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سیاست

نگاه هفته

رویای »ماکرون بناپارت« در لبنان

 خبرگزاری آسوشیتد پرس در تحلیلی با اشاره به اعالم آمادگی اخیر 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای بازگشت فرانسه به لبنان 
نوشت رئیس جمهور فرانسه فراموش کرده است که لبنان دیگر در 

قیومیت فرانسه نیست.
این تحلیل در وب ســایت شبکه تلویزیونی فرانسه-24 نیز منتشر 

شده است:
 تقریباً به نظر می رسید امانوئل ماکرون فراموش کرده بود که لبنان 
دیگر تحت قیومیت فرانســه نیســت. رئیس جمهور فرانسه که از 
بیروِت ویران شده از انفجار بازدید می کرد، جمعیت نگران را آسوده 
خاطر کرد و قول داد این شــهر را بازســازی خواهد کرد. ماکرون 
همچنین مدعی شد انفجارهای بیروت قلب فرانسه را شکافته است. 
وی گفت فرانسه هرگز اجازه نخواهد داد لبنان رها شود. قلوب مردم 

فرانسه همواره برای بیروت می تپد.
منتقدیــن این تالش ها را به عنوان اقدامی در چارچوب سیاســت 
استعمار نوین محکوم کرده و می گویند این رهبر اروپایی به دنبال 
آن است تا در منطقه ای آشوب زده در خاورمیانه، قدرت خود را احیاء 
و توجهات را از مشــکالت روبه فزون داخلی منحرف کند. یکی از 
کاربران فضای مجازی، وی را »ماکرون بناپارت«، امپراتور ناپلئوِن 
قرن 21 نامید. ولی طرفداران ماکرون، از جمله ساکنان ناامیِد بیروت 
که او را »تنها امید ما« می نامند، از رئیس جمهور فرانســه به خاطر 
بازدید از مناطق ویران شــده که مقامات لبنانی وحشت می کنند در 
آنجا قدم بزنند، قدردانــی کردند. آن ها همچنین از تالش ماکرون 
برای آن که مقامات لبنانی، فســاد و سوء مدیریت را عامل انفجار 
مرگبار سه شــنبه نامیده بود، تمجید می کنند. فرانسه خود را برای 
میزبانی کنفرانســی بین المللی، به منظــور جمع آوری کمک های 
جهانی به لبنان در روز یکشنبه آماده می کند و این دیدار اصلی ترین 
چالش پاریس را در این خصوص آشــکار کرده است: فرانسه بدون 
مداخله در امور داخلی یک کشور بحران زده که با آن روابط عمیق 

اقتصادی دارد، چگونه می تواند به آن کمک کند؟
»جک النگ« وزیر ســابق دولت فرانســه که هــم اکنون مدیر 
موسســه جهان عرب در پاریس اســت، می گوید: ما در لبه پرتگاه 
قدم می زنیم. ما باید به مردم لبنان کمک، از آنها حمایت و لبنانی ها 
را تشــویق کنیم؛ ولی در عین حال نباید چنین ذهنیتی ایجاد کنیم 
که می خواهیم ســلطه ای جدید اعمال کنیم، چرا که چنین چیزی 
بسیار احمقانه است. ما باید برای کمک به مردم لبنان، به دنبال راه 

حل های هوشمندانه جدید باشیم.
روابط فرانســه با لبنان به دستکم قرن شانزدهم برمی گردد، یعنی 
زمانی که رژیم ســلطنتی فرانسه با حکمرانان عثمانی مذاکره کرد 
تا از مســیحیان حفاظت و نفوذ آنهــا را در منطقه تضمین کند. تا 
سال های نفوذ فرانســه در 192-1940، لبنان شبکه ای از مدارس 
فرانســوی و نیز فرانسه زبان داشــت که تا همین لحظه نیز حیات 
خود را حفظ کرده اند. و در همین حال روابط فرانسه با میانجیگیران 
قدرت در لبنان نیز گرم بود، افرادی که برخی شان متهم هستند به 
تشدید بحران سیاسی و اقتصادی لبنان. چند روز پیش یک عریضه 
عجیب در فضای مجازی منتشــر شد که خواستار آن بود تا فرانسه 
موقتاً اعمال نفوذ خود را در لبنان احیاء کند. در این یادداشــت ادعا 
شــده بود که رهبران لبنان » ناتوانی کامل خود را برای اداره کشور 
و تأمین امنیت آن« ثابت کرده اند. از این اقدام عمدتاً به عنوان یک 
نظر مضحک یاد می شود – حتی خوِد ماکرون چهارشنبه به ساکناِن 
بیروت گفته بود » به خودتان بســتگی دارد سرنوشــت خودتان را 
تعیین کنید.« اما 60 هزار نفر این عریضه را امضا کرده اند، از جمله 
اعضای جامعه مهاجران لبنان که حدود 250 هزار نفر هســتند، و 
همچنین لبنانی هایی هستند که میگویند این اقدام راهی برای بیان 
بی اعتنایی به طبقه سیاســی کشــور و ابراز ناامیدی از آنها است. 
بســیاری از لبنانی ها عالوه بر آن که ســفر ماکرون را نمایشی از 
ضرورت حمایت بین المللی از لبنــان می دانند، معتقدند این دیدار 
راهی برای تضمین کمک های مالی برای کشــوری اســت که در 
ورطه بدهی اســت. رئیس جمهور لبنان همچنین توانســت طبقه 
سیاسی جدا از هم لبنان را – گرچه موقتاً –گردهم آورد. در صحنه ای 
کم نظیر، رهبران فرقه های سیاســی لبنان که برخی هنوز از زمان 
جنگ های داخلی سال 1975 تا 1990 دشمن خونین هم هستند، در 
ســفارت فرانسه در بیروت کنار هم بودند و با یکدیگر خوش و بِش 
می کردند و بعد از دیدار با ماکرون نیز هر یک در مکان مشــخص 
قرار داشتند.اما از نظر بسیاری، این دیدار اقدامی برای فخرفروشی 
بود. برخی از تهیه آن عریضه آنالین و همچنین کسانی انتقاد کردند 

که با خوشحالی می گفتند »فرانسه مادری غم خوار است.«
»ســامر فرانجیه« یک نویســنده، می گوید ماکرون سیاستمداران 
را ماننــد »کودکان دبســتانی« گردهم آورد و بــه دلیل آن که به 

وظایفشان عمل نکردند، با آنها با خشونت صحبت کرد.
 مخالفت های شدید آشکارتری علیه اعمال نفوذ فرانسه وجود داشته 
اســت. هم زمان با دیدار ماکــرون از محله هایی که انفجار در آنها 
صورت گرفته بود، وزیر بهداشت لبنان که تحت حمایت حزب اهلل 
است، از بیمارستان های صحرایی اعطا شده از ایران و روسیه، بازی 
گران اصلی منطقه، دیدن کرد.»لئا« دانشجوری رشته مهندسی در 
بیروت که از بیم عواقب سیاســی خواست نامش فاش نشود، گفت 
» من کســانی را که خواهان این قیومیت هســتند، درک می کنم. 
آن ها هیــچ امیدی ندارند.« وی با ابراز مخالفت شــدید با افرادی 
که ماکرون را » منجی« لبنان می نامند، افزود » این مســاله خطر 
تعمیق اختالفات را در لبنان درپی دارد، زیرا مســیحیان مارونی و 
مسلمانان تحصیل کرده در فرانســه از ماکرون استقبال کردند در 
حالی که مابقی، از وی روی گرداندند. او مشکالتش را با کشور خود 

و مردمش حل نکرده، چگونه ما را نصیحت می کند؟«

رئیس کل بانک مرکزی از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم 
به گشایش اقتصادی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قــوا خبر داد. اما از نتیجه این جلســه، علیرغــم طرح موضوع 
گشایش اقتصادی از سوی روحانی در هفته گذشته، خبری اعالم 
نشــد. طرحی که البته با واکنش های منفی مواجه شد و برخی 

منتقدان آن را پیش خور کردن منابع کشور خواندند.
بر اســاس طرحی کــه رئیس جمهور از آن به عنوان گشــایش 
اقتصادی نام می برد قرار اســت 220 میلیون بشکه نفت یعنی 

روزی 600 هزار بشکه به مردم پیش فروش شود.
وی در حاشیه مراسم شصتمین سالگرد تأسیس بانک مرکزی، 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی موضوع طرح گشــایش اقتصادی مطرح خواهد شد و 
مورد بررســی قرار می گیرد. بر خــالف انتظار، درباره جزئیات و 

نتایج این جلسه اطالع رسانی صورت نگرفت.
در جلسه سران قوا عالوه بر حضور حسن روحانی، سید ابراهیم 
رئیســی و محمدباقر قالیباف، معاون اول رئیس جمهور، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور، محمود واعظی، وزیر نفت، وزیر کشور، 
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز 
حاضر بودند. همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، غالمحســین محسنی اژه ای معاون اول قوه 

قضائیه و جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز حضور داشتند.
رییس جمهور در تاریخ 15 مردادماه در جلسه هیئت دولت از خبر 

طرح گشایش اقتصادی در هفته بعد رونمایی کرد.
حسن روحانی با اشاره به جلسه مشترک سران سه قوه در تاریخ 
14 مردادماه گفت: در جلسه سران قوا طرحی بحث شد و نظرات 
بسیار به هم نزدیک بود، ان شاءاهلل دوشنبه هفته آینده که ادامه 
جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد 
و اگر مقام معظم رهبری موافقت کنند و ما اعالم کنیم، گشایشی 
ازلحاظ اقتصادی در کشــور به وجود خواهد آمد و دست دولت، 

مقداری باز می شود.
حجت االســالم حســن روحانی، روز 20 مردادماه نیز در جلسه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا گفت: دولت با 
همکاری قوای دیگر، به دنبال گشــایش در اقتصاد و معیشــت 

