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 هفته نامه سراسری اقتصاد   ی- اجتماعی 

2

4

4

4

چرا ایران و آمریکا وارد 
جنگ نمی شوند؟

3

اوپک برای کنترل بازار نفت در سال ۲۰۲۱ چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟

شمارش معکوس برای بازگشت نفت ایران

3

کرونا در سراشیبی 
سقوط 

نابرده رنج گنج میسر 
می شود؟!

آلودگی هوا، تیغ تیز 
دولت بر گلوی 

حقوق عامه

چرا قیمت موز سربه 
فلک کشید

علی خلیلی نژاد* ��
ارزی،  بحران هــای 
اصلی ترین  از  یکــی 
اقتصاد  چالش هــای 
اخیر  دهــه   در  ایران 
طوری  به  است؛  بوده 
که در کمتــر از یک 

دهه، نــرخ ارز بــازار آزاد افزایش حدود ۳۰ 
برابری را تجربه کرده است که در میان تجربه 
سایر کشورها، کم سابقه بشمار می آید. در این 
یادداشت به سازوکارهای شکل گیری بحران 

ارزی از منظر ادبیات اقتصادی می پردازیم.
بحران ارزی از نــگاه عموم به افزایش قابل 
توجه نرخ ارز در کوتاه مدت اطالق می شود. 
مثاًل از تابســتان 9۰ تا زمستان 91 نرخ دالر 
از حــدود 1۰۰۰ تومان به محــدوده ۳5۰۰ 
تومان رســید. همچنین قیمت دالر از حدود 
4 هزار تومــان در زمســتان 96 به بیش از 
18 هــزار تومان در پاییز 97 رســید. در یک 
تعریف گسترده تر  از بحران ارزی، این امکان 
وجود دارد که بحران ارزی با عدم تغییر قابل 
مالحظه در نرخ ارز شــکل بگیــرد. در این 
شرایط بانک مرکزی با استفاده از ذخایر خود، 
نــرخ ارز را کنترل می کند امــا این ذخایر به 
سرعت در حال کاهش هستند. بنابراین تخلیه 
شدن سریع ذخایر بانک مرکزی بر اثر افزایش 
تقاضــای ارز هم می تواند بــه عنوان بحران 
ارزی تلقی شود. هرچند هنوز نرخ ارز در ظاهر 

افزایش شدیدی را تجربه نکرده باشد...
ادامه در صفحه آخر  

نگاه نخست

 اقتصاد پرهزینه با 
بحران ارزی

2 3

9

غرضی:
 الریجانی یک روز 
مشی راست و یک 
روز مشی چپ را 
اجرا می کند

تخفیف ۲۰ درصدی هزینه استخراج بیت کوین به چشم بادامی ها

ایران؛ بهشت چینی ها در استخراج بیت کوین

 همتی: 
کره در حال 
استفاده از منابع 
ایران است

مســئولیت اجتماعی از اصلی ترین مأموریت هــا، دغدغه ها و راهبردهای 
هلدینگ خلیج فارس اســت لذا برای تحقق این مهم، هلدینگ در مسیر 

طراحی و تصویب سند مسئولیت اجتماعی گام برداشت. 
مفهوم مسئولیت اجتماعی، اهداف گسترده تری را در برمی گیرد که شامل 
جنبه های اجتماعی – اقتصادی هستند. این مفهوم فراتر از به دست آوردن 
صرفاً سود اقتصادی است و بهبود رفاه جامعه را نیز شامل می شود و از آن 
دفاع می نماید. در واقع می توان گفت که شــرکت ها تنها نیازهای مالکین 
خود را تأمین نمی کنند، بلکــه نیازهای مجموعه ای از بازیگران اجتماعی 
را برآورده می کنند که به شــرکت و حوزه فعالیت آن عالقه مند هســتند. 
تمایل شرکت برای پذیرش مسئولیتی بیش از مسئولیت عادی اقدامات و 
اثرات کسب وکار خود است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیتی 
بزرگ تر اســت که شــرکت در قبال اثرات خود بر جامعه و محیط طبیعی 

بر عهده دارد.
هلدینــگ خلیج فــارس در راســتای عمل به مســئولیت اجتماعی خود 
5 پــروژه خدمات محــور با اعتبار حدود ۳۰۰ میلیارد ریال را برای ســال 
99 در دســتور کار قرار داده که این طرح ها، شــامل توانمندسازی دانش 
آموزان مســتعد و با بضاعت علمی در بندر ماهشهر، تأسیس و راه اندازی 
کانون های تعالی خانواده، حمایت از طرح های کارآفرینی و اشتغال محور 
به منظور توانمندسازی صنایع کوچک، ارائه خدمات درمانی به خانواده های 
دچار بیماری های خاص و صعب العالج و خدمات ورزشــی برای نوجوانان 
و جوانان در مناطق محروم ماهشــهر است. مطالعات و شیوه نامه اجرایی 
برنامه توانمندســازی این بخش از کســب وکارهای کوچک نیز صورت 
گرفته و طرح شناسایی نیازهای شــرکت های پتروشیمی، اقالم عمومی 
و نیمه صنعتــی و توانمندســازی فعاالن اقتصادی بــرای تأمین نیازهای 
آن هاست؛ که مطالعات آن نیز به اتمام رسیده است. در رابطه با راهبردهای 
هلدینگ خلیج فارس در حوزه مســئولیت اجتماعــی، »جواد گلی« مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل و مشاور مسئولیت اجتماعی این هلدینگ 
در گفت وگویی به تبیین اقدامات هلدینگ خلیج فارس در حوزه »مسئولیت 

اجتماعی« پرداخته است.
مدیر روابــط عمومی و امور بین الملل هلدینگ خلیــج فارس با تأکید بر 
اینکه با اجرای راهبردهای مســئولیت اجتماعی این هلدینگ شاهد بهبود 
وضعیت ساکنان شهرستان ماهشهر خواهیم بود، اظهار داشت: مسئولیت 
اجتماعی از اصلی ترین مأموریت ها، دغدغه ها و راهبردهای هلدینگ خلیج 
فارس است لذا برای تحقق این مهم، هلدینگ در مسیر طراحی و تصویب 
ســند مسئولیت اجتماعی گام برداشت، این سند عالوه بر تبیین و تشریح 
خط مشی ها، سیاست ها و اصول اقدامات اجرایی در هلدینگ خلیج فارس و 
شرکت های تابعه می تواند برای ارتقا و بهبود سایر شرکت های پتروشیمی، 

نفت و گاز راهگشا باشد.
وی تصریح کرد: مدیرعامل هلدینگ در همه جلسات مسئولیت اجتماعی 
حضور دارد و آقای مهندس ربیعی با ریزترین موضوعات در حوزه مسئولیت 
اجتماعی درگیر است. یعنی این گونه نیســت که ایشان بگوید این پروژه 
مصوب شــد و امضا کردیم و مثاًل امســال ۳۰ میلیــارد تومان در حوزه 
مسئولیت اجتماعی هزینه می کنیم و دیگر پیگیری نمی کنیم، بلکه ایشان 
معتقد است باید روی پروژه های مسئولیت اجتماعی که مصوب کردیم، کار 
مطالعاتی انجام شود و بعد از گزارش شناخت مطالعه یک بار دیگر پروژه ها 

را یک به یک، در مدل برنامه ریزی پروژه ها کنترل می کند.
مهندس گلی در خصوص حمایت از دانش آموزان مستعد با بضاعت علمی، 
که ازجمله برنامه های محوری مسئولیت اجتماعی در هلدینگ خلیج فارس 

اظهار داشــت: در این پــروژه جذب و حمایت از دانش آموزان بر اســاس 
مصاحبه و البته محیطی که دانش آموزان به آن تعلق دارند، مهم اســت. 
هرچند آموزش وپرورش در این پروژه نقش پررنگی دارد اما نباید این گونه 
باشد که دانش آموزان سفارش شده به پروژه مسئولیت اجتماعی هلدینگ 
خلیج فارس وارد شوند. هدف ما حمایت از دانش آموزانی است که بضاعت 
علمی دارند اما بضاعت مالی ندارند؛ اگر این افراد توسط هلدینگ حمایت 
شــوند، شــاهد یک تحول در بحث دانش آموزی، خانواده و توانمندسازی 

خواهیم بود.
مدیــر روابط عمومی هلدینگ خلیــج فارس در مورد راهبــرد ویژه این 
شــرکت در مســئولیت اجتماعی گفت: با توجه به اینکه شهرک صنعتی 
ماهشــهر در شرایط تولید مناســب قرار ندارد و بسیاری از سرمایه گذاران 
ترجیح می دهند سرمایه خود را از این شهرک خارج کنند، در قالب راهبرد 
مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس به دنبال فعال سازی این شهرک 
در قالب برنامه حمایت از طرح های کارآفرینی و اشــتغال محور به منظور 
توانمندسازی صنایع کوچک است به شرط اینکه 5۰ درصد از نیروهای کار 
این کارگاه ها، از زندانی های با جرائم مالی تأمین شود. با اجرای این پروژه 
هم شــرکت ها و کارآفرینان این زندانیان را توانمند می کنند و وارد چرخه 
کار و تولیــد می کنند و هم کیفیت محصوالت تولیدی به گونه ای خواهد 
بود که مشتریان این کسب وکارها ازجمله هلدینگ را مجاب خواهند کرد 
که تأمین کاالیشان را از آنها انجام دهند نه از دیگر مناطق کشور حتی اگر 
محصوالت آنها گران تر هم باشــد. البته باید به این نکته هم توجه داشت 
که هزینه های مالی با آورده های اجتماعی برابری نمی کند و دستاوردهای 

اجتماعی هلدینگ مهم تر و ارزشمندتر از هزینه های مالی آن است.
گلی اظهار داشت: فرض کنید ما بیاییم به راه اندازی این شرکت ها کمک 
کنیم و شرکت های هلدینگ هم ترغیب به تأمین کاالهای موردنیاز خود از 
این کارگاه ها ازجمله لباس کار، کیسه های حمل محصول، پالت، تجهیزات 
ایمنــی و آتش نشــانی و..... تأمین کنند و همچنین محصــوالت آنها را 

پیش خرید کنیم، مجموعه این اقدامات موجب می شود که کسب وکارهای 
این چنینی در عین تربیت نیروی کار، تقویت و ماندگار شــوند. هم اکنون 
واحدی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر، زمینی خریداری کرده و در حال 
آوردن تجهیزات برای خاک ریز و ... است که ما به شرکت های هلدینگ در 
منطقه ویژه ابالغ کرده ایم تا محصوالت این واحد را پیش خرید کنند تا به 

راه اندازی و اشتغال 8۰ نفر کمک کنند.
مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس با تأکید بر اینکه توانمندســازی 
مردم، جوانان و بانوان مناطق هم جوار تاکنون در اولویت صنعت پتروشیمی 
نبوده، تصریح کرد: شــما کمتر مدیرعاملــی را می توانید پیدا می کنید که 
ادعا کند این راهبرد در حوزه مســئولیت اجتماعی اش اجرا می شود. امروز 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فــارس، راهبردهای اصلی و جزئی اقدامات در 
حوزه مســئولیت اجتماعی را ترسیم و کنترل می کند به گونه ای که حتی 
چگونگی جذب، مصاحبه و انتخاب دانش آموزان از این موضوع مســتثنا 

نیست.
گلی با تصریح بر این نکته که پروژه های مسئولیت اجتماعی هلدینگ در 
واقع پروژه های پایدار، مطالعه شده و با نگاه بلندمدت است، افزود: باید در 
این پروژه ها به تدوین ســند راهبردی، کنترل پروژه و توانمندسازی توجه 
شــود نه اینکه صرفاً اقدامی بکنند که بگویند مــا کاری را انجام داده ایم 
و دیگــر آن کار را رها کنند. امیدوارم به نقطه ای برســیم که این پروژه ها 
تعطیل پذیر نباشــد و ماندگار باشد یعنی در دوره بعد هرکسی که بر سرکار 

آمد این مسیر را ادامه دهد.
وی یادآور شــد: اخیراً در ماهشهر مراسمی داشتیم که به تیم های ورزشی 
محلی ماهشــهر که در زمین های خاکی بازی می کنند هزار دست لباس 
ورزشی و ساک ورزشی و کفش اهدا کردیم. یا پتروشیمی شهید تندگویان 
روی کانال آبی که بچه هــا در کنار آن بازی می کردند و گاهی داخل آن 
می افتادند، پلی ســاختیم که این ها خدمتی است کاربردی به مردم منطقه 

که آثار بلندمدت خوبی هم دارد.

مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در مورد یکی دیگر از پروژه های 
قابل توجه که در قالب پروژه های پنج گانه مسئولیت اجتماعی این شرکت 
در حال اجراســت، گفت: بعضی از مدارس در ماهشــهر و بندر امام فاقد 
لوازم و امکانات ابتدایی ورزشــی ازجمله توپ بازی هستند که با تخصیص 
رقم قابل توجهی این مدارس را به وســایل ورزشــی تجهیز خواهیم کرد. 
همچنین برای پروژه بورســیه دانش آموزان 5 میلیــارد تومان و به پروژه 
خانــواده 6 میلیارد تومان و برای پروژه توانمندســازی 1۰ میلیارد تومان 

اختصاص داده ایم.
گلی در خصوص حمایت هلدینگ از خانواده ها در برابر آسیب های اجتماعی 
اظهار داشت: به طور مستقیم پروژه ای در خصوص اعتیاد، پروژه ای تعریف 
نکرده ایم اما تأثیر پروژه های تدوین شده و در حال اجرا بر روی جلوگیری 
و کاهش معضالت و آسیب های اجتماعی ازجمله طالق، اعتیاد و... است.

مشــاور حوزه مســئولیت هلدینگ خلیج فارس در خصوص ایجاد مراکز 
مشــاوره تأکید کرد: یکــی از کارهایی که انجام دادیــم و کمتر افرادی 
پیش بینی می کردند که هلدینگ این کارها را انجام دهد، استانداردســازی 
مراکز مشاوره در عسلویه و ماهشهر و تعیین مدیر فنی برای آنها بود. اساسًا 
مراکز مشــاوره را بر اساس دستورالعملی با عنوان استانداردسازی و بهبود 
مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی تعریف کردیم به گونه ای که امروزه 
مراکز مشاوره ما با گذشته اصاًل قابل مقایسه نیست و مانند مراکز مشاوره 
استان های برخوردار بسیار حرفه ای عمل می کنند و همه مراجعه کنندگان 
دارای پرونده شخصی هســتند و تمامی ضوابط موردنیاز رعایت می شود. 
عالوه بر برخورداری مردم از مشــاوران در ســطح عالــی و حرفه ای، از 

مشاوران برجسته ملی برای آموزش دیگر مشاوران هم استفاده می کنیم.
وی افزود: همچنین یک دســتورالعمل نظام پرســتاری باهدف پرستاری 
از کــودک در منــزل طراحی کردیــم؛ چون فرزنــدان خانم هایی که در 
شــرکت های ما کار می کنند و همســران آنها هم مشغول کار هستند در 
خانه یا در مهدکودک ها بودند. آن هایی که زیر ســن مهدکودک بودند در 
خانه تنها می مانند و والدین مجبور بودند که پرستارهای غیرحرفه ای برای 
فرزندان خود بگیرند که می توانســت مسائل و آسیب های جدی هم برای 
کــودکان و هم والدین به وجود آورد. امــا با طراحی یک ابالغیه در نظام 
پرســتاری قوانینی برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکالت و رفع 
معضالت تدوین شــد. طبق این ابالغیه افرادی که بومی هستند و دارای 
یک ســطحی از تحصیالت هستند و می خواهند پرستار این بچه ها شوند 
باید شــرایط و ضوابط خود را داشته باشــند و آموزش های الزم را ببینند 
و تحت نظارت هســتند تا خدای نکرده خطری برای کودک ایجاد نکنند 
و کودکان دچار روان پریشــی و مشــکالت این چنینی نشوند. ابالغ چنین 
دستورالعملی برای نظام پرستاری مجموعه در صنعت نفت و پتروشیمی در 

این سال ها بی سابقه است.
گلی در خصوص اطالع رســانی پروژه های مسئولیت اجتماعی هلدینگ 
خلیج فارس با اشاره به اینکه پیش ازاین فرآیند اطالع رسانی این گونه بود 
که هرکدام از شرکت ها محتوایی را تولید و منتشر می کردند، اظهار داشت: 
امروز، این اطالع رســانی نظام مند، یکپارچه و طی یک فرآیند است. طبق 
دســتورالعمل اطالع رسانی پروژه ها که ابالغ کردیم از هر پروژه مسئولیت 
اجتماعی ۲ درصد باید صرف اطالع رسانی همان پروژه شود و اولویت های 

این ۲ درصد را تعیین کردیم.
مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در ادامه با اشاره به اینکه فرم ها و 
فرمت های گزارش موفقیت و عدم موفقیت پروژه های مسئولیت اجتماعی 
تنظیم شده و در قالب کتابی 15۰ صفحه ای در خصوص جشن ها، مراسم ها 
و مناســبت ها درآمده است، اظهار داشت:. مسیر انجام این کار هم به این 
صورت بود که کمیتــه روابط عمومی مطالعه مشــاور را انجام داد و بعد 
به روابط عمومی منطقه ویــژه رفته و کمیته روابط عمومی، کتاب تقویم 
فرهنگی و مناسبات تاریخی سال را با بودجه 15 میلیارد تومان در ماهشهر 
تصویب کرد و در مرحله بعد تقویم فرهنگی به تصویب شورای راهبردی 
و ســپس مدیرعامل رسیده اســت. در ادامه این کتاب با امضای اعضای 
شــورای راهبردی و مدیرعامل به عملیات غیر صنعتی ماهشــهر رفته و 
این شــرکت وظیفه اجرای این کتاب را دارد و امروز همه مراسم ها طبق 
برنامه و تقدیم مشخص انجام می شود و دیگر شاهد اجرای برنامه ها بدون 
برنامه ریزی، مصوبه و تقویم مشــخص نیستیم. برای مثال برای مناسبت 
روز کارگر می دانیم که برنامه باید چند شب، با چه کسانی و با چه بودجه ای 
و اســتانداردی باید اجرا شود که امیدواریم این کارها به ثمر برسد و برای 

سال های بعد هم کتاب با یک ویرایش قابل استفاده خواهد بود.
گلی در پایان خصوص مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس در شرایط 
کرونا گفت: با توجه به سیاســت های هلدینگ و البته تأکید وزیر محترم 
نفت، مســئولیت اجتماعی امروز به عنوان یک مأموریت مهم در هلدینگ 
خلیــج فارس پیگیری می شــود. در موضوع کرونا هم از طریق شــورای 
راهبردی بیش از 9۰ میلیارد تومان شرکت های پتروشیمی هزینه کردند؛ از 
تأمین آب ژاول موردنیاز استان های مختلف کشور برای ضدعفونی اماکن 
و معابر عمومی در روزهای ابتدایی همه گیری کرونا تا امروز که به تجهیز 
مراکــز درمانی مناطق هم جوار کمک می شــود و اهدای کمک به مردم 

مناطق میزبان صنعت پتروشیمی و... انجام می شود.
وی درباره نقطه تمایــز اجرای برنامه های مصوب مســئولیت اجتماعی 
هلدینگ، گفت: پیش تر سیاســت این بود کــه در موضوعی بودجه ای از 
سوی پتروشیمی ها به دستگاه مســئول تخصیص پیدا کند و آن دستگاه 
آن بودجه را صرف آن موضوع کند، اما اینکه آیا بودجه برای همان مسئله 
هزینه می شــد و کم و کیف اجرای آن چگونه بود همواره محل بحث بود. 
ما در این مسئله یک تحول ایجاد کردیم مثاًل در طرح کانون های تحکیم 
و تعالــی خانواده، به جای اینکه پول خود را به یک دســتگاهی بدهیم تا 

برود و این طرح را با نظر خودش اجرا کند به گونه ای دیگر عمل کردیم.
مشاور حوزه مسئولیت هلدینگ خلیج فارس، ادامه داد: ما نگفتیم صفر تا 
صد همه کارها را خودمان انجام می دهیم یا همه کار را واگذار می کنیم، 
بلکه برنامه ای دقیق برای این کانون ها، مشــاوران و نحوه اجرا تدوین 
کردیم، با دستگاه ها و تشکل هایی که توانایی همکاری در این پروژه را 
دارند ارتباط کاری برقرار کردیم، مشاوران را تحت آموزش قرار می دهیم، 
اســتانداردها و برنامه های موردنظر را ابالغ می کنیم و بودجه آن را هم 
تأمین می کنیم و در عین حال بر حسن اجرای این پروژه توسط مشاوران 
و ... نظارت دقیق می کنیم. در واقع یک مشاور مجرب با یک تیم علمی 
آورده ایم که بتوانند برنامه را اجرا کند و نتیجه آن افزایش اطالع و آگاهی 
عموم مردم شهرســتان ماهشهر با جمعیت ۳۰۰ هزارنفری شود. برنامه 
موردنظر تدوین شد و حاال این برنامه توسط شرکت تخصصی آموزشی 
هلدینگ با استفاده از پتانســیل های منطقه که شامل اداره بهزیستی، 
ارشاد و کمیته امداد و تشــکل های فرهنگی و هنری و ... هستند اجرا 

خواهد شد.

جواد گلی، مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس تاکید کرد:

مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مأموریت مهم در هلدینگ خلیج فارس پیگیری می شود

اساتید دروغینی که به بهای گنچ یابی 
مردم را َتَلکه می کنند 
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یادداشت

ترامپیسم در دوران پساترامپ

عبدالباسط انصاری

انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکا نقطه عطــف تاریخی در 
تحوالت آمریکاســت. باالترین مشــارکت از سال 
19۰۰ در این کشور که منجر به انتخاباتی پر حرف 
و حدیث، و پر از شــائبهٔ تقلب و دســتکاری بود و 
ضربهٔ شــدیدی به وجههٔ بین المللی آمریکا زد. فارغ 
از این مسائل، بعد مهم دیگر این انتخابات شکست 
ترامپ بود. در سال ۲۰16 زمانی که ترامپ در میان 
ناباوری متفکران داخلی آمریکا و حتی بســیاری از 
سیاســتمداران و تحلیل گران عرصهٔ بین الملل، به 
پیروزی در انتخابات دست یافت، رفتارهای عجیب 
و تصمیمات بحث برانگیز او، منجر به شــکل گیری 
مباحثات جدی و تحلیل های داغ در میان کارشناسان 

و تحلیل گران جهانی شد.
درگیری شــدید ترامپ با رسانه های قدرتمند آمریکا 
همچون ســیان ان، خروج از پیمــان آب و هوایی 
پاریــس و توافق هســته ای با ایران و شــعار »اول 
آمریــکا« وی، رویکرد چندجانبــه گرایی آمریکا در 
سیاست خارجی و عرصه بین الملل را شدیداً تضعیف 

کرد.
بسیاری از تحلیل گران استقبال بخش قابل توجهی 
از مــردم آمریــکا از ترامــپ و رأی دادن بــه وی 
و همچیــن حمایت از این تصمیمــات وی را زنگ 
خطری برای آمریکا و ضربه ای به لیبرال دموکراسی 
آمریکایــی عنــوان کردند. تا جایی که فرانســیس 
فوکویاما نظریه پرداز برجســته آمریکا، کتابی تحت 
عنوان »هویت؛ تقاضای کرامت و سیاســت نفرت« 
در مورد ابعاد انتخاب ترامپ و علل اقبال مردم برخی 

کشورها به تفکر شبیه وی نوشت.
افــزون بر فضای داخلی آمریــکا، متفکران در مورد 
رواج پدیده ای تحــت عنوان ترامپیســم در جهان 
هشدار دادند. ترامپیسم به باور تحلیل گران جهانی، 
رشد رفتارهای مشابه ترامپ مخصوصًا در کشورهای 
اروپایی و الگوگیری گیری سیاســیون راست گرای 
افراطی، ملی گرا و مســتقل، از رفتارهای ترامپ و 
بازیگری مشــابه وی در درون کشورهای خودشان 
بــود. و اقبال مردم در کشــورهای اروپایی به چنین 
سیاسیونی بر نگرانی تحلیل گران و متفکران افزود 
و از آن به عنوان باال رفتن »تب ترامپیسم« یاد شد.

این نگرانی زمانی تقویت شــد که در همه پرســی 
ژوئن ۲۰16 انگلســتان، مردم بــه خروج از اتحادیه 
اروپا رأی دادند، و در انتخابات اخیر پارلمان اروپا به 
حزب برگزیت. در فرانســه مارین لوپن و حزب ملی 
گرا با اینکه نتوانســتند به ریاست جمهوری برسند 
اما رأی قابل توجه ۳۳ درصدی کســب کردند. و در 
پارلمان اروپا نیز کرسی های بیشتری کسب کردند. 
در ایتالیــا نیز حزب راســت افراطی لگا پیروز اصلی 

انتخابات پارلمان اروپا بود.
تظاهرات خشونت بار هواداران ترامپ، امتناع اولیه او 
از تحویل قدرت و تالش برای تغییر نتایج انتخابات 
و بازگشت به کاخ سفید نیز، از دیگر وجوه ترامپیسم 
و تب باالی ترامپیســم حکایت دارد، اما باید دید با 
کنار رفتن ترامپ، تب ترامپیسم کاهش می یابد؟ آیا 
بایدن چندجانبه گرایی در سیاســت خارجی را احیا و 
موضع لیبرال های حامی رهبــری جهانی آمریکا را 

تقویت می کند یا در این مسیر شکست می خورد؟
به نظر می رســد حتی با وجود شکست ترامپ، تب 
ترامپیسم به این زودی فروکش نخواهد کرد. چالش 
مکرون با جلیقه زردها ممکن است به پیروزی حزب 
ملی گرا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه منجر 
شــود و خروج انگلیــس از اتحادیه نیز موضع حزب 
برگزیت، حزب کارگر و افرادی چون جرمی کوربین 

را در انگلیس تقویت کند.
از طرف دیگر، امتناع آمریکای بایدن از بازگشت به 
برجام و یا پیچیده کردن و مشروط کردن این فرآیند 
به مذاکرات جدید، به امید ضربه زدن بیشتر به ایران، 
محتمل است و همین مســئله در ممانعت از ترمیم 
وجهه جهانی آمریکا نیز تــا حدی مؤثر خواهد بود. 
ادامه دادن جنگ تجاری با چین و تنش با روســیه 
نیز توســط دولت بایدن محتمل است و مانعی برای 
احیــای موفق چندجانبه گرایی بــوده و تا حدی در 

ممانعت از کاهش تب ترامپیسم مؤثر خواهد بود.
متمایل شــدن مردم کشــورهای اروپایی به احزاب 
راست افراطی و ملی گرا نیز، از موانع احیای رهبرِی 
بی چون و چرای آمریکا با سیاست چندجانبه گرایی 
اســت و امکان باال رفتن تب ترامپیســم را تقویت 

می کند.
بایــد دید در نهایت آمریکا با این چالش ها در دوران 
پساترامپ چگونه مواجه خواهد شد و تصمیم گیری 
ســران ایاالت متحده و فضای داخلی کشــورهای 

اروپایی به چه سمتی سوق خواهد یافت.

 در حالی که فرصت زیادی تا انتخابات ریاســت جمهوری 
باقی نمانده است، تحلیلگران همچنان معتقدند که یکی از 
مهمترین نقاط پرابهام و نگران کننده انتخابات 14۰۰ میزان 
حضور و مشــارکت مردم است. ســال گذشته مردم با عدم 
مشارکت گسترده در انتخابات مجلس، نارضایتی خود را از 
وضع موجود اعالم کردند. حال، از هر سو صدایی برای جلب 
نظر مردم شــنیده می شود. احزاب و جریانات سیاسی کشور 
در تالشــند تا بتوانند در نهایت از صندوق مشــارکت مردم 
رأی خود را بردارند؛ در این بین سود عدم مشارکت گسترده 
برای عده ای را نیز نباید نادیده گرفت. محمد غرضی، نامزد 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می گوید عده ای 
از سیاســتمداران که کارنامه مشخصی در 4۰ سال گذشته 
دارنــد و اکنون به دنبال ورود به عرصه انتخابات هســتند 
حقوق خاصــه را بر حقوق عامه مردم ترجیح می دهند. وی 
اشاره ای هم به دولت روحانی دارد و می گوید روحانی گفت 
من حقوقدانم، ولی از سرهنگ ها هم عملکرد بدتری داشت.

ســید محمد غرضی وزیر پیشــین نفت و اســتاندار اسبق 
خوزستان گفت: آنچه که ما از تجربه مردم نتیجه می گیریم 
این است که معمواًل مردم خردشان از عقل سیاسی مسئولین 
سریعتر حرکت می کند و همانطور که زمانی کشور از سوی 
روســیه و آمریکا در دهه ۲۰ اشغال بود و مردم فرصت پیدا 
کردنــد و نفت را ملی کردند و مســئولین را به عقب راندند 
و قدرت سیاسی را به دســت گرفتند. اکنون نیز شرایط به 
همین منوال است و عقل اجتماعی سریعتر از عقل مسئولین 
حرکت کرده و مردم به تصمیماتی که در دو دهه اخیر شکل 

گرفته است پشت کردند.
وی ادامه داد: مسئوالن نتوانستند رضایت مردم را به دست 
بیاورند و مردم نیز منتظر هستند تا آنها را محکوم کنند چرا 
که تصمیماتشان موجب رضایت و آرامش مردم نبوده. اینکه 

مردم در سال 98 به انتخابات پشت کردند، پیام بسیار بسیار 
بزرگی برای تصمیم گیران دارد. این پتانسیل به طور کامل 
موجود اســت و منتظر اســت که در یک زمانی به سرعت 
خودش را نشــان دهد. البته من موافق عکس العمل مردم 
نیستم، اما توصیه می کنم که مسئولین از جایگاه فرماندهی 
به فرمانبرداری برگردند و برای خواست مردم اهمیت قائل 
شوند. در این شرایط کشور پیشرفت می کند و توانایی مقابله 
با دشــمنان داخلی یعنی فرصت طلبان و دشمنان خارجی 

یعنی چین و روسیه و سایرین، را مأیوس کند.
دولت نظامی بدون حمایت امتیاز طلب ها، شانســی  ��

ندارد

غرضی با بیان اینکه مردم از سابقه نظامی نظامیان خاطره 
خوشی ندارند، تصریح کرد: رضاشاه علیه مشروطه اقدام کرد 
و کودتای 1۲99 را سامان داد و نزدیک ۲۰ سال کشور را از 
آثار مثبت دوران مشروطه دور کرد. گروه های امتیاز طلب و 
اصالح طلبان و اصولگرا پشت گزینه نظامی هستند، برخی از 
آن ها به صورت فیزیکی و برخی هم به صورت نرم افزاری. 
همین دولت روحانی گفت من حقوقدانم، ولی از سرهنگ ها 
هم عملکرد بدتری داشت. نظامیان نیز بدون حمایت امتیاز 

طلب ها، شانسی برای حضور در عرصه سیاست ندارند.
مردم عملکرد اصالح طلبان و اصولگرایان را فراموش  ��

نکرده اند

وزیر پیشین نفت ادامه داد: اگر این 4۰ سال بعد از انقالب 
را بررســی کنیم، می بینیم که دهه 6۰ اصالح طلبان بر قوا 
مســلط بودند؛ در دهه 7۰ مرحوم آیت اهلل هاشــمی برخی 
مواقع اصالح طلب و برخی مواقع اصولگرا می شــد و بعد از 
آن اصالح طلبان و اصولگرایان هرکدام برای مدتی ریاست 
دولــت و قوه مقننه را برعهده گرفتند. این که اشــخاص و 
گروه هــا فکر کنند مردم آن ها و عملکردشــان را فراموش 
می کنند، فکر کاماًل اشتباهی اســت. دولت آینده نیز مانند 
همین چند دولت بعد از انقالب است که حقوق عامه مردم 
برایشان اهمیتی ندارد و مردم نیز نسبت به چنین دولتی هیچ 

همکاری و همراهی نخواهند داشت.
غرضــی با بیان اینکه در انتخابات آتی ثبت نام خواهم کرد، 
تصریح کرد: من در تمام عمری که داشتم سعی کردم باری 

را از روی دوش مردم بردارم و در این حوزه فعال بودم.
الریجانی یک روز مشــی راســت و یک روز مشی چپ  ��

را اجرا می کند
اســتاندار سابق خوزستان با اشاره به تحرکات برخی از افراد 
برای انتخابات ریاست جمهوری 14۰۰ گفت: افرادی مانند 
قالیباف گوشه چشمی به پاســتور دارند و مجلس با قانون 
اصالح انتخابات به نظر می رســد ریاست جمهوری را برای 
افرادی که ابتدای نامشــان )ق( است آماده می کند. قالیباف 
و برخی دیگر از افراد اصولگرا به صحنه می آیند، اما احتمااًل 
در نهایــت بر روی یک نفر به اجماع برســند. بســیاری از 
این افرادی که نامشــان مطرح است را مردم می شناسند و 
عملکردشــان را به یاد می آورند و جایگاهی در میان مردم 
ندارند. الریجانی نیز از آن افرادی اســت که نامش مطرح 
اســت، اما در دورانی که مســئولیتی برعهده داشته همواره 
حقوق خاصه را بر حقوق عامه ترجیح می داده اســت و یک 
روز مشــی راســت و یک روز مشــی چپ را اجرا می کرد. 
قالیباف نیز همــواره حقوق خاصه را بــر حقوق عام مردم 

ترجیح می داده.

غرضی: الریجانی یک روز مشی راست 

و یک روز مشی چپ را اجرا می کند

یکی از مهم ترین پیامدهای حادثه ششم ژانویه ۲۰۲1 در ساختمان 
کنگره ایاالت متحده و ســقوط اعتبار »دونالدترامپ«  در واپسین 
روزهای حضورش در کاخ ســفید، دور شدن خطر جنگ از منطقه 
خلیــج فارس بود. این خطر اگرچه هنوز خیلی دور نیســت اما به 
کاهش فشارهای روانی مربوط به احتمال بروز آن انجامیده است. 
آرامش روانی ایجاد شده اما به معنای کم شدن فشارهایی نیست 
که ایران در سه سال گذشته آن را به دلیل تحریم ها تحمل می کند.

سیاست تهران در همه سال هایی که دولت ترامپ کوشید بر مدار 
عصبی ایران بتازد »صبر اســتراتژیک« بود. شــاید بتوان یکی از 
محصــوالت این سیاســت راهبردی را همان فرســودگی اقتدار 
ترامپ دانست که می شد دامنه آن را تا درون خاک ایاالت متحده 
پیش بینی کرد. با این حال اوضاع آن گونه نیست که سایه ترامپ را 

بر آینده رویکرد کاخ سفید در قبال تهران نادیده گرفت.

بایدن میراث دار آنچه خواهد بود که ترامپ در خاورمیانه و به ویژه 
منطقــه خلیج فارس از خود به جا می گذارد. سیاســت دولت آینده 
ایــاالت متحده ادامه تیم »باراک اوبامــا«  هم نخواهد بود؛  اگرچه 
چهره هــای کلیدی دولت او از رأس تا بدنــه در آن حضور دارند. 
»جیک ســالیوان«، نامزد مشــاور امنیت ملی بایدن که در توافق 
جامع هســته ای ســال ۲۰15 میالدی نقش فعالی داشت، درباره 
چگونگی بازگشت واشــنگتن به برجام اظهار کرده است: »بایدن 
گفته که اگر ایران به تعهدات خود در توافق هســته ای عمل کند، 
به صورتی که برنامه هســته ای آن دیگر بار محدود و زیر کنترل 
باشد، ماهم به توافق بازخواهیم گشت؛ اما چنین گامی باید مبنای 
مذاکرات بعدی باشــد... برنامه موشکی بالستیک ایران هم در هر 
مذاکره ای پس از بازگشــت واشنگتن و تهران به توافق هسته ای 

باید روی میز باشــد.« به این ترتیب نمی توان رغبت بایدن برای 
بازگشــت به برجام را بدون پیش شــرط دانســت؛ همانگونه که 
اروپائیان در ماه های اخیر چنین نمایانده اند که به رغم انتقادهایشان 
به ترامپ، مایلند نتایج »سیاست فشار حداکثری« او را ابزاری برای 
چانه زنی با تهران کنند. البته مهم ترین ایراد تیم بایدن و دولت های 
اروپایی به سیاســت های ترامپ، ناتوانی او در تسلیم کردن تهران 
در برابر خواست های واشنگتن بود. از این رو پیش بینی پذیر است 
که دولت آینده ایاالت متحده که حاال کنترل مجالس نمایندگان و 
سنای این کشور را به همراه حمایت شریکان اروپایی با خود دارد، 
شرایط سخت تری را مقابل تهران به وجود آورد. این شرایط از آن 
رو سخت می نماید که با افزودن موارد اختالفی با تهران از جمله 
برنامه موشــکی، نفوذ منطقه ای و حقوق بشر، گاه به نظر می آید 

اهمیت توافق هســته ای )برجام( اکنون مرتبه ای پائین تر از دیگر 
اختالفات قرار گرفته است.  عالوه بر این، آرایش جدید ژئوپلیتیک 
منطقه امکان افزایش فشــارها به تهران را می افزاید. این درحالی 
اســت که تهران نیز به تناسب پیچیده تر شدن اوضاع، قوانینی را 
در مجلس تصویب کرده که بازگشت به برجام را مشروط می کند. 
این قوانین حاوی ضرب االجل هایی اســت که دولت را موظف به 
اقدام واکنشی در برابر اســتمرار تحریم ها می کند. ترتیب اوضاع 
به گونــه ای آرایش یافته که نمی توان برون رفت از آن را در آینده 
نزدیک پیش بینی کرد مگر ایجاد بستری که قادر باشد زمینه توافق 
برای گفت وگوهای آینده را فراهم کند. حادثه اشــغال کاخ کنگره 
آمریکا )کاپیتول( و سقوط اعتبار ترامپ اگرچه خطر فوری جنگ 
ویا بــاال گرفتن غیر قابل کنترل تنش ها را از منطقه دور کرد، اما 
تنش زدایــی در روابط ایران با آمریکا و به تبع آن اروپا هنوز دور از 

دسترس است.

