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سیاست

نگاه هفته

مراقب توافق نیم بند با چین باشید

بعضــی از مدافعان توافق ایــران و چین، چــه تلویحی و چه 
تصریحی، این توافق را ضد حمله ای کاری در مقابل فشار همه 
جانبه آمریکا علیه ایران می دانند. اگر بخشی از فلسفه وجودی 
این توافق ایجاد توازن منطقی بین ارتباط ایران با یک ابرقدرت 
نوظهور شــرقی و یک ابرقدرت غربی باشد، قطعاً امری معقول 
و راهبردی مؤثر در جهت تأمین منافع ملی خواهد بود، ولی اگر 
قرار است این توافق صرفاً ابزاری برای اتکا به چین برای مقابله 
و رو کم کنی آمریکا باشد، در این صورت تاریخ چهار صد ساله 
اخیر ایران نشان می دهد راهبرد اتکا به یک قدرت برای مقابله با 
قدرت دیگر همواره شکست خورده است و تاریخ ایران حتی یک 

تجربه موفق در این مورد را نشان نمی دهد.
ایران در زمان صفویه برای مقابله با پرتغال ابرقدرت دریایی آن 
زمان که بخشــی از جزایر و سواحل خلیج فارس را اشغال کرده 
بــود به ابرقدرت دریایی دیگر آن زمان، انگلیس رو آورد. همین 
دعوت سنگ بنای حضور انگلیس در ایران شد. تاریخ نشان داد 
تبعــات و زیان نکبت بار انگلیــس در ایران صدها بار از حضور 

پرتغال بیشتر بود.
فتحعلی شاه بعد از شکست در مقابل روسیه تزاری، با این تز که 
دشــمن دشمن من، دوست من است، برای مقابله با روس ها با 
ناپلئون قراردادی منعقد کرد که فلسفه وجودی آن بهره گرفتن از 
قدرت فرانسه برای باز پس گیری سرزمین های اشغالی از روسیه 
بود. بالفاصله بعد از عقد این قرار داد، روسیه با عقد قراردادی با 
فرانسه، موجب شد ناپلئون به سرعت پشت ایران را خالی کند. 
بعد از ناامیدی ایران از فرانسه، برای مقابله با روسیه به انگلیس 

رو آورد که نتیجه آن به مراتب بدتر از توافق با فرانسه بود.
رضا خان با اینکه با کمک و چراغ ســبز انگلیسی ها به قدرت 
رسیده بود، ولی همواره از آنها در هراس و مترصد فرصتی برای 
رهائی از سلطه آنها بود. جنگ دوم جهانی و پیشروی های برق 
آسای آلمانی ها به زعم رضا خان فرصت مد نظر را فراهم کرد، او 
با اطمینان از پیروزی نهائی هیتلر به شدت به آلمان نزدیک شد. 
اخطار و هشدارهای انگلیس مانع روان شدن سیل کارشناسان 
و مهندسان آلمانی به ســوی ایران و عقد قراردادهای متعدد با 
آلمان نشد. نهایتاً، انگلیس با کمک روسیه و آمریکا به این بهانه 
که رضاخان هم پیمان دشــمن مشترک همه آنهاست، او را با 
تحقیر از ســلطنت خلع و به جزیره موریس تبعید کردند. ایران 
به اشــغال کامل متفقین در آمد و هیچ کاری هم از آلمان برای 

دفاع از ایران برنیامد.
بعد از اتمام جنگ دوم جهانی، آمریکا و انگلیس طبق توافق قبلی 
قوای نظامی خود را از ایران خارج کردند، ولی شوروی از خروج 
امتناع کرد. ایران برای فشــار به شــوروی به آمریکا، ابر قدرت 
نوظهور مجهز به سالح هسته ای، متوسل شد، اولتیماتم آمریکا 
به شوروی کارساز شد، شوروی قوای خود را از ایران خارج کرد. 
اگر چه مانور دیپلماتیک حســاب شده احمد اقوام، نخست وزیر 
وقت ایران هم در خروج نظامیان شوروی بسیار مؤثر واقع شد، 
اما همین خدمت آمریکا به ایران سنگ بنای حضور همه جانبه 
آمریکا در ایران شد، نفوذ آمریکا در دوران پهلوی دوم نهایتاً به 
آنجا رسید که ژنرال هویتزر، آمریکایی در آستانه انقالب بدون 
اطالع شاه و دولت به ایران می آمد تا برای ژنرال های ایرانی خط 

و ربط تعیین کند.
همانطور که مالحظه می شــود، در همه موارد باال وجود سه 
ویژگی در این تجارب تاریخی مشترک است، اول اینکه ایران 
برای دفع خطر از یک قدرت به قدرت رقیب آن متوسل شده، 
دوم همواره این نزدیکی ها در دوران ضعف ایران صورت گرفته 
است و سوم اینکه همگی نه تنها شکست خوردند بلکه منجر به 
نتیجه عکس هم شدند. در روابط بین الملل خبری از مقوالتی 
چون اخالق و جوانمردی نیست، تجارب تاریخی نشان می دهد 
همواره قدرت های جهانی تا آنجا که برایشــان مقدور بوده از 
برگ برنده ارتباط با دیگر کشــورها به عنوان برگ برنده برای 
حداکثــر کردن منافع خود بهره برده اند و در صورت اقتضاء در 
یک معامله پشت پرده با رقیب آنها را به حال خود رها کردند. 
امنیت ملی همواره در ســایه وحدت ملی، اقتصادی قدرتمند، 

دیپلماسی متوازن و ارتقاء قدرت نظامی به دست می آید.

رمزگشایی از تهدیدهای ترامپ 
علیه ایران

محمود واعظی رییس دفتر ریییس جمهوری در توئیتی با تاکید 
برایــن که ترامپ در آخرین ماه های دولتش با کاهش شــدید 
محبوبیت مواجه شده اســت، گفت: لذا با فرافکنی و توسل به 
ابزار تهدید به دنبال برون رفت از این شرایط است.واعظی جمعه 
شب در این توئیت نوشــت: دوران یک جانبه گرایی به سر آمده 
اســت و جامعه جهانی زیر بار زور و تهدید آمریکا نمی رود. این 
اقدام آنها نیز با شکســت مواجه خواهد شــد.او ادامه داد: امروز 
علی رغم موضع گیری قاطع چین و روسیه و کشورهای اروپایی 
علیه اقدام آمریکا برای فعال ســازی مکانیزم ماشه، وزیر خارجه 
آمریکا از شکســت تحقیرآمیز اخیر عبرت نگرفته و با استدالل 
بی پایه حقوقی کشورهای عضو شورای امنیت را برای همراهی 
با خود تهدید می کند.وی تصریح کرد: ترامپ در آخرین ماه های 
دولتش با کاهش شدید محبوبیت مواجه شده است لذا با فرافکنی 

و توسل به ابزار تهدید به دنبال برون رفت از این شرایط است.

ایاالت متحده با بی محلی کشــورهای اروپائی و اعضای شورای 
امنیت روبه رو شده اســت. آن ها طرحی که ترامپ در سر دارد را 

نپذیرفته اند و می گویند آمریکا قصد انجام رفتاری فراقانونی دارد.
روز پنجشــنبه، پمپئو در جلســه با رئیس دوره ای شورای امنیت، 
نامه ای را تحویل داد که در آن درخواســت فعال شــدن مکانیسم 
ماشه مطرح شــده بود. این نامه در کمتر از بیست و چهارساعت، 
ترامپ و ایاالت متحــده را در وضعیت انزوا و تنهایی ویژه ای قرار 
داد. در این زمان کوتاه سیزده کشور از 15 عضو شورای امنیت رو 
در روی تصمیم آمریکا ایستاده و اعالم کردند که خواسته آنها برای 

دخالت در مسائل مرتبط با توافق هسته ای معقول نیست.
آمریکا نمی تواند به توافق برگردد ��

5 عضو دائم شــورای امنیت و 8 عضو دیگر این شورا، کشورهایی 
هستند که به پمپئو می گویند اگر توافق هسته ای با ایران به دست 
کاخ سفید باطل شده، دیگر دم زدن از آن بی معناست. اما از آنجایی 
که مکانیسم ماشه تعبیه شده تا کشورهای عضو برجام در صورت 
تخلف از این توافق از آن اســتفاده کنند، پس ایاالت متحده دیگر 
شانســی ندارد و باید خود را از همه موارد مرتبط با توافق هسته ای 
کنار بکشد. در صورتی که کشورها به این مخالفت خود ادامه دهند 
شورای امنیت حتی پیش نویسی هم از قطعنامه مورد نظر آمریکا 
منتشــر نخواهد کرد. ظریف هم ویدئویی را به تازگی در توئیترش 
منتشر کرده که در آن ســخنان برایان هوک را نشان می دهد که 
می گوید: در مورد اســنپ بک یا مکانیســم ماشه باید بگوییم که 

طرف های توافق باید خودشان تصمیم گیری کنند.
تا اینجا شــرایط به نفع ایران پیش رفته و یک جانبه گرایی ترامپ 
و تالش های دیپلماتیک ایران، توانسته کشورهای عضو در شورای 
امنیــت را به مخالفت با ایاالت متحده وادارد. واقعیت این اســت 

که در تاریخ ســازمان ملل چنین اتحادی علیه آمریکا، قباًل پیش 
نیامده اســت. همانطور که کلی کرفت نماینده آمریکا در سازمان 
ملل می گوید، ایاالت متحده از رفتار کشورهای عضو شورای امنیت 

سرخورده شده است.
کشــورهای اروپایی می گویند رفتار ترامپ و درخواســت آمریکا 
پیامدهای جدی برای جهان دارد. تروئیکای اروپائی از شنیدن اینکه 
توافق هسته ای به نحوی دیگر کار نکند، بیزارند. اما هشدار آنها تنها 
مربوط به عواقبی نیســت که جهان را بعد از بر هم خوردن کامل 
برجام و بازگشــت تحریم های ایران تهدید می کند. در وهله اول 
آنها از اقدامات خودســرانه ایاالت متحده خسته شده اند. اروپائی ها 
روزی که توافق هسته ای به امضا رسید، تصور می کردند که سندی 
با ضمانت اجرایی محکم به ثبت رســیده که می تواند ضامن صلح 
و امنیت بیشتر در جهان باشد. اما برخالف تصور همه، ترامپ بعد 
از حضور در کاخ سفید نشان داد که هیچ عالقه ای به قراردادهای 
بیــن المللی ندارد و می تواند هر زمانی که بخواهد با اتکا بر قدرت 
ایاالت متحده در عرصــه بین الملل، قراردادها را نقض کرده یا از 

آنها خارج شود.
هــر چقدر که ترامپ بتواند در این زمینــه موفق عمل کند، زنگ 
خطری برای جهان به صدا در می آید که نشان می دهد عدم توازن 
 قــدرت در جهان، تا چه اندازه می تواند دســتاوردهای سیاســی و 

بین المللی را دستخوش تالطم کند.
اما یک نگرانی دیگر برای سازمان های بین المللی است. سازمان 
ملل و تقریباً تمام کشــورهای عضو شــورای امنیت، حامی توافق 
هســته ای و مخالف تحریم علیه ایران و بازگرداندن تحریم های 
قدیمی علیه کشورمان هستند. در عین حال سازمانی مانند انرژی 
اتمی در ســال های اخیر مدام تکرار کــرده که رفتارهای ایران در 
چارچوب توافق هسته ای بوده است. با این حال عملکرد خودسرانه 
ایاالت متحده می تواند به ارزش و اعتبار ســازمان های بین الملل 
خدشه جدی وارد کند. انتظار می رود در هفته های آینده تنش های 

جدی در شــورای امنیت در بگیرد و اگر در نهایت ایاالت متحده 
بتواند اراده خود را به شــورای امنیت تحمیل کند، به این معناست 

که دیگر چنین نهادی کارایی الزم را ندارد.
این یک پرونده سیاسی است ��

موضوع مکانیســم ماشــه بیش از آنکه موضوعی حقوقی باشد، 
مســئله ای سیاسی است. کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، چین و 
روسیه به ترامپ می گویند که از نظر حقوقی نمی تواند پا در کفش 
کشــورهای امضا کننده توافق هسته ای کند، چرا که قباًل از توافق 
خارج شده اســت. استدالل تیم پمپئو این است که ایاالت متحده 
همچنــان عضوی از قطعنامه 2231 بــوده و می تواند از آن راه به 
اعمال نفوذ خــود بپردازد. حقوق دانان بین الملل معتقدند هر چند 
چنین موردی به صراحت پیش بینی نشده، اما دست آمریکا برای 

مقابله با این نظرات چندان پر نیست.
با این حســاب به نظر می رسد که ترامپ، پمپئو و الیوت آبرامز 
در هفته های پیش رو، دست به حیله های سیاسی بزنند. برخی 
از ناظران می گویند بعید نیســت که ترامپ به ســراغ اعمال 
فشارهای مادی، تحریم و تهدید کشورهای عضو شورای امنیت 
برود. آن ها را تهدید یا تطمیع کند. این کاری نیســت که کاخ 
ســفید در آن بی تجربه باشد. تا کنون تنها کشوری که به ساز 
آمریکایی ها رقصیده جمهوری دومینیکن بوده است. اما با توجه 

به شکســت سخت پیشین در شــورای امنیت، بعید نیست که 
تیم آمریکایی با حضور عضو جدیدی که پدر جنگ های کثیف 
در آمریکای جنوبی خوانده می شــود نقشــه های تازه ای داشته 
باشد. به نظر برخی کارشناسان احتمال اینکه آمریکا کشورهای 
مخالف را با تهدید به جریمه و ســنگ اندازی در روابط تجاری 

تحت فشار قرار دهد، کم نیست.
در انزوایی کــه دولت آمریکا در آن گیر افتاده و خود را در معرض 
تهدید متحدان پیشینش می بیند، ترامپ ممکن است دست به هر 
اقدام تهاجمی علیه مخالفانش در شورای امنیت بزند. به ویژه آنکه 
او کمتر از ســه ماه دیگر ممکن است کاخ ســفید را ترک کند و 
برای همین او حاال قدرت ریســک بیشتری دارد که هر طور شده 
خــود را برنده این بازی اعالم کند. تصور ترامپ این اســت که با 
یک پیروزی دیپلماتیک می تواند برای دور دیگر ریاست جمهوری 
شانس بیشتری داشته باشد. مساله اصلی امروز جهان با آمریکا این 
اســت که دیگر منافع ملی و آبروی بین المللی به صورت علنی در 
ایاالت متحده به دست فراموشــی سپرده شده و سیاست خارجی 
در این کشــور به دست مردان ناشــی افتاده که می توانند زیر هر 
قولی بزنند و دوستانشان را با تمام قدرت رنجانده یا از خود برانند. 
آمریکایی ها نگرانند دولتی که برای انزوای تهران تالش می کرد، 

خود دچار یک انزوای بین المللی و بی آبرویی بزرگ شود.

تالش رئیس جمهور آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه بی نتیجه ماند

بی آبرویی ترامپ
مهسا مژدهی

پلیس خوب؛ 
پلیس بد در 
ماجرای برجام

در روزهای اخیر، قطعنامه پیشنهاد شده از سوی ایاالت متحده با هدف 
تمدید ممنوعیت خرید تسلیحات توسط ایران، با مخالفت قاطع اعضای 
شورای امنیت روبرو شد و در ظاهر شکستی مفتضحانه برای دیپلماسی 
کاخ سفید به وجود آورد، تا جایی که ابعاد این ناکامی می تواند انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور را با توجه به جایگاه شکننده ترامپ نسبت 
بــه رقیب دموکراتش بایدن تحت تأثیر قــرار دهد، تأثیری که ترامپ و 

مشاورانش به خوبی از ابعاد آن آگاه هستند.
ترامپ از روزهای ابتدایی قرار گرفتن در مسند ریاست جمهوری ایاالت 
متحده با پشــت پا زدن به تعهدات اوباما در حوزه توافقات هسته ای به 
صورت یکجانبه دســت به نقض توافقنامه برجام زد و با هدف تغییر در 
رفتار جمهوری اســالمی ایران عالوه بر تقویت ساختار تحریم ها تالش 
کرد تا از فروپاشــی آن علیرغم تعهداتــی که پنج بعالوه یک در برجام 
داده بودند ممانعت به عمل آورد و فضا را برای توافقی جدید که نســبت 

به برجام موضوعات منطقه ای و موشکی را نیز شامل شود، محیا سازد.
تالش آمریکا برای تمدید ممنوعیت تســلیحاتی تحمیل شده بر کشور 
ایران یکی از ابعاد مهم این ماجرا اســت که بر اساس دو راهبرد طراحی 

شده بود:
الف- همراه شــدن تلویحی کشورهای عضو شــورای امنیت و به ویژه 
اعضای دائم این شورا با سیاست های ضد ایرانی دولت ترامپ در راستای 

تشدید هرچه بیشتر تحریم ها و زمینه سازی برای توافقنامه جدید؛
ب- تأثیر گذاری برای دســتگاه تصمیم ســاز و تصمیم گیر در دولت 
جمهوری اســالمی ایران، با هدف ترســیم نمودن آینده ای نامعلوم در 
رابطه با کاهش و نابودی تحریم های موجود و مهیا ساختن شرایط برای 

امضای توافقنامه آتی؛
این اقدام آمریکا به قطعنامه 2231 شواری امنیت باز می گردد، بر اساس 
قطعنامه مذکور تحریم های تسلیحاتی ایران در 2۷ مهرماه سال جاری 
تعلیق می شود، از این رو آمریکا در تالشی حساب شده، سعی داشت تا با 

تصویب قطعنامه ای 15 بندی نه تنها ساختار تحریم های تسلیحاتی ایران 
را حفظ کند، بلکه ابعاد آن را تا جای ممکن به حوزه تســلیحات متعارف 
نیز بکشــاند، لیکن پالس های منفی ای که از ســوی متحدین آمریکا و 
سایر اعضای شــورای امنیت به این کشــور مخابره می شد حکایت از 
عدم رضایت آن ها برای تصویب این قطعنامه داشــت، در نهایت آمریکا 
قطعنامه ای محدود شامل دو بند را به شورا ارائه داد که به جز جمهوری 

دومنیکن و خود آمریکا موافق دیگری نداشت.
پیرامــون چرایی مخالفت قاطع چین و روســیه و همچنین رأی ممتنع 
طرف هــای اروپایی و غیر متعد که همراه با نوعی مخالفت بود، توجه به 

دو نکته ضروری به نظر می رسد:
الف- عملکرد سال های اخیر کاخ سفید در حوزه سیاست خارجی از جمله 
بدعهدی در توافقات بین المللی و بی اعتنایی به منافع ســایر کشورها و 
خروج از پیمان نامه های بین المللی نه تنها موجب تقویت جایگاه ایاالت 
متحده در موضوعات بین المللی نشــده است بلکه جایگاه این کشور را 
در میان ســایر قدرت های جهانی با تزلزل روبرو کرده اســت از این رو 
می توان گفت ترامپ در حوزه سیاســت خارجی کارنامه مناسب و قابل 

قبولی نداشته است؛
ب- پیروزی های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران و همچنین سیاست 
خارجی موجه این کشــور در رفتار با سایر دولت ها و پایبندی به توافقات 

بین المللی از سویی و شفاف ســازی در حوزه برنامه های هسته ای که 
هرچند به ظاهر دغدغه اصلی طرف های غربی و ســایر قدرت های بین 
المللی بوده اســت سبب شد تا این کشورها علیرغم میل باطنی خود در 
این قدم مهم مســیر متفاوتی از آمریکا در پیش گیرند، لیکن این تغییر 
مسیر در حوزه تاکتیکی رخ داده است و نه در حوزه راهبردی و کماکان 
در حــوزه راهبردی طرف های غربی متفق القــول تالش دارند تا رفتار 

جمهوری اسالمی ایران را تغییر دهند.
در رابطه با تغییر تاکتیک غرب پس از خروج آمریکا از برجام باید اشاره 
کرد، هر چند در ظاهر کشورهای غربی خود را مخالف ادامه تحریم های 
تســلیحاتی علیه ایران نشان دادند اما در واقع این اقدام را در قالب بازی 
سیاســی »پلیس خوب، پلیس بد« می توان مورد تحلیل و ارزیابی قرار 
داد، در ایــن بازی برای تحمیل رفتار بر فرد یا کشــور مورد نظر طرف 
منازعه به دو گروه تقسیم می شود، بخش یا گروهی تالش می کند تا با 
فشار حداکثری انتظارات فرد یا کشور مورد نظر را برای دادن امتیاز و یا 
تغییر رفتار به پایین ترین سطح ممکن بکشاند و از سوی دیگر، بخش و 
گروه دیگر در مرحله بعد با دادن حداقل امتیاز و با توجه به کاهش سطح 
انتظارات طرف مقابل در مرحله اول به هدف نهایی که تغییر رفتار و دادن 
امتیاز حداکثری از سوی کشور یا شخص مورد نظر هست، دست می یابد.

در مورد کشــور ایران نیز می توان گفت ماجرای تحریم تسلیحاتی و 
تالش آمریکا برای ادامــه آن و بازی زرگری طرف های اروپایی یک 
بازی به این شکل است، از سویی آمریکا با فشار حداکثری در تالش 
اســت تا ســطح انتظارات ایران برای توافق آتی را به پایین تر جایگاه 
ممکن بکشــاند و از ســوی دیگر اروپا با معرفی خود به عنوان ملجأ 
ایران، با دادن حداقل امتیاز به ایران حوزه توافقات آتی را به موضوعات 
موشکی و منطقه ای خواهد کشــاند، در یک کالم ایران برای فرار از 
اتفاق خیلــی بدتر به اتفاف بدتر پناه خواند بــرد، در حالی که تجربه 
ســده های گذشــته و وعده های الهی حکایت از این دارد که در برابر 
مســتکبرین و زورگویان راه نجاتی جز مقاومت و اعتماد بر وعده های 

الهی وجود ندارد.

مشــهور شــد به بیانیه ۷۷. ده ماه پیش از این در روزهای 
پرحادثــه آبان 98 ... ۷۷ نفــر از اصالح طلبان طی بیانیه ای 

نسبت به وقایع آن موقع از خود واکنش نشان دادند.
عــده ای در همان بحبوحه به واســطه امضا کردن این نامه 
بازخواســت شــدند و عده ای هم گفته شد که امضای بیانیه 
را تکذیــب کرده اند. »بیانیه ۷۷ نفر« که پس از افزایش نرخ 
بنزین در آبان ماه 98 منتشــر شــد و در واقع در آن تعدادی 
از اصالح طلبان از »حق اعتراض مســالمت آمیز شهروندان« 
ســخن گفتــه بودند باعــث ایجاد شــکاف میــان جریان 
اصالح طلبی هم شــد. همان اوقات البته اخباری ضدونقیض 
از بازداشــت و احضار حــدود 30 نفــر از امضاکنندگان به 
دادســرای فرهنگ و رسانه منتشر شــد؛ احمد زیدآبادی و 
مصطفی تاجزاده از احضارشــدگان بودنــد، اما ماجرا تنها به 

احضار این چند نفر خالصه نشد.
حضور در دادگاه ��

تیرماه امســال بود که برخی از امضاکنندگان این نامه خبر 
از حضورشان در دادگاه به منظور پاسخگویی دادند. در تمام 
این مدت البته که امضاکنندگان این بیانیه از سوی سیاسیون 

داخل دایره قدرت به دالیل مختلفی هم ســرزنش شده اند. 
عــده ای این اقــدام را در آن بحبوحه یک نوع فرصت طلبی 
سیاسی و بدتر از آن یک نوع فرصت سازی برای اپوزیسیون 
نظام تعبیر کردند. عده ای هم انتشــار ایــن بیانیه را ترویج 
خشونت نام نهادند. در این بین البته چهره های اصالح طلبی 
هم بودند کــه علیه این ۷۷ نفر ســخن گفتند. برای نمونه 
می توان به اظهارات کســانی مثل صــادق خرازی دبیرکل 
حزب ندای ایرانیان اشــاره کرد که از این کار به عنوان یک 
فاجعه نام برد و گفت روح بیانیه ۷۷ نفر، مثل بیانیه هایی بود 

که با عقده گشایی، اصل نظام را هدف 
قرار می دهند.

رأی صادر شد؛ حبس برای 6 اصالح طلب ��
حاال با گذشت تمام این مدت خبر می رسد که برای تعدادی 
از متهمان بیانیه ۷۷ نفر رأی نهایی صادر شــده اســت و در 
این میان چهره هایی مانند شــکوری راد دبیرکل حزب اتحاد 

ملت و همینطور کروبی به زندان محکوم شــدند. طبق این 
رأی علی شکوری راد به یک سال زندان، مهدی محمودیان 
به پنج سال زندان و محمدحســین کروبی، محسن آرمین، 
قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وســمقی هر کدام به یک سال 
حبس تعزیری محکوم شــدند. حجــت کرمانی، حقوقدان و 
وکیل آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، علی شــکوری راد و 
محســن امین زاده این خبــر را داده و از صدور رأی پرونده 
اتهامات 14 نفر از فعالین سیاســی اصالح طلب در خصوص 
پرونده موســوم به بیانیه ۷۷ نفر در شعبه 26 دادگاه انقالب 
تهران ســخن گفته اســت. به گفته این وکیل دادگستری، 
براساس رأی صادره خانم ها آذر منصوری، ریحانه طباطبایی 
و آقایان عیسی ســحرخیز، عبدا...  رمضانزاده، محمدصادق 
نوروزی، مهدی دریس پور و حسن اسدی زیدآبادی، محسن 
امیــن زاده از اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« تبرئه شــده 
ولی آقایان علی شــکوری راد، محمدحسین کروبی، محسن 

آرمین، قربان بهزادیان نژاد و خانم صدیقه وســمقی به یک 
ســال حبس تعزیری محکوم شده اند. همچنین آقای مهدی 
محمودیان به اتهام »فعالیت تبلیغ علیه نظام« به یک سال 
حبــس تعزیری و به اتهام »اجتمــاع و تبانی به قصد برهم 
زدن امنیت کشــور« به چهار سال حبس تعزیری و 2 سال 
محرومیــت از عضویت در احزاب و 2 ســال منع خروج از 
کشــور و 4 ماه خدمات عمومی محکوم شده است. الزم به 
ذکر است در این پرونده آقایان محمدحسین کروبی، عیسی 
ســحرخیز، مهدی محمودیان، عبدا... رمضان زاده، محسن 
آرمیــن، محمدصادق نوروزی، قربــان بهزادیان نژاد، مهدی 
دریس پور و حســن اسدی زیدآبادی، محســن امین زاده و 
خانم هــا آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، صدیقه وســمقی 
متهم به »فعالیت تبلیغی علیه نظام« از طریق امضای بیانیه 
موســوم به ۷۷ نفر درخصوص حــوادث آبان ماه 98 و آقای 
علی شــکوری راد متهم به »فعالیت تبلیغــی علیه نظام« از 
طریق صدور بیانیه حزب اتحاد ملت درخصوص حوادث آبان 

98 هستند.
منبع: آرمان ملی  

محمدصادق مصطفوی

 اصالح طلبان در حبس

غالمرضا مصدق

بازتاب

پومپئو: مأیوس شدیم!
وزیــر امور خارجه آمریکا می گوید واشــنگتن از همراهی 
نکــردن متحدان خود در اعمــال تحریم های ضد ایرانی 

در قالب مکانیسم ماشه )اسنپ بک( مأیوس شده است.
پومپئو این ســخنان را  روز شــنبه خطاب به خبرنگاران 
در شــورای امنیت ســازمان ملل و به دنبال آن بیان کرد 
که گزارش شــده اســت از 15 عضو این شورا 13 کشور 
مخالفــت صریح خود را بــا اعمال مجــدد تحریم های 

ســازمان ملل علیه ایران اعالم کرده اند.پومپئو همچنین 
از ایــن که متحدان آمریکا به ویژه کشــورهای اروپایی، 
با تالش های واشــنگتن در تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران همراه نبودند، ابراز یاس کرده و گفته بود آمریکا به 
کارزار موســوم به فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد 
داد. در همین حال خبرگزاری رویترز اعالم کرد از زمانی 
که وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد شمارش معکوس برای 
اعمال مجدد تحریم های ضد ایرانی در مدت 30 روز آغاز 
شده اســت، متحدان دیرینه آمریکا یعنی بریتانیا، فرانسه، 

آلمان وبلژیک و نیز روســیه و چین نامه هایی نوشــته و 
مخالفت خود را با این تحریم ها اعالم کرده اند.

در مجمــوع از 15 عضو شــورای امنیت ســازمان ملل، 
13 کشــور با این امر مخالفت کرده انــد. ویتنام، آفریقای 
جنوبی، اندونزی و تونس نیز از جمله این کشورها هستند. 
جمهوری دومینیکن که با تمدید تحریم های تســلیحاتی 
ســازمان ملل علیه ایران با آمریکا همراه شــده بود، تنها 
کشــوری اســت که تاکنون چنین نامه ای را تهیه نکرده 

است.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 یکشنبه 2 شهریورماه 1399 
سال پنجم شماره 185

اقتصاد

فرصت تأمین مالی با عرضه امالک در بورس

 آیا زمان راه اندازی بورس امالک 
نزدیک است؟

مســکن یکی از اصلی ترین بازارها برای سرمایه گذاری در کشور 
است و امالک مســکونی و تجاری در ایران، بیش از 80 درصد 

خالص ثروت را تشکیل می دهد.
باوجود اینکه 10 تیرماه 1399، فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد در 
نشســتی که با فعاالن بازار سرمایه داشــت، از راهاندازی بورس 
امالک و مســتغالت در تیرمــاه خبر داد، اما بورس مســکن و 
مستغالت هنوز تشکیل نشده است. با این حال، ثبت اولین معامله 
ملک و پیش فروش مسکن در بورس کاال با عرضه اوراق سلف 
موازی اســتاندارد تا یک ماه آینده، بازار سرمایه را گام به گام به 

ایجاد بورس امالک و مستغالت نزدیک می کند.
براساس اطالعیه های صادره از سوی بورس کاالی ایران، فروش 
واحد تجاری واقع در شــهر جدیــد پردیس به صورت 30 درصد 
نقد و ۷0 درصد به صورت اقساط 48 ماهه است و برنده معامله، 
باقیمانده 30 درصد وجه اولیه را به حســاب بورس کاال واریز و 
چک ها را هم نزد شــرکت عمران شــهر جدید پردیس تحویل 
می نماید و با امضای مبایعه نامه، فرایند معامله در بورس کاال تمام 
می شــود. سه روز بعد از امضای مبایعه نامه، شرکت عمران شهر 
جدید پردیس ملک فروخته شده را به خریدار تحویل خواهد داد.

به گفته جواد فالح، مدیر مطالعات اقتصادی و ســنجش ریسک 
بورس کاال تا یک ماه آینده با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، 
مســکن در بورس کاال پیش فروش می شود. افراد می توانند به 
صورت متری و در قالب هر واحد هر متر مربع مسکن خریداری 

کنند.
صندوق زمین و ســاختمان که نوعی از صندوق های تأمین مالی 
طرح ها محســوب می شــود، در حال حاضر وجود دارد. اما مدیر 
مطالعات اقتصادی و ســنجش ریســک بورس کاال با اشاره به 
تفاوت اوراق سلف موازی با صندوق زمین و مسکن گفت: تفاوت 
اوراق سلف موازی اســتاندارد با صندوق در این است که با این 
اوراق فرد واحد را پیش خرید می کند و در نهایت می تواند همان 
واحد را خریداری کند، زیرا واحدهای این اوراق براساس هر واحد 
آپارتمان مشخص می شود و بستگی به شرایط بازار متفاوت است.

اگر بورس امالک و مســتغالت ایجاد شــود، به عنوان پنجمین 
بورس کشــور ثبت و در این بازار زمین، آپارتمان و ملک معامله 

خواهد شد.
علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران در مصاحبه خود با شبکه 
یک ســیما در تیرماه سال جاری با بیان اینکه هدف از راه اندازی 
بورس مســکن این اســت که قیمت تمام شــده مسکن برای 
مصرف کننده نهایی کاهش یابد، گفت: از سوی دیگر در این بازار 
شفافیت حاکم است و تعداد معامالت در ملک ها مشخص است. 
از ســوی دیگر افراد می توانند پس انداز ساالنه خود را در مسکن 

سرمایه گذاری کنند.
قیمت ها در بازار مســکن توسط فروشــندگان و در بازار سرمایه 
براســاس عرضه و تقاضا تعیین می شــوند. اما در شرایط فعلی و 
روش سنتی و رایج خرید و فروش مسکن، حفظ دارایی های افراد 
در این بــازار موجب باال رفتن قیمت هــا و کاهش قدرت خرید 

بسیاری از افراد شده است.
به صورت کلی، در معامالت بازارهایی که خریدار و فروشــنده، 
قیمت معامله، رقم کل معامله و... مشخص است، شفافیت زیادی 
ایجاد می شود. همچنین سرمایه گذاری در بورس مسکن، امکان 
مشارکت با شرکت هایی را که به صورت عمده در حوزه ساختمان 
فعالیت می کنند، به وجود می آورد. بنابراین، مردم می توانند با مبالغ 

کم در بخش های بزرگ مسکن، سرمایه گذاری کنند.
در حال حاضر قیمت مسکن بسیار افزایش یافته است و احتمال 
وجود حباب در بازار مســکن نیز مانند سایر بازارهای موازی نیز 
داده می شود. پیش فروش مســکن در بورس کاال امکان خرید 
مســکن را برای بســیاری از افراد در اقتصاد تورمی فعلی ایجاد 
می کند. از ســوی دیگر، بورس کاال با عرضه اوراق سلف موازی 
بــه دنبال تأمین مالــی پروژه های بزرگ و دریافــت منافعی از 
بازار سرمایه اســت. بنابراین می توان عوامل ذکرشده را از جمله 
مزیت های ایجاد بورس امالک و مستغالت یا عرضه مسکن در 

بورس کاال دانست.

۳.۳۸ درصد؛ کاهش قیمت طالی جهانی ��
 معامالت آتی طال قابل تحویل در ماه دسامبر به قیمت 1945.1 
دالر در هر اونس انجام شــد که در مقایسه با معامالت روز سه 

شنبه 3.38 درصد کاهش قیمت داشت. 
۵۵ هــزار و ۱۴۵ میلیــارد تومــان؛ مجموع فروش اوراق  ��

بدهی
ارزش کل اوراق بدهی فروخته شده توسط بانک مرکزی از خرداد 

امسال تاکنون به 55 هزار و 145 میلیارد تومان رسیده است. 
۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان؛ قیمت سکه در پایان مرداد ��

در آخریــن روز معامالتی مردادماه قیمت ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید 10 میلیون و 800 هزار تومان شد. 

۲۴ درصد؛ افزایش قیمت بیت کوین ��
بیت کوین در ماه گذشته میالدی 24 درصد افزایش بها را تجربه کرد. 

۵۰.۳ درصد؛ افزایش قیمت دالر در سال جاری ��
در بــازه زمانی 5 ماهه امســال بررســی ها نشــان می دهد که 
سرمایه گذاران بازار ارز، سودی در حدود 50.3 درصد کسب کردند. 

تحلیل هفته

 حاال این قراردادی نانوشــته برای بازدید برخی واحدهای لوکسی 
اســت که در جای جای تهران ساخته شده اســت، واحدهایی با 
قیمت هایی باالتر از 50 میلیون تومان یا حتی صد میلیون تومان در 
هر متر مربع. بررسی ها نشان می دهد آنچه که طی چند سال اخیر 
قیمت مســکن در مناطق شمالی تهران و یا برخی از شهرستان ها 
را تعیین می کند دیگر عرف آن منطقه نیست بلکه گروه سازندگان 

امالک هستند که برای یک منطقه قیمت گذاری می کنند.
گروه ســازندگان امالک معروف تهــران که تحت برندهایی ثبت 
شــده هستند یکی از دستاویزهای صاحبان امالک برای باال بردن 
مظنه مســکن در یک منطقه به حساب می آیند و صاحبان ملک 
در مناطق شمالی تهران با به مزایده گذاشتن امالک خود بهترین 
گروه سازندگان امالک را برای ساخت آن ملک و شکستن قیمت 
یک منطقه انتخاب می کنند؛ به گفته کارشناسان بازار مسکن، تأثیر 
برندسازی یک ملک به قدری است که موجب افزایش قیمت 10 
تا 30 میلیون تومانی در هر متر نسبت به امالک مشابه آن منطقه 

خواهد شد.
یکی از مشاوران امالک تهران در این خصوص گفت: »برندسازان 
معروف تهران ممکن است کار خود را با ساختن یک هتل در شمال 

کشور آغاز کرده باشند اما آنچه در این خصوص حائز اهمیت است 
هجوم آنها به مناطق شمالی تهران و باال بردن چشمگیر نرخ اجاره 
بها و یا خرید مسکن در این مناطق است و قیمت امالکی که تحت 
عنوان این برندها در تهران ســاخته شده اند به قدری باال است که 

مردم عادی به هیچ عنوان قادر به خرید آن نخواهند بود.«
وی در ادامــه گفت: مردم عادی در بســیاری از مواقع حتی قادر 
نخواهند بود از امالکی که تحت عنوان برخی از برندسازان معروف 
تهران ســاخته شده است بازدید کنند و بازدید کردن از این امالک 
در صورتی امکان پذیر است که گردش حساب فرد بازدید کننده از 
یک حدی باالتر باشــد و همچنین خودرو شخصی وی بیشتر از 5 

میلیارد تومان قیمت داشته باشد.
بررسی های میدانی حاکی از آن است که حتی گرفتن مجوز ساخت 
چنین امالکی از شهرداری نیز به پرهزینه ترین شکل انجام می شود 
و گروه های سازنده امالک برای دریافت مجوز ساخت از شهرداری 
حداقــل باید ده میلیارد تومان پرداخت کنند و همین امر قیمت هر 
متر از ملک را تا 2 میلیون تومان باال می برد و یا مهندســان نقشه 
کشی که برای این ساختمان ها نقشــه تهیه می کنند نیز در ازای 
نقشه کشی مبالغ هنگفتی دریافت می کنند که بنابر گفته مشاوران 
امالک گاهی دریافتی مهندسان نقشــه کش به میلیاردها تومان 

می رسد.