مردم است.
همچنین پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری درباره جلسه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نوشت: »پیشنهاد 
مطرح شــده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم 
نفتی و هدایت نقدینگی موردبحث و بررسی قرار گرفت و ضمن 
استقبال از این طرح، تصمیمات الزم جهت نهایی شدن آن اتخاذ 

شد«.
عبدالناصــر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز صبح یکشــنبه در 
جلســه دوره ای با مدیران عامل بانک ها ضمن اشــاره به طرح 
گشــایش اقتصادی، هدف اصلی آن را »مدیریت نقدینگی در 

بازارها« عنوان کرد.
واکنش مجلس و قوه قضائیه به طرح گشایش اقتصادی ��

پس از اظهارات رئیس جمهــوری، موضع گیری های فراوانی در 
قبال آن صورت گرفت. ازجمله آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی، 
20 مرداد ماه در جلســه شورای عالی قضایی به طرح اقتصادی 
دولت اشاره کرد و گفت: اعالم هر طرح اقتصادی در کشور باید 
با نظرات کارشناســان و صاحب نظران اقتصادی همراه باشد و 
پس از تصویب نیز، برای افکار عمومی به خوبی تبیین شــود تا 

مورد استقبال همه قرار گیرد.
آیت اهلل رئیسی افزود: یک طرح اقتصادی وقتی ارزشمند است 
و به مردم آرامش می دهد که با نظرات نخبگان تهیه شده باشد 
و درباره جزئیات آن هم اطالع رســانی شود؛ در غیر این صورت 
با ایجاد ابهام، مردم را نگران و فعاالن اقتصادی را ســرگردان 

می کند.
محمدباقر قالیباف، نیز در جلسه علنی روز 19 مردادماه مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه این روزها درباره گشایش اقتصادی 
در جامعه ســؤاالتی مطرح است، گفت: طرح مهمی در شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می تواند 
بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد که این طرح 
فقط درصورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ 

منافع مردم مدنظر قرار گیرد می تواند به اهداف خود برسد.
قالیباف ادامه داد: در این زمینه اختالف نظرات کارشناسی وجود 
دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشــده است لذا باید صبر کرد و 
اجازه داد این بحث ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه 
نهایی برسد.بعد از اظهارات رئیس مجلس به آرامی بررسی ابعاد 
مختلف این طرح موردتوجه قرار گرفت. اولین بار الیاس نادران 
بود که در رشــته توییتی به صورت مبسوط به موضوع پرداخته 
بود. الیاس نادران نوشــت: »دولت وعده گشایش اقتصادی در 
هفته آتی داده و البته تجربه نشــان می دهد این وعده ها تأثیری 
در زندگــی دهک های پائین جامعه و اقشــار کم درآمد نخواهد 
داشــت. ظاهراً این خبر، ناظر به فروش اوراق سلف نفت است. 
با شــرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا 
وعده اقتصادی«. نادران در ادامه می نویســد: »اتخاذ تصمیمات 
مهم اقتصادی در جلسه سران قوا، بدون دخالت نمایندگان مردم، 
نتیجه ای جز تضعیف قوه قانون گذاری کشــور ندارد. چرا نباید 
از نظرات تخصصی کمیســیون های بودجه، انرژی و اقتصادی 

مجلس اســتفاده کرد؟ فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت 
آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاســی و اجتماعی نخواهد 

داشت؟«.
دنیای اقتصاد نوشــت: شــنیده های اولیه حاکی از آن است که 
دولــت در نظر دارد 220 میلیون بشــکه نفت پیش فروش کند. 
یعنی درآمد ارزی که فعاًل قابل تحقق نیست، در داخل به فروش 
رساند و با این تیر 2 هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی 
پوشش دهد و هم عملی در راســتای مدیریت نقدینگی انجام 

دهد.
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی نیز به تسنیم گفت که در جلسه هیئت رئیسه کمیسیون 
متبوعش تصمیم گرفته شــد که »نامه ای از طرف کمیسیون به 
رئیس مجلس ارســال شود که طی آن نامه ضمن اعالم آمادگی 
برای بررسی کارشناســی موضوع در کمیسیون انرژی از رئیس 
مجلس تقاضا شود نسبت به تصمیمات شتاب زده و خارج از اراده 

مجلس تذکرات الزم به دولت داده شود«.
در بخشــی از این نامه آمده اســت: »نظر بــه این که موضوع 
گشایش اقتصادی از سوی رئیس محترم جمهور مطرح شده است 
و شواهد نشان می دهد طرح پیش فروش نفت در داخل کشور در 
شرف اجرا است و با توجه به تجربیات منفی گذشته نسبت به آثار 
برخی تصمیمات گرفته شده توسط شورای هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه خواهشمند است دســتور فرمایید شرایطی مقرر 
گردد که موضوع قبل از تصمیم گیری در شورای مذکور به صورت 
تخصصی در مجلس شورای اسالمی بحث و نتیجه گیری شود«.

با نظر می رســد با توجه به تبعات تصمیم بنزینی ســال گذشته، این 
بار مجلــس عزم خود را جزم کرده که به صورت جدی این موضوع را 
پیگیری نماید. اگرچه موضع گیری یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس 
درباره طرح گشــایش اقتصادی همراه با ابهام است. به عبارتی بهتر 
اگرچه حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی با بیان این که »ما درمجموع از این طرح استقبال می کنیم 
اما باید اشــکاالتش رفع شود«، نگاه اصالحی به آن ابراز داشت اما در 
ادامه گفت: »در جلسه مشــترک هیئت رئیسه با روسای کمیسیون ها 

نظر اکثر همکاران این بود که رئیس مجلس به شــدت در مقابل طرح 
و مصوب کردن این گونه پیشــنهادات در جلســه سران قوا ممانعت و 

مخالفت کند«.
انتقاد نادران از وعده گشایش اقتصادی روحانی ��

رئیس اتاق بازرگانی: پیش فروش نفت به مردم نقدینگی را جمع، ولی 
تورم را عالج نمی کند.

وی با تأکید بر اینکه این طرح درواقع به نوعی قرض گرفتن از جامعه 
است، بیان داشــت: برداشته کلی ما این اســت که آقای روحانی بنا 
دارد برای دولت بعدی زمین ســوخته تحویــل دهد چراکه این طرح 
در حــدود 100 هزار میلیارد تومان برای دولــت درآمد دارد که دولت 
بعد باید این مبلغ را عالوه بر ســود سررســید آن در سال های آینده 
پرداخت کند؛ این ها پیش خور کردن منابع کشــور است که هر دولتی 
بعداً بیاید نمی تواند تا چندین سال این پیش خور کردن های دولت فعلی 

را جبران کند.
محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس شورای 
اسالمی نیز در توییتر نوشت: بعد از روحانی، همتی هم وعدهٔ گشایش 
اقتصادی داد. طرحی که تاکنون ارائه شده، اگر اصالح نشود صرفاً برای 
تأمین مالی دولت اســت و برای مردم آوردهٔ مســتقیمی ندارد. وی در 
ادامه تأکید کرد: اصرار بر گشایش اقتصادی پیش از بررسی جزئیات، 
این گمانه را تقویت می کند که دولت می خواهد هزینهٔ »نه به طرح غیر 

کارشناسی« را باال ببرد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در پیامی درباره گشایش 
اقتصادی که رئیس جمهور وعده آن را داده است، نوشت: فروش اوراق 
ارزی بر پایه نفت که معنایش همان پیش فروش نفت است، می تواند 
اقدامی ســنجیده و گشایش اقتصادی برای جمع آوری نقدینگی باشد 

ولی راه عالج تورم نیست.
درمجموع از انتقاداتی که تاکنون نسبت به این طرح مطرح شده 
می توان گفت اگرچه پیش فروش نفت به مردم می تواند کسری 
بودجه دولت را جبران کند امــا موجبات بدهکاری دولت آینده 
خواهد شد. از ســوی دیگر این امر تأثیری آن چنانی بر زندگی 
مردم نخواهد داشــت و این که از این طرح به عنوان گشــایش 

اقتصادی نام برده شده صرفاً در راستای اهداف دولت است.

اما و اگرهای فروش نفت به مردم

گشایش یا بن بست اقتصادی؟!

امالک بنیاد مستضعفان و 
فرصت های برابر

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مســتضعفان شــنبه شب در تلویزیون 
حاضر شــد و ســیاهه ای از امالک بنیاد را فهرست کرد که در 
اختیار سیاســیون و نهادهای مختلف قرار دارد. در این فهرست 
نام های مختلفی از همه جریان های سیاســی بیان شد، از جمله 
حدادعادل، ابتکار، خاتمی، احمدی نژاد، مجمع تشخیص، نیروی 

دریایی ارتش، سپاه ولی امر و ...
با ســخنان فتاح مشخص شد تعداد زیادی از امالک بنیاد درید 
سیاســیون و نهادهای مختلف است که بعضی مانند خاتمی و 
موسسه زنان قباًل تخلیه کرده اند، بعضی با مجوز در آن حضور 
دارند مانند احمدی نژاد، برخی اجاره به روز پرداخت نمی کرده اند 
ماننــد حدادعادل و برخی هم علی رغم دســتور از مقامات باال 
حاضر به تخلیه ملک نیستند مانند نیروی دریایی ارتش و سپاه 

ولی امر.
مهم ترین پرسشــی که پس از مشــاهده سخنان فتاح به ذهن 
می رسد این است که این امالک چرا در اختیار این افراد و نهادها 
قرار گرفته اســت؟ اولین پاسخ این است که برخی از این موارد 
حتماً موجه اســت. مثاًل به روسای جمهور سابق حتماً از جانب 
حاکمیت باید ملکی برای دفتر شــخصی و امورات جاری تعلق 
گیرد. فردی که تا چند سال پیش رئیس جمهور کشور بوده است 
حتماً مراجعاتی دارد و برای پاسخگویی به این مراجعات نیاز به 
دفتر دارد. پس آنچه اکنون در اختیار احمدی نژاد اســت یا پیش 
از آن به شکل مشابه در اختیار خاتمی بوده است احتمااًل توجیه 
درستی دارد. به نظر می رسد در این زمینه باید آیین نامه ای توسط 
دولت نوشته شود تا برای روسای جمهور پس از دوره مسئولیت، 

