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انتخابات 
بارزترین نماد جمهوریت نظام

انقاب اســامی با رهنمودها و هدایت های امام امت 
رحمه اهلل علیه و رهبر معظم انقاب اســامی حضرت 
آیه اهلل خامنه ای مدظله العالی و براساس حضور آگاهانه 
و مشــارکت صبورانه مردم توانســت مراحل خطیر و 

حساسی را با موفقیت پشت سر گذارد.
اســتقال سیاسی و دموکراســی و فرایند رأی دهی و 

انتخاب آزاد از جمله دستاوردهای بزرگ نظام است.
این انقاب عظیم ربع آخر قرن بیستم است. بدون تردید 
حفظ و حراست از دستاوردهای انقاب اسامی و فائق 
آمدن بر مشکات عدیده موجود در کشور همچون فقر، 
فساد و تبعیض و کاهش موانع اقتصادی بدون مشارکت 

و حضور فعاالنه مردم در صحنه میسر نخواهد بود.
ایران اســامی در حالی وارد قرن جدید شده است که 
علیرغم وجود مشــکات و ابر چالش ها در کشــور از 
اقتدار منطقه ای مناســبی برخوردار است. حضور مردم 
در پای صندوق های اخذ رأی نماد بارز مردمســاالری 
و دموکراســی محسوب می گردد و مشارکت حداکثری 
باعــث تقویــت نظام و کاهش مشــکات و نشــانه 
مشــروعیت نظام اسامی خواهد بود لذا شایسته است 
در انتخابات پیش روی ریاســت جمهوری با حضوری 
مؤثر و آگاهانه در پای صندوق های اخذ رأی و انتخاب 
یکی از نامزدهای تأیید صاحیت شده در این امر ملی 

و اسامی سهیم شویم.
امروز ما در آســتانه یک تصمیم مهم و تاریخ ســاز در 
ســطح ملی جهت نوســازی نظام اجرایی کشور قرار 
داریم، هوشیاری و انتخاب احسن می تواند انقاب را در 
تأمین منافع و مصالح ملی و حرکت بسوی ایرانی قوی 
تریاری نماید. بایدانتخابات را یک فرصت طایی برای 
تولید قدرت ملی و حل مدبرانه مشکات تلقی نماییم. 
امنیت نظام و مردم رابطه مستقیم و تاثیرگذار با موضوع 

انتخابات و عمق و ژرفای مشارکت دارد.
از آنجا که انتخابات نماد وحدت ملی اســت امیدواریم 
شاهد مشارکت فعاالنه از سوی مردم شریف باشیم واز 
این آزمون سرنوشت ساز سرافراز بیرون آییم و حضوری 

عزتمند در صحنه بین المللی داشته باشیم.
* عضو حزب موتلفه و فعال سیاسی اصولگرا
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رسمقاله

انتخابات بارزترین نماد 
جمهوریت نظام

انقاب اسامی با رهنمودها و هدایت های 
امام امــت رحمه اهلل علیــه و رهبر معظم 
انقاب اســامی حضرت آیه اهلل خامنه ای 
مدظله العالی و براســاس حضور آگاهانه و 
توانست مراحل  مشــارکت صبورانه مردم 
خطیر و حساســی را با موفقیت پشت سر 
گذارد. اســتقال سیاســی و دموکراسی و 
فراینــد رأی دهی و انتخــاب آزاد از جمله 
دستاوردهای بزرگ نظام است.این انقاب 
عظیم ربع آخر قرن بیســتم اســت. بدون 
تردید حفظ و حراســت از دســتاوردهای 
انقاب اسامی و فائق آمدن بر مشکات 
عدیده موجود در کشور همچون فقر، فساد 
و تبعیض و کاهــش موانع اقتصادی بدون 
مشــارکت و حضور فعاالنه مردم در صحنه 
میســر نخواهد بود.ایران اسامی در حالی 
وارد قرن جدید شده است که علیرغم وجود 
مشــکات و ابر چالش ها در کشور از اقتدار 

منطقه ای مناسبی برخوردار است...

جواد آرین منش  *

چرا کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند؟

رقابت منفی در پرداخت 
یارانه و پول پاشی

اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم مواردی باید باشد

سایه سنگین سیاست بر  اقتصاد
گروه اقتصادی:  ثانیه شمار برای انتخاب رییس 
دولت ســیزدهم آغاز به کار کرده اســت. در 
حال حاضر اولویت کشور در این روزها اقتصاد 
است؛ اقتصادی که زیر سایه سیاست و شرایط 
تحمیلی قرار گرفته و حال و روز چندان خوشی 
ندارد و با توجه به تحریم ها، لطمات گسترده ای 
خورده است. در حال حاضر نفت ایران تحریم 
است و بانک های دنیا نیز حق مبادله با ایران را 
ندارند. خرید و فروش دالر هم با ایران ممنوع 
اعام شده است. از سوی دیگر، کرونا گردش 

مالی کســب وکارها را کند کرد و حتی شاهد 
بودیم برخی کسب وکارها به سمت ورشکستگی 
رفت. با توجه به چنین شرایطی، اقتصاد ایران با 
چالش هایی همچون تورم، رشد نقدینگی، تولید 
ناخالص داخلی منفی، بحران بیکاری، شرایط 
سخت بورس و... روبه رو است. بر همین اساس، 
نگاه کارشناسان، اقتصاددان و فعاالن اقتصادی 
به این سمت است که با توجه به وضعیتی که 
اقتصاد ایران با آن دســت و پنجه نرم می کند، 
دولت آینده چــه برنامه ای برای بخش اقتصاد 

دارد.از نگاه برخی کارشناســان، رییس جمهور 
بعــدی باید اولویت خود را کنترل تورم بگذارد. 
گروهــی نیز از حمایــت از تولیــد و افزایش 
صادرات غیرنفتی ســخن می گویند.سید حمید 
حســینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق 
در همین رابطه می گوید: من اگر خودم کاندیدا 
می شدم، اولویت خود را روی صادرات و افزایش 
راندمان و بهره وری می گذاشتم. همچنین روی 
پتانسیل نیروی انسانی خیلی تاکید می کردم تا 

به عنوان سرمایه اجتماعی پای کار آیند.

جواد آرین منش *
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سیاست

نگاه روز

نقطٔه عطف 
رد صالحیت ها

»بر اســاس گزارش های ما از کف خیابان در سال ۹۲ 
آقای هاشمی رفســنجانی پیروز انتخابات می بود. یک 
عزیزی گفت مگر بچه حزب اللهی هــا می گذارند این 
اتفاق بیفتد؟ جمع بندی من این بود باتوجه به شــرایط 
نظام، مصلحت این بود ایشــان رد صاحیت بشوند و 
دالیل آن را هم نوشــتم. فقها و حقوق دانان شــورای 
نگهبان اما هرچقدر در ذهن شان گشتند که یک ان قلت 
در جمع بندی من بیاورند نتوانستند. یکی از حقوق دانان 
شورای نگهبان ســؤالی مطرح کرد که مگر ایشان چه 
گفته اند که رد صاحیت شــوند؟ گفتم من با شخص 
کاری نــدارم، من می گویم حفظ نظام این هزینه و این 

فایده را دارد«.
 این ها سخنان »تکان دهنده« و »حیرت آور« آقای حیدر 
مصلحــی )وزیر وقت اطاعات( اســت درباره تصمیم 
شورای نگهبان در سال 13۹۲ که به یکی از پایه گذاران 
جمهوری اسامی ایران و رییس جمهوری پیشین ایران 

مجوز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نداد.
 هاشمی رفســنجانی خود دو سال بعد در توضیح این 
ماجرا گفته بود: »آقای مصلحی در جلسه آنها گفته که 
ما صبح و ظهر و شب به طور مرتب آرای آقای هاشمی 
را رصد می کنیم که ســاعت به ســاعت باال می رود و 
االن به هفتاد درصد رســیده است و در این چند روز تا 
انتخابات اگر همین طور باال برود، ایشــان از ۹0 درصد 
باالتر می رود و ما مصلحت نمی دانیم. چون اگر ایشان 

بیاید، همه رشته های دوره های ما را پنبه می کند.«
 بدین ترتیب، وزیر اطاعات دولت احمدی نژاد 8 سال 
پــس از آن اتفاق و قریب 5 ســال پس از درگذشــت 

هاشمی رفسنجانی روایت او را تأیید می کند.
 آقای عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
البته تکذیب کرده ولی نمی توان حیرت خود را از آنچه 
وزیر وقت اطاعات دربارهٔ تأثیرپذیری شورای نگهبان 
از تحلیل و خواست و پیش بینی آنها گفته پنهان کرد و 

سخن خواجه حافظ در ذهن نقش می بندد:
 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

 زنهار از این بیابان، وین راِه بی نهایت
 صحبت های آقای مصلحی را هم که می خوانی جز آن 
که انگشــت حیرت به دندان بگزی، چاره ای نداری جز 

این که به سبک حافظ بگویی:
 از هر طرف که خواندم جز حیرتم نیفزود!

 اما چرا حیرت؟
 این که برآوردها از 30 میلیون رأی مردم به یکی از پایه 
گذاران نظام، وزیــر اطاعات را نگران نظام کند!  این 
که هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام باشــد اما دیگری حضــور او را به مصلحت نظام 

تشخیص ندهد!
 این که حقوق دانی بپرسد مگر آقای هاشمی چه گفته 

است تا بتوان او را رد کرد؟
 تا به حال تصور می کردیم مدارک را بررســی می کنند 
و نمی دانستیم اول تصمیم به رد می گیرند و بعد دنبال 

انطباق دادن می گردند!
 ایــن که شــورای نگهبان در قضیه اخیــر آقای علی 
الریجانی خود را مخاطب »ظلم و جفا در جریان احراز 
صاحیت ها« ندانســت و اعام کرد ارزیابی ها مطابق 
گزارش های درســت بوده است و گمانه زنی ها نادرست 

است.
 تا پیش از این گمان می کردیم تاریخ شــورای نگهبان 
را بایــد به قبل و بعــد از رد صاحیت علی الریجانی 
تقسیم کرد. اکنون اما روشن شده که نقطهٔ عطف، سال 
۹۲ و جلســه ای اســت که وزیر وقت اطاعات، تأیید 
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مصلحت 
نظام ندانسته و هزینه - فایدهٔ خود را به شورای نگهبان 
قبوالنده اســت.  اکنون به سادگی می توان دریافت که 
شــورای نگهبان چگونه احراز صاحیت می کند و این 

فاش گویی را بی شک وام دار آقای مصلحی هستیم.
 این ِدین و سپاس از او اما از حیرت ما کم نمی کند.

 حاال یک بار دیگر داستان را مرور کنید:
 اکبر هاشــمی رفســنجانی معتمد رهبر فقید انقاب 
و دوســت و همراه 50 ســالهٔ آیت اهلل خامنه ای، عضو 
شورای انقاب و عضو مؤسس حزب جمهوری اسامی، 
رییس دوره های اول و دوم و نیمهٔ سوم مجلس شورای 
اسامی، رییس جمهوری ایران پس از بازنگری قانون 
اساسی و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به قصد 
نجات ایران از تحریم هایی که از ســال ۹0 شروع شده 
بود و ســر و سامان دادن به اوضاع به هم ریخته در دو 
سال پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد بار دیگر نامزد 
انتخابات می شود ولی شورای نگهبان تأیید نمی کند و 
آقای مصلحی روایت آقای هاشمی را تکرار می کند که 
چون رأی باالیی داشته به مصلحت نظام ندانسته است:

 از هر طرف که خواندم جز حیرتم نیفزود
 زنهار از این سیاست، وین شیوه در مصلحت!

 یگانه راهی که شــورای نگهبــان را از این مخمصه 
خاص می کند انتشــار متن مذاکرات آن جلسه خاص 
اســت هر چند که پیشــاپیش می توان پاســخ آقای 

کدخدایی را حدس زد: منتشر نمی کنیم.

نگاه روز

ابزارهایی که برای رسیدن به قدرت 
استفاده می شوند

تشابه ترامپ و احمدی نژاد

طی روزهــای اخیر ویدئویی از دونالد ترامپ، رئیس  
جمهوری ســابق آمریکا منتشر شده مبنی بر اینکه 
وی اظهــار می کند به زودی ریاســت جمهوری و 
مجلس سنا را پس خواهد گرفت. رفتارهای ترامپ 
را می تــوان از برخی از جنبه ها به رفتارهای یکی از 
روسای جمهوری سابق ایران تشبیه کرد که در اینجا 

مواردی را ذکر می کنیم؛
هر دو رئیس جمهور با توســل به ابزار پوپولیســم 
توانســتند در انتخابات پیروز شوند و محبوبیت خود 
در دوره ریاست جمهوری و پس از آن را مدیون ابزار 

پوپولیسم هستند.
هر دو رئیس جمهوری هم اکنون نیز با توسل به ابزار 
پوپولیســم و کوبیدن آن بر سر حاکمیت ها سعی در 

بازگشت به قدرت دارند.
هــر دو رئیس جمهوری کوچکترین ارزشــی برای 
دیپلماسی و ســازمان های بین المللی و روابط بین 
الملل قائل نیســتند. مثًا در آمریکا ترامپ به نوبت 
و یــک به یک از تمامی معاهدات بین المللی خارج 
می شد، در ایران نیز آقای دکتر احمدی نژاد تحریم 

را کاغذ پاره فرض می کرد.
هر دو رئیس جمهوری پس از دوران ریاست جمهوری 
و علی رغم کارنامه ناموفق در ســودای بازگشت به 
قدرت با متوسل شدن به ابزار پوپولیسم هستند. نکته 
مهمتر این است که هر دو شخص با وجود اینکه به 
این مساله واقفند که نهادهای نظارتی ایران و احزاب 
آمریکا به آنها اجازه حضور نخواهند داد. همیشه یک 
نوع تاش کاذب برای رسیدن به قدرت را دارند و با 
تاش با این کار به شکلی خواسته های روحی خود 
را ارضا می کنند. نکته جالب این است که یک تاش 
ســتودنی را برای بازگشت به قدرت انجام می دهند 
کــه این تــاش دارای تداوم و پشــت کار زیادی 
اســت.هر دو رئیس جمهوری جزء مخالفان جهانی 
سازی بوده اند و ســعی در ایزوله کردن کشور خود 
داشــته اند؛ مثًا ترامپ سعی داشت با انتقال صنایع 
از چین به آمریکا با جهانی سازی مقابله کند و دکتر 
احمدی نژاد نیز بنا به قول یکی از نزدیکانش معتقد 
بوده است که تحریم ها برای ایران نعمت هستند و 
می توانند منجر به کاهش وابســتگی و اتکای ایران 
به جهان خارج بشوند. هر دو رئیس جمهوری بعد از 
به پایین کشیده شدن از اریکه قدرت به اپوزیسیون 
وضع موجود تبدیل شــدند؛ ترامپ کنگره آمریکا را 
مورد حمله قرار داد و رئیس جمهور سابق ایران نیز 
هم اکنون انتقادات زیادی را در سخنرانی های خود 
مطرح می کنــد. از یک دیدگاه دیگر که به بند فوق 
نیز مرتبط می شود، هر دو رئیس جمهوری با مجالس 
کشورشان دارای تضادها و مشکاتی بوده اند؛ بطور 
مثال ترامپ بطور دائم با نانســی پلوسی و احمدی 
نژاد با الریجانی دچار کشمکش و تضاد بوده و این 
مساله نشــانگر این است که ارزش و اعتباری برای 
جایگاه قانون گذاری قائل نبوده اند.در هر دو جریان 
رگه هایی از نئونازیسم و گرایش به آلمان نازی دیده 
می شــود، که البته در مورد دولت ترامپ شاید این 
مساله مشهود نباشد اما رفتارهای ترامپ دقیقاً تداعی 
گر رفتارهای هیتلر بــود و ترامپ در بین گروهای 
نئو نازی آمریکا هوادارانی داشــت. هر دو شــخص 
با رفتارها و ســخنان جنجالی به هزینه سازی برای 
کشور خود و انزوای کشور خود منجر شده اند که البته 
به دلیل اقتصاد و قدرت آمریکا در سطح جهان این 
مســاله برای ایاالت متحده محسوس نبود ولی اگر 
دوران ترامپ تــداوم می یافت مقابله آمریکا با چین 
و تضادهای این کشــور با اتحادیه اروپا هزینه های 
اقتصادی و سیاســی بسیاری را بر دوش این کشور 
تحمیل می کرد، ولی در ایران به دلیل اقتصاد ضعیف 
نتایج ســخنان نسنجیده رئیس جمهوری وقت فوراً 
اثراتش را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشــت.نکته 
جالب این اســت که ترامپیسم برای آمریکا و جهان 
و نسخه بومی سازی شده آن برای ایران یک خطر 
که توانایی تبدیل شدن به حالت بالفعل را دارا نیست، 
ولی آشــوب ها و نارضایتی های اجتماعی خفیفی را 

می تواند دامن بزند.

 دوره نتانیاهو باالخره ســر آمد. کنســت 
یا همان پارلمان رژیم اســراییل توانست 
طومار نخســت وزیری که دوازده سال در 
رأس قدرت بود را در هم بپیچد و جایش 
را به نفتالی بنت، سیاستمدار راست گرای 

تندروی بعدی بسپارد.
روز یکشــنبه پس از دو ســال کشمکش 
در سرزمین های اشغالی و در جلسه ای پر 
تنــش، بنت کار خود را شــروع کرد تا دو 
سال آینده، اداره دولت را در دست بگیرد. 
اگر او کمی بدشانســی می آورد و احزاب 
در کنســت نمی توانستند به توافق برسند، 
بار دیگــر انتخابات برگزار می شــد و در 
این فاصله نتانیاهو فرصت داشت تا چانه 
زنی های بیشتری انجام دهد. اما تنها یک 
رأی توانست ائتاف بنت و الپید را نجات 
دهــد و او با شــصت رأی موافق در برابر 
پنجاه و نه رأی مخالف، نخست وزیری را 

به دست بگیرد.
در بیانیه ای که از سوی بایدن در استقبال 
از نخست وزیری جدید منتشر شد، رییس 
جمهور آمریکا حتــی نامی هم از نتانیاهو 

نبرد.
نتانیاهو رویای بازگشت را در سر دارد ��

نتانیاهو در جلســه کنست و در حالی که 
حاال دیگر نخست وزیر نبود و تنها رهبری 
حزب لیکود را بر عهده داشــت، گفت که 
برای از قدرت راندن این دولت خطرناک 
تاش خواهد کرد. او این حرف را در حالی 
زد که بنت در ابتدای سخنرانی اش لب به 
تمجید از نتانیاهو باز کرده بود. بنت کارش 
را از کاراموزی نتانیاهو شروع کرد و بعد به 
مقامات باالیی در دولت او رسید. او مشاور، 
دستیار ارشد و رئیس ستاد نتانیاهو بوده و 
سمت های وزیر آموزش و پرورش و دفاع 
را هم در دولت های اخیر به عهده داشــته 
است. اما حاال تبدیل به قاتل جان نخست 
وزیر پیشین رژیم صهیونیستی شده است.

بنت از روز یکشنبه ریاست دولتی ائتافی 
را عهده دار شــده که در آن نمایندگانی از 
احــزاب چپ، میانه رو و برخــی از احزاب 
عربی حضــور دارند. خود او رهبری حزب 
دست راستی تندرو یامینا را بر عهده دارد. 
این ائتاف شکننده قرار است مقام نخست 
وزیری را به صورت گردشــی بین بنت و 

یائر الپید تقسیم کند. او می گوید تصمیم 
دارد تــا جامعــه را بار دیگــر متحد کند. 
مشخص نیست که او در دو سال می تواند 
چنین کاری انجــام دهد یا نه. اما به نظر 
می رســد که تنوع در میان احزاب حامی 
دولت برای او دردسر ساز شود. تنها چیزی 
که همه این گروه ها را کنار هم نگه داشته 
نفرت از نتانیاهو و ترس از آن بوده اســت 
که او دیگر دســت از قدرت نکشد. با این 
حال منافع هر کدام از آنها اغلب با دیگری 

در تضاد است.
نفتالی بنت کیست؟ ��

او سیاســتمداری تندرو و چهل و نه ساله 
اســت که این روزها رهبری حزب دست 
راستی یمینا را برعهده دارد. از سال ۲015 
تا ۲01۹ به عنوان وزیر آموزش و پرورش 
و از ۲01۹ تــا ۲0۲0 به عنوان وزیر دفاع 
کار کرده اســت. او متولد و بزرگ شده در 
حیفا از پدر و مادری اصالتاً آمریکاییست. 
او موافق ســفت و سخت شهرک سازی 
ها در ســرزمین های اشــغالی است. او از 
ســال ۲00۶ وارد صحنه سیاست شد و تا 
سال ۲008 به عنوان رئیس ستاد بنیامین 
نتانیاهــو کار کرد. در انتخابات کنســت 
۲013، اولین مشارکت حزب خانه یهودی 
به رهبری بنت بود و این حزب 1۲ کرسی 
از 1۲0 کرسی را به دست آورد. خانواده او 
از میان یهودیان ارتودکس مدرن بوده اند. 
او سابقه خدمت در ارتش را دارد و شایعاتی 
در مورد کم کاری او که منجر به کشــته 
شدن نیروهای ســازمان ملل شده وجود 
دارد. او از طرفداران ترامپ بود اما به نظر 
می رسد حاال ناچار است با بایدن کار کند 
و دولت امریکا هم این دولت ائتافی را به 

نتانیاهو ترجیح می دهد.

سقوط نتانیاهو و ظهور بنت ��
حاال کــه نفتالی بنت به جــای بنیامین 
نتانیاهــو در قــدرت قرار گرفته اســت، 
انتظار می رود که روند محاکمه نخســت 
وزیر پیشــین اسراییل ســرعت بگیرد. او 
و همســرش پرونده پروپیمانی از فســاد 
اقتصادی دارنــد و حاال که دیگر در رأس 
قــدرت قرار نــدارد، دســت دادگاه برای 
رســیدگی به اتهاماتش باز است. یکی از 
دالیلی که نتانیاهو نمی خواســت به هیچ 
وجــه قدرت را از دســت دهد هم همین 
موضوع دانســته می شود. او تاش کرد تا 

زمان بخرد اما باالخره موفق نشد.
سیاست خارجی اسراییل در دولت تازه ��

به نظر نمی رســد که تغییــر چندانی در 
رویکرد اسرائیل نسبت به برجام رخ دهد. 
بنت رویکرد تند و تیزی نســبت به ایران 
دارد و مخالف سر سخت برجام است. بنت 
کــه رهبری حزب یامینــا را برعهده دارد 
در صحبت های خود در کنســت به ایران 
و توافق هسته ای حمله کرد و مدعی شد 
که اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد که 
به تسلیحات اتمی دست یابد. او همچنین 
با اشاره به اینکه احیای برجام یک اشتباه 
اســت، ادامه داد که برنامه هسته ای ایران 
یکــی از موضوعات اصلــی در کابینه او 

خواهد بود.
 نتانیاهو بعد از این سخنان گفت که نفتالی 
بنت جایــگاه و اعتبار بین المللی و توانایی 
الزم بــرای مقابله با ایــران را ندارد. او با 
حمله شدید به ائتاف تازه، به عنوان رهبر 
مخالفان در پارلمان وعده داد که به زودی 
این دولــت را »ســرنگون« خواهد کرد. 
نتانیاهو گفت: »پیام من به کسانی که در 
تهران جشن گرفته اند این است: به زودی 

برمی گردیم.«
از ســوی دیگر به نظر می رسد که دولت 
بایدن با بنت راحت تر از نتانیاهو می تواند 
کنار بیاید. نخســت وزیر پیشین اسراییلید 
طوالیی از حمایت از ترامپ داشت و برای 
اینکه او رییس جمهور شود از هیچ تاشی 
روی گردان نبــود. همین امر بعد از روی 
کار آمدن دولت بایدن اوضاع را بینشان به 
شــدت شکر آب کرد. اما به نظر نمی رسد 
که واشنگتن کماکان در سیاست کلی که 
برای خاورمیانه در نظر دارد، با دولت بنت 

راه بیاید.
طبق توافق احزاب ائتاف، بنت تا ماه اوت 
۲0۲3 در ســمت خود به عنوان نخست 
وزیر اســرئیل باقی خواهد ماند. ســپس 
یائیــر الپید، رهبر حزب »یــش آتید« تا 
پایان دوره قانونگذاری مقام نخست وزیری 
اسرائیل را برعهده خواهد گرفت. الپید در 
کابینه بنت سمت جانشینی نخست وزیر و 
نیز وزارت خارجه را بر عهده خواهد داشت.

ویژگی های دولت بنت چیست؟ ��
دولت بنت تشــکیل شــده از مهم ترین 
احزاب در ســرزمین های اشــغالی است. 
وزارت امور خارجه تشــکیات خودگردان 
فلســطین اعام کرد که نام گذاری دولت 
جدید اسرائیل به عنوان دولت تغییر دقیق 
نیســت، مگر اینکه این تغییر برای حذف 
بنیامین نتانیاهو بوده باشد. زیرا اگر شاهد 
سیاســت های بدتر از دولت هــای قبلی 
نباشــیم، تغییری هم اتفاق نخواهد افتاد. 
درحال حاضر آنچه که توجه رســانه ها را 
به خود جلب کرده حضور پررنگ زنان به 

ویژه زنان عرب در کابینه جدید است.
این ائتاف شــامل احزاب چپ و راست و 
میانه و حتی گروه های عربی است. همین 
موضوع می تواند به مشــکل شدن کارها 
اضافه کند، چرا که تصمیمات باید از فیلتر 
این ائتاف رد شود و عمًا دست دولت در 
بســیاری از موارد بسته باقی خواهد ماند. 
برخی از کارشناسان حتی معتقدند که تاب 
آوردن دولت بنت و الپید با چنین شرایطی 
شانس زیادی می خواهد. نتانیاهو هم روی 
همین اختافات حســاب کرده است و به 
همیــن دلیل دولــت را ضعیف می خواند. 
اما او به عنوان سیاســتمداری که دارای 
پرونده های فساد مالی است بعید است که 
شانس بیشتری برای قرارگیری در قدرت 

داشته باشد.

 »کنست« طومار نتانیاهو را در هم پیچید

سقوط بی بی و ظهور بنت

 یک مقام ارشــد دولت آمریــکا که درگیر 
اســت، می گوید: »هر  گفت وگوهای وین 
بار کــه دیدار می کنیم، درباره هر موضوعی 
که بحث می شــود به پیشــرفت می رسیم. 
ظرف چند هفته می توان درباره شکاف های 
باقیمانده به توافق رســید. اما مهم هفتاد یا 
هشتاد درصد )پیشرفت( نیست. تا زمانی که 
بی اعتمادی پایه ای میان دو طرف برطرف 
شــود و تصمیم های سیاسی برای پذیرش 

نتایج گفت وگوها گرفته شود.«
هر دو طــرف، در برخی زمینه ها با جزئیات 
دقیق، می گویند که می خواهند چه گام هایی 
را به ســمت پایبندی به شروط توافق اولیه 
بردارند. دولت آمریکا گفته که آماده برداشتن 
کدام تحریم هاســت. ایران گفته که آماده 
بازگرداندن اقداماتی اســت که در واکنش 
به ترامپ برداشته، از جمله در زمینه کمیت 
و کیفیت غنی ســازی اورانیوم و بازکردن 
سانتریفیوژهای پیشرفته ای که اخیراً به کار 

گرفته شده اند.
یک مقام اروپایــی می گوید: »ما چند جای 
خالــی را پر کرده ایم. هرچند مســائل حل 
ناشــده ای دربــاره تحریم هــای آمریکا و 
توانمندی های هســته ای ایران باقی است، 

ما از یک نقطه نظر صرفاً ریاضی، خوشبین 
هستیم که توافق در دسترس است. اما این 
بخشی از کار است و بقیه هم بیشتر سیاسی 

است.«
هر طرف، در باالترین سطوح سیاسی خود، 
چیزی را می خواهد که بتواند به آســانی به 
افکار عمومی داخلی خود بفروشــد اما چه 
بسا که دادن آن، برای طرف دیگر ناممکن 
باشــد. ایران خواهان تضمین هایی اســت 
که تصمیم آمریکا به بازگشــت به برجام، 
دوباره توسط یک دولت تازه عوض نشود و 
تحریم ها دوباره برنگردند. دولت آمریکا هم 
می خواهد که ایران آشــکارا توافق کند که 
بازگشت به برجام، به گفت وگوهای تکمیلی 
بر سر محدودیت هایی طوالنی تر و محکمتر 
بر برنامه هسته ای و برنامه موشکی، حقوق 
بشــر و حمایت ادعایی ایران از گروه های 
تروریستی می انجامد. مقام های آمریکایی و 
اروپایی، اکنون – شاید به ناچار – کمتر نگران 
انتخابات جمعه آینده ریاست جمهوری ایران 
هســتند. هنگامی که گفت وگوها در آوریل 
آغاز شد، این انتخابات به عنوان یک مهلت 
غیررسمی منظور می شــد به ویژه اگر یک 

رئیس جمهوری تندرو سر کار بیاید.
اکنون که نامزدهای میانه رو، رد صاحیت 
شــده اند، ارزیابی خوشــبینانه به این باور 
انجامیده که حاکمیــت با رئیس جمهوری 

جدید که به احتمال بســیار ابراهیم رئیسی 
باشد، نیازمند یک گشایش انبوه اقتصادی با 
برداشته شدن تحریم ها هستند. اخیراً آمریکا 
اجازه داد که کره جنوبی، از محل پول های 
بلوکه شده ایران، حق عضویت این کشور در 

سازمان ملل را بپردازد.
از جان کربی، ســخنگوی پنتاگون پرسیده 
شــد که آیا آمریکا اقدامی علیه دو کشتی 
نیروی دریایی ایــران در آتانتیک که ادعا 
می شود حامل ساح برای ونزوئا هستند، 
خواهــد کرد یا نه؟ وی در پاســخ گفت که 
ما »تحویل چنین ســاح هایی را یک اقدام 
تحریک آمیز و تهدیدی علیه شرکایمان در 
این نیم کره تلقــی می کنیم و بنابراین این 
حق را برای خود محفوظ می دانیم که تدابیر 
الزم را در هماهنگی با شــرکایمان، اتخاذ 
کنیم تا از تحویل یا انتقال چنین ساح هایی 

جلوگیری شود.«
مقام های دولت آمریکا یادآور می شــوند که 
یک سال پیش، یک توافق تسلیحاتی میان 
ونزوئا و ایران بســته شد که خود یکی از 
پیامدهای منفی رفتار کوتــه بینانه ترامپ 
در برابر ایران است. مقام های نظامی ایران 
می گویند که این کشتی ها، در یک تمرین 
دریایی وارد آتانتیک شده اند و قرار نیست 

در هیچ بندری توقف کنند.
منبع: واشنگتن پست ��

 حاال کسی نگران

 انتخابات ایران نیست

پیشرفت  بسیار 
در مذاکرات وین 

در عین وجود 
اختالفات

ایران و آمریکا، در گفت وگوهای 
برجامی پیشــرفت می کنند اما 
در ششــمین دور گفتگوها هم، 
توافق نهایی در ابهام است. دو 
کشور در دو ماه گذشته، تقریبًا 
در همه مســائل مورد بحث به 
پیشرفت رسیده اند اما هنوز هم 
دولت بایدن مطمئن نیست که 
نســبت به آغاز گفت وگوها، به 
یک توافق نهایی نزدیکتر شده 

باشند.

مهسا مژدهی
روزنامه نگار

کارن دی یانگ
تحلیلگر سیاسی

 مهرداد خدیر 
روزنامه نگار

غالمرضا سالمی 
دانشجوی ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه عالمه طباطبایی

آذری جهرمی: فیلترینگ در 
ایران منقرض خواهد شد

محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه در حاشیه 
افتتاح پارک ارتباطات و فناوری اطاعات در 
مشهد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که 
چه زمانی با فیلترینگ خداحافظی خواهیم کرد 
و چه کسانی باید این اجازه را بدهند، گفت: از 
انقراض فیلترینگ  در کشور می توانیم سخن 

بگوییم ولی نمی دانم چــه زمانی با این واژه 
خداحافظی خواهیم کرد.وی در پاســخ اصرار 
این خبرنگار که چه کســانی اجازه نمی دهند 
با واژه فیلترینــگ خداحافظی کنیم، با خنده 
افزود: »از لگوی میکروفونتان که آرم رســانه 
ملی است، می توانید بپرســید«!وی با اشاره 
به تمهیدات اتخاذ شده برای برپایی اتتخابات 
الکترونیک در کشــور گفت: با توجه به شیوع 
کرونا قبل از برپایــی انتخابات، برنامه ریزی 

الزم برای اســتفاده از فضــای مجازی برای 
تبلیغــات در کنار صدا و ســیما و رســانه ها 
صورت گرفته است.آذری جهرمی افزود: طبق 
مصوبه ستاد ملی کرونا، بسته های هدیه  هفت 
گیگابایتــی به متقاضیان اهدا شــد که هفت 
میلیون نفر این بســته ها را دریافت کردند و 
برخی بســته های ویژه نیز برای نامزدها نظیر 
استودیوهای مجازی و شــبکه های آی. تی. 
تی فراهم شــد.وی تاکید کرد: شبکه ارتباطی 

برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد و 
در این راستا تمام اقدامات نگهداری و توسعه، 
که احتمال اختال در شبکه را دربردارد در روز 
۲8 خردادماه متوقف شــده است.به گفته وی، 
نگرانی هایــی از بابت قطعی برق وجود دارد، 
چراکه این قطعی ها روی کیفیت شــبکه تازه 
تاسیس اثر مســتقیم دارد اما به منظور تامین 
برق از طریق ژنراتور برای سایت های اصلی 

پیش بینی های الزم انجام شده است.
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3
اقتصاد

رویداد

دلیل هجوم نقدینگی ها
 به سمت بازار ارز و طال

ایســنا: رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
با بیــان اینکه سیاســتگذاری های کشــور باید به 
ســمت ایجاد اشتغال پایدار و تشــویق کارآفرینان و 
ســرمایه گذاران به سمت تولید برود، گفت: متاسفانه 
نقدینگی های کشور به جای تولید و کارآفرینی بیشتر 
به سمت فعالیت های داللی و بازارهای ارز و سکه و 

طا تمایل نشان می دهد.
فتح اله بیات در خصوص ایجاد اشــتغال گســترده 
در کشــور، اظهار کرد: در بحث اشــتغال با دو نوع 
اشتغال زودبازده و پایدار روبرو هستیم؛ اشتغال پایدار 
سرمایه گذاری و هزینه بیشتری می طلبد ولی اشتغال 
زود بازده مقطعی اســت و طبعاً بــه هزینه کمتری 
نیاز دارد و در مواقع بحرانی ســریع تر از بین می رود. 
وی تاکید کرد: به طور کلی ایجاد اشــتغال در کشور 
هزینه بر است و هیچ کسب و کاری نمی تواند بدون 
ســرمایه، تجربه و مهارت راه اندازی شود. این مقام 
مســئول کارگری با اشــاره به هجوم نقدینگی ها به 
سمت بازارهای سکه و ارز، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
وضعیــت تحریم ها و نوســان نرخ ارز شــرایط کار 
و بازار اشــتغال را نامســاعد کرده و باعث شده بازار 
کار کشــور آسیب ببیند، از طرفی به دلیل عدم توجه 
به این قضیه، اقتصاد به ســمت بحث های داللی و 
واســطه گری حرکت کرده و کمتر کسی خودش را 
درگیــر تولید، کارگر و بیمه و دارایی می کند و ترجیح 
می دهد اگر پول و نقدینگی در اختیارش هســت آن 

را برای خرید ملک و ارز و طا و سکه هزینه کند.