به گفته یکی از مهندســان سازنده ملک در تهران آپشن هایی که 
هزینه زیادی برای سازندگان ایجاد نمی کنند در افزایش قیمت این 
امالک بســیار موثرند به طور مثال مجهز بودن ساختمان به سونا 
و یا جکوزی قیمت هر متر مربع از مســکن را تا 10 میلیون تومان 
باال می برد و یا نصب روف گاردن بر روی یک برج خود 10 میلیون 
دیگــر به قیمت هر متر مربع از این امالک اضافه می کند و اکنون 
نیز بازار تقاضا خواهان ایجاد مهد کودک ها، کتابخانه، ســالن های 
یوگا و زومبا در ســاختمان ها هســتند که خود قیمت مسکن را در 
برخی از مناطق شــمالی تهران تا متــری 110 میلیون تومان باال 

برده است.
این سازنده ملک در ادامه افزود: در شرایطی هستیم که شماره هر 
طبقه نیز در تعیین قیمت ملک تأثیر گذار اســت و گاهی اختالف 
قیمــت طبقه آخر یک برج تا طبقــه اول آن به متری 16 میلیون 

تومان نیز می رسد.
تأثیر گروه های برندســاز در باال رفتن مزنه امالک در یک منطقه 
به قدری اســت کــه در حالی که عرف قیمت مســکن در محله 
ازگل متــری 50 تا 60 میلیون تومان اســت پیش فروش یکی از 
ســاختمان های برندسازی شــده در این منطقه متری ۷5 میلیون 

تومان اعالم شده است.
بررســی های میدانی حاکی از گسترش برندسازی امالک به سایر 
نقاط کشــور از جمله استان های شمالی است که به گفته مشاوران 
امالک این مناطق، برندسازی در مناطق ساحلی متوسط نرخ خرید، 
اجاره و رهن را در مناطق ســاحلی بسیار باال برده است به طوری 
که ســاکنان این منطقه و افراد محلی قادر به خرید چنین امالکی 

نیستند.  
منبع: خبرآنالین  

ناگر علی

یک هفته با اقتصاد

پدیده عجیب در بازار مسکن؛

گردش حساب شرط بازدید از خانه

در روزهای گذشته، سازمان امور مالیاتی میزان مالیات خریداران 
ســکه از بانک مرکزی که سکه های خود را در سال 98 دریافت 
کرده اند اعالم کرد. اخذ مالیات از افرادی که ســکه را به صورت 
مستقیم از بانک مرکزی پیش خرید کرده اند در شرایطی اعالم 
می شود که بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه با نرخ قطعی 

در فروردین 9۷، بر معاف از مالیات بودن آن تاکید کرده بود؛
تا آن جا که مسعود رحیمی مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی 
در طی مصاحبه ای به صراحت اعالم کرده بود »در شرایطی که 
قرار شــود مالیات از خریداران سکه در مرحله پیش فروش اخذ 
شــود، بطور حتم بانک مرکزی این مبلغ را به عنوان مالیات بر 
ارزش افــزوده از جانب خود پرداخــت خواهد کرد و ارتباطی به 

خریداران نخواهد داشت.«
بدون شک ســکوت بانک مرکزی نسبت به این تصمیم، ضربه 
دیگری به اعتبار سیاســت گذار پولی وارد می کند. متاســفانه به 
نظر می رســد که بانک مرکزی، تسلیم فشارهای دولت شده و 
در راستای تأمین کسری بودجه، با نادیده گرفتن وعده ای که در 
دوره قبل داده شده، اعتبار و جایگاه خود را، که کشور در روزهای 
سخت پیش رو به آن نیاز مبرم دارد، قربانی اهمال کاری دولت در 

اصالح بودجه کرده است.
بانک مرکزی نمی تواند با بیان این نکته که اخذ مالیات در حیطه 
وظایف ســازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و مالیات اخذشده، بر 
عایدی سرمایه بوده و نه بر ارزش افزوده، از مسئولیت شانه خالی 
کرده و اثر ســوء عدم پایبندی به تعهدات اعالم شده را بر اعتبار 
و جایــگاه بانک مرکزی نادیده بگیرد. چرا که اگر قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه در آن دوره نافذ بوده )که البته این خود محل 
ابهام است چرا که اگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از خریداران 
ســکه پس از فروردین 9۷ مصوب شده باشد، امکان عطف به 

ما ســبق آن وجود ندارد( باید به صورت شــفاف نرخ آن اعالم 
می شــده است نه این که به هدف جلب مشارکت هر چه بیشتر 
مردم، مسئولین بانک مرکزی به گونه ای مصاحبه کنند که این 
تلقی در میان مردم ایجاد شود که هیچ گونه مالیاتی از خریداران 

سکه اخذ نخواهد شد.
شــکی در جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه در کشور و لزوم 
اخذ آن از نظر نقشی که در کاهش سفته بازی در بازارهای دارایی 
می تواند داشته باشد نیســت اما بانک مرکزی نباید یک اشتباه 
را هر چند در دوره رئیس کل قبلی انجام شــده باشــد با اشتباه 
دیگری که اعتبار و جایگاه بانک مرکزی را خدشــه دار می کند، 
تکمیــل نماید؛ چرا که حفظ اعتبــار بانک مرکزی از نظر نقش 
کلیدی آن در همراه ساختن مردم با سیاست های پولی از اهمیت 

باالتری برخوردار است.
هر چند ریاســت اسبق بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود بیان 
کرده اند کــه خود از مخالفین پیش فروش ســکه با نرخ قطعی 
بوده اند آن هم در شــرایطی که با توجــه به کمبود ذخایر ارزی 
و پیش بینــی خروج آمریکا از برجام انتظــار افزایش نرخ ارز در 
ســطح جامعه وجود داشــت؛ و تاکید کرده اند که بانک مرکزی 
برای اجرای طرح پیش فروش ســکه تحت فشار رئیس جمهور 
قرار داشته و ایشان به عنوان رئیس کل تالش زیادی برای اقناع 
رئیس جمهور انجام داده اند که به توقف هر چند دیر هنگام پیش 
فروش منجر شده اســت. اما اعالم این موضوع آن هم پس از 
بیش از دو ســال، نافی مسئولیت ایشان نمی تواند باشد، چرا که 
به هر صورت این طرح در دوره ریاســت ایشان بر بانک مرکزی 
انجام گرفته است و حداقل می توانستند با الزام سقف خرید مانع 
این شوند که دخایر ارزشــمند طالی بانک مرکزی به ارزانی با 

توجه به پیش بینی ها از افزایش نرخ ارز و طالی جهانی در اختیار 
بخش محدودی از جامعه قرار بگیرد و در ادامه به وسیله ای هم 

برای خروج غیررسمی سرمایه از کشور تبدیل شود.
طبق گزارش ها، هفت میلیون و ششــصد هزار قطعه سکه تنها 
میان 65 هزار نفر آن هم در یک توزیع کاماًل ناهمگن تقســیم 
شــد به نحوی کــه 50 نفر اول 5 درصد کل ســکه های پیش 
فروش شــده را خریداری کردند و متوسط خرید 10 نفر اول به 
بیش از 1۷ هزار قطعه ســکه می رســید. به نظر می رسد همین 
رانت توزیع شــده که در خوشبینانه ترین حالت تنها کمتر از 0.3 
درصد از خانوارهای کشور از آن بهره مند شدند که این خانوارها 
هم عموماً از طبقات مرفه جامعه بوده اند مزید بر علت کســری 
بودجه شــده تا دولت با اخذ مالیات بخواهد اندکی از شدت رانت 

توزیع شده بکاهد.
دولت اگر بنا داشت با وجود آگاهی به پیامدهای سوء الزام بانک 
مرکزی به عمــل خالف تعهد خــود و نادیده گرفتن جنبه های 
غیراخالقی و غیرشــرعی آن همین رویــه را در پیش گیرد بهتر 
می بود که در همان زمان به پایان رسیدن دوره پیش فروش که 
پی به توزیع شدیداً ناهمگن ســکه های پیش فروش شده برد، 
سقف معینی را اعمال کرده و با بازگرداندن پول افراد از تحویل 

سکه بیش از آن تعداد خودداری می کرد.
چگونه اســت که افرادی که با سیاست هر چند شکست خوردهٔ 
بانک مرکزی که رئیس جمهور به هدف کنترل نرخ ارز بر اجرای 
آن اصــرار داشــت و البته در کمتر از 6 ماه بــا افزایش بیش از 
4 برابری نرخ ارز ناکامی آن آشــکار شد، همراهی کرده اند باید 
با اخذ مالیاتی از پیش اعالم نشــده، مجازات شــوند. اما اگر در 
همان زمان به جای اطمینان به وعده بانک مرکزی با رفتارهای 

سوداگرانه در بازار ارز به افزایش تقاضا در این بازار دامن می زدند 
و با فرض عدم تغییر در سیاســت ها باعــث افزایش نرخ ارز به 
مقادیر باالتری هم می شــدند، اکنون ملــزم به پرداخت مالیات 
نبودند و یا اگر وارد بازار بورس، مســکن و یا طال می شدند این 

تبعیض شامل حالشان نمی شد.
بانک مرکزی با ادامه این رویــه دیگر نمی تواند روی همراهی 
مردم با سیاســت های مدنظر خود حساب کند چرا که به عامل 
مهم حفظ اعتماد مردم در موفقیت سیاست های پولی بی توجهی 
کرده است. برای نمونه بانک مرکزی با خلف وعده پیشین خود 
در پرداخت ســپرده های ارزی مردم و تسویه ریالی آن ها با نرخ 
غیــر واقعی، عماًل این ابزار مهم را کــه در التهابات ارزی اخیر 
می توانســت در کنترل نرخ ارز بــه کمک بانک مرکزی بیاید از 

دسترس خود خارج کرد.
بانک مرکزی اگر در آن مقطع دست به حراج منابع طالی خود 
و ارزان فروشــی سکه نزده بود و اکنون در نبود ابزار کافی برای 
سیاست گذاری منسجم پولی و به هدف انقباض پولی و کاهش 
تورم، همچنــان اصرار به تزریق طال به بازار داشــت با عرضه 
همان میزان ســکه در زمان حاضر می توانست صرف نظر از اثر 
رکــودی آن حدود 20 درصد از پایــه پولی را جمع آوری کند در 
حالی که در فروردین 9۷ در طی پیش فروش انجام شــده تنها 

حدود 5 درصد از پایه پولی کاسته شد.
بانک مرکــزی اگر در مقطع حاضر در پی جلب نظر مردم برای 
خرید اوراق مصون از تورم اســت که نقــش مهمی در کنترل 
انتظارات تورمــی و کاهش هیجانات بازارهــای دارایی خواهد 
داشــت و اخیراً مجوز انتشــار مســتقیم آن را از شورای پول و 
اعتبار دریافت کرده اســت، چاره ای جز بازسازی اعتبار خود در 
اذهــان مردم ندارد. امید که ازین پس مســئولین بانک مرکزی 
در تصمیمات خود توجه بیشــتری به حفظ جایگاه سیاست گذار 

پولی داشته باشند.

ضربه ای دیگر به اعتبار سیاستگذاری پولی  محمدحسین جعفری

 سارا محسنی

آشفتگی بازار خودرو و بالتکلیفی قیمت ها، حرف امروز و دیروز نیست و 
این بازار بیش از یکسالی است که درگیر سیاست های اشتباه شده و به 
رغم تالش هایی که برخی مسئوالن برای سروسامان دادن آن انجام 
می دهند، اما وضعیت بازار خودرو روز به روز وخیم تر می شود؛ بسیاری از 
کارشناسان در اینکه قیمت گذاری دستوری ریشه اصلی مشکالت این 
بازار است اتفاق نظر دارند و معتقدند تا زمانی که قیمت خودرو بر اساس 

نظام عرضه و تقاضا تعیین نشود این دور باطل ادامه خواهد داشت.
 تا زمانی که تحریم ها علیه ایران تا این حد شدت نگرفته بود و شرکای 
خارجــی هم خلف وعده نکرده بودند، نه خودروســازان در تیراژ تولید 
مشکلی داشتند و نه قیمت ها مثل االن دستخوش تحول می شد؛ اما با 
آغاز دور جدید تحریم ها که مشــخصاً صنعت خودروی کشور را نشانه 

گرفته بود اوضاع به روال سابق پیش نرفت.
به این ترتیب تولید خودروســازان هر روز افــت کرد و کمبود عرضه 
و عدم تناســب با تقاضای بازار باعث شــد تا قیمت خودرو وارد مدار 
صعودی غیرقابل کنترلی شود و از طرفی اعمال برخی محدودیت های 
داخلی و انتخاب سیاســت های اشــتباه مزید بر علت شد تا حال بازار 
خودرو هر روز وخیم تر شود؛ در این راستا اصرار دولت بر تولید خودروی 
بیشتر در برهه ای که خودروسازان تحت فشار تحریم ها با کمبود قطعه 
مواجه بودند و همچنین پایین نگه داشــتن قیمت خودرو در کارخانه با 
وجود رشــد نرخ مواد اولیه برای کنترل قیمت خودرو در بازار، اقدامات 

بی نتیجه ای بود که در این صنعت پیاده شد.
سیاســتگذار برای اینکه نشان دهد خودکفایی صنعت خودرو به حدی 
باال اســت که تحریم ها نمی تواند مشکلی ایجاد کند، به خودروسازان 
دســتور داد تا تیراژ تولید خود را به رغم تمام مشکالت باال ببرند و از 

طرف دیگر برای آنکه به مردم ثابت کند اقدامات دشــمنان تاثیری در 
اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، قیمت نهایی خودرو را سرکوب کرد تا 

مبادا بازار دچار التهاب شود اما هدف آنطور که قرار بود پیش نرفت.
در ایــن میان اقدامات دیگری هم برای کنتــرل بازار خودرو از جمله 
حدف قیمت ها از ســایت های فروش اینترنتی، کنترل تقاضا به روش 
قرعه کشی و اعمال محدودیت هایی برای خریداران، صورت گرفت که 

هیچ کدام جز در کوتاه مدت مثمرثمر نبود.
در نهایت سیاستگذار این بخش با تمام تالش هایی که کرد نتوانست 
جلــوی در رفتن فنر افزایش قیمت خودرو را بگیــرد، البته آنطور که 
پیداست این اقدامات بیشــتر اخالل گرانه بوده تا اصالح کننده چراکه 
بــا وجود تورم فزاینده در کشــور و صعود نرخ ارز، پایین نگه داشــتن 
غیرمنطقی قیمت خودرو نتیجه ای جز زیان چند ده هزار میلیارد تومانی 
خودروســازان و رشد مطالبات معوق قطعه سازان و در آخر افت تولید و 

گران تر شدن خودرو در پی نداشت.
از طرفی شیوع بیماری کرونا و قطع زنجیره تولید مواد اولیه در چین هم 
باعث شــد تا خودروسازان بیش از پیش با کمبود قطعه مواجه شوند و 
به همین ترتیب تولید آن ها در ابتدای امسال به شدت نزولی شد؛ البته 
به گفته خود خودروسازان تولید آن ها تقریباً طی دو ماه گذشته افزایش 
یافته و عرضه خودرو نسبت به قبل بیشتر شده اما نگاهی به وضعیت 
بازار نشان می دهد که همچنان عرضه جوابگوی تقاضای بازار نیست، 
چراکه بازار عالوه بر تقاضای روز با تقاضاهای انباشته شده از سال های 

قبل هم روبه رو است.
به همین دلیل روند صعودی قیمت ها نشــان می دهد که اگرچه تولید 

خودروســازان نسبت به سال قبل بیشتر شــده اما تناسب آن با تقاضا 
فقط در حد ادعاســت چراکه بازار همچنان تشــنه و تعداد متقاضیان 
بیشتر از خودروی موجود است.در این میان نباید از تأثیر فاصله باالی 
نرخ خودرو بین کارخانه و بازار بر رشد قیمت ها غافل شد؛ این اختالف 
قیمت به حدی اســت که نمی توان تقاضای مصرفی را از سفته بازانه 
تشخیص داد چراکه سود خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار 
آزاد به قدری وسوســه برانگیز است که انگیزه الزم برای خرید توسط 

افراد مختلف را فراهم می کند.
ضرورت هماهنگی تقاضا با تولید ��

به گفته مدیرعامل پیشــین سایپا، در حال حاضر افزایش تولید راهکار 
نجات بازار خودرو نیست، چراکه اهرم عرضه به تنهایی نمی تواند قیمت 
را کنترل کند؛ سعید مدنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآنالین اظهار 
کرد: اگرچه تولید خودروســازان نسبت به سال های قبل افت کرده اما 
نباید تحریم ها و شــرایط فعلی را در این موضوع بی تأثیر دانســت، به 
همین خاطر باید تقاضا را با تولید موجود هماهنگ کرد که تنها راه حل 

آن اصالح قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار است.
مدنی اضافه کرد: درحال حاضر افزایش قیمت خودرو ارتباط چندانی با 
افت عرضه ندارد، بلکه این فاصله باالی قیمت کارخانه و بازار است که 

تقاضای باالیی ایجاد کرده لذا نباید آدرس غلط بدهیم.
انتظارات تورمی عامل افزایش تقاضا ��

مدیرعامل پیشــین ســایپا با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای خودرو 
ناشی از انتظارات تورمی است، گفت: تا زمانی که قیمت ها اصالح نشود 
نمی توان گفت مردم از سود باالی دو نرخی بودن این کاال استفاده نکنند 

و یا جلوی واســطه گری را بگیرند، زیرا زمانــی که خودرو در کارخانه با 
قیمت 100 میلیون عرضه می شود و در بازار آزاد حدود 200 میلیون تومان 
فروخته می شــود، کسی نمی تواند از سود آنی 100 میلیونی چشم پوشی 
کند.او در پایان تاکید کــرد: دولت باید پای خود را از نظام قیمت گذاری 
خودرو کنار بکشد و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده 
قیمت باشد، در این صورت هم خودروساز انگیزه بیشتری برای تولید دارد 

و هم بازار خودرو جذابیتی برای واسطه گران نخواهد داشت.
مشکل بازار خودرو باید ریشه ای حل شود ��

در ادامه فربد زاوه، کارشــناس بازار خودرو هم با تأیید اظهارات مدنی 
تاکید کرد: در حال حاضر با وجود تورم موجود در کشــور بهای تمامی 

کاالها افزایش یافته و نمی توان جلوی رشد قیمت خودرو را گرفت.
زاوه افزود: دو نرخی بودن خودرو زمینه ســاز ایجاد واسطه گری است و 
تا زمانی که این شرایط وجود دارد شاهد ثبت نام چندین میلیون نفر در 
قرعه کشی چند صدهزاری خودروسازان برای دریافت خودروی ارزان 

قیمت خواهیم بود.
قیمت گذاری دستوری بن مایه مشکالت بازار خودرو ��

به گفته این کارشــناس اقتصادی، در حال حاضر برای کنترل قیمت 
خودرو کار از کنترل نرح ارز، برداشــتن قیمت از سایت های فروش و 
تولید بیشــتر گذشته و باید اشتباهات این بازار را از ریشه حل کرد که 
همانطور که می دانیم قیمت گذاری دستوری بن مایه این التهاب است.

بر اساس این گزارش، اگرچه بارها نظام قیمت گذاری دستوری خودرو 
از طرف بســیاری از کارشناســان و مســئوالن این بخش رد شده و 
از طرفی آثار مخرب آن در بازار کاماًل نمایان اســت اما سیاســتگذار 
همچنان بر ادامه این روند اشتباه اصرار داشته و با این وضعیت به نظر 
می رسد پر شدن جیب واسطه گران بازار خودرو نسبت به توانایی خرید 

مردم، از اولویت بیشتری برخوردار است.

قیمتخودروچگونهاصالحمیشود؟فاطمه اکبرخانی

ریشه افزایش نرخ ارز سیاسی است

یک عضو اتاق بازرگانی تهران ریشه افزایش نرخ ارز را عوامل 
سیاسی دانست و گفت: با تورم موجود انتظار کاهش قیمت دالر 

دور از انتظار است.
مهــدی رییــس زاده در گفت و گو با اقتصادآنالین با اشــاره به 
وضعیت بازار ارز اظهار کرد: ریشــه افزایش نرخ ارز این روز ها 
عوامل سیاسی اســت اما برخی پارامتر های اقتصادی همچون 
عدم بازگشت ارز های خارجی و محدودیت منابع بانک مرکزی 

هم در تشدید این موضوع بی تاثیر نبوده است.

رییس زا ده همچنین به تاثیر تورم بر افزایش نرخ ارز تاکید کرد 
و گفت: با تورم موجود همه بازار ها مثل خودرو، مسکن، طال و 
حتی اقالم مصرفی و اساسی دچار نوسان قیمت صعودی شده اند 
و با این شــرایط نمی توان انتظار داشــت نرخ ارز ثابت بماند؛ از 
طرفی برخی تصور می کنند افزایش قیمت ها متاثر از رشد نرخ 

دالر بوده درحالی که این بازار هم درگیر تورم فزاینده است.
ا و با تاکید بر تاثیر بازگشــت ارزهای صادراتی در روند بازار ارز 
تصریح کرد: باتوجه به اینکه ورود ارزهای صادراتی نســبت به 
ماه های قبل شــدت گرفته، شاهد هســتیم که التهاب بازار ارز 
فروکــش کرده و روند صعودی قیمــت دالر تاحدودی متوقف 

شــده اســت؛ البته همچنان بخش عمده ای از ارزهای ما وارد 
چرخه اقتصادی کشور نشده که با عرضه آن ها نرخ ارز کاهش 

خواهد یافت.
این عضو اتاق بازرگانی بــه صحبت های رییس بانک مرکزی 
مبنی بر غیرواقعی بودن نرخ فعلی دالر هم اشــاره کرد و افزود: 
البته که ایشان بهتر از ما به قیمت واقعی دالر واقف هستند اما 
باید اطمینان داشــته باشــیم که اگر ارز کاهش هم یافت، این 
وضعیت موقتی نبوده و سرکوب نشده باشد چراکه دوباره با هر 
تکانه ای چه سیاسی و چه اقتصادی، فنر به زور فشر ده شده ارز 

رها خواهد شد.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 یکشنبه 2 شهریورماه 1399 
سال پنجم شماره 185

جامعه

یــک وقف نامه بــه ظاهر تاریخی باعث شــده تا 
مالکیت بخشــی از جنگل های هیرکانی به همراه 
کل روستای آق مشــهد و همه متعلقاتش به یک 
نفر که ادعای متولی بودن این موقوفه را دارد، داده 
شود. این که او چطور توانسته متولی چنین موقوفه 
عظیمی شــود، سؤال برانگیز است اما سؤال مهم تر 
آن اســت که آیا وقف نامه ای که او به آن اســتناد 

می کند، وجاهت قانونی و شرعی دارد؟
سال 1218 قمری فردی به نام میرعبداهلل ساروی 
وقــف بزرگی انجام می دهد. او شــش دانگ قریه 
آق مشــهد را به همــراه همه متعلقــات اش وقف 
می کنــد که یک ســوم این وقف، وقــف اوالد یا 
به زبان شــرعی، وقف خاص است. این که چطور 

حاال جنگل های هیرکانی آق مشــهد هم جزیی از 
آن وقف شــده، به 600 سال قبل یعنی سال 860 
قمری بازمی گردد. زمانی که گفته می شود امالک 
روستا، وقف یکی از امامزاده های واقع در روستای 
آق مشهد شده اســت.هیچ کس تا به حال وقف نامه 
860 قمری را ندیده بود و اهالی روســتا هم تصور 
می کردند آن وقف نامه از بین رفته اســت. متولی 
امروز آقمشهد با اینکه در گفته هایش پیشینه وقف 
ساروی )1218 ه.ق( را به سال 860 قمری مرتبط 
دانسته اما تاکنون این وقف نامه را ارائه نداده و حتی 
درباره محتوای آن حرفی نزده اســت. با این وجود 
تیم خبری عصر ایران با کشــف وقف نامه اصلی 
یا همان وقف نامه 860 قمــری، پرده از راز بزرگ 

موقوفه آق مشهد برداشت.
مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقف نامه 

اصلــی )860 قمــری( ثابت می کند کــه موقوفه 
آقمشــهد باطل اســت و وجاهت قانونی و شرعی 
ندارد. حتی وقف نامه سال 1218 هجری قمری هم 
باطل است چون طبق قواعد شرعی یک مکان دو 
بار وقف نمی شــود یعنی وقف در وقف جایز نیست 
و وقف دوم باطل اســت. البته ماجرای این پرونده 
خیلی پیچیده تر از این هاست. اتفاقات عجیبی طی 
240 ســال رخ داده که همچنــان می توان ردپای 
تخلفاتی را در آن ردیابی کرد.از سوی دیگر پرونده 
حق مالکانه موقوفه آق مشهد، یک بار در سال های 
1381 تا 1383 با شکایت اداره اوقاف مازندران در 
محاکم قضایی رسیدگی و رأی بدوی، تجدید نظر 
و رأی دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران 
صادر شــده است اما این پرونده به طرز مشکوکی 
در اداره منابع طبیعی ســاری مفقود شده و تا 1۷ 

سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا اینکه اخیراً این 
راز هم برمال شــد. این موضوع زمانی جالب توجه 
می شــد که بدانیم در سال 1392 کسی که ادعای 
تولیت آق مشــهد را دارد، بدون توجه به رأی قاطع 
ســال 83، مجدداً از منابع طبیعی برای به دســت 
آوردن مالکیت روســتا و جنگل آق مشهد شکایت 
کرد. عجیب تــر اینکه حتی منابع طبیعی مازندران 
هــم در دادگاه ســال 92 به این موضوع اشــاره 
نکرد. اخیــراً با پیگیری های محمد داس مه، وکیل 

دادگســتری این پرونده پیدا و بــه مراجع قضایی 
تحویل داده شد که قطعاً در روند اعمال ماده 4۷۷ 
و رســیدگی مجدد به پرونده آق مشهد تأثیر مثبتی 
خواهد داشت.با این همه هنوز هم متولی، ادعا دارد 
که روســتا و جنگل آق مشــهد، موقوفه است. این 
موضوع مشکالت و محدودیت های بسیاری برای 
اهالی روســتا ایجاد کرده است و نسبت به موقوفه 

بودن آق مشهد اعتراض دارند.
منبع: عصر ایران  

ماجرای عجیب پیرامون جنگل های هیرکانی

وقف جنگل های چند میلیون ساله 
شمال به نفع فرزندان

زینب رحیمی 

بازتاب
حق وحقوق قانونی بازنشستگان 

مشاغل سخت وزیان آور را بدهید!

از روزهای گذشــته اولین حقوق »متناســب ســازی« شــده 
برمبنای سابقه وسنوات پرداخت حق بیمه بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعی به مرحله اجرادرآمده اســت؛ کاری قانونی که 
می بایست درپایان برنامه پنجم کشوراجرایی وعملیاتی می شد، 

امابدالیل مختلف به تعویق افتاد تامرداد 1399.
ایــن روزها کــه خبرهای مربوط به همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان کشوری ولشــکری منتشر می شــود، آه ازنهاد 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی بلند می شــود که این تبعیض 
آشــکار و ناروا باکدام منطق عقلی، قانونی وشرعی سازگاری 
دارد که دولت وســازمان برنامه عماًل به به این تبعیض دامن 

می زنند؟
طی چند روز گذشــته که اولین حقوق متناســب سازی شده 
بازنشســتگان بحســاب آن ها واریزشــد بخش زیادی از این 
بازنشســتگان دریافتند که ظلم وجفایی فاحش درســایه عدم 
توجه به قانون، ازســوی ســازمان تأمین اجتماعی برآن ها روا 

شده است!
افرادی که طی ســال های گذشته براســاس »قانون مشاغل 
ســخت وزیان آور« بازنشســته شــدند، دیدند که مفاد قانون 

مذکوردرمحاسبه وپرداخت حقوق آن ها رعایت نشده است.
ازنظر قانون برنامه توســعه پنجم وششــم کشــور، بایســتی 
بازنشســتگان تاسقف 90 درصد حقوق شاغالن همطراز خودرا 
دریافت نمایند. اما همانطور کــه درباال گفتیم دولت این مهم 
رابرای برای بازنشســتگان کشوری ولشــکری درحال اجرایی 
کردن اســت، اما اقدامی برای تعمیم این طرح به بازنشستگان 

تأمین اجتماعی نکرده است!
بااجرای قانون متناســب ســازی دربخش هــای حداقل بگیر 
تأمیــن اجتماعی بهبودهایی هرچندناکافی رخ داده اســت، اما 
مهمترازهمه این اســت که چون ســنوات پرداخت حق بیمه 
بازنشستگان مبنای محاسبه اصلی پرداخت مردادماه قرارگرفته 
است، متاســفانه ضریب 5/1 درصدی ســنوات بازنشستگان 
مشــاغل سخت وزیان آور نادیده گرفته شده است وتمامی این 

افرادبنوعی دچارضرر و زیان شده اند!
دکترســاالری مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی باید پاسخ 
دهند چرا درمحاســبات حقوق بازنشستگان سخت وزیان آور، 
مفادقانونــی که حکم به بازنشســته نمــودن کارگران دارای 

مشاغل سخت وزیان آور داده است مدنظرقرارنگرفته است؟
در مفاد قانون بازنشســتگی مشاغل ســخت وزیان آور، تاکید 
شده است تمام حقوق ومزایای قانونی این افراد باید بامحاسبه 
سنوات ارفاقی پرداخت شود، اما شاهد زیرپاگذاشتن این قانون 

ازسوی سازمان تأمین اجتماعی هستیم.
خوشــبختانه قانون مذکور چنان ازشفافیت الزم برخورداراست 
که هیچگونه تفسیر و تعبیر شخصی ویاسازمانی ازآن نمی شود 
انجام داد، ولی متاســفانه نادیده گرفتن این مفادقانونی ضرر و 
زیان های فراوانی را نصیب بازنشستگان مشاغل سخت وزیان 

آورنموده است.
نکته مهم دیگر این است که این بازنشستگان قبل ازبازنشسته 
شــدن 8 درصد حق بیمه سنواتی را به سازمان پرداخت نموده 
اندوازاین جهت هم به سازمان تأمین اجتماعی مدیون نیستند.

 ســازمان تأمین اجتماعی باید پاســخ دهــد؟ درحالیکه طبق 
رأی دیوان عدالت اداری ســنوات بازنشستگان باید با ضریب 
5/1 محاســبه شــود چرا رعایت عدالت و قانون نشده است؟ 
هرچندممکن اســت گفته شــود که یکبار با ارفاقات قانونی به 
بازنشســتگان مشاغل ســخت وزیان آور لطف شده است، اما 
این توجیهات دربرابر قانون ومفاد آن الکن است ونمی شود به 

بهانه های واهی ازانجام قانون خودداری نمود؟!

 گرمای تابستان امســال با سال های قبل قدری متفاوت است و 
این تفاوت به خاطر ویروس کروناست که در صورت حضور یک 
فرد مبتال به این ویروس در فضای سربسته و وجود نداشتن تهویه 

مناسب، می تواند سایر افراد را هم مبتال کند.
وجود هرگونــه آلودگی مثل ویروس کرونا در فضای سربســته 
می تواند به وسیله فن کویل به چرخش در آمده و سایر افراد حاضر 
در اتــاق هم در معرض آلودگی قرار بگیرنــد زیرا ویروس کرونا 
از طریق قطرات تنفســی به ویژه هنگام عطسه و سرفه و حتی 

صحبت کردن قابل انتشار است.
ویروس کرونا می تواند در فاصله یک تا دو متری از طریق عطسه 
و سرفه منتقل شود و تعداد ذرات آلوده که از این مسیر از بدن فرد 
ناقل خارج می شود بر اساس نوع و شرایط انتقال می تواند بین ده 

تا صدها هزار ذره آلوده باشد.
هرچند این ویروس از طریق تماس دســت با محیط یا ســطح 
آلوده به ویروس مثل تجهیزات، دســتگیره درها، میز و صندلی، 
شیرآالت، نرده پله، پریز و کلید برق که به طور عمومی و مشترک 
استفاده می شود هم قابل انتقال است. حتی مواردی مثل اسکناس، 
کاغذ، اســناد که در اداره ها دست به دســت می شود هم قابلیت 
انتقال ویروس کرونا به دســت افراد و سپس در صورت تماس با 
چشم، دهان و بینی، ابتال به این ویروس را به دنبال خواهد داشت.

حســین کیوانی ویروس شناس و اســتاد دانشگاه علوم پزشکی 
ایران پیش از این دربــاره انتقال ویروس کرونا به ایرنا گفته بود، 
ویروس های تنفسی از جمله کرونا خود به خود حرکت نمی کنند؛ 
بــه عبارتی آنها نه پای حرکت و نه امکان جابه جایی دارند و این 
ما هســتیم که زمینه جابه جایی و ورود ویروس به بدن را فراهم 
می کنیم. ویروس های تنفسی معمواًل در اثر عوامل مکانیکی مانند 
باد، ذرات گرد و غبار، حرف زدن و دست زدن به جاهای آلوده به 
بدن منتقل می شــوند و به عبارتی هیچ ویروس تنفسی نمی تواند 

خودش حرکت کند.
این ویروس شــناس بیــان کرد: درحال حاضر شــواهدی مبنی 
بر اینکه ویروس از طریق هوا ممکن اســت منتقل شــود مطرح 
شده که در فضای بســته به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی و 
گرمایشی مانند کولر و پنکه، ویروس به چرخش در آمده و احتمال 
ابتالی افراد باالتر می رود. هرچند رعایت فاصله گذاری و استفاده 
از ماســک احتمال انتقال را به شــدت پایین می آورد، اما حضور 
طوالنی مدت در فضاهای بسته پرتجمع می تواند تعداد ویروس را 

به سرعت افزایش دهد.
چرا تهویه مناسب اهمیت دارد؟ ��

بر اســاس راهنمای مبارزه با کووید 19 که در زمینه بهداشــت 
دســتگاه های تهویه در منازل و اماکن عمومی توســط معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت منتشر شده، تهویه هوا یکی از ملزومات 
جلوگیری از انتقال ویروس محســوب می شود. تعداد پاتوژن ها و 
عوامــل بیماری زا در فضاهای سربســته می تواند به میزان قابل 

توجهی افزایش پیدا کند. در نتیجه تهویه منظم و مناسب می تواند 
خطــر عفونت را کاهش داده و تأمین هوای تازه یا افزایش مقدار 

هوای تازه یک اقدام ارزشمند برای کنترل عفونت است.
در فصل های گرم ســال، تهویه با استفاده از سیستم های خنک 
کننــده مثل کولرهای گازی، کولرهای آبــی، چیلر و پنکه انجام 
می شود که هر کدام از این موارد در جای خود قابل بررسی است.

بر اساس توصیه انجمن ســرمایش و گرمایش آمریکا، فضاهای 
بدون تهویه ممکن است باعث اضطراب حرارتی شده و در نتیجه 
مقاومت افراد نسبت به عفونت را کم کند. بنابراین استفاده نکردن 
از وسایل خنک کننده هوا برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا 
پیشنهاد نمی شود. در این شرایط بهتر است توصیه های بهداشتی 
مثل فاصله گذاری فیزیکی، اســتفاده از ماســک، شستن مداوم 
دست ها، گندزدایی ســطح ها جهت کاهش خطر انتقال ویروس 

کرونا جدی گرفته شود.
علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز پیش از این در 
همین رابطه گفته بود: ویروس کرونا در تجمعات شــیوع باالتری 
دارد. در زمستان در شهرهایی که تجمع بیشتر است شیوع بیشتر 
می شــود؛ در تابستان هم چون مردم در اتاقی که کولر دارد بیشتر 

جمع می شوند، شیوع بیماری بیشتر می شود.
کولرهای آبی ایمن تر هستند ��

کولرهای آبی با توجه به این که در فضای بیرون ســاختمان قرار 
می گیرند و هوا از بیرون تأمین می شــود، تهویه مناسبی را تأمین 
می کنند. در واقع باید تأمین هوای تازه توسط این کولرها از بیرون 
ساختمان و ترجیحاً جایی که محل تردد نباشد انجام شده و هوای 

داخل محیط دوباره وارد کولر آبی نشود.
هنگام اســتفاده از کولرهای آبــی در اماکن عمومی حداقل یک 
ســاعت پیش از شروع ســاعت کاری، باید این دستگاه ها جهت 
بهبود رقیق ســازی هوا روشن شــود و حداقل یک ساعت بعد از 

اتمام ساعت کاری خاموش شود.
همچنین باید برای برقراری جریان و عبور هوا و جایگزینی هوای 
تازه با هوای داخل ساختمان، چند دریچه یا پنجره باز گذاشته شود 
و دریچه های کولر هم طوری تنظیم شود که باد مستقیم به سمت 

افراد پرتاب نشود.
در فضاهای عمومی که از کولرهای آبی اســتفاده می شــود هم 

توصیه شده که افراد حاضر از ماسک استفاده کنند.
افرادی که به ویروس کرونا مبتال هستند یا افرادی که در قرنطینه 
خانگی به سر می برند باید از ماسک استفاده کرده و در اتاقی جدا 
از سایر افراد حضور داشته باشند و این اتاق باید پنجره ای به بیرون 

داشته تا امکان برقراری تهویه طبیعی وجود داشته باشد.
عباس شاهســونی رییس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز 
ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت نیز درباره کولرهای آبی 

به خبرنگار ســالمت ایرنا گفت: کولر آبی هوا را از بیرون مکش 
کرده و وارد فضای داخلی می کند. اگر کولر آبی در منازل استفاده 
می شــود مشکلی ندارد. بهتر است که پنجره کمی باز باشد تا هوا 

به سمت بیرون هدایت شود.
وی بیان کرد: ولی اگر از کولر آبی در اداره ها و فضاهای عمومی 
استفاده می شــود، بحث دیگری است. کولر آبی هوا را به جریان 
می اندازد و اگر کســی در این فضاها مبتال به ویروس کرونا باشد 
و قطرات تنفسی او در هوا منتشر شده باشد، بهتر است همه افراد 
در اداره ها و فضاهای عمومی که از کولر آبی اســتفاده می شود، از 

ماسک استفاده کنند.
کولر گازی می تواند ویروس را جابه جا کند ��

کولرهــای گازی هوای اتاق را داخــل پنل به جریان انداخته و با 
جــذب رطوبت و گرمای محیط، هــوا را خنک می کنند. در واقع 
هوای داخل محیط را به گــردش در می آورند. با توجه به این که 
انتقال ویروس کرونا از طریق قطرات تنفســی اتفاق می افتد، این 
قطرات به دلیل وزن باال به ســمت پایین حرکت کرده و به دلیل 
این که هوای ورودی کولر گازی از باال گرفته می شــود، عمدتاً در 
داخــل کولر گازی نمی چرخد، اما هوایــی که کولر گازی جابه جا 

می کند ممکن است باعث جابه جا شدن ویروس کرونا شود.
بر اســاس راهنمای مبارزه با کووید 19 که در زمینه بهداشــت 
دســتگاه های تهویه در منازل و اماکن عمومی توســط معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشت منتشر شده، برای استفاده از کولرهای 
گازی در این دوران بهتر اســت دما بین 24 تا 30 درجه ســانتی 
گراد و رطوبت بین 40 تا ۷0 درصد تنظیم شود. همچنین در زمان 
استفاده از این کولرها نیز باید پنجره ها به میزان کمی باز گذاشته 
شود تا چرخش هوای خنک توسط دستگاه ها با ورودی هوای آزاد 
از طریق پنجره انجام شده و در واقع به نوعی هوا در جریان باشد.

همچنیــن فیلترهای کولر گازی در فضاهای عمومی باید به طور 
روزانه شست وشــو و تمیز شود و دریچه به شکلی تنظیم شود تا 
باد مستقیم به طرف افراد پرتاب نشود. در فضاهای عمومی که از 
کولرهای گازی استفاده می شود، باید افراد حاضر در این مکان ها 
ماسک بزنند. در فضاهایی که هیچ پنجره یا دریچه ای برای تأمین 
هوا از بیرون وجود ندارد، وضعیت انتقال ویروس کرونا خطرناک 

است و نباید از این نوع دستگاه ها استفاده کرد.
شاهسونی درباره کولرهای گازی نیز بیان کرد: کولر گازی هوای 
داخل را مکش کرده و خنک می کند و دوباره در همان فضا پخش 
می شــود. بنابراین اگر ویروس در فضا وجود داشته باشد، ممکن 

است ویروس منتشر شود.
عبدالمحمد خواجه ئیان معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
بوشــهر نیز پیش از این درباره احتمال انتشــار ویروس کرونا در 
فضاهای سربسته به وسیله کولرهای گازی به ایرنا گفته بود: کولر 

گازی خانگی یک وســیله خنک کننده داخلی است و تا زمانی که 
فرد بیمار در محیط آن خانه حضور نداشــته باشد، این وسیله به 
هیچ عنوان نقشی در انتقال بیماری نخواهد داشت، اما در صورتی 
که در یک محیط پرتراکم عمومی مانند اداره، فردی مبتال وجود 
داشــته باشد، کولر نقش موثری در انتقال ویروس از فرد مبتال به 
دیگران دارد. اگر در یک محیط عمومی که به وســیله کولرهای 
گازی خنک می شود یک فرد بیمار وجود داشته باشد به دلیل وجود 
ویروس در بازدم و عطسه این افراد، با گذشت زمان تراکم ویروس 
در محیــط افزایش می یابد و تعویض هوا می تواند به کاهش این 

تراکم کمک کند.
دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر اظهار کرد: بهتر است در 
محیط های عمومی از یک سیستم تهویه مطبوع استفاده شود که 
قادر باشد هر پنج دقیقه یک بار حجم هوای محیط را تعویض کند.

کولرهای گازی را سرویس کنید ��
در پنل کولرهای گازی قطعه ای به نام اپراتور وجود دارد که شامل 
لوله های مارپیــچ و تعداد زیادی ورقه فلزی در کنار هم اســت. 
وظیفــه آن جذب حرارت محیط و انتقــال از طریق گاز یا همان 
مبرد به بیرون اســت. با توجه به این که دمای این مبدل بســیار 
پایین است، گرما و رطوبت هوایی که از میان لوله ها عبور می کند 
را جذب کرده و ســرمایش الزم را ایجاد می کند. حال اگر از قبل 
گرفتگی و آلودگی میان این لوله ها وجود داشته باشد، گرفتگی ها 
باعث ماندگاری رطوبت و ذرات میان کویل های اپراتور شده و در 
نهایت فضایی برای رشــد قارچ، ویروس و باکتری فراهم خواهد 
شــد. بنابراین توصیه می شود کولر گازی را قبل از شروع استفاده 
در فصل جدید، برای ســرویس دوره ای و گندزدایی به کارشناس 

مربوطه بسپارید.
هنگام استفاده از پنکه هم پنجره را باز بگذارید ��

اگر فرد آلوده به ویروس کرونا در فضای سربســته حضور داشته 
و برای خنک کردن آن فضا از پنکه اســتفاده شود هم باید در یا 
پنجره باز گذاشته شود. پنکه ها در صورتی که در یا پنجره باز نباشد 
و فرد آلوده به ویروس کرونا در آن فضای سربسته حضور داشته 

باشد، می توانند ویروس و عوامل پاتوژن هوابرد را منتشر کنند.
بنابراین بهتر است بدانیم که خود کولر باعث انتقال ویروس کرونا 
از خارج از فضا نمی شــود و این حضور فرد آلوده به ویروس کرونا 
در محل سرپوشــیده و وجود نداشتن پنجره یا تهویه در آن محل 
است که می تواند منجر به چرخش و انتشار ویروس در فضا و در 
نتیجه ابتالی سایر افراد به ویروس کرونا شود. هرچند استفاده از 
ماســک و رعایت فاصله گذاری می تواند تا حد زیادی این خطر 
را کم کند، اما بهتر اســت افــراد از حضور یا تجمع در محل های 
سرپوشــیده برای مدت طوالنی خودداری کرده و تا حد امکان در 
ایــن محل ها پنجره ای را برای گردش مناســب هوا باز بگذارند. 
رعایت این نکته های کوچک اســت که می تواند از میزان ابتالی 
افراد به ویروس کرونا در جامعه کم کند. نکته هایی که بســیاری 
بــه آن توجه نکرده و بار ســنگین جانی و مالی را به خود و نظام 

سالمت وارد می کنند.

کولرها چطور کرونا را به گردش در می آورند؟ امیر پروسنان

یکــی از بی خاصیت ترین راهبردهــا برای غلبه بر 
همه گیری کرونا، ترساندن مردم و گفتن حرف های 
وحشــتناک و ناامید کننده از آینده کووید-19 است 
که به نظر می رسد برخی از مسئولین اجرایی مهارت 

خاصی در این باره دارند.
این روزها گروه بزرگی از شهروندان خبرهای مربوط 
بــه کرونا را پیگیری می کننــد و تقریباً نیز همه از 
نوپدید بودن ایــن ویروس اطالع دارند اما دقیقاً آن 
بخش از آینده کووید-19 که در هاله ای ترســناک 
از سیاهی و مرگ فرو رفته است را فقط می توان از 

منابع رسمی دریافت کرد.
برخــی از مســئوالن انگار با خود قرار گذاشــته اند 

تا درســت همزمان با شــکل گرفتــن کوچکترین 
روزنه های امید نسبت به فردای کرونا سریع در یک 
گفت وگوی ویژه خبری و یا در پشت میکروفن یک 
همایش حاضر شــوند و بگویند که خیر نه تنها این 
گونه نیســت بلکه حتی در وحشــتناک ترین شکل 
خــود باید از ایــن بیماری نوپدید ترســید؛ مثاًل در 
مورد واکسن کرونا همین که جهان سرگرم واکسن 
روسی شــد و یا روی خوشی به خبرهای مربوط به 
تولید واکسن نشــان داد، چهره های شاخص وزارت 
بهداشت از راه رسیدند و اصاًل منکر کارایی واکسن 
در آینده شدند. یعنی ملت خیلی امیدوار نباشند چون 
حتی واکسن هم نمی تواند برای کرونا کاری انجام 

دهد.
تاکید می کنم که همه مردم از عاقبت نامشخص و 

افسارگسیخته کرونا مطلع هستند اما این که درست 
در وســط معرکه برخی مســئولین عادت کرده اند 
سکاندار ناامیدی باشــند و مرگ در بن بست کرونا 
را دائم مثل صدایی نامنقطع در گوش شــهروندان 
زمزمه کنند، پدیده ای بیشــتر زجر آور است که به 
نظر می رسد مهمترین کارایی آن باید پنهان کردن 

حداقلی ضعف های اجرایی باشد.
کســی نمی گوید به مردم امید واهی داده شــود و 
یا حرف هــای غیرواقعی به آنها زده شــود، اما این 
توقع نیز بیراه نیســت که در همهمه زندگی سخت 
شهروندان ایرانی واقعیت ها به گونه ای منتقل شوند 
که بیشتر تبلور تالش و همت موجود )در بخش های 

علمی کشور( برای غلبه بر مشکالت باشند تا صدای 
شــیپور نا امیدی بدهند و زخم به افسردگی مزمن 

جامعه بزنند.
این زبان، ادبیات و شاید سیاست تزریق ترس برای 
جلوگیری از شدت بحران البته به کنشی عمومی در 
بسیاری از حوزه های اجرایی تبدیل شده است. مثاًل 
ما سالها از خشکســالی رنج می بردیم و هنوز نیز تا 
نقطه ایده آل فاصله بســیار زیادی داریم. مسئولین 
همیشــه این موضوع را گوشزد کرده اند اما رادیوی 
آنان بــه گونه ای کار می کند کــه حتی بعد از یک 
بارندگی بزرگ و گسترده نیز بالفاصله و فوری روی 
مــوج ترس و نا امیدی می رود و مثل بوق در گوش 

مردم زنگ می زند که به خاطر خشکســالی چیزی 
نمانده همه از بی آبی بــزودی جان به جان آفرین 
تسلیم کنیم!هشدار به کسانی که بی آبی را رعایت 
نمی کنند درست اســت، اما آیا نمی شود بعد از یک 
بارندگــی مردم را اندکی با نمناکی هوا و بوی خاک 
باران زده تنها گذاشــت و حداقل چند ساعت بعد از 
شکوه آســمان، کامشان را فشار داد و تداوم طبیعی 
خشکسالی بعد از بارندگی ها را یادآور شد )آن هم با 
ادبیاتی آرامتر(؟ بی شک این گونه نیست که تا باران 
می بارد مردم سراســیمه بروند و شیرهای آب را باز 
بگذارند. برای همین می شــود از زمان بهتر استفاده 

کرد تا پیام عمیق تر در وجود شنونده بنشیند.
مرحوم فرهاد مهراد )از هنرمندان فراموش ناشدنی 
کشــور( در مصاحبه ای با طنزی ظریــف به رفتار 

رسانه های شنیداری اشاره می کند که کله صبح برای 
مخاطب آهنگهای غمگین پخش می کنند و درواقع 
با این کار روح و روان شنونده را تا آخر شب به تازیانه 
می بندند. حاال این حکایت می تواند مثال خوبی برای 
تحلیل رفتار برخی از مســئوالن باشد. جناب رییس 
و مدیران کارآمد! باور کنید حق با شماســت و همه 
می دانند که کرونا چگونه شــیرازه مناسبات جهانی 
را به هم ریخته اســت. این کــه درصدی از ملت 
جاده های شمال را در این شرایط قفل می کنند، دلیل 
بر بی اطالعی آنان نیســت که برویم پشت دیوار و 
ناگهان در بی حواسی عمومی با یورش از پشت دیوار 
به بیــرون جهش کنیم و با صدای مهیب از انتهای 
گلو موجب ترس و تغییر رفتار اجتماعی شهروندان 

شویم.

مهار کرونا و توزیع ویروس ترس! علی دهقان

فرهادخادمی

هشدار قحطی گسترده جهانی در 

شرایط قرنطینه کرونایی
رئیــس برنامه غذای جهانی ســازمان ملــل متحد با بیان 
اینکه همه گیری کرونا منجر به قحطی گســترده و شــدید 
خواهد شــد از جامعه جهانی خواســت تا برای جلوگیری از 

نمایند. اقدام  فاجعه 
پیــش از آغاز همه گیــری کرونا در جهــان، رئیس برنامه 
جهانی غذا ســازمان ملل متحد هشــدار داده بود که سال 

2020 میالدی به دلیل آســیب شــدید ناشــی از »بالیای 
طبیعی و درگیری ها« به سیســتم های غذایی، بدترین سال 

از ایــن نظر پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود.
دیویــد بیزلی، رئیــس برنامه غذای جهانی ســازمان ملل 
متحــد در این ارتباط اظهار داشــت: ما درمورد افرادی که 
گرســنه می خوابند صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد شرایط 
شــدید و وضعیت اضطــراری صحبت می کنیــم. مردم به 
معنای واقعی کلمه در آســتانه گرسنگی قرار خواهند گرفت 
و اگر به آن ها غذا نرســانیم، جان خود را از دست می دهند.

براســاس برنامه غذای جهانی )WFP(، بیش از 30 کشور 

در حال توســعه می توانند قحطی گســترده را تجربه کنند 
و 10 مــورد از آن ها از پیــش، بیش از یــک میلیون نفر 
 ،WFP شهروند در آستانه گرسنگی دارند. طبق پیش بینی
آمریــکای التین با 269 درصــد افزایش، با شــدیدترین 
افزایــش در تعداد افراد مبتال به ســوء تغذیه روبرو خواهد 
شــد. به دنبال آن کشورهایی در شرق و آســیای میانه با 
135 درصد افزایش و آفریقای جنوبی با 90 درصد افزایش 

مواجه خواهند شد.
به طور کلی پیش بینی می شود تعداد افرادی که سوء تغذیه 

در جهان را تجربه می کنند 80 درصد رشــد داشته باشند.



خودکشی دانش آموز ممتاز تهرانی 
بعد از کنکور

پســر 19 ساله که همه تالشش را کرده بود در کنکور 
ریاضی موفق شود، وقتی آزمون را خراب کرد تصمیم 

گرفت به زندگی اش پایان بدهد.
ســاعت 18 روز پنجشــنبه گزارش مرگ پسری 19 
ساله به قاضی ساسان غالمی، کشیک جنایی پایتخت 
اعالم شد. با حضور تیم تحقیق در محل حادثه معلوم 

شــد پسری 19 ساله خودش را از پشت بام ساختمانی 
چهارطبقه به پایین انداخته و جان باخته است.

در بررســی ها مشخص شد که او دانش آموزی ممتاز و 
معدل دیپلمش 19 و نیم بوده است.

او یک ســالی بود که خــودش را در خانه حبس کرده 
و درس می خواند تا در رشــته دلخواهش قبول شود و 
باالخره روز کنکور رســید و وی سر جلسه امتحان که 

روز پنجشنبه برگزار شده بود حاضر شد.
اما ظاهــرا او در کنکور موفق نبوده و نتوانســته بود 

آنطور که دلش می خواست به سواالت پاسخ بدهد.
همین مســاله باعث ناراحتی او شده و پس از آزمون و 
بازگشت به خانه به پشت بام رفته و تصمیم هولناکش 

را عملی کرده بود.
بر اساس این گزارش، وســایلی که وی با خودش به 
سر جلسه کنکور برده بود مانند مداد و پاکن و … در 
پشت بام پیدا شد و در این شرایط قاضی جنایی دستور 
انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام تحقیقات بیشتر 
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

حوادث

2 برادر کــه برای اخاذی از مرد پولدار، زن جوانی را طعمه قرار داده بودند 
در دادگاه از خود دفاع کردند. سعید که به پلیس آگاهی رفته بود از دو برادر 
و یک زن جوان شکایت کرد و گفت: من صاحب همسر و فرزند هستم و 
وضع مالی خوبی دارم و در خانه ویالیی در ولنجک ســاکن هستم. مدتی 
قبل یک زن جوان به نام پریسا در فضای مجازی برایم پیغام فرستاد و به 
من ابراز عالقه کرد. وی ادامه داد: همین پیام، شروع آشنایی ما با هم بود. 
من پس از مدتی به دیدن زن جوان رفتم و مخفیانه و به دور از از چشــم 
همســرم چند بار زن جوان را مالقات کــردم. او به من ابراز عالقه کرد و 
من او را به رســتوران دعوت کردم. چند بار از مالقات ما گذشته بود که او 
مرا به خانه اش دعوت کرد. اما وقتی به آنجا رفتم با مرد جوانی روبرو شدم 
که مدعی بود همســر پریسا است. من از دیدن مرد جوان شوکه شدم و به 
پریســا اعتراض کردم. چون او به من گفته بود مطلقه است. اما مرد جوان 
داد و فریاد راه انداخت. همان موقع دو برادر که آنها را از قبل می شــناختم 
و از همشهری هایم بودند از اتاق خارج شدند. اونجا بود که فهمیدم به تله 

افتــاده ام. این مرد گفت: آن ها مرا تهدید کردند آبرویم را می برند و تصاویر 
مرا به خانواده ام نشان می دهند. آن ها می گفتند اجازه نمی دهند از خانه زن 
جوان خارج شــوم. من با آنها التماس کــردم آبرویم را به بازی نگیرند. به 
همین خاطر از من 500 میلیون تومان پول خواستند. ولی به گفتم این پول 
را ندارم. من 20 میلیون تومان پول نقد به کارتشان واریز کردم و یک قطعه 
چک 80 میلیونی هم به آنها دادم اما راضی نشدند تا رهایم کنند. به همین 
خاطر چکی به ارزش 250 میلیون تومان به نام آنها نوشتم تا مرا رها کردند.

به دنبال اظهارات این مرد، پلیس به ردیابی زن جوان و دو برادر پرداخت و 
دریافت چک 250 میلیون تومانی هنوز نقد نشده است.

پلیس با اطالعاتی که از سعید گرفته بود دو برادر جوان را بازداشت کرد.
آن ها به طعمه قرار دادن زن جوان برای اخاذی از مرد پولدار اعتراف کردند 
و به همراه زن جوان در شعبه 11 دادگاه یک استان تهران پای میز محاکمه 
ایســتادند. در ابتدای جلسه سعید در جایگاه بوده ایستاد و برای دو برادر به 
اتهام اخاذی، مخفی کردن شاکی با تهدید و حیله و برای پریسا نیز به اتهام 

معاونت در این جرائم اشــد مجازات خواست. سپس دو برادر یک به یک 
به دفاع پرداختند. یکی از آنها گفت: ما در شهرســتان زندگی می کردیم و 
برای کار به تهران آمده بودیم و در میدان تره بار کار می کردیم که با سعید 
که همشهری مان بود روبرو شدیم. او مرد. پولداری بود و در ولنجک خانه 
داشت به همین خاطر تصمیم گرفتیم از او اخاذی کنیم. ما از قبل پریسا را 
می شناختیم به همین خاطر به او پول دادیم تا سعید را اغفال کند و بتوانیم 

از او پول بگیریم.
متهــم دیگر نیز گفت: قبول دارم 20 میلیون پول نقد و 80 میلیون تومان 
چک از سعید گرفتیم اما چک 250 میلیونی که از او گرفته بودیم هرگز نقد 

نشد. چون خیلی زود بازداشت شدیم.
زن جوان وقتی روبه روی قضات ایستاد گفت از سوی دو برادر برای اجرای 
نقشه شومشان اجیر شده بود و دو برادر به مردی که او را شوهر وی معرفی 

کرده بودند نیز پول داده بودند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا برای متهمان حکم صادر کنند.

راز 
قرارهای 
زن جوان 
با مرد 
پولدار

مرد شیطان صفت در نقش مأمور اداره 
برق وارد خانه ها شده و با تهدید اسلحه 
پس از اقدام شوم با زنان خانه دار دست 
به سرقت طال و پول از خانه ها می زند.

اوایل اردیبهشــت ماه امســال زنی در 
تماس با پلیــس ادعا کرد که مردی در 
وارد ســاختمان  برق  اداره  نقش مأمور 
شــده و با تهدید اســلحه پس از آزار و 
اذیت اقدام به ســرقت طال و پول های 

داخل خانه کرده است.
با توجه به حساســیت موضوع تیمی از 
ماموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران 

برای تحقیقات ویژه وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخســت به سراغ زن 
جوان رفتــه و تحقیقات خــود را آغاز 
کردنــد، زن جوان به مامــوران گفت: 
داخــل خانه بودم که زنگ خانه به صدا 
در آمد و مردی با کاله نقاب دار پشــت 
آیفون بود و ادعا کــرد که مأمور اداره 
برق اســت و در را برایــش باز کردم و 
هنوز دقایقی نگذشــته بود که در خانه 

به صدا در آمد.
وقتــی در را بــاز کردم همــان مأمور 
اداره برق بود کــه ناگهان تفنگ کلت 
کمری را به ســمتم گرفــت و با تهدید 
وارد خانه ام شــد، از ترس قدرت حرف 
زدن نداشــتم که مرد مســلح با تهدید 
مرا هدف آزار و اذیت قرار داد و ســپس 
طالها، پول و وســایل با ارزش کوچک 
را برداشت ولی گوشی موبایلم را کاری 

نداشت و به سرعت از خانه خارج شد.
اقدام شــیطانی مأمور قالبی اداره  ��

برق
کارآگاهــان در گام بعــدی در جریان 
سریالی بودن این اقدامات شیطانی مرد 
شــیاد قرار گرفتند و مشخص شد این 
مرد در نقش مأمور اداره برق، اداره گاز، 
اداره آب وارد خانه ها شــده و با تهدید 
اســلحه پس از اجرای نیت شیطانی اش 

دست به سرقت طال و پول می زند.
یکــی از طعمه های این مرد شــیطان 
صفت که یک پیرزن اســت به ماموران 

گفت: داخل خانــه بودم که مرد جوانی 
زنگ خانه را به صدا در آورد و ادعا کرد 
که از طرف یکی از بســتگانم هندوانه 
آورده است به همین خاطر چون معمواًل 
فامیل برایم وسیله می فرستند در را باز 
کردم ولی مرد جوان که کاله نقاب دار 
داشــت وارد خانه شــد با تهدید اسلحه 
اقدام به ســرقت طال و پول کرده و به 

سرعت از خانه خارج شد.
تجسس های پلیسی ��

کارآگاهــان در تحقیقــات میدانی پی 
بردنــد که این مرد از 4 مــاه قبل و از 
ســاعت 6 صبح تا 5 عصر یعنی ساعت 
اداری کــه معمواًل زن هــا در خانه تنها 
هستند برای اجرای نقشه شیطانی خود 
وارد عمل می شود و در این مدت 6 زن 
را هدف سرقت و آزار و اذیت خود قرار 

داده است.
در گام بعــدی کارآگاهــان پــی بردند 
که این مــرد به صــورت اتفاقی و در 
برخــی مواقع بــا توجه به بــاز بودن 

در ســاختمان ها وارد عمل شــده و در 
با موتورسیکلت پالک  همه ســرقت ها 
مخدوش وارد محله ها شده و سناریوی 
سرقت های شــیطانی را به اجرا گذاشته 

است.
کاله مرد شیطان صفت ��

مامــوران در ادامه اطالع پیدا کردند که 
ایــن مرد با یــک کاله نقابدار با مارک 
jak wilfskin و یک پیراهن ســفید و 
شــلوار تیره و یک کیف کــج مردانه و 
در برخی از صحنه ها ماسک به صورت 

داشته وارد خانه ها شده است.

در تجسس ها مشخص شــد که متهم 
مردی 30 ســاله و الغر اندام اســت و 
در همه صحنه ها با اسلحه کلت کمری 
وارد عمل شــده و خانه ها را به صورت 
اتفاقی هدف قرار داده اســت و بیشــتر 
این پرونده های سیاه در منطقه شهری 
ری، دولــت آبــاد، خیابــان پیروزی و 

خیابان دماوند رقم خورده است.
بنــا بر این گــزارش، تحقیقــات برای 
دستگیری مرد شیطان صفت در دستور 
کار ماموران پلیــس آگاهی تهران قرار 

گرفته است.

آزار شیطانی سریالی 6 زن خانه دار تهرانی
قاتل در راهروی دادسرا روی صندلی نشسته 
و منتظر بازگشت به زندان بود. هنوز باورش 
نمی شــد، همســرش را به قتل رسانده و به 

خاطر این جنایت زیر تیغ قرار گرفته است.
15 سال پیش با هم ازدواج کردند و زندگی 
عاشقانه شان شروع شد. ثمره زندگی شان دو 
دختر 11 ســاله و 23 ماهه بود. اما آن ها به 
جای حل مشــکالت خانوادگــی پیش آمده 
برایشــان، خشــم را جایگزین آن کردند و 
باعث شــد، مادر خانواده به قتل برسد و پدر 

به اتهام قتل او روانه زندان شود.
در »پشــت صحنه یک جنایــت« این هفته 
ســراغ علی 34 ســاله رفتیم که بــه اتهام 
همسرکشی بازداشت شــده و در ادامه نظر 
بازپــرس پرونــده را هم در ارتبــاط با این 
موضوع بررســی کردیم. گام هایش همچون 
صدایش می لرزد و به پهنای صورت اشــک 
می ریزد. پشــیمان از قتل همســرش است 
ونمی داند چه جوابی باید به دو دخترش بابت 

این قتل بدهد.
تنهــا خواســته اش قصــاص اســت. علی، 
آشــپز یکی از ارگان های دولتی است، یک 

با همســرش اختالف  ســالی می شــد که 
بود. همســرش  پیدا کرده  ودرگیری هایــی 
خواســتار جدایی بود. او را دوســت داشت و 
نمی خواســت طالقش دهد. ســرانجام نهم 
اردیبهشت امســال زمانی که از سفر شمال 
به تهران باز می گشــتند، در اتوبان بســیج 
با هم در داخل خودرو دعوای شــان شــد و 

درگیری شان باال گرفت.
زن جوان چاقویی به سمت شوهرش گرفت 
و خواســت هر چــه زودتر بــرای طالق به 
دفترخانه بروند، علی بیشــتر عصبانی شــد. 
در کشــمکش گرفتن چاقو، چنــد ضربه به 
همســرش زد که باعث مرگ او شد. عذاب 
وجــدان گرفته بود تا این که با جســدی در 
خودرویش به پلیــس آگاهی دزفول رفت و 
تسلیم شد. او حاال در برابر مجازات قصاص 
قرار گرفتــه و باید منتظر پایــان زندگی پر 

ابهام خود باشدزودتر قصاصم کنید
در راهروی دادســرا روی صندلی نشسته و 
منتظر بازگشــت به زندان بود. هنوز باورش 
نمی شــد، همســرش را به قتل رسانده و به 

خاطر این جنایت زیر تیغ قرار گرفته است.

ماجرای مرد عاشق همسرکش

آگهــیتغییــراتشــرکتتدبیــراندیشــانقدیر
شرکتبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت292841
اســتناد بــه 10103298381 ملــی شناســه و
صورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ
1399/03/01تصمیمــاتذیــلاتخــاذشــد:آقای
بهرامخیرخواهسلماســیباکدملــی2850109436
بهســمتمدیرعامــلوعضوهیئتمدیــره)خارجاز
شرکاء(وآقایپیمانامامیباکدملی0064452867
بهســمترئیسهیئتمدیره)خارجازشرکاء(وخانم
معصومهمحمدیباکدملی0384248632بهســمت
نائــبرئیسهیئتمدیرهبرایمدتدوســالانتخاب
شــدند.کلیهاوراقواسنادتعهدآورشرکتازقبیل
چک،سفته،براتوامثالهمباامضایمدیرعاملآقای
بهرامخیرخواهسلماســیورئیــسهیئتمدیرهآقای
پیمانامامــیمتفقاواوراقعــادیوقضاییباامضای
رئیسهیئتمدیرهآقایپیمــانامامیمنفرداهمراه

بامهرشرکتمعتبرمیباشد.
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها

وموسساتغیرتجاریتهران)958357(

آگهیتغییراتشــرکتمهرساالکتریکهیوادشرکت
بــامســئولیتمحدودبــهشــمارهثبــت553546و
شناسهملی14008936060بهاستنادصورتجلسه
هیئتمدیــرهمــورخ1399/04/17تصمیماتذیل
اتخاذشــد:محلشرکتازواحدثبتیتهرانبهواحد
ثبتیپردیسبهآدرساســتانتهــران-منطقه16،
شهرســتانپردیس،بخشبومهن،دهستانکرشت،
روســتاناحیهصنعتیسیاهســنگ،محلهسیاهسنگ،
خیابــانقائم،خیاباندانشهشــتم،پالک37،طبقه
همکــفکــدپســتی1653395375انتقــالیافت.
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها

وموسساتغیرتجاریتهران)958358(

آگهــیتغییــراتشــرکتتعاونــیمصــرفکارکنــان
ســازمانپژوهشوبرنامهریزیاموزشــیبهشــماره
ثبــت64965وشناســهملــی10101099429به
استنادصورتجلســهمجمععمومیعادیسالیانهمورخ
1398/06/11ومجوزشــماره260299/15/982
مــورخ1398/10/23ادارهکلتعــاون،کارورفــاه
اجتماعــیاســتانتهــرانتصمیماتذیلاتخاذشــد:
صورتهایمالیســال1397بهتصویبرســید.آقای
رضاجعفری5209837084بهســمتبازرساصلی
وآقایحمیدناصری0046781447بســمتبازرس
علیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخابشدند.

سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریتهران)958359(

آگهیتغییراتشرکتسایانتدبیررایانهبامسئولیت
محــدودبــهشــمارهثبــت185990وشناســهملــی
مجمــع اســتنادصورتجلســه بــه 10102280750
عمومیفــوقالعادهمــورخ1399/03/06تصمیمات
ذیــلاتخاذشــد:-شــرکتمذکــوردرتاریــخفوق
منحــلاعالمگردیــدوآقایاکبــرکشــاورزطالبیکد
ملی5889619691بهســمتمدیــرتصفیهانتخاب
گردید.نشــانیمحــلتصفیــهاســتانتهــران،شــهر
تهران،محلهشــهرزیبا،بلوارتعاون،جنبآاللهغربی،
ســاختمانتعاون2،طبقهدوم،واحد11،کدپســتی

1486793565میباشد.
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها

وموسساتغیرتجاریتهران)958360(

آگهــیتغییــراتشــرکتنــگارانپــردازنیلــیبــا
مســئولیتمحــدودبهشــمارهثبت1444وشناســه
ملی10103297454بهاســتنادصورتجلســهمجمع

عمومیعادیبطورفوقالعــادهمورخ1399/01/26
تصمیماتذیلاتخاذشــد:-میــرحامدمیرمعصومی
بهکــدملــی0071461787بهســمتمدیــرعامل
ورئیــسهیئتمدیرهوشــهرهنیاجلیلــیبهکدملی
5179658209بهســمتعضوهیئتمدیره)خارج
ازشرکاء(ومجتبیهژبریبهکدملی0386579571
بهســمتعضوهیئتمدیره)خارجازشرکاء(بعنوان
اعضایهیئتمدیرهانتخابگردیدند-کلیهاســنادو
مــدارکواوراقبهاداروبانکیوتعهدآورشــرکتاز
قبیلچکســفتهبرواتوقراردادهاواوراقعادیو
اداریباامضاءمدیرعاملمنفرداهمراهبامهرشرکت

معتبرمیباشد.حجتالهقلیتبارسرپرست
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشهرستانهای
استانتهرانسازمانثبتاسنادوامالککشوراداره
کلثبــتاســنادوامــالکاســتانتهــرانمرجعثبت
کریــم ربــاط غیرتجــاری موسســات و هــا شــرکت

)958361(

آگهــیتغییــراتشــرکتکیمیــازیســتپارســیان
ســهامیخــاصبهشــمارهثبــت306870وشناســه
ملی10103456424بهاســتنادصورتجلســهمجمع
عمومیعادیبطورفوقالعــادهمورخ1398/12/26
تصمیماتذیلاتخاذشــد:ترازنامهوصورتحســاب
ســودوزیــانســالمالــیمنتهــیبــه97/12/29
بــهتصویبرســید.موسســهحسابرســیپیشــداد
اندیشهمهرگان)حســابدارانرسمی(بهشناسهملی
14005639851بهعنوانبازرساصلیوآقایعلی
اصغــرفروزشباکدملــی3874238539بهعنوان
بازرسعلــیالبدلبرایمدتیکســالمالیانتخاب

شدند.
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها

وموسساتغیرتجاریتهران)958362(

آگهیتغییراتشــرکتفنیمهندســیجلوهداران
آســیا)ســهامیخاص(بهشــمارهثبت999وشناسه
ملی10101967678بهاســتنادصورتجلســهمجمع
عمومیفــوقالعادهمــورخ1399/04/30تصمیمات
ذیلاتخاذشد:تعداداعضایهیأتمدیرهاز4نفربه
3نفرکاهشیافتومادهمربوطهدراساسنامهاصالح
گردید.حجتالهقلیتبارسرپرســتثبتشــرکتهاو

مؤسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران
ســازمانثبتاســنادوامــالککشــورادارهکلثبت
اســنادوامالکاســتانتهرانمرجعثبتشرکتهاو

موسساتغیرتجاریقدس)958363(

آگهــیتغییــراتموسســهخیریهطلیعهمهــرطاهابه
شمارهثبت34979وشناسهملی14004562633
بــهاســتنادصورتجلســهمجمــععمومیعــادیبطور
فــوقالعــادهمــورخ1398/09/16ومجوزشــماره
کل 99/4/07اداره 437/917/998مــورخ
بهزیســتیاســتانتهرانتصمیماتذیلاتخاذشــد:
معصومهآبادبهشمارهملی1818095866بهسمت
عضــواصلیهیــاتمدیــرهووحیدهســاداتبهرامی
بیدونــیبهشــمارهملــی0491719711بهســمت
عضــواصلیهیــاتمدیرهومرتضیطالئیبهشــماره
ملــی1286533600بــهســمتعضواصلــیهیات
مدیرهوطیبهالســاداتصالحیریحانیبهشمارهملی
0012944858بهســمتعضواصلــیهیاتمدیره
وســیماصدیقیبهشــمارهملــی1810050197به
ســمتعضواصلیهیاتمدیرهبرایمدتســهسال
انتخــابگردیدند.بــیبیفاطمهجهانآرابهشــماره
ملــی1827879181بهســمتبــازرساصلیبرای

مدتیکسالمالیانتخابشدند.
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها

وموسساتغیرتجاریتهران)958364(
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فتحی، کارشــناس بازار ســرمایه گفت: وضعیت بازار سرمایه به 
خصوص در سهم های بزرگ با حباب درگیر بود و موجب ریزش 

بازار شد.
 مازیار فتحی، کارشــناس بازار سرمایه گفت: باتوجه به نرخ دالر 
و ریــزش قابل توجــه بازار، من فکر میکنم حبــاب در برخی از 
سهم های بزرگ به خصوص سهم هایی که در ETF  دولتی قرار 
داشــتند، مانند گروه فوالدی، پاالیشــی ها و هلدینگ ها به طور 

نسبی پر شده است.
وی افزود: من فکر میکنم ریزش در این گروه از ســهم ها باتوجه 
به ریزش شــدیدی که در روزهای قبل داشــته اند، در روزهای 
آینده به اتمام می رســد. اما نباید انتظار صعود زیادی را داشــت. 
زیرا این سهم ها به مرحله ای پایین تر از ارزش خود نرسیده اند که 

بتوان انتظار صعود را از سهم های بزرگ داشت.
این کارشــناس بازار ســرمایه تصریح کرد: برخی از ســهم های 
بزرگ در بازار سرمایه درحال نزدیک شدن به ارزش واقعی خود 
هستند. اما بسیاری از سهم های کوچک تر در بازار، ارزندگی پیدا 
کرده اند و من به ســهم های کوچک تر در بازار ســهام که دارای 

ارزش بنیادی هستند، خوشبین تر هستم.
فتحی اظهار داشــت: باتوجه بــه اتفاقاتی که در بازار ســرمایه 

در روزهای اخیر رخ داده اســت، بسیاری از ســرمایه گذاران، به 
خصوص ســرمایه گذاران مبتدی، اقدام به فروش سهم های خود 
کرده و از بازار خارج می شوند. درنتیجه از تعداد فعاالن در بازار و 
ارزش معامالت کاســته خواهد شد و به نظر من اقبال غیرمعقول 
به ســهم های دولتی و ETF بازار کمتر شــده و بازار ســرمایه 

عاقالنه تر رفتار خواهد کرد.
وی در پاســخ به این موضوع که آیا اشخاص حقوقی در روزهای 
آینده، صف های فروش را جمــع خواهند کرد، گفت: خرید برای 
اشخاص حقوقی در برخی از قیمت ها جذاب است و اگر قیمت ها 
به صورت مجدد رشد کنند، دیگر سهم ها، به خصوص سهم های 

بزرگ جذابیتی پس از رشد  نخواهند داشت.
این کارشــناس بازار ســرمایه اضافه کرد: اگر شاهد جمع کردن 
صف هــای فروش در قیمت های فعلی هســتیم، میتوان گفت به 
این دلیل اســت که حباب به صورت نســبی در قیمت های فعلی 

سهم ها تخلیه شده است.
احتمال تغییر روند نزولی بازار ســرمایه در هفته جاری ��

همچنین هالالت، کارشــناس بازار ســرمایه گفت: بازار سرمایه 
دچار ترس از ادامه ریزش شده است و این موضوع دو دلیل دارد. 

یکی از این دالیل روانی و دیگری واقعی است.
 ولید هالالت، کارشــناس بازار سرمایه گفت: مقدار افتی که رخ 
داده، ترس از ادامه ریزش را ایجاد کرده اســت. عامل واقعی این 

امر مربــوط به خروج منابع نقد زیادی از بازار ســرمایه به دلیل 
عرضه هــای صورت گرفته، ETF دولتی، ســهام عدالت، مالیات 

معامالت و... توسط دولت است.
وی افزود: این موضوع، بازار ســهام را بــرای جذب منابع جدید 
تضعیف کرده اســت. در زمانی که بازار ســرمایه از منظر خرید 
و جذب نقدینگی ضعیف شــده بــود، اتفاقات دیگری مانند مردد 
بودن دولت در عرضه ETF دولتی رخ داد و با شکننده بودن بازار 

سهام همزمان شد.
هــالالت اضافه کرد: به نظــر من قیمت ها تا حــد کافی برای 
رسیدن به تعادل، افت کرده اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، اکثر 
نمادها خود به تعادل می رسند و به صورت کلی روند بازار سرمایه 

در هفته جاری را نزولی نمیبینم. این کارشــناس بازار ســرمایه 
تصریح کرد: برای بازگشــت بازار سهام به حالت طبیعی، تزریق 
منابــع به بازار از ســوی صندوق ها، دولــت و... تعیین تکلیف و 
اجرایی شــدن مواردی مانند ETF سوم، افزایش سرمایه از محل 
تجدیــد ارزیابی در نمادهای بزرگ که تاحدودی دولتی بوده و بر 
بازار اثرگذار هســتند، الزم اســت. وی اظهار داشت: در غیر این 
صورت برای به دســت آوردن روند صعودی، مسیر سختی پیش 
رو اســت. من فکر میکنم بازار در نمادهایی که ارزنده و سودآور 
هستند در هفته جاری به تعادل می رسد و روند حرکتی آنها منفی 
نخواهد بــود. اما در نمادهایی که باوجود ریزش اخیر ارزشــمند 

نیستند، احتمال تداوم افت وجود دارد.

سارا محسنی

بازار در سهم های بزرگ با حباب درگیر بود

رفتار عاقالنه تر بازار سرمایه در روزهای آینده
باجه خبر

 ارائه »خدمات ارزی« در شعب ارزی 
بانک آینده

28 تیر 1399 بــا راهبرد حضور مؤثر و کارآمد 
بانک آینــده در ارائــه خدمات بانکــداری و 
ارزش آفرینی بیش تر برای مشتریان، هم اکنون 
»خدمات ارزی« در شــعب بانــک آینده، در 
دسترس و قابل عرضه است. بر همین اساس، 
مشــتریان محترم می توانند جهت انجام امور 
ارزی و بانکــی، از جمله: افتتاح »ســپرده های 

مدت دار« و »قرض الحســنه پس انداز ارزی« به 32 شعبه منتخب 
بانک آینده در تهران بزرگ و 9 شــعبه در ســایر استان ها، مراجعه 
نمایند. ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی 
و هم چنین ارزی بانک آینده، از ابتدای مهرماه ســال گذشته آغاز و 
تا پایان شهریورماه ســال جاری، با اهدای جوایز نفیس و ارزشمند، 

به صورت قرعه کشی، ادامه خواهد داشت.

بدون ماسک وارد شوید!
 خدمــات غیر حضوری بانک هــا از مهم ترین 
راهکارهــای عملیاتــی برای قطــع زنجیره 
کروناست بنابراین می توانید بدون ماسک وارد 
بام شوید و امور بانکی تان را سر و سامان دهید. 
البته اگر به صورت حضوری به شعبه می روید، 

ماسک را فراموش نکنید.
به گــزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، 

این روزها هر یک از ما مســئولیت بزرگی بر دوش داریم؛ مسئولیت 
مراقبت از سالمتی خود و اطرافیان در برابر بیماری کرونا.

مهم ترین راهکار برای ایفای درســت این مســئولیت هم کاهش 
رفت و آمدهــای غیرضروری و رعایت فاصلــه گذاری اجتماعی و 
پروتکل های بهداشتی اســت. بنابراین استفاده از خدمات بانکداری 
الکترونیک و دیجیتال می تواند بخش بزرگی از این مهم را پاسخگو 
باشد. بانک ملی ایران به مشتریان خود توصیه می کند با بهره مندی 
از خدمــات غیرحضوری، عالوه بر فراهم کردن آســایش و آرامش 
خاطر و همچنین سالمتی و ایمنی خود، همراه با دیگر هموطنان در 
مسیر قطع زنجیره شیوع کرونا گام بردارند.سامانه بام بانک ملی ایران 
امکان بهره مندی از خدمات بانکداری شــعب بدون نیاز به حضور 
در بانک را برای مشــتریان فراهم آورده اســت و کاربران می توانند 
با اســتفاده از این سامانه صورتحساب بگیرند و پول کارت به کارت 
کنند. خرید شارژ، انتقال وجه بین بانکی در قالب »پایا« و »ساتنا«، 
»بام« سازمانی، پرداخت اقساط، قابلیت مدیریت حساب ها و بودجه 
ریــزی و خدمات دریافت گواهی تمکن مالی، پرداخت قبوض و... از 

دیگر خدمات بام است.

 »همراه بانک پارسیان من« را نصب 
کنید، جایزه بگیرید
در اجــرای پروتکل های بهداشــتی و با هدف 
پیش گیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین 
افزایش انگیزه مشتریان به استفاده از خدمات 
بانکداری الکترونیک، بانک پارســیان اقدام به 
برگزاری کمپین اطالع رســانی »همراه بانک 
پارســیان من » با جوایز نقدی کرده است. به 
این ترتیب دوجایزه ویژه نقدی به ارزش یکصد 

میلیون ریال و 80 جایزه نقدی هریک به ارزش 10 میلیون ریال به 
عنوان جوایز این جشنواره تعیین شده است. قرعه کشی جوایز نقدی 
به صورت هفتگی برگزار و هر هفته 16 برنده خوش شــانس دیگر 
معرفی می شــوند. در این کمپین که تا 26 شهریورماه ادامه دارد، به 
تمام مشــتریانی که نرم افزار«همراه بانک پارسیان من »را در تلفن 
همــراه خود نصب و فعال کرده امتیــاز تعلق گرفته و تراکنش های 
کارت به کارت، خرید شــارژ وپرداخت قبوض نیز در قرعه کشــی 
شرکت داده خواهند شد. شایان ذکر است؛ تمامی دارندگان کارتهای 
بانکی عضو شــبکه شتاب حتی اگر در بانک پارسیان حساب ندارند 
نیز می تواند از خدمات »همراه بانک پارسیان من » استفاده کرده و 
در کمپین شرکت کنند. اولین و دومین مرحله قرعه کشی جشنواره 
بزرگ »همراه بانک پارســیان من« برگــزار و 32 برنده جایزه 10 
میلیون ریالی از طریق صفحه رســمی بانک در اینستاگرام معرفی 

شدند و جوایز خود را دریافت کردند.

اپلیکیشن »همراه نوین« کامل تر شد
بانــک اقتصادنوین به منظور تســهیل دریافت 
خدمــات بانکــی نوین از طریق تلفــن همراه، 
اپلیکیشــن »همراه نوین« را به روزرسانی کرد 
و با امکانات و قابلیت های جدید در دســترس 
کاربــران قــرار داد.به گــزارش روابط عمومی 
اپلیکیشن  بانک اقتصادنوین؛ در نســخه جدید 
»همراه نوین« که از ابتدای شهریور ماه 1399، 

با قابلیت اجرا روی سیســتم عامل های Android و iOS و نســخه 
تحت وب در دسترس قرار گرفته است، کاربران می توانند از امکانات 
جدیدتری مانند پرداخت اقســاط بیمه عمر شرکت بیمه نوین، ذخیره 
کد شــارژ و شناسه قبض، محاسبه شماره شبا از روی شماره کارت و 
سپرده )و برعکس(، اشــتراک گذاری پیامکی رسید تراکنش، تفکیک 
انتقال وجه عادی و بین بانکی، به روزرسانی داخلی برنامه و... بهره مند 
شــوند.گفتنی اســت اپلیکیشــن »همراه نوین« کامل ترین خدمات 
بانکی مبتنی بر کارت و ســپرده را بر روی تلفن همراه به مشــتریان 

حقیقی و حقوقی ارائه می کند. 

حجت اله صیدی در دیدار از مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( به مناسبت روز پزشک خبر داد:

ارائه تسهیالت بانک صادرات ایران به مدافعان سالمت
مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار از مجتمع بیمارســتانی امام خمینی )ره(، که به 
مناسبت روز پزشک صورت گرفت، از پرداخت تسهیالت با نرخ 16 درصد به چهار هزار 
مدافع سالمت کشور در مقابله با بیماری کرونا در قالب طرح »سپهر سالمت« خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در این نشست که با حضور 
دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، روسای بیمارستان ها، 
بخش ها، معاونان، اســاتید و متخصصین کادر بهداشتی و درمانی این بیمارستان برگزار 
شــد، روز پزشک را به پزشکان، پرســتاران و همه اعضای کادر درمان کشور و به ویژه 
کادر درمانی بیمارستان امام خمینی )ره( تبریک گفت.صیدی با اشاره به توانایی، دانش و 

تخصص پزشــکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمانی کشور در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته جهان، تاکید کرد: با وجود 
زیرساخت های بزرگ اقتصادی، درمانی، صنعتی و نهادهای عمومی ریشه دار، ایران چیزی کم از دنیا ندارد و امروز به برکت تالش 
کادر درمان تحصیل کرده و فداکار، از بســیاری از کشــورهای مدعی همچون آمریکا، در کنترل و مبارزه با بیماری کرونا جلوتر 
هســتیم و کادر درمانی کشور با مدیریت موفق صورت گرفته، از این آزمون دشوار سربلند بیرون آمده است.وی در این نشست که 
با عنوان »آیین پاسداشــت مدافعان سالمت و روز پزشک« برگزار شد، از پرداخت تسهیالت ویژه با نرخ معادل دو درصد کمتر از 
نرخ سایر تسهیالت و دوره بازپرداخت طوالنی تر به پزشکان، پرستاران و کادر درمان کشور خبر داد.مدیرعامل بانک صادرات ایران 
افزود: این تسهیالت بدون نیاز به تضامین معمول و تنها با معرفی بیمارستان ها و دانشگاه علوم پزشکی قابل پرداخت است. نرخ 
آن 16 درصد و مدت زمان بازپرداخت آن 60 ماهه خواهد بود که برای تسهیل و تمرکز بیشتر پرداخت این تسهیالت، یک شعبه 

بانک صادرات ایران به این امر اختصاص خواهد یافت.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن اعالم کرد؛

3 شرط پرداخت وام 250 میلیونی مسکن
مدیر امور اعتباری بانک مســکن با اعالم 3 شرط پرداخت وام 250 میلیون تومانی مسکن 
گفت: از ابتدای ســال 98 تا 15 مرداد امسال 13 هزار و 399 فقره تسهیالت در بافت های 

فرسوده به مرحله امضا رسیده است.
محمد حســن علمداری اظهار کــرد: در بخش پرداخت تســهیالت ارزان قیمت برای احیا 
و نوســازی بافت های فرســوده بانک مسکن سال گذشــته قرارداد عاملیت با وزارت راه و 
شهرســازی امضا و همکاری گسترده ای را آغاز کرد در همین راستا این همکاری در قالب 
دومین قرارداد در سال جاری نیز استمرار پیدا کرد. وی ادامه داد: در جریان انعقاد این قرارداد 
این قول به وزارت راه و شهرســازی داده شده است که در صورت وجود منابع در چارچوب 

سیاست های اعتباری بانک مسکن امسال و همچنین در صورت وجود درخواست سازنده حرفه ای، تا سقف 250 میلیون تومان تسهیالت 
نوسازی پرداخت کند.

وی با اشاره به کارنامه یک سال اخیر تسهیالت پرداختی به پروژه های ساخت وساز در بافت فرسوده، گفت: از ابتدای سال گذشته تا 15 
مردادماه امسال، تعداد 13 هزار و 339 فقره تسهیالت به ارزش 02۷/8 میلیارد ریال به مرحله امضا قرارداد رسیده اند. از کل تسهیالت 
امضاشــده، رقمی معادل 152/2 میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک و رقمی بالغ بر 854/5 میلیارد ریال از محل قرارداد عاملیت 

تأمین شده است.
مدیر امور اعتباری بانک مســکن ارزش کل تسهیالت پرداخت شــده در بازه زمانی مذکور را معادل 619/5 میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: پیشرفت حداقل 20 درصدی پروژه ساختمانی، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق بانکی از شرایط دریافت تسهیالت نوسازی 

بافت فرسوده برای سازندگان است.

مدیرعامل بانک ایران زمین با اشــاره به تالشها و برنامه ریزی های 
صورت گرفته در ســه ســال و نیم گذشــته گفت: ما به عنوان اولین 
بانک در ایران به اجرای بانکداری دیجیتال نزدیک هســتیم. آنچه در 
ســالهای گذشته به عنوان چشم انداز بانک ایران زمین مطرح بود، در 

حال تحقق است.
به گزارش روابط عمومی: عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران 
زمین با اشــاره به تالش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در ســه 
سال و نیم گذشته حول محور بانکداری دیجیتال در این بانک گفت: 
به عنوان اولین بانک در ایران در شــرف اجرای بانکداری دیجیتال به 
صورت پایلوت هستیم. آنچه در سال های گذشته به عنوان چشم انداز 

بانک ایران زمین مطرح بود، در حال تحقق است.
پورســعید که همواره در حوزه های بانکــداری الکترونیک و دیجیتال 
فعالیت داشــته، حال آزمون دیگری را به ســرانجام خواهد رســاند. 
عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک ایران زمین 
است. وی سابق براین به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
تجارت الکترونیک پارســیان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
داده پردازی بانک پارســیان، معاون مدیرعامل بانک پارسیان در امور 
طرح و برنامــه و همچنین مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت 

بهسازان ملت مشغول به فعالیت بوده است.

مدیرعامل بانک ایــران زمین تحقق بانکــداری دیجیتال را نزدیک 
دانســت و گفت: هنوز مفهوم بانکداری دیجیتال و اجرای فرآیندهای 
آن در سطح شعب و ارائه خدمات به مشتریان برای بسیاری از فعاالن 
عرصه بانکی کشــور ســاختار اجرایی ندارد، اما بانک ایران زمین به 
عنوان اولین بانک دیجیتال کشور، با برنامه ریزی های صورت گرفته 
در سال های گذشته و مشخص کردن نقشه راه در مرحله تبدیل شدن 
به اولین بانک دیجیتال اســت و به زودی از اجرایی شــدن بانکداری 
دیجیتال رونمایی خواهیم کرد. پورسعید با بیان این نکته که چشم انداز 
بانکداری در ایران با توجه به رشــد و توسعه این صنعت تغییر خواهد 
کرد، اظهار کرد: باید آینده بانکداری و صنعت مالی را دوباره بازنگری 
کنیم. در حال حاضر شــرایط در این عرصه تغییر کرده و نگاه مردم به 
این صنعت با آنچه در گذشته بود، متفاوت شده است، انتظار مشتریان 
دیجیتال، دریافت خدمات با شکلی متفاوت است. بانکداری دیجیتال 
موضوعات و معضالت زیادی مانند امنیت حســاب ها، امنیت کاربران، 
ارائه خدمات مســتمر و ثابت در تمامی لحظات، تغییر نحوه پرداخت و 
دریافت توسط کسب وکارها و... دارد. این ها همه و همه عاملی برای 

بازنگری چشــم انداز آینده اســت.مدیرعامل بانک ایران زمین افزود: 
امروز پایش و کاوش اطالعات مشــتریان و استفاده از هوش تجاری 
در بانک ها به عنوان یک اصل بانکداری دیجیتال در حال پیاده سازی 
اســت، در کنار این امر شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و فین 
تک ها نیز به عنوان بازیگران دیجیتال نسبت به این امر اقدام می کنند 
که این امر ســبب خواهد شد بانک ها منابع مالی خود را با دقت بیشتر 
و بازدهی باالتر به مشتریان ارائه کنند.پورسعید اقدامات انجام شده در 
ســال های اخیر در بانک ایران زمین را چشمگیر دانست و گفت: ما از 
 IT سال 95 به بعد زیرساخت های فنی خود را آماده کرده ایم. هلدینگ
بانک تشکیل و شرکت های زیرمجموعه آنها با مأموریت های تنظیم 
شده فعال شــده و تمامی اقدامات بر اساس چشم انداز بانک در حال 
پیاده سازی اســت.وی ادامه داد: مرکز نوآوری ایران زمین، به عنوان 
یک نقطه اتصال ایده های نوآورانه و بانک تأســیس شده است. اعتقاد 
ما این اســت که نوآوری باید از بیرون به درون مجموعه تزریق شود 
و بانک زیرســاخت های اجرای آن را فراهــم کند. این مرکز امکانات 
بسیاری را در اختیار جوانان برای پروراندن ایده های آنها قرار می دهد. 

اخیراً این مرکز باهدف حمایت از زیســت بوم کسب وکارهای نوپای 
کشور تفاهم نامه ای را با ســازمان فناوری اطالعات ایران برای ارائه 
بسته خدمات بانکی و ارتباطی رایگان به استارت آپ ها و شرکت های 

دانش بنیان منعقد کرده است.
مدیرعامل این بانک با بیان این موضوع که بانک ایران زمین در مسیر 
تحول دیجیتال درحرکت اســت، گفت: بانک ایران زمین باور دارد که 
باید با ایجاد پلت فرم باز و ارائه API به اســتارت آپ ها و فین تک ها 
امکان ارائه سرویس ها و خدمات جدید و متفاوت را به مشتریان فراهم 
کند. به عقیده او، سازمان هایی که سریع تر و زودتر بتوانند در این مسیر 

گام بردارند، موفق تر خواهند بود.

مدیرعامل بانک ایران زمین:

تصویر بانک های سنتی به طور کامل تغییر می کند

مدیرعامل بانک دی در جمع اعضای هیئت مدیره، 
مدیران بانک و نمایندگان سهامداران، حفظ منافع 
همه ذینفعان و ســهامداران بانک به ویژه خانواده 
معزز شــهدا و ایثارگران گرانقــدر را از مهم ترین 
اولویت هــای هیئت مدیره دانســت و بر لزوم به 

کارگیری همه ابزارها در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانــک دی، دکتر برات 
کریمی در این دیدار که به درخواســت سهامداران 
و برای شــفاف ســازی درباره ابهامات پیش آمده 

پیرامون سهام برگزار شد با بیان این که ارزیابی ها 
از شرایط مطلوب بانک حکایت دارد، اطمینان داد 
که ارزش دارایی ذینفعان نزد این بانک به بهترین 
شکل حفظ خواهد شد.  وی کاهش زیان انباشته، 
کاهش قیمت تمام شده پول، افزایش جذب منابع 
و کاهش کسری نقدینگی در کنار وصول مطالبات 
معوق و سررسید گذشــته را از جمله دستاوردهای 

بانــک طی ماه های اخیر خواند و گفت: این فرآیند 
به بهبود وضعیت بانک، تحقق بانکداری حرفه ای و 
قرار گرفتن در مسیر سودآوری انجامید.وی با اشاره 
به اینکه تصمیمات هیئت مدیره بانک در راستای 
تأمین منافع ســهامداران و خانواده معزز شــهدا و 
ایثارگران است، افزود: سهام خانواده معزز شهدا و 
ایثارگران گرانقدر با مســاعدت های رییس محترم 

بنیاد شــهید و امور ایثارگــران و اقدامات صورت 
گرفته در بانک طی یک فرآیند قانونی آزادســازی 
شــد و اکنون امکان خرید و فروش این سهام در 
بازار ســرمایه وجود دارد، ولی توصیه ما این است 
که سهامداران با مشورت افراد آگاه به معامله اقدام 
کنند.کریمــی با بیان این که طبیعت بازار ســهام 
نوسانی بودن آن اســت، افزود: سهام بانک با نرخ 

حداقلی برای خانواده شــهدا و ایثارگران خریداری 
شده بود و اکنون این ســهم با افزایش چشمگیر 
قیمتی مواجه اســت. مدیرعامل بانک دی با بیان 
این که این بانک ســال ها با مشکل زیان انباشته 
مواجه بوده است، گفت: مشــکالت عدیده بانک 
در گذشته با تالش های شــبانه روزی و اقدامات 
اعضای هیئت مدیره و همــکاران خدوم برطرف 
شــده و بانک اکنون در وضعیت مطلوبی از لحاظ 

شاخص های عملیاتی قرار دارد.

حفظ منافع سهامداران و سرمایه گذاران بانک دی مهم ترین اولویت هیئت مدیره است

رییس کل بانک مرکزی؛

2.5 میلیارد دالر ارز به 
کشور برگشت

رئیــس کل بانک مرکزی از ایفای تعهد این بانک 
در تأمین سکه هایی که در سال 9۷ پیش ثبت نام 
شده اند خبر داد و گفت: در فرصتی که مقرر کردیم 

حدود دو و نیم میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات از 
ارز صادرکنندگان تأمین شد.

عبدالناصر همتی درباره چرایی عدم پرداخت سکه 
به افرادی که بیش از 500 سکه در سال 9۷ پیش 
خرید کرده اند به بهانه تأمین نشدن از سوی بانک 
مرکزی، گفت: چنین مــوردی نداریم و هرچه که 
ثبت نام شــده را تحویل دادیم مگر اینکه حکمی 

از قوه قضاییه در این بین باشــد که تکلیف آن ها 
جداست.

وی با بیان اینکه ما به تعهداتمان به صورت کامل 
عمل کردیم، افزود: بخشی از سکه ها مربوط به زیر 
18 ساله ها بوده که، ولی آن ها برای آن ها ثبت نام 
کرده بود در این بین اختالف نظری وجود داشــت 
که باتوجه به اعالم نظــر قضایی در این باره، این 

موضــوع را حل کردیم و ابــالغ کردیم که برای 
ذینفعالن حل شود.

رئیس کل بانک مرکــزی همچنین با بیان اینکه 
روند بازگشت ارز حاصل از صادرات مطلوب بوده، 
گفت: در فرصتی کــه مقرر کردیم حدود دو و نیم 
میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات از ارز صادرکنندگان 
تأمین شد و واردکنندگانی که منتظر گرفتن گواهی 

تأمین ارز از بانک مرکزی بودند توانســتند ارزشان 
را تأمین کنند.

همتــی افــزود: اکنــون هــم باتوجه بــه اینکه 
صادرکننده ها باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه 
کنند، عرضه ارز بســیار بهتر شــده و به تدریج به 
ســمتی می رویم که میان عرضــه و تقاضای ارز، 

توازن و ثبات برقرار می شود.

مدیرعامل بانک سپه مطرح کرد:
تجربه غنی بانک سپه و نیروی انسانی 
متعهد و با انگیزه بانک های ادغامی 

بزرگترین سرمایه آینده بانک سپه است
مدیرعامل بانک ســپه با بیان اینکه ادغام 5 بانک و موسســه 
اعتباری با بانک ســپه تلفیق تجربه غنی بانک ســپه و نیروی 
انسانی متعهد و با انگیزه بانک های ادغامی است که بزرگترین 

سرمایه آتی بانک سپه خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه، طی بازدید سرزده 
محمدکاظم چقازردی از شــش شعبه سابق مهر اقتصاد اعم از 
مستقل توحیدی، شهید کشوری، چهارراه قنات، مرکزی زرتشت 
غربی، اندیشــه و آرژانتین، مدیرعامل از کلیه پرسنل این شعب 

تقدیر کرد.
 بانک سپه برنامه ای برای تعدیل پرسنل بانکهای ادغامی  ��

ندارد
وی در این بازدید، با تأکید بر اینکه بانک ســپه برنامه ای برای 
تعدیل نیروی انســانی ندارد گفت: ســرمایه انسانی متعهد و با 
انگیزه بانکهای ادغامی بسیار مهم است و الزم است تا از همه 

ظرفیتها و توانایی ها و پتانســیلهای موجود در کلیه این بانکها 
استفاده شــود. چقازردی یادآور شد: همه کارکنان بانک سپه و 
بانک های ادغامی تابع ضوابط و مقررات یکســان خواهند بود و 

مالک تالش، کوشش، عملکرد و شایسته ساالری است.
وی تأکید کرد: جوان بودن شــما نعمتی اســت کهان شاءاهلل با 
درخت کهن بانک سپه ثمره ای خوبی برای نظام اقتصادی کشور 

خواهد داشت.
چقازردی اظهارداشت: در به کارگیری کارکنان بانکهای ادغامی، 
شــأن و جایگاه آنها حفظ و مالک تالش و کوشش و عملکرد 

خواهد بود.
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مدیرعامل متروی تهران خبر داد:

انتخاب مشاور طراح خطوط اکسپرس 
مترو در آینده نزدیک

مدیرعامل متروی تهران با اشاره به خطوط اکسپرس تصویب 
شــده در طرح جامع حمــل و نقل ریلی تهــران، از برگزاری 
مناقصه انتخاب مشاور طراح این خطوط تا پیش از پایان سال 

خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت راه آهن 

شــهری تهران و حومه )مترو( مناقصه انتخاب مشــاور طراح 
خطوط اکســپرس متروی تهران، پس ازتهیه اسناد فنی خاص 

این خطوط، طی 3 ماه آینده برگزار می شود.
مدیرعامــل متروی تهران با اعالم این خبر گفت: نوع ناوگان، 
تجهیزات و امور ساختمانی خطوط اکسپرس متفاوت از خطوط 
فعلی متروی تهران اســت؛ لذا نیاز به تهیه اســناد فنی جدید 

دارد.
علی امام عنوان کرد: بر اســاس طرح جامع حمل و نقل ریلی 
پایتخــت در مجموع 2 خط اکســپرس A و B برای تهران به 

تصویب رسیده است.

او با اشــاره به این نکته که تصویب خطوط اکسپرس با هدف 
ارتقای خطوط حومه ای از طریق اتصال این مسیرها با خطوط 
اکســپرس صورت گرفته، گفت: فاصله ایســتگاه ها در خطوط 
اکســپرس بیش از 3 کیلومتر و سرعت قطارها بیشتر از خطوط 
فعلی اســت؛ لذا نوع قطارهای در نظر گرفته شده برای خطوط 

اکسپرس باید از نوع خود کشش باشد.
امام در پایان با بیان آنکه خطوط اکسپرس تنها در ایستگاه های 
تبادلی مســافر گیری دارند، گفت: قطارهای خطوط اکسپرس 
در ایســتگاه ها با سرعت مســافر گیری کرده و به مسیر خود 

ادامه می دهند.

حمل و نقل

یکی از مهمترین و ارزشمندترین دارایی های نامشهودی که عموماً در اختیار دولت ها 
قرار دارد، »موقعیت اســتراتژیک کشور« است. که البته هر دولتی از این موهبت و 
ثروت بهره مند نیســت، همانطور که همه دولت ها از ثروت نفت نصیبی نمی برند. 
این دارایی پر ارزش به خصوص برای دولت ایران که در موقعیتی اســتراتژیک و 

ژئوکونومیک استثنایی واقع شده است صدچندان است.
لجســتیک تجاری به عنوان کاراترین و بهترین روش بهره برداری و مولدســازی 
دارایی »موقعیت اســتراتژیک کشور« شناخته می شــود که کشورهایی همچون 
امارات، ترکیه، قطر، عمان و ســنگاپور در همســایگی مان به خوبی اهمیت آن را 
درک کرده انــد و از آن بیش از دارایی نفتی ما در حال بهره بردن هســتند. ضمن 
اینکه لجستیک به عنوان پشتیبان فعالیت های تجاری- تولیدی، نقش حیاتی را در 

تحقق رشد اقتصادی هر کشوری ایفاء میکند.
امروزه هزینه های لجســتیکی به طور متوسط بیش از 25 درصد قیمت تمام شده 

محصوالت را به خود اختصاص می دهد.
از همین رو، لجســتیک به عنوان یکی از »محورهای رشــد و توسعه اقتصادی« 

کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
سهم خدمات از GDP در کشورهای پیشرفته به نحو چشمگیری طی یکی دو دهه 
اخیر افزایش یافته است؛ به نحویکه اکنون در هنگ کنگ، خدمات 92.5 درصد از 
GDP آن را شــکل می دهد و سهم درآمد لجستیک تجاری از GDP هنگ کنگ 
حدود 23 درصد است؛ یعنی یک شهر-کشور به وسعت تهران، سالیانه بالغ بر 83 

میلیارد دالر درآمد از محل فعالیت های لجستیکی دارد.
امروزه، تجارت در قالب زنجیره های تأمین جهانی که به وسیله شرکتهای چندملیتی 
انجام می گیــرد، 80 درصد از کل تجارت جهانــی را در بر می گیرد. ضمن اینکه 
امتزاج و نقش آفرینی کســب وکارهای ایرانی در اقتصاد و تجارت سایر کشورها و 
زنجیره های تأمین جهانی بسیار کاراتر و موثرتر از سیاستهای خودکفایی و تبدیل 
کردن ایران به جزیره ای بینیاز از تعامالت جهانی است. اما متاسفانه بیشترین حضور 
ایــران و بنگاههای ایرانی، غالباً در حلقه ابتدایی )صــادرات کاالی خام( یا حلقه 
انتهایی )فروش محصوالت نهایــی در بازارهای ایران( زنجیره های تأمین جهانی 
اســت که به واقع نمی توان آن را به عنوان حضــور بنگاه های تولیدی و خدماتی 
کشور در زنجیره های تأمین جهانی تلقی کرد. حضور بنگاه های تولیدی و خدماتی 
کشور در زنجیره های تأمین جهانی، یعنی حضور در حلقه های میانی زنجیره تأمین 

و برعهده داشتن بخشی از تولید با ارزش افزوده.
هرچند ایران دارای موقعیت اســتراتژیک و ژئوکونومیک استثنایی است؛ اما نکته 
مهم این اســت که نعمت خدادای موقعیت لجســتیکی و ترانزیتی ایران، جاودان 
نخواهد بود و در صورت ادامه فرصت سوزی ها و تعارضات داخلی در حوزه ترانزیت 

و از سویی برقرار شدن امنیت و ثبات نسبی در کشورهای همسایه )هچون عراق، 
سوریه و افغانستان(، دچار مشیت الهی در کفران نعمت خواهیم شد: )شکر نعمت، 
نعمتت افزون کند؛ کفر نعمت از کفت بیرون کند؛(. متاســفانه تحریم ها و بی ثباتی 
و ضعف کشور در مناســبات و ارتباطات بین المللی، ضربه ای مهلک بر »موقعیت 
اســتراتژیک ایران« وارد کرده اســت و بعید نیست که با ادامه روند موجود، دست 
نســل های آینده این ســرزمین از این ثروت باارزش تر از نفت، کوتاه گردد و چه 
پاسخی برای این بی تدبیری ها در از دست دادن موقعیت استراتژیک ایران خواهیم 

داشت؟!
همچون بخش تولید کشــور، ما در حوزه خدمات لجستیک تجاری نیز دچار پدیده 
خام فروشــی هستیم! ترانزیت به مثابه خام فروشــی در خدمات لجستیک تجاری 
می باشــد! در حالیکه سهم لجستیک در تجارت به طور متوسط حدود 25% ارزش 
کاال اســت؛ ترانزیت )که یکی از اجزای لجستیک تجاری است( در بهترین حالت 

درآمدی کمتر از 2% ارزش کاال را برای یک کشور به همراه دارد.
لجســتیک مقوله ای فرابخشــی و چندوجهی اســت که وزارت راه و شهرسازی 
)سازمان راهداری، شرکت راه آهن، سازمان بنادر، شرکت توسعه زیرساخت، شرکت 
فرودگاه ها، ســازمان هواپیمایی(، وزارت صنعت، معدن و تجارت )شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی، سازمان توسعه تجارت، سازمان شهرکهای 
صنعتی، ســازمان گسترش و نوســازی(، وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک، 
انبارهای عمومی(، وزارت ارتباطات )شــرکت ملی پست(، وزارت جهاد کشاورزی 
)شرکت پشتیبانی امور دام(، وزارت کشور )استانداری ها و دفتر حمل ونقل(، سازمان 

برنامه )آمایش سرزمین( در آن دخیل هستند.
الزم به یادآوری است که ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در 1396/12/03 
خطاب به دکتر نهاوندیان دســتور دادند که کارگروهــی مرکب از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور 
بررسی طرح جامع لجستیک ملی تشکیل شود که متاسفانه به فراموشی سپرده شد.

در ادامه چند پیشنهاد به منظور توسعه لجستیک در ایران که ماحصل نزدیک به دو 
دهه فعالیت تخصصی در این حوزه است، مطرح گردیده است:

1.آمایش یکپارچه لجستیک تجاری کشور )و مهمتر از آن آمایش یکپارچه صنعت-
معدن-تجارت-لجستیک کشور(

2.گرچه ایران در هریک از زیرســاخت های لجستیکی )مثل جاده، بندر، فرودگاه، 
ریــل و ...( به طور جداگانه، جایگاه نســبتاً خوبی در بین کشــورهای دنیا دارد؛ اما 
وضعیت زیرســاخت های لجســتیکی ایران به صورت یکجا اصاًل مناسب نیست. 
علــت آن را باید در جزیره ای بودن هریک از زیرســاخت ها و نبود هم بندی بین 
زیرســاخت های مختلف لجستیکی که درواقع باید مکمل یکدیگر باشند، دانست. 
پاشــنه آشیل لجســتیک ایران در بخش زیرســاخت ها، ضعف در ایجاد و توسعه 

زیرســاخت هایی است که بتواند زیرساخت های لجستیکی جدا را به یکدیگر پیوند 
دهد و امکان برقراری یک جریان بدون انقطاع در تجارت داخلی و خارجی کشــور 

ایجاد کند )انواع مراکز لجستیکی و بنادر خشک(.
3.شــکل دهی و بهره برداری از مثلث طالیی لجســتیک ایران )چابهار-مشهد-

بازرگان(. براســاس میانگین آمار تجارت خارجی ده سال اخیر، حجم کل تجارت 
بین کشورهای متأثر از مثلث طالیی لجستیک ایران حدود 800 میلیارد دالر است!

4.حمایت از شکل گیری شرکتهای تخصصی لجستیکی )3PL( در ایران که اتفاقًا 
مهمترین مانع آن موارد قانونی و بوروکراتیک تعدد مجوزها و همچنین مشــخص 

نبودن متولی انجام آن می باشد.
5.رفع معضالت توسعه پلتفرمهای لجستیکی )از جمله صدور بارنامه الکترونیکی(، 
یکی از مناســبترین و کاراترین شیوههای حل معضل خودمالکی ناوگان در کشور 
می باشــد که باعث افزایش بهره برداری اقتصادی از ناوگان تجاری کشور خواهد 

شد.
6.یکی از مهمترین اقداماتی که دولت ها به منظور اشــراف و کنترل هرچه بیشتر 
بر روان بــودن جریان کاالها در زنجیره های تأمین انجام می دهند، پیاده ســازی 
سامانه های قابلیت ردگیری و ردیابی کاال می باشد. این اقدام اساسی باعث تسهیل 
تجارت و بازرگانی کاال در سطح کشور و شفافیت هرچه بیشتر جریان های کاالیی 
خواهد شد. »توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی« آنقدر حائز اهمیت است 
که بانک جهانی آن را به عنوان یکی از شــاخص های کلیدی در ارزیابی وضعیت 

لجستیک تجاری کشورها مورد سنجش قرار می دهد.
۷.تشــویق و هدایت واحدهای صنعتی و خدماتی کشور در جهت حرکت در مسیر 

تعالی فعالیت های لجستیک و زنجیره تأمین و فرهنگ سازی و ایجاد درک و آگاهی 
الزم از اهمیت و ارزش های نهفته در کارآمدی در لجســتیک و زنجیره تأمین در 

بنگاه ها و سازمان ها
8.در حالی که گمرک یکی از بازیگران کلیدی در عرصه لجستیک تجاری کشورها 
است؛ تعارضات و تداخالت زیاد در فرایند ترخیص کاال موجب شده است تا گمرک 
نتواند کارایی و عملکرد مناســبی داشته باشــد. به نحوی که عملکرد گمرک ج.ا.ا. 

تحت تأثیر تعارض ها و تداخل های زیاد قرار دارد.
9.از آنجا که امروزه توســعه لجســتیک یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی 
کشورها به شمار می رود؛ به نظر می رسد خط مشی ها و سیاستگذاری های لجستیکی 
بایستی در قالب یک شــورایعالی زیرنظر معاون اول رئیس جمهور )از محل ادغام 
چند شورایعالی از جمله شورایعالی ترابری و شورایعالی صادرات( شکل گیرد. تقسیم 
کار ملی و برقرار هماهنگی بین وزارتخانه ها در حوزه لجستیک، بایستی توسط این 

شورایعالی انجام پذیرد.
10.اندازه گیری شاخص »سهم لجستیک از تولید ناخالص داخلی« به عنوان یکی 

از شاخص های کالن اقتصادی لحاظ شده و به طور دو ساالنه
11.اندازه گیری شاخص »سهم لجستیک از تولید ناخالص داخلی« به عنوان یکی 

از شاخص های کالن اقتصادی لحاظ شده به طور دو ساالنه
12.پررنگ کردن و اولویت دادن به تجارت و لجستیک در توسعه شبکه ریلی کشور 
)به جای رویکرد مســافری که در حال حاضر وجود دارد( و تکمیل اتصاالت غایب 
شبکه ریلی در مســیرهای ترانزیتی و کریدورهای بین المللی با رویکرد لجستیک 

تجاری

پیشنهاداتی برای توسعه لجستیک در ایران

  مجتبی سلیمانی سدهی

 مدیر کل ســالمت شــهرداری تهران گفت: عملکرد شرکت
بهره برداری متروی تهران و حومه در راستای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا قابل تقدیر اســت و از همان ابتدای شیوع این 
ویروس در بخش اطالع رسانی و آموزش همگام با اداره کل 

سالمت شهرداری تهران کار کرده است.
 به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل شــرکت

بهــره برداری متروی تهران و حومه، زینب نصیری صبح روز 
شنبه اول شــهریورماه 99 در بازدید از ایستگاه های تئاترشهر 
و میدان حضرت ولیعصر )عج( با اشــاره بــه اینکه از ابتدای 
 شــروع ویروس کرونــا ارتباط و همکاری خوبی با شــرکت

بهــره برداری متروی تهران داشــتند افــزود: در همان ابتدا 
بازدیدی را از رونــد ضدعفونی کردن قطارهــا و پایانه های 
متروی تهــران انجام دادیم و به صورت غیر رســمی نیز در 
مواقعی که از مترو اســتفاده می کنم عملکرد آن را بررسی و 

نکات مورد نیاز را عنوان کرده ام.
مدیرکل ســالمت شهرداری تهران تصریح کرد: مترو یکی از 
شرکت هایی اســت که همکاری خوبی با ستاد مقابله با کرونا 
در سطح شــهر تهران دارد و از زمان شــیوع ویروس کرونا 
دغدغه های زیادی داشــت تا بتواند تمامی دستور العمل های 

ابالغی را اجرایی کند.
نصیری با بیان اینکه از نظر تهیه و تولید ماســک و همچنین 
بحث اســتفاده مســافران از ماســک نیز دغدغه هایی وجود 
داشت گفت: سیاست های به کار گرفته شد و همکاری وزارت 
صمت با ما، مشــکلی در بخش تولید و توزیع ماسک نداشتیم 

و با اطالع رســانی و آموزش های خوبی که در بخش روابط 
عمومی و معاونت فرهنگی و اجتماعی شــرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه انجام شــد شــاهد این هستیم که در 
حال حاضر تعداد زیادی از شــهروندان و مسافران بدون هیچ 

اجباری از ماسک استفاده می کنند.
وی گفت: از 15 اردیبهشــت ماه با اجباری شــدن استفاده از 
ماســک در حمل و نقل و عمومی سیاست های اطالع رسانی 
و آموزشــی خوبی در شــبکه متروی تهران انجام شد و این 
موضوع کمک کرد مســافران حساسیت و ضرورت ها را بیشتر 
بدانند و امروز هم شاهد هستیم که بیشتر افراد در شبکه مترو 

از ماسک استفاده می کنند.
نصیری با بیان اینکه درحال حاضر شــرایط و فضا با گذشته 
تغییر پیدا کرده اســت افزود: تعداد کمــی از افرادی که وارد 
فضاهای عمومی می شــوند فاقد ماسک هســتند، در همین 
راســتا حضــور مجموعه هایی که بحث توزیع ماســک را در 
ایســتگاه های مترو دارند کمک خوبــی می کند تا افرادی که 

فاقد ماسک هستند نیز ماسک دریافت کنند.
نصیری با اشــاره به عملکرد مناســب شــرکت بهره برداری 
متروی تهران بیان کرد: امروز شــرایط خوبی مهیا اســت و 
بحث توزیع ماســک با قیمت مناســب و مصــوب نیز دنبال 

می شود.
مدیر کل ســالمت شــهرداری تهران درباره توزیع ماســک 
رایــگان به افراد نیازمند گفت: اجرای طرح خیر مؤثر در مترو 

باعث می شوند تا افراد نیازمند هم ماسک دریافت کنند.

مدیر کل سالمت شهرداری تهران خبر داد

عملکرد مناسب متروی تهران در بحث مقابله با ویروس کرونا

جمعی از دیپلمات ها و کارشناسان روابط خارجی از جمهوری اسالمی ایران و پاکستان با تاکید بر استفاده 
از ظرفیت ســازمان های اقتصادی منطقه ای برای تحکیم روابط دوجانبه و چندجانبه، عملیاتی شــدن 
ارتباط بنادر ›چابهار‹ ایران و ›گوادر‹ پاکستان را موجب تقویت فضای همکاری های دوجانبه و همچنین 
مناسبات منطقه ای عنوان کردند. جمعی از دیپلمات ها و کارشناسان روابط خارجی از جمهوری اسالمی 
ایران و پاکســتان با تاکید بر استفاده از ظرفیت ســازمان های اقتصادی منطقه ای برای تحکیم روابط 
دوجانبه و چندجانبه، عملیاتی شدن ارتباط بنادر ›چابهار‹ ایران و ›گوادر‹ پاکستان را موجب تقویت فضای 

همکاری های دوجانبه و همچنین مناسبات منطقه ای عنوان کردند.
وبینار »بازخوانی شــراکت اقتصادی پاکستان و ایران در پســا کرونا« به میزبانی پژوهشکده پاکستانی 
موســوم به انجمن اقتصادی حلقه طالیی )GREF( در شــهر الهور پاکســتان و با همکاری سفارت 

جمهوری اسالمی ایران در اسالم آباد برگزار شد.
»ماشاءاهلل شاکری« مشاور معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران و سفیر پیشین کشورمان در پاکستان 
و »مســعود محمدزمانی« کارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور خارجه در 
سخنرانی ویدیوکنفرانسی به ابعاد همکاری های دو کشور همسایه با توجه به سناریوهای فعلی در منطقه 
و جهان پرداختند. »حســنین رضا میرزا« رییس پژوهشــکده اقتصادی حلقه طالیی، ژنرال »اســکندر 
افضل« مدیرکل، »عارف کمال و ثناءهلل« از سفیران سابق پاکستان و »قندیل عباس« استاد روابط بین 

الملل دانشگاه قائداعظم در اسالم آباد نیز از دیگر سخنرانان این وبینار بودند.
شرکت کنندگان در این نشست سیاست های مهم و کلیدی دو کشور به ویژه در بحث سناریو ژئوپلیتیک 
در خلیج فارس، افغانستان، تحوالت شبه قاره و تاثیر آن بر امنیت و ثبات اقتصادی منطقه را تبیین کردند.

کارشناســان ایرانی با تاکید بر دیدگاه موثر جمهوری اســالمی درخصوص توســعه مناسبات اقتصادی 
مشترک با پاکستان، چین و روسیه به موانع موجود در مسیر همکاری های تهران-اسالم آباد اشاره کرده 
و گفتند: سیاست اصولی ایران بر همکاری های منطقه ای و دیپلماسی همسایگی به ویژه تحکیم روابط 

با همسایه شرقی پاکستان  استوار است.
آنان با انتقاد از تعلل طرف پاکستانی برای پیشبرد طرح انتقال گاز از ایران به پاکستان، افزودند: جمهوری 

اسالمی آماده اتصال گاز به کشور همسایه است.
دیپلمات های ایرانی توســعه همکاری های میان بخش های خصوصی دو کشــور را عامل گســترش 

مناسبات ایران و پاکستان دانسته و تاکید کردند: عملیاتی کردن ارتباط میان بنادر چابهار و گوادر مسیر 
همکاری های منطقه ای دو کشور همسایه را هموار می کند.

آنان خواستار استفاده از ظرفیت سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای از جمله اکو شده و  اظهار کردند: 
جمهوری اسالمی ایران برای پیوســتن به طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین موسوم به 

پروژه »سی پک« آمادگی دارد.
سخنرانان ایرانی پایبندی بر اصول و وجود اراده قوی در میان مقام های بلندپایه دو کشور دوست، توجه 

به منافع مشترک به ویژه هشیاری در قبال توطئه دشمنان مشترک را مهم برشمردند.
تمجید از مقاومت ایران در برابر تحریم های آمریکا ��

کارشناسان پاکستانی بر اهمیت پیوستن جمهوری اسالمی ایران به طرح سی پک و فرصت بهره برداری 
پاکستان از برنامه آتی همکاری های بلندمدت تهران و پکن تاکید کردند.

آنان با تمجید از مقاومت ایران در برابر تحریم های ظالمانه آمریکا، پیشبرد طرح های انرژی در منطقه از 
جمله پروژه انتقال گاز ایران به پاکســتان با مشارکت چین برای جلوگیری از فشار و تحریم های ایاالت 

متحده را حائز اهمیت دانستند.
ســخنرانان پاکستانی خواستار تشکیل کارگروه مشترک با حضور بخش های خصوصی دو کشور جهت 
یافتن راه های توسعه، ایجاد مراکز مشترک عالی برای پژوهش و تحقیقات پیشرفته و تسریع برنامه های 

تبادل دانشجو و اساتید میان ایران و پاکستان شدند.
شرکت کنندگان در این وبینار بر ضرورت توسعه و گسترش روابط مردمی دوکشور به ویژه در حوزه های 
فرهنگی و گردشگری اشاره کردند. آنان همچنین از مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران و پاکستان 
در حمایت از مردم فلســطین پس از علنی شدن روابط امارات و رژیم صهیونیستی تمجید کردند. طرف 
ایرانی از سخنان اخیر »عمران خان« نخست وزیر پاکستان، مواضع مردم و مسئولین این کشور درحمایت 

ازمردم فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.
پژوهشــکده انجمن اقتصادی حلقه طالیی )GREF( درســال 2015 در شهر الهور پاکستان باحضور 
تعدادی از نظامیان بازنشســته، دیپلمات ها و مقامات اقتصادی بازنشســته این کشور تشکیل شد که بر 
محور پیشــبرد همکاری های اقتصادی منطقه ای با کشــورهای ایران، پاکستان، چین، روسیه و ترکیه 

متمرکز است.

تقویت ارتباط بنادر چابهار-گوادر با همکاری های تهران - اسالم آباد
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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

7۰ درصد همدانی ها هگمتانه را از 
نزدیک ندیده اند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
همدان گفت: ۷0 درصد همدانی ها محوطه باستانی هگمتانه را 
از نزدیک ندیده اند.علی مالمیر شنبه یکم شهریورماه در مراسم 
اختتامیه مســابقه عکس »ناگفته هــای هگمتانه« در محوطه 
باســتانی هگمتانه همدان، بیان کــرد: در نمونه آماری یکی از 

مطالعاتی که اداره کل میراث فرهنگی اســتان داشــت، میزان 
بازدید شهروندان همدانی از محوطه باستانی هگمتانه حدود 30 
درصد بود. وی ادامه داد: با وجود آثار تاریخی بی شــماری که 
در همدان داریم و با توجه به اهمیت این محوطه باســتانی اما 
میزان شناخت مردم از آن متناسب با شأن این اثر نیست. مالمیر 
اضافــه کرد: در کنار وظایف اصلــی حفاظت و مرمت، معرفی 
بناهــای تاریخی هم یکی از مهمترین وظایف ما اســت و اگر 
ارزش و اهمیت آثار را نشناسیم نمی توانیم در راستای حفاظت 
آن ها دغدغه داشته باشیم و تالش کنیم. وی افزود: زمانی که 
شــناخت خوب از آثار تاریخی و میراث فرهنگی  وجود داشــته 

باشــد در راستای حفظ بخشی از گذشــته خود تالش خواهیم 
کرد و خود و دیگران را در راستای حفظ و مطالبه گری تشویق 
می کنیم. مالمیر توضیــح داد: یکی از مهمترین روش هایی که 
در حوزه معرفی آثار وجود دارد اســتفاده از مکتب هنر است که 
می تواند آثار را به صورت تأثیرگذار معرفی کند و دیدن عکس ها 
از دریچه دید هنرمندان بــرای بیننده تازگی دارد. وی تصریح 
کرد: می توانیم با اســتفاده از خالقیــت هنرمندان تصاویری را 
ثبت کنیم که در حال و آینده مورد اســتفاده قرار گیرد و باعث 
شود گذشته خود را بهتر بشناســیم بنابراین عکس ها ظرفیت 

خوبی برای معرفی و  تولید محتوای آثار تاریخی هستند.

گردشگری

لباس محلی کردی از مهم ترین مشخصه های فرهنگ 
مردم کردستان اســت. قدمت لباس محلی کردستان 
هماننــد خود ســاکنان این خطه، به ســالیان دور باز 
می گردد. پوشاک محلی اقوام مختلف، اطالعات جامع 
و قابل اعتنایی در خصوص فرهنگ، آداب ورســوم و 
تفکرات جامعه مورد نظــر ارائه می کند. لباس محلی 
کردی در طــول زمان های طوالنــی، تغییرات کمی 
داشته است. آب و هوای کردستان، روحیه جنگ آوری 
مردم این خطه و موقعیت جغرافیایی این ســرزمین، 
لباس محلی کردســتان را شکل داده اند. لباس محلی 
کــردی مردانه همچنان پوشــش متــداول در همه 
شهرهای کردنشین است و مردمان کردستان در نقاط 
دیگر کشــور و حتی جهان نیز پوشــش سنتی خود را 
حفظ کرده اند. لباس محلی زنان کردستان پر از رنگ و 
زیبایی است و بافته دست زنان هنرمند این خطه است.

در ایــن مقاله به بررســی لباس محلی کردســتان و 
تاریخچه و ویژگی های آن می پردازیم. برای آشنایی با 

زیبایی های پوشش اقوام کرد، با ما همراه شوید.
لباس محلــی کردی یکی از جاذبه هــای فرهنگی و 
البته بارزترین شــاخصه های فرهنگی اقوام کرد است 
که زیبایی، اصالت و تنــوع دارد. در طول تاریخ، ابزار 
متفاوتی برای آشــنایی با فرهنگ و آداب ورسوم اقوام 
مختلــف در نقاط جهان وجود داشــته اند؛ اما یکی از 
مهم ترین ابزارها برای آشنایی با فرهنگ مردمان یک 
کشــور یا قوم، لباس محلی ساکنان آن منطقه است. 
با بررســی لباس های محلی و تغییــرات آن در طول 
زمان، اطالعات برجسته تاریخی و شناخت مناسبی از 
فرهنگ یک قوم به دســت می آید.به دلیل کوهستانی 
بودن مناطق کردنشین، لباس های محلی کردی اغلب 
گشــاد هســتند تا تردد در میان کوه ها و مسیرهای 
دشوار با آن ها ســاده باشد. اجزای اصلی لباس محلی 
کردی شامل تن پوش، ســرپوش و پای افزار می شود. 
رنــگ و طرح و مدل هرکدام از این اجزا به تناســب 
آب و هوا و موقعیت اســتفاده از آن در کار یا مراسم و 
جشن ها، تفاوت می کند.در مناطق مختلف کردنشین، 
مشــخصه های مخصوص به فرهنــگ همان قوم در 
لباس ها به چشــم می خورند؛ اما شــکل کلی لباس 
محلی کردی برای مناطق مختلف بسیار شبیه به هم 
است. به دلیل سرمای هوای در استان های کردنشین از 
جمله کردستان، کرمانشاه و... از شال و سربند و دیگر 

تکه های اضافه در لباس کردی استفاده می شود.
از برجسته ترین خصوصیات لباس های محلی کردی، 
می تــوان به تنوع رنگ در آن ها اشــاره کرد. طبیعت 
زیبــا و رنگارنــگ کردســتان، الهام بخــش طراحی 
پارچه های کردی است. در گذشــته، بیشترین پارچه 
مورد اســتفاده در لباس ها در منطقه سقز بافته می شد. 
در تهیه لباس کردی از وسایل تزئینی زیادی استفاده 
می شــود. بعضی از اجزای لباس کردی زنانه با لباس 

کردی مردانه یکســان هســتند. مردمــان کرد برای 
خوش بو کردن لباس هایشــان در گذشته از گل های 
معطر اســتفاده می کردند و امروزه نیز در میان مناطق 
کردنشین استفاده از گل های خوش بو در تزئین لباس 
متداول اســت.»کالش« یاهمــان کفش مخصوص 
کردها نیز متناســب با آب و هوای مناطق کردنشین 
و برای اســتفاده عموم مردم این مناطق طراحی شده 
است. در زمان های گذشته، مناطق اطراف کوهستان 
شاهو و اورامانات، بیشترین تولیدات کفش های محلی 
کردستان را داشتند. در قسمت های بعدی به تاریخچه 
لبــاس محلی کردی و معرفی اجــزای متداول لباس 

کردی زنانه و لباس کردی مردانه می پردازیم.
تاریخچه لباس محلی کردی ��

قدمــت لباس محلی کردی به ســالیان بســیار دور 
باز می گــردد. در واقع مردمان کردســتان که خود از 
اصیل ترین مردمان مشــرق زمین و ایران هســتند، 
در طول ســالیان دراز لباس محلی کردستان را حفظ 
کرده اند و تغییرات اندکی در ظاهر لباس محلی کردی، 
ایجاد شده است. امروزه لباس محلی کردستان بخش 
قابل توجهی از فرهنگ و هویت مردمان کردســتان 
را معرفی می کند.اولیــن طراحی های موجود از لباس 
کردی به دوره صفویه برمی گردد. چند نمونه طراحی، 
باقی مانده از سفرنامه های جهان گردان اروپایی از لباس 
مردم کردســتان، در خانه کرد سنندج قرار دارند. برای 
یافتن مستنداتی از قدیمی ترین لباس های کردی نیز، 
می توان به حجاری هــای ورودی کاخ آپادانا و تصویر 
مردمان کرد با لباس های محلی کردی بر آن نگاره ها 
اشــاره کرد.از دوره قاجار به بعد، تنوع باالی پارچه ها 
باعث تکامل بیشتر لباس های سنتی کردستان شد و به 
مرور زمان بر زیبایی لباس های کردی زنانه نیز افزود. 
لباس های کردی امروزی، گرچه در شــکل و ساختار 
تفاوت زیادی با نمونه های ســنتی قدیم آن ندارند، در 

تزیینات و طرح پارچه ها بسیار متنوع تر شده اند.
لباس محلی کردی مردانه ��

لباس محلی کردی مردانه شامل قسمت های مختلفی 
اســت که کاربردهای متفاوتی دارنــد. در بخش های 
مختلف کردســتان تفاوت های محدودی در جزئیات 
پوشش مردان کرد وجود دارد؛ اما اساس پوشش لباس 

محلی مردان کردستان یکسان است.
»چوخه« یا »که وا« نیم تنه باالپوش مردان کرد است 
کــه با توجه به فصل های گرم و ســرد، با جنس های 
نازک و ضخیم دوخته می شوند. »پاتول«، شلوار گشاد 

با پاچه های تنگ اســت. به دلیل آب و هوای ســرد و 
کوهســتانی مناطق کردنشــین پاچه های شلوارهای 
کردی تنگ طراحی شــده اند، تا سرما به داخل شلوار 
نفوذ نکند. اما قســمت گشاد باالی شلوار امکان تردد 
راحت در نقاط کوهســتانی را میســر می کند. »که وا 
پاتول« پوشــش متداول برای مردان کرد اســت که 

به جای کت و شلوار معمولی می پوشند.
»ملکی« نیم تنه بدون یقه جلو باز اســت که با دکمه 
بسته می شود. »لفکه سورانی« نیز پیراهن های بلند و 
گشاد هســتند که در سر آستینشان مثلث هایی دوخته 
شده اند که به دور مچ بسته می شوند. بستن مچ ها نیز از 

نفوذ سرما در آستین ها جلوگیری می کند.
»کله بال« پوششی از نمد و بیشتر مناسب برای چوپانان 
است که روی شانه قرار می گیرد. »پیچ« دستمالی سیاه 
و سفید است که به دور کاله می پیچند تا از شل شدن 
آن جلوگیــری کند. زنان کرد این پارچه ها را با دقت و 

ظرافت باال و با تنوع طرح، می بافند.
»دســتار« همان ســربند مردان کرد است که به دور 
سرشان می بندند تا از خود در برابر سرمای کوهستانی 
کردستان محافظت کنند. بستن شال به دور کمر نیز به 
همین دلیل اســت. جنس شال های کمر لباس کردی 
مردان از پارچه های گران قیمت اســت و جنبه تزئینی 

لباس مردان نیز هست.
»کالش« یا همان پاپوش مردان کرد، مناســب برای 
فصل های گرم و تابســتان اســت و در زمان بارندگی 
و سرما استفاده نمی شــود. »پشت تند« پارچه ای سه 
متری است و با پیچ و تاب های فراوان روی کمر بسته 
می شود. در گذشــته برای نگه داشتن اسلحه، خنجر و 
چاقو در کمر از این ابزار اســتفاده می شــد. »پچ« نیز 
پارچه ای گل دار و ریش ریش اســت، که به دور دستار 
ســر می بندند و تارهای آن را روی صــورت آویزان 

می کنند.
لباس محلی کردی زنانه بر پایه باورهای مختلف رایج 
در میان این مردم طراحی شــده است. رنگ، شکل، 
جنــس و زیور آالت لباس، طبقــه اجتماعی و میزان 
تمول خانواده را نشــان می دادنــد. بخش های زیادی 
از تزئیــن و زیورهای لباس های زنان کرد، ریشــه در 
باورهای رایج در فرهنگ این قــوم دارند و به اعتقاد 
مردم کردستان حفظ این پوشش در شکل سنتی آن، 
نقش مهمی در نگهداری و انتقــال فرهنگ کرد، به 

نسل های آینده خواهد داشت.
پارچه های مورد اســتفاده در لبــاس محلی زنان کرد 

از جنس انواع کرپ یا نخی هســتند و رنگ های این 
لباس ها روشن و شاد است.

بسیاری از تزئین های لباس ها و زیورهای مورد استفاده 
بانوان کرد، برای خانواده پس اندازهایی قابل توجه بودند 
و در مواقع نیاز، برای حل مشکالت کارگشا می شدند. 
لباس محلی کردی زنانه از سه بخش اصلی سرپوش، 
تن پوش و زیورهای زنان کرد، تشکیل می شود. در این 

قسمت به بررس لباس محلی زنان کرد می پردازیم.
سرپوش ��

از گذشته تاکنون سرپوش از اجزای اصلی لباس کردی 
زنانه بوده که امروزه جای خود را به روسری های آماده 
داده اســت و تنها بانوان ســالمند هنوز از سربندهای 
قدیمی استفاده می کنند. سرپوش از دو قسمت کاله و 
سربند تشکیل می شود که در اصطالح کردی به آن ها 
»کالو« و »سروین« می گویند. کاله ها توسط بانوان 
کرد دوخته یا بافته می شدند و دو مدل »کالوفس« و 

»کالوزر« داشتند.
کالوفس تنها قســمت فوقانی ســر را می پوشاند و از 
دو الیه تشکیل می شود. الیه رویی ازجنس ابریشم یا 
مخمل و الیه زیرین آستر نرم است. حاشیه کالوفس 
با مهره و منجــوق، نواردوزی می شــود و باالی آن 
ســکه ای در وسط می دوزند تا روی پیشانی بیفتد. این 
سکه »چپوله« نام دارد و اگر به جای آن از یک ردیف 
ســکه کوچک اســتفاده کنند، »پرچنه« نام می گیرد. 
قســمت های باالی کالوفس با منجوق دوزی تزئین 

می شود.
»کالوزر« نوع دیگری از کاله های زنان کردی است 
که به نســبت کالوفس تزیینات بیش تری دارد و در 
گذشــته برای عروس ها و جوان ترها استفاده می شده 

است.
انواع روســری های کوتاه و بلند برای وصل کردن به 
کاله در کردســتان دوخته می شــدند و هنوز هم در 
میان زنان کردستان این روسری ها استفاده می شوند. 
»لچک« روسری نازک و سه گوش است که با سنجاق 
به کاله وصل می شود و سه گوشه آن روی شانه ها و 

پشت می افتند.
»ره شتی« روسری بلند دو متری است که راه راه های 
قرمز روشن و تیره دارد. این روسری مانند شنل روی 
لباس را می پوشاند و برای زیبایی بیشتر بانوان کردی 

آن را به صورت کج یا »الرپیچ« می بندند.
»هه وری« یا »کالتی« چهارگوشــی ابریشــمی با 
رنگ های سفید و قرمز است و نقوش اسلیمی دارد. این 

روسری هم به صورت الرپیچ بسته می شود و استفاده 
از آن در گذشته برای عروس ها متداول بوده است.

»شده« ابریشم ضخیم قهوه ای سیر یا زرشکی با ابعاد 
دو در دو متر است که به عنوان سربند استفاده می شود.

تن پوش ��
»کراس« پیراهنی بلند و گشاد با آستین های بلند و یقه 
گرد است. در قســمت جلوی یقه، پارچه ای مستطیل 
شکل می دوزند و روی آن دکمه می گذارند. در دوطرف 
پیراهن دو مثلت بلند دوخته می شــوند که به این تکه 
دوزی ها »تیرنج« می گویند. دو پارچه مثلثی بلند دیگر 
نیز به نام »سورانی« در سر آستین ها دوخته می شوند 
که کاربردهای زیادی دارند. در زمان کار این مثلث ها 
را به هم می بندند و آستین ها را پشت گردن می اندازند. 
در فصل سرد پیچیدن این پارچه به دور آستین ها مانع 
از نفوذ سرما می شود و برای وضو گرفتن، آستین ها را 
با ســورانی دور بازو می بندند تا پایین نیفتد. در زمان 
مراسم و جشــن ها، بانوان کرد سورانی های رنگارنگ 
را در رقص های محلی مانند دستمال استفاده می کنند.

در میان بانوان کهنســال کرد، پوشــیدن لباس های 
ســورانی رایج نیست و این لباس ها برای بانوان جوان 

کرد دوخته می شوند.
»ســوخمه« نیم تنه بدون آستین مخمل است و انواع 
تزئین های مختلف روی آن انجام می شود. در گذشته 
سوخمه را بیشــتر با ســکه دوزی زینت می دادند؛ اما 
امروزه بیشــتر از منجوق، پولک و گالبتون دوزی در 
حاشیه این لباس برای زیبا کردن آن استفاده می شود. 
در گذشته میزان تزئین سوخمه و وسایل زینت بخش 

آن، نشان دهنده میزان تمول خانواده بود.
»سلته« نیم تنه آستین دار مخملی است که در زمستان 
روی سوخمه و کراس پوشیده می شود. »کوا« نیز قبای 
بلند و جلو باز مخملین است که در دو طرف، چاک های 
بلند دارد و امروزه نیز پوششــی متداول در میان بانوان 

کردستان است.
»شووال« یا همان شــلوار کردی برای بانوان بیشتر 
جنس نخی دارد و مانند شلوارهای مردانه گشاد است و 
برای محافظت از سرما و به خصوص زمان کشاورزی و 

کار کردن پوشیده می شود.

زیورآالت زنان کرد
در تزئین قســمت های مختلف لبــاس محلی کردی 
زنانه، ســکه ها و مهره های رنگی کاربرد زیادی دارند. 
انواع نواردوزی در حاشیه لباس محلی کردی استفاده 

می شود و هنوز هم رایج است.
زیورهای ســر و پیشانی در سرپوش های کردی بسیار 
دیده می شــوند. »پلپله« سکه های فراوان روی باالی 
پیشــانی اســت و گاهی به جای آن از سنگ عقیق بر 
پایه نقره ای با آویزهای سکه یا سنگ استفاده می کنند 
و آن را »نقیم« می گویند. »الگیره« یک ردیف سکه 
روی سرپوش است که در قسمت باالی پیشانی بسته 

می شود.
یکی دیگر از زینت های سرپوش، انواع مهره های رنگی 
مانند تسبیح هستند که »موره« نام دارد و برای ثابت 
نگه داشــتن کاله از زیر چانه می گــذرد. »وره تاقی« 
کاربردی ماننــد موره دارد و از چند ردیف مهره زرد یا 
قرمز درست می شــود. »ژیر چناکه« و »په لکه« نیز 
برای ثابت نگه داشــتن کاله مناسب هستند و با سکه، 
مهره های آبی و سیاه و مهره های به هم تابیده ساخته 

می شوند.
»پشــته سه ره« نیز با ســکه های ردیف، برای تزئین 
کاله پشــت ســر قرار می گیرد و با قالب به سرپوش 

متصل می شود.
»ملوینک« گردنبندهای زینتی زنان کرد اســت و از 
انواع آن می توان به گردنبند دل ربا )یاقوت با مهره های 
کوچک(، شــیالن )ترکیب مهره هــای رنگی بزرگ 
و کوچک(، خشــل و خاو )گیاهــان معطر یا کهربا( و 
شه وگ یا شــه وه )مهره های سیاه کوچک و بزرگ( 
اشاره کرد. استفاده از »شــه وه« در میان بانوان کرد 
جنبه اعتقادی دارد. گردنبند میخک همراه با مهره های 

رنگی نیز از دیگر آویزهای تزئینی بانوان کرد است.
از دیگــر زیورهــای متــداول لباس کــردی برای 
بانــوان می توان »گــواره«  یا گوشــواره های طال یا 
دست ســاز، »بازی بن« یا بازوبند، »خرخال« یا النگو 
و »کلکه وانه« یا انگشــتر را نام برد. »کمربن زیو« یا 
همان کمربندهای زینتی از جنس نقره در گذشته میان 

بانوان کرد بسیار طرفدار داشتند.

 لباس محلی کردی؛
جلوه ای از پوشش اصیل و زیبای ایرانی

دریاچه شورمست از دیدنی های شهرستان 
ســوادکوه مازندران اســت و گردشگران 
بسیاری را برای ماهی گیری، طبیعت گردی 
و لذت بردن از مناظر زیبا به ســوی خود 

فرا می خواند.
از  یکی  دریاچــه طبیعــی شورمســت، 
کوه  دیدنی شهرســتان سواد  جاذبه های 
اســت که در 6 کیلومتری شهر پل سفید 
قرار دارد. این دریاچه کوچک و زیبا مکانی 
مناسب برای داشــتن گشت وگذاری چند 
ســاعته در دل طبیعت است و به کسانی 
که اهل شــمال گردی هســتند، پیشنهاد 
می دهیم در سفر به این خطه از این مکان 

دیدن کنند.
معرفی دریاچه شورمست ��

دریاچه شورمســت بر بلندای ارتفاعات و 
در میان درختان بلند قامت توســکا، آرام 
خفته است و تنها دریاچه طبیعی سوادکوه 
محسوب می شود. عمق شورمست پنج تا 
15 متر و در واقع، یک ســوم آن کم عمق 
و پوشــیده از خزه و جلبک است. وسعت 
این دریاچه، 15 هزار متر مربع است که با 
گســتره ای شرقی غرب، طول حدود 300 
متر و ۷0 متر عرض دارد. شــورم اســت 
در ارتفاع 940 متری از ســطح دریا قرار 
دارد؛ بنابراین با این مشخصات، دریاچه ای 

کوچک به شمار می رود.
دریاچــه شورمســت از آب چشــمه های 
زیرزمینی تغذیه می کنــد. اما امروزه این 
چشــمه ها دیگر جانی ندارند. پیش تر، هر 
سال آب دریاچه سرریز می کرد و رودخانه 
می شــد؛ اما دیگر از رود خبری نیست و 

گاهی آب سطح دریاچه پایین می رود.

مکانی که شورمست را در خود جای داده، 
دارای آب وهوایی مطبوع و دل پذیر است و 
با داشتن امکانات رفاهی و اقامتی به نسبت 
مناسب پذیرای گردشگران است. هرچند 
بازدیدکنندگان و  افزایــش  به دلیل  امروز 
عدم رســیدگی شورمست حال وهوا و بکر 
بودن گذشــته را ندارد، همچنان یکی از 
دیدنی های پرطرفدار ســوادکوه به شمار 
می رود و مسافران زیادی برای دیدن این 

دریاچه راهی این منطقه می شوند.
دریاچه شورمست کجاست؟ ��

دریاچه شورمست در نزدیکی روستایی به 
همین نام در در جنوب اســتان مازندران 
واقع است. این دریاچه را در جنوب غربی 
شهرستان سوادکوه، در 6 کیلومتری غرب 
شهر پل سفید و در نزدیکی شهرک صنعتی 
شورمســت می توانید ببینید. این دریاچه 
طبیعــی و کوچک بر بلنــدای ارتفاعات 
مشرف به پل سفید گرفته است و به دلیل 
قرار گرفتن در شــاه راه تهران - شمال و 
وجود دو محور جاده آســفالته و راه آهن از 

موقعیت بسیار مناسبی برخوردار است.
آدرس دریاچه شورمست ��

اگر از تهران عزم سفر به دریاچه شورمست 
را کرده ایــد؛ از جاده فیروزکوه به ســمت 
قائم شهر حرکت کنید، حدود 65 کیلومتر 
بعــد از فیروزکوه و گذشــتن از کنار پل 
ورســک به شهر پل ســفید می رسید. در 
مرکز شهر مسیر آسفالتی به سمت روستای 
شورمســت می رود. با ورود به این مسیر 
و عبــور از پل کوچک ابتــدای آن و طی 
مســیر تقریبی پنج کیلومتــر به دوراهی 
می رسید که مسیر سمت راست به روستای 
شورمســت و مسیر سمت چپ به دریاچه 

شورمست می رسد.

 از تهــران تا دریاچه شورمســت 200 
کیلومتر اســت و نزدیک به سه ساعت 

زمان می برد تا به این مکان برسید.
 از فیروزکــوه تا دریاچه شورمســت ۷5 

کیلومتر است.
آب و هوای دریاچه شورمست ��

آب وهوای دریاچه شورمســت به گونه ای 
اســت چهارفصل را یک جــا دارد چراکه 
منطقــه ای کــه شورمســت در آن جای 
گرفته اســت، ترکیبــی از از آب و هوای 
ســرد و کوهســتانی فیروزکوه و معتدل 
قائمشهر است. به همین دلیل هم جنگلی 
است و هم کوهستانی. در فصل تابستان 
هوای خنکی دارد و می توان منظره ای از 

کوه های سفیدپوش را تماشا کرد.
امکانات رفاهی دریاچه شورمست ��

در سفر به دریاچه شورمست نگران غذا و 
خوراکی نباشید؛ چراکه این دریاچه دارای 
امکاناتی چون رســتوران، سوپر مارکت، 
سرویس بهداشتی و پارکینگ است. الزم 
اســت بدانید که برای ورودی و پارکینگ 

نیز مبلغی از گردشگران دریافت می شود.
امکانات اقامتی دریاچه شورمست ��

اگر قصد اقامت و شب مانی در کنار دریاچه 
شورمســت را دارید، بهتر است بدانید در 
این مکان برای مسافران فضاهایی در نظر 
گرفته شده است و شــما می توانید شبی 
به یادماندنــی در کنار این دریاچه داشــته 
باشید و از آرامش و سکوت آن لذت ببرید.

 کمپینگ و و چــادر زدن: برپایی چادر و 
کمــپ در کنار دریاچه شورمســت لذت 
فراوانی دارد. در این محل، سکوهایی نیز 

وجود دارد که با پرداخت هزینه ای امکان 
چادر زدن و شبمانی فراهم است.

 اجاره ویــال و اقامتگاه: در اطراف دریاچه 
اتاق هــا و کلبه هایی نیز وجــود دارد که 
می توانید اجاره کنیــد. راه دیگر رفتن به 
روســتای شورمست و اجاره کردن ویال و 
خانه روستایی است. این روستا در نزدیکی 

دریاچه قرار دارد.
تفریح در دریاچه شورمست ��

 ماهی گیری: یکــی از تفریح های دریاچه 
البته  اســت.  ماهی گیــری  شورمســت 
ماهی گیری در دریاچه شورمست با استفاده 
از قالب ماهیگیری امکان پذیر اســت؛ اما 
بهتر اســت پیــش از اقدام بــه این کار 
اطمینان حاصــل کنید که آیا واقعاً امکان 
ماهیگیــری در این دریاچــه وجود دارد و 

آسیبی به اکوسیستم آن وارد نمی کند.
 قایق ســواری و اســکی روی آب: وجود 
اســکله شــناور و قایق های پدالی امکان 
قایق ســواری را فراهم کرده است. اسکی 
روی آب نیــز از دیگــر تفریح های آبی 

شورمست است.
 تاب بازی و اسب ســواری: در این دریاچه 
تابــی وجود دارد و شــما می توانید با تاب 
بازی بر فراز دریاچه لحظاتی شاد را تجربه 
کنید. اسب سواری در اطراف شورمست نیز 
از دیگر تفریح هایی است که در این مکان 

می توانید انجام دهید.
 دوچرخــه ســواری: اگر اهــل دوچرخه 
ســواری هستید، در ســفر به این دریاچه 
دوچرخه تان را فراموش نکنید. باالدســت 
دریاچه شورمست برای رکاب زنی مناسب 

است.
 شــنا کردن ممنوع: با وجود اینکه شــنا 
کردن بســیار مهیــج اســت، در دریاچه 

شورمست این تفریح ممنوع است و برای 
حفظ جان خود از انجام آن خودداری کنید.

بهترین فصل دریاچه شورمست ��
سرســبزی طراوت بهار، بهترین هنگامه 
برای رفتن به دامن طبیعت گشــت وگذار 
است. بهترین زمان ســفیر به شورمست 
نیز فصل بهار اســت؛ البتــه در پاییز نیز 
این دریاچه در میان رنگ های سحرانگیز 

پاییزی چشم نوازی می کند.
اگر در فصل بارندگی و ســرما راهی این 
مکان می شــوید، با توجه به مسیر و جاده 
رسیدن به شورمســت، تجهیزات الزم را 
به همراه داشته باشید تا با مشکلی مواجه 

نشوید.
جاهــای دیدنــی اطــراف دریاچه  ��

شورمست
بعــد از تفریــح و گــردش در دریاچــه 
از سایر  پیشــنهاد می دهیم  شورمســت 
جاهای دیدنی ســوادکوه در نزدیکی این 
دریاچه دیــدن کنید. تأسیســات عظیم 
استخراج زغال سنگ، پل ورسک، امام زاده 
عبدالحق سوادکوه، برج الجیم، قلعه کنگ 
لــو، امام زاده ســام والم ارفع ده، کوه های 
صخره ای خروا و نروا از جمله جاذبه های 

تماشایی سوادکوه است.
با طبیعت مهربان باشیم ��

دریاچه شورمســت تنهــا دریاچه طبیعی 
می شود.  محســوب  سوادکوه  شهرستان 
دریاچه ای که در گذشته های نه چندان دور 
بکر و دست نخورده بود و حاال این روزها با 
باز شدن پای گردشگران و مسافران حال 
و روز خوبی ندارد. برای حفظ این دریاچه 
زیبا و تماشایی از ریختن زباله در داخل آب 
دریاچه و محیط اطراف آن بپرهیزید و به 

پاکی و آرامش شورمست احترام بگذارید.

دریاچه شورمست کجاست؟ فاطمه محمدی

  مینا بهزادی منش

قصــر هیمه جی که به علت نمای ســفید رنگ آن قصر درنای 
سفید هم نامیده می شود یکی از جذاب ترین بناها در ژاپن است 

و مجموعه ای شامل 83 ساختمان چوبی است.
قصر هیمه جی در قرن چهاردهم میالدی ســاخته شــده و در 

ایالت کانسای ژاپن قرار دارد.
یکــی از فوق العاده ترین عناصر دفاعــی و امنیتی که در قصر 
هیمه جی وجود دارد نحوهٔ رسیدن به قصر اصلی است، راهروها 
و دروازه ها طوری طراحی شــده اند که کسانی که از خارج قصر 
وارد شده اند )معمواًل دزدان( ابتدا وارد یک راهروی پیچ در پیچ 
با تعداد زیادی بن بست می شوند، با وجود این راهرو و این همه 

بن بست دزدان از تصمیم خود منصرف می شوند.
قصــر هیمه جی در شــهر هیمه جی در جنــوب غربی جزیره 
هونشــو قرار دارد. این قصر اولین اثر ثبت شــده در فهرســت 

میراث جهانی یونسکو از کشور ژاپن است.
قصر هیمه جی بــه همراه قصرهای ماتســوموتو و کوماموتو از 
ســه قصر بسیار مشهور کشور ژاپن و یکی از مراکز اصلی جلب 

گردشگر محسوب می شود.

قصرهیمهجیدرژاپن
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 یکشنبه 2 شهریورماه 1399 
سال پنجم شماره 185

انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که طرح فروش سلف 
نفتــی با توجه به تبعاتی که بروی ســایر بازارها و شــاخص های 
اقتصادی خواهد داشت، روش مناسبی برای جبران کسری بودجه 
نیست و دولت می تواند راهکارهای جایگزین دیگری را برای جبران 

کسری اش انتخاب کند.
 محمد کعب عمیر با اشــاره به رویکــردی که مجلس در جریان 
بررســی ابعاد گوناگون این طرح مورد توجه قــرار داده ، گفت: بر 
اساس طرحی که با عنوان فروش سلف نفتی شناخته می شود، قرار 
است شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه مقدار معینی نفت 
خام را بر اســاس مشخصات مندرج در قرارداد سلف در برابر بهای 
نفت به فروش برســانند و در سررسیدهای مشخصی به خریداران 
تحویل دهند. هرچند آقای رییس جمهور اسم این طرح را گشایش 
اقتصادی گذاشــته اســت، اما من به عنوان یک نماینده مجلس 
معتقدم این طرح جبران کسری بودجه دولت فعلی و بدهکارکردن 

دولت آینده، آن هم بدون برنامه است.
او همچنین تاکید کرد: در خصوص این طرح باید یک کارکارشناسی 
چند جانبه صورت بگیرد و با عجله نمی توان این قدم را برداشــت 
تا مشــکل بودجه دولت کم شــود؛ هرچند شــاید بنظر برسد که 
فروش نفت سلف، بخشی از مشــکالت امروز را پوشش می دهد 
اما مشکالت تازه ای را در چشم انداز آینده برای اقتصاد و معیشت 
کشور ایجاد می کند. در واقع با این طرح، مشکالت امروز بصورت 
تصاعدی به دوره بعدی منتقل می شــوند و تبعات جبران ناپذیری 

متوجه اقتصاد کشور می شود و دولت آینده نیز بدهکار می شود.

محمدکعب ُعمیر در پاسخ به این پرسش که به هرحال دلیل دولت 
برای اجرای این طرح، حل مشــکالت بودجه ای ســال 99کشور 
است، چنانچه این بررسی ها مدت زمان زیادی بطول بینجامد فکر 
نمی کنید که مشکالت بیشــتری برای اقتصاد ایجاد شود، گفت: 
اگر دولت واقعاً اراده و همت الزم برای حل مشکل کسری بودجه 
را داشــته باشد، راهکارهای دیگری وجود دارند که از طریق آن ها 

می توان مشــکل بودجه کشور را حل کرد. در واقع مجلس در حال 
بررســی این موضوع اســت که اجرای این طرح بر روی بازارها و 

شاخص های اقتصادی چه اثراتی می تواند داشته باشد. 
عضو کمیســیون انرژی مجلس یازدهم خاطرنشان کرد:  شخصًا 
معتقدم این طرح، راهکار مناسبی برای حل مشکل کسری بودجه 
دولت نیســت؛ چرا که دولت قصد دارد منابع برآمده از آن را برای 
هزینه های جــاری تخصیص دهد در حالی که نمایندگان معتقدند 
منابع برآمده از چنین طرحی باید در مسیر رشد طرح های عمرانی 
و توســعه ای کشور  بکار گرفته شــوند. در صورت تعامل دولت با 
مجلس و سایر قوا می توانیم مشکل کسری بودجه را از طریق سایر 

روش های اقتصادی حل کنیم.
نماینده مردم شــوش در مجلس یازدهم در پاســخ به این پرسش 
که ممکن است به یکی از این طرح های اقتصادی جایگزین برای 
جبران کسری بودجه اشاره کنید؟ گفت: این موضوع در  کمیسیون 
اقتصادی و ســایر کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است. 
نمایندگان هم به دنبال روشی هستند که در کوتاه ترین زمان ممکن 
بتواند کســری بودجه دولت را جبران کند، ضمن اینکه تبعات این 
طرح ها در ســایر  بخشهای اقتصادی و بازارهای کشور نیز بررسی 
می شود تا برای حل مشکلی مثل کسری بودجه، مشکالت جدیدی 

برای اقتصاد کشور ایجاد نشود.

مهدی بیک

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

نباید پوشش کسری بودجه منجر به ایجاد 
مشکل در سایر بخش ها شود

 نفت، چاله بزرگ بر سر راه 
توافق تجاری

در طول تاریخ جهانی صنعت نفت، هیچ کشــوری به اندازه امریکا 
از نفت برای پیشــبرد مقاصد سیاســی خود استفاده نکرده است؛ از 
تحریم نفت کشــورهایی مانند ایران و ونزوئال گرفته تا اجبار خرید 

نفت در توافق تجاری با چین.
کووید19 تمام مفروضات نفتی امریکا را برهم زده است. شیوع این 
ویروس با تأثیر بر تمام بخش های اقتصادی و در نهایت تقاضا برای 
نفــت؛ اهداف امریکا را دورتر از برنامه های روی کاغذ این کشــور 
کــرده و یکی از این برنامه ها افزایش فروش نفت به چین در قالب 

توافق تجاری است.
قیمت هــای پایین نفت و فاز اول توافق ��

امــا کرونا از چه طریق توافق تجــاری چین و امریکا را تحت تأثیر 
قرارداده اســت؟ پاســخ آن را باید در کاهش قیمت نفت و مشروط 
کــردن فاز اول توافــق به افزایــش 52.4 میلیــارد دالری خرید 
محصوالت انرژی از امریکا در 2020 و 2021 )نســبت به ســطح 
خرید این محصوالت در 201۷( جســت وجو کرد. چین بزرگترین 
واردکننده نفــت در جهان، به دنبال افزایش خریــد نفت امریکا بر 
اساس فاز اول توافق تجاری خود با یکی از اقتصادهای برتر جهان 
است. اما کارشناســان معتقدند که چین نمی تواند تعهدات فاز اول 
توافق تجــاری با امریکا را اجرایی کنــد. گزارش های متعددی در 
رســانه های جهان از جمله بلومبرگ، راشــاتودی و پلتس می توان 
یافت که در بررسی های کارشناسی، تحلیلگران اقتصادی می گویند 
اگرچه چین خرید نفت از امریکا را افزایش داده اما کاهش قیمت ها 
کار را ســخت کرده و امکان اینکه فاز اول حداقل در بخش انرژی 

اجرایی نشود، زیاد است.
چین چقدر از امریکا نفت می خرد؟ ��

اداره کل گمــرک چین در تازه ترین گــزارش خود اعالم کرده که 
واردات نفت خام از امریکا در ماه آگوست )مرداد-شهریور( دو برابر 

بیشتر از ژانویه سال 2018 )14.۷1میلیون بشکه( است.
در همین حال، طبق آژانس اطالعاتی Kpler در ماه آگوست، امریکا 
در حال دســتیابی به بیشترین صادرات نفت خام به چین در یک ماه 
اخیر اســت و انتظار می رود این مقدار از مرز 30 میلیون بشکه عبور 
کند. داده های Kpler نشان داد که تا ماه سپتامبر حدود 85 میلیون 

بشکه نفت خام امریکا به چین تحویل داده می شود.
نشــریه پلتس، بــه نقل از منابع تجــاری آگاه، گــزارش داده که 
شرکت های نفتی دولت چین به خرید نفت خام امریکا برای بارگیری 
در ماه سپتامبر مشــغولند و براساس گفته این منابع، انتظار می رود 
میــزان خرید از آخرین هجوم و افزایش خریدها در ماه مه نیز فراتر 

رود.
چین که با ســقوط قیمت های جهانی نفت خام، خرید انرژی را به 
شکل دیوانه واری افزایش داده بود، اکنون با هدف نزدیک شدن به 
شــروط توافق تجاری با ایاالت متحده خرید نفت از این کشــور را 
چندین برابر کرده است. بلومبرگ نیز در گزارشی نوشته است که بر 
اســاس اطالعات به دست آمده، ماه آینده 14 میلیون بشکه نفت یا 
۷ ســوپرتانکر کامل از امریکا به سمت چین بارگیری می شوند. این 
اطالعات طبق تخمین شــرکت Vortexa و براساس رزرو موقت 
تانکرها بیان شــده و اگر تمام این محموله ها به سمت چین بروند، 
این رقم دو برابر حجم تعیین شــده ای خواهد بود که برای ماه اوت 

در نظر گرفته شده بود.
خریدهایی که سیاسی است ��

محاســبات بلومبرگ براســاس داده های گمرک نشان می دهد که 
چینی ها در نیمه اول سال جاری تنها 23 درصد از واردات کل هدف 

سال 2020 تحت توافقنامه تجاری با امریکا را اجرا کرده اند.
سرنا هوانگ، تحلیلگر ارشــد Vortexa می گوید: »افزایش خرید 
نفت خام از ایاالت متحده احتمااًل سیاســی است. چرا که انبارهای 
بزرگ نفتی چین همچنان پر اســت و قیمت فعلی نفت خام ایاالت 

متحده هم خیلی بهتر از دیگر رقبایش در خاورمیانه نیست.«
 Sinopec و PetroChina در همین حال، پاالیشگاه نفت سنگین
بیــش از 40 درصد از ســوپرتانکرهای خود را بــرای بارگیری ماه 

سپتامبر کرایه داده اند.
داده های گمرک نشان می دهد که چین به طور متوسط حدود 568 
هــزار و 500 تن یا 4.2 میلیون بشــکه نفت امریکا را در ماه می و 
ژوئن خریداری کرده است. روابط میان دو کشورچندان خوب نیست 
و مذاکرات که ابتدا قرار بود اواخر هفته گذشته برگزار شود، به تأخیر 
افتاده اســت و زمان آن هم مشخص نیســت. با این حال چینی ها 
در حال افزایش خرید نفت امریکا هســتند تا خود را برای مذاکراتی 

قوی تر آماده کنند.
اگرچه تقاضا در چین تا اندازه ای احیا شــده اســت اما تحلیلگران 
این خریدها را بر مبنای نیاز چشــم بادامی ها نمی دانند. مشکالت 
اقتصادی در حاشــیه ســود پاالیشــگاه ها و عقب ماندن تقاضای 
فرآورده های کلیدی مانند سوخت جت و همچنین هفته ها انتظار در 
صف برای تخلیه محموله های نفت خام VLCC در بنادر چین و پر 

بودن مخازن ذخیره گواه این موضوع هستند.
قیمت ها کار چین را سخت تر کرد ��

از آنجایی که در فاز اول توافق تجاری پکن و واشنگتن رقم دالری 
برای افزایش خرید انرژی در نظر گرفته شــده و بحران همه گیری 
کرونا قیمت های نفت را پایین آورده اســت، چین راه پر پیچ و خم 

زیادی تا تحقق وعده خود به امریکا در پیش دارد.
روز گذشــته در زمان تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام 
برنت 44.99 دالر در بشکه و هر بشکه نفت خام WTI که شاخص 
نفت امریکاست، 42.4۷ دالر در بشــکه بود. اما زمانی که فاز اول 
توافق تجاری تنظیم شــد، هر بشکه نفت خام به طور میانگین 63 
دالر قیمت داشت. ضمن آنکه در ماه های اخیر بویژه در ماه آوریل، 
قیمت ها در بازار جهانی نفت خام ســقوط کرد و به ارقام منفی 40 

دالر برای شاخص WTI نیز رسید.

تحلیل هفته

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: موضوع فروش بنزین به 
قیمت 90درصد فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشده است، 
یکی از طرح ها برای تغییر در ســهمیه بندی بنزین این است که 

بنزین را به کد ملی افراد اختصاص دهیم.
فریدون عباســی در حاشــیه مراســم امضای 13 قرارداد برای 
نگهداشــت تولید نفت در جمع خبرنــگاران، در خصوص مطرح 
شدن بحث تغییر سهمیه بندی بنزین در مجلس اظهار کرد:  شدت 
مصرف انرژی در ایران باال است زیرا حمل و نقل شهری و حمل 
و نقل عمومی توســعه مطلوب نداشته است. بنابراین در راستای 
صرفه جویی در مصرف ســوخت باید بین سه وزارتخانه صنعت، 

کشور و نفت هماهنگی ایجاد شود.
وی بــا بیان اینکه مصرف ســوخت در بنزین و گازوئیل منطقی 
نیســت و هر زمان که تصمیمی برای کنترل این مصرف گرفته 
می شود، با افزایش قیمت ارز، دوباره تصمیمات بی اثر خواهد شد، 
افزود: در کنار آن همواره میل به قاچاق وجود دارد زیرا به مناطق 
مرزی برای اشــتغال توجه نشــده و از تفاوت قیمت در سوخت 

استفاده می کنند.
رئیس کمیســیون انرژی مجلس با تاکید بــر اینکه تا زمانی که 
نرخ ارز کنترل نشده، ارزش پول ملی حفظ نشود و قیمت بنزین 
را واقعی نکنیــم، مصرف بی رویه خواهیم داشــت و بهره وری 

هم ایجاد نمی شــود، ادامه داد:  برای این منظور، درباره طرح های 
مختلفی بحث می شــود که یکی از آنها این است که  بنزین را به 
کد ملی اختصاص دهیم و این ســهمیه قابل فروش باشد. طرح 
دیگر که جامع تر اســت اینکه واحد جامع انرژی تعریف کنیم که 

این کار مدیریت را در مصرف انرژی ممکن خواهد کرد.
عباسی با بیان اینکه ســعی می کنیم با همفکری با وزارت نفت 
طرحی را ارائه کنیم که قابل اجرا باشــد و دولت آن را قبول کند، 
تصریح کرد: از کارهای شتاب زده نتیجه نمی گیریم، مجلس درک 
می کند که دولت مشــکالت مالی دارد و می خواهد به هر نحوی 
نقدینگی جامعه را کنترل کند. در کنار آن کسری بودجه نیز وجود 

دارد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که قیمت بنزین واقعی نشــود، قاچاق 
آن ادامه خواهد یافت، گفت: موضوع فروش بنزین به قیمت 90 
درصد فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشــده و ممکن است 

تنها نظر شخصی یکی از نمایندگان باشد.
رئیس کمیســیون انرژی مجلس رابطه مجلس و وزارت نفت را 

مطلوب دانســت و افزود:  تا کنون جلسات متعددی با وزیر نفت و 
معاونان وزارت نفت داشتیم. البته ممکن است نمایندگانی وابسته 
به جناح خاصی باشــند و حرکات مورد نظر خود را انجام دهند اما 

جو غالب، جو همدلی و همراهی است.
عباســی با بیان اینکه امضای این قراردادها به معنای گشــایش 
بیشتر و استفاده از ظرفیت های داخلی برای حل مشکالت است، 
اظهار کرد: این کار باعث می شــود توان مدیریتی کشور در حوزه 

نفت و گاز تقویت شود.
به گفته وی اجرای این قراردادها به رونق ساخت داخل تجهیزات 
کمک می کند و اســتفاده از نیروهای ایرانی در پروژه های داخلی 
را تقویت کرده و زمینه را برای صدور خدمات تخصصی در حوزه 

نفت و گاز هموار می کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هر کار صنعتی 
که صورت می گیرد جمعیت را متمرکزتر از گذشته می کند و تمدن 
جدید صنعتی ایجاد می شــود، تصریح کرد: این جمعیت نیازمند 
اقدامات خاصی است که مســئولیت های اجتماعی آن را محقق 

خواهد کرد.  
عباسی همچنین در سخنرانی در این مراسم گفت: تجارب فنی و 
مهندسی وزارت نفت می تواند رسوب الزم را در دانشگاه صنعت 
نفت داشــته باشد تا توان و تخصص را به کشورهای دیگر صادر 
کنیم. وزارت نفت می تواند در رشــد و توسعه دانشگاه و عبور از 

مرزهای دانش پیشرو باشد.
رئیس کمیســیون انرژی مجلس با تاکید بر توجه به ســالمت 
کارکنان، گفت: تنها دیدگاه فنی و مهندســی کافی نیست و باید 
پیوست ســالمت با آن همراه باشد. تحریم بر مسائل مختلف از 

فعالیت های صنعتی تا سالمت تأثیر گذار بوده است. 
عباســی با بیان اینکه مجلس در رأس امور اســت، اظهار کرد: 
برای رســیدن به این مهم باید سیستم کند اداری را از بین ببریم 
و مســوولیت های اجتماعی در کنار توسعه صنعت نفت باید مورد 
توجه قرار گیرد که با کاهش درآمدهای نفتی البته این اقدامات با 

مشکل رو به رو است.
وی بر هماهنگی بیشــتر بین دولت و مجلس تاکید کرد و افزود: 
در صورتی که از خرد جمعی در جامعه استفاده شود می توان نتایج 
بهتری به دســت آورد، از وزیر نفت دعوت کردم تا در جلسه ای 
در کمیسیون انرژی و وزرای نفت سابق، ریل گذاری برای دولت 

آینده انجام شود و برنامه ریزی 20 و 50 ساله صورت گیرد.  

 21REN گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر موسوم به
نشــان می دهد، اگر چه رشد قابل توجهی طی پنج سال گذشته در 
انرژی های تجدیدپذیر رخ داده اســت، اما باید آن را فراتر از بخش 

برق به بخش های گرمایش، سرمایش و حمل ونقل گسترش داد.
آژانس بین المللی انرژی هــای تجدیدپذیر )IRENA( در تجزیه و 
تحلیل ســاالنه مربوط به انرژی های تجدیدپذیر، گزارش داده که 
انرژی های تجدیدپذیر به طور فزاینــده ای ارزان تر از ظرفیت برق 

جدید براساس سوخت های فسیلی است.
گــزارش وضعیت انرژی های تجدیدپذیر که هر ســال از ســوی 
»شبکه سیاست گذاری انرژی های تجدیدپذیر برای قرن بیست و 
یکم )REN 21(« منتشــر می شود، پژوهش هایی درباره نرخ رشد 
انواع انرژی، روند سرمایه گذاری انرژی های پاک و میزان پیشرفت 
جهان در اهداف پایدار این بخش را انجام می دهد. براســاس این 
گزارش، تغییراتی که طی سال های اخیر در زمینه تولید برق اتفاق 
افتاده، غیرقابل توقف است. البته با وجود پیشرفت قابل توجه در تولید 
انرژی تجدیدپذیر، سهم تجدیدپذیرها در کل تقاضای انرژی نهایی 

به شدت افزایش یافته است.
براساس گزارش 2020 وضعیت انرژی های تجدیدپذیر، این بخش 
در ســال 2019، رکورد جدیدی را به ثبت رســاند و ظرفیت تولید 
برق نصب شــده این بخش بیش از 200 گیگاوات رشــد کرد که 
بیشترین افزایش مربوط به انرژی خورشیدی بود. طبق ارزیابی ها 
همچون سال های گذشته، سیاست های دولتی، هم محرک رشد و 

هم محرک کاهش بازار انرژی های تجدیدپذیر بوده است.
در این میان چین و دیگر اقتصادهای نوظهور سهم باالتری نسبت 
به اقتصادهای توسعه یافته برای سرمایه گذاری کلی در انرژی های 

تجدیدپذیر طی پنج سال اخیر داشته اند.
انرژی های بادی و خورشیدی به جریان اصلی منابع برق تجدیدپذیر 
تبدیل شــده اند و به طور فزاینده با قیمت مناســب با سوخت های 
فســیلی رقابت می کنند. تعدادی از مناطق از جمله بخش هایی از 
چین، اروپا، هند و ایاالت متحده، ســاخت نیروگاه های جدید بادی 
یا خورشیدی نســبت به نیروگاه های زغال سنگ موجود را ارزان تر 
برآورد کرده اند. اگر چه این روندها از سوی چندین کشور و منطقه 
اصلی مانند چین، اروپا و ایاالت متحده در سال 2019 تقویت شده، 
اما انرژی های تجدیدپذیر در گوشه و کنار جهان در حال رشد بوده 
است و در ســطح جهانی، 32 کشور حداقل 10 گیگاوات ظرفیت 
انرژی تجدیدپذیر در سال 2019 داشته اند. این تعداد در اوایل این 

دهه 19 کشور را شامل می شد.
پس از یک سال تقاضای پایدار، بازار برق خورشیدی در سال 2019 
با رشــد 12 درصدی به رکورد 115 گیگاوات رســید. انرژی های 
تجدیدپذیر بیش از یک ســوم ظرفیت نصب شده برای تولید برق 

و بیش از 26 درصد برق تولید شــده در جهــان را بر عهده دارند. 
ظرفیت جهانی برق حرارتی خورشــیدی در ســال 2019 به 4۷9 

گیگاوات-گرمایی رسید که 69 درصد سهم چین بود.
گزارش جدید اداره اطالعات انرژی ��

اداره اطالعــات انرژی آمریکا)EIA( در جدیدترین گزارش خود که 
در آگوست امسال منتشر شده، پیش بینی کرده است که تولید برق 
از انرژی های تجدیدپذیر، سریع ترین رشد را در سال 2020 به خود 
اختصاص خواهد داد. این اداره پیش بینی کرده است که بخش برق 
آمریکا در ســال 2020 بــه 2/ 23 گیگاوات )GW( ظرفیت جدید 

بادی و 9/ 12 گیگاوات خورشیدی اضافه کند.
این اداره، میزان تولید برق از ســلول های خورشیدی را که در سال 
2021 به صورت آنالین وارد مدار می شــود به 2/ 12 گیگاوات در 
مقایســه با پیش بینی قبلی )4/ 11 گیگاوات( افزایش داده اســت. 
با این وجود، این ظرفیت هــای اضافی در معرض درجه باالیی از 
عــدم قطعیت قرار دارد و EIA همچنان نظارت بر افزایش ظرفیت 
برنامه ریزی شده را گزارش می دهد. مصرف زغال سنگ آمریکا که 
از آوریــل به پایین ترین نقطه خود کاهش یافت در ســه ماه دوم 

2020 به 95 میلیون تن رسید.

 اداره اطالعات انرژی آمریکا انتظار دارد میزان مصرف زغال سنگ 
به اوج فصلی 12۷ میلیون تن در ســه ماهه سوم افزایش یابد، اما 
پایین تر از ســطح 2019 باقی بماند. EIA برآورد کرده اســت که 
مصرف زغال ســنگ ایاالت متحده در ســال 2020 به میزان 26 

درصد کاهش و در سال آینده)2021( 20 درصد افزایش یابد.
محدودیــت در فعالیت های تجاری و مســافرتی و کندی رشــد 
اقتصــادی مربوط به تالش های کاهش اثرات کووید-19 اســت. 
انتشــار کربن با کاهش مصرف کل ســوخت های فسیلی به ویژه 

زغال سنگ )9/ 24 درصد( و نفت )6/ 11 درصد( کاهش می یابد.
اداره اطالعــات انرژی آمریکا )EIA( در جدیدترین گزارش خود در 
ماه آگوســت 2020، پیش بینی کرد، مصرف برق آمریکا امسال 6/ 
3 درصد در مقایســه با پارسال کاهش یابد. پیش بینی این اداره از 
خرده فروشــی برق حاکی از افت 4/ ۷ درصدی است که از لحاظ 

درصدی، بیشترین کاهش در بخش تجاری محسوب می شود.
همچنین خرده فروشــی برق در بازار صنعتــی در حالی با افت 8/ 
5 درصدی پیش بینی شــده که مصرف برق خانگی این کشور در 
ســال 2020 با رشــد 2 درصدی مواجه خواهد شد. اگر چه سرما 
و برودت کمتر زمســتان در اوایل 2020 منجر به کاهش مصرف 
گرم کننده های محیطی شد، اما این عامل با افزایش تقاضای برق 
کولر و خنک کننده ها در تابستان جبران شد و تصور می شود، رشد 

مصرف برق، بیشتر از سوی افراد شاغل در خانه صورت بگیرد.
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رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی

نگاهی به جدیدترین وضعیت انرژی های تجدیدپذیر

رشد چشمگیر ظرفیت برق خورشیدی در سال2019

ماجرای نامه 114 نماینده درباره زنگنه
قطار در حال حرکت وزارت بیژن زنگنه، بار دیگر به مقابل نمایندگان 
مجلس رسیده؛ اما نه از طریق سؤال و استیضاح، بلکه از مسیر سران 
قوا! 114 نماینده مجلس شــورای اسالمی نامه ای به سران سه قوه 
نوشته اند و در این نامه بیان کرده اند که هدفشان از نوشتن این نامه 
5 بندی، تذکر به ســران 3 قوه است و »ادامه حضور بیژن زنگنه در 

مسند وزارت نفت خالف منافع و مصالح ملت و کشور است.«
به گزارش ایران، اما ســؤال اینجاســت که اگر کسی در ساختمان 
دولت، »ستون پنجم دشمن در داخل کشور« است و مستندات این 

ادعا نیز وجود دارد؛ چرا نمایندگان مجلس از ابزار قانونی و مهمی که 
در اختیار خود دارند -یعنی سؤال و استیضاح- برای برکناری تضییع 
کننده منافع ملی اســتفاده نمی کنند و بــه روش های ابداعی روی 
می آورند؟ اساســاً چه عاملی باعث می شود که مواردی را به عنوان 
اشتباهات یک وزیر در صنعت کلیدی کشور نسبت داد؛ درحالی که 
پشــتوانه علمی و فنی برای آن وجود ندارد؟البته این بار اولی نیست 
کــه »بیژن زنگنه« این چنین مورد حملــه نمایندگان مجلس قرار 
می گیرد. مجلس قبلی نیز به روش هایی مشــابه، هربار که سرعت 
قطار صنعت نفت بیشــتر می شد، ســنگ اندازی بیشتری می کرد و 
نمونــه آن را می توان در قراردادهای جدید نفتی، پس از برجام دید. 

زمانی که شــرکت های نفتی برای ســرمایه گذاری در صنعت آماده 
بودند اما نمایندگان 2 ســال تمام فقط در حال اصالح نگارش مدل 

قراردادی بودند و زمان خیلی زود از دست رفت.
اکنون »بیژن زنگنه« در ایســتگاه یکی مانده به آخر - سال پایانی 
دولــت دوازدهم- می گوید: »رابطه ما با مجلس باید خوب باشــد. 
برخی نمایندگان محترم مجلس طی نامه ای به ســران ســه قوه از 
عملکرد وزیر نفت شکایت کرده اند که من هم نامه ای خدمت رئیس 
جمهوری نوشــتم و خدمت سران ســه قوه اعالم آمادگی کردم که 
نکات و اشــکال هایی که وارد کردند دقیق بررسی شود و من آماده 
پاسخگویی هستم که صحبت های دو طرف شنیده و قضاوت شود. 
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 یکشنبه 2 شهریورماه 1399 
سال پنجم شماره 185

درخواست ستاد کرونا از مردم برای 
پرهیز از سفر در تعطیالت پیش رو

ســتاد ملی کرونا در اطالعیه ای از عموم مردم خواست که به جمع 
کثیر ایرانیان همراه بــرای مقابله با کرونا بپیوندند. در این اطالعیه 
آمده است: ضمن تشکر از همراهی و همکاری مردم ایران اسالمی 
در اجرای کلیه دستورالعمل های ستاد ملی کرونا برای پیشگیری از 
ابتال به ویروس کووید 19 با توجه تعطیالت پیش رو و احتمال سفر 

رفتن برخی از هموطنان نکات ذیل مجدداً تاکید می گردد.
1- براســاس آخرین توصیه های ســازمان بهداشت جهانی فاصله 

گذاری اجتماعی با ماندن در خانه و حداقل جابجایی در سطح شهرها 
و جاده ها و استفاده از ماســک مؤثرین ترین راه برای پیشگیری از 
کرونا می باشــد. 2- بررســی میدانی متخصصــان اپیدمی وزارت 
بهداشــت طی شش ماه گذشته موید این نکته مهم است که میزان 
ابتال و فوت ناشی از کرونا، ارتباط مستقیم با رفتن به سفر در سطح 
کشور داشته اســت و لذا رفتن به سفر به معنی قبول ریسک مبتال 
شــدن و مبتال کردن ســایر هموطنان به ویروس کووید 19 است. 
3- کاهش تلفات ناشــی از کرونا تنها با کنترل ابتال به این ویروس 
میسر بوده و همزمان کمک به کادر درمان برای فراهم آوردن امکان 

رسیدگی به سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای است.

4- با توجه به ناشــناخته بودن ویروس کوید 19 و به همین میزان 
امــکان تغییرات غیر قابل پیش بینی و واکنش این ویروس در بدن 
انســان، هشدار جدی کارشناسان بر افزایش مراقبت و اجرای دقیق 

دستورالعمل های وزارت بهداشت در پیشگیری از کرونا می باشد.
5- در پایان ضمن تشکر مجدد از اکثریت مردم عزیز کشورمان که 
با همراهی و همکاری با کادر بهداشــت و درمان در مقابله با کرونا، 
حداقل تردد در سطح شهرها و جاده ها را داشته اند از اقلیت بی توجه، 
انتظار دارد به جمع کثیر ایرانیان همراه برای مقابله با کرونا بپیوندند 
و با توجه به دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت با رعایت 
کلیه دستور العمل ها به کرونا مبتال نشوند و دیگران را مبتال نکنند.«

سالمت

 خون دماغ شدن

علت و

درمان آن

بیماری هایی که زنان از مادرانشان به ارث می برند!

به طور معمول مــردان کمتر از زنان به 
ســالمتی خود توجه می کننــد، این در 
حالی اســت که مردان نیــز باید مانند 
زنان به طــور مرتب بــرای چکاپ به 
پزشک مراجعه کرده و در مسیر مدیریت 
اســترس، انتخاب مــواد غذایی مفید و 

فعالیت های بدنی قدم بردارند.
در ادامه چند نکته مهم برای برخورداری 
از سالمتی در مردان صرف نظر از سن 
یا ســالمت عمومی به نقــل از پایگاه 
سنتر«  »جی آرام ای دی  اطالع رســانی 

آورده شده است:
۱( چکاپ سالیانه پزشکی: ��

یکــی از بهترین راه هایی کــه مردان 
می تواننــد از طریق آن ســالمتی خود 
را ارتقا دهند، این اســت که هر ســال 
بدون در نظر گرفتن سن یا نگرانی های 
سالمتی معاینه جسمی یا چکاپ پزشکی 
انجام دهند. عــالوه بر چکاپ عمومی، 
این معاینه باید شامل آزمایش کلسترول، 

گلوکز و ارزیابی فشار خون باشد.
۲( مراجعــه به پزشــک در صورت  ��

تغییرات سالمتی:
مراجعه به پزشــک همچنین در صورت 
تغییر در عادات خــواب یا اجابت مزاج، 
مشــاهده کبودی، بریدگی یا زخمی که 
به طــور عادی ترمیم نمی شــود، ایجاد 
تغییرات در خال ها یا عالئم پوســتی یا 

بروز نوســانات وزنــی غیرقابل توضیح 
ضروری اســت. به یاد داشته باشید که 
بســیاری از مســائل و مشکالت مهم 
بهداشتی و سالمتی با مشکالت جزئی 
آغاز می شوند که اگر زود تشخیص داده 
شوند، می توان از آن ها جلوگیری کرد یا 

بهتر کنترل کرد.
۳( شــناخت ســوابق خانوادگی و  ��

ارائه آن ها به پزشک:
اگر پدر یا ســایر اعضای خانواده شــما 
سابقه فشار خون باال، بیماری های قلبی، 
دیابت یا ســایر بیماری هــای مزمن را 
دارند، ممکن اســت خودتان در معرض 
خطر بیشتری برای ابتال به آن ها باشید. 
پزشــک شــما در صورت اطالع از این 
ســوابق می تواند در تهیه برنامه عملی 
برای به حداقل رســاندن این خطرات و 
افزایش احتمال تشخیص زودهنگام به 

شما کمک کند.
۴( ورزش کردن: ��

در حالت ایده آل، شــما باید حداقل 30 
دقیقــه در روز ورزش کنید. اما اگر این 
میزان ورزش به شــما فشار آورده یا در 
انجام آن مشــکل دارید، به یاد داشــته 
باشید که حتی 20 دقیقه پیاده روی سریع 
چند بار در هفته یا بازی منظم در خارج از 
خانه با بچه ها یا نوه هایتان هم می تواند 
قلب را از مزایای ســالمتی و تســکین 

دهنده استرس برخوردار کند.
۵( استراحت کافی و مناسب: ��

دست کشــیدن هرازچندگاه از کار برای 
بازی کــردن یا تماشــای تلویزیون با 
خانواده، فقط ایده های سرگرم کننده ای 
نیستند بلکه بهترین کارهایی هستند که 
به شما کمک می کنند استرس را از خود 
دور کنید. اگر در یافتن فضای تفریحی 
با مشکل روبرو هستید به دنبال راه های 
خالقانــه ای برای ســرگرمی در اوقات 
فراغت خود باشید. از این راه ها می توان 
به گوش دادن بــه کتاب های صوتی و 
پادکست ها در حین کار کردن یا مراقبت 

از گل های حیاط اشاره کرد.
6( غربالگری سرطان: ��

براساس سن، ســابقه خانوادگی و شیوه 
زندگی، پزشک ممکن است توصیه کند 
که از نظر سرطان روده بزرگ، سرطان 
پروســتات یا ســرطان ریه غربالگری 
شــوید. پس بهتر است در این ارتباط با 

پزشک خود مشورت کنید.
۷( ترک دخانیات: ��

از پزشک خود بخواهید به شما در تهیه 
برنامه عملی ترک دخانیات کمک کند، 
ســپس یک »تاریخ تــرک« را انتخاب 
کرده و به آن متعهد باشید. می توانید از 
برنامه های آنالین راهنمای ترک سیگار 

نیز کمک بگیرید.

تغذیه و رعایت نــکات مربوط به آن یکی 
از اصلی ترین ارکان حفظ ســالمتی انسان 
اســت. فردی که نکات تغذیه ای را رعایت 
کرده و رژیم غذایی خوبی داشــته باشــد 
در برابر بیماری ها مقاومت بیشــتری دارد 
چنانچه بسیاری از بیماری های گوارشی نیز 
به دلیل روش های تغذیه ای نا مناســب به 
وجود می آیند. دلیــل عمدٔه رفالکس معده 
و بیماری های گوارشی انسان در بزرگسالی 

ریشه در برنامه غذایی او در کودکی دارد.
حفظ نــکات غذایی در کــودکان اهمیت 
باالیــی دارد. کودکــی کــه برنامه غذایی 
مشــخصی دارد و بایدهــا و نبایدهــا در 
برابر  در  رعایت شــود  برنامه غذایــی اش 
اختالالت  گوارشــی.  ناراحتی های  آلرژی. 
بیش فعالی و بســیاری از مشکالت دیگر 
مصونیــت دارد. پــس از گذراندن شــش 
ماه اول و شــروع تغذیه کودک با فرنی و 
حریره ها و ... به ندرت شــروع به چشاندن 
طعم ها و غذاهــای متنوعی می کنیم که از 
نظر ما مشکلی برای سالمتی کودک ایجاد 
نمی کنند ولــی در واقع برخی از این غذاها 
و میوه هــا گاهی تا ۷ ســالگی نیز نباید در 
دســترس کودک قرار بگیرند. ســوپ های 
ساده و برخی از غذاهای خانواده که چربی 
و نمک کمی داشــته باشــند و از نظر بلع 
مشکلی نداشته باشند برای کودک مناسب 
هســتند ولی فســت فود ها. کنســروها و 

غذاهایی از این قبیل مشکالت جدی برای 
دســتگاه گوارش کودک ایجاد می کنند. با 
این دســت از غذاهای ممنوعه چقدر آشنا 

هستیم؟
غذاهــای ممنوعه: ۴ تا 6 ماهگی ��

همه غذاها از زمان تولد تا 6 ماهگی برای 
نوزادان ممنوع هســتند. تنها شــیر مادر یا 
شیرخشــکی که پزشک کودک بنابر نیاز او 
تجویز کرده باشد برای نوزاد مناسب است. 
گاهی پزشــک به دلیل کمبود وزن کودک 
اســتفاده از شیرخشک در کنار شیر مادر را 
تجویز می کند که اگر کودک حساســیت به 
الکتوز داشــته باشد و در هضم این شیرها 
به مشــکل برخورد کند باید از شیرخشک 

های گیاهی استفاده کرد.
غذاهــای ممنوعه: ۴ تا ۱۲ ماهگی ��

عســل: احتمال وجود هاگ یا دانه گیاه در 
داخل عســل زیاد است. این دانه ها موجب 
شــکل گیری باکتری »کلســتریدیوم« و 
موجب مســمومیت بوتولیســم می شــود. 
سیستم روده بزرگســاالن می تواند از رشد 
این باکتری مســموم جلوگیری کند اما این 
سیستم دفاعی در بدن کودکان زیر یکسال 

هنوز به طور کامل رشد نکرده است.
شیر گاو و شیر ســویا: بهتر است در طول 
یک سال نخست زندگی کودک به او فقط 
شیر مادر یا شیر خشک بدهید و از شیرهای 
دیگر پرهیز کنید. تا این ســن کودک توان 

هضم پروتئین موجود در شیر گاو یا سویا را 
ندارد. در ضمن، این شیرها همه مواد الزم 
برای رشــد کودک را در خود ندارند. مواد 
معدنــی موجود در آنها نیز می تواند به کلیه 

کودک آسیب برساند.
خوراکی ها:  اما ســفت  کوچــک  تکه های 
شیرینی، شکالت، بیسکوئیت، آجیل و پاپ 
کورن همه از خوراکی های بسیار خطرناک 
برای کودکان به شــمار می روند. شاید این 
مــواد را خیلی هم کوچــک و ریز کنید اما 
ممکن است وارد مجرای تنفسی کودکان و 

موجب عفونت بشوند.
خوراکی هایی  چسبناک:  اما  نرم  خوراکی ها 
همچون پاستیل و مارشمالو، ژله یا آدامس 
و شکالت کشی را نباید به کودک داد زیرا 
ممکن است در گلوی آنها گیر کند و سبب 
خفگی کودک شوند. ســبزیجاتی همچون 
هویج، کرفس و نخود سبز را باید رنده کنید 
یــا آنها را بپزید و پوره کنید. میوه های دانه 
دار همچون انگور، گوجه فرنگی گیالســی 
و هندوانه و طالبی را نیز باید به اندازه یک 
نخود کوچک ریز کنید و به کودک بدهید.

غذاهــای ممنوعه: ۱۲ تا ۳6 ماهگی ��
بهتر اســت تا یک ســالگی غذاهای سفت 
و حساســیت زا را به کودک ندهید. به ویژه 
کودکانــی که پیشــینه خانوادگی در زمینه 
آلــرژی و انواع حساســیت ها دارنــد. اما 
تحقیقات جدید ثابت کرده است این مساله 

بــه هیچ وجه به کم شــدن یا از بین رفتن 
حساسیت کودک کمکی نمی کند.

 هر غــذای جدیدی که به کودک می دهید 
بهتر اســت چندیــن روز صبــر کنید اگر 
واکنــش بدی نشــان نداد، ســپس غذای 
جدید را روی او امتحــان کنید. اگر تصور 
می کنید کودک حساسیت غذایی دارد حتمًا 
با پزشــک او مشورت کنید و اقدامات الزم 
را انجام دهید. برخی از غذاها حداقل تا سه 
ســالگی نباید در برنامه غذایی کودک قرار 

بگیرند. غذاهایی مانند:
 عسل

 سفیده تخم مرغ
 شکالت

 نوشابه های گاز دار
 آب میوه های صنعتی

 سوسیس و کالباس
 پفک و چیپس

 شکالت
 میگو وماهی و غذاهای دریایی

 آناناس
 مرکبات به استثنای لیمو شیرین

 خربزه
 کیوی

 انواع توت ها
 کره بادام زمینی

 غذاهای کنسروی
 خوراکی هایی مانند پاستیل و اسمارتیز

 ژنتیک نقش مهمی در وضعیت ســالمتی 
مــا دارد، بنابرایــن بــا بررســی وضعیت 
نشانه هایی  جســمانی مادر خود می توانید 
از وضعیــت آیندٔه خــود را در او بیابید، به 
ویژه این مســأله در مــورد بیماری هایی 
صــدق می کند که در میان زنان شــایع تر 
اســت. در ادامه به 11 نکته ای می پردازیم 
که وضعیت ســالمتی مادرتــان در مورد 

سالمتی شما آشکار می کند.
۱- استخوان بندی ضعیف ��

بیماری پوکــی اســتخوان در میان زنان 
شــایع تر از مردان است. شــواهدی قوی 
وجــود دارد که اگر مادرتان مبتال به پوکی 
اســتخوان باشد، خطر ابتال به این بیماری 
در شما باالتر اســت. در اغلب موارد، این 
مســأله ناشی از ژنتیک ساختار بدنی و کم 
بودن وزن بدن اســت. ســابقٔه شکستگی 
مفصــل ران در والدین )پــدر یا مادر( هم 
در ایــن مســأله نقش دارد. بــا این حال 
می توانید تأثیرات این مســأله را با مصرف 
مواد غذایی حاوی کلســیم و ویتامین دی 

کاهش دهید.
۲-چین و چروک های پوست ��

طبــق تحقیقات، در مــردان و زنان روند 
پیری پوست بســته به هورمون ها متفاوت 
است. ســن شــروع فرآیند کاهش تولید 
کالژن در بدن مادر شــما )در واقع سنی 
که پوست مادرتان شروع به چروک شدن 

می کند( و الگوهــای این کاهش تولید به 
شما هم به ارث می رسد، مثاًل اینکه اولین 
چروک های صورت مادرتان دور چشم های 
او ظاهر شدند یا دور لب هایش؟ به عالوه، 
شــما نوع پوســتتان را از پدر یا مادرتان 
به ارث می برید و این مســأله در احتمال 
از نور خورشید  آسیب های پوستی ناشــی 
و ابتال به ســرطان پوست تأثیرگذار است. 
بــرای مقابله با این مســأله، هر روز کرم 
ضدآفتاب بزنید و از ســرم های ضد پیری 
حاوی رتینول، ویتامین سی، فرولیک اسید 

و ویتامین ای استفاده کنید.
۳- سالمت روان ��

زنان 2 برابر بیشــتر از مردان به افسردگی 
مبتال می شــوند کــه احتمــااًل دلیل آن 
تغییــرات هورمونی زنــان و واکنش آن ها 
به ضربات روحی و اضطراب اســت، یعنی 
افسردگی در زنان اغلب بیشتر و طوالنی تر 
از مردان است. به عالوه، برخی جهش های 
ژنتیکی مرتبط با افســردگی تنها در زنان 
رخ می دهد. بنابراین اگر مادر شــما دچار 
افسردگی است، باید مراقب نشانه های این 
بیماری در خودتان باشید و در صورت لزوم 
بــرای درمان آن اقدام کنیــد. با آگاهی از 
ســابقٔه بیماری های روحی در خانوادٔه خود 
می توانید نگرشــی کنش گرایانه نسبت به 

سالمت روحی خود داشته باشید.
۴- بیماری های چشمی ��

احتمال ابتال به بیماری چشــمی آب سیاه 
و نقص بینایی یا نابینایی ناشــی از آن در 
زنان بیشــتر است. از طرفی، زنان به دلیل 
یائســگی، احتمال ابتال به سندرم خشکی 
چشــم در آن ها باالتر اســت. این سندرم 
اغلب با بیماری آب ســیاه همراه است. به 
عــالوه آب ســیاه از بیماری های ژنتیکی 
است. بنابراین اگر مادر )یا پدر( شما دچار 
این بیماری اســت، این مسأله را با چشم 
پزشــک خود در میان بگذارید و مرتبًا به 
معاینه بروید. اگر مادر شــما به آب ســیاه 
و تباهی لکه زرد )نوعی بیماری چشــمی( 
مبتال باشــد، خطر ابتال به این بیماری ها 
در شــما باالتر اســت. طبــق تحقیقات، 
پرهیز از مصرف سیگار، خطر ابتال به این 

بیماری های چشمی را کاهش می دهد.
۵- میگرن ��

احتمــال ابتال به میگــرن در زنان 3 برابر 
بیشــتر از مردان اســت که احتمااًل دلیل 
آن تغییــرات هورمونی زنان اســت. طبق 
تحقیقــات، ۷0 تا 80 درصــد افرادی که 
از میگرن رنج می برند خویشــاوندی دارند 
که او هم مبتال به میگرن اســت. ســابقٔه 
خانوادگــی برای میگرن یکی از ریســک 
فاکتورهــای اصلی در ابتال به این بیماری 
اســت. بنابراین اگر مادر شما دچار میگرن 
است، احتمال ابتال به این بیماری در شما 
بیشتر اســت. تحقیقات صورت گرفته در 

مــورد نقش ژنتیک در ایــن بیماری بیان 
می کند این مســأله بــا چگونگی عملکرد 
عروق خونی در مغز مرتبط است. با ورزش 
منظم، خــواب کافــی، مدیریت اضطراب 
و پرهیــز از کافئین و دیگــر مواد غذایی 
محرک میگرن، خطر ابتال به این بیماری 

را کاهش دهید.
6- آلزایمر ��

نزدیک به دو ســوم مبتالیان آلزایمر زنان 
هســتند. علت دقیــق این مســأله هنوز 
مشــخص نیســت اما تحقیقات حاکی از 
نقــش ژنتیــک در این بیماری اســت و 
ژن هایی شناسایی شده اند که خطر ابتال به 
آلزایمر را افزایش می دهند. اگر پدر یا مادر 
شما دچار جهش ژنتیکی آلزایمر زودهنگام 
)کــه در دهٔه ســی تا میانٔه دهٔه شــصت 
رخ می دهد( باشــد، احتمال به ارث بردن 
این بیماری در شــما پنجاه پنجاه است و 
اگر به ارث برده باشــید، احتمال رشد این 
بیماری در شــما زیاد است. اگر مادر شما 
دچار آلزایمر یا زوال عقل است، خطر ابتال 
به این بیماری هــا را با ورزش، رژیم های 
غذایی مناسب قلب، حفظ روابط اجتماعی 

و فعالیت های ذهنی کاهش دهید.
۷- وزن، فــرم بدن و میزان تناســب  ��

اندام
اگرچه وزن و فرم بدن مادر در ویژگی های 
بدنی فرزندان او نقش دارد اما به طور قطع 

تنها عامل تأثیرگذار در این مسأله نیست. 
در بســیاری از موارد، فرزندان تحت تأثیر 
سبک زندگی مادر در خصوص عادت های 
غذایــی و ورزش کردن قــرار می گیرند. 
بنابراین اگر با همان عادت غذایی مادرتان 
بزرگ شدید، تعجبی ندارد که اندامی مثل 
او داشته باشید. به همین ترتیب، بخشی از 
میزان تناسب اندام در اثر عوامل ژنتیکی و 
بخشــی دیگر از آن ناشی از سبک زندگی 
اســت. ژنتیــک نقش مهمی در ســاختار 
عضالنی بدن دارد. بــا این حال اگر مادر 
شما دچار چاقی است، با یک رژیم غذایی 
ســالم و انجام ورزش می توانید سرنوشت 

خود را تغییر دهید.
۸- بیماری قلبی و دیابت ��

شواهدی قوی وجود دارد که اگر مادرتان 
دچار بیماری قلبی، دیابت نوع 2 یا ســکته 
باشــد، خطر ابتال به این بیماری ها در شما 
بیشــتر اســت. هر چه ســن ابتال به این 
بیماری ها در مادر کمتر باشــد، این خطر 
در فرزندان باالتر است. با این حال، نقش 
فاکتورهای سبک زندگی را نباید فراموش 
کرد. برای مثال، اگر مادر شــما در ســن 
50 ســالگی دچار حملٔه قلبی شود اما 140 
کیلوگرم وزن داشــته باشد، هرگز ورزش 
نکرده باشــد و ســیگار بکید، این مسأله 
کاماًل ناشی از سبک زندگی او است. با این 
حال، اگر مادر )یا پدر( شــما دچار بیماری 

قلبی زودهنگام است برای انجام معاینه به 
یک متخصص قلب مراجعه کنید.

۹- بارداری و قدرت باروری ��
خطر ابتــال به دیابت بارداری در زنانی که 
سابقٔه بیماری دیابت در خانوادٔه آن ها وجود 
به عالوه، مسمومیت  اســت.  بیشتر  دارد، 
بارداری بیشــتر در میان زنانی شایع است 
که فشــار خون باالیی دارند و این ویژگی 
هم از طریق ژنتیک منتقل می شود. طبق 
تحقیقات، ویــار هم مســأله ای ژنتیکی 
است. بســیاری از عوامل ناباروری و سقط 
جنین ریشٔه ژنتیکی ندارند اما ممکن است 
برخی از این عوامل ژنتیکی باشــند. خطر 
ابتال بــه بیماری آندومتریوز )رشــد بافت 
داخلــی رحم در جایی بیــرون از رحم( در 
زنانی که اقوام درجــه یک آن ها مبتال به 
این بیماری هســتند بیشتر است. در موارد 
نادر، زنانــی که دچار ســقط جنین مکرر 
هستند، یک مشــکل کروموزومی ژنتیکی 
دارند که احتمال ســقط جنین را بیشــتر 
این  می تواند  ژنتیــک  آزمایــش  می کند. 

مشکل را نشان دهد.
۱۰- افسردگی بعد از زایمان ��

طبــق تحقیقــات، ژنتیک در افســردگی 
بعــد از زایمــان نقش دارد و این مســأله 
هم مانند دیگر مشــکالت روانی می تواند 
از طریــق مادر به ارث برســد. اگر مادر یا 
عضو دیگری از خانوادٔه شــما مثل خواهر 

یا خاله، افســردگی بعد از زایمان را تجربه 
کرده باشــد، خطر بروز این مشکل در شما 

بیشتر است.
۱۱- سرطان های سینه و تخمدان ��

اگر در خانوادٔه شما در چندین مورد سابقٔه 
ابتال به ســرطان ســینه یا تخمدان وجود 
دارد، اگر ســرطان ســینه در سنین پایین 
رخ داده یا اگر همــان عضو خانواده مبتال 
به هر دوی این ســرطان ها شده، احتمال 
دارد زمینٔه ژنتیکی این سرطان ها را داشته 
باشید. اگر مادر یا یکی از زنان خانوادٔه شما 
مبتال به یکی از این سرطان ها است، این 
موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید 

و یک آزمایش ژنتیک انجام دهید.
۱۲- یائسگی ��

طبق تحقیقات ســن شــروع یائسگی در 
مادر شــما تا حدودی در ســن شروع این 
دوره در شــما نقش دارد. اگر مادر شــما 
پیش از موعد دچار یائســگی شــده، باید 
این مســأله را با پزشک خود مطرح کنید. 
عوامــل زیــادی در یائســگی زودهنگام 
)قبل از 40 ســالگی( نقش دارد که برخی 
از آن هــا ژنتیکی هســتند، مانند زنانی که 
مبتال به ســندرم ایکس شــکننده هستند. 
ایکس شکننده یک جهش ژنتیکی مرتبط 
با کروموزوم ایکس اســت و این مســأله 
ناتوانی  و  فعالی  بیــش  محرک اضطراب، 

ذهنی است.

 هر مشــکلی در رابطه با بینی، تنفس 
ســالم ما را مختل می کنــد، بنابراین 
مانند  بینی  ناراحتی های  و  مشــکالت 
خون  و  عطسه  زکام،  سرماخوردگی ها، 
دماغ شدن ها یا وجود جسم خارجی در 
بینی نیاز به توجه و درمان فوری دارند.

علت خون دماغ شدن چیست؟ ��
به طــور کلی رگ هــای خونی که به 
بینی خونرسانی می کنند، خیلی ظریف 
هســتند، خونریزی بینی یا همان خون 
دمــاغ، وقتی اتفــاق می افتد که به هر 
دلیلــی رگ های داخلــی بینی چه در 
پایین تیغه بینی و چه در قســمت های 

باالتر پاره شود.
علت بیشتر خون دماغ شدن ها اغلب به 
دنبال یک ضربه شــدید به بینی است، 
ولی در برخی موارد دالیل دیگری نیز 
می تواند علت خون دماغ شــدن باشد. 
برخی دالیل بروز این مســئله عبارتند 

از:
 بــاال رفتن فشــار خــون )خونریزی 
پیوســته از بینی اغلب نشانه باالرفتن 

ناگهانی فشار خون است.(
 ضربه به سر و بینی

 گرمازدگی و تابیدن آفتاب به ســر به 
ویژه در روزهای گرم و هوای خشک

 سرماخوردگی و خشک شدن بینی
 وجود تومور در بینی

 ســخت شــدن ســرخرگ ها )وجود 
بیماری هایــی نظیــر چربــی خــون، 
کلســترول باال و تجمع رســوبات در 
دیواره سرخرگ ها یکی از دالیل خون 

دماغ شدن در سنین باال است.(
 مصرف برخی داروهــای رقیق کننده 
خون مانند بعضی انواع آنتی بیوتیک ها 

و داروهای ضد روماتیسم
 التهاب سینوس ها و بیماری سینوزیت

 برخی عفونت های بینی

 آلرژی
 کمبــود ویتامین های K و C و کمبود 

کلسیم
 ارتفاع زیاد

 مصرف الکل و مــواد مخدر )الکل از 
انعقاد خون جوگیــری کرده و یکی از 

علت های خونریزی بینی است(
 انحراف تیغه وسط بینی

 بوییدن مواد محرک شیمیایی
 اولیــن مرحله درمــان خونریزی بینی 
و بند آمدن خون دماغ، نشــاندن بیمار 
قسمت های  اتصال  محل  سپس  است. 
استخوانی و غضروفی و درست در لبه 
فشار  را  بینی  استخوان  برجستگی های 
دهید. بعد از چند دقیقه ســوراخ بینی 
در حــال خونریزی را با مقداری پنبه یا 

دستمال کاغذی ببندید.
 یکی دیگر از شــیوه های درمان خون 
دماغ شدن در طب ســنتی، استفاده از 

گل انبه اســت، این درمان بسیار مؤثر 
بوده، عصــاره این گیــاه خاصیت بند 

آوردنده خون دارد.
 برگهای تازه گشــنیز را آسیاب کنید. 
ســپس یک تا دو قطره از شیره گشنیز 
آسیاب شده را در سوراخ بینی بچکانید. 
این امر موجب توقف خونریزی خواهد 

شد.
 از راهکارهای درمان خون دماغ شدن، 
استفاده از پیاز است. مقداری پیاز رنده 
شده را با ســرکه مخلوط کرده و چند 
قطــره از ایــن مخلوط را در ســوراخ 
از خون دماغ جلوگیری  بینی بچکانید، 

می شود.
 یکی از راه های توصیه شــده در طب 
ســنتی برای درمان خون دماغ شدن، 
چکاندن 2 الی 3 قطره از ترکیب گالب 
5 واحد + سرکه 2 واحد در سوراخ بینی 

است.

 چنانچه علت خون دماغ شدن به دلیل 
خشــکی بینی باشــد، چکاندن اسانس 
نعناع به بینــی از خونریزی های مجدد 

بینی پیشگیری خواهد کرد.
 از دیگــر راه های درمــان خون دماغ، 
اســتفاده از ضماد تهیه شده با سماق 
اســت، به این منظور ضماد آب سماق 
رابه پیشــانی و روی بینی خود بمالید، 

خونریزی بینی را قطع می کند.
 یــک تکه پنبه را آغشــته به آب لیمو 
کرده و در ســوراخ بینی بگذارید. خون 

دماغ را برطرف خواهد کرد.
 از دیگر راه هــای خانگی درمان خون 
آبغوره  دماغ شدن، چکاندن چند قطره 
هنگام خونریزی، در داخل سوراخ بینی 

است.
درمان خون دماغ شدن ��

خونریزی هــای خفیــف بینــی اصواًل 
به درمان های خانگی و ســاده پاســخ 

داده، و به ســرعت خون دماغ متوقف 
می شــود. در صورتیکه، خونریزی بینی 
بیشــتر از 20 دقیقه طول کشــید و یا 
شــدت آن زیاد بود، مراجعه به پزشک 
و بیمارســتان ضــروری بــوده و باید 
شــخص  برای  کامل تری  درمان های 

بیمار صورت گیرد.
در برخی مواقــع اختالل های انعقادی 
مثل هموفیلی، لوسمی )سرطان خون(، 
کمبود پالکت خون، فشــارخون باال و 
در بچه ها بیماری های تنفسی ویروسی 
علت  می تواند  زمینه ای  بیماری های  یا 
خون دماغ شدن باشد، که نیاز است به 

سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
گاهی خونریزی بینی آنقدر شدید است 
که برای به وجود نیامدن مشکل جدی 
بــرای بیمار و حتی به خطــر نیفتادن 
جان او جراحی الزم اســت که امروزه 

با آندوسکوپی انجام می شود.

چه غذاهایی برای کودکان ممنوع هستند؟چند توصیه سالمتی به مردان
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 یکشنبه 2 شهریورماه 1399 
سال پنجم شماره 185

حسادت »بیل گیتس« به »استیو جابز« 
مؤســس مایکروسافت گفت: اگر شما به اندازه من یا هر یک از این 
افراد )مدیران عامل غول های فناوری( موفق باشید، سزاوار سؤال های 
خشــن، غیر منصفانه و سخت هســتید. دولت باید شما را زیر نظر 
داشته باشــد. این نوع ســختگیری ها با موفقیت فوق العاده قلمرو 
همراه اســت و خوب است. گیتس به جلسه استماع 29 ژوئیه اشاره 
دارد که در آن از مدیران عامل شــرکت های اپل، گوگل، فیسبوک و 
آمازون درباره فعالیت های تجاری ضد انحصاری آنها ســؤال شد. در 
طول این مصاحبه، بیل گیتس در مــورد کار بنیاد خیریه خود روی 
واکســن های در حال توســعه برای بیماری کووید-19 و همچنین 

درباره به شــهرت رســیدن خود صحبت کرد. وی گفت که اکنون 
معروف شدن کارآفرینان حوزه فناوری در فرهنگ عامه عادی شده 
اســت اما برای وی دیوانه وار بوده اســت، چرا که وی بی حوصله و 
خیلی اجتماعی نبوده، بنابراین ورود ناگهانی به این قلمرو که گیتس 
دربــاره این چه می گوید، درمورد آن چــه می گوید و غیره برای وی 
اینگونــه بوده که وای، چه اتفاقی افتاده اســت؟ گیتس همچنین از 
رقیب فقید خود، »اســتیو جابز« یاد کرد و گفت که به اندازه »استیو 
جابز« سرسخت نیست، اما اینکه او چگونه هنگام بازگشت به کمپانی 
اپل آن را تغییر داد، تحسین کرد. وی گفت: جابز یک نابغه بود، کاری 
که او انجام داد، به ویژه هنگامی که به اپل بازگشت، هیچ کس دیگر 

نمی توانســت آنچه را که او در آنجا انجــام داد، انجام دهد. من هم 
نمی توانســتم این کار را انجام دهم. بیل گیتس اعتراف کرد که به 
کاریزمای مدیرعامل فقید اپل حسادت می کرده است. وی به شوخی 
گفــت: او در انگیزه دادن بیش از حــد به افراد یک جادوگر بود. من 
یک جادوگر کوچولو بودم، بنابراین نمی توانستم تحت طلسم او قرار 
بگیرم، اما می توانستم ببینم که او دیگران را طلسم می کند. من خیلی 
به او حســادت می کردم. گیتس حتی در مورد آنچه به نظر خودش 
کاستی های شخصی وی محسوب می شود، صحبت کرد. وی گفت: 
من از نظر اجتماعی خیلی عالی نیستم، نمی دانم چگونه آشپزی کنم 

و بسیار خجالت می کشم که به هیچ زبان دیگری مسلط نیستم.

علمی

کرم چاله چیست و آیا سفر از طریق آن ممکن است؟

تیک تاک از ترامپ شکایت می کند

طبق نظریه نسبیت عام، میان بری پیش بینی می شود که پیوندی 
میان دو نقطــه در فضا-زمان ایجاد شــده و فواصل طوالنی 
بین کهکشــان ها را کوتاه می کند. این میانبر فضایی به نام پل 

اینشتین-روزن یا کرم چاله مشهور شده است.
تئوری کرم چاله ��

در سال 1935 آلبرت اینشتین و نیتن روزن، فیزیک دانان پرآوازه 
جهان با اســتفاده از نظریٔه نســبیت عام، پیشنهاد وجود پلی را 
از میان فضا-زمان مطرح کردند، این مســیر به افتخار این دو 
دانشــمند بزرگ پل اینشــتین-روزن نام گذاری شد. طبق این 
نظری، ه پل اینشــتین-روزن یا کرم چاله دو قسمت مختلف از 
فضا-زمــان را به یکدیگر متصل می ســازد. به لحاظ تئوری با 
عبور از این میانبر می توان از نقطه ای در فضا-زمان به نقطه ای 
دیگر منتقل شــد. کرم چاله شامل دو دهانه و یک گلو است که 
دهانــه گرد بوده و گلو حالتی صاف و کشــیده دارد؛ اما ممکن 
است گلو نیز بپیچد و حتی مسیری را طوالنی تر کند. معادالت 
ریاضی نظریٔه نسبیت عام اینشتین وجود کرم چاله ها را پیش بینی 
می کنند؛ اما تاکنون هیچ کرم چاله ای کشــف نشده است، جرم 
منفی ازطریق نیروی گرانش بر نور تأثیر گذاشته و مانع خروج 
نور از کرم چاله می شــود. احتمااًل دهانٔه کرم چاله از دو سیاه چاله 
تشکیل شده باشــد؛ اگرچه تبدیل یک ستارٔه در حال مرگ به 

سیاه چاله نمی تواند کرم چاله ای تولید کند.
از میان کرم چاله ها ��

داستان های علمی-تخیلی زیادی در بارٔه کرم چاله ها و عبور از 
این پرتال های فضایی ســاخته شده است، اما در واقعیت چنین 
ســفری بســیار پیچیده تر از فیلم های هالیوودی است. اولین 
مشکل در برابر چنین سفرهایی این است که پیش بینی ها اندازٔه 
کرم چاله را چیزی حدود 10 تا 33 ســانتی متر می دانند؛ البته با 
گسترش جهان ممکن است تا اندازه های بزرگتری نیز کشیده 
شوند. مشکل دیگر ثبات درونی این پل های فضایی خواهد بود، 
طبق نظریٔه اینشتین-روزن کرم چاله ها برای سفرهای فضایی 
بی فایده اند زیرا شدیداً بی ثبات هستند و دچار فروپاشی خواهند 
شــد. تحقیقات جدید وجود ماده ای مرموز را نشان می دهند که 
با ورود به کرم چاله ها آن ها را برای مدت زمان طوالنی باز نگه 
می دارد، این مادٔه مرموز با مادٔه تاریک و ضد ماده تفاوت داشته 
و شامل چگالی انرژی منفی و فشار منفی بزرگی است. این ماده 
فقط ازطریق تأثیر بر بعضی از رفتارهای محیط خالء به عنوان 
بخشــی از تحقیقات میدان کوانتومی دیده شــده است. اگر به 
یک کرم چاله مقدار کافی از این ماده چه به صورت طبیعی و چه 

به صورت مصنوعی اضافه شــود شاید به حدی از ثبات برسد که 
به عنوان روشــی برای ارسال اطالعات یا حتی انتقال مسافران 
مورد اســتفاده قرار گیرد، اما با اضافه شدن مادٔه معمولی مانند 

انسان به آن باز هم دچار بی ثباتی و فروپاشی خواهد شد.
کرم چاله ها فقط دو نقطٔه مختلــف در فضا را به یکدیگر وصل 
نمی کنند؛ بلکه ممکن اســت حتــی دو جهان مختلف را به هم 
ارتباط دهنــد؛ حتی بعضی از دانشــمندان معتقدند اگر یکی از 
دهانه های کرم چاله به شــیوه ای خاص حرکت کند سفر زمان 
نیز از این طریق میســر خواهد بود، بااین حال استیون هاوکینگ 

استفاده از چنین امکانی را ناممکن می داند.
سیاه چاله ها، دری به دنیاهای دیگر ��

آن گونه که نظریٔه نسبیت اینشتین می گوید سیاه چاله ها نقاطی از 
فضا هستند که تکینگی آن ها در باالترین حد بوده و حتی قوانین 
فیزیک نیز در آن ها می شکند. این نقاط عجیب تنها کاندیدا برای 
دهانٔه ورودی کرم چاله ها هســتند. نظریٔه جدیدی با نام گرانش 
کوانتومی حلقوی یا LQG برای اولین بار به عنوان روشــی برای 
ادغام قوانین مکانیک کوانتوم و نســبیت عام مطرح شده است. 
طبق این نظریه در یک ســیاه چاله با جمع شدن مواد و ریختن 
آن ها در گرانش قوی، فضا از طریقی دیگر باز می شود، به عنوان 
مثال اگر شــما درون یک سیاه چاله ســقوط کنید، طبق نظریٔه 
نسبیت عام، درون چاهی عمیق سقوط کرده اید؛ اما به جای آنکه 
به ته چاه برخورد کنید در فضایی بسیار کوچک فشرده می شوید. 
در حقیقت شما به ته چاه سقوط نمی کنید اما تکینگی شما زیاد 
می شود تا بی نهایت. در اینجا افزایش تکینگی در نقش سقوط به 
ته چاه عمل می کند اما در نظریٔه LQG با ســقوط شما به درون 
ســیاه چاله و نزدیک شدن به مرکز آن، گرانش به جای افزایش، 
کاهش خواهد یافت و همانگونه که شــما ازطریق ســیاه چاله 
بلعیده شدید از جایی دیگر به فضا-زمان پرتاب می شوید. شاید 
سیاه چاله ها تونل هایی به نقاط دیگر فضا زمان باشند اما به کجا؟ 
جالــب اینکه نظریٔه LQG به عنوان رقیبــی برای نظریٔه انفجار 
بزرگ یا مهبانگ مطرح می شود. طبق این نظریه دنیا از انفجار 
یک نقطه با چگالی بی نهایت ایجاد نشــده؛ بلکه جهانی دیگر 
از بعــدی دیگر در تونلی فرو ریختــه و در این بعد جهان ما را 
به وجود آورده اســت. شواهد کافی برای اثبات این نظریه وجود 
ندارد؛ اما دانشــمندان در تالش برای یافتن حلقه های ناشناختٔه 
این نظریٔه زیبا هستند.با فناوری کنونی ما قادر به بزرگ و با ثبات 
کردن کرم چاله ها نیســتیم؛ حتی اگر بتوانیم آن ها را ببینیم، اما 
دانشمندان به تحقیقات خود ادامه می دهند به این امید که روزی 
روشی برای استفاده از این میانبرهای فضایی پیدا شود و انسان 

کائنات را مستعمرٔه خویش سازد، اگرچه آن روز نزدیک نیست.

طبق گزارش های منتشر شده، روسیه قصد دارد واکسنی را که نتایج کارآزمایی های 
اولیه آن منتشر نشده است، وارد کارآزمایی بالینی بزرگی کند.

روســیه پــس از تأیید ســریع هفتٔه گذشــته واکســن کووید 19 که هنــوز وارد 
کارآزمایی های بالینی دقیق نشــده اســت، اعالم کرده است که قصد دارد واکسن 
خود را در کارآزمایی که هفتٔه آینده آغاز می شود به بیش از 40 هزار داوطلب تزریق 
کند.براســاس بیانیٔه مطبوعاتی 20 آگوست صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
که از توســعٔه واکسن مذکور حمایت مالی کرده اســت، تزریق هایی که قرار است 
انجام شود، بخشــی از مطالعٔه بالینی چندمرکزی کنترل شده با دارونمای دوسوکور 
تصادفی واکسن Sputnik V هستند. بیش از 40 هزار فرد برای کارآزمایی در بیش 
از 45 مرکز پزشکی به کار گرفته خواهند شد. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در تاریخ 11 آگوســت، اعالم کرد که واکسن Sputnik V تأیید نظارتی را به دست 
آورده است و به این ترتیب، واکسن مذکور اولین واکسن کووید 19 در جهان است 
که تأیید داخلی را گرفته است. پوتین از واکسن Sputnik V به عنوان یک موفقیت 
نام برد و حتی اعالم کرد یکی از دختران او این واکســن را دریافت کرده اســت. 
پوتین با اشــاره به اینکه Sputnik V آزمایش های مورد نیاز را گذرانده است، گفت: 
»من می دانم کارآیی آن تأیید شــده اســت و ایمنی پایداری ایجاد می کند.« طبق 
گزارش ها، مقامات متعهد شــده اند میلیون ها نفر را در ماه های آینده واکسینه کنند. 
اما پژوهشــگران و کارشناسان بهداشت عمومی به شدت درمورد واکسنی که پوتین 
ادعا می کند، شــک دارند. تا به امروز، مشخص شده اســت که Sputnik V فقط 
روی ۷6 نفر و در دو کارآزمایی بالینی کوچک مورد آزمایش قرار گرفته اســت که 
هیچ یک از آن ها با هدف یا قابلیت ارزیابی تأثیر آن دربرابر ویروس عامل کووید 19 
یعنی SARS-CoV-2 طراحی نشــده است. داده های آن کارآزمایی های کوچک 
اولیه نه در مجلٔه علمی منتشر شده و نه علنی شده است. به طور معمول، واکسن ها 

پس از موفقیت در ســه مرحلــٔه کارآزمایی های بالینی که مرحلــه به مرحله تعداد 
شــرکت کنندگان در آن ها بیشتر می شود، تأیید می شوند. یعنی کارآزمایی ها در آغاز 
فقط با چندین فرد آغاز می شــود تا بی خطر بودن واکســن مورد آزمایش قرار گیرد 
)مرحله یک(، ســپس برای ادامٔه آزمایش بی خطر بودن و پاسخ ایمنی روی صدها 
فرد آزمایش می شود )مرحله دو( و درنهایت برای بررسی این موضوع که آیا واکسن 
واقعًا مؤثر اســت یا نه، وارد آزمایشی با ده ها هزار فرد می شود )مرحله سوم(. به نظر 
می رسد Sputnik V فقط مراحل اول و دوم را گذرانده باشد و نتایج این آزمایش ها 
هنوز منتشر نشده اســت. عالوه براین، در گواهی تأیید دولت روسیه اجازٔه دریافت 
واکسن به وســیلٔه تعداد کمی از شهروندان از گروه های آسیب پذیر داده شده است. 
این گواهی همچنین تصریح می کند که واکســن تا اول ژانویه 2021 احتمااًل پس 
از تکمیل کارآزمایی های بزرگ تر، نمی تواند به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد. 
بنا به گزارش ها، سازمان جهانی بهداشت در تالش برای مشخص کردن داده هایی 
که روســیه تاکنون درمورد واکسن به دســت آورده و مواردی که برای نشان دادن 
اثربخشی واکسن به آن ها نیاز دارد، گفت وگو با این کشور را آغاز کرده است. یکی 
از مقامات ارشــد سازمان جهانی بهداشــت می گوید که درمورد واکسن کووید 19 
ضروری است ازنظر مباحث ایمنی و کارآیی واکسن اهمال نکنیم. کارآزمایی جدید، 
ممکن اســت در ماه های آینده پاســخ هایی درمورد ایمنی و اثربخشی واکسن ارائه 
دهــد؛ اما درحال حاضر اطالعات کمی وجــود دارد. کارآزمایی جدید در پایگاه دادٔه 
Clinicaltrials.gov ثبت نشده اســت. کارآزمایی های بالینی که در سراسر جهان 
 Sputnik V انجام می شــود، در پایگاه دادٔه مذکور ثبت می شود )دو کارآزمایی اولیه
در این پایگاه داده ثبت شــده بودند(. عالوه بر واکسن روسی، 129 واکسن دیگر در 
کارآزمایی های بالینی قرار دارند. ازاین میان، 6 مورد در کارآزمایی های مرحله ســوم 

هستند. همچنین 139 مورد نیز در مرحلٔه توسعٔه پیش بالینی قرار دارند.

تیک تاک روز شنبه اعالم کرد که به صورت رسمی از دولت ترامپ شکایت می کند. 
آن هــا به حکم دولت ایاالت متحده اعتراض دارند که چندی پیش، شــرکت مالک 
تیک تاک یعنی بایت دنس را به تجزیٔه بخش عملیاتی در آن کشــور ملزم کرد. این 
اولین باری اســت که تیک تاک از برنامه های حقوقی برای مقابله با دولت آمریکا خبر 
می دهد. البته از هفته ها پیش، اخبار کلی پیرامون برنامه های حقوقی به گوش می رسید، 
اما هیچ گاه این قدر جدی نشــده بود. جاش گارتنر، سخنگوی تیک تاک در بیانیه ای 
پیرامون تصمیم جدید شرکتش گفت: »حتی با اینکه ما با نگرانی های دولت ایاالت 
متحده مخالف هستیم، در یک سال گذشته تالش کرده ایم تا راهکاری ساختارمند را 
برای افزایش اعتماد پیاده سازی کنیم. در عوض، با نبود راهکار عادالنه روبه رو شدیم، 
چون دولت توجهی به حقایق نداشت و سعی کرد تا خود را به فرایندهای مذاکره ای 
بین شــرکت های خصوصی تحمیل کند. ما برای اطمینان داشتن از حاکمیت قانون 
و حفاظت هرچه بیشــتر از کاربران و سهام دارن خود، راهی به جز شکایت حقوقی از 
حکم دولت ایاالت متحده نداریــم«. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده، در 
تاریخ ششــم آگوســت، حکمی اجرایی را صادر کرد که هرگونه تراکنش با شرکت 
بایت دنــس را ممنوع اعالم می کرد. مقام های دولتــی، نگرانی پیرامون امنیت ملی 
و اهمیــت دادن به کنترل دقیــق روی زنجیرٔه تأمین اطالعات را دلیل اصلی صدور 
حکم علیه بایت دنس اعالم کردند. حکم دولت ترامپ، به قانونی امنیتی موســوم به 
International Emergency Economic Powers Act اســتناد کرده بود که در 
روندی غیرعادی، فعالیت های تیک تاک در ایاالت متحده را یک تهدید فوری برای 
امنیت ملی قلمداد می کرد. قرار بود حکم اولیٔه دولت ترامپ در مدت 45 روز اجرایی 
شــود. در تاریخ 14 آگوســت، رئیس جمهور ایاالت متحده دستور دیگری صادر کرد 
که فرصتی جدید دراختیار بایت دنس قرار داد. طبق دســتور جدید، بایت دنس 90 روز 
فرصت پیدا کرد که فعالیت های تیک تــاک را در ایاالت متحده، واگذار کند. پلتفرم 

محبوب اشــتراک گذاری ویدئو، در یک سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرد. 
تیک تاک در ماه آوریل اعالم کرد که به آمار دانلود دو میلیارد نسخه در سرتاسر جهان 
دست پیدا کرده است. 315 میلیون دانلود تنها در فصل اول سال 2020 رخ داده بود. 
مایکروســافت از مدت ها پیش مذاکره هایی را برای خرید تیک تاک در جریان دارد. 
البته بیل گیتس، هم بنیان گذار شرکت، در مصاحبه ای این قرارداد را دارای پیامدهای 
نه چندان خوشــایند خوانده بود. مایکروسافت در خبری دیگر هم اعالم کرده بود که 
مذاکره های خرید حداکثر تا 15 سپتامبر به نتیجه می رسند. ترامپ در حکم ممنوعیت 
تیک تــاک، تمرکز زیادی روی امنیت ملی ایاالت متحده داشــت. او در بخشــی از 
حکمش گفته بود: »شــواهد معتبر من را به این باور می رسانند که بایت دنس، شاید 
اقدام هایــی با هدف تهدید امنیت ملی ایاالت متحده انجام دهد«. مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجٔه ایاالت متحده، از ابتــدای ماه جوالی، احتمال ممنوعیت و صدور حکم 
علیه تیک تاک را باال می دانســت. او تیک تاک را با هواوی و ZTE مقایسه می کرد 
که قباًل به تهدید امنیت ملی ایاالت متحده متهم شــده اند. همان طور که گفته شد، 
مایکروسافت ازجمله نامزدهای محتمل برای خریداری تیک تاک در ایاالت متحده به 
شمار می رود. آن ها چندین بار تأکید کرده اند که نگرانی های دونالد ترامپ را در خرید 
تیک تاک مدنظر قرار می دهند. ســاتیا نادال، مدیرعامل تیک تاک، در پست وبالگی 
به تاریخ دوم آگوســت، نوشت: »مایکروســافت کاماًل به اهمیت نگرانی های رئیس 
جمهور واقف است. شرکت متعهد می شود که خرید تیک تاک را با درنظرگرفتن موارد 
متعدد امنیتی و برنامه ریزی دقیق برای سودآوری برای ایاالت متحده، در نظر داشته 
باشــد«. هنوز مشخص نیست که شکایت حقوقی تیک تاک از دولت ایاالت متحده، 
چه تأثیری بر روند فروش فعالیت های شرکت در آن کشور داشته باشد. شاید همین 
شکایت باعث شــود تا گزینٔه فروش نیز از پیش روی مدیران بایت دنس کنار رود و 

آن ها با ممنوعیتی دائمی در آمریکا روبه رو شوند.

چرازنانومردانبهچیزهایمختلفیحسادتمیکنند؟

حســادت حس بسیار قدرتمندی اســت که تأثیر زیادی بر افکار و 
رفتار ما دارد. و گرچه ادعا می شود که خصلتی فراگیر بوده و تقریبًا 
در هر فرهنگی در روابط انسانی شایع است، اما زنان و مردان انواع 
مختلفی از آن را بروز می دهند. در حقیقت زنان و مردان به چیزهای 
مختلفی حسادت می کنند. برای این مسأله توضیحی علمی وجود 

دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
پای فرآیند تکامل در میان است ��

از جنبــهٔ تکاملی، ما بایــد نه تنها زندگی خودمــان را کنیم بلکه 
انســان های جدیدی را هم به وجود آوریم. طبق تحقیقات، زنان و 
مردان به گونه ای طراحی شده اند تا دو وظیفهٔ مشخص را به انجام 
رسانند؛ یکی آنکه فرزندان زیادی از خود به جای بگذارند و دیگری 
آنکه تا حد ممکن روی تندرستی فرزندان خود سرمایه گذاری کنند.

وظیفهٔ اول به مردان محول شده است و به همین دلیل هم هست 
که آن ها با باردار کردن زنان تالش می کنند ژن های خود را انتقال 
دهنــد. از طرفی دیگر زنان باید جفت خود را به دقت انتخاب کنند 
تا کســی باشــد که بتواند بهتر از فرزندانشان مراقبت کند. همین 
انتصاب های بیولوژیکی اســت که تفــاوت در چیزهایی که حس 

حسادت را در زنان و مردان برمی انگیزند توضیح می دهد.
مردان می خواهند مطمئن شوند ��

از آنجایی که مردان از نظر بیولوژیکی وظیفهٔ ایجاد فرزند را برعهده 
دارند، آن ها می خواهند مطمئن شوند فرزندانی که پرورش می دهند 

واقعاً به خودشــان تعلــق دارد. در حالی که آنچــه درون زنان رخ 
می دهد آنچنان تضمینی از این جهت برای مردان ایجاد نمی کند.

به همین دلیل بر اســاس همین نکته، محققان می گویند مردان 
خیانت فیزیکی را بدتــر از خیانت عاطفی می دانند، چون به آن به 
چشم این ریســک نگاه می کنند که مبادا اندوختهٔ خود را بر روی 
فرزندانی ســرمایه گذاری کنند که از نظر ژنتیکی به آن ها مربوط 

نباشند.
زنــان می خواهنــد هــر چــه از دستشــان برمی آیــد برای  ��

فرزندانشان انجام دهند
برای زنان، دلیل حســادت برعکس است؛ آن ها به دنبال پیوندی 
مستحکم با شریک زندگی شان هستند تا بتواند فرزندان خود را با 
موفقیت پرورش دهند، امــری که آن هم از نظر بیولوژیکی برای 
آن ها تعیین شــده اســت. به همین دلیل است که خیانت عاطفی 
آن ها را بیشتر آشفته می کند تا خیانت فیزیکی؛ چون این ریسک را 
که رها شوند و کمک شریک زندگی شان را از دست دهند افزایش 

می دهد.
به نوع رابطه عاطفی هم بستگی دارد ��

با این حــال تحقیق جدیدی بیان می کند کــه نه تنها نقش های 
بیولوژیکی، بلکه برداشــت ما از رابطه عاطفی ای که در آن هستیم 
هم روی نوع حسادتمان تأثیر می گذارد. محققان می گویند در یک 
رابطه عاطفی دو نوع وابستگی مختلف وجود دارد، یکی اجتنابی و 
دیگری ایمن. آن ها به ارتباط این دو مورد با حس حسادت پرداختند.

کســانی که وابســتگی آن ها از نوع اجتنابی است، برای استقالل 
و آزادی خــود بیــش از هر چیز دیگــری ارزش قائلند و خود را از 
هرگونه رابطهٔ عمیقی دور نگه می دارند. این افراد مسائل غیرعاطفی 
حسادت آن ها را برمی انگیزد و خیانت فیزیکی آن ها را بیشتر آزار 
می دهد. کسانی که وابستگی آن ها از نوع ایمن است، برعکس، در 
روابط عاطفی خود احســاس راحتی زیادی می کنند و از وابستگی 
متقابــل لذت می برند. خیانت عاطفی این افراد را بســیار آشــفته 

می کند.
جالب ترین یافتهٔ این تحقیق آن اســت که وابستگی مردان بیشتر 
از نوع اجتنابی اســت، در حالی که نوع وابستگی زنان بیشتر ایمن 
اســت. این یافته باز هم – گرچه از جنبــه ای دیگر – این نکته را 
ثابت می کند که زنان و مردان به دالیل مختلفی حسادت می کنند.

لگریز برهمند

مریم صفدریآزمایش واکسن تأییدنشده کووید 19 در روسیه مهدی زارع سریزدی

وحید خامسی

یک ابرخودرو بریتانیایی با حداکثر سرعت 200 مایل بر ساعت 
و به قیمت تقریبی 3 میلیون پوند به طور رســمی رونمایی شد. 
این ابرخودرو دارای گنجایش ســه نفر و با نام T.50 که دارای 
یک پروانه بزرگ در قســت پشــت خود است، نتیجه یک عمر 
فعالیت و تالش پروفسور گوردون ماری طراح افسانه ای فرمول 
یک و خودرو اســت که به گفته او »جانشین عرفانی« ابرخودرو 
تاریخ ساز مک الرن اف 1 او در دهه 1990 از بسیاری از جهات 
تاریخ ســازتر از دستاوردهای اوســت. ماری بر این باور است 
که این خودرو بسیار ســبک وزن سرآمد خودروهای با سوخت 
فسیلی است و آن را بهترین ابرخودرو آنالوگ جهان می نامد در 
حالــی که دولت قصد دارد فروش آن ها از ســال 2035 و حتی 
زودتــر از آن را بر اســاس برنامه خود بــرای الکتریکی کردن 

تمامی خودروها ممنوع اعالم کند.
بــا توجه به این برنامه زمانی، ماری گفته اســت انتظار دارد که 
T.50 »آخرین و بزرگ ترین ابرخودرو ســنتی ساخته شده« در 
جهان بوده و این خــودرو »بهترین خــودرو بریتانیایی خواهد 
بود«. این خــودرو که برای اولین بار با آن درهای شــبیه بال 
پرنــده و کابین شــبیه جــت جنگنده اش به طــور کامل دیده 
می شود، به گفته ماری »احتمااًل آخرین غریو شادی و زیباترین 
ســاعت« برای ابرخودروهای بریتانیایی خواهد بود. قرار است 
تنها 100 دســتگاه از خودرو سه سرنشــینه و با موتور متوسط 
T.50 در مرکز جدید مونتاژ ماری در ســوری ساخته شود که دو 
سوم از آن ها پیش فروش شــده و اولین نمونه ها در ماه ژانویه 
2022 به خریداران تحویل داده خواهد شــد. این سایت مونتاژ 
بخشــی از مجموعه فرودگاه دانسفولد است که مجموعه مستند 

Top Gear در آن فیلمبرداری می شد.

گوردون ماری در ادامه گفته اســت: »مــن اصرار دارم که این 
خودرو باید بریتانیایی باشــد«، بدین ترتیــب انتظار می رود که 
دستکم 90 درصد از قطعات این خودرو اصالت بریتانیایی داشته 
باشــند. بزرگ ترین بازارهای فروش بــرای این ابرخودرو جدید 
ایــاالت متحــده و ژاپن بوده و 5 درصد از فــروش نیز به قاره 
اروپــا و 10 درصد باقیمانده نیز مربوط به خــود بریتانیا خواهد 
بود. ماری بر این باور اســت که برگزیت نمی تواند مانعی بر سر 
راه جــاه طلبانه ترین پروژه خودرویی او باشــد: »تا به اینجا ما 
مشــکلی نداریم. نتیجه نهایی را نمی دانیم اما فکر می کنم که 
همــه چیز خوب پیش خواهد رفــت. تنها 5 درصد از فروش به 

اروپا خواهد رفت که درصد خیلی باالیی نیست«.
خودرو جدیــد T.50 دارای یک موتور V12 دوگانه 3٫9 لیتری 
جدیــد از نوع Cosworth-GMA خواهد بود که 650 اســب 
بخــار نیرو تولیــد می کند که قدرتمندترین موتوری اســت که 
در خودرویــی به کار گرفته می شــود که مردم عــام می توانند 
آن را خریــده و در جاده ها برانند. همچنین T.50 ســبک ترین 
ابرخودرویی خواهد بود که از سیستم انتقال نیرو دستی 6 سرعته 
با الگوی حرف H استفاده می کند. با اضافه شدن سیستم القای 
هوای ســقفی، نیروی تولیدی توسط موتور این خودرو به بیش 
از ۷00 اسب بخار رســیده و بدین ترتیب هر چه سرعت باالتر 
برود قدرت خودرو نیز بیشتر خواهد بود. سیستم پروانه ای نصب 
شــده روی این خودرو که در خودروهای مسابقه ای به کار رفته 
و بعدها ممنوع شــد باعث می شــود که این خودرو با مدیریت 
جریان آیرودینامیک هوا از طریق ایجاد نوعی مکش به ســطح 
جاده بچســبد. وزن این خودرو حدود 9۷5 کیلوگرم و دارای دو 

در خواهد بود.
همچنین باک این خودرو گنجایش 80 لیتر ســوخت داشــته و 
شاســی آن نیز از فیبر کربن یک تکه ساخته خواهد شد. قیمت 

هر دســتگاه از این ابرخودرو 2٫83 میلیون پوند بوده که ساخت 
اولین دســتگاه از پاییز 2021 آغاز شده و همانطور که گفته شد 
اولین موارد در ژانویه 2022 تحویــل خریداران خواهد گردید. 
ماری می گویــد که T.50 جدید »خالص ترین، ســبک ترین، و 
راننده محورترین ابرخودرویی اســت که تاکنون ساخته شده و 
برای استانداردهای مهندسی مشــابه مک الرن اف 1 طراحی 
شــده اما از هر لحاظ بهتر از این خودرو است«. خودرو مشهور 
McLaren F1 طراحی شــده توســط گوردون ماری در سال 
1992 معرفی شــده که دارای موتــور 6٫1 لیتری با توان تولید 
62۷ اسب بخار نیرو بود، با سرعت حداکثر 240 مایل بر ساعت 
که تنها در عرض 3٫2 ثانیه سرعت آن از صفر به 100 کیلومتر 
در ثانیه می رســید. به مدت 13 ســال این خودرو ســریع ترین 

خودرو تولید شده در جهان به شمار می آمد.

حسین علی پناهی

گوردون ماری، طراح افسانه ای مک الرن از »بهترین ابرخودرو آنالوگ جهان« رونمایی کرد



12

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 یکشنبه 2 شهریورماه 1399 
سال پنجم شماره 185

برگ آخر

 آدرس:  تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان کریمخان زند روبروی داروخانه 13 آبان 
 A51 طبقه پنجم  - واحد - A مجمتع اداری کریمخان زند - برج

تلفن تحریریه: 88867524 - تلفن بازرگانی: 88867519-  فکس: 88346377 

چاپ: کار و کارگر سامانه پیامکی:02186022778          
آیین نامه اخالق حرفه ای »تد   بیر تازه« د   ر سایت این هفته نامه به آد   رس ذیل قابل رویت است

www.tadbiretazenews.com    /   tadbiretaze@gmail. com

instagram:@tadbiretaze

 صاحب امتیاز، مد   یر مسئول:  امیر د   یانی

 زیر نظر شورای سردبیری

 رئیس شورای سیاستگزاری: سید ابوالفضل بهره دار

 قائم مقام مد   یر مسئول:  محیا سادات بهره دار

 مشاور رسانه ای: مجید بهره مند

 د   بیر گروه سیاسی:

زهره د   یانی

 د   بیر گروه اقتصاد   ی:

سید    مسعود    آریاد   وست

 د   بیر گروه جامعه و شهری:

محیا سادات بهره دار 

 دبیر گروه بازار مالی:

امید اسدی

 پشتیبانی  سایت:

امید  فرمانی

 مترجم:  

 فاطمه د   یانی

 ناظر چاپ:

وحید قهرمانی

 عکس:

حامد ریحانی وحید    ریحانی  
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روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

۱۰ پالن از لیگ نوزدهم فوتبال

نوزدهمین ســال لیگ حرفه ای فوتبال ایران ـ سی و هفتمین دوره 
لیگـ  بدون 90 و فردوســی پور، و زیر ســایه قــرارداد غیرحرفه ای 
فدراســیون با مربی »نجیبــش« و غرامت 6.2 میلیــون یورویی به 

ویلتموس و دستیارانش به سر رسید.
پرسپولیس امسال هم بی توجه به حرف و حدیث ها در مسیر قهرمانی 
قدم زد، تغییر ســرمربی و رفتن مدیر و نبود هوادار هم نتوانســت مانع 
پوکر ســرخ های پایتخت شود، ارتش ســرخ تا روزی که رقیبانش به 
جای جلو، حواشــی جــاده را نگاه می کنند و به جــای تجهیز خود در 
 پی هشــتگ زدن و رجزهای تکراری اند، در این مسیر به راهش ادامه 
مــی دهد. )آن هــا ۷4 تا ۷9 هم چهار قهرمانی در پنج فصل بدســت 

آوردند(
چند نکته از طوالنی ترین فصل فوتبال ایران:

1ـ شیوع کرونا در ایران و جهان، بازی های لیگ را سه ماهی تعطیل 
کرد تا لیگ نوزدهم؛ 364 روز طول بکشد، از چهارم تیرماه امسال، 9 
هفته پایانی بدون تماشاگر برگزار شد تا مردان ایرانی هم چند هفته ای 

طعم ممنوعیت ورود به ورزشگاه را بچشند!
2ـ قهرمانی چهار باره پرسپولیس، آن ها را پرافتخارترین تیم لیگ برتر 
ایران کرد، اســتقاللی ها هم برای سومین بار پشت سر رقیب سنتی 
قرار گرفتند تا پنجمین نایب قهرمانی را اینبار با مجیدیـ  که گفته بود 
شخصیت فوتبالی اســتقالل از بین رفته و می تواند آن را احیا کند ـ 
بگیرند و رکوردار شوند. )پورحیدری، قلعه نویی، مظلومی و منصوریان 

هم لیگ های اول، سوم، دهم و شانزدهم با استقالل دوم شدند(
3ـ هر چند کرونا رفت و آمدها را کم کرد اما امسال پر رفت و آمدترین 
لیگ ایران برای مربیان رقم خورد، با رکورد اســتعفا و برکناری چهار 
مربی در سه روز! )پایان هفته 24( از نکونام و تارتار و صادقی در فوالد 
و مسجد سلیمان و سایپا که بگذریم، 13 تیم دیگر با تغییرهای مداوم 
خود از هفته ششم تا بیست و هشتم، موجب فعالیت 29 مربی در لیگ 
شانزده تیمی نوزدهم شدند. چهار سرمربی دو نیمکت را تجربه کردند 
و دو ســرمربی خارجی ســرخابی هم با وجود صدرنشینی، قید ادامه 
همکاری را زدند. شــاهین قعرنشین با چهار تغییر قطعی و یک تغییر 

موقت صدرنشین تغییرات بود.
4ـ یحیی گل محمدی هم در کنار ســه مربی دســت نخورده لیگ 
نوزدهم، تمام فصل تیم داشــت، او هفته هفدهم از تیم رده ششــمی 
شهر خودرو به پرســپولیس صدرنشین آمد، رتبه این دو تیم در پایان 

لیگ هم همین بود!
5ـ ژنرال، فصل را ناتمام رها کرد، هفته بیســت و هشــتم استعفا داد 
و از ســپاهان خداحافظی کرد، قلعه نویــی در فوتبال ایران به هر چه 
خواسته رســیده، پنج قهرمانی لیگ برتر و دو قهرمانی حذفی و چند 
نایب قهرمانی و ســومی، آیا تولد نســل جدیدی از مربیانی چون گل 
محمدی، مجیدی، نکونام، تارتار، فکــری، بختیاری زاده، الهامی و... 
با ســایه نشینی این مرد 56 ساله ســخت کوش فوتبال ایران همراه 

خواهد بود؟
6ـ امسال هم یک خارجی آقای گل ایران شد. )فصل قبل، کی روش 
سوارز فراز اســتنلی و لوسیانو پریرا مندز معروف به شیمبا کفش طال 
بردند( شیخ تیدیانه دیاباته 32 ساله از مالی بعد از 11 سال برای آبی ها 
افتخار آفرید، او اولین آقای گل خارجی استقالل است، نام پنج خارجی 
دیگر هم در بین آقای گل های لیگ برتر ایران دیده می شود، 15 گل 
شــیخ، کمترین گل یک آقای گل در تاریخ لیگ برتر است. عنایتی و 
برهانی با 21 گل رکوردارند، پرسپولیس و استقالل با پنج و چهار آقای 
گل، در لیگ برتر پیشــتازند، بد نیست بدانید بیست گلزن برتر تاریخ 
لیگ ایران، همگی فوتبالشــان تمام، و کسی به آن ها نزدیک نشده 

است، یعنی فقر گلزنی در لیگ کشور!
۷ـ ســپاهان بعد از اعالم ســتاد کرونا برای میزبانی بدون تماشــاگر 
از پرســپولیس وارد زمین نشد تا بازی ســه بر صفر شود و از کورس 
قهرمانی جا بماند، استقاللی ها هم 15 تیرماه 99 در فرودگاه از رفتن 
به جم برای بازی هفته بیســت و سوم منصرف شدند و ابتدا وضعیت 
قرمز این شهر و محل اســکان و بعد ابتالی بازیکنانشان به کرونا را 
بهانه کردند، اما این بازی ششم مرداد تکرار شد و آبی ها باالخره از جم 
امتیاز گرفتند. هومن افاضلی سرمربی وقت پارس جنوبی در اعتراض 
به تکرار بازی اســتعفا داد و به ماشــین سازی رفت! او و بوشهری ها 
معتقد به اعالم نتیجه ســه بر صفر بودند، نتیجه ای که می توانست 

پرچم بوشهر در لیگ برتر را همچنان به اهتزاز در آورد.
8ـ ســاکت الهامی سرمربی تراکتورســازی در لیگ نوزدهم چهار بار 
کارت زرد دریافت کرد تا بازی حساس پایانی تیمش برابر فوالد برای 
کســب سهمیه آســیایی را از دســت بدهد، این تعداد کارت از سوی 

سرمربی یک تیم از دیگر رکوردهای لیگ نوزدهم است.
9ـ همزمان با درخشــش یک خارجی در اســتقالل و آقای گلی او، 
اوساگوآنای نیجریه ای باالخره اولین گلش را برای پرسپولیس در هفته 
پایانی لیگ نوزدهم به ثمر رســاند، پرسپولیسی ها اگر بدانند آخرین 
گل مهاجمان خارجی شــان را ماریــو بودیمیر هفته آخر فصل قبلـ  
یک ســال پیشـ  زده و براندائو، استوکس و اوساگوآنا یک سال است 
از گلزنــی عاجزند، بیش از همــه از ممنوعیت خرید بازیکنان خارجی 

خرسند می شوند!
10ـ لیگ هجدهم و نوزدهم پایانی متفاوت برای بوشهری ها داشت، 
فصل قبل شاهین بر آسمان بوشــهر و آبی دریای آن به پرواز درآمد 
و راهی لیگ برتر شــده بود، آسمان جم هم نورباران بود و یک ایران 
نگاهشــان به دیار فاضل بود تا هتریک قهرمانی ســرخ ها را ببینند، 
اینک اما ورزشــگاه تختی در سکوتی تلخ نشسته و با سقوط شاهین، 
کشتی پارس تا برخواستی دیگر به گل نشسته است، این روزها هوای 
فوتبال بوشــهر، به سیاهی هوای عسلویه است، 10 رفت و آمد مربی 
و ســرمربی، تغییر مدیر و مدیرعامل، تاسیسات عظیم نفت و گاز هم 
نتوانســت آوردگاه فوتبال ایران را در لیگ برتر نگه دارد، تا چه رســد 

به شهرداری!

نگاه روز

تولید اسباب بازی پراید در سایپا!

باالخره بعد از قریب به ســی ســال موعد خداحافظی با خودروی 
پراید که بســیاری از کارشناســان آن را به فرغون یا لگن تشبیه 
می کردند به ســر رســید و علی رغم میل باطنی مافیای خودرو، 
در حالی که هنوز کالغه به خونه اش نرســیده، قصه پراید به سر 
رسید! هر چند » خاطرات پراید محاله یادم بره« و بر همین اساس 
شــایعاتی منوط به تولید اسباب بازی پراید یا جا سوئیچی پراید در 
ســایپا مطرح شده است ولی تا کنون هیچ مقام رسمی این خبر را 

تایید نکرده است!

البته برای نسل های بعد از ما باور این داستان بسیار ثقیل است که 
ما ســوار خودروهایی می شدیم که در تصادفات به چندین قسمت 
نامســاوی تبدیل می شد و کارگران شــهرداری، بقایای آن را در 
تصادفات با کاردک یا در خوشبینانه ترین حالت با خاک انداز جمع 
می کردند، پلیس راهور گاهی اوقات در گزارشــات صحنه تصادف 
در خصوص میزان کشــته شدگان از عبارت دستک یک سرنشین 
اســتفاده می کرد، زه بغل در آن تنها آپشــن آن محسوب می شد 
و در حالــی کــه رئیس پلیس فارس آن را ارابــه مرگ می نامید، 
مســئوالن سایپا از وجود استانداردهای 85 گانه اش خبر می دادند 

و آن را با خودروهای روز دنیا مقایسه می کردند!
علی ای حال از آنجا نگاه ما در رســانه به مقوالت همواره سازنده 
و اپیســتمولوژیک است و تنها به نیمه پر آفتابه نگاه می کنیم ، با 
پرهیز از صغری کبری چیدن های ســتون پر کن، خیلی چکشی و 

سریع به سراغ ارائه پیشنهادات راهبردی و سوفسطایی در خصوص 
صنعت خودرو سازی می رویم علی برکت اهلل:

الف( تولید پراید اســباب بــازی یا جاکلیدی پرایــد: قطعًا دانش 
اقتصادی متولیان خودروســازی در شرکت ســایپا از سایر رقبای 
تجاری در ســطح افزون است و نیاز به اســتفاده از نظرات حقیر 
سراپا تقصیر ندارند. با این وجود پیشنهاد می شود از ظرفیت عظیم 
این شرکت در ساخت پراید اسباب بازی ، جاکلیدی پراید ، پیکسل 
پراید، جامدادی و .. اســتفاده شود! تا شاید بخشی از زیان انباشته 

چند هزار میلیاردی شرکت جبران شود!
ب( انتقال تجربه پیش فروش خــودروی پراید به اروپا: بی تردید 
اقتصاد جهانی به ویژه صنعت خودرو ســازی جهان، که این روزها 
لنگ لنگان قدمی بر می دارد و هر روز شاهد تعدیل نیرو و کاهش 
تولید و از دست دادن بازارهای جهانی است، نیاز به یک خون تازه 

در رگ هایش احســاس می کند. پیشــنهاد می شود مدیران این 
صنعــت زمینه انتقال دانش پیش فــروش خودروهای وطنی را به 
اروپائیان فراهم کنند، تا آنها نیز بتوانند در این شــرایط کرونایی با 
اقتصاد واقعی و اصل جنس آشنا شوند و یاد بگیرند چطور مردم را 
به صف خرید خودرویی هدایت کنند که نه نوع، نه رنگ، نه قیمت 

و نه تاریخ تحویل آنها مشخص است!
پ( تغییــر ذائقه خودرویی: در پایان پیشــنهاد می شــود حاال که 
آستانه سواری)!( خلق اهلل در حد یک چهار چرخ پائین آمده است، 
دوســتان خودشــان را برای جایگزین پراید زیاد به عســر و حرج 
نیندازند و همین کــه خودروی جدید، الفبــای ظاهری خودرو را 
داشته باشد، کفایت است! چرا در خودرو سازی ما اساسًا خودرویی 
که تولید می شود، مادرزاد همه اســتانداردهای 85 گانه را دارد و 

مردم برای خریدش سر و دست می شکنند!

 قرارداد ترکمنچایی ویلموتس! بابا تو دیگه کی هستی دست فتحعلی رو بستی! ��

رمان هایی برای تمام فصول
بعضی هــا در انتخاب یک »رمان« خوب و امتحان پس داده مشــکل 
دارند، در این جا چند رماِن محبوب و مطمئن  را به شــما معرفی می 

کنیم تا با خیال راحت بخرید و بخوانید.
عقاید یک دلقک اثر هانریش بل ��

»عقاید یک دلقــک« را باید یکی از ماندگارترین آثار در تاریخ ادبیات 
آلمان دانست. »عقاید یک دلقک« روایت زندگی هانس شنیر، فردی 
از یک خانواده متمول با طرز فکری منحصر اســت. هانس خانه پدری 
را به خاطــر تفاوت در نوع نگرش به زندگی و مذهب ترک گفته و به 

عنوان یک دلقک مشغول به کار است.
این کتاب شرایط اجتماعی آلمان تحت سلطه ی هیتلر و پس از دوران 
جنگ را به تصویر می کشــد و به انتقاد از نهاد های مسیحی همسو با 

هیتلر، می پردازد.
دختر سروان اثر آلکساندر پوشکین ��

رمان مشــهور »دختر سروان«، شــاهکار آلکساندر پوشکین و سرآغاز 
رمان تاریخی روســیه اســت. »دختر سروان« داســتانی رمانتیک و 
زندگی نامه ای اســت که در متن شــورش پوگاچف در دوران سلطنت 
ملکه کاترین دوم جریان دارد. »دختر ســروان«، نخستین بار در سال 
1836 به انتشار درآمد. این رمان به شکل خاطرات رمانتیک یک افسر 
اصیل امپراتوری روسیه به اسم پتر آندرویچ و با زاویه دید اول شخص 

به نگارش درآمده است.
بابا گوریو اثر بالزاک ��

»باباگوریو« را بالزاک در مدت زمان چهل روز نوشت و در سال 1835 
به صورت کتاب منتشر کرد. این شاهکار کالسیک شرح حال پیرمردی 
به نام بابا گوریو است که عاشقانه دلباخته ی دو دختر خود است، اما مورد 

بی مهری و بی توجهی شدید آن ها قرار می گیرد.
ابله اثر فیودور داستایوفسکی  ��

»ابله« در سال 1869 منتشر شد. پرنس مویخکین، آخرین فرزند یک 
خاندان بزرگ ورشکسته، پس از اقامتی طوالنی در سویس برای معالجه 
بیماری به میهن خود باز می گردد. مویخکین دچار نوعی جنون شــده 
است که نمودار آن بی ارادگی مطلق است.»ابله« یکی از معروف ترین 
رمان های داستایوفســکی است که به شکلی بســیار واقع گرایانه به 

موشکافی شرایط جامعه و شخصیت های داستان پرداخته است.  

وحید حاج سعیدی

کاریکاتور

ابراهیم جاگرانی

تلخند

کافه کتاب

 
آیــا محل کارتان را خانه دوم خود تصور می کنید؟ آیا برای اتمام 
ســاعت کاری لحظه شماری می کنید یا بی درنگ در می یابید که 
ســاعت خروج تان از محل کار فرا رسیده؟ آیا در روزهای تعطیل 
دلتان برای محل کارتان تنگ می شــود یا برعکس دوست دارید 

فردای روز تعطیل دیرتر فرا برسد؟
 آیا می دانید چند درصد از مردم دنیا از شــغل خود رضایت کامل 
دارند؟ شــغل خود را چقدر دوســت دارید؟ چرا در دنیای کنونی 
بیکاری پنهان یا عدم رضایتمندی از شغل درحال افزایش است؟ 
چرا بســیاری از مدیــران جهت افزایش کمــی و کیفی تولید و 
خدمات سازمانی خود به افزایش ساعات کاری پرسنل خود روی 
می آورند؟ آیــا در دنیای کنونی بین بهره وری یا افزایش عملکرد 
کارکنان و ســاعت کاری آنان رابطه مســتقیمی وجود دارد؟ آیا 
افراد موفق و حرفه ای به دلیل کار بیش از حد و اندازه به قله های 
موفقیت دست یافته اند؟ این سواالت و ده ها سوال دیگر همواره 
در ذهن مدیران و کارمندان به طور دائم  درحال رد و بدل شــدن 

است.
جالب اســت بدانید طبق آنچه تاکنون براســاس آمار ها به دست 
آمده اســت تالش بی وقفه، طوالنی، مســتمرو همیشــگی نه 
تنها بهــره وری را افزایش نمی دهد بلکه بــه مرور زمان موجب 
فرسودگی شغلی، روحی، جسمی و قلبی در افراد خواهد شد. طبق 
تحقیقات گســترده محققان حوزه تربیت منابع انسانی و نیروی 
کار، فعالیت شــغلی بیش از 40 ساعت در هفته به صورت مکرر 
عالوه بر اینکه به سالمتی و شادابی افراد آسیب های جدی  وارد 
می کند، روابط اجتماعی آنان را نیز تحت تاثیر عوامل مخرب قرار 
می دهد و در بســیاری موارد موجب کاهش بهره وری در فرآیند 
شغلی شان خواهد شد.زمانی که هجوم کار در طول روزهای هفته 
مانع بهره مندی از وقت آزاد شــما می شــود، عادت های مفیدی 
کــه تاثیرات منفی یک زندگی ســخت و پر تنش را کم می کند 
همچون ورزش کردن، اســتراحت کردن، تهیه وعده های غذایی 
ســالم، وقت گذرانی مفید با خانواده و دوستان و اقوام، تفریح  و... 
را به راحتی از دست می دهید و استمرار این روند در طوالنی مدت 
به صورت فرسایشی و مداوم روی سالمتی و نشاط و جوانی تان 

تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری بر جا می گذارد.
محققان و پژوهشــگران تاثیر کار زیاد روی سالمتی جسم، روح، 
مغز و ذهن افراد را به طور دقیق مورد تحقیق و بررســی علمی 
قــرار داده اند که نتایج و یافته های حاصــل از این کنکاش قابل 

توجه است:
- فعالیت بیش از 10 ساعت در روز احتمال ابتال به بیماری های 

قلبی و عروقی را تا 60 درصد افزایش می دهد.
- 10 درصــد افرادی که بیش از 50 یا 60 ســاعت در هفته کار 
می کنند به مشــکالتی از جمله عدم دســتیابی بــه مهارت های 

ارتباطی دچار شده و به مرور از اجتماع  پیرامون خود دورتر شده اند 
و جالب توجه اینکه این آمار برای افرادی که بیش از 60 ســاعت 
در هفته به کار مشغول هستند به 30 درصد هم افزایش می یابد.

- برابر آزمایش های به عمل آمده احتمال ابتال به افســردگی در 
افرادی که بیش از 11 ســاعت در روز به کار مشغول هستند به 

مراتب  بیشتر از سایر افراد است.
- به دلیل ارتباط فشــار ناشی از استرس کار با اختالل در ترشح 
هورمون های بدن، موارد مهمی از جمله ایجاد اختالل در خواب، 
بی اشتهایی، فشار خون، عدم کارکرد موثر سیستم دفاعی بدن و 
عملکرد ضعیف حافظه و رفتار انسان ها را در پی داشته و عملکرد 
شــناختی مغز را مختل و در بســیاری از موارد اثبات شده است 
افرادی که بیش از 55 ســاعت در هفته مشغول کار بودند نسبت 
به افرادی که 40 ســاعت در هفته کار می کردند قدرت استدالل 
ضعیف تری داشته و همواره در یادآوری واژگان و کلمات ناتوان تر 

عمل کرده اند.
- در این میان تاکنون هیچ پژوهشــی اثبات نکرده که انجام کار 
بیشتر تاثیر مثبتی روی بهره وری کارکنان خواهد داشت، برعکس 

حتی موجب شده سطح بهره وری افراد رو به کاهش برود. 
در دنیــای کنونی می توان به عنوان نمونه  چین و آلمان را مورد 
بررســی قرار داد. فرهنگ کار در آلمان بر اساس استانداردهای 
علمی، روزی 8 ســاعت و هفته  ای 40 است؛  به نحوی که رشد 
و توســعه علمی، صنعتی، مالی، اقتصادی، دارویی و پزشکی و... 
این کشــور زبانزد عام و خاص است به گونه ای که در تولید علم 
و فناوری یکی از پیشــتازان عرصه هــای تکنولوژیک و نوآوری 
محســوب می شــود و بیشــترین هزینه تحقیق و پژوهش را به 
صورت ســاالنه در این راســتا به کار می گیرند و تقسیم زندگی 
بــه کار و آرامش و تفریح نیز در فرهنگ آنها به خوبی ترســیم 
شده اســت.  در مقابل چین به عنوان قوی ترین اقتصاد جهان با 
بیشترین فعالیت اقتصادی کارگران )در بعضی موارد تا 18 ساعت 
کار در روز( که هیچ گاه در تولید و پیشــبرد علم و فناوری نوین 
پیشــرو نبوده و با اختصاص کمترین هزینه تحقیق و پژوهش به 
عنوان کشوری کپی کار همواره سعی می کند جایگاه اول خود را 
در راس هرم اقتصاد جهانی محفوظ نگه دارد. متاســفانه تالش 
در افزایش ساعت کاری، مردم این کشور را به روبات هایی مبدل 
ساخته که اغلب آنها حتی جان خود را از فرط کار زیاد، حین کار 

و در کارخانه ها از دست می دهند. 
ضمنا هیــچ مجموعه ای در هیچ نقطــه ای از جهان با افزایش 
بی رویه و مستمر ســاعت کار اضافی و حتی یک روز کار بیشتر 
در هفته نتوانســته به لحاظ کیفی و حتی کمی به کسب وکاری 
موفق مبدل شــود. پس اگر به سالمت جسمانی، روحی، روانی، 
ذهنی و افزایش شادی خود با اطرافیان و عزیزانتان عالقه مندید، 
کار و فعالیت اقتصادی شــما در قالب )حداقل ساعات به صورت 
مفید و با بهره وری باال در هفته برای توسعه فردی و سازمانی تان 

کفایت می کند.
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