قانونا امکاناتی از جانب حکومت در نظر گرفته شود.
اما درباره برخی دیگر از مواردی که ذکر شــد اگر با معیارهای 
کنونی قضاوت کنیم موجه به نظر نمی رســند. اما اگر کمی در 

زمان عقب برویم و معیارهای سال های گذشته را ببینیم متوجه 
علت اصلی می شــویم، مثاًل درباره آقــای حدادعادل یا درباره 

موسسه مطالعات زنان.
معمواًل ماجرای ایــن موارد بدین گونه بوده اســت که فردی 
مــورد اعتماد، مثل جنــاب حدادعادل یا خانــم ابتکار، طرحی 
غیرانتفاعی برای تأسیس مدرســه و موسسه فراهم کرده اند و 
از بنیاد خواسته اند برای اجرای این طرح همکاری کند و ملکی 
در اختیار ایشــان قرار دهد. بنیاد هم در آن زمان با این مسئله 
موافقت کرده اســت. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن عدم 
انتفاع شخصی این امالک در اختیار ایشان قرار گرفته است. در 
حقیقت از بیت المال ملکی در اختیار ایشــان قرار گرفته که کار 
عام المنفعه ای انجام دهند. اما در ســال های اخیر در رسانه ها و 
افکارعمومی حساسیت درســتی درباره این موارد شکل گرفته 
که به نظر می رسد حتی اگر منفعت شخصی هم در میان نباشد 

تکرار این موارد دیگر به صالح کشور نیست.

جامعه ما در سال های اخیر بیش از پیش به سمت عدالتخواهی 
و فرصت های برابر حرکت کرده است. افکارعمومی اکنون این 
مســئله را نمی پذیرد که به افراد سیاسی، از هر جناح، فرصتی 
ویژه از بیت المال ولو برای کارهای غیر انتفاعی اعطا شود. چرا 
که ســابقه بد برخی افراد در مصرف بیت المال و سوءاســتفاده 
شخصی ایشان از مال مردم باعث شده است مردم باور نکنند که 
فردی بدون نفع شخصی بتواند از بیت المال استفاده کند. مضافًا 
اینکه فرصت ویژه ای که در اختیار یک فرد سیاسی قرار می گیرد 
عادالنه به نظر نمی رسد و چه بهتر که افراد سیاسی هم فرصتی 

مشابه مردم عادی داشته باشند.
بنابراین به نظر می رسد رویکرد فتاح متناسب با احواالت امروز 
جامعه ماســت و مناسب است تمام امالکی که در اختیار افراد و 
نهادهاست یا بازپس گرفته شود یا صورتی قانونی برای استفاده 
از آنها وجود داشــته باشد حتی اگر منفعت شخصی در مالکیت 

آنها وجود نداشته باشند.

حدوداً ســه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار 
می شــود. در حال حاضر مطابق نظرســنجی ها، جو بایدن نامزد 
حزب دموکرات شــانس بیشــتری برای کســب کرسی ریاست 

جمهوری را دارد.
برخی سیاســیون در ایران متأثر از چنین شــرایطی و طبق روال 
همیشــگی به اســتقبال پیروزی بایــدن رفته و رســیدن نامزد 
حزب دموکرات به کاخ ســفید را به مثابه دمیــدن روح در کالبد 
برجام دانســته و حتی فراتر از آن معتقدند پیرو انتخابات آمریکا، 
صورت بندی رقابت هــای انتخابات 1400 دچــار تغییر و تحول 
خواهد شــد.اینکه چنیــن گمانه هایی درباره انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال آینده تا چه مقدار واقع بینانه اســت موضوع این 
یادداشــت نیست اما می توان این سؤال را مطرح کرد آیا پیروزی 

بایدن به معنای بازگشت آمریکا به برجام خواهد بود؟
دونالد ترامپ در اردیبهشــت 97 از توافق هســته ای خارج شــد 
و تحریم های گســترده ای علیه ایران در راســتای اعمال فشار 
حداکثری برای امضای یک توافق جدید برقرار کرد. متعاقب چنین 
اقداماتــی، ایران نیز مبادرت به کاهش تعهدات خود در چارچوب 
برجام کرد.مایک پمپئو بعد از خروج از برجام در راســتای »حل 
مشکل ایران« خواســتار پذیرش 12 شرط شد که اهم آن تغییر 
سیاســت منطقه ای، توقف برنامه دفاعی موشکی و دائمی شدن 
برخی بندهای برجام است. تقریبًا همین شروط بدون کم وکاست 

مورد موافقت دموکرات هاســت و آن ها نیز معتقدند ضرورت دارد 
مؤلفه های قــدرت و نفوذ ایران در منطقــه کاهش یابد و تحت 
کنترل قرار گیرد چراکه از نگاه آن ها ایران بازیگری چالش زا در 
جنوب غربی آسیا است.معمواًل راهبردها و سیاست خارجی کالن 
یک سیســتم سیاســی به ندرت طی دوره های زمانی کوتاه دچار 
تغییرات ماهوی و محتوایی جدی می شود که آمریکایی ها نیز این 

قاعده مستثنی نیســتند. به همین دلیل است که در پیش نویس 
برنامه پیشــنهادی منتشرشــده حزب دموکرات برای انتخابات 
2020، اگرچه از بازگشت به برجام سخن گفته شده اما بالفاصله 
قیــود دیگری را نیز اضافه می کند کــه از آن جمله باید به لزوم 
مذاکرات موشکی و منطقه ای اشاره داشت. همچنین دموکرات ها 
به صراحت اعالم می کنند گزینه تحریم و جنگ را هرگز از روی 

میز برنخواهند داشت.
کشــورهای اروپایی نیز در این سیاســت بــا جمهوری خواهان 
و دموکرات هــا هم نظر هســتند اما مهم نحوه پیاده ســازی این 
سیاست هاســت که بین دو حزب آمریکا اختالف نظر وجود دارد. 
اتفاقًا برخــالف دوره ترامپ انتظار می رود در صورت پیروزی جو 
بایدن به دلیل نوع سیاســتی که اتخاذ می کند و همگرایی که در 
دو سوی آتالنتیک برای نیل به اهداف پدید می آید فرایند فشار به 

ایران برای امضای برجام جدید، شتاب بیشتری پیدا کند.
درواقــع باید گفت توافق برجام عماًل به پایان رســیده و حتی در 
صورت پیروزی دموکرات ها بسیار بعید است آن ها بدون هیچ گونه 
شــرط و شروط جدید به توافق هسته ای برگردند. آن ها زمانی به 
میز مذاکره برخواهند گشــت که کاًل یا توافق جدیدی امضا شود 
یا اینکه تغییراتی در برجام صورت گیرد و ضمن تحمیل شــرایط 

جدید، قیود زمانی آن بسط یابد.
با این توضیحات بایــد گفت تفاوتی بین پیروزی ترامپ و بایدن 
در قبال برجام نمی توان قائل شــد؛ بنابراین این که عده ای تمایل 
دارند طبق معمول باز شــدن گره مشــکالت داخلی را به خارج 
پیوند بزنند با واقعیات نظام بین الملل و سیاســت اعمالی دو حزب 
جمهوری خــواه و دموکرات ها همخوانی ندارد. البته شــاید این 
موضــع، ترفند برخی برای تحریف واقعیات در راســتای »ضربه 
زدن بــه روحیه مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج تحریم« و 

ماندگاری در قدرت است.

آیا پیروزی بایدن بر ترامپ به نفع ایران است؟ حسنکریمیفرد

حمیدرضابابائی

ترامپ: با ایران توافق می کنم! 
رئیس جمهوری آمریکا در جمع خصوصی حامیان خود 
اعالم کرد که در صــورت پیروزی در انتخابات آتی، 

ظرف چهار هفته به توافقی با ایران دست می یابد.
به گزارش تارنمــای اپ )app.com( وابســته به 
روزنامه یو اس ای تودی، این محفل خصوصی 19 
مرداد در شــهر النگ برنچ ایالت نیوجرسی تشکیل 
شده بود و هدف از آن جمع آوری کمک مالی برای 

ســتاد انتخاباتی دونالد ترامپ بــود. گردهمایی در 
منزل یکی از حامیان ترامپ که به تازگی در پی ابتال 
به بیماری کووید 19 درگذشته بود، برگزار شد و هر 
کدام از شــرکت کنندگان از 5 هــزار و 600 دالر تا 
250 هزار دالر به ستاد ترامپ کمک کرده و فرصت 
یافتند تا با بهره گیــری از این مهمانی خصوصی با 
وی عکس انداخته و در میزگردی با او شرکت کنند.

در فیلمی که رسانه جوئیش اینسایدر از این مهمانی 
منتشــر کرد، ترامپ به حامیان خود وعده داد که در 

صورت پیروزی در انتخابات 1۳ آبان ظرف یک ماه 
به توافقی با ایران دست یابد. وی گفت: اگر ما پیروز 
شــویم، ظرف چهار هفته توافقی بــا ایران خواهیم 
داشــت. ترامپ حدود دو ماه پیــش در گردهمایی 
انتخاباتی خود در شهر تولسا ایالت اوکالهاما، با بیان 
این که قصد دارد یک توافق خیلی سریع و بهترین 
توافق ممکن را )با ایران( انجام دهد، هشــدار داده 
بود: زمانی که در انتخابات پیروز شوم، ایران هزینه 

بسیار باالتری خواهد پرداخت.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 22 مردادماه 1399 
سال پنجم شماره 183

اقتصاد

دو پیش شرط کنترل قیمت ها

گفته انــد: بنده خدایی، جوالدوزی در دســت گرفته بود و گاهی 
آن را به بدن خــود فرو می کرد، خوب دردش می آمد و جیغش 
بلند می شد، ولی همین که درد آرام می شد، بار دیگر از سر نو 

جوالدوز را به خود می زد و باز جیغ می کشید.
کســی به او رســید و گفت: آخر این چه کاری است؟ چرا به 
خودت جوالدوز می زنی، تو که می بینی چه دردی دارد، چرا باز 

هم این کار را تکرار می کنی؟
گفت: آخر تو نمی دانی، وقتی دیگر جوالدوز نمی زنم و درد آرام 

می شود، چقدر لذت می برم.
البته این بگویم که این داســتان هیچ ربطی به باال رفتن های 
افســار گســیخته قیمت ارز در زمان هایی، و بعد پایین آوردن 
اندکی از آن به ضرب تزریق و تبلیغ در یک زمان دیگر ندارد.

هیچ گاه در شــرایطی که نرخ تورم در کشــور ما بیش از 10 
برابر در کشــورهای حوزه دالر است، نباید از باال رفتن قیمت 
ارز تعجب کرد، ولی در موقع ریزش می شود سؤال کرد که چه 
اتفاق مثبتی افتاده که قیمت ها رو به پایین حرکت کرده است؟ 
و وقتــی هیچ دلیلی علمی و اقتصــادی برای ریزش قیمت ها 
مشــاهده نشــود، و باز هم قیمت ها ریزشــی می شود، معلوم 
می شود که مساله دســتوری و مصنوعی است و تجربه نشان 

داده که قیمت های مصنوعی و دستوری پایدار نخواهد بود.
دلیل باال رفتن قیمت ارز و سایر قیمت ها، در واقع پایین آمدن 
ارزش تومان یعنی پول ملی است. وقتی از ارزش ریال کاسته 
می شــود، طبعًا قیمت کاالهای طرف مقابل به طور متوســط 
افزایش می یابد. یعنی اگر فرض کنیم ارزش تومان نصف شود، 
همان طور که بارها این اتفاق افتاده، به طور متوســط می باید 
قیمت همه کاالها از جمله ارز، طال، زمین، مســکن، اتومبیل، 
ســهام در بورس و غیره دو برابر شود، ولی ممکن است برخی 
از این کاالها در مقطعی از زمان کمتر، و برخی بیشــتر از دو 
برابر رشــد نشــان دهد، ولی به هر حال معدل افزایش قیمت 

آن ها می باید مساوی با مقدار کاهش ارزش پول ملی باشد،
ممکن است سؤال شــود اصواًل دلیل کاهش ارزش پول ملی 
در کشــور چیست؟ جواب همان جواب ســر راست و ساده و 
همیشــگی است و آن اینکه باال بودن نرخ تورم باعث کاهش 
ارزش پول ملی می شود، اینکه کنترل تورم یا ایجاد تورم دست 
کیست؟ باید عرض کنم که فقط در دست دولت ها است، چون 
اختیار چاپ اســکناس و خلق پول با دادن بهره های باال فقط 
با بانک های مرکزی است، تاکید می کنم مردم هیچ نقشی در 
ایجاد تورم ندارند و گران فروشی های موردی یا احیانًا تقلب و 

کم فروشی ربطی به ایجاد تورم ندارد.
اینکــه آیا دولت توانایی کنترل باال رفتــن قیمت ها را دارد یا 
نه؟ به نظر حقیر صددرصد توانایی دارد، ولی دو پیش شــرط 
مهم آن، اراده و جرات است. راه آن هم همان طور که عرض 
کــردم، پایین آوردن و به نزدیک به صفر رســاندن نرخ تورم 
است، و پیرو آن نرخ بهره است و پیامد مبارک این دو کار هم 
رونق صادرات و کم شــدن واردات و ایجاد اشتغال و کاهش 
نرخ بیکاری خواهد بود، و تــا وقتی این تصمیم گرفته و اجرا 
نشــود و این روند ادامه داشته باشد، نتیجه اش همین است که 
می بینیم. یعنی گرانی بیشــتر و اگر بــه این وضعیت، خدایی 
نکرده بی اعتمادی مردم به پول ملی هم اضافه شــود، آنگاه 

فاجعه ای رخ خواهد داد.
* رییس اسبق کانون صرافان  

۴۷ میلیون تومان؛ آورده اولیه مسکن ملی در پرند ��
سهمیه شهر جدید پرند از طرح اقدام ملی 25 هزار واحد است که 
۳۳ هزار نفر ثبت نام کردند و 16 هزار نفر تأیید شدند؛ آورده اولیه 

هر نفر 47 میلیون تومان خواهد بود. 
۳۴.۱ درصد؛ افزایش سپرده گذاری در بانک ها ��

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳4.1 درصدی مانده ســپرده ها 
در پایان اردیبهشــت ماه 99 نســبت به مقطع مشابه سال قبل 

حکایت دارد. 
۲.۶ میلیارد دالر؛ حجم تجارت ایران و اوراسیا ��

حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
در طــول 9 ماهی که از اجرای موافقت نامه گمرکی ایران با این 

اتحادیه می گذرد به 2.6 میلیارد دالر رسید. 
۲۰ میلیون نفر؛ ثروتمندان مشمول سهام عدالت ��

براســاس گزارش وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی حدود 20 
میلیون ثروتمند مشمول سهام عدالت شده اند. 

۱۲ میلیون تومان؛ افزایش یک هفته ای قیمت خودرو ��
مشــاهدات میدانی از بازار خودروی پایتخت حاکی از رشد یک 
تا 12 میلیون تومانی قیمت خودروها نســبت به روز شنبه ابتدای 

هفته جاری )12 مرداد ماه( است. 
۱.۸ دالر؛ افزایش قیمت نفت ��

قیمــت نفت در پی انفجار در بندر بیــروت با جهش 1.۸ دالری 
مواجه شد. 

۷۰۰ هزار خانوار؛ مشموالن وام ودیعه مسکن ��
حدود 700 هزار خانوار از اعتبار کمک ودیعه مســکن تسهیالت 

دریافت خواهند کرد. 
�� ETF۵ میلیون تومان؛ سقف خرید دومین صندوق

سقف خرید در دومین صندوق ETF دولتی )دارا دوم(، پنج میلیون 
تومان خواهد بود. 

تحلیل هفته

استارت روند صعودی قیمت خودرو که تقریباً از خرداد ماه زده شده 
تا هفته دوم مرداد هم ادامه داشــت اما از آنجا که قیمت گذاری در 
این بازار مبنای مشخصی ندارد، معامالت خودرو همچنان سردرگم 
اســت و خریداران منتظر کاهش و فروشــندگان افزایش بیشــتر 

قیمت ها هستند.
اگرچه به گفته بسیاری از کارشناسان بازار خودرو، ارز تأثیر مستقیمی 
بر قیمت خودرو ندارد اما با افزایش نرخ دالر از خرداد ماه، قیمت ها 
در بازار خودرو هم اوج گرفت؛ این روند صعودی تا هفته دوم مرداد 
هم ادمه داشــت اما به دلیل نامعلوم بودن قیمت ها، معامالت بازار 
خودرو همچنان ســردرگم اســت، به طوریکه برای اطالع از نرخ 
روز باید با آگهی های بســیاری در سایت های فروش اینترنتی و یا 
نمایشگاه ها تماس گرفت که البته به دلیل دامنه نوسان باال، باز هم 

قیمت دقیق خودرو مشخص نخواهد شد.
عالوه بر تأثیر جو روانی افزایش قیمت دالر، بازار با کمبود خودرو 
روبه رو است و به رغم آنکه خودروسازان اظهار می کنند حجم تولید 
آن ها نسبت به سال گذشته بیشتر شده اما به دلیل وجود تقاضاهای 
انباشــته شده از سال های قبل، رشــد چند درصدی تولید کماکان 

جوابگوی بازار تشنه خودرو نیست.
البته گفتنی اســت که بیشــتر این تقاضا کاذب بــوده و در نتیجه 
اختالف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار و سود ناشی از آن به 
وجود آمده و تا زمانی که ســرکوب قیمت خودرو در کارخانه ادامه 

داشته باشــد، نمی توان انتظاری جز هجوم مردم برای شرکت در 
قرعه کشی خودروسازان و ولع خرید خودروی ارزان قیمت داشت.

حاال با ادامه سیاســت های اشــتباه، بازار خودرو این روزها به اوج 
آشفتگی رسیده و قیمت ها در آن به طور سرسام آوری رو به باالست 
تا جاییکه بررسی ها نشان می دهد، طی دو ماه و نیم گذشته قیمت 

برخی خودروها بیش از 100 میلیون تومان افزایش یافته است.
البته این رشد قیمت درحالی ادامه دارد که معامالت خودرو به شدت 
افــت کرده و بازار قفل شــده و از آنجا که قیمت ها ثبات و مبنای 
مشــخصی ندارد، کسی خریدار و فروشــنده نیست و رکود تورمی 

سنگینی در بازار خودرو حکم فرما شده است.
نگاهی به روند قیمت خودرو در هفته دوم مرداد

بازار خودرو که اوایل ماه جاری در پی افت نرخ ارز به ثبات رسیده 
بود، از ابتدای هفته با تغییر جهت دالر مجدداً وارد فاز افزایشی شد 
و به این ترتیب در هفته دوم مرداد ماه شاهد رشد سه تا 10 میلیون 

تومانی خودروهای پرطرفدار بازار بودیم.
پراید ۳.000.000 تومان گران شد

طی این هفته قیمت انواع مدل پراید در بازار آزاد تا سه میلیون تومان 
گران شد؛ بر این اساس قیمت پراید 111 از حدود 91/000/000 به 
94/000/000 تومان رسید و پراید 1۳1 و 1۳2 نیز از 79/000/000 

به ۸1/000/000 تومان افزایش یافت.
تیبا نیز در این هفته هم پای سایر محصوالت از نردبان قیمت باال 
رفت به طوریکه تیبا معمولی و تیبا 2 با حدود هفت میلیون افزایش 
به ترتیب با قیمت 96/000/000 و 107/000/000 تومان از سوی 

فروشندگان اعالم شد.
همچنین قیمت ســاینا با رشــد چهار میلیونی به 10۸/000/000 
تومان، کوییک دنده ای و کوییک R با حدود 9 میلیون افزایش به 

12۳/000/000 و 127/000/000 تومان رسید.
کیا ســراتو و چانگان هم هفته گذشته را با قیمت های ۳۸0 و 6۳5 

میلیون تومان به پایان رساندند.
قیمت پژو 206 از 200 میلیون عبور کرد

در این هفته هر دو مدل پژو 206 ســه میلیون تومان گران شــد؛ 
پژو 206 تیپ 2 روز گذشته با قیمت 166/000/000 و تیپ 5 این 

خودرو 201/000/000 تومان به فروش می رسید.
پژو 207 دنده ای هم طی این هفته 9 میلیون و مدل اتوماتیک آن 
ســه میلیون گران شد و به همین ترتیب روز گذشته قیمت این دو 

خودرو در بازار آزاد تا 2۳7 و ۳00 میلیون تومان افزایش یافت.
پژو پارس رکورد زد

قیمــت پژو 405 جی ال ایکس در آخریــن روز هفته با 12 میلیون 
تومان جهش، حدود 144/000/000 تومان اعالم شد؛ اما پژو پارس 

این هفته رکوددار بیشترین رشد قیمت بود به طوریکه بهای آن با 
15 میلیون افزایش به 17۸/000/000 تومان رسید.

در این میان، رانا هفته گذشــته را با قیمت 164/000/000 تومان 
به پایان رســاند که سه میلیون نســبت به شنبه گران تر شده بود؛ 
همچنین روز گذشته فروشندگان دنا تیپ 1 قیمت را با 12 میلیون 
افزایش نســبت به ابتدای هفته تا 225/000/000 و دنا پالس با 

هشت میلیون افزایش تا 270/000/000 تومان باال بردند.
قیمــت دانگ فنــگ و هایمــا S7 توربــو هم این هفتــه حدود 
15/000/000 تومان بیشتر شد و در نهایت به ۳00 میلیون و 575 

میلیون تومان رسید.
آخرین قیمت خودروهای مونتاژی و حذف شده

در بین محصوالت مونتاژی و حذف شــده خودروسازی ها، قیمت 
پژو 200۸ از مرز 740/000/000 تومان گذشــته و مزدا ۳ هم به 
حدود ۸20/000/000 تومان رسیده است؛ مشتریان سراتو و ساندرو 
اســتپ وی نیز می توانند این دو خودرو را با قیمت تقریبی 5۳0 و 

۳۸5 میلیون تومان از بازار آزاد بخرند.

فاطمهاکبرخانی

یک هفته با اقتصاد

 حال وهوای بازار خودرو در هفته دوم مرداد

قیمت خودرو همچنان بدون ترمز
علیاصغرسمیعی*

همانگونه که پیش تر مطرح شــد، گشایش اقتصادی مدنظر رئیس 
جمهور، انتشــار اوراق ســلف بر پایه نفت است. هرچند که به نظر 
می رســید در مقطع کنونی می توان از آن به عنوان یک سیاســت 
مناســب جهت جبران کســری بودجه نام برد، اما نقد اساسی که 
حتی اجرای موفق این سیاســت را بــا تهدید همراه می کند، نحوه 

اطالع رسانی این طرح از سوی مسئوالن می باشد.
اواخر هفته گذشــته رئیس جمهور خبر از یک گشــایش اقتصادی 
بزرگ داد. همین جمله کافی بود تا نظرات مختلفی در مورد اینکه 
مقصود از گشایش اقتصادی چیســت، از سوی رسانه ها ارائه شود. 
بــه ویژه آن که پــس از این اظهار نظر، رئیــس بانک مرکزی در 
مصاحبه تلویزیونی از کاهش نرخ ارز در چند روز آتی خبر می دهد و 
رئیس مجلس نیز بر ایجاد گشایش اقتصادی تأکید می کند. پذیرش 
لوایح FATF، تخصیص ســهام عدالت به جاماندگان، بازگشــت 
ارزهای صادراتی، گشایش سیاسی و ... از جمله سناریوهای احتمالی 
بودند که از ســوی رسانه ها و کارشناسان مطرح شد. اکنون پس از 
گذشــت چند روز مشخص شد وعده گشایش اقتصادی همانی بود 
که پیش تر از سوی اقتصاد آنالین مطرح شد؛ اوراق سلف موازی با 

پشتوانه نفت خام و یا به عبارتی پیش فروش نفت.

قرار اســت 220 میلیون بشکه نفت در قالب اوراق سلف موازی در 
مدت زمان یکسال پیش فروش شــود. سازوکار این قرارداد به این 
صورت اســت که دولت نفت را به قیمت روز و همچنین قیمت روز 
دالر که احتمااًل مبنای آن نرخ سامانه سنا است، بفروش می رساند 
و آن را در یکسال آینده تحویل خواهد داد. واضح است که تحویل 
نفت در آینده به این معنی اســت که دولت قیمت ریالی نفت را بر 
اســاس قیمت های نفت و دالر در تاریخ سررسید محاسبه می کند 
و تفاوت میان قیمت روز انتشــار و تاریخ سررسید به عنوان سود به 
خریداران پرداخت می شــود. در این اوراق هرچند این امکان وجود 
دارد کــه با کاهش نرخ ارز و قیمت نفــت، خریداران اوراق با ضرر 
مواجه شوند اما دولت حداقل سود سپرده بانکی این اوراق را تضمین 
می کند. به بیان دیگر، اگر قیمت ریالی نفت در تاریخ سررسید کم تر 
از قیمت ریالی آن در تاریخ انتشــار اوراق باشد، دولت به دارندگان 

اوراق حداقل سود سپرده بانکی را تضمین خواهد کرد.
فارغ از این موضوع که آیا انتشــار اوراق سلف بر پایه نفت، سیاست 
مناســبی اســت و می توان از آن به عنوان یک گشــایش بزرگ 

اقتصادی نام برد، نقد اساســی در نحوه اطالع رسانی سیاست های 
اقتصادی از ســوی مسئوالن کشور است. چرا باید طرحی از سوی 
باالترین مقام اجرایی کشور رسانه ای شود، در حالی که هنوز فعاالن 
و کارشناســان اقتصادی هیچ اطالع دقیقی از آن در اختیار ندارند 
و حتــی در مورد اجرای آن نمی توان بــه قطعیت صحبت کرد. آیا 
این مصداق بارز رانت اطالعاتی نیســت؟ آیا این امکان برای گروه 
خاصی فراهم نمی شود تا با اطالع از جزئیات این طرح کسب سود 
کنند؟ آیا این موضوع مصداق بارزی از زمینه سازی برای شکل گیری 

فساد نیست؟
اظهار نظر مشاور رئیس جمهور نیز جالب توجه می باشد؛ جایی که 
حســام الدین آشنا در پیام توییتری بیان می کند که افراد قبل از هر 
تصمیم اقتصادی شــخصی یک هفته صبر کنند. این اظهار نظر به 
چه مفهوم اســت؟ چرا باید سیاستی که بنابر اظهار نظر مسئولین از 
چنان اهمیتی برخوردار است که می تواند گشایش بزرگی در اقتصاد 
ایجاد نماید، اینگونه اطالع رســانی شــود؟ آیا این رویه بر فضای 
ملتهب اقتصاد کشور نمی افزاید؟ چرا در برهه زمانی که باید دغدغه 

اصلی سیاست گذاران ایجاد ثبات و آرامش باشد، خود موجب ایجاد 
فضای نااطمینانی در اقتصاد می شوند؟

مســئله دیگر این اســت که هنگامی از یک سیاســت با عناوینی 
اغراق آمیزی همچون گشایش بزرگ اقتصادی یاد می شود، انتظارات 
فعاالن اقتصادی و عامه مردم به شــدت تحت تأثیر قرار می گیرد. 
همانگونه که اشاره شد پس از این اظهار نظر، انبوهی از گمانه زنی ها 
از سوی رسانه ها مطرح شد؛ جایی که حتی برخی از رسانه ها احتمال 
گشــایش های بزرگ سیاسی را مطرح کردند. حال اگر آن سیاست 
نتواند انتظارات شکل گرفته فعاالن اقتصادی را برآورد کند، اعتماد و 
ســرمایه اجتماعی میان دولت و مردم از میان خواهد رفت. از دست 
رفتن سرمایه اجتماعی و ایجاد ناامیدی نتیجه ای جز آنچه که اکنون 
در جامعه مشــاهده می کنیم به همراه نخواهد داشت. شرایطی که 
مردم در برزخ اقتصادی شــکل گرفته، دالر را مأمن خود می یابند و 
بدون توجه به اظهارنظر مسئوالن برای خرید آن صف های طویل 

تشکیل می دهند.
نکته اساسی که مسئوالن نسبت بدان مغفول هستند، آن است که 
یکی از ارکان اصلی اجرای موفق هر سیاست اقتصادی، همراهی و 
همدلی آحاد جامعه است و مؤثرترین سیاست های اقتصادی در سایه 
ناامیدی و نااطمینانی جامعه نسبت به ارکان حاکمیت، سرانجامی جز 

شکست نخواهد داشت.