وام ودیعه مسکن؛ 
کی داده کی گرفته؟!

هفته جاری وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف وام 
ودیعه مســکن در تهران از 50 به ۷0 میلیون تومان، 
درکانشــهرها از 30 به ۴0 میلیون تومان و در سایر 

شهرها از 15 به ۲5 میلیون تومان خبر داد.
وام ودیعه مســکن از اوایل مردادماه 13۹۹ در ستاد 
ملی مقابله با کرونا تصویب شد و مهلت پرداخت آن 
تا پایان اسفندماه به اتمام رسید. سود این تسهیات 
13 درصد بود. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت بود 
که در روش اول، گیرندگان وام )مستأجران( می توانند 
تسهیات را یک ساله دریافت کنند و صرفاً سود آن را 
ماهانه بپردازند و در پایان ســال، اصل آن را پرداخت 
کنند. در روش دوم، متقاضیان می توانستند وام را سه 
ســاله دریافت کنند و در مــدت 3۶ ماه اصل و فرع 
آن را به بانک بپردازند. مســتاجران در تهران ماهانه 
5۴0 هــزار تومان، کانشــهرها 3۲0 هزار تومان و 
سایر شــهرها 1۶0 هزار تومان پرداخت می کردند.اما 
به نظر می رســد تعداد متقاضیان دریافت کننده این 
وام بسیار اندک است.در همین خصوص نائب رئیس 
اتحادیه مشــاورین اماک کرج به ایسنا، گفت: هنوز 
دســتورالعملی در خصوص وام ودیعه مســکن به ما 
اعام نشده اســت.فریدون کردلو در پاسخ به اینکه 
آیا از سال گذشته تاکنون به شهروندان متقاضی وام 
ودیعه مسکن پرداخت شده است یا خیر، اظهار کرد: 
ما تاکنون چیزی ندیده ایم. کردلو افزود: اکثر مالکان 
زیر بار افزایش ۲0 درصدی نمی روند و تعداد مالکانی 
که به این مصوبه پایبند هستند بسیار اندک است. وی 
در ادامه به رکود در معامات خرید و فروش مسکن 
هم اشــاره و اعام کرد: این رکود متأثر از انتخابات 
و مذاکــرات هســته ای اســت.کردلو تصریح کرد: 
پیش بینی ها حاکی از آن اســت که بعد از انتخابات و 
مشخص شدن نتیجه مذاکرات احتمااًل قیمت مسکن 
کاهش خواهد یافت زیــرا دیگر دلیلی برای افزایش 
قیمت به این شکل وجود ندارد. وی در پایان از همه 
مشاورین اماک خواست در انتخابات مشارکت کرده 
و افراد اصلح را هم برای شــوراهای شهر و هم برای 

ریاست جمهوری انتخاب کنند.

 مرغ به ویترین ها برگشت
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز و مرغ اهواز 
گفت: مرغ در بازار به ثبات نســبی رسیده است و کم 

و بیش در بازار و پشت ویترین مغازه ها وجود دارد.
سید اصغر حســینی بهارانچی در خصوص موجودی 
مرغ در بازار اهواز اظهار کــرد: مرغ در بازار به ثبات 
نسبی رســیده اســت و کم و بیش در بازار و پشت 
ویترین مغازه ها وجود دارد. وی افزود: بنا بر مشاهدات 
میدانی و بررسی های انجام شــده، مرغ در سه نوبت 

صبح، ظهر و شب در بازار وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز، مرغ و تخم 
مرغ اهواز درباره قیمت مــرغ در بازار گفت: عده ای 
از فروشــندگان در بازار مرغ از شرایط به وجود آمده 
سوءاســتفاده کردند و مرغ را بــه قیمت باالتری به 
فروش رساندند. میانگین قیمت هر کیلوگرم مرغ در 
بازار اهواز از ۲۶ هزار تومان تا ۲8 هزار تومان اســت 
و فروشندگانی که بیشتر از این بازه قیمتی، مرغ را به 
فروش می رسانند متخلف محسوب می شوند و به اداره 

تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

گزارش

برداشت ۸۶۰ میلیون یورویی برای کرونا

 نیاز فوری بعد از ۱۵ ماه تسویه نشد!

از یک میلیارد یورویی که قرار بود از محل صندوق 
توسعه ملی برای هزینه های کرونا برداشت شود بعد 
از گذشــت 15 ماه از این مجوز و با وجود ضرورت 
تأمین فوری هزینه های مربوطه تاکنون 8۶0 میلیون 
یورو برداشت و همچنان این طلب باقی مانده است. 
ابتدای ســال گذشــته، رئیس جمهور درخواســت 
برداشت یک میلیارد یورویی از منابع صندوق توسعه 
ملی را به مقام معظم رهبــری ارائه کرد. دلیل این 
درخواست افزایش هزینه های دولت در جریان شیوع 
ویروس کرونــا و محدودیت هایی بــود که در این 
رابطه وجود داشت و از این رو برای تأمین بخشی از 
هزینه های بهداشت و درمان در تجهیز مراکز درمانی 
و تأمین دارو و ملزومات پزشکی و از سویی کمک به 
صندوق بیمه بیکاری این درخواســت مطرح و مقام 

معظم رهبری نیز به آن پاسخ مثبت دادند.
صدور مجوز برداشت از فروردین ۱۳۹۹ ��

در نهایت با صدور مجوز در فروردین ماه سال گذشته 
و اباغ به بانک مرکزی از اردیبهشت ماه، برداشت 
یک میلیارد یورویی در دستور کار قرار گرفت و باید 
بانک مرکزی این منابع را با نرخ سامانه نیما به ریال 

تبدیل می کرد.
این در حالی اســت که تازه ترین گزارش از صندوق 
توسعه ملی نشان می دهد که بانک مرکزی تاکنون 
8۶0 میلیون یورو از مجموع یک میلیارد یورو پیش 
بینی شده را به صورت مرحله ای از حساب صندوق 
توســعه ملی برداشــت و با تبدیل به ریال در اختیار 
دولــت قرار داده اســت.روند این برداشــت به این 
صورت بوده که ۴1 درصد طی ســه ماهه اول سال 
گذشته 11 درصد در ســه ماهه دوم، 3۲ درصد در 
ســه ماهه سوم، 13 درصد در سه ماهه چهارم و سه 
درصد نیز در سه ماهه اول امسال انجام شده است.

 صندوق: دستور برداشت یکجا دادیم ولی تسعیر طول  ��
کشید

تزریق تدریجی منابع یک میلیارد یورویی در 15 ماه 
گذشته با وجود ضرورت نیاز حوزه بهداشت و درمان 
به این منابع در شرایطی صورت گرفته که صندوق 
توســعه ملی تأکید دارد که »تمامی تکلیف خود در 
رابطه با برداشت یک میلیارد یورویی را از همان ابتدا 
انجام داده و دستور برداشت کل یک میلیارد یورو را 
در ابتدای اردیبهشت ماه به بانک مرکزی صادر شده 
اســت ولی به دلیل محدودیت هایی که در رابطه با 
تسعیر ارز وجود دارد همچنان به طور کامل برداشت 

نشده و به صورت مرحله ای صورت می گیرد.«
وقتی وزیر ناراحت شد و پول را برگشت زد ��

اینکه برداشــت یک میلیــارد یورویی یکجا صورت 
نگرفت، موضوعی است که از سال گذشته و از زمان 
صدور این مجوز بارها مورد چالش بین دستگاه های 
مربوطــه از جمله بانک مرکزی و وزارت بهداشــت 
بود.به هر صورت وزارت بهداشــت و شخص وزیر 
بر نیاز فوری به این منابع جهت مدیریت شــرایط و 
هزینه های کرونا تأکید داشت ولی آنچه اتفاق افتاد 
این بود که بانک مرکزی معتقد بود تســعیر یکجای 
این منابع موجب افزایــش پایه پولی و تورم خواهد 

شد.
این در حالی اســت که منابع ارزی صندوق توسعه 
ملی در شــرایط موجود تحریمی به صورت یکجا و 
در لحظه در اختیار بانــک مرکزی قرار ندارد و این 
بانک معتقد اســت که در این شــرایط تبدیل ریال 
منابعی که در دسترس نیســت به نوعی استقراض 
کوتاه مدت از بانک مرکزی به شــمار رفته و موجب 
افزایــش پایه پولــی و آثار تورمی می شــود.تزریق 
قطره چکانی منابع مورد نیاز برای مدیریت بخشــی 
از هزینه کرونــا در حالی صــورت گرفت که وزیر 
بهداشت در سال گذشته طی انتقاداتی که نسبت به 
این موضوع داشت یک بار اعام کرد که رئیس کل 
بانک مرکزی بخــش اندکی از منابع ریالی صندوق 
را آزاد کرده اســت، وزیر از این شرایط آنقدر ناراضی 
بــود که به همکارانش اعام کرده بود همین میزان 

را هم برگردانند.
۱۴۰ میلیون یورو دیگر مانده! ��

با این روالی که طی شده همچنان این یک میلیارد 
یورو تسویه نشده و 1۴0 میلیون یورو آن باقی مانده 
در صورتــی که این منابع جهــت تأمین فوری نیاز 

حوزه درمان برای کرونا بوده است.

 ثانیه شــمار بــرای انتخاب رییــس دولت 
ســیزدهم آغاز به کار کرده اســت. در حال 
حاضر اولویت کشــور در این روزها اقتصاد 
اســت؛ اقتصادی که زیر ســایه سیاست و 
شــرایط تحمیلی قرار گرفتــه و حال و روز 
چندان خوشــی ندارد و با توجه به تحریم ها، 
لطمات گســترده ای خورده اســت. در حال 
حاضر نفت ایران تحریم اســت و بانک های 
دنیا نیز حق مبادله با ایران را ندارند. خرید و 
فروش دالر هم با ایران ممنوع اعام شــده 
اســت. از ســوی دیگر، کرونا گردش مالی 
کسب وکارها را کند کرد و حتی شاهد بودیم 
برخی کســب وکارها به سمت ورشکستگی 
رفت. با توجه به چنین شرایطی، اقتصاد ایران 
با چالش هایی همچون تورم، رشد نقدینگی، 
تولید ناخالص داخلی منفی، بحران بیکاری، 
شرایط ســخت بورس و... روبه رو است. بر 
همین اســاس، نگاه کارشناسان، اقتصاددان 
و فعاالن اقتصادی به این ســمت است که 
با توجه به وضعیتــی که اقتصاد ایران با آن 
دســت و پنجه نرم می کند، دولت آینده چه 

برنامه ای برای بخش اقتصاد دارد.
از نــگاه برخی کارشناســان، رییس جمهور 
بعدی باید اولویت خود را کنترل تورم بگذارد. 
گروهــی نیز از حمایت از تولیــد و افزایش 

صادرات غیرنفتی سخن می گویند.
صادرات و افزایش بهره وری اولویت است

سید حمید حســینی، دبیرکل اتاق بازرگانی 
ایران و عراق در همین رابطه می گوید: من 
اگر خودم کاندیدا می شــدم، اولویت خود را 
روی صادرات و افزایش راندمان و بهره وری 
نیروی  پتانسیل  می گذاشتم. همچنین روی 
انســانی خیلی تاکید می کــردم تا به عنوان 

سرمایه اجتماعی پای کار آیند.
وی می افزاید: ما دو بار شــانس داشتیم که 
اقتصاد کشــور را از وضعیت فعلی رها کنیم. 
یک بار با خصوصی سازی بود که می توانستیم 
انقاب اقتصادی ایجــاد کنیم. اما به حدی 
بد اجرا شــد که فرصتی برای اقتصاد کشور 
ایجاد نشــد. دولت الغرتر شد، اما حکومت 
فربه تر شد. در بحث هدفمندی یارانه ها هم 

نتوانستیم ظرفیت سازی کنیم.
دبیرکل اتــاق بازرگانی ایران و عراق عنوان 
می کنــد: حاال یــک ظرفیت دیگــر به نام 
صادرات داریم که کم هزینه ترین کاری است 
کــه می تواند اقتصاد کشــور را نجات دهد، 
ایجاد  کند، ظرفیت های صنعتی  اشتغالزایی 
کند، رشد اقتصادی را بهبود بخشد و نرخ ارز 

را کاهش دهد.
حسینی یادآور می شــود: ما این ظرفیت را 
داریم که دو برابر رقم فعلی صادرات داشته 
باشیم. ۴0، 50 درصد ظرفیت های تولید در 
کشور خالی است. مشکل ما، بازار است. اگر 

کاندیداها می توانستند به درستی این موضوع 
را تشریح کنند و بگویند تعهد می دهیم که با 
تعامل با کشورهای منطقه و دنیا، صادرات را 
ظرف دو، سه سال دو برابر کنیم، به انتخاب 

مردم کمک می کرد.
با صادرات و واردات چه خواهیم کرد؟ ��

محمد الهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات 
ایران نیز با اشــاره به مهم ترین چالش های 
اقتصادی ایــران می گوید: با توجه به این که 
10 سال است که نام گذاری های سال درباره 
اقتصاد، تولید و رفع موانع تولید اســت، باید 
تمرکز روی این بخش ها باشد. یعنی حمایت 
از تولید، رفع موانــع تولید، رفع موانع زاید و 
دست و پاگیر تولید، افزایش صادرات و رفع 
مشــکاتی صادراتی، برطرف کردن موانع 
صادراتی، به نظر من موضوعاتی اســت که 
باید درباره آنها صحبت شود و رییس دولت 
آینده در برنامه هــای خود باید به آنها توجه 
کنــد. الهوتی می افزاید: بر همین اســاس، 
کاندیداهــا به نوعی باید بیــان کنند که در 
حوزه صادرات چگونه می خواهند رفتار کنند 
و عــدد ناچیز 3۶ میلیــارد دالری را طی ۴ 
ســال به چه عددی می خواهند برسانند. از 
ســوی دیگر، با چه روشی می خواهند تولید 
را حمایــت کنند. آیا فقط سیاســت حمایت 
از تولید، ممنوعیت واردات اســت یا سیاست 
ایجــاد ارزش افزوده در تولیــد، یا افزایش 
راندمان و کارایی واحدهای تولیدی و کاهش 

هزینه های سربار؟
وی عنوان می کند: از سوی دیگر، کاندیداها 
بایــد بگوینــد چگونــه در حــوزه واردات 
می خواهنــد عمل کنند که جلــوی قاچاق 
حــدود ۲0 میلیــارد دالری را بگیرند. فقط 
ممنوعیــت وارد کــه نمی تواند کمک کننده 
حمایت از تولید باشــد؛ چراکه ما شاهد این 
هستیم که واردات غیررسمی به شدت اتفاق 
می افتد. همه این ها باید به گونه ای ساماندهی 
شــود و هزینه واردات منطقی شود که دیگر 

انگیزه ای برای قاچاق وجود نداشته باشد.
تورم و کسری بودجه چه می شود؟ ��

در همین حال، غامرضا سامی، اقتصاددان 
در خصــوص مهم ترین رویکــرد دولت بعد 
در حوزه اقتصاد با توجه به شــرایط کشور، 

می گوید: ما یک مشــکل اساسی در کشور 
داریم و آن هم تورم است. دلیل اساسی تورم، 
کســری بودجه اســت. هر زمان که رییس 
دولت بعد راهی را برای حل این مساله پیدا 
کند، آن زمان می تــوان یک گام جلو رفت. 
بقیه مسائل ممکن است تابع تورم و کسری 

بودجه باشند.
این اقتصاددان می افزایــد: دولت ما پرخرج 
و عیال وار است و هزینه های دولت سال به 
سال باالتر می رود. به نظر من اگر تحریم ها 
برداشته نشود، ما ســاالنه ۴00، 500 هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت، 
بنابرایــن باید بگوییم چگونــه می خواهیم 
این مشــکل را حل کنیم. اگر حل نشــود، 
هیچ چــاره ای جز این کــه از بانک مرکزی 
استقراض کنند، وجود ندارد. این موضوع هم 
بر نقدینگی می افزاید و تورم را باالتر می برد.

سامی تصریح می کند: این دو مساله تورم و 
کسری بودجه را باید پاسخ دهند که چگونه 
می خواهند حل کنند؛ آن هم در دو سناریوی 
برداشته شــدن تحریم ها و بقای تحریم ها. 
چراکه این امکان وجــود دارد که تحریم ها 

برداشته نشود یا ناقص برداشته شود.
تولید و اشتغال در اولویت است ��

کارشــناس  انصاری،  عبدالحمید  همچنین 
اقتصادی می گوید: به نظر من بخش اساسی 
اقتصاد کشــور در حال حاضر حوزه تولید و 
اشــتغال است و مســائل دیگر، حتی حوزه 
مســکن باید در درجات بعدی قــرار گیرد. 
این به معنای این نیســت کــه حوزه های 
دیگر اهمیتی ندارد، اما در شــرایط حاضر به 
عنوان یک امر فورس ماژور باید حوزه تولید و 

اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
وی می افزاید: اشتغال یک فعالیت سیستمی 
است و اصًا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه 
خاص نیست. یک سیســتم باید با یکدیگر 
کار کند تا خروجی آن، اشــتغال باشــد. در 
این سیســتم، حوزه هــای مالیاتی، بیمه ای، 
دانشــگاهی و... باید با مکانیزم های خاص 
خود، به فعالیت بپردازند و هدف گذاری شده، 
نیروی انســانی مناسب و متخصص را برای 
تولید مــواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت 
کنند.انصاری متذکر می شود: در این مکانیزم 

به طور طبیعی خلق ســرمایه و ثروت اتفاق 
می افتد. زمانــی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، 
پول دست شاغان می آید و به این ترتیب، 
به طور طبیعی برنامه ریزی برای حوزه هایی 

مثل مسکن و معیشت فراهم می شود.
بی توجه به سرمایه گذاری خارجی نباشیم ��

حمید کردبچه، عضو هیات علمی دانشــگاه 
الزهرا با اشــاره به ضرورت رفع تحریم ها و 
نمی توان  اف ای تــی اف، می گوید:  پذیرفتن 
انکار کرد که ریشــه بســیاری از مشکات 
اقتصاد کشــور، تحریم های اعمالی بر ایران 
است و نمی توان بدون برنامه به مصاف آن 
رفت. ایران در حال حاضر، به عنوان کشوری 
بدون درآمد ارزی مناســب و جذب سرمایه 
خارجی در ظرفیت سازی برای رشد اقتصادی 
با مشــکات جدی مواجه است و نرخ رشد 

منفی یا بسیار ناچیز دارد.
وی می افزاید: اگر تجربه کشورهای مالزی، 
کره جنوبی و چین را ببینیم، به اهمیت نقش 
سرمایه گذاری خارجی در ایجاد ظرفیت های 
باالی تولید و فعالیت های اقتصادی و جذب 
تکنولــوژی برای تحقق رشــد بــاال واقف 
می شــویم. در شــرایط فعلی که ما از منابع 
داخلــی و ســرمایه گذاری خارجی محروم 

هستیم.
کردبچه متذکر می شود: به سبب تحریم ها، 
بازارهــای جهانی  بــه  تولیدکننــدگان ما 
دسترســی ندارند و با توجه به کوچک بودن 
بازارهای داخلی آنها نمی توانند از صرفه های 
مقیــاس برخــوردار شــوند، کاندیداها باید 
بگویند برای این مشکل چه باید کرد؟ برای 
بهره وری در حد صفر کشور که سال هاست 
ادامه دارد چه برنامه ای دارند. بفرمایند بدون 
اصاح و ارتقای اقتصاد بین الملل کشور آیا 
می توانند این مشکات را حل کنند. اگر بله، 

خوب چگونه و برنامه آنها چیست.
وی تاکید می کند: طــرح موضوع ارتباط با 
دنیا به این معنای پذیرش ســلطه خارجی یا 
بی توجهی به توانمندی های داخلی نیســت، 
اما اگر تولیدکننده ما بخواهد کاالی مقرون 
به صرفه ای را تولید کنــد، حتماً باید با دنیا 
در ارتباط باشــد، از تکنولوژی آنها استفاده 
کند تکنولوژی هم با سرمایه گذاری خارجی 
می آید.این کارشــناس اقتصــادی تصریح 
می کنــد: برای رقابــت در بازارهای جهانی 
بــرای رقابت با خــودروی چینی و یا فرش 
هنــدی باید راهکار و ســیات منســجمی 
داشت. چینی ها با مقیاس تولید ده ها میلونی 
و برخــورداری از صرفه مقیــاس خودروی 
رقابت پذیر تولید می کنند یعنی باکیفیت بهتر 
و قیمت پایین تر. آیا تولیدکننده ما با مقیاس 
تولید چنــد ده هــزاری می تواند محصول 
رقابت پذیر با آنها تولید کند، بنابراین ارتباط 
بــا بازارهای جهانی و کشــورهای دیگر در 
کنار واردات تکنولوژی و زمینه ســازی برای 
سرمایه گذاری خارجی می تواند امری حیاتی، 

برای شرایط فعلی اقتصاد ایران باشد.

اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم مواردی باید باشد

سایه سنگین سیاست براقتصاد ایران
مریم فکری
روزنامه نگار

چرا کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند؟

رقابت منفی در پرداخت یارانه و پول پاشی
یک کارشناس اقتصادی درباره این که برخی 
طرح ها و برنامه هــای کاندیداها به معنای 
پول پاشــی در دولت آینده است، گفت: این 
یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده 
است که کاندیداها عمدتا صحبت از افزایش 
بدون منطق یارانه ها می کنند؛ به طوری که 
یک نفر شروع کرده و بقیه نیز برای این که 
عقــب نمانند، تبعیت کرده و این مســیر را 
درباره  انصاری  می کنند.عبدالحمیــد  دنبال 
اقتصــادی کاندیداهای  برنامه های  طرح و 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری اظهار 
داشت: متاســفانه کسانی که مدعی هستند 
در حــوزه اقتصاد، تحصیــات و کار تبحر 
دارند، تاکنون هیچ گونه برنامه اقتصادی قابل 
قبول و به درد بخوری ارائه ندادند.وی افزود: 
این در حالی اســت که ما انتظار داشتیم این 
کاندیداها بیشــتر از بقیه شــرایط اقتصادی 
کشــور را تحلیل و ترســیم کند و ســپس 
راه حل ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این 
راه حل ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، 
اما اصا به این سواالت پاسخ داده نشد.این 
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان 
می دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از 
کاندیداها اساسا ســوراخ دعا را گم کرده اند 
و دارند بد راهنمایی می کنند. انعکاســی هم 

که در مصاحبه هــا می بینید، کاما انعکاس 
منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی سازی، 
دوگانه ســازی و دیــو و دلبرنمایی ها دیگر 
اثربخش نیســت. انصاری با بیان این که ما 
واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، 
اصا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، 
متذکر شــد: ما امیدواریم هــر ۷ کاندیدا در 
آینده، تحلیل صحیحی روی سواالت داشته 
باشــند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی 
خود را به روشنی بیان کنند. این اقتصاددان 
درباره این که برخی طرح هــا و برنامه های 
کاندیداها به معنای پول پاشی در دولت آینده 
است، گفت: به نظر می رسد این یک رقابت 
منفی اســت که متاســفانه باب شده است 
که عمدتا صحبــت از افزایش بدون منطق 
یارانه هــا می کنند؛ به طــوری که یک نفر 
شــروع و بقیه نیز برای این که عقب نمانند، 
به نوعــی دارند تبعیت می کننــد. انصاری 
افزود: البته بعضی از کاندیداها صحبت هایی 
راجع به منابع تامین یارانه ها می کنند، برای 
مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من 
افزایش یارانه ها را از محل حذف 5، ۶ دهک 
باال انجام می دهم، اما به طور عمده تفسیر و 

تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی شود.
برنامه فورس ماژور اقتصاد ایران ��

وی با اشاره به سیاست ها و برنامه هایی که 
کاندیداها با توجه به شــرایط اقتصاد کشور 
باید داشته باشــند، عنوان کرد: به نظر من 
بخش اساســی اقتصاد کشور در حال حاضر 
حوزه تولید و اشــتغال است و مسایل دیگر، 
حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار 
گیرد. این به معنای این نیست که حوزه های 
دیگر اهمیتی ندارد، اما در شــرایط حاضر به 
عنوان یک امر فورس ماژور باید حوزه تولید 
و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.این کارشناس 
اقتصادی تصریح کرد: اشــتغال یک فعالیت 
سیستمی است و اصا فعالیت یک حوزه یا 
وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با 
یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. 
در این سیستم، حوزه های مالیاتی، بیمه ای، 
دانشــگاهی و... باید با مکانیزم های خاص 
خود، به فعالیت بپردازند و هدف گذاری شده، 
نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای 
تولید مــواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت 
کنند.انصاری متذکر شــد: در این مکانیزم 
به طور طبیعی خلق ســرمایه و ثروت اتفاق 
می افتــد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، 
پول دست شاغان می آید و به این ترتیب، 
به طور طبیعی برنامه ریزی برای حوزه هایی 

مثل مسکن و معیشت فراهم می شود.

سیاست گذاری برای تورم ��
وی با اشــاره به تاکید برخی کارشناسان بر 
حل مشــکل تورم، گفت: مــا اگر بخواهیم 
عوامل تاثیرگذار و مهــم در وضعیت فعلی 
اقتصاد، مســایل جدی ای مطرح است. من 
می گویم اگر قرار بر اولویت باشــد، تولید و 
اشتغال اهمیت دارد.این کارشناس اقتصادی 
افزود: تورم، صــادرات، تنظیم قیمت ها و... 
همه این ها خیلی مهم هستند، اما آنچه که 
نظر من اولویت دارد، ســاماندهی تولیدات 
داخلی. یعنی اساســا ما باید تولیدی داشته 
باشیم تا بتوانیم صادرات کنیم، درآمد داشته 
باشــیم و مالیات بگیریم.انصاری با تاکید بر 
این که کاهش تــورم در اولویت های بعدی 
باید محل توجه سیاست گذار باشد، تصریح 
کرد: عمومــا کاندیداها بــه موضوع برجام 
و تحریــم پرداخته اند، منتها اشــتباهی که 
دولت در 8 ســال گذشــته انجام داد، نباید 
تکرار شــود که تمام تخم مرغ ها را در سبد 
مذاکــره بگذاریم.وی عنــوان کرد: ضمن 
این که بخشــی از کارها باید با هوشمندی و 
مذاکره صورت گیرد، اما نباید خود را آویزان 
مذاکرات و یک مسیر کنیم. در واقع برنامه ها 
باید طبق دو ســناریوی با وجود تحریم ها و 

بدون تحریم ها باشد.
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4
جامعه

خربخوان

ماسک نزدگان و قداره کشان؛ 
دو قشر خطرناک برای جامعه

به مقاالت مربوط به کرونا سری زدم. در هیچ کدام 
نیامده بود که انتخابات ریاست جمهوری، مناظره های 
نامزدها، لیگ جهانی والیبال و مسابقات مقدماتی جام 
جهانی فوتبال، درمان کرونا هستند! اما گویا بخشی 
از مردم به این باور رسیده اند که پدیده های فوق ذکر، 
مثل واکســن عمل می کنند و به خاطر همین دیگر 

ماسک نمی زنند.
شمال و جنوب شــهر هم ندارد. مشاهده های عینی 
نگارنده نشان می دهد که بخشی از مردم به صورت 
جدی تصمیم گرفته اند که دیگر از ماســک استفاده 
نکنند.  در کشورهایی که واکسیناسیون عمومی تمام 
شده است هنوز برخی از مردم می ترسند بدون ماسک 
به خیابان ها بیایند اما در ایران، عده ای با ســینه ای 
ســتبر به کف خیابان می آیند و بــرای کرونا ُکری 
می خوانند. وقتی از آنها می پرســی که چرا ماســک 
نزدی هم می گویند: »خوشــگل ها، ســیگاری ها، 
ورزشــکارها، جنوب شــهری ها، شمال شهری، میوه 
فروش ها و ... نمی گیرنــد.« وقتی حکومت، قوانین 
کرونایی را آســان می گیرد، مردم هم فکر می کنند 
که دیگر این ویروس زبان نفهم به پایان خود رسیده 
است و دیگر می توانند با خیال راحت به زندگی عادی 
خود برگردند. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
که انگار نه انگار، کرونایی هســت و بعد از پیروزی 
باید با آن دســت و پنجه نرم کنند. هیچکدام در این 
مدت به برنامه مشــخص خود در مورد کرونا اشاره 
نکرده اند. البته دادن وعده کلی که اگر من به قدرت 
برســم، همه را واکسن می زنم، برنامه نیست و شعار 
است. وزیر محترم بهداشت هم که هر چند وقت یک 
بار پشت تریبون می رود و وعده صادرات واکسن به 
کشــورهای دیگر می دهد و از الگو شدن ایران برای 
جهانیــان در مبارزه با کرونا می گوید. حاال چگونه ما 
الگو شده ایم که وضعیت مان این است، خدا می داند. 
ما کرونا را شــوخی گرفته ایم و گویا با االکلنگ آمار 
مرگ و میر حال می کنیم. واقعاً با این شــیوه آسان 
گیر و سهل انگاری، حاال حاالها درگیر کرونا هستیم 
و باید با او عکس یادگاری بگیریم. امیدوارم با پایان 
انتخابات، مسئوالن دوباره یادشان بیفتد که کرونایی 
هم هست و اگر شــرایط به همین منوال باشد باید 
آغوش خود را برای موج پنجم کرونا باز کنیم. مردم 
اگر به ماسک نزدن عادت کنند، سخت است دوباره 
آنها را با ماسک آشتی داد. ماسک نزدن یعنی سام 
دوباره به بحــران کرونا و خالی نبــودن تخت ها و 

افزایش مرگ و میر، هم وطنان عزیزمان.
ماسک زدن تا پایان واکسیناسیون عمومی در کشور 
اجباری اســت. پلیس می تواند با کسانی که ماسک 
نمی زننــد برخورد کنــد. آن ها با جــان مردم بازی 
می کنند. درســت مثل اشراری که با قمه و قداره به 
خیابــان می آیند و ایجاد وحشــت می کنند. مردم از 
نیروی انتظامی انتظار دارند همانگونه که با اراذل و 
اوباش برخورد می کنند با کسانی که ماسک نمی زنند 

و جان دیگران را به خطر می اندازند، برخورد کنند.

چرا »کووایران برکت« برای تزریق 
عمومی نیازی به مجوز سازمان 

جهانی بهداشت ندارد؟

ایسنا: رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شــهید بهشتی با تاکید بر اینکه برای 
آغاز واکسیناسیون گســترده با واکسن های ایرانی، 
مجوز سازمان غذا و دارو کفایت می کند، گفت: حتی 
در صورت داشتن مجوز مصرف اضطراری از سازمان 
جهانی بهداشت، باز هم کشورها برای تزریق واکسن 

بر اساس قوانین خودشان تصمیم می گیرند.
دکتر ســیدعلیرضا ناجی، دربــاره روند صدور مجوز 
مصــرف اضطراری واکســن ها و اینکه آیــا نیاز به 
تاییدیه سازمان بهداشت جهانی برای تزریق واکسن 
در کشور داریم یا خیر؟، گفت: اینکه واکسن تاییدیه 
سازمان جهانی بهداشــت را داشته باشد، یک اصل 
نیست. واکسن مقوله ای اســت که هر کشور برای 
خود یک ســری قوانین و مقررات مشخص دارد که 
اگر واکســن بر آن اساس پیش برود، می تواند مجوز 
مصرف بدهد. همانطور که سایر واکسن هایی خارجی 
هم که شــاید جدیدا مجوز سازمان جهانی بهداشت 
را اخذ کردند، مجوزهای کشــور خودشان را داشتند 
و مصرف کردند و کشــورهای دیگر هم بر اســاس 
آن مجوزها و اطاعاتی که از کشور سازنده گرفتند، 
واکسن را مورد مصرف قرار دادند. وی افزود: به طور 
مثال واکسن هایی مثل فایزر و مدرنا و آسترازنیکا که 
در کشور خودشان مجوز صادر کردند، بعدا از سازمان 
جهانی بهداشت مجوز گرفتند و خیلی از کشورهای 
اروپایی برای مصرف آنها جداگانه واکسن های ذکر 
شده را در قوانین خود آوردند و سپس مصرف کردند. 