تداوم سایه دوران تندروها بر کاخ سفید جالل خوش چهره

زینب غبیشاوی

به دنبال ترور ســردار سلیمانی در 1۳ دی 1۳98 تا همین روزها 
که مصادف اســت با اولین سالروز این ترور، همواره در نظرها و 
تحلیل ها، احتمال بروز درگیری نظامی بین ایران و آمریکا مطرح 
بوده است. بحث مقاله حاضر این است که احتمال بروز جنگ بین 
ایران و آمریکا بسیار اندک است، چرا که در شرایط کنونی جنگ 
به زیان هر دو کشور خواهد بود و آنان را از رسیدن به اهداف بلند 
مدت خود باز می دارد. هدف بلند مدت ایران حفظ و گسترش نفوذ 
منطقه ای است و هدف بلند مدت آمریکا جلوگیری از افول قدرت 

و بازگشت به نقش رهبری در نظام بین الملل است.
معمواًل جنگ زمانی به وقــوع می پیوندد که از یک طرف همه 
راه های دیپلماســی بسته باشــد و از طرف دیگر، فایده های آن 
بیشتر از هزینه ها باشد، و این با واقعیات کنونی نظام بین الملل و 

شرایط فعلی دو کشور ایران و آمریکا همخوانی ندارد.
از روز 18 اردیبهشــت 1۳97 تا کنون که آمریکا از برجام خارج 
شد و سیاست »فشار حداکثری »علیه ایران را اعمال کرد، ایران 
در چارچوب سیاست »صبر اســتراتژیک« همواره سعی کرده با 
حفظ پایبندی خود به برجام، یک »پل بازگشت به عقب« را برای 
خود حفظ کند. در شــرایطی که دوران ریاست جمهوری ترامپ 
به پایان نزدیک می شود و در آستانه روی کار آمدن دولت بایدن 
هســتیم که اعالم کرده قصد بازگشــت به برجام را دارد، حفظ 
»پل بازگشت به عقب« توسط ایران، می تواند برای هر دو طرف 

مفید باشــد و این به معنی باز بودن باب گفت وگو است. تحت 
این شرایط منطقی اســت که ایران و آمریکا از هرگونه اقدامی 
که به تخریب این پل بینجامد و راه دیپلماســی را مسدود کند، 

اجتناب کنند.
در ماجرای ترور سردار سلیمانی هم ایران طی یک سال گذشته 
با اتخاذ یک سیاست حساب شــده از تشدید درگیری با آمریکا 
پرهیز کرده و تســویه حساب در این قضیه را به خروج نیروهای 
آمریکایی از منطقه پیوند زده که مسلماً در کاهش تنش میان دو 

کشور مؤثر بوده است.
در صورت بروز جنگ شــاید تصور بر این باشــد که یکی از دو 
طرف، برنده و دیگری بازنده باشــند، اما واقعیت این است که در 
صورت بروز درگیری بین این دو کشــور، هم ایران و هم آمریکا 
بازنده اصلی هســتند و برندگان این جنگ در منطقه، کشورهای 
»عربســتان سعودی و اســرائیل« و در خارج از منطقه، »چین« 
هســتند. به عبارت دیگر ایران و آمریکا وارد جنگی می شوند که 
هزینه های آن برای طرفین )ایران و آمریکا( و فایده های آن برای 

دیگران )عربستان، اسرائیل و چین( خواهد بود.
در صورت وقوع جنگ، از یک ســو ایران بازنده این جنگ است: 
چراکه از یک طرف سیاســت »صبر اســتراتژیک« ایران بعد از 

خروج آمریکا از برجام و نیز در پی ترور سردار سلیمانی بی نتیجه 
خواهد ماند و در این مدت فقط هزینه های بی بازگشت را پرداخت 
کرده اســت؛ و از طرف دیگر صحنه رقابــت منطقه ای را به دو 
دوشمن دیرینه خود یعنی عربســتان سعودی و اسرائیل، واگذار 
می کند چراکه درگیر یک جنگ فرسایشی می شود و توان کمتری 

برای حفظ نفوذ منطقه ای خود خواهد داشت.
اگر جنگی صورت بگیرد، قطعاً عربســتان و اســرائیل از آن در 
امان نخواهند بود اما این سودی برای ایران ندارد چراکه حفظ و 
گسترش نفوذ منطقه ای ایران، مستلزم برقراری آرامش در منطقه 
است. عربستان ســعودی و اسرائیل با علم به مفید بودن محیط 
آرام منطقه برای گســترش نفوذ ایران، ســعی دارند با تحریک 
آمریکا به جنگ علیه ایران، به اهداف خود که همان کاهش نفوذ 

منطه ای ایران است، دست یابند.
از سوی دیگر، آمریکا نیز بازنده این جنگ خواهد بود با این تفاوت 
که باخت آمریکا هم زمان و پیوسته به هم در دو سطح منطقه ای 
و بین المللی خواهد بود. در ســطح منطقه ای، خاطره تلخ جنگ 
عراق هنوز برای آمریکایی ها زنده اســت. در صورت بروز جنگ 
بیــن ایران و آمریکا، این جنگ بــه باتالقی برای آمریکا تبدیل 
خواهد شد که بعید است به راحتی بتواند از آن خارج شود. تجربه 

امنیتی آمریکا در عراق آنان را وادار خواهد ساخت تا از الگوهای 
»کم شــدت« در برابر ایران اســتفاده کنند. در این میان، اعزام 
نیروهای نظامی راهبردی آمریکا بــه منطقه را صرفاً باید برای 

برقراری موازنه تهدید تجزیه و تحلیل کرد و نه شروع جنگ.
در سطح بین المللی باید به رقابت شدید میان آمریکا و چین برای 
سیطره جهانی اشاره کنیم. حضور اضافی نیروهای آمریکایی در 
خاورمیانه و خلیج فارس، فرصت بیشتری در اختیار چین می گذارد 
تا نفوذ خود در جهان را، از اروپا تا خاورمیانه بســط دهد. بنابراین 
بهترین گزینه برای چین، حضور بلند مدت آمریکا در خاورمیانه 
و به ویژه درگیری نظامی این کشور در این منطقه است، چراکه 
درگیــری نظامی آمریکا در منطقــه خاورمیانه، به معنای هموار 
شــدن راه ابر قدرتی چین است که همزمان بدترین گزینه برای 
آمریکا محسوب می شود. درگیری نظامی آمریکا در خلیج فارس، 
باعث توانفرسایی این کشور می شود. تاکتیک توانفرسایی یعنی 
اجازه دادن به رقیب در راســتای هــدر دادن منابع زیاد برای به 
دست آوردن منافع اندک و آمریکا نمی خواهد در دام این تاکتیک 

اسیر شود و عرصه رقابت بین المللی را به چین واگذر کند.
بنابرایــن می توان نتیجــه گرفت که ایــران و آمریکا با علم به 
اینکــه وقوع جنگ بین آنها هیچ منفعتــی برای طرفین ندارد و 
فقط موجب استفاده دیگر بازیگران منطقه ای و بین المللی از این 

شرایط می شود، وارد درگیری نظامی نخواهند شد.
* دانشــجوی دکتری روابط بین الملل و پژوهشــگر مهمان در 

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

واقعیت های آشنا برای تهران و واشنگتن

چرا ایران و آمریکا وارد جنگ نمی شوند؟
* علی عیدی پور 

سی ان ان در گزارشی اعالم کرد راهبرد ترامپ در مقابل ایران شکست خورده است.
در ادامه این تحلیل آمده اســت: قدرت آمریکا در خارج از کشور بی ارتباط با ناتوانایی های 
داخلی نیســت. دشمنان و متحدان ما می دانند که حواس ما پرت است: تلفات کووید 19، 
اقتصاد آسیب دیده، شکاف ها و اختالفات عمیق سیاسی همگی در ارتقاء صالحیت آمریکا 

در خارج از مرزها نقش دارند.
یکی از چالش های پیش روی دولت جو بایدن، ایجاد ثبات در اتحادهای ما به عنوان بستر 
هر راهبردی برای ارتقاء امنیت ملی ایاالت متحده است. سیاست های دولت ترامپ مانند 
بی کفایتی در مورد ایران و دادن پاس گل رایگان به کره شمالی سبب شد تا شمار زیادی 

از دشمنان ایاالت متحده در چهار سال اخیر احساس قدرت کنند.

راهبرد ترامپ در مورد ایران یک شکســت بود. در ســالگرد ترور قاسم سلیمانی، ایاالت 
متحده بمب افکن هایی را به منطقه اعزام کرد. مقامات دفاعی آمریکا به ســی ان ان گفتند 
اطالعات نشان می دهد که ایران موشک های بالستیک کوتاه برد را به عراق منتقل کرده 
اســت. ترور ژنرال ســلیمانی و عوامل خطر همراه با آن نشان می دهد که راهبرد ترامپ 
در برابر ایران چقدر بد عمل کرده اســت. در حالی که این ترور یک بازیگر نامطلوب را از 
صحنه خارج کرد اما جلوی پیشروی ایران را نگرفت. ساز و کار فشار حداکثری هیچ یک 
از خواسته های ایاالت متحده را برآورده نکرد و حاال تهدیدهای ایران بدتر هم شده است. 

توانایی هســته ای ایران افزایش یافته و مجلس این کشور دستور غنی سازی ۲۰ درصدی 
را داده که بسیار بیشتر از سقف غنی سازی ۳,67 درصدی توافق هسته ای است. حمالت 
متعارف ایران و نیروهای نیابتی اش نیز کاهش نیافته است. ایران همچنین به تهاجم خود 
در فضای مجازی افزوده است. نفوذ آنالین و انتشار اطالعات غلط و همچنین هدف قرار 

دادن انتخابات آمریکا از جمله فعالیت های ایران بوده است.
بی لیاقتی ترامپ در مورد ایران نباید به این کشــور یک مجوز رایگان بدهد. تهران دست 
به فعالیت های خطرناکی می زند که دولت بایدن باید آنها را در نظر داشته باشد. بایدن باید 
راهبرد ایران را نه بر پایه اطالعات شــبکه های خبری از نوع فاکس نیوز، بلکه بر اساس 

اطالعات واقعی مقامات امنیتی بنا کند.

اعتراف بزرگ سی ان ان درباره ترامپ و ایران

پایان ریاست جمهوری ترامپ
وبسایت وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا روز دوشنبه 11 ژانویه 
را روز پایــان دوره دونالد ترامپ به عنــوان رئیس جمهوری آمریکا 
اعالم کرد و این موضوع باعث گمانه زنی ها درباره احتمال استعفا یا 
برکناری وی از ســمتش شد. اما برخی رسانه های آمریکایی اعالم 

کردند که اشتباه رخ داده است.
در این وبسایت در بخش بیوگرافی ترامپ آمده است: »دوره دونالد 
جــی ترامپ در تاریخ 11 ژانویه ۲۰۲1 در ســاعت 19:49 به پایان 

رسید.«

بیوگرافی مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز پیام مشابهی 
را نشــان می دهد. در حال حاضر این صفحه از دسترس خارج شده 

است.
هنوز مشخص نیســت که چه چیزی باعث بروز این موضوع شده 
اســت اما نســخه بایگانی این صفحه در اواخر دسامبر نیز پیامی 
مشابهی را منتشر کرده بود و تاریخ پایان دوره ترامپ در آن صفحه 

17 دسامبر ذکر شده است.
در پی حمله هفته گذشــته به ســاختمان کنگره آمریکا شماری از 

سیاستمداران آمریکایی از ترامپ خواستند تا استعفا دهد.
گرچه بیشــتر به نظر می رسد اشــتباه فنی دلیل این اتفاق باشد اما 

ســایت باز فید به نقل از دو دیپلمات فعلی نوشــته است که »یک 
کارمند ناراضی« در وزارت امور خارجه آمریکا عامل این دستکاری 

است.
این اتفاق در حالی رخ داد که اعضای دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا روز گذشته طرح استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این 

کشور را به دلیل »تحریک به شورش« ارائه کردند.
بــاز فید به نقل از یکــی از دیپلمات هایی که با وی گفت وگو کرده 
است نوشت که مایک پمپئو وزیر امور خارجه دستور تحقیقات داخلی 
در مــورد این موضوع را داده اســت. برخی نیز این گمانه را مطرح 

کرده اند سایت وزارت خارجه آمریکا هک شده است.
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هفته جاری در کنار رکوردزنی قیمت بیت کوین، کمبود برق در 
ایران و توصیه هایی در باب »در اتاق خواب لخت باشــید و در 
اتاق نشیمن لباس گرم بپوشید« رئیس سازمان محیط زیست، 
خبری در شــبکه های اجتماعی منتشر شــد که واکنش های 
زیادی به دنبال داشــت: »چینی هــا در منطقه ویژه اقتصادی 
رفســنجان در مجاورت خطوط انتقال و پست برق ۲۳۰ کیلو 
ولت فروکروم رفسنجان معدن استخراج بیت کوین به ظرفیت 
175 مــگاوات احداث کرده اند و در فاز اول 1۰ هزار دســتگاه 

بسیار راندمان پایین ام ۳ روشن کرده اند.«
در این گزارش به بهانه افتتاح بزرگ ترین مرکز استخراج رمز 
ارز خاورمیانه در رفســنجان از ســوی چینی ها این موضوع را 
بررسی می کنیم که چطور همه زیرساخت های قانونی و دیگر 
امکانات از جمله مکان اســتقرار مزارع تولید بیت کوین برای 
حضور و استفاده چینی ها در کشور فراهم شده و در این مسیر 
چطور به خــود ایرانی ها در این حــوزه نوآورانه هیچ چیز جز 

ممنوعیت و بگیر و ببند و در نهایت کمبود برق نرسید.
چطور قانون استخراج بیت کوین برای چینی ها تغییر کرد؟ ��

11 ســال از خلق بیت کوین می گذرد و اگر شناخت جهان از 
این ارز رمزدار به واسطه جهش بزرگ قیمت آن در سال ۲۰17 
باشــد، احتمااًل برای ایرانی ها با حضور تمام و کمال چینی ها 
در این صنعت در کشــور همراه خواهد بود. تا قبل از سال 97 
ماینینگ )تولید و استخراج( ارزهای دیجیتال ممنوع بود و بعد 
از آن مصوبه و دســتورالعمل هایی نوشــته شد و ممنوعیت ها 

برداشته شد، اما نه برای همه.
ماجرا از سال 97 آغاز شد، زمانی که ماینینگ ارزهای دیجیتال 
در ایران ممنوع بود و همزمان چینی ها ایران را به عنوان بهشت 
اســتخراج بیت کوین زیر نظر داشتند. همایون حائری، معاون 
وزیر نیــرو آن زمان اعالم کرد که ماینرهــا در ایران از برق 
بیت المال استفاده می کنند و صاحبان آن ها معمواًل این ماینرها 
را در مدرســه ها، مســاجد و مکان هایی که پول برق آن ها را 
دولت پرداخت می کنند،. بانک مرکزی اوایل اردیبهشت همان 
سال )97(، طی اطالعیه ای به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر 
ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشــور را ممنوع 
اعــالم کرد. به این ترتیب ده ها ماینر از نقاط مختلف کشــور 

ضبط شد و برای ماینرها پرونده قضایی تشکیل شد.
امــا در همان روزها، کلنــگ طرح احــداث بزرگترین مرکز 
دیتا ســنتر خاورمیانه بــر زمین منطقه ویژه رفســنجان زده 
شد؛ دیتاســنتری که برای شــروع به کار نیاز به وضع قانون 
داشــت؛ باالخره هیات وزیران در مرداد 98 آیین نامه استخراج 
فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده در کشور را تصویب کرد. 
براساس این مصوبه، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری 
شده رمزارزها )ماینینگ( با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مجاز شد. اما نکته مهم جزئیات این دستورالعمل است 
که در ادامه خواهیم گفت در تنظیم آن منافع چه کســانی در 

اولویت قرار داشته است.
یکی از موارد جالب دســتورالعمل اســتخراج ارزرمزدار وزارت 
صمت، حجم برق مصرفی اســت. براین اســاس صدور جواز 
تأســیس برای فعاالنی اســت که جمع تــوان برق مصرفی 
تجهیزات استخراج رمزارز آن ها کمتر از ۲5۰ کیلووات ممنوع 
است و ماینرهای کوچک تر از رقم ۲5۰ کیلووات امکان دریافت 
مجوز قانونی ندارند. تا اینجای کار یک بند ســاده می آید، اما 
زمانــی می توانیم این اعــداد را درک کنیم که با توان ماینرها 
مقایســه کنیم. حجم ۲5۰ کیلیووات بر ساعت حجمی است 
که یک فرد ایرانی غیروابســته به سختی از پس آن برمی آید 
و در مقابل برای یک شــرکت خارجی یا شرکت های وابسته 
به نهادهای خاص در ایران کار راحتی اســت. به عبارت دیگر 

وزارت صمت با آوردن این بند در دســتورالعمل ورود هر فعال 
خردی را در صنعت ارز دیجیتال ممنوع کرد.

محمدرضا شرفی، عضو انجمن بالک چین ایران در گفتگو با 
رویداد ۲4 به نکات مهمی در این زمینه اشاره کرده و می گوید: 
»خارجی ها برای ســرمایه گذاری در کشور مقصد تنها نیستند، 
یک سری داخلی ها با آن ها هماهنگ هستند. شرکت خارجی 
در ایران تنها کار نمی کند، ممکن اســت کسانی پشتش باشند 

که می توانند آن طور که مورد دلخواه شــرکت خارجی طرف 
مقابلشان باشد قانون وضع کنند.«

تنظیم کننده دستورالعمل وزارت صمت در این زمینه جهانبخش 
سنجابی اســت و در میان فعاالن صنعت بیت کوین در ایران 
در مــورد او حرف و حدیث زیاد اســت. فعــاالن این صنعت 
می گویند، درست است بیت کوین در ایران شناخته شده نیست 
و بســیاری از مسئوالن نسبت به آن آگاهی چندانی ندارند، اما 
تنظیم کنندگان و مقررات گذاران این صنعت به خوبی از امکان 
سودجویی در این صنعت آگاه هستند. یک منبع آگاه در همین 
باره به رویداد ۲4 می گوید: »وقتی در دســتورالعمل برای فعال 
داخلی این همه مانع ایجاد شده، حتماً آبی وجود دارد و تنظیم گر 
دســتورالعمل می خواهد مسیر آب را به سمتی هدایت کند که 

منافع افراد و شرکت های موردنظرش را تأمین می کند.«
حاال ایران به شــکل قانونی و بــدون ممنوعیت وارد عرضه 
ماینینگ شده، پایگاه اطالعاتی BitOoda می گوید، 5۰ درصد 
ماینینگ ارزهای دیجیتال در جهان مربوط به چین است، سهم 

ایاالت متحده آمریکا 14 درصد و ایران با سهم 8 درصدی در 
رتبه سوم جهان قرار دارد.

در این میان آماری که انجمن بیت کوین ایران در اختیار رویداد 
۲4 قرار داده، به شــکل واضحی نشــان می دهد که سهم 8 

درصدی ایران در جهان عاید چه کسانی شده است.
وزارت نیــرو حدود ۳1۰ مگاوات برق بــه صنعت ارزدیجیتال 
اختصاص داده است که از این میان ۲8۰ مگاوات آن در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی و ۳۰ مگاوات باقی مانده در سرزمین اصلی 
است. از حجم برق تخصیصی در مناطق آزاد ۲7۰ مگاوات آن 
به شــرکت های چینی تعلق دارد و در کل کشور چه سرزمین 
اصلی و چه آزاد و ویژه فقط 4۰ مگاوات دســت ایرانی ها است 
و مابقی آن در اختیار ســرمایه گذاران خارجی قرار دارد.مزرعه 
اســتخراج بیت کوین در رفسنجان آخرین مورد درباره فعالیت 
چینی هاســت که تاکنون خبرش به فضــای عمومی درز پیدا 
کرده اســت. یک فعال اقتصــادی، در صفحه توییتر خود خبر 
داد: »چینی ها در منطقه ویژه اقتصادی رفســنجان در مجاور 
خطوط انتقال و پست برق ۲۳۰ کیلو ولت فروکروم رفسنجان 
معدن اســتخراج بیت کوین به ظرفیــت 175 مگاوات احداث 
کرده اند و در فاز اول 1۰ هزار دســتگاه بسیار راندمان پایین ام 

۳ روشن کرده اند.«
تخفیف ۲۰ درصدی قیمت برق به چینی ها ��

طبق پیگیری های رویداد ۲4 و بــه گفته منابع آگاه، چینی ها 
در این پروژه از تخفیف ۲۰ درصدی روی پســت برق بهره مند 

شده اند. پیش تر نیز احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان 
در مجلــس گفته بــود: »در بحث تعرفه بــرق به این صنعت 
بایــد کمک شــود.« و محمدعلی دهقان معــاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار کرمان نیز از وزارت نیرو تقاضا کرده 
»برای کمک به ســرمایه گذاران در این صنعت تعرفه برق این 

دستگاه ها کاهش پیدا کند.«
گرچه این درخواســت هنوز از ســوی وزارت نیرو پاسخ داده 
نشده و چینی ها باید با تعرفه برق صادراتی )۳ برابر تعرفه برق 
خانگی( برق مصرف کنند، اما با وجود این برای چینی ها هنوز 

هم برق ایران برق ارزانی است.
سایت بیت کوین در اوایل سال 98 از مهاجرت ماینرهای چینی 
به ایران به علت تعرفــه پایین برق خبر داد. در آن زمان، برای 
یک اســتخراج کننده بیت کوین بسیار دشوار بود که تجهیزات 
اســتخراج خود را به کشور وارد کند. با این حال، وقتی ماینرها 
وارد ایران شدند، با قیمت بسیار ارزان برق )۰۰6/ ۰ دالر در هر 

کیلووات ساعت( روبه رو شدند.
محمدرضا شرفی، دبیر استخراج انجمن بالک چین ایران نیز 
می گوید: »در ایران چه در سرزمین اصلی و چه در منطقه آزاد 
و ویژه اقتصادی تمامی حامل های انرژی با هر میزان تعرفه باز 

هم شامل یارانه هستند.«
حاال بیایید همین مسیری که چینی ها طی کردند تا به استخراج 
ارزدیجیتال در ایران برســند، برای یک ایرانی بدون وابستگی 
به رانت را مرور کنیم؛ کسی که وزارت صمت ادعا می کند راه 
فعالیت در صنعت بیــت کوین را برای هر فعال داخلی در این 
صنعت باز کرده و با هیچ ممنوعیت و محدودیتی مواجه نیست.

کســی که می خواهد وارد این صنعت شود، ابتدا باید به سایت 
بهین یاب )ســامانه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت( مراجعه کند. صدور جواز تأســیس به نام چند شخص 
حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست و متقاضی صدور 
جواز تأسیس باید در قالب ثبت شرکت اقدام به درخواست مجوز 

کند. تا اینجا کار باز هم شدنی است.
مرحله بعد پیدا کردن یک واحد برای شــروع کار اســت. باید 
برود، با توجه به دستور العمل فقط باید در شهرک های صنعتی 
کار اســتخراج را شــروع کند. این واحد صنعتی باید ۳ سال از 
تخلیه بودنش بگذرد، یعنی واحدی که 6 ماه تا دو ســال و نیم 
از متروکه بودنش می گذرد، برای تبدیل به مزرعه اســتخراج 
ممنوع اســت. حاال اگر یک واحد صنعتی کــه به دلیل رکود 
اقتصادی کمتر از ظرفیت خود تولید می کند و بخواهد بخشی 
از واحد خود را به محل استخراج ارز دیجیتال اختصاص دهد، 
با واکنش فــوری مقامات قضایی روبه رو خواهد شــد، چون 

دستورالعمل وزارت صمت می گوید این کار ممنوع است.
حاال اگر با تمامی این توضیحات فرد توانست یک واحد تخلیه 
شــده ۳ ساله در یک شــهرک صنعتی را پیدا کند، با محاسبه 
تعرفه زمین 4 تا 6 برابر نرخ صنعتی مواجه اســت. حاال اگر باز 
هم توانست از پس این هزینه ها و هفت خوان رستم بربیاید باید 
به ســراغ انشعاب برق برود. حداقل انشعاب طبق دستورالعمل 
وزارت صمت ۲5۰ کیلووات بر ساعت تعیین شده است. برای 
این حجم باید از ترانس هوایی اســتفاده شود و ترانس زمینی 
عماًل جواب گو نیســت. به تعبیر ساده تر کسانی که در مقیاس 
کوچک تر از ۲5۰ کیلووات بر ســاعت می خواهند برق مصرف 
کنند و در واقع ماینر خرد هســتند و عمــاًل امکان انجام این 
فعالیت را به صورت قانونی ندارند.فارغ از مسائل محیط زیستی 
و مخاطرات صنعت بیــت کوین که در گزارش دیگری به آن 
می پردازیــم، این روند به خوبی نشــان می دهد، چرا چینی ها 
قانونی و در مقیاس بزرگ مشغول استخراج بیت کوین در ایران 
هستند و معدود فعاالن مستقل این صنعت چاره ای جز رفتن به 

زیرزمین و کار به صورت غیررسمی ندارند.

تخفیف ۲۰ درصدی هزینه استخراج بیت کوین به چشم بادامی ها

ایران؛ بهشت چینی ها در استخراج بیت کوین

مرضیه امیری

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد 
ایران در سال 14۰۰ مثبت خواهد بود ولی اثرات شیوع ویروس 
کرونا بــر وضعیت رفاهی خانوارها مانــدگار می ماند. همچنین 
این گزارش هشدار داده است که تصویب یک بودجه انبساطی 

می تواند خطر ابرتورم را بسیار محتمل کند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به بررســی چشم انداز 
اقتصاد ایران در ســال آینده در آســتانه تصویب الیحه بودجه 
14۰۰ پرداخته اســت و پیشــنهادهایی برای چگونگی اصالح 
الیحه بودجه و برون رفت از مشکالت پیش رو ارائه کرده است.

بر اســاس این گزارش اقتصاد ایران در ســال 1۳99 با تخلیه 
نســبی اثر تحریم ها بیش از هرچیز تحت تأثیر شیوع ویروس 
کرونا قرار داشــته اســت. درحالی که بر اســاس اعالم بانک 
مرکزی درآمد سرانه کشور در سال 1۳98 نسبت به سال 1۳9۰ 
نزدیک به ۳۳ درصد کاهش یافت با شــیوع ویروس کرونا در 

سال 1۳99 اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه رو گردید.
اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها 
بوده اســت. درحالی که اعمال تحریم هــا عمدتًا بخش نفت و 
صنایع بزرگ مثل خودروســازی را متأثر ســاخته بود، شــیوع 
ویروس کرونا عمدتًا بر بخش هــای خدماتی و صنایع کوچک 

اثرگذار بود.
هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده 
اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال با توجه به سهم 

زیاد این بخش ها در اشــتغال کشور به نظر می رسد آثار رفاهی 
آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد. به طور کلی رشد اقتصادی 
و رشــد اقتصادی بدون نفت در سال 1۳99 به ترتیب ۰.5 و ۰.8 

درصد برآورد می شود.
با وجود این وضعیت بازار کار و معیشــت خانوارها به ویژه اقشار 
ضعیف از شــیوع ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته 
اســت. این درحالی اســت که نتایج بررســی ها نشان می دهد 
متوســط های مصرفی به عنوان شــاخصی از وضعیت معیشتی 
خانوارهای جامعه در سال های اخیر همواره روندی نزولی داشته 
است. درخصوص چشــم انداز رشــد اقتصادی در سال 14۰۰ 
بایستی بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای 
مثبت شکل گرفته در سال 1۳99 در بخش های صنعت، نفت و 
ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 14۰۰ مثبت پیش بینی 
می شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات 
صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت های خالی موجود در این صنایع، 
رشــد اقتصادی را می تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، 
ولی به دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی 

خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.

در صورتی کــه محیط اقتصاد کالن در شــرایط بالتکلیفی و 
نااطمینانی و انتظار نســبت به تغییــرات محیط بین المللی قرار 
گیــرد این موضوع می تواند حتی رشــد اقتصادی را نزدیک به 
صفر و حتی در دامنه منفی قــرار دهد. درواقع در چنین حالتی 
با به تعویق انداخته شــدن تقاضای کاالهای بادوام خانوارها و 
سرمایه گذاری بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود 

تقاضای مؤثر روبه رو خواهد شد.
با توجه به رشــد منفی ســرمایه گذاری در ســال های اخیر و 
حتی برآورد رشــد منفی موجودی ســرمایه در ســال 1۳98 
مطمئنًا مهم ترین اولویت اقتصاد ایران در ســال 14۰۰ افزایش 
پیش بینی پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری 
است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به ویژه در فرایند تصویب 

بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.
درخصوص رویکرد بودجه سال 14۰۰ الزم است توجه شود که 
توصیه به بودجه انبســاطی به منظور خروج از رکود، به هیچ وجه 
تناسبی با شــرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا در حال حاضر 
منابع در دسترس دولت به شــدت محدود است و انبساط مالی 
قطعًا با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل 

وضعیت تورم بیان خواهد شــد، خطر ابرتــورم همچنان دور از 
دسترس نیست و چنانچه بودجه 14۰۰ براساس منابع غیرواقعی 
بسته شود اقتصاد کشــور با تورم های باال و بی ثباتی بیشتر در 

بازارهای مختلف روبه رو خواهد شد.
بودجه انبساطی تنها در شرایطی می تواند معقول باشد که ثبات 
اقتصاد کالن کشــور را مورد تهدید قرار ندهد که برای ســال 
14۰۰ موضوعی دست نیافتی است؛ بنابراین حداقل برای سال 
14۰۰ بودجه انبســاطی پیشنهاد مناســبی نیست، بلکه اگر در 
ســال 14۰۰ درآمدهای پیش بینی شده محقق شدند و اقتصاد 
از وضعیت رشــد اقتصادی منفی خارج شــد، برای ســال های 
بعد می توان انبســاط مالــی را با تمرکز بر ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت ها )نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق 

و دستمزد(، متصور بود.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده

تهدید بزرگ اقتصاد با ابرتورم 

کلید واژه پرتکرار اقتصاد ایران؛ انحصار و رانت

چرا قیمت موز سربه فلک کشید

هفته گذشــته بود که افزایش شــدید قیمت موز خبر ساز شد و 
قیمت این محصول به بیش از 45 هزار تومان رســید. هر چند 
گفته می شــود که ورود یک محموله ســه هــزار تنی موز به 
کشــور موجب کاهش قیمت این محصــول در میدان مرکزی 
میوه و تره بار تهران شده اســت اما همچنان قیمت آن در خرده 
فروشی های شــهر تهران نزدیک 4۰ هزار تومان است. اما چرا 

موز گران شد؟
با توجه به این که تنها یک درصد نیاز موز کشور در داخل و 99 
درصد دیگر از طریق واردات از کشورهای اکوادور، فیلیپین، هند 
و ترکیه تأمین می شــود، قیمت آن وابستگی باالیی با نرخ دالر 
دارد. بنابراین اولین پاسخ شاید این باشد که افزایش قیمت دالر 

دلیل گرانی موز است.
متوســط قیمت دالری موز از سال 96 تا کنون به طور میانگین 
برابر 1.1 دالر )بر اســاس نرخ بازار آزاد( بوده است. اما این روزها 
با وجود کاهش قیمت دالر قیمت موز افزایش داشته و به بیش 

از 1.5 دالر رسیده است.
بنابراین کاماًل مشخص اســت که هرچند می توان گفت تمام 
عرضه موز در داخل کشــور بــه واردات و در نتیجه قیمت دالر 
وابســته اســت اما طی ماه های اخیر با وجود کاهش نرخ دالر، 

قیمت موز به شدت افزایش یافته است.
به گفته روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک آمارها نشان می دهد 
در 9 ماهه سال جاری، ۳۰8 هزار و 97۰ تن موز به ارزش بیش 
از ۲1۰ میلیون دالر وارد کشور شده است. با وجود ممنوعیت ثبت 
ســفارش واردات موز از اردیبهشت امسال، مقایسه آمارها نشان 
می دهد که میزان واردات موز نسبت به سال گذشته تغییر چندانی 
نداشــته است. واردات این کاال در کل سال گذشته ۳۳4 هزار و 
۲5۲ تن بوده که با توجه به ارزان تر بودن نرخ دالر در سال 98، 
ارزش دالری ایــن میزان واردات در آن زمان ۲۲6 میلیون دالر 
بوده است. اظهار نظر ســخنگوی گمرک نشان از نبود مشکل 

در طرف عرضه این کاال را می دهد. پس مشکل از کجاست؟
موز جزء چهار میوه وارداتی به کشور است که به دلیل مشکالت 
ارزی و همچنین ضروری نبودن آن در سبد خانوار، ارزی توسط 
دولــت برای واردات آن تخصیص داده نمی شــود و براســاس 
بخشــنامه وزارت صمت ثبت سفارش واردات موز از اردیبهشت 
ماه سال جاری ممنوع شده است. اما پرسشی که مطرح می شود 
این است که با وجود ممنوعیت ثبت سفارش، واردات انجام شده 
با چه مجوزی انجام شده است و چرا با وجود این حجم از واردات، 

قیمت آن در بازار افزایش یافته است؟
جواب این ســؤاالت را می توان در اظهــارات دارایی نژاد، رئیس 
اتحادیه بارفروشــان تهــران یافت، جایی کــه او بیان می کند 
جلوگیری از ثبت ســفارش و واردات انحصاری موز، قیمت این 
میوه را افزایش داده اســت. دارایی نژاد با بیان اینکه جلوی ثبت 
ســفارش موز را بسته اند، اظهار کرد واردات این کاال دست دو تا 
سه نفر افتاده اســت و این افراد در حال مجوز فروشی هستند. 
اگر جلوی آن گرفته نشــود، قیمت موز همیــن ۳5 تا 4۰ هزار 

تومان خواهد بود.
البته بعــد از این مصاحبه دارایی، حمید زادبوم رئیس ســازمان 
توســعه و تجارت ایران ســوم دی ماه 99 در گفت وگو با شبکه 
خبر، از تداوم ممنوعیت ثبت سفارش واردات موز خبر داد و اظهار 
داشت: ثبت سفارش واردات موز از اردیبهشت ماه امسال ممنوع 
بوده است، اما واردات آن از محل صادرات سیب درختی صورت 

می گرفت.
درحالــی که سال هاســت واردات موز در انحصار اشــخاص یا 
شرکت های انگشت شمار است، اکنون به جای مقابله با انحصار 
آن شــاهد تشدید این انحصار به وسیله ممنوعیت ثبت سفارش 
هســتیم. با کنار هم گذاشتن اظهارات مسئولین می توان نتیجه 
گرفت که به دلیل ممنوعیت ثبت ســفارش، تنها اشخاصی که 
از قبل ثبت ســفارش داشــته اند و همچنین افراد محدودی که 
امکان ثبت ســفارش را دارند، مجاز به واردات این میوه هستند. 
این ممنوعیت باعث تنگ تر شدن حلقه انحصار و باالگرفتن بازار 
فروش مجوز واردات آن شــده اســت. در واقع هزینه خرید این 
مجوزها از جیب مصرف کننده پرداخت شده که همین امر باعث 
گرانی این میوه شده است. ممنوعیتی که برای جلوگیری از خروج 
دالر در بحران ارزی قرار داده شــده بــود حاال عالوه بر بی اثر 
بودن، موجب تشدید انحصار شده که در نتیجه هزینه سنگینی 
از جیب مصرف کننده به جیب دالالن انحصارگر سرازیر کرده و 
عماًل بدون هیچ فایده ای فقط اثر مخرب داشته است. بی شک 
شکستن انحصار موجود برای کاهش قیمت این محصول اجتناب 

ناپذیر است.

این صنعــت می گویند،  فعاالن 
درست است بیت کوین در ایران 
شناخته شــده نیست و بسیاری 
از مسئوالن نسبت به آن آگاهی 
چندانی ندارند، اما تنظیم کنندگان 
به  این صنعت  مقررات گذاران  و 
خوبی از امکان سودجویی در این 

صنعت آگاه هستند.

سایت بیت کوین در اوایل سال 
۹۸ از مهاجرت ماینرهای چینی 
به ایــران به علت تعرفه پایین 
برق خبر داد. در آن زمان، برای 
بیت کوین  استخراج کننده  یک 
بسیار دشوار بود که تجهیزات 
استخراج خود را به کشور وارد 

کند.

محمدباقر طغیانی

 همتی: کره در حال استفاده از منابع 
ایران است

رییس کل بانک مرکزی در قبال پیشــنهاد مقــام کره ای درباره 
آزادســازی دالرهای بلوکه شده ایران گفت: مشــکل ما با ۲۰ یا 
5۰ میلیون دالر حل نمی شــود و کره باید 7 میلیارد دالر ایران را 

به همراه سود این پول برگرداند.
مذاکــرات مقامات ایران با کــره جنوبی برای آزادســازی منابع 
بلوکه شــده ایران در کره روز گذشــته به صورت رسمی در بانک 

مرکزی انجام شــد. 7 میلیارد دالر از منابــع ارزی بانک مرکزی 
سالهاســت در کره جنوبی بلوکه شده است و کره به بهانه تحریم 

آمریکا از آزادسازی این منابع امتناع می کند.
این درحالی است که مسئوالن بانک مرکزی و وزارت امور خارجه 
در دیــدار با هیئت کره ای تأکید کرده اند که منتظر روی کار آمدن 

بایدن نباشند و پول های ایران را فوراً برگردانند.
در دیــدار عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با چوی 
جونگ کان، قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی راه های وصول 

این پول بررسی شد.
در این جلسه مقام کره ای پیشــنهاد داده است که به ازای این 

پــول آمبوالنس و کیت تشــخیص کرونا به ایــران بدهد اما 
همتی رئیس کل بانک مرکزی ضمن مخالفت با این پیشــنهاد 
اعالم کرده اســت که »مشکل ما با ۲۰ یا 5۰ میلیون دالر حل 
نمی شــود و کره باید 7 میلیارد دالر ایران را به همراه سود این 
پــول برگرداند، چراکه هم اکنون کره در حال اســتفاده از منابع 

ایران است.«
ایــران از این پول تمایل دارد برای غذا، دارو و کاالهای مورد نیاز 
خود اســتفاده کند ولی کره با پیشــنهادهای واهی خود سعی در 
فرافکنی دارد چراکه ایران اآلن خود تولیدکننده کیت کروناست و 

نیازی به کیت های کره ای ندارد.
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آلودگی هوا، تیغ تیز دولت 
بر گلوی حقوق عامه

 نزدیــک بــه ســه هفتــه اســت کــه تهــران و برخــی از 
استان های کشور تنفس شان با مشکل اساسی مواجه شده است. 
و حال کالنشهر ها هر روز بدتر از روز قبل می شود. در صدر شهر 
های آلوده، تهران با اختالف صدر نشــینی می کند و  ریه و جان 
پایتخت نشینان در کنار مهمان ناخوانده ی کرونا جوالنگه آلودگی 
هم شده است. طبق آمار، شاخص کیفیت هوا طی این هفته اصال 
وضعیت مطلوبی نداشته است  و هوای تهران را برای تمامی افراد 

جامعه آلوده و  در وضعیت قرمز به قرار داده است.
این آلودگی در حدی اســت که طبق نظر کارشناســان این حوزه 
آلودگی هوا کرونا را کشــنده تر می کند در این راستا زالی، فرمانده 
ســتاد کرونا تهران گفت: بین آلودگی هوا و مرگ و میر ناشی از 
کرونا ارتباط وجود دارد؛ در وارونگی هوا ویروس زمان بیشــتری 

در فضا می ماند.
و از طرف دیگر مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران 
در این خصوص گفت: تعداد فوتی های منتسب به آلودگی هوا در 
ایران ساالنه 1۲ هزار نفر برآورد می شود که 4 هزار نفر از این تعداد 
مربوط به تهران است و به عبارتی، به طور متوسط در تهران به دلیل 
آلودگی هوا روزی 11 مرگ زودرس اتفاق می افتد. هواشناسی نیز 
اعالم کرده است: هفته پیش رو هفته سکون و ثبات نسبی و افزایش 
تدریجی دما است.در شهرهای صنعتی تا دوشنبه سطح آالینده ها 
 افزایش می یابد.  با این وجود هفته گذشــته استانداری تهران طی 
جلســه ای اضطراری پیشنهاد تعطیلی  دو روزه تهران را  مصوب 
کردند و جهت اجرای مراحل قانونی به هئیت وزیران این پیشنهاد 
را ارسال کرده اند اما متاسفانه وزیر کشور اعالم کرد تعطیلی اتفاق 
نخواهد افتاد و تا کنون هیچگونه واکنشی تصمیم سازی موثری 

در این راستا گرفته نشده است.
این موضوع در حالی حادث شــده است که تعلل دولت در اجرای 
این تصمیم و یا تصمیمات از این دست در راستای حفظ سالمتی 
شهروندان، خسارات جبران ناپذیری را به هموطنان و کشور وارد 
می سازد. در این راستا همچنین مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت 
هوای شهر تهران گفت: خسارت آلودگی هوای تهران ساالنه دو 
میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر برآورد شــده بــود که معادل روزانه 7 
میلیون دالر اســت. لذا در این نوشتار تصمیم گرفته شد برخی از 
ابعاد حقوقی این موضوع بررسی گردد. حال  اگر  تعطیلی تهران  و 
راهکارهــای موثر دیگر در راســتای کاهش آلودگی هوا ضرورت 
داشته باشد و مسئوالن در این رابطه تعلل و اهمال کاری مسوالن 
ذی ربط در به خطر و افتادن ســالمت جان هر شهروند به دلیل 
 آلودگی هوا بر مبنای  قاعده تســبیب قابلیت پیگیری کیفری دارد. 
مطابــق  ماده ۲95 قانون مجازات اســالمی مصوب 9۲ »هرگاه 
کســی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که 
قانون بر عهده او گذاشــته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی 
واقع شــود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشــته باشد جنایت 
حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا 
خطای محض اســت«. از این طریق نیز پیگیری کیفری مسببان 
این حادثه، قابلیت اجرایی دارد.از سوی دیگر مطابق دستورالعمل 
جدید التصویب رئیس دستگاه قضا موسوم به »دستور العمل نحوه 
مقابلــه با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشــگیری 
از آن« که در راســتای اجرای بند دوم و ســوم اصل 156 قانون 
اساسی )احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع 
و نظارت بر اجرای قوانین( است این موضوع قابلیت پیگیری دارد. 
در این خصوص مســتند به بند الف و ب ماده ی ۲ این دســتور 
العمل, سازمان بازرســی کل کشور باید زمینه پیشگیری از وقوع 
جــرم و تخلف و ســوء جریان احتمالی را فراهــم آورد و با انجام 
اقداماتی از قبیل اطالع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسئوالن 
دســتگاه های اجرایی و ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده و 
بــه هنگام از به وجود آمدن اتفاقات جبران ناپذیر بعدی جلوگیری 
عمل نمایند. در وهله ی بعد این سازمان باید موضوع را به مراجع 
قضایی ذی ربط و  تا حصول نتیجه پیگیر موضوع شود. همچنین 
ســازمان بازرسی کل کشور مطابق بند چ ماده ۲ این دستورالعمل 
می بایســت هشدار های الزم به مقامات ذی ربط در مواردی که 
عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا 
ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات 
و نظامات دولتی شــود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات 
قانونی را اعالم دارد.  در این ماده صراحتا به  اقدامات وزارت کشور 
و هیئت وزیران در  شرایط اضطرار که می بایست ممنوعیت ها یا 
محدودیت هاي موقت زماني، مکاني و نوعي را براي پیشگیري از 
اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید در تبصره 
۳ ماده 6 قانون هوای پاک مصوب 1۳96 امده اشــاره شده است. 
از ســوی دیگر مطابق  بند ب ماده ۳  دستورالعمل نحوه مقابله با 
ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن دادستان 
تهران مکلف است در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی 
کیفــری، مواد 598 و 6۰6 قانون مجازات اســالمی )تعزیرات( و 

دستورالعمل به منظور صیانت از حقوق عامه،
در صورتی که اقدامات مدیران و مســؤوالن یا ترک فعل یا تأخیر 
ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت ســوانح و 
بالیای طبیعی به گونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع 
و اموال عمومی یا ســالمت شهروندان شود، ضمن اعالم مراتب 
به ســازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا 

تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

آن روزگاری که شــاعر می گفت نابرده رنج گنج میسر نشود، 
گذشت؛ حاال وضعیت زندگی مردم چنان سخت شده که هرقدر 
هم رنج ببری گنجی در کار نیست و برخی برای راحت تر کردن 
زندگی خود، به سراغ یافتن گنج می روند. همین موضوع سبب 
شده که روز به روز اساتید دروغینی که مردم را تلکه می کنند، 

بیشتر در فضای مجازی سبز شوند.
یکی از آنها که نامی عجیب روی خودش گذاشته، در بیوگرافی 
صفحه اینســتاگرامش خــودش را به عنوان نخبه باســتان 
شناسی با بیش از 11۰۰ کارشناســی گذاشته معرفی کرده و 
ادعــا دارد که تنها با نگاه کردن بــه محلی تاریخی و در کنار 
هم گذاشتن نشانه ها می تواند بگوید در این محل آثار باستانی 
یــا به قول خودش دفینه یا گنجی وجــود دارد یا نه. محتوای 
صفحه اینســتاگرامش شــامل ویدیوهایــی از گنج یابی ها و 
نشانه شناسی هاست و همین محتواها برای او بیش از ۲4۰ هزار 
مخاطب به همراه آورده است. گرچه که رفتن به جست وجوی 
گنج و نشانه شناســی تنها کاری که او انجام می دهد نیست. 
ارائه پکیج ها و کارگاه های آموزشــی جز اصلی کار اوســت و 
ادعــا می کند که در صورت به کار بســتن اطالعاتش به گنج 

خواهید رسید.
اســتوری صفحه اش را که باز می کنی بــا ویدیوهایی مواجه 
می شوی که در آنها تاکید می کند مراقب باشید کاله گشادی 
ســرتان نرود و افراد به اسم من از شــما پولی دریافت نکنند. 
فقط به کارتی که به اســم و مشخصات خود من است، مبالغ 

خود را واریز کنید.
ترسی از مجازات وجود ندارد ��

این به اصطالح نخبه باســتان شناســی تنها فردی که چنین 
آزادانــه در فضــای مجــازی در بهترین حالت گنــج یابی و 
تخریب آثار باســتانی را تبلیغ کرده و در بدترین حالت از مردم 
کالهبرداری می کند، تنها کسی نیست که در فضای مجازی 
به این دست از فعالیت ها مشغول است. یک سرچ ساده دفینه، 
گنج و یا عبارات مشــابه کافی اســت تا با انبوهی از صفحات 
مواجه شــوید که ادعا دارند که با کمــک گرفتن از آموزش، 
راهنمایی ها، خرید پکیج ها یا ابزارهایشــان به طور قطعی به 

گنج می رسید.
این فعالیت آزادانه در فضای مجازی و مناطق باستانی در حالی 
ادامه دارد که بر اساس قانون مجازات اسالمی هرگونه حفاری 
و کاوش بــه قصد به دســت آوردن اموال تاریخیـ  فرهنگی 
ممنــوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه ســال و ضبط 
اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آالت 
و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری 
در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرســت آثار ملی به 
ثبت رسیده اســت یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت 
گیرد، عالوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آالت و ادوات حفاری، 
مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شــود.در همین 

رابطه چند روز قبل از طرف انجمن باستان شناسی نامه ای امضا 
شد که در آن این انجمن از وزارت میراث فرهنگی خواست از 
این باستان شناسان جعلی شکایت کنند.دکتر شاهین آریا منش، 
عضو انجمن باستان شناسی در این باره به خبرآنالین می گوید: 
»ما در خصوص فعالیت این افراد در فضای مجازی، نامه ای از 

میراث فرهنگی  برای  انجمن  طرف 
ارسال کردیم. پلیس فتا با این افراد 
برخورد می کند اما ما با پلیس فتا نامه 
نگاری هایی خواهیم کرد که فعالیت 
این افراد را رصد کند. یگان حفاظت 
از میراث فرهنگی هم در این رابطه 
فعال اســت و در شهرهای مختلف 
فعالیت های خودشــان را دارند و اگر 
کســی کار غیرقانونی یا حفاری کند 
آنها را دستگیر و دادگاهی می کنند. 
اما در فضــای مجــازی پلیس فتا 
باید فعالیت خودش را بیشــتر کند. 
کنندگان  دنبال  این صفحات  برخی 
باالیی دارند که وقتی ما میدانیم این 

کالهبردار است و باســتان شناس نیست اما با این حال مردم 
سمت آنها می روند.«

به گفته او فعالیت این افراد ترویج گنج یابی و عتیقه یابی است 
که آسیب زیادی به میراث فرهنگی و هویت ملی وارد می کند.

باستان شناسی یعنی گنج یابی؟ ��
واژه باســتان شــناس در ذهن عامه مردم با ظروف باستانی 

و گنج گره خورده اســت و به گفتــه متخصصان این حوزه 
مردم تصور می کنند باســتان شناسی به معنای گنج یابی و 
عتیقه یابی اســت.در حقیقت این تصور از دوران قاجار شکل 
گرفت که ناصرالدین شاه به منظور به دست آوردن طال نقاط 
مختلفی را حفاری می کرد و بعد در ایران باب شــد که همه 
باستان شناس را به چشم گنج یاب 
و عتیقه یــاب می دیدند. در حالیکه 
کار اصلی باســتان شناس، شناخت 
مردمان گذشــته است برای همین 
به محوطــه ای مــی رود و کاوش 
باســتان شناسی انجام می دهد تا با 
به دست آوردن مواد فرهنگی یعنی 
همان چیزی که این افراد آن را گنج 
می نامند، پی ببرد مردم ســاکن در 
سرزمینی چطور زندگی می کرده اند.

دکتر آریا منش در این باره می گوید: 
»چنــد وقت پیــش در محوطه ای 
باســتانی بودم و دیــدم که مردم 
حفاری های قاچاق بسیاری کرده اند 
تا چیزهایی را که به قول خودشــان گنج است، در بیاورند و 
این محوطه ها را از بین می برند. چیزی در ذهن مردم شکل 
گرفته که اغلــب این محوطه ها طــال دارد؛ مگر در دوران 
باســتانی چقدر طال وجود داشته است؟ در اغلب محوطه ها، 
خیلی از یافته های باســتان شناسی سفال یا چیزهایی از این 

دست است.«

این متخصص باستان شناسی اضافه می کند: »برخی افراد 
سوجو که به اســم باستان شناس در فضای مجازی فعالیت 
دارند، از ناآگاهی مردم سواســتفاده می کنند. مثاًل در کوه و 
بیابان که چیزی وجود ندارد به دنبال گنج می گردند. به طور 
مثال تصویر سنگی را گذاشته اند که شکلی شبیه بز، گوسفند 
یا هر جاندار دیگری دارد و این را نشــانه ای از وجود گنج در 
فالن منطقه تبیین می کنند، یا می گویند ما نســخه ای پیدا 
کرده ایم که نســخه گنج است. این ها همه غیرعلمی است و 
تنها عده ای با گفتن این حرف ها قصد کالهبرداری از مردم 

را دارند.«
آریا منش فعالیت این افراد را به سایت های شرط بندی تشبیه 
می کند که ذهن مردم را به سمت به دست آوردن پول کالن 
بادآورده می برند؛ غافل از اینکه اگر در نســخه هایی که این 
افراد می فروشــند گنجی وجود داشت، بدون شک خودشان 
به ســراغ آن می رفتند اما چون گنجی در کار نیست، تالش 

می کنند نسخ آن را بفروشند یا کارشان را آموزش بدهند.
ره صد ساله را یک شبه برو ��

واقعیت این است که وجود مشکالت معیشتی مرد غیرقابل 
انکار است و در چنین شــرایطی است که این افراد با نشان 
دادن راهی کم زحمت و ســاده که به پولی کالن می رسد، 

چنین مخاطبان زیادی پیدا می کنند.
دکتر آریا منش در این باره می گوید: »وقتی شرایط اقتصادی 
خوب نباشد مردم به این رو می آورند که از راه میان بر به پولی 

برسند و ره صد ساله را یک شبه بروند.«
این در حالی است که به گفته متخصصان کاوش های باستان 
شناسان و اطالعاتی که به دست می آورند، سبب می شود تا 
حداقل از دید گردشــگری بتوان آن منطقه را معرفی کرد تا 

گردشگران به آنجا بروند و گردشگری منطقه تقویت شود.
آریا منش تاکید می کند: ما از افرادی که یافته های باســتان 
شناسی را به میراث فرهنگی تحویل می دهند، به عنوان یک 
فرد میهن دوست و کســی که فرهنگ و میراث خودش را 

می شناسد، استقبال می کنیم.
دولت پشتیبان آثار باستانی است ��

وقتی صحبت به گنج یابی و فروش این آثار می رســد، شاید 
شما هم شــنیده باشــید که برخی معتقدند فروش این آثار 
ایرادی ندارد و نباید آن ها را به مسئولین سپرد چرا که ممکن 

است توسط آنها فروخته شود یا از بین برود.
این عضو انجمن باستان شناسی ایران در این باره با تاکید بر 
اینکه اعتمادی وجود ندارد، می گوید: »این در حالی است که 
همه آثار به دست آمده در محوطه های باستانی ثبت می شوند 
و خود دولت پشتیبان این آثار خواهد بود و ابداً کسی نمی تواند 

آن را بفروشد یا از بین ببرد.«
او تاکید می کند: »باســتان شناســان باید فعالیت خود را در 
فضای مجازی بیشــتر کنند و هرچقدر بتوانند از فعالیت خود 
و میراث فرهنگی بیشتر اطالع رسانی کنند، از طرفداران این 

صفحات که فعالیت مخرب دارند، کم می شود.«

اساتید دروغینی که به بهای گنچ یابی مردم را َتَلکه می کنند 

نابرده رنج گنج میسر می شود؟!

سهراب پارسی پور

وزیر آموزش و پرورش در بخشنامه ای به مدیران مدارس دستور 
داد برای بازگشــایی مدارس از اول بهمن ماه اقدام کنند. خطیب 
زاده سخنگوی وزارت خارجه هم اعالم کرد ایران با چین، هند و 

کوبا برای خرید واکسن کرونا وارد مذاکره شده است.
: امروز باز هم خبرهای مســرت بخشــی درباره کرونا منتشر شد 
از جمله آنکه برخی اســتانها مانند چهارمحــال و بختیاری، روز 
بدون فوتی را ســپری کردند. ولی در عین حال تعداد فوتی های 
این بیماری مرگبار باز هم باالســت و به جان باختن 91 بیمار در 
شبانه روز گذشته منتهی شده است. سیماسادات الری سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: از دیروز تا امروز ۲۲ دی 1۳99 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، 6 هزار و ۲۰8 بیمار جدید مبتال به 
کووید 19 در کشور شناسایی شد که 64۲ نفر از آنها بستری شدند.

او گفت: مجموع بیماران کووید 19 در کشــور به یک میلیون و 
۲9۲ هزار و 614 نفر رسید. متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 
91 بیمــار کووید 19 جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 56 هزار و ۲6۲ نفر رسید.
الری ادامــه داد: خوشــبختانه تا کنون یــک میلیون و 81 هزار 
و 7۳6 نفــر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شــده اند. 4568 نفر از بیماران مبتال بــه کووید 19 در وضعیت 
شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون 8 میلیون و 
۲۰7 هزار و 975 آزمایش تشــخیص کووید 19 در کشور انجام 
شده است.سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد: در حال حاضر و 
بر اساس آخرین تحلیل ها، 7 شهرستان ساری، آمل، فریدونکنار، 
قائمشهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی در استان 
گلســتان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین ۳۰ شهرســتان 
در وضعیــت نارنجی، ۲19 شهرســتان در وضعیــت زرد و 19۲ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
درباره بازگشت به دوران سخت کرونا هشدارهای مسئوالن مکرر 
گوشزد می کند درست اســت که کرونا در سراشیبی سقوط قرار 
گرفته ولی اگر رعایت دســتورات بهداشتی کمرنگ شود، دوباره 
کرونا اوج خواهد گرفت. در این راســتا دکتر زالی فرمانده قرارگاه 
مبارزه با کرونا در اســتان تهران باز هم امــروز تاکید کرد نباید 
در بازگشــایی اصناف و مدارس عجله کرد چون اکنون وضعیت 
به گونه ای شکننده شــده است که شاید اگر در بازگشایی اماکن 

عمومی و مراکز آموزشــی تعجیل شــود، باز هــم با اوج گیری 
آسیبهای ناشی از کرونا مواجه خواهیم شد.

بــا این همه، شــاید مهمترین خبــر کرونایی امــروز مربوط به 
بخشــنامه جدید وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس 
است. در بخشنامه محسن حاجی میرزایی، بندهایی درباره رعایت 

پروتکل های بهداشتی در مدارس آمده است.
از جمله در بندهای این دستورالعمل آمده است؛ آموزش حضوری 
شــامل دانش آمــوزان پایه هــای اول و دوم ابتدایی در مناطق 
دارای وضعیت زرد و آبی براساس اعالم وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوســطه 

دارای جمعیت کمتر از 5۰ نفر )براساس 
آمار ثبت نامــی در ســناد( در وضعیت 
فنی  هنرســتان های  وهنرجویــان  آبی 
وحرفه ای و کاردانش در خوشــه دروس 
شایســتگی های فنی و استاندارد آموزش 
در  کارورزی  و  کارآمــوزی  و  مهــارت 
وضعیت زرد و آبی می شود. )تعداد دانش 
آموزان در کالس های حضوری، حداکثر 

1۰ نفر است(.
هستند  موظف  مدرسه  مدیران  همچنین 
نسبت به تشکیل شــورای مدرسه اقدام 
کنند و براساس مصوبات شورای مدرسه 
و انجام اقدامات الزم، زمینه حضور دانش 

آموزان را در مدرســه فراهم آورند. ترتیبات اجرایی، اعم از ابالغ 
به مدیران مدارس، تشــکیل شورای مدرسه و برنامه ریزی نحوه 
حضور دانش آموزان در مدرسه و نحوه گروه بندی، نحوه اجرای 
دســتورالعمل های بهداشتی و اطالع رســانی مناسب و به موقع 
به خانواده ها باید تا قبل از پایان دی ماه انجام شــده باشــد. به 
گونه ای که کلیه دانش آموزان مشــمول و خانواده های آنان باید 
از میزان، زمان، نحوه حضور و دستورالعمل های بهداشتی مربوط 
آگاه باشند. در این بخشــنامه به رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی ابالغی و دستورالعمل بهداشتی مدارس شبانه روزی در 
آموزش حضوری الزام شــده است و مسئولیت مدیریت و نظارت 
براجرای دســتورالعمل بهداشــتی برعهده مدیــر و کادراداری و 

اجرایی مدرسه قرار گرفته است.
وزیــر همچنین بــه مدیران تاکیــد کرده با برگزاری جلســات 
هماهنگی و به خصوص اطالع رســانی بــه گروه های مرجع در 
استان و شهرستان ها و رسانه های جمعی و اصحاب رسانه زمینه 
حضور دانــش آموزان و معلمان در مدارس و کاهش نگرانی ها و 
دغدغه های خانواده ها فراهم شــود. حضور کادر اداری و اجرایی 
مدارس در مناطق نارنجی، زرد و آبی براساس بخشنامه سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور مانند سایر 
کارکنان دولت انجام می گیرد. یکی دیگر 
از اخبار مهم کرونایــی امروز مربوط به 
مذاکره ایران با چیــن، هند و کوبا برای 
دریافــت واکســن کرونا بــود. این خبر 
را خطیــب زاده ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در نشست خبری امروز خود بیان 
کرد. خطیــب زاده درباره ممنوعیت خرید 
واکســن از آمریکا و انگلســتان و ایجاد 
شائبه هایی در این باره یادآور شد: وزارت 
بهداشت باید تمام مسائل فنی را مطرح 
غیرسیاســی ترین  کرونا  موضــوع  کند. 
موضوعی بــود که ایران با آن درگیر بود 
و از نگاه آنها، سیاسی ترین موضوعی بود که وقیحانه از آن علیه 

ایران استفاده کردند.
 وی اضافه کرد: ایران دومین کشــوری بود که موضوع کرونا در 
آن مطرح شــد. همین رژیم آمریکا و کشورهای اروپایی وقیحانه 
شادی و پایکوبی کردند. آن ها فکر می کردند اقدامی که نتوانسته 

بودند انجام دهند، کرونا با ایران می کرد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی با اشاره به رویکرد سیاسی آمریکا 
در مورد کرونا در ایران بیان کرد: آن ها همین رویکرد سیاست زده 

را از نگاه دیگری دنبال می کنند. آمریکا از همان ابتدا تالش کرد 
که ایران دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نداشته باشد. نظام 
درمانی با دست خالی مجاهدت کرد. ما وارد واکسن شدیم. آن ها 

واکسن خود را برای سال ها پیش فروش کردند.
این دیپلمات با بیان اینکه ایران مدت ها است موضوع واکسن را 
پیگیری کرده اســت، گفت: ما به عنوان وزارت خارجه با شرکای 
خود در چین، هنــد و کوبا مذاکره کردیم که یک مورد آن تولید 

واکسن مشترک با کوبا است که وارد فاز سوم شده است.
خطیب زاده با اشــاره به عضویت ایران در کوواکس گفت: ما عضو 
کوواکس هســتیم. از روز اول هم می دانستیم آمریکا و کشورهای 
اروپایــی چه مضایقــی را علیه مــا ایجاد می کنند لذا واکســن 
غیرآمریکایــی را انتخاب کردیم. می خواهیم مردم دسترســی به 
واکسن مطمئن داشته باشند. انتخاب نوع واکسن با وزارت بهداشت 

است. نگاه ما در این مسیر رویکرد سیاسی زده به کرونا نیست.
همچنین در خبر دیگر کرونایی امروز اعالم شد سعید نمکی وزیر 
بهداشــت در گردهمایی تحقیقاتی رازی اعالم کرد بیش از 14۰ 
پروژه طب ســنتی برای مهار کرونا به نتایج خوبی رســیده است 

ولی باز هم نباید از مواهب طب جدید غافل ماند.
از برخی اســتانها مانند قم خبر می رســد با اعــالم وضعیت آبی 
کرونایی، سالن های ســینما و تئاتر بار دیگر به روی عالقمندان 
گشــوده شده اســت ولی واقعیت این است که در شرایط سخت 
کرونا، کمتر کســی دل و دماغ رفتن به تماشــاخانه ها را داشته 
باشــد. البته باز باید این را هم اضافه کرد که در برخی از شهرها 
با وضعیت نارنجی کرونایی، رفت و آمد بین شــهری همچنان با 
محدودیت مواجه است و کسی اجازه ندارد بدون مجوز فرمانداری 

در بین شهرستانهای نارنجی تردد کند.

رعایت نکنیم اوج خواهد گرفت
کرونا در سراشیبی سقوط 

نقد هفته

* حسن راستی بروجنی 

الهه صالحی

فعالیت  باید  شناسان  باستان 
را در فضــای مجازی  خــود 
بیشتر کنند و هرچقدر بتوانند از 
فعالیت خود و میراث فرهنگی 
بیشــتر اطالع رســانی کنند، 
از طرفــداران ایــن صفحات 
که فعالیت مخــرب دارند، کم 

می شود.

از برخی استانها مانند قم خبر 
آبی  وضعیت  اعالم  با  می رسد 
سینما  ســالن های  کرونایی، 
و تئاتــر بــار دیگر بــه روی 
است  عالقمندان گشوده شده 
ولی واقعیت این اســت که در 
کمتر  کرونا،  ســخت  شرایط 
کســی دل و دمــاغ رفتن به 

تماشاخانه ها را داشته باشد. 

زلزله تهران فاجعه آمیزترین حادثه در 
سه قرن اخیر خواهد بود

مهر نوشــت: یک زلزله شناس گفت: سیســتم هشدار سریع زلزله 
 S و P تهران پس از تکمیل قادر به تخمین فاصله زمانی بین موج
زلزله اســت، نه پیش بینی زلزله، هیچ کشوری تاکنون خود زلزله را 

پیش بینی نکرده است.
فریبرز ناطق الهی اســتاد پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله با تاکید بر این که سیستم هشدار سریع زلزله تهران 
پــس از تکمیل قادر به تخمین فاصله زمانی بین موج P و S زلزله 

است، نه پیش بینی زلزله، گفت: هیچ کشوری تاکنون خود زلزله را 
پیش بینی نکرده اند. به نظر می رسد برخی رسانه ها برداشت دلخواه 
خود را از ســخنان رییس سازمان پیش بینی و مدیریت بحران شهر 
تهران منتشر کرده اند. اســتاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندســی زلزله در پاسخ به ســوالی در خصوص اظهارنظر رئیس 
سازمان مدیریت بحران شــهر تهران در خصوص پیش بینی زلزله 
عنوان کرد: کرمی محمدی از همکاران بنام دانشــگاهی ما است. 
از دید بنده برخی رســانه ها برداشت شخصی و تیتر دلخواه خود را 
از صحبت های ایشــان منتشر کردند. وی افزود: اما دلیل اینکه من 
یادداشتی تحت عنوان سخنان رئیس سازمان مدیریت بحران شهر 

تهران به رســانه های ارائه دادم این بود که پس از انتشار این خبر با 
تماس هایی از سوی برخی از رسانه ها مواجه شدم. پس از جستجو در 
اخبار متوجه شدم که علت آن تیتر نادرستی بود که یکی از رسانه ها 
در خصوص صحبت های رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران 
ارائه کرده بود. ناطق الهی تاکید کرد: سیســتم هشدار سریع زلزله 
شهر تهران پس از تکمیل قادر است به پیش بینی زمانی فاصله موج 
P و موج S زلزله بپردازد. این مدت زمان اندک فرصتی را برای قطع 
شــریان های حیاتی ایجاد می کند. این امر در کشورهای مختلف و 
در شرایط آزمایشگاهی بررسی و تأیید شده است؛ اما پیش بینی خود 

زلزله تاکنون در هیچ جای دنیا انجام نشده است.



مینــا نامداری چهــره جنجالی اینســتاگرام 
در جدیدتریــن الیو خود جزئیاتــی از ماجرای 
دستگیری اش در اســپانیا و دیپورت شدنش به 

ایران گفت.
مینــا نامــداری یکی از شــاخ های مجازی در 
اینســتاگرام پس از حواشی زیادی که به خاطر 
الیو با دو پســربچه نوجــوان ایرانی گرفته بود 
به دردســر افتاد این روزها پس از آزادی دوباره 

جزئیاتی بیشتری را اعالم کرد.
دریــک یا دوماه گذشــته نام ایــن زن ایرانی 

پرحاشیه بسیار شنیده شد.
زن جوانی که در حرکتی به دور از انســانیت با 
دو پســرنوجوان ایرانی الیو اینستاگرام گرفت. 
این حرکت نامداری باعث شد که او مورد انتقاد 

بسیاری از افراد قرار بگیرد.
اما ماجرا برای این زن پرحاشــیه به اینجا ختم 
نشــد و مدتی قبل ویدیوی از خود منتشر کرد. 
او درحال گریه بود و می گفت دســتگیر شده و 

معلوم نیست که چه بالیی سرم می آید.
این ویدیو دوباره باعث شــد نــام مینا نامداری 
ســرزبان ها بیافتد. خیلی از اخبار حاکی از آن 
بود که این زن پرحاشــیه بــه ایران بازگردانده 
شده و محاکمه می شود اما این اتفاق رخ نداد.

مینا نامداری چند شــب پیــش با یکی دیگر از 
پیج های اینستاگرامی که راه انداخته الیو رفت 
و به برخی از سؤال های دنبال کنندگانش پاسخ 

داد.
نامداری درباره ماجرای دســتگیر شدنش  مینا 
گفت: آن زمان در اســپانیا بودم و نمی دانم چه 

افرادی به سراغم آمدند.
خیلی ها گفتند که چرا با ماشــین خودت بودی، 
من آنجــا راننده دارم و همان شــب آن افراد 

نانشناس مرا در ماشینم دستگیر کردند.
مینانامداری ادامه داد: مرا تا فرودگاه بردند تا به 
ایران بازگردانده شوم اما خب آن اتفاق رخ نداد.

مینا نامداری جزئیات بیشــتری از ماجرای آن 
شــب نداد و در ادامه در پاســخ به این سؤال 

که از میــالد حاتمی چه خبر گفت: او در زندان 
است و ما همه تالشمان را می کنیم تا به ایران 

تحویل داده نشود.
اما مینا نامداری کیست؟ ��

مینا نامداری متولد پنجم آبان ماه ســال شصت 
و نه در تهران است.

پــدرش از فعاالن کســب و کار فوالد بود و در 
زمینه ملک نیز فعالیت داشت.

او متولد منطقه یک تهران است و زندگی خوبی 

با خواهرش داشت.
تحصیالت مینا نامداری در زمینه هنر و نقاشی 

بود و برای تحصیل به بلژیک رفت.
پــس از اخراج از دانشــگاه، از بلژیک به ترکیه 
می رود. اســتایل مینا نامــداری و عالقه او به 
مد و لباس و فوتوژشــت های الکچری دنیای 
فشن سبب می شــود تا با یک کارگردان ترک 

همکاری کند.
ارتباط مینا نامداری با پیام صادقیان، فوتبالیست 

جنجالی های  جمله  از  پرسپولیســی ها  سابق 
وی با چهره های ورزشی است که یادآور روابط 

سحر قریشی با طارمی است.
الیو اینســتاگرامی وحید خزایی با مینا نامداری 
از دیگر الیوهای پر حاشیه اینستاگرام ایرانیان 

در سال های اخیر است.
زندگی شخصی مینا نامداری ��

پدرش در تجارت فوالد فعال اســت و به خرید 
و فروش ملک در تهران مشغول است. مینا در 
هنرستان در رشته نقاشــی تحصیل کرد و بعد 

برای ادامه تحصیل به کشور بلژیک رفت.
او که بیشتر درگیر خوشگذرانی و تفریح در این 
کشــور اروپایی بود در نهایت از دانشگاه اخراج 
شد. در ادامه او به کشور ترکیه و شهر استانبول 

رفت و ساکن یکی از خانه های پدرش شد.
شروع مدلینگ مینا نامداری ��

مینا نامداری تصمیم گرفت یک نمایشگاه برای 
فروش آثار هنری تأســیس کنــد. او در آنجا با 
یک کارگردان ترک آشــنا شــد و بدین ترتیب 
در سال ۲۰17 در یک سریال نقشی کوتاه ایفا 

کرد.
این ارتباطات و رفت و آمدها باعث شد او توجه 
چند برند مشهور در ترکیه را به خود جلب کند. 
همین جا بود که مینا پیشنهاد مدلینگ دریافت 

کرد.
همزمان با شروع فعالیت در زمینه مدلینگ، این 
دختر ایرانی اکانت اینســتاگرامش را فعال کرد. 
او عکس هایــی تبلیغــی از برندهای مختلف را 

منتشر می کرد.
کم کم طرفداران نامداری بیشتر و بیشتر شدند 
و او صاحب یکی از پیج های شــناخته شده در 

اینستاگرام شد.
مینــا نامــداری تصمیــم گرفت بــرای جذب 
مخاطب بیشتر، محتواهای جدیدی منتشر کند. 
او عکس هایی برهنه از خودش منتشــر می کرد 
و بدین ترتیب بیشتر موردتوجه رسانه های زرد 

ایرانی قرار گرفت.

مینا نامداری از بازداشت 
در اسپانیا گفت!

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

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

حوادث 5
 چهارشنبه  24  دی ماه 1399، سال ششم،  شماره 205

با اعالم مرکز فوریت های پلیســی 11۰ مبنی بر خفگی زنی ۲9 ساله 
با گاز مونوکسید کربن در یکی از مناطق شهرستان بجنورد بالفاصله 

کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
ســرهنگ مقصود رســتگار، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی در 
تشریح این جنایت گفت:مأموران در بررسی اولیه جسد آثار فشار جسم 
رشــته ای در گردن و کبودی صورت و انگشت وسط دست راست زن 

جوان را مشــاهده کردند و فرضیه قتل قوت گرفت. بنابراین مأموران برای 
بررسی موضوع به خانه مقتول رفته و اقدام به انجام تحقیقات گسترده از خانواده وی کردند.

همســر مقتول در ابتدا منکر هرگونه نزاع و درگیری بود و علت مرگ وی را گازگرفتگی عنوان 
می کرد، اما پس از تحقیقات فنی و تخصصی کارآگاهان ســرانجام متهم لب به اعتراف گشود و 
گفت: با همســرم آن شــب به خانه یکی از آشنایان رفته بودیم. چون آنها اقدام به خرید وسایل 
خانگی جدید کرده بودند پس از بازگشت به خانه و به خاطر چشم و هم چشمی با یکدیگر جر و 
بحث کردیم. ما یک نوزاد داریم که گرسنه اش شده بود و مدام گریه می کرد اما همسرم از شیر 
دادن به کودک خودداری می کرد با دیدن این صحنه در یک لحظه کنترل خود را از دست داده 

و با فشار بر گلویش وی را به قتل رساندم.
رئیس پلیس آگاهی اســتان در پایان با اشــاره با اینکه متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شــد از شــهروندان خواســت تا با توجه به شرایط 
اقتصادی از چشم و هم چشــمی پرهیز کنند و آستانه تحمل خود را باال ببرند تا شاهد این گونه 

حوادث ناگوار نباشیم.

نوزادی که توسط والدینش در یک منطقه دورافتاده رها شده بود توسط 
یک سگ ولگرد نجات یافت.

یک دلیل دیگر برای اینکه ما بیشــتر سگ ها را دوست داشته باشیم 
اتفاقی بود که در فیلیپین رخ داد. یک ســگ جان نوزادی را که توسط 

خانواده اش در محلی دورافتاده رها شده بود نجات داد.
ایــن حیوان با دیدن یک موتورســوار آنقدر ســر و صــدا کرد تا مرد 

موتورسوار را به محلی که کودک رها شده بود بکشاند. این اتفاق در تاریخ ۲4 دسامبر در منطقه 
»بارانگای ماگاگونگ« اتفاق افتاد.

بنا به گزارش رسانه های محلی این نوزاد در حالی که در دستمال توالت پیچیده شده در نزدیکی 
محل دفن زباله های شهری پیدا شد.

»جونِرل فئونتِس ِرویال«، یک موتورسوار ۳6 ساله هنگام عبور از این منطقه با دیدن سگی که 
بی وقفه سر و صدا می کرد این حیوان را تعقیب کرد.

او پس از پیاده شدن از موتورسیکلت و طی مسافت کمی صدای نوزادی را شنید که در نزدیکی 
محل دفن زباله های شــهری رها شــده بود. این مرد جوان بالفاصله این نوزاد را به بیمارستان 

منتقل کرد.
مسئوالن محلی در تاریخ ۲7 دسامبر اعالم کردند که تحقیقات در مورد شناسایی والدین نوزاد در 

جریان است. هنوز هیچ فردی در این رابطه شناسایی و بازداشت نشده است.

قتل هولناک زن بجنوردی توسط شوهرش

سگ ولگرد، جان نوزاد سر راهی را نجات داد!

قتل دختر چاقوکش توسط پدر زخمی

دختر چاقوکش در مرند پدرش را با زخم عمیقی کشــت و این 
درحالــی بود که پدر قبل از مرگ دخترش را خفه کرد.

فرمانده انتظامی شهرســتان مرند از قتل دختر توسط پدر در 
مرند که پدر زخمی خود نیز در بیمارستان فوت کرد خبر داد.

فرمانده نیروی انتظامی مرند  گفت: شــامگاه شــنبه تماسی 
با اورژانس گرفته می شــود مبنی بــر اینکه مردی زخمی در 
خیابان افتاده اســت، پس از داللت مرد زخمی به بیمارستان، 

پزشــکان متوجه وجود ضربات چاقو و شکستگی لگن در این 
فرد می شوند.

از همان ابتدا پلیس تحقیقات خود را آغاز می کند و در اولین 
مرحله ماموران آگاهی بــه خانه آن مرد مراجعه می کنند که 

متوجه وجود جنازه دختر در خانه می شوند.
ماجرای خونین قتل دختر توسط پدر در مرند ��

ســرهنگ جلیلیان رابطــه دختر و آن مــرد را پدر و دختری 
عنوان و خاطرنشــان کرد: بر اســاس تحقیقات اولیه متوجه 
شــدیم که دختر دارای معلولیت ذهنــی و اختالل روانی بود 

که پدر خود را مــورد اصابت ضربات چاقو قرار داده و زخمی 
کرده بود ســپس پدر آن دختر نیــز اقدام به خفه کردن دختر 

خود کرده بود.
فرمانده انتظامی شهرســتان مرند افــزود: تحقیقات پلیس و 
مراجع قضایی برای حصول نتیجه نهایی از جزئیات این اتفاق 
هنــوز ادامه دارد و جزئیات دقیق تر از ســوی مراجع قضایی 

اطالع رسانی خواهد شد.
گفتنــی اســت پدر زخمی نیز پس از گذشــت یــک روز در 

بیمارستان فوت کرد.

آگهــی تغییــرات موسســه ورزشــی و تشــریفاتی 
ســایمان به شــماره ثبــت 46882 و شناســه ملی 
14008250697 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: به موضوع موسسه موارد ذیل الحاق 
و مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید: تنظیم 
قرارداد با ارگانهای دولتی و مؤسســات خصوصی و 
دولتی جهت موضوعات تشــریفاتی و مراقبت کوتاه 
مدت، قــرارداد بــا ارگانهــای خصوصــی و دولتی و 
شخصی جهت آموزش های ورزشی، قرارداد با تیم ها 
جهت تورهای ورزشــی داخلی و خارجــی، قرارداد با 
فدراســیون های ورزشی جهت اعزام، قرارداد جهت 
تبلیغــات در تمامی اصناف و شــغلها، بســتن تفاهم 
نامــه جهــت موضوعــات درخصوص اشــتغال زای با 
ارگانها و مؤسســات دولتی و غیردولتی و شــخصی، 
بســتن تفاهم نام و قــرار داد در خصوص برگزاری 
مســابقات بصورت پیمانــکار، برگــزاری کارگاه ها و 
ســمینارهای ورزشــی و غیــره در سراســر کشــور، 
قــرارداد جهت خدمــات آموزشــی ورزشــی تمامی 
رشــته ها جهــت مؤسســات و ارگانهــای شــخصی و 
دولتی، قرارداد با فدراسیونهای ورزشی، انجمن ها، 
گروه های درخصوص اعزام تورهای ورزشــی داخلی 
برون مرزی، برگزاری کارگاه ها و سمینارهای ورزشی 
و غیره در ســطح کشــور و خارج از کشــور، واردات 
تجهیزات ورزشــی و دریافت نمایندگی از کشورها، 

برگزاری همایشات ورزشی و غیره. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1076440(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی پارس استار آسیا )در 
حال تصفیه( به شماره ثبت 396875 و شناسه ملی 
10320474990 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 1398/06/31 و مجوز 
شــماره 109005/15/992 مورخ 1399/7/06 
اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود چهاردولی با کد ملی 
3931383954 بــه ســمت رئیــس اجرایی هیأت 

تصفیــه انتخاب شــدند. کلیه اســناد و اوراق مالی 
وتعهد آور وقراردادها با امضاء آقای داود چهاردولی 
)رئیس اجرایی هیأت تصفیه( و بهمراه امضای یکی 
از دو نفر دیگر هیات تصیفه با امضاء آقای حمیدرضا 
فرجــی )عضو هیأت تصفیه( و یا بــا امضای آقایاکبر 
نجف زاده )عضو هیــأت تصفیه( ومهر هیأت تصفیه 
معتبر می باشــد. همچنیــن اوراق و نامه های عادی با 
امضای آقای داود چهاردولــی )رئیس اجرایی هیأت 

تصفیه( ومهر هیأت تصیفه معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1076442(

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی معدنی برانوش 
کانیار اهورا شــرکت با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت 515591 و شناســه ملــی 14007077827 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده 
مــورخ 1396/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
اساســنامه جدیدی مشــتمل بر 26 ماده و 2 تبصره 

تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
 ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )1076441(

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی ومدیریت تخصیص 
پــارس ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 180858 
اســتناد  بــه   10102230626 ملــی  شناســه  و 
صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور فــوق العاده 
مــورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
آقــای داود جعفــری بــا کــد ملــی 0044927185 
به ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامل و 
آقای مجتبــی گرجی با کد ملــی 0439846382 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و آقای عبدالنبی 
دهدشــت با کد ملی 1861003374 و آقای حمید 
رضا علیگودرز باکد ملی 0052614034 به ســمت 
اعضــا هیئت مدیــره برای مــدت دو ســال انتخاب 
شدند. موسسه حسابرســی اعداد آرا )حسابداران 
رســمی( با شناسه ملی 10100529345 به سمت 

بازرس اصلی و خانم ملک الزمان کهندانی با کد ملی 
0041821750 به ســمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب 
سود وزیان منتهی به تاریخ پایان سال 1398 مورد 
تصویب قــرار گرفت. امضــاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور از جمله چک و سفته و برات بانکی با امضاء 
مشــترک مدیر عامل و یکــی از آقایان مجتبی گرجی 
یا حمیدرضا علیگودرز همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و مراسالت با امضاء مدیر عامل معتبر است.
 ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )1076443(

 آگهــی تغییرات شــرکت انــرژی آوا یزد شــرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 499520 و شناسه 
ملی 14006225207 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ماده 20 اساســنامه »شــرکت« به 
شــرح زیر اصالح گردید: ســال مالی شرکت از اول 
ژانویــه )11 دی( آغــاز و به 31 دســامبر )10 دی( 

سال بعد ختم می گردد.
 ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )1076444(

 آگهی تغییرات شــرکت بهداشتی درمانی ونازایی 
نویــد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 
228752 و شناســه ملــی 10102698835 به 
اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1399/08/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای حمید صاحب کشــاف 2593121955 
بســمت مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره و خانم 
نرگــس قالونــد 1930565879 به ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای ســعید صاحب کشاف 
2593195738 بــه ســمت عضو هیئــت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب شــدند - کلیه اسناد 
و اوراق و قرارداد تعهد آور شرکت و سایر اوراق 
و نامه هــای اداری بــا امضاء رئیــس هیئت مدیره 

)حمید صاحب کشاف( مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. - خانم مژگان دلشــاد اسدآبادی 
0053018036 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 
معصومــه آشــوری 0072761733 بــه ســمت 
بــازرس علی البــدل برای مــدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1076445(

 آگهی تغییرات شرکت شاهین ترخیص آراز شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 373655 و شناسه 
ملی 10220120731 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/07 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: محــل شــرکت از آدرس قبلی به 
آدرس اســتان تهران منطقه 11، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شــهرتهران، محله بــازار عباس آباد، 
کوچه حســام لشگر، کوچه شــیریها، پالک 14، طبقه 
همکــف و کدپســتی 1163835359 تغییر یافت. 
درنتیجــه مــاده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1076446(

 آگهی تغییرات شرکت کانی موج کسری با مسئولیت 
محــدود به شــماره ثبــت 427205 و شناســه ملی 
10320802803 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران - منطقه 14، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، محله جهاد، بزرگراه شهید 
گمنام، خیابان شهید فتحی شقاقی )8(، پالک 134، 
طبقه اول، واحد غربی ک.پ 1431713513 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1076447(
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نگاه روز

 چهارشنبه  24  دی ماه 1399، سال ششم،  شماره 205

 نصب برچسب های هشداری حمل و نقل
گپ سکوهای مسافری در خطوط 

هفتگانه متروی تهران حومه

 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه از نصب برچسب های هشداری برای 
افزایش ایمنی مســافران در مقابل گپ سکوهای مسافری 

تا قطار در خطوط هفتگانه متروی تهران و حومه خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره 
بــرداری متروی تهران و حومه با توجــه به اهمیت حفظ 
ایمنی مسافران در شــهر زیرزمینی، شرکت بهره برداری 
متروی تهران وحومه برای جلوگیری از بروز حوادث هنگام 
سوارشــدن به قطار به دلیل وجود گپ ســکوها نسبت به 

نصب برچسب های هشداری اقدام کرده است.
گفتنی اســت: به دلیل ضرورت آگاه ســازی مسافران از 

مخاطرات گپ ســکوهای مســافری از هفته اول دی ماه 
1۳99 چهــار هزارو 4۰۰ برچســب که تعدادســه هزارو 
9۰۰ عددبرچســب هشدارنوشتاری فارسی« مراقب فاصله 
بین قطار و ســکو باشــید« و تعداد پانصد عدد برچســب 
هشدارنوشــتاری انگلیســی« MIND THE GAP« برای 
نصب روی کف ســکو و در مقابل درهــای ورود به قطار 
در ایستگاه های فعال خطوط هفتگانه متروی تهران نصب 

شده است.

سهام صندوق 
پروژه؛ 

جایگزینی 
مناسب برای 
سپرده بانکی

محمدجواد شاهجویی*

دولت ایران در سال های اخیر هرگاه 
دچار چالــش در تأمین بودجه مورد 
نیاز خود شده، به جای آن که همانند 

اغلب کشــورهای دنیا، از هزینه های جاری خود بکاهد، به 
کاهش اعتبارات عمرانی پرداخته اســت؛ چرا که بعضی از 
پروژه های عمرانی با دیدگاه اجرایی دولتی ســودده به نظر 
نمی آیند. این در حالی است که اساسًا پروژه های زیرساختی 
فارغ از اقتصادی بودن یا نبودن خود، بســتر و زمینه ســاز 
سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصاد به شمار می روند و 
وجود و یا عدم وجود آن ها می تواند نقش تعیین کننده ای در 
میزان رشــد اقتصادی کشورها داشته باشد. بنابراین، تأمین 
منابــع مورد نیاز برای این پروژه ها اگر به صورت غیردولتی 
انجام شود، عالوه بر کاهش قابل توجه هزینه های دولت در 
بودجه های مصوب سالیانه، به برداشتن گامی بلند در توسعه 

اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
آمریکا و اروپا؛ طالیه داران اســتفاده از شیوه صندوق  ��

سهام پروژه
تأمیــن مالــی بــه روش غیردولتــی مفهومی اســت که 
به صورت گســترده و وســیع مورد اســتفاده کشــورهای 
پیشرفته دنیا قرار گرفته اســت. یکی از انواع این روش ها، 
صندوق های ســرمایه گذاری پروژه و یا به عبارتی تأسیس 
شرکت های ســهامی عام پروژه محور اســت که می تواند 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی را 
به یک ســرمایه گذاری جذاب و با ریسک کم تبدیل نماید. 
طالیــه داران این روش از تأمین مالی، کشــورهای اروپای 
غربی و هم چنین ایاالت متحده آمریکا بوده اند؛ به طوری که 
آمریکا توانست با استفاده از بازار سرمایه خود مبلغی بالغ بر 
۳۰۰ میلیارد دالر تأمین مالی عرضه اولیه شــرکت و پروژه 
انجام دهد که عمده این مبلغ به شــیوه ســهام پروژه و یا 

صندوق پروژه تأمین شده است.
شــیوه فعالیت صندوق های ســرمایه گذاری پروژه به این 
صورت اســت کــه در گام اول یک صندوق با اساســنامه 
مشــخص و با تعیین پروژه ای مشــخص تأســیس شده و 
بــه جمع آوری ســرمایه های خرد و کالن مــردم و بخش 
خصوصــی می پردازد. همچنین در کنــار این صندوق یک 
نهاد تضمین گر شامل بانک ها و یا دیگر نهادهای مالی ارائه 
کف سود پرداختی به ســهام داران را تضمین می کنند تا به 
این واسطه ریسک سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی 
پوشش داده شود. در هنگام ســاخت پروژه نیز سهام داران 
می توانند ســهم متعلق به خود را در بازار ثانویه و با قیمت 

کشف شده بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا معامله کنند.
ســهام پروژه ارزنده تر از ســپرده گذاری های معمول  ��

بانکی
مزیــت صندوق هــای ســرمایه گذاری پروژه نســبت به 
ســپرده گذاری در بانک این اســت که اواًل سپرده افراد در 
بانک ها بر اثر تورم مســتهلک می گردد اما در صندوق های 
ســرمایه گذاری پروژه به واسطه خرید سهام که ذاتًا دارایی 
به شــمار می رود و نه بدهی، حتی در شرایط تورمی، میزان 
ارزش دارایی هــای مردم تغییری نمی کنــد. ثانیًا، در روش 
صندوق ســرمایه گذاری پروژه مردم می داننــد دقیقًا روی 
چه پروژه ای ســرمایه گذاری کرده انــد، بنابراین، با توجه به 
آنکه کف سود تضمین شــده است اما سقف سود پرداختی 
وابســته به عملکرد خود پروژه خواهــد بود، مردم بر پروژه 
به عنوان شــریک آن پروژه نظارت خواهند کرد که همین 
موضوع ســبب افزایش کارایی پروژه، کاهش زمان احداث 
و حــذف تصمیمــات غیرکارشناســی از فرآیند ســاخت، 
تکمیــل و بهره برداری از پروژه ها می شــود. به بیان دیگر 
صندوق های ســرمایه گذاری پروژه عالوه بر آنکه ســرعت 
تکمیل پروژه های زیرســاختی را افزایش می دهد، با نظارت 
مردم و سرمایه گذاران، از اتالف هزینه در پروژه ها که سبب 
غیراقتصادی شدن آن ها می شــود، جلوگیری خواهند کرد. 
این در حالی اســت که ســپرده گذاری در بانک ها در عمل 
به معنی قــرض دادن آن مبلغ به بانک بدون تصمیم گیری 
در مورد نحوه هزینه کرد آن اســت که در ازای دریافت سود 

مشخص سپرده این اقدام صورت می گیرد.
نوآوری در اجرای پروژه ها به روش صندوق ســهامی  ��

پروژه محور
عــالوه بــر مزیت هــای ذکــر شــده، در روش صندوق 
سرمایه گذاری پروژه می توان دست به ابتکار و نوآوری هایی 
زد که همگــی در نهایت به نفع اقتصــاد ملی خواهد بود. 
برای مثال، یکی از ابتکاراتی که در روش صندوق ســرمایه 
گذاری پروژه امکان اجرا دارد، پرداخت مطالبات پیمانکاران 
و یا خرید مصالح و تجهیزات به واســطه خود سهام پروژه 

خواهد بود.
بــه عبارت دیگــر در تأمین منابع الزم بــرای پرداخت به 
پیمانکاران، نیازی به پرداخــت وجه نقد وجود ندارد و خود 
ســهام پروژه از آنجا که دارایی به حساب می آید و قابلیت 
خرید و فروش دارد، می تواند به پیمانکاران و یا شرکت های 

تأمین کننده مواد و مصالح مورد نیاز پروژه اعطا شود.
* کارشناس حمل و نقل

 

فــن آوری کنتــرل مثبــت قطــار )PTC( یکــی از 
فن آوری های نوین ایمنی محســوب می شود که تقریبًا 
در تمام طول شبکه ریلی AmTrak )راه آهن سرتاسری 

ایاالت متحده( پیاده سازی شده است.
وزارت حمل ونقــل مرکزی طی گزارشــی اعالم کرده 
است که تاکنون در بالغ بر 575۳6 مایل از شبکه ریلی 
راه آهن سرتاسری )AmTrak( سیستم ایمنی PTC و 

زیرساخت های آن پیاده سازی شده است.
ایلیــن چانژ وزیــر حمل ونقــل گفت که دســتیابی 
صددرصــدی در زمینه اجــرای PTC و فن آوری های 
وابســته یک موفقیــت بزرگ در حوزه ایمنی ســیر و 
حرکت قطارها محســوب می شود که می تواند بخشی 

از نوآوری های زیرساخت برای ایمنی محسوب شود.
سامانه PTC یک ابزار تکنولوژیک نوین برای جلوگیری 
از برخورد قطارها و یا خارج شدن آن ها از خط به علت 

سرعت بیش ازحد محسوب می شود.
سیستم جدید همچنین قادر است از بروز سانحه به علت 
اشــتباهات احتمالی در تعویض خــط جلوگیری نماید. 
اجرای فن آوری نوین در راه آهن سرتاسری بیش از ۳/4 

میلیارد دالر هزینه داشته است.
این فن آوری که در زمره بخش های هوشمند حمل ونقل 
)ITS( محسوب می شــود معمواًل بانام »کنترل مثبت 
قطار« )PTC( شناخته می شود که می تواند با استفاده از 
دریافت کننده های سیگنال ماهواره ای و سایر تجهیزات 
مســیریابی می تواند چند دقیقه زودتر از بروز ســانحه 
احتمال بروز مخاطرات را شناســایی نمود و قطارهای 

پرسرعت را به صورت اتوماتیک متوقف نماید.
اجرای این فن آوری راهی ســریع به سوی پیاده سازی 
فن آوری های ITS )سیستم های هوشمند حمل ونقل( در 

شبکه ریلی محسوب می شود.

پیاده سازی فن آوری کلیدی ایمنی در شبکه راه آهن

گویا عده ای بازنشسته در حال برنامه ریزی هستند تا توطئه خود 
را عملی کنند و به بهانــه کمبود نیرو ابتدا چند فرودگاه کوچک 
و هم اکنون ادارات مراقبت پرواز را همچون گوشت قربانی بین 

شرکت های مختلفی که خودشان ایجاد کرده اند تقسیم کنند.
یک کنترلر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد در نامه ای سرگشاده 
به مســئوالن رده باالی کشــور از امکان تهدید امنیت فضای 

کشور به دلیل یک تصمیم اشتباه خبر داد.
ابوالفضل مطیعی در بخشــی از این نامــه که در کانال تلگرامی 
خود منتشــر کرد خطاب به رئیس قــوه قضائیه، رئیس مجلس 
شورای اســالمی، دبیر شورای امنیت ملی، ســتادکل نیروهای 
مسلح، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اســالمی و همه کسانی که دغدغه امنیت 
دارند، نوشــت: میراث گرانبهای سردار شهید سلیمانی و هزاران 
هزار شهید که همان امنیت فضای کشور هست نابود شده است.

وی در بخش دیگری از ایــن نامه با بیان این که مراقبت پرواز 
مجموعه ای یکپارچه است که جدایی هر کدام از قسمت های آن 
می تواند کشور را دچار اختالل کند، افزود: سالهاست همه ادارات 

مراقبت پرواز در کنار هم با تعاملی خوب در حال فعالیت هستند 
و مشکالت فراوانی را رفع کرده اند.

به گفته او، بعد از جدایی ادارات ســه گانــه مراقبت پرواز دیگر 
این اتفاقات نخواهد افتاد و پیوستگی فضای کشور به گسستگی 

وحشتناکی خواهد رسید.
مطیعی در ادامه تاکید کرد: سالهاســت به طور مشــکوکی هیچ 
نیــروی جدیدی برای مراقبــت گرفته نمی شــود. گویا عده ای 
بازنشســته در حال برنامه ریزی هســتند تا توطئه خود را عملی 
کننــد و به بهانــه کمبود نیرو ابتدا چند فــرودگاه کوچک و هم 
اکنــون ادارات مراقبت پــرواز را همچون گوشــت قربانی بین 
شــرکت های مختلفی که خودشــان ایجاد کرده اند تقسیم کنند، 
این اقدام از نظر مالی بســیار بد ولی از نگاه امنیتی بسیار بسیار 
خطرناک خواهد بود و عده ای که متاســفانه چشم دیدن خدمات 

بدون چشــم داشت کنترلرها را ندارند دنبال ایجاد خطر هستند.
وی با بیــان این که این اقدام و گسســتی موجب بروز حوادث 
خواهد شد، این اقدام بازگشت به وضعیت ۳۰ سال قبل توصیف 

کرد.

 جدایی ادارات سه گانه مراقبت پرواز؛
بازگشت به 30 سال قبل

پژمان صالحی

یک فعال بخش حمل و نقل جــاده ای کاال از پیگیری موضوع 
بیمه تکمیلی رانندگان مربوط به سال 1۳91 خبر داد.

عباس خاکبازان در پیامی که در شبکه های اجتماعی از قول وی 
منتشر شد، نوشــت: پرونده مربوط به بیمه تکمیلی رانندگان که 
در سال 91 کانون کشــوری رانندگان مبلغی حدود 7.۳ میلیارد 
تومــان وجه دریافت کرد و بدون ارائه خدمات به رانندگان حیف 

و میل شــد در شعبه ۳ بازپرسی بندرعباس پیگیری می شود.
او با تاکید بر این که مبلغ ذکر شــده در صورت معادل ســازی 
افزون بر ۲۰۰ میلیارد تومان امروز خواهد بود، افزود: از مبلغ 7,۳ 
میلیارد تومان ذکر شده، بخش زیادی طبق مستندات ارائه شده 

مربوط به رانندگان استان فارس است.
این فعــال بخش حمل و نقــل جاده ای کاال، عنــوان کرد: در 
گذشته به واســطه این تخلف در بیمه تکمیلی، رانندگان زیادی 
متضرر شــدند که تعدادی از بازماندگان رانندگان به بنده وکالت 
داده اند و خانواده های زیادی نیز وجود دارد که شــاید از آنها بی 
خبر باشــیم و مازاد این مبلغ نیز متعلق به رانندگان کشور است.

خاکبازان از رانندگان و انجمن های سراسر کشور درخواست کرد 

برای احقاق حق رانندگان سراســر کشــور نامه شکایت خود را 
به شــعبه سوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

بندرعباس ارسال کنند.

 پیگیری موضوع بیمه تکمیلی رانندگان کامیون
در بازپرسی بندرعباس

انجمن صنفی صنایع الستیک کشور اعالم کرد

سامانه تجارت، به جای ارزانی موجب 
گرانتر شدن الستیک شد

اخیراً انجمن صنفی صنایع الستیک کشور در نامه ای 
به ســتاد تنظیم بــازار از کاهــش ۲۰ درصد فروش 
الستیک به دلیل مشکالت موجود در سامانه تجارت 

خبر داده است.
در این نامه آمده اســت عنوان شــده است که سامانه 
تجارت به جای تســهیل در تجارت تایر موجب ایجاد 
مشکالت عدیده و به جای ارزانی موجب گرانتر شدن 

تایر در بازار آزاد شده است.
این انجمن ابراز داشــته که ایجاد و تهیه سخت افزار 
مناسب برای الستیک فروشان و علی الخصوص مغازه 
داران کوچک، مشکالت بســیاری ایجاد کرده است 
چرا که عمدتاً با کامپیوتر آشنایی ندارند و این موضوع 
عالوه بر هزینه سخت افزار، هزینه استخدام کارمندی 
کــه بتواند با کامیپیوتر کار کند را به آنها تحمیل کرده 
اســت. این امــر در شهرســتان های دورافتاده عماًل 

غیرممکن است.
در این نامه عنوام شده است که پس از افزایش قیمت 
رسمی تایر که به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی از 4۲۰۰ 
تومان به ۲7۰۰۰ هزار تومان صورت گرفت، سایزهای 
پر مصرف عماًل از بازار آزاد خارج و زیر قیمت رسمی 
عرضه می شود از همین رو ثبت در سامانه، چیزی جز 

اتالف وقت و حبس سرمایه ندارد.
در این نامه افزوده شده است: این سامانه انقدر سخت 
گیر است که اگر کسی بخواهد 5 حلقه الستیک تهیه 
کند، حتماً باید تاجر و یا مغازه دار باشد چرا که سامانه 
تنها 4 حلقه الســتیک را مجــاز می داند. از همین رو 
با توجه به مشکالت فوق نمایندگان ترجیح می دهند 
به جای خرید الســتیک های ایرانی از الستیک های 

خارجی استفاده کنند.
آنطــور که انجمن صنفی صنایع الســتیک کشــور 
می گوید: سامانه تجارت باعث شده است سرمایه های 
موجودبه در دســت عمده فروشان و خرده فروشان به 
ســمت الســتیکهای خارجی بروند، زیرا نه احتیاج به 
سخت افزار و اینترنت دارد و نه ترس از مالیات و گشت 

تعزیرات و بازرسی.
در پایان اشــاره شده است که کارخانه های داخلی که 
7۰ درصد نیاز بــازار را تأمین می کنند در مضیقه قرار 
دارند به نحوی که از مهرماه میزان فروش آنها بین 17 
تا ۲۰ درصد کاهش یافته است که این موضوع بسیار 
خطرناک اســت چه از نظر فســاد مواد اولیه که برای 
تولید صددرصد در نظر گرفته اند و چه از نظر نقدینگی 

که بشدت همه آنها را تحت فشار قرار داده است.
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بازتاب

گردشگری

بودجه 6۰۰ هزار دالری ایران برای 
مرمت طاق کسری

به گفتــه وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی، ســازمان برنامه و بودجه با مرمت طاق کسری 

موافقت کرده است.
علی اصغر مونســان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی ضمن اشــاره به فروریختن بخشی از 
طاق کسری در کشور عراق، از موافقت سازمان برنامه 
و بودجه برای تأمین هزینه مرمت این بنای باســتانی 
خبر داد. مقرر شــده اســت تا پس از برآوردهای مالی، 
ســازمان برنامه و بودجه اعتباراتی برای احیا و مرمت 
این اثر تاریخی در نظر بگیرد و در اختیار وزارت میراث 

فرهنگی قرار دهد. مونسان در این رابطه گفت:
 میــراث فرهنگی ایران به محض تحقــق اعتبارات با 
هماهنگــی همتایان عراقی به محوطه طاق کســری 

اعزام و عملیات مرمت و احیا را آغاز می کنند.
وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
برآورد مالــی اولیه برای مرمت طاق کســری را مبلغ 

6۰۰ هزار دالر عنوان کرد و اظهار داشت:
 به محض تأمین شدن این اعتبار، کارشناسان به کشور 

عراق اعزام می شوند.
الزم به ذکر است که در اولین روز سال ۲۰۲1، کاربران 
شــبکه های اجتماعی در عراق با انتشــار تصاویری از 
فروریختن بخشی از ســقف و جداره طاق کسری خبر 
دادند. طاق کســری یا ایوان مدائن بنایی ارزشــمند از 
دوره ساسانی اســت که در ۳۰ کیلومتری جنوب بغداد 
قرار دارد. این کاخ باستانی بین سال های ۲41 تا ۲7۲ 

میالدی به دستور شاپور اول ساخته شد.

وب ســایت »ایرالین ریتینگز« به تازگی فهرســتی از 
ایمن ترین ایرالین های دنیا ارائه کرده است که شرکت 

هواپیمایی کانتاس در صدر این رتبه بندی قرار دارد.
ایمنــی ایرالین هــا موضــوع مهمی در ســال ۲۰۲۰ 
به شــمار می رفت و بی شــک در ســال ۲۰۲1 نیز به 
همین منوال خواهد بود. وب سایت »ایرالین ریتینگز« 
)AirlineRatings( با ارزیابی ۳85 ایرالین از سراســر 
جهان، به تازگی فهرســت رسمی ایمن ترین ایرالین ها 
برای ســال ۲۰۲1 را منتشر کرده است. این رتبه بندی 
مبتنــی بر معیارهایــی همچون تعداد دفعات ســوانح 
هوایی، ســوابق حوادث، سن هواپیما و حواشی مربوط 
به ایرالین ها اســت. شــرکت کانتــاس در ادامه روند 
موفقیتش در فاصله سال های ۲۰14 تا ۲۰17، ۲۰19 و 
۲۰۲۰ که توانسته بود عنوان ایمن ترین ایرالین دنیا را 
از آن خود کند، بار دیگر همین موفقیت را برای ســال 

۲۰۲1 تکرار کرد.
ســردبیر   ،)Geoffrey Thomas( توماس«  »جفری 
ســایت ایرالین ریتینگز، گفته که معیارهای این سایت 
برای رتبه بندی ایرالین ها در ســال جاری دستخوش 

تغییراتی شده است. او در ادامه گفت:
 طی دو سال گذشــته متوجه شده ایم برخی ایرالین ها 
که حسابرســی دوساالنه ایمنی را پشت سر گذاشته اند، 
طبق الزامات عملیاتی این حسابرســی، روند روزانه را 
طی نکرده اند. ســوانح و حوادث هوایی پنج ســتاره از 
هفت ســتاره این رتبه بندی را تشــکیل می دهند، یک 
ســتاره برای حسابرســی ها در نظر گرفته شده است و 
تطبیق با کووید 19، ستاره نهایی برای رتبه بندی هفت 

ستاره به حساب می آید.
1۰ ایرالین ایمن دنیا طبق ســایت ایرالین ریتینگز به 

این شرح هستند:
 کانتاس

 قطر ایرویز
 ایر نیوزیلند

 سنگاپور ایرالینز
 امارات
 اوا ایر

 اتحاد ایرویز
 آالسکا ایزالینز

 کاتای پاسیفیک ایرویز
 بریتیش ایرویز

ایمنی ایرالین ها به خصوص در زمان شیوع همه گیری 
کرونا اهمیت بیشــتری پیدا کرده که باعث شده است، 
ســایت ایرالین ریتینگز فهرست جداگانه ای از بهترین 
ایرالین ها در زمینه تطبیق با کووید 19 تهیه کند. این 
فهرست شامل ایربالتیک، ایر نیوزیلند، آالسکا ایزالینز، 
آل نیپــون ایرویز، ایرآســیا، بریتیــش ایرویز، کاتای 
پاســیفیک ایرویز، دلتا ایرالینز، امارات، اتحاد ایرویز، 
اوا ایر، ژاپن ایرالینز، جت بلو، کی ال ام، هواپیمایی کره، 
لوفت هانزا، ســنگاپور ایرالینز، ساوت وســت ایرالینز، 

قطر ایرویز و وست جت می شود.

پارک آبشار تهران یکی از مکان های تفریحی تازه تأسیس 
پایتخت است که به دلیل داشتن یک آبشار مصنوعی طبقاتی 
به این نام مشــهور شده اســت. طراحی پارک آبشار تهران 

برگرفته از باغ های سنتی و در 5 طبقه منحصر بفرد است.
در میان پارک های متعــدد و کوچک و بزرگ تهران، پارک 
آبشــار به نسبت تازه ساخت اســت و هنوز آن اندازه که باید 
و شــاید در میان تهرانی ها شــهرت و محبوبیت پیدا نکرده 
است. برای رســیدن به این پارک کوهستانی باید خود را به 
غربی ترین نقطه پایتخت برســانید. جایی باالتر از دریاچه و 
پــارک جنگلی چیتگر و در نزدیکی پارک جنگلی لتمال کن، 
منطقه ای سرسبز در میان کوه های خشک تهران خودنمایی 
می کند؛ محوطه ای که به دلیل وجود آبشــاری مصنوعی در 
دل خود به نام پارک آبشــار تهران مشهور شده است. پارک 
آبشار تهران یکی از جاذبه های کمتر شناخته شدٔه پایتخت به 
شمار می آید که در سال 1۳9۰ در ارتفاعات شمال غربی پارک 
جنگلی لتمان کن احداث شده است. این بوستان مصنوعی در 
محدودٔه شهرداری منطقه ۲۲ تهران در انتهای بزرگراه شهید 
خــرازی قرار دارد که افراد زیادی بــه ویژه از پایتخت برای 
تفریح و گذراندن اوقات فراغت به این پارک مراجعه می کنند. 
این پــارک زیبا در زمینی به مســاحت ۲۰۰ هکتار و ارتفاع 
14۰۰ تا 16۰۰ متری از ســطح دریا ساخته شده و امکانات 
متعددی را در خود جای داده اســت. پارک آبشار تهران در 5 
طبقه و با الهام از باغ های سنتی ایران با مصالحی که طبیعی 
یا همگون با طبیعت هســتند ساخته شده است. آبشار تهران 
با برخورداری از دو جاذبه طبیعی کوه و فضای سبز می تواند 
حس و حال بسیار خوشــایندی را به شما هدیه دهد، عالوه 
بر این موارد می توانید در یک روز خسته کننده برای آرامش 
روح و روان خود به این مجموعه تفریحی و گردشگری سفر 
کنید و از دیدن جاذبه های طبیعی و همچنین هوای ســالم 
آن لذت ببرید. در ایــن مجموعه امکانات رفاهی و خدماتی 
بســیار زیادی وجود دارد که برای رفع نیاز شــما عزیزان با 
بهترین کیفیت آماده خدمت رســانی به مسافران و همچنین 

شهروندان عزیز است.
جاذبه ها و امکانات پارک آبشار تهران

1- حال و هوای خوش پارک آبشار تهران ��
زمانی که در راه رســیدن به پارک آبشــار هســتید منظره 
ساختمان های اطراف و کوه های خشک مسیر، شما را درگیر 
این ســؤال می کند که بوستانی که در انتظارش هستید واقعًا 
جای سرسبز و خوبی برای تفریح است یا دوستان و دیگران 
در تعریف از اینجا بــزرگ نمایی کرده اند؛ اما هنگامی که از 
پارکینگ مجموعه وارد می شوید و نگاهی به اطراف می اندازید 
و چشم انداز پیش رو و محیط خود پارک را می بینید، خیالتان 

تا اندازه ای راحت می شود که این همه راه را بیهوده نیامده اید.
از قسمت پایینی پارک که در پیاده راه های پیچ در پیچ و طبقه 
طبقه بوســتان باال می روید و از میان آالچیق ها و برکه های 
کوچک و بزرگ که رد می شــوید، هــر از گاهی نگاهتان به 
چشم انداز پیش روی تان از شهر تهران می افتد که هر لحظه 
وسیع تر می شود. درختان را که پشت سر می گذارید و از کنار 
برکه کنار رستوران با آن گل های نیلوفر آبی و درختچه های 
سرسبزش عبور می کنید، به خودتان می گویید چه کار خوبی 

کردید که اینجا آمدید.
۲- کوه نوردی با امکانات در پارک آبشار تهران ��

خیلی ها دوســت دارند که کوه نوردی بروند، اما راســتش را 
بخواهید، کوه نسبت به این پارک هم سخت تر است و هم این 
که این امکانات در کوه ها وجود ندارد. اما این جا همیشــه آب، 
فضای ســبز و آالچیق دارید تا استراحت کنید و این که یک 

کوه پیمایی سالم در آرامش و هوایی روح بخش داشته باشید.
3- بهتریــن منطقــه بــرای خلــق تصاویــر و عکــس  ��

برداری های حرفه ای
اگر شما دوربین حرفه ای و یا عالقه بسیاری به خلق تصاویر 
باکیفیــت و منحصر به فــرد از زیبایی هــای طبیعت دارید 
می توانید به آبشار تهران ســفر کنید! سفر به این منطقه در 
کنار تمامی زیبایی هایی که وجود دارد می تواند تجربه به یاد 

ماندنی ای از عکس برداری برای شما به ارمغان بیاورد.
شــما به راحتی می توانید در هر طبقــه از این پارک به تولید 
تصاویر مختلــف بپردازید، حتی در نمای پس زمینه شــما 
می تواند تهران با زاویه ای به خصوص و بسیار زیبا نقش ببندد.

4- آبشار مصنوعی پارک آبشار تهران ��

باالترین قسمت موجود در پارک آبشار تهران برج تقسیم آب 
می باشــد. این بخش در داخل یک آالچیق بزرگ چوبی قرار 
دارد و در اطراف آالچیق نیمکت هایی قرار داده شده است تا 
گردشگران و بازدیدکنندگان آبشار تهران بتوانند از باالترین 
نقطه تفرجگاه آبشــار تهران به تماشای شهر تهران و مناظر 
زیبای اطراف آبشار بپردازند. اگر تا برج تقسیم آب باال بروید 
می توانیــد از آن جا تمامی محیط پــارک و برکه های متعدد 
موجود در هر طبقه این مجموعه را مشــاهده کنید. الزم به 
ذکر است برکه های طبقات اول، دوم و سوم کوچکتر از سایر 
برکه ها هستند و در اطراف تمامی آن ها گیاهان و فضای سبز 
ایجاد شــده که این امر به زیبایی پارک آبشار تهران افزوده 
اســت. این روزها به دلیل کمبود آب و خشکسالی، آبشار کار 
نمی کند و تنها در ساعت های خاصی باز می شود. اگر به هوای 
دیدن آبشــار می خواهید به این بوستان سر بزنید بهتر است 
این نکته را در نظر داشــته باشــید. این موضوع شامل حال 
برکه های پارک نیز می شود و ممکن است تعدادی از آنها به 
ویژه در طبقات پایینی پارک خالی از آب باشند. بهترین نکته 
در رابطه با آبشــار تهران این است که تمامی افراد در هر رده 
ســنی می توانند با استفاده از پله ها خود را به آبشار مصنوعی 
رســانده و از دیدن آبشار زیبا در کنار مناظری از شهر تهران 
لذت ببرند البته باید توجه کنید که برای رســیدن به آبشار دو 
راه وجود دارد یکی از آن ها راه سنگی است که در سمت چپ 
مجموعه و دیگری پلکان طوالنی و پیچ در پیج در ســمت 

راست مجموعه می باشد.
5- چشم انداز غرب تهران و دریاچه چیتگر از فراز پارک  ��

آبشار تهران

اولین چیزی که در پارک آبشار تهران توجه شما را به خود 
جلب می کند چشم اندازی ست که از پارک به تهران دارید. 
زمانی که ماشــین را در پارکینگ پارک می کنید و به سمت 
بوستان راه می افتید منظره وسیع زیرپای تان ناخودآگاه شما 
را به سمت خود می کشد. راه بیفتید و سینه کوه را باال بروید 
و همزمان از چشــم اندازی که زیرپای تان وسیع تر می شود 
لذت ببریــد. زیباترین جایی که در این چشــم انداز از همه 
بیشتر جلوه گری می کند دریاچه چیتگر است. اگر هم کمی 
بیشتر دقت کنید می توانید مجموعه ورزشی آزادی و دریاچه 
آن را نیز در دوردست ها تشخیص دهید. هر اندازه که باالتر 
بروید و طبقه های پارک را پشــت سر بگذارید دید جدیدتر 
و بهتری مقابل چشــمانتان ظاهر می شــود و شما را هر بار 

غافلگیر می کند.
6- ورزش و سرگرمی از امکانات پارک آبشار تهران ��

اگر اهــل ورزش و جنب وجوش هســتید، وســایل ورزش 
همگانی در محوطه پارک برای شــما مناســب است. یا اگر 
برنامه دارید که با فرزندان تان بروید، یک پارک با وســایل 
بازی هم برای آن ها طراحی شده است تا آن ها هم با بازی و 

سرگرمی از این هوا و محیط خوب لذت ببرند.
7- رستوران آبشار تهران و کافی شاپ های آن ��

 کافه رستوران آبشار تهران با وسعتی قابل توجه در ارتفاعات 
ایــن مکان قرار دارد که در آن انــواع غذاهای ایرانی و بین 
المللی را می توانید ســفارش دهید و در کنار چشــم اندازی 
تماشــایی از محیط های اطراف که زیر پای شما قرار دارند، 
از طعم لذیذ آن ها لذت ببرید. برای سفارشــات چای و قلیان 
هم می توانید به قسمت باالیی آن که محیطی روباز هم دارد، 
مراجعــه کنید. عالوه بر این در قســمت های مختلف پارک 
آبشار تهران، بوفه هایی وجود دارد که افزون بر انواع تنقالت، 
نوشیدنی های گرم و ســرد )مطابق با فصل( هم به فروش 
می رسانند. همچنین در پارکینگ شماره ۳ ماشین هایی ُپر از 
خوراکی های خوشمزه و فریبنده وجود دارد که بسته به فصلی 
که به آبشار می روید می توانید نوشیدنی ها و غذاهای لذیذی 

در آن میل کنید.
8- برخورداری از پارکینگ با امنیت باال ��

برای آن که بتوانید خیال خود را از وســیله نقلیه خود راحت 
ســازید و بدون کوچکترین فکری از تماشای منابع طبیعی و 
دیدنی آبشار تهران لذت ببرید، فضایی تحت عنوان پارکینگ 
همراه با نگهبان برای شــما آماده شده است که می توانید در 
امنیت کامل وسیله نقلیه خود را در آن قرار دهید. البته در کنار 
تمامی این موارد می توان به مســجد و نمازخانه، مسیرهای 
کالســکه سواری، پیســت دوچرخه و…. اشاره نمود که در 

آینده ای نزدیک قرار است در این منطقه راه اندازی شود.

پارک آبشار تهران و جاذبه های آن

افتتاح اولین هتل فضایی تا پایان سال 
2024

یکی از موسســه های وابسته به ناســا قصد دارد که تا پایان سال 
۲۰۲4، زمینه اقامت گردشگران را در اولین هتل فضایی فراهم کند.

آرزوی بسیاری از عالقه مندان به سفر، تماشای چشم انداز کره زمین 
از فضا اســت؛ اما برنامه ریزی چنین سفری هرگز به این سادگی 

امکان پذیر نبوده است.
با این حال، اســتارت آپ »Axiom Space« که چهار سال پیش 
 )ISS( »توسط رئیس سابق برنامه »ایستگاه فضایی بین المللی ناسا

راه اندازی شد، قصد دارد با ســاختن یک ایستگاه فضایی تجاری 
تا پایان سال ۲۰۲4 زمینه سفر گردشگران به فضا را فراهم کند.

»AxStation« نام عرشــه ای خواهد بود که به ایســتگاه فضایی 
فعلی متصل می شــود و دو عرشــه دیگر نیز در سال ۲۰۲5 به آن 

ملحق خواهند شد.
انتظار می رود که در ســال ۲۰۲8 و پس از پایان فعالیت ایســتگاه 
فضایی بین المللی، عرشــه های ملحق شده به آن جدا شوند و یک 

ایستگاه فضایی کاماًل مجزا را تشکیل دهند.
کاربری اصلی این ایســتگاه نیز برای انجام فعالیت های پژوهشی 
خواهــد بود؛ امــا در کنار این پژوهشــکده، هتلی بــرای اقامت 

گردشــگرانی که به دنبال تعطیالتی رؤیایی هستند طراحی خواهد 
شد. تعطیالتی که احتمااًل برای فرد، 55 میلیون دالر هزینه در بر 

خواهد داشت.
داخل یک سفینه فضایی با نمایی از کره زمین

به نظر می رســد که هتل AxStation فضایی بسیار لوکس داشته 
باشــد؛ چراکه طراحی کابین های آن را »فیلیپ اســتارک«، طراح 
مشهور فرانسوی به عهده گرفته است. به عنوان یک پروژه آزمایشی، 
Axiom Space در اواخر ســال ۲۰۲1 دو فضانورد سابق ناسا و 
 XSpace« دو توریســت را برای اقامتی چند روزه توسط کپسول

Dragon« به ایستگاه فضایی بین المللی خواهد فرستاد.

آشنایی با لیست کشــورهای سردسیر برای کسانی که قصد 
مهاجرت به یک کشور دیگر را دارند اهمیت بسیار زیادی دارد. 
معرفی سردترین کشــورهای جهان به شما کمک می کند تا 

یک مقصد مناسب برای زندگی انتخاب نمایید.
اگر شــرایط جسمانی شــما به گونه ای است که آب و هوای 
بسیار سرد و یخبندان های طوالنی را طاقت نمی آورید، بهتر 
است به دنبال کســب اقامت در کشورهای سردسیر نباشید. 
البته باید روی دیگر ســکه را هــم دید! همانقدر که برخی از 
افراد از آب و هوای ســرد و طاقت فرسا دوری می کنند برخی 
از افراد نیز تمایل خاصی به اقامت در این کشورها دارند. البته 
تمایل بسیاری از آن ها نیز صرفاً یک مسافرت چند روزه است.

کشورهای سردسیر کدامند؟ ��
هرچقدر که از خط اســتوا فاصله می گیریم میزان تابش نور 
خورشید و شدت آن کاهش می یابد، به نحوی در قطب جنوب 
و شــمال، این میزان به کمترین حد خود رســیده و ساکنین 
قطب های شمال و جنوب ملزم به تحمل شب های طوالنی و 

آب و هوای بسیار سردی هستند.
از شــمالی ترین و جنوبی ترین مناطق جهــان که بگذریم به 
کشــورهایی می رسیم که در فاصله اندکی از این مناطق قرار 
گرفته اند و آب و هوای ســرد و یخ بندان های طوالنی را در 
طول سال تجربه می کنند. اگر تاکنون از سرمای هوا در فصل 
زمستان شــکایت کرده اید پیشنهاد می کنیم این مقاله چالش 

برانگیز را مطالعه کنید.
1-گرینلند ��

برخالف آن چیزی که بسیاری از مردم تصور می کنند، گرینلند 
سرزمین ســبزه زارها نیست! این کشــور در زمره سردترین 
مناطق جهان قرار دارد به گونه ای که اگر بدن شــما با سرما 
سازگاری نداشته باشد قطعاً نمی توانید یک روز در زمستان های 

این کشور دوام بیاورید.
میانگین دمای ساالنه در گرینلند منفی ده درجه است. میانگین 
دما در روزهای سرد زمستانی به منفی 65 درجه می رسد و این 
میزان در فصل تابســتان به هشت درجه باالی صفر خواهد 
رسید. این کشــور حتی دمای منفی 86 درجه سانتی گراد را 

نیز تجربه کرده است.
۲-قزاقستان ��

قزاقستان در فصل تابســتان آب و هوای گرمی دارد. دما در 
فصل تابستان حتی به ۳۰ درجه باالی صفر هم می رسد، اما 
اختالف دما در تابســتان و زمستان حتی به 6۰ درجه سانتی 
گراد نیز خواهد رســید. بدین معنا کــه میانگین دما در فصل 
زمســتان بین منفی ۲۰ الی ۳۰ درجه ســانتی گراد است. در 
برخی از شــهرهای قزاقســتان دمای هوا به قدری کاهش 
می یابد که اگر شــما برای مدت کوتاهی بیرون از خانه بمانید 
قطعاً انگشتان دست و پای خود را به علت سرمازدگی از دست 

خواهید داد.
3-مغولستان ��

بسیاری از ایرانیان، مغولستان را یک کشور گرم با آب و هوای 
داغ و سوزان می دانند. همچنان نیز معلوم نیست این تفکر از 
چه امری برخواسته است، اما بد نیست بدانید که سرمای هوا 
در مغولســتان به قدری اســت که صرفاً در برخی از روزهای 

سال، دمای باالتر از حد انجماد را تجربه می کنند.
یخ بندان های طوالنی همه ســاله باعث می شود بسیاری از 
جانواران وحشــی جان خود را از دست بدهند. اگر می خواهید 
زمستان های وحشتناک مغولستان را از نزدیک تجربه کنید در 

ماه های اکتبر تا آوریل راهی این کشور شوید.
4-فنالند ��

فنالند یکی از بهترین کشورهای جهان برای زندگی است، با 
این حــال این امر به آب و هوای آن تعلق ندارد و از فرهنگ 
بســیار زیبای مــردم و دولت های کارآمدی که دارد نشــات 
می گیرد. این کشــور شمالی ترین کشور در قاره اروپاست و به 
علت فاصله بسیار زیادی که با خط استوا دارد روزهای سرد و 

زمستان های طوالنی را سپری می کند.
دمای هوا در این کشور تا منفی 45 درجه نیز کاهش می یابد. 
بخش های جنوبی در طول ســال به صورت میانگین شش تا 
هفت ساعت آفتاب را در آسمان مشاهده می کنند، این در حالی 
است که بخش های شــمالی تر در اغلب ایام سال از مشاهده 
آفتاب محروم هستند، با این حال تابستان های دل چسبی در 

فنالند وجود دارد.
5-چین ��

چین کشور پهناوری است و تمامی نقاط آن دمای یکسان یا 
حتی مشــابهی ندارند، با این حال بخش های شمالی تا مرکز 

کشــور چین آب و هوای بسیار ســرد و طاقت فرسایی را در 
طول ســال می گذرانند. این کشــور نیز همانند گزینه اخیر، 
تابستان های مطبوع و خوش آب و هوایی را سپری می کند، با 
این حال زمستان های سرد که تا منفی ده درجه نیز می رسد، 
در کنار ســاختمان های نامناســب و عایق بندی های ضعیف 

می تواند افراد عادی را با مشکالت جدی مواجه کند.
6-آالسکا ��

یکی دیگر از مناطق سردسیر جهان که البته محبوبیت بسیار 
زیادی دارد آالسکا نام دارد. امکانات گرمایشی در این منطقه 
از امریکا به قدری اســت که شما هرگز سرمای گزنده هوا را 
در منزل احساس نخواهید کرد، با این حال شدت بارش برف 
در برخی از ایام ســال حمل و نقل را در این کشــور محدود 
می کند. آالســکا زمستان هایی با منفی 65 درجه سانتی گراد 
را پشت سر می گذارد. این منطقه بیشتر به عنوان یک منطقه 
گردشگری شــناخته می شود و کمتر فردی از ایران حاضر به 

زندگی در آالسکا می شود.
7- کانادا ��

یکی دیگر از ایالت های امریکای شمالی که روزها و شب های 
سردی را تجربه می کند کانادا است. البته تفاوت دما در میان 
شهرهای مختلف کانادا بسیار زیاد است، اما در برخی از نقاط 

این کشور دمای هوا به منفی 6۳ درجه نیز می رسد.
شهر snag سردترین نقطه امریکای شمالی است که در کانادا 
قرار دارد. در شــهر اتاوا میزان بارش برف به قدری است که 
مردم در برخی از ایام ســال مجبور به اســکی روی یخ برای 
رفت و آمدهای ضروری هســتند. زیرساخت های فوق العاده 
پیشــرفته در کشور کانادا باعث شده است مردم این کشور در 
ساختمان های خود اعم از ساختمان های مسکونی و مؤسسات 
عمومی و خصوصی، روزها و شبهای گرم و دلچسبی را سپری 

کنند.
8-ایسلند ��

ایســلند به معنای سرزمین یخی است. شما در بهترین حالت 
ممکن می توانید دمای منفی ده درجه را در این کشور تجربه 
کنیــد. دمای هوا در برخی از ایام ســال بــه منفی 4۰ درجه 
نیز می رســد. این امر باعث شده است ایســلند در زمره کم 

جمعیت ترین کشورهای جهان نیز قرار گیرد.
هرچند فعالیت های آتشفشــانی در این کشــور رخ می دهد و 
بادهای گرم گلف استریم نیز در این ناحیه جریان دارد، با این 
حال در تقابل با بادهای سرد قطبی قدرت خود را از دست داده 

و قادر به گرم کردن این کشور کوچک در غرب اروپا نیستند.
۹-روسیه ��

روسیه یکی از کشورهای پهناور جهان است که در بخش های 
شــمالی قرار داشــته و طبیعتاً آب و هوای سردی دارد. برای 
درک بهتر این موضوع بهتر اســت بدانید که روسیه در شمال 
کشورهای سردسیر همچون قزاقستان، مغولستان و چین قرار 

دارد.
زمانی که این کشــورها به عنوان ســردترین مناطق جهان 
معرفی می شــوند قطعاً روسیه آب و هوای سردتری را تجربه 
می کند. با این حال کشــور روسیه بسیار پهناور است و نقاط 

مختلف آن، شرایط آب و هوایی یکسانی ندارند.
میانگین دمای هوا در روســیه منفی ۲7 درجه است اما یک 
روستا در این کشور به عنوان سردترین روستای جهان شناخته 
می شود. روستای اویمیاکن نام روستایی است که زمستان های 
سرد و طوالنی مدت با دمای منفی 71 درجه را سپری می کند. 
ســرمای هوا به قدری زیاد است که خاک تا عمق چند متری 
زمین یخ بسته است و امکان لوله کشی زیر زمینی وجود ندارد. 
برقراری تماس های رادیویی و امثال آن ها در اغلب ایام سال 
به سختی صورت می گیرد و حتی دفن یک جنازه با خاک یخ 

زده ای که دارد ممکن است بیش از سه روز به طول انجامد.
1۰-نروژ ��

نروژ یکی از زیباترین کشــورهای جهان اســت که در فصل 
تابستان با رویش گل ها و گیاهان به یک بهشت واقعی روی 
زمین تبدیل می شــود. افزایش دمای هوا در فصل تابســتان 
ناشی از جریان های گرم اقیانوسی است، اما با این حال نباید از 
روزهای سرد زمستان و شب های طوالنی و یخ بندان در این 
کشور غافل شد. به فصل زمستان که نزدیک می شویم دمای 
هوای نروژ به علت مجاورت با قطب شمال رو به سردی رفته 

و در برخی از ایام سال تا منفی 4۰ درجه نیز می رسد.
11-استونی ��

در مقایســه با موارد اخیر، اســتونی کشور گرم تری محسوب 
می شود. در فصل تابستان ممکن است دمای هوا تا 15 درجه 
سانتی گراد نیز برسد، اما در فصل زمستان دمای هوا بین منفی 
سه الی منفی هشت درجه در نوسان است. باران های طوالنی 
در این کشــور یکی از مهم ترین علل کاهش دما محســوب 
می شود. خشک بودن هوا باعث شده است زمستان های این 
منطقه شرایط نامطلوبی را به همراه داشته باشند و استونی را 

در زمره مناطق سردسیر جهان قرار دهد.

امن ترین ایرالین های دنیا در سال 
۲۰۲۱ معرفی شدند

۱۱ کشور سردسیر دنیا



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

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

8
 چهارشنبه  24  دی ماه 1399، سال ششم،  شماره 205

بازار مالی

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی طی سفر به 
اســتان اصفهان با همراهی رحیم طاهری عضو هیئت 
مدیــره، مجتبی دهاقین، رییس اداره امور شــعب ۲ و 
مهرآفرین امینی اقدم، رییس اداره عملیات ارزی بانک 
دی به منظور توسعه همکاری های مشترک با مدیران 
شرکت فوالد مبارکه، شرکت ذوب آهن، قالی سلیمان، 
شهردار و اعضای شورای شهر و رییس اتاق بازرگانی 

صنایع و معادن این استان دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل ازروابط عمومی 
بانک دی، دکتر کریمی در جریان این دیدارها با اشاره 
بــه نقش بانک هــا در حمایت از تولید ملی در ســال 
»جهش تولید« گفت: یکــی از مهم ترین اولویت های 
بانک دی در ســال های اخیر حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی و تالش برای کمک به رونق اقتصادی کشــور 
بوده اســت و در ســال جاری نیز حمایت از واحدهای 
تولیدی و صاحبان برندهای مطرح کشور در حوزه های 
مختلف و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا هــم از مهم ترین اقدامات بانک دی در 
ســال جهش تولید بوده است. مدیرعامل بانک دی در 
این دیدارها با اشــاره به وضعیــت مطلوب بانک دی 
در نظام بانکی گفت: علیرغم رکود اقتصادی ناشــی از 
شــیوع کرونا، بانک دی موفق شد با همدلی و انسجام 
و تالش بی وقفه و خســتگی ناپذیــر هیئت مدیره و 
همکاران، برنامه های بانک برای کاهش زیان انباشته، 
کاهش قیمت تمام شــده پول، افزایش جذب منابع و 

کاهش کسری نقدینگی در کنار وصول مطالبات معوق 
و سررسید گذشته و افزایش بهره وری شعب را محقق 

سازد و بی شــک آینده درخشــانی دارد که با حضور 
مشتریان بزرگ، این روند شتاب بیشتری خواهد یافت. 

وی به ظرفیت های مناســب این بانک برای حمایت 
از تولید اشاره کرد و با بیان این که تا کنون طرح های 
تســهیالتی متنوعی برای کمک بــه رونق اقتصادی 
و جهــش تولید در بانک دی طراحی شــده اســت، 
افزود: خوشــحالیم که می توانیم در تحقق شعار سال 
نقشی مؤثر داشــته باشیم، چرا که راه حل چالش های 
اقتصــادی کشــور، تمرکز بر هدایت منابع به ســمت 
تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال است. کریمی همچنین 
بــه ظرفیت های این بانک در حوزه ارزی اشــاره کرد 
و گفــت: بانک دی در ارائه خدمــات ارزی و ریالی به 
مشــتریان خود به ویژه بنگاه هــای اقتصادی بزرگ و 
توانمند هیچ محدودیتی ندارد و از حداکثر توان در این 
زمینه بهره خواهد گرفت. گفتنی اســت، پیاده ســازی 
برنامه جذب گسترده مشتریان شرکت فوالد مبارکه در 
راســتای افزایش سهم اعتبارات اسنادی ریالی بانک و 
رایزنی برای انعقاد تفاهم نامه ارزی دوجانبه، گسترش 
عملیات ارزی و اعطای تسهیالت و تعهدات به شرکت 
ذوب آهن و قالی ســلیمان و پرداخت تسهیالت و نیز 
فراهــم آوردن زمینه جذب شــرکت های زیرمجموعه 
شهرداری اســتان اصفهان از جمله موضوعات مطرح 
شــده در این دیدارها بود. همچنیــن در دیدار مدیران 
بانک دی بــا رییس اتاق بازرگانــی، صنایع و معادن 
اســتان اصفهان نیز توافق شــد کــه تولیدگنندگان و 
شرکت های برتر اســتان برای ارائه خدمات بانکی به 

بانک دی معرفی شوند.

 مذاکرات چندجانبه مدیرعامل

بانک دی با بنگاه های اقتصادی استان اصفهان

باجه خبر

»مسعود بادین«، مدیرعامل بیمه آسیا شد
هیات مدیره بیمه آســیا به اتفاق آرا، 
مسعود بادین را به عنوان نایب رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت 
انتخاب کرد. به گــزارش هفته نامه 
تدبیرتازه به نقل از روابط عمومی بیمه 
آســیا، در اولین نشست هیات مدیره 
جدیــد بیمه آســیا و در اجرای نظام 

حاکمیت شرکتی، اعضای هیات مدیره به اتفاق آرا، مسعود بادین 
را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آســیا 
انتخاب کردند. بنابــر این گزارش، فضل اهلل معظمی به عنوان 
رئیس هیات مدیره و اسماعیل مهدوی نیا به عنوان دبیر هیات 
مدیره انتخاب شدند. الزم به ذکر است، در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده بیمه آسیا، با اکثریت آرای سهامداران، 
مسعود بادین، فضل اله معظمی، سید مهدی صادقی، اسماعیل 
مهدوی نیا و محمدرضا عربی مزرعه شاهی به عنوان پنج عضو 
اصلی و مهدی شریفی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره 

بیمه آسیا انتخاب شدند.

پرداخت سود سهامداران شرکت 
پاکدیس از طریق شعب بانک سینا

پرداخت ســود ســهامداران شرکت 
پاکدیس از طریق شــعب بانک سینا 

آغاز شده است.
به گــزارش هفته نامــه تدبیرتازه به 
نقل ازروابط عمومی بانک ســینا، با 
پرداخت  زمانبنــدی  به جدول  توجه 
پاکدیس،  شــرکت  سهامداران  سود 

سهامداران این شرکت می توانند با همراه داشتن مدارک هویتی 
معتبر با مراجعه به شــعب بانک سینا در سراسر کشور نسبت به 
دریافت سود سهام خود اقدام نمایند. پیش تر نیز سود سهامداران 
بیش از 7۰ شــرکت فعال در بازار سرمایه از طریق شعب بانک 
سینا پرداخت گردیده اســت. این بانک سال هاست با توجه به 
قابلیت ها و زیرساخت های ایجاد شــده در بانک عالوه بر قرار 
گرفتن در بین شرکت های فعال بورسی نسبت به ارائه خدمات 
متنوع به ســایر شرکت های بورســی به ویژه در حوزه خدمات 
بانکداری الکترونیک و همچنین پرداخت ســود ســهامداران 

شرکت های مذکور اقدام نموده است.

بخشودگی 100 درصدی جرائم 
دیرکرد بیمه شخص ثالث تمام وسایل 

نقلیه موتوری زمینی
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمام 
وســایل نقلیه موتوری از اول تا آخر 
بهمن سال جاری بخشیده می شود. 
به گزارش هفته نامــه تدبیرتازه به 
 نقل از اداره کل روابط عمومی و امور

بین الملل بیمه مرکزی، مفید امینی 
معــاون نظارت بیمــه مرکزی طی 

نامه ای به شــرکت های بیمه اعالم کرد، در اجرای بند )7-1( 
ماده 7 صورتجلسه شــماره 614 مورخ 1۳96/۰۲/1۰ مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق تأمین خسارتهای بدنی 
و نظر به موافقت رئیس مجمع عمومی صندوق با درخواســت 
بیمه مرکزی مبنی بر بخشــودگی جریمه بنــد )ب( ماده ۲4 
قانون بیمه اجباری خســارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشــی از وسایل نقلیه مصوب سال 1۳95 به مناسبت 
ایام ا... دهه فجر، صددرصد )1۰۰%( مبلغ جریمه بند )ب( ماده 
۲4 قانون بیمه شــخص ثالث )مصوب سال 1۳95( مربوط به 
کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی از تاریخ 1۳99/11/1 لغایت 
1۳99/11/۳۰ در صــورت خرید بیمه نامه با مدت اعتبار یک 

ساله مورد بخشودگی قرار گرفته است.

تسهیالت دهی 50 هزار میلیارد ریالی 
بانک ملی ایران به بنگاه های اقتصادی

 بانــک ملی ایــران در 9 ماه ابتدای 
امسال بیش از 5۰ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت به منظور گــردش چرخ 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 

اعطا کرده است.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل 
از روابط عمومــی بانک ملی ایران، 

ایــن بانک تا پایان آذرماه با هــدف حمایت از بازار بالغ بر 5۰ 
هزار و 64۳ میلیارد ریــال از محل منابع داخلی در دو هزار و 
451 فقره تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت 
کرده اســت. بانک ملی ایران در مدت مذکور، تعداد 48 فقره 
تسهیالت ریالی از محل منابع داخلی خود به ارزش 1۳4 هزار 
و 7۲6 میلیــارد ریال در حوزه های احداث مجموعه ورزشــی، 
احــداث نیروگاه برق، تولید لوله هــای پلی اتیلن، تولید فوالد، 
کارخانه تولید انواع آرد، هتل و مجتمع اقامتی و توریستی و... 
مصوب کرده اســت. همچنین تعداد 157 فقره تسهیالت به 
مبلغ بیش از سه هزار و 918 میلیارد ریال طی مدت مذکور در 

برنامه اشتغال فراگیر سال 98 پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک گردشــگری در آیین آغــاز دومین دهه فعالیت 
این بانک اعالم کرد: توســعه بانکــداری الکترونیک و بانکداری 

دیجیتال، محوری ترین برنامه بانک گردشگری است.
به گــزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقــل از روابط عمومی بانک 

گردشگری، مرتضی خامی گفت: در استراتژی بانک، دیگر توسعه 
فیزیکی شعب بانک مطرح نیست؛ بلکه توسعه بانکداری دیجیتال 
به عنــوان اصلی ترین فعالیت بانک قرار دارد و تمام فعالیت ها به 
این سمت سوق داده شده است. وی با بیان اینکه اخذ مجوزهای 
الزم برای حوزه بین الملل بانک در ســال های گذشــته تکمیل 
شــده اســت، افزود: امروز مزیت ویژه رقابتی بانک گردشگری، 
بخش بین الملل و ارزی آن اســت. خامی ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات مؤســس و اعضای هیات مدیره اسبق بانک گردشگری 
در یک دهه گذشــته، به فراز و نشــیب های بانک در این مدت 
اشاره کرد و گفت: امروز بانک گردشگری در کنار وظایف بانکی، 

از توسعه زیرســاخت های صنعتی، معدنی، تولیدی و گردشگری 
حمایت می کند. وی افزود: هلدینگ ماهان وابسته به گروه مالی 
گردشــگری و بانک گردشــگری، امروز به عنوان یک مجموعه 
حرفه ای، فعالیت های مرتبط با صنعت فوالد از معدن تا محصول 
را به خوبی اجرا می کند ضمن اینکه واحدهای مهمی چون فوالد 
بافت را به بهره برداری رسانده و پیش بینی می شود ماهان در آینده 
به یکی از هلدینگ های مطرح در حوزه فوالد تبدیل شود. خامی 
با بیان اینکه در حوزه بانکی، بانک گردشگری سال گذشته یکی 
از بانک های برتر در بین بانک های خصوصی کشــور بود، اظهار 
کرد: همچنین در نظرســنجی های انجام شده از مردم، این بانک 

ســال قبل رتبه دوم محبوب ترین بانک از دیدگاه مشتریان را با 
یک جامعه آماری خوب کسب کرد که نشان ارائه خدمات مطلوب 
به مردم اســت. مدیرعامل بانک گردشگری در ادامه به اقدامات 
انجام شده در حوزه مســئولیت های اجتماعی بانک در یک دهه 
گذشته اشــاره کرد و گفت: نهضت مدرسه سازی با هدف ساخت 
1۰۰ مدرســه که تاکنون ۲6 واحد آموزشی و ورزشی آن احداث 
شده که امیدواریم ساخت صدمین مدرسه را هم در آینده نه چندان 
دور جشــن بگیریم. وی اسپانســری و حمایت از تیم های ملی 
والیبال در همه رده های سنی زنان ومردان و همچنین اسپانسری 
باشگاه مردمی پرسپولیس را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی بانک برشمرد و افزود: اسپانسری بانک 
گردشگری تاثیرات مهمی در موفقیت تیم های والیبال کشور و تیم 
پرسپولیس داشته است. این گزارش حاکیست: در آیین آغاز دومین 
دهه فعالیت بانک گردشگری، مؤســس و اعضای هیات مدیره 
اســبق بانک گردشگری و همچنین اعضای هیات مدیره کنونی 

بانک حضور داشتند که در پایان با اهدای لوح از آنان تقدیر شد.

مدیرعامل بانک مسکن در مراسم افتتاح سالن برگزاری همایش های بانک مسکن:
رفتار و ویژگی های شهید سپهبد قاسم سلیمانی الگویی برای 

کارکنان بانک است
دکتر شایان با تاکید بر اعتماد به نفس و والیت مداری کامل شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت: امیدوارم رفتار 

و ویژگی های شخصی ایشان درسی برای ما باشد تا رهرو این مسیر باشیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در مراسم 
نشســت هم اندیشــی مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و مدیران شعب منطقه شرق کشور همزمان با هشتاد 

و دومین ســالگرد تأسیس بانک مســکن در ابتدای اظهارات خود یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی و مرحوم رحیمی انارکی 
مدیرعامل فقید بانک مسکن را گرامی داشت. وی با بیان اینکه امیداریم نتایج خوبی از این دست جلسات حاصل شود، به افتتاح سالن 
جدید برگزاری همایش های بانک مســکن اشاره کرد و گفت: همکاران زیادی در پشت صحنه بازسازی و احداث این سالن زحمت 
کشــیدند که جا دارد از تالش همه آنها تشــکر و قدردانی کنم. مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اولین سالگرد شهید سپهبد قاسم 
ســلیمانی گفت: ایشــان خداباوری، اخالص، تواضع، فروتنی، محبت، خدمت بدون منت و شبانه روزی را همواره مورد توجه داشتند 
ضمن اینکه مقام عظمای والیت هم روز گذشته در سخنرانی تلویزیونی خود به برخی از ویژگی ها و روحیه خستگی ناپذیر ایشان اشاره 
کردند. دکتر شایان با تاکید بر اعتماد به نفس و والیت مداری کامل شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت: امیدوارم رفتار و ویژگی های 
شــخصی ایشان درســی برای ما باشد تا رهرو این مسیر باشیم. مدیرعامل بانک مسکن به ایام باقی مانده تا پایان سال و همچنین 
عملکرد بانک اشاره کرد و گفت: کمتر از دو ماه و حتی به نظر من یک ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است. ما باید تمام تالش 
خود را در جهت بهبود عملکرد بانک در سال جاری نسبت به سال گذشته داشته باشیم. وی ادامه داد: خوشبختانه رفتار مالی کارمندان 
بانک مسکن مورد تأیید است اما برای اینکه به مشتریان بانک این اطمینان را بدهیم که حساسیت ویژه ای بر اطالعات مالی مشتریان 
دارد، رفتار مالی کارکنان باید توســط شعب مورد توجه باشد. مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از اظهاراتش به برنامه اقدام 
ملی مسکن به عنوان طرح ملی دولت برای خانه دار کردن اقشار متوسط اشاره کرد و گفت: بانک مسکن یک ویژگی مهم نسبت به 

بانک های تجاری دارد که مصارف بانک مشخص است و به هدف اصابت می کند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

هم افزایی نهادهای توسعه ای موجب ارتقای سطح اقتصاد 
استان ها می شود

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر لزوم همکاری و هم افزایی میان نهادهای توسعه ای در جهت ارتقای سطح 
اقتصاد استان ها تأکید نمود.

حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون طی جلسه با حضور عیسی زاده رئیس کمسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی، شهریاری استاندار آذربایجان غربی و کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 
دولت به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی نقش مؤثری در بسترسازی جهت رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، 
بهداشــتی و عمرانی در مناطق جغرافیایی بر عهده دارد. وی افزود: دســتگاه های اجرایی در اســتان ها به عنوان مهمترین نهادهای 
توســعه ای وظایف مهمی بر عهده دارند و بانک توسعه تعاون در اجرای طرح های ملی و اعطای تسهیالت اشتغال زایی، نزدیک ترین 
همکاری را با این دستگاه ها داشته است. مهدیان خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون در جهت انجام تکالیف توسعه ای و حمایت از 
بخش های گوناگون اقتصادی اســتان ها التزام کافی داشــته است و نسبت مصارف به منابع بانک چه در ابعاد استانی و چه در سطح 
ملی گویای آن است که اشتهای بانک برای تأمین مالی کارآفرینان و تعاونگران به گونه ای بوده است که مرزهای متعارف و استاندارد 
حرفه بانکداری را پشت سر نهاده و فراتر از ظرفیت به حمایت مالی و اعطای تسهیالت استان ها اهتمام ورزیده است. وی افزود: طی 
ســفر عضو هیات مدیره و معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون به استان آذربایجان غربی؛ کارگروه های تخصصی با استانداری 
و دستگاه های اجرایی استان برگزار شد و این جلسات منجر به شکل گیری تفاهم نامه گردیده است و مطابق تفاهم ایجادشده میان 
بانک توســعه تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اســتانداری آذربایجان غربی، شرایط مناسبی برای تأمین مالی بخش های 
اقتصادی اســتان به ویژه بهداشت و درمان، به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال ایجاد گردیده است و در سایر بخش های اقتصادی استان به 
ویژه حمل ونقل و تکمیل زیرســاخت های استان نیز پیشبرد اقدامات مشترکی در حال پیگیری است و با تکمیل پروژه های مختلف، 

این استان در سطح باالتری از توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت

 

  

 

  

  در بازدید مدیران ارشد از شعب
استان خراسان عنوان شد:

نیروی انسانی کارآمد و متخصص 
 مهمترین سرمایه اصلی بانک

 ایران زمین است
نیروی انســانی کارآمد و متخصص مهمترین سرمایه اصلی بانک 

ایران زمین است.
مدیران امور ســرمایه انســانی و آموزش و امورشعب استان های 
بانک ایران زمین طی ســفر به استان خراسان که با هدف نظارت 
بر نحــوه اجرای طرح های 1۰۰ روزه جذب منابع تا پایان ســال 
صورت گرفته بود، با حفظ پروتکل های بهداشــتی از شــعب این 
اســتان بازدید و با همکاران جلســاتی جهت افزایش بهره وری 

و شــنیدن مشــکالت و ارائه راهکارها برگزار کردند. علی فتاحی 
مدیرامور ســرمایه انســانی و آموزش و محمد حسینی کنارویی 
مدیرامور شعب اســتان ها که با هدف ابالغ و نظارت برچگونگی 
اجرای طرح 1۰۰ روزه صورت گرفته بود به اســتان خراسان سفر 
نموده و از شــعب این استان بازدید کردند. حسینی کنارویی ضمن 
تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشــتی در کلیه شعب، به بررسی 
عملکرد شعب در خصوص تحقق اهداف جذب منابع، ترکیب بهینه 
منابع و جذب منابع ارزان قیمت در قالب منابع قرض الحســنه و 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، تحقق اهداف طرح 1۰۰ روزه، 
اعطای تسهیالت خرد، وصول مطالبات و افزایش سهم از بازار در 
بخش تعهدات را به تک تک همکاران بویژه روسای شعب خاطر 
نشان نمودند. وی همچنین با توجه به نامگذاری بانک ایران زمین 
بعنوان بانک دیجیتال ضمن بررســی عملکرد شعب در خصوص 
ســرفصل های بانکداری مدرن، کنترل دائمی و مستمر دستگاه 

های خودپرداز، درآمدهــای کارمزدی حاصل از توزیع پایانه های 
فروشگاهی، حرکت هدفمند برای تحقق اهداف بانکداری مدرن را 
به شعب توصیه کردند. علی فتاحی مدیرامورمنابع انسانی و آموزش 
ضمن ابالغ سالم و خداقوت مدیریت محترم عامل بانک به تک 
تــک همکاران و تاکید بر رعایت بهداشــت فردی و عمومی و در 
نهایت سالمت همکاران، ضمن بررسی عملکرد شعب تاکید کرد: 
توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی بانک در دستور کار 
مدیران ارشد بانک بوده و بهبود وضعیت معیشت همکاران در سال 
99 حاکی از رویکرد فوق اســت. در ادامه این ســفر مدیران ارشد 
بانک ایران زمین جلســه ای را با حضور روسا و معاونین شعب و 
کارکنان ستادی در خصوص بررسی عملکرد استان برگزار کردند. 
میثم شمس آبادی مدیر استان ضمن عرض خیرمقدم به مدیران 
ارشــد به ارائه گزارشی از عملکرد ساالنه به تحقق هدف 4۰هزار 
میلیارد ریال منابع تا پایان شهریور 14۰۰، خدمت محور شدن بانک 

و تحقــق هدف »هر کارمند یک بانکــدار حرفه ای« ارائه کردند. 
ســپس حسینی کنارویی مدیرامور شــعب استان ها ضمن عرض 
خداقوت و تشکر از شعبی که موفق به تامین انتظارات مدیران عالی 
بانک شــده اند، استان خراسان را به برکت وجود نورانی امام رضا 
)ع( اســتانی با ظرفیت های مالی بسیار عالی و از لحاظ اقتصادی، 
شکوفا دانسته و افزود: کارنامه یکساله گذشته این استان نشان از 
برنامه ریزی صحیح مدیران و تالش همکاران جهت تحقق اهداف 
تعیین شــده دارد با این حال و با توجه به پتانسیل مالی باالی این 
استان، مدیران ارشــد بانک انتظارات ویژه ای از این استان دارند. 
وی در ادامه و پس از ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت شعب استان 
های خراسان رضوی و شمالی در مقایسه با دیگر مناطق، از روسای 
حاضر در جلسه خواست تا با برنامه ریزی هوشمندانه بیشترین بهره 
را از موقعیت اقتصادی ویژه این استان با توجه به ابالغ طرح 1۰۰ 

روزه تا پایان سال جاری حاصل نمایند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:

 اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه 
بر بستر بانکداری باز

مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران از اتصال مکانیزه بازار 
پول و ســرمایه بر بســتر بانکداری باز خبر داد و گفت: 4۳۰۰۰ 
تراکنش بانکی بالغ بر 5۰۰ میلیارد ریال در بســتر بانکداری باز 
توســط این بانک انجام شده که این امر نگاه به حوزه بانکداری 

باز را متحول می کند.

بــه گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقــل از روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات، دکتر علی صالح آبــادی با ذکر این آمار اعالم 
کرد که بانک توسعه صادرات در حوزه بانکداری باز با استفاده از 
توانمندی های شــرکت خدمات انفورماتیک و بستر بانکداری باز 
این شــرکت )شاهین( اقدامات مهمی را در این زمینه انجام و آن 
را از راهبردی ترین محورهای عملیاتی خود قرار داده است. وی با 
بیان اینکه، این بانک یکی از فعالیت های محوری خود را توسعه 
این بســتر و خدمات رسانی بهتر و حل مشکالت مشتریان قرار 
داده است، گفت: بانک توســعه صادرات از این رو طی ماه های 

گذشته تمرکز به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری را در دستور 
کار خــود قرارداده و ســهولت مدیریت و انجــام بهینه عملیات 
بانکی برای صندوق های ســرمایه گذاری بورسی را مورد توجه 
قرار داده اســت. مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره 
به انجــام 4۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بــر 5۰۰ میلیارد ریال در 
بستر بانکداری باز و به صورت کاماًل مکانیزه )در یک صندوق(، 
تصریح کرد: این امر در سیســتم بانکی بی سابقه بوده و می توان 
آن را دستاورد مهمی برای شبکه بانکی، بستر بانکداری باز و نیز 

خدمات مالی و فن آوری اطالعات دانست.

مدیرعامل بانک گردشگری در آیین سالگرد مطرح کرد:

اولویت های بانک گردشگری در دهه آینده
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انرژی

ســال ۲۰۲1 در حالی آغاز شــده اســت که بسیاری از 
دســت اندرکاران بازار نفت از بازگشت قریب الوقوع ایران 
بــه بازارهای جهانی خبر می دهند، بازگشــتی که زمینه 
ساز ورود یک میلیون بشکه نفت ایران در مرحله اول به 

بازارهای جهانی می شود.
ســال ۲۰۲۰ یکــی از ســخت ترین ســال ها بــرای 
تولیدکنندگان نفت بود چراکه بازار طالی ســیاه به جز 
در ماه های پایانی سال گذشته لحظه ای آرامش را تجربه 

نکرد و قیمت ها در این بازار هر لحظه در نوسان بود.
نوسانات شدید قیمتی نفت طی سال گذشته چالش های 
عدیــده ای را پیش روی اعضا اوپک قرار داد که یکی از 
مهم تریــن آنها چالش افت شــدید تقاضا برای نفت بود 
کــه اعضای اوپک با اتخاذ سیاســت کاهش تولید نفت 
توانســتند تا حدی از ســقوط قیمت آن جلوگیری کنند 
با این وجــود تصمیم گیری ها در خصوص کاهش تولید 
نفت در سال گذشته بی سر و صدا نیز نبوده است و عدم 
توافق روسیه با عربستان در خصوص کاهش تولید نفت 
در ابتدا قیمت نفت را به کانــال قبل بازگرداند؛ در انتها 
اما همکاری اعضا اوپک با ســایر کشورهای تولیدکننده 
بزرگ نفت دنیا در خصوص کاهش حجم تولید توانست 

بازار نفت را در سال ۲۰۲۰ کمی آرام کند.
اعضــا اوپک و ســایر کشــورهای تولیدکننده نفت  ��

تولید خود را در سال گذشته چقدر کاهش دادند؟
اوپــک پالس از اول مــاه مه کاهش تولیــد به میزان 
9.7 میلیون بشــکه در روز را به اجرا گذاشــت و از اوت 
محدودیت عرضه خود را کمتر کــرده و به 7.7 میلیون 
بشــکه در روز رســاند. در این بین تولید نفت عربستان 
سعودی در سال گذشــته از 1۲ میلیون بشکه در روز به 
8.5 میلیون بشــکه رســید؛ عراق اما با وجود درخواست 
اوپــک پالس مبنی بــر کاهش 1 میلیــون و 61 هزار 
بشکه ای نفت خود نتوانســت به خوبی به تعهدات خود 
پایبند بماند و همــواره طی ماه های اول از 6۰۰ تا 4۰۰ 
هزار بشکه از ســهمیه خود فراتر می رفت چراکه برخی 
از ایالت های خودمختار عراق مانند منطقه کردستان که 
ســهم قابل توجهی در تولید نفت عراق داشتند با بغداد 
همــکاری نکرده و به عنوان مثال ایــن منطقه با وجود 
درخواست بغداد مبنی بر کاهش 1۲۰ هزار بشکه ای نفت 

تولیدات خود را تنها 5۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.
ایران امــا در حالی که تحت فشــار تحریم های آمریکا 

تولیدات نفــت خود را از ۳ میلیون و 8۰۰ هزار بشــکه 
در ســال ۲۰18 به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در سال 
۲۰19 رسانده بود طی سال ۲۰۲۰ نیز کماکان تولید نفت 

خــود را کاهــش داده و در اواخر 
سال گذشــته میالدی تولید نفت 
خود را بــه 1 میلیون و 8۰۰ هزار 

بشکه در روز رسانده است.
در بین ســایر کشــورهای عربی 
امــارات متحده عربی و کویت نیز 
طبق توافق اوپک پالس در سال 
گذشــته تولید خود را به ترتیب به 
۲ میلیون و ۳5۰ هزار بشــکه و ۲ 
میلیون و 9۰۰ هزار بشکه رساندند 
و تولید نفت نیجریه نیز در ســال 
گذشته به پایین ترین سطح از سال 
۲۰16 تاکنــون رســید و با وجود 
اینکــه ونزوئــال از توافق کاهش 

تولید اوپک پالس مســتثنا بوده اســت در کاهش تولید 
ماه ژوئن اوپک نقش داشــت، چراکه تحریم های آمریکا 

سبب شده است تولید این کشــور به ۳۰۰ تا ۳5۰ هزار 
بشکه در روز برسد.

بــه جز اعضا اوپک پالس اما روســیه یکی از غول های 
تولیدکننده نفت در دنیا اســت که 
تحت توافــق خود با عربســتان 
تولیــدات نفت خود را در ســال 
گذشــته تا 8.5 میلیون بشکه در 

روز کاهش داد.
آژانس  برآوردهای  آخریــن  طبق 
بین المللــی انرژی تقاضای برای 
نفت تحــت تأثیــر پاندمی کرونا 
به 8.8  در سال گذشــته نزدیک 
میلیون بشکه در روز کاهش یافت 
و به 91.۳ میلیون بشــکه در روز 
رســید که نزدیک تریــن رقم به 
حجم تقاضا نفت در ســال ۲۰1۳ 

است.
اوپک پالس در ســال ۲۰۲1 چه سیاســتی را در پیش  ��

خواهد گرفت؟

اوپک و متحدان آن تحت رهبری روســیه تا روزهای 
پایانی سال ۲۰۲۰ نیز نتوانســته بودند در مورد سیاست 
تولید نفت برای ســال ۲۰۲1 به اتفاق نظر برسند با این 
وجــود با توجه یه افزایش مــوارد ابتال به ویروس کرونا 
و تقاضای ضعیف نفت در ســال ۲۰۲1 کارشناســان بر 
این باور بودند که عربستان سعودی و روسیه تولید نفت 
خود را در سال ۲۰۲1 تا 7.7 میلیون بشکه در روز پایین 
بیاورند؛ با این وجود برخی از اعضا اوپک در اجالس این 
ســازمان که در روز گذشته برگزار شــد تصمیم گرفتند 
با توجه به شــرایط گســترش ویروس کرونا تولید خود 
را بیــش از این افزایش ندهند و در حالی که عربســتان 
یک رویکرد محافظه کارانه تر را در اجالس پیشنهاد داده 
بود، امارات و روسیه افزایش ســریع تر تولید را پیشنهاد 

کرده اند.
گفتنی اســت که اوپک پالس در ابتدا سال گذشته 9.7 
میلیون بشــکه در روز از تولید خود را کم کرد و بعد این 
کاهش تولید خود را تا 7.7 میلیون بشــکه در روز پایین 
آورد و باالخره از ابتدای ژانویه به 7.۲ میلیون بشــکه در 

روز رساند.
ایــران قصد دارد تولید نفت خود را در ســال آینده  ��

دوبرابر کند
زنگنه در آخرین صحبت های خود در خصوص پیشبینی 
حجم تولید نفت ایران در ســال آینده گفته اســت که با 
روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و برداشته 
شدن تحریم های نفتی کشور به احتمال زیاد ایران تولید 
خود را در ســال آینده افزایش دهد و طبق صحبت های 
وزیر نفت دولت در ســال آینده قصــد دارد 4.5 میلیون 

بشکه نفت ومیعانات گازی تولید کند.
زنگنه در ادامه نیز گفته اســت کــه در صورت کاهش 
تحریم های بخش انــرژی ایران صادرات نفت خود را تا 
۲.۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد و در صورت 
وقوع این اتفاق صادرات نفتــی ایران ۲5 درصد بودجه 

۲۰۲۲ کشور را تأمین خواهد کرد.
با این وجــود طبق گفته کارشناســان انرژی بلومبرگ، 
افزایــش تولید و صــادرات نفت ایران در ســال جاری 
میالدی برای بازار نفت مشــکل ساز خواهد شد و ایران 
در ســال ۲۰۲1 با اعضا اوپک که سعی در کاهش تولید 
نفت دارند به مشکل خواهد خورد؛ گفتنی است که اوپک 
پالس ایران را که تحت تأثیــر تحریم ها تولید نفت آن 
به حداقل رســیده اســت را از کاهش بیشتر تولید معاف 

کرده است.

اوپک برای کنترل بازار نفت در سال ۲۰۲۱ چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟

شمارش معکوس برای بازگشت نفت ایران

رویداد

برق 5 میلیون مشترک رایگان شد
ایسنا نوشت: در پی اجرای طرح برق امید تعداد مشترکان 
پر مصــرف کاهش یافته و آنطور کــه معاون هماهنگی 
توزیع برق شــرکت توانیر اعالم کــرده تاکنون تخفیف 
1۰۰ درصدی طرح برق امید در صورتحساب پنج میلیون 

مشترک اعمال شده است.
طرح برق امید که اجرای آن از ابتدای آبان ماه امســال در 
کشور آغاز شده، راهی برای مدیریت انرژی برق و پرداخت 
تخفیف صددرصدی به صورتحســاب مشترکانی بوده که 
ســهم غیر متعارفی از مصرف بــرق را مطالبه نمی کنند. 
بررسی ها نشــان می دهد در دو ماه گذشته هفت میلیون 
و ۲۰۰ هزار مشــترک کم مصرف برق در کشور شناسایی 
شــده که در واقع مشــترکان پرمصرف 9 درصد کاهش 

داشته است.
آنطور که غالمعلی رخشانی مهر - معاون هماهنگی توزیع 
برق شرکت توانیر گفته به در همین مدت چهار درصد به 
تعداد مشترکان کم مصرف، 5.8 درصد به تعداد مشترکان 
خوش مصرف اضافه شده و 9.8 درصد از تعداد مشترکان 
پر مصرف کاســته شده اســت. هم اکنون شرایط اطالع 
مشــترکان از وضعیت مصرف و نحوه بهره مندی آنان از 
تخفیف اعمال شده در قبوض برق در سامانه برق ایران و 

اپلیکیشن برق من فراهم شده است.
وی با بیان اینکه مشــترکان برق با مراجعه به درگاه های 
فوق عالوه بر اطالع از وضعیت خود، به راه های مدیریت 
مصرف نیز دسترســی خواهند داشــت، گفــت: مدیریت 
مصرف انرژی مهمترین اقدام مشــترکان برق در شرایط 
کنونی اســت، صرفه جویی در مصرف گاز و برق شــرایط 
تأمین سوخت کافی برای نیروگاه ها را فراهم کرده و تأمین 
برق مطمئن و پایدار به ویژه برای مشــترکان ســاکن در 

مناطق سردسیر را به دنبال دارد.
معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیــر ایران با تاکید بر 
اینکه تاکنون در زمینه اطالع رســانی و آگاه ســازی به 
مشترکان برق در کشور خیلی توسعه یافته عمل نکرده ایم 
و باید در این زمینه تدبیری اندیشــیده شود، عنوان کرد: 
نیروی انسانی بهترین ســرمایه بوده و باید از این نیرو به 
خوبی استفاده شــود، زیرا نیروی انسانی مهمترین امکان 

برای توسعه است.
طبق آنچه پیش تر مســووالن اعالم کردند در حال حاضر 
۳۰ میلیون مشترک خانگی در کشور وجود دارد که در دو 
دسته »زیرالگو« و »بیش ازالگو« تقسیم بندی شده اند که 
برای هرکدام تعرفه خاصی تعریف شده است. در این بین 
85 درصد از مشترکان زیرالگو برق مصرف می کنند و تنها 
15 درصد باالتر از الگوهای تعیین شــده مصرف دارند، در 
طرح برق امید مشــترکان زیرالگو هم به دو دسته خوش 

مصرف و کم مصرف تقسیم بندی می شوند.
۳۰ میلیون نفر مشــترک در طرح برق امید از تخفیف صد 
درصدی بهای برق بهره مند خواهند شد که حدود 8 و نیم 
میلیون مشــترک در این محدوده هســتند و تا زمانی که 
کم مصرف باقی بمانند، از تخفیف صد درصدی بهره مند 
خواهند شد. البته مشترکان خوش مصرف هم می توانند با 
رعایت نکاتی ساده، خود را به جرگه کم مصرف ها رسانده 
و از تخفیــف صد درصدی بهای بــرق مصرفی بهره مند 
شوند چراکه تعرفه های برق پلکانی است و هرچه از میزان 
مصرف برق مشترکان کاسته شود، مزایای اقتصادی برای 
خانوارها دارد، به طور مثال اگر مشترکان 1۰ درصد مصرف 
برق خــود را کم کنند، ۲۰ درصد از هزینه برقشــان کم 
می شــود و اگر ۲۰ درصد مصرف را کاهش دهند، شاهد 

کاهش 4۰ درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.

11 درصد تهرانی ها پول برق 
نمی دهند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیــع نیروی برق 
تهران بزرگ گفت: تعداد مشترکان کم مصرف در تهران 
پیش از اجرای طرح برق امید 9.5 درصد کل مشترکان بود 
که در حال حاضر به حدود 11 درصد رسیده است که هیچ 

رقمی بابت مصرف برق، پرداخت نمی کنند.
رامین پوریا  با بیان اینکه این تعداد شــامل مشــترکانی 
که به دالیلی همچون تخلیه ملک، فاقد مصرف هســتند 
نمی شود، اظهار کرد: اطالعات مربوط به هر مشترک اینکه 
در چه جایگاهی قرار دارد آیا کم مصرف اســت یا خوش 
مصرف یا پرمصرف در هر دوره همراه با قبض الکترونیک 

برای مشترکان، پیامک می شود.
وی با تاکید بر اینکــه راهکارهای کاهش مصرف در هر 
دوره بر اساس شرایط فصل، برای مشترکان تهرانی پیامک 
می شــود، تصریح کرد: در اپلیکیشن )برق من( مشترکان 
قادرند اطالعات بســیارکاملی در خصوص میزان مصرف 
بــرق خود و این که چه مقــدار کاهش مصرف، منجر به 
تغییر جایگاه آنان در محاسبات بهای برق مصرفی خواهد 

شد و همچنین مقایسه با سایر مشترکان به دست آورند.
به گفته مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ مشــترکان پرمصرف در صورت کاهش 
مصرف و قرار گرفتــن در رده خوش مصرف، با توجه به 
نحوه محاسبه پلکانی قبوض برق، کاهش محسوسی را در 

رقم پرداختی، مشاهده خواهند کرد.

براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق، فروش روزانه نفت 
در سال آینده 1.5 میلیون بشکه نفت پیش بینی شد موضوعی 
که نه تنها دور از ذهن نیســت بلکه طبق اعالم ســخنگوی 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی این عدد قطعاً محقق 

می شود و باید نسبت به وضعیت بازار نفت ایران امیدوار بود.
آنچه که دولت در الیحه بودجه برای فروش روزانه نفت پیش 
بینی کرده بود حدود ۲.۳ میلیون بشــکه با قیمت 4۰ دالر بود. 
آنچه که در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت، 
این بود که ســقف فروش ۲.۳ میلیون بشکه غیر واقعی بوده و 
قابل تحقق نیست. در خوشبینانه ترین حالت اعضای کمیسیون 
به این جمع بندی رســیدند که دولت به صادرات 1.5 میلیون 
بشــکه در روز دست یابد که برای آن نیز باید دقیقاً حکم مقام 

معظم رهبری اجرایی شود.
منابع حاصل از صادارات تا یک میلیون بشکه در روز، ۲۰ درصد 
آن به صندوق توسعه ملی تخصیص می یابد و اگر به صادرات 
5۰۰ هزار بشکه دیگر نیز در روز دولت دست یافت، ۳8 درصد 
از منابع آن سهم صندوق توسعه ملی است و هرچقدر هم بماند 
باید صرف بازپرداخت بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی 
شود. مالک شریعتی نیاســر - رئیس کمیته انرژی کمیسیون 
تلفیق بودجه در این رابطه به ایسنا گفت: در نهایت جمع بندی 
کمیســیون بر این شــد که دولت روی منابع حاصل از فروش 
باالتر از یک میلیون بشکه نفت در روز نمی تواند حساب باز کند 
چرا که بیش از آن یا سهم صندوق توسعه ملی است یا سهم باز 

پرداخت بدهی های دولت به صندوق توســعه ملی است که در 
سال 14۰۰ سر رسید آن فرا می رسد.

بــه گفته وی عماًل دولت می تواند در ســال 14۰۰ روی منابع 
حاصل از صادرات یک میلیون بشــکه نفت در روز حساب باز 
کند. کمیسیون تلفیق راه دولت را برای صادرات نفت تا سقف 
1.5 میلیون بشــکه نفت در روز را باز گذاشــته است که دولت 
تالش خود را کند در ســال آینده که 5 ماه آن دولت دوازدهم 
برقرار اســت و 7 ماه آن را دولت سیزدهم بر سرکار می آید به 
طور میانگین بتواند 1.5 میلیون بشــکه در روز نفت صادر کند 
و مجلس به عنوان مانع صادرات بیشــتر دولت تلقی و معرفی 

نشود.
رئیس کمیتــه انرژی کمیســیون تلفیق بودجــه اظهار کرد: 
کمیســیون تلفیق در بررسی چارچوب های کلی بودجه 14۰۰، 
با تصویب کاهش ســقف فروش نفــت از ۲.۳ میلیون به 1.5 
میلیون، 8۰۰ هزار بشــکه در روز وابســتگی بودجه به نفت را 
کاهــش داد و پس از آن هم به دولت در تبصره یک حکم کرد 
تا منابع حاصل از فروش مازاد بر یک میلیون بشــکه در روز را 
به صندوق توسعه ملی واریز نماید و اجازه برداشت نداشته باشد.

آینده بازار نفت ایران امیدوارکننده است ��
در این راســتا ســید حمید حســینی - ســخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی به ایسنا گفت: بخشی از این 

مســاله که آیا بازار کشش دارد و یا خیر بستگی زیادی به این 
دارد که ویروس کرونا تا چه میزان به اقتصاد جهانی آسیب وارد 
کند و اگر از واکسن استقبال شود و بتواند دنیا را ایمن کند، آمار 
و ارقام نشان می دهد که اواسط سال آینده پنج میلیون و 9۰۰ 

هزار بشکه به نیاز مصرف دنیا افزوده می شود.
وی با بیان اینکه حتماً فرصتی ایجاد می شــود که ایران بتواند 
میزان صادرات فعلی خود را که به اعتقاد بسیاری از شرکت های 
بین المللی اکنون حدود یک میلیون بشکه است افزایش دهد و 
بتواند یک میلیون بشکه دیگر نیز به میزان صادرات خود اضافه 
کند، اظهار کرد: بخش دیگر این مســاله نیز ارتباط به این دارد 
که بایدن به برجام بازگردد البتــه حتی اگر آمریکا به توافقات 

نیز بازنگردد، بازهم این فرصت برای ایران فراهم خواهد شد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی افزود: نبود 
ترامپ باعث می شود ترس و دلهره ای که از سمت ترامپ وجود 
داشته و یا پیگیری هایی که از سمت ترامپ صورت می گرفت 
وجود نداشته باشد، با این وجود مجلس احتیاط کرده اما باید دید 
که آیا مجلس اجازه انتشــار 7۰۰ هزار بشکه اوراق سلف نفتی 
را می دهد چراکه اگر این مجوز صادر شــود اتفاق خاصی برای 

کشور نمی افتد.
به گفته حسینی با کاهش فروش نفت مشکالت حل نمی شود 
و باید به طور ساختاری به دنبال حل مشکالت بود، اینکه تنها 

وارد بحث درآمدها شدند نمی تواند راهگشا باشد نقطه چالشی 
بخش هزینه ها اســت و باید دید مجلس برای این بخش چه 

تدابیری را لحاظ کرده است.
وی با اشــاره به آینده بازار نفت ایــران گفت: با حضور بایدن 
ممکن است چالش ها کمتر شود و در کوتاه مدت اتفاقات مثبتی 
برای قیمت ارز بیافتد، بحث فــروش نفت و روابط بین الملل 
بهبود می یابد و چالش های منطقه کم می شود، حتی پیش بینی 

می شود که جنگ یمن نیز خاتمه یابد.
به گفته وی رشــد اقتصادی کشور وضعیت چندان بدی ندارد 
و در حوزه های کشــاورزی و صنعتی اوضاع چندان بد نیســت 
و بخش خدمات نیز زیر ســایه واکســن کرونا می تواند خود را 
بازیابی کند تا اقتصاد کشور رشد مثبتی داشته باشد که می تواند 
از بی ثباتی جلوگیری کنــد و بازارهایی همچون بورس، کاال، 

طال و ارز ثبات پیدا کنند و نگرانی های مردم کاهش یابد.

فروش نفت ایران چقدر خواهد بود؟

نگارعلی

سال ۲۰۲۰ شبیه هیچ سال دیگری برای قیمتهای نفت نبود.
با وجود این کــه قیمتهای جهانی نفت ســال ۲۰۲۰ را در حدود 
قیمت 51 دالر در هر بشــکه که نزدیک به میانگین قیمت ۲۰15 
تا ۲۰17 اســت، به پایان می برند اما یک سال سرشار از نوسان را 
ســپری کردند. در پی شــیوع ویروس کرونا و جنگ قیمت میان 
عربستان سعودی و روسیه، قیمت نفت آمریکا در آوریل منفی شد 
و به پایین صفر ســقوط کرد. نفــت برنت به پایین ۲۰ دالر در هر 

بشکه ریزش کرد.
ادامه سال در تالش برای احیا از این سقوط تاریخی که نتیجه افت 
شــدید تقاضا برای نفت در سراســر جهان بود، سپری شد. اگرچه 
سقوط قیمت معامالت نفت آمریکا به منفی 4۰ دالر در هر بشکه 
بعید است در سال ۲۰۲1 تکرار شود اما قرنطینه های جدید و عرضه 
تدریجی واکسنها برای درمان ویروس، رشد تقاضا را در سال آینده 

و فراتر از آن محدود نگه خواهد داشت.
پیتر مک نالی، مدیر بخش جهانی صنایع، مواد و انرژی در شرکت 

تحقیقاتی ترد بیریج اظهار کرد: ما واقعاً رویدادی مشابه وقایع سال 
۲۰۲۰ را نه در بحران مالی و نه پس از حوادث 11 سپتامبر ۲۰۰9 
ندیده ایم. تاثیری که روی تقاضا داشــته، قابل توجه و فوری بوده 
است. تقاضا برای سوخت فســیلی در سالهای آینده ممکن است 
ضعیفتر بماند زیرا پس از همه گیری ویروس کرونا، تالش کشورها 
برای محدود کردن انتشــار آالیندگی و مقابله با تغییرات اقلیمی 
جدی تر شــد. شــرکت های بزرگ نفتی مانند بریتیش پترولیوم و 
توتال پیش بینی هایی منتشر کرده اند که سناریوی به پیک رسیدن 

تقاضا برای نفت در سال ۲۰19 در آنها مطرح شده است.
طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت و سوختهای 
مایع در ســال ۲۰۲۰ به 94.۲5 میلیون بشــکه در روز در مقایسه 
با 1۰۰.61 میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰19 کاهش پیدا کرد 

و انتظــار می رود در ســال آینده به 97.4۲ میلیون بشــکه در روز 
بهبود پیدا کنــد. جان رابی، مدیرعامل شــرکت تولیدکننده نفت 
تیل نچرال ریسورســز در تگزاس می گوید: هر سیکل رکودی که 
سپری می کنید، بدترین به نظر می رسد اما بحران فعلی در نوع خود 

منحصر بوده است.
ریزش تقاضا برای نفت ��

با شیوع ابتال به کووید 19، دولت ها قرنطینه هایی را وضع کرده اند 
و مردم را وادار کردند در خانه مانده و از جاده ها دور بمانند. مصرف 
نفت و ســوختهای مایع جهانی در نتیجه تدابیر قرنطینه به 9۲.4 
میلیون بشــکه در روز رســید که کاهش 9 درصدی در مقایسه با 

1۰1.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰19 داشت.
این تغییر چشــم انداز تهدیدی برای پاالیشــگاههای نفت است. 

طبق گزارش بانک مورگان اســتنلی، حدود 1.5 میلیون بشکه در 
روز ظرفیت پاالیش نفت از بازار حذف شــده است. طبق گزارش 
گلوبال دیتا، انتظار می رود ظرفیت جهانی تقطیر نفت خام همچنان 
رشد کند اما افت تقاضا و حاشیه سود ضعیف برای بنزین، دیزل و 
سوختهای دیگر باعث شده است پاالیشگاهها در آسیا و آمریکای 
شــمالی از جمله تاسیســات متعدد در منطقه گلف کاست آمریکا، 

تعطیل شده یا تولیدشان را محدود کرده اند.
افزایش نوسانات ��

چند ماه آینده احتمااًل نوســانی خواهد بود زیرا سرمایه گذاران به 
ارزیابی تقاضای ضعیف در برابر احتمال افزایش عرضه از ســوی 
تولیدکنندگان شــامل اوپک و متحدانشــان می پردازند. بر اساس 
 ETF گزارش رویترز، آمار رفینیتیو آیکان نشان داد شاخص نوسان
نفت خام Cboe در آوریل به رکورد 517.19 واحد صعود کرد. این 
شــاخص از آن زمان به حدود 4۰ واحد کاهش یافته اما همچنان 

حدود 6۰ درصد باالتر از مدت مشابه سال ۲۰19 است.

2020 سال سخت طالی سیاه

صادرات  و  تولیــد  افزایش 
در ســال جاری  ایران  نفت 
نفت  بــازار  بــرای  میالدی 
مشــکل ســاز خواهد شد و 
ایران در سال ۲۰۲۱ با اعضا 
کاهش  در  که ســعی  اوپک 
تولید نفت دارند به مشــکل 

خواهد خورد

بیت کوین مقصر خاموشی های اخیر 
تهران است؟

مدیــر کل امور بین الملل توانیر گفت: خاموشــی های اخیر در تهران 
ربطی به استخراج بیت کوین ندارد.

 ابوذر صالحی مدیر کل امور بین الملل توانیر با اشاره به اینکه آیا رمز 
ارزها عامل قطعی های اخیر برق در پایتخت هســتند یا خیر؟ گفت: 

مجموع بیت کوین ها در کشور حدود 5۰۰ تا 55۰ مگاوات است.
او ادامــه داد: معادل 5۰۰ تا 55۰ مــگاوات رمز ارز مجاز، رمز ارز غیر 
مجاز در کشور داریم، اما با توجه به مصرفی که ما در کشور داریم این 

عدد رمز ارز خیلی عدد بزرگی نیست و خاموشی های اخیر در کشور به 
خصوص در تهران ربطی به استخراج بیت کوین ندارد.

مدیر کل امور بین الملل توانیر افزود: یکی از عواملی که موجب افزایش 
مصرف برق شــده، مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز هستند و تاکنون 
حدود هزار و 6۰۰ مرکز غیرمجاز را شناســایی کرده ایم. دستگاه های 
ماینینگ آن ها جمع آوری شده و خسارت برق مصرفی از آن ها اخذ و 
مجرمان به مراجع قضائی معرفی شدند. صالحی بیان کرد: این مراکز 
بایــد مجوزهای الزم را از وزارت صمــت و نیرو دریافت و به صورت 
قانونــی فعالیت کنند. ماینرها تعرفه مخصوص خود را دارند و در این 
ماه ها 5۰ درصد قیمت آزاد را باید بپردازند. او افزود: ولی رمز ارزهایی 

کــه با مجوز کار می کنند ما مشــکل و برخــوردی نداریم، اما با رمز 
ارزهای غیر مجاز به شدت برخورد می کنیم و نه تنها تجهیزات آن ها 
جمع آوری می شوند بلکه به قوه قضائیه هم معرفی خواهند شد. این 
مقام مسئول بیان کرد: به طور کلی کسانی که ماینر غیر مجاز داشتند 
آن ها را جمع آوری کردیم و با توجه به معرفی به قوه قضائیه دستگاه و 
یا همان ماینر شخص خاطی به عنوان کاالی قاچاق محسوب خواهد 
شد. مدیر کل امور بین الملل توانیر اضافه کرد: افرادی که به صورت 
غیر مجاز ماینر می کنند و یا در شبکه هایی قرار می گیرند که ما خبری 
نداریم می توانند موجب آسیب به شبکه برق منطقه و خاموشی شوند و 

به همین دلیل ما با این افراد برخورد می کنیم.
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 الغری با غوره یا آبغوره
چطور ممکن میشه؟

با نزدیک شــدن به فصل و آبگیری آن، بیشتر افراد عالقه 
مند به استفاده و نگهداری از آب غوره در منازل خود هستند 
چرا که این میوه نارس انگور، خواص بســیاری دارد. عالوه 
بر آب غوره می توان از این میوه رب و ترشی نیز تهیه نمود. 
آب غوره و غوره برای درمان بسیاری از بیماری ها مفید است 
بنابراین نباید از مصرف این چاشــنی خوشمزه در ساالدها و 
غذاها غافل شــد. برخی از افراد برای الغری و کاهش وزن 
خود ازغوره و آب غوره استفاده می کنند که در این بخش از 

تناسب اندام نمناک به آن بیشتر می پردازیم.
کاهش وزن و الغری با غوره یا آب غوره؟ ��

برخی از افراد به تصور اینکه آب غوره چربی خون را کاهش 
می دهد، آن را جایگزین داروهای خود می کنند و برخی دیگر 
با این فکر که آب غوره، چربی های دور شکم را آب می کند، 
آن را به صورت ناشــتا مصــرف می نمایند. اما این تصورات 
تا چه اندازه درست می باشد. غوره حاوی اسیدهای بسیاری 
است و طعم ترش و طبع سرد آن باعث کاهش حرارت بدن 
می شود. استفاده از آن در ساالد و غذا موجب برطرف شدن 
عطش می گردد. آبغوره ترشحات معده را افزایش می دهد در 
نتیجه اشتها نیز تحریک می گردد، به همین دلیل مصرف آن 
بعد از غذاهای چرب و ســنگین در هضم مواد غذایی مفید 
است. آب غوره سرشار از ویتامین C است که موجب کاهش 
التهاب مخاط در دهان می شود و از خونریزی لثه جلوگیری 
می کند. همچنین دارای ترکیبات ضدعفونی کننده ای است 

که موجب پاکسازی معده و روده می شود.
آیا آبغوره در الغری و کنترل وزن تأثیر دارد؟ ��

برخی افراد برای کاهش وزن، آبغوره را به طور ناشتا مصرف 
می کنند، این افراد باید بدانند که مصرف ناشتا و مداوم آبغوره 
می تواند به مخاط دســتگاه گوارش آسیب وارد کرده و آن را 
مستعد زخم کند. تغییر شــیوه زندگی مانند افزایش فعالیت 
بدنی همراه با رژیم غذایی کــم کالری می تواند در کاهش 
وزن افراد مؤثر باشــد. اما افزودن آبغوره به ساالد به خوش 
طعم شــدن آن کمــک می کند و از آن جایــی که این غذا 
کم کالری بوده می تواند در کنترل وزن مؤثر باشد. طعم دار 
کردن ســاالد با آب غوره موجب جذب بیشــتر مواد غذایی 
موجود در ســاالد مانند آهن می شود. آبغوره دارای اسیدهای 
آلی پتاسیم دار اســت که در درمان سیاتیک و روماتیسم و 
دفع سموم بدن از طریق کلیه ها مفید می باشد. عالوه بر این 
آب غوره به دلیل داشتن طبع سرد موجب کاهش دمای کبد 

می شود و تا حدودی صفرابر می باشد.
جایگزین کردن آبغوره با دارو ممنوع!!! ��

تا کنون هیــچ نتیجه از تحقیقات بــر روی تأثیر آبغوره در 
کاهش چربی خون بدست نیامده است. اما بسیاری از افراد از 
آبغوره به جای مصرف داروهای خود استفاده می کنند. البته 
باید توجه داشت که آبغوره تا حدودی چربی خون را برطرف 
می کند و در صورتی که فرد دچار چربی و فشار خون باالیی 
باشــد باید به پزشک مراجعه کرده و به مصرف آبغوره اکتفا 

نکند.
آبغوره برای چه افرادی مناسب نیست؟ ��

افرادی که دارای طبع ســرد هســتند و یا به ضعف اعصاب 
مبتال می باشند باید از مصرف آبغوره خودداری کنند.

ترشــی زیاد آبغوره و اســیدی بودن آن، موجب حل شدن 
بسیاری از امالح بدن می شود، به همین دلیل برای افراد بیمار 
و سالمند مناسب نمی باشد. برخی از افراد برای جلوگیری از 
کپک زدگی آبغوره، به آن نمک می زنند، که مصرف آن برای 

افراد مبتال به فشار خون باال توصیه نمی شود.
نکات مهم برای نگهداری از آبغوره ��

برای تهیه آبغوره بهتر اســت از نوع غوره عسگری استفاده 
کنید. آب غوره هایی که دارای هسته های بزرگ هستند، تلخ 
و گس می شــود. پس از تهیه آب غوره بــه روش خانگی، 
محصول را در شیشه ریخته و سپس داخل آب در حال جوش 
قرار دهید. این کار موجب جلوگیری از رشد باکتری و کپک 
در زمان نگهداری می شود. برای پیشگیری از ورود و خروج 
هوا، شیشــه را تا حد امکان از آبغــوره پر کرده و درب آن را 

محکم کنید.
فواید آبغوره در طب سنتی ��

غوره در طب ســنتی، سرد و قابض اســت. همچنین برای 
درمان نری لثه، ورم مخاط دهان و زردی مفید می باشد.

آب غوره درمان مناســبی برای بیماری اسکوربوت است که 
ناشی از کمبود ویتامین C می باشد.

آب غوره حاوی تارتارات پتاســیم اســت، که برای درمان 
سیاتیک و رماتیسم حاد فوق العاده می باشد.

آبغوره عالوه بر دفع حرارت و صفرای بدن موجب تقویت کبد 
و ضدعفونی کردن روده ها می شود.

قرقــره کردن آبغوره برای برطرف کردن ورم گلو مناســب 
است.

برای تقویت معده و دفع کرم از روده ها باید آش آبغوره را به 
مدت 5 روز به همراه زیره سیاه مصرف کنید.

آب غوره بــرای درمان کمردرد و پا درد مفید اســت. برای 
درمان این بیماری ها می توان آش آبغوره را به مدت 1۰ روز 
مصرف نمود. البته در این مدت نباید غذاهای ســنگین میل 

شود.

پیشگیری از دیابت بارداری با ورزش در 

سه ماهه اول بارداری

بر اساس نتایج مطالعه جدیدی به سرپرستی سامانتا ارلیچ، استادیار 
گروه بهداشت عمومی در دانشگاه تنسی، ناکسویل آمریکا و محقق 
کمکی در بخش تحقیقات کایســر پرمننت، زنان بــارداری که در 
سه ماهه اول بارداری بیشتر ورزش می کنند ممکن است در معرض 

خطر کمتری برای ابتال به دیابت بارداری باشند.
به گزارش مدیکال نیوز، بررســی ها نشان داد که روزانه حداقل ۳8 

دقیقه ورزش با شــدت متوســط، با خطر کمتری همراه است. این 
میزان، کمی بیشــتر از توصیه های فعلی حداقل ۳۰ دقیقه در روز و 

پنج روز در هفته است.
دیابت بارداری به دیابتی گفته می شــود که برای اولین بار در دوران 
بارداری تشخیص داده می شود و می تواند مشکالت جدی سالمتی 
ازجملــه عوارض بارداری و زایمان و همچنین افزایش خطر ابتال به 

دیابت در مادر و کودک را در آینده ایجاد کند.
ســامانتا ارلیچ گفت: ما می دانیم که ورزش برای زنان باردار ســالم، 
بی خطر و مفید اســت. این نتایج نشــان می دهند که ورزش برای 
جلوگیری از دیابت بارداری مفید اســت، اگرچه برای بهره مندی از 

این مزیت شاید الزم باشد کمی بیشتر از توصیه های متداول، ورزش 
کنید.

این مطالعه مشاهده ای بر اساس خود اظهاری زنان از میزان ورزش 
در سه ماهه اول بارداری انجام شد. این مطالعه نشان داد که حداقل 
۳8 دقیقه ورزش در روز، خطــر ابتال به دیابت بارداری را ۲.1 مورد 
و خطــر قند خون غیرطبیعی را 4.8 مــورد در هر 1۰۰ زن کاهش 

می دهد.
ارلیچ گفــت: »ما می دانیم که از هر 1۰۰ زن، 6 تا 1۰ زن به دیابت 
بارداری مبتال می شــوند. اگر فعالیت بیشتر بتواند این میزان را به دو 

زن در هر 1۰۰ زن کاهش دهد، این یک مزیت بارز است.«

آقایــان درواقع بیش از دو میلیون غده تعریق دارند و همین 
می تواند به آن ها احساس یک سیستم آب پاش را بدهد.

بیایید با این حقیقت روبه رو شویم: اگر شما انسان باشید، عرق 
می کنید. این واکنش طبیعی بدن برای خنک کردن شماست. 
بوی بدن و لکه های عرق خوشــایند نیستند و هر دو از سوی 
باکتری هایی در غدد تعریق ایجاد می شــوند که عمدتاً در زیر 

بغل و کشاله ران یافت می شوند.
وقتی شروع به عرق کردن می کنید و نمی توانید آن را متوقف 

کنید چه کار می کنید؟ این موضوع مطلب پیش رو است.
تعریق بیش از حد منجر به موارد زیر می شود: ��

کمبود رطوبت در بدن. پوســتتان خشک می شود و تأثیر کم 
شدن آب بدن را احساس خواهید کرد.

رشــد باکتری های ایجاد بو. بخصــوص در مناطق زیر بغل و 
کشاله ران.

خیس و چسبنده شدن لباس ها. که این ناراحتی می تواند منجر 
به بروز دانه های پوستی شود.

خیس شدن محل اتصال دو ران. تعریق بیش از حد در کشاله 
ران که می تواند منجر به بــروز عفونت های قارچی و خارش 

شود.
چه کارمندی باشید که 1۲ ساعت در روز کار می کند و چه یک 
بسکتبالیست، الزم است بدانید که می توانید جلوی بدتر شدن 

اوضاع را بگیرید.
رابطه معکوس آبرسانی و کاهش تعریق ��

وقتی دمای بدن تان زیادی باال می رود، غدد تعریق از خود آب 
خارج می کنند تــا آن را دوباره خنک کنند. بدنتان را دوباره با 
مایعات آب رسان پر کنید. در طول روز مقدار زیادی آب بنوشید 
و دمای بدن تان را با نوشــیدن حداقل هشت لیوان آب در روز 
تنظیم کنید. آبی که می نوشید از گرمای بیش از حد بدن و نیاز 
به عرق کردن جلوگیری می کند. همچنین باعث دفع ســموم 
تولید بو از بدن از طریق ادرار می شــود. آکادمی ملی پزشکی 
توصیه می کند که مردان روزانه حداقل 1۳ فنجان آب بنوشند.

هر روز یک تا دو فنجان دمنوش مریم گلی میل کنید. گیاهان، 
درمانی طبیعی برای تســکین فیبرهای عصبی هســتند که 
موجب تعریق بیش از حد می شــوند. چای مریم گلی یکی از 
درمان های گیاهی است که به خاطر خواص خشک کنندگی اش 
برای تعریق مفرط اســتفاده می شــود. قهوه را کنار بگذارید. 
نوشیدنی های کافئین دار می توانند منجر به تعریق بیش از حد 

شوند.
ضدعرق مناسب بخرید ��

دئودورانت ها زیر بغل های بدبو را می پوشانند اما از تعریق مفرط 
جلوگیری نمی کنند. به جای آن ها از یک ضدتعریق اســتفاده 
کنید. ضدتعریق ها مانع فعالیت غدد تعریق می شوند. جدای از 
جلوگیری از خیسی ناخوشایند، این محصوالت با محدود کردن 
عرق برای رشد باکتری ها، بوی بد بدن را کاهش می دهند. اگر 
فقط روزی یک بار از ضدتعریق ها اســتفاده می کنید، به جای 
صبح، شــب ها قبل خواب از آن اســتفاده کنید. عالوه بر زیر 
بغل، می توانید در قســمت های دیگر بدن نیز آن ها را به کار 
بگیرید. توجه داشته باشید دئودورانتی که می خرید فاقد پارابن 

باشــد، زیرا این محصوالت حاوی زنوســتروژن های کاهنده 
تستوسترون نیستند.

پودرهــای تالک به طور کل بی ضررند اما اســتفاده از آن ها در 
اطراف زیر بغل با کثیف کاری همراه است. انتخاب دیگری که 
می توانید داشته باشید رول دئودورانتی است که به طور خاص 
برای خشک و تمیز نگه داشتن زیر بغل ها طراحی شده است.

شاید اشکار از رژیم غذایی تان باشد ��
برخی غذاها بیشتر از بقیه باعث عرق کردن می شوند. کیفیت 
عرق شــما تحت تاثیر آن چیزی اســت که در بدن خود قرار 

می دهید.
از فســت فودها، غذاهای آماده فراوری شــده، آب نبات های با 
شیرین کننده مصنوعی و ســودا اجتناب کنید. تمام این غذاها 
تعداد ســموم موجود در بدن را افزایش می دهند. این ســموم 
منافذ را مسدود کرده، با عرق ترکیب شده و موجب تولید بوی 

ناخوشایند بدن می شوند.
غذاهای تند را کنــار بگذارید. مصرف خوراکی های تند دمای 
بدن را باال برده و منجر به تعریق بیشــتر می شــود. غذاهایی 
مثل فلفل تند به دلیل ماده شــیمیایی کپسایســین موجود در 
خود دمای بدن را باال می برند. ســیر و پیاز نیز می توانند عرق 
بدن شما را بدبو کنند. دیگر غذاهایی که به بوی بد عرق منجر 

می شوند بروکلی، کاهو و کلم بروکسل هستند.
غذاهــای تازه بخوریــد. یک عالم میوه و ســبزیجات تازه به 
رژیم غذایی تــان اضافه کنید، بخصوص آن هایی که محتوای 
آب بیشتری دارند. غذاهایی مثل گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، 
دانه های غالت، ماهی، گوشت بدون چربی، لوبیاها و تخم مرغ 

گزینه های بسیار سالم تری هستند.
این نسخه را تکرار کنید ��

طرفدار بهداشت و نظافت باشید. عادات بهداشتی منظم، بوی 
بد ناشی از عرق را از بین می برند. این اقدامات ساده را به برنامه 

روزانه خود اضافه کنید:
یک برنامه منظم برای حمام روزانه داشته باشید. اگر توانستید 

حتــی روزی دو بار دوش بگیرید. از صابون های آنتی باکتریال 
یا دئودورانت اســتفاده کنید که به پاک کــردن باکتری های 

ایجادکننده بو کمک می کنند.
با آب ولرم حمام کنید. حمام کردن با آب داغ لذتبخش است اما 

دمای بدن را باال می برد و موجب تعریق بیش از حد می شود.
از دستمال، دستمال مرطوب یا دستمال کاغذی استفاده کنید. 
وقتی بیرون هستید همراه خود دستمال داشته باشید تا بتوانید 

زیربغل یا نقاط خیس دیگر را در فرصت مناسب پاک کنید.
همراهتان یک ضدعرق داشته باشید. بخصوص بعد از فعالیت 
فیزیکی یا یک تجربه اســترس زا مثل ارائه یک سخنرانی در 

مجامع عمومی.
ورزش کنیــد. چربی بیش از حد بدن مثــل یک عایق عمل 
می کنــد، دمای داخلــی بدن و میزان تولید عــرق را افزایش 
می دهــد. افراد دارای اضافه وزن بیــش از افراد با وزن طبیعی 
مستعد تعرق مفرط هســتند. از دست دادن چربی های اضافه 

کمک قابل توجهی به کاهش میزان تعرق شما خواهد کرد.
چه لباسی بپوشید؟ ��

لباس هایی که در طول ماه های تابســتان می پوشید می تواند 
موجب کاهش دمای بدن یا برعکس موجب ناراحتی تان شود. 
بهتر است پارچه هایی انتخاب کنید که عرق را جذب می کنند. 
لباس های نخــی و همچنین پارچه هایی کــه در لباس های 
ورزشی استفاده می شوند، رطوبت را جذب می کنند. موادی که 
در لباس های با فناوری باال به کار می روند برای ورزش ایده آل 
هســتند، چراکه طوری طراحی شــده اند که رطوبت بدن را از 

بین ببرند.
پارچه های منفذدار بسیار مناســب اند. پارچه کتان بافت نرم و 
آزادی دارد که آن را به گزینه مناســبی برای اســتفاده در آب 
و هوای گرم تبدیل می کند. پشــم ســبک، نخ، کنف و کتان 
مواد پرمنفذی هستند که اجازه می دهند جریان هوا به پوست 

شما برسد.
الیه های سبک بپوشید. لباس زیری که صددرصد نخی باشد، 

عرق بیش از حد را جذب می کند و درنتیجه لباس رویی تان 
تقریباً خشــک باقی می ماند. رنگ های مناسب انتخاب کنید. 
لکه های عرق روی پارچه های روشن بیشتر به چشم می آیند. 
وقتی لباس سفید یا صورتی به تن دارید، مردم راحت تر متوجه 
عرق کردن شما می شــوند، تا وقتی که لباس تان تیره است. 
لباس های گشاد بپوشید، زیرا باعث می شود هوا به پوست تان 

بخورد. لباس تنگ جلوی گردش هوا را می گیرد.
حاالت روانی خود را مرور کنید ��

تعریق مفرط می تواند ناشــی از اضطراب، ترس، نگرانی، درد، 
تنش و استرس باشد. تعریِق احساسی مستقل از دمای محیط 

است.
قرار گرفتن در بعضی موقعیت های خاص می تواند باعث تعریق 
بیش از حد شما شود. خاطرات، احساسات و حوادث می توانند 
غدد تعریق را تحریک کنند و باعث شوند بیش از حد معمول 

عرق کنید.
برای اجتناب از این موضوع باید یاد بگیرید که آرامش خود را 

حفظ کنید و با احساسات تان کنار بیایید.
انجام روزانه تمرینات مدیتیشن یا تکنیک های آرامش و تمدد 
اعصاب به شــما کمک می کند که بر بسیاری از عملکردهای 
خــودکار بدن نظیر تعریق، ضربان قلب، فشــار خون و تنش 
عضالنــی کنترل پیدا کنید. این امــر به طور قابل مالحظه ای 

تعریق عصبی و احساسی را کاهش خواهد داد.
آرامش بیشتر باعث باال رفتن اعتماد به نفس شما خواهد شد و 

امکان افزایش کارکرد غدد تعریق را کاهش خواهد داد.
به عنــوان آخرین چاره پس از مشــورت بــا یک متخصص، 

راه حل های زیر را در نظر بگیرید.
داروهای خوراکی رابینول، دیروپن و بنزاتیروپین جریان تعریق 
را آسان کرده و آن را کاهش می دهند. این داروها با جلوگیری 

از تحریک غدد تعریق کار می کنند.
ضدتعریق هــا هنگامی کــه علت تعریق به طور مســتقیم به 
پریشانی های احساســی مرتبط باشد، ضدتعریق ها به کاهش 

تعریق بیش از حد کمک می کنند.
بوتاکــس تزریق بوتاکس باعث مســدود شــدن عصب های 

تحریک کننده تعریق برای یک دوره تقریباً 9 ماهه می شود.
یونتوفورزیس یک درمان غیرتهاجمی که شامل عبور جریان 
الکتریکی از طریق پوست می شــود که غدد تعریق را به طور 
موقــت غیرفعال می کند. در ابتدا روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه انجام 
می شود و به تدریج به جلسات هفتگی و ماهانه کاهش می یابد.

جراحی لیپوساکشن یک فرآیند ایمن و غیرتهاجمی است که 
تحت بیهوشی موضعی انجام می شود.

آندوسکوپی ســمپاتیک قفسه سینه شامل حذف عصب هایی 
است که ســیگنال ها را به غدد تعریق می فرستند تا شروع به 
عرق کردن کننــد. این فرآیند می تواند موجب افزایش تعریق 
در قســمت های دیگر بدن و همچنین بــروز عوارض جانبی 

ناخواسته شود.
به یاد داشــته باشید که حتماً با پزشــک خود مشورت کنید. 
آگاهی از علت اصلی تعریق، پیش از تصمیم به درمان پزشکی 

ضروری است.

آقایان اگر زیاد عرق می کنید این مطلب را بخوانید

برخی از مردم تصــور می کنند زرده تخم مرغ منبع پروتئین و 
تمام ویتامین ها و مواد معدنی اســت. حتی دیده می شــود که 
ورزشکاران برای دریافت پروتئین بیشتر زرده تخم مرغ را جدا 

کرده و فقط آن را می خورند. آیا این روش صحیحی است؟
این در حالی است که حجم زیادی از پروتئین در واقع در سفیده 
تخم مرغ نهفته بوده و در مقایســه، زرده تخم مرغ نسبت به 

سفیده چربی بیشتری در خود دارد.
از طرفی برخی فقط به مصرف ســفیده بســنده می کنند تا به 
این طریق از دریافت چربی اضافی و کلسترول موجود در زرده 
پرهیز کنند. از آن جا که تقریباً نیمی از پروتئین موجود در تخم 
مرغ در زرده و نیم دیگر آن در ســفیده قرار دارد، کنار گذاشتن 

هر بخش باعث از دست دادن پروتئینی بخش دیگر می شود.
بر اســاس مطالعات متعدد انجام شده، خوردن یک عدد تخم 
مرغ در روز می تواند به داشتن رژیم غذایی سالم تر کمک کند 
و زرده تخم مرغ همچنین حاوی برخی ویتامین هایی است که 

در سفیده یافت نمی شود.
به طور مثال می توان از کولین و ویتامین دی نام برد. کولین در 
عملکرد کبد و ویتامین دی در جذب کلسیم و افزایش استقامت 

استخوان ها نقش دارد و حاوی آنتی اکسیدان های مختلف مثل 
لوتئین است که به حفاظت از چشم ها کمک می کند.

یکی از شــایع ترین تصورات اشتباه در مورد تخم مرغ آن است 
تخم مرغ های محلــی را به رنگ قهــوه ای و تخم مرغ های 
کارخانه ای را به رنگ ســفید می بینیم. ولی واقعیت آن اســت 
که رنگ پوسته هیچ ارتباطی با محتویات درون و کیفیت تخم 

مرغ ندارد.
در حقیقت برخی تولید کنندگان از باور غلط اســتفاده کرده و 
تخم مرغ تولیدی مرغ داری خود را با اســتفاده از تکنیک هایی 
به رنگ قهوه ای تبدیل کرده و به این روش برای خود تبلیغات 

می کنند.
رنگ پوســته تخم مرغ در اصل وابسته به نژاد مرغی است که 
آن تخم را گذاشته و تخم مرغ به هر رنگی که باشد ترکیب آن 
تقریباً یکسان بوده و حاوی 6 گرم پروتئین، 5 گرم چربی و 7۰ 

کالری انرژی است.
تاریخ انقضای تخم مرغ ��

تخم مرغ پس از گذشــت زمان مشــخصی فاســد می شود. 
شستن پوسته و از بین بردن الیه محافظ در برابر باکتری ها و 
میکروب ها، این زمان را کوتاه تر می کند؛ هر چند اگر تخم مرغ 
در یخچال و در دمای پایین قرار داده شــود، این فرآیند بسیار 

کندتر اتفاق می افتد.
تخم مرغ شسته شده را می توان تا سه هفته یا یک ماه پس از 
تاریخ انقضای درج شــده بر روی آن هم استفاده کرد و از نظر 
مواد مغذی، تخم مرغ تازه با تخم مرغ کهنه هیچ تفاوتی ندارد.

لکه های قرمز رنگ خون در تخم مرغ ��
این گزارش می افزاید: دیدن خون در غذا هر کسی را به وحشت 
می اندازد. ولی در مورد تخم مرغ باید به یاد داشته باشید که این 
لکه های خونی خطرناک نیستند. وجود خون به دلیل پاره شدن 

رگ های خونی مرغ در هنگام تشکیل تخم مرغ است.
البته هر میکروب و آلودگی که در خون وجود داشته باشد توسط 
سلول های سفید موجود در تخم مرغ از بین می رود و در نتیجه 
لکه خونی مشــاهده شده خطرناک نیســت. برخی هم تصور 
می کنند وجود لکه خونی به معنی بارور شــدن تخم مرغ است 

که این تصور هم درست نیست.

 

 

تخم مرغ و باورهای اشتباه درباره آن!

به درخــت خرما، نخل می گوینــد محل رویش 
آن در آب و هوای ســوزان و آب فراوان است و 
بهترین محصول آن مضافتی کرمان و بلوچستان 
اســت. درخت آن دارای نر و ماده اســت. خرما 
دارای ویتامیــن A,B و E,C بوده و مقدار زیادی 
تانــن دارد. در مراحل مختلف رشــد میوه درخت 

خرما، خواص ویژگی های خرما مختلف است.
خرما به علت داشتن منیزیم ماده ای ضد سرطان 
است و قوه بینایی و شــنوایی را تقویت می کند. 
خرمــا همچنین دارای فســفر، کلســیم، آهن و 

یداست. گفته می شــود که کسانی که خرما زیاد 
می خورند، فرزند پسر بیشتر از دختر دارند و هرگز 
به سرطان مبتال نمی شوند. خرما از ریزش مو نیز 

جلوگیری می کند.

معمواًل زمانی که قرار است از تختخواب جدا شوید، بدون توجه به نحوه 
برخاستن این کار را انجام می دهید در حالی که باید با شیوه صحیح از 

تختخواب برخیزید.
اطمینان حاصل کنید که به درستی از تخت بلند می شوید.

 متأسفانه بیشتر افراد می نشــینند، کمر خود را برای آماده شدن برای 
موقعیت ایســتاده می چرخانند و از کمر خود برای ایســتادن استفاده 

می کنند. این روش نادرست است.
روش صحیح این اســت که روی پهلوی خــود بغلتید و از بازوی خود 
استفاده کنید تا از موقعیت جانبی بلند شوید. از این موقعیت، به لبه تخت 

بروید و با استفاده از پاهای خود و نه کمر، بلند شوید.

برای این که مانع از کمر درد خود شــوید بهتر است هنگامی که اول 
صبح از خواب بیدار می شوید، زانوها را به داخل سینه بکشید، این روش 
راهی برای کشش ستون فقرات شماست. روی کمر دراز بکشید، یک 
زانو را )به صورت خم شده( به سمت سینه باال بیاورید و سپس با پای 
دیگر تکرار کنید. پایین پای خود را در زیر زانو بگیرید و پاهای خود را 

به سمت سینه بکشید.

  

  

نقش خرما در سالمت مونحوه صحیح بلند شدن از تختخواب

رژیم
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خواندنی  یک دلیل جدید
 »مرگ کهکشان ها« کشف شد!

اخترشناســان موفــق شــدند یک دلیــل جدیــد برای«مرگ 
کهکشان ها« کشف کنند!

دانشــمندان توانستند با بررســی روند یک کهکشان دوردست 
متوجه از بین رفتن آن شوند.

پایــگاه خبــری »ctvnews« در این بــاره نوشــت, با توقف 
شکل گیری ســتاره های موجود در کهکشــانها, کهکشان ها از 

بین می روند! اکنون برای نخســتین بار دانشمندان کهکشانی در 
دوردست را بررسی کردند که در حال از بین رفتن است.

دانشــمندان با بررسی کهکشــان »ID۲۲99« متوجه شدند که 
تقریباً نیمی از گازهای مورد اســتفاده برای شکلگیری ستاره ها 
در این کهکشــان از بین رفته است؛ آن ها این مشاهدات نادر را 
با اســتفاده از مجموعه بزرگ تلسکوپ های »آتاکاما« در شیلی 

ثبت کردند.
نور این کهکشان پس از 9 میلیارد سال به کره زمین رسیده است؛ 
این بدان معناســت که ستاره شناسان اساســاً در مشاهدات خود 

متوجه شدند که جهان تنها 4,5 میلیارد سال عمر داشته است.
کهکشان »ID۲۲99« ساالنه حجم انبوهی از گاز مورد نیاز برای 
شکلگیری ستاره ها را از دست داده است که با حذف 46 درصد از 
کل گاز سرد کهکشان تاکنون، از سوخت مورد نیاز برای تشکیل 

ستاره ها کاسته شده است.
به این ترتیب دانشــمندان معتقدند که این کهکشان طی دهها 
میلیون سال و با پایان گاز موجودش از بین خواهد رفت! این در 
حالی است که منشاء پدیده نابودی کهکشان ها اغلب سیاه چاله ها 

هستند.

کنسول PlayStation 5 از هر نظر فوق العاده است! در ادامه می توانید با ویژگی ها 
و قابلیت های جدید پلی استیشــن 5 آشــنایی پیدا کنید. قابلیت های جدید پلی 
استیشن 5 به شما کمک می کنند تا تجربه بهتری از این دستگاه داشته باشید. این 
کنسول حرف های زیادی برای گفتن دارد و از زوایای مختلف، پلی استیشن 4 را 
به راحتی کنار می زند. پلی استیشن 5 پس از مدت ها انتظار، سرانجام وارد بازار شد 
و همان طور که انتظار می رفت، به سرعت توانسته محبوبیت باالیی بدست بیاورد.

این کنســول در حال حاضر قیمت باالیی در ایــران دارد، اما اگر آن را خریداری 
کرده ایــد یا قصد چنیــن کاری را در آینده نزدیک داریــد، در ادامه می توانید با 

قابلیت های جدید آن آشنایی پیدا کنید.
چه قدر بازی کرده اید؟ ��

اگر دارای حســاب کاربری استیم هستید، احتمااًل دیده اید که میزان بازی کردن 
شما ثبت می شود و می توانید ببینید هر بازی را برای چند ساعت انجام داده اید. این 
ویژگی حاال به منوی پلی استیشــن آمده است و شما می توانید از زمانی که برای 
هر بازی گذاشته اید، اطالع پیدا کنید. این اطالعات می تواند به شکل های مختلف 
به شــما کمک کند یــا آمار جالبی را در اختیارتان قــرار دهد، برای مثال متوجه 
می شوید که در طول هفته، چند ساعت را صرف بازی مورد عالقه خود کرده اید. 
عجیب است که این ویژگی زودتر از این ها در اختیار طرفداران سونی قرار نگرفت.

خطر فاش شدن! ��
احتمااًل برای شــما هم پیش آمده که در حال تماشــای تصاویــر و ویدیوهای 
دوستانتان هستید و ناگهان با صحنه ای رو به رو می شوید که یک لحظه حساس 
از یک بازی را لو می دهد، اثری که منتظر بودید تا در یک موقعیت مناســب به 
سراغ آن بروید، اما حاال دیگر جذابیتش را از دست داده، زیرا فهمیده اید چه اتفاقی 
قرار است رخ دهد. خوشبختانه، پلی استیشن 5 دارای قابلیتی است که این مشکل 
را حل می کند، یعنی اخطار برای اسپویل )Spoiler Warnings(. بنابر این دیگر 
نیازی نیست که نگران فاش شدن داستان یک بازی تک نفره باشید، زیرا بر روی 
آن ها یک اخطار قرار گرفته است. ما مشابه این قابلیت را در سرویس استیم هم 
داریم، با این تفاوت که در آنجا خود بازیکن باید این اخطار را بر روی تصویر قرار 
دهد، اما در پلی استیشن 5، این کار توسط خود سازندگان بازی ها انجام می شود.

�� )Game Presets( تنظیمات پیش فرض بازی ها

اگر دوست دارید که زیرنویس انگلیسی همه بازی ها فعال باشد یا همه عناوین را 
بر روی یک درجه سختی خاص آغاز کنید، می توانید از گزینه گیم پِری ِست پلی 
استیشن 5 استفاده نمایید. این قابلیت به شما کمک می کند تا بعضی از تنظیمات 
دلخواه شما، از همان ابتدا در تمامی بازی های نصب شده، فعال شوند. پس دیگر 
نیازی که پس از ورود به یک بازی برای اولین بار، نگران خاموش یا روشن بودن 

زیرنویس باشید )و البته چیزهای دیگر(. 
مدیا گالری ��

مدیا گالری کمک می کند تا خالقیت های خودتان را بهتر ابراز کنید. شما نه تنها 
می توانید از بازی ها عکس بگیرید، بلکه می توانید آن ها را برش دهید، متن اضافه 

کنید و در واقع هر کدامشان را آن را هر طور که دوست دارید، تغییر دهید.
عــالوه بر این، در رابطه با ویدیوها نیــز آزادی خوبی دارید. برای مثال می توانید 
انتخاب کنید که ویدیوهای شما با چه رزولوشنی ضبط شوند )قابلیت پشتیبانی تا 

رزولوشن K 4( و اینکه میکروفون شما در هنگام ضبط، قطع شود یا خیر.
شخصی سازی مرکز کنترل ��

کنترل سنتر پلی استیشن 5 را می توانید به دلخواه شخصی سازی کنید. به جای 
اینکه رابط کاربری کنســول با انواع نرم افزارهای اضافی و غیرضروری پر شود، 

می توانید آن ها را به راحتی حذف کنید یا کنار بگذارید.
برای مثال، اگر نمی خواهید که از اپلیکیشــن موزیک کنســول اســتفاده کنید، 
می توانید آن را از کنترل ســنتر حذف نموده و چیزی که بیشتر مورد استفاده قرار 

می گیرد را جایگزین آن کنید.
لحظه به دست آوردن تروفی ها را ضبط کنید ��

کســانی که عالقه زیادی به 1۰۰ درصد کردن بازی ها دارند، بدون شک از این 
ویژگی استقبال خواهند کرد. اگر از آن هایی هستید که تفریحشان به دست آوردن 

تروفی های سخت است، می توانید این لحظات به یاد ماندنی را ثبت کنید.
پلی استیشــن 5 حاال می تواند لحظه بدست آوردن یک تروفی را ضبط کند؛ شما 
همچنین می توانید انتخاب کنید که میکروفن در آن لحظه قطع شــود یا خیر که 

توصیه می کنیم اجازه دهید صدای شما در ویدیو بیفتد.
قابلیت نصب انتخابی ��

اگر یک کنسول بازی دارید، احتمااًل با مشکل دانلود حجم باالی دیتای بازی ها 

آشــنا هستید. ضمن اینکه نصب آن ها نیز برای مدت زیادی طول می کشد. حتی 
اگر از کســانی هستید که فقط بخش داســتانی تک نفره یا آنالین یک بازی را 

تجربه می کنند، باز هم باید آن را به طور کامل دانلود کنید.
اگر هم حجم بازی بیش از حد زیاد باشد، باید از روی اجبار، عناوین دیگر خود را 
حذف کنید. با تشــکر از قابلیت نصب انتخابی )Selective Install(، این مشکل 
در کنســول PlayStation 5 وجود ندارد، زیرا شما می توانید بخش های مختلف 
یک بازی را به شکل جداگانه نصب کنید. اگر می خواهید فقط بخش آنالین یک 
بازی را انجام دهید، دیگر لزومی ندارد که بخش داســتانی آن را هم نصب کنید. 
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که دیگر الزم نیست نگران کمبود فضا باشید 
و حافظه اس اس دی 8۲5 گیگابایتی کنسول می تواند برای مدت ها کافی باشد.

شخصی سازی صدا ��
تصویر تنها چیزی نیست که مورد توجه سازندگان PS5 قرار داشته و این کنسول 
از نظر صدا هم تکنولوژی های تازه ای را ارائه می دهد. فناوری شنیداری بی درنگ 
سه بعدی )۳D Real-time( این کنسول قرار است در نوع خود جریان ساز باشد 
و مشابه آن را در دنیای کنسول ها مشاهده نکرده ایم. عالوه بر این، شما می توانید 

خروجی صدا را شخصی سازی کنید.
در این بخش نیز آزادی های خوبی دارید و می توانید صداها را با توجه به ســلیقه 
و نیازهای خــود تغییر دهید. حتی می توانید صدا را بر اســاس محل قرارگیری 

بلندگوها، تنظیم کنید و پروفایل صدای سه بعدی دلخواه خود را انتخاب نمایید.
�� )Wishlist( فهرست عالقه مندی ها

یکی از قابلیت هایی که این روزها در اکثر فروشــگاه های بازی وجود دارد، اما در 
پلی استیشن 4 غایب بود، فهرست عالقه مندی ها است. خوشبختانه، سونی به این 

مسئله نیز توجه داشته و آن را به کنسول PlayStation 5 اضافه کرده.
اگر با یک بازی جذاب رو به رو شده اید که می خواهید در آینده نزدیک تجربه اش 
کنید، می توانید آن را به لیســت عالقه مندی هــا اضافه کنید. در ضمن اگر بازی 
مذکور تخفیف بخورد یا تغییری در وضعیت قیمت آن ایجاد شود، به شما اطالع 

رسانی می شود تا در اولین فرصت آن را خریداری کنید.
هماهنگی با اپلیکیشن گوشی ��

اپلیکیشن موبایل پلی استیشن 5 بسیار باکیفیت تر از نسخه پلی استیشن 4 است 
و هماهنگی بیشــتری هم با این کنسول جدید دارد. شما می توانید از طریق این 
اپ، کارهــای مختلفی را انجام دهید، از جمله خرید بازی، حذف یا اضافه کردن 

محتواها و غیره.
شما همچنین می توانید با انتخاب یک بازی در اپلیکیشن، آن را بر روی کنسول 

اجرا کنید، حتی وقتی که دسته دوال سنس به دستگاه متصل نیست. البته قبل از 
انجام این کار، باید سیستم را به صورت دستی روشن نمایید.

دوال سنس بر روی گوشی های اندرویدی کار می کند ��
دسته دوال سنس بدون شک یکی از برگ های برنده کنسول جدید سونی است، 
حتی می توان ادعا کرد که با یکی از بهترین کنترلرهای تاریخ رو به رو هســتیم. 
این دســته جدید شاید شباهت های اندکی به دسته های دوال شاک داشته باشد، 
اما تغییرات گسترده ای در آن اعمال شده و از فناوری های تازه ای استفاده می کند. 
این دسته می تواند تجربه گیمینگ متفاوتی را به طرفداران پلی استیشن ارائه دهد.

بزرگ ترین ویژگی دوال ســنس را باید فناوری هپتیک )Haptic( پیشرفته آن در 
نظر گرفت که باعث می شود دکمه ها بر اساس چیزی که روی صفحه می بینید، 
احساس متفاوتی به شما بدهند؛ در نتیجه می توانید تصور کنید که واقعاً در دنیای 
بازی حضور دارید. در یک اتفاق جذاب، این دســته قابلیت اتصال به گوشی های 
هوشمند اندرویدی را نیز دارد. کافی است که از طریق بلوتوث، کنترلر را به گوشی 

متصل کرده و آن را در بازی های مختلف به کار بگیرید.
پلی استیشــن 5 همراه با دیســک درایو بلو-ری K 4، پردازنده مرکزی هشت 
هســته ای ذن Zen( ۲ ۲(، پردازنده گرافیکی ۳6 هســته ای RDNA۲، شانزده 
گیگابایــت رم از نــوع GDDR6، حافظه اس اس دی و با قابلیت پشــتیبانی از 
رزولوشــن K 8 تا نــرخ 1۲۰ فریم بر ثانیه، یکی از قدرتمندترین کنســول های 

 تاریخ است.

با قابلیت های جدید پلی استیشن 5 آشنا شوید 

سیگنال؛ پیام رسانی که قرار است جای واتس اپ را بگیرد
رمزگــذاری  ســیگنال  در  ارتباطــات 
سرتاسری می شــوند، بنابراین تنها افراد 
حاضر در یــک ارتباط می توانند به پیام ها 
و محتوا دسترســی پیدا کنند و حتی خود 
کمپانی هم نمی تواند آن ها را ببیند. حتی 
در اپ استیکرها هم رمزگذاری مخصوص 

به خود را دارند.
سیگنال خالق یک پروتکل رمزگذاری است 
که ســایر اپ ها مانند واتساپ و اسکایپ از 
آن استفاده می کند. رمزگذاری سرتاسری تا 
حد زیادی امنیت کاربران را تضمین می کند.

امنیت پیام رســان ســیگنال تنها محدود به 
رمزگذاری سرتاسری نمی شود و به امکانات 
دیگری هم دسترسی دارید. شما می توانید از 
پیام های ناپدیدشــونده در این برنامه استفاده 
کنید و برای حــذف خودکار پیام ها یک زمان 

مشخص درنظر بگیرید.
در حقیقت تنها داده ای که شــما در اختیار توســعه دهندگان سیگنال قرار می دهید، 
شماره تلفن است که البته این پیام رسان به دنبال راهی برای تغییر این موضوع است 
و می خواهد ســرورهای مخاطبین را رمزگذاری کند. با اینکار موقعی که دولت ها یا 
سازمان ها خواستار دسترســی به داده های کاربران باشند، سیگنال دیتایی ندارد که 
در اختیارشان قرار دهد. سیگنال یک سازمان غیرانتفاعی یا ناسودبر است، بنابراین 
هیچ گونه بخش تبلیغاتی ندارد و همین موضوع باعث می شود نیاز به ردیابی کاربران 
از بین برود. بودجه این سازمان توسط سرمایه گذارانی تأمین می شود که به ایجاد یک 
پلتفرم امن و متمرکز بر حفظ حریم شخصی عالقه مند هستند. یک گروه کوچک از 
حامیان حفظ حریم خصوصی پیام رسان سیگنال را در سال ۲۰1۳ راه اندازی کردند 
و در طول سال ها گسترش پیدا کرده. در سال ۲۰18 بنیانگذار واتساپ به نام »برایان 
اکتون« برای خلق »بنیاد ســیگنال«، 5۰ میلیون دالر به این پیام رسان پول اهدا 
کرد. اکتون یکی از مدیران ســیگنال محسوب می شود که بعد از فروش واتساپ به 

فیسبوک، از این پیام رسان جدا شد.
مقایسه پیام رسان سیگنال با واتس اپ و تلگرام ��

ســیگنال و واتساپ از فناوری یکسان برای رمزگذاری سرتاسری استفاده می کنند، 
بنابراین در هردوی آن ها محتوای پیام ها و تماس ها شــخصی باقی می مانند. با این 
حال فیسبوک داده های بسیار بیشتری را به شکل آمار میزان استفاده، متادیتا و موارد 

دیگری را جمع آوری می کند و دیگر نمی توان از چنین کاری جلوگیری کرد.
ســیگنال اگرچه امکانات مختلفی مانند واتســاپ ندارد و برای مثال نمی توان پس 
زمینه گفتگوها را شخصی ســازی کرد، اما در زمینه حفظ حریم شــخصی و امنیت 
عملکرد بســیار باالتری دارد. در کنار سیگنال، پیام رسان تلگرام هم وجود دارد که 
شــمار کاربران آن نزدیک به نیم میلیارد نفر اســت. با این وجود تلگرام نسبت به 
سیگنال با کمبودهایی دست و پنجه نرم می کند. برای مثال به صورت پیش فرض 
چت ها در این پیام رســان به صورت سرتاسری رمزگذاری نمی شوند و محدودیتی 
برای تعداد اعضای گروه ندارد. ســیگنال مدیریتی روی محتوای گروه ها ندارد، اما 
تنها 1۰۰۰ نفر می توانند در یک گروه عضو شــوند. عالوه بر این ســیگنال بیشتر 
مناسب ارتباط با افرادی است که می شناسید نه پیوستن به گروه هایی که پر از افراد 

ناشناخته هستند.

واتســاپ در آینده نزدیک سیاســت های 
خود را تغییر می دهــد که همین موضوع 
نه تنها صدای کاربــران را درآورده، بلکه 
مایکروســافت و تلگــرام هم نســبت به 
جمــع آوری داده هــای کاربران توســط 
فیسبوک واکنش نشان داده اند. برخی از 
کاربران به دنبال کوچ از واتساپ هستند 
و پیام رسان سیگنال )Signal( دوباره در 
مرکز توجه قرار گرفته. سیگنال که یک 
پیام رسان فوق العاده امن است، از سوی 
ایالن ماســک و جک دورسی هم به 
کاربران پیشنهاد شده و می خواهیم در 
این مطلب نگاه دقیقتری به آن داشته 

باشیم.
ســیگنال در روزهای اخیر موردتوجه 

زیادی قرار گرفته و تبدیل به محبوبترین برنامه رایگان در اپ اســتور 
اپل شــده. این پیام رسان از قابلیت رمزگذاری سرتاسری پشتیبانی می کند و توسط 
یک سازمان غیرانتفاعی و نه کمپانی های فناوری غول پیکر مانند فیسبوک مدیریت 
می شود. امنیت پیام رسان ســیگنال در گذشته باعث شده بود بسیاری از فعاالن و 
حتی هکرها به سراغ استفاده از آن بروند. سیگنال تبدیل به موضوع داغ این روزها 
شده، مخصوصاً پس از اینکه واتساپ از تغییر سیاست های خود خبر داد و همچنین 
ثروتمندترین فرد جهان یعنی ایالن ماســک در توییتی اســتفاده از سیگنال را به 
کاربران پیشنهاد کرد. این توییت توسط مدیرعامل توییتر یعنی »جک دورسی« هم 
ریتوییت شد تا این پیام رسان بیشتر موردتوجه قرار بگیرد. در طول سه سال گذشته 
سیگنال روی زیرســاخت ها و امکانات خود سرمایه گذاری کرده تا بتواند از کاربران 
خود پشــتیبانی کند. این پیام رسان در سال ۲۰۲۰ و در زمان اعتراضات برای مرگ 
»جورج فلوید« موردتوجه کاربران قرار گرفت چرا که به باور آن ها، نیروهای اجرای 
قانون آن ها را زیرنظر داشــتند و کمپانی ها را مجبور به ارائه داده ها می کردند. حاال 
این محبوبیت بیشــتر شده و در صدر برنامه های رایگان اپ استور اپل و پلی استور 
گــوگل قرار گرفته. این محبوبیت به اندازه ای اســت که برخی کاربران از تأخیر در 
احراز هویت دو مرحله ای خبر می دهند. شاید شما هم بخواهید از واتساپ کوچ کنید 
و به سیگنال بپیوندید یا اینکه از هردوی آن ها استفاده کنید. اگر به حریم خصوصی 
خود اهمیت می دهید، سیگنال یک انتخاب مناسب است چرا که داده های شخصی 
شما را جمع آوری نمی کند، درست برعکس کاری که فیسبوک با مسنجر و واتساپ 

انجام می دهد.
پیام رسان سیگنال چیست؟ ��

ســیگنال یک پیام رســان متنی، صوتی و تصویری رایگان و امن است که نه تنها 
می تواند از آن توسط گوشی اندرویدی و آیفون خود استفاده کنید، بلکه برای کامپیوتر 
هم توسعه پیدا کرده. برای استفاده از این پیام رسان تنها به شماره تلفن نیاز دارید.

از امکانات پیام رسان سیگنال می توان به امکان برقراری تماس صوتی و تصویری 
با دوســتانتان، ارسال پیام های متنی، تشــکیل گروه، استفاده از ایموجی یا استیکر 
مشــابه اپ های دیگر اشــاره کرد. با این وجود یک تفاوت بزرگ میان سیگنال و 
ســایر برنامه ها وجود دارد: سیگنال به حریم خصوصی شما احترام می گذارد و از آن 

محافظت می کند.
نگاهی به امنیت پیام رسان سیگنال ��

محققان ســنگاپوری به افرادی که روز خود را با نوشیدن یک فنجان قهوه یا چای 
آغاز می کنند، مژده داده اند چرا که محققان دانشــگاه ملی ســنگاپور )NUS( اخیراً 
قهوه و چای پروبیوتیکی ایجاد کرده اند که مملو از پروبیوتیک های زنده ســازگار با 

روده است.
به نقل از تک اکسپلوریســت، »لئو شائو کوان«)Liu Shao Quan( استاد دانشکده 
علوم و صنایع غذایی دانشــگاه ملی ســنگاپور به همراه دو دانشجوی مقطع دکترا 
این دانشــگاه که روی ایجاد این دو نوع نوشیدنی جدید کار کرده اند ادعا می کنند 
که نوشــیدنی های آنها طعم بسیار خوبی دارد و بدون آنکه مشکلی در زنده ماندن 
پروبیوتیــک آن ها رخ دهد می توان آنها را برای بیش از 14 هفته در جای خنک یا 

در دمای اتاق نگهداری کرد.
محصوالت لبنی مانند ماست و فراورده شیری کشت شده حاوی پروبیوتیک سنتی 
هســتند. با افزایش روی آوردن افراد به رژیم گیاهخواری و به وجود آمدن مسائل 
بهداشــتی رایج مانند عدم تحمل الکتوز، کلســترول باال و آلرژی به پروتئین های 

لبنی، بیشتر افراد به مصرف نوشیدنی و غذاهای غیرلبنی پروبیوتیک روی آوردند.
پروفســور لئو گفت: قهوه و چای دو نمونه از محبوب ترین نوشــیدنی ها در سراسر 
جهان هســتند و هر دو نیز چکانش گیاهی خاص هســتند. به همین دلیل آنها به 
عنوان یک وســیله نقلیه کاملی برای حمل و تحویل پروبیوتیک ها به بدن مصرف 
کنندگان عمل می کنند. بیشتر نوشیدنی های قهوه و چای پروبیوتیک موجود در بازار 
بدون تخمیر هستند. ما در این مطالعه طیف جدیدی از این نوشیدنی ها را با استفاده 
از فرآیند تخمیر ایجاد کردیم که مصرف این نوشیدنی عالوه بر ترکیبات سالمی که 
دارد قابلیت هضم مواد مغذی را نیز بهبود می بخشــد و در عین حال فواید سالمتی 

که قهوه و چای معمولی دارند را نیز این نوشیدنی داراست.
برای ایجاد چای جدید پروبیوتیک خانم »وانگ روئی« دانشــجوی دکترای علوم و 
فناوری غذایی این دانشگاه، مواد مغذی را به یک چکانش چای اضافه کرد و سپس 
به بررسی و انتخاب دقیق پروبیوتیک های خاص پرداخت. مخلوط چای به مدت دو 
روز باقی ماند تا تخمیر شود و پس از آن آماده نوشیدن بود. در این فرآیند می توان 
از هر نوع چای دم کرده اســتفاده کرد و در طول فرآیند تخمیر، طعم اصلی چای تا 

حد زیادی حفظ می شود و رایحه های میوه و گل دارد.
محققان گفتند: طعم چای پروبیوتیک مانند چای میوه ای با کمی اســیدیته اســت 
و افراد همان حسی که زمان نوشــیدن چای معمولی را دارند خواهند داشت. افراد 

می توانند شیرین کننده، شیر یا خامه را براساس ذائقه خود به آن اضافه کنند.
بسیاری از مزایای سالمتی چای از جمله خواص آنتی اکسیدانی یا ضد التهابی آن با 
مولکول های ›پلی فنول‹ مرتبط است. با استفاده از انجام این فرآیند تخمیر، محتوای 
پلی فنول موجود در چای حفظ می شود و یک ماده ضد باکتری اضافی به نام »فنیل 
الکتات«)phenyllactate( نیز پس از تخمیر تولید می شود. این نوشیدنی همچنین 

حاوی پروبیوتیک های زنده است که سالمت روده را بهبود می بخشد.
خانم »آلکین چان« دیگر دانشجوی دکترای این مطالعه، قهوه پروبیوتیک جدیدی 
را با افزودن مواد مغذی خاص انتخاب شده به قهوه دم کرده ایجاد کرد و سپس به 
بررسی و انتخاب پروبیوتیک ها پرداخت. مخلوط قهوه به مدت یک روز باقی ماند تا 
تخمیر شود و پس از تخمیر پروبیوتیک در یخچال قرار گرفت. پس از این فرآیند، 
قهوه پروبیوتیک خنک آماده نوشیدن بود. در صورت تمایل می توان شکر و شیر را 

قبل از مصرف به آن افزود.
خانم چان چندین نمونه اولیه از قهوه پروبیوتیک را اختراع کرده اســت که عطر و 
طعم هر یک از آنها متفاوت است، اما همه آنها طعم متمایز قهوه را دارند. محتوای 
کافئین آن نیز حفظ شده بنابراین افرادی که قهوه را برای کافئین مصرف می کنند 
هنوز هم می توانند از آن استفاده کنند. قهوه پروبیوتیک همچنین حاوی کلروژنیک 

اسید است که مزایای سالمتی قهوه را بیشتر می کند.

قهوه و چای پروبیوتیک ساخته شد

طبق آموزه قرآن و حدیث، وقتی انســان ها از دنیــا می روند، در عالم برزخ 
همدیگر را می بینند و مالقات هایی دارند. حتی باهم صحبت کرده و از عالم 
دنیا هم یاد می کنند. عالم برزخ بر اســاس آموزه های قرآن کریم و احادیث 
اهل بیت علیهم الســالم دارای خصوصیاتی اســت کــه آن را از عالم دنیا 
متمایز کرده اســت. بر این اساس، تا زمانی که در این دنیا زندگی می کنیم 
امکان درک کامل از عالم بعد از مرگ و برزخ را نخواهیم داشــت اما برخی 

ویژگی های آن را می توان از میان نکات اسالمی دریافت کرد.
در این میان سؤاالتی درباره عالم برزخ وجود دارد، ازجمله اینکه آیا می توان 
تصور کرد که بعد از مرگ دنیایی، خانواده خود را در آن عالم ببینیم و آیا بعد 

از مرگ دلتنگ عزیزان و دوستان خود نمی شویم؟
نکته قابل توجه این اســت کــه این مطلب را روایت هایــی تأیید کرده اند 
کــه وقتی انســان ها از دنیا می روند، در عالم بــرزخ همدیگر را می بینند و 
مالقات هایــی دارند. حتــی با هم صحبت می کننــد و از عالم دنیا هم یاد 

می کنند. البته هر کدام از گروه مؤمن و کافر در شرایط خاصی قرار دارند.
در این مورد باید به یک نکته مهم دقت کنیم، اینکه انسان ها بر اساس درجه 
ایمان و اعمال خوب یا بد در شرایط و موقعیت خاصی قرار می گیرند. اینکه 
ما در این دنیا چه نوع افکار و اعتقاداتی داشــته باشیم یا چقدر اهل ایمان، 
انسان دوستی، مهربانی و رعایت حق الناس و حق اهلل باشیم، شرایط خاصی 
را برای خودمان در برزخ رقم می زنیم. در همین شــرایط وقتی یک انسان 
مؤمن از دنیا می رود، اقوام و آشنایان او که قباًل از دنیا رفته اند، دورش جمع 
می شــوند و از او درباره افرادی که هنوز در دنیا هستند، سؤال می کنند. این 
مطلب نشان می دهد که مالقات هایی در عالم برزخ وجود دارد و صحبت و 

گفت و شنودی بین آن ها انجام می شود.
این مطلب هم مســتند حدیثی دارد. چراکه امام جعفر صادق علیه السالم 
فرموده انــد که: »ارواح در بهشــت برزخی از میوه های درخت ها اســتفاده 
می کنند، یکدیگر را می بینند و می شناسند و با هم سؤال و جواب هایی دارند. 
وقتی یک نفر از دنیا می رود و روح او به عالم برزخ منتقل می شود، روح سایر 

افراد به مالقات او می آیند.«
همچنین در روایات دیگری حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه الســالم 
فرموده اند: »اگر پرده از مقابل چشــم ها کنار بــرود، خواهید دید که ارواح 
مؤمنان گروه گروه و حلقه حلقه اطراف هم با حالت خضوع و خشوع نشسته اند 

و با یکدیگر صحبت می کنند.«

چگونه در عالم برزخ خانواده و 
دوستان خود را مالقات کنیم؟
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دیدگاه

آیا تورم ایران با کشورهای دیگر 
تفاوت دارد؟

طی یکسال گذشته و با وقوع پاندمی ویروس کرونا در جهان، 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای حمایت از خانوارهایی 
که بیکار شــده اند و یا امکان کسب درآمد از مشاغل خود را 

نداشته اند، بسته های حمایتی نقدی ارائه کرده اند.
از آنجایی که بســیاری از این بســته های حمایتی از طریق 
اوراق بدهی دولتی ایجاد شده اند، برخی اقتصاددان ها نسبت 

به عواقب تورمی این پدیده هشدار داده اند.
دو جنس متفاوت از تورم ��

از ســوی دیگر در داخل کشــور نیز ممکن است این شائبه 
ایجاد شــود که تورم های باالیی که در اقتصاد ایران وجود 
داشــته طی ســال های آینده و حداقل در کوتاه مدت مشابه 
کشــوره های توســعه یافته خواهد بود. اما از نظر مبانی علم 
اقتصاد کالن و نظریه های پولی به نظر می رســد که قیاس 
تورم در ایران با کشــورهای توسعه یافته، قیاسی مع الفارق 
است. اواًل باید توجه شــود که از منظر اقتصاد کالن تورم، 
افزایش مستمر شاخص قیمت اســت و نه تغییر یکباره آن 
در یک ســال یا یک دوره کوتاه مدت. در کشورهای توسعه 
یافته نیز اهدای بسته های معیشتی اقدامی بوده که تنها برای 
مدت محدود و مشــخصی اجرا شده اســت و تعهد مستمر 
بلندمدتی را به دولت های کشــورهای توسعه یافته تحمیل 
نمی کنــد. بنابراین دولت های این کشــورها می توانند پس 
از پایان پاندمی و بازگشــت مجدد رشــد اقتصادی از محل 
جمع آوری مالیــات بدهی های خود را مســتهلک کنند. در 
واقع این دولت ها با اســتفاده از یک ابزار مالی به نام اوراق 
قرضه، منابعــی از آینده را قرض گرفته و به دوره ســخت 
حال حاضر در شــرایط پاندمی آورده اند، با این چشم انداز که 
پس از عادی شــدن شرایط تعهدات خود را جبران کنند. در 
کشورهای توسعه یافته اهدای بسته های معیشتی تنها برای 
مدت محدود و مشــخصی اجرا شده و تعهد بلندمدتی را به 
کشورهای توســعه یافته تحمیل نمی کند و دولت های این 
کشــورها می توانند پس از پایان پاندمی از محل جمع آوری 
مالیات بدهی های خود را مســتهلک کننــد. بنابراین حتی 
اگر در کوتاه مدت در کشــورهای توسعه یافته شاهد افزایش 
ســطح عمومی قیمت ها باشــیم، این پدیده آگاهانه و برای 
گذر از شــرایطی اضطراری اتخاذ شده اســت. اما در ایران 
برخالف کشورهای توســعه یافته پدیده تورم همواره نشأت 
گرفته از کسری سیســتماتیک بودجه جاری )تراز عملیاتی 
بودجه( است که برای جبران آن در یک دهه گذشته خالص 
دارایی هــای خارجی بانک مرکزی )درآمدهای نفتی و منابع 
صندوق توســعه ملی( و یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

رشد کرده اند.
تفاوت تورم در سال های آغاز و پایان دهه ۹۰ ��

همانطو که در نمودار زیر مشــاهده می شود در سال 1۳91 
که تحریم های بین المللی شــدت یافت خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی )درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت( 
تنها ۲٫8 درصد رشد کرده است، اما در همین سال با افزایش 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی های دولت به بانک 
مرکزی، مجدداً نرخ رشــد پایه پولــی به بیش از ۲7 درصد 

رسیده است.
اگر در کوتاه مدت در کشــورهای توسعه یافته شاهد افزایش 
سطح عمومی قیمت ها باشیم، این پدیده آگاهانه و برای گذر 
از شــرایط اضطراری اتخاذ شــده. اما در ایران تورم همواره 

نشأت گرفته از کسری سیستماتیک بودجه جاری است.
مجــدداً از ســال 1۳9۲ که از نیمــه دوم آن امکان فروش 
نفت فراهم شــده، رشد بی ســابقه ای در خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی رخ داده اســت. در دو ســال اخیر نیز 
اســتفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی باعث شده است پایه 
پولــی و به تبع آن تورم افزایش پیدا کند. در واقع باید گفت 
رابطه بانک مرکزی، دولت و تورم در ایران کاماًل بر عکس 
کشورهای توســعه یافته است. در کشــورهای توسعه یافته 
بانک های مرکــزی و دولت ها به صورت فعال )active( در 
مقابل شــوک های بیرونی عمل می کنند و در شرایط ویژه، 
که الزم است تدابیر خاصی اتخاذ شوند، با اقدامات مقتضی 
در همان مقطع سیاســت های پولی و مالی متناسب را برای 
بازه زمانی مشــخصی طراحی می کننــد و تبعات و اقدامات 
تکمیلی آتی را نیز برای آن در نظر می گیرند. در سال 1۳91 
که تحریم های بین المللی شــدت یافت خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی )درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت( 
تنها ۲٫8 درصد رشد کرده است، اما در همین سال با افزایش 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی های دولت به بانک 
مرکزی، مجدداً نرخ رشــد پایه پولــی به بیش از ۲7 درصد 
رسیده است. اما در ایران بانک مرکزی و دولت کاماًل منفعل 
)passive( هستند به این معنی که تمام ابزارهای سیاستی 
معطوف به تأمین کســری بودجه دولت است که با فشار بر 
پایه پولی و ایجاد تورم انجام می شــود و عماًل ابزار مستقلی 
برای مدیریت شــوک های بیرونی مانند وقوع یک پاندمی 
وجود ندارد. به همین دلیل اســت که طی 9 ماهه اول سال 
1۳99، علیرغم آنکه دولت در مقایســه با کشورهای توسعه 
یافته کمک ناچیزی به خانوارها و کسب و کارها نموده است، 

اما تورم همچنان با نرخ های بسیار باال ایجاد می شود.

ترامپ در باتالق کرونا: فوراً تحریم  های جدید ایران رو اعالم کنین!رحیمی

سالح هسته ای: چرا و چگونه

به گفته ادارٔه امور خلع سالح در سازمان ملل متحد، امروز چیزی در حدود 1۳4۰۰ کالهک هسته ای در جهان ذخیره شده است. انفجار تنها 
یک بمب هســته ای، بالقوه توان این را دارد که یک شــهر را به طور کامل نابود کند و میلیون ها انسان را به کام مرگ بکشاند. آثار مخرب 
این انفجار بر محیط زیست و نسل های آینده موجب شده است تا گروهی از دانشمندان به این باور برسند که یک نبرد تمام عیاِر هسته ای 
ممکن است یک زمستان هسته ای برای کرٔه زمین به ارمغان بیاورد. طبق این فرضیه، تشعشعات هسته اِی ناشی از انفجار و پراکندگی آن در 
هواُکره )اتمسفر( می تواند دمای کرٔه زمین را به مرز انجماد برساند و تا سال ها این وضعیت باقی بماند. بمب های اتمی به دو گونٔه »شکافتی« 
و »گرماهسته ای« )ترکیبی از شکافت هسته ای و هم جوشی( تقسیم می شوند. نخستین بمب شکافتی که آزمایش شد، معادل ۲۰۰۰۰ تن 
تی ان تی انرژی منتشر کرد. این در حالی است که نخستین بمب گرماهسته ای به اندازٔه 1۰ میلیون تن تی ان تی انرژی آزاد کرد. تاکنون هشت 
کشور به طور رسمی اعالم کرده اند که دارای ذخایر بمب هسته ای هستند اما تنها پنج کشور نام شان در معاهدٔه عدم اشاعٔه تسلیحات هسته ای 
)ان پی تی( به عنوان کشورهای دارای سالح هسته ای ذکر شده است: ایاالت متحده، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه. سه کشوِر غیر عضو 
در این معاهده که سالح هسته ای در اختیار دارند شامل هند، پاکستان و کرٔه شمالی می شود. کرٔه شمالی در معاهدٔه ان پی تی عضویت داشت 
اما در سال ۲۰۰۳ از آن بیرون آمد. کشور دیگری که احتمال می رود بین 75 تا 4۰۰ کالهک هسته ای در اختیار داشته باشد، اسرائیل است. 

اما این کشور به منظور حفظ بازدارندگی با کمترین هزینٔه سیاسی، تاکنون به طور رسمی به داشتن سالح اتمی اقرار نکرده است.
انگیزٔه اصلی برای ساخت بمب هسته ای، بازدارندگی است. سالح اتمی آخرین ابزار دفاعی یک کشور است و عاملی بازدارنده در برابر تمام 
تهدیدهای نظامی قلمداد می شود. تسلیحات اتمی در کنار ابزار دیپلماسی و توانمندِی متعارِف نظامی در 5۰ سال گذشته مانع از وقوع جنگ 
میان کشورهای ابرقدرت شده است. این تسلیحات اگرچه پس از نبرد ایاالت متحده با ژاپن هرگز در یک جنگ مورد استفاده قرار نگرفته 
و عامل پیروزی در جنگی نبوده اند، اما همواره به عنوان یک اهرم فشار در روابط دیپلماتیک شناخته شده اند. »وینستون چرچیل« در سال 
1955 مدعی شد که بازدارندگی هسته ای در نهایت صلح و ثبات را به ارمغان خواهد آورد. اما این بازدارندگی هزینه نیز دارد. برآورد می شود 
که ایاالت متحده برای حفظ توازن اتمی در برابر روسیه، تاکنون بین 5 تا 1۰ تریلیون دالر هزینه کرده است. اما وقتی پای بقای یک ملت در 
میان باشد، این هزینه ها قابل توجیه است. امروز کشور ما با تهدیداتی از قبیل حضور نظامی آمریکا در کشورهای همجوار خود و جاه طلبی های 
کشورهایی مانند اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده در منطقه مواجه است. توانمندی نظامی و اقتدار منطقه اِی ایران تاکنون ضامن 
حفظ امنیت کشــور بوده اســت. با وجود این، لزوم داشتن توانمندی و دانش هسته ای به عنوان عاملی بازدارنده بر کسی پوشیده نیست. به 
منظور کســب آشــنایی با این توانمندی و رفع ابهام در اذهان عمومی، در ادامه شرحی ساده و قابل فهم برای همگان دربارٔه نحؤه ساخت 
بمب اتمی ارائه می شود. این مطلب از کتاب »سیاسِت تسلیحات هسته ای« به قلم »اندریو فوتِر« استخراج و به فارسی برگردان شده است:

دانش اتمی: اورانیوم، پلوتینیوم و شکافت هسته ای
هر آنچه در این جهان می بینیم، از ذّرات ریزی به نام »اتم« ســاخته شــده است. این اتم ها هر یک هسته ای متشکل از پروتون و نوترون 
درون خود دارند که ابری از الکترون ها آن را در برگرفته اســت. انفجار اتمی زمانی رخ می دهد که هســتٔه اتِم یک ایزوتوِپ ناپایدار از یک 
عنصِر شیمیایِی خاص )عناصر شیمیایی می توانند دارای ایزوتوپ های متعدد با تعداد متفاوتی از نوترون ها باشند(، تحِت بمباران تعدادی از 
نوترون های خارجی قرار داده شده و در پِی آن شکافته شود. به دنبال وقوع این شکافت، هستٔه اتم )که توسط نوترون های خارجی به حالت 
ناپایدار رسیده است( ناچار می شود به منظور حفظ تعادل، نوترون های اضافِی خود را پراکنده کند. اگر میزان کافی از این اتم ها در کنار هم 
گردآوری شــوند )آنچه »ِجرم بحرانی« نامیده می شــود(، توان این را خواهند یافت که یک زنجیرٔه واکنش هسته ای به راه بیندازند که به 
واســطٔه آن، نوترون هایی که از »اتم الف« ســاطع شده اند »اتم ب« را بمباران می کنند و در نتیجٔه شکافت »اتم ب«، دوباره نوترون هایی 
ســاطع می شــوند که به نوبه خود می توانند اثر مشابهی بر »اتم ج« و احتمااًل »اتم د« داشته باشند. با در اختیار داشتن میزان کافی از مواد 
شکافت پذیر )یک عنصر شیمیایی که می تواند تحت فرآیند شکافت قرار بگیرد( می توان به یک واکنش زنجیره ای دست یافت که متکی به 
خود باشد. از همه مهم تر این است که در نتیجٔه وقوع هر یک از حلقه های زنجیرٔه شکافت، حجم انبوهی از انرژی رها می شود که بیشتر به 
شکل گرما خواهد بود. اگر این فرآیند به شیوه ای مهار شده انجام شود، جریانی مداوم از انرژی به دست می آید که به عنوان مثال می توان از 
آن در یک نیروگاه هسته ای برای تولید برق یا در یک زیردریایی برای تولید نیروی پیشران استفاده کرد )گرمای حاصل از زنجیرٔه شکافت 
موجب تبخیر آب شده و فشاِر بخاِر حاصله برای چرخاندن پره های توربینی به کار می رود که نیرو تولید می کند(. اگر همین زنجیره با سرعت 
کافی انجام بپذیرد، از آن می توان برای تولید یک انفجار عظیم اســتفاده کرد. بنابراین یکی از نخستین چالش های فنی برای ساخت یک 
بمب اتمی این است که زنجیرٔه شکافت هسته ای بین اتم های یک عنصِر شیمیایِی خاص به گونه ای تحت کنترل درآورده شود که انرژِی 
رهاشده در اثر آن به بیشترین میزان ممکن برسد. اگر زنجیرٔه شکافت به آرامی رخ بدهد، گرمای تولید شده باعث می شود بخش بزرگی از 
مواد شکافت پذیر )ایزوتوپ شیمیایی استفاده شده( پیش از وقوع زنجیرٔه شکافت، بسوزد، ذوب شود یا منفجر شود و در نتیجه نیرو یا انفجار 

نهایی بسیار کمتر از میزان الزم باشد.
تاکنون از ایزوتوپ سه عنصر شیمیایی برای ساخت بمب اتمی استفاده شده است: عنصر اورانیوم ۲۳5 که به صورت طبیعی یافت می شود 
)U۲۳5(؛ عنصر پلوتونیوم ۲۳9 که بیشتر حجم آن ساختٔه بشر است و به طور طبیعی میزان بسیار کمی از آن یافت می شود )PU۲۳9(؛ و 
عنصر اورانیوم ۲۳۳ که در دهٔه 5۰ میالدی توسط ایاالت متحده برای ساخت بمب استفاده و خیلی زود کنار گذاشته شد )U۲۳۳(. در تمام 
بمب های اتمِی ساخته شــده از ســال 1945 تاکنون، یا از عنصر U۲۳5 استفاده شده است و یا عنصر PU۲۳9. به ایزوتوپ شیمیایی این دو 
عنصر، مواد شــکافت پذیر گفته می شود زیرا توان شکافته شدن و راه انداختن زنجیرٔه واکنش هسته ای را دارند. عنصر اورانیوم را در مقادیر 
اندک می توان در سرتاسر کرٔه زمین یافت. حدود یک چهارم از ذخایر اورانیوم طبیعِی جهان در قارٔه استرالیا قرار دارد. اما بیش از 99 درصد 
اورانیوم طبیعی به شکل ایزوتوپ U۲۳8 موجود است یعنی به خودی خود برای ساخت بمب قابل استفاده نیست. به همین سبب الزم است 
که میزان زیادی ســنگ اورانیوم اســتخراج شود تا طی فرآیندی که از آن به »غنی سازِی اورانیوم« یاد می شود، ایزوتوپ U۲۳5 از اورانیوم 
طبیعی یا همان U۲۳8 استحصال شود. به این منظور سنگ اورانیوم را طی فرآیندی به نام »تصعید« به نوعی گاز تبدیل می کنند. سپس به 
وسیلٔه سانتریفیوژهای گردندٔه پرسرعت و با کمک نیروی جاذبه و گریز از مرکز، عناصر موردنظر را که تفاوت بسیار ناچیزی در وزن اتمی 
دارند، از هم جدا می کنند. به تازگی نیز دانشمندان از لیزر برای جداسازی ایزوتوپ های اورانیوم بهره می برند. غنی سازی اورانیوم یک فرآیند 

علمی و مهندسی پیچیده است و دشوارترین مرحلٔه ساخت سالح هسته ای قلمداد می شود.
میزان ایزوتوپ پلوتونیوم ۲۳9 در طبیعت نیز بسیار ناچیز است و مقادیر الزم برای ساخت بمب باید به طور مصنوعی ساخته و گردآوری شود. 
تنها روش تولید مقادیر الزم از PU۲۳9 نیز به وســیلٔه واکنش هســته اِی اورانیوم ممکن است. در واقع پلوتینیون ۲۳9 یکی از فرآورده های 
شکافت اورانیوم است و در نتیجه بمب پلوتینیومی تنها از اورانیوم قابل اشتقاق است. با این حال به فرآیندهای متعدد شیمیایی نیاز است تا 
بتوان پلوتینیوم را از سایر مواد زایِد حاصله از شکافت تفکیک کرد. به این فرآیند »جداسازی پلوتینیوم« گفته می شود. بنابراین برای تولید 
PU۲۳9 به غنی سازی اورانیوم کافی نیاز است تا ابتدا به عنوان سوخت یک رآکتور هسته ای به کار برده شود. اورانیومی که برای استخراج 
پلوتونیوم استفاده شده نیز برای ساخت بمب کاربرد ندارد اما می توان برخی ضایعات هسته ای را برای استفاده در رآکتور هسته ای فرآوری کرد.

از دو عنصر یادشده به عالؤه اورانیوم ۲۳۳ که از عنصر توریوم استحصال می شود، می توان در رآکتورهای تولید برق استفاده 
کرد. برای تولید برق، اورانیوم ۲۳5 را تنها باید تا میزان 5 درصد غنی ســازی کرد در حالی که برای ســاخت بمب، میزان 
غنی ســازی باید بین 8۰ تا 9۰ درصد باشد. دلیل آن میزان نسبی انرژی آزادشده طِی واکنش زنجیره ای است. برای اهداف 
پزشکی اورانیوم ۲۳5 را تا ۲۰ درصد غنی می کنند و برای تولید سوخت کشتی یا زیردریایی )یا در تئوری برای سایر وسایل 
مانند خودروها، موشــک ها و سفینه های فضاپیما( بین ۲۰ تا 5۰ درصد غنی سازی الزم است. پلوتینیوم با درصد باالتری از 
ایزوتوپ شکافت ناپذیر PU۲4۰ بر خالف PU۲۳9 را می توان به عنوان سوخت رآکتور به کار گرفت. فرآیند الزم برای تولید 
برق و بمب هسته ای تقریباً یکسان است و تنها میزان غنی سازی متفاوت است. به همین سبب هر کشوری که دانش فنِی 
غنی ســازی برای تولید برق و رآکتوِر آن را داشته باشد، روی کاغذ توان غنی سازِی اورانیوم یا جداسازی پلوتونیوم حاصل از 
یک رآکتور برای تولید بمب را خواهد داشت. با داشتن دانش فنِی الزم، پلوتونیوم در سطح ساخت سالح را می توان همزمان 
با تولید برق توســط یک رآکتور فراهم کرد. به همین سبب است که برای ساخت بمب، اغلب از پلوتونیوم استفاده می شود 

)همچنین با میزان کمتری از آن می توان همان اندازه انرژی تولید کرد(.
قدرت تخریِب یک بمب اتمی ناشــی از انرژی ایست که در ایزوتوپ شکافت پذیر U۲۳5 یا PU۲۳9 ذخیره شده است و بنیاد دانش ساخت 
بمب اتم بر فرمول اکتشافی آلبرت اینشتین یعنی E=MC۲ استوار است. اینشتین مخترع بمب اتم نبود اما نظریٔه او مبنی بر این که عناصر 
شــیمیایی بزرگ با جرم اتمی سنگین باید حجم عظیمی از انرژی در خود ذخیره کرده باشند، راه را برای ظهور دانشمندانی هموار کرد که 
هدف شان بهره برداری و رهاسازی این منبِع بزرگ انرژی بود. اورانیوم و پلوتونیوم، هر دو عناصری سنگین هستند و در ردیف های پایینِی 

جدول تناوبی عناصر جا خوش کرده اند.
از این رو با وجود انقالبی و بدیع بودن اکتشافات ریاضی و فیزیکی در زمینٔه علوم هسته ای، دانش اساسی برای ساخت یک بمب اتمی تا 
حدودی ساده است و اگر مواد مناسب و دانش فنی در دسترس باشد، کار دشواری نیست. در واقع برای کاربرد نظامی، به میزان نه چندان 
قابل توجهی از مواد شکافت پذیر )حدوداً 15 کیلوگرم اورانیوم ۲۳5 یا 5 کیلوگرم پلوتونیوم ۲۳9 برای یک بمب ساده انفجاری(، مکانیزمی برای 
آغاز و مدیریت واکنش هسته ای )یعنی راهی برای شروع فرآیند و اطمینان از وقوع آن در زمان درست با سرعت درست( و وسیله ای برای 
رساندن بمب به هدف مورد نظر نیاز است. در بین این مراحل، به دست آوردن مواد شکافت پذیر الزم برای فرآیند هسته ای، ُپرچالش ترین 

بخش کار است. به همین دلیل است که از سال 1945 تاکنون، اغلب بمب های اتمی با استفاده از پلوتونیوم ساخته شده اند.

نگاه روز

یادداشت

نگاه نخست

اقتصاد پرهزینه با بحران ارزی
ادامه از صفحه اول

بحران ارزی برای اقتصاد بســیار پرهزینه است و به طور متوسط باعث 
کاهــش 5 تا 8 درصــدی تولید ناخالص داخلی طی دو تا چهار ســال 
می شود و حتی تا دو سال بعد از وقوع بحران، تولید داخلی زیر خط روند 

بلندمدت اقتصاد قرار می گیرد.
در ادبیات اقتصادی ســه نسل از بحران ارزی معرفی شده است که در 
هر نسل سازوکار های متفاوتی باعث وقوع بحران ارزی می شود که در 

این یادداشت و یادداشت های بعدی به بررسی این نسل ها می پردازیم.
بحران ارزی نســل اول در واقع داستان اقتصاد های در حال توسعه به 
همراه کسری بودجه  ساختاری دولت را روایت می کند که احتماال دولت 
با صادرات مواد خام از جمله نفت، گاز و مواد معدنی، از درآمد های ارزی 
قابل توجهی برخوردار است. تصور کنید در یک کشور نفتی مثل ایران، 
بخش قابل توجهــی از درآمد های دولت از طریق صادارت نفت تامین 
می شــود و دولت دارای ذخایر ارزی قابل توجه است. به دالیل مختلف 
از جمله تحریم و یا کاهش قیمت جهانی نفت ممکن اســت درآمد های 
ارزی دولت کاهــش یابد. چون مخارج دولت از جنس تعهدات به افراد 
و بخش های مختلف - همچون پرداخت دســتمزد کارمندان که برای 
مدت زمان به نسبت طوالنی اســتخدام شده اند و پرداخت تعهدات به 
پیمان کاران طرف قرارداد در پروژه های عمرانی- است و دولت نمی تواند 
به راحتی مخارج خود را کاهش دهد؛ لذا مخارج دولت بیشتر از درآمدها 
شــده و در نتیجه دچار کســری بودجه می شــود. حال فرض کنید که 
کاهش درآمد های نفتی قرار است برای مدت زیادی ادامه داشته باشد. 

بنابراین دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه خواهد بود.
در چنین شــرایطی دولت برای جبران کسری بودجه ، شروع به فروش 
ذخایــر ارزی خود می کند. بدیــن معنا که مثاًل دولت بــه مردم دالر 
می فروشــد و در ازای آن ریال از مردم دریافــت می کند و در آخر ماه 
همین پول های دریافت شده از طرف مردم را در قالب حقوق کارمندان 
و پرداخــت تعهدات پیمان کاران و ... بــه اقتصاد باز می گرداند. در این 
حالت نقدینگی تقریباً ثابت است و ذخایر ارزی به تدریج کاهش می یابد. 
از طرف دیگر تقاضای ارز از طریق فروش ذخایر پاســخ داده می شود و 
لذا نرخ ارز هم تقریباً ثابت می ماند. مشکل آن جا است که ذخایر ارزی 
بی نهایت نیست و سرانجام روزی تمام خواهد شد و مردم هم می دانند 
کــه درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته و دولت کســری بودجه را با 

فروش ذخایر ارزی جبران می کند.
فرض کنید که ذخایر ارزی تمام شــده اســت و دولت دیگر نمی تواند 
با فــروش آن، تامین مالی کند؛ حال چه می شــود؟ بله، دولت مجبور 
اســت با چاپ پول کسری بودجه  را جبران کند. )فرض بر این است که 
دولت به هر دلیلی، نمی تواند یا نمی خواهد مالیات را افزایش و یا مخارج 

خــود را کاهش دهد( چاپ پول موجب افزایــش نقدینگی و در نتیجه 
افزایش تقاضا می شــود، اما چون به دلیل تخلیه ذخایر، دولت نمی تواند 
مازاد تقاضای ارز را پاسخ دهد، نرخ ارز شروع به افزایش می کند. مردم 
هــم صبر نمی کنند تا ذخایر کاماًل تخلیه شــود و نرخ ارز افزایش یابد. 
چرا که این امر موجب کاهش قدرت خرید آن ها می شــود، زیرا افزایش 
نقدینگی اثرات تورمــی دارد. بنابراین، انتظارات عقالئی آحاد اقتصادی 
سبب می شود اندکی قبل از این که ذخایر ارزی کاماًل تخلیه شود، آن ها 
بــرای خرید ارز هجوم بیاورند تا قبل از افزایش قیمت، بتوانند ارز تهیه 
نمایند تا با افزایش قیمت کســب سود کنند و قدرت خرید خود را حفظ 
کنند. به این عمل حمله سوداگرانه گفته می شود. زیرا افراد برای کسب 
سود از طریق افزایش نرخ ارز رو به خرید ارز می آورند و این امر موجب 
تخلیه کامل ذخایر ارزی می شــود و از آن پس نرخ ارز بر اساس عرضه 
و تقاضای بازار بصورت شناور تعیین می  شود و دولت نمی تواند با دخالت 

در بازار، نرخ را ثابت نگه  دارد.
این یک بیان ســاده از بحران نســل اول بود که ریشــه اصلی ایجاد 
بحران ناسازگاری های سیاســت های اقتصاد کالن با ثابت نگه داشتن 
نرخ ارز اســت. برای جلوگیری از وقوع این دســته از بحران ارزی نیاز 
اســت که زمینه های ایجاد کسری بودجه دولت مرتفع شود و خصوصًا 
برای نمونه ای مثل اقتصاد ایران، بودجه  دولت باید به نحوی باشــد که 
شو ک های درآمد نفتی، کمترین تاثیر را بر ناترازی بودجه داشته باشد و 
تکیه اصلی دولت بیشتر بر درآمد های باثبات تری مثل مالیات باشد. البته 
تحریم ها در هر صورت از کانال کاهش عرضه  ارز، ســبب افزایش نرخ 
ارز تعادلی خواهد شــد اما اگر دولت وابستگی قابل توجه به درآمدهای 
نفتی داشــته باشد، بحران با شدت بیشــتری رخ می دهد؛ چرا که چاپ 
پول و افزایش نقدینگی سبب می شود که از کانال افزایش تقاضا هم بر 
نرخ ارز فشار وارد شود.نکته مهم دیگر این است که سرکوب نرخ ارز از 
طریق فروش ذخایر آثار ویرانگرتری به همراه دارد؛ زیرا سرانجام ذخایر 
ارزی تمام خواهد شد و هر چه مدت سرکوب نرخ ارز بیشتر باشد، بحران 
ارزی با شدت بیشتری رخ می دهد. این اتفاق مثل آن است که یک تن 
مواد منفجره داشته باشیم و بدانیم سرانجام منفجر خواهد شد و انتخاب 
سیاســت گذار این اســت حجم و زمان انفجار را تعیین کند. طبیعتاً اگر 
اجــازه دهیم این یک تن مواد انفجاری، به تدریج در طول زمان منفجر 
شود به نســبت این که برای مدتی هیچ اتفاقی نیفتد اما سرانجام همه  
یک تن همزمان منفجر شود، آثار تخریبی آن کمتر خواهد بود. بنابراین 
در صورتی که افزایش نرخ ارز ناگزیر باشــد، بهتر اســت از همان ابتدا 
سیاست گذار اجازه دهد نرخ ارز به آرامی بر اساس شرایط بنیادی اقتصاد 
تعدیل شود و در این صورت بخش های مختلف این فرصت را دارند که 
تصمیمات خود را بر اساس تغییرات تدریجی نرخ ارز بهینه یابی کنند و 
در نتیجه اقتصاد با شوک های شدید ارزی مواجه  نمی شود و یا الاقل با 
*دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شریف شدت کمتری مواجه می شود. 

نعیم نوربخش

 بورس در وضعیت حساس

هفته پر آشوبی بر بازار سرمایه تحمیل شد … در حالی که طبق اصول 
تکنیکال شــاخص کل برگشــت خوبی را از روز یکشنبه آغاز کرده بود؛ 
با یک مصاحبه غیر منتظره توســط توســط وزیر صنعت بازار با لیدری 
فوالدی هــا وارد اصالح غیر منطقی شــد و این اصــالح 6۳ هزار واحد 
در دو روز شــاخص را به پایین کشــید حال در برهه بســیار حساسی از 
دیدگاه تکنیکال قرار داریم. شاخص کل محدوده حمایت یک میلیون و 
۲8۰ هزار واحد را نباید از دســت بدهد، همچنین شاخص برخی صنایع 
شاخص ساز )فلزات اساسی، پاالیشی و بانکی( نیز در نقطه حمایتی محکم 
خود قرار دارند. حجم معامالت در روزهای اخیر در نمادهای شاخص ساز 
به شدت کاهش یافته و به عبارتی فروشندگان رغبت چندانی به فروش 
در ایــن قیمت ها ندارند و این یعنی عماًل اشــباع فروش برروی تابلوها 
مشهود اســت. خریدهای حقوقی ها متاسفانه بی منطق و بدون تداوم به 
ســمت باال همواره این حس را به ســهامداران القا می کند که می توانند 
بفروشــند و پایین تر بخرند. قطعاً اصالحی که در چند ماه گذشته تجربه 

کردیم به مراتب شدیدتر و فرسایشی تر از اصالح سال 9۲ بوده است.
ســهم هایی مثل خودرو، خساپا، شپنا، شتران، ذوب و شستا که لیدرهای 
بازار هستند به یک سوم قیمت اوج خود رسیده اند. سهمی مثل حکشتی 

حدوداً یک پنجم شده است.
اگر روزی فریاد حبابی بودن می زدند امروزه اگر کارشــناس باشــند باید 
این قیمت ها را حفره اعالم کننــد… باز تاکید می کنم؛ امیدوارم ارکان 
بازار شــنبه ۲۰ دی را به عنوان روز سرنوشت ساز در نظر بگیرند و همه 
تالش شــان را بکنند تا این محدوده های حمایتی از دســت نرود. یقینًا 

فعاالن بازار هم به آنها کمک خواهند کرد.
در غیر این صورت همین حمایت ها تبدیل به مقاومت هایی خواهد شــد 
که هزینه بیشــتری برای شکست آن باید بپردازند. در پایان توصیه ام به 

سهامداران عزیز این است که شنبه را در فروش صبوری کنند.
آن طور که از شــواهد برمی آید حتی معامله گران بلندمدت در این مقطع 
وارد خرید خواهند شــد و با ثبت یک روز از منفی به مثبت روند رشدی 

حداقل ۲۰ درصدی را در بازار خواهیم داشت.
این یادداشــت با همکاری حمیدرضا تاجیک، کارشناس بازار سرمایه به 

نگارش درآمده است.

 مهدی عشریه

علی خلیلی نژاد