کارشناسان اخیراً اذعان داشــتند که با توجه به عوامل مختلفی 
همچون تولید واکســن ویروس کرونا و انتخابات ایاالت متحده، 
قیمت طال تا سه سال آینده ممکن است به کانال 4 هزار دالر در 

هر اونس نیز وارد شود.
به گزارش CNBC به گفته تحلیلگران، قیمت طال در ســه سال 
آتی می تواند تا 4 هزار دالر نیــز پیش رود، اما عواملی همچون 
تولید واکســن ویروس کرونا و انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده در ماه نوامبر می تواند سرنوشــت این فلز گران بها را تغییر 

دهد.
در ســال جاری، طال باالترین رکورد خود را از ســپتامبر 2011 
تا کنون به ثبت رســاند. ســرمایه گذاران در حال روی آوردن به 
دارایی های امن هســتند، زیرا این بیماری همه گیر هیچ نشانی از 
کاهش یافتن ندارد. قیمت طال در هفته گذشته برای نخستین بار 

به باالی 2 هزار دالر در هر اونس صعود کرد.
فرانک هولمز، مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاران 
جهانی آمریکا در روز دوشنبه به CNBC گفت: »مشاهده رسیدن 

قیمت طال به 4 هزار دالر بسیار آسان است.«
وی به تریلیون ها دالر مورد نیاز برای بســته های محرک اقتصاد 
ایاالت متحده در طول بیماری همه گیر ویروس کرونا اشاره کرد 
و افزود که وزرای دارایی G-20 و بانک های مرکزی »به صورت 
متحد در کنار هم کار می کنند و همه آنها در حال چاپ تریلیون ها 

دالر هستند.«
»ما تا کنون به این اندازه شــاهد چاپ پول توسط بانک مرکزی 
با نرخ بهره صفر نبوده ایم. در نرخ بهره صفر، طال به یک دارایی 
بسیار جذاب تبدیل می شود.« یک سیاست پولی انبساطی به طور 
کلی بدان معنی است که سرمایه گذاران به احتمال زیاد به عنوان 
یک دارایی بیشــتر به دنبال طال هستند. زمانی که بازده حقیقی 
کاهش می یابد، قیمت طال باال خواهد رفت و بالعکس. در چنین 
سناریویی، هزینه فرصت برای نگهداری طال، یک دارایی بدون 

بازده، پایین تر است، زیرا سرمایه گذاران تمایل پیشین را ندارند که 
در غیر این صورت در دارایی های پربازده کسب می شد.

در حالی که یونگ یو ما، استراتژیست سرمایه گذاری در مدیریت 
ســرمایه گذاری BMO ایاالت متحده اذعان داشــت که عوامل 
بســیاری از طال حمایت می کنند، وی بــه دو رویداد بزرگ که 

می توانند جهت قیمت ها را تغییر دهند اشاره کرد.
او در روز دوشــنبه به CNBC گفت:«ما در حال حاضر محتاطانه 
به عوامل فعلــی می پردازیم... به خصوص هنگامی که می دانیم 
دو رویداد بزرگ برای تغییر مســیر وجود دارد. البته یکی از آنها 
تولید واکسن و دیگری انتخابات است. ما گمان می کنیم به ویژه 
واکسن پتانســیل تغییر برخی از این عوامل مثبت را دارد که در 

حال حاضر نیز به نفع طال کار می کند.«
بســته به نحوه انتخابات ایاالت متحده، تحلیلگران می گویند که 

قیمت طال بر همین اساس می تواند واکنش نشان دهد.
بر اساس گفته های Third Bridge Group، ارائه دهنده تحقیقات 
که در نیویورک مســتقر است، قیمت طال پس از انتخابات، پیش 
از اوج گیری مجدد در سال آینده، ممکن است به زیر هزار و 600 

دالر سقوط کند.
 Refinitiv ،بــا این حــال، در یک یادداشــت در هفته گذشــته
گردآورنده آمار مالی به تحوالت سیاسی ایاالت متحده اشاره کرد 
که می تواند بازارهای مالی را مختل کرده و از قدرت گرفتن طال 

حمایت کند.
کامرون الکساندر، مدیر تحقیقاتی فلزات گران بها نوشت: »اکنون 
تا انتخابات کمتر از 100 روز باقی مانده و ترامپ اخیراً پیشنهاد به 
تعویق انداختن آن را مطرح کرده و نگرانی ها را در خصوص دور 

زدن رأی گیری در رقابت را افزایش داده است.«
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، پس از برتری غافلگیرانه 
ترامپ بر حزب دموکرات هیالری کلینتون، ســرمایه گذاران به 
دارایی امن طال پناه بردند که این مســئله سبب افزایش حدود 5 

درصدی طال شد.

سیدهزهرامحمودی

مهسانجاتی

گشایشاقتصادیازنفتمیگذرد

تبدیلفرصتهابهتهدید؟!

بررسیعواملدخیلدراوجگرفتنقیمتفلززرد

اونسطالبهچهارهزاردالرمیرسد؟

پنهان کاری دولت، بی خبری ملت
 چه کسانی در 5 روز گذشته از کتمان خبر عرضه نشدن دارا دوم سود بردند؟

تکذیبیه های وزارت نفت و وزارت اقتصاد در خصوص عرضه صندوق دارا دوم به جایی رسیده که وزارت اقتصاد از آماده نبودن زیرساخت ها در وزارت 
نفت می گوید و علیرضا صالح رییس سازمان خصوصی سازی از عدم عرضه قطعی دارا دوم در روز 15 مرداد خبر می دهد!

درباره تکذیبیه های وزارت نفت و وزارت اقتصاد در خصوص عرضه صندوق دارا دوم چند سؤال مطرح می شود:
 منظور وزارت اقتصاد از زیرساخت ها چیست؟ همه شرکتهای حاضر در دارای دوم بورسی بوده و هیچ زیرساختی برای عرضه سهام انها در قالب دارا 

دوم نیاز نیست! اینگونه در روز روشن افکار عمومی را با کلمات مبهم بازی دادن بسیار عجیب و غیرقایل باور است.
 علیرضا صالح معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی اعالم کرده در روز 15 مرداد دولت از عرضه دارا دوم منصرف شده است. این 
صحبتها در روز 20 مرداد گفته می شود! چرا وزارت اقتصاد شفاف این تصمیم دولت را به مردم اعالم نکرد؟ چرا 5 روز مردم را در فضای غیرواقعی 

قرار دادند و انتظارات را بنحو غیرمسئوالنه ای شکل دادند؟ چه منافعی در پشت این بازی ها وجود دارد؟
 الزم است نهادهای نظارتی سریعاً ورود کنند و ببینند در روزهای گذشته چه اشخاصی سهام خود در شرکتهای منتسب به دارا دوم را به مردم از هما 

جا بیخبر فروخته اند و آیا از مدیران وزارت اقتصاد کسی در میان آنها وجود دارد یا خیر؟

 در صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 
چه خبر است؟

سعید خدامرادی، مدیرعامل پرحاشیه صبا تأمین، که چند ماه پیش از سرپرستی هلدینگ بهشهر برکنار شده بود بعنوان 
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا منصوب شد.

سعید خدامرادی، مدیرعامل پرحاشیه صبا تأمین، که دوبار در موقعیتهای مختلف از این شرکت کنار گذاشته شده بود 
و چند ماه پیش از سرپرستی هلدینگ بهشهر نیز برکنار شده بود بعنوان مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت سرمایه 

صبا منصوب شد.
این انتصاب در حالی از ســوی مهدی ســدیدی، مدیرعامل معزول گروه توســعه ملــی و مدیرعامل فعلی صندوق 

بازنشستگی بانک ها صورت گرفته که خدامرادی در گروه توسعه ملی معاون او بود!
 وزیر اقتصاد چند ماه پیش در حالی به مهدی ســدیدی حکم مدیرعاملی صندوق بازنشســتگی بانکها را داد که او 

پیش از آن تنها 11 ماه سابقه مدیرعاملی در کارنامه خود داشت که از آن سمت هم برکنار شده بود!

سودآورترین شرکت های جهان 
کدامند؟

شرکت نفت ســعودی آرامکو با ســود خالص بیش از ۸۸ 
میلیارد دالر، باز هم در جایگاه نخســت لیست سودآورترین 

شرکت های جهان در سال 2019 قرار گرفت.
بر اســاس لیســت Fortune Global 500 که منتشر شد، 
شرکت سعودی آرامکو برای سال 2019، باز هم در جایگاه 
نخست سودآورترین شــرکت های جهان قرار گرفت. اما با 
نگاهی به نتایج این شرکت در سه ماهه دوم که منتشر شد، 

ممکن اســت این روزها به همان ســرعتی که آغاز شد به 
پایان برسد.شرکت نفت سعودی آرامکو با آماده سازی برای 
قرار گرفتن در لیست عرضه اولیه سهام، برای نخستین بار 
ســود خود را فاش کرد. با درآمد 111.1 میلیارد دالری در 
ســال 201۸، با اختالفی فاحش از ســایر شرکت ها پیشی 
گرفت. ســرانجام پس از عرضه اولیه سهام این شرکت در 
اواخر ســال 2019، سود آن به ۸۸.2 میلیارد دالر رسید که 
هنوز هم باالترین میزان آن در جهان اســت. گفتنی است 
که به دلیل کاهش قیمت نفت و نزاع های موجود در اوپک، 
سود این شرکت احتمااًل به کمتر از 50 میلیارد دالر کاهش 

پیدا کند. این امر ممکن اســت سبب پیشی گرفتن شرکت 
سرمایه گذاری برکشایر هاتاوای از این شرکت عظیم نفتی 
و قرار گرفتن اپل درجایگاه نخســت لیســت سودآورترین 
شــرکت های جهان شود. هر دو شــرکت تا کنون به رغم 
همه گیر شدن ویروس کرونا سود خود را سال 2020 افزایش 
داده اند. از آنجایی که فقط سود شرکت هایی که وارد عرضه 
عمومی شــده اند یا شــرکت هایی که قصد دارند در بورس 
اوراق بهادار ثبت شوند مشخص می شود، درآمد تعداد زیادی 
از شرکت های سراســر جهان، به ویژه شرکت های دولتی 

نامشخص باقی مانده و در این لیست گنجانده نشده است.
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جامعه

کرایه دادن پیاده روها در تهران 
کلید خورد

فارس نوشت: عضو شورای شــهر تهران با اشاره به اینکه 
اجاره پیاده راه توســط شهرداری به برخی از کسبه با شرایط 
خاصی آغاز شــده اســت،  گفت: میزان اجاره بهای پیاده راه 

توسط شهرداری های مناطق تعیین می شود.
حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران درباره سرانجام 
موضوع پیاده راه فروشــی در پایتخت، اظهار داشت: مسأله 
فروش پیاده راه نیســت بلکــه موضوع اجاره پیــاده راه به 

مغازه دارانی اســت کــه جلوی در مغازه آنهــا فضای خالی 
وجود دارد.وی افزود: شــرط استفاده از پیاده راه برای برخی 
از مغازه داران، ایجاد نشدن سد معبر برای عابران پیاده است.

این عضو شــورای شهر تهران ادامه داد: مغازه داران و برخی 
از صنوف از جمله اغذیه فروشــی ها می توانند با شــهرداری 
منطقه خود رایزنی کرده و فضای باز جلوی در مغازه شــان 
را اجــاره کنند به طور مثال میز و صندلی کوچک قرار دهند 
و مشتریان آنها از این فضا استفاده کنند.خلیل آبادی با اشاره 
به اینکه اســتفاده از بخش هایی از پیاده راه ها در بسیاری از 
کشــورهای دنیا مرسوم است، گفت: این موضوع اجرای آن 

نیز در تهران مشــکلی نخواهد داشــت و ما هم مخالف آن 
نیستیم.وی در پاسخ به این پرسش که میزان اجاره پیاده راه 
چقدر است، گفت: شــهرداری منطقه طی قرارداد با کسبه 
میزان اجاره را تعیین می کند.وی تأکید کرد: منظور از اجاره 
پیاده راه، فضای رفت و آمد عابران پیاده نیست به طور مثال 
خانه ای جلوی در مغازه ای عقب نشینی کرده و مکانی خالی 
ایجاد شــده است به همین منظور مغازه ای که به طور مثال 
ساندویچی فروشی است می تواند در محل این عقب نشینی 
میز و صندلی گذارد و برای ارائه ســرویس به مشتریان خود 

از آن استفاده کند.

جمعیت و لــزوم افزایش آن و البته مهمتــر از آن بحث تعادل 
جمعیتــی از مهمترین موضوعاتی اســت که اخیــراً زیاد بدان 
پرداخته می شــود. راهکارهای مختلفی بــرای جلوگیری از » 
سقوط جمعیتی » کشور از جانب متفکران و دلسوزان این حوزه 

ارائه شده است.
البتــه هر کدام از این راهکارها در جای خود بســیار خوب و مؤثر 
خواهند بود اما با توجه به اهمیت موضوع و در واقع » عمق فاجعه 
جمعیتی » که کشــورمان با آن روبروست بایستی راهکاری همه 

جانبه با پوشش سراسری مؤثر و البته الزم االجرا اجرایی شود.
در بحث لزوم افزایش جمعیت طبق معمول روند جاری کشــور 
همه بار بر روی دوش مردم گذاشته شده است. دولت و مجلس 
و ارگانهای دست اندر کار این امر مهم و حیاتی »در بیرون گود 

نشسته و به مردم می گویند که لنگش کن.«
اینکه از خانوارهای ایرانی توقع داشته باشیم که فرزند بیشتری 
داشته باشند تنها در صورتی امکان پذیر است که کل مجموعه 
نظام پشت ماجرا قرار گرفته و یک »بسته جامع حمایتی » بسیار 

گســترده را جهت حمایت واقعی و اصولی از خانوارهای دارای 
فرزند بیشتر عملیاتی نماید.

پیشنهاد مشخص بنده در این مورد الگو برداری از » قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران » جهت حمایت و خدمات رسانی به 

»خانوارهای دارای یک و بیشتر از یک فرزند » می باشد.
با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشور 
و با توجه به گرفتاریهای گســترده ای که مردم با آن دســت به 
گریبان هستند به طور قطع و یقین فرزند آوری، تأمین هزینه ها، 
و تعلیــم و تربیــت فرزندان؛ از بزرگ ترین مجاهدت هاســت و 
کســانی که به این امر مهم مبادرت می کنند شایســته دریافت 

انواع حمایتها از جانب کل مجموعه نظام می باشند.
بــا تصویب » قانون جامع خدمات رســانی و حمایت از خانواده 
ایرانی » کسانی که دارای فرزند بیشتری هستند در دریافت کلیه 

خدمات و تسهیالت دولتی و عمومی دارای اولویت می باشند.
مثاًل در هر استخدامی می توان اواًل سهمیه ای خاص برای افراد 

متقاضی دارای فرزند در نظر گرفت و در ثانی به ازای هر فرزند 
به طور مثال چند ســالی از حداکثر سن قانونی متقاضی جهت 

استخدام کسر شود.
به هر حال این قانون بایســتی کاماًل جامع بوده و به اصطالح 
به صورت » مویرگی« در تمامی ســطوح اداری کشــور تسری 

داشته باشد.
تصویب این قانون در مجلس شــورای اسالمی و تأیید شورای 
نگهبان و در نهایت ابالغ آن به سیســتم اداری کشور نشانه ای 
از حمایــت قاطع؛ جامع، عملی و همه جانبه کلیه ارکان نظام از 

»اساس خانواده« در کشور می باشد.
همچنین خانواده ها با عملیاتی شــدن این قانون نه تنها فرزند 
بیشــتر را مایه دردسر و افزایش نگرانی های خود نمی دانند بلکه 
مانند گذشته که فرزندان مایه »نعمت » و » برکت » محسوب 
می شدند انشااهلل شاهد بازگشت این تفکر انسانی و اسالمی؛ در 

نگاه به فرزند بین خانواده های ایرانی باشیم.

بــا توجه به شــرایط بحرانی »جایگزینی جمعیــت » در ایران، 
همچنین با شــرایط بوجود آمده کنونی بر اثر »بیماری کرونا« 
)که بر اســاس شواهد؛ در تمام دنیا و همچنین کشورمان بحث 
فرزند آوری را تحت تأثیر منفی خود قرار می دهد(، تســریع در 
تصویب چنین قانونی به شــدت احساس شده و مسلمًا هر گونه 
کوتاهی در این زمینه تبعات جبــران ناپذیری به همراه خواهد 

داشت.

توصیه های جمعیتی مسووالن به مردم از کنار گود

کشــورهای مختلف با برنامه های متفاوت در حال 
مقابله با موج دوم پاندمی هستند.

شروع بازگشایی ها در فصل بهار پس از یک دوره 
چند هفته ای از تعطیلی، حاال منجر به شیوع موج 
دوم کرونا در بسیاری از کشــورها شده است. در 
برخی از کشــورها مثل ایران ایــن موج دوم اوج 
گرفته است و در برخی دیگر هم تازه نشانه هایی از 

شروع موج دوم دیده شده است.
خاورمیانه یکی از اصلی ترین مراکز گسترش موج 
دوم بود، در ایران هم این روند افزایشــی شــیوع 
کرونا بسیار قابل توجه اســت. در فصل بهار آمار 
مبتالیان و قربانیان کرونــا در ایران کاهش پیدا 
کــرده بود و حتی در برخــی روزها تعداد قربانیان 
به کمتر از 50 نفر رســیده بــود، اما حاال در چند 
گفته گذشته آمار کرونا در ایران چندین بار رکورد 
شکنی کرده است و روزانه بیش از 150 نفر بخاطر 

کووید-19 جان خود را از دست داده اند.
اما به نظر می رســد به جز ایران در چند ماه اخیر 
کشــورهای دیگری هم درگیر مــوج دوم و حتی 
ســوم پاندمی کووید-19 شــده اند، برخی از این 
کشورها در پاسخ به موج دوم کرونا محدودیت ها 
را برگردانده انــد و در کنتــرل موج دوم هم موفق 
شــده اند، برخی دیگر بدون ایجاد تعطیلی روی به 

تکنولوژی های جدید بــه مقابله با بیماری رفتند، 
کشورهایی به انکار موج دوم روی آورده اند.

اســترالیا یکی از موفق ترین کشورهای جهان در 
زمینه مقابله با شــیوع کروناویروس، در چند هفته 
گذشته در ایالت ویکتوریا با موج دوم بیماری روبرو 
شده است و در این کشور که بعد از پایان موج اول 
شمار مبتالیان روزانه بیماری به دو نفر هم رسیده 

بود، رکورد 710 مبتال شکسته شده است.
البته وضعیت در دیگر ایالت های کشــور بحرانی 
نیست و مسئوالن این کشور قوانین سختگیرانه ای 
برای مقابله با موج دوم در ویکتوریا تصویب کرده اند.

براســاس گزارش نیویورک تایمــز، تعطیلی های 
سری دوم در شهر ملبورن سختگیرانه تر از بار قبلی 
اســت و این موضوع منجر بــه اعتراض برخی از 
مردم این کشور شده است، قوانین اجباری در شهر 

ملبورن برای مقابله با موج دوم از این قرار است؛
- خروج از منزل بین ســاعات ۸ شب تا 5 صبح 
ممنوع اســت و شــهروندان فقط برای کارهای 

اضطراری می توانند ازخانه خارج شوند.
- جمعیت زیادی باید از خانه کار کنند.

- بعد از سفر به ملبورن افراد برای دو هفته در یک 
هتل قرنطینه می شوند.

- پوشیدن ماسک اجباری است مگر هنگام ورزش 
کردن.

آلمان هم مانند اســترالیا از کشــورهای موفق در 

زمینه کنترل موج اول بود و این کشور آمار روزانه 
مبتالیان را از بیش از 6 هزار نفر به 200 نفر رساند. 
اما حــاال دوباره تعداد مبتالیان کووید-19 در این 

کشور به باال هزار نفر رسانده است.
اگرچه موج دوم در نمــودار مبتالیان کووید-19 
آلمان دیده نمی شود، اما پزشکان این کشور هشدار 
داده اند که نشانه هایی از شروع موج دوم در آمار و 
ارقام دیده می شــود. سوزان یوهان رئیس اتحادیه 
پزشــکان در آلمان در گفت وگو بــا یک روزنامه 
محلی اعالم کرده است که به نظر او کشورش با 
شیم کمی در حال حرکت به سمت موج دوم است.