یادداشت

لزوم افزایش 
همبستگی و رضایت اجتماعی

معمواًل برای اداره هر کشوری یکسری تعیین کننده ها از 
اهمیت باالیی برخوردارند.

از جمله اینها، ســرمایه اجتماعی اســت که خودش 
مولفه های مختلفی از قبیل اعتماد اجتماعی و مشارکت 
اجتماعی و مولفه های دیگر را دربر می گیرد به همین 
دلیل مدیریت ها در کشــورهای مختلف هنگامی که 
تصمیمــی را بگیرند به گونه ای اســت که باید ببینند 
چقدر ایــن تصمیمات، رفتار و گفتــار زمینه افزایش 
اعتماد اجتماعی یا زمینه افزایش مفهوم کلی سرمایه 
اجتماعی را به دنبال دارد، چراکه هیچ کشــوری بدون 
مشــارکت مردم نمی تواند امور خــودش را به صورت 
پایدار و با کیفیت باال دنبال کند. به همین دلیل وقتی 
اعتماد اجتماعی افزایش پیدا می کند، احتمااًل مشارکت 
اجتماعی افزایش پیدا می کند و همه اینها می تواند به 
افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند. شاید این روزها 
موضوع انتخابات ریاست جمهوری بهانه ای شد که به 
این موضوع اشاره کنم و آن، همبستگی اجتماعی است 
که شعار ســال انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم 
هست و خوشبختانه شعار جهانی هم با همین عنوان 
انتخاب شــد چراکه در سایه اتحاد و همبستگی است 
که می توانیم امیدوار باشیم زندگی خوبی داشته باشیم. 
در سایه همبستگی است که تعلق اجتماعی می تواند 
افزایش پیدا کند و حتی در سایه همبستگی اجتماعی 
اســت که می توانیم از بحران های مختلف با کمترین 
هزینه و با باالترین مشــارکت مردم عبور کنیم. کمتر 
کسی است که از تمام جنبه های سیاسی شرایط خاص 
کشورمان را بخواهد انکار کند. شرایط خاص از این نظر 
که حال اقتصاد مردم خوب نیست، معیشت مردم دچار 
چالش جدی شده و از آن طرف تحریم های غیرمنصفانه 
و به عبارتی دیگر تحریم های ظالمانه به این شرایط و 
وضعیت دامن زده است و باید بپذیریم شرایطی که االن 
در آن قرار گرفتیم و چشــم اندازی که بر مبنای وضع 
موجود می توانیم با نگاه به آینده، تحلیل کنیم؛ چشم انداز 
خیلی روشنی هم نیست. همه مان این را می دانیم که در 
تمامی جوامع، پشتوانه های مردمی، دژ مستحکمی است 
که می تواند در قبال هر بحران و تهدیدی از هر جنس و 
شکلی که باشد اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره 
بایستدتا این بحران ها تاثیرات کمتری در جامعه بگذارند. 
حال که همه مان می دانیم حال جامعه مان خوب نیست، 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که نتیجه و پیوست 
برنامه ریزی های ما، آثار مشهود و پنهان تصمیم گیری ها 

و برنامه ریزی های، اعتمادسازی بیشتر باشد.
پشــتوانه تصمیم گیری ما کمک کند برای نزدیک تر 
شدن همه گروه ها و جناح ها و همه مردم از همه اقشار 
و اگر این نوع نگاه در تصمیم گیری ها وجود نداشــته 
باشد، می تواند تبعاتی داشته باشد حتی اگر این تبعات 
خیلی کوتاه مدت هم نباشــد. بیاییم فضایی را فراهم 
کنیم که زندگی را ســخت تر نکنیم. بیاییم فضایی را 
فراهم کنیم که ناامیدی نســبت به افزایش ســرمایه 
اجتماعــی افزایش پیدا نکند. فکــر می کنم مردم ما 
شایسته زندگی خیلی خیلی بهتر هستند. زندگی که در 
آن بحران ها کمتر باشد، همدلی ها بیشتر باشد، احساس 
تعلق بیشتر باشد، اعتماد به نهادها و اعتماد بین مردم 
افزایش پیدا کند و شکل های مختلف خشونت، ظهور 
و بــروز آنچنانی و جدی پیــدا نکند. فکر می کنم هر 
زمانی که تصمیم می گیریم مــردم را نادیده بگیریم 
بدون شــک آن نوع تصمیمات می تواند آثار نامیمونی 
در زندگی مردم داشته باشد.آنچه االن بیش از همیشه 
بــدان نیاز داریــم، تاش برای کاهــش دغدغه ها و 
نگرانی های مردم است و بخش عمده این موضوع به 
سیاستگذاران و مدیرانی برمی گردد که در عرصه ها و 
زمان های مختلف، تدابیرشان اطمینان آفرین باشد. من 
به عنوان یک مددکار اجتماعی تحلیلم این اســت که 
در هر جامعه ای به هر دلیلی سرمایه اجتماعی کاهش 
پیدا می کند، از آن طرف باید منتظر افزایش نابسامانی، 
جرم، جنایت، آســیب های اجتماعــی و بی تفاوتی در 
آن جامعه باشــیم. امیدواریم که تصمیمات در جهت 
افزایش همبســتگی اجتماعی باشــد که محصول یا 
یکی از خروجی های سرمایه اجتماعی همین افزایش 

همبستگی اجتماعی و رضایت اجتماعی باشد.

وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور که تمامًا 
متوجٔه تصمیمات و سیاســت های اقتصادِی 
حکومت در سطح کان است، دولت را بیش 
از پیش به سمت سیاســت هایی می برد که 
از بار وظایِف خود بکاهــد و آن را به بخش 
خصوصی واگذارد. در فضای کار ایران آنچه 
از چنین وضعیتی حاصل می شــود رفتن به 
سمِت ارزان ســازی نیروی کار است. معلمان 
خرید خدمات آموزشــی در واقع نمونٔه عینی 
چنین سیاست هایی هستند. »از ابتدای سال 
تحصیلــی تا امروز بــدون دریافت حقوق در 
از دورافتاده ترین روســتاهای کشــور  یکی 
تدریس کرده ام اما حقوقــی به من نداده اند. 
ما پنجاه نفر هستیم که زیر نظر یک مدرسٔه 
غیرانتفاعــی به عنوان معلــم خرید خدمات 
آموزشــی جذب شــده ایم و برای تدریس به 
مناطق محــروم می رویم. همیــن رفتن به 
آنجا کلی خرج روی دست مان می گذارد. اگر 
حقوقی را که در قرارداد ذکر شده به ما بدهند 
فقط پول رفت و آمدمان می شــود اما همان 
را هم نمی دهند و ما از جیب خودمان هزینه 
می کنیــم«؛ این ها را یکــی از معلمان خرید 

خدمات آموزشی می گوید.
به  �� را  معلمان  چگونه  آموزشی  خدمات  خرید  طرح 

کارگر ساده تبدیل می کند؟
در ســال ۹3 وزارت آمــوزش و پــرورش با 
هدف جبران کمبود معلم، پیشــنهادی مبنی 
بر اســتفاده از خرید خدمات آموزشــی ارائه 
کرد که این پیشــنهاد منجر به تصویب ماده 
۴1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت )۲( مصوب ۴ 
اسفند 13۹3 شــد و در آن به وزارت آموزش 
و پــرورش اجازه داده شــد کــه »به منظور 
پوشــش کامل تحصیلی دانش آموزان الزم 
التعلیــم، در مناطقی که ظرفیــت کافی در 
مدارس دولتی وجود ندارد نســبت به خرید 
خدمات آموزشــی اقدام کند.«طبق این طرح 
آموزش و پــرورش به جــز در مرحله احراز 
صاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای 
این معلمان تعهد دیگری در قبال آن ها ندارد 
و این نیروها تحت پوشش کارفرمای بخش 
خصوصی قرار می گیرند. در شیوه نامٔه اجرایی 
طرح در خصــوص بخش هایی که می توانند 
بــرای اجرای طرح خرید خدمات آموزشــی 
متقاضی شوند، آمده است: »خدمت دهنده و 
تأمین کننده خدمات، شامل اشخاص حقوقی 
ایرانــی اعم از نهادهــای عمومی غیردولتی 
و حوزه هــای علمیه »به عنوان موسســه در 
حکم نهاد عمومی غیردولتی« و شرکت های 
بخش خصوصی، تعاونی و مؤسسات آموزشی 
غیردولتی دارای مجوز و صاحیت های فنی، 
عمومی و تخصصی »آموزشی و مالی« مورد 
تأییــد این وزارت.« بنابرایــن معلمان خرید 
خدمات آموزشــی زیر نظر پیمانکاران بخش 
خصوصــی فعالیت می کننــد و از این منظر 
مطابق قانــون کار و تأمین اجتماعی با آن ها 
رفتار می شود. آن ها دیگر زیرمجموعٔه دولت 
به حســاب نمی آیند و همچون کارگر ساده 
و البته فصلی درآمد کســب می کنند و چون 
ماهیت کار آموزشــی با کارهای دیگر فرق 

دارد، اگر بگوییم که درآمد این معلمان بعضًا 
از یک کارگر ساده هم کمتر می شود، غیر از 

واقعیت نگفته ایم.
طرحی به نفع دولت و دالالن آموزشی و به ضرر معلمان ��

معلمــان خریــد خدمات آموزشــی در قالب 
قراردادهای استثمارگونه، حداقل حقوق وزارت 
کار را نیز دریافت نمی کنند و بسیاری از آن ها 
حقوقشــان به یک و نیم میلیون تومان هم 
نمی رسد. این وضعیت فاجعه بار و بهره کشِی 
مطلق زمانی بیش از پیش مشخص می شود 
کــه بدانیم بســیاری از ایــن معلمان حتی 
اندک حقوق خود را هــم دریافت نمی کنند. 
این درحالیســت که آن ها بایــد هزینٔه رفتن 
به مناطــق محروم و دور افتــاده را از جیب 
خودشان بپردازند؛ طنز تلخی است که بگوییم 
آن ها به جایی رســیده اند که ظاهــراً برای 
کارکردن هم باید پــول پرداخت کنند! یکی 
از معلمان این طرح می گوید: »ما قراردادی را 
که خود آمــوزش و پرورش آن را تهیه کرده 
از سایت ســامانٔه جامع مدیریت یادگیری و 
آموزش فرهنگیــان گرفتیم که در آن میزان 
حقوق و مزایایــی که باید دریافت کنیم ذکر 
شــده اســت و بعد این قراداد را برای امضا 
به پیمانکار دادیــم. آن ها هم در انتهای این 
قرارداد متنی اضافه کردند که در آن نوشــته 
شــده اســت: »مبالغ مندرج در این جدول 
در صورت تأمین اعتبــار از طرف آموزش و 
پرورش و کســر هزینه های جاری مدرســه 
و موسســه قابل پرداخت می باشــد در غیر 
اینصــورت )عدم تأمین اعتبار( این جانب… 
هیچ نوع اعتراض و شکایتی نخواهم داشت«؛ 
تــا اآلن هم هیچ حقوقی به ما نداده اند. ما از 
اول مهر با تمام شرایط سخت و در وضعیت 
کرونا مجبور بودیم به مدرسه برویم و بدون 
دریافت هیــچ مزدی به بچه ها درس بدهیم. 
چندین بار هم شــکایت کردیم که حقوقمان 
را بدهند اما نه گوش شــنوایی وجود دارد و 
نه دســتمان به جایی بند اســت. درواقع ما 
امضا کرده ایم که حقوقمان درصورت تأمین 
اعتبار و بعد از کسر هزینه های جاری موسسٔه 
پیمانکار داده شــود و خب بــا این قرارداد ما 
عمًا راضی شده ایم که حقوقمان را ندهند!« 
او در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اینکه 
حقوقی دریافــت نمی کنید همچنان به ادامٔه 
این کار رضایــت می دهید، می گوید: »بعد از 
فارغ التحصیلی از دانشــگاه خیلی دنبال کار 
گشــتم اما تا اآلن کاری پیدا نکرده امم. کًا 
در شهر ما شغلی پیدا نمی شود یا باید سرمایه 
داشته باشــی و شــغل آزاد راه بیندازی و یا 

دســت به دامن هر کسی و هر چیزی شوی 
تا بتوانی شغلی برای خودت دست و پا کنی. 
ما به امید اســتخدام در آموزش و پرورش در 
این شرایط کار می کنیم و خیلی اوقات هزینه 
هم می دهیم. البته برایمان بیمه رد می شــود 
که خب در این شــرایط از هیچ بهتر است و 
سابقه حساب می شود اما خب بیمه آنهم فقط 
برای چند روز در ماه فایده ای ندارد. اآلن هم 
همزمان با کار تدریس به دنبال کار می گردم 
اما خودتان که وضعیت را بهتر می دانید، کار 
نیست…«. دولت کسرِی نیروِی کار دارد و 
نیروی آماده به کار هم به دنبال شغل است. 
طرح خرید خدمات آموزشی ظاهراً قرار است 
ایــن دو را به هم پیوند دهــد؛ یعنی دولت با 
این طرح کســری معلم خــود را جبران کند 
و نیروی آماده به کار هم مشــکل اشتغالش 
رفع شــود، اما آنچه در عمــل اتفاق می افتد 
رابطه ای عادالنه نیست. در این طرح، دولت 
به خواستٔه خود و دالالن آموزشی و یا همان 
پیمانکاران بخش خصوصی، به پول و ســود 
می رسند و این وسط معلماِن خوش خیال به 
امید استخدام و یافتِن شغلی ثابت در بدترین 
شرایط استثمار می شوند. در واقع آنچه اتفاق 
می افتد چیزی جز سوءاستفادٔه قدرت از ضعِف 

نیروِی کار نیست.
افزایش بهره روی در نظر، کاهش کیفیِت آموزش در  ��

عمل
محمد بطحایی )وزیرآموزش و پرورش وقت( 
پیش تر در دفاع از طرح خرید خدمات آموزشی 
و در پاســخ به انتقادات وارده بر آن مبنی بر 
خصوصی سازی آموزش و پرورش گفته بود: 
»خصوصی ســازی آموزش در دوره آموزش 
عمومی به هیچ عنوان مدنظر مدیران ارشــد 
کشور نیست. نکته ای که رئیس جمهور به آن 
اشــاره دارد این است که آیا دولت که وظیفه 
پرداخت هزینٔه آموزش را برعهده دارد نباید به 
توانستیم روش هایی  اگر  بیندیشد،  بهره وری 
را به کار بگیریــم که با حفظ کیفیت، هزینٔه 
تمام شده آموزش کاهش یابد، نباید آن را اجرا 
کنیم؟« وی در ادامه گفته بود: »تصور کنید 
در یک روستا برای یک دانش آموز یک معلم 
رسمی فرستاده ایم و ساالنه 50 تا ۶0 میلیون 
تومان از بودجه کشــور را بــرای آن هزینه 
می کنیم، در حالی کــه اگر از میان نیروهای 
تحصیلکرده و صاحب صاحیت همان روستا 
مثًا یک معلم بازنشسته یا یک سرباز معلم 
دارای صاحیــت بهره ببریم این رقم به 30 
یــا ۴0 میلیون تومان کاهش می یابد، آیا این 
بد اســت؟«  آنطور که به نظر می رسد هدف 

مسئوالن از اجرای این طرح در ابتدا کاهش 
هزینه های دولت اســت که به گفتٔه آن ها با 
چنین برنامه ای نه تنها کیفیت پایین نمی آید 
بلکه در نتیجٔه اجرای چنین طرحی بهره وری 
نیز افزایش پیدا می کند. اما ســؤال این است 
که آنچه در عمــل اتفاق افتاده همان چیزی 
اســت که در گفتٔه مســئوالن به آن اشاره 
شده؟ آیا به راستی این طرح کیفیت آموزش 
و بهــره وری را افزایش داده اســت؟ شــاید 
گفتٔه یکی از معلمان خرید خدمات آموزشــی 
پاســخ درخور و قابل توجهی باشد به چنین 
ادعایی: »با این وضعیت حتی دیگر انگیزه ای 
بــرای درس دادن نداریم. مــن معلمانی را 
می شناســم که چون حقوق نمی گیرند سعی 
می کنند به نحوی از زیر کار شانه خالی کنند. 
خیلی هایشان با هماهنگی، مدرسه نمی روند 
و حق هــم دارند برخی از راه هــا به قدری 
صعب العبور است که با این وضعیت درحالیکه 
هیــچ مــزدی از پیمانــکار نمی گیرند دیگر 
انگیزه ای برای تحمل این همه سختی ندارند. 
همین کار را اگر یک معلم رسمی آموزش و 
پرورش انجام می داد، به دلیل سختِی شرایط، 
حقوقش بیشــتر می شــد اما ما همان کار را 
انجام می دهیم ولی حتــی اندک حقوقی را 
هم که برایمان بسته اند نمی دهند. هیچکس 
بدون دریافت حقوق حتی حاضر به کار کردن 
نمی شود چه برسد به اینکه بخواهد به کیفیت 

کارش هم فکر کند«.
چارٔه کار چیست؟ ��

وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور که تمامًا 
اقتصادِی  متوجٔه تصمیمــات و سیاســتهای 
حکومت در ســطح کان است، دولت را بیش 
از پیش به ســمت سیاستهایی می برد که از بار 
وظایِف خود بکاهد و آن را به بخش خصوصی 
واگــذارد. در فضای کار ایــران آنچه از چنین 
وضعیتــی حاصل می شــود رفتن به ســمِت 
ارزان ســازی نیروی کار اســت. معلمان خرید 
خدمات آموزشــی در واقع نمونٔه عینی چنین 
سیاستهایی هستند. دولت بار وظیفٔه اصلی خود 
در زمینٔه آموزش رایگان را که در اصل ســی 
قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده به 
بخش خصوصی واگذار کرده و در این بین ابتدا 
معلمان خرید خدمات آموزشــی و در درجٔه بعد 
دانش آموزانی آسیب می بینند که به دالیلی که 
پیشتر به آن اشــاره شد از کیفیت الزم در امر 
آموزش بهره نخواهند برد. در ادبیات توســعه، 
توســعٔه انسانی یکی از ملزومات رشد و توسعٔه 
کشــور اســت و از این رو آیندٔه هر کشوری 
به وضعیت آموزِش نیروی انسانی  مســتقیماً 
آن کشــور بستگی دارد. ســؤال این است که 
آیا سیاست های مربوط به آموزش در ایران به 
گونه ای پیش می رود که بتوان امیدی به آیندٔه 
توسعٔه نیروی انسانِی الزم برای رشد و توسعٔه 
کشــور داشت؟ آیا با سیاســت هایی چنین که 
برپایٔه بهره کشی از نیروی کاِر جوان و تحصیل 
کرده است، می توان آینده ای روشن برای کشور 
متصور شد؟! آیا چارٔه کار، ارزان سازِی نیروی کار 
آن هم در زمینٔه مهمی چون آموزش است؟ آیا 
تنها راه حِل کاستن از بار مالِی دولت کم فروشی 
و شــانه خالی کردن از زیربار مسئولیتی چنین 
مهم اســت یا انجام اصاحات اساســی تر در 

حوزه های کان اقتصادی و سیاسی؟

معلمان خرید خدمات کار می کنند اما مزد نمی گیرند

سوءاستفاده از نیروی آماده کار

سیدحسن موسوی چلک 
 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی

زهرا معرفت
روزنامه نگار

مصطفی داننده
روزنامه نگار

کارنامه غیر قابل دفاع شورای پنجم شهر تهران

حکمرانــی و مدیریت شــهری یعنــی مواجهه با 
مجموعه ای از مســائل که به شــکل بغرنجی در 
هم تنیده شــده اند و گاه حل یکی می تواند موجب 
تشدید دیگری شود، برخی از این مسائل بنیادی تر، 
پایدارتــر و پرتاثیرترند و بعضــی برد محدودتری 
دارند.برخی از مسائل به رغم اهمیت کم می توانند 
روی زندگی طیف وسیعی از شــهروندان اثرگذار 
باشــند و بعضی مســائل پر اهمیت ممکن است 
تنها بر روی زندگی تعداد کمی از شهروندان تاثیر 
بگذارند. بنابراین، تعیین اولویت ها و یافتن راه حل 
مناســب و پایدار در برخورد با مســائل به گونه ای 
که اثرگذاری مشــهودی بر رفاه شهروندان داشته 
باشــد و در نهایت تخصیص بهینه منابع، نیازمند 
تعامل مستمر، شفاف و سازنده حکمرانی شهری با 
نهادهای مختلف در دو سطح فرادست و فرودست 
اســت. با توجه به اهمیت هماهنگــی و تعامل با 
نهادهای فرادست در جلب منابع و رفع موانع برای 
حل مسائل و مشکات شهری و تسهیل و تسریع 

فرآیند توسعه، در ادامه تاش می کنیم به صورت 
اجمالی به عملکرد شــورای پنجم شهر تهران در 

این حوزه بپردازیم.
در ســطح نهادهای فرادســت، با توجه به اینکه 
۷۶ درصد جمعیت کشــور، شهرنشــین هستند، 
بسیار مهم اســت که برنامه های توسعه ملی که 
توســط دولت تنظیم می شود با برنامه های توسعه 
شهری که توسط شــهرداری ها و به خصوص در 
کانشهرها تنظیم می شود، هماهنگی وجود داشته 
باشــد. همچنین، حل برخی از مشکات شهری 
به ویژه در کان شــهر تهــران نظیر ضعف حمل 
و نقــل عمومی و آلودگی هــوا، نیازمند همکاری 
و تعامل نهادها و دســتگاه های دولتی با مدیریت 
شهری است. از این رو، تعامل شورا-شهرداری با 
قوه مجریه می تواند ضمن حل مسائل و مشکات 
شهری، فرآیند توسعه شــهری را تسریع نماید.با 
وجود همســویی قوه مجریه و شورای پنجم شهر 
تهران، متاســفانه تعامل و همــکاری مثبتی بین 
شورا- شهرداری با دولت وجود نداشت، از اختاف 
شورا- شــهرداری با نهاد ریاست جمهوری بر سر 
ســاخت و ســاز در محله جماران که باعث شد تا 

دیگر شهردار تهران به جلسات هیات دولت دعوت 
نشــود تا عدم پای بندی دولت به تعهدات خود در 
حوزه عمل و نقل عمومی که بارها توسط مدیران 
شهری مورد نقد و انتقاد قرار گرفته، نشان دهنده 
عدم همکاری و تعامل ســازنده شورای پنجم با 
قوه مجریه است.تعامل شــورای شهر با مجلس 
شورای اسامی می تواند از طریق ارتباط مستقیم 
با نمایندگان مجلس یا از طریق نهاد شورای عالی 
استان ها صورت بگیرد. در ارتباط مستقیم شورای 
شهر با نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای 
اسامی، امکان همفکری و تعامل برای پیگیری 
مشکات شهری توسط نمایندگان مجلس شورای 
اســامی  و هم افزایــی در حل مســائل صورت 
می گیرد. از سوی دیگر، اصل یکصد و دوم قانون 
اساســی می گوید: شورای  عالی استان ها حق دارد 
در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مســتقیما 
یا از طریق دولت به مجلس شــورای اســامی 
پیشــنهاد کند و این طرح ها باید در مجلس مورد 
بررســی قرار گیرد. بنابراین، تعامل، همفکری و 
همکاری شورای شهر با مجلس شورای اسامی، 
چــه از طریق ارتباط مســتقیم و چــه از طریق 

شورای عالی استان ها، می تواند موجب تصویب یا 
تصحیح قوانین مورد نیاز برای حل مشــکات و 
توسعه شهری در مجلس شورای اسامی شود و 
در نهایت، تخصیص اعتبار ملی و استانی در گرو 
تعامل شوراها با همه بخش ها و به ویژه نمایندگان 
مردم در قوه مقننه است که باید به صورت جدی 
به آن توجه شود.متاسفانه شورای شهر تهران در 
این دوره با وجــود حضور نمایندگانی همفکر در 
مجلس شورای اسامی دوره دهم، دستاورد قابل 
دفاعی در این حوزه ندارد. اختاف شــورای شهر 
با مجلس بر سر تصویب الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده، تنها نمونه ای از عدم تعامل سازنده و مثبت 
این دو نهاد است.نتیجه آنکه، شورای پنجم شهر 
تهران با اعضایی تماماً از یک جناح و با وجود دولت 
و مجلســی همسو و همفکر، طی ۴ سال گذشته 
در حل مسائل و مشکات شهری، دستاورد قابل 
دفاعی نداشته و با فرصت سوزی و اتاف وقت و 
منابع شهری، نه تنها موجب افزایش رفاه زندگی 
شهروندان نشــده، بلکه در برخی ابعاد بر وخامت 
امور افزوده است. از این رو، می توان شورای پنجم 

شهر تهران را تراژدی شورا در ایران دانست.

مهدی قوامی پور
جامعه شناس

بازتاب
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خربخوان

دستگیری کالهبردار میلیونی در 
اینستاگرام

فردی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام با فروش 
لوازم یدکی خودرو اقدام به کاهبرداری کرده بود 
دســتگیر شــد. رئیس پلیس فتا این استان گفت: 
فردی با درخواست رسیدگی به شکواییه خود مبنی 
بر کاهبرداری از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام 

به پایگاه پلیس فتا مراجعه کرد.
سرهنگ روح اهلل شهبازی پور افزود: طی تحقیقات 
اولیه شــاکی پرونــده عنوان کرد که در شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام با شخصی که خود را فروشنده 
لوازم یدکی خودرو معرفی کرد آشــنا شده و پس 
از توافق برای خرید، ۷۷ میلیون ریال به شــماره 
حســاب اعامی واریز کرده که پس از واریز وجه، 

فرد مورد نظر دیگر پاسخگو نبوده است. 
وی با بیان اینکه با انجام اقدامات پلیسی گسترده، 
مالک پیج شناسایی و دستگیر شد ادامه داد: متهم 
پرونــده در بازجویی های اولیــه منکر هرگونه بزه 
ارتکابی شــد ولی پس از مواجهه با مســتندات و 
مدارک جمع آوری شده از سوی کارشناسان ضمن 

اقتدار به جرم خود، اعتراف کرد.

پرستار خانگی، حساب مردان 
مسن را خالی می کرد

بیســتم فروردین مرد مسنی به پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران مراجعه و اظهار کرد مدتی است که 
زنی را از طریق فضای مجازی برای پرســتاری و 

نظافت منزلم استخدام کرده ام. 
او روز گذشته پس از حضور در منزلم، یک استکان 
چای به من تعارف کــرد و من هم غافل از اینکه 
وی داخل آن داروی بیهوشی ریخته است، چای را 

نوشیدم و از حال رفتم. 
او گفت: پس از به هوش آمدن متوجه شــدم کارت 
عابربانکم با موجودی شش میلیارد ریال به همراه 
تعدادی از اموال باارزش منزلم سرقت شده است. 

در بررســی های پلیســی مشخص شــد متهم با 
همکاری راننده یک دستگاه خودروی ۲0۶ پس از 
بی هوش کردن مال باخته، سرقت را انجام داده است 
و از محل متواری شده اند. با شناسایی مالک خودرو 
و مخفیگاه او در محله نواب، هر دو متهم دستگیر 
و در بازرسی از مخفیگاه آنان تعدادی اموال سرقتی 
کشف شد. متهمان در تحقیقات اولیه به پنج فقره 
ســرقت به همین شــیوه اعتراف کردند و گفتند 
پس از جلب اعتماد مال باختگان و به دســت آوردن 
رمز کارت عابربانکشــان سرقت ها را انجام داده و 
با همکاری همدســت دیگرشان که زنی میانسال 

است، طا و سکه خریده اند. 
در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، این زن نیز 
دستگیر شد. سپس کارشناسان ارزش ریالی اموال 
ســرقتی را بیش از 15 میلیارد ریال اعام کردند. 
سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال، رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهی تهــران بزرگ گفت: متهمان با قرار 

صادرشده روانه زندان شدند.

خربخوان

سوددهی ارزهای دیجیتال به 
ضرر میلیاردی منجر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات تهران 
بزرگ از دســتگیری کاهبرداری کــه به بهانه 
مهــارت در فعالیت ارزهای دیجیتــال 10 میلیارد 
ریال از کاربران فضای مجازی کاهبرداری کرده 
بــود، خبر داد. داود معظمی گــودرزی اظهار کرد: 
چنــدی پیش یکی از کاربــران فضای مجازی به 
پلیس فتا مراجعه و اعام کرد با فردی که مدعی 
بود مهارت کافی در فعالیــت ارزی دیجتیال دارد 
در فضای مجازی آشــنا شــده ام و مبلغ ۲ میلیارد 
و 300 میلیون ریال به حســاب وی واریز کرده ام، 
ولی دیگر این فرد پاســخگوی تماس های تلفنی 
من نمی باشــد. وی عنوان کرد: کاراگاهان هویت 
واقعی وی را شناســایی و مخفیگاه این فرد را در 
محله های شــرقی تهران شناسایی کردند و پس 
از هماهنگی هــای قضائی، وی را در مخفیگاهش 
دستگیر کردند. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار 
داشــت: متهم پس از انتقال بــه پلیس فتا به 10 
فقره کاهبرداری با همین ترفند اعتراف و اذعان 
داشت، به بهانه سود دهی بیشتر ارزهای دیجیتال 

کاهبرداری می کرده است.
این مقام ســایبری با اشــاره به اینکه کارشناسان 
ارزش ریال اموال کاهبرداری شده را 10 میلیارد 
ریال محاسبه کرده اند افزود: ساده ترین و مؤثرترین 
راه بــرای مقابله بــا اقدامــات مجرمانه مجرمان 
ســایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به 
موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم 
جز بااحســاس مســئولیت و برنامه ریزی و صرف 

زمان کافی محقق نخواهد شد.
گودرزی به کاربران فضــای مجازی توصیه کرد: 
توصیه های پلیس فتا را جــدی بگیرند و همواره 
مراقب ترفند کاهبرداران و ســودجویان باشــند 
و در صورت مشــاهده موارد مشــکوک موضوع 
 را از طریق ســایت رســمی پلیس فتا به نشــانی

 www.cyberpolice.ir اعام کنند.

ما برای کارشناســان خودمان شگردهای 
مختلفی که کاهبــرداران به کار می برند 
را آگاهی رســانی می کنیــم. در کنار این 
همواره سیستم ها را هم کنترل می کنیم که 
اگر کســی با صحنه سازی دنبال تصادف 
ســاختگی باشد بافاصله شــماره پاک، 
کد ملی و اطاعات فرد متخلف در اختیار 
همه کارشناسان پلیس قرار داده می شود. 
احسان مؤمنی رئیس اداره تصادفات پلیس 
راهور تهران بزرگ درخصوص برآوردهای 
مربوط به تصادفات ساختگی گفت: سردار 
هادیانفــر در این زمینــه صحبت هایی را 
مطرح کرده بودند و آماری را ارائه کردند. 
احتمااًل ایشان در ارتباط با بیمه اطاعاتی 
درباره تصادفات ســاختگی را اســتخراج 
کرده اند. وگرنه به راحتــی نمی توان آمار 
مربوط این نوع جرائم را شناسایی کرد. من 
احتمال می دهم از طریق پرونده هایی که 
با همکاری بیمه دوباره به جریان افتاده به 
این اطاعات دسترسی حاصل شده است. 
من البته از کــم و کیف این آمارها اطاع 
دقیقی نــدارم. چون من هم مانند دیگران 
از طریق صدا و ســیما شــنیدم که سردار 
هادیانفر آماری را در این باره منتشر کردند. 
وی در پاســخ به اینکه در قانون چه نوع 
جرمی برای تصادفات ســاختگی تعریف 
شده گفت: این مساله موضوع ماده شصت 
قانون بیمه شــصت ساله مصوب سال نود 
و پنج اســت. در این ماده قانونی آمده که 
اگر کسی با صحنه ســازی برای تصادف 
به دنبال اخذ پول از شرکت های بیمه باشد 
به عنوان کاهبردار شــناخته خواهد شد. 
مضمون این قانون به این صورت اســت. 
رئیــس اداره تصادفات پلیس راهور تهران 
بزرگ در واکنش به اینکه افراد کاهبردار 
چه شگردهایی برای تصادف های ساختگی 
دارند گفت: این افراد شگردهای متفاوتی 
دارند. معمــواًل عمداً خــودروی تصادفی 
خودشان را به خودروی دیگران می کوبند. 
طوری هم این کار را می کنند که خودشان 
مقصر شــناخته نشــوند تا بتوانند از بیمه 
طرف مقابل استفاده کنند. وی درباره آمار 

آسیب های جسمی و جانی ناشی از این نوع 
تصادفات ســاختگی ابراز داشت: آمارهای 
جانی بیشــتر به صحنه ســازی هایی بر 
می گردد که کاهبرداران مرتکب می شوند. 
از جمله اینکه مثًا مبادرت به شکســتگی 
یکی از اعضــای بدن می کننــد و بعد با 
مراجعه به پزشــکی قانونــی طول درمان 
می گیرند. این نوع شگردها بسیار پیچیده 
است. معمواًل باندهایی برای این کار وجود 
دارد و شیوه های حساب شده ای هم دارند. 
اما در آن دسته از تصادفات ساختگی که به 
خودرو خسارت وارد می شود فرد کاهبردار 
از قبل به خودرویش آسیبی وارد شده و بعد 
به طور عمدی با خودروهای دیگر برخورد 
می کند تا از آن ها خسارت بگیرد. برای این 
کار هم یا نقدی خســارت دریافت می کند 
یا از بیمه طرف مقابل استفاده می کند. در 
حال حاضر افــراد برای تصادفات رانندگی 
تا شانزده میلیون تومان هم می توانند دیه 
بگیرند. مؤمنی در مورد اینکه افراد بزهکار 
و معتاد چه درصــدی از کاهبرداران این 
نوع تصادفات ساختگی را تشکیل می دهند 
اظهار داشت: االن برای این مساله اطاع 
و آمار روشــنی در اختیار ندارم. اما نکته ای 
که وجــود دارد افرادی که معتــاد یا بزه 
کار هســتند طوری خودروی خــود را به 
خودروهــای دیگر می کوبند کــه بتوانند 
مبلغی را به عنوان خسارت از صاحبان آن 

خودروها بگیرند. طبق قانون اگر کســی 
در تصادف آســیب ببیند باید به اورژانس 
منتقل شــود بعد هم برای تشکیل پرونده 
باید به کانتــری و دادگاه برود. اما افراد 
معتاد یا کارتن خواب دنبال این هســتند 
که طوری خــود را به خودروها بکوبند که 
با برداشتن زخمی سطحی بافاصله مبلغی 
را از سرنشین خودرو بگیرند تا هزینه مواد 
مخدرشــان را بتوانند تأمین کنند. معمواًل 
این نوع کاهبرداران به پلیس هم اطاع 
نمی دهند و همان جا در محل خودشــان 
قضیه را حل می کننــد. وی درباره اینکه 
پلیس چه روش ها یا تمهیدات خاصی برای 
شناســایی این نوع متخلفان دارد گفت: ما 
برای کارشناســان خودمــان کاس های 
آموزشــی مختلفــی برگــزار می کنیم و 
شگردهای مختلفی که کاهبرداران به کار 
می برند را آگاهی رسانی می کنیم. همیشه 
هم این نــوع اطاعات را به روزرســانی 
می کنیم. در کنار این همواره سیســتم ها 
را هــم کنترل می کنیم که اگر کســی با 
صحنه ســازی دنبال تصادف ســاختگی 
باشــد بافاصله شــماره پاک، کد ملی 
و اطاعــات فرد متخلــف در اختیار همه 
کارشناســان پلیس قرار داده می شــود. با 
این تمهید فرد کاهبردار مورد شناســایی 
قرار می گیرد. در ســال نــود و نه و حتی 
همین امســال هم چندین نفر از این نوع 

کاهبرداران را به دادسرا معرفی کرده ایم. 
رئیــس اداره تصادفات پلیس راهور تهران 
بزرگ برای اینکه شــهروندان به دام این 
نــوع کاهبرداری ها نیفتنــد توصیه کرد: 
اگر مــردم به تصادفی ســاختگی برخورد 
کردند و مطمئن شدند که ساختگی است 
به ســرعت باید با پلیس تماس بگیرند. با 
تماس مردمی کارشناس تصادفات پلیس 
به موقعیت خواهد آمد و صحنه را بررسی 
خواهد کــرد و بعد مراحــل قانونی انجام 
خواهد گرفت. اکثر این نوع کاهبرداری ها 
بدون حضور پلیس اتفــاق می افتد. یعنی 
همان جا که تصادف ساختگی رخ می دهد 
دو طرف خودشــان توافــق می کنند که 
بــه بیمه مراجعه کنند یــا اینکه به صورت 
نقدی خســارت پرداخت می شود. در چنین 
اتفاقاتــی کاهبرداران صحنــه را طوری 
طراحــی می کنند که پلیس هم به موقعیت 
تصادف نیایــد و در غیاب پلیس موضوع را 
حل کنند. بــرای همین توصیه اکید ما این 
است که شــهروندان موارد مشکوک را به 
ســرعت به پلیس اطاع دهند تا کارشناس 
برای تشخیص و شناسایی به صحنه بیاید. 
تجربه افسر کارشناس بسیار بیشتر از فردی 
است که برای بار اول دچار تصادف رانندگی 
می شود. افسر کارشناس با بررسی آثار روی 
خودرو مانند زنگ زدگی، خوردگی ها و ضرب 
دیدگی ها می تواند به ساختگی بودن تصادف 
پی ببرد. مؤمنی درباره همکاری های پلیس 
با شرکت های بیمه برای تشخیص ساختگی 
بودن تصادفــات رانندگی گفت: االن حدود 
دو سال هســت که ما با شرکت های بیمه 
همــکاری داریــم. کارگروهی هــم به نام 
رســیدگی به تصادفات هم در بیمه تشکیل 
شــده که پلیس راهور هم در این کارگروه 
حضــور دارد. در این کارگروه به طور مداوم 
نشســت هایی برگزار می شــود و شیوه ها و 
شگردهای مربوط به این نوع تخلفات مورد 
بررســی قرار می گیرد. درواقع این کارگروه 
خود هم نوعی کاس آموزشی برای هر دو 
طرف محسوب می شود و هم محملی برای 

تبادل اخبار و اطاعات به شمار می رود.

افراد کالهبردار چه شگردهایی برای تصادف های ساختگی دارند؟

صحنه سازی تصادفات

آگهی تغییرات شرکت فرا پار آیین شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 31۹۷۷۷ و شناســه ملی 101035۹۶۲۲۴ به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 1۴00/0۲/۲5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : خانم اکرم میرمهدی به شماره ملی 
0381۶۴۶۴۹1 بــا پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت ســهم 
 الشرکه خود را به میزان 11800000000 ریال افزایش داد. آقای 
علی محلوجی فر به شماره ملی 03818۷۶۹۹3 با پرداخت مبلغی 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۴۷۲00000000 
ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۴8000000000 
ریال به 5۹000000000 ریــال افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید. 
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1148450( 

آگهی تغییرات شرکت بهینه طراحی پرشیا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۲۴۴1۹۴ و شناســه ملی 1010۲8۴8۶0۷ به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1۴00/0۲/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان 
تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله 
امیرآباد ، خیابان کارگر شمالی ، بن بست هشتم ، پاک 13 طبقه 

اول کدپستی 1۴3۹۶۶3583 تغییر یافت. 
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1148451( 

آگهی تغییرات شرکت طب و صنعت رهیاب شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۴55۲1۲ و شناسه ملی 1۴00۴10۶518 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۴00/01/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نوع شرکت از با مسئولیت محدود به 
ســهامی خاص تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ماده 
و 1۲تبصره به تصویب رســید محل شــرکت : استان تهران - 
منطقه 1۴ ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، 
 محلــه جمالزاده ، خیابان باقرخــان ، خیابان دکتر محمد قریب ،

پــاک 0 ، مجتمع بیمارســتانی امام خمینــی ، طبقه همکف- 
 کدپســتی 1۴1۹۷33131 می باشــد . موضــوع فعالیت عبارت:

» طراحــی، تولید، صادرات و واردات، مشــاوره فنی و انجام امور 
پیمانی و پروژه های مرتبط با حوزه آب و فاضاب و پساب شامل 
آبیاری، زه کشــی، تصفیه خانه های آب و فاضاب و پســاب ، 
دستگاه های مرتبط در حوزه آب و فاضاب و پساب های صنعتی 
و غیر صنعتی، بهداشت و محیط زیست، تجهیزات و مواد و دستگاه 
های پزشــکی و بهداشتی و آرایشی، انواع محصوالت پتروشیمی 
اعم از انواع مختلف نفت و گاز و بنزین و گازوئیل، دســتگاه ها و 
تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی و کارگاهی و صنعتی، فناوری 
های نو شامل فناوری نانو و بایو انرژی های نو و آی تی و هوش 
مصنوعی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ 
مجوزهای الزم می باشد سرمایه شرکت مبلغ ۶333000000ریال 

منقسم به ۶333سهم 1000000ریالی بانام می باشد.
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1148452( 

آگهی تغییرات شــرکت دارو پرداز ورسک شــرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۲۶1۷۷5 و شناسه ملی 10103۷۹۲8۴۶ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۴00/01/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر 

تهران، محله عباس آباد-اندیشــه ، خیابان ســهروردی شمالی ، 
خیابان شهید اســتاد مطهری ، پاک 1۲3 ، طبقه چهارم ، واحد 
شــرقی کد پســتی15۷۶۹1۹۶۲0 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1148453( 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور عمارت سازان سپهر فراز 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴33۶۹8 و شناسه ملی 
1۴003۲03۴۲3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 13۹۹/1۲/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل شرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شــهرتهران، محله تهرانپارس، خیابان شهید کیخسرو 
کیخســروی )11۷(، خیابان شهید داریوش اصغری )15۶ غربی(، 
پاک ۹1 طبقه اول، واحد غربی کدپســتی 1۶51۷5۴3۴3 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1148454( 

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز به شماره 
ثبت ۲330۹ و شناسه ملی 10103۷۴31۴3 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 13۹۹/03/10 و نامه شــماره 101313/1۴00 
مورخ 1۴00/01/15 وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقای ســید وحید نخلی ک.م00۶8۷۶۷۹51 به 
عنوان مدیر عامل موسســه به جای آقای حســین علی جعفری 
انتخاب گردید . کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور انتشارات از 
قبیل چک ســفته براوات قراردادها و عقود اسامی با امضا ثابت 

مدیر عامل و یکی از آقایان )زرهانی قائم مقام ستاد یا نصیری زاد 
مدیر مالی و ذیحساب ستاد( همراه با مهر انتشارات معتبر می باشد .

ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1148455( 

آگهی تغییرات شــرکت ســاخت خطوط تولید و سنجش کیفیت 
فرآورده های معدنی رایان صنعت با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت ۴۷۷51۷ و شناسه ملی 1۴0051۶330۹ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1۴00/03/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران 
، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله بهار ، خیابان جهان ، خیابان 
شــهید جواد کارگــر ، پاک 35 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپســتی 
15۶3۷5۷۶۶5 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصاح گردید 
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1148456( 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی دژ پوالد راد با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 1۷۴۲ و شناسه ملی 10۲۶0۶1۴810 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۴00/0۲/15 : -کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل آقای محمد مهدی 

دهقانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شــرکت ها وموسسات 

غیرتجاری شهرستان های استان تهران 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان تهران مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

پردیس )1148457( 

رئیــس پایگاه پنجم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 
از دســتگیری مادر و دختری خبــر داد که برای 
رسیدن به ارث بیشــتر، بیش از 500 میلیارد ریال 
کاهبرداری کرده بودند. علی فرخ پور بیان داشت: 
بیست و ششم بهمن ماه ســال گذشته مردی به 
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهــران مراجعه کرد و 
اظهار داشــت، پدرم مالک کارخانه صندلی سازی 
بــوده و مدتی اســت که فوت کرده و از ایشــان 
امــوال زیادی باقی مانده اســت. وی عنوان کرد: 
شاکی ادامه داد به تازگی متوجه شدم که مادرم با 
همکاری خواهرم با استفاده از اسناد عادی و رسمی 

صوری و یا باطل شــده پاک ثبتی ملک پدری ام 
را که در تهران پارس واقع بوده به نام خود منتقل 
کرده و خواهرم نیز خودروی پدرم را فروخته است. 
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران ابزار داشت: 
در بررسی کارآگاهان به دست آمد که همسر متوفی 
با همکاری کارمند دفتر خانه ای با اســتفاده از سند 
وکالت نامه رســمی که بعد از فوت متوفی باطل 
شــده است ملک متوفی را به نام خود منتقل کرده 
و همچنیــن دختر متوفی با تنظیم قولنامه صوری 
خودروی متوفی را فروخته است. این مقام انتظامی 
با اشــاره به اینکه در اثنی بررسی های کارآگاهان 

مشخص شــد که کارخانه صندلی سازی متوفی 
نیز به همین شــیوه به نام همسر وی منتقل شده 
اســت، ادامه داد: نتیجه تحقیقــات کارآگاهان به 
مرجــع قضائی منعکس و دســتگیری متهمان و 
همدستانشان اخذ و آن ها در مخفیگاهشان دستگیر 
شدند. وی اظهار کرد: در این رابطه ۴ متهم دستگیر 
و کارشناسان ارزش ریال اموال کاهبرداری شده 

را بیش از 500 میلیارد ریال اعام کردند.
بــه گفته فرخ پور متهمان انگیزه خود را از ارتکاب 
کاهبرداری، رســیدن به اموال بیشتری از ماترک 

متوفی اعام کردند.

 کالهبرداری 

مادر و دختر 

برای ارث بیشتر
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خربخوان

5 ویژگی دختران شاد و موفق

مطالعات جدید نشان می دهد طی سال های اخیر 
میزان شــادی و رضایت از زندگــی در زنان در 

کشورهای مختلف کمی کاهش یافته است.
۱- داشتن هدف در زندگی ��

مطالعات مشخص کرده اســت داشتن هدف در 
زندگی هم تأثیر مثبتی بر احســاس شادمانی دارد 
و هم می توانــد رضایتمندی در زندگی را افزایش 
دهــد. البته که عجیب هم نیســت چراکه وقتی 
هدف مشخصی در زندگی داریم، انگیزه باالتری 
بــرای تاش داشــته و البته با دشــواری ها هم 

راحت تر می توانیم کنار بیاییم.
نکته مهم | هر چند داشــتن هــدف تأثیر مثبتی 
بر احســاس شادمانی و به زیســتی روانی ما دارد 
اما توجه داشته باشــید اگر در حوزه هدف گذاری 
تنها یکی دو بُعد از ابعاد مختلف زندگی را در نظر 
داشته باشیم، به احتمال زیاد شادمانی ما افزایش 
نخواهــد یافت. به همین دلیــل هم دخترانی که 
تمام تمرکزشــان را صرفاً بــر درس خواندن یا 
ازدواج می گذارنــد، در طوالنــی مدت به احتمال 
زیاد احساس شادمانی شان کاهش می یابد. برای 
پیشــگیری از این مسئله در هدف گذاری، به ابعاد 
مختلف زندگی مانند رشد فردی، روابط خانوادگی 
و اجتماعی، کار و کسب درآمد و سامت جسمی 

خود توجه داشته باشید.
2- افزایش عزت نفس ��

داشتن احســاس مثبت به خود و توانمندی های 
شــخصی، یکی دیگر از موضوعاتی اســت که با 
احساس شادمانی در زندگی ارتباط دارد. متاسفانه 
بسیاری از دختران در جامعه ما از کودکی به واسطه 
بازخــورد اطرافیان، در این زمینه دچار مشــکل 
هستند. آن ها خودشان را دست کم می گیرند، برای 
نیازها، خواسته ها و اهداف خود ارزش کمتری قائل 
می شــوند و تصور می کنند هر چه توجه و انرژی 

کمتری را صرف خود کنند، بهتر است.
۳- داشتن دوستان صمیمی ��

مطالعات نشــان می دهد داشتن دوستان صمیمی 
می تواند احســاس شــادمانی در دختــران را به 
صورت محسوسی افزایش دهد. دریافت حمایت 
عاطفی، داشتن اوقات خوش و انجام فعالیت های 
لذت بخش همراه با دوســتان از مواردی است که 
به نظر می رســد می تواند احساس شادمانی را در 
افراد تقویت کند. نکته مهم! درســت اســت که 
روابط دوســتانه ما می تواند بر احساس شادمانی 
تأثیر مثبت بگذارد اما یک نکته را فراموش نکنید. 
اگر دوستی دارید که عادت به انتقاد از شما دارد، در 
طوالنی مدت ممکن است این فرد نه تنها احساس 
شادمانی را در شما افزایش ندهد که به واسطه این 
انتقادها، تأثیر منفی بر عزت نفس شما بگذارد و به 
این ترتیب احساس شادی را در شما کاهش دهد. 
پس به کیفیت روابط خود با دوستان و نوع منش 

آن ها هم توجه داشته باشید.
۴- بهره بردن بیشتر از هوش هیجانی ��

یکــی از عوامل دیگری کــه مطالعات، نقش آن 
بر احســاس شادمانی دختران را تأیید کرده است، 
هوش هیجانی اســت. به صورت خیلی خاصه 
می توان هوش هیجانی را توانایی شناخت و کنترل 
احساسات خود و دیگران دانست. مطالعات نشان 
می دهد هر چه فردی در هوش هیجانی توانمندتر 
باشد، احساس شــادمانی بیشتری هم در زندگی 
می کند. شــاید این موضوع به واسطه توانمندی 
افراد در شــناخت و مدیریت احساسات ناخوشایند 
خود باشد. اگر فرد به درستی بتواند تشخیص دهد 
چــه زمانی عصبانی، غمگین یا درگیر احســاس 
گناه اســت، می تواند با راهکارهایی از شدت این 

احساسات ناخوشایند بکاهد.
5- دست برداشتن از کمال گرایی منفی ��

اگر کســی به شــما بگوید کمال گرایی می تواند 
احســاس شــادمانی را کاهش دهد، چه خواهید 
گفت؟ اگر به نظرتان این گزاره درست است، پس 
با ما همراه باشید چرا که می خواهیم نکته مهم و 

مفغولی را در این زمینه با شما در میان بگذاریم.
کمال گرایــی همیشــه باعث کاهش احســاس 
شادمانی نیســت بلکه در موقعیت هایی می تواند 
حتــی احســاس شــادمانی را افزایــش دهــد. 
کمال گرایی مثبت یا ســازنده زمانی است که فرد 
در موقعیت های مختلف تاش های کمال گرایانه 
خود را پیگیــری می کند ولی همزمــان نگرانی 
زیــادی درباره نتیجه کار ندارد. مطالعات نشــان 
می دهداین ســبک کمال گرایــی باعث کاهش 
احساس شادی نمی شود اما کمال گرایی منفی یا 
مخرب زمانی است که فرد همزمان با تاش های 
کمال گرایانه، نگرانی های زیادی هم در خصوص 
کیفیــت کار دارد. وقتی تاش ها با این نگرانی ها 
همراه می شــوند، آن وقت شکل مخرب به خود 
می گیرند و نه فقط احســاس شادمانی را کاهش 
می دهند بلکه عوارضی جدی بر سامت روان فرد 

می توانند به جا بگذارند.

خربخوان

پوشیدن شورت هنگام خواب یا در طول 
روز چه تأثیری بر سالمت افراد دارد؟

وضعیت لباس زیر مسئله ای است که برای خیلی از 
ما چندان جدی نیست. نهایتاً به تمیز نگه داشتن این 
لباس ها بسنده می کنیم و چیز دیگری راجع بهشان 
نمی دانیــم. جالب اســت بدانید با توجه بیشــتر به 
چگونگی اســتفاده از لباس های زیر می توانیم خود 
را از ابتــا به بســیاری از ناراحتی های پوســتی و 
عارضه های دیگر مصون نگه داریم؛ مثًا پوشیدن 
شورت در مقایسه با نپوشیدن آن تفاوت هایی ایجاد 
می کند. نظر بــه تفاوت های موجــود میان ناحیه 
تناسلی مردان و زنان، نپوشیدن شورت برای هریک 
با مزایای به خصوصــی همراه خواهد بود. به همین 
علت، ابتدا از مزایای نپوشــیدن شورت برای زنان 
خواهیــم گفت و در بخش بعــدی، مزایای این کار 

برای مردان را بررسی می کنیم.
مزایای نپوشیدن شورت برای زنان ��

1. کاهش احتمال بروز عفونت مخمر ناحیه واژن
کاندیدا، قارچی که مسبب اصلی عفونت مخمر ناحیه 
واژن اســت، در محیط های گرم و مرطوب رشد و 
تکثیر قابل ماحظه ای پیدا می کند. پوشیدن شورت 
یا لباس زیر تنگ یا آنهایی که از جنس نامناسب اند 
و به هوا اجازه جریان یافتن نمی دهند، رطوبت را در 
ناحیــه واژن نگه می دارد و محیط را برای رشــد و 

تکثیر باکتری های قارچی مساعد می کند.
2. کمک به کاهش بوی ناخوشایند و ناراحتی در ناحیه  ��

واژن
پوشیدن شورت ممکن است سبب جمع شدن رطوبت 
و عرق در واژن شود که دلیل اصلی بوی ناخوشایند 
در این ناحیه است. نپوشیدن شورت کمک می کند:

بوهای بد در ناحیه واژن به حداقل برسند؛
عرق تبخیر شود و در ناحیه واژن باقی نماند؛

احتمال عرق سوزشــدن میان پاها به خاطر رطوبت 
کمتر شود.

۳. محافظت از بخش بیرونی آلت تناسلی زنانه در برابر  ��
ناراحتی ها

لبه بیرونی واژن از بافت نازک و ظریفی شــبیه به 
بافت لب ها درســت شده است. شورت های چسبان 
و آنهایی که از جنس نامناسب درست شده اند باعث 
ناراحتی این ناحیه و پوســت اطراف آن خواهند شد. 
خون ریــزی، ناراحتی و عفونت از جمله عارضه های 
محتمل در این شرایط اند؛ ناراحتی هایی که حتماً با 

دردگرفتگی هم همراه خواهند شد.
۴. محافظت در برابر حساسیت و واکنش های آلرژیک ��

برای تهیه بســیاری از انواع شورت ها و لباس های 
زیر از رنگ ها، ترکیبات و الیاف مصنوعی اســتفاده 
می شــود که ممکن اســت باعث بروز حساســیت 
پوستی و واکنش های آلرژیک شــوند. برای اشاره 
به این واکنش های از اصطاح »درماتیت تماســی 
)Contact Dermatitis(« اســتفاده می کنند. این 
واکنش های حساســیت زا خود را در اشکال مختلف 
)مثل جوش، دانه، تاول و ناراحتی پوســتی( نشان 
می دهند. آســیب دیدن بافــت و عفونت پیامدهای 

جدی تر این واکنش ها هستند.
مزایای نپوشیدن شورت برای مردان ��

نپوشیدن شورت برای مردان برخی از مزایایی را که 
برای زنان برشمردیم شامل حالشان می کند. منتها 
این کار چند مزیت دیگر نیــز برای مردان دارد که 
تا حدود زیادی به فیزیولوژی متفاوت آلت تناســلی 

مردانه و بیضه ها ارتباط پیدا می کند.
۱. پیشگیری از خارش ژوک و سایر عفونت های قارچی ��

گرمــی و رطوبت موجــود در ناحیه آلت تناســلی 
مردانه فضای مســاعدی ایجاد می کند برای رشد 
 Jock( عفونت هــای قارچــی مثل خــارش ژوک
Itch( یا تینیا کروریــس )Tinea Cruris(، یکی از 
شــایع ترین عفونت های قارچی پوســت. قرمزی، 
خارش و ناراحتی پوســت اطراف ناحیه تناســلی از 

جمله عوارض آن هستند.
یا  �� زخم  و  پوستی  ناراحتی  بروز  احتمال  کاهش   .2

جراحت در ناحیه تناسلی
چه لباس زیر به تن داشته باشید چه خیر، سایش آلت 
تناسلی و بیضه ها با لباس ممکن است ناراحتی هایی 
چون عرق سوز شدن یا حتی زخم شدن این نواحی را 
در پی داشته باشد. اگر به این ناراحتی ها توجه نشود 
و به کرات اتفاق بیفتند، به مرور امکان بروز عفونت در 

ناحیه تناسلی بیشتر می شود.

13 ژوئــن به عنوان روز بین المللی آگاهی 
از آلبینیسم نامگذاری شده است. آلبینیسم 
زمانی رخ می دهد که جهشــی در یک یا 
چندین ژن رخ دهد، این ژن ها پروتئین هایی 
را می سازد که در تولید مانین نقش دارند، 
مانین رنگدانه ای است که رنگ پوست، 
مو و چشم را می ســازد. آلبینیسم معمواًل 
موجب روشن تر شــدن رنگ پوست و مو 
و چشم فرد نسبت به سایر اعضای خانواده 
می شــود و معمواًل با مشکات بینایی در 
ارتباط است. هیچ درمانی برای این بیماری 
نادر وجود ندارد؛ اما تغییرات سبک زندگی 
بــه بیمار کمک می کند تا ســالم بماند و 

زندگی عادی داشته باشد.
آلبینیسم چیست؟ ��

آلبینیسم یا زالی یک گروه نادر از اختاالت 
ژنتیکی است که باعث می شود پوست، مو 
یا چشــم ها حاوی رنگدانــه مانین کم یا 
بدون رنگدانه باشند. آلبینیسم با مشکات 
بینایی نیز همراه است. از میزان شیوع آن در 
ایران آمار دقیقی نداریم، ولی تعداد تقریبی 
مبتایان در حــدود 30 هزار نفــر برآورد 
می شود و بیشترین میزان شیوع آن مربوط 
به منطقه سیســتان و بلوچستان می باشد. 
بیشتر کودکان مبتا به آلبینیسم از والدینی 
به دنیا می آیند که رنگ مو و چشــم آن ها 

مشابه زمینه های قومی شان است.
آلبینیسم چگونه ایجاد می شود؟ ��

آلبینیسم از گروهی از ناهنجاری های ارثی 
در مسیر تولید مانین تشکیل شده است و 
به طور معمول با کاهش مادرزادی یا عدم 
وجود رنگدانه مانین مشــخص می شود. 
ایــن بیماری از تولید معیــوب مانین از 
تیروزین از طریق یک مســیر پیچیده از 

واکنش های متابولیکی حاصل می شود.

مانین یک رنگدانه محافظتی در پوست 
است که نور ماورا بنفش خورشید را جذب 
می کند، در نتیجه از آسیب پوست جلوگیری 
می کند. با قــرار گرفتن در معرض آفتاب، 
رنگ پوســت در نتیجه افزایش رنگدانه 
مانین در آن معمواًل برنزه می شود. با این 
وجود بســیاری از آلبینوها به دلیل کمبود 
مانین به نور خورشــید حساس هستند و 

دچار آفتاب سوختگی می شوند.
مانین عاوه بر پوســت برای رشد سایر 
مناطق بدن مانند چشــم و مغز نیز مهم 

است.
وجود مانین برای تکامل چشم ضروری 
اســت. در صورت عدم وجود مانین در 
طول رشد، فاووا –قسمتی از شبکیه- قادر 
به تکامل مناسب نیست. بقیه قسمت های 
شبکیه بدون نیاز به وجود مانین به طور 
طبیعی رشــد می کنند. بعاوه، در صورت 
عدم وجود مانین در شبکیه در حین رشد، 
ارتباطات عصبی بین شــبکیه و مغز تغییر 
می یابــد. مقدار رنگدانه الزم برای رشــد 

مناسب چشــمی در حال حاضر مشخص 
نیست.

عالئم و نشانه ها ��
بیشتر بیمارانی که به 1OCA مبتا هستند، 
پوست و موی سفیدی همچون برف دارند 
و این در حالی اســت که اثری از رنگدانه 
در چشمان آن ها نیز دیده نمی شود. در این 
افراد عنبیه چشم به رنگ آبی بسیار مایم 
اســت، حال آن که ممکن است مردمک 
چشم قرمز رنگ باشــد. این سرخ رنگی 
ناشی از نوری است که وارد مردمک شده 
و رگ های خونی در شــبکیه را منعکس 
می کند. البتــه به صورت طبیعی مردمک 
چشم مشــکی اســت، زیرا مولکول های 
رنگدانه در شبکیه، نوری را که وارد چشم 
می شــود جذب می کنند و از پرش آن به 
محیط اطراف جلوگیری می کنند )نام دیگر 

این نوع زالی کامل است(.
درمان آلبینیسم ��

آلبینیسم قابل درمان نیست. تمرکز درمان 
بر این است که عائم و شرایط مرتبط با 

بیماری کنترل شود.
۱. درمان های مربوط به مشکالت چشمی ��

کودک مبتا بــه آلبینیســم نیز ممکن 
اســت در مدرســه به کمک و پشتیبانی 
بیشتری نیاز داشته باشد. کار با “معلم کم 
بینایان” مربی متخصص در زمینه آموزش 
بینایی  دانش آموزانی که دارای مشکات 
هستند در این موضوع بسیار کمک کننده 

است.
2. کاهش خطر آفتاب سوختگی و سرطان  ��

پوست
از آنجا کــه افراد مبتا به آلبینیســم در 
پوست خود مانین ندارند، در معرض خطر 
آفتاب ســوختگی و ســرطان پوست قرار 
دارند. اگر مبتا به آلبینیســم هستید، باید 
از ضد آفتاب با ضریب محافظت در برابر 
 SPF .باال اســتفاده کنید )SPF( آفتــاب
30 یا بیشــتر، بهترین محافظت را ایجاد 
می کند.همچنین بهتر اســت به تغییرات 
پوســتی، مانند مواردی که ذکر می شود، 
حساس باشید و در اسرع وقت این موارد را 

به پزشک خود گزارش دهید:
- پیدا شدن خال، لکه یا توده جدید

- هر خال، کک و مک یا لکه های پوستی 
که از نظر اندازه، شکل یا رنگ تغییر کرده 

است.
۳. دارو ��

محققان برای کمک به تقویت رنگدانه های 
مانیــن در مو و پوســت و بهبود بینایی، 
داروهایی را بر روی افراد مبتا به آلبینیسم 
آزمایشــی  آزمایش کرده اند. یک مطالعه 
کوچک نشــان داد کــه داروی نیتیزینون 
ممکن اســت به افزایش ســطح مانین 
کمک کند تا موها و پوست کمی تیره شود؛ 

اما هیچ تاثیری در بینایی نداشت.

هر آنچه که در مورد بیماری زالی باید بدانیم

آلبینیسم یا زالی

عوامل متعددی باعث خشکی موها می شوند، 
اما آنچه به طور معمول در موهای خشــک 
دیده می شود، عمدتاً ناشی از عادات روزمره 
زندگی است که متناســب با سطح رطوبت 
موها نیســت و خشکی بیشتر ایجاد می کند. 
اولین عامل خشــکی موها، شستشوی زیاد 
است. افرادی که در حمام رفتن و شامپوزدن 
به موها افــراط می کنند، این تجربه را دارند 

چراکه چربی طبیعی موها از بین می رود.
دومین عامل را باید اســتفاده از شوینده های 
قوی برای موها دانست. شوینده های صابونی 
جزو ایــن گروه از محصوالت هســتند که 
چربی پوست و مو را تا حدی زیادی کاهش 
می دهند. سشوار کشیدن مکرر موها نیز تأثیر 
جدی در خشــکی موهــا دارد، زیرا حرارت 
باعث از بین رفتن چربی ذاتی موها و تبخیر 
رطوبت طبیعی موها می شــود. البته استفاده 
مکرر از اتوی مو نیز به دلیل حرارت مستقیم 

با موها چنین تاثیری دارد.
بیماری های زمینه ساز خشکی موها ��

خشــکی موها ممکن است ناشی از اختال 
ژنتیکی باشد که در ساقه موها اتفاق می افتد 
و موها شکننده می شــوند. به ندرت ممکن 
است عفونت های قارچی به ساقه موها نفوذ 
پیدا کنند و باعث خشکی و شکنندگی موها 
شوند. البته این حالت جزو بیماری های نادر 

هستند.
بهترین اقدام برای بهبود موهای خشک ��

اولین و موثرترین اقدام برای بهبود خشکی 
موها، تشــخیص عامل زمینه ای و پرهیز از 
آن است. استفاده از کرم های نرم کننده مو یا 
روغن بادام پس از اســتحمام که موها هنوز 
رطوبت دارد به حفظ رطوبت ذاتی مو کمک 
می کند. البته در انتخاب شامپو نیز باید دقت 
کرد تا انواع مناســب برای موهای خشــک 

استفاده شود و خشکی موها تشدید نشود.

تغییرات دوران بارداری و خشکی مو ��
افزایش ترشح استروژن در دوران بارداری به 
کاهش ریزش موهــا کمک می کند و موها 
بلندتر و پرپشــت تر می شوند. خشکی موها 
هیچ ارتباطــی با تغییــرات دوران بارداری 
و شــیردهی ندارد و به عادات روزمره مانند 
دفعات شستشو، نوع شامپو، استفاده از سشوار 
و اتو مو بستگی دارد. عاوه بر اصاح عامل 
زمینه ساز، می توان استفاده از نرم کننده هنگام 
استحمام را نیز پیشــنهاد داد؛ البته نباید به 
سطح پوست برسد. ماســاژ موها با کرم مو 
یا روغن بادام پس از شستشــو نیز در حفظ 

رطوبت موها و بهبود خشکی مؤثر است.
اصول شستشوی موهای خشک ��

افرادی که موهای خشــک دارند توجه کنند 
که شستشــوی موها هر ۲ روز یکبار کفایت 
می کند و البته نباید موها در هر دفعه استحمام 
بیش از یک بار با شامپو شسته شود. بهترین 
شوینده نیز شامپو مخصوص موهای خشک 
است تا مشکل تشدید نشود. آب خیلی گرم 
نیز برای شستشــوی موها توصیه نمی شود، 
زیرا باعــث افزایش تبخیــر رطوبت موها 
می شود. از طرفی، هنگام شستشو باید موها 
را به آرامی ماساژ داد. یکی از عادات اشتباه و 
مرسوم این اســت که افراد حوله را با شدت 
روی موها می کشــند که شکنندگی تارهای 
مو را به دنبال دارد. بهتر است حوله روی موها 
گذاشته شده و با فشــار مایم، آب اضافی 
موها گرفته شود. در شرایط شنا در استخر و 
دریا نیز توصیه می شود موها پوشیده شوند، 
زیرا مواجهه طوالنی موها با نور خورشــید و 
باد در کاهش رطوبت طبیعی موها نقش دارد. 
البته حتماً شستشوی موها با شامپوی مناسب 
موهای خشک ضروری است، زیرا نمک آب 
دریا و کلر آب اســتخر پس از شــنا در دریا 
و اســتخر نیز به ساختار طبیعی موها آسیب 

می رساند و می تواند خشکی و وزشدن موها 
را به دنبال داشته باشد.

خشکی مو در کودکان ��
خشــکی موهــا در ســنین مختلف ممکن 
اســت بروز کند که عموماً ناشــی از عادات 
زندگی روزمره است. البته اگر به رغم رعایت 
توصیه های حفظ سامت پوست و مو مانند 
انتخاب شــوینده مناسب، کاهش استفاده از 
سشــوار و اتو مو و... وضعیــت موها بهبود 
نیافــت، بهتر اســت با متخصص پوســت 

مشورت شود تا بررسی دقیق تر انجام گیرد.
خشکی مو در تابستان ��

خشــکی موها به معنای کاهــش رطوبت و 
چربی طبیعی موهاست، اما این مساله الزامًا 
در تابســتان یا شــرایط گرم زندگی اتفاق 
نمی افتد. همان طور که اشــاره شد خشکی 
موها غالباً ناشــی از عادات مرسوم شستشو، 
بهداشــت و آرایش موهاست. البته مواجهه 
مســتمر و طوالنی موها با نور خورشید و باد 

نیز در کاهش رطوبت موها تأثیر دارد.
شکایت خانم ها از خشکی موها ��

پوست سر همه افراد به طور طبیعی به دلیل 
ترشــحات غدد چربی، چرب می شــود که 
این روند در بعضــی افراد کمتر و در بعضی 
دیگر بیشتر است. از آنجا که معمواًل خانم ها 
موهای بلندی دارند، حتی به رغم چربی زیاد 
پوســت سر، ممکن اســت چربی و رطوبت 
به اندازه کافی به تارهای مو نرسد. از طرفی 
بیشتر خانم ها تمایل به استفاده از رنگ مو، 
سشوار، اتو مو و... دارند که خشکی تارهای 
مو را تشــدید می کند. همچنین به طور کلی 
خانم ها بیشــتر از آقایان موها را می شویند 
که تکرر شستشــو، خشکی موها را به دنبال 
دارد. مشــابه این اتفاق زمانی که دســت ها 
مرتب شسته می شوند با عائم خشکی بروز 

می کند.

خشکی موها 
پیامد عادات 

اشتباه

خشکی موها یکی از مشکات 
شــایع اســت که معمــواًل با 
شــکنندگی و موخــوره دیده 
دارد.  نازیبایی  و ظاهر  می شود 
خیلی از افراد دنبال روش های 
سریع برای بهبود سامت موها 
هستند، اما خشکی موها ارتباط 
مســتقیمی با عــادات روزمره 

بهداشت و زیبایی دارد.

شاید شما نیز از جمله کسانی باشید که 
دستکم چند بار تجربه داغ شدن کف 
پا و احساس ســوزش در این منطقه 
از بدن را داشــته اید. این احســاس 
ناخوشایند و شایع معمواًل در طول شب 
رخ داده و باعث می شود نتوانید خواب 
راحتی داشته باشید هر چند شدت آن 
متغیر بوده و معمــواًل با گزگز کردن 
و مورمور شــدن همراه است. نام این 
 )neuropathy( »نوروپاتی«  عارضه 
اســت. اما علت چیست؟ در بسیاری 
از موارد، فشــار بیش از حد به کف پا 

مانند کوهپیمایی یا ایستادن بیش از 
حد عامل اصلی ســوزش کف پاست 
اما در برخی مــوارد علت این امر به 
عفونت قارچی، بارداری یا حتی آسیب 

به اعصاب محیطی پا باز می گردد.
افرادی که به دیابت یا عفونت اچ آی 
وی مبتا هستند و کسانی که مصرف 
الکل زیاد داشته، از کمبود ویتامین ب 
رنج می برند یا حتی با سم های خاصی 
تماس داشــته اند، ممکن است دچار 
داغ شــدن کف پا شوند. به طور کلی 
می توان علت داغ شــدن کف پا را به 

عوامل زیر نسبت داد:
چاقی و اضافه وزن
اعتیاد به دخانیات

مصرف الکل
اضطراب و تنش های عصبی
پوشیدن کفش های نامناسب

پوشــیدن جوراب های بافته شــده از 
الیاف مصنوعی
بیماری دیابت

1۲-B و B۶ کمبود ویتامین های
افزایش اسید اوریک خون

اختال در فعالیت های کلیه

شیمی درمانی
بیماری مزمن کلیوی

نوروپاتی دیابتی
یکی از شــایع ترین دالیل داغ شدن 
کف پا و به اصطاح ُگر گرفتگی آن 
نوروپاتی دیابتی اســت که از عواض 
ابتــا به دیابت نوع 1 و ۲ به شــمار 
می آید و در نتیجه آســیب رســیدن 
به اعصاب پا ایجاد می شــود. در این 
صورت ممکن است عائمی مانند سر 
درد، بی حسی در دست و پا و سوزن 

سوزن شدن زیر پا را نیز حس کنید.

علت داغ 
شدن 
کف پا 

چیست؟
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خواندنی

خربخوان

همه چیز درباره لیموزین والدیمیر پوتین؛
 آئوروس سنات

روسیه در سال ۲013 از برنامه خود برای راه اندازی 
خط تولید خودرو Aurus یا همان لیموزین پوتین 
خبر داده بود، اما تنش های این کشــور با غرب در 
ســال ۲01۴ باال گرفت. موضوعی که سبب شد 
روس ها توجه ویــژه ای به تولید داخلی خود بکنند 
و این پروژه را سرعت ببخشــند. در واقع از زمان 
تحریم های غرب علیه روسیه در سال ۲01۴ این 
کشــور تمام توان خود را به کار گرفته است تا از 
وابســتگی به محصوالت و فناوری های وارداتی 

بکاهد.
Aurus نیز یک شــرکت تازه وارد روسی است که 
قصــد رقابت با بنتلی و رولــز رویس را در بخش 
ماشــین های الکچــری دارد. البته بعیــد به نظر 
می رسد که تولید این سدان در آینده نزدیک تأثیر 
چشــمگیری بر صنعت خودروسازی روسیه داشته 
باشد. اما پروژه ســاخت این ماشین برای کرملین 

مهم تلقی می شود.
وزیر صنعت روســیه اعام کرده است که تا پایان 
ســال جاری میادی تعداد ۲00 تــا 300 عدد از 
این خودرو تولید خواهد شــد. طبق شنیده ها مدل 
پایه این محصول 1۶0 هــزار دالر قیمت خواهد 
داشت. روسیه حتی از سال ۲018 امکان ثبت پیش 
سفارش برای نســخه مناسب شهروندان عادی را 
نیز فراهم کرده اســت و امیدوار است که در آینده 
بتوانــد به آمار تولید بین 5 تــا 10 هزار خودرو در 

سال نیز برسد.
�� Aurus Senat مشخصات و ویژگی های

به گزارش رسانه های روسی در این خودرو از یک 
موتور ۴.۴ لیتری وی 8 با قدرت ۶00 اســب بخار 
استفاده شده است و نیروی تولید شده توسط آن از 
طریــق یک گیربکس ۹ دنده ای به چرخ ها منتقل 
می شود. شــنیده ها حاکی از این است که در آینده 
یک موتور اختصاصی ۶.۶ لیتری وی 1۲ با قدرت 
بیش از 800 اســب بخار در این خودرو اســتفاده 

خواهد شد.
پوتین در طول چهارمین مراســم تحلیف خود به 
عنوان رئیس جمهور روســیه در ســال ۲018 از 
مدل مخصوص این ماشــین استفاده کرد و از آن 
هنگام بود که این لیموزین به پای ثابت سفرهای 
خارجی رئیس جمهور روســیه تبدیل شده است. 
گفته می شــود که خود پوتین ایــده این پروژه را 
مطرح کرده است و عنوان کرده که ترجیح می دهد 
به جای اســتفاده از یک ماشین خارجی همچون 

مرسدس، از نمونه داخلی استفاده کند.
البته افراد عــادی نیز می توانند این خودرو را تهیه 
کنند اما نســخه پوتین به شکل خاصی تهیه شده 
اســت. این خودرو توانایی مقاومــت در برابر تک 
تیراندازها و حمات شــیمیایی را دارد و همچنین 
از تجهیزات مخابراتی پیشرفته ای نیز بهره می برد 
که آن را عمًا به یک پســت فرماندهی سیار بدل 

کرده است.
البته به جزئیات نیز در این ماشــین توجه خاصی 
شــده است. درهای خودرو بســیار بزرگ طراحی 
شده اند تا پیاده و سوار شدن به راحتی صورت گیرد. 
دو تا از صندلی های عقب قابلیت جمع شدن دارند 
و به منظور امنیت بیشــتر، حتی اگر فرد اقدام به 
کشیدن شیشه های لیموزین کند، باز هم از طریق 
دوربین های مدار بسته می توانید از اتفاقات بیرونی 

اطاع داشته باشد.
همچنیــن یک در خروج اضطــراری نیز در عقب 
ماشین تعبیه شده است. حتی تایرهای این خودرو 
نیز ضد گلوله هســتند. در واقــع وزن باالی این 
خودرو به دلیل اســتفاده از شیشه های ضد گلوله، 
بدنه فوق العاده مقاوم و تمهیــدات امنیتی خاص 

تعبیه شده در آن است.
ایــن خودروی تقریباً ۶ تنی در برابر انفجار بمب و 
گلوله مقاوم اســت و می تواند در مدت ۶ ثانیه به 
سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسد. بدون شک 
این خودرو ویژگی های بســیار دیگری نیز دارد که 

تاکنون برای رسانه ها فاش نشده است.
والدیمیر پوتین دوشــنبه هفته گذشــته به طور 
مجازی در مراســم آغاز به کار خــط تولید انبوه 
آئوروس سنات شرکت کرد. این کارخانه در منطقه 
ســنات آالبوگا در جمهوری تاتارستان روسیه قرار 
دارد. وی در طی این مراســم گفت: »این رویداد 
مهمــی برای صنایــع خودروســازی و مجموعه 
صنایع روسیه اســت و خریداران می توانند از ماه 
آینده میادی نخستین لیموزین ساخت روسیه را 

خریداری کنند.«
رئیس جمهور روسیه همچنین اعام کرد که بدون 
شــک خودروهای تولیدی این کارخانه طرفداران 
زیادی خواهد داشــت. پوتیــن همچنین در رابطه 
با تجربه اســتفاده از ایــن لیموزین گفت: »من از 
این خودرو اســتفاده می کنم و بارها با آن رانندگی 
کرده ام. آئوروس واقعاً خودرو خوبی است و با همه 

استانداردهای جهانی مطابقت می کند.«

خربخوان

سولوگامی چیست؛ 
چرا زنان به ازدواج با خودشان 

عالقه پیدا کرده اند؟

ســولوگامی یا ازدواج با خود پدیده ایست که این 
روزها در جوامع غربی و حتی آســیایی رواج یافته 
است. سوفی تانر 38 ساله نیز یکی از افرادی است 
که اخیراً به جرگه دوستداران سولوگامی پیوسته و 
در مصاحبه ای که اخیراً با نشریه ایندیپندنت داشته 
از دالیلش برای این کار گفته است. سرماخوردگی 
و رابطه بدی که با نامزدم داشتم مرا وادار کرد که با 
خودم ازدواج کنم. مردم عادت دارند که ازدواج و با 
هم بودنشان را جشن بگیرند اما هیچکس رهایی از 
شرایط بد و بازگشت به رضایت و خوشبختی فردی 
را جشــن نمی گیرد. به همیــن خاطر نیز تصمیم 
گرفتم که این موفقیت را به تنهایی جشن بگیرم. 
در تاریم 1۶ می سال ۲015 سوفی به کلیسایی در 

برایتون انگلستان رفت تا با خودش ازدواج کند.
در آن زمان، سولوگامی یا ازدواج سوفی با خودش 
بسیار خبرساز شد چراکه امری نسبتاً تازه به شمار 
می رفت اما حاال شــاهد رواج هر چه بیشــتر این 
پدیــده در جوامع غربی هســتیم. البته این پدیده 
آنچنان که تصور می شود همه گیر نیست اما دیگر 
مانند سابق باعث تعجب ســایرین هم نمی شود. 
هفته گذشته خانم دیگری به اسم الئورا مسی در 
ایتالیا با خودش ازدواج کرد و جالب آنکه در مراسم 
ازدواجش پذیرای ۷0 مهمان بود و هرآنچه که در 
یک مراسم عروسی سنتی انتظار دارید را در جشن 

خود تدارک دیده بود.
امــا این ترند از کجا آمده؟ ماجرا به یک ســریال 
هالیوودی بزاز می گردد کــه در آن کاراکتر اصلی 
داســتان عاشق خرید حلقه ازدواج و دریافت هدیه 
از همســر آینده اش بود امــا از آنجا که هنوز مرد 
زندگی اش را پیــدا نکرده بود تصمیم می گیرد که 
بــا خودش ازدواج کند و این هدایا را برای خودش 
بخرد. اما برخی کارشناسان معتقدند که سولوگامی 
دالیل پیچیده تری دارد که ما در ادامه به برخی از 

آنها اشاره خواهیم کرد:
البته برخی از طرفداران سولوگامی مصمم هستند 
که زندگی پیــش روی خود را بــه تنهایی ادامه 
دهنــد اما بســیاری از این افــراد برنامه ای برای 
تنها ماندن ندارند. درواقع هــدف آنها از ازدواج با 
خودشان جایگزین کردن شریک آتی زندگی شان 
نیســت و ابداً نمی خواهند مانع از پیش قدم شدن 

خواستگاران آتی شوند.
تغییر زمانه ��

یکــی دیگــر از پدیده هــای تاثیرگــذار در رواج 
سولوگامی کم رنگ شــدن سنت ها و ازدواج های 

مبتنی بر رسوم است. سوفی در این باره می گوید:
برای برخی از مردم ازدواج ســنتی بهترین حالتی 
است که می تواند رخ دهد اما با توجه به نرخ باالی 
طاق در جوامــع غربــی و نارضایتی های میان 
زوجین، دستیابی به یک ازدواج موفق مرتب دشوار 
و دشوارتر می شود. چه کسی می تواند مطمئن باشد 
که ســولوگامی بهترین گزینه برای این جور افراد 

نیست؟
سولوگامی ابداً به معنای خودشیفتگی نیست. ��

در نهایت بزرگ ترین انتقادی که به سولوگامی وارد 
می شود این است که افراد به خاطر خودشیفتگی با 
خودشان ازدواج می کنند. در واقع زنی که می گوید 
می خواهم با خودم ازدواج کنم یعنی شیفته خودش 
اســت و باور دارد که از خودش بهتر پیدا نمی شود 
اما ســوفی معتقد است که این باور نادرست است. 
اول به ایــن دلیل که در ازدواج های ســنتی هم 
عروس ها دوست دارند مراسم حول آنها بچرخد و 
ستاره مجلس باشند و دوم اینکه این گفته ها ریشه 
در زن ســتیزی دارند. همانطور که در ابتدای این 
مطلب گفته شــد اغلب افرادی که به سولوگامی 
روی می آورند زنان هســتند و این زنان عموماً در 
طول زندگی شان تحقیر شده اند. در جوامع امروزی 
اگر مردی مستقل زندگی کند مورد تقدیر و ستایش 
قرار می گیرد اما وقتــی زندگی تنها می ماند همه 
از ناراحتی یا خودشــیفتگی اش صحبت می کنند. 
جوامع امروزی منتقد سرسخت زنان تنها هستند. 
سولوگامی شیوه ای نوین برای فاصله گرفتن از این 

باورهای غلط است.

حتــی اگــر وجــود فرازمینی هــا اثبات 
شــود، برقراری تماس بــا آن ها می تواند 
ریســک هایی برای تمدن بشر به دنبال 
داشته باشد و حتی به نابودی آن بینجامد.

وزارت دفــاع ایــاالت متحــده در آوریل 
۲0۲0 ویدئویی منتشــر کرد که با دوربین 
مادون قرمز هواپیمای ناوگان دریایی این 
کشور ضبط شده بود. این فیلم برخورد با 
مجموعه ای از پدیده های هوایی ناشناس 
را نشــان می دهد. خلبان ها مدعی بودند 
اشــیای پرنده ای با ســرعت فراصوت در 
آسمان دیده اند که خیلی سریع تغییر جهت 
می دادند؛ قابلیت هایی که فراتر از فناوری 

هواپیماهای روی زمین بودند.
امــا خلبان هــا دقیقــاً چه دیــده بودند؟ 
پدیده های جوی عجیــب؟ فضاپیماهای 
فرازمینی یا اشــیای دیگــر؟ بخش های 
مختلــف دولتی ایاالت متحــده به دلیل 
نگرانی رقبای خود از جمله روسیه و چین 
به بررســی این اتفاقات پرداختند و دولت 
در ماه جاری گزارش هایی از دانسته های 
خود منتشــر کرد. بر اساس این گزارش، 
هیچ مدرکی مبنی بر فعالیت فرازمینی ها 
در دســت تیســت؛ اما توضیحــی برای 

رویدادهای یادشده وجود ندارد.
البته باید خوشــحال باشــیم کــه هنوز 
شواهدی از تماس با تمدن های فرازمینی 
به دست نیامده اســت؛ زیرا تاش برای 
برقراری ارتباط با فرازمینی ها )در صورت 
وجود( می تواند به شدت برای تمدن انسان 
خطرناک باشد. در درجٔه اول باید محاسبه 
کنیم این تمدن ها هوشمند یا امن هستند 
و چگونه می توان به شکلی سازمان یافته با 

آن ها ارتباط برقرار کرد.
برخی گروه های علمــی در حال بحث و 
گفتگو بر ســر تماس با تمدن های دیگر 
هســتند. این بحث اهمیت ویژه ای برای 
کل زمین دارد. در طول ۶0 ســال گذشته 
دانشمندان با تلســکوپ های رادیویی به 
جســتجوی فرازمینی هــا پرداختند و در 
انتظار ســیگنال های احتمالی فرازمینی ها 
از ســتاره های دوردســت ماندند. بخش 
عمده ای از این تاش ها توســط مؤسسٔه 
جســتجوی هوش فرازمینی )SETI( در 
تاکنون  اما  سازماندهی شــدند؛  کالیفرنیا 
هیچ موفقیتی به دست نیامده است. برخی 
دانشــمندان به دنبال برنامــه ای فعال تر 
به نام ارســال پیام به هــوش فرازمینی 
)METI( هســتند. این برنامه فقط شامل 
شنیدن نیست؛ بلکه شامل ارسال پیام های 
قدرتمند به دیگر ستاره ها و برقراری ارتباط 
است. جستجوی فرازمینی ها به مرحله ای 
باالتر از پیچیدگی فناوری رســیده است؛ 

در نتیجه باید به ریسک های آن هم توجه 
داشت و قوانینی در سطح ملی و بین المللی 
اعمال کرد. بدون نظارت، حتی شــخصی 
با دسترسی به فناوری مخابراتی قدرتمند 
می تواند بر آیندٔه زمیــن تأثیر بگذارد. به 
یک دلیل ســاده فرازمینی ها می توانند از 
نظر فناوری بسیار پیشرفته تر از ما باشند: 
از  اغلب ستاره های کهکشــان قدیمی تر 
خورشــید هســتند. اگر تمدن هایی روی 
برخی سیاره ها شکل گرفته باشد در نتیجه 
تمدن های زیادی در کهکشان وجود دارند 
که ممکن است چند میلیون سال از تمدن 
ما پیشرفته تر باشند. ممکن است بسیاری 
از ایــن تمدن ها گام هــای قابل توجهی 
برای اکتشاف و مستعمره سازی کهکشان 

برداشته باشند.
از ایــن رو راز بزرگی به نام تناقض فرمی 
)Fermi Paradox( مطرح می شــود که 
نام آن برگرفته از انریکو فرمی )فیزیک دان 
ایتالیایی( است. این تناقض نشان می دهد 
که چرا تاکنون هیچ تمــدن فرازمینی را 
مشاهده نکرده ایم. راه حل های زیادی برای 
این مسئله پیشنهاد شدند. بر اساس یکی 
از این راه حل ها تمام تمدن ها با رســیدن 
به ظرفیت کافی فنــاوری در نهایت خود 
را نابود می کنند. شــاید هــم فرازمینی ها 
برخاف انسان ها تمایلی به برقراری ارتباط 
نداشته باشند. شاید تمدن های فرازمینی به 
یک دلیل مهم از برقراری ارتباط خودداری 
می کنند: ارسال سیگنال می تواند فاجعه بار 
باشد. در طول تاریخ زمین شاهد اتفاق های 
متعــددی در هنــگام برخــورد تمدن ها 
با فناوری هســتیم، فناوری پیشــرفته تر 
یــک تمــدن می تواند باعــث نابودی یا 
مستعمره سازی تمدنی دیگر شود. نسخٔه 
کیهانی ایــن اتفاقات می تواند دلیلی برای 
سکوت تمدن های فرازمینی احتمالی باشد؛ 
زیرا نشان دادن خود می تواند به معنی به 

دام افتادن یا شکار شدن باشد.
ازای دستاوردهای  فعالیت های METI در 
اندک می توانند ریسک های زیادی تحمیل 
کننــد؛ اما ایــن نگرانی هــا حامیان این 

فعالیت ها را متقاعــد نمی کنند. داگاس 
واکوچ از مؤسسٔه بین المللی MET معتقد 
اســت نیازی به نگرانی برای خطر تهاجم 
فضایی نیســت. در طــول یک قرن اخیر 
سیگنال های رادیویی و تلویزیونی متعددی 
به فضــا ارســال شــده اند و تمدن های 
پیشرفته تر از ما احتمااًل این سیگنال ها را 
کشف کرده اند. اگر می خواستند به ما حمله 
کنند حتماً تاکنون ایــن کار را انجام داده 

بودند.
واکوچ معتقد اســت در ارزیابی ریسک ها 
نه تنها باید ریسک ناشی از یک اقدام بلکه 
باید ریســک اقدام نکردن را هم در نظر 
گرفــت. دنیای کنونی با تهدیدهای بالقؤه 
متعددی مثل گرمایش جهانی و بی ثباتی 
محیطی روبه رو اســت و ممکن اســت 
تمدن های پیشــرفته تر در گذشته با این 
مشکات روبه رو شده و برایشان راه حلی 

پیدا کرده باشند. به گفتٔه واکوچ:
اگر سیگنالی ارسال نکنیم، خود را از راه حل 

نجات تمدن بشر محروم کرده ایم.
به دالیــل واضحی بســیاری از نظرات 
مربوط به فرازمینی ها وابسته به قضاوت و 
شهود هستند. بهترین روش شاید گسترش 
بحث باشد. اگر بشریت در حین تاش با 
تماس با فرازمینی ها با پیامدهایی روبه رو 
شود، باید افراد بیشتری را در تصمیم گیری 
دربارٔه اقدام هوشمندانه سهیم کرد و این 
وظیفه نباید صرفاً بــر عهده مجموعه ای 
از ستاره شناســان رادیویی قــرار بگیرد. 
جان گرتز، ستاره شــناس SETI و یکی از 
منتقدان ایدٔه تماس مستقیم با فرازمینی ها 
است که طرحی پیشــنهادی را در جهت 
توجه جامع تر به این فعالیت ها ارائه داده. به 
باور گرتز، به قوانین و اقدامات بین المللی 
بــرای نظارت بر تماس های آشــکار نیاز 

است. گتز می گوید:
تماس با فرازمینی ها بدون توافق گستردٔه 
قبلی باید به عنوان اقدامی خطرناک برای 
بشــریت در نظر گرفته شود که می تواند 
پیامدهای ناگواری به دنبال داشــته باشد. 
این اقدام باید در ســطح ملی و بین المللی 

تحت نظارت قرار بگیرد.
امروزه هیچ منعی برای ارتباط با فرازمینی ها 
وجود ندارد. پژوهشــگران SETI از برخی 
پروتکل های غیر رســمی بــرای برقرار 
ارتبــاط با فرازمینی ها اســتقبال کرده اند؛ 
اما این پروتکل هــا هنوز تا مرحلٔه قانونی 
شــدن فاصله دارند؛ زیرا تاکنون صحبت 
دربارٔه ماقــات یا تماس با فرازمینی ها با 
وجود منطقــی بودن چنین رویدادی هنوز 
در سطح فرضیه باقی مانده است. ارزیابی 
مزایــا و معایب فعالیت های جســتجوی 
نیست. نمی دانیم اصًا  فرازمینی ها آسان 
تمدن های فرازمینی وجــود دارند یا خیر. 
در صورت وجود دوســتانه رفتار می کنند 
یا خیر. با توجه به ریســک های احتمالی 
تاش برای تماس با فرازمینی ها آیا بهتر 

است صبر کنیم؟
SETI در ســال ۲015 برنامٔه ده ساله ای 
بــا   Breakthrough Listen نــام بــه 
بودجٔه صد میلیــون دالری آغاز کرد؛ در 
نتیجه ســیگنال های بیشــتری ثبت و از 
توان محاســباتی بیشــتری برای تحلیل 
خواهد  اســتفاده  ضبط شده  سیگنال های 
کــرد. نمی توان پیش بینی کــرد چقدر با 
کشــف فرازمینی ها فاصلــه داریم؛ اما بر 
اســاس تخمین هــای گرتز، شانســمان 
صد برابر گذشــته افزایش یافته اســت. 
جســتجوی فرازمینی ها از طرفی می تواند 
دانش ستاره شناســان دربارٔه ســیاره های 
فراخورشــیدی را افزایش بدهد. از زمان 
کشــف اولین ســیارٔه فراخورشــیدی در 
ســال 1۹۹۲ تاکنون بیش از 5000 سیارٔه 
فراخورشیدی کشف شده و نرخ اکتشافات 
رو به افزایش است. هر کدام از این سیاره ها 
می توانند امید پژوهشگران SETI را برای 

تماس با فرازمینی ها افزایش بدهند.
امــا چرا وقتی مســیرهای امن تری برای 
کشف فرازمینی ها داریم باید ریسک های 
زیاد را تحمل کنیم؟ البته حتی گوش دادن 
به سیگنال ها مشکات نظارتی خود را دارد: 
برای مثال اگر شــخصی بتواند سیگنالی 
فرازمینی کشف کند، باید برای پاسخگویی 
و چگونگی پاسخ دادن تصمیم گیری شود. 
قطعاً چنین اقدامی نتیجٔه تصمیمی جمعی 
است و می تواند زندگی بشر را تهدید کند؛ 
اما فعًا هیچ مکانیزم نظارتی وجود ندارد. 
هر فرد یا ملتی می تواند به خواســت خود 
ســیگنال هایی ارســال کند. هر دو مسیر 
گوش دادن به فرازمینی ها یا تاش برای 
برقراری ارتباط با آن ها به مرحله ای رسیده 
که مســتلزم بحث عمومی و گســترده و 
قانون گذاری اســت. رهبران  همچنیــن 
ملت ها باید در این راســتا تاش کنند و 
از طریق ســازمان ملل اقدامی هماهنگ 
را انجام بدهند؛ وگرنه ممکن است خیلی 

دیر شود.

تماس با فرازمینی ها می تواند به نابودی تمدن بشر بینجامد

ریسک برای ادامه حیات بشر

شــنژو 1۲، نخستین مأموریت پرواز فضایی 
سرنشــین دار در نزدیک به 5 سال گذشته، 
در حال ارسال فضانوردان به تیان هه، بخش 
اصلی ایستگاه فضایی جدید چین است. اگر 
همه چیز طبق برنامه پیش برود، سه فضانورد 
چینی به مدت سه ماه در ماژول 1۶٫۶ متری 
تیان هه سکونت خواهند کرد و مجموعه ای 
از آزمایش ها و فعالیت های نگه داری را انجام 

خواهند داد.
نی هایشــنگ، فرمانده شنژو 1۲، سه شنبه 
در جریان کنفرانســی خبری در جیوچوان 
گفت: »مفتخریم که پیشــگام مجموعه ای 
از مأموریت های انســانی برای ساخت وساز 
ایســتگاه فضایی باشیم و انتظارات فراوانی 
داریــم. ما نه تنها ماژول اصلــی را به خانٔه 
فضایی تبدیل خواهیم کرد، بلکه دســت به 
آزمایش مجموعــه ای از فناوری های مهم 
خواهیم زد. کارهای دشــوارتر و چالش های 

بیشتری وجود خواهد داشت.«
نــی پیش از پرتــاب امــروز، دو مرتبه در 
مأموریت شــنژو ۶ در ســال ۲005 و شنژو 
10 در سال ۲013 به مدار زمین سفر کرده 
بود. همسفران او در شنژو 1۲، لئو بومینگ، 
فضانورد کهنه کار از مأموریت شــنژو ۷ در 
سال ۲008 و تانگ هونگبو، فضانورد تازه کار 

هستند.
پرتاب شــنژو 1۲، ســومین از مجموع 11 
پرتابی است که برای ساخت ایستگاه فضایی 

جدید چین نیاز خواهد بود. چین انتظار دارد 
ساخت وساز این ایستگاه تا پایان سال ۲0۲۲ 
تکمیل شود. نخستین پرتاب 8 اردیبهشت 
امســال انجام شــد و در جریان آن، ماژول 
تیان هه در مــدار نزدیک زمین قرار گرفت. 
8 خرداد با انجام دومین پرتاب، فضاپیمای 
باربری تیانژو ۲ به همراه ۶٫۶ تن محموله به 
فضا فرستاده شد. این فضاپیما همچنان به 

ماژول اصلی ایستگاه متصل است.
با دو پرتــاب از 8 مأموریت ساخت وســاز 
آزمایشــگاه«  »ماژول هــای  باقی مانــده، 
به نام های ونتیان و منگتیان به مدار فرستاده 
خواهند شــد. این دو ماژول با اتصال به دو 
طرف تیان هه، سکونتگاهی T-شکل ایجاد 
خواهنــد کرد که اندازٔه آن، حدود 15 درصد 
ایســتگاه فضایی بین المللی خواهد بود. به 

گفتٔه مقام هــای چین، در جریــان مرحلٔه 
ساخت وســاز، ســه پرواز بازتأمین محمولٔه 
رباتیک و ســه مأموریت سرنشین دار دیگر 

پرتاب خواهند شد.
شــنژو 1۲ نخســتین پرتاب سرنشــین دار 
از اکتبر ۲01۶ محســوب می شــود. در آن 
زمان، سه فضانورد مأموریت شنژو 11 برای 
اقامت یک ماهه به ایستگاه فضایی آزمایشی 
تیان گونگ ۲ فرســتاده شدند. چین نسخٔه 
اول تیان گونگ را در سپتامبر ۲011 پرتاب 
کرده بود. این ایستگاه میزبان دو خدمه، هر 
کدام شامل سه فضانورد شد که در سال های 
۲01۲ و ۲013 بــه مدت تقریباً دو هفته در 
آن اقامــت کردند. هر دو ایســتگاه فضایی 
پیشین اکنون از بین رفته اند. تیان گونگ 1 
در آوریل ۲018 با سقوط به سمت زمین بر 
فراز اقیانوس آرام در جو سوخت. تیان گونگ 
۲ نیز در ژوئیه ۲018 به صورت کنترل شده 

از مدار خارج شد.
تیان هه بســیار بزرگ تــر و پیچیده تر از دو 
ســکونتگاه فضایی آزمایشی پیشین است. 
این ماژول سه اتاق خواب مجزا و سه برابر 
فضای داخلی بیشــتر از نسل های پیشین 
دارد. سه فضانورد در طول اقامتشان، ماژول 
اصلی، سامانه های مختلف آن و لباس های 
فضانــوردی را آزمایش خواهنــد کرد و دو 
پیــاده روی فضایی خــارج از تیان هه انجام 

خواهند داد.

سارا ارجمند
روزنامه نگار

چین سه 
فضانورد را با 
موفقیت به 

ایستگاه فضایی 
جدید خود 

پرتاب کرد

با پرتاب سه فضانورد چینی به 
مأموریت  نخستین  زمین،  مدار 
پرواز فضایی سرنشــین دار این 
کشــور در نزدیک به 5 ســال 

گذشته انجام شد.
ایســتگاه فضایــی جدید چین 
بــه زودی میزبــان نخســتین 
بازدیدکننــدگان انســانی خود 

خواهد بود. 

میالد میرکانی
روزنامه نگار
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بازار مالی

نگاه روز

خیز بازار بورس با رشد دالر

بازارهای دالر و ســکه در دومین هفته متوالی روند رو 
به رشدی را به ثبت رســاندند. شاخص کل سهام نیز 
 در هفته گذشته اندکی افزایش یافت. برخی بازارهای 
بین المللی مانند بازار نفت نیز رشد قابل توجهی داشتند. 
این در حالی است که ارزش برخی دارایی ها مانند بیت 
کوین و برخی فلزات پایه کاهشــی بوده است. اگر چه 
واکسیناسیون در بسیاری از کشورها روند قابل قبولی 
داشته اما تا واکســینه شدن 80 درصد از مردم جهان، 
خطر جهش های جدید ویــروس کرونا و عدم بازیابی 
اقتصاد جهانی همچنان وجــود دارد. بازارهای داخلی 
نیز متأثر از اخبار سیاســی و اقتصادی قابل پیش بینی 

نیستند.
در ابتدای هفته گذشــته )منتهی به 1۴ خرداد( قیمت 
دالر بیش از 800 تومان افزایش یافت و در ادامه هفته 
با طی مسیری تقریباً مسطح به ۲3 هزار و ۹۲0 تومان 
رســید. سکه نیز با روندی مشابه دالر تغییر یافت و در 
نهایت با رشد 5.3 درصدی نرخ 10 میلیون و 850 هزار 
تومان را ثبت نمود. با توجه به طوالنی شدن مذاکرات 
وین و گمانه زنی ها در خصوص نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری نرخ ارز و ســکه افزایش یافته است. برخی 
تحلیلگران رشــد قیمت ها را موقتی می دانند چرا که با 
نزدیک شدن به انتهای فعالیت دولت دوازدهم احتمال 
افزایش عرضه ارز و کاهش قیمت ها وجود دارد؛ اتفاقی 
که در سه روز پایانی هفته رخ داد. اگر چه بازارساز نقش 
مهمی در قیمت های تعادلــی دارد اما اتفاقات و اخبار 
سیاسی و تأثیر متغیرهای مهمی چون رشد نقدینگی و 
انتظارات تورمی تعیین کننده های قیمتی مهم تری در 

هفته های آتی خواهند بود.
شاخص کل ســهام که در هفته منتهی به ۷ خرداد با 
افت 3.۹ درصدی روبرو بود در هفته گذشته با رشد 3.5 
درصد از کانال 1 میلیون و 1۴8 هزار واحدی عبور کرد. 
رشــد قیمت دالر، گزارش نسبتاً امیدوارکننده عملکرد 
ماهانه شرکت ها، نزدیک شدن به فصل مجامع، ادامه 
رشــد قیمت کاالهای جهانی از مهم ترین دالیل رشد 
شاخص کل در این هفته بوده است. تمایل سهامداران 
به ســرمایه گذاری در نمادهای بزرگ و افزایش ورود 
پول حقیقی به نمادهای کامودیتی محور در نتیجه رشد 
قیمت این شرکت ها از عوامل بهبود بازار بورس و رشد 
تقاضا در هفته اخیر بوده اســت. البته با توجه به عدم 
قطعیت در خصــوص نتایج انتخابات ایران و مذاکرات 
بین المللی پیرامون احیای برجــام، نمی توان از تداوم 
رشد شاخص کل ســهام و بهبود بازار بورس اطمینان 
حاصل نمود. مضافاً این که سیاست های خلق الساعه، 
ابهام در آینده دالر، تصمیمات مربوط به نرخ تسعیر ارز 
و نــرخ بهره بانکی و انتظارات تورمی پیش بینی آینده 

بازار را دشوارتر نموده است.
قیمت نفت که در هفته منتهی به ۲8 می رشــد قابل 
توجهی را به ثبت رسانده بود، در هفته گذشته )منتهی 
به ۴ ژوئن( نیز این روند افزایشی را ادامه داد. بهای نفت 
خام آمریکا به بیش از ۶۹ دالر در هر بشــکه رسید که 
این افزایش قیمت از اکتبر ۲018 بی سابقه بوده است. 
خوش بینی ها نســبت به بهبود تقاضا، پایبندی اوپک 
پاس به ادامــه افزایش تدریجی تولید نفت خام، روند 
کند پیشروی مذاکرات وین و آمار مثبت از فعالیت های 
کارخانه ای در چین از عوامل رشد بهای طای سیاه در 
هفته گذشته بوده است. اونس جهانی طا که توانسته 
بود مرز مقاومتی 1۹00 دالر را بشکند در انتهای هفته 
منتهی به ۴ ژوئن مجدداً به پایین تر از این کانال سقوط 
کرد. رشد شــاخص دالر آمریکا و بازده اوراق خزانه و 
اعام آمارهای مبنی بــر بهبود فعالیت تولیدی آمریکا 
در ماه می ســبب شد ریزش طا بوده است. در ابتدای 
هفتــه منتهی به ۴ ژوئــن ارزش بیت کوین تا مرز 33 
هــزار دالر کاهش یافت اما در انتهــای هفته از کانال 
3۷ هــزار دالری عبور کرد. این ریزش قیمت از ســه 
هفته پیش تا کنون ادامه یافته و ناشی از دالیلی چون 
اعام رئیس شــرکت تسا مبنی بر عدم پذیرش بیت 
کوین از مشتریان خود، هشدار سه نهاد معتبر چینی به 
ســرمایه گذاران در رابطه با مناسب نبودن بیت کوین 
به عنوان یک ابزار معاماتی و همچنین محدودسازی 
معامات رمز ارزها توسط چین و سخنان رئیس جمهور 
آمریکا در رابطه با مشــکات اجرایی گسترش ارزهای 
دیجیتال در آمریکا می باشد. در حالی که سرمایه گذاری 
شرکت ها در ارزهای دیجیتال ادامه داشته و نگهداری و 
فروش بیت کوین از طریق حساب های بانکی به زودی 
در برخی از بانک های آمریکا اجرایی خواهد شد و بر این 
اساس انتظار رشد قیمت ها وجود دارد، برخی تحلیلگران 
ارزش بیت کوین را همچنان حبابی دانســته و احتمال 
اصاح قیمت ها در روزهای آتی را پیش بینی می نمایند. 
در هفته منتهی به ۴ ژوئن روند بهای همه فلزات نسبت 
به هفته قبل از آن به طور کامًا معکوس تغییر یافت و 
به جز سنگ آهن قیمت سایر فلزات پایه نزولی گردید. 
تضعیف ارزش دالر آمریــکا و ادامه کاهش نرخ بهره 
می تواند عامل رشــد قیمت فلزات پایه باشد. عاوه بر 
آن انتظارات مثبت نسبت به بهبود اقتصاد جهانی سیر 

صعودی ارزش فلزات پایه را در پی خواهد داشت.

گزارش

هشدار نسبت به ورود مجلس 
به حوزه قانون گذاری رمزارزها

ماینرها در دو راهی ماندن یا فرار

 

رمزارزها و فرایند اســتخراج آن ها در حالی در دو سال 
گذشته در ایران نام صنعت را با خود یدک می کشد که 
هرچند کشور در این مساله پیشتاز بود، اما در میانه راه 
وقتی این آش به دست آشپزهای مختلف افتاد، آن را 
شور یا بی نمک کردند؛ زیرا وزارتخانه ها و سازمان های 
مختلف هر کدام سردمدار بخشی از این حوزه شدند و 

این حوزه شد: »عروس هزار داماد!«
پای لنگ مجلس در قانون گذاری حوزه رمزارز ��

رئیس کارگروه اســتخراج انجمن باکچین ایران در 
گفتگو بــا اقتصاد ۲۴ گفت: فراینــد قانون گذاری در 
حالی به دست مجلس افتاده که به هیچ عنوان مجلس 
نباید وارد این حوزه شــود.محمدرضا شرفی ادامه داد: 
نهادهــای اصلی قانون گذاری نبایــد وارد جزئیات در 
فناوری های نوین شوند و باید کارگروه های تخصصی 
با حضور تمامی نهادهای ذیربط تشکیل شده تا پس از 
بررسی اثرات در همه عرصه های کشور امکان بررسی 

و دریافت نظرات و اصاحات سریع میسر باشد.
مجلس وارد قانون گذاری فناوری های نوین نشود ��

رئیس کارگروه استخراج انجمن باکچین ایران گفت: 
ما هنوز در مرحله بررســی، تحقیق، مطالعه و توسعه 
این فناوری هستیم. طبیعی است که بایستی در حوزه 
قانون گذاری فقط به قوانین و دستورالعمل ها و مصوبات 
جزئی بســنده کنیم و قانون گذاری در عرصه کان را 
به بعد از به نتیجه رســیدن بررســی ها، پژوهش ها و 
تحقیقات نهادها و ســازمان های ذیربط و بررسی آثار 
قوانین این حوزه در اقتصاد کشور موکول کنیم.شرفی 
در پاسخ به ســؤالی  مبنی بر اینکه چرا مجلس نباید 
وارد قانون گــذاری در حوزه رمزارز شــود، گفت:، زیرا 
حوزه باکچین و میوه نوبرانــه آن؛ یعنی رمزارز یک 
فناوری نوین است و باید بتوانیم در حوزه قانون گذاری 
با ســرعت عمل در ایجاد، تغییر و تطبیق قوانین، آثار 

این پدیده را در سطح جامعه کنترل کنیم. 
بررسی  �� برای  تخصصی  کارگروه های  تشکیل  لزوم 

موضوع رمزارز
رئیس کارگروه استخراج انجمن باکچین ایران گفت: 
اگر بخواهیم قانون مجلس را تغییر بدهیم، چند ســال 
زمان می برد. شرفی ادامه داد: اگر بخواهیم در سطوح 
قانون گذاری باالی کشــور به این موضوع بپردازیم، 
فقط باید به تعیین متولیان هر حوزه اکتفا کرده و تعیین 
شرایط و جزئیات را به آن نهادها واگذار کنیم.در ادامه 
نگاهی به روند قانون گذاری رمزارزها در کشــورهای 

مختلف داریم. 
قانون گذاری ۱۳۰ کشور در بازار ارزهای دیجیتال ��

طبق گزارش جامع کتابخانه کنگره آمریکا، 130 کشور 
تاکنون قوانینی برای بازار رمزارزها تدوین کرده اند. از 
این میان موضع مشترک اکثر کشورها در زمینه نظارت 
بر این بازار، سه اقدام آگاه سازی مردم نسبت به تفاوت 
ارز کاغذی و ارز دیجیتال، هشــدار سرمایه گذاری با 
مسئولیت شخصی و وضع قوانینی در حوزه پولشویی، 
مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته ای که این بازار 

را تهدید می کند، بوده است.
به طور مثال استرالیا، کانادا و جزیره من واقع در دریای 
ایرلند بــه تازگی قوانینی وضــع کرده اند تا معامات 
مؤسســات تحت چارچوب قانون پولشویی و مبارزه با 
تأمین مالی تروریســم از طریق رمزارز انجام شود. از 
طرفی دیگر برخی کشورها همچون الجزایر، بولیوی، 
مراکش، نپال، پاکســتان و ویتنام آن را به طور کامل 
ممنوع کرده اند. اما برخی دیگر از کشــورها مثل قطر 
و بحرین رویکرد عجیبــی را برگزیده اند. آن ها امکان 
مبادلــه این ارزها را تنها در داخل مرزهای کشــور از 
شهروندان خود سلب کرده اند، اما دست آن ها را برای 

مبادالت رمزارزها در خارج از کشور باز گذاشته اند.

 محدودیت های ســختگیرانه اخیر در چین 
برای استخراج بیت کوین موجب فرار ماینرها 
از این کشور و کوچ آن ها به کشورهای دیگر 
مثل قزاقســتان یا حتی آمریکا شده است. 
به دنبال این محدودیت ها، توجه ماینرهای 
چینی به قزاقســتان جلب شــده و برخی از 
شرکت های نگران این حوزه »شبانه« به این 

کشور آسیای میانه مهاجرت کرده اند.
در همین حال، شــرکت کانان، تولیدکننده 
دستگاه های ماینر، اعام کرد شعبه خدمات 
پس از فروش خود را در قزاقســتان افتتاح 
کرده اســت. گفتنی است قزاقستان رویکرد 
مثبتی در قبال ارزهای دیجیتال دارد و بانک 
مرکزی آن می خواهد پروژه آزمایشــی ارز 
دیجیتال ملی را شــروع کند؛ اما این سؤال 
وجود دارد که آیا ایــران نیز چراغ خاموش 
پذیــرای ماینرهای چینــی همانند آنچه در 
فارم رفسنجام بودیم، خواهد بود؟ در گفتگو 
با رئیس کارگروه استخراج انجمن باکچین 
ایران در تاشیم پاســخی برای این سؤال 

بیابیم.
استخراج قانونی رمزارز؛ فرصتی که برای ایران  ��

از دست رفت

رئیس کارگروه اســتخراج انجمن باکچین 
ایران در گفتگــو با اقتصــاد ۲۴ می گوید: 
محدودیت های اعمال شــده در چین باعث 
شده ماینرها به فکر وطن دیگری برای خود 
بیفتند که در این میان قزاقستان به دلیل مهیا 
کردن شرایط الزم برای استخراج کنندگان 

رمزارز تبدیل به بهشت ماینرها شده است.
محمدرضا شرفی ادامه داد: قزاقستان یکی 
از کشــورهایی اســت که برق مازاد دارد و 
صادرکننــده بــرق اســت و از این فرصت 
استفاده می کند و از آن در ارزش آفرینی در 

کشور خود بهره می برد.

چرا ماینرها راه به مخفیگاه ها بردند؟ ��
رئیس کارگروه اســتخراج انجمن باکچین 
ایران با بیان اینکه ما می توانســتیم جا پای 
قزاقســتان بگذاریم، گفت: ایــن در حالی 
است که ما می توانســتیم از منابع درآمدی 
صنعت اســتخراج در سال های گذشته روی 
انرژی های تجدیدپذیر و همچنین توســعه 
زیرســاخت های تولید برق سرمایه گذاری 
کنیم و هم اکنون کشــور از منافع آن منتفع 
شــود. شرفی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه 
مشــکل اصلی در مســیر قانونی کار کردن 
ماینرها چیســت، گفت: ایــران به دلیل بی 

ثباتی در تصمیمات اقتصادی اعم از داخلی 
و خارجی و اتخاذ تصمیمات خلق الســاعه 
و اشتباه مســئوالن نه برای صنعت رمزارز، 
که برای صنایع دیگــر هم نمی تواند جذب 

سرمایه کند.
به جز چینی ها که ناگزیر به ماندن هستند، باقی  ��

کشورهای فعال رمزارز در ایران عالقه ای به ماندن 
ندارند

رئیس کارگروه اســتخراج انجمن باکچین 
ایــران گفــت: تا پیــش از وضــع قوانین 
ســختگیرانه در حوزه رمزارزهــا ازآنجا که 
ماینرها برای اســتخراج از شــرایط بهتری 
بهره می بردند ایران به بهشت ماینرها تبدیل 
شــده بود، اما با تصمیمات خلق الســاعه، 
وضع تعرفه ای غیرمعقــول در کنار قوانین 
سختگیرانه اینک نه بهشــت، که جهنمی 
برای استخراج کنندگان قانونی رمزارز شده 

است.
شــرفی با هشــدار نســبت بــه افزایش 
استخراج های غیرقانونی رمزارز در پی وضع 
قوانین سختگیرانه ازسوی دولت گفت: ایران 
دیگر نه تنها برای کشــورهای دیگر ازجمله 
چین برای سرمایه گذاری جذاب نیست، که 
ماینرهای خودی نیز اگر فرصتی بیابند پایی 
برای فرار از ایران و کوچ به قزاقستان قرض 

می کنند.

زنجیر قوانین سختگیرانه بر پای ماینرهای قانونی

استخراج رمزارزدرمخفیگاه ها

پرداخت حقوق های نجومی یکبار 
دیگر در صنعت بیمه خبرساز شد 
و اکنون دستمزد ۷3 و 85 میلیون 
تومانی یکی از مدیران آن، منجر 
به باز شدن دوباره این پرونده در 

محافل بیمه ای شده است.
از  نجومی  کلیدواژه حقوق هــای 
سال ۹5 از صنعت بیمه در ادبیات 
اقتصــادی ایران جــا بازکرد. 1۶ 
اردیبهشت ماه ســال ۹5 بود که 
مدیران  برخی  حقوقی  فیش های 
بیمه  در  مســتقر  بیمــه  صنعت 
مرکزی در چند رسانه غیررسمی، 
منتشــر شــد و روز بعــد در 1۷ 
اردیبهشت، اخبار ساعت ۲1 شبکه 
اول صدا و ســیما در گزارشی با 
ارجاع به فیش های حقوقی منتشر 
شده در وبسایت ها گفت سه مدیر 
ارشــد بیمه مرکزی در اسفندماه 
13۹۴ روی هــم 180 میلیــون 

تومان حقوق و مزایا گرفته اند.
موج افشای حقوق های نجومی از  ��

کجا بلند شد؟
اما این همه ماجرا نبود بلکه یک 
روز بعــد، تصاویری از فیش های 
حقوقی چنــد ده میلیون تومانی 
معاونان بیمه مرکزی در رسانه ها 
افشــا شــد و به دنبال آن، چند 
روز بعد، رئیس کل بیمه مرکزی 
جمهوری اســامی ایران استعفا 
داد. اینجا بود که به یکباره موجی 
از انتشار فیش های حقوقی و سایر 
ارشــد  مدیران  با  مرتبط  مدارک 
سازمانهای مختلف در ایران آغاز 
شــد؛ در حالی که ماده ۷۶ قانون 
خدمات کشوری به صراحت اعام 
دولت  در  هیچ کــس  که  می کند 
نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق 
یک کارمند عادی )یعنی حداکثر 
5۲ میلیــون و 500 هزار ریال در 

سال مذکور،( حقوق بگیرد؛ به هر 
حال تب موضوع باال بود و بعد از 
مدتی هم مثل همه مسائل دیگر، 

فروکش کرد.
آن روزها مرتضی حســنی عقدا، 
منابع  معاون توســعه مدیریت و 
بیمــه مرکزی از اولین کســانی 
بود که فیش حقوقی اش منتشــر 
شد. بر اســاس فیش منتسب به 
او، حســنی عقدا در اسفند 13۹۴، 
معادل 8۷ میلیون تومان دریافتی 
داشــت؛ مطابق این فیش او چند 
صد میلیون تومان وام هم دریافت 

کرده بود.
همان زمان بود که بیمه مرکزی 
اعام کــرد بخش زیادی از آنچه 
به حسنی عقدا و دیگر مدیران این 
نهاد داده شــده »معوقات« بوده، 
با این حال بــا تغییر رئیس بیمه 
مرکزی مرتضی حســنی عقدا از 
مقام خود برکنار شد. در عین حال، 
انتشــار فیش های حقوقی برخی 
مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار 
درشت آن شگفتی و انتقاد بسیاری 
را برانگیخت و اختاف دریافتی ها 
در فیش هــای حقوقی آنقدر زیاد 
بود که واکنش های منفی زیادی 
را در رســانه ها و افــکار عمومی 

موجب شد.
غالمرضا تاجگردون در بیمه سرمد  ��

خاطرات فیش های حقوقی نجومی 
را زنده کرد

اما اینک دوبــاره پای فیش های 
حقوقی نجومی بــه صنعت بیمه 
بــاز و اتفاقــاً موضــوع در مورد 
یکی از مدیران پرحاشــیه صنعت 
بیمه تکرار شــده است. غامرضا 
تاجگردون، مدیرعامل بیمه سرمد 
که انتصــاب او از ســوی هیأت 
مدیره به عنــوان مدیرعامل این 

شــرکت بیمه ای هم، جریان ساز 
شده بود، دیروز بعد از گذشت تنها 
دو ماه، بدلیل حقوق نجومی از این 

شرکت جدا شد.
روزهــای آخرین ســال ۹۹ و در 
تاجگردون  غامرضا  اســفندماه، 
به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه 
سرمد انتخاب شد و اکنون بعد از 
گذشــته دو ماه، هیأت مدیره این 
شــرکت مصوب کرده اند که وی 
را عزل کنند و فعًا سرپرســتی 
را به مهدوی بسپارند. فیش های 
حقوقــی تاجگــردون حکایت از 
دریافت ارقــام نجومی ۷3 و 85 
میلیون تومان به عنوان حقوق به 
ترتیب در دو ماه نخســت فعالیت 
خــود در فروردین و اردیبهشــت 
سال جاری دارد.نکته حائز اهمیت 
آن است که تاجگردون در مجلس 
کمیســیون  ریاســت  هم،  دهم 
برنامه و بودجه را بر عهده داشت 
و در مجلــس یازدهم نیز از حوزه 
وارد خانه  انتخابیــه گچســاران 
ملت شــد امــا اعتبارنامه اش به 
تأیید  مــورد  مالی  تخلفات  دلیل 
نماینــدگان قــرار نگرفــت و از 

مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.
از استخدام ۱۷ گچسارانی در بیمه  ��

سرمد تا حقوق ۸5 میلیون تومانی در 
اردیبهشت ۱۴۰۰

اکنون، ســیدمحمد یمنی، عضو 
هیأت مدیره بیمه سرمد که گفته 
بی طرف ترین  تا حدودی  می شود 
فرد در هیأت مدیره بیمه ســرمد 
است، معتقد است که تاجگردون، 
شرکت بیمه سرمد را دچار حواشی 
سیاسی کرده و ادامه این روند به 
نفع این شــرکت نبوده و بنابراین 
تاجگردون از سمت خود عزل شده 
است. وی در گفتگویی اعام کرده 
که افزایش 1۴ درصدی نســبت 
خســارت و کاهش 50 درصدی 
پرتفو از دیگر شاخص هایی است 
که از ســوی هیأت مدیره مورد 
بررســی قرار گرفته و در ماههای 
ابتدایی امسال پرتفوی شرکت به 
۲۷8 میلیارد تومان رسیده در حالی 
که این رقم در مدت مشابه سال 
گذشته ۶00 میلیارد تومان بوده و 
نســبت به برنامه پیش بینی شده 
بودجه 50 درصد عقب مانده است.

یمنی اعام کــرد که تاجگردون 
1۷ نفر از آشــنایان خود از شهر 
گچســاران را به اســتخدام بیمه 
سرمد درآورده است؛ ضمن اینکه 
اکنون هــم، دریافتی تاجگردون 

مورد تائید هیأت مدیره نبوده است 
و به همین دلیل نیز هیأت مدیره 

به موضوع ورود کرده اند.
وی افــزود: نکته حائــز اهمیت 
آن اســت که حقــوق مدیرعامل 
به استناد اساســنامه شرکت باید 
با تائید و پذیــرش هیأت مدیره 

تنظیم شود.
سهامدار عمده حقوق تاجگردون  ��

را تعیین و تائید کرد
یک کارشــناس ارشد در صنعت 
بیمه  بــا بیان اینکه حقوق هیأت 
مدیره و بــه خصوص مدیرعامل 
شــرکتهای بیمه را ســهامداران 
گفت:  می کننــد،  تعییــن  عمده 
در مورد بیمه ســرمد و مشخصًا 
پرداخت حقــوق تاجگردون، این 
حقوق و دســتمزد از سوی هیأت 
مدیره تعیین نشــده و مســتقیمًا 
از ســوی ســهامدار عمده تعیین 
کارشــناس  اســت.این  گردیده 
ارشــد صنعت بیمه معتقد اســت 
که تاجگردون بــا حمایت برخی 
افراد خاص وارد این شرکت بیمه 
شــده و وجود آن مسائل سیاسی 
و حاشــیه هایی را برای وی ایجاد 
کرده است.وی افزود: در اساسنامه 
بیمه سرمد نوشته شده که تفویض 
پاداش اعضای هیأت  تعیین  حق 
مدیره و مدیرعامل به هیأت مدیره 
امکان پذیر نیست و بنابراین این 
سناریو که هیأت مدیره بیمه سرمد 
در حوزه تعیین حقوق تاجگردون 

نقش داشته اند، منتفی است.
به هر حال اکنون حضور غامرضا 
منتفی  بیمه سرمد  در  تاجگردون 
شده و گفته می شود که سیدمحمد 
یمنی از سوی بیمه سرمد به بیمه 
مرکزی معرفی شده تا سکان این 

شرکت را به دست بگیرد.

جمال رزاقی 
رییس اتاق بازرگانی شیراز

میناسادات حسینی
روزنامه نگار

نجومی خواران این بار در صنعت بیمه

میناسادات حسینی
روزنامه نگار

ناهمخوانی 
کسری بودجه و بورس

یک تحلیلگر بازارســرمایه بــا بیان اینکه 
بورس ریســک های خاص خــود را دارد و 
نباید به مردم وعده ســود تضمین شده در 
آن را داد، گفــت: بورس نباید برای جبران 

کسری بودجه دولت به میدان بیاید.
فردین آقابزرگی با اشــاره به روند صعودی 
بازار ســرمایه طی هفته های گذشته تاکید 
کرد: به نظر می رســد که فضای مناسبی 
پیش روی بازار ســرمایه قــرار گرفته و بر 
همین اســاس الزم اســت که روش های 

صحیــح ورود به این بازار به مردم آموزش 
داده شود؛ این در حالی است که افرادی که 
سکان دولت بعد را به دست خواهند گرفت، 
نباید این توقع را در مردم به وجود آورند که 
بازار ســرمایه یک بازار بدون ریسک بوده 
و در آن ســود تضمین شده توزیع می شود.

این تحلیلگر بازار ســرمایه افــزود: ایجاد 
انتظار برای تضمین سودآوری ضربه بزرگی 
به افرادی خواهــد زد که بی اطاع از روند 
بازار ســرمایه، قصد دارند به بهانه دریافت 
سود بیشتر، وارد این بازار شوند؛ به خصوص 
اینکه با توجه به رکود در بازارهای موازی، 
همچنان بازار ســرمایه یک بازار جذاب به 
شمار می رود. وی تصریح کرد: بازار سرمایه، 
ریسک خاص خود را دارد و پوشش ریسک 
از طریق ابزارهایی صورت می گیرد و اگرچه 

تنوع ابزارها برای پیشگیری از ریسک باال 
است، اما ما تنها موارد ناقصی از این ابزارها 
را در بازار ســرمایه به کار گرفته ایم؛ به این 
معنا که در مواردی همچون اختیار فروش 
تبعی، اجرا به صورت ناقص صورت گرفته 
یا برخــی موارد همچون بــوک بیلدینگ 
و شورت ســل هم اکنون در بازار سرمایه 
ایران کارایــی الزم را ندارند؛ چراکه اختیار 
فروش تبعی به نحوی تدارک دیده شــده 
که فرد باید دارایی پایه همان سهم را بخرد 
و معاماتی در بــازار ثانویه وجود ندارد که 
قیمت به واسطه عرضه و تقاضا کشف شود. 
آقابزرگی ادامه داد: در شــرایط کنونی که 
وعده های متعددی برای حمایت از بورس 
از سوی نامزدهای ریاست جمهوری مطرح 
شــده اســت، از فحوای صحبت این افراد 

متوجه می شویم که آنها دغدغه های اهالی 
بازار سرمایه را متوجه شده و می خواهند رفع 
مشکل کنند؛ ولی این نگرانی وجود دارد که 
اگر دانش و اشــراف به ادبیات بازار سرمایه 
وجود نداشته باشد، این اشراف ناقص، منجر 
به تصمیمات ناصحیح شود و لطمه دیگری 
وارد کند. وی خاطرنشــان کرد: برخی این 
انتظــار را ایجاد می کنند کــه گویا در هر 
صــورت، تضمین داده می شــود که زیان 
احتمالی ســهامداران جبران شود؛ در حالی 
که جبران ضرر سهامداران در بازار سرمایه، 
ابزارهای خاص خود را دارد و ایجاد انتظار 
مبنی بر اینکه سودآوری باال در کوتاه مدت 
در بازار سرمایه و بورس تضمین شده است، 
یکی از ناصحیح ترین روش هایی است که 

می توان آن را به کار گرفت.

محبوبه فکوری
روزنامه نگار
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خربخوان

ماجرای پیدا شدن چند صد 
میلیارد آب در اعماق زمین چیست؟

در روزهای اخیــر ویدئویی در فضای مجازی در حال 
انتشــار اســت که به مردم نوید پیدا شــدن چند صد 
میلیــارد آب در اعماق زمین را می دهد که معاون وزیر 
نیرو در این باره توضیحاتی را ارائه داد.قاسم تقی زاده 
خامسی- معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در صفحه 
اینستاگرام خود با انتشــار این ویدئو نوشت: مطالعات 
اکتشــاف آب با عنوان آب ژرف چند ســالی است که 
توســط حوره معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
آغاز شده است. حاصل همکاری آن معاونت با وزارت 
نیرو در این زمینه منجر به حفاری یک حلقه چاه عمیق 
به عمق ۲۲00 متر )و بعدها به طور مســتقل توســط 
حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور تا عمق 
3100 متر( بود. به گفته وی آبدهی این چاه با استفاده 
از پمپاژ توسط پمپ شرکت نفت توسط ۷ لیتر بر ثانیه 
و شــوری آن نزدیک به آب دریــا بود که با حفر یک 
حلقــه چاه کم عمق آب دهی مذکور و البته با کیفیت 
خیلی بهتر و با هزینه های کمتر قابل دسترسی است. 
الزم به ذکر است چاه مذکور در ابتدا به صورت آرتزین 
)با آبدهی حدود ۴ لیتر بر ثانیه( بود اما پس از گذشت 
مدت کوتاهی به ســرعت از حالت آرتزین خارج شد و 
بنابر این خروج آب به صورت پمپ امکان پذیر است. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نوشت: ویدئویی که 
به صورت گســترده ای در فضای مجازی منتشر شده 
مربوط به عملیات شستشــوی یک چاه معمولی بوده 
و هیچگونه ارتباطی با چاه حفاری شــده در سیستان 
ندارد. این ویدئو چند سال پیش نیز در فضای مجازی 
پخش شــده و اخیراً بازنشــر یافته است. قابل به ذکر 
است عملیات شســتن چاه یک روش معمول پس از 
حفاری به روش دورانی در آبرفت یا سازند سخت است 
و منبع ویدئو منتشــر شده نامشخص بوده و بنابر این 
حتی ممکن است مربوط به ایران هم نباشد همچنین 
دکل حفاری مورد استفاده در این ویدئو با دکل حفاری 

چاه سیستان متفاوت است.

لغو تحریم های آمریکا 
علیه سه مدیر انرژی ایرانی

ایســنا: دولت آمریکا تحریم ها علیه سه مقام دولتی 
سابق ایران و دو شــرکتی که در تجارت محصوالت 

پتروشیمی ایران مشارکت داشتند را لغو کرد.
یک مقام آمریکایی که مایل نبود نامش فاش شــود 
به رویترز گفت: اقــدام دفتر کنترل داراییهای خارجی 
وزارت خزانه آمریکا یک اقدام روتین بوده و ارتباطی به 

مذاکرات اخیر برای احیای برجام ندارد.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شــنبه اعام کرد 
دفتر کنترل داراییهای خارجی و وزارت خارجه سه مقام 
دولتی ســابق ایران و دو شــرکتی که پیش از این در 
خرید، فروش، حمل یا بازاریابی محصوالت پتروشیمی 
ایران مشارکت داشــتند را از فهرست تحریم ها خارج 
کرده اســت. این اقدام نتیجه تغییر بررســی شده در 
رفتار یا وضعیت اشخاص و نهادهای تحریم شده بود 
و الزام آمریکا به لغــو تحریم ها در صورت تغییر رفتار 
یا وضعیت اشــخاص تحریم شــده را نشان می دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا به نام مقامات ایرانی سابق 
یا شرکت ها اشاره نکرد. دفتر کنترل داراییهای خارجی 
در وب سایت خود اعام کرد سه مرد شامل احمد قلعه 
بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، فرزاد بازرگان، 
مدیرعامل شــرکت هنگ کنگ ایران ترید و محمد 
معینی، مدیر بازرگانی شــرکت نفت ایران اینترترید از 

لیست تحریمی ها خارج شده اند.

پیش بینی اوپک از تقاضای باالتر 
برای نفت

اوپک با وجود ابهامات مرتبط بــا پاندمی کووید 1۹، 
همچنان انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت در سال 
۲0۲1 بهبــود قوی تجربه کند و به نفت بیشــتر این 
گروه نیاز باشد.اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود 
پیش بینی کرد تقاضــای جهانی برای نفت به میزان 
5.۹5 میلیون بشکه در روز معادل  ۶.۶ درصد در سال 
میادی جاری رشد می کند و به ۹۶.58 میلیون بشکه 
در روز می رسد. این پیش بینی برای دومین ماه متوالی 
بدون تغییر مانــد. این پیش بینی با وجود روند احیای 
کندتر از حد انتظار تقاضا برای نفت در نیمه اول امسال 
مطرح شــده و نســبت به ابهامات قابل توجهی مانند 
ظهور واریانتهای جدید ویروس کرونا هشدار داده است. 
در گزارش اوپک آمده اســت: احیای اقتصاد جهانی به 
دلیل موجهای جدید شیوع کووید 1۹ و تجدید قرنطینه 
ها در اقتصادهای بزرگ شامل منطقه یورو، ژاپن و هند 
به تاخیر افتاده اســت. در مجموع انتظار می رود روند 
بهبود رشــد اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت در نیمه 
دوم ســال ۲0۲1 شتاب بگیرد.بنا بر پیش بینی اوپک، 
اگرچه انتظار می رود آمریکا بزرگترین مشارکت را در 
رشــد تقاضا برای نفت در سال ۲0۲1 داشته باشد اما 
تقاضا در کشــورهای صنعتی عضو سازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی به ســطح پیش از شیوع ویروس 

کرونا در سال ۲0۲0 بهبود پیدا نمی کند.

خربخوان

قیمت نفت همچنان در باالترین 
سطح چند ساله 

 بهبود تقاضا عامل رشد بازار

از آنجــا که میــزان تقاضا با برداشــته شــدن 
محدودیت هــا در بخش هایی از آمریــکا و اروپا 
همچنان افزایش می یابد، قیمت نفت روز دوشنبه 

نیز شاهد رشد بود.
به گزارش رویترز، با توجه به افزایش واکسیناسیون 
کووید-1۹ که به برداشــته شدن محدودیت های 
مسافرتی کمک می کند و همچنین کمبود عرضه، 
قیمت نفــت در نخســتین روز معاماتی هفته 

افزایش یافت.
معامــات آتی نفت خام برنت 33 ســنت معادل 
0.5 درصد افزایش یافت و به ۷3.0۲ دالر در هر 
بشکه رسید. این قرارداد در اوایل جلسه معاماتی 
به ۷3 دالر و 1۲ سنت در هر بشکه صعود کرد که 
باالترین قیمت آن از می ۲01۹ بود و همچنین در 

هفته گذشته رشد 1.1 درصدی را تجربه.
معامات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت 
آمریکا نیز با تجربه 31 ســنت معادل 0.۴ درصد 
رشــد، به قیمت ۷1.۲۲ دالر در هر بشــکه مورد 
معامله قرار گرفت. همچنین این قرارداد در اوایل 
جلسه معاماتی به قیمت ۷1 دالر و 3۲ سنت در 
هر بشکه دســت یافت که باالترین سطح آن از 
اکتبر ۲018 بود و از طرفی رشــد 1.۹ درصدی را 

برای هفته گذشته ثبت کرد.
در آمریکای شمالی و اکثر بخش های اروپا، تردد 
وســایل نقلیه در حال بازگشت به سطح پیش از 
بیماری همه گیر بوده و با کاهش قرنطینه و سایر 
محدودیت ها، هواپیماهای بیشــتری پرواز خود را 
آغاز کرده اند، که این موارد باعث شد شاخص های 

نفتی به سومین سود هفتگی خود دست یابند.
 Phillip اوتار ســاندو، مدیر ارشــد بورس کای
Futures مستقر در سنگاپور اظهار کرد: "از آنجا 
که تقاضا در هند و اروپا با باد مخالف مواجه شده، 
بازار نفت ممکن است با عقب نشینی های مکرر، 

نوساناتی را تجربه کند."
وی افزود: "با این حــال، روند عمده این بوده و 
افت بیشتر قیمت ها می تواند فرصتی را برای خرید 

در قیمت پایین فراهم کند."
آژانــس بین المللی انــرژی روز جمعه در گزارش 
ماهانــه خــود گفت که ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت و متحــدان آن )اوپک پاس(، 
برای تأمین تقاضا باید میزان تولید خود را افزایش 

دهد.
پــس از اینکه بیماری همه گیر، در ســال ۲0۲0 
تقاضــا را از بین برد، گروه اوپــک پاس برای 

حمایت از قیمت ها، تولید خود را محدود کرد.
آژانس بین المللی انرژی اذعان داشــت: "اوپک 
پاس باید عرضه خود را افزایش دهد تا بازارهای 

جهانی نفت به میزان کافی تأمین شود."
گلدمن ســاکس در هفته گذشــته اذعان داشت، 
از آنجا که عرضه واکســن باعث افزایش فعالیت 
اقتصادی در سراسر جهان می شود، انتظار می رود 
برنت در تابستان ســال جاری به 80 دالر در هر 
بشکه برسد.شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در 
گــزارش هفتگی خود اعام کرد که ســکوهای 
نفتــی در حال بهره بــرداری در ایاالت متحده ۶ 
مــورد افزایش یافته و به 3۶5 واحد رســیده که 
باالترین میزان آن از آوریل ۲0۲0 است.از آنجا که 
شرکت های حفاری به دنبال سود بردن از افزایش 
تقاضا بودند، این بیشترین افزایش سکوهای نفتی 

در یک ماه گذشته بود.

وزیر نفت به ســخنان نفتــی نامزدهای 
ریاست جمهوری درباره قرارداد کرسنت و 
افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد و 
گفت: ترجیح کشــور تا حاال این بوده که 
وارد پرونده کرســنت نشویم؛ اگر قرار شد 
وارد شــویم ما حرف های زیــادی داریم. 
تصمیم گیری درباره افزایش قیمت بنزین 
در مصوبــه دولت چاپ شــده و در اختیار 
همه هم هست. در این مصوبه نوشته شده 
دولت در اجرای تصویب سران محترم سه 

قوه این تصمیم را گرفت.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنــه امروز در 
مراسم گشایش رســمی پارک نوآوری و 
فنــاوری صنعت نفت، در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه مهمترین عامل موفقیت در 
توســعه صنعتی کارآفرینی است و به طور 
معمول قشــر جوان این خصلت را دارند؛ 
جوان بودن به ســن نیســت مهم روحیه 
تحول گرایی اســت، گفــت: مقام معظم 
رهبری بارها بر استفاده از نیروهای جوان 
تاکید کردنــد، اما هم اینکه می خواهیم از 
نیروهای جوان استفاده کنیم عده ای حمله 

می کنند.
وی بــا بیان اینکــه در زمینــه آموزش 
مهندسان نفت در کشــور مشکلی وجود 
ندارد و مهندســان خوبی در کشور وجود 
دارد، اظهــار کرد: برای توســعه فناوری 
باید از ایده جدید استفاده کرد، کاش ایده 

تشــکیل پارک فناوری سه سال زودتر به 
فکرمان رســیده بود. آمادگی دارم پس از 
پایــان دوران وزارت وقت خود را به عنوان 
منتور )مشــاور( اختصاص دهم و در کنار 
اســتارت آپ ها باشــم.به گفته وزیر نفت 
به تازگی دستگاه های نظارتی نامه زدند که 
به دلیل تأســیس پارک نوآوری و فناوری 
صنعت نفــت به این دلیل که دانشــگاه 
صنعــت نفت و پژوهشــگاه صنعت نفت 

وجود دارد شما را به دادگاه می بریم.
زنگنه با تاکید بر اینکــه ۷0 میلیارد دالر 
یارانه انرژی در کشــور پرداخت می شود و 
بهینه سازی مصرف انرژی ضرورت دارد، 
گفت: سرمایه صندوق پژوهش و فناوری 

نفت از 100 میلیارد تومان قرار اســت به 
500 میلیارد تومان افزایش یابد.

وی با بیــان اینکه افزایــش تولید نفت 
افزایش قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
در منطقه اســت و ما زمــان زیادی برای 
استفاده از این فرصت نداریم، گفت: وزارت 
در نفت مثل رانندگی با تریلر در جاده هراز 
است که به دلیل خطرهایش باید کل روزها 
حواست جمع باشد زیرا هر بی دقتی منجر 
به سقوط می شــود. رانندگی در جاده های 
داخلی سخت تر از جاده های خارجی است.

وی همچنین در پاســخ به پرسشی درباره 
وعده پرداخــت یارانه ۴50 هزار تومانی از 
ســوی برخی نامزدهای ریاست جمهوری 

گفت: این اعداد به من ارتباطی ندارد، مهم 
آن است که بدانند هر آنچه می گویند باید 

در قبالش پاسخگو باشند.
وزیر نفــت در ادامه به گشــایش پارک 
نوآوری و فنــاوری صنعت نفت و امضای 
چنــد موافقت نامــه بــا وزارت علــوم و 
دانشــگاه ها اشــاره کرد و افزود: ظرفیت 
بســیار زیــادی بــرای توســعه فعالیت 
دانش بنیان ها در صنعت نفت وجود دارد که 
امیــدوارم در آینده به خوبی از این ظرفیت 
اســتفاده شــود. زنگنه گفت: اخیراً یک 
دســتگاه نظارتی به من نامه نوشته است 
اگر پارک نــوآوری و فناوری صنعت نفت 
را راه بیندازید شــما را به دادگاه می بریم. 
زود آن را متوقــف کنید. چون شــما هم 
دانشگاه نفت و هم پژوهشگاه نفت دارید. 
من چکارش کنم!؟ چه طوری بگویم هر 
چه شما می فرمایید خاف همه دستورها 
و سیاست های اباغی مقام معظم رهبری 
اســت، اگرچه زورتان زیاد است، البته ما 
بــه کارمان ادامه می دهیــم. وی با تاکید 
بر اینکه پــارک نوآوری و فناوری صنعت 
نفت در طــرف تقاضا ایجاد شــده نه در 
طرف عرضه تصریــح کرد: ما برای فعال 
کردن این شرکت ها )استارتاپ( طرح 500 
میلیون دالری احیای چاه های کم بازده یا 
بی بازده را تعریف کردیم که هزاران شغل 

ایجاد می کند.

وزیر نفت: حرف های زیادی درباره پرونده کرسنت داریم

افزایش قیمت بنزین تصمیم سران سه قوه بود

مهسا نجاتی
روزنامه نگار

 بعــد از مطرح شــدن افزایش 
قیمــت بنزین توســط یکی از 
در  ردصاحیت شده  نامزدهای 
بنزین  قیمت  که  این خصوص 
در واقع ۲0 هزار تومان است و 
باید در نحوه پرداخت یارانه آن، 
بازنگری شــود، برخی زمزمه ها 
در خصــوص افزایــش قیمت 
بنزین در فضای عمومی جامعه 
شنیده شد. موضوعی که باعث 
شد تا شایعه گرانی بنزین بر سر 
زبان ها بیفتد و دســت به دست 
در فضای مجــازی بچرخد. با 
گســترش ابعاد موضوع، فیلمی 
در فضای مجازی پخش شد که 
در آن ادعا شده بود نمایندگان 
تصمیــم گرفته انــد، افزایش 

قیمت بنزین را از مردادماه کلید 
بزنند تا با باطل شــدن کارت 
سوخت، هرماه 15 لیتر بنزین به 
کارت ملی افراد باالی 18 سال 
واریــز شــود. بافاصله پس از 
طرح این شایعات هم مسئوالن 
اجرایی و هم نمایندگان مجلس 
اعام کردند که هیچ برنامه ای 
برای افزایــش قیمت بنزین در 
دســتور کار قرار ندارد.در همین 
خصوص، عضو هیات رییســه 
کمیســیون انــرژی مجلــس 
با اشــاره بــه برخی شــایعات 
در خصــوص افزایــش قیمت 
حامل های انرژی، گفت: با توجه 
بــه اثراتی کــه افزایش قیمت 
بنزین در شــاخص های کان 
اقتصــادی، اجتماعی، امنیتی و 
اساســا ســفره های مردم دارد، 
هرگونه تصمیــم گیری در این 

زمینه، باید با مــورد توجه قرار 
دادن جنبه هــای مختلف مورد 
بررســی قرار بگیرد. تا به امروز 
هیچ طرح، مصوبه و حتی بحث 
و تبادل نظری پیرامون افزایش 
قیمت بنزین و سایر حامل های 
انرژی نه در کمیسیون انرژی و 
نه در هیچکدام از کمیسیون های 
مشــترک مجلس مطرح نشده 
اســت.بیگی نژاد درباره موضع 
کلی مجلس نســبت به قیمت 
مجلس  شــد:  یــادآور  بنزین، 
یازدهــم از ابتدا اعــام کرده، 
معیشتی  مســائل  به  نســبت 
نمایندگان  مردم حساس است. 
تصمیمی  هرگونــه  مخالــف 
هســتند که باعــث تکانه های 
زندگی مردم  افزونتر در  تورمی 
می شود. در زمان بررسی بودجه 
تبصره ای  نیز هیچ  سال 1۴00 

در خصــوص افزایــش قیمت 
بنزیــن مطرح نشــد، بنابراین 
هرگونه تغییر در افزایش قیمت 
بنزین در سال 1۴00 موضوعیت 
نخواهد داشــت. نماینده مردم 
مایــر در مجلــس با اشــاره 
به مشــکاتی کــه از تصمیم 
ســازی های عجوالنه در کشور 
ایجاد شــده، گفت: در گذشته 
نیز قیمت بنزیــن، بدون توجه 
و  معیشتی  اجتماعی،  تبعات  به 
امنیتی افزایش پیدا کرد و کشور 
آســیب های فراوانــی را از این 
تصمیم متحمل شد. این تجربه 
نباید دیگر تکرار شود. در آینده 
هم هرگونه تصمیم در خصوص 
قیمت بنزین باید با بررسی های 
ابعاد مختلــف و به  گســترده 
صورت تدریجی عملیاتی شود. 
اما همانطور که اشــاره کردم، 

حتــی به صورت شــفاهی هم 
بحثی در این زمینه در مجلس 

مطرح نشده است.
حذف یارانه های پنهان ��

بیگی نژاد در خصوص اظهارات 
ریاســت  نامزدهــای  برخــی 
جمهــوری در خصوص حذف 
یارانه های پنهان و پرداخت آن 
به  نقدی  یارانه هــای  قالب  در 
یارانه های  مردم گفت: موضوع 
پنهــان در اقتصــاد ایران یک 
مقوله جدی و تخصصی است. 
اما بــه هیچ عنــوان در کوتاه 
مــدت نمی توان ایــن یارانه ها 
که بخــش اعظم آن هم یارانه 
انرژی است را حذف کرد. ناگفته 
پیداست، هر تصمیمی در حوزه 
از تبعات  اقتصاد، دامنه وسیعی 
ایجاد  در حوزه هــای گوناگون 

خواهد کرد.

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: از 5 سال 
آینده عراق نه تنها واردکننده گاز نیست، بلکه 
صادرات خواهد داشــت و ابتدا به بازارهای 

منطقه ای و اطراف ورود می کند.
مرتضی بهروزی فر درباره اظهارات مقامات 
عراق در زمینه خودکفایی در حوزه گاز اظهار 
داشت: عراق دومین تولیدکننده نفت اوپک 
است و برنامه گستره ای برای افزایش تولید 
دارد. رســیدن به رقم تولیــد ۷ تا 8 میلیون 
بشکه در روز در یک دهه آینده دور از ذهن 

نیست. 
وی با بیان اینکه حدود ۷0 درصد ذخایر نفت 
عراق با گاز همراه است، افزود: تا مدتی پیش 
قسمت عمده این گاز سوزانده می شد و این 
کشــور در تامین انرژی داخلی دچار مشکل 
شدیدی بوده اســت، بنابراین از سال ۲003 
به بعد برنامه هــای ویژه ای برای جمع آوری 
گازهای همراه و همچنین استفاده از ذخایر 

مستقل گازی خود در نظر گرفته است.
این کارشــناس حــوزه انرژی بــا تاکید بر 
اینکه مســلما بازار عراق برای ایران کاما 
موقت اســت، گفت: مطمئنا عراق 5 ســال 
آینده تقریبا نیــازی به واردات از ایران ندارد 
و حتی این امــکان وجود دارد که تبدیل به 
یک صادرکننده گاز در منطقه شود. بنابراین 
نه تنهــا نیاز داخل خود را تامین خواهد کرد 
بلکــه می تواند به یــک صادرکننده تبدیل 

شــود و حتی برنامه برای احداث پایانه تولید 
ال ان جی دارد.

وی بــا بیــان اینکه عراق جــزء بزرگترین 
دارندگان ذخایر نفت دنیا است، تصریح کرد: 
حجم گاز همراه نفت در این کشــور حدود 
10 درصد ایــران و به میزان 3 تریلیون متر 
مکعب اســت یعنی نسبت به کشور ما قابل 
توجه نیســت، اما در نظر داشته باشیم عراق 
به شرکت های بزرگ، تکنولوژی روز دنیا و 
سرمایه باالیی دسترسی دارد و ما این امکان 

را نداریم. 
بهروزی فــر گفت: عراق با عبــور از بحران 
سیاســی داخلی تا یک دهه آینده نیازی به 
واردات گاز نخواهد داشت و حتی می تواند به 
کشــورهای همسایه مثل کویت و اردن هم 
صادرات داشته باشد، با توجه به برنامه هایی 
که برای جلوگیری از ســوزاندن گاز همراه، 
توسعه ذخایر مستقل و از سوی دیگر افزایش 
تولیــد نفت دارد، مســلما افزایش تولید گاز 
همراه خواهد داشــت و به سمتی می رود که 
تولید و مصرف گاز را باالنس کرده و به تولید 

داخلی خود متکی خواهد بود.
وی درباره احتمال کوچک شدن بازار ایران 
با ورود کشــورهای نوظهور تولیدکننده در 
حوزه گاز توضیــح داد: مثا اگر خودمان را 
جای ترکیه بگذاریم هر کشوری که امکان 
داشته باشــد ترجیح می دهد نیاز انرژی خود 

را از منابع مختلف تامین کند، بنابراین اینکه 
تصور کنیم ترکیه قــرارداد گازی خود را با 
ایران تمدید نکند دور از ذهن اســت، به نفع 
ترکیه است که هم از روسیه و آذربایجان و 
هم از ایران واردات داشــته باشد، چون اگر 
مشــکل سیاسی و ژئوپلیتیک و حتی مسئله 
فنــی اتفاق بیفتد دچار بحران خواهد شــد، 
ولــی اگر منابع متنوع باشــد و مصرف خود 
را بین عرضه کنندگان مختلف تقســیم کند 
چنانچه با یک کشــوری دچار مشکل شود 
با بحران مواجه نمی شــود. این کارشــناس 
حوزه انرژی ادامه داد: حتی اگر روســیه به 
صورت مجانی هم به ترکیه گاز ارسال کند 
دور از ذهن اســت کــه صادرکننده ای مثل 
ایران را از دست بدهد، زیرا زمانی که امکان 
واردات از منابع مختلف داشــته باشد قدرت 
چانه زنی باال می رود، حتی خیلی راحت تر با 
ایران مذاکره می کند و شرایط سهل تری را 
می گیرد. از سویی دیگر شرایط ایران به این 
صورت است که تا زمانی که قدرت صادراتی 
محدودی دارد قــدرت چانه زنی زیادی هم 
نخواهد داشــت. وی یادآور شد: در هر حال 
تصور من این است که از 5 سال آینده عراق 
نه تنها واردکننده گاز نیست، بلکه صادرات 
خواهد داشت. ابتدا به بازارهای منطقه ای و 
اطــراف ورود می کند و با توجه به مصوبات 
اولیه که برای احداث واحدهای ال ان جی در 

بصره دارد، می تواند به جرگه صادرکنندگان 
ال ان جی دنیا نیز بپیوندد.

به گزارش ایلنا، ایران ساالنه 1۷ میلیارد متر 
مکعب گاز صادر می کند که حدود 10 میلیارد 
متر مکعب آن راهی عــراق و بقیه تحویل 
ترکیه می شود. این میزان صادرات به عراق 
با توجه به موضــوع تحریم ها، عدم امکان 
دریافت پول حاصل از صادرات، تعلل عراق 
در پرداخت بدهی به دالر و یورو و با توجه به 
شــرایطی که ایران اعام می کند، همواره با 
چالش مواجه بوده و شاید همین امر مقامات 
عراقی را به فکر تنوع سازی سبد واردات خود 

انداخته است.
وزیــر نفت کشــورمان اخیرا اعــام کرده 
صــادرات گاز تنها بــه وزارت نفت مربوط 
نیست و ابعاد مختلف سیاسی دارد که همه 

این ابعاد را باید در کنار هم در نظر گرفت.
این ســخنان زنگنه در پاســخ به ســوال 
نمایندگان در مجلس مبنی بر »وزارت نفت 
مایل به صادرات گاز نیســت« بوده اســت 
که در واکنش به ایــن اظهارات و چند روز 
بعــد از اذعان بیژن زنگنــه وزیر نفت ایران 
به »سیاســی« بودن صادرات گاز جمهوری 
اســامی به عراق، همتــای عراقی وی از 
افزایش مذاکرات با شرکت های بین المللی از 
جمله عربستان برای خودکفایی در تولید گاز 

خبر داده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

افزایش قیمت بنزین تا پایان سال موضوعیت ندارد 

 آیا ایران از بازار عراق خداحافظی می کند؟

صادرات گاز و یک رقیب تازه نفس

مهدی بیک
روزنامه نگار
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خربخوان

خروج کاالهای متروکه از بنادر 
شتاب خواهد گرفت

در نشســت مشترک نمایندگان ســازمان بنادر و 
دریانوردی با معاون ســازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی کشــور که در بندر شــهید رجایی 
برگزار شــد، راهکارهــای تســریع در ترخیص 

کاالهای متروکه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
علیرضا محمدی کرجی ران در این نشست با اشاره 
به فهرست کاالهای متروکه موجود در بندر شهید 
رجایی، گفت: ماندگاری کاالهای متروکه در بندر 
نه تنها به سود شرکت های بخش خصوصی نیست 
بلکه به علت اشغال فضای عملیاتی بر درآمد آنها 

اثر منفی دارد.
وی با اشــاره به تشــکیل کارگروهی متشکل از 
نمایندگان دادسرای عمومی و انقاب بندرعباس، 
اداره کل گمرک شهید رجایی، سازمان جمع آوری 
و فروش امــوال تملیکی، پلیس امنیت اقتصادی 
و حمایت همه جانبه دادســتان عمومی و انقاب 
بندرعباس و ســایر اعضای کارگروه، بیان داشت: 
تدابیر الزم از سوی این اداره کل به منظور تسریع 
در تعییــن و تکلیف کاالهــای متروکه از جمله 
واگذاری زمین به ســازمان جمــع آوری و فروش 
اموال تملیکی با هدف جبران کمبود انبارها صورت 

گرفته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ســازمان 
جمــع آوری و فروش اموال تملیکی خواســت تا 
نســبت به تقویت زیرســاخت ها و منابع انسانی 
مورد نیاز و متناســب با حجم عملیات بزرگترین 
بندر تجاری کشــور در راستای سرعت بخشیدن 
به تعیین تکلیــف کاالهای متروکه اقدامات الزم 

را انجام دهد.

مشکل تسهیالت کرونایی
ریلی کجاست؟

رئیــس انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل 
ریلی و خدمات وابسته گفت: با وجود اینکه بخشی 
از مشــکات صنعت حمل و نقل ریلی در زمینه 
وثایق و تضامین حل شده اما برخی مشکات سر 
راه تسهیات کرونایی این بخش زیر بنایی کشور 
باقی مانده و تســهیات مذکور با وجود گذشت 

یکسال در گیر و دار این مشکات است.
محمد رجبی در این باره اظهار کرد: در راســتای 
تسهیات کرونایی در نظر گرفته شده برای حمل 
و نقل ریلی باالخره بانک عامل پذیرفت تا واگن 
را به عنوان وثیقه بپذیرد اما برخی از شرکت های 
ریلی به غیر از واگن باید در دفترخانه وثیقه نقدی 
هم نزد بانک بســپارند تا بتوانند تسهیات شان 
را دریافــت کنند. وی افزود: در حــال حاضر در 
دفترخانه مراحل تســهیاتمان باید طی شود و از 
سوی دیگر شــرکت راه آهن باید در دفتر خانه به 
عنوان تضمین کننده این وثایق حاضر شده و پای 

سندی را امضاء کند.
رئیــس انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل 
ریلی و خدمات وابســته اعام کرد: شرکت های 
حمل و نقل ریلی با مشــکات بسیاری از جمله 
کمبــود نقدینگی مواجه هســتند و هنوز دریافت 
تســهیات برای برخی از آن ها با مشــکاتی از 
جمله وثایق بانکی مواجه اســت و این مشکات 

برای آن ها برطرف نشده است.
بر اســاس آخرین اعام وزارت راه و شهرسازی 
از مجموع تســهیات 8۹0 میلیــارد تومانی 58 
شرکت ریلی تنها تسهیات ۲3 شرکت به ارزش 
۲30 میلیارد تومان پرداخت شــده است که سهم 
پرداختی در این حوزه تنهــا به ۲۶ درصد خواهد 

رسید.

نوبخت: راه آهن اردبیل تا مغان و مرز 
جمهوری آذربایجان تداوم می یابد

معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه گفــت: اردبیل نقطه پایانی طرح راه آهن 
میانه - اردبیل نیست بلکه این خط ریلی تا منطقه 
مغــان تداوم یافته و به آن ســوی مرز )جمهوری 

آذربایجان( متصل خواهد شد.
محمدباقر نوبخت پنجشنبه شب در پایان سفر چند 
ســاعته خود به استان اردبیل افزود: در سفر قبلی 
به استان اردبیل قول پرداخت ۶50 میلیارد تومان 
به پروژه راه آهن اردبیل - میانه داده شده بود که 
در عمل دولت ۶۶0 میلیارد تومان به پروژه تزریق 
کــرد. وی با بیان اینکه دولت بــا تأمین اعتبار و 
تسریع امور قصد بهره برداری این پروژه را در این 
دو ماه آتی داشت، بیان کرد: مسیر سخت راه آهن 
و سختی کار، زمان افتتاح را به تأخیر انداخته و با 
تأمیــن اعتبار مورد نیاز انتظار می رود در چهار ماه 

آینده طرح به نتیجه برسد.

خربخوان

اتمام ناتمام  بزرگراه
"یادگار امام" 

بعد از چند سال تکاپو و تحرک در حوزه فعالیت های 
عمرانی و ســاخت و ساز بسیار چشمگیر در دوره 
مدیریت جهــادی با آغاز بــه کار پنجمین دوره 
مدیریت شــهری تهران، شهر به تدریج به خواب 
زمستانی فرو رفت و انجام برخی امور مانند ساخت 

ادامه بزرگراه یادگار امام متوقف شد.
احداث بزرگراه یــادگار امام یکی از اقدامات قابل 
توجه دوره مدیریت جهادی شهرداری تهران بوده 
کــه طولی معادل 1۶٫۲ کیلومتــر دارد از خیابان 
ســئول در شمال تهران آغاز و به خیابان هرمزان 

در غرب تهران ختم می شود. 
حدود ۶ کیلومتر از این بزرگراه از خیابان ســئول 
آغاز و تا دره فرحزاد در جهت شرقی - غربی ادامه 
می یابــد و 10 کیلومتر باقی مانده آن شــمالی - 

جنوبی است.
این پروژه در دوره سوم شورای شهر تا پایین تر از 
تقاطع خیابان امام خمینی احداث شد اما ادامه آن 
رها شده اســت؛ در حالی که بر اساس برنامه در 
فاز بعدی باید بزرگراه به 3 شــاخه تقسیم می شد؛ 
بخشی از آن به صورت مستقیم تا بزرگراه تهران 
ــ قم ادامه می یافت، بخش دیگر پس از عبور از 
پادگان جی و مهرآباد جنوبی به جاده ساوه منتهی 
می شــد و بخش ســوم به میدان ۹ دی اتصال 

می یافت. 
تکمیل بزرگراه یادگار امــام )ره( در کنار کارکرد 
شــریانی در حوزه حمل و نقل و ترافیک، فرصت 
مناســبی را در اختیار پهنه جنوبی خیابان آزادی 
قــرار می دهد، به گونه ای که عاوه بر گشــودن 
محورهای جدید و خارج شدن محورهای جنوب 
غرب از ترافیکی ســنگین و در هم فشرده، بافت 
فرسوده و متراکم شهری نیز با تحولی بزرگ روبه 

رو می شود.
به گفته مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر 
تهران، یادگار امام اصلی ترین شــریان شمالی - 
جنوبی و شرقی - غربی در محدوده شمال غرب 
و غــرب تهران که ایده نوآورانــه آن در دو طبقه 
شدن به همراه ویژگیهای خاص، مزیت این پروژه 

به شمار می رود. 
وی در این باره می گوید: اجرای یکسری پروژه ها 
در ســطح شهر مختص شــمال یا جنوب نیست 
مانند بزرگراه یادگار امام که متأســفانه امتداد آن 
متوقف مانده در حالی که انتظار داشتیم این پروژه 
به خوبی، پیگیری شود اما اینطور نشد و با رسیدن 
به محدوده خیابان امام خمینی )ره( متوقف شــده 
اســت؛ این پروژه باید تا پل شهید کاظمی امتداد 
یابد اگرچه عبور آن از میان بافت های فرسوده کار 
دشواری است اما تحول خوبی ایجاد می کند. باور 
مدیریت شهری جهادی بر کاهش فاصله طبقاتی 
و رســیدگی به قشر ضعیف باعث شــد در دوره 
شورای سوم و چهارم برای کاهش فاصله شمال تا 
جنوب پایتخت تاش های بسیاری صورت گیرد. 
در واقع کاری در شــهرداری انجام نشده بود که 

اولویت آن از جنوب شهر آغاز نشده باشد. 
عــاوه بر پروژه یادگار امام، بــرج میاد، دریاچه 
شــهدای خلیج فارس، پل صدر، اتوبان امام علی 
)ع( با رکورد باالترین میزان تملک در طول دوران 
مدیریت شــهری تهران، بزرگراه شــهید باقری، 
تونل هــای توحیــد، نیایش و شــهدای غزه، پل 
جوادیه، بزرگراه های شــهید زین الدین و خرازی 
)امتداد شــرقی- غربی بزرگراه شــهید همت( و 
بزرگراه شــهید یاســینی از پروژه های مهم دوره 
گذشته مدیریت شهری تهران است که با حمایت 

و پشتیبانی شورای سوم و چهارم به ثمر رسید. 
امــا بعد از چند ســال تکاپو و تحــرک در حوزه 
فعالیت های عمرانی و ســاخت و ساز بسیار عیان 
و چشــمگیر دوره مدیریت جهادی با آغاز به کار 
پنجمین دوره مدیریت شــهری تهران، شــهر به 
تدریج به خواب زمســتانی فــرو رفت! طی دوره 
پنجم نه تنها اقدامات شاخص و قابل توجهی در 
جنوب شــهر و در راستای کاهش فاصله شمال و 
جنوب صورت نگرفت؛ بلکه فرصتی چند ساله نیز 

از دست رفت.

عضو کمیســیون صنایــع مجلس گفت: 
اگر نظم و نســق دادن به بازار خودرو کار 
راحتی بود ۴0 سال این بحث ها ادامه پیدا 
نمی کرد. به هــر تقدیر، هر مدیر دیگری 
هم که بیاید و فهم مشتری مداری و رقابت 
نداشته باشد این داستان ادامه پیدا می کند.

 یکی از دســتورات اصلــی کار مجلس 
یازدهم، برگشــت ثبات و آرامش به بازار 
خودرو بود، اما گذشــت بیش از یک سال 
از عمر این مجلس نشــان می دهد خیلی 
خبــری از اراده برای تحقــق این مطالبه 

عمومی نیست.
بیش از دو ســال اســت که خرید خودرو 
هم به مانند خرید خانه به رؤیا بســیاری 
از توده های مردم تبدیل شــده است و از 
طرفــی، افزایش چندبــاره قیمت خودرو 
در ســال های اخیــر این حــق را برای 
خودروسازان ایجاد کرده که مرتباً بگویند 
تولید خودرو با قیمت هــای کنونی یعنی 

ضرر.
اینکه باالخره مجلــس یازدهم و به طور 
خاص کمیســیون صنایع چه خواهند کرد 
تــا به لطف قانون و نظارت بتوانند فضای 
ملتهب بازار خودرو را سامان دهند، سوالی 
است که ذهن بسیاری را به خود معطوف 

کرده است.
در همیــن رابطه، لطف اهلل ســیاهکلی 

عضو کمیســیون صنایــع مجلس گفت: 
خودروســازان همچنان اعتقــاد دارند که 
قیمت ها باید افزایش پیدا کند و این ظلمی 

است که به مردم روا داشته می شود.
وی با بیان اینکه خودروساز می گوید با این 
قیمت من ضرر می کنم، افزود: جالب است 
که ۴0 ساله مردم خودروسازها را حمایت 
می کنند، ولی خودروسازها نه خودروی با 
کیفیت و نه خودرویی با قیمت مناســب 

تحویل جامعه می دهند.
نماینده قزوین اظهار داشت: شاید به طور 
کلــی بحث خودروســازان در برخی ابعاد 
کارشناسی هم باشد، ولی سبک مدیریت و 
هزینه هایی که دارند، اضافه است و معنی 
ندارد که خسارت ضعف مدیریتی را مردم 

بدهند.

این چهــره اصولگرای مجلــس یازدهم 
تصریــح کــرد: ضعف مدیریتی شــامل 
اســتفاده نکردن از تکنولوژی های نوین، 
باالی خودرو  بروزنکردن خودرو، مصرف 
و... است. تکنولوژی های ایران کهنه است 
و همین امر هزینه های تولید را باال می برد.

ســیاهکلی در ادامه گفت: خودروســازان 
می گویند فعالیتشــان حــدود 30 درصد 
به ارز وابسته اســت، ولی با این حال باز 
هــم قیمت خودرو قابل قبول نیســت. از 
این رو ما در حال انجام بحث کارشناســی 
با خودروســازان هســتیم، ولی هنوز قانع 
نشده ایم و این موضوع کار ساده ای نیست. 
اگر نظم و نســق دادن به ایــن بازار کار 
راحتی بود ۴0 سال این بحث ها ادامه پیدا 
نمی کرد. به هــر تقدیر، هر مدیر دیگری 

هم که بیاید و فهم مشتری مداری و رقابت 
نداشته باشد این داستان ادامه پیدا می کند. 
اصل موضوع درک رقابت در بازار و اشباع 
بازار و تنظیم عرضه و تقاضا است و این ها 
اگر حل نشــود هر دولت دیگری هم که 

بیاید به مشکل برمی خورد.
ایــن عضو کمیســیون صنایــع مجلس 
یادآور شــد: دولت کمتــر از 10 درصد در 
خودروسازی سهم دارد، ولی در این حوزه 
صد درصد دخالــت و حکومت دارد و این 

یک اشتباه بزرگ است.
وی در پاسخ به اینکه جلوگیری از واردات 
خــودرو چاره کار اســت؟ گفت: بحث ما 
ترکیبــی از تولیــد و واردات منطقــی و 
هوشمند است، چون واردات بی رویه حتمًا 
به تولید لطمه می زند. باید ســبد عرضه و 
تقاضای بازار درســت باشد تا بازار تنظیم 

شود.
ســیاهکلی در پایان خاطرنشــان کرد: ما 
امیدواریم قبل از اتمــام مجلس یازدهم 
اتفاقات خوبی بیفتد و اثرات آن برای مردم 
ملموس باشد. طرح ساماندهی بازار خودرو 
هم یکی از فرصت هایی اســت که اگر به 
نتیجه برسد، شرایط به مراتب بهتر خواهد 
شد، ولی یادمان باشد برای ایجاد ثبات و 
آرامش می باید مجموعه ای از کارها انجام 
شود و با یک طرح نمی توان به آینده بسیار 
بهتر امیدوار بود. بخش های زیادی در این 
بین نقش دارند کــه همه آن ها باید دیده 

شوند و پرقدرت پای کار بیایند.

خودروسازان تقاضای افزایش قیمت دارند

 افزایش مجدد قیمت، ظلم به مردم است

پس از گذشــت بیش از 15 ماه از شــیوع 
ویــروس کرونــا اخیراً محســن صادقی- 
مدیرکل دفتر بهره وری حمل و نقل وزارت 
راه و شهرســازی – درباره آخرین وضعیت 
تسهیات کرونایی پرداخت شده به بخش 
حمل و نقل گفته بود که حمل ونقل عمومی 
برون شــهری نظیر رانندگان مســافربری 
جاده ای و شــرکت ها با آســیب های قابل 
توجهی روبرو شدند، بنابراین تا نیمه خرداد 
ماه امســال در مجموع حــدود ۲03 هزار 
پرونده از ســوی شرکت های حمل ونقلی و 
رانندگان برای دریافت این وام تشکیل شده 
که از این رقم، حــدود 155 هزار پرونده و 
معادل ۷۶ درصد از کل پرونده ها به مرحله 
پرداخت رســید و مابقــی پرونده ها نیز در 

فرایند پرداخت قرار دارند.
البته داریوش باقر جــوان – مدیرکل دفتر 
حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل 
و نقــل جاده ای- نیز در ایــن باره گفت: از 
ابتدای شــیوع ویروس کرونا تا کنون 113 
هــزار نفر از راننــدگان حمل ونقل عمومی 
برون شــهری شــامل رانندگان اتوبوس، 
مینی بوس و ســواری کرایه پاک عمومی 

در ســامانه کارا ثبت نام کردند و بر اساس 
آخرین آمــاری که وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای ما ارسال کرده است تا کنون 
۹8 هزار نفــر از رانندگان موفق به دریافت 

تسهیات شان شده اند.
ایــن اظهارات در حالی صــورت گرفته که 
رحمت حاج محمدعلــی - رئیس اتحادیه 
ســواری کرایــه - در این بــاره گفت: تا 
امروز در خوشــبینانه ترین حالت 15 درصد 
از تســهیات کرونایی به رانندگان سواری 
کرایه پرداخت شــده است و اگر مسئوالن 
نظــر دیگری دارنــد و معتقدنــد که اکثر 
تسهیات پرداخت شده فهرست رانندگانی 

که این تســهیات را دریافــت کرده اند را 
منتشــر کنند. وی افزود: رانندگان با وجود 
تحمل سختی و مشقت های فراوان منتظر 
دریافــت تســهیاتی بودند کــه تا کنون 
محقق نشده اســت و در این میان بانک ها 
شرایط عجیب و غریبی را عنوان می کنند و 
رانندگان با بضاعتی که دارند فرصت و توان 

دریافت این تسهیات جزئی را ندارند.
رئیس اتحادیه سواری کرایه ادامه داد: برای 
دریافت شــش میلیون تومان تسهیات آن 
هم با ســود 18 درصد یک راننده نمی تواند 
تضامین مختلف بدهد و قرار شد تا با سفته 

این وام قابل دریافت باشد اما اینطور نشد.
حاج محمدعلی گفت: اگر راننده ای بخواهد 
هفته ها و ماه ها منتظر دریافت وام شــش 
میلیون تومانی باشد و مدام وقتش را در این 
بانک ها تلف کند، مسلماً برای او بهتر است 
تاش کند و با ادامه مسافرکشی این مبلغ 
ناچیز را برای خــودش و خانواده اش تأمین 
کنــد و در این صورت چه نیــازی به وام و 
تســهیات بانکی دارد. البته شــرکت های 
حمل و نقل جاده ای هم به ندرت موفق به 

دریافت تسهیات شده اند.

رئیس اتحادیه سواری کرایه 
اعالم کرد

کدام وام 
ونایی؟  کر

در حالی که مســئوالن وزارت 
راه و شهرســازی و ســازمان 
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری 
از  از پرداخت بخــش اعظمی 
تســهیات کرونایــی در نظر 
گرفته شــده بــرای رانندگان 
شیوع  از  متأثر  شــهری  برون 
رئیس  دادند،  ویروس خبر  این 
اتحادیه سواری کرایه این خبر 
را رد کرد و گفــت: اگر غیر از 
متولیان  و  مسئوالن  است  این 
کنندگان  دریافــت  فهرســت 
تســهیات کرونایی را منتشر 

کنند.

 محمد آیتی
روزنامه نگار

مترو یک موضوع حاکمیتی اســت و نیاز 
اســت که همه بخش هــا از این موضوع 
مهم در راســتای بهبود و تکمیل خدمات 
بهتر برای شهروندان حمایت کنند. مجمع 
عمومی عادی ســالیانه »شــر کت بهره 
برداری راه آهن شــهری تهران و حومه 
)مترو(« با حضور ســید مناف هاشــمی 
وســایر اعضای مجمع در محل معاونت 
حمل و نقــل و ترافیک برگزار شــد. در 
ابتدای این جلسه گزارش عملکرد سازمان 
در ســال 13۹۹ وبرنامه های سال 1۴00 
توسط عبداله پور سرپرست شرکت بهره 
برداری مترو تهران ارائه گردید. ســپس 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
سازمان در مورد سال مالی منتهی به پایان 
اسفند 13۹۹ قرائت شد و اعضای مجمع 
در مــورد این موضوع بــه بحث و تبادل 

نظرپرداختند.
عبداله پور در ادامه بیان کرد: سال سختی 
را در این شــرکت با توجــه به تحریم و 
شرایط کرونا سپری شــد و قطعاً در این 
مدت توجه و حمایت وبژه معاون حمل و 
نقل و ترافیک بسیار حائز اهمیت بود که 
با تزریق منابع مالی تا این لحظه بسیاری 
از مواردی که شرکت را دچار بحران کرده 
بود مرتفع شد و در مسیر خود قرار گرفت.

سرپرست شرکت بهره برداری مترو تهران 

در پایان اعام کرد: خوشــبختانه در این 
دوره مدیریت شــهری ایستگاه های مترو 
متعددی افتتــاح گردید که بــا توجه به 
تحریم ها و کمبود امکانات بســیار قابل 
توجه است. درجمع بندی مجمع سید مناف 
هاشمی ضمن قدردانی از خدمات نوبخت 
مدیرعامل سابق شرکت بهره برداری مترو 
عنوان کرد: نوســازی قطارها باید اولویت 
اصلی این شــرکت قرار گیرد و همه نوع 
امکانات حمایتی برای این موضوع در نظر 
گرفته شود. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران تاکید کرد: مترو یک 
موضوع حاکمیتی و همچنین نیاز است که 
همــه نهادهای دولتی و حاکمیتی در این 

خصوص حمایت کنند و همچنین مدیران 
این شرکت هم از این موضوع در راستای 
بهبود و تکمیل خدمات بهتر در ارتباط با 
شهروندان استفاده کرده و در مورد اوراق 
مشــارکت و سهم دولت در حوزه حمل و 
نقل و یارانه بلیت هم مطالبه گری نمایند. 
سید مناف هاشمی در پایان گفت: در بحث 
کاهش درآمدهای شرکت به دلیل شرایط 
تحریــم و کرونا و افزایــش هزینه های 
جاری شرکت، نیاز است که بیشتر به مردم 
اطاع رسانی شود و مخاطبان این حوزه 
بدانند چه آســیب هایی در شرایط کرونا و 
تحریم ها به مترو و حوزه حمل و نقل وارد 

شده است.

ح کرد: سید مناف هاشمی مطر

حمل ونقل 
عمومی 

موضوعی 
حاکمیتی است 
و نیاز به حمایت 

جدی دولت ها 
دارد
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گردشگری

خربخوان

حباب های جنگلی جاذبه 
گردشگری تایلند

حباب های جنگلی یکی از جاذبه های گردشگری 
تایلند است که می توانید دران ها لذت چشم اندازی 
سراسر سبز و تماشای زندگی فیل ها و ستاره های 
باالی سر هنگام خواب را در فضایی لوکس تجربه 

کنید.
حباب هــای جنگلــی یکی از جاذبه گردشــگری 
تایلنــد در اقامتگاه و کمپ 5 ســتاره فیل مثلث 
 Anantara Golden :طایی آنانتارا )به انگلیسی
در   )Triangle Elephant Camp & Resort

چیانگ رأی تایلند است.
دو حباب شفاف که روی سکویی چوبی در جنگل 
قرار گرفــه اند که منظــره ای از زندگی فیل ها و 
همچنین چشم انداز سرسبز و ستاره های باالی سر 

را برای شما به ارمغان می آورد.
حباب های جنگلی با پارچه پلی استر و تکنولوژی 
بــاال و منحصر به فرد به طور سفارشــی طراحی 
شــده اند که باعث می شود مهمانان بتوانند از یک 
تجربه همه جانبه نزدیک به طبیعت و از تماشای 

فیل ها لذت ببرند.
محل اقامت داخل حباب های جنگلی ۲۲ متر مربع 
فضای سرپوشیده اســت که یک تختخواب سایز 
بزرگ، دو صندلــی و یک میز کوچک کنار تخت 
دارد. اتاق خواب و نشیمن داخل یک حباب شفاف 
فرار گرفته و سرویس های بهداشتی و حمام داخل 

یک حباب غیر شفاف نصب شده اند.
هزینه اقامت در حباب های جنگلی )به انگلیســی: 
jungle bubbles( تایلند از شــبی ۶00 دالر برای 
دو نفر شروع می شود که شامل یک مینی بار کامًا 
مجهز، سرویس ناهار خوری ۲۴ ساعته و تجهیزات 

چای و قهوه است.
مهم ترین قانون این اقامتگاه که حتماً باید رعایت 
کنید این اســت که گردشــگران اجازه ندارند به 

فیل ها دست بزنند یا به آن ها غذا بدهند.
دو حباب شفاف در کنار محوطه جنگلی بزرگ که 
سکونتگاه سه فیل نجات یافته است، قرار گرفته اند. 
شما می توانید هنگام استراحت فیل ها را که در حال 
بازی با اسباب بازیهای آویزان از درخت ها هستند 

تماشا کنید.
جلوی اقامتگاه شما مزرعه نیشکر قرار گرفته است 
و همین مســاله باعث می شود که فیل ها همیشه 

حدود چند قدم با شما فاصله داشته باشند.
بــرای رفتن به اقامتــگاه حباب های جنگلی فقط 
می توانید به اندازه یک کوله پشتی با خودتان وسیله 

ببرید.
کارکنان قبل از طلوع با یک جیپ ســرباز از مسیر 
جاده ای خاکی گردشــگران را از اقامتگاه اصلی به 
ســمت حباب های جنگلی می برند سپس با کمی 
پیــاده روی از بین شــالیزارهای برنج به حباب ها 

می رسید.
با فاصله کمی بعد از ورود، یک ســبد پیک نیک 
عصرگاهی پر از ساندویچ ها و خوراکی های سردی 

که انتخاب کرده اید برای شما تهیه می شود.
با گذشت چند ساعت از شب، ماه درست در باالی 
حباب ها قرار می گیرد و حباب ها را به طرز شگفت 
آوری روشــن می کند بنابراین برای خوابیدن حتمًا 
نیاز به چشــم بندهایی که کنار تخت قرار گرفته، 
خواهید داشت. البته به دلیل این که فیل ها در طول 
شب معمواًل ســر و صدا می کنند احتمال این که 

بتوانید به خواب بروید کم است.
تخت ها دارای پرده هســتند که در صورت نیاز به 
داشتن حریم خصوصی می توانید پرده کنار تخت 

را بکشید.
مدیــر کل مجموعــه، گودریک هراند همیشــه 
آرزو داشــته که محدودیت ها را کنار بزند و بتواند 
تجربه ای لوکس و مدرن بدون از محدودیت برای 
مهمانان فراهم کند. بــه همین دلیل اولین نفری 
که در این حباب ها اقامت داشــت خودش بود و با 
تجربه شخصی امکانات رفاهی برای داشتن هوایی 
مطبوع و اقامتی لوکس داخل حباب ها را به آن ها 

اضافه کرد.
در شــمال تایلند زمستان کوتاه و بسیار سرد است 
و رطوبت بســیار باالست به همین دلیل حباب ها 
دارای سیســتم تهویــه هوای مطبــوع، بخاری 
مخصوص گرم کردن فضــای آزاد و رطوبت گیر 
هســتند که در تمام فصــول آب و هوایی مطبوع 

داشته باشند.
هر سه فیل اقامتگاه آنانترا بین سال های ۲00۶ 
تا ۲010 این منطقه آورده شده اند و تیم بررسی 
فیل ها زمان کافی برای آشــنایی با اخاق آن ها 
داشته اند. فیل ها هم مانند انسان ها از بودن کنار 
فیل هایی خاص لذت می برند و حتی با دوستان 
خود قهــر می کنند. دو تــا از فیل های اقامتگاه 
تقریباً جدایی ناپذیر شده اند و اگر تاش شود که 
آن ها را از هم جدا کنند دچار اضطراب شــدیدی 

می شوند.

خربخوان

تاریخچه و عکس های موزه
تاریخ طبیعی اصفهان

موزه تاریخ طبیعی اصفهان در بنایی تاریخی متعلق 
به دوره تیموریان قرارگرفته که شــامل گونه هایی 
متنوع از جانوران و گیاهان و وسایل کمک آموزش 
بــرای دانش آموزان اســت و تبدیل بــه یکی از 

پربازدید ترین جاذبه های اصفهان شده است.
 Isfahan :موزه تاریخ طبیعی اصفهان )به انگلیسی
museum of natural history( در یــک بنای 
مربوط به سده پانزدهم میادی و نهم خورشیدی 

متعلق به دوران تیموریان قرار گرفته است.
این بنا در نزدیکی میدان نقش جهان، خیابان سپه 
اصفهان، چهارراه استانداری قرار گرفته است و در 
تاریخ 1 دی 13۴8 به عنوان یکی از آثار ملی ایران 
به ثبت رسیده است و امروزه یکی از پربازدید ترین 

جاذبه های اصفهان به شمار می رود.
حیوانات تاکسیدرمی موزه تاریخ طبیعی اصفهان ��

هر کدام از سالن های موزه دریچه ای رو به دنیای 
شــگفت انگیز جهان آفرینش اســت که می تواند 
برایتان جذاب باشد. این بنا دارای چند تاالر بزرگ 
و یک ایوان است که با تزئینات گچبری و مقرنس 
تزئین شده اســت. هنگام ورود به موزه با تعدادی 
دایناسورهای پاستیکی روبروی بنا مواجه می شود 
که البته با نوع معماری تناسب چندانی ندارند. موزه 
هنرهای معاصر و عمارت چهل ستون در نزدیکی 
موزه تاریخ طبیعی قرار گرفته اند که می توانید زمانی 

را برای بازدید از آن ها اختصاص دهید.
تاریخچه موزه تاریخ طبیعی اصفهان ��

ایــن موزه در 15 اســفند 13۶۷ در تاالر تیموری، 
یکی از بناهای عصر تیموریان افتتاح شده و هدف 
اصلی آن باال بردن اطاعات عمومی مردم درباره 
عظمت جهان آفرینش، حیات وحش و حفظ میراث 
طبیعی ارزنده کشــور از تخریــب، جبران کمبود 
وسایل آموزشی، ایجاد محیطی سالم برای تفریح، 
فراهم کردن امکان تحقیق در زمینه علوم طبیعی 
و کمک به افزایش جذب توریست به شهر اصفهان 

است.
بخش های مختلف موزه تاریخ طبیعی اصفهان ��

مهم ترین اشیای موزه شامل فسیل های دوره های 
گذشــته ایــران، صدف های اقیانــوس اطلس و 
اقیانوس کبیر و اسفنجهای نواحی اطراف استرالیا 

است.
موزه تاریخ طبیعی اصفهان ۷ سالن مجزا دارد که 
می توانید ســاعت ها وقت در هر کدام از ســالن ها 
صرف کنیــد و اطاعات مفیدی از تاریخ طبیعیت 

ایران و جهان کسب کنید.
سالن راهنمای موزه ��

ســالن جانوران بی مهره که شامل انواع اسفنج ها، 
تک ســلولی ها، مرجان ها، نرم تنان، خارپوستان، 
حشــرات، بندپایان و صدف های کمیاب است که 
اغلــب متعلق به اقیانــوس آرام و اقیانوس اطلس 

هستند.
ســالن جانوران مهره دار که بزرگترین سالن موزه 
است و شــامل انواع دوزیستان، ماهیان، پرندگان، 

خزندگان و پستانداران تاکسیدرمی است.
سالن گیاه شناسی که دارای انواع گیاهان بی گل 
و گلدار، گیاهان دارویــی و صنعتی و تنه درختان 
متعلق به جنگل های 180 میلیون سال پیش ایران 

است.
ســالن زمیــن شناســی دارای انــواع کانی ها، 

کریستال ها، سنگ های رسوبی و معدنی است.
ســالن جغرافیای طبیعی و نقشه ها که شامل انواع 
نقشــه های زمین شناســی، گیاه شناسی و جانور 

شناسی ایران است.
ســالن دیدنی های جهان خلقت و کمک آموزشی 
که دارای اســاید و عکســهای آموزشی است. 
ســالن کمک آموزشــی دارای تابلوهای آموزشی 
علوم طبیعی و موالژهای انســان شناسی و جانور 
شناسی، وسایل آموزشــی زمین شناسی و زیست 
شناسی، جنین های عجیب الخلقه، مراحل تشکیل 
فسیل مهره داران و بی مهرگان، نمونه های انسان 
شناسی، طرز تهیه نقشه های برجسته و قالب یری، 
مراحل مختلف رشــد جنین انسان به شکل موالژ 
طبیعی است که برای دانش اموزان و دانشجویان 

رشته های مختلف گردآوری شده است.

شــاه نعمت اهلل ولی عارف و شــاعر قرن 
هشتم است که راهی جدید در علم تصوف 
گشــود و فرقه ای با نام »نعمت اللهی« را 

بنا نهاد.
شاه نعمت اهلل ولی از عرفا و شعرای قرن 
هشتم در ایران است که علت شهرت وی، 
پایه گــذاری فرقه ای جدید در تصوف بود. 
اندیشه های عرفانی شاه نعمت اهلل ولی در 
قالب شــعر بیان شده و آثاری از او به جای 
مانده است که به آن ها اشاره می کنیم. در 
این مقاله زندگینامه شاه نعمت اهلل ولی و 
آثار و برخی پیشگویی های وی به صورت 

مختصر و مفید به شما ارائه می شود.
شــاه نعمت اهلل ولی عارف و شاعر دوره 
تیموری اســت که سلسله نعمت اللهی را 
تأسیس کرد. این سلســله از قرن هشتم 
تاکنون طرفداران خاصی در کشــورهای 
مختلف دارد. شــاه نعمت اهلل ولی عارفی 
غزل ســرا بود که از زبان شعر برای بیان 
مفاهیم عارفانه استفاده می کرد. شاه نعمت 
اهلل عــاوه بر تحصیل در زمینه تصوف و 
عرفان، به طور عملی به عبادت و ریاضت 
مشغول بود. وی طریق جدیدی در تصوف 
ایجاد کــرد و آن را به نــام خود »نعمت 
اللهیه« نام نهــاد که بعدها به هند انتقال 
پیدا کرد. با گذشت زمان و روی کار آمدن 
سلســله قاجار، این فرقه از هند به ایران 

بازگشت.
سید امیر نورالدین نعمت اهلل معروف به شاه 
نعمت اهلل ولی در 1۴ ربیع االول سال ۷31 
هجری قمــری در حلب به نیا آمد. برخی 
بر این عقیده اند که تولــد او در کوهبنان 
کرمان بوده اســت؛ اما تذکره نویسان تولد 
شاه نعمت اهلل ولی را در حلب ذکر کرده و 
وی را از نوادگان امام محمد باقر دانسته اند.

شــاه نعمت اهلل ولی علــوم مقدماتی را از 
شیخ رکن الدین شیرازی و علم باغت را 
از شمس الدین مکی آموخت. وی اصول و 
فقه را از قاضی عضدالدین ایجی و حمکت 
را نزد سید جال الدین خوارزمی فرا گرفت. 
شاه نعمت اهلل ولی سال ها مشغول ریاضت 
و تزکیه نفس بود و در این راه به مناطقی 
چون هرات، حجــاز، ماوراءالنهر و برخی 
شهرهای جنوبی ایران سفر کرد؛ تا اینکه 
در ســفر مکه، با شیخ عبداهلل یافعی آشنا 
شــد و مدت هفت ســال اصول عرفان و 
تصــوف را در نزد او آموخت. بعد از آن به 
خراســان رفت و از آنجا به شهر کش که 
تیمور گورکانی در آنجا بود، رفت و فعالیت 
خود را مبنی بر دعوت مردم به تصوف، در 
شهر کش آغاز کرد. پس از مدتی، به دلیل 
افزایش پیروان شــاه نعمــت اهلل، تیمور 
دســتور خروج او را از خراســان داد. شاه 
نعمت اهلل ولی به هرات رفت و مدتی را در 
آنجا ماند. سرانجام در سفری که به کرمان 
داشت، شهر ماهان را برای اقامت و دعوت 
پیروانش به تصــوف، انتخاب کرده و ۲5 
سال پایانی عمرش را در این شهر گذراند و 

در همان شهر از دنیا رفت. از او یک فرزند 
با نام خلیل اهلل باقی ماند که بعدها جانشین 

پدر در فرقه نعمت اللهی شد.
مذهب شاه نعمت اهلل ولی ��

بســیاری از عرفا، شــاه نعمت اهلل ولی را 
شیعه می دانند. »مستوفی بافقی« یکی از 
کسانی اســت که نعمت اهلل ولی را شیعه 
مســلم معرفی کرده است؛ اما برخی چون 
حمید فرزام بر این عقیده اند که ارادت شاه 
نعمت اهلل ولی به امام علی نمی تواند دلیل 
شیعه بودن او باشــد و با ارائه مستنداتی 
چون شاگردی یافعی سنی مذهب و ارادت 
شــاه نعمت اهلل ولی به خلفای راشدین و 
توجه زیــاد به احمد غزالــی، وی را اهل 

تسنن معرفی می کنند.
آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی کجاست؟ ��

شــاه نعمت اهلل ولی در سال 83۴ هجری 
قمــری از دنیا رفت و در شــهر ماهان به 
خاک سپرده شد. بعد از فوت او، به دستور 
احمد بهمنی، پادشــاه وقــت دکن، که از 
پیروانش بود، مقبره ای بر مزار شاه نعت اهلل 
ولی ساخته شد. شاه نعمت اهلل ولی عاوه 
بــر مقامی کــه در تصــوف دارد، در باور 
عامیانه مردم کرمــان نیز جایگاه خاصی 
را به خود اختصاص داده اســت. در عصر 
شــاه عباس دوم صفوی، به بنای مقبره 
افزوده شــد و بقعه از آن زمان تا به امروز 
زیارتگاه اهل تصوف در فرقه نعمت اللهیه 

بوده است.
آرامگاه شــاه نعمت اهلل در 35 کیلومتری 
جنــوب کرمان در یابان ولی عصر شــهر 
ماهان است و 3۲ هزار متر مساحت دارد. 
بنای اولیه مقبره، یک اتاق چهار گوشــه 
با طاق گنبــدی بود که بعدهــا در دوره 
صفویه گســترش یافت. سنگ مزار شاه 
نعمت اهلل داخل اتاق گنبدی قرار گرفته و 
اتاق با نقاشی های روی گچ و کاشی های 
الجوردی و فیروزه ای تزیین شده و نمای 
بیرونی آن نیز نقوش اسلیمی زیبایی دارد. 
درب های آرامگاه با قطعه هایی از عاج فیل 
هندی و خاتــم کاری، زینت یافته و روی 
سنگ مرمر قبر، آیاتی از قرآن و نام امامان 

شیعه حک شده است.
مردم منطقه به دلیل اعتقادی که به شــاه 
نعمت اهلل ولــی دارند، از روزگاران پیش تا 
به امــروز، آداب خاصی را در مورد آرامگاه 
او اجرا می کنند. برای برگزاری آیین های 
مذهبی، مراسم سوگواری تاسوعا و عاشورا 

مراسم های شادی  دیگر ســوگواره ها،  یا 
و عقــد و ازدواج به ایــن آرامگاه تبرک 

می جویند.
شاه نعمت اهلل ولی و حافظ ��

درباره ارتباط شــاه نعمت اهلل ولی و حافظ 
سخن زیاد گفته شده و برخی حتی از دیدار 
این دو، گفتگوی آن ها و تأثیر از شــعر و 
اندیشه یکدیگر، مطالبی نوشته اند. حتی در 
برخی منابع بیان شده که مصرعی از شعر 
حافظ در تعریض به شــعر شاه نعمت اهلل 

ولی گفته شده است:
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود 

که گوشه چشمی به ما کنند
در صورتــی کــه بررســی دوره تاریخی 
زندگی این دو شــاعر نشــان می دهد که 
آن ها نمی توانســته اند با هم دیدار کنند؛ 
چون شــاه نعمت اهلل ولی زمانی به شیراز 
رفته که حافظ در قید حیات نبوده اســت. 
تاریخ زندگانی حافظ و شاه نعمت اهلل ولی 
نشان دهنده این است که حافظ پیش از شاه 
نعمت اهلل ولی می زیسته و شاه نعمت اهلل، 
اشعار حافظ را خوانده و در نوشته هایش از 
آن ها تأثیر گرفته، کامًا واضح اســت که 
وزن برخی غزل های شــاه نعمت اهلل ولی، 

وام گرفته از شعر حافظ است.
شاه نعمت اهلل ولی از زبان شعر برای بیان 
اندیشه های عرفانی خود استفاده می کرد و 
بیشتر اشعارش در پاسخ به مریدان خود در 
تصوف و در محافل صوفیانه سروده شده 
اســت؛ بنابراین آنچه دراین باره گفته شد 
که حافظ به اشــعار او نظر داشته، ساخته 
و پرداختــه مریدان شــاه نعمت اهلل برای 
باال بردن جایگاه وی اســت. برخی عرفا 
معتقدند شــاه نعمت اهلل ولی برای حافظ 
احترام بسیار قائل بوده و هر جا در دیوانش 
از خواجه نام برده و او را ستوده، منظور وی 

شخص حافظ بوده است.
آثار شاه نعمت اهلل ولی ��

شــاه نعمت اهلل ولی آثار زیادی دارد که 
مهم ترین آن ها، دیوان اشعار اوست. این 
دیوان 1۲. 000 بیت است که از قالب های 
شعری چون قصیده، مثنوی، رباعی و غزل 
تشکیل شده اند. نسخه خطی دیوان شاه 
نعمت اهلل ولی در کتابخانه آســتان قدس 
رضــوی قرار دارد؛ اما دیوان او چندین بار 
در تهران و کرمان تجدید چاپ شده است.
آثار دیگر شاه نعمت اهلل ولی عبارت اند از:

منظومة فی تحقیق االیمان

ارواح شاه نعمت اهلل
رساله نصایح منظومه

رســاله شــرح فّص االول من فصوص 
الحکم

اشعار شاه نعمت اهلل ولی
خوابنامه

مکتب شاه نعمت اهلل ولی
پیروان فرقه شــاه نعمــت اهلل ولی وی 
را صاحــب اجتهاد نظــری می دانند و از 
اصولش پیروی می کنند. شــاه نعمت اهلل 
ولی مســئله وحدت وجود را مطرح کرد و 
برای فهم بهتر آن به مریدانش، وجود را 
به دریایی تشبیه کرد که امواج و حباب ها 
ظاهر آن را شــکل می دادند در حالی که 
حقیقت آن ها آب است. وی حقیقت وجود 
را مانند نقطه ای می دانست و دایره ای که 
از حرکت آن ایجاد می شــود را مظهر آن 

معرفی و آن را اعتباری می داند.
شــاه نعمت اهلل ولی در اجتهــاد عملی، 
پیروانــش را از بیکاری و گوشه نشــینی 
یا پوشــیدن لباس های کهنــه و فقیرانه 
منع می کــرد. وی تصوف را انحصاری و 
مخصــوص یک عده نمی دانســت و به 
هر کســی که به دنبــال مکتب توحیدی 
می گشــت راه محبت کــردن را توصیه 

می کرد.
بررسی روحیه پیروان شاه نعمت اهلل ولی 
نشان می دهد که آن ها نشاط و شادمانی 
زیادی در امر سلوک داشتتند و مانند دیگر 
فرقه های صوفیه خمودگی و دوری از دنیا 
را بر نمی تافتند. شــاه نعمت اهلل ولی به 
پیروانش، احترام به اندیشه را می آموخت 
و بررسی زندگی وی نشان می دهد که با 
سلســله های مختلف تصوف و نحله های 

دیگر با محبت و احترام رفتار می کرد.
در دوره شــاه نعمــت اهلل ولــی، از زبان 
فارســی اســتفاده کمتری می شد و شعر 
رونق چندانی نداشت. علت این بی رونقی، 
بی ثباتــی اوضاع زمانه، کســادی علم و 
ادب و عدم وجود شــاهان سخن شناس 
بود. افــراد زیادی بین شــاهان تیموری 
بودند کــه به علم و ادب توجه داشــتند 
اما بیشــتر رجال این عصر، حرمتی برای 
این مقوله قائل نمی شــدند. در این دوره 
به دلیل وجود مصائب فــراوان در اوضاع 
اجتماعی، روحیات مــردم طوری بود که 
آمادگی پذیرش تعلیمات صوفیه را داشتند. 
بحث های عرفان و تصوف خریدار داشت 
و این ســبب می شــد عرفایی چون شاه 
نعمت اهلل ولی زبان شعری خود را به این 
سمت و ســو هدایت کند و از سبک ابن 
عربی در عرفان بهره برده و آن را در قالب 

نظم به جامعه ارائه کند.
اگرچه قالب های شعری زیادی در دیوان 
شــاه نعمــت اهلل ولی دیده می شــود؛ اما 
شهرت او در غرل سرایی است. بحرهای 
هزج، رمل و رجز در شــعرهای او استفاده 
شده و کاربرد لغات کهن در شعر او بسیار 
کم اســت. شــاه نعمت اهلل ولی شاعر و 
عارف قرن هشــتم از شــعر برای بیان 

مسائل عرفان و تصوف بهره برد.

آشنایی با آثار و برخی پیشگویی های شاعر قرن هشتم

شاه نعمت اهلل ولی کیست؟

مراســم افتتاح پارک آبی هلیا، بزرگ ترین پارک آبی کشــور بــا حضور وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در تبریز برگزار شــد. روابط عمومی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برگزاری مراسم افتتاح پارک آبی هلیا، 
بزرگ ترین پارک آبی کشور در تبریز با حضور علی اصغر مونسان خبر داد. وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این مراسم با اشاره به افتتاح پروژه های جدید 
در ســفر به آذربایجان شرقی به همت فعاالن حوزه گردشگری، بر نقش مؤثر بخش 

خصوصی بر توسعه این صنعت تاکید کرد و اذعان داشت:
 با حضور فعال بخش خصوصی در کشور شاهد پیشبرد اهدافی هستیم که بدون آن ها 
این اهداف دست یافتنی نبود. پروژه سرمایه گذاری مجتمع گردشگری هلیا نیز از جمله 
پروژه های بزرگ و شایســته ای است که قطعاً سبب رونق بیش از پیش گردشگری 
منطقه خواهد شد، چراکه با پوشش گسترده حوزه های مختلف گردشگری اعم از هتل 
پنج ستاره، پارک آبی و رستوران های مدرن و سنتی به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

محمدرضا پورمحمدی، اســتاندار آذربایجان شــرقی نیز در این مراسم مردم باهمت 
آذربایجان شــرقی را مهم ترین مزیت این اســتان برای پیشرفت و توسعه دانست و 
برخورداری اســتان آذربایجان شــرقی از مواهب و جاذبه هــای مختلف فرهنگی، 
گردشگری و تاریخی را به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت های این منطقه برشمرد. 
وی در این رابطه تصریح کرد: مجموعه بزرگ گردشــگری هلیا از جمله پروژه های 
باشکوه و ارزشمند اســتان است که به دست پرتوان بخش خصوصی احداث شده و 
فرصت توســعه بیشتر گردشگری استان را فراهم کرده است، این مجموعه در آینده 

نزدیک و با رعایت پروتکل های بهداشتی، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

افتتاح بزرگترین پارک آبی کشور در تبریز

زهرا آذرنیوش 
روزنامه نگار

آسمان  نمایش های  ســالن  فعالیت 
نمــای گنبد مینا از ۲۷ خرداد ماه از 
ســر گرفته خواهد شد. فعالیت این 
مجموعــه به دلیل شــیوع ویروس 

کرونا به حالت تعلیق درآمده بود.
اداره ارتباطــات و امــور بین الملل 
عباس آباد از فعالیت مجدد ســالن 
مینا  گنبد  آسمان نمای  نمایش های 

خبــر داد. فعالیت ایــن مجموعه که 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق درآمده بود، از ۲۷ خردادماه از سرگرفته 
خواهد شد. بلیط فروشی ســالن نمایش گنبد مینا به عنوان مرکز علم و نجوم منطقه 
فرهنگی و گردشــگری عباس آباد از ۲۷ خرداد آغاز خواهد شــد و این مجموعه با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، به پخش فیلم های سه بعدی اجرام آسمانی و منظومه 
شمســی می پردازد. این در حالی است که به منظور جلوگیری از شیوع کرونا و رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی، سالن نمایش های گنبد مینا با ۴0 درصد ظرفیت کار 

خود را آغاز کرده است.
شــایان ذکر است که آســمان نمای گنبد مینا در ســال 13۹3 با رویکرد علم نجوم 
و آمــوزش به عاقه منــدان در فضایی به وســعت 1. 850 متر مربع افتتاح شــد. 
 عاقه مندان برای کسب اطاع از شــروع سانس های گنبد مینا می توانند به نشانی

»www.gonbadmina.tehran.ir« مراجعه فرمایند.

آغاز به کار نمایش سه بعدی آسمان نمای گنبد مینا
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