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 هفته نامه سراسری اقتصاد   ی- اجتماعی 

 محتمل ترین سناریوهای 

پیش رو در انتخابات آمریکا؛

اگر 
بایدن 
پیروز شود ...

درحالیکه باور عمومی بر پیروزی روســای جمهور مستقر 
در دور دوم انتخابات اســتوار است، اگر در طول دو هفته 
باقی مانــده به انتخابات آمریکا اتفاق غیرمنتظره ای روی 
ندهد، بعید اســت چنین نتیجه ای بــه نفع ترامپ تحقق 
یابد. به همین جهت، با این پیش فرض که جوزف بایدن 
پیروز انتخابات آمریکاســت در نوشــتار پیش رو برآنیم 
محتمل ترین ســناریوهای پیش رو و راهکارهای مناسب 
را مورد بررسی قرار دهیم.با لحاظ پیش فرض یاد شده، از 
آنجا که اقتصاد ایران بیشتر متأثر از انتظارات روانی است 
تا فضای واقعی اقتصاد، به نظر می رســد بهترین فرصت 
برای توقف فشار فزاینده بر روی اقتصاد ایران، مهلت دو 
ماه و نیمه بین ســوم نوامبر تا بیست ژانویه )13 آبان تا 1 

بهمن( است....  

12

برگ آخر

2

سیاست

اقتصاد ایران و آلمان 
از نگاه رئیس جمهور!

این روزهای کرونایی که پرســپولیس در حال مالیدن 
پوزهAFC  به آسفالت اســت و سوزش سعودی ها با 
پروســیجر های احمدی نژادی مبنی بر آب ریختن در 
موضع مورد مناقشه نیز کم نخواهد شد، جناب روحانی 
سر شــوخی را با مردم باز کرده اســت و معتقد است 
اقتصاد ما نســبت به آلمان در وضعیــت بهتری قرار 

دارد!...

3

اقتصاد

رانت هزاران میلیاردی 
در یک فروش فوق العاده

پنجمین مرحله از فروش فوق العاده خودروسازان درحالی 
انجام شــد که همچنان مســئله قیمت گــذاری خودرو 
بالتکلیف مانده و تعداد تعهدات معوق شرکت ها نیز رو   به 
افزایش است؛ از طرفی از آنجا که تولید با وجود سرکوب 
قیمــت و فاصله باال با نرخ بازار توجیــه اقتصادی برای 
شرکت ها ندارد، اصرار بر ادامه فروش با روش فعلی یعنی 
تحویل فوری با قیمت های قطعی نتیجه ای جز تشــدید 

زیان خودروسازان تا پایان سال نخواهد داشت....

12

برگ آخر

رویای خرید گوجه فرنگی، 
پیاز و سیب زمینی!

  ســیِب درختی، کیلویی 1۲ تا 1۵ هزار تومان، قبال ۵ تا 
۶ هزار تومان بوده. سیِب زمینی هر کیلو 1۵ تا 1۹ هزار 
تومان. ســیر در مغازه های درهمی و نه َســواُکن هایی 
که قیمت باالتری دارند؛ کیلویی ۲۰ هزار تومان، ســیب 
زمینی حدود 1۵ هزار تومان و تازه همه ی این ها قیمِت 
یکی از محله های جنوب شــهر تهران اســت.در همان 
محله، گوجه فرهنگی؛ کیلویی 1۰ هزار تومان است که 

تا همین چند وقت اخیر، حدود 3 هزار تومان...

4

جامعه

مردمی که به خاطر کمبود 
انسولین درد می کشند

»انســولین قلمی نیســت!« این یک جمله خبری ساده 
نیســت، هزاران نفر در سراسر ایران به دلیل همین جمله 
خبری، این روزها قرار و آرامش ندارند، چه آنها که زندگی 
خودشان به این دارو وابسته است و چه آنها که از اضطراب 
کسانی که زندگی شــان به این دارو وابسته است آگاهند. 
عالوه بر این دو گروه، تقریباً همه مردم کشــور نگرانند 
چون نمی دانند که اگر فردا خودشــان هم به دارویی نیاز 

داشتند و داروی آنان هم به همین سرنوشت...

نفس های وزیر بهداشت هم به شماره افتاد

نمک بر زخم کرونا!
 گفتیم راه های هوایی به چین را ببندیم عده ای نگاه  عاقل اندر سفیه کردند

 هر چقدر التماس کردم و زانو زدم گوش شنوایی نبود

 بعد از مدتی پرسنل من هم می بُرند و می روند

4

جامعه

4

جامعه

ساختار درمانی کشور در حال انهدام است 
دولت چاره ای بیاندیشد

 قلع و قمع 
بی رحمانه 

کرونا

وزیر بهداشت در نشست خبری روز گذشته  مطرح کرد
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سیاست

نگاه هفته

آشفتگی در ادبیات سیاسی ایران

ماه ربیع ماه میالد پیامبر اعظم و احیاگر مکتب و آیین اصیل 
او امام صادق علیهم السالم اســت. در آستانه هفته وحدت 
که به ابتکار بزرگان جمهوری اسالمی برای تقریب مذاهب 
اســالمی شــکل گرفت شــاهد تالش برخی از نمایندگان 
مجلس در جهت فروپاشــی وحدت جامعه هســتیم! پیامبر 
بزرگوار اســالم که خداوند ســبحان او را رحمــه للعالمین 
معرفی می کند در بیان فلســفه بعثت خویش تکمیل و تتمیم 
مکارم اخالقی را گوشــزد می کند »انی بعثت التمم مکارم 

االخالق«.
چندی است پرخاشــگری و ادبیات توهین آمیز و نسنجیده 
توسط برخی افراد بی مالحظه مرزهای تقوای سیاسی دریده 
شــده و فرهنگ سیاســی جامعه در حال آسیب دیدن است. 
نمایندگانی که آرای اندک خودشــان را از برخی شهرستانها، 
پشتوانه هتاکی به رییس جمهور منتخب با رأی ۲۴ میلیونی 
قــرار داده اند به ابعاد حقوقی سیاســی و حتــی فرهنگی و 

اخالقی اظهاراتشان در افکار عمومی توجه ندارند.
ادامه و تســری این نوع ادبیات مغایر با آموزه های شــریعت 
محمــدی و مکتب جعفــری که پیروانشــان را اهل مدارا و 
گفتگو و نحن ابنا الدلیل می خوانند، سبب تزلزل در بنیان های 
اخالقی جامعه و کمرنگ شــدن اعتماد عمومی مردم نسبت 
به همه مســئوالن خواهدبود! آنان که بی توجه به حساسیت 
جایگاه ها وتکیه بــر تریبون هایی که در اختیار دارند براحتی 
دیگر مســئوالن حتــی رییس یک قوه مســتقل و نفر دوم 
حاکمیت را با ادبیات ناشایست و تهدیدآمیز مورد خطاب قرار 
می دهند و گمان می کنند با ناسزاگویی و ادبار اقبال مردم به 

سوی انان جلب خواهد شد سخت در اشتباهند.
شرایط موجود کشــور اگر در اوج اقتدار هم که فرض کنیم 
محصول تالش های سه قوه است و اگر نابسامان هم بدانیم 
محصول مشــترک حاکمیت ســه قوه اســت. هر بخش از 
حاکمیت به قبول ســهم مســئولیت خود در بروز مشکالت 
و نابســامانی ها هم باید پایبند باشــد بــا فرافکنی نمی توان 
توفیقات را مصادره کرد و نقائص را به رقیب واگذاشــت. اگر 
صرفًا عملکرد دولت مشــکلی را ایجــاد کرده چرا به وزرای 
ضعیــف رأی داده ایــد؟ و در ثانی مگر دولــت بدون قانون 
مصــوب مجلس قادر بــه اقدام و حرکت اســت؟ این همه 
دســتگاه نظارتی که هر روز برای اصالح امور خیمه می زنند 
چرا مجلســیان را از نقص قوانین و نقض احتمالی آنها باخبر 
نساخته اند و اگر آگاه ســاخته اند چرا مجلس پیگیری نکرده 

است؟
راهکارهای نظارت مجلس ��

اهرم هــای قانونی برای نظارت بر دولت در قانون اساســی 
از جمله تذکر، ســؤال، اســتیضاح اســت نه بی حرمتی به 
نهادها و شــخصیت هایی که قبول مســئولیت کرده اند! پناه 
بردن به تخریــب وجهه یک قوه و رأس آن کاری مذموم و 
غیر اخالقیســت که با سنت و سیره حضرت رسول و مکتب 
اســتداللی اهل بیت در تعارض اســت. کسانی که فرهنگ 
تندخویی را در ســپهر عرصه سیاســی کشور رواج می دهند 
و بــر روی ادب تخاطب پا می گذارند باید بدانند خواســته و 
ناخواسته در دام ماکیاولیسم افتاده اند که تالش برای کسب 

قدرت انان را به هر رفتاری مجاز می سازد!
این شــیوه ها تیغ دودم است که عالوه برحریف خودشان را 
نیز زخم می زند حتی عمیق تر از رقیب! نقادی دولت و ارکان 
حاکمیت در صالحیت همه آگاهان اســت و در جهت اجرای 
فریضــه امر به معــروف و نهی از منکــر اهمیتی تمام دارد 
حتی در کتب معتبر حدیثی بابی به نصیحه ائمه المســلمین 
اختصــاص یافته اما مفهوم نصیحــت و خیرخواهی و امر به 
معروف با ادبیات دشــمن پسند برای خادمان کشور و میهن 
قابل جمع نمی تواند باشــد؟! درشت گویی، تشدید کینه ها و 
ایجاد التهاب بیش از حد در جامعه و به یاس کشــاندن مردم 
و اثبات نادرســتی انتخابشان بر فرض صحت! صرفًا فضا را 
برای فرصت طلبان و فرصت سوزانی که با درک نادرست از 
فضای بحران های اجتماعی درصدد دستیابی به حفظ قدرت 

حتی با حضور حداقلی مردم هستند مساعدتر خواهد کرد.
جمهوری اســالمی در غیاب اکثریت مردمی که این نظام را 
ایجاد کردند قادر به حیات نیســت. بر همه دلســوزان کشور 
فرض است دســت به دســت هم دهند و از مطلق انگاری 
فکر و خود جنــاح خود بپرهیزند و در مقابل دشــمنانی که 
موجودیت این ملت و کشور را نشانه رفته اند ید واحده باشند. 
همه باید درصدد جذب حداکثری مردم برآیند و بدانند که به 
قول شــهید رجایی بدون دست می توان زندگی کرد و بدون 

مردم هرگز!!
پرواضح اســت دولت تدبیر نتوانســت در دور دوم که تعداد 
مردم بیشــتری به آن اعتماد کردند رضایت عمومی را ارتقا 
دهد اما در جســتجوی دالیل آن نباید از جادة انصاف خارج 
شد وحتی پیمان شکنی دشــمن را بر دوش دولت انداخت! 
بی تردید وجــدان عمومی جامعه از بی انصافی مســئوالن 
نســبت به هم ونســبت به مردم آزرده اســت. نگذارید این 
زخم ها عمیق تر شود با تفرقه و درشت گویی و فضای کنایه 
و تقابل ملت و کشــور ضعیف خواهد شد. انرژی مسئوالن و 
مردم امروز در جهت حفظ وطن و یکپارچگی نظام سیاســی 
باید متمرکز شــود. همگان را به پیروی از کالم خداوند دانا 

فرابخوانیم »والتنازعوافتفشلواوتذهب ریحکم«.

درحالیکه باور عمومی بر پیروزی روسای جمهور مستقر در دور دوم 
انتخابات استوار است، اگر در طول دو هفته باقی مانده به انتخابات 
آمریکا اتفاق غیرمنتظره ای روی ندهد، بعید اســت چنین نتیجه ای 
به نفــع ترامپ تحقق یابد. به همین جهت، با این پیش فرض که 
جوزف بایدن پیروز انتخابات آمریکاســت در نوشتار پیش رو برآنیم 
محتمل ترین ســناریوهای پیش رو و راهکارهای مناسب را مورد 

بررسی قرار دهیم.
با لحاظ پیش فرض یاد شــده، از آنجا که اقتصاد ایران بیشتر متأثر 
از انتظارات روانی اســت تا فضای واقعی اقتصاد، به نظر می رســد 
بهترین فرصت برای توقف فشــار فزاینده بــر روی اقتصاد ایران، 
مهلت دو ماه و نیمه بین ســوم نوامبر تا بیست ژانویه )13 آبان تا 
1 بهمن( اســت. به این معنا که خوش بینی های حاصل از پیروزی 
بایدن احتمااًل خیلی بیشتر از خود بایدن می تواند به کاهش و یا حتی 
سقوط قیمت دالر و در نتیجه تسکین موقت فشار اقتصادی بر روی 

مردم ما کمک کند.
امــا اینکه خود دولت بایدن چنین تأثیری را داشــته باشــد محل 
تردیدهای فراوان اســت. اول از همه باید توجه داشــت همانگونه 
که ترامپ، سیاســت خارجی خصمانه خود در قبال ایران را بر پایه 
سیاســت های تحریمی دولت اوباما بنا نهاد، بعید است بایدن بنای 
تحریمــی را که از دولت ترامپ به ارث می بــرد به رایگان ویران 

ساخته و از این مرحمتی مفت سواری نگیرد.
اما جدای از این مسئله، یک عامل مؤثر دیگر در رفتار دولت آمریکا، 
انتخابات ریاســت جمهوری ایران است. با توجه به تجربه خسارت 
بــار برجام و وضع فعلی اقتصاد ایران قاعدتــاً حدس دولت بایدن 
این اســت که بعید اســت به این زودی ها در ایــران دولتی با این 
ســطح از مماشات در برابر آمریکا بر سر کار آید. ضمن آنکه دولت 
فعلی هم چند صباحی بیشــتر به پایان کارش باقی نمانده اســت. 
در نتیجه آمریکایی ها ممکن اســت ترجیــح دهند با دولتی که به 
ظــن قوی برخالف دولت فعلی از اجماع حاکمیتی و ملی باالتری 
برخوردار اســت وارد مذاکره شوند. بنابراین علیرغم روحیه غربگرا 
و نیاز مبرم دولت فعلی به توافق، به نظر می رســد آمریکایی ها در 
رســیدن توافقی با آن و بازگشت به برجام تعجیل نخواهند کرد تا 
چنته خود را برای مذاکره با یک دولت قویتر و سخت تر خالی نکنند. 
 اساساً چهار سطح از توافق با آمریکایی ها متصور است. 1- ورود به 
برجام های موشکی و منطقه ای. ۲- بازگشت آمریکا به برجام اوباما 
)با کارشکنی در رفع کامل تحریم های توافق شده(. 3- تعهد آمریکا 
به برجام واقعی. ۴- تعهد آمریکا به برجام واقعی و پرداخت خسارت 
خروج 3 ساله آمریکا از برجام. اولی را که میدانیم جمهوری اسالمی 
به درستی قبول نخواهد کرد. در میان 3 گزینه بعدی، گزینه دو کف 
خواسته های ایران است که حتی تحقق آن هم از سوی دولت بایدن 
بعید به نظر می رسد چه اینکه ذوق زدگی های فعلی مسئوالن ایرانی، 
همانند ذوق زدگی های دوره برجام این ســیگنال را به آمریکایی ها 

می دهد که همچنان می توان به امتیازدهی بیشتر ایرانی ها امیدوار 
بود. از نگاه نگارنده، بازگشت آمریکایی ها به انجام تعهداتشان، نه از 
مسیر ذوق زدگی که از مسیر افزایش فشار بر روی آمریکا می تواند 
اتفاق بیافتد. اگر برگ برنده آمریکا کنترل منحصربفردش بر اقتصاد 
دنیاســت، جمهوری اســالمی هم برگ های برنده خود را دارد. به 
دلیل اهمیت منحصربفــرد دالرهای نفتی بر اقتصاد آمریکا، ثبات 
اقتصاد آمریکا به ثبات منطقه خلیج فارس گره خورده اســت. اگر 
ایاالت متحده ثبات اقتصادی ما را به گروگان گرفته اســت ما چرا 
نباید آرامش ابرقدرت را بر هم بزنیم!؟ اگر تحریم های ناجوانمردانه 
برای ما هزینه دارد چرا نباید برای آمریکایی ها هزینه داشته باشد!؟ 
آمریکایی ها تا مطمئن باشــند در مقابل بدعهدی هیچ هزینه ای را 
متحمل نخواهند شد به تعهداتشــان باز نخواهند گشت. افزایش 
مدیریت شده و هوشمندانه تنش، می تواند به ایشان یادآور شود که 

جنگ اقتصادی با ایران بی هزینه نیست. اکنون بهترین زمان برای 
رســاندن چنین پیامی به آمریکای بایدن است. میدانیم که دولت 
بایدن نسبت به دولت ترامپ از پیش بینی پذیری و عقالنیت باالتر 
و ریسک پذیری و هیجان زدگی پایین تری برخوردار است، ضمن 
آنکه در همان شروع کار با بی سابقه ترین بحران های داخلی آمریکا 
روبروست، بنابراین اگر سایه جنگ قباًل مترسکی خیالی بوده اکنون 
حتی این هم نیست. اگر مردم ما نمی توانند از حیله های اقتصادی 
و عملیات های روانی دشمن در امان باشند، لزومی ندارد نظامیان و 
متحدان دشمن هم در منطقه ما روزگار با خیال آسوده سپری کنند 
تا آنجا که حتی اســراییلی ها پای به خلیج فارس نهند. لزومی هم 
ندارد که برنامه هسته ای ما برایشان اینقدر شفاف باشد. انفعال، ذوق 
زدگی و اکتفا به خواســته های حداقلی، یعنی فرستادن پیام ضعف 

برای آمریکا. برای دولتی که کدخدای ضعیف هاست.

محتمل ترین سناریوهای پیش رو در انتخابات آمریکا؛

اگر بایدن پیروز شود ...
حسین رجایی 

نزدیک به سه هفته از منازعه قره باغ که منجر به یک آتش بس 
شــکننده شده اســت می گذرد. نکته قابل تأمل سکوت معنادار 
مقامات اسرائیلی در قبال این منازعه است. تاکنون نیز هیچ گونه 
اظهارنظر و موضعی از ســران اسرائیل در این خصوص دیده و 
شنیده نشده است. اما این »سکوت معنادار«، به معنای بی طرفی 
تل آویو در هر آنچه که در قره باغ می گذرد نیســت. براســاس 
شواهد، مدارک و مســتندات معتبر میدانی، سیاسی، اطالعاتی 
و نظامی، رژیم صهیونیســتی یکی از بازیگــران مهم و ذینفع 
در منازعه قره باغ اســت که به صورت هوشــمندانه ای به طور 

»غیرمستقیم« به این منازعه ورود پیدا کرده است.
حضور چشــمگیر دولت هــای خارجی یکی از شــاخصه های 
منازعه قره باغ، نقش چشــمگیر دولت های خارجی است. عالوه 
بر ارمنســتان و جمهوری آذربایجان که دو طرف اصلی درگیر 
هســتند، روســیه، ترکیه، ایران و گروه مینســک )متشکل از 
فرانسه، آمریکا، روســیه، بالروس، آلمان، ایتالیا، پرتغال، هلند، 
ســوئد، فنالند و ترکیه( بازیگران اصلی منازعه قره باغ هســتند 
که به صورت مســتقیم در این منازعه ورود پیدا کرده اند. رژیم 
صهیونیســتی با اینکه جزء بازیگران دخیل و درگیر نیست، اما 
هم با دو طــرف درگیر و هم با بازیگران خارجی منازعه قره باغ 
به استثنای جمهوری اســالمی ایران، در سطوح مختلف دارای 
همکاری های راهبردی و عادی اســت. لذا همان گونه که اشاره 
شــد، سکوت مقامات اســرائیلی، تحت هیچ شرایطی به معنای 

بی طرفی در این منازعه نیست.
اســرائیل، بازیگر فعال قره باغ اسرائیل یکی از بازیگران اصلی و 
فعال در حوزه »تهیه آتش« منازعه قره باغ اســت که پیشاپیش 
و به خوبی این نقش را از طریق فروش های گسترده تسلیحاتی 

به آذربایجان، ایفا کرده؛ دولت آذربایجان یکی از مشتریان مهم 
تسلیحاتی اســرائیل است. بخش مهم و عمده ای از سالح هایی 
که در انبارهای آذربایجان ذخیره شــده، ســالح هایی است که 
توسط اسرائیل به این کشــور فروخته شده است. اسرائیل پس 
از روســیه دومین صادرکننده بزرگ اسلحه به آذربایجان است 
و تاکنون ده ها میلیارد دالر صادرات داشــته است. به طور مثال 
ارزش ســالح ها و تجهیزات جنگی اسرائیل تا اوایل سال ۲۰1۹ 
بــه آذربایجان، بالــغ بر ۵ میلیارد دالر بوده اســت. بزرگ ترین 
معامله تســلیحاتی که میان دو طرف صــورگ گرفته، حدود 1 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر شامل فروش سامانه های ماهواره ای 
و پهپادهای پیشرفته بوده است. سالح های اسرائیل عامل برتری 
آذربایجان، اگر برتری نظامی آذربایجان به ارمنســتان به ویژه 
در حوزه نبــرد هوایی را یکی از ویژگی های مهم منازعه قره باغ 
بدانیــم، این برتری نه در حمایت ترک هــا از دولت باکو که در 
برخورداری آذربایجان از ســالح هایی بوده که تل آویو در طول 
ســال های اخیر در اختیار باکو قرار داده اســت. اینکه مقامات و 
سیاســتگذاران آذربایجانی از چگونگی اســتفاده از تســلیحات 
اسرائیلی در نبرد علیه ارمنستان فخرفروشی کرده و خودستایی 

می کنند، بی دلیل نیست.
در ایــن زمینه و به عنوان مثال، »حکمــت حاجی یف«، معاون 
رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه ای که با شــبکه خبری 
واال انجــام داد با اشــاره به اینکه ارتش کشــورش در جنگ با 
ارمنســتان از پهپادهای اســرائیلی به ویژه پهپادهای انتحاری 
اســتفاده می کند اذعان می دارد: »نیروهای آذربایجان وابستگی 
بسیاری به پهپادهایی دارند که از اسرئیل دریافت می کنند. این 

پهپادهــا نه تنها برای بمباران بلکه بــرای جمع آوری اطالعات 
نیز به کار می رود و برجسته ترین آنها پهپاد »کامی کازه« است 
که در اوایل ماه جاری مورد اســتفاده قرار گرفت. مهندســان و 
سازندگان اســرائیلی که این پهپادها را طراحی و تولید کرده اند، 
شایسته قدردانی هســتند«. البته حاجی یف زمانی در این مورد 
اظهارنظــر کرد که از جریان انتقال ســالح های اســرائیلی به 
آذربایجان پرده برداری شــد و هواپیمایــی آذربایجان پروازهای 
متعددی را به پایگاه هوایی »اودا« در جنوب اسرائیل انجام داده، 
ســالح و تجهیزات جنگی به آذربایجان انتقال دادند. اطالعاتی 
وجود دارد که نشان می دهد بیشتر تسلیحاتی که اسرائیل منتقل 
کرده، تجهیزاتی است که در عملیات هوایی و زمینی به کار برده 
می شود و ارتش آذربایجان صدها پهپاد پیشرفته اسرائیلی را نیز 
دریافت کرده که در میان آنها یک پهپاد جدید وفوق پیشــرفته 
وجود دارد که از دقت بســیار باالیــی در انجام حمالت هوایی 

برخوردار است.
نقش و سهم مخرب تاریخ جنگ های روابط بین الملل هم نشان 
داده که برتــری نظامی یکی از عوامل محــرک و انگیزه های 
استمرار جنگ ها بوده است. اینکه امروز آذربایجان زیر بار توافق 
آتش بس نمی رود و می خواهد جنگ را تا رســیدن به یک نقطه 
مطلوب نظر خود ادامه دهد، درســت است که تا حدود متأثر از 
طرح های دولت ترکیه است، اما برتری نظامی هم در این زمینه 
بی تأثیر نیست. دولت باکو از بابت لجستیک و تجهیزات نظامی 
در جنگ خیال آســوده ای دارد؛ لذا هیــچ نگرانی و مالحظه ای 
نسبت به تداوم جنگ ندارد. همین جاست که می توان به »نقش« 
و »سهمی« که رژیم صهیونیستی در منازعه قره باغ دارد پی برد. 

هر چه باشــد، این ســهم و نقش به نفع ملت های دو کشور و 
همچنین منطقه قفقاز جنوبی نیست و جز تخریب و بی ثباتی و 
ناامنی چیز دیگری به دنبــال نمی آورد. اصاًل ناامنی، مهم ترین 
فضای تنفس و پیشــبرد و تحقق رویکردهای اسرائیلی در هر 
نقطه ای از دنیا به خصوص در آسیاست. طمع اسرائیل به تالقی 
سه امپراتوری اسرائیل در ســال های اخیر تمرکز خاصی روی 
آذربایجان کرده و این کشور را مرکز ثقل سیاست خارجی خود 
در منطقه قفقاز قرار داده است. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع سابق 
اسرائیل در مصاحبه ای گفته است »آذربایجان در نقطه تالقی سه 
امپراطوری قرار گرفته است – امپراطوری های پارسی، عثمانی و 
روسی«. این نشان می دهد که محل قرارگیری آذربایجان آن را 
برای بازیگران منطقه به شدت استراتژیک کرده است. با در نظر 
گرفتن مرز آذربایجان با ایران، اهمیت این کشور برای اسرائیل 
دوچندان می شود. لیبرمن که سه بار به عنوان وزیر امور خارجه 
و یک بار به عنوان وزیر دفاع به آذربایجان ســفر کرده، گفت: 
»مهم اســت که ما در آن منطقه کشوری دوست داشته باشیم، 
کشوری مسلمان، مدرن و سکوالر!« نکته پایانی در پاین اشاره 
به این نکته مفید خواهد بود که در سال ۲۰۰۹ »راب گوریک«، 
رابط دیپلماتیک آمریکایی که نامش توســط ویکی لیکس فاش 
شد و توسط مشاور سیاسی - اقتصادی واشنگتن در سفارتشان 
به باکو فرستاده شــده بود، عالیق اسرائیل را به خوبی خالصه 
می کند: »روابط اسرائیل با آذربایجان قویاً بر اساس منفعت طلبی 
و بها دادن به اولویت هاســت. هدف اصلی اسرائیل نگهداشت 
آذربایجان به عنوان همپیمان علیــه ایران، به عنوان پایگاهی 
برای شناســایی نظامی و به عنوان بازاری برای فروش سخت 
افزار نظامی اســت«. این عالیق، در این 11 سال، تنها قوی تر 

شده اند. نیاز به گفتن ندارد که این به نفع آذربایجان نیست.
* پژوهشگر موسسه اندیشه سازان نور  

اسرائیل در کجای قره باغ ایستاده است؟

انگیزه منفعت طلبانه تل آویو در گسترش روابط با باکو
حمید خوش آیند*

سیدشهاب الدین 

شاید وقتی در کنار مجالس دیگر به قیاس می نشینیم این ادبیات امروز مجلس یازدهم را کمتر 
مشاهده می کنیم، امری که حکایت از افول ادبیات سیاسی پارلمان دارد.

شمشیرشان را قبل از آنکه مجلس یازدهم رسما روی کار بیاید یعنی  از همان دوران انتخابات 
برای دولت از رو بســته بودند؛ می گفتند مجلس دهم مماشات کرده است و حاال دیگر از این 
خبرها نیســت. از ۸ خرداد که دیگر ساکنان جدید ساختمان بهارستان بر روی صندلی هایشان 
جای گرفتند ترافیک تذکر و سوال شروع شد و هر بار که میکروفونی روشن می شد تا تذکری 
ایراد شود خالی از انتقادات تند با چاشنی توهین نبود. هرچند تصور می شد این ادبیات با فروکش 
کردن هیجان انتخابات و حس خدمت نمایندگی فروکش کند اما انگار دوز توهین ها به روحانی 

و هیات دولت هر روز سر به فزونی گذاشت. 
احمدی نژادی ها مقدم در توهین  ��

علی اصغر عنابســتانی که چندماهی می شــود ردای نمایندگی به تن کــرده و در خانه ملت 
ســکنی گزیده است از جمله افرادی است که تا امروز چه در فضای مجازی و توئیتر و چه در 
تریبون هایــی که مجلس در اختیارش قرار داده از هیچ انتقادی با چاشــنی توهین فروگذاری 
نکرده اســت. عنابســتانی که در دولت محمود احمدی نژاد مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
خراســان رضوی در دولت نهم و پس از آن معاون استانداری این استان و فرماندار شهرستان 
ســبزوار و استاندار استان چهارمحال و بختیاری در دولت دهم بود حاال یک ریز و پی در پی در 
ماه های پایانی از کلماتی درباره دولت و رئیس جمهور استفاده می  کند که در ادبیات نمایندگی 
اگر نگوییم بی سابقه باید بگوییم که نادر است و حتی می توان گفت در چند ماه اخیر شاهد یک 
افول جدی در ادبیات سیاســیون ساکن بهارستان هستیم و برای اثبات این ادعا کافی است به 

چند توئیت نماینده سبزوار اشاره کنیم. 
او چندی پیش در توئیتی خطاب به روحانی نوشت: »جناب رئیس جمهور! دهان دریدگی شما 
را در انواع فحشــها که نثار منتقدین کرده اید دیده ایم. و فرومایگی تان را در نســبت ناروا به 
ائمه اطهار برای نیل به مطامع سیاسی تجربه کرده ایم! به جای بسیج یک لشگر برای پاسخ 

به نماینده ملت و طرح شکایت از اوقدری به فکر ملت باش که طاقتشان طاق شده است.« 
عنابســتانی در توئیت دیگری نوشــته بود: »او آنقدر وقیح است که ملت خویش را به مسخره 
گرفته اســت! کشور به حال خود رها شده و مردم در تامین مایحتاج خویش درمانده اند و زیر 
خط فقر درست و پا می زنند. رئیس جمهور در بند حفظ خفط ریش خویش است! اف بر تو باد 

که ملتی را شرمنده کرده ای.«
از لعن و نفرین تا اعدام  ��

ماجرای انتقادهای پر حرف و حدیث که بیشــتر شبیه فحاشی است تا نقد تنها از زبان نماینده 
سبزوار مطرح نشده و دیگر نمایندگان همراه و هم طیف با این نماینده نیز گویا در تالش هستند 
در این میدان سهمی داشته باشند، آنچنان که اردشیر مطهری در روز رای اعتماد به وزیر صمت 
و در انتقاد از عدم حضور روحانی در صحن علنی مجلس گفت: »آقای رئیس جمهور که خودت 
را مخفی کردی آیا می دانی مردم می گویند خدا روحانی را لعنت کند؟ چرا وزیری پیشنهاد شده 

است که دو دهه در خارج از کشور زندگی می کرده است.«
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد نیز خطاب به روحانی گفته بود: »در همین چند هفته اخیر 
وزیر خارجه ســوئیس به ایران آمده و به چند استان ایران رفته و به مجلس می آید ولی رئیس 
جمهور ما فقط در کاخ سکنی گزیده است در حالی که همین سبک مدیریت،  مردم ایران را نابود 
می کند.سبک مدیریت روحانی مردم را از انقالب و کشور زده می کند و وقتی ما اتفاقات حوزه 
خودرو و گرانی های اخیر در بازار را مشــاهده می کنیم می بینیم که رئیس جمهور حال بررسی 

میدانی را ندارد و از درون کاخ بیرون نمی آید.«
 تا اینجا هرنقدی با هر لحنی بیان شد آن را می توان به پای آزادی نمایندگان در بیان و انتقاد 
دانســت اما موضوع وقتی قابل تامل می شود که مجتبی ذوالنوری در ردای رئیس کمیسیون 
امنیت ملی خواســتار اعدام رئیس جمهور می شود و در توئیتی می نویسد: »جناب روحانی! اگر 
برای توجیه مذاکره با دشــمن، علت صلح امام حسن بامعاویه راخواست اکثر مردم از امام ذکر 
میکنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی شوند؛با منطق 
شــما،رهبر انقالب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.« 
موضوعی که با واکنش های مختلفی رو به رو شد مانند صادق زیباکالم که در توئیترش نوشت: 
» میشه در پاسخ به تقاضای اعدام از ناحیه جناب ذوالنور برای آقای روحانی، یک نظر سنجی 
ساده از مردم نمود و پرسید،چه کسی در انداختن کشور در وضعیت موجود بیشتر مقصر است؟ 

تندروهای انقالبی امثال جناب ذوالنور که تنها هنرشان در مملکتداری آتش زدن پرچم آمریکا 
در مجلس است یا روحانی؟« یا علی مطهری که در توئیترش نوشت: »من مذاکره با آمریکا را 
در شرایط فعلی به صالح کشور نمی دانم اما معتقدم اظهارنظر هر ایرانی خصوصا رئیس جمهور 
در این مورد باید آزاد باشــد و نباید موجب توهین و تهدید شــود. این که مقام رهبری مخالف 

مذاکره هستند مانع اظهارنظر دیگران نیست.«
انتقاد از سکوت قالیباف  ��

در میــان نقد و توهین هایی که از البه الی صحبت ها و توئیت های نمایندگان بیان می شــود 
ســکوت محمدباقر قالیباف که ریاســت جلســه را به عهده دارد از آن دست رفتارهای سوال 
برانگیز است که انتقاداتی را هم به دنبال داشته است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
در ایــن رابطه می گوید: » افرادی که بی اخالقی  انجام می دهند و برخی دیگر هم در این بین 
سکوت می کنند، باید بدانند این بی اخالقی ها تنها به رئیس جمهور نیست بعدا نوبت خودشان 
هم می شود. متاســفانه عده ای رقابت های تبلیغاتی و انتخاباتی را برای سال 1۴۰۰ خیلی زود 
شــروع کردند و در این بین، مردم ضرر می کنند. اجازه دهید کشور را اداره و مشکالت مردم 

را حل کنیم.« 
علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهوری در واکنش به توهین های 
برخی نمایندگان به رییس جمهوری از تریبون مجلس در حساب کاربری اش در توئیتر نوشت: 
»بر نورسیدگان و  میانمایگانی که با بددهانی در جستجوی دیده شدن هستند، حرجی نیست اما 
شگفتی از رییس و چهره های معتبرتر مجلس است که با سکوت، به شکل گیری بدعت شنییع 

فحاشی از تربیون مجلس، مجال دادند.«
او در ادامه نوشت: »این بدعت با اهانت به روحانی شروع شد اما بعید نخواهد بود  آن روز که 
ناسزاگویی از تریبون پارلمان، دامان سکوت کنندگان را بگیرد. در این روزگار تلخ و جانفرسای 

جنگ و تحریم و بیماری، حداقل در دشمنی و انتقام گیری، جوانمرد باشید.«
گالیه اصولگرایان از رفتار بهارستانی ها  ��

توهین های نماینــدگان به دولتی ها آنقدر از حد فراتر رفت که صدای اصولگرایان هم در آمد. 
ناصر ایمانی از فعاالن اصولگرا در ایــن رابطه می گوید: »برخی از نمایندگان مجلس یازدهم 
گمــان می کنند که به کار بردن ادبیات تند و الفاظ رادیکال باعث مطرح شــدن آنها در افکار 

عمومی، رسانه ها و حوزه انتخابیه خود می شود. به طور مثل در انتخابات دوره آینده مجلس، 

انتقاد از سکوت هیات رئیسه مجلس در مقابل تندروی ها 

افول ادبیات سیاسی در پارلمان 

قول روحانی به مردم برای برقراری ثبات 
ارزی و تامین کاالهای ضروری و دارو

رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ سالمت و جان مردم اولویت اول است. 
دولت تمام توان خود را برای حمایت از ســالمت مردم به کار خواهد 
گرفت و دستگاه های مسئول موظف هستند هماهنگی الزم را در چرخه 
تولید، پخش و توزیع فراهم کنند تا دسترسی مطمئن و سریع مصرف 
کننده در سراسر کشور حاصل شود. حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهور، روز گذشته در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی، پس از گزارش رئیس کل بانک مرکزی 

و وزرای صنعــت، معدن و تجــارت و اقتصاد و امور دارایی از وضعیت 
اقتصادی کشور در شش ماهه نخســت و اقدامات برنامه  ریزی شده 
برای مدیریت بخش پولی، ارزی و تجاری کشور در ماه های باقیمانده 
سال، گذر از شرایط کنونی اقتصادی با هدف کم کردن فشار بر اقشار 
کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی دولت امکان پذیر دانست.روحانی 
گفت: در شــرایط خاص کنونی، استفاده از ظرفیت ها و ساز و کارهای 
اقتصادی کشور و اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین کاالهای اساسی مردم 
و مــواد اولیه کارخانجات و مقابله با تحریم های ظالمانه دشــمن که 
بــه قصد فلج کردن تولید و اقتصاد وضع شــده  انــد، از اولویت  های 
برنامه اقتصادی دولت اســت. رئیس جمهــور تمهیدات الزم در حوزه 

سیاســت های تجاری کشــور، تامین منابع الزم برای ادامه طرح های 
عمرانی کشور با فروش سهام، دارایی  های مازاد دولت و اوراق، اصالح 
قانــون مالیات ها، مدیریت نقدینگی بــرای کاهش نرخ تورم و جهت 
 گیری به ســمت تولید را از دیگر راهبردهای اقتصادی دولت برشمرد.

روحانی ضمن اشاره به دیگر برنامه های دولت برای برقراری ثبات در 
بازار ارز و کاال و کنترل گرانی افزود: اولویت  بندی واردات متناســب 
بــا جریان درآمدی ارزی و اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ارز حاصل از 
صادرات برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشــور بر اساس تجارب ماه  
های اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه سیاســت  های ارزی و 

کاالیی کشور است.
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اقتصاد

راه های برون رفت از تهدید تحریم

ایران تحت سخت ترین شرایط تحریمی تاریخ قرار دارد. اقتصاد 
ایران این روزها با فشــار همه جانبه آمریکا با بحران مواجه شده 
و آن گونه کــه رییس کل بانک مرکزی می گوید در هفته های 
منتهــی به برگزاری انتخابات امریکا، این فشــار افزایش خواهد 
یافت اما آیا راهی برای برون رفت از این بحران، در این ســوی 

ماجرا نیست؟
 آمریکایی ها به صراحت نشــان داده اند که به دنبال مذاکره اند 
و این تمایل حکایت از آن دارد که سیاســتمداران وسیاســتگذار 
این کشور واقف هستند که چنین فشاری امکان تداوم همیشگی 
نخواهد داشت. اما آیا می توان این سوی ماجرا، در درون مرزهای 

ایران برای برون رفت از این بحران تصمیم گرفت؟
 پاســخ اغلب کارشناسان و مسئوالن به این سئوال مثبت است.

راه های متعددی برای غلبه بر این فشــار وجود دارد که می تواند 
راه را بر خطر دوباره ببندد.

 در شــمایی کلی، مقام معظم رهبری راه را عبور از مسیر اقتصاد 
مقاومتی می دانند انچه که کارشناسان و مسئوالن نیز بدان باور 
دارند و می دانند قرارگیری در این مســیر راه را بر خطر فشــار 

دوباره خواهد بست.
 اقتصــاد مقاومتی البته مفاهیم پیچیده و گســترده ای را در خود 
جای داده اســت. شــاید توجه به یک حوزه بتواند این مفهوم را 
بیش از پیش تبیین نماید. امریکا فشار حداکثری را از مسیر نفت و 
تحریم صادرات نفت ایران اعمال کرد. شاید اگر برنامه های متعدد 
دولت ها در ســالیان گذشته برای فاصله گیری از اقتصاد نفتی به 
مرحله اجرا در می آمد امروز اقتصاد درگیر چنین بحرانی نمی شد 
اما به هر روی، در شــرایط کنونی نیز می توان با تدابیری، بحران 

را برطرف کرد.
 محموله های نفت خام، از لحاظ حجم محموله های بزرگی هستند 
که قابلیت رصد و پیگیری آن ها در جهان وجود دارد. امریکا می 
توانــد با رصد نفتکش ها در مســیر صادرات نفت اختالل جدی 
ایجاد کند اما بی تردید صادرات فرآورده ها آن هم در حجم های 

کوچک و بی شمار می توانند ورق را به نفع ایران بازگرداند.
 یکــی از مهمترین راهکارها برای عبور از این بحران، باال بردن 
تراکنش های مالی از طریق صادرات در احجام کوچکتر است. این 
مسیر آزموده شده ریسک رصد تمامی تراکنش های مالی ایران را 
خنثی می کند. از سوی دیگر تمرکز برای حل بحران بانکی کشور 
خود عاملی اســت که می تواند به خنثی سازی اتفاقات آتی برای 

تشدید فشار بر ایران منجر شود.
 ایران مــی تواند با تدوین برنامه ای میــان مدت و کوتاه مدت 
دســت بــه کار راه اندازی پاالیشــگاه های مقیــاس کوچک یا 
پتروپاالیشگاه های کوچک شود و با ارتقای کیفیت فرآورده های 
تولیدی بازار مناسبی را برای خود دست و پا کند. بی تردید این ها 
مشــتی از خرواری اســت که به دست مهندســان ایرانی قابل 
اجراست. شاید اعالم تمامی توانمندی ها بتواند دشمن خارجی را 
هوشیارتر از قبل نماید از این رو اشاره به این نکته که راه برای ما 
باز اســت و اتفاقا در مسیری امیدوار کننده قرار داریم کافی است 
تا نسل آینده بداند روزهای خوب پیش رو حاصل مجاهدت امروز 
تک تک ایرانیانی است که از دل سختی ها، موقعیت های ویژه ای 

را بیرون آوردند.

دالر ارزان تر می شود

  کابوس دالالن به واقعیت 
تبدیل شد

یک فعال بازار ارز با اشــاره به کاهش قیمت دالر از روز دوشنبه، 
تصریح کرد: پیش بینی می شــود روند نزولی بازار ارز در روزهای 
آینده نیز ادامه داشته باشد.یک فعال بازار ارز درباره وضعیت فعلی 
بازار ارز اظهار کرد: از روز یکشــنبه بازار ارز وارد فاز ریزشی شده 
و بیشتر دارندگان دالر فروشنده شده اند و جو فعلی بازار کاهشی 
است.او اضافه کرد: البته از دوشنبه شب گذشته بسیاری از افراد با 
ترس کاهش بیشتر نرخ ارز، در فضاهای مجازی شروع به فروش 

دالرهای خود کرده اند و این روند تا امروز ادامه داشته است.
به گفته این فعال بازار ارز، دالر سقف قیمت خود را دیده و آماده 
کاهش شــده بود ولی همچنان بسیاری از معامله گران این بازار 
همچنان انتظار داشتند که دالر به 3۵ هزار تومان هم می رسد اما 
از دوشــنبه شب گذشته کابوس دالالن یعنی سقوط دالر به زیر 

3۰ هزار تومان به واقعیت تبدیل شد.
وی درباره آینده بازار ارز اظهار کرد: ممکن است به دلیل مقاومت 
سفته بازان، شیب کاهش قیمت دالر در روزهای آینده کمی کند 
شــود اما پیش بینی ها حاکی از آن است که دالر همچنان ارزان 
خواهد شــد و حتی با ادامه این روند انتظار می رود که به نزدیک 

۲۰ هزار تومان هم برسد.

رویداد

پنجمین مرحله از فروش فوق العاده خودروســازان درحالی انجام 
شد که همچنان مســئله قیمت گذاری خودرو بالتکلیف مانده و 
تعداد تعهدات معوق شــرکت ها نیز رو   به افزایش است؛ از طرفی 
از آنجا که تولید با وجود سرکوب قیمت و فاصله باال با نرخ بازار 
توجیه اقتصادی برای شــرکت ها ندارد، اصرار بر ادامه فروش با 
روش فعلی یعنی تحویل فوری با قیمت های قطعی نتیجه ای جز 

تشدید زیان خودروسازان تا پایان سال نخواهد داشت.
طی روزهای اخیر طرح فروش فوق العاده دو خودروســاز بزرگ 
برگزار شد، بر این اساس قرار اســت خودرو ها در موعد حداکثر 
ســه ماهه با قیمت قطعی به مشتریان تحویل داده شود؛ فروش 
خودرو به روش قرعه کشــی درواقع یکی از راهکارهایی بود که 
سیاستگذار به منظور کنترل سمت تقاضا از ابتدای امسال در پیش 
گرفت و حاال با وجود اینکه چندین مرحله آن انجام شده از شواهد 
پیداســت که این طرح در تحقق هدف خود چندان موفق نبوده 
است.نگاهی به وضعیت تولید خودروسازان هم نشان می دهد که 
اگرچه این شرکت ها توانسته اند در شش ماه نخست سال حجم 
تیراژ خود را نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش دهند اما 
باتوجه به ادامه قیمت گذاری دستوری و سرکوب نرخ کارخانه، به 
همان میزان بر تعداد تعهدات معوق و زیان انباشته   آن ها افزوده 

شده است.
سود هنگفت خریداران قطعی ��

در این میــان نباید از فاصله باالی قیمت بیــن کارخانه و بازار 
و ســود هنگفت برندگان قرعه کشی غافل شد؛ آنطور که آمار ها 
نشان می دهد در فروش اخیر ایران خودرو بالغ بر سه میلیون نفر 
متقاضی خرید ۹هزار  خودروی عرضه شده بودند در طرح فروش 
سایپا نیزبالغ بر 7۰۰ هزار نفر برای 7 هزار خودرو ثبت نام کردند. 

البته این اتفاق چنــدان دور از انتظار نبود، چراکه خرید خودرو با 
این روش یعنی تحویل با قیمت  قطعی در یک دوره ســه ماهه، 
آن هم در شرایطی که اختالف قیمتی بین کارخانه و بازار بیش از 
1۰۰میلیون تومان است  در مجموع در هر طرح فروش چند هزار 

میلیارد رانت ایجاد خواهد شد.
این همان رقمی است که کارشناسان و خودروسازان اصرار دارند 
به جای اینکه به جیب سفته بازان برود، به قیمت کارخانه اضافه 
شود که به این ترتیب هم تولید زیان بار نخواهد بود و هم التهاب 

بازار خودرو فروکش خواهد کرد.
اما وعده سرپرســت پیشــین وزارت صمت درمورد پیش فروش 
ماهانه ۲۵هزار خودرو از مهر تا پایان سال، حاکی از آن است که 
خودروسازان حداقل تا ماه های آینده درگیر این معضل خواهند بود 
مگر اینکه دولت با قیمت گذاری در حاشیه بازار موافقت کند و یا 
طرح عرضه خودرو در بورس کاال به تصویب مجلس برسد که در 
این صورت می توان به رونق تولید، آن هم بدون زیان امیدوار بود. 
البته به باور برخی کارشناســان، عرضه خودرو در بورس کاال هم 
چندان برای خودروسازان مثمر ثمر نخواهد بود؛ سعید مدنی، مدیر 
عامل اسبق سایپا در این باره معتقد است که کشف قیمت خودرو 
در بورس با روشی که در طرح خودرو مطرح شده مکانیزم درستی 

نیست و نتیجه ای جز افزایش زیان خودروسازان در پی ندارد.
خودروسازان گرفتار دور باطل ��

این کارشــناس صنعت خودرو با اشــاره به مشــکل نقدینگی 
خودروســازان اظهار کرد: خودروسازان با مشکل شدید نقدینگی 
مواجه هســتند و برای حل این معضــل باید پیش فروش انجام 
دهند؛ همچنین بیشــترین نقدینگی جذب شده از محل فروش 
۲۵هزار خودرو نیز صرف هزینه های جاری خودروسازان خواهد 
شــد و با وجود مشکالتی که دارد نمی تواند این مبلغ را به تامین 
مــواد اولیه اختصاص دهد و به این ترتیب مدام این چرخه ادامه 

دارد و مبلغ حاصل از هر فروش صرف تامین مواد اولیه تعهدات 
قبلی می شود.

مدنی تصریح کرد: البته هر کدام از خودروسازان ما ظرفیت تولید 
ماهانه حداقل ۵۰هزار خودرو در ماه را دارند بنابراین طرح فروش 
۲۵هزار خودرو در صورتی که نقدینگی خودروسازان تامین شود 
و تولید آن ها همراه با زیان نباشــد قابل اجرا است اما در غیر این 
صورت امکان دارد بخشی از این خودرو ها نیز تحویل داده نشود 

و به تعداد معوقات خودروسازان افزوده شود.
او درباره وضعیت زیان خودروسازان تا پایان سال پیش بینی کرد: 
از طرفی خودروسازان یکســری تعهدات معوق دارند که آن هم 
بایــد با قیمت های قبلی تحویل دهنــد و این موضوع زیان دهی 
خودروســازان را بیشــتر کرده ضمــن اینکه متاســفانه فروش 
فوق العاده های فعلی نیز با قیمت های قطعی انجام می شود و از این 
رو زیان دهی خودروسازان همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود 

که این رقم تا پایان سال به 1۰۰هزار میلیارد تومان هم برسد.
رانت پشت رانت ��

در همین راستا فربد زاوه، کارشناس مسائل خودرو نیز بیان کرد: 
طرحی که قرار بود بازار خودرو را ساماندهی کند حاال به یکی از 

معضالت اصلی این بازار تبدیل شده؛ اینکه با هر فروش چندین 
هزار میلیارد تومان رانت به جیب عده ای خاص برود، آن هم در 
شرایطی که خودروسازان مدام از کمبود نقدینگی گالیه می کنند 

کار عقالنی نیست.
زاوه ادامــه داد: بارها تاکید کرده ایم که با قیمت های فعلی، تولید 
هیچ منطق اقتصادی ندارد و همین موضوع باعث شده تا حجم 
عرضــه کاهش یابد، ضمن اینکه به حدی فشــار معوقات قبلی 
سنگین است که عمال خودروسازان تمام مبلغ فروش های فعلی 

را باید صرف این بخش کنند.
وی تاکید کرد: با روند فعلی، صنعت خودرو بسیار زودتر از زمانی 
که پیش بینی شده از بین خواهد رفت و در آن شرایط دیگر هیچ 

اقدامی کارساز نخواهد بود.
بر اســاس این گزارش صنعت خودرو هر روز بیشــتر از قبل با 
مشکالت دست و پنجه نرم می کند و دولت نیز با اقدامات خود بر 
این مشکالت می افزاید، در این میان تنها کور سوی امید این است 
که سیاستگذار از موضع خود یعنی قیمت گذاری دستوری منصرف 
شود و اجازه دهد خودرو در حاشیه بازار کشف قیمت شود و سپس 

به سمت خصوصی سازی پیش برود..

خودروسازان گرفتار دور باطل شده اند

رانت هزاران میلیاردی در یک 
فروش فوق العاده

رضا نصیری

پدیده ای  ناگزیر هر 
در بســتر زمان و مکان رخ می دهد، و اساسًا 
فرض وجود پدیده ای که نســبتی با زمان و 
مکان نداشته باشد البته در این جهان ناسوتی 

ما محال است و خام اندیشی.
از همیــن رو، برای فهــم و تحلیل پدیده ها، 
الجــرم و بی تردیــد، باید شــرایط زمانی و 
مکانــی آنها را فهمید؛ و ســپس با فهم این 
مولفه ها، می توان بــه برنامه ریزی، کنترل و 
مهار، نظارت و تغییر، یا دیگر فعالیت ها برای 

تاثیرگذاری بر آن پدیده  ها اقدام کرد.
بــرای مثال، اگــر بخواهیم با پدیــدة اعتیاد 
کودکان به اینترنت یــا بازی های دیجیتالی 
مقابله کنیم، ابتدا بایســتی که آن را توصیف 
کنیم، بعد شرایط زمانی و مکانی سازندة آن را 
تجزیه و تحلیل کنیم، و بر مبنای آن تحلیل، 
بسته های سیاســتی اجرایی برای تخفیف یا 

تعدیل آثار و عوارض آن ارائه کنیم.
استارتاپ ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 
برای فهم اســتارتاپ های برتر، برای تحلیل 
استارتاپ های شکســت خورده، و برای خلق 
و آفرینش اســتارتاپ های جدیــد باید حتمًا 
توصیفی روشــن، فهمی دقیــق، و تحلیلی 
مشخص از شــرایط زمانی و مکانی جهانی 
که اســتارتاپ مربوطه بر آن قــرار گرفته یا 
می گیرد، داشته باشــیم. پس، به یک سوال 
کلی می رسیم: »جهان امروز ما چگونه دنیایی 

است؟«
دنیای امروز ما را با عبارات و صفات مختلف و 
متفاوتی نام گذاری کرده اند: جهاِن پسامدرن؛ 
جامعۀ شبکه ای؛ دنیای برندها؛ عصر اطالعات 
و برچســب هایی مانند اینها. اما از یک منظر 
باالتر که نگاه کنیم متوجه می شــویم که در 
فرا ســوی تمامی این توصیفــاِت نه چندان 
کامل، یک ذات بیان نشــده بر جهان فعلی 
ما حاکم اســت که این نظریه ها در اشاره به 

آن ناتوان اند.
 )VUCA world( جهاِن ما، دنیای وکایــی
اســت. دنیاِی وکایی، جهانی است آکنده از 
روزگاری  )volatility(؛  نوسانی  وضعیت های 
)uncertainty( است سرشار از عدم قطعیت
هایی که همۀ پارادایم ها را در برگرفته است.

عالمی است با پیچیده ترین روابط و تعامالت 
غیرقابل تصور؛ و در عین حال، دنیایی غرقه 
 .)ambiguity( در شــرایطی مبهم و رازآلود
کوته نویسی و اختصار )abbreviation( همۀ 
اینها در کلمۀ وکا )VUCA( متراکم می شود 

و یک معنای کپسولی به خودش می گیرد که 
در بردارندة همۀ ابعاد آن اســت: نوسان، عدم 

قطعیت، پیچیدگی و ابهام و رازآلوده بودن!
اما چه نســبتی می توان میان استارتاپ های 
موفق، شکست خورده، و آنهایی که در راه اند، 
با این دنیای وکایی برقــرار کرد؟ آیا این دو 
اصواًل می توانند نســبتی با یکدیگر داشــته 

باشند یا ربط وثیقی با همدیگر ندارند؟
اگــر کمــی دقیق تر و بــا تأمل بیشــتر به 
استارتاپ های چند سال گذشته نگاهی داشته 
باشــیم، به راحتی متوجه می شویم که اغلب 
آنهایی که پیروز شــده اند که بر مقتضیات و 

الزامات همین دنیای وکایی سوار شده اند.
و برعکــس، آنهایی که شکســت خورده اند، 
دقیقــًا مغلوِب امــواِج همین اقیانــوِس »ُپر 
نوساِن بی قطعیِت پیچیدة رازآلوده« شده اند. 
اســتارتاپ هایی موفق بوده اند که توانسته اند 
»نوســان« بخشــی از این جهان را کنترل 
کنند، بــا فریز کردن گوشــه ای از آن برای 

مشتریان شان »قطعیت« ایجاد کنند.
با وضوح بخشی از »پیچیده«گی آن بکاهند 
و در نتیجه تصمیم گیری را آســان کنند، و در 
نهایت از قســمت های »مبهم و رازآلود« آن 
افســون زدایی کنند تا از ترس آدمیان کاسته 

شود، چرا که رازها ترس آفرین اند.
برای مثــال، برندهایی مثل اپل توانســته اند 
»نوسان« جهان را بگیرند و برای مشتریانشان 
ابزارهای  »قطعیت«ی مقدس ایجــاد کنند. 
داده کاوی )data mining( پیچیدگی جهان 
ما را که آکنده از طوفان های داده ای است به 
وضوح و سادگی تقلیل می دهند و از بسیاری 

امور »راز زدایی« می کنند.
در جهانی آشــفته از ســیل عظیم اطالعات 
که آدمی در برابرشــان فقــط می تواند دهان 

به حیرت و تعجب بگشــاید، این گوگل است 
که همچون یک موتور جستجوگر بی نظیر به 
کمک شما می آید و مهربانانه به همۀ رازهایی 
که می خواهید و در گسترة مقدورات آن است 
پاســخ می گوید و تصویری با حداقل هایی از 

شفافّیت به شما ارائه می کند.
نمی تــوان انکار کرد که اگر گوگل نبود دنیای 
مــا در آوار و تلنباِر اطالعات و داده ها بســیار 
دهشــتناک و خوف انگیز بود. در جهانی که از 
وفور کاالها و اجناس، با مارک ها و قیمت های 
مختلف، خرید کردن کاری اســت ســهل و 

ممتنع.
چرا که به ســهولت می توان خرید کرد، ولی 
به ســختی می توان خرید خــوب کرد، این 
آمازون اســت که به کمک شــما می آید و با 
دسته بندی اجناس، با امکان پیگیری کیفّیت 
آنها، با بررســی نظریات مشتریان و خدماتی 
دیگر به شما قدرت خرید می دهد تا به آسانی 
و اطمینان، در حالی که درازکش روی کاناپه 
مشغول تماشــای فوتبال و نوشیدن قهوه تان 
هســتید، با چند کلیک ســاده خرید کنید و 

همانجا تحویل بگیرید.
وقتی شما به عنوان یک گردشگر در کنار یک 
اتوبان در شــهری غریبه در کشوری بیگانه، 
که هیچ اطالعاتی از جزییات و مناســبات آن 
ندارید، ایستاده اید و ســیالبی از خودروهای 
گوناگون در مقابل چشم هایتان در حرکت اند، 
این اپلیکیشن »اوبر« است که بخشی از این 
محیط ناآشنا را فریز می کند، به شما اطمینان 
می دهد، مســیر را وضوح می بخشد و از همۀ 
روابــط )از جمله چانه زنی با راننده تاکســی 

ناشناس( رمززدایی می کند.
ایــن گونه اســت که بیزنس هــای کالن، و 
آمازون  مثل  اَبَربرند)super-brand(هایــی 

شــکل می گیرند که خود تبدیــل به دولت 
شــده اند. پادشــاهی هایی بی تاج و تخت که 
بــر بخش اعظمــی از جهان، پیــدا و ناپیدا 
حکومت می کنند و زنجیره ای از مناسباتی را 
آفریده اند که اذهان و اعمال دوردســت ترین 
روستانشــینان جنوب آفریقا تا شروط مذاکره 

در شمال اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.
از همیــن جهت اســت کــه هــو جینتائو، 
رییس جمهور چیــن، قبل از مالقات با جورج 
بوش، رییس جمهور آمریکا، در ســال ۲۰۰۶ 
میالدی )13۸۵ خورشــیدی( با بیل گیتس، 
مالک مایکروســافت، دیدار می کند تا دربارة 
ســرقت تکنولوژیکی و سانســور اینترنتی با 

یکدیگر مذاکره و مباحثه کنند.
چرا که مایکروسافت حاکم بالمنازعۀ بخشی 
از ایــن جهان وکایی اســت و رییس جمهور 
چین نیک می داند که باید برای تامین منافع 
ملی کشورش با این غول نرم افزاری دیداری 
داشــته باشــد و حتی آن را مقدم بر دیدار با 
رییس جمهور آمریکا بدارد که بی تردید دارای 

معنایی سمبولیک نیز هست.
بنابراین به نظر می رسد که با توجه به هستی 
شناســی دنیای امروزین ما، برای موفقیت در 
حوزة استارتاپی، برای برخواستن بیزنس هایی 
به بزرگی ایربی اندبی )AirBnB( و اپل و اوبر 
و مایکروســافت و گــوگل و مانند اینها، باید 
امواج نوسانی و بی قطعیت و پیچیده و رازآلود 
این دنیای وکایی را شناخت، آنها را به خوبی 
تحلیل کرد و برنامه ای عملیاتی برای کنترل 

و مهار آنها ارائه داد.
در واقــع به نظر می رســد کــه اصلی ترین 
تقاضاها و حجم عمــدة بازار در همین چهار 
مولفــۀ بنیادین جهان وکایی قــرار دارد که 
می تواند سرچشــمۀ بســیاری از استارتاپ ها 
و بیزنس هایی باشــد که هنوز پــا بر جهان 
نگذاشــته اند اما نیاز عمومی جامعۀ بشــری 

بی صبرانه منتظر ظهور آنهاست.
فضاهــای خالی بازار، اقیانوس های آبی هنوز 
مغفول و نادیــده، در درون همین چهار موج 
قــرار دارند. به تعبیر مارتین نیومر نویســندة 
کتاب مشــهور »زاگ«، باید منتظر باشیم و 
ببینیم که چه کســی یکی از ایــن موارد را 
برمی دارد و تجارت وســیعی با آن می سازد. 
پس جهان وکایی را بشناسید و از تهدیدهایش 

فرصت هایی خیره کننده خلق کنید!
توضیح: این یادداشت با همکاری محمدرضا 
مرادی، رییس شــتاب دهنده گام دوم نوشته 

شده است.

برندهای جهانی چگونه بازارهای آنالین را فتح کردند؟

علی اصغر سعدآبادی

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

پایان رکود اقتصادی 
ایران از سال بعد

به نوشــته صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران سال آینده از 
رکود خارج می شود.

صنــدوق بین المللــی پول در ارزیابی جدیــد خود از وضعیت 
اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعالم 
کرد بخش بزرگی از این کشــورها از جمله ایران، سال آینده 
وضعیت اقتصادی بهتری را تجربه خواهند کرد. شیوع کرونا و 
کاهش قیمت نفت هم رشــد اقتصادی و هم توانایی مالی این 

کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.
1- ایران

رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۶.۵ درصد
رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵ درصد

رشــد اقتصادی پیش بینی شــده برای ســال بعد: مثبت 3.۲ 
درصد

وضعیت تورم:
به گفته صندوق بین المللی پول، تورم امسال ایران 31 درصد 
خواهد بود که این رقم سال آینده به ۲۹.3 درصد کاهش پیدا 

خواهد کرد.
۲- عراق

رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۴.۴ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی 1۲.1 درصد

رشــد اقتصادی پیش بینی شــده برای ســال بعد: مثبت ۲.۵ 
درصد

3- عربستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۰.3 درصد

رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵.۴ درصد
رشــد اقتصادی پیش بینی شــده برای ســال بعد: مثبت 3.3 

درصد
۴- امارات

رشد اقتصادی سال قبل: مثبت 1.7 درصد
رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۶.۶ درصد

رشــد اقتصادی پیش بینی شــده برای ســال بعد: مثبت 1.3 
درصد

۵- پاکستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت 1.۹ درصد

رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۰.۴ درصد
رشــد اقتصادی پیش بینی شــده برای ســال بعد: مثبت یک 

درصد
افغانستان  -۶

رشد اقتصادی سال قبل: مثبت 3.۹ درصد
رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵ درصد

رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت ۴ درصد
۷- آذربایجان

رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۲.۲ درصد
رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۴ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت دو درصد

رویداد

فاطمه اکبرخانی

فاطمه اکبرخانی

فروش فوق العاده خودروسازان با 
قیمت های قبلی به اتمام رسید

  به روزرسانی قیمت ها 
در فروش بعدی

یک مقام مسئول در وزارت صمت از اتمام فروش فوق العاده 
خودروســازان با قیمت هــای قبلی خبــر داد و گفت: طبق 

مصوبه شــورای رقابت باید تمام فروش های خودروسازان از 
مهر ماه با قیمت های جدید انجام می شــد که به دلیل تأخیر 
بانک مرکزی این کار انجام نشد ولی در فروش های بعدی به 

طور حتم قیمت ها به روزرسانی خواهد شد.
 سهیل معمارباشــی با اشــاره به برگزاری فروش فوق العاده 
خودروســازان با قیمت های قبلی اظهار کرد: بر اساس مصوبه 
شــورای رقابت تمام فــروش فوق العاده هــا از مهرماه باید با 
قیمت های جدید انجام می شد اما به دلیل تأخیر بانک مرکزی 
در اعالم ضرایب تورم بخشی، این قانون در فروش فوق العاده 

خودروســازان اعمال نشده است. مدیر کل صنایع حمل و نقل 
وزارت صمت درباره فروش های بعدی خودروسازان تاکید کرد: 
بر همین اســاس فروش فوق العاده اخیر خودروسازان، آخرین 
فروشــی بود که با قیمت های قبلی انجام شده و طبق مصوبه 
شورای رقابت در طرح بعدی قیمت ها به روزرسانی خواهد شد.

وی همچنیــن درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت های جدید 
خودرو بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی تورم بخشی را 
به شــورا اعالم کرده و خودروسازان منتظر تعیین قیمت های 

جدید از سوی این نهاد هستند.

فاطمه اکبرخانی
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حادثه ای تلخ تر از کرونا؛ 
ایران در یک قدمی پیرشدن

زنگ خطر برای جمعیت ایران به صدا آمده، مسئله ای که امروزه 
به یک بحران جدی تبدیل شــده و ممکن اســت آینده تلخی را 
برای ایران رقم بزند. جمعیت ایران پیرتر می شود، ایران یک قدم تا 
سالمندی، بحران جمعیت، تله برای ایران و صدها تیتر  تلخ خبری 
دیگر که در رسانه ها، فضای مجازی و روزنامه ها به صورت مرتب 
در چندسال اخیر در حال انتشار است، خبری که شاید به ظاهر تلخ 
نباشــد، اما در صورت عدم کنترل می تواند آینده تلخی برای ایران 

داشــته باشــد. خانواده های ایرانی با مرور زمان در حال کوچک و 
کوچکتر شدن هستند، خانواده های اصیل ایرانی که از 7 و ۹ نفر به ۴ 
نفر و امروز به سه تا دو نفر رسیده است و امروزه گزارش های جهانی 
نشــان از آن دارند که تعداد فرزندان در یک خانواده ایرانی کمتر از 
یک خانواده اسرائیلی، انگلیسی و آمریکایی است. متاسفانه نرخ فرزند 
آوری در ایران بیست پله از آمریکا پایین تر است و رژیم صهیونیستی 
دو برابر نرخ فرزندآوری ایران را در اختیار دارد. همچنین نرخ باروری 
در ایران نیز پایین ترین مقدار در میان کشور های مسلمان است و 
آلبانی با رقم 1.۵ رقیب اروپایی ایران محسوب می شود.کارشناسان 
و جمعیت شناسان در دنیا با بررسی هایی که بر روی جمعیت ایران 

داشته اند، به این نتیجه رســیده اند که جمعیت ایران در طی ۲۰ 
ســال آینده به سمت پیر شدن خواهد رفت، این درحالی است که 
وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در ۲۲ مهر ماه سال 
جاری با اشــاره به اینکه ایران دارای ۸ میلیون و 3۰۰ هزار سالمند 
اســت، اظهار کرد: سن سالمندی ۶۰ سال تعریف شده و در برخی 
از کشور های توسعه یافته سن سالمندی ۶۵ سال مدنظر است. در 
حال حاضر 1۰ درصد جمعیت کنونی کشور ما را سالمندان تشکیل 
می دهند و این درحالی است که در سال ۵۵، فقط ۵ درصد جمعیت 
کشور سالمندان بودند و طی ۴۰ سال جمعیت سالمندان ایران دو 

برابر شده است.

نگاه روز
مردمی که به خاطر کمبود انسولین 

درد می کشند

»انسولین قلمی نیســت!« این یک جمله خبری ساده نیست، 
هزاران نفر در سراســر ایران به دلیل همین جمله خبری، این 
روزهــا قرار و آرامش ندارند، چه آنها که زندگی خودشــان به 
این دارو وابســته اســت و چه آنها که از اضطراب کسانی که 
زندگی شــان به این دارو وابسته اســت آگاهند. عالوه بر این 
دو گروه، تقریبًا همه مردم کشــور نگرانند چون نمی دانند که 
اگر فردا خودشــان هم به دارویی نیاز داشــتند و داروی آنان 
هم به همین سرنوشــت دچار شــود چه کاری از دست کسی 

ساخته است.
انســولین قلمی شــاید یکی از رایج ترین اقالمی باشد که این 
روزها بسختی پیدا می شود. بحران پانسمان کودکان پروانه ای، 
داروهای ام.اس وارداتی، داروهای شــیمی درمانی، مکمل ها و 
مســکن ها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی همه در ماه ها و 
هفته های اخیر با کمبود روبه رو بوده اند اما احتمااًل به این دلیل 
که جمعیت مصرف کنندگان آنها به اندازه متقاضیان انســولین 

قلمی نیست، صدای این درد را کمتر کسی شنیده است.
در این میان، در حالی که عده ای از مردم درد می کشند، دعوای 
سیاسی بر ســر اینکه چه کسی مقصر اســت باال گرفته. این 
روزهــا کارزاری در فضای مجازی شــکل گرفته که از مردم 
می خواهــد با #روایت_تحریم در مورد نبود دارو و مشــکالت 
ناشــی از تحریم بنویســند. یکی دو روز بعد از راه افتادن این 
کارزار، خبر از کشف یک محموله قاچاق دارو که از مسیر ایران 
به عراق رفته منتشــر می شود. مســئوالن هم با خیالی آسوده 
می گویند »محمولــه ایرانی نبوده، داروهــا از ترکیه به عراق 
می رفته و تنها از خاک ایران عبور کرده اســت«. این اظهارات 
البته نفس وجود »قاچاق دارو« از ایران به مقصد کشــورهای 
همســایه را رد نمی کند اما اصــرار دارد که عراق، مدارکی در 

مورد »منشاء ایرانی« داروهای کشف شده ارائه نکرده است.
گمرک و وزارت بهداشــت هنوز قانع نشده اند که اگر آن طور 
که می گویند ترانزیت محموله ضبط شده در عراق قانونی بوده، 
باید اسناد ورود و خروج آن را منتشر کنند. به نظر می رسد همه 
منتظرند که بحران خود به خود حل شــود یا مثل موارد دیگر 

کم کم به دست فراموشی سپرده شود!
اصل ماجرا، اینکه انسولین قلمی و بسیاری داروهای مورد نیاز 
مردم با تنش توزیع مواجه اســت، هنوز باقی اســت! مسئوالن 
وزارت بهداشت می گویند »تحریم« عامل اصلی است و عده ای 
منتظرند آمریکا رسمًا اعالم کند »ورود دارو و تجهیزات پزشکی 
بــه ایران ممنوع اســت« تا بپذیرند که این اقالم هم شــامل 
تحریم شــده اســت. در نبود چنین اعترافی، همین قدر کافی 
اســت که بدانیم بانک های خارجی از هیچ مشــتری ایرانی ای 
استقبال نمی کنند و کاال به مقصد ایران را نمی توان بیمه کرد، 
شــرکت ها از فروش کاال به مشتریان ایرانی خودداری می کنند 
و در ســاز و کاری که برای فروش دارو و تجهیزات پزشکی به 
ایران تعریف شــده، تنها حدود ۲۰ درصد از درخواست ها برای 

تأیید امکان ورود به ایران پذیرفته می شود.
با این وجود گفته می شود که وزارت بهداشت و واردکنندگانش 
1.۵ برابر نیاز کشــور انســولین قلمی وارد کرده اند اما به دلیل 
قاچاق از ایران به کشــورهای همسایه، انسولین قلمی کمیاب 
شده است. این در حالی است که برخی ادعا کرده اند مقدار قابل 
مالحظه ای انســولین قلمی در گمرک دپو شــده است و برای 
پخش آن تعلل می شــود. این مســأله با در نظر گرفتن اینکه 
گمرک برای ترخیص دارو از »»خط ســبز« استفاده می کند و 
این اقالم بدون کمترین تأخیر و خواب در گمرک وارد شــبکه 
توزیع می شــوند، دقیق نیست. اما حتی در همین یک فقره هم 
گمرک از پاســخ به ادعاها و شــفاف کردن وضعیت خودداری 
می کند. از سوی دیگر روشن نیســت که اگر گمرک در مورد 
ترخیص انسولین قلمی کوتاهی کرده، چرا وزارت بهداشت در 
این مورد رســمًا توضیح نمی دهد؟ اگر واقعــًا مقصر تمام این 
وضعیت تحریم های بانکی و نپیوســتن ایران به FATF است، 
چرا مسئوالن از تریبون های رسمی و غیر رسمی که در اختیار 

دارند به صراحت در این باره صحبت نمی کنند؟
مشخص اســت که ماجرای کمبود انسولین قلمی و البته باقی 
اقالم ضروری بهداشــتی و درمانی تک عاملی نیست. واردات 
به دلیل تحریم و مشــکالت بانکی کاهش پیدا کرده، قاچاق 
و خــروج غیرقانونی دارو از مرزهای کشــور به دلیل اختالف 
فاحــش قیمــت ارز و کاهش ارزش ریال بشــدت ادامه دارد، 
سیستم توزیع به دقت گذشته کار نمی کند اما مسأله این است 
که کســی خود را موظف به توضیح دادن به مردم، عذرخواهی 

و پیشگیری از تکرار این همه نگرانی و جو روانی نمی بیند.
مخالفــان دولت هم از این موقعیت اســتفاده می کنند و دولت 
را بــه بی کفایتی متهم می کنند. در این میان، دولت هم ظاهراً 
احســاس لزوم نمی کند که به شــبهه ها و ایرادها به سرعت و 
دقت پاســخ دهد و الاقل از خود دفــاع کند. مردم هم خود را 
گــروگان وضعیتی می بینند که در آن هــر طرفی برای تحت 
فشــار گذاشــتن طرف های دیگر، ســعی می کند از »مردم« 
مایه بگــذارد. تحریم کنندگان، قاچاقچی ها، منتشــرکنندگان 
تئوری های توطئه، مخالفان دولت و هر کسی که این صحنه را 
نگاه می کند، تصور می کند که می تواند از »پتانسیل نارضایتی 
مردم« بهره برداری اقتصادی، سیاســی، انتخاباتی یا تبلیغاتی 
خودش را بکند و چیزی که در این جنجال ها فراموش شــده و 

دوست و دشمن برای آن ارزشی قائل نیستند »مردم« است.

فاطمه کریمخان

نفس های وزیر بهداشت هم به شماره افتاد

نمک بر زخم کرونا!

 روز ســیاه کرونا رسید و آمار مرگ های کرونایی بار دیگر رکورد زد. 
ترس بزرگ اما این است که این روز، در برابر آنچه پیش روی ماست، 

چندان هم تیره به نظر نرسد و قتل عام شویم.
سخنگوی وزارت بهداشت، »ســهل انگاری در رعایت پروتکل های 
بهداشتی و کاهش استفاده از ماسک علت افزایش بی سابقه مرگ و 
میر در کشور« دانسته است و راست گفته، اما این تمام ماجرا نیست؛ 

آن روی سکه، دولتی است که اقدام جدی و قاطعی نمی کند.
مگر نمی گویند که کاهش استفاده از ماسک، فاجعه را رقم زده است؟ 
البته که اکثر مردم ماســک می زنند ولی قربانی افرادی می شوند که 
ماســک نمی زنند. پس چرا دولت در برخورد با کســانی که در زدن 
ماسک مسامحه می کنند و خود و دیگران را به خطر می اندازند، اینقدر 
بی کفایت ظاهر شــده است؟ چرا وزارت کشــور از نیروی انتظامی 
نمی خواهد به کسانی که ماسک نمی زنند، تذکر دهد، جریمه کند و 
چرا ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمانت اجرای قوی برای این موضوع 

تعیین نمی کند؟
چگونه اســت که اگر کسی روسری به سر نداشته باشد، با او برخورد 
می شــود ولی با نزدن ماســک که می تواند منجر به مرگ انسان ها 

شود، کاری ندارند؟
پس اگر امروز از فاجعه انسانی سخن می گوییم، مقصر اصلی، دولت 
و ستاد ملی مبارزه با کروناست. بله! مردمی که رعایت نمی کنند هم 
مقصرند ولــی در هر جامعه ای افراد خطاکار وجود دارد و این وظیفه 

دولت هاست که آنها را مهار کند.
به نظر می رســد در همین ابتدای پاییز که در آســتانه فصل ســرد 
مرگ های کرونایی پرشمار قرار داریم، مهم ترین کاری که دولت باید 
انجام دهد تا دستکم روند رشد کرونا ُکند شود، اجرای طرح قرنطینه 

در شهرهایی است که وضعیت در خطر هستند.
هر چند فاز نهایی قرنطینه، منع کامل آمد و شد است، اما در شرایط 
کنونی می توان به قرنطینه حداقلی بسنده کرد تا الاقل کمی از شیب 

تند کرونا کاسته شود. در غیر این صورت، ابتدا ساختار درمانی کشور 
منهدم می شود و سپس یک ملت می مانند و ویروسی که بی رحمانه 

قلع و قمع می کند.
پیشــنهاد می شــود در مرحله اول قرنطینه، شــهرهایی که در خطر 

بیشتری هستند، دو هفته کامل به این شکل قرنظینه شوند:
1 - تمام ادارات، ســازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و آموزشی 
به طور کامل تعطیل شوند )به جز مراکز خدمت رسانی ضروری مانند 

پلیس، اورژانس و ...(
شــرح: بخش عمده ترددهای درون شــهری و ازدحــام در مترو و 
اتوبوس ها مربوط به فعالیت های اداری است. تعطیلی ادارات، شهرها 
را به طور ملموســی خلوت می کند. به عــالوه کارمندان دولت، در 
صورت تعطیلی هم حقوق دریافت می کنند و معیشتشان دچار مشکل 

نمی شود.
مطمئن باشــید با تعطیلی ادارات، ضربه ای بزرگ تر از کرونا به کشور 
وارد نمی شود. همواره از اواخر اسفند تا اواسط فروردین، ادارات عماًل 
تعطیل و نیمه تعطیل اند و مشکل خاصی هم در کشور ایجاد نمی شود.

۲ - تردد خودروها ممنوع و برای متخلفین، جرائم سنگین وضع شود 
)به جز خودروهای باری(.

شرح: با تعیین جریمه سنگین، تنها اگر کسی واقعاً در شرایط خاص 
قرار گرفت به گونه ای که آن وضعیت، مهم تر از مبلغ جریمه باشــد، 
تردد می کند. کســانی که ترددشــان موجه اســت، مانند پزشکان، 
می توانند بعداً جریمه شــان را صفر کنند )حتــی بعدها می توان کل 
جرائم را بخشــود(. به هر حال به خاطر اســتثناها، نباید کل طرح را 

نادیده گرفت.
3 - فعالیت اصنافی که از نظر کرونایی جزو مشاغل پرخطر نیستند، 

می تواند آزاد باشد.

شرح: هم به دلیل این که مردم به صنف ها به ویژه صنف های مرتبط 
با مواد غذایی، احتیاج دارند و هم با توجه به ممنوعیت تردد خودروها، 
عماًل فعالیت اصناف و نیز رفت و آمد مردم نیز محلی می شــود و هر 
کســی در همان محل خودش برای خریــد اقالمی مانند نان و غذا 

بیرون می رود.
همچنین معیشــت بســیاری از اصناف نیز در حالــت حداقلی حفظ 

می شود.
۴ - کلیه پارک ها و مراکزی که می توانند محل تجمع افراد باشــند 

تعطیل شوند.
شــرح: تا ایام تعطیل به زمانی برای پراکنــش کرونا در این اماکن 

تبدیل نشود.
۵ - ترددها از مبدأ یا به مقصد شهرهای قرنطینه ممنوع شود. برای 
ورود به این شــهرها یا خروج از آنها، جرائم سنگین وضع شود تا اگر 

کسی واقعاً در شرایط نیاز بود، وارد یا خارج شود.
شرح: اگر این تصمیم گرفته نشود، تعطیلی، نه تنها بی فایده می شود 
بلکه به فرصتی برای ســفر و پراکندن هر چه بیشتر ویروس تبدیل 

می شود.
۶ - مبلغی به حساب سه دهک کم درآمد جامعه واریز شود.

شــرح: بخش مهمی از افراد این سه دهک، با روزمزدی امرار معاش 
می کنند و قرنطینه می تواند برای آنها مشــکالت اقتصادی بیشتری 
درســت کند. وظیفه دولت است که این آسیب را به حداقل برساند تا 
این افراد بتوانند در ایام قرنطینه، دستکم خوراک خود را تأمین کنند. 
همچنین نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(، بنیاد مســتضعفان نیــز باید در این ایام، کمک های 

بیشتری به افراد تحت پوشش داشته باشند.
7 - نیروهای مسلح وارد عمل شوند.

شــرح: برای کنترل ترددها، نظارت بر زدن ماســک توسط افرادی 
که از خانه خارج می شــوند، ممانعت از ورود افراد به پارک ها، نظارت 
بر رعایت پروتکل های بهداشــتی توســط اصناف و برخورد جدی با 
متخلفان ... نیاز به نیروی فراوان و مقتدر وجود دارد. این مهم تنها از 

عهده پلیس، سپاه و ارتش بر می آید.
با انجام این طرح، هر چند بســاز کرونا جمع نمی شــود ولی قطعاً از 
سرعت مرگبار آن کاشــته می شود و سیستم درمانی کشور می تواند 
کنترل اوضاع را در دســت داشــته باشــد. بعد از دو هفته، می توان 
عنداللزوم و در مــوارد نیاز، آن را تکرار کرد یا بخش هایی را اجرایی 

نمود، مانند محدودسازی قرنطینه به آخر هفته ها و ... .
به هر حال، نباید دســت روی دســت گذاشت، همان طور که کرونا 
دســت روی دست نگذاشــته اســت و همچنان می تازد و بی هیچ 

ترحمی، صغیر و کبیر را می کشد.
توجه مهم:

هر طرحی برای قرنطینه ارائه شود، حتماً دارای اشکاالتی خواهد بود. 
طرح کامل همان است که در چین اجرا شد و نتیجه داد: در شهرهای 
درگیر کرونا در چین، جلوی محله ها گیت کنترل تردد گذاشتند و هیچ 
کس مگر با شــرایط خاص حق خروج نداشت؛ دولت هم ملزومات 
زندگی افراد را محله به محله توزیع کرد. در ایران اما به دالیل متعدد 

این کار شدنی نیست و عجالتاً باید به همین حداقل ها بسنده کرد.
هر طرحی که ارائه شــود، حتماً کلی ایــراد دارد )مثل همین طرح 
پیشنهادی( ولی یادمان باشد که در شرایط اضطرار هستیم و اگر مدام 
مته به خشــخاش بگذاریم و به دنبال صفر کردن اشکاالت باشیم، 

کرونا ما را صفر خواهد کرد.
بعد از تحریر:

طبق آمار رسمی، در ۲۸ مهر 13۹۹، تعداد فوتی های کرونا 337 نفر 
بود. با توجه به اعالم وزارت بهداشــت مبنی بر این که تعداد واقعی 
آمار، حدود دو برابر آمار رســمی است، باید گفت که ما به عدد حدوداً 
7۰۰ کشــته در روز رسیده ایم. این طرح را جدی بگیرید؛ مردم دارند 
منبع: عصر ایران می میرند و دفن می شوند.  

ساختار درمانی کشور در حال انهدام است دولت چاره ای بیاندیشد

قلع و قمع بی رحمانه کرونا
جعفر محمدی

روز گذشــته نشست خبری وزیر بهداشت در استان آذربایجان برگزار شد و 
دکتر نمکی با انتقادات فراوان به برخی مســئولین و سیاست های مقابله با 
ویروس کرونا تاخــت. صحبت های دیروز دکتر نمکی به مثابه زخمی بود 
نمکی بود که بر زخم کرونا ریخته شد! چرا که تصمیم گیری های غلط طی 
ماههای گذشته نه تنها باعث به خطر افتادن جان بسیاری از هموطنانمان 

شد بلکه بسیاری بر اثر ویروس منحوس کووید 1۹ جان باختند.
وزیر بهداشت گفت: می خواهم واقعیتها را بگویم. در ستاد ملی تقاضا کردیم 
که هر کس که ماسک نزد، جریمه کنید، اما بروید آمار را دربیاورید که چند 
نفر را جریمه کردند. گفتیم جاده ببندید، چندتا را بســتند؟. اینطور نمی شود 
اپیدمی جمع کرد. اگر این بال شکســته ما را ترمیم نکنند، اپیدمی در این 

مملکت جمع نمی شود و ما ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم.
دکتر نمکی گفت: بعد از مدتی پرسنل من هم می بُرند و می روند. البته آنها به 
خیابان نمی روند، بلکه به خانه هایشان می روند. امیدوارم خداوند چنین روزی 
را نیاورد، اما اگر روزی خستگی و بی توجهی دیگران به حریم همکاران من 
شدت پیدا کرد، به خیابان نمی آیند و اهل غربتی بازی نیستند، بلکه می روند 

در خانه می نشینند و آن روز، روز سختی است و غیرقابل تحمل است.
دکتر سعید نمکی ، با تاکید بر این که می خواهم واقعیت ها را بگویم با انتقاد 
شــدید از عدم توجه ستاد ملی کرونا و اجرا نشدن مصوبات و تصمیمات در 
مورد اجرای پروتکل های بهداشتی گفت: کدام یک از پروازهای ما منطبق 
با پروتکل های بهداشتی است؟. نمی دانم چه کسی باید این ها را حل کند. 
چند ماه است که داریم خواهش می کنیم؟ چقدر من و همکارانم باید التماس 
کنیم؟. کجای دنیا وزیر بهداشــت و پرسنل بهداشت و درمان دارند التماس 
می کنند. در کشورهایی که در جمع کردن اپیدمی توفیق حاصل کردند، وزیر 
بهداشت می نویســد و می خواهد و همه مکلف به اجرا هستند. اینجا وزیر 
بهداشت تمنا می کند، خواهش می کند و زانو می زند، اما کسی گوش نمی 
دهد. کدام یک از اتوبوس های ما منطبق با اصول پروتکل های بهداشــتی 
اســت؟. در تهران اعالم کرده ایم که داخل شهر منبع توسعه ویروس است 
که با جهش هایی که ویروس پیدا کرده، قدرت ســرایتش 1۰ برابر شــده 
است. گفتند تا پایان اردیبهشــت اتوبوس اضافه می شود، اما یک اتوبوس 

هم اضافه نشد.
متن  بخشی از ســخنان دیروز وزیر بهداشت در ستاد استانی پیشگیری و 
مدیریت بیماری کووید-1۹ اســتان آذربایجان غربی به نقل از ایسنا شرح 

زیر است:
دکتر سعید نمکی در ستاد استانی پیشگیری و مدیریت بیماری کووید-1۹ 
استان آذربایجان غربی، با بیان اینکه من همواره خودم را یک سرباز کوچک 
و کوچکتریِن نظام مقدس جمهوری اســالمی و زیر بیرق رهبری می دانم. 
مــن هیچ گاه خودم را فراتر از این ندیدم. مقام ســرداری الیق بزرگوارانی 
همچون شــهید بر باد رفته در یاد مانده، شــهید قاسم سلیمانی است و ما 
حتی در باالترین مقامی که شهادت هم هست، هنوز سرباز چنین سردارانی 

هم نیستیم.
می ترسم به سیاه چاله ای بیفتیم که در آمدن از آن دشوار است

وی افزود: حضور امروز من بیشتر به دلیل خسته نباشید و خدا قوت گفتن به 
همکارانم در ســطح استان است و از سویی برای دل نگرانی هایی است که 
برای امروز و فردای مملکت دارم. دیروز خدمت رییس جمهور بودم و عرض 
کردم که در هشت و ۹ ماه گذشته یک شب را به یاد ندارم که پیوسته یک 
ساعت خوابیده باشم و یاد ندارم که روز تعطیلی را در طول این مدت گذرانده 
باشم. تنها بار دلگشای من در این ایام دو بار رفتن بر سر تربت مادرم بوده 
است. با این اضطراب و نگرانی و تشویش خاطر که چه خواهد شد. وقتی هر 
شب آمارهای استان ها را می خوانم یکی از اضطراب هایم این است که به 

سیاه چاله ای بیفتیم که در آمدن از آن کار دشواری است.
نمکی ادامه داد: در اواخر دی ماه که خبر حضور این ویروس را در کشــور 
چین شــنیدم با توجه به دو ســابقه علمی و اجرایی که در گذشته داشتم؛ 
یکی ســابقه برخورد با اپیدمی هایی مانند ماالریا و ... در روزهای ســخت 
سیستان و بلوچستان در 3۰ ســال قبل و یکی هم سابقه علمی به عنوان 
یک ایمنولوژیست، می دانستم که این ترکیب نامیمون، ترکیب وحشتناک و 
هراسناکی برای بشریت است. دوستانم را اوایل بهمن ماه صدا زدم و گفتم 
باید حواسمان را جمع کنیم. زیرا با یکی از پیچیده ترین موجودات مواجهیم 
و گفتم موجودی که می بینم بــا تمام موجوداتی که تاکنون مطالعه کردم، 
متفاوت است. حال اینکه این موجود از کجا آمده را کالبدشکافی نمی کنم. 
زیرا مشکلی را از ما حل نمی کند، به جز اینکه به یک سیاهچاله سیاسی و 

بین المللی بیفتیم که کار ما نیست.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه در آن زمان اعالم کــردم که باید خودمان را 
برای درگیری ســنگین با این ویروس آمــاده کنیم، گفت: این نگاه و عدم 
سهل انگاری باعث شــد که گام های بلندی برداریم. در سنگرهای نظامی 
می گوییم که اگر دشــمن را حقیر شمردی، بازی را باختی، اگر به جنگ با 
روباه می روی با ســالح شیر برو. اگر خودت را برای یک اپیدمی سهمگین 
آماده کردی، اما کوچک بود، اشــکال ندارد. اشتباهی که اروپایی ها کردند. 
میزان تخت ما در طرح تحول سالمت اضافه شد، اما هنوز هم شاخص تخت 
حدود 1.۵ اســت. در حالی که در ضعیف ترین کشور اروپایی هفت تخت به 

ازای 1۰۰۰ نفر جمعیت است و پرستارشان سه برابر ماست.
وی ادامه داد: آنچه که ما را در این زمینه حمایت کرد، عالوه بر فضل الهی، 
یکی از ویژگی های ممتاز در نبرد با این ویروس پیش بینی های خوبی بود که 
در وزارت بهداشــت اتفاق افتاد. من امروز این حرف ها را نمی زنم تا خودم را 
اثبات کنم. من نیامدم برای خوشنام شدن، من برای فدا شدن و نابود شدن 
آمده ام، من برای دود شدن در ساحت مقدس جمهوری اسالمی آمده ام. فکر 
می کنم شــاید با این روی مین رفتم و فنا شدن بتوانیم قطره ای از تقدس 
خون شــهدا را پاسخ دهم. در هر استانی وقتی به مزار شهدا می روم در دل 
خودم می گویم خدایا مرا در نهایت شرمســار خون شهدا و خانواده های آنها 

نکن. بنابراین حرف هایم برای اثبات خودم نیست.
نمکی افزود: در این مدت داغ عزیزان زیادی را بر دل دارم. فقط داغ سرباز 
بر دل نــدارم، بلکه داغ ژنرال های بزرگی را بــر دل دارم. دکتر زارع را که 
همشهری من بودم از دست دادم که مانند پروانه دور بیماران مبتال به کرونا 
می گشــت، دکتر حسنی و... را از دســت دادیم. برای دفاع از این عاشقان 
بی بدیل نمی توانم بنشینم تا کاســتی های دیگران را کسی به حساب این 
عزیزان بنویسد. اگر حرفی می زنم در اثبات حقانیت راهی که وزارت بهداشت 
خردمندانه طی کرده اســت، به دلیل دفاع از حیثیت شهدای سالمت است. 
در تمام زندگی ام اجازه ندادم اهانت یا کم لطفی به خانواده یا شهید از دست 

رفته ای شود. این وظیفه اخالقی من است تا زمانیکه زنده ام.
وی گفت: وزارت بهداشــت برنامه ریزی مفصلی انجــام داد، همه را جمع 
کردیم. اولین بار آمدیم و گفتیم راه های هوایی به چین را ببندیم. وقتی این 
حرف را می زدم عده ای با لبخندها و نگاه های عاقل اندر سفیه می کردند، به 
ما نگاه می کردند که چه می گویی. یکی از عزیزان به من گفت که شــاهد 
بودم که در ابتدای اپیدمی اعالم کردی که آتشی بر نیستان این کشور خواهد 
افتاد که دامن تک تک خانواده ها را خواهد گرفت. در بهمن ماه ایستادم تا در 
3۶ ورودی این مملکت گیت بازرسی بگذاریم. بعد از گرفتاری در گرداب قم، 
بعد از دو هفته تازه تعدادی کیت PCR به صورت چمدانی یکی از دوستانم 
از ژنو آورد، اما در روز اول بهمن ماه کیت PCR را برای شناسایی کووید-1۹ 
در انســتیتو پاستور طراحی کردیم و ۵7 دانشجوی خودمان را که از ووهان 

آوردیم، در همینجا تست کردیم.
وی افزود: ناجوانمردی که آمریکایی ها و صهیونیســت ها در کرونا بر ما روا 
داشتند، هیچ ملت شــیعه ای تجربه نکرده است. هواپیما به فرودگاه عمان 
می آمد و خوشــحال بودیم که دو بامداد ماســک و حفاظ برای پرستاران و 
پزشکان می آورد، اما زنگ می زدنند که مسیر قفل شده است. یک فرمانده 
بی سالح و سربازان خط مقدم بی دفاع بودند. به یکی از پزشکانی که مبتال 
شده بود گفتم چرا ماسک نزدی، اما بغض کرد و گفت ماسک زده بودم، اما 
وقتی دیدم پرســتارم ماسک ندارد، ماسکم را درآوردم. خود دکتر گویا رفت 
در قــم بیماران را ویزیت کرد. بعد متوجه شــدم که این نازنین برای اینکه 
رزیدنت ها و پزشک و پرستار نترسند، ژنرال من تن به آتش زد تا سربازانش 

نترسند و بیمار را ویزیت کنند.
نمکی افزود: با جیب خالی هم مملکت را اداره کردن، کار بســیار ســختی 
است. درست است که در شرایط وفور منابع، مدیریت کار آسانی نیست، اما 
در شــرایط بی پولی و بی ارزی هم مدیریت بسیار کار بسیار صعبی است. 
ما ارز نداشــتیم، ریال نداشتیم، مطالبات پرســتار و پزشک در کارانه ماه ها 
گذشته بود، اما این قوم شریف و نجیب، یکبار نگفتند که ما بستانکاریم، بلکه 
گفتند ما به ملت ایران بدهکاریم. وقتی همه فرار کردند، اینها مثل پروانه به 
آتــش زدند و دور بیمار طواف کردند، وقتی عده ای پول پارو کردند، اینها در 
بیمارستان ها رنج جارو کردند، وقتی عده ای در هوای خوش رمیدند، این ها بر 
سینه بیمار خمیدند و مبتال شدند. در یک شهر من روزانه ۱۲ تا ۱۳ پرستار 

دارد مبتال می شوند.
وزیر بهداشت با اشاره به شرایط فعلی کرونا در کشور، تصریح کرد: اما امروز 
می خواهــم واقعیاتی را بگویم که چرا امروز آمدیم و در اســتان آذربایجان 
غربی نشســتیم و گرفتار یک خیز عجیب و زیاد بیماری هســتیم که وزیر 
مضطرب می شــود و می آید تا هم خسته نباشید بگوید و هم بگوید که چه 

باید انجام دهیم.
افزایش تســت های روزانه کرونا بــا روزانه 10 میلیارد هزینه در اوج  ��

تحریم
نمکــی تاکید کرد: معتقدم که آنچه را که باید در وزارت بهداشــت به کار 
می گرفتیم، گرفتیم. گرچه با یک رویکرد جدید داریم کار را آغاز می کنیم. به 
طــوری که در حوزه بیمار یابی، وقتی طرف را یافتیم با چه ضمانت اجرایی 
باید ایزوله کنیم که دیگران را آلوده نکند که در این زمینه پیش نویس ها را 
آماده کردیم و تعداد تســت هایمان را افزایش می دهیم. امروز روزانه ۱۲00 
تست را به روزی ۲5 هزار تست رسانده ایم. انجام روزانه ۲5 هزار تست یعنی 
روزی 6.5 میلیــارد تومان هزینه. حال می خواهیم این میزان را به ۴0 هزار 
تست برسانیم یعنی روزی ۱0 میلیارد تومان هزینه. حال در حصر اقتصادی 
و وقتی ۱0 ماه کارانه پرســتاران را عقب هستیم، روزی ۱0 میلیارد هزینه 
تســت برای من تحریم زده هزینه کمی نیست. به هر حال شروع کردیم و 
تمام موارد مثبت در سامانه سیب ثبت شده و ردیابی می شوند، تمام افرادی 
که با موارد مثبت ارتباط داشتند، پیگیری می شوند و ردیابی های مکرر ادامه 
دارد تــا در مراحل اولیه بیماری را زمین گیر کنیم. کاری که در دوره قبل با 
سامانه سیب و در کنار بسیج و با ۴0۳0 انجام دادیم و 80 میلیون نفر را در 
مرحله اول غربالگری کردیم و با ۳۲0 هزار اکیپ و در مرحله دوم بیش از ۴0 

میلیون افراد پر ریسک و در مرحله سوم حدود ۳۴ میلیون نفر را غربالگری 
کردیم. مجددا باید این اقدامات را با همدلی با سایر دستگاه ها انجام دهیم، 

اما این ها کافی نیست.
چقدر باید التماس کنیم؟ ��

وی گفت: یکی از دردهای درونم این است که نمی توان اپیدمی را با خواهش 
جمع کرد. طرف بمب ویروس اســت و وقتی به او می گوییم چرا ماســک 
نزدی، می گوید به کرونا اعتقاد ندارم!. چند وقت اســت که ما داریم التماس 
می کنیــم، اما کدام یک از پروازهای ما منطبق با پروتکل های بهداشــتی 
اســت؟. نمی دانم چه کسی باید این ها را حل کند. چند ماه است که داریم 
خواهش می کنیم؟ چقدر من و همکارانم باید التماس کنیم؟. کجای دنیا وزیر 
بهداشــت و پرسنل بهداشت و درمان دارند التماس می کنند. در کشورهایی 
که در جمع کردن اپیدمی توفیق حاصل کردند، وزیر بهداشــت می نویسد و 
می خواهد و همه مکلف به اجرا هســتند. اینجا وزیر بهداشت تمنا می کند، 
خواهــش می کند و زانو می زند، اما کســی گوش نمی دهــد. کدام یک از 
اتوبوس های ما منطبق با اصول پروتکل های بهداشــتی است؟. در تهران 
اعالم کرده ایم که داخل شهر منبع توسعه ویروس است که با جهش هایی 
که ویروس پیدا کرده، قدرت ســرایتش ۱0 برابر شده است. گفتند تا پایان 

اردیبهشت اتوبوس اضافه می شود، اما یک اتوبوس هم اضافه نشد.
نمکی ادامه داد: اعالم شــد که هرکس ماســک نزند، جریمه می شود. من 
در ســه چهار روز قبل در خیابان تماشا کردم که ۴0 درصد از افرادی که در 
اتوبس بودند ماســک نزدند، آیا می توان به این صورت عفونت جمع کرد؟. 
فقط من و همکارانم بایــد ته رودخانه جنازه و زخمی جمع کنیم؟. بیماری 
که نه دارو دارد و نه واکسن و فقط راهش پیشگیری و فاصله گذاری است. 
از عالم ترین دانشــمندان ویروس شناسی بپرسید که این ویروس کی تمام 
می شود، می گوید نمی دانم. بپرسید کی دارو پیدا می کند، می گوید نمی دانم، 
اما می گوید یک چیز را می دانم که این ویروس با پیشــگیری قابل کنترل 
است. پیشگیری هم شامل فاصله گذاری، ماسک، شستن دست و.... است.  

وی گفت: یکی از همکاران چند شــب قبل به بیمارستان ضیاییان رفته بود و 
گفت که به طور وحشــتناکی بیماران جوان تر و بدحال تر جمع شده، بعد آمده 
بیرون و به من زنگ زده که ایســتگاه صلواتی زدند و 500 تا 600 نفر بدون 
ماســک در صف هســتند که چایی بگیرند و بخورند. می دانید این چه رنجی 
برای وزیر بهداشــت و برای رهبر این کشــور است؟. کسی که می فرماید آیا 
رژه نیروهای مسلح با پروتکل ها منطبق است و وقتی می گوییم خیر، می گوید 
کنســل شود. ایشان روضه می گذارند و فقط یک نفر در حسینیه است و چقدر 
رعایت می کنند. حال این رنج بزرگی است که در یک بیمارستان غلغله از بیمار، 
اما ۱00 متر آنطرف تر ایســتگاه صلواتی زده اند و یک نفر هم نمی آید که این 
افراد را جمع کند. من که نمی توانم. من وقتی پرســتار یا پزشک اورژانسم را 
کتــک می زنند، نمی توانم از او هم دفاع کنم و باید دو نیرو از ناجا بیاید و او را 
جمع کند. من آدم ندارم، خودم و آدم های خودم را جمع کنم، چه برسد به اینکه 
بروم و جلو متخلف را بگیرم.وی افزود: در ستاد ملی تقاضا کردیم که هر کس 
که ماســک نزد، جریمه کنید، اما بروید آمار را دربیاورید که چند نفر را جریمه 
کردند. گفتیم جاده ببندید، چندتا را بستند؟. اینطور نمی شود اپیدمی جمع کرد. 

اگر این بال شکسته ما را ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی شود.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

حوادث

فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر از شناســایی و 
دستگیری عامل قاتل مرد ۵۰ ساله بعد از 1۲ سال 
خبر داد.  ســردار خلیل واعظی عنوان کرد: پنجم 
مردادماه سال 13۸7 فردی ۵۰ ساله در خیابان امام 
زاده شهر بوشهر کنار اتومبیلش در حالت تیر خورده 
مشاهده شد که با تحقیقات میدانی کاراگاهان پلیس 
مشخص شد مقتول توسط ترک نشین یک دستگاه 

موتورسیکلت با سالح کمری به قتل رسیده است.
وی افزود: به علت مبهم بودن مدارک و سرنخ دقیق 
و عدم شناســایی قاتل یا قاتالن احتمالی، در زمان 
وقوع قتل پرونده این جنایت به دایره عملیات ویژه 
ارجاع و پس از بازخوانی دقیق و بررسی مستندات 
و مدارک موجود و انجام تحقیقات میدانی وســیع 
کارآگاهان پلیس، شــخصی مظنون به نام »ف-

م« 33 ســاله که در زمان وقوع قتل ۲1 سال سن 
داشت را شناسایی کردند. سردار واعظی با اشاره به 
اینکه پس از هماهنگی قضائی فرد مظنون به قتل 

دســتگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. اضافه کرد: 
متهم ابتدا منکر جنایت بــوده ولی پس از مواجهه 
با مســتندات جمع آوری شده و یافته های پلیس از 
جمله مشخص شدن موقعیت مکانی وی در حوالی 
صحنه قتل، لب به اعتراف گشود و پس از 1۲ سال 
پرده از راز این جنایت برداشــت. فرمانده انتظامی 
بوشهر گفت: متهم در اعترافات خود علت وقوع قتل 

را اختالفات شخصی با مقتول عنوان داشت.

مرد  و  زن  امســال  مهرمــاه  چهارم 
جوانــی بــا مراجعــه بــه کالنتری 
پسر  ناپدید شدن  از  کرج  کمالشــهر 

1۰ ساله شان خبر دادند.
، مــادر این کودک به مأموران گفت: 
پسرم تلفن همراه نداشت و از گوشی 
اســتفاده  خواندن  درس  بــرای  من 
می کرد اما بیشتر ســاعات روز تلفن 
من دستش بود وقتی می گفتم خودم 
تلفــن را نیاز دارم می گفت با آن کار 
دارم اما بعد متوجه شــدم چند بازی 
در گوشی من نصب کرده و بیشتر از 
آنکــه درس بخواند بازی می کند من 
هم عصبانی شــدم و گوشی را از او 
گرفتم. بعد از ایــن اتفاق او ناراحت 
شــد و از خانــه بیرون رفــت. فکر 
می کردم خودش برمی گردد اما وقتی 

چند ساعتی گذشــت و از برگشتنش 
خبری نشــد نگران شدم و با پدرش 
همــه جا را گشــتیم ولــی خبری از 
بچه ام نبــود حاال هم بــه کالنتری 

بخواهیم. تا کمک  آمدیم 
ســرهنگ محمد نــادر بیگی، رئیس 
پلیس آگاهی اســتان البرز در تشریح 
این پرونده گفــت: در پی اعالم این 
گــزارش تیم ویــژه ای از کارآگاهان 
البرز تشــکیل شد و  جنایی اســتان 
پلیــس پس از بررســی دوربین های 
دریافت  زندگی وی  بسته محل  مدار 
این پســر بچه آخرین بــار به خانه 
یکی از ســاکنان محله رفته اســت. 
مرد همســایه  خانه  ترتیــب  این  به 
شناســایی شــد و مأموران به سراغ 
وی رفتنــد. این مرد کــه ابتدا منکر 

گمشده  کودک  سرنوشــت  از  اطالع 
بــود ســرانجام در بازجویی ها لب به 
اعتراف گشــود و گفت: آن روز این 
بچــه را تنها و ســرگردان در کوچه 
دیدم برای اینکه اتفاقی برایش نیفتد 
او را با خود به خانه ام بردم اما برایم 
تعریف کرد کــه از خانه قهر کرده و 
می خواهد  گفت  برگــردد  نمی خواهد 
کار کنــد و خــودش پــول دربیاورد 
من هــم او را به یکی از دوســتانم 
- غرب  بهارستان  درشهرســتان  که 
اســتان تهران- کارگاه مبل ســازی 
داشت معرفی کردم تا آنجا کار کند.

به دنبــال اظهارات ایــن مرد پلیس 
به کارگاه مبل ســازی رفت و پسرک 
را پیــدا کرد. صاحــب کارگاه نیز در 
بازجویی هــا گفــت: وقتی دوســتم 

این پســر را نزد مــن آورد نگفت از 
خانه فرار کرده من بــه تصور اینکه 
دنبــال کار می گردد بــه او کار دادم 
و شــب ها هم در کارگاه می خوابید. 
پســربچه  برگرداندن  با  ترتیب  بدین 
به خانواده اش آنها اظهار داشــتند که 
از همسایه شان شکایتی ندارند و وی 

آزاد شد.

برمال شدن راز 
یک قتل بعد از 
12 سال

مادر، پسر 10 
ساله اش را 

توبیخ کرد، 
او هم از خانه 

گریخت

قتل زن جوان شوهردار در هتل 5 
ستاره به دست یکی از بستگانش

با گذشــت نزدیک به ۲ ماه از کشف اجساد زن و مردی جوان در یکی از 
اتاق های هتل اسپیناس نظریه کارشناس سالح حکایت از آن دارد که زن 
جوان به قتل رســیده است. رسیدگی به این پرونده از چهارم شهریورماه 
آغاز شــد زمانی که یکی از خدمه هتل اســپیناس پاالس در سعادت آباد 
تهران برای نظافت به یکی از اتاق ها در طبقه ششــم رفت اما با جســد 
خونین زن و مردی جوان مواجه شــد. گزارش کشف اجساد بالفاصله به 
بازپرس جنایی پایتخت اعالم شد و تیم جنایی راهی محل حادثه شدند. 

بررســی ها نشــان می داد که زن جوان از دو روز قبل در این اتاق اسکان 
داشته اما هویت مرد همراهش مشخص نبود. در نزدیکی اجساد اسلحه ای 
قرار داشــت و روی بدن زن و مرد جوان آثار گلوله به چشــم می خورد. 
در ادامه مأموران در کنار اجســاد، ۲ دست نوشته پیدا کردند که در آن از 
خانواده و اطرافیانشــان حاللیت طلبیده بودند. نخستین فرضیه ای که از 
سوی پلیس مطرح شد این بود که آنها باهم دست به خودکشی زده اند اما 
در ادامه فرضیه قتل از ســوی فردی ناشناس و یا قتل زن به دست این 
مرد و سپس خودکشی او نیز مورد بررسی قرار گرفت. با شروع تحقیقات 
مشــخص شد مرد جوان از بستگان نزدیک همسر این زن بوده است. به 
دســتور بازپرس جنایی اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت مرگ 

مشــخص شود و همچنین کارشناسان اسلحه وارد عمل شدند تا راز این 
مرگ ها برمال شود. در ادامه تحقیقات پزشکی قانونی اعالم کرد که علت 
مرگ زن و مرد جوان شلیک گلوله بوده است. همچنین کارشناسان سالح 
اعالم کردند که روی دست زن جوان آثاری از باروت به چشم نمی خورد. 
این موضوع ثابت می کرد که او خودکشی نکرده بلکه به قتل رسیده است. 
باتوجه به اینکه شــخص دیگری وارد اتاق آنها در هتل نشــده بود، این 
فرضیه قوت گرفت که مرد جوان پس از شــلیک به زن و قتل او خودش 
را کشته است. این در حالی است که خانواده زن جوان با حضور در دادسرا 
از عامل این جنایت شکایت کرده و مدعی شدند که دخترشان با وجود دو 

فرزند مدت هاست که با همسرش اختالف داشته است.

جنجالی ترین پرونده در استان گیالن حاال به یک 
سرنخ بزرگ رسیده است. راز قتل کارمند زن تأمین 
اجتماعی ســیاهکل با دستگیری یک زن و شوهر 
فاش شــد. این زن جسدش در جنگل های تنکابن 
کشــف شــده بود، حاال رد پای یک زوج ســارق 
در این پرونده باز شــده اســت. الهام سرالتی روز 
سه شنبه اول مهر با سرویس محل کارش به میدان 
فرمانداری لنگرود رفت. او از آنجا به مقصد اَملَش 
خودرو را ترک کرد. بعــد از آن دیگر هیچ خبری 
از او نشــد تا اینکه جسدش در جنگل های دوهزار 
مازندران پیدا شد. چندین روز پلیس به دنبال کشف 
راز این جنایت بود. زن جوان اصالتاً املشی و ساکن 
لنگرود بود. خانواده الهام گم شدن او را به مأموران 
پلیس اطالع داده بودنــد و تحقیقات برای یافتن 
ردی از زن جوان در دســتور کار پلیس قرار گرفته 
بود. چهارشنبه شب پلیس جسد او را در جنگل های 
مازندران کشــف کرد، در حالی که شــواهد نشان 
می داد پول و طالهای او ســرقت شده است. الهام 
سرالتی کارمند سازمان تأمین اجتماعی سیاهکل 
بود و هر روز با سرویس اداره در میدان لنگرود پیاده 
می شــد. او به گفته همکارانش زنی بسیار پرشور، 
مهربان و متین بود، هیچ کس از او بدی به یاد ندارد 

و همه او را با خوبی ها و سرزندگی اش می شناسند. 
یکی از همکاران نزدیک الهــام گفته بود: »الهام 
متولد ســیزدهم تیر ســال ۶۶ بود؛ زنی پرشــور، 
خوشرو و به شدت کاری؛ هیچ دشمنی ای با کسی 
نداشــت و همه او را دوست داشتند. او از سال ۹۲ 
به استخدام ســازمان بیمه تأمین اجتماعی درآمده 
بود، لیسانس مهندسی کامپیوتر داشت و کارشناس 
امور درآمد تأمین اجتماعی بود. کسی با او اختالفی 
نداشــت. الهام زیورآالت زیادی به همراه داشت؛ 
به همین دلیل احتمال می دهیم به خاطر ســرقت 
آنها قربانی شــده باشد. در هرصورت او آن روز به 
خانه پــدر و مادرش در املش می رفت.« همچنین 
یکی از بســتگان الهام سرالتی نیز در گفت وگو با 
»شهروند« جزئیاتی دیگر از این ماجرای تلخ روایت 
کرده بود: »الهام با هیچ کس دشــمنی نداشــت و 
وضع مالی خوبی هم داشتند؛ هم خودش درآمدش 
خوب بود و هم پدرش بازنشسته جهاد است و وضع 
مالی بدی ندارد. آن روز او طالی زیادی داشــت، 
حدوداً ۵۰ میلیون تومان، به همراه گوشی موبایلش 
که دزدیده شده بود و فقط یک گردنبند چرمی که 
داخلش دعا بود در گردنش مانده بود. این گردنبند 
را از بچگی داشت و از روی همان هم توانستند او 

را شناسایی کنند. آن طور که می دانیم هیچ تعرضی 
صورت نگرفته است و به احتمال زیاد برای سرقت 
چنین بالیی را ســرش آورده اند.« مظنونان زیادی 
در این پرونده بازجویی شدند، حتی شوهر الهام نیز 
به عنوان مظنون بازداشت شد؛ اما باز هم سرنخی 
از این ماجرای هولناک کشف نشد. تحقیقات ادامه 
داشــت تا اینکه خبر رســید که رد پای یک زن و 
مرد در این ماجرا پیدا شده است. درنهایت این زن 
دستگیر شد و ادعا کرد همراه همسر صیغه ای خود 
مقتول را از لنگرود به عنوان مسافر سوار کرده و با 
دیدن طالهای دستش به طمع افتاده و تصمیم به 

سرقت گرفته اند.
ســرهنگ مسعود تقدیســی، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان مازندران، با اشاره به دســتگیری یکی از 
متهمان پرونده و رازگشــایی از این جنایت گفت: 
»بر اســاس ادعای این زن هیچ سابقه آشنایی و 
رابطه ای بین آنان با مقتول وجود نداشت و تنها با 
مشاهده طالهای مقتول به این فکر افتادند. آن ها 
خودرو را به مسیر فرعی بردند و دست و پای زن را 
بستند، او را به قتل رساندند و طالهایش را سرقت 
کردند. در حال حاضر نیز تحقیقات برای دستگیری 

همسر موقتش ادامه دارد.«

وقتی چند ســالمند تهرانی به قتل رسیدند راز راحله زنی طالهای زن گمشده، مردسارق و زن صیغه ای اش را به طمع انداخت
که پرستارشان بود فاش شــد. حاال او اینجاست روبروی 
مــن و نمی دانم باید به زنی که همســر و همراهم بود و 
فکر می کردم در این چند ســال او را شناخته ام چه بگویم. 
باورم نمی شــود این موجود ضعیف و نحیف و خســته که 
نگاهش را به زمین دوخته با ایجــاد تداخل دارویی برای 
سالمندان باعث مرگ آن ها می شده و اموالشان را به سرقت 
می برده است. وقتی راحله به سراغ من آمد تازه از همسرش 
جدا شــده بود و فرزندش با همسرش زندگی می کرد. او را 
استخدام کردم و سعی کردم از او حمایت کنم. تا اینکه یک 
روز آمد و گفت برادرم ما را با هم دیده و اگر با من ازدواج 
نکنی مرا می کشــد. با اینکه برنامه ای برای ازدواج نداشتم 
اما برای اینکه خدای ناکرده اتفاق ناموسی نیافتد پذیرفتم 
و با او ازدواج کردم. بعد از ازدواج فهمیدم اعتیاد دارد. حاال 
دیگر همسرم بود و نمی توانستم نسبت به مشکالتش بی 
تفاوت باشــم و می خواستم شرایط نابسامان زندگی اش را 
اصالح کنم. به همین دلیل او را به کمپ بردم و ترک کرد. 
ما در یک شهرســتان کوچک زندگی می کردیم و کسب 
و کار مــن بعد از مدتی از رونق افتاد و من تصمیم گرفتم 
برای کار به تهران مهاجرت کنم. راحله اصرار کرد همراه 
من بیاید و گفت نمی تواند تنها زندگی کند. قبول کردم او 
را با خود به تهران آوردم. من مدام برای کار در رفت و آمد 
بودم و راحله هم از طریق شــرکت های خدماتی به عنوان 
پرســتار سالمند تمام وقت مشــغول به کار شد و من فکر 
می کردم همه چیز مرتب است و چند باری متوجه شدم که 

از محل کارش اخراج شده و وقتی علتش را پرسیدم، گفت: 
رفتار بدی با او داشته اند و خودش نخواسته کار کند و من 
هرگز به مغزم خطور نمی کرد چه بالیی دارد بر ســر ما و 
زندگی مشترکمان می آید. تصویر دختر آرام و مظلومی که 
می شناختم با یک تماس پلیس آگاهی در ذهنم فرو ریخت. 
افســر پرونده وسایلش را به من نشان داد و فهمیدم هنوز 
اعتیاد دارد و دور از چشــم من متادون مصرف می کرده و 
علت اخراجش از شــرکت هایی که برای آنها کار می کرده 
اعتیاد و ســرقت از منزل مشتریان بوده است و چند باری 
افراد سالمندی که برای آنها کار می کرده به طرز مشکوکی 
فوت کرده اند و بار آخر خانواده متوفی با مشاهده آثار سرقت 
اموال مقتول و مســتنداتی که نشــان می داد راحله قصد 
تخلیه موجودی حساب بانکی متوفی را داشته از او شکایت 
کرده اند. حاال او اینجاســت روبروی من و نمی دانم باید به 
زنی که همســر و همراهم بود و فکر می کردم در این چند 
سال او را شناخته ام چه بگویم. باورم نمی شود این موجود 
ضعیف و نحیف و خســته که نگاهش را به زمین دوخته 
با ایجاد تداخل دارویی برای ســالمندان باعث مرگ آن ها 

می شده و اموالشان را به سرقت می برده است.
گیج و ناامید! با قلبی پر از اندوه و ذهنی پر از پرســش از 

شریک زندگی ام!
خیلی دوســت دارم بدانم آب و هوای فقر و تنگدســتی و 
مهاجرت او را ســنگدل و بی رحم کرده اســت یا از ابتدا 

آشنایی مرا هم فریب داده است.
نظریه کارشناس ��

- ســالمندان عزیز باید وسواس زیادی در انتخاب پرستار 
از خود نشــان بدهند و به راحتی هر فــردی را به زندگی 

شخصی خود راه ندهند.
- اگر تنها زندگی می کنید حتماً روابط خانوادگی و اجتماعی 
خود را با افراد مختلف حفظ کنید. قطع تماس با اطرافیان 
و دیدارهــای خانوادگی با فاصله زمانی زیاد و بی خبری از 
حال یکدیگر یکی از دالیلی است که سرقت را برای افراد 
مجرم ساده نموده و باعث می شود با خیال راحت دست به 

اقدامات آسیب زننده به فرد سالمند بزنند.
- اگر فرد سالمندی در بین اعضای خانواده خود دارید سعی 
کنید مســتمر از او سرکشی کنید و در زمینه مسائل مالی 
و امور اداری به او کمک کنید تا متوســل به مداخله افراد 
غریبه نشــود و حتی شده با تماس تلفنی شما را در جریان 

اتفاقات زندگی خود بگذارد.
- به راحتی به افرادی که برای کار به منزل شــما می آیند 
اعتماد نکنید و در زمینه اموال و دارایی های خود و اشــیا و 
اموال با ارزش موجود در منزل حفاظت گفتار داشته باشید.

مرگ های مشکوک 
سالمندان زیر دست 

راحله در تهران

آگهــی تغییرات شــرکت فرقد شــرکت با مســئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 227200 و شناســه ملــی 
10102683591 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العــاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقــای عبدالحســین محققی فــرد به شــماره ملی 
بــا پرداخــت مبلــغ 4995000000   0451007565
ریال به صندوق شــرکت میزان ســهم الشــرکه خود را 
بــه مبلغ 5000000000 ریــال افزایش داد. خانم هما 
جابری زاده به شــماره ملی 0053615247 با پرداخت 
مبلــغ 2997000000 ریال به صندوق شــرکت میزان 
ســهم الشــرکه خود را به مبلــغ 3000000000 ریال 
افزایــش داد. آقــای دانیال محققی فرد به شــماره ملی 
بــا پرداخــت مبلــغ 1998000000   0441124440
ریــال بــه صنــدوق شــرکت میــزان ســهم خــودرا بــه 
مبلــغ 2000000000 ریــال افزایــش داد. درنتیجــه 
ســرمایه شــرکت ازمبلــغ 10000000 ریال بــه مبلغ 
10000000000 ریال افزایــش یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید.. لیست شرکاء 
شــرکت بعد از افزایش ســرمایه: 1-آقای عبدالحسین 
محققی فــرد بــه شــماره ملــی 0451007565 دارای 
5000000000 ریــال ســهم الشــرکه 2 - خانــم هما 
جابــری زاده بــه شــماره ملــی 0053615247 دارای 
3000000000 ریال ســهم الشــرکه 3- آقای دانیال 
محققی فــرد بــه شــماره ملــی 0441134440 دارای 

2000000000 ریال سهم الشرکه 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1024405(

 آگهی تغییرات شــرکت آرکا رســیس ایده با مسئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 416412 و شناســه ملــی 
10320667378 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 

عمومی فــوق العــاده مــورخ 1398/12/28 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد: آقــای بیــژن بهارلویــی برد شــاهی 
0075320304 بــا پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت 
سهم الشــرکه خود را از مبلغ 4950000000 ریال به 
مبلــغ 9900000000 ریال افزایــش داد. آقای بهروز 
برد شاهی 0060978538 با پرداخت مبلغی به صندوق 
شــرکت ســهم الشــرکه خود را از مبلــغ 50000000 
ریــال بــه مبلــغ 100000000 ریــال افزایــش داد. 
ســرمایه شــرکت از مبلــغ 5000000000 ریــال بــه 
مبلــغ 10000000000 ریال افزایــش و ماده مربوطه 
در اساســنامه اصالح گردید. لیســت شــرکا بشرح فوق 
می باشد. ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )1024406(

 آگهی تغییرات شــرکت آرکا رســیس ایده با مسئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 416412 و شناســه ملــی 
10320667378 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مــورخ 1398/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای بیژن بهارلویی برد شاهی 0075320304 با 
پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را 
از مبلغ 4950000000 ریال به مبلغ 9900000000 
شــاهی  بــرد  بهــروز  آقــای  داد.  افزایــش  ریــال 
0060978538 بــا پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت 
سهم الشرکه خود را از مبلغ 50000000 ریال به مبلغ 
100000000 ریال افزایش داد. ســرمایه شــرکت از 
مبلــغ 5000000000 ریال به مبلغ 10000000000 
ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

لیست شرکا بشرح فوق می باشد. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1024407(

 آگهــی تغییرات شــرکت تعاونــی تهیه و توزیــع مصالح 
فروشــان تهران به شــماره ثبت 28916 و شناسه ملی 
10100743760 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/03/18 و مجوز شماره 53358/15/992 
مورخــه 99/04/04 اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرتضی فرهی 
قهی با کد ملی 0047735090 )عضو علی البدل هیات 
مدیــره( جایگزین عباس اســمعیلی بمبیزی )عضو اصلی 
هیــات مدیره( برای باقیمانده مدت قانونی هیئت مدیره 

به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1024408(

 آگهــی تغییرات شــرکت ویــدا زرین فام با مســئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 504180 و شناســه ملــی 
مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه   14006497617
عمومی فــوق العــاده مــورخ 1399/07/01 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای حــاکان اوزجــان شــماره فراگیر 
159078205683 بــا پرداخت 50.000.000 ریال به 
صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 100.000.000 ریال به 150.000.000 
ریــال افزایش یافت و مــاده مربوطه اساســنامه اصالح 
گردید. لیست شرکا بشرح ذیل است آقای مسعود یالیم 
به شــماره فراگیــر 90703752 دارای 50.000.000 
ریال سهم الشرکه آقای محمت اوزجان به شماره فراگیر 
98140346 دارای 50.000.000 ریال ســهم الشرکه 
آقای حاکان اوزجان به شماره فراگیر 159078205683 

دارای 50.000.000 ریال سهم الشرکه .
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1024409(

 آگهی تغییرات شــرکت ویدا زرین فام با مســئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 504180 و شناســه ملــی 
14006497617 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عــادی بطور فوق العاده مورخ 1399/07/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای مســعود یالیم به شــماره فراگیر 
90703752 - آقــای حاکان اوزجان به شــماره فراگیر 
159078205683 به ســمت اعضا هیــات مدیره برای 

مدت نامحدود انتخاب شدند .
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1024410(

 آگهی تغییرات شــرکت پیشــتاز نیرو کوثر با مسئولیت 
ملــی  شناســه  و   5435 ثبــت  شــماره  بــه  محــدود 
10320251197 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مــورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - مهناز ایمانی اوچبالغ به کد ملی 5669907973 
بــا پرداخــت 000/50 ریــال بــه صنــدوق شــرکت در 
زمره شــرکا ء قرار گرفت و محمد شمشــیری با پرداخت 
1/999/000/000 ریــال بــه صندوق شــرکت میزان 
ریــال  بــه 1/999/500/000  خــود  الشــرکه  ســهم 
افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از 000/000/1 
ریــال بــه 2/000/050/000 ریال افزایــش یافت و 
ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید لیســت شرکاء 
پــس از افزایــش ســرمایه: محمــد شمشــیری دارنده 
1/999/500/000 ریــال و صمــد شمشــیری دارنده 
دارنــده اوچبــالغ  ایمانــی  مهنــاز  و  ریــال   500/000 

 50/000 ریال حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت 
شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 
ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان تهران مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری شهریار )1024411(
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ســقوط بورس یک دلیل عمده داشت و آن رشد 
و جهش بی ســابقه اش بدلیل کمبــود دارایی های 
قابل معامله در این بازار بود. شاخص بورس که تا 
اوایل شهریور در یک بازه یکساله حدوداً 1۰ برابر 
شــده بود از همان تاریخ سقوط خود را آغاز کرده 
و از نقطه اوجش تا امروز ۲۸ درصد کاهش داشته 
است. این بررگترین میزان جهش حقیقی در تاریخ 
بورس های جهان بود! ولی هنوز جزو ســقوط های 
کوچک در بورس های جهان محســوب می شود. 
پیش از ســقوط بورس بسیاری از فعاالن با سابقه 
این بازار و نیز جمع بزرگی از اقتصاددانان نســبت 
به جهش بی ســابقه بورس و سقوط قریب الوقوع 
آن هشــدار داده بودند اما وزیــر اقتصاد در همان 
مقطــع در مصاحبه های متعدد مردم را تشــویق 
می کرد در بازار سهام سرمایه گذاری کنند. پس از 

نامه ۲۵ اقتصــاددان به رییس جمهور درباره خطر 
بیمه گری دولت در بازار و خطرناک بودن وضعیت 
بازار سرمایه در 1۶ تیر ماه ۹۹ وزیر اقتصاد شخصًا 
در جلســه هیات دولت به رییس جمهور اطمینان 
می دهد که خطری متوجه ســرمایه های مردم در 
بورس نیســت و این گونه نامه هــا مبنای علمی 
ندارند. درحالیکه آن نامه توســط اســاتید ایرانی 
اقتصــاد در بهترین دانشــگاه های جهــان نظیر 
دانشگاه برکلی آمریکا امضا شده بود. ۵۵ روز پس 
از این نامه و پس از دعــوای وزیر اقتصاد با وزیر 
نفت بر ســر سیاست های مدیریتی دارا دوم بورس 
ریــزش خود را شــروع کرد. و بزرگترین ســقوط 
تاریخی بورس ایران رقم خورد.  همزمان اقدامات 
وزیــر اقتصــاد در اجبار بانکها بــه اعطای وام به 
زیرمجموعه های خود موجب خلق حدود 3۰ هزار 

میلیارد تومان نقدینگی جدید شد که سریعًا خود را 
در بازار ارز و افزایش شــدید قیمت دالر نشان داد 
و دالر را از محــدوده ۲۴-۲۵ تومان به حدود 3۲ 
تومان رساند.  این درحالی بود که هنوز هیچکدام 
از توصیه های اقتصاددانــان از جمله افزایش نرخ 
بهره اســمی و رسیدن نرخ بهره حقیقی به نزدیک 
صفر اجرایی نشده بود. حال تریبون های نزدیک به 
وزیر اقتصاد از نقش سیاســت های پولی و افزایش 
نــرخ بهره در ریزش بــورس می گویند در حالیکه 
سیاســت پولی در این مدت هیــچ تغییری نکرده! 
و افزایــش نــرخ بهره بین بانکی هــم هنوز خود 
را در نرخ ســپرده و تسهیالت نشــان نداده! و لذا 
هیچ تاثیری از ناحیه نرخ بهره در ســقوط بورس 
متصور نیســت! چرا کــه کاًل اتفاقی در این حوزه 
نیفتاده است! سقوط بورس یک دلیل عمده داشت 

و آن رشــد و جهش بی ســابقه اش بدلیل کمبود 
دارایی هــای قابل معامله در ایــن بازار بود. مقصر 
سقوط همان کسانی هســتند که به موقع جهش 
بورس را مدیریت نکردند و عرضه های متناسب در 
همان زمان انجام ندادند. لذا وزارت اقتصاد بجای 
دادن آدرس غلط بهتر اســت به فکر کشور باشد و 
در جهت اصالح سیاست ها بکوشد. شاپور محمدی 

در اعتراض به همین سیاست های غلط در وزارت 
اقتصاد در اسفندماه سال گذشته استفعا داد و حاال 
مشخص شــده دغدغه های اقتصاددانان و شاپور 
محمدی در غلط بودن این سیاست ها درست بود و 
با هیاهوی رسانه ای نه تنها جای شاکی و متشاکی 
عوض نمی شــود کــه این اقدامــات صرفًا باعث 
می شود وزارت اقتصاد از اشتباهاتش درس نگیرد.

بورس ریخت از بس جهشش مدیریت نشد!

مقصر اصلی سقوط بورس کیست؟

خرید اعتباری از هایپراستار و 
فروشگاه های مرکز خرید بازار بزرگ 

ایران )ایران مال( در مرحله دوم طرح 
آینده داران«

بانک آینده با هدف ارزش آفرینی و تنوع هر چه بیش تر ســبد 
محصــوالت بانک؛ طرح جدید خرید اعتباری خود را با عنوان 
»آینده داران«، به عموم مشــتریان حقیقــی و حقوقی عرضه 

کرد.

به گزارش هفته نامه تدبیرتازه، همٔه مشــتریان بانک آینده که 
دارای انواع ســپرده های ســرمایه گذاری از جمله؛ سپرده های 
قرض الحســنه )جاری و پس انداز(، سپرده های بلندمدت شتاب، 
آینده ساز و واحدهای ســرمایه گذاری صندوق گسترش فردای 
ایرانیان باشــند، می توانند از ۲۵ مهرماه امســال، با ثبت نام در 
سامانه پیشخوان مجازی )abplus.ir( یا مراجعه به شعب بانک 
آینده، بر اساس موجودی حساب انتخابی، اعتباری بین 1۰ )ده( 
میلیون ریال تا سقف 1۰۰ )یک صد( میلیون ریال، دریافت کرده 
و با مراجعه حضوری به هایپراستار و فروشگاه های طرف قرارداد 
مرکز خرید بازار بزرگ ایــران )ایران مال(؛ از مزایای این طرح 

بهره مند شــوند. مدت استفاده از طرح مذکور، از ۲۵ مهر تا ۲۲ 
آذرماه سال جاری است. در صورت تمایل مشتری به بازپرداخت 
به صورت یکجا از تاریخ 13۹۹/۰۹/۲۲ تا 3۰/۰۹/13۹۹، امکان 
بازپرداخت تمامی بدهی؛ برای مشــتریان فراهم شــده است. 
بدیهی اســت در صورت عدم تعیین تکلیف توسط مشتری، پس 
از اتمام مهلت بازپرداخت یکجا، به صورت سیستمی بازپرداخت 
بدهی به صورت اقســاط از تاریخ 13۹۹/1۰/۰1، آغاز می شود. 
برای اطالعات بیشــتر به یکی از شــعب؛ مراجعه و یا با مرکز 
ارتبــاط این بانک بــه شــماره ۲7۶۶3۲۰۰ - ۰۲1، در تمامی 

ساعات شبانه روز تماس حاصل فرمائید.

مدیرعامل بیمه معلم تشریح کرد

افزایش 1300 درصدی حجم 
سرمایه گذاری های معلم

تحسیری ضمن شفاف سازی  محمدابراهیم 
در خصوص عملکرد شرکت متبوعش برنامه 
افزایش سرمایه شــرکت بیمه معلم را تنها 
مربوط به این مرحله ندانســت و این فرایند 
را در راستای اصالح ســاختار مالی شرکت 
ادامه دار معرفی کرد و گفت: در همین زمینه 

مرحله اول افزایش ســرمایه صورت پذیرفت، مراحل ثبت در حال 
انجام است و افزایش سرمایه بعدی شرکت نیز از محل آورده نقدی 
و مطالبات سهامداران صورت می گیرد که بدون شک سبب رشد و 

شکوفائی شرکت می شود.
بــه گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، 
محمدابراهیم تحســیری، مدیرعامل بیمه معلم، با گذشت ۶ ماه از 
ســال طی گفتگویی بخشــی از عملکرد این شــرکت را به تصویر 
کشــید. وی در خصوص مهم ترین برنامه های بیمه معلم در ســال 
13۹۹ گفت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ایجاد محدودیت های 
ارتباطی، مهم ترین استراتژی بیمه معلم در سال جاری، تمرکز بر ارائه 
خدمات آنالین و غیرحضوری با تکیه بر فناوری اطالعات می باشد. 
محمدابراهیم تحسیری با اشاره به دستاوردهای بیمه معلم در حوزه 
خدمات الکترونیک اذعان داشــت: برای اولین بار شرکت بیمه معلم 
موفق به راه اندازی سامانه فروش اینترنتی بیمه نامه گردید پس از آن 
ارائه خدمات خسارت در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر کلیه 
زیان دیدگان مشــترکین اداره گاز، به صورت آنالین اقدام به اعالم 
خسارت و تشکیل پرونده می نمایند. به گفته وی این رویکرد در سال 
آتی نیز ادامه خواهد یافت و هدف بیمه معلم افزایش سبد محصوالت 
بیمه الکترونیک در حوزه فروش و خسارت در بستر وب است که در 
حال حاضر زیر ســاخت آن در حال ایجاد می باشد. مدیرعامل بیمه 
معلم با بیان اینکه هدف گذاری های این شــرکت در نیمه نخست 
ســال محقق شده، گفت: با مرور عملکرد بیمه معلم در ۶ ماهه اول 
سال مشخص می شود که پیش بینی های شرکت در خصوص تولید 
پرتفوی محقق شده است و رشد قابل توجه و مطلوبی نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته داشته اســت آن هم در شرایطی که با چالش 
ویروس کرونا و همچنین شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها 
روبرو هستیم این امر بیانگر موفقیت شرکت بیمه معلم در دستیابی به 
اهداف سازمانی است. محمدابراهیم تحسیری تاکید کرد: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شــده، مصمم هستیم تا پایان سال، این مسیر را 
با ســرعت بیشتر طی کنیم و در حوزه کسب و کار آنالین، قدم های 
اساســی تری برداریم چرا که اعتقاد به ظرفیت و توانمندی کارکنان 
شایسته بیمه معلم داریم. وی در ادامه به افزایش سرمایه بیمه معلم 
و تغییرات کلیدی حاصل از آن اشاره کرد و گفت: برنامه استراتژیک 
شرکت و هدف گذاری به منظور کسب جایگاه در بین ۵ شرکت برتر 
صنعت بیمه الزم است ساختار مالی شرکت به گونه ای اصالح گردد 

تا این توانمندی در جهت رسیدن به اهداف ایجاد گردد.

»بام« پنج میلیونی شد
 تعداد کاربران سامانه »بام« بانک ملی ایران 

از مرز پنج میلیون نفر گذشت.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل از روابط 
عمومی بانک ملی ایران، با افزایش امکانات 
این سامانه و نیز ســاده سازی فرایندها، هر 
روز بر تعداد کاربران »بام« افزوده می شــود. 

این سامانه که در قالب های انفرادی، شرکتی و سازمانی در دسترس 
مخاطبان اســت، عالوه بــر امکاناتی چــون عملیات های بانکی 
روزمره، کارت به کارت، مدیریت قبــوض، نیکوکاری و ...، امکان 
مدیریت دارایی ها را نیز برای کاربران فراهم کرده اســت. »بام« از 
سوپرمحصوالت بانک ملی ایران و منطبق بر استانداردهای جهانی 
اســت که تا کنون در بســیاری از ارزیابی های حرفه ای رتبه های 
نخست را کسب کرده است. این سامانه با بیش از دو میلیون نصب 
فعال، اکنون به عنوان یکی از پرنصب ترین اپلیکیشن های بانکی 
موجود در کافه بازار از ســوی کاربران شناخته شده و امتیاز ۴.7 از 
کاربران دریافت کرده است. بام در دو نسخه وب و تلفن همراه قابل 
دسترسی است و با سطح امنیتی باال، کیفیت مطلوبی از خدمات را 

به مشتریان بانک ملی ایران ارائه می دهد.

رشد سود خالص هر سهم تجارت نو از 
مرز یک هزار درصد گذشت

نیمه نخســت ســال جاری با وجود شرایط 
ســخت اقتصادی ناشی از شــیوع ویروس 
کرونا و دیگر عوامل، شرکت بیمه تجارت نو 
درهریک از سه شاخص مهم مالی، رشدی 
بیش از یک هزار درصد را به ثبت رســاند و 

رکورد دارشد.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل از روابط عمومی؛ اولین شاخص 
مهم، ســود خالص هرسهم بوده که شــش ماه ابتدایی امسال با ثبت 
رشــد یک هــزار و 137 درصدی به عدد 1۶۲1 ریال رســید. ســود 
خالص هرسهم این شــرکت بیمه ای در مدت زمان مشابه سال قبل 
نیز علی رغم پرداخت خسارت ســنگین سیل که درمیان شرکت های 
بیمه ای کم نظیر بود، 131 ریال بوده است. دومین شاخص مهم، سود 
خالص شــرکت بیمه تجارت نو در نیمه نخست سال جاری بوده که با 
عبور از مرز ۲۵۴ میلیارد تومان، رشــد 113۵ درصد را به ثبت رسانده 
است. آخرین شــاخص مهم مالی این شرکت بیمه ای، سود عملیاتی 
بوده که از عدد ۲۰ میلیارد تومان با جهش قابل توجه 11۰۰ درصدی 
به رقم ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. جمع وتفریق اعداد فوق نشان 
می دهد که این پدیده جدید صنعت بیمه درسه شاخص مهم مالی بیش 
از سه هزار درصد رشد را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.

محمود شایان تشریح کرد:

چهار هدف کلیدی بانک مسکن
مدیر عامل بانک مســکن با بیان اینکه بانک مســکن تنها بانک 
توســعه ای – تخصصــی در حــوزه تأمین مالی بخش مســکن و 
ســاختمان است گفت: ما در این دوره، تحقق چهار هدف کلیدی را 

دنبال می کنیم.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنا، محمود شایان در تشــریح اهداف کلیدی چهارگانه در بانک 
مسکن گفت: هدف اول ما ایفای نقش مهم و مؤثر در توانمندسازی 
مالی فاقدین مســکن در سراسر کشور است. همچنین هموارسازی 
مســیر مالی اجرای برنامه های مربوط به طرح های توسعه ای دولت 
در حوزه ســاخت و تولید مسکن، بازآفرینی شهری و نوسازی بافت 
فرســوده یکی دیگر از اهداف کلیدی بانک مســکن است. در کنار 
این دو هدف عالیه، بانک مسکن مأموریت اعطای تسهیالت جهت 
تأمین مسکن تمامی خانوارهای نیازمند خانه و همچنین ارائه خدمات 
مالی، اعتباری و مشــاوره ای به فعاالن، توسعه گران، سازندگان و 
کلیه شرکت های ساختمانی و انبوه سازان را نیز دنبال می کند. شایان 
با تاکید بر اینکه بانک مسکن، بیشترین سهم را در بین سایر بانک ها 
در تأمین مالی بخش مســکن و ساختمان در اختیار دارد افزود: قائل 
به سهم فعلی نیستیم بلکه باید سهم بانک مسکن را در عرصه نظام 
تأمین مالی مسکن افزایش دهیم. در این مسیر اقداماتی را همچون 
استفاده بیشتر از امکانات و ابزارهای بازار سرمایه و استفاده عملی از 
اعتبار و شــهرت بانک مسکن شروع کرده ایم. البته افزایش سرمایه 
بانک و تخصیص منابع مالی بخش عمومی و دولتی می تواند در این 
مســیر به ما و اهداف مان کمک کند. مدیر عامل بانک مسکن درباره 
شــکل تأمین منابع مورد نیاز ســاخت واحدهای مسکونی در طرح 
اقدام ملی نیز گفت: بانک مســکن با پیش بینی منابع در دسترس و 
همچنین از محل میزان وصولی اقساط و ورود منابع از محل واریزی 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن و همچنین تمرکز منابع پیمانکاران 
نزد بانک مسکن و لحاظ این موضوع که برخی از پروژه های مذکور 
فــارغ از این طرح نیز جهت تأمین مالی به بانک مراجعه می کردند، 
در حال حاضر تمهیدات الزم جهت تأمین مالی ســاخت 1۴۰ هزار 
واحد طی سالهای 13۹۹ و 1۴۰۰ را انجام داده است و روند پرداخت 
تسهیالت ســاخت به پروژه ها نیز از ماه گذشــته شروع شده و در 
جریان اســت. شایان درباره مهمترین موضوع مورد پیگیری در بازار 
مسکن که همان تسهیالت خرید خانه است نیز بر دو موضوع تاکید 
دارد. مدیرعامل بانک مسکن درباره فرآیند افزایش تسهیالت خرید 
مســکن اعالم کرد: معمواًل مؤسسات مالی و اعتباری در همه جای 

دنیا برای توجه به قدرت خرید مســکن در دوره های تورمی ســراغ 
افزایش سقف تســهیالت خرید مسکن می روند تا انگیزه در سمت 
تقاضا برای ورود به بازار معامالت خرید و فروش خانه ایجاد شــود 
و چرخه رونق ســاخت و تولید مسکن برقرار شود. اما در این مقطع،  
موضوع افزایش سقف تسهیالت با لحاظ عوامل پیرامونی و اقتصاد 
کالن کشــور از دو جنبه قابل بحث اســت. نخست، افزایش سقف 
تســهیالت با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و عدم تناسب با 
قدرت مالی متقاضیان، مبلغ اقساط ممکن است به کلی از استطاعت 
گروه هدف بانک )طبقــه میان درآمدی( و به خصوص خانه اولی ها 
خارج شود. نکته بعد آنکه، از آنجایی که تولید مسکن امری زمان بر 
محسوب می شود و از سویی امکان تنظیم بازار از سایر طرق ممکن 
از جمله واردات مســکن نیز وجود نــدارد، بنابراین اعمال هر گونه 
سیاست تحریک تقاضا در این بازار، به دلیل نبود امکان پاسخ گویی 
از طــرف عرضه، منجر به ایجاد تورم مضاعف در این بخش خواهد 
شد. علی ایحال، در همین راستا اقدامات دیگری بدون افزایش سقف 
تســهیالت، نظیر افزایش عمر بنای واحدهای مســکونی مشمول 
تسهیالت، صورت پذیرفت و اقدامات دیگری نیز در حال انجام است 
که پس از اخذ مجوزهای الزم به اطالع عموم خواهد رسید. ضمناً با 
توجه به سیاست های کالن کشور در خصوص خانه دار کردن مردم 
با اولویت اقشار میان درآمد و کم درآمد، طرح هایی نظیر اقدام ملی در 
حال اجرا و پیگیری می باشد که با توجه به تعامالت صورت پذیرفته، 
بانک مســکن به عنوان بازوی اجرایی دولت در تأمین مالی بخش 

مسکن، نقش مهمی را در این خصوص عهده دار می باشد.

 رئیس کل بیمه مرکزی:

4 شرکت بیمه جدید در راه است
دکتر ســلیمانی با حضور در مراسم دهمین 
سالگرد تأســیس بیمه کوثر، استراتژی این 
شــرکت را در حوزه نوآوری و ارائه محصول 
جدید، مثبــت ارزیابی کرد. به گزارش هفته 
نامه تدبیرتــازه به نقــل ازاداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر 
غالمرضا سلیمانی با تاکید بر نقش بی بدیل 
بیمه در حــوزه اجتماعی و اقتصادی جامعه 
از بیمه به عنوان حفظ کرامت انســانی یاد 
کرد و گفت: بیمه در قالب پرداخت های خرد 
و بدون کمک دولت )یارانه( در ازای درصد 
اندکی از سرمایه افراد، کل دارایی هایشان را 
بیمه می کند و در هنگام حوادث، خســارت 
را بی منــت پرداخت می کنــد. وی افزود: 
ماهیت بیمه، مدیریت ریسک است و هرجا 
که ریسک وجود دارد بیمه باید ایفای نقش 

کند. دکتر ســلیمانی در بخــش دیگری از 
سخنان خود از تأســیس ۴ شرکت بیمه ای 
جدیــد خبر داد وگفــت: عالقه بخش های 
حقیقی و حقوقی برای ایجاد شــرکت های 
بیمه زیاد شده است و این تعدد شرکت های 
بیمه باعث رقابت در صنعت بیمه می شــود 
تا خدمات بیمه ای با مناســب ترین قیمت و 
بهترین کیفیت در دسترس بیمه گذاران قرار 
گیرد. وی خاطر نشان کرد: پرداخت خسارت 
یکی از مؤلفه های مهم در انتخاب شــرکت 
بیمه از سوی بیمه گذاران است که افزایش 
رقابــت در صنعت بیمه به باال رفتن کیفیت 
این بخش کمــک می کند. رئیس کل بیمه 
مرکزی با اشاره به قدمت ۸۰ ساله بیمه در 
کشور گفت: خوشبختانه شرکت های بیمه ای 
با گرایش به ســمت جوان گرایی و استفاده 

از کارشناســان و مدیران جــوان و با دانش 
فنی باال توانســته اند همگام با شرکت های 
قدیمی فعالیت کنند و جهش خوبی داشــته 
باشند. وی افزود: بیمه کوثر نیز با سابقه 1۰ 
ســاله در صنعت بیمه، توانسته با استراتژی 
خوب خــود در حوزه نــوآوری محصوالت 
بیمه ای، پیشرفت خوبی کسب کند و در رده 
شرکت های با ارزش صنعت بیمه قرار گیرد.

مدیرعامل بانک سپه از اتمام فاز نخست طرح انتقال آب از 
ســواحل هرمزگان تا اردکان خبر داد و اعالم کرد: با نقش 
محوری این بانک، رؤیای انتقــال آب خلیج فارس به مرکز 

ایران به واقعیت تبدیل شد.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
بانک ســپه، محمدکاظم چقازردی ضمــن اعالم این خبر، 
افزود: برای عملیاتی شدن پروژه ملی شیرین سازی و انتقال 
آب خلیج فارس، شــرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس با 
سرمایه گذاری ســه واحد بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر، 
چادرملو و مس سرچشــمه که بانک سپه ســهامدار عمده 
گل گهر و چادرملو اســت، تأسیس شد. وی ادامه داد: برای 
اجرای طــرح انتقال آب خلیج فارس عالوه بــر آورده اولیه 
شــرکت متولی، 1۸ هزار و 1۰1 میلیارد ریال منابع از طریق 
مشــارکت نامه ســندیکایی با حضور ۹ بانک کشور تأمین 
مالی شــد. چقازردی گفت: بانک ســپه با پرداخت 3 هزار و 
۶۵۰ میلیارد ریال تســهیالت بیشترین میزان منابع موردنیاز 
پروژه انتقــال آب خلیج فارس را تأمین کــرد. وی در مورد 
همکاری سایر بانک های کشور در تأمین مالی پروژه انتقال 
آب خلیج فارس، اظهار داشــت:۴۰ درصد از 1۸ هزار و 1۰1 
میلیارد ریال تسهیالت سندیکای شرکت های مجری طرح 

را ســه بانک سپه، ملی و کشــاورزی و ۶۰ درصد مابقی را 
بانک های تجارت، توســعه تعاون، رفاه، صادرات، صنعت و 
معدن و ملت تأمین کردند. وی افزود: با عملیاتی شدن پروژه 
شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس، آب شرب بخشی از 
ساکنان اســتان های هرمزگان، کرمان و یزد و آب موردنیاز 
واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مســتقر در این استان ها 
نظیر چادرملو، گل گهر و مس سرچشــمه تأمین خواهد شد. 
مدیرعامل بانک ســپه خاطرنشان کرد: اجرای موفقیت آمیز 
طرح انتقــال آب خلیج فارس به مرکز ایران عالوه بر کمک 
به بهبود شــرایط آب های زیرزمینی استان های هرمزگان، 

کرمان و یزد، مسیر را برای اجرای طرح های مشابه باز کرد 
و از این تجربه می توان در ســایر نقاط کشور استفاده کرد. 
وی اظهار داشت: بانک سپه شش سال پیش پروژه شیرین 
ســازی و انتقال آب خلیج فارس را با ۵۴ هزار میلیارد ریال 
هزینــه آغاز کرد و در حال حاضــر اجرای چنین طرحی ۲۴ 
هزار میلیارد ریال هزینه نیاز دارد. چقازردی یادآور شد: بانک 
سپه از ســاحل خلیج فارس در اســتان هرمزگان تا اردکان 
در اســتان یزد زمین های الزم برای لوله گــذاری به منظور 
انتقــال آب را خریداری کرد که اقدام بزرگی بود. مدیرعامل 
بانک ســپه گفت: در فاز اول پروژه شیرین سازی ۲۰۰ هزار 
مترمکعب در بخش دریایی و خشکی به بهره برداری رسیده 
است و در حال حاضر روزانه 3۰ هزار مترمکعب آب تولید و 
به خط منتقل می شود. چقازردی ادامه داد: باالی ۹۰ درصد 
کار لوله گذاری مســیر 3۰۵ کیلومتری انتقال آب از ساحل 
خلیج فارس در هرمزگان تا گل گهر یزد به همراه یک تونل 
1۶۰۰ متری به اتمام رســیده و هم اکنون لوله گذاری 17۰ 
کیلومتر مسیر انتقال آب با شــبکه های فرعی تکمیل شده 
اســت. چقازردی گفت: مســیر لوله گذاری شده و تجهیزات 
مستقر در آن از خلیج فارس تا اردکان یزد ظرفیت انتقال 3۰ 

میلیون مترمکعب آب را دارد. 

 چقازردی:

بانک سپه رؤیای انتقال آب خلیج فارس را به واقعیت تبدیل کرد

بانک ایران زمین، در راســتای پیاده ســازی زیرســاخت های اجرای 
بانکداری دیجیتال و همچنین توســعه سیستم های الکترونیک، مرکز 
داده خود را افتتاح کرد. به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل از روابط 
عمومی بانک ایران زمین، مرکز داده بانک ایران زمین با حضور جمعی 
از مدیران ارشــد مجموعه افتتاح شد. عبدالمجید پورسعید مدیرعامل 
بانک ایران زمین در همین زمینه با اشاره به تالش های صورت گرفته 
در چهار سال گذشته برای پیاده سازی زیرساخت های اجرای بانکداری 
دیجیتال گفت: راه اندازی مرکز داده بانک یکی از نیازهای پیاده سازی 
بانکداری دیجیتال بود، که با همت همکاران پرتالش در روز پنجشنبه 
افتتاح و زمینه ساز اجرای بانکداری دیجیتال خواهد بود. پورسعید چشم 
انداز بانک ایران زمین را دستیابی به بانکداری دیجیتال دانست و گفت: 
اجرای بانکداری دیجیتال در چهار ســال گذشته به عنوان چشم انداز 
بانک ایران زمین بوده اســت اما امروز تنها چند گام به اجرای آن باقی 
مانده اســت، که به زودی با برداشــتن این گام ها از اجرای این پروژه 

رونمایــی خواهیم کرد. همچنین در ایــن زمینه فرهاد اینالوئی معاون 
فنــاوری اطالعات بانک ایران زمین، گفت: یک کار گروهی بی نقص 
و عالی داشتیم که با همکاری شعب، ستاد، مرکز تماس و شرکت های 
گروه انجام شــد و باعث شد تجربه ای عالی برای همکاران ثبت شود. 
اینالوئی افزود: برنامه ریزی برای مهاجرت مرکز داده بانک ایران زمین 
از سه ماه قبل آغاز و از ابتدای هفته پیشین وارد مرحله تست سرد شد 
و در روزهای جمعه و شنبه گذشته نیز محیط عملیاتی مورد آزمون قرار 
گرفت و نتیجه آن، این اســت که امروز بانــک دارای مرکز داده ای با 
استانداردهای جهانی است. اینالوئی با اشاره به اینکه راه اندازی و افتتاح 
ایــن مرکز پیش زمینه آغاز بانکــداری دیجیتال خواهد بود گفت: این 
تجربه خوشــایند که آغازی برای شروع فعالیتی بزرگ تر است ما را بر 
آن می دارد که اعالم کنیم به زودی با استعانت از حضرت حق و یاری 
شما همکاران کوشا از »پایلوت اولین بانک دیجیتال« کشور رونمایی 

خواهیم کرد و دستاوردی بزرگ را برای کشور به بار خواهیم آورد.

افتتاح مرکز داده بانک ایران زمین در راستای پیاده سازی 
زیرساخت های بانکداری دیجیتال

به مناسبت روز ملی صادرات مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون به تبیین برخی محصوالت و 
خدمات اعتباری بانــک ویژه اصناف، تجار 
و بازاریــان پرداخــت. حجت الــه مهدیان 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن تبریک 
روز ملی صادرات اظهار داشــت: »بســته 
ویــژه اصناف، تجار و بازاریــان« به عنوان 
یک محصول کاربــردی جهت تأمین مالی 
این اقشــار در بخش بازرگانی قابل استفاده 
اســت و از طریق شعب این بانک به جامعه 
هدف ارائه می گردد. مهدیان افزود: اعطای 
تسهیالت در قالب مرابحه و عقود مشارکتی 
تا ســقف ۲۰ میلیارد ریال برای واحدهای 
دارای مجــوز فعالیت با امــکان بازپرداخت 
یکجا تا حداکثر 1۸۰ روز از طریق این بسته 
است. مهدیان گفت: تسهیالت  امکان پذیر 
اعطایی در بخش بازرگانی از 3۵۰۰ میلیارد 
ریال در ســال ۹۵ به ۵۹۰۰ میلیارد ریال در 
سال ۹7 افزایش یافت و این میزان در سال 
۹۸ به ۹۹۵۰ میلیارد ریال رسید. وی افزود: 
تســهیالت اعطایی به بخش بازرگانی طی 

هفت ماهه سال جاری تاکنون ۹1۰۰ میلیارد 
ریال بوده اســت که حاکــی از توجه ارکان 
تســهیالتی بانک به این بخش می باشــد. 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون با اشاره به 
توانمنــدی تعاونگران جهــت ایفای نقش 
در بازارهای صادراتی افزود: طی ســالهای 
اخیر، فعالیت های زیرســاختی و مناسبی در 
راستای تقویت شــرکت های تعاونی جهت 
حضور در بازارهای صادرات انجام شده است 
و از مهم تریــن اقدامات تقویت برندها و نام 
و نشــان های تجاری در بخش تعاون بوده 
است که با ادامه چنین روندی و شکل گیری 
و اعتبار برندها، سطح ماندگاری در بازارهای 

صادراتی نیز افزایش خواهد یافت.

بسته ویژه بانک توسعه تعاون جهت 
اصناف، تجار و بازاریان
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 چهارشنبه 30 مهرماه 1399 
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 ایالم رتبه برتر کشور در کاهش
تلفات تصادفات را کسب کرد

رییس پلیس راه ایالم از کســب رتبه برتر کشــوری ایالم در 
کاهش تلفات انسانی تصادفات خبر داد و گفت: دستاوردهای 
حاصل شــده نتیجه همکاری مردم و دستگاه های اجرایی با 

پلیس راه استان است.
رییس پلیس راه ایالم از کســب رتبه برتر کشــوری ایالم در 
کاهش تلفات انسانی تصادفات خبر داد و گفت: دستاوردهای 
حاصل شــده نتیجه همکاری مردم و دستگاه های اجرایی با 

پلیس راه استان است.
رضا همتی زاده روز سه شــنبه اظهار داشت: عالوه بر رتبه برتر 
کشــوری در چهار سال اخیر در حوزه راه های روستایی، پلیس 
راه استان ایالم در راستای پیشگیری از وقوع حوادث ترافیکی 

موفقیت هایی در حوزه استانی و کشوری کسب کرده است.
وی افزود: با تالش پلیس راه اســتان ایالم، ســال ۹۵ و ۹۶ 
نیز رتبه اول کشوری در کاهش حوادث تلفات جاده ای کسب 

شده است.
رییس پلیس راه اســتان ایالم تاکید کرد: کســب ۲ رتبه برتر 
کشوری در اجرای طرح نوروزی و در راستای کاهش حوادث و 

سوانح ترافیکی در ۲ سال متوالی نیز از جمله افتخارات پلیس 
راه استان ایالم است.

سرهنگ همتی زاده ادامه داد: برنامه های جامعی که در پلیس 
راه استان داشته ایم منجر به کسب این دستاوردها و موفقیت ها 

شده است.
وی اضافه کرد: دســتاوردهای حاصل شده نتیجه برنامه ها و 
اقدامات عملیاتی مجموعه دستگاه های اجرایی از جمله پلیس 
راه، راهداری، هالل احمر، اداره راه و شهرســازی، اورژانس و 
همچنین همکاری و تعامل خوب مردم با مسئوالن بوده و این 

موضوع قابل تقدیر است.

حمل و نقل

بر اســاس آخرین گزارش منتشرشده از پارلمان اتحادیه اروپا در 
خصوص دیجیتالی شــدن صنعت حمل ونقل ریلی به عنوان یک 
ابزار مهم حمل ونقل در قاره ســبز، ضمن ارزیابی مثبت از روند 
پیشرفت پروژه، عنوان شده است که حمایت از تحوالت فن آورانه 
در صنعت حمل ونقل یک ضرورت بااهمیت برای توسعه اقتصادی 

اتحادیه اروپا محسوب می شود.
در این راستا »رأس دیویس« محقق حوزه ریلی یکی از چالش های 
مهم دیجیتالی نمودن صنعت حمل ونقل ریلی در اتحادیه اروپا را 
تأمیــن به موقع و مکفی منابع مالی پروژه های مرتبط می داند که 
می تواند بر سرعت پیشرفت و تحقق اهداف تأثیرگذار باشد. وی 
که اخیراً در مورد آثار و تبعات دیجیتالی نمودن صنعت حمل ونقل 
ریلی مطالعات گسترده ای را انجام داده است برخی از یافته های 
خود را در مورد تجربه دیجیتالی نمودن صنعت حمل ونقل ریلی در 

چالش های مدیریتی، مالی و حمایتی خالصه می نماید.
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته توسط انجمن بین المللی 
اقتصاد، ارزش افزوده ناشی از استقرار زیرساخت های دیجیتال در 
حوزه صنعت حمل ونقل ریلی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
از مرز 1۰۰ میلیارد دالر خواهد گذشــت. مســیر توسعه صنعت 
حمل ونقل در اروپا به ســمت دیجیتالی شــدن ازنظر پیشینه به 
دهه ۹۰ بازمی گردد. بر اساس گزارش مجمع بین المللی توسعه 
دیجیتال که در ســال ۲۰1۸ منتشر شــد بیش از ۴ میلیارد نفر 
در سراســر جهان به شبکه های اینترنتی متصل هستند که این 
رقم عــددی بالغ بر ۵3 درصد جمعیت جهان اســت. نگاهی به 
روند توســعه صنایع در دهه های اخیر نشان می دهد که بسیاری 
از صنعت ها در مســیر مکانیزه کردن فرایندهای خود از طریق 
ابزارهای دیجیتال از توفیق نســبتاً خوبی برخوردار بوده اند. این 
گزارش همچنین می افزاید در میان صنایع موردبررسی، صنعت 
حمل ونقل ریلی در مســیر اســتفاده از صنایع خودکار پیشرفت 

چشــمگیری داشته اســت. این صنعت طی یک دهه اخیر رشد 
فزاینده ای را در اســتفاده از فن آوری هــای مدرن تجربه نموده 
اســت. به عنوان نمونه به مکانیزه نمودن فرایند ســفر از مرحله 
رزرو بلیت تا پرداخت هزینه های سفر و نظرسنجی های برخط و 
درخواســت خدمت آنالین در طول سفر تا پیاده سازی تجهیزات 
خودکار ایمنی در شــبکه ریلی اشاره شــده است. از سوی دیگر 
بســیاری از شــرکت های ریلی رویکرد نوینی را در استفاده از 
فن آوری های دیجیتال اتخاذ کرده اند که برخی از آن ها در قالب 
خودکارسازی عملیات ســیر و حرکت قطارها و کنترل ترافیک 
شــبکه خود را نشان داده است. برخی دیگر از شرکت های ریلی 
در اتحادیه اروپا کوشیده اند برای پر کردن اوقات فراغت مسافران 
در طول سفرهای طوالنی برنامه ریزی نمایند. هرچند دیجیتالی 
نمودن فرایندها در صنعت حمل ونقل ریلی همواره به عنوان یک 
فرصت مطرح بوده اســت اما چالش مهم فــراروی آن از منظر 
کارشناسان، ناکافی بودن زیرساخت ها و اعتبارات برای فراگیری 
در تمامی سطوح است و این دقیقاً همان چیزی است که اتحادیه 
اروپا در پی تغییر و بهبود آن است. پس از تغییرات مدیریتی سال 
۲۰1۴، دیجیتالی نمودن زیرساخت ها به عنوان یکی از 1۰ اولویت 
اصلی اتحادیه در حوزه دانش و فن آوری مطرح شــد. دراین بین 
برای حصول اطمینان از درست بودن برنامه ها و استقرار صحیح 
چارچوب های مالی، توسعه مطلوب ابعاد فنی و عملیاتی و تأمین 
بودجه الزم برای اجرای طرح ها، یک چشــم انداز جامع در قالب 
ســند جامع دیجیتالی نمودن حمل ونقــل ریلی طرح ریزی و به 

تصویب اعضا رسید.
اخیراً دغدغه های فوق از طرف اتحادیه اروپا در قالب یک گزارش 
جامع با عنوان پذیرش دیجیتال در صنعت حمل ونقل ریلی اروپا 
منتشرشــده اســت که برخی از مهم ترین نکات آن به شرح زیر 

فهرست می شود:

نخســت: اســتقرار و توسعه سیســتم مدیریت ترافیک  ��
)ERTMS( اروپایی

در گزارش یادشــده سیســتم مدیریت ترافیک اروپایی به عنوان 
ستون فقرات دیجیتالی شــدن صنعت حمل ونقل ریلی در اروپا 
مطرح شــده اســت که هدف اصلی آن پیاده سازی و توسعه یک 
ســامانه جامع کنترل و سیگنالینگ در شــبکه ریلی اروپا است. 
هرچند اســتقرار کامل ERTMS یک پروژه کالن و بلندپروازانه 
اســت اما در صورت استقرار صحیح و کامل می تواند بسیاری از 
مشــکالت فنی و عملیاتی را در شــبکه ریلی اروپا مرتفع نماید. 
این سامانه در سطح قطار به عنوان تجهیزات داخلی وسایط نقلیه 
ریلی و در ســطح خطوط ریلی به عنوان تجهیزات کنار خط برای 
پیشــگیری از بروز سوانح ریلی نقش باارزشــی را ایفا می نماید. 
همچنین این سامانه کنترلی قادر است امکان تأمین ایمنی خطوط 
ریلی را تا حدود سرعت ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت تضمین نماید. از 
سوی دیگر با خودکار شدن بسیاری از وظایف راهبری قطارها و 
استفاده از سیستم های نظارت خودکار در مراکز فرمان، هزینه ها 
تا حدود زیادی در ابعاد فنی و انســانی کاهش می یابد. در بخش 
برنامه ریزی نیز به گونه ای پیش بینی شــده بود که تا سال ۲۰۲۰ 
شــش کریدور اصلی و پرترافیک اروپا از این سیســتم برخوردار 
شوند. همچنین در مطالعات بعدی چنین تخمین زده شده بود که 
با تمدید مهلت اتمام پروژه تا پایان سال ۲۰۲3 حداقل نه کریدور 
اصلی اروپا از مزایای استقرار این سیستم برخوردار شوند و سامانه 
مزبور برای الباقی مسیرها نیز تا پایان سال ۲۰3۰ به بهره برداری 
کامل برسد. بر اساس توضیحات مدیر اجرایی پروژه دلیل اصلی 
بروز تأخیرها در پروژه یادشده، حرکت ُکند از سیستم های سنتی 

سیگنالینگ به سمت ERTMS بوده است.
دوم: تأمین اعتبارات مالی پروژه دیجیتال سازی ��

بودجه بنــدی و تأمین اعتبارات مالــی یک مانع جدی برای 

استقرار زیرساخت های دیجیتال در صنعت حمل ونقل ریلی 
اســت. تأمین منابع مالی الزم برای بخش تحقیق و توسعه 
و نــوآوری همواره یــک دغدغه مهم بــرای مدیران طرح 
دیجیتال سازی بوده است. این مسئله در سند چشم انداز مالی 
اتحادیه اروپا دیده شــده است. در این سند 13 میلیارد یورو از 
مجموع ۸۰ میلیارد یورو به توســعه زیرساخت های دیجیتال 
حمل ونقل ریلی تخصیص داده شــده اســت. هرچند مهلت 
زمانی این سند تا ســال آینده به پایان می رسد اما همچنان 
مدیــران بخش حمل ونقل اتحادیه اروپا بر تحقق اهداف آن 
در فرصت باقی مانــده اصرار دارند. در افــق جدید اتحادیه 
اروپا که برای ســال های ۲۰۲1 تا ۲۰۲7 تنظیم شــده است 
بودجه ای برابر 1۰۰ میلیارد یورو برای توسعه زیرساخت های 
فنی حمل ونقل ریلی در نظر گرفته شــده اســت. در بخش 
برنامه ریزی نیز یکی از اهداف مهم اتحادیه اروپا توســعه و 
بهبود کریدورهای ارتباطی و بهره وری انرژی و ارتقای سطح 
ایمنی راه ها است. این مسئله تا حد مطلوبی در اسناد بودجه 
دیده شــده تا آنجا که مبلغ ۲۴/1 میلیارد یورو برای بهبود و 

ارتقای بخش انرژی و زیرســاخت های ایمنی گنجانده شده 
است. بهبود زیرســاخت های مخابراتی و مدیریت انرژی نیز 
یکی از پروتکل های مهم ســند بودجه اســت که در برنامه 
جامع دیجیتالی شدن منظور شده است. صدق این مدعا ارقام 
بودجه تخصیص داده شده به دیجیتالی شدن بخش مخابرات 
در صنعــت حمل ونقل ریلی اســت. عالوه بــر آن صندوق 
توســعٔه منطقه ای اروپــا )ERDF( در بخش ارتقای پهنای 
باند سرمایه گذاری گسترده ای را صورت داده است که از آن 
جمله می توان به سرمایه گذاری و تخصیص بسته ۹/1 میلیارد 

یوروی برای دیجیتال سازی اشاره نمود.
در یک جمع بندی کلی می توان اذعان داشــت که شرکت های 
ریلی اروپا طیف وســیعی از خدمات خود را به صورت دیجیتالی 
ارائه می دهند که این مهم می تواند گســتره ای از خدمات را در 
قالب برنامه های کاربردی رزرو و فروش بلیت تا به روزرســانی 
اطالعات جداول زمانی و برنامه های سرگرمی طول سفر و ارائه 
اطالعات تا خودکارســازی عملیات ریلی را به عنوان بخشی از 

برنامه های دیجیتال دربرمی گیرد.

 نگاهی به تجربه اتحادیه اروپا
در خصوص دیجیتالی کردن شبکه ریلی

 پژمان صالحی

چهار سال پیش برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور 
بــرای افق 1۴۰۴ توســط وزارت صمت تدوین و به 
سمع و نظر مسئوالن مربوطه در مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی نیز رســیده است. جلیل 
اســالمی معاون امور دریایی این سازمان در نشست 
مدیران سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: در این 
شــرایط حســاس و تعیین کننده، اتحاد و همگرایی 
بخش دریایی کشــور، بیش از گذشــته ضرورت و 
الزام دارد. اســالمی همچنین از در دست طراحی و 
تدوین بودن راهبردهای دریایــی برای اولین بار در 
کشور خبر داد و گفت: با تبیین این راهبردها، تکلیف 
عملیات دریایی کشور در شقوق مختلف روشن خواهد 
شــد. و اما الزم اســت تا معاون امور دریایی یا دیگر 
مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی بدانند که چهار 
سال پیش برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور برای 
افق 1۴۰۴ توســط وزارت صمت تدوین و به سمع و 
نظر مسئوالن مربوطه در مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی نیز رســیده است. حال چه شده که 
این سازمان مجدداً درصدد تدوین راهبردهای دریایی 
است، موضوع مهمی اســت که باید توسط ذینفعان 
صنعت دریایی کشور در اسرع وقت مورد توجه واقع 
شود. چرا که موازی کاری های بیشمار در این صنعت 

طی ۲۰ سال گذشــته تاکنون سبب گشته تا شاهد 
بروز مشــکالت جدید و نیز افزایش شدت مشکالت 
مزمن در این صنعت باشیم. بازبینی، اصالح و به روز 
نمودن راهبردهای دریایی کشور توسط خبرگان این 
حوزه که در ســند تهیه شده توسط وزارت صمت به 
آنها پرداخته شده اســت بهترین اقدام در این حوزه 
محسوب می شود. تعامل و همکاری سازمان بنادر و 
دریانوردی با مســئوالن مربوطه در وزارت صمت و 
دیگر ذینفعان این صنعت به منظور تهیه، تصویب و 
انتشار راهبردهای دریایی کشور چه در حوزه طراحی 
و ساخت انواع دارایی های فیزیکی با کاربری در بنادر 
و دریا و نیز چه در حوزه راهبری و انواع عملیات های 
بندری و دریایی ضرورتی است که در صورت محقق 
نشدن، خســارات جبران ناپذیری را بر پیکره صنعت 
دریایی کشور وارد خواهد ساخت. در پایان به این مهم 
اشاره می نمایم که وجود دو طرح راهبردی دریایی در 
کشور که توسط دو نهاد دولتی )وزارت صمت و وزارت 
راه و شهرســازی( تهیه و منتشر شود به نفع صنعت 
دریایی کشور نیست. اینگونه اقدامات موازی، هم از 
منظر ملی و هم از منظر بین المللی در راستای منافع 
ملی نیست. حال اگر معاون امور دریایی سازمان بنادر 
و دریانوردی به ضرورت و الزام اتحاد و همگرایی در 
بخش دریایی در این شــرایط حساس و تعیین کننده 

اعتقاد قلبی دارند، پس باید با مشارکت همه ذینفعان 
دریایی ایران، برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور در 
افق 1۴۰۴ را که توســط وزارت صمت تهیه و منتشر 
شــده مورد بازبینی و اصالح قرار دهند. و اما با توجه 
به اینکه ایشان به تهیه این راهبردهای دریایی برای 
اولین بار در کشور اشاره نموده اند، پس الزم است به 

۲ سؤال زیر پاسخ دهند:
1- تدویــن راهبردهــای دریایی و مهمتــر از همه 
طرح راهبــردی دریایی، یکی از نیازهــا و ابزارهای 
مدیریتی ســازمان بنادر و دریانوردی به ویژه بخش 
معاونت دریایی آن بوده و هست. لطفاً توضیح دهید 
که تــا به امروز و بدون وجود این راهبردها، مدیریت 
و فع ت بخش های مختلف ســازمان بنادر از جمله 
بخش معاونت دریایی چگونه بوده؟ چه در زمانی که 
جنابعالی معاونت امور بندری سازمان بنادر را عهده دار 
بودید و چه حال که معاونت امور دریایی این سازمان 

را عهده دار هستید.
۲- مقصر این غفلت ها و قصورها کیست؟ تأثیر نبود 
این راهبردها در عملکرد سازمان بنادر طی هفت سال 
گذشــته چه بوده و چه شده که پس از گذشت هفت 
ســال از شروع دولت تدبیر و امید به این نیاز اساسی 

پی برده اید؟
* کارشناس حوزه دریایی

سازمان بنادر و دریانوردی و موازی کاری با اقدامات وزارت صمت

تودیع و معارفه مدیر اداره مرکزی 
 بازرسی شرکت بهره برداری

متروی تهران و حومه

مراســم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید بازرسی 
شــرکت بهره برداری متروی تهران روز شنبه 1۹ مهر 
ماه ۹۹ با حضور رئیس ســازمان بازرســی شهرداری 
تهران، معاون ســازمان بازرســی در حوزه حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تهران و مدیرعامل شرکت بهره 
بــرداری متروی تهران و حومــه و جمعی از معاونین و 

مدیران برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
بهره برداری متروی تهــران و حومه، فرنوش نوبخت 
ضمن خوش آمدگویی و آرزوی ســالمت برای تمامی 
همــکاران در این روزهای کرونایی، گفت: بازرســی و 

حراست بازوی مدیران ارشد هستند و می توانند در جهت 
تعالی هر سازمان کمک نمایند. در ادامه از زحمات نامی 
مدیر سابق بازرسی تقدیر و برای مؤمنی ها مدیر جدید 

بازرسی آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه مســعود حمزه ای رئیس ســازمان بازرســی 
شهرداری تهران نیز با اشاره به اهمیت جایگاه بازرسی 
در شــهرداری تهران گفت: بعضی از فعالیت ها در زمان 
حال باید تدبیری برای آن اندیشیده شود و انجام پذیرد 
تا کار روی زمین نمانــد اما در بعضی بخش ها همانند 
سازمان مدیریت بحران باید در کنار کارهای روزانه باید 

دغدغه آینده را هم داشته باشیم.
وی با تاکید به اینکه متروی تهران از شرکت هایی است 
که در کنار کارهای روزانه با توجه به گستردگی که دارد 
باید نگاه به آینده را هم داشته باشد تصریح کرد: با توجه 
به این ویژگی ها آقای مؤمنی ها انتخاب شده اند امیدوارم 
بتواند در هــر دو بعد در خدمت مدیریت متروی تهران 
باشد. سعادتمند معاون سازمان بازرسی در حوزه حمل و 
نقل و ترافیک نیز با اشاره به جابجایی روزانه میلیون ها 
نفــر با متروی تهــران گفت: همین میــزان مخاطب 
باعث افزایش اهمیت این شــرکت با سایر بخش ها در 

شهرداری تهران شده است.
وی تصریح کرد: مدیریت بازرسی شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه و اتوبوسرانی در شهرداری تهران 

با توجه به گســتردی که دارند همانند یک اداره کل در 
نظر گرفته ایم.

وی خاطرنشان کرد: باید از افراد متخصص در این حوزه 
استفاده شود چرا که اگر توقع کار بازرسی داریم باید ساز 

و کار بازرسی در اختیار این بخش قرار گیرد.
در پایان جلسه با اهدای لوح تقدیر از خدمات نامی تقدیر 
 و تشــکر و حکم مؤمنی ها توســط مدیرعامل شرکت

بهره برداری متروی تهران اهداء شد.
گفتنی است رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از 
پســت برق امیرکبیر و ادارات مدیریت مرکزی بازرسی 

شرکت بهره برداری متروی تهران بازدید بعمل آورد.

بازدید رئیس سازمان بازرسی 
شهرداری تهران از ایستگاه های خط 

یک متروی تهران و پایانه فتح آباد
 رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و هیآت همراه 
جهت آشنایی بیشتر از خدمات و نحوه عملکرد شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه در روزهای کرونایی 
از ایستگاه های خط یک و پایانه فتح آباد متروی تهران 
بازدید کرد. به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور بین 
الملل شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، این 

بازدید بعدازظهر روز دوشــنبه ۲۲ مهرماه ۹۹ با حضور 
مســعود حمزه ای رئیس سازمان بازرســی شهرداری 
تهران، معاون ســازمان بازرســی در حوزه حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تهران از ایستگاه شهید بهشتی و 
پایانه فتح آباد انجام شــد. محمد مهدی شهبازی مدیر 

ارشد خط یک متروی تهران توضیحاتی ارائه کرد.
در پایان این بازدید رئیس ســازمان بازرسی شهرداری 
تهران از عملکــرد و اقدام های شــرکت بهره برداری 

متروی تهران و حومه به شهروندان قدردانی کرد.

 موزه فرش در گذرگاه های
فرهنگی متروی خیام

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از 
اجرای طرح و راه اندازی موزه فرش در گذرگاه فرهنگی 
ایســتگاه متروی خیام خبر داد. به گــزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه؛ فرنوش نوبخت با اعالم این خبر گفت: 
در جلسه هم اندیشــی که مابین شرکت بهره برداری 
متروی تهران، شــهرداری منطقه 1۲ و اتحادیه صنف 
فرش برگزار شد مقرر گردید گذرگاه فرهنگی ایستگاه 
متروی خیام به موزه فرش تبدیل شــود. وی هدف از 

اجرای این طرح را پاسداشت میراث فرهنگی بیان کرد 
افزود: جهانیان از گذشته های دور مردم ایران زمین را با 
فرش و هنر قالی بافی که در آمیخته با خالقیت و تالش 
اســت و مظهر تجلی فرهنگ مردم این خاک است و 
در طول تاریخ چون نشــانی بر تــارک فرهنگ و هنر 
ایران خودنمایی می کرده می شناســند. نوبخت تصریح 
کرد: چند ســالی است که این هنر دیرینه و فروش آن 
رونق سابق خود را از دست داده و نیازمند به باز معرفی 
این هنر ملی اســت. وی خاطرنشان کرد: گذرگاه های 
فرهنگی مترو بســتر مناسبی برای احیا و معرفی بخش 

مهمی از میراث فرهنگی است.
گفتنی اســت در نشســتی با حضور نوبخت مدیرعامل 
شــرکت بهره برداری متــروی تهــران و حومه، حق 
شناس رئیس کیمسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
تهران، محمد علی ســعادتی شــهردار منطقه 1۲، سید 
مجتبی تقوی نــژاد معاون امور فرهنگــی و اجتماعی 
شــرکت بهره بــرداری متروی تهران و ســید مجتبی 
عراقچی رئیس هیات مدیره اتحادیه فروشندگان فرش 
دســتباف برگزار شــد، مقرر گردید تــا از این ظرفیت 
بالقوه جهــت معرفی و ارتقای شــناخت شــهروندان 
دربــاره هنر فرش و قالی بافــی و همچنین تبلیغات در 
این زمینه استفاده شــود. حق شناس رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شــهر تهران نیز این طرح را 

 فرصتی موفقیت آمیز در حوزه فرهنگی برای شرکت
بهره برداری مترو، شــهرداری تهران و اتحادیه صنف 
فــرش عنوان کــرد و گفت: متروی تهــران به عنوان 
بزرگتریــن ســامانه حمل و نقل درون شــهری زمینه 
مناســبی برای معرفی صنایع دستی و میراث فرهنگی 

فراهم می نماید. ســید مجتبی تقوی نــژاد معاون امور 
فرهنگی و اجتماعی شــرکت بهره شرکت بهره برداری 
متروی تهران نیز در این هم اندیشی با تاکید بر ظرفیت 
فرهنگــی متروی تهــران تصریح کــرد: گذرگاه های 
فرهنگی مترو همواره آماده برگزاری برنامه های متنوع 
فرهنگی و اجتماعی است. گفتنی است با بررسی فضای 
موجود در 1۲7 ایستگاه فعال متروی تهران می توان از 
این ظرفیت برای ارائه خدمات فرهنگی، احیای صنایع 
دســتی و معرفی هنرمندان به مسافران شهر زیرزمینی 

استفاده نمود.

یک کارشناس سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران گفت: واگذاری واگن پارس 
به مپنا تصمیم بســیار درستی است. این کار باعث افزایش کیفیت و در نتیجه افزایش 
رقابت در بازار ریلی خواهد شــد. سعید فائقی با اشــاره به واگذاری واگن پارس به مپنا 
افزود: مپنا مدتی است وارد حوزه ریلی شده و لوکوموتیو هم تولید می کند و عماًل تبدیل 
به یک برند در بخش ریلی شــده اســت. در کنار این دو چند خط مترو را هم در دست 
دارد. در حال حاضر هم دو ســه مجموعه از مپنا برای این کار بســیج شده اند و نتیجه 
این اســت که در حال حاضر هم مپنا از نظر تکنولوژی تولید حمل ونقل ریلی در کشور 

شماره یک است.
او تاکید کرد: از طرف دیگر واگن پارس یکی از بهترین کارخانه های کشــور است که 
متاســفانه در سال های اخیر در شرایط نابسامانی قرار گرفته بود. البته عزیزانی که آنجا 
بودند زحمت زیادی کشیده بودند. اما باید قبول کنیم این شرکت باید به منبعی متصل 
شود که بتواند کارایی و راندمان الزم را داشته باشد. این شرکت نیازمند تأمین و تدارک 
مناســب است تا بتواند تولید مناسب را داشته باشد. از این نظر مپنا می تواند گره گشای 
این مشکل باشد و این شرکت را در شرایط بهتری قرار دهد و هم مهندسی مالی بهتری 
داشته باشد. این کارشناس سازمان گسترش و نوسازی تصریح کرد: از سوی دیگر فکر 
می کنم مسئله خدمات پس از فروش و کیفیت هم برای این شرکت تعیین کننده است 
که در این بخش هم با نگاهی که مپنا دارد شــرایط بسیار بهبود خواهد یافت. مطمئن 
هستم که این توانمندی وجود خواهد داشت که تکنولوژی قطار ارتقا یافته و به تدریج 
به جایی برسیم که ما هم از قطارهای پرسرعت بهره مند شویم و از این میانگین سرعت 

پایین در بخش ریلی که در حال حاضر دچارش هستیم رها شویم.
فائقی با اشــاره به حواشی مطرح شده درباره این واگذاری گفت: من فکر می کنم اگر 

بخواهیم تعداد کارخانجاتی که دنیا مشغول تولید واگن هستند را بشماریم از ۲۰ کارخانه 
تجاوز نمی کند. اما در کشور ما به تنهایی حدود 7 یا ۸ کارخانه تولید واگن داریم. مگر 
ما چقدر ظرفیت داریم که اینهمه کارخانه داشته باشیم. آن هم با میانگین پایین سرانه 
ریلی در کشــور ما. او افزود: حتی با در نظر گرفتن صادرات هم این تعداد قابل توجیه 
نیست. واقعاً فکر می کنیم چه انحصاری قرار است راه بیفتد. این فقط یک واگن سازی 
اســت و یک لوموتیوسازی هم که خود مپنا داشته است. بقیه هم می توانند تولید کنند. 
چرا فکر می کنیم ممکن اســت انحصار باشد. به عکس فکر می کنم چون کیفیت باال 
خواهــد رفت، رقابت هم افزایش خواهد یافت. فائقی تصریح کرد: واقعیت این اســت 
که که این نوعی ترس از حریف اســت. این انحصار نیست و امیدوارم مپنا به بازارهای 

منطقه ای هم فکر کند چون این توانمندی و ظرفیت در این شرکت وجود دارد.

کارشناس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:

واگذاری واگن پارس به مپنا موجب افزایش رقابت در بازار ریلی خواهد شد رضا محمدعلی بیگی
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انجام پروازها از اول آبان ماه با 

رعایت ظرفیت 6۰ درصد

طبق اعالم وزیر راه و شهرسازی، پروازهای چارتر از ۲۵ 
مهر لغو شده اند و شرکت های هواپیمایی از اول آبان ماه، 
موظف به رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی هواپیماها هستند.

محمد اســالمی، وزیــر راه و شهرســازی، در جلســه 

هم اندیشی با مدیران عامل شرکت های هواپیمایی از الزام 
رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی هواپیماها از اول آبان توسط 
ایرالین ها طبق مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد. اسالمی 

در این رابطه چنین گفت:
 شــرکت های هواپیمایی، ملزم هســتند، مصوبات ستاد 
مقابله با کرونا در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی 
را دقیقًا رعایت کنند و از اول آبان ماه، رعایت حداکثر ۶۰ 

درصد ظرفیت صندلی ها در هواپیما الزامی است.

وی در ادامه به موضوع افزایش نرخ بلیط هواپیما اشــاره 
کرد و بر لزوم کمتریــن افزایش نرخ قیمت بلیط هواپیما 

تاکید کرد:
 بررسی هایی که سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری 
انجام می دهد، به زودی  انجمن شــرکت های هواپیمایی 

نرخ های جدید اعالم خواهد شد.
همچنین، طبق اعالم وزیر راه و شهرســازی، پروازهای 

چارتر از ۲۵ مهر لغو شــده است و ادامه نخواهد داشت.
گردشگری

همانطور که از نام خوانســار پیدا است، این شهر 
مملو از چشمه های پرآب و باشکوه و طبیعت سبز 

و تازه است.
خوانسار شهری کوچک با جمعیت کم است که از 
اصفهان تنها دو ســاعت فاصله دارد و با الله های 
واژگون، عســل و کوچه باغ های رویاییش شناخته 
می شود. نام »خوانسار« به معنای چشمه سار است 
و همانطور که از نامش پیدا اســت، این شهر مملو 
از چشــمه های پرآب و باشــکوه و طبیعت سبز و 
تازه اســت. در واقع خوانسار یکی از خوش آب و 
هواترین شــهرهای ایران است که همه چیزهایی 
کــه یک طبیعت دوســت به آن احتیــاج دارد از 

درختان بلند و سرسبز گرفته تا چشمه های خنک 
و روان،  کوه هــای پرابهت و برفــی، آفتاب گرم 
و هــوای پاک را یکجا در خود جای داده اســت. 
هرســاله گردشــگران زیادی در فصل بهار برای 
تماشــای الله های بی نظیر و طبیعت بهاری این 

شهر راهی خوانسار می شوند.
پارک جنگلی سرچشمه ��

پــارک جنگلــی سرچشــمه یکــی از مهم ترین 
جاذبه های گردشــگری و جاهای دیدنی خوانسار 
است. در وســط این پارک دیدنی، حوضچه های 
زیادی وجــود دارد که آب آن ها از چشــمه های 
موجود در »کوه سیل« سرازیر می شود. چشمه های 
متعدد این پارک شــامل »چشــمه مرزنگوش«، 
»چشمه شترخون«، و »چشمه پیر« می شود. این 

چشــمه ها، آب خنک و گوارایی دارند؛ به طوریکه 
مردم هم از آب آنها می نوشند، هم مقداری با خود 
به خانه می برند. سکوهای مخصوصی نیز در این 
پارک تعبیه شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند در 
این پارک جنگلی استراحت کنند و آرامش داشته 

باشند.
مقبره باباپیر ترک ��

آرامگاه باباپیر یا شیخ اباعدنان در پارک سرچشمه 
قرار گرفتــه و از یادگارهــای روزگار صفوی در 
خوانســار است. »شــیخ عدنان«، عارفی معروف 
است که در قرن ششــم هجری می زیسته است. 
در این آرامگاه عالوه بر »شــیخ عدنان«، ۶ تن از 
مشایخ و عارفان دیگر نیز به خاک سپرده شده اند.

دشــت الله های واژگون منطقه گلستان کوه ��
دشت الله های واژگون منطقه گلستان کوه، دلیل 
اصلی بیشــتر گردشگران برای ســفر به خوانسار 
اســت. این الله های ســرخگون که رنگ آن ها 
ســرخ مایل به بنفش است، عمر کوتاهی دارند و 
عمر آن ها از اول اردیبهشت آغاز و در آخر همین 
ماه عمرشــان به پایان می رسد. این الله ها جدا از 
زیبایی وافرشان، خواص دارویی نیز دارند. خواص 
دارویی این گل ها اصواًل در پیازشان است و برای 
درمان دردهای رماتیسمی، مفصلی و کبدی بسیار 
مؤثر هســتند. گلســتان کوه عالوه بــر الله های 
منحصربه فــردش، از طبیعــت بکر، چشــمه های 
پرآب و دشتی سرسبز نیز برخوردار است که آن را 
بــه منطقه ای همه چیز تمام برای گذران یک روز 

دلنشین تبدیل کرده است.
روستای دره بید ��

روســتای دره بید از دیگر تفرجگاه های خوانســار 
است که در نزدیکی روســتایی با همین نام قرار 
گرفته اســت. درخت های وحشی بید سرتاسر این 
روســتا را در برگرفته انــد و به همیــن دلیل این 
روســتا با نام »دره بید« معروف شده است. دشت 

الله های واژگون گلســتان کوه نیز در این روستا 
قرار گرفته است.

خانه تاریخی ابهری ها ��
خانه تاریخی ابهری هــا یکی دیگر از دیدنی های 
خوانسار و اســتان اصفهان است که توسط »حاج 
سید محمد باقر ابهری« ســاخته شده است و به 
تازگی مورد بازســازی قرار گرفته است. این خانه 
یــادگاری به جای مانده از دوران قاجار اســت و 
معماری آن، نقاشــی ها و گچبری هایش به خوبی 
معرف سبک قاجاریه است. بازدید از این خانه شما 
را به روزگاران گذشته می برد و می توانید در جایی 
که گذشــتگان زندگی می کردنــد، قدم بزنید و از 

اوقاتی که در آنجا هستید، لذت ببرید.
غار دامنه ��

غــار دامنــه در جاده خوانســار بــه اصفهان، در 
ناحیه ای به نام »دامنــه« در یک دره قرار گرفته 
اســت. این غار حدوداً 3۵ متر طول دارد و درون 

آن خشک است.
مسجد جامع خوانسار ��

مســجد جامع خوانســار یکی از مساجد معروف و 
دیدنی خوانسار است که در جنوب شرقی آن واقع 
شده است. این مســجد متعلق به دوران حکومت 
صفویه اســت. گچبری ها و منبت کاری های این 
مســجد از زیباترین و دیدنی تریــن تزیینات این 

مسجد هستند.
خانه حبیبی ها ��

خانه حبیبی ها یکی از خانه های تاریخی خوانســار 
است که از گذشته ای پر افتخار خبر می دهد. این 
خانه زیبا با سر در باشــکوه و معماری بسیار زیبا 
و کم نظیرش، توجه هــر بیننده یا صاحب ذوق و 
هنــری را به خود جلب می کند. هر ســاله در ایام 
محرم، مراسم عزای حسینی در این خانه تاریخی 
و باشــکوه برگزار می شــود و به همین دلیل این 
خانه با نام حســینیه حبیبی ها میان مردم شهرت 

دارد.
بقعه امامزاده ســید احمد )شاهزاد احمد( ��

بقعه »امامزاده جلیل القدر ســید احمد سید محمد 

بن امام علی النقی«، معروف به »شاهزاده احمد«، 
یکی از مکان های زیارتی پرطرفدار در خوانســار 
است که در جنوب شــهر در جوار رودخانه اصلی 
در خیابان »آیت اهلل خوانســاری« جا خوش کرده 
است. این زیارتگاه دارای گنبد دو پوش است که 
روی بقعه واقع شــده و در دو طرف گنبد دو مناره 
گلدسته بنا شده است. در داخل حرم این زیارتگاه، 
ضریحی فلزی روی ســنگ مــزار وجود دارد که 
در ســال 13۶3 هجری شمسی ســاخته شده و 
اضالع دیوارهای کنار ضریح تا ســقف آینه کاری 
هنرمندانه آن که تا ســقف ادامه پیدا کرده است، 

چشم هر زائری را مجذوب خود می کند.
تپه آریایی ها ��

تپــه آریایی ها، در روســتای رحمت آباد در فاصله 
3۵ کیلومتری شمال شــرق خوانســار قرار گرفته 
اســت. این تپه از زمان آریایی ها به یادگار مانده 
اســت و قدمتی حدوداً ۸ هزار ســاله دارد. گفته 
می شــود که این تپه محل زندگی اقوام پیشــین 
بوده اســت. در گذشــته، غارهایی در دل این تپه 

تاریخی قرار داشــته اســت که از زیر تپه به هم 
متصل می شــدند و انســان ها در آن هــا زندگی 
می کردند. هنوز هم آثاری از درهای سنگی آن ها 
در این تپه دیده می شود. ســاختمان های خشتی 
که در چند طبقه بــاالی غارها از دامنه تا قله بنا 
شده اند، شکل خاصی به تپه داده اند و آن را خاص 

و منحصربه فرد کرده اند.
کوچه باغ های خوانسار ��

خوانســار نماد کامل یک باغ شهر در ایران است. 
این شــهر پر از کوچه باغ هایی است که می توان 
در آن ها قدم زد. کوچه باغ های رؤیایی خوانســار 
که با دیوارهای خشــتی و درختان ســر به فلک 
کشیده که ارتفاع آن ها چندین برابر دیوارها مزین 
شــده اند، در این شــهر باصفا و دیدنی جا خوش 
کرده اند. گشت و گذار و قدم زدن در محله هایی با 
کوچه باغ های کاه گلی مانند »صفائیه«، »چشــمه 
آخوند«، »محله دوراه«، »محله باال«، »مالگاه«، 
»پایتخت« بســیار لذت بخش و فراموش نشــدنی 

است.

شیدا خرمشاهی

عمر مفید هواپیما چقدر است؟
آیــا می دانید کــه هواپیماها همیشــه هم در حال 
رفــت و آمد نیســتند؟ برخالف آنچــه معمواًل فکر 
می کنیم، این وســایل نقلیه عظیم، غیر قابل توقف 
نیســتند و در زمان های مختلف گاهــی پروازها به 
دلیل شرایط جوی نامساعد، خطرات طبیعی، نظامی 
یا بیماری های مســری لغو می شــوند. در این زمان 
هواپیماها را در محلی که به اصطالح به آن آشــیانه 
می گویند نگهداری می کننــد اما جا دادن برخی از 
آن ها در فرودگاه ها می تواند به یک دردســر بزرگ 
تبدیل شــود! هواپیما A3۸۰ یکی از همین وسایل 
نقلیه هوایی اســت که به خاطر ابعاد عظیمش، برای 

پارک شدن نیاز به تدابیر زیادی دارد!
اما خبر خوب این اســت که کارشناســان این حوزه 
برای این غول هــای صنعت هوایی نیز برنامه ریزی 
کرده اند. در این مقاله، به تدارکات تیم های پشتیبانی 
و اقدامات آن ها بــرای پناه دادن به این هیوالها در 

زمان بحران می پردازد. پس با ما همراه باشید.
هواپیمــا A380 و مزیتــی کــه تبدیل بــه ایراد  ��

می شود!
همان طور که ذکر کردیم، شرکت های هواپیمایی در 
برخی شرایط خاص مجبور می شوند تمامی پروازها را 
لغو کنند و مثل موردی که اخیراً اتفاق افتاده، تمامی 
سفرها از جمله سفرهای هوایی لغو می شوند. با زمین 
گیر شدن هواپیماها، مشــکل دیگری پیش کشیده 
می شــود و آن هم فضای محدود برای جا دادن این 
همه هواپیما تا زمانی است که دوباره پروازها برقرار 
شوند. با این حال، شــاید هیچ کدام از هواپیماهای 

ساخته شده در تاریخ پروازهای مسافربری، به اندازه 
هواپیما A3۸۰ این روزها متخصصان و کارشناسان 

را به چالش نکشیده اند!
طول این هواپیما به بیش از 7۲ و نیم متر می رســد 
و فاصله بین دو سر بال آن نزدیک به ۸۰ متر است! 
این در حالی اســت که حداکثر سرعت آن می تواند 
 A3۸۰ به 1۵ هزار کیلومتر افزایش می یابد. هواپیما
اعداد و ارقام جالب و عجیب بسیاری را در خود دارد 
که شــاید گفتن هم آن ها از حوصله خارج باشد؛ به 
همین دلیل ما به ذکر همین موارد برای نشان دادن 
عظمت این هیوالی بی مثال پهنه آســمان قناعت 
می کنیــم تا به توضیح موارد دیگــر بپردازیم. برای 
آشــنایی با شرکت هواپیماســازی ایرباس، پیشنهاد 
می کنیــم تا مقاله دیگر مــا را در این زمینه مطالعه 

کنید.
این روزهــا ایرالین ها هواپیماهای خود را کجا  ��

پارک می کنند؟
در زمان هایــی مانند حاال که صنعــت هواپیمایی با 
کاهش تقاضا مواجه می شــود، برخی شــرکت های 
هواپیمایــی مانند لوفت هانزا به مشــکالتی جدی 
برخورد می کنند. هواپیما A3۸۰ یکی از اولین وسایل 
نقلیه هوایی بود که در این جریانات از پروازها حذف 
شــد. چراکه به دلیل ظرفیت باال، امکان پر شــدن 
تمامــی صندلی هــای آن وجود نداشــت. به همین 
منظور، شرکت هایی مانند لوفت هانزا آن را از دایره 
پروازها تا اطالع بعدی کنار گذاشــته اند. با این حال، 
این مسئله هنوز پابرجا است که این غول های هوایی 

را کجا باید جا داد؟
شاید اصلی ترین مشکل این باشد که این اتفاق، یک 
اتفاق موقتی اســت و A3۸۰ به همراه دیگر اعضای 
خانواده اش به زودی دوباره در آسمان پرواز خواهند 

کرد. این بدین معناست که نمی توان برای آن ها یک 
مــکان دائمی تدارک و باید بــه دنبال راه حل های 
موقــت بود. از طرفی، حمل و نقل آن ها هم ســاده 

نیســت و ایرالین ها هم قصد دارند تا به زودی بار 
دیگر از آن ها استفاده کنند.

ســاده ترین راه این است که آن ها را در فرودگاه نگه 
دارند؛ با این وجود، شــرکت های بزرگی مانند لوفت 

هانزا به زودی فهمیدند به فرودگاه ها برای این همه 
هواپیما جای کافی ندارد.

هواپیمــا A380 و راه حل خطوط هوایی برای جا  ��

دادن این غول عظیم!
خبرها حاکی از آن اســت که برخــی از بزرگترین 
خطــوط هوایی جهان، راه حلی بــرای جا دادن این 
مجموعه عظیم و منحصر به فــرد پیدا کرده اند که 
هواپیمــا A3۸۰ را نیز در بر می گیرد. یکی از همین 
ایرالین ها، از قبل این تجربه را در کارنامه خود دارد 
و ۴ هواپیما ایرباس A3۸۰ را در فرودگاه فرانکفورت 
نگهداری می کنــد؛ اما فضاها در ایــن فرودگاه به 
سرعت تسخیر می شوند و تنها A3۸۰ ها نیستند که 
به طــور موقت به خانه نیاز دارنــد! به همین دلیل، 
شرکت لوفت هانزا از فرودگاه بین المللی براندنبورگ 
در برلین نیز کمک گرفته اســت تا هفت هواپیمای 
ایربــاس A3۲۰ و دوازده ایربــاس A3۲1 را در آن 

جای بدهد.
از آنجا هم که این فرودگاه در دســت ساخت و ساز 
اســت، مکانی عالی برای پنــاه گرفتن هواپیماهای 
این شرکت به حســاب می آید. در کنار لوفت هانزا، 
برخــی دیگر از ایرالین ها در قــاره آمریکا اقدام به 
جمع آوری هواپیماهایشان در دو منطقه پنسیلوانیا یا 
اکالهاما کرده اند تا در فرودگاه بین المللی پیتزبورگ 
3 هواپیمــای A33۰ را جای بدهند و چهار بویینگ 
777 و 7۸7 را هــم به فرودگاه بین المللی توســال 

بفرستند.
در ادامٔه به دردسر افتادن شــرکت های هواپیمایی، 
خطوط هوایی دلتا نیز بیش از ۶۰۰ هواپیمای خود را 
در گوشه و کنار جهان جا داده است! اما این تالش ها 
به نظر کافی نمی رســد و اســتراتژی جدیدی برای 

پارک کردن موقت این پرندگان آهنین آســمان در 
دست بررسی است: پارک کردن در صحرا!

صحرا، خانه موقت هواپیماها ��
معمواًل وقتی هواپیماها برای مدتی بیش از یک سال 
زمینگیر می شــوند، آن ها را به صحرا می برند. علت 
این امر هم خشکی و گرمای هوا است که از سرعت 
تخریب و فرســایش این وسایل نقلیه گران قیمت و 
کاربردی کم می کند. با این حال بعید به نظر می رسد 
که شرکتی این گزینه را برای پارک کردن هواپیماها 
انتخــاب کنــد، چراکه حمل و نقــل این غول های 
عظیم به بیابان دشوار و هزینه بر است و شرکت در 
اندک مدتی به هواپیماهایشان نیاز پیدا می کنند. در 
هرصورت، این گزینه به عنوان یک گزینه دوم روی 
میــز باقی می ماند تا اگر به هر دلیل نیاز به جا برای 

هواپیماها مطرح شد، از آن استفاده کنند.
نکته دیگر این اســت که به زودی در جهان هواپیما 
A3۸۰ بیشتری به طور موقت پارک می شوند که به 
ایرالین های کره ای تعلق دارند اما هنوز مشــخص 
نیست هشــت ایرباس A3۸۰ شرکت کانتاس و ده 
ایربــاس A3۸۰ خطوط هوایی کشــور کره در کجا 
منزل خواهنــد کرد. عالوه بر ایــن، خطوط هوایی 
امــارات 11۵ هواپیمــا A3۸۰ را در خدمت دارد که 
از این تعداد، ۲۰ مورد آن هــا از پیش در فرودگاه ها 
سکنی داشتند. حاال ســؤال اینجاست که باقی این 
پرنــدگان آهنی به کجا خواهند رفت. آنچه مســلم 
است، هنوز ظرفیت ها برای پذیرش هواپیماهای بی 

خانه و کاشانه تکمیل نشده اند.

در حالــی که راهنمایان گردشــگری این روزها 
بیشــترین آسیب را در صنعت بســیار زیان دیدٔه 
گردشــگری کشورمان از ناحیه شــیوع کرونا به 
جان خریده اند ولی هنوز هم بیمه این گروه شغلی 
در معرض فروپاشــی با هالــه ای از ابهام مواجه 
است. راهنمایان گردشگری، اولین و متضررترین 
زنجیره صنعت گردشــگری کشورمان در بحران 
کرونا هســتند که کمرشان با رکود چندین ماهه 
این صنعت خمیده و بعضاً نیز زیر بار مشــکالت 
اقتصادی شکسته اســت به طوری که خیلی از 
فعاالن این بخش به ســمت مشاغل دیگر سوق 
یافته و خیلی های دیگر نیز همچنان با مشکالت 
معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. البته هرچند 
ارائه تسهیالت و ســایر خدمات تسکینی بر درد 
بیکاری درازمدت این فعاالن گردشگری بود اما 
مشــکل آنها صرفاً شیوع کرونا نیست و از مدتها 
پیش خواســته اصلی آنها یعنی پوشش بیمه ای 

از سوی مســئوالن و متولیان امر بی پاسخ مانده 
اســت؛ خدمتی که در این روزهــای کرونایی به 
عنوان راه نجات و جلوگیری از دســت دادن این 
نیروهای متخصص برای گردشــگری پساکرونا، 
ضروری اما هنوز هم مورد غفلت مسئوالن است.

نیــاز محســوس تر راهنمایان تــازه کار به  ��
پوشش بیمه ای

»رســول جالل الدینی« رئیــس انجمن صنفی 
راهنمایــان تور اســتان یــزد در این خصوص 
پوشش  پیگیری  اســتانی  انجمن های  می گوید: 
بیمــه ای راهنمایان گردشــگری را بــه کانون 
راهنمایان کشــور واگذار کردند ولی با این وجود 
پیگیری هایی نیز از ســوی یکی از انجمن های 
استانی نیز انجام شــد که نهایتاً نیز این موضوع 
در مجلس رأی آورد. وی با بیان این که در حال 
حاضــر اغلب راهنمایان گردشــگری از خدمات 
بیمه روســتایی خویش فرمایی استفاده می کنند، 

اظهار می کنــد: بیمٔه راهنمایان تور به ویژه برای 
راهنمایان تازه کار بسیار ضروری است و از طرفی 
نیز از آنجایی که بخشــی از حق بیمه از ســوی 
دولت پرداخت می شود و مزایای بیشتری نسبت 
به بیمه خویش فرمایی دارد، یک پشــتوانه خوب 
برای این قشر محســوب می شود. جالل الدینی 
با بیان این که هنوز بیمه راهنمایان گردشــگری 
سردرگم اســت، می گوید: امیدوار هستیم کانون 
راهنمایان گردشــگری بتواند طرح بیمه را برای 
این نیروهــا به اهتمام دیگر متولیان محقق کند. 
برای اولین بار بیمه راهنمایان گردشگری بیش از 
سال های قبل مورد توجه قرار گرفته و بیش از آن 

که در قالب یک طرح بی سرانجام باشد به عنوان 
یک طرح عملیاتی مطرح می شود لذا این مرتبه، 
چشم های بیشتری منتظر تالش مسئوالن برای 

تحقق این بیمه است.
پیگیــری بیمه ۲000 راهنمای گردشــگری از  ��

سوی وزارت
»ولی تیمــوری« معــاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در 
این رابطه می گوید: هنوز برنامه ریزی منسجمی 
در ایــن مورد برای بودجــه 1۴۰۰ انجام و آماده 
نشــده و اکنون در حال جمع بندی پیشنهادات در 
خصوص بیمه راهنمایان گردشگری هستیم. وی 

از پیگیری بیمه راهنمایان گردشگری خبر داده و 
تاکید می کند: تمام تالش خود را برای تحقق این 
مسئله به کار گرفته ایم. معاون گردشگری کشور 
با تاکید بر ایــن که بیمه حدود دو هزار راهنمای 
گردشگری را در دســتور کار داریم، می گوید: در 
این باره رایزنی هایی صورت رفته و حتی در متن 
طرح مصوبه مجلس نیز قید شــده اســت. این 
مسئول در مورد انجام اقدامی مؤثر در حمایت از 
این قشــر زحمت کش و طالیه دار سفر در کشور، 
بیان می کند: تمام ســعی خود را برای تخصیص 
یک ردیف بودجه در سال ۹۹ و تخصیص پایدار 
در برنامه بودجه برای سال های آتی انجام خواهیم 

داد. هرچند این موضوع، یک اتفاق خوب نسبت 
به سال های گذشته است و شاید امید راهنمایان 
گردشــگری به آینــده شغلی شــان را پررنگ تر 
کرده باشــد ولی شــکل گیری فراکســیونی در 
مجلس شورای اسالمی برای اولین بار به عنوان 
گردشگری، انتظار برای تحقق بیمه گردشگری را 

به اوج خود رسانده است.
هنوز وضعیت بودجه ســال 1۴00 مشخص  ��

نیست
»محمدرضا دشــتی اردکانی« رئیس فراکسیون 
گردشــگری مجلس از پیگیری بیمه راهنمایان 
گردشگری خبر می دهد و می گوید: هر چند هنوز 
وضعیت بودجه ســال 1۴۰۰ مشخص نیست اما 
به دنبــال تخصیص بودجه بــه بیمه هایی مانند 
راهنمایان گردشــگری و صنایع دســتی هستیم. 
دشتی اردکانی حمایت از بخش خصوصی و تکیه 
به این بخش از جامعه را ضروری می داند و عنوان 

می کند: در شــرایط کرونا بــرای حفظ پایه های 
صنعت گردشگری باید به بخش خصوصی اعتماد 

کنیم و مسائل این گروه پیگیری شود.
تســهیالت اســتانی ناجــی راهنمایــان  ��

گردشگری یزد
با وجود این که راهنمایان گردشگری در هیاهوی 
کرونــا هر چند کم و محدود و هر چند کم تأثیر، 
مــورد حمایت قرار گرفتند اما یزد به نوعی از این 
قائده مســتثنی بود و در بدو شــیوع کرونا و در 
همان موج اول بیماری، با ارائه تســهیالتی چهار 
درصد با تنفس شش ماهه و مبلغی بین 1۰ تا ۲۰ 
میلیون راهنمایان گردشگری خود را در سقوط در 
دره رکود گردشــگری نجات داد. هر چند که این 
تسهیالت نیز برای این قشر کافی نبود اما شاید 
بتوان آن را در قیاس با تســهیالت ناچیز دولت، 
یک وجه تمایز و صحه بــر اهمیت این صنعت 

در یزد دانست.

به دنبال پیگیری بیمه راهنمایان گردشگری؛

نجات از سقوط با طناب بیمه، اما کی؟

دیدنی های خوانسار؛ باغ شهری در اصفهان
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انرژی

در شــرایطی که طرح برق امید زمینه افزایــش 1۵درصدی برق 
پرمصرف ها را مهیا کرده اما به نظر می رسد این رقم منجر به صرفه 
جویی این در این انرژی نمی شــود و شرکت توانیر برای افزایش 
اثرگذاری این طرح باید تعرفه برق پرمصرف ها را به صورت پلکانی 

و تاسقف ۵۰ درصد افزایش دهد.
نظام تعرفه گذاری حامل های انرژی کشور از ابتدای انقالب تاکنون 
دست خوش تغییرات متعددی شده و طرح ها لوایح گوناگونی نظیر 
هدفمندی یارانه ها زمینه تغییر ســاختار تعرفه گذاری کشور را مهیا 
کرده اســت. در همین ارتباط، آخرین طرح مصوب شده در زمینه 
اصالح نظام تعرفه گذاری کشور به طرح برق امید باز می گردد. به 
استناد جزئیات ارائه شده از این طرح قرار است، هزینه انرژی برق 
کم مصرف ها برای اولین بار در کشور شامل تخفیف 1۰۰ درصدی 
شود. همچنین سایر مشــترکین خوش مصرف و پرمصرف نیز با 
استفاده از آموزش های ایجاد شــده می توانند به جرگه مشترکین 
کم مصرف بپیوندند و با مصرف کمتر از 1۰۰ کیلووات انرژی برق 

در هر ماه از تخفیف 1۰۰ درصدی برق استفاده کنند.
 پس از مطرح شــدن طرح برق امید شاهد اظهارات کارشناسان و 
مسئولین مربوط پیرامون این طرح بودیم. در همین ارتباط یکی از 
نقدهای مطرح شــده نسبت به این طرح بحث افزایش قیمت 1۵ 
درصــدی تعرفه انرژی برق پر مصرف ها باز می گردد. در ادامه این 
گزارش ضمن بررسی جزئیات افزایش 1۵ درصدی قیمت برق پر 
مصرف ها نسبت به بررسی اظهارات کارشناسی پیرامون این حوزه 

اقدام خواهیم کرد.
چرا برق پر مصرف ها گران نمی شود؟ ��

افزایش 1۵ درصدی قیمت برق پر مصرف ها نخســتین بار پس از 

انتشــار مصوبه هیئت وزیران پیرامون طرح برق امید عنوان شد. 
بالفاصله پس از آن بسیاری از فعاالن صنعت برق ضمن ارائه انتقاد 
از این افزایش قیمت، طرح برق امید و رایگان شــدن هزینه برق 
کم مصرف ها را نمایشی برای افزایش قیمت برق مطرح کردند. در 
این بین این ســوال به وجود می آید که چرا برق پر مصرف ها نباید 

گران شود؟
در همین راستا، به منظور پاسخ به سوال مطرح شده به سراغ محمد 
پورحمید، کارشناس صنعت برق رفتیم. این کارشناس حوزه برق، 
ضمن اشاره به لزوم افزایش قیمت برق پر مصرف ها گفت:» وزارت 
نیرو به منظور رســاندن هر کیلووات برق به درب منزل مشترکان، 
متحمل ضرر نزدیک  به ۲۰۰ تومانی می شود و این مبلغ را تحت 

عنوان یارانه انرژی به مردم پرداخت می کند.«
وی با در بیان این نکته که مشترکان برق هرچقدر بیشتر از انرژی 
برق استفاده کنند، یارانه بیشتری را نیز دریافت می کنند، گفت:» با 
توجه به خالء نظام تعرفه گذاری پلکانی در صنعت برق، مشترکان 
هرچه بیشتر مصرف کنند از یارانه انرژی بیشتری منتفع می شوند 

و این نکته سبب نقض عدالت در حوزه انرژی کشور می شود.«
مشــترکان پرمصــرف ۶ برابر کم مصرف ها برق اســتفاده  ��

می کنند
بی عدالتی در حوزه توزیع انرژی مسئله ای است که بارها مورد تاکید 
متولیان سیاستگذاری انرژی کشــور قرار گرفته است. در یکی از 
آخرین اظهار نظرها پیرامون این حوزه، رضا اردکانیان، وزیر نیرو با 
اشاره به نادرست بودن نظام تعرفه گذاری انرژی کشور، گفت:» در 
واحد خانواده ما مشترکانی با عنوان پر مصرف داریم که شاید تعداد 
آن ها نصف مشترکان کم مصرف باشد اما مصرف انرژی آنها ۶ برابر 

مصرف مشترکان کم مصرف است.«
مســئله نقض عدالت در توزیع انرژی و اختصاص یارانه ها در این 
حوزه زمانی مورد توجه قرار می گیرد که بدانیم، اکثریت مشترکان 
پر مصرف جزء دهک های باالی درآمدی کشور رده بندی می شوند. 
بنابراین بخش عمده ای از یارانه پرداختی انرژی برق توسط دولت 

به جیب پرمصرف های ثروتمند می رود.
قیمــت بــرق پرمصرف هــا در طرح برق امید تــا ۵0 درصد  ��

افزایش یابد
نکتــه قابل توجه در ارتباط با راهکار پرداخت عادالنه یارانه انرژی 
در کشور توجه به تعرفه گذاری پلکانی قیمت برق است. در همین 
خصوص، مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی با اشاره به تشریح 
نظام تعرفه گذاری پلکانی، گفت:» یکی از مرســوم ترین شیوه های 
مورد اســتفاده در دنیا برای تعیین قیمت برق استفاده از تعرفه های 
پلکانی است.« وی در بیان نقاط مثبت تعرفه گذاری پلکانی، گفت:» 
مصــرف انرژی امری اختیاری اســت و هرکس به هر میزانی که 
می تواند از آن استفاده کند اما در شرایطی که شما اقدام به  مصرف 

زیــاد برق می کنید باید هزینه واقعی آن را بپردازید و این هزینه از 
بودجه عمومی کشور در قالب یارانه انرژی پرداخت نشود.«

هاشم زاده، با اشاره به طرح برق امید گفت:» یکی از اساسی ترین 
نقاط ضعف طرح برق امید، افزایش ثابت و بدون پلکان قیمت برق 
پر مصرف ها اســت، زیرا افزایش 1۵ درصدی برای این مشترکان 

نمی تواند زمینه کاهش مصرف را فراهم کند.«
این کارشناس اقتصادی، ضمن ارائه پیشنهاد پلکانی کردن تعرفه 
برق پرمصرف ها در طرح برق امید، تاکید کرد:» شرکت توانیر باید 
برای اصالح این طرح برق پر مصرف ها را با تعرفه پلکانی محاسبه 
کــرده و برای مصارف باال تا ۵۰ درصــد افزایش قیمت را اعمال 
کند.« بررســی های صورت گرفته در ارتباط با افزایش تعرفه برق 
پر مصرف ها مشخص کننده آن است که تحقق عدالت در بخش 
پرداخت یارانه های انرژی کشور، نیازمند توجه جدی نسبت به این 
حوزه است. در حقیقت پرمصرف ها باید هزینه واقعی انرژی برق را 
بپردازند نه اینکه از جیب سایر مردم نسبت به روشن کردن کاخ ها 

و مجالس مجلل خود اقدام کنند.

طالی سیاه در مسیر صعود یا نزول؟

بازار طالی ســیاه این روزها شــرایط متعادلی ندارد و با هر 
تصمیــم و جرقه ای اتفاقات جدیــدی در آن رخ می دهد، 
کارشناســان نیز بر این باورند که اصالح قیمت در این بازار 
متاثــر از عوامل متعددی همچون شــیوع بیمــاری کرونا، 

تصمیم اوپک پالس و به طور کلی تقاضا دارد.
بزرگترین شــرکتهای بازرگانی نفت جهان شــامل ویتول، 
ترافیگورا و گانوور پیش بینی کردند روند احیای تقاضا برای 
نفت به دلیل موج دوم شیوع ویروس کرونا آهسته خواهد شد 
و قیمت نفت در اکتبر سال آینده به ۵۰ دالر یا باالتر صعود 
می کند. این در شرایطی است که بهای معامالت نفت برنت 
روز پنج شنبه تحت تاثیر وضع محدودیتهای جدید از سوی 
اقتصادهــای اروپایی برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا و 
ابهامات فزاینده نســبت به دورنمای رشد اقتصادی و احیای 
تقاضا برای سوخت، 1.۶ درصد نزول کرد و به ۴۲ دالر و ۶۲ 

سنت در هر بشکه رسید.
راســل هاردی، مدیرعامل شــرکت ویتول در اظهاراتی در 
مجمــع انرژی اینتلیجنس پیش بینی کرد که قیمت نفت در 
اکتبر سال ۲۰۲1 به ۵۵ دالر در هر بشکه می رسد، در حالی 
کــه جرمی وایر، مدیرعامل ترافیگورا قیمت نفت را ۵۲ دالر 
و توربیورن تورنکوئیســت، مدیرعامل شرکت گانور ۵۰ دالر 

پیش بینی کردند.
این مدیران همچنین اظهار کردند که تقاضا در اروپا و آمریکا 
احتماال به پیک خود رســیده اســت، با این حال آنها انتظار 
دارند تقاضای بســیار قوی برای نفت و سایر کاالها از سوی 
چین وجود داشــته باشــد که به نظر می رسد اقتصادش از 

بحران پاندمی قویتر خارج شده است.
بر اســاس گزارش رویترز، مدیرعامــل ویتول گفت: احیای 
تقاضا در نیمکره شــمالی، در اروپا و آمریکا، حداقل تا ســه 
ماهه دوم سال ۲۰۲1 که احتماال تا آن زمان واکسنی برای 
کووید 1۹ تولید می شود، کند خواهد بود. با این حال تقاضای 
آســیا به استثنای تقاضا برای سوخت جت تا پایان امسال به 

سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بهبود پیدا می کند.
به گفته وی کاهش عظیم ســرمایه گــذاری در تولید نفت 
احتماال باعث خواهد شــد قیمت نفت سه تا پنج سال دیگر 
جهش جدیدی پیدا کند. ویتول پیش از این اعالم کرده بود 
ممکن اســت در تولیدکنندگان نفت آمریکا سرمایه گذاری 

کند.
در این راســتا محمد خطیبی - کارشــنارس حوزه انرژی - 
با اشــاره به وضعیت قیمت نفت و احتمــال افزایش آن در 
روزهای آتی گفت: قیمت نفت به چند عامل بســتگی دارد؛ 
یکی از این عوامل شــرایط شیوع ویروس کروناست، اکنون 
که موج دوم کرونا ایجاد شده شاهد تعطیلی برخی از فعالیت 
های اقتصادی هســتیم و همین مساله تاثیر مستقیمی روی 

وضعیت اقتصادی و قیمت نفت دارد.
وی با بیان اینکه شیوع بیشتر ویروس کرونا روی تقاضا اثر 
می گذارد و می تواند قیمت های نفت را تضعیف کند، اظهار 
کرد: یک عامل موثر دیگر بر قیمت های نفت، عکس العمل 
اوپک پالس است. اگر در جلسه آتی متناسب با شرایط پیش 
رو تقاضا را مدنظر  قرار دهند و عرضه را محدود کنند شرایط 

می تواند قابل کنترل باشد.
این کارشناس حوره انرژی افزود: اگر تصمیم جدیدی در این 
راســتا اتخاذ نشــود، باتوجه به اینکه وضعیت تقاضا متاثر از 
شرایط ویروس کرونا و تصمیم اوپک پالس است، نمی توان 
چندان به بهبود شــرایط امیدوار بود اما به طور کلی شرایط 
امیدوارکننــده ای نیز وجود ندارد مگر اینکه تصمیم جدیدی 
توسط واوپک پالس گرفته شــود و عالوه بر کاهش هایی 

که اکنون اعمال می کند کاهش مجددی را درنظر بگیرد.
خطیبــی با بیان اینکــه اگر موج جدید کرونــا اقتصاد را 
بیشتر از اکنون درگیر کند و محدودیت های جدید موجب 
کاهش تقاضا شود خیلی نمی توان نسبت به بهبود قیمت 
ها امیدوار بود، هرچنــد که اگر تصمیم اوپک پالس یک 
تصمیم منطقی باشد می تواند قیمت ها را در همین سطح 

نگه دارد.
تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار نفت چه خواهد بود؟ ��

وی با اشاره به تاثیر انتخابات آمریکا بر قیمت نفت، گفت: به 
نظر نمی آید که در شــرایط فعلی انتخابات آمریکا تاثیر آنی 
و فوری بر بازار نفت داشــته باشد، اگر گروه فعلی مجدد بر 
سر امور حاکم شود که سیاست های قبلی را اعمال می کند 
اما اگر دموکرات ها وارد کار شــوند، سیاست های جدیدی 
دارنــد که آن هم در کوتاه زمان اعمال نخواهند کرد و زمان 

خواهد برد.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی بنده گمان نمی کنم که 
انتخابات آمریکا تاثیر آنی روی قیمت ها داشته باشد منهای 
عوامل روانی که یک مــدت کوتاهی اثر میگذارد که اگر با 

عوامل واقعی همراه نشود اثر خود را از دست خواهد داد.

تحلیل

از ابتــدای آبــان ماه طرح بــرق امید 
اجرایی خواهد شــد که بر اســاس آن 
مشــترکان برق پایتخت کــه الگوی 
مصــرف برق را رعایــت کنند، عالوه 
بر تخفیف در بهــای برق مصرفی، در 
صورت کاهش مصرف به رقمی کمتر 
از 1۰۰ کیلووات ساعت در ماه های گرم 
سال شامل خرداد، تیر، مرداد و شهریور 
و کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در سایر 
ایام ســال، از تخفیف صد درصدی در 

قبض برق خود بهره مند خواهند شد.
پس از آنکه شــهریور امسال، پیشنهاد 
وزارت نیرو درخصوص طرح برق امید 
در هیئــت دولت به تصویب رســید، 
دســتورالعمل های آن نهایــی شــد و 
سرانجام این طرح از ابتدای آبان ماه به 

صورت رسمی کلید خواهد خورد.
رفتار مصرفی مشترکان در قرار گرفتن 
آنان در طرح برق امید مؤثر است هدف 
این طرح حمایت از مشــترکانی است 
که در مصرف بــرق خود، به الگوهای 
طرح برق امید مخصوص مشــترکان 
خانگی اســت و الگوهــای آن نیز از 
عملکرد خود مردم در سال های گذشته 
استخراج شده و در این زمینه تخفیف 
1۰۰ درصدی بهای برق در طرح »برق 
امید« برای مشــترکان کم مصرف در 

نظر گرفته شده است.
همچنین بــا توجه به اینکه تعرفه های 

برق پلکانی اســت، حتی مشترکان پر 
مصرف نیــز می توانند با رعایت نکات 
مدیریت مصرفــی، از افزایش مصرف 
برق جلوگیری کرده و با ورود به طبقه 
خوش مصرف هــا، بهای کمتری برای 
بــرق بپردازند. مشــترکانی هم که در 
محدوده خوش مصرفی هستند با انجام 
اقداماتی ساده می توانند مشمول طرح 

برق امید شوند.
حســین صبوری - مدیرعامل شرکت 
توزیع نیــروی برق تهــران بزرگ - 
درباره اجرای این طرح در تهران گفت: 
از ابتــدای آبان ماه و همزمان با برنامه 
کشــوری، طرح برق امید در محدوده 

پایتخت نیز اجرایی خواهد شد.
بــه گفته او، طرح »برق امید« با هدف 
بهینه ســازی مصرف انــرژی برق در 
کشــور و جلوگیری از هدررفت انرژی 
از مســیر جلب همراهــی و همکاری 
مشــترکان در بخش خانگی در سال 
جاری با تصویب هیئت وزیران، اجرایی 
شــده و بر اســاس آن با دسته بندی 
مشــترکان برق خانگی به ســه دسته 
پرمصرف، کم مصرف و خوش مصرف، 
مشــترکان برق پایتخت کــه الگوی 
مصرف بــرق را رعایــت کنند عالوه 
بر تخفیف در بهــای برق مصرفی، در 
صورت کاهش مصرف به رقمی کمتر 
از 1۰۰ کیلووات ساعت در ماه های گرم 

سال شامل خرداد، تیر، مرداد و شهریور 
و کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در سایر 
ایام ســال، از تخفیف صد درصدی در 

قبض برق خود بهره مند خواهند شد.
صبوری ضمن اشاره به این که در سال 
گذشته، ۸۵ درصد از تهرانی ها الگوی 
مصرف بــرق را رعایت کرده و همراه 
و همکار این شــرکت در مدیریت بار 
شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی در 
فصل گرما بوده انــد، اجرای این طرح 
را فرصتــی ارزنده بــرای قدردانی از 
مشترکان فهیم تهرانی دانست و افزود: 
انتظار می رود اجــرای طرح برق امید 
به عنوان پویشــی ملی، تاثیری ارزنده 
در کاهش آالینده ها و بهبود شرایط و 
شــاخص های زیست محیطی، کاهش 
خروج ارز از کشــور و افزایش ضریب 
اطمینان و پایداری شــبکه توزیع برق 

داشته باشد.
وی گفت: محاســبات بهای انرژی در 
قبوض الکترونیکی صادره، به شــکل 
پلکانی اســت و در نتیجــه به عنوان 
مثال، ۲۰ درصــد کاهش مصرف برق 
منجــر به کاهش حــدود ۴۰ درصدی 
در بهای برق مصرفی خواهد شد و به 
همین طریق مشترکان بخش خانگی 
با اعمال اصول مدیریت مصرف برق و 
بهینه سازی روند مصرف برق خود، از 
مزایا و پاداش های ریالی در نظرگرفته 
شده به شکل تخفیف، بهره مند شده و 
در صورت رعایت سقف تعیین شده در 
هر دوره مصرف، حتی یک ریال برای 
برق مصرفی خود در آن دوره، پرداخت 

نخواهند کرد.
صبوری خاطرنشــان کرد: مشــترکان 
می تواننــد با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
bargh-omid.ir ضمن  نشــانی  بــه 
آشــنایی کامل با جزئیــات این طرح، 
پاســخ سؤاالت خود را نیز در خصوص 

طرح برق امید، دریافت کنند.

 آگهــی تغییــرات موسســه اتحادیــه صادرکننــدگان 
تجهیزات پزشکی ایران به شماره ثبت 31690 و شناسه 
ملــی 10320871272 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/05/22 و مجوز 
شــماره 10500/43 مورخه 98/8/29 اتــاق بازرگانی 
صنایع معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
در نتیجه افراد مشروحه ذیل به سمت اعضای اصلی و 

علی البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند 
-آقــای عبدالرضا یعقــوب زاده طــاری 0043005039 
- آقــای محمــد رضــا کمپانــی ســعید 4321997062 
-آقــای علی عمــاری الــه یــاری 0059119845 - خانم 
ســاقی باقــری نیــا 2590363028 - آقــای محمد رضا 
محمــد 0042576784 - آقــای ســعید باغبانــی جاوید 
1651792161 - آقای مهران رضایی 0452551315 

صالحــی  مســعود  آقــای  و  اصلــی  اعضــا  بســمت 
0492980365 - آقــای علــی رابــط 0047634121 
بســمت اعضای علــی البدل هیات مدیره انتخاب شــدند 
گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره و تراز منتهی 

به سال مالی 1397 به تصویب رسید.
 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1024413(

تحقق عدالت در بخش پرداخت یارانه های انرژی؛

برق پرمصرف ها گران تر می شود؟

تهرانی ها منتظر برق رایگان باشند

پیش بینی های اخیر در خصوص عدم بازگشــت زودهنگام تقاضای 
سوخت به شرایط عادی و همچنین نگرانی از تداوم مازاد عرضه نفت، 
بــه نحوی قیمت این ماده را تحت تاثیــر قرار داده که بدون فاکتور 
تاثیرگذار بااهمیتی نمی توان انتظار صعودی شدن قیمت ها را داشت.

در نخســتین روز معامالتــی بازارهای جهانی شــاهد تــداوم روند 
فرسایشی نفت در محدوده قیمتی هفته گذشته هستیم.

در این بین هر بشــکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر با 
1۵ سنت کاهش نسبت به جلسه معامالتی قبل در محدوده ۴۲ دالر 
و ۸۰ سنت معامله می شود. این درحالی است که باالترین قیمت این 
شاخص نفتی در هفته گذشــته برابر با ۴3 دالر و 37 سنت گزارش 
شده بود که البته این محدوده مقاومت بسیار با اهمیتی برای شاخص 
برنت محسوب می شود که به نظر نمی رسد در هفته پیش رو نیز نفت 

برنت توان عبور از این مقاومت را داشته باشد.

همچنین هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با افت 7 سنتی 
نســبت به جلسه معامالتی قبل روبرو بودده و اکنون در محدوده ۴۰ 
دالر و ۸1 سنت معامله می شود که بیشترین رقم ۴1 دالر و ۵ سنت 

گزارش شده بود.
از مهم تریــن عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در روز جاری می توان 
نشست اخیر کمیته نظارتی اوپک پالس به ریاست عربستان و روسیه 
اشاره کرد. این نشست درحالی برگزار می شود که اعضای گروه اوپک 
پالس در نشست هفته گذشته کمیته فنی مشترک این گروه چشم 
انداز تیره و تــاری از آینده تقاضا برای قیمت نفت پیش بینی کرده 

است.
همچنین امروز آمارهای اقتصادی چین منتشــر شد که انتظارها را 
برآورد نکرد. آمارهای دولت چین نشــان می دهد میزان رشد تجارت 
کاال و خدمــات کاهش یافته و آمارهــای پاالیش نفت خام و تولید 
فلزات صنعتی ناامید کننده بوده اســت. وی افزود، احتماال تا پایان 

امروز شاهد افت قیمت ها خواهیم بود.

شــرکت های انرژی ایاالت متحده این هفته بیشترین افزایش تعداد 
سکوهای نفت و گاز طبیعی را از ماه ژانویه به ثبت رساندند.

شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اخیرا اعالم کرده اســت که تعداد 
دکل های نفت و گاز که به عنوان یکی از اصلی شــاخص های اولیه 
تولید نفت در آینده محسوب می شــود، برای پنجمین هفته متوالی 
افزایش یافت و در هفته منتهی به 1۶ اکتبر  با رشد 13 حلقه ای به 

۲۸۲ حلقه افزایش یافت.
 ایــن در حالی اســت که تعداد کل دکل هــا در هفته منتهی به 1۴ 
آگوست به کمترین رکورد یعنی ۲۲۴ دکل کاهش یافت، در حالی که 
بر اساس داده های بیکر هیوز که به سال 1۹۴۰ برمی گردد، سکوهای 

نفتی به میزان 17۲ حلقه بوده.
اما به صورت تفکیکی ســکوهای نفتی ایاالت متحده در این هفته 
بیشــترین افزایش خود را از ژانویه به ثبت رســانده اند و با رشد 1۲ 
حلقه ای به ۲۰۵ حلقه رســیدند. همچنین بر اساس اطالعات بیکر 
هیوز، ســکوهای گاز به تعداد یک عدد افزایش یافته و به 7۴ رسیده 

است.
اما بیشــترین سکوهای اضافه شده در ایالت تگزاس بود که 7 حلقه 
افزایش یافت که بر اســاس اطالعات ، حداقل ســه واحد از آن در 

شیالیگل فورد در جنوب تگزاس بوده است.

در این باره تحلیلگران معتقدند که این افزایش قیمت نفت برخی از 
شرکت های انرژی را ترغیب کرده است تا حفاری مجدد را آغاز کنند.

ولی این موضوع را نیز باید در نظر داشت که حتی اگر از ابتدای سال 
میالدی به دلیل ضعف تقاضای ناشی از ویروس کرونا ، قیمت نفت 
ایاالت متحده حدود3۴ درصد کاهش یافته باشد ، معامالت آتی نفت 
خام CLC1 طی ۶ ماه گذشــته 11۶ درصد افزایش یافته است و در 
روز جمعه به حدود ۴1 دالر در هر بشــکه رســید که بیشتر ناشی از 
امیدواری به اقتصاد جهانی و رشد تقاضا انرژی به وسیله محرک های 

اقتصادی و مالی ارایه شده از دولت ها است.

مریم علیزاده

تعداد دکل های نفت آمریکا به باالترین رقم در 4ماهه رسید 

 چشم امید نفت شیل به بسته حمایتی دولت 

روزگار فرسایشی طالی سیاه

 روند خنثی قیمتی ادامه دارد

مذاکرات روسیه و عربستان بر سر آینده 
توافق کاهش تولید نفت

 اوپک تضعیف می شود؟

سران دو کشور روسیه و عربســتان که از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نفت اوپک پالس هستند در خصوص آینده توافق کاهش تولید نفت 
و ایجاد ثبات در بازار نفت مذاکره کردند. در آســتانه نشســت کمیته 
نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک، مقامات روسیه اعالم کردند 
که والدیمیر پوتین و محمد بن سلمان درباره همکاری اوپک پالس 

گفت و گو کرده و در خصوص همکاری های متقابل برای ایجاد ثبات 
در بازار انرژی و تقویت ســمت تقاضا به مذاکره نشستند. کارشناسان 
مذاکرات این دو کشــور را در خصوص آینده عرضه نفت و قیمت آن 
نسبتاً تاثیرگذار است. همچنین تحلیلگران نفت هنوز مطمئن نیستند 
بازار بتواند دو میلیون بشــکه در روز افزایش تولید برنامه ریزی شده 
اوپک پالس را از اول ژانویه تحمل کند. گفتنی است طبق قرار قبلی، 
نشســت کمیته نظارتی اوپک پالس در روز دوشنبه هفته جاری و به 
صورت مجازی در وین برگزار خواهد شد. اما نشست وزیران کشورهای 
اوپک پالس روزهای 3۰ نوامبر و اول دسامبر به منظور بررسی برای 
نحوه تسهیل کاهش تولید اوپک پالس برگزار می شود. از سوی دیگر 

کمیته فنی مشترک اوپک پالس که در روز جمعه برگزار شد هشدار 
داد که با یک دید بدبینانه، بازار جهانی نفت در سال آینده با ۲۰۰ هزار 
بشکه در روز مازاد عرضه روبرو خواهد شد. برخی نمایندگان این گروه 
عقیده دارند این افزایش تولیــد باید حداقل چند ماه به تعویق بیفتد. 
سایر نمایندگان این گروه چندان مطمئن نیستند و امیدوارند بازار نفت 
در اوایل دســامبر قدرتمندتر باشد. در این بین اما تحلیلگران معتقدند 
اینگونه ژست های سیاسی از سوی سران دو کشور عربستان و روسیه 
در خصوص تصمیم گیری بر سر آینده قیمت نفت و عرضه آن نشان 
از نوعی اتحاد برای تقویت جایگاه این دو کشــور و در نتیجه کم اثر 

کردن نقش اوپک در آینده تصمیم گیری بر بازار جهانی انرژی دارد.

مریم علیزاده
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سالمت

سازمان ملل یک میلیارد سرنگ برای 
تزریق واکسن کرونا ذخیره می کند

ســازمان ملل اعالم کرد که تا پایان سال ۲۰۲1 میالدی یک 
میلیارد ســرنگ در سراســر جهان ذخیره خواهد کرد تا برای 

تزریق هرگونه واکسن کرونا مورد استفاده قرار گیرد.
یونیســف )صندوق کودکان ســازمان ملل متحد( نیز در 
اطالعیه تاکید کرد که در مرحله نخســت تا پایان ســال 

۲۰۲۰ میلیادی )دو ماه دیگر( ۵۲۰ میلیون ســرنگ برای 
تزریق انواع واکسن های ویروس کرونا در انبارهایش ذخیره 
می کند و این رقم تا پایان ســال ۲۰۲1 که به نظر می رسد 
واکســن کرونا نیز آماده خواهد بود به یک میلیارد سرنگ 

خواهد رسید.
یونیســف در اطالعیه خود تاکید کــرد جهان به اندازه دوز 
واکسن به سرنگ نیز نیاز دارد. این نهاد بین المللی همچنین 
از خریداری پنــج میلیون جعبه مخصوص برای جمع آورِی 

سرنگ های استفاده شده خبر داده است.

بر اســاس آمارهای رســمی تاکنون تعداد مــوارد ابتال به 
ویروس کرونا در جهان از ۴۰ میلیون نفر فراتر رفته و بیش 
از یک میلیون و 1۰۰ هــزار نفر نیز در اثر ابتال به بیماری 

کووید-1۹ جان خود را از دست داده اند.
 )WHO( به گزارش یورونیوز، ســازمان جهانی بهداشــت
می گوید ۴۲ نوع واکسن در حال حاضر روی انسان در حال 
آزمایش اســت که از این میان 1۰ مــورد به مرحله نهایی 
آزمایش انبوه رســیده اند. همچنین 1۵۶ مورد دیگر نیز در 

مرحله آزمایشگاهی برای امتحان روی انسان قرار دارد.

برخی از باورهای اشتباه، ناشی از باورهای 
نادرســت فرهنگی و برخی دیگر به دلیل 
برداشــت اشتباه از مسائل علمی است. در 
اینجــا به مــواردی از رایج ترین باورهای 

اشتباه در این مورد اشاره شده است:
باور اشتباه 1 ��

ســفید کردن پنبه های استفاده شــده در 
تامپون یا نوار بهداشتی موجب تولید ماده 
مضر دی اکســین می شــود. پاک سازی و 
تمیز کردن الیافی که در تولید محصوالت 
استفاده می شود، ضروری  بانوان  مراقبتی 
و مهم اســت. در واقع، با این روش، تمام 
آلودگی ها و مــواد مضر به جامانده در مواد 
بهداشــتی کامال  تولید محصوالت  اولیه 
برطرف و الیاف تمیز می شوند. پاک سازی 
الیــاف مورداســتفاده در  و تمیزکــردن 
محصوالت مراقبتی بانوان برای ازبین بردن 
مواد به جاماندٔه درون مواد اولیه مهم است. 
روش هــای فعلی پاک ســازی که به آن 
»ســفید کردن« می گویند، دو نوع است: 
ECF و TCF. ســفیدکردن و پاک سازی 
الیاف، در هر دو حالت، بدون کلر )که برای 

بدن مضر است( انجام می شود.
باور اشتباه ۲ ��

تامپون  و نوار بهداشــتی باید هر ۲ ساعت 
یک بــار عوض شــوند. تامپــون و نوار 
بهداشــتی باید باتوجه به مقدار خون ریزی 
و احســاس راحتی فرد تعویض شوند. بنا 
بر راهنمایی های ســازمان غــذا و داروی 
آمریکا، می توان تامپون ها را هر ۸ ساعت 

یک بار عوض کرد.
باور اشتباه 3 ��

در محصوالت  به کاررفتــه  چســب های 
بهداشــتی بانــوان خطرنــاک هســتند. 
در محصوالت  به کاررفتــه  چســب های 
بهداشــتی بانوان، زمانی استفاده می شوند 
که از مضر نبودن آنهــا اطمینان حاصل 
بنابراین چسب های مورداستفاده در  شود. 
این محصوالت ایمن هستند و به پوست 
بدن صدمه ای نمی زننــد. در ضمن، نوار 
بهداشــتی ها به گونه ای تولید شده اند که 
چســب روی آنها کمترین تماس مستقیم 

با پوست را داشته باشد.
باور اشتباه ۴ ��

در محصوالت بهداشــتی بانوان می توان 
اثری از آفت کش ها پیدا کرد. تولید کنندگان 
محصوالت بهداشتی بانوان مانند پنبه، نوار 
بهداشتی و تامپون، پیش از استفاده از مواد 
خامی که در خاک رشــد می کنند، آنها را 
کامال شستشــو می دهند؛ همان طور که 
پیــش از این توضیح داده شــد، آنها تمام 
الیاف را پاک سازی می کنند. بدین ترتیب، 
تمــام مواد مضر از بیــن می روند و اثری 
از آنهــا در محصول نهایی باقی نمی ماند. 
همچنین ســازمان های بازرســی، هنگام 

تولید این محصوالت، آنها را به طور مرتب 
بررسی می کنند تا استفاده از نوار بهداشتی 

ها و تامپون ها بدون خطر باشد.
باور اشتباه ۵ ��

باورهای اشــتباه درمورد نوار بهداشتی - 
انواع پد

قوانینی بــرای تولید نوار بهداشــتی ها، 
پنتی الینرهــا و تامپون ها وجود ندارد. نوار 
بهداشــتی ها، پنتی الینرهــا و تامپون ها 
دقیقا ماننــد ابزارهای پزشــکی زیر نظر 
تولید  نظارتــی مربوطــه  ســازمان های 
می شوند و قوانین سختگیرانه ای هم برای 

آنها وجود دارد.
باور اشتباه ۶ ��

محصوالت بهداشــتی زنانه معطر موجب 
خارش بدن می شــوند. اگــر از قبل، هیچ 
حساســیتی به عطرها و رایحه ها نداشته 
باشــید، بسیار بعید است که به رایحه های 
مورداستفاده در محصوالت بهداشتی زنانه 
حســاس شــوید. در واقع، نوار بهداشتی 
و تامپون هــای معطر بانــوان را در خطر 
واکنش های حساسیتی قرار نمی دهند. اما 
بانوانی که محصوالت بهداشتی بدون بو 
را ترجیح می دهند یا به عطرهای مختلف، 
آلرژی یا حساسیت دارند بهتر است که از 

محصوالت بدون بو استفاده کنند.
باور اشتباه ۷ ��

فقط یک نوع محصول بهداشــتی وجود 
دارد که برای همه بانوان، »بهترین« است.

هرکــس بنا بر نیاز خود می تواند محصول 
بهداشــتی مناســب خود را انتخاب کند. 
چنانچه در این خصوص سؤالی داشتید، با 

پزشک مشورت کنید.
باور اشتباه 8 ��

رنگ هــای استفاده شــده در محصوالت 
بهداشتی بانوان به درون بدن  نفوذ می کنند. 
تمام مواد موجود در محصوالت بهداشتی 
بانوان با دقت و وســواس بســیار زیادی 
بررسی می شوند و در تولید این محصوالت 
از موادی استفاده می شود که ایمنی الزم 
را داشته باشند. رنگ های مورداستفاده در 
این محصوالت هــم نمی توانند به درون 
بدن راه پیدا کنند و از این نظر ایمنی این 

محصوالت اثبات  شده است.
باور اشتباه ۹ ��

در تولید محصوالت بهداشــتی بانوان از 
رنگ هــای خطرناک غیرحــاّلل در آب 
اســتفاده می شــود. رنگ های غیرحاّلل 
در آب هرگــز در محصوالت بهداشــتی 
بانوان استفاده نمی شود. انواع ارزیابی های 
مختلف مانند آزمایش  پوســتی پچ، ایمنی 
این محصوالت را ثابــت کرده اند و هیچ 
نشانه ای از حساسیت زا بودن برای پوست 
یا غیربهداشتی بودن در آنها مشاهده نشده 

است.

ترشحات 
 سینه

طبیعی 
است؟

 جلوی

خمیازه را 

نگیرید

نوازش شرطی 

ممنوع!

هر نوع مایعی که از نوک سینه بیرون 
بیاید، به عنوان ترشــحات ســینه در 
نظر گرفته می شــود. گاهــی اوقات، 
ترشحات نوک ســینه، بخشی طبیعی 
از عملکرد ســینه ها هســتند. اگر این 
گونه باشد، خودبخود برطرف می شود.

ترشــحات ســینه در زنانی که باردار 
نیستند و یا بچه شیر نمی دهند، لزومًا 
غیرطبیعی و نشــان دهنده وجود یک 
مشــکل نیســت، ولی بایستی توسط 
پزشک بررسی شــود. ترشحات سینه 
در مردان تحت هر شــرایطی، نشان 
دهنــده وجود یک مشــکل اســت و 
بایستی تحت بررسی و درمان پزشکی 

قرار بگیرد.
یکــی از ســینه ها و یا هر دو ســینه 
ممکن است ترشــحاتی داشته باشند، 
چه خروج این ترشــحات بــی اختیار 
باشــد و چه با فشار دادن نوک سینه. 
ترشــحات نوک ســینه ممکن است 

شــیری باشــد و یا ممکن است زرد، 
سبز، قهوه ای یا خونی باشد.

سوراخ هایی  همان  از  ترشــحات  این 
خارج می شوند که در نوک سینه وجود 

دارد و شیر از آنها بیرون می آید.
میزان غلظت ترشــحات نوک سینه از 
حالت ضخیم و چســبناک تا رقیق و 

آبکی متغیر است.
علل ترشحات نوک سینه ��

ترشــحات نوک سینه،  اوقات،  گاهی 
بخشــی طبیعی از عملکرد ســینه ها 
هستند. اگر این گونه باشد، خودبخود 

برطرف می شود.
برخی علــل ترشــحات طبیعی نوک 

سینه عبارتند از:
بارداری،  دوران  اوایــل  بارداری:   -1
ترشــحات شفافی از نوک سینه برخی 
زنان باردار خارج می شود. به مرور این 
آبکی و شیری  ترشحات ممکن است 

شود.

۲- توقف شیردهی به نوزاد: تا مدتی 
بعــد از توقف شــیر دادن بــه نوزاد، 
از  ممکن است ترشحات شیر مانندی 

نوک سینه خارج شود.
3- تحریک ســینه: اگر نوک ســینه 
تحریک و یا فشــار داده شود، ممکن 
باشد. همچنین  است ترشحاتی داشته 
وقتی نوک سینه به طور مکرر توسط 
ســینه بند و یا در طی ورزش شــدید 
بدنی مثل دویدن ساییده شود، ممکن 
به طور طبیعی ترشحاتی داشته  است 

باشد.
بیشــتر اوقات، ترشــحات نوک سینه 
ناشــی از یک بیماری غیرســرطانی 
)خوش خیم( هســتند، اما می تواند در 
اثر سرطان سینه نیز باشد، به خصوص 

اگر شرایط زیر وجود داشته باشد:
- سن فرد باالی ۴۰ سال باشد.

- یک توده و برآمدگی در سینه وجود 
داشته باشد.

- ترشحات نوک سینه، خونی باشد.
- ترشــحات فقط از یک سینه بیرون 

بیایند.
علل احتمالی ترشــحات نوک ســینه 

عبارتند از:
- آبسه پستان

- سرطان پستان
- عفونت پستان

- تحریک بیش از حد پستان
- فیبروآدنوم

- پســتان فیبروکیســتیک )کیســت 
پستان(

- شــیر ریزش )ریــزش خودبخودی 
شیر از ســینه ها که مربوط به زایمان 

و شیردهی نیست(
- عدم تعادل هورمونی

- آسیب یا جراحت سینه )مثل برخورد 
ضربه به سینه(
- مصرف دارو

- بیماری پاژه پستان

- بارداری
- تومــور خوش خیم غده هیپوفیز که 

هورمون پروالکتین را تولید می کند.
چه موقع نزد پزشک برویم؟

- ترشــحات نوک ســینه بــه ندرت 
عالمت ســرطان ســینه اســت، اما 
می تواند عالمت یک بیماری باشد که 
نیاز به درمــان دارد. اگر هنوز عادت 
ماهانه می شــوید و ترشــحات نوک 
سینه شما پس از دوره قاعدگی بعدی 
خودبخــود از بین نرفت، به پزشــک 
متخصص مراجعه کنید تا مشکل شما 

را بررسی کند.
- اّما اگر یائســه شده اید و یا اگر این 
برای شما مشکل ساز  واقعًا  ترشحات 

شده اند، فوراً به پزشک مراجعه کنید.
 - در ضمن نوک ســینه خود را برای 
نزنید  دست  ترشــحات  وجود  بررسی 
و فشــار ندهید، زیرا این کار وضعیت 

ترشحات را بدتر و مداوم می کند.

هیچ وقت جلوی خمیازه کشیدنتان را طبق اعالم 
نگیرید. محققان 

بر اســاس یک باور قدیمی خمیازه کشــیدن در 
مکان های شلوغ رفتاری ناپسند است و به همین 
جهت بسیاری از افراد جلوی خمیازه کشیدن خود 
را می گیرند که این اقدام سالمت آنها را به خطر 

می اندازد.
خود  پژوهش های  جدیدتریــن  در  کارشناســان 
دریافتند تالش برای جلوگیری از خمیازه کشیدن 

سبب افزایش فشار در مغز می شود.
خمیازه کشــیدن حالت مســری دارد و ســبب 
می شود ســایر افراد نیز تمایل به خمیازه کشیدن 

پیدا کنند.
در مکان های شلوغ، در زمان صحبت یا سخنرانی 
و مهمانی ها خمیازه کشــیدن یک رفتار ناپســند 
است و بیشتر افراد جلوی خمیازه کشیدن خود را 
می گیرند، اما این کار باعث افزایش فشــار مغز و 

باال رفتن حرارت آن می شود.
خمیازه کشــیدن یک واکنش طبیعی برای خنک 
شــدن مغز و کمک به حفظ سالمت آن است و 
نباید جلوی آن را گرفت، تنها فرد در صورتی که 
نیاز به خمیازه کشــیدن دارد و در جمع دوستان و 
اطرافیان اســت می تواند برای مدت زمان اندکی 
از جمع فاصله گرفته تــا بتواند به راحتی خمیازه 

بکشد.
ارتباط خمیازه و سالمت مغز ��

کارشناسان دانشگاه ناتیگهام که در زمینه ارتباط 

خمیازه و ســالمت مغز تحقیق می کنند دریافتند 
نگه داشــتن خمیازه سبب آسیب به غشای مغز و 

حتی گرفتگی گوش می شود.
عــالوه بر انســاس هــا، حیوان ها نیــز خمیازه 
می کشند و دانشمندان دریافتند هرچه یک حیوان 
بیشتر خمیازه بکشد نشــان دهنده بزرگتر بودن 
مغز او نسبت سایر گونه های حیات وحش است.

محققــان در نظر دارنــد از ارتباط بیــن خمیازه 
کشــیدن و ســالمت مغز برای بررسی تحریک 
پذیری ســلول های مغزی و کمــک به درمان و 
کنتــرل بیماری هایــی همچون صــرع، آلزایمر، 
اوتیســم و ســندرم تورت )Tourette( استفاده 

کنند.
افراد مبتال به بیماری هایی همچون آلزایمر کمتر 
از دیگران دچار سرفه، عطسه یا خمیازه می شوند 

و این سبب باال رفتن دمای مغز آن ها می شود.
باال رفتن دمای مغز سبب مرگ سلول های مغز و 
کارکرد پراشــتباه مغز می شود و این سبب آسیب 
به ســایر بخش های بدن و مــرگ زودرس فرد 

می شود.
زمانی که احســاس خمیازه کشــیدن می کنید و 
چندین بار خمیازه می کشــید نشــان دهنده باال 
رفتن دمای مغز و احســاس خستگی بدن است، 
در این زمان اندکی استراحت کنید، نوشیدنی های 
ولرم و نه بسیار سرد مصرف کنید، اندکی بخوابید 
و یا استحمام با آب سرد انجام دهید تا دمای مغز 

شما به حالت عادی بازگردد.

یک روانشــناس معتقد اســت که گاهی الزم است بی قید و شرط به 
فرزندتان بگویید »دوســتت دارم«، او را در آغــوش گرفته و به خود 
بفشارید، با او بازی کنید یا برایش هدیه بخرید و اینگونه عزت نفسش 
را به اوج برسانید. »سیده فاطمه موسوی«، روانشناس کودک و نوجوان 
در گفت وگو با ایســنا درباره نیاز انسان ها به اشکال مختلف به نوازش 
شــدن و نوازش کردن عنوان کرد: »نیاز انسان ها به نوازش آنقدر زیاد 
اســت که اگر از نوع مثبتش دریافت نشود، هر کاری می کند تا بتواند 
حتی نوع منفی آن را دریافت کند.« وی ادامه می دهد: »فرد خالفکاری 
را در نظر بگیرید که مرتباً در زندان دعوا به راه می اندازد، با وجود اینکه 
می داند عاقبتش مجازات و بند انفرادی است، اما همین مجازات برای 
آن زندانی نوعی نوازش محســوب می شــود، البته از نوع منفی.« این 
روانشناس عمل اشتباه یک کودک را به هدف جلب توجه والدین و تأثیر 
واکنش آنها در تکرار چنین عملی وابسته دانسته و می افزاید: »کودکی 
را در نظر بگیرید که والدینش او را زیاد در آغوش نمی گیرند در نتیجه 
نیاز به لمس کودک او را وادار به انجام کاری می کند که منتج به کتک 
خوردنش شود و نهایتاً والدین با شکایت لجباز بودن فرزندشان به مراکز 
مشاوره مراجعه می کنند.« موسوی نوازش را تنها به معنای لمس کردن 
نمی داند و معتقد اســت »در نظریه تحلیل رفتار متقابل، نوازش انواع 

مثبت یا منفی، کالمی یا غیر کالمی، و شرطی یا غیر شرطی دارد.«
وی تاکید می کند: »به هر نوع نوازشــی که در کودک احساس خوب و 
رضایت از خود ایجاد کند، نوازش مثبت گفته می شــود و در مقابل هر 
نوع نوازشــی که باعث ایجاد حس بد در کودک شود را نوازش منفی 
می گویند.« این روانشــناس کودک و نوجوان با اشــاره به این نکته 
که نوازش می تواند مثبت یا منفی باشــد می افزاید: »ســه نوع نوازش 
کالمی مثبت در علم روانشناسی مطرح است، نخست عبارت تشویقی 
که تالش کودک را نشــان دهد مثاًل بگوییم »آفرین تو تمام تالشتو 
کردی، تالشت به نتیجه رسید، تالشت قابل ستایش هست و...« نوع 

دوم عبارت تشویقی اطمینان است، مثاًل به کودک بگوییم: »من شرط 
می بندم که میتونی، من به تو ایمان دارم، من بهت اعتماد دارم، دیدی از 
پسش براومدی و...« و شکل سوم عبارت تشویقی که همکاری کودک 
و مشــارکت کودک را نشان می دهد، مثاًل به کودک بگوییم: »ممنون 
که این کار رو کردی، به منم یاد میدی و...«.« ســیده فاطمه موسوی 
نوازش کالمی منفی را انواع مختلف تحقیر، تهدید، سرزنش و مقایسه 
برشمرده و معتقد است که این موارد عزت نفس کودک و به دنبال آن 
اعتماد به نفس فرزندان را خرد و خردتر می کند. وی نوازش غیر کالمی 
مثبت را به معنای لمس، دست تکان دادن، سر تکان دادن، در آغوش 
کشــیدن و... می داند و می گوید: »کتک زدن و تنبیه فیزیکی از جمله 
نوازش های غیرکالمی منفی اســت که به طور مستقیم بر عزت نفس 
فرزندتان مؤثر اســت و در وی احساس بی ارزشی به وجود می آورد.« 
وی با ذکر این مثال که وقتی والدین به فرزندشان می گویند »اگر کار 
بد کنی دوستت ندارم یا دیگه مامانت/بابات نیستم« خاطرنشان می کند: 
»در واقع در حال نوازش شــرطی آن هم از نوع منفی به فرزندشــان 
هستند.« موسوی تصریح کرد: »اگر همیشه برای بغل کردن، بوسیدن، 
هدیه خریدن یا گفتن دوستت دارم به فرزندتان دنبال اما و اگر هستید 
و برایش شــرط می گذارید باز هم نوازش شــرطی را نصیب فرزندتان 
می کنید و بــه او یاد می دهید تنها برای کارهــای خوبی که می کند، 
دوست داشــتنی و قابل احترام است و نه به خاطر شخصیتی که دارد 
اما هنگامی که بدون نشانه قرار دادن شخصیت کودک، تنها کارش را 
خوب یا بد توصیف می کنید در واقع به شخصیت و عزت نفس فرزندتان 
بها داده اید.« این کارشناس می افزاید: »گاهی الزم است بی قید و شرط 
و بدون هیچ اما و اگری به فرزندتان بگویید »دوســتت دارم«، او را در 
آغوش گرفته و به خود بفشارید، با او بازی کنید یا برایش هدیه بخرید 
و به او بگویید که ثمرٔه عشقتان است و وجودش شادی بیشتری را به 

زندگیتان آورده و اینگونه عزت نفسش را به اوج برسانید.

بینی انسان ها یک جزء بسیار مهم از اعضای بدن آن هاست که 
عالوه بر ظاهر، نقش مهمی در حیات انســان دارد در ادامه این 
مطلب رازها و حقایق بسیار جالبی در مورد بینی انسان می خوانید 

که تا به حال نشنیده اید.
بینی انســانها عضوی معجزه گر است. اگر آن را دوست داشته 
یا از آن متنفر باشــید، باید بــرای قدرت های فوق العاده متنوع 
بینی خود شــاکر باشید. نه تنها ظاهر ما را تعریف می کند بلکه 
کارهای حیاتی بســیاری را انجام می دهد که بدون آن انسان ها 

انسان نمی شدند. 
1. حداقــل 1۴ نوع بینی مختلف در انســان ها وجود دارد. این 
توسط ابراهیم تامیر، دارنده مدرک دکترا و استاد مهندسی شیمی 
از اســرائیل یافت شد. او پس از بررسی تصاویر دماغ 1،7۹3 به 

این نتیجه رسید.
۲. شکل بینی به سابقه نژادی فرد بستگی دارد.

3. موقعیت افقی، باالیی و اســتخوان های بینی در واقع شکل 
بینی را تعریف می کنند.

۴. افراد مختلف ســبک عطسه متفاوتی دارند و این سبک ها به 
طور ژنتیکی تعیین شــده اند. بنابرایــن، اعضای یک خانواده به 
عطسه مشابهی خواهند داشت که متفاوت از عطسه خانواده های 

دیگر خواهد بود.
۵. در طی عطســه کردن، محرک ها )که موجب عطسه کردن 

می شوند( با سرعت 1۰۰ مایل در ساعت دفع می شوند.
۶. در زنان، بینی تا ســن 1۵ تا 17 ســالگی رشد می کند و در 

مردان 17 تا 1۹ است.
7. گاهی بینی به خاطر کشش گرانشی دراز می شود. این امر به 

دلیل االستین و کالژن در نوک بینی رخ می دهد.
۸. مخاط توسط ســینوس و بینی انسان تولید می شود و شامل 
سلول های خونی سفید و آنزیم های مسئول مبارزه با عفونت ها 

است. یک سوم مخاط روزانه تولید می شود.
۹. بهترین فیلتر هوا در این دنیا بینی انســان است. سوراخ های 
بینی انســان با موهایی که مسئول مسدود کردن میکروب ها و 
گرد و غبار هستند، پوشیده شده اند. شیار در حفره بینی، چرخش 

هــوا مانند جریان را ایجاد می کنند. این زمانی اســت که موها 
مرطوب و گرم می شــود به طوری که بافت های حساس ریه ها 
را می توان محافظت کرد. در طول این فرآیند فیلتراسیون است 
که پوشــش مخاط حفره بینی، ویروس سرماخوردگی و گرده را 

می گیرد که نمی تواند توسط مو در پره های بینی متوقف شود.
1۰. زمانی که کسی هوای خشک را تنفس می کند، هوا با خلط 
باال می رود. این باعث چســبناک شدن خلط می شود که به آب 

بینی مشهور است.
11. وقتی فرد بیمار می شود، آبریزش بینی می گیرد. این امر به 
این دلیل رخ می دهــد که بینی بیش ازحد معمول مخاط برای 

کشتن میکروب ها و هجوم به بدن تولید می کند.
1۲. انسان ها قادر به تشخیص 1۰.۰۰۰ + بوی گوناگون هستند. 
انسان ها می توانند بو را با انواع خاصی از سلول هایی که به عنوان 
سلول های عصبی بویایی شــناخته می شوند، تشخیص دهند. 
حدود 1۲ میلیون ســلول بویایی در یک انســان معمولی وجود 
دارنــد. با این حال، این عدد به تدریج با افزایش ســن کاهش 

می یابد.
13. اعصــاب بویایی از بینی ارتباط مســتقیمی با مغز دارند. به 
خاطر این اســت که چندین نوع رایحه می توانند خاطرات را به 

عقب برگردانند.
1۴. حس بویایی تنها یکی از ۵ حواس انســان است که ارتباط 
مســتقیمی با هیپوکامپ دارد - بخشــی از مغز مسئول شکل 

گیری حافظه است.
1۵. انســان ها فرومون را آزاد می کنند - نوعی ماده شــیمیایی 
اســت که تنها در واکنش به جاذبه جنسی آزاد می شود. شیارها 
در پره های بینــی، مکان هایی غنی از فرومون هســتند. بینی 
انســان قادر به تشخیص فرومون جنس مخالف است. به گفته 
متخصصان، فرومون این بینی است که منجر به تولد یا بوسیدن 

رمانتیک می شود.
1۶. هر چیزی که بینی انســان قادر به بوییدن آن نیست برای 
انســان ها مهلک است. مثاال، بینی انســان نمی تواند بوی گاز 
طبیعی را حس کند مونوکســید کربن، کربن دی اکسید و غیره 

است.
17. انسان ها با بینی بو نمی کنند. مغز است که این کار را انجام 
می دهد. سلول های عصبی بویایی در بینی تنها مسئول گرفتن بو 
و فرستادن آن ها به مغز هستند. مغز جایی است که بو شناسایی 

می شود.
1۸. انســان ها قادر به بوییدن احساســات همانند برانگیختگی 

جنسی و شادی همسر خود زمانی که نزدیک هم اند هستند.
1۹. هــر فردی یک بوی منحصر به فــرد دارد. برای یک بوی 
خاص، دو فرد مختلف ممکن است درک متفاوتی داشته باشند. 
به عنوان مثال، درک یک فرد از بوی زرد چوبه می تواند متفاوت 

از فرد دیگری باشد.
۲۰. مردان می توانند بوی تخمک زن ها را استشــمام کنند. در 
حقیقت هر دو جنس توانایی بوییدن یکدیگر را دارند که به نظر 
می رسد با خودشان تفاوت دارند. این بسیار مهم است زیرا وقتی 
فــرد با جنس مخالف جفت گیری می کنــد، فرزندان حاصل با 

سیستم ایمنی قوی تر به دنیا می آیند.
۲1. حس بویایی زنان قوی تر از حس بویایی مردان است.

۲۲ بینی زنان در زمانی که باردار می شوند، حساس می شود. این 
به دلیل این اســت که آن ها حفره و حس چشایی غیر عادی را 

ایجاد می کنند.
۲3. » شکســتگی بینی » این یک چیز مشترک است اما بینی 

هیچ استخوانی ندارد. بلکه غضروف است که می شکند.
۲۴. دختران در مقایســه با مــردان دارای بینی های کوتاه تری 

هستند.
۲۵. 1۰ میلیــون گیرنده بو در بینی انســان وجــود دارند. این 
گیرنده هــا به بو و یا مولکول های بو کــه از طریق هوا حرکت 

می کنند یا در هوا شناور هستند، حساس هستند.
۲۶. خــون ریزی بینــی می تواند براثر ضربه بینــی، آلرژی ها، 
ورزش، هوای خشــک و یا سرما ایجاد می شود. هر یک از این 
عوامل می تواند باعث ایجاد دیواره )غضروف نازک بین دو بینی( 

شود تا بشکند و در نتیجه باعث خونریزی بینی می شود.
۲7. بینی انســان از ۵ نوع مختلف از ماهیچه ها تشــکیل یافته 

است.
۲۸. سقف دهان انسان چیزی جز کف حفره بینی نیست.

۲۹. بوییدن از لحاظ علمی به عنوان حس شامه شناخته می شود.
3۰. برخی افراد ممکن است حس بویایی قوی داشته باشند.

31. ناتوانــی در بو از لحاظ علمی به عنوان نابویایی شــناخته 
می شود.

3۲. جراحی پالســتیک بینی به عنوان جراحــی زیبایی بینی 
شناخته می شود.

33. ناتوانی در بو کشیدن چیزی به درستی به نام اختالل بویایی 
شناخته می شود.

3۴. انسان ها برخی از توانایی بویایی خود را در سن ۶۵ سالگی 
از دست می دهند. در سن ۸۰ سالگی، ۵۰ درصد از توانایی های 

بوییدن از دست می رود.
3۵. کمبــود روی در بدن نیز می تواند منجر به از دســت رفتن 

حس بویایی شود.
3۶. بیماری پارکینســون، بیماری آلزایمر و دیابت نیز می تواند 

منجر به از دست رفتن حس بویایی شود.
37. نــوزادان مــادران خود را با کمک بینــی و در واقع با عطر 

بدنشان می شناسند.
3۸. قسمت کم تری از مغز انسان به بوییدن حیوانات اختصاص 

دارد.
3۹. زنان قادر به بوییدن بوهای بیشتری نسبت به مردان هستند.

۴۰. قبیله مائوری در نیوزیلند با فشردن بینی های خود به مردم 
خوشامد می گوید! تکان دادن دست ها به عنوان یک ژست برای 

خوش آمد گویی را ندارند.

باورهای اشتباه درمورد نوار بهداشتی 
که باید فراموششان کنیم

رازهای جالبی که در مورد بینی تان نمی دانید!
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عرضه زودهنگام گلکسی اس 21؟!
با این حال، رونمایی از یک گوشــی به معنی عرضه فوری آن 
نیســت. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که سامسونگ 
رونمایی از گلکسی اس ۲1 را در سال جاری میالدی انجام دهد 
و عرضه آن را به هفته های نخســت سال ۲۰۲1 موکول کند. 
سامسونگ این روزها برای رونمایی از یک گوشی گلکسی جدید 
آماده می شــود؛ محصولی در حد و اندازه های یک پرچمدار که 
گفته می شــود زودتر از پیش بینی ها به بازار عرضه خواهد شد تا 
بتواند رقیبی تازه نفس برای گوشــی های آی فون 1۲ اپل باشد. 

وب سایت Sammobile با انتشار گزارشی در این رابطه نوشت 
سامسونگ سخت مشــغول طراحی و ساخت گلکسی اس ۲1 
است و ســعی دارد تا این گوشی را قبل از پایان سال ۲۰۲۰ به 
بازار عرضه کند. عرضه گوشی های پرچمدار گلکسی اس ۲1 در 
سال جاری، می تواند شوک جدیدی را به بازار وارد کند و ممکن 
است بسیاری از کاربران را در انتخاب مدل های جدید مردد کند. 
طبق این اطالعات که از سوی منابع آشنا به شرکت سامسونگ 
در کره جنوبی گردآوری شــده، این شرکت تولید انبوه گلکسی 
اس ۲1 را در ماه آینده میالدی آغاز خواهد کرد. گفته می شــود 
که این عجله سامسونگ برای عرضه پرچمداران جدید، به دلیل 

فروش پایین گوشــی های پرچمدار این شرکت در سال ۲۰۲۰ 
است. با این حال، رونمایی از یک گوشی به معنی عرضه فوری 
آن نیست. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که سامسونگ 
رونمایی از گلکســی اس ۲1 را در ســال جاری میالدی انجام 
دهد و عرضه آن را به هفته های نخســت ســال ۲۰۲1 موکول 
کند. فعاًل چیزی مشخص نیست و نمی توان با قاطعیت در این 
رابطه اظهارنظر کرد. احتمااًل می دانید که سامســونگ نتوانست 
در عرضه گلکسی نوت ۲۰ به توفیق چندانی دست یابد و آمارها 
نشان می دهند که این گوشی، بدترین میزان فروش را در میان 

پرچمداران سامسونگ طی سال های اخیر داشته است.

علمی

سرعت گرم شدن شب ها بیشتر از روزهاست مرگ در انتظار درخشان ترین ستاره شب 
تیمی از پژوهشگران دانشگاه اکستر، پیشینه ثبت شده حرارتی بین سال های 
1۹۸3 تا ۲۰17 را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که دماهای شبانه، به 
طور متوســط در مقایسه با دماهای روزانه به شکلی نامتناسب در حدود ۰.۲۵ 

درجه سانتیگراد بیشتر است.
محققان می گویند تاثیرات بحران آب و هوا باعث می شود که شب ها در بسیاری 
از مناطق جهان به صورت نامتقارن و نامتناســبی بیشــتر از روزها گرم شوند. 
اینک مشخص شده که گرم شدن زمین در زمان شب، از گرم شدن زمین در 
زمان روز در بیش از نیمی )۵۴ درصد( از سطح سراسر کره زمین، شایع تر است. 
پدیده ای که دانشــمندان آن را »عدم تقارن گرمایشی« توصیف کرده اند. این 
مطالعه، که در مجله تغییرات زیستی جهانی )گلوبال چنج بایولوژی( منتشر شده 
است، هشدار می دهد دمای باالتر شب می تواند پیامدهای بالقوه قابل توجهی 

بر گونه های جانوری شب زی داشته باشد.
تیمی از پژوهشگران دانشگاه اکستر، پیشینه ثبت شده حرارتی بین سال های 
1۹۸3 تا ۲۰17 را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که دماهای شبانه، به 
طور متوســط در مقایسه با دماهای روزانه به شکلی نامتناسب در حدود ۰.۲۵ 

درجه سانتیگراد بیشتر است.
دانشمندان بر این باورند که این عدم تقارن گرمایشی، در درجه نخست ازوجود 
ابرها ناشی می شود که طی روز، زمین را خنک نگاه داشته، ولی در طول شب، 
گرمای ســطح زمین را حفظ می کند و این مساله منجر به گرمایش بیشتر در 
زمان شب می شود. در مقابل، کمبود ابر نیز اجازه می دهد در طول روز گرمای 

بیشتری به زمین برسد، هرچند که این گرما در شب از دست می رود.
دکتر دانیل کاکس، نویســنده اصلی این مقاله از موسســه محیط زیســتی و 

پایداری در پنرین کامپس اکس تر در کورنوال می گوید: »ما نشــان دادیم که 
گرم شدن بیشــتر شب ها با رطوبت بیشتر آب و هوا همراه است و این مساله 
پیامدهای مهمی برای رشــد گیاهان و نحوه تعامل گونه ها مانند حشــرات و 

پستانداران دارد.
همچنین در مقابل نشــان دادیم که گرم شــدن بیشــتر زمین در زمان روز، 
با شــرایط خشک تر همبســتگی دارد و با میزان کلی گرمایش مرتبط است. 
مساله ای که آســیب پذیری گونه ها را در برابر تنش گرمایی و دهیدراتاسیون 
)کم آبی بدن( افزایش می دهد. به ویژه گونه های جانوری که فقط در طول شب 

یا فقط در طول روز فعال هستند تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.«
او می افزاید: »عدم تقارن گرمایشــی تاثیرات بالقوه شدیدی بر دنیای طبیعت 

خواهد داشت.«

در اوایل ســال جاری کاهش روشــنایی این ســتاره 
موجب این حدس و گمان ها شــد که ممکن است ابط 
الجوزا در آستانه انفجار و تبدیل به یک ابرنواختر باشد. 
این امــر توجهات زیادی را جلب کــرد، اما در نهایت 

این اتفاق نیفتاد.
 ،)Betelgeuse( ستاره شناســان می گویند ابط الجوزا
یکی از مشــهورترین ســتارگان آســمان شب، بسیار 
نزدیک تر و کوچک تر از آن چیزی است که قباًل تصور 
می شد. این ستاره به دلیل آن که یکی از درخشان ترین 

ستارگان آسمان شب است، بسیار مشهور است.
در اوایل ســال جاری کاهش روشــنایی این ســتاره 
موجب این حدس و گمان ها شــد که ممکن است ابط 
الجوزا در آستانه انفجار و تبدیل به یک ابرنواختر باشد. 
این امر توجهات زیادی را جلب کرد، اما در نهایت این 
اتفــاق نیفتاد. در واقع، طبق یک مطالعه جدید، ممکن 
است 1۰۰ هزار ســال دیگر طول بکشد تا ابط الجوزا 
در اثــر انفجار بمیرد. این تحقیق، عمر این ســتاره را 
کمتــر از آنچه پیش تر تصور می شــد، تخمین می زند. 
مردیت جویس از دانشگاه ملی استرالیا که این مطالعه 
را هدایــت می کند، می گوید: »ابط الجوزا معمواًل یکی 
از درخشان ترین ســتاره های آسمان شب است، اما از 
اواخر ســال ۲۰1۹ شاهد دو نوبت کاهش در روشنایی 

آن بوده ایم.«
»این باعث این گمانه زنی شــد که ممکن اســت ابط 
الجوزا در آســتانه انفجار باشــد. اما مطالعه ما توضیح 
متفاوتــی ارائه می دهد. ما می دانیــم که اولین رویداد 
کاهش درخشــش این ســتاره معلول یک ابر گرد و 
غبار بود. رویداد دوم احتمااًل معلول تپش های ســتاره 
اســت.« در حین انجــام این تحقیق، ستاره شناســان 
دریافتنــد کــه این ســتاره در واقــع کوچک تر از آن 
چیزی اســت که پیش تر تصور می شــد. محققان پس 
از محاســبه اندازه واقعی ســتاره، دوباره فاصله آن را 
با زمین ارزیابی کردند و دریافتند که نزدیکی نســبی 

آن ما را فریب داده بوده اســت. به گفته الزلو مونار از 
رصدخانه ُکن کولی در بوداپســت، »اندازه فیزیکی ابط 
الجوزا را به قطع و یقین نمی دانســتیم. مطالعات قبلی 
نشان می داد که این ســتاره می تواند بزرگ تر از مدار 
مشــتری باشــد. یافته های جدید می گوید ابط الجوزا 
فقط دو ســوم آن اندازه را دارد، با شــعاعی 7۵۰ برابر 

شعاع خورشید.«
»وقتی اندازه فیزیکی ســتاره را پیدا کردیم، توانستیم 
فاصلــه آن را با زمین را تعیین کنیم. نتایج ما نشــان 
می دهد که فاصله این ســتاره با ما ۵3۰ ســال نوری 
اســت؛ یعنــی ۲۵ درصد کمتر از آن چیــزی که قباًل 

برآورد شده بود.«
این ســتاره هنوز آنقدر نزدیک نیست که هنگام انفجار 
خطری برای زمین ایجاد کند. اما به گفته دانشمندان، 
این ســتاره آنقدر نزدیک هست که با مطالعه آن بتوان 
اطالعات دقیقی درباره سرنوشــت ســتارگان پیش از 
مرگ به دست آورد. دکتر جویس می گوید: »هنوز هم 
که وقتی یک ابرنواختر خاموش می شــود، یک اتفاق 
واقعًا بزرگ است؛ و ابط الجوزا نزدیک ترین کاندیدای 
ماست. این یک فرصت نادر را برای ما فراهم می کند 
تا ببینیم قبل از منفجر شدن ستارگان چه اتفاقی برای 

آن ها می افتد.«

اپل پیش بینی کرده است که یک مدل 
مشــخص از آیفون 1۲ احتمااًل از بقیه 

رایج تر خواهد شد.
چنان کــه مینــگ چی کو، افشــاگر 
معروف، فاش ساخته است، اپل در نظر 
دارد تولید مدل اســتاندارد آیفون 1۲ را 
دو برابر بیشــتر از بقیــه مدل ها انجام 
دهد. پس از اعالم رسمی عرضه آیفون 
1۲، معلوم شد که این گوشی در چهار 

مدل آماده فروش خواهد شد.
خبرهــای درز کرده درباره مدل ۲۰۲۰ 
آیفــون ماه ها بود که از چهار نســخه 
حکایت داشت: آیفون 1۲ مینی، آیفون 
آیفون 1۲ حرفه ای، و  اســتاندارد،   1۲

آیفون 1۲ حرفه ای مکس.
خبرهای مختلف حاکی است که اندازه 
این چهار مدل از ۵.۴ اینچ تا ۶.7 اینچ 
متفاوت اســت و دو مدل میانی با سایز 

۶.1 اینچ تولید می شود.
گــزارش کو درباره محصول اپل حاکی 
اســت که مدل استاندارد آیفون 1۲ که 
بزرگترین آیفون از ســری غیرحرفه ای 
اســت، احتمــااًل محبوب تریــن آن ها 

خواهد بود.
بر اساس این گزارش، حدود ۴۰ درصد 
تولید اپل به ایــن مدل اختصاص داده 

شده اســت و بقیه مدل ها هر یک ۲۰ 
درصد تولید را تشکیل خواهند داد.

کو معتقد اســت که بــا آن که آیفون 
1۲ مینی ارزان ترین مدل از این سری 
خواهد بــود، اندازه نســبتًا کوچک آن 
احتمااًل زیاد مورد پســند واقع نخواهد 

شد.
بدین ترتیب، احتمااًل بیشترین کاربران 
به نمایشــگر ۶.1 اینچی روی خواهند 
آورد، که همان سایز آیفون 1۲ جدید و 

آیفون اکس آر قبلی است.
طیف گسترده مدل های آیفون در تولید 
امســال اپل بدین معنی است که این 
شرکت احتمااًل بزرگترین و کوچکترین 
گوشی برتر خود را در یک زمان عرضه 

خواهد کرد.
گفتــه می شــود آیفون 1۲ عــالوه بر 
داشــتن چند مدل مختلف که تاکنون 
کاماًل  اســت، طراحی  نداشــته  سابقه 
جدید، فناوری بهبودیافته نمایشــگر و 
دوربیــن بهتر، اولین آیفونی باشــد که 

مجهز به گیرنده جی ۵ است.
شنیده ها حاکی است که تمام مدل های 
این گوشی همزمان عرضه نخواهد شد 
و برخی ممکن اســت تــا نوامبر آماده 

نشوند.

کدام آیفون 12 از همه محبوب تر خواهد شد؟

شــده اند  موفق  پژوهشــگران  ایــن 
بلورهــای زمان متشــکل از ایزوتایپ 
نادری از هلیوم را ببینند. آنان این ماده 
را ســرد کردند تا دمــای آن به حدود 
صفر مطلق برسد و ســپس بلورهای 
زمان را ساختند و گذاشــتند تا با هم 

تماس برقرار کنند.
محققان برای اولین بار شــاهد نحوه 
بوده اند.  زمان«  »بلورهای  برهم کنش 
پیش از این پژوهشــگران نتوانســته 
بودنــد حتی دو بلور زمــان را در یک 
اما حاال توانســته اند  ببینند،  ســاختار 

برهم کنش این بلورها را ببینند.
این کشــف چشــمگیر می تواند منجر 
به پیشــرفت های زیادی در ســاخت 
رایانه هــای  از  فناوری هــای جدیــد 
کوانتومــی گرفتــه تــا ســامانه های 
از  استفاده  موقعیت یابی شود.  قدرتمند 
این بلورها در ساخت ساعت های قوی 
اتمی یــا گردش نماها )ژیروســکوپ( 
موجب می شــود زمان و راستاها را از 

این هم دقیق تر نشان دهند.
علت قوی بــودن بلورهای زمان این 
اســت که با وجود شرایط متفاوتی که 
دارنــد همچنان با هــم می مانند یا به 
عبارتی »به هم می چسبند«. تنها مانع 
بر سر راه بشر برای ساخت رایانه های 
قدرتمند کوانتومی همین چســبندگی 
و انســجام است. طرفداران این نظریه 
می گوینــد در صورت حفظ انســجام 
بر مشکالت فنی  بتوانیم  ممکن است 

گوناگون در این راه غلبه کنیم.
بلورهای زمان  بتوان  اگر  ترتیب  بدین 
را هنــگام برهم کنش در کنار یکدیگر 
نگه داشت، پیشــرفت بزرگی در این 
زمینه صــورت گرفته که با اســتفاده 
از آن می توان نیــروی موجود در این 

بلورها را به خدمت گرفت.

ســامولی آیوتــی نویســنده اول این 
در  لنکســتر  دانشــگاه  از  پژوهــش 
بیانیه ای اعالم کرد: »مهار برهم کنش 
دو بلور زمان دســتاورد بزرگی است. 
پیش از این هیچ کس نتوانسته بود دو 
بلور زمان را در یک ســاختار مشاهده 
کند چه رسد به این که برهم کنششان 

را ببیند.
اگــر می خواهیم از نیــروی بلورهای 
زمان بــرای مصارف کاربــردی نظیر 
کوانتومی  روش  بــه  داده هــا  تحلیل 
استفاده کنیم، باید اول از همه بتوانیم 

برهم کنش هایشان را مهار کنیم.«
معمولی  بلورهــای  اتم هــای  آرایش 
مانند فلزات و سنگ ها الگوی فضایی 
تکرارشــونده ای دارد. امــا بلورهــای 
زمان فــرق دارند. آرایش اتم های این 
بلورها با گذر زمــان حرکتی مداوم و 
عاملی  اگــر  حتی  دارد  تکرارشــونده 

خارجی در آن ها تغییری ایجاد نکند.
اتم هــای این بلورهــا دائمًا در حرکت 
دورانــی یا گردشــی در یک جهت و 
ســپس در جهت مخالف اســت. این 
پژوهش جدید را محققان دانشگاه های 
لنکســتر، ییل، رویال هالووی لندن و 
آلتوی هلســینکی انجام داده اند و در 
نشــریه مواد طبیعی )نیچــر متریالز( 

منتشر شده است
شــده اند  موفق  پژوهشــگران  ایــن 
بلورهــای زمان متشــکل از ایزوتایپ 
نادری از هلیوم را ببینند. آنان این ماده 
را ســرد کردند تا دمــای آن به حدود 
صفر مطلق برسد و ســپس بلورهای 
زمان را ساختند و گذاشــتند تا با هم 
تمــاس برقــرار کنند. بدیــن ترتیب 
بلورهای زمان شــروع به برهم کنش، 
تبادل ذرات و جاری شدن در یکدیگر 

کردند.

از»بلورهایزمان«چهمیدانید؟

شــرکت لندرور - جگوار رســیدگی 
به یافته های تحقیقــی را آغاز کرده 
کــه مدعی اســت این شــرکت در 
استفاده  چرمی  از  خود  ماشــین های 
می کند کــه به نابــودی جنگلی در 
آمریکای جنوبی منجر می شــود. این 
جنگل زیستگاه یکی از آخرین قبائل 

دست نخورده جهان است.
میــان  در  نیــز  بــی ام و  شــرکت 
خودروســازان بزرگی است که متهم 
هســتند از منطقــه چاکــو پاراگوئه 
چرم خریــداری می کنند. این منطقه 
به طــور غیرقانونی بــه پرورش دام 
می پردازد. به گــزارش محققان، این 
منطقه ســریع تر از هر جای دیگری 
از کره زمین درگیر جنگل زدایی است 
چرا که برای تأمین گوشــت و چرم 
را به چــراگاه حیوانات  جهانــی آن 

تبدیل کرده اند.
گزارشی از گروه تحقیقات زیســت محیطی »ناظر زمین« مدعی است 
کشــتارگاه هایی که به خرید دام از این دامداران می پردازند چرم گاوها 
را به دباغی هایی می فروشــند که با برخی از بزرگ ترین شــرکت های 

خودروسازی اروپا همکاری می کنند.
در این گزارش آمده، هیچ یک از 1۰ شــرکت بزرگ خودروسازی اروپا 
با مبلمان داخلی چرم نتوانســتند مبداء چرمی را که در ماشین خود به 
کار می برند پیدا کنند، و این از نظر محققان تازه »ابتدای راه« اســت.

این گزارش، موســوم به »ســرقت عظیم چاکو«، می گوید دام پروران 
در منطقــه چاکو به طور غیرقانونی به خالی کردن زمینی پرداختند که 
قبیله آیوری توتوبیوســود در آن ساکن است. این قبیله تنها انسان های 
بدوی هســتند که به طور خودخواسته به دور از تمدن خارج از آمازون 

زندگی می کنند.
چاکو همچنین منزلگاه صدها نژاد از پرندگان، خزندگان و پستانداران، 
از جمله جگــوار، مورچه خوارهای عظیم، پلنگ راه راه و شــیر کوهی 
اســت. محققان مخفی جلساتی را با رؤســای دباغی، رازداران دولتی 
و فعاالن حقوق بومیان تشــکیل دادند و با دیدار از دام پروران مناطق 
دور به بررســی شــواهدی از چگونگی نابودی ســرزمین گران چاکو 

پرداخته اند.
طبــق برآوردهای گروه ناظر زمین، ســال گذشــته در هــر دو دقیقه 
مساحتی به وســعت یک زمین فوتبال در منطقه چاکو پاراگوئه صاف 
شــده اســت. مدیران یکی از بزرگ ترین دباغی های پاراگوئه، که به 
تأمین دام قاچاق از جنگل های پاکســازی شده می پردازد، به محققان 
گفته اند که چرم آن ها در لندرور جگوار، از جمله ســری ایوک رنجرور 

مورد استفاده قرار می گیرد.
این گزارش حاکی است بی ام و پذیرفته که از دو کشتارگاهی چرم خود 
را تأمین می کند که معلوم شــده آن ها هــم دام خود را از دام پرورانی 
می خرند که جنگل های توتوبیوسود را به طور غیرقانونی قطع می کنند. 
پاراگوئه ساالنه حدود ۵۰ هزار تن چرم نیمه دباغی شده صادر می کند، 
که تقریبًا دو ســوم آن به اروپا وارد می شود تا شرکت های چرم سازی 

برای فروش به خودروسازان آن ها را آماده کنند.
صنعت خودرو، که ساالنه حدود ۶۰ میلیون پوست گاو را مورد استفاده 
قرار می دهد، بســیاری از چرم های خود را از طریق جنگل های آمازون 

به دست می آورد.
جنگل زدایــی غیرقانونی در آمــازون برزیل در وســعت زیادی انجام 
می شود. بر اساس اســناد، پرورش دام اولین دلیل نابودی جنگل های 
استوایی در جهان است و صنعت چرم بسیار عقب تر از سایر بخش هایی 

نظیر روغن گیاهی و کاکائو است که 
در فرآیند جنگل زدایی فعالیت دارند.

نهادهای ناظر از جمله ســازمان ملل 
نابودی دو دهه گذشــته منطقه چاکو 
را که قرن هاست منزلگاه قبایل نیمه 
متمرکــز بوده اســت، بارها محکوم 
کرده انــد. در فوریــه ســال ۲۰1۸، 
توتوبیوســود  پاکســازی جنگل های 
غیرقانونــی اعالم شــد، اما گزارش 
گروه ناظر زمین نشــان می دهد که 
بیــن آوریــل ۲۰1۸ و ژوییه ۲۰۲۰، 
بیش از ۲۶۰۰ هکتار از این جنگل ها 

به صورت قاچاقی مسطح شده اند.
در گــزارش آمــده، زنجیــره تأمین 
شرکت های خودروسازی فقط »نوک 
کثیــف یک کــوه یخی بــزرگ« از 
جنگل زدایی و »نقض حقوق بشــر« 
در زنجیــره تأمیــن چرم را نشــان 

می دهد.
ســام الوسون، مدیر گروه ناظر زمین، می گوید: »هیچ صاحب ماشینی 
از نشســتن روی صندلی چرمی نرم خود احساس خوبی نخواهد داشت 
اگر بفهمد که برای ســاختن آن آخریــن آوارگان قبیله بدوی به طور 

غیرقانونی از سرزمین خود بیرون رانده شده اند.«
ناظر زمین می گوید رهبران اروپا و بریتانیا باید شــرکت ها را وادار کنند 
تا مطمئن شوند زنجیره تأمین لوازم آن ها در چنین اعمال خسران آوری 
دخالــت ندارند. همچنین در گزارش آمــده که البی گران پرنفوذی که 
مدعی دفاع از منافع خودروســازان و ســایر صنایع هســتند با تعامل 
با ســران اتحادیه اروپا مانع از اجرای این قوانین شــده و به تضعیف 
الزامات زیســت محیطی می پردازند که این شرکت ها باید رعایت کنند.

اتحادیه اروپا و بریتانیا با واردات شــش میلیون یورو گوشــت، چرم و 
روغن گیاهی از زمین هایی که به طور غیرقانونی مســطح می شــوند، 
مســؤولیت ده درصد جنگل زدایی جهانی را به عهــده دارند. ایتالیا و 

آلمان دو مصرف کننده عمده هستند.
یک سخنگوی لندرور جگوار گفت که این شرکت برای بررسی موضوع 
به سرعت وارد عمل شد و رد زنجیره تأمین لوازم را تا کشتارگاه دنبال 
کرد. وی گفت: »ما هنوز مدرکی که ادعاهای گروه ناظر زمین را ثابت 

کند پیدا نکرده ایم.
تا روشــن شــدن موضوع به تالش هــای خود ادامــه می دهیم و در 
این مورد مشــخص، تأمین کننده چرم در اروپاســت کــه با همکاری 
تأمین کننده چرم خام می تواند تأیید کند کدام مزرعه مستقیمًا در قضیه 

جنگل زدایی دخالت دارد.«
او ادامــه داد: »تمام شــرکت های پاراگوئه که به فروش پوســت به 
چرم ســازان می پردازند، عضو هیأت گوشت پایدار پاراگوئه اند و موظف 
به انجام بهترین اقدامات زیســت محیطی و رعایت قوانین دقیق این 

کشور در مورد حفاظت از منابع طبیعی هستند.«
یک ســخنگوی بی ام و گفت که این شــرکت قصد دارد در میان مدت 
از واردات چــرم خــام از آمریکای جنوبی دســت بکشــد. وی افزود: 
»چرم ســازانی که تأمین کنندگان ما در پاراگوئه به خدمت گرفته اند یا 
دارای گواهی طالیی گروه چرم سازی هستند و یا از نظر استانداردهای 
زیســت محیطی و اجتماعی تأییدیه وزارت تجارت و صنایع پاراگوئه را 
دارند.« او ادامه داد: »ما با تأمین کنندگان خود تماس گرفته و در حال 
حاضر هیچ گزارشی از نقض قوانین زیست محیطی و اجتماعی دریافت 
نکرده ایم.« دولت انگلســتان مشغول بررسی امکان وضع مقررات منع 
واردات فرآورده هایی است که به جریان جنگل زدایی غیرقانونی مربوط 

می شوند.

نابودی جنگل ها؛ »بی ام و و جگوار« مقصر هستند
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)آتلیه برنز(

پسماند توجه؛
 اثر جانبي پر هزینه براي عدم تمرکز

توجــه  پســماند  یــا  باقیمانــده   مفهــوم 
)Attention Residue(،  تنهــا یــک نظریه بهره وري 
دیگر نیست بلکه آن را مقاالت علمي پشتیباني مي کند.

پروفسور سوفي له روي )Sophie Leroy( در سال ۲۰۰۹ 
طي مقاله اي به این مفهوم پرداخته است و وقتي من اولین 
 بار این مفهوم را در کتاب »کار عمیق« نوشته کل نیوپورت 
)Cal Newport( خواندم متوجه شدم در اکثر سازمان ها 
و موسسات کشور این موضوع بسیار رواج دارد و در حال 
کاهش بهره وري و عملکرد مدیران سطح باال و تصمیم 

گیرندگان در شرکت ها است.
مفهوم پســماند توجه بیان مي دارد: هنگامي که شــما 
در حیــن انجام کار A به ســراغ کار B مي روید، توجه و 
حواس شــما بالفاصله به دنبالتان نمي آید و پســماندي 
از توجه و حواس شــما همچنان مشغول کار اولیه باقي 

مي ماند.
این پســماند، به ویژه هنگامي که کارتان بر روي وظیفه 
A قبل از انتقال بر روي وظیفه B تمام نشده و با تمرکز 

کافي صورت نگرفته باشد بیشتر مي شود.
این موضوع را به شکل نمادین و ساده تري بیان مي کنم؛ 
در دوران کودکي حتما با آبرنگ نقاشي کشیده اید. وقتي 
رنگي را بر روي قلمو اســتفاده مي کردیم قبل از استفاده 
از رنــگ دیگــر باید قلمو را به طور کامــل در آب تمیز 

مي کردیم تا رنگ بعدي را خراب نکند.
این اثري که قلموي کمي آغشــته به رنگ قبلي و کامل 
شســته نشــده بر روي رنگ جدید مي گــذارد دقیقا مانند 
پسماند یا باقیمانده توجه در ذهن ما است. مغز ما مي تواند 

مانند یک مسواک کثیف باشد!
اگر به مدیران و تصمیم گیرندگان ســازمان ها و شرکت ها 
در کشورمان دقت کرده باشــید متوجه خواهید شد آن ها 
معمــوال و به صورت مداوم از این جلســه به آن جلســه 
مي رونــد در عین حال شــبکه هاي اجتماعي خود را چک 
مي کنند و به ایمیل هایشان پاسخ مي دهند! در مسیر رفت 
و آمد بین جلســات هم با افراد مختلف رو به رو مي شوند 
و بــا آن ها در مورد مســائل مختلف صحبــت مي کنند و 
در نتیجه توجهشــان نســبت به موضوع یا جلســه بعدي 
که در آن شــرکت خواهند کرد رفته رفته کمتر مي شــود؛ 
شاید دلیل اینکه جلسات در ســازمان ها معموال خروجي 
قابل توجهي ندارد و کســي در آن ها حرفي براي گفتن و 

خالقیتي براي ارائه ندارد همین موضوع است!
پدیده پســماند توجه موجــب افزایش اشــتباه در کارها، 
افزایش فشــار روي فرد تصمیم گیرنــده، مخالفت بدون 
منطــق با حرف هــا و تصمیمات، محدود شــدن در تفکر 
عمیق و کاهش توانایي حل مســائل و ... خواهد شــد که 
در نهایت موجب افزایش هزینه هاي نهایي شــرکت ها و 

کاهش عملکرد و بهره وري افراد مي شود.
اســتراتژي هایي براي کاهش پسماند توجه: ��

- براي کارهاي عمیق، زمان بندي منظمي داشــته باشید
- موضوعات یا رفتارهایي که موجب تغییر موضع مي شود 

را بررسي و یادداشت کنید
- بــراي مدیریــت ارتباطــات روزانه خــود، زمان هاي 

کنید. تعیین  مشخصي 
- از تقویم و اپلیکیشــن ها براي زمــان بندي با توجه به 
برنامه هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خودتان و 

کسب و کارتان استفاده کنید.
را تمرین کنید. - مینیمالیست دیجیتالي 

- زمان بندي هاي ارتباطاتتان را با دیگران به اشــتراک 
بگذارید تا بدانند چه زمان هایي مي توانند منتظر پاســخ یا 

مکالمه با شما باشند.
- آالرم برنامه ها براي پیغام جدید را در زمان بندي هاي 

دیگر کاریتان قطع کنید.
و در نهایت به انجــام کار عمیق و متمرکز و تا پایان کار 

یا رساندن به مرحله اي متعهد باشید.

هر اجتماعی را تعطیل کنید تا کرونا را 
شکست دهیم

کرونا دیگر شــده است اژدهای هفت سر! جان آدم ها را می مکد و بزرگ تر 
می شــود. به ویژه انســان هایی که این ویروس را شوخی می گیرند و فکر 

می کنند همه چیز بازی است.
337 انســان طی ۲۴ ســاعت جان خود را از دســت داده اند. آدم هایی که  
هرکدام شــان در این دنیا قصه و داســتانی داشــته اند و حــاال زیر خاک 

خوابیده اند.
بخشــی از آنها به خاطر رعایت نکردن خودشان، ُمرده اند و برخی به خاطر 
رعایت نکردن نکات بهداشــتی توسط دیگران. کرونا یک مسئله شخصی 

نیست که بگوییم به خودم مربوط است. این بیماری یک مسئله اجتماعی 
است و فرد ناقل می تواند یک شهر را آلوده کند.

در مقابل کرونا فقط و فقط باید جدی باشیم و سخت بگیریم. هم دولت و 
هم مردم باید پای کار شکست کرونا باشند.

ســتاد ملی مقابله با کرونا، می تواند جدی تر و قاطع تر باشد. وقتی بیماری 
هســت این همه ُمماشــات برای چیست؟  این همه آســان گیری برای 
چیست؟ این همه کوتاه آمدن برای چیست؟ دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا 

قوانین سفت و سخت کرونایی در کشور حاکم شود؟
وقتی می گوییم کرونا با حضــور جماعت لبخند می زند، باید هر اجتماعی 
را تعطیل کنیم. مگر نمی گوییم عروســی ها خطرناک است؟ خوب تاالرها 
تا پایان کرونا تعطیل کنید و بگویید هرکسی عروسی بگیرد، ُمجرم است. 
بودجه ای هم برای تاالرها بگذارید تا خرج زندگی آنها بگذرد. هر اجتماعی 
اعم از مذهبی و غیر مذهبی را تعطیل کنید. این یک بام و دو هوا شــدنی 

نیست. هر دور همی که می تواند سالم بر کرونا باشد باید به تعطیل شود. 
حاال می خواهد عروســی و پارتی باشد یا مراســم مذهبی یا تشییع پیکر 
شــهدای عزیزمان. شــهدای گرآنقدر برای حفظ جان و مال ما به جنگ 
تکفیری ها رفته اند و بعد ما با برگزاری مراسم تشییع پیکر آنها، جان مردم 
را به خطــر می اندازیم. چه لزومی دارد مردم بــدون پرداخت هزینه مثل 
گذشــته راهی سفر شوند. باید هزینه سفر رفتن را آنقدر باال ببریم تا مردم 
بی خیال زدن به دل جاده شــوند. نکته دیگر هم که باید به آن توجه کرد 
این معناســت که در در کشــورهایی مانند انگلستان و آلمان نسبت تعداد 
تست به جمعیت باالتر اســت.  این یعنی هرچه بیشتر تست گرفته شود، 
میزان قطعی بیماران مشــخص می شود و افراد درگیر بیماری زودتر راهی 
بیمارســتان و قرنطینه می شــوند. در ایران هم مجموعه های مختلف با 
هزینه ی خودشان می توانند از کارمندان شان تست بگیرند تا وضعیت آنها 
مشــخص شود. قاطعیت و نترسیدن ستاد ملی کرونا تنها راه مقابله با این 

ویروس ترسناک اســت. در همین تهران مردم در اتوبوس و مترو ماسک 
می زنند اما خبری از فاصله گذاری اجتماعی نیست. همه مثل دانه های بالل 
به هم چسبیده اند. چاره ای هم ندارند، اول صبح باید به سرکارشان برسند 
و اگر کمی دیگر کنند با هزار جریمه و توبیخ روبرو می شوند. دولت محترم 
می تواند به بانک ها دســتور بدهد در زمانه کرونا، در بازپرداخت قسط ها، با 
مردم کمی مهربان تر باشند. بانک ها در عصر کرونا همانگونه رفتار می کنند 
کــه در روزگار عادی با مردم رفتار می کردند. انگار نه انگار برخی به خاطر 
این ویروس، کارشان به خنسی خورده است. تا آخر سال سخت بگیرید تا 
ببینم وضعیت کشور به کجا می رسد. باید به زندگی کرونایی عادت کرد. به 
قول معروف با حلوا، حلوا کردن دهان شــیرین نمی شود.دولت و ستاد ملی 
مقابله با کرونا و همه نهادهای حاکمیتی باید قوانین سخت و حمایتی را در 
کشــور حاکم کنند تا داستان کرونا در کشور کنترل شود. به جز این روش، 

راه به جایی نخواهیم برد و هر روز باید شاهد افزایش آمار کرونا باشیم.

 مرغ از قفس پرید - قیمت مرغ به 26 هزار تومان رسید ��
 اقتصاد ایران و آلمان از نگاه 

رئیس جمهور!

  AFCاین روزهای کرونایی که پرسپولیس در حال مالیدن پوزه
به آسفالت است و سوزش سعودی ها با پروسیجر های احمدی 
نژادی مبنی بر آب ریختن در موضع مورد مناقشه نیز کم نخواهد 
شد، جناب روحانی سر شوخی را با مردم باز کرده است و معتقد 

است اقتصاد ما نسبت به آلمان در وضعیت بهتری قرار دارد!
البته که بعِد انتشــار ایــن مطلب متهم خواهیم شــد به کج 
فهمــی و این که رئیس جمهوری منظوری دیگر داشــته و ما 
برداشــتی غلط از حرف های ایشان داشته ایم. اما ذکر این نکته 
ضروری اســت که این مشکل تنها مشــکل جناب روحانی و 
سیاست مداران نیست و ما هم شــخصاً با این مشکل مواجه 
 هســتیم. فی المثل ما وقتی مطلبی را به طنز می نویســیم از 
نهاد های مختلف و برخی دوستان ظاهر اندیش با ما تماس می 
گیرند که این چه موضعی است که اتخاذ کرده اید؟! این حرف 
ها پایه و اساس علمی ندارند! چرا به مقاالت علمی و مستندات 

حقوقی استناد نمی کنید و قس علی هذا ...
اما گاهی اوقات که یک یادداشــت جدی اقتصادی یا اجتماعی 
می نویسیم همان دوستان دوباره تماس می گیرند و اظهار می 
کنند فالنی دمت گرم... قلمت مانا ... دیشــب با خانم بچه ها 
طنزت رو خوندیم و کلی خندیدم! این خزعبالت چطور به ذهنت 

می رسه؟! 
اما اقتصاد آلمان ... پیش خودمان بماند اقتصاد آلمان بزرگترین 
اقتصاد اروپا و از بنیان گذاران اتحادیه اروپا و حوزه یورو اســت. 
نمره آزادی اقتصاد آلمان 73/۵ می باشد. آزادی تجارت و آزادی 
سرمایه گذاری در آلمان بسیار قوی بوده، به همین دلیل آلمان 
تبدیل به غول اقتصادی اروپا شده است. این کشور بعد از ایاالت 
متحده، چین و ژاپن رتبه چهارم اقتصاد را در جهان دارد. برخی 
از متخصصان معتقد هستند که آلمان در طی 1۲ سال گذشته 
بسیار رشد داشته است، زیرا آنجال مرکل، صدر اعظم آلمان این 
کشور را به رشد اقتصادی باال و نرخ بیکاری پایین رسانده است.

فلــذا ایــن صحیح نیســت کــه بگوییــم چــون در فالن 
کشــور نــرخ رشــد اقتصــادی ۵ درصــد کــم شــده و در 
 ایــران یــک درصد پــس مــا در اقتصــاد موفق تــر عمل 
کــرده ایم. ما به خصوص در ســال ۹۹ )جدای از بحث کرونا( 
چیزی برای از دســت دادن نداشته ایم و به کف رسیده بودیم و 
در چنین شرایطی اگر اوضاع بدتر هم شود خیلی مشهود نیست! 
این ماجرا آدم را یاد خدا بیامرز مالنصرالدین می اندازد که می 
گفت: »زور من نسبت به دوره جوانی تا کنون تغییر نکرده است! 
چهل ســال پیش یک سنگ جلوی خانه مان بود که من نمی 
توانســتم آن را بلند کنم. االن که پیر شده ام باز هم نمی توانم 
آن را بلند کنم«! فقط خدا کند شاخص های نظر سنجی های 
خودرویی از مردم کوچه و بــازار آن هم در زمان »حال کثیر« 
و برد شرافتمندانه پرسپولیس، به حساب اوضاع خوب اقتصادی 
مردم و نشــاط اجتماعی جامعه محاسبه نشود! حاال گیر دادن 
AFC بــه رقص کنعانی زادگان بعد از به ثمر رســاندن پنالتی 
در حالی که هنوز چهلم امیر کویــت را برگزار نکرده اند بماند 

برای بعد!

مصطفی داننده

کاریکاتور
تلخند

وحید حاج سعیدی

یادداشت میهمان

  سیِب درختی، کیلویی 1۲ تا 1۵ هزار تومان، قبال 
۵ تا ۶ هزار تومان بوده. سیِب زمینی هر کیلو 1۵ 
تا 1۹ هزار تومان. ســیر در مغازه های درهمی و 
نه َسواُکن هایی که قیمت باالتری دارند؛ کیلویی 
۲۰ هزار تومان، ســیب زمینی حــدود 1۵ هزار 
تومان و تازه همه ی این ها قیمِت یکی از محله 

های جنوب شهر تهران است.
در همان محلــه، گوجه فرهنگــی؛ کیلویی 1۰ 
هزار تومان اســت که تا همیــن چند وقت اخیر، 
حدود 3 هزار تومان برای هر کیلو تمام می شــد. 
ممکن اســت این تصور هم برای شما پیش بیاید 
که محالِت باالتِر شهر، قیمت میوه هایشان هم 
باالتر است؛ نه لزوما. مثال همین گوجه فرنگی در 
کوچه محالت خیابان شریعتی هم 1۰ هزار تومان 
اســت. در هفت تیر هم سیب درختی کیلویی 1۲ 
تا 1۵ هزار تومان هم پیدا می شود. همین قیمت 

میوه در تجریش هم می تواند موجود باشد.
البته تاثیر فروشــنده و نرخ تعیین شده توسط او 
را نباید از نظر دور داشت؛ مغازه هایی که ممکن 
است زیاد هم شمال شهری نبوده اما قیمت های 
نجومــی، آنجا را به محلی بــرای رفت و آمِد نه 

عامه ی مردم که افراد خاص بدل کند.
در خوِد محالت هم قیمت هــا می توانند متغیر 
باشند؛ مثال مغازه های متفاوت در تجریش قیمت 
هــای متنوعی برای یک جنس بــا یک کیفیت 

دارند یا برای نمونه، دو مغــازه در منطقه هفت، 
یکــی فلفل دلمه ای را کیلویــی ۲۰ هزار تومان 
و دیگری 1۴ هزار و هشــتصد، یکی انار را 1۰ و 
دیگری 1۵ و یکی شلیل را 1۰ و دیگری 1۲ هزار 

»تومان« می فروشد.
فکــرش را نمی کردند که هویــج هم نتوانند  ��

بخرند!
وقتی گوشــت و خوردنی های گــراِن دیگری از 
آن دســت، از ســبد غذایی خانوارهای بیشماری 
در ایران، حذف شــد، مردم به خــوردن میوه و 

سبزیجاِت بیشتر روی آوردند.
باز شدن پای کرونا هم به ایران و تاکید پزشکان 
بر خوردن میوه ها و ســبزیجاتی که سرشــار از 
ویتامین های متنوع هســتند و می توانند سیستم 
ایمنی بدن را برای مقابله با ویروِس انسان ُکش 
کرونــا، تقویت کننــد، دلیل دیگــری بر تالش 
شــهروندان برای گنجاندن این مواد خوراکی در 

به اصطالح، سبد غذایی شان بود.
این ســنت در ایران جا افتاده که قیمت همه چیز 
اعم از خوراک و پوشــاک و مسکن، تحت تاثیر 
شرایط سیاسی و اجتماعی، حتی شده یک شبه)در 
عرض یک شــبانه روز( باال برود. بنابراین برای 
مردم عادی است که وقتی به ماسک و دستکش 

و الــکل و ژِل ضد عفونی کننده ی دســت نیاز 
دارند، یا نتواننــد آن ها را پیدا کنند و یا با قیمت 
های باال و به صورت محدود، نصیبشــان شود. 
میوه و ســبزیجات هم همان حکایت را داشته و 
دارند اما مردم، دیگــر فکرش را هم نمی کردند 
که گوجه فرنگی و هویج و سیب زمینی و پیاز را 

هم نتوانند بخرند.
اگر تا پیش از این، شهروندان عادی می توانستند 
سیب های بسته ای ارزان و هویج های درهم)با 
همه ضایعاتشــان( را چند کیلویی خریده، آبش را 
بگیرند و اســتفاده کنند، حاال دیگر آشامیدنی ای 

به صرفه تر از آِب شهری پیدا نمی کنند.
اگــر پیش از این امیدشــان میوه و ســبزیجاِت 
درهمی بود که با قیمت مناســب و مقدار نســبتا 
خوب، می خریدند، حاال همان را هم باید دانه ای 

و به تعداد بخرند.
 اما مغازه های درهمی،  دانه ای نمی دهند؛ بنا به 
ُمشاهداِت نگارنده، خانم مسنی ساکن در محالت 
جنوب شهر، به دلیل عدم توانایی در پرداخِت ۲۰ 
هزار تومان برای خرید یک کیلو ســیر، تقاضای 
دو بُته)به قول خودش(  کرد که با شــنیدن پاسخ 
منفی فروشــنده های درهم، دست خالی به خانه 

برگشت.

میوه خریدن با اعمال شاقه ��
تمامی شــواهد و قرائن از زیســِت ماه های اخیِر 
شــهرونداِن تهرانی که َدخلشان در سطح بسیار 
پایین تری نسبت به خرجشــان قرار گرفته - و 
وضعیت سیاسی، اقتصادی و کرونایی کشور هم 
سیِر قهقهرایِی معیشتشان را تسریع کرده-، نشان 
می دهد که خیلی های دیگر دانه ای و به تعداد، 
میــوه می خرند؛ یک عدد ســیب، دو عدد گوجه 
فرنگی، یک پیاز، یکی دو عدد خیار، موز؟ نه؛ جزو 

میوه های لوکس محسوب می شود...
نــه ویتامینــی مانده نه دیگــر رَمَقی/ ترویج  ��

فرهنگ طبقاتی میوه خریدن
اینکه چرا هر فروشــنده ای بــه دالیلی که خود 
مــی داند، می توانــد قیمت اجناســش را باال و 
پایین ببرد و فرهنگ طبقاتِی میوه خریدن را هم 
رواج دهــد؟ اینکه چه نظارتــی بر فروش میوه و 
سبزیجات حاکم است و کدام نظم و هماهنگی و 
کدام دستور وجود دارد؟ اینکه در شرایط کرونایی 
کشــور چه تســهیالتی برای دسترسی آسان و 
ارزان شــهروندان به میوه و سبزیجات به وجود 
آمــده؟ و چندین ســوال دیگــر، در این گزارش 
مطرح نخواهند شد. به دو دلیل؛ اوال مردم دیگر 
رمقــی برای طرح چنین پرســش هایی ندارند و 
ثانیا مســئوالن سرگرم بازی های سیاسی بوده و 
ظاهرا در سبدهای غذایی خودشان هنوز چندتایی 

میوه باقی مانده.

محسن قلی زاده

PT امدادرسانی به سیللزدگان در شهر حیدرآباد هند/ آسوشیتدپرس و تظاهرات ضددولتی جنبش دموکراسی خواه تایلند در شهر بانکوک/ رویترز یک مادر و فرزند با تدابیر پیشگیری از ابتال به کرونا در صف رای زودهنگام در انتخابات آمریکا/ رویترز

مردم دیگر به تعدا و به قیراط »میوه« می خرند

رویای خرید گوجه فرنگی و هویج و سیب زمینی!
 آساره کیانی