البته مســئوالن این کشــور اعالم کردند این بار 
آمادگی بیشــتری برای مقابله با موج بعدی کرونا 
دارند، این کشور ظرفیت آزمایش کرونا را افزایش 
داده اســت، به طوری که در فروردین ماه ظرفیت 
این کشــور هفته ای ۳۳0 هزار آزمایش کرونا بود، 
اما حاال این عدد به 9۸5 هزار تست رسیده است.

از سویی آلمانی ها برنامه ای موبایل طراحی کردند 
که به تشــخیص مسیر شــیوع کرونا توسط افراد 
کمک می کند. سیاست مداران این کشور معتقدند با 
کمک همین تجهیزات می توانند با موج دوم کرونا 
بجنگند و نیازی به شروع دوباره تعطیلی ها نیست.

هنگ کنگ کشوری است که بخاطر مرز مشترکی 
با چین دارد، نگرانی های زیادی نســبت به شیوع 
ویروس در آن وجود داشت، اما این کشور بیماری 

را به شــکل غیرقابل انتظاری کنترل کرد اگرچه 
حاال به سومین و شــدیدترین موج پاندمی روبرو 

شده است.
برای اولین بار در اواخر ژانویه این کشور با پاندمی 
روبرو شــد، اما در این موج اول وضعیت به خوبی 
کنترل شــد، موج دوم بعد از بازگشت دانشجویان 
و دانش آموزان از کشورهای دیگر به هنگ کنگ 
شــروع شد و نسبت به قبل شدیدتر بود، حاال این 
کشور با ســومین موج بیماری روبرو شده است و 
علت اصلی آن هم تصمیم دولت مبنی بر لغو برخی 

از محدودیت ها است.
این کشور با افزایش آزمایش ها و سختگیری ها به 

جنگ موج سوم بیماری رفته است.
به نظر می رسد پس از لغو تعطیلی ها و بازگشایی ها 
اســپانیا هم با موج دوم بیماری روبرو شده است، 
البته وزارت بهداشت این کشور درگیری اسپانیا با 

موج دوم را تکذیب کرده است، او می گوید احتمال 
دارد بخاطر افزایش آزمایش ها آمار مبتالیان کرونا 

زیاد شده است.
اما افزایش آمار مبتالیان این کشور آن هم یک ماه 
بعد از لغو محدودیت ها نگرانی های زیادی را برای 
کل اروپا به وجود آورده است و حتی دولت انگلیس 
اعالم کرده اســت که مســافرانی که از اسپانیا به 
این کشور برمی گردند باید برای دو هفته قرنطینه 

شوند.
مســئوالن اســپانیا هم برخی از محدودیت ها 
را برگردانده اند، برای مثــال در ایالت کاتالونیا 
فعالیت برخی از رســتوران های شبانه برای دو 
هفته ممنوع شده است، وزارت دفاع این کشور 
هم اعالم کرده اســت که در حــال تهیه یک 
سیستم هشــدار قبلی هســتند تا جلوی شیوع 

بیماری را در ارتش بگیرند.

نیوصدر

نقدهفته
ویروس کرونا و سخن دور از انتظار از 

کارشناسان ما

دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت:

»شــاهد عود مجدد کرونا در بین برخی مبتالیان هستیم. »و 
» ویروس کرونا جهش پیدا کرده و قدرت ســرایت آن حدود 

10 برابر شده است.«
واقعًا جای تأسف است. وقتی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد 
علمی ســتاد ملی مبارزه با کرونا با درجه فوق تخصص به این 
راحتی و بدون استناد مانند شبکه های اجتماعی غیر علمی نظر 

می دهند دیگر چه توقعی از مسئوالن سیاسی داریم؟
امروزه حتی قبل از ســاخت دارو یا واکسن، دولت ها و مجامع 
و دانشگاه ها و مراکز بهداشتی کشورهای دنیا بدنبال پاسخ به 
این دو سؤال بسیار حیاتی و کلیدی هستند که: آیا ابتال مجدد 
یا به قول ایشــان عود مجدد به کرونــا امکان دارد یا خیر؟ و 
آیــا این ویروس جهش می یابد یا خیر؟ چون اگر خدای نکرده 
تأیید رســمی بشود و معلوم شود که امکان ابتال مجدد یا عود 
مجدد یا جهش ویروس آن هم آن طور که خانم محرز گفته در 
ســه ماه وجود دارد یعنی اصاًل بحث تولید واکسن در دنیا آب 
در هاونگ کوبیدن اســت و یا روش های درمانی مانند پالسما 
درمانی حتی با فرض تأثیر باال باز دیگر نمی تواند مفید باشد.

 در تمام دنیا تا امروز حتی یک دولت یا موسســه و نهاد معتبر 
علمی و بهداشــتی رســمًا تأیید ننموده که امکان ابتال مجدد 
به ویــروس کرونا وجود دارد یا این ویــروس جهش یافته و 
مثاًل میزان مســری بودن آن ده برابر شده. واقعًا این سخنان 
بســیار غیر علمی و فقط مبتنی بر شواهد سست مانند عوام از 
کارشــناس اصلی و مشاور دولت در امور بهداشتی یک کشور 

غیر قابل باور است.
در خود ایران ما در اســفند و فروردین شــاهد موج وحشتناک 
همه گیری کرونا در دو استان قم و گیالن بودیم. اما در تیرماه 
و مرداد که شــاهد همه گیری باال کرونا در تمام اســتان های 
کشور بودیم این دو استان هیچگاه مجدداً قرمز نشدند و کمتر 

خبری از وضع حاد این دو استان در خبرها می شنویم.
اینکه می گوییم اگر شــفافیت آمار به تفکیک اســتان و شهر 
وجود داشت برای تحلیل علمی و مهار بحران برای کارشناسان 
خیلی کمک کننده بود به همین علت است. همین امر می تواند 
شاهدی باشــد که در این دو استان بخاطر ابتال باال در اسفند 
و فروردین ایمنی گســترده ای ایجاد شده و حاال خوشبختانه 
میــزان ابتال در آنها با وجود اینکه عقال قابل درک اســت که 
نمی توانــد بدلیل رعایت باالی پروتکل های بهداشــتی فقط 
در این دو استان باشــد هرگز به گستردگی اسفند و فروردین 

نیست.
البته این به آن معنا نیست که ما موافق ایمنی رمه ای هستیم. 
چون در مــدت کوتاه چند ماهه اگر بخواهیــم بدنبال ایمنی 
رمه ای باشیم و با فرض اینکه مبتالیان دارای ایمنی چند ساله 
باشند باز دچار یک فاجعه انسانی در بیمارستان ها خواهیم بود 

و هرگز به صالح نیست.
در مورد علت رشــد شــدید ابتال به کرونا در تابستان هم این 
قلم در یادداشــت هایی کــه با همکاری ســایت محترم الف 
انتشــار یافت در فروردین و اردیبهشت بارها هشدار دادیم که 
با توجه به فصل تابســتان و بکار افتادن سیستم های برودتی 
ســاختمان ها امکان انتقال این ویروس از شــخص آلوده به 
فواصل بســیار دورتر از دو متر وجود دارد و بنابراین تشــدید 
ابتال به کرونا قطعی اســت و از انجا که امکان خاموش کردن 
سیســتم های برودتی وجود ندارد تنها و تنها راه برای کاهش 
خطر همان اجبار به پوشــش همگانی ماســک و رعایت عدم 
تجمع و پروتکل های فاصله فیزیکی در ساختمان ها است که 
خیلــی دیر و ناقص اجرا شــد. در خود امریکا تمام اســتان ها 

جنوبی و بسیار گرم حاال مرکز گسترش کرونا هستند.
خالصه اینکه علمی عمل کردن و نظر دادن اینقدر که برخی 
تصور می کنند ســخت نیســت. بسیاری از روســا و مدیران 
دولتی در ایران مجبورند سیاســی و تبلیغی صحبت کنند ولی 
کارشناس ارشد امور پزشکی و بهداشتی که مشاور هم هست 
و نظراتش به ســالمت ۸5 میلیون ایرانــی و حتی مردم دنیا 
)وقتــی اعالم غیر علمی می فرماید کــه ابتال مجدد به کرونا 
قطعی اســت( ارتباط پیدا می کند مجبور نیست سیاسی و غیر 

دقیق و غیر علمی صحبت کند.
ویروس کرونا یک ویروس جدید است که عمرش در انسان به 
بیشتر از حداکثر 7 ماه نمی رسد. اگر بتوانیم انتظار داشته باشیم 
کســی برای ما پیش بینی کند که یک نوزاد 7 ماهه در آینده 
مدیر می شــود یا هنرمند یا کارشناس بهداشت یا رئیس بانک 
مرکزی، می توانیم کاماًل رفتــار این ویروس را هم پیش بینی 
کنیم. بســیاری از مســائل در مورد این ویروس مانند همین 
میزان زمانی که ایمنی ایجاد می کند و آیا جهش می یابد یا خیر 
فقط نیاز به گذشت زمان دارد. تمام علم و ثروت دنیا جمع شود 
نمی تواند ده روزه غوره را حلوا کند. تمام علم و ثروت دنیا جمع 
شود نمی تواند پروسه ساخت واکسن و در دسترس بودنان را به 

سه ماه یا حتی ششماه کاهش دهد.
بنابراین باید فقط بدنبال کنترل و مهار بیماری با همین اجرای 
دقیق پروتکل های اجتماعی باشــیم و امیدوار باشیم که علم 
بتواند در کمترین زمان ممکن راه حل دارویی یا واکســنیان را 
بیابــد و تا ان زمان خود مردم و دولت ها در دنیا بتوانند ابتال به 

همه گیریان را کاهش دهند.

دنیا چگونه به جنگ موج دوم کرونا رفت

از  تهران تا ملبورن

محمدسعادتمند

علیامیریفراهانی

کرونا و تحریم ها شرایطی سختی را بر مردم تحمیل کرده حال اگر 
فردی در خانواده ای نیاز مداوم به تجهیزات پزشــکی یا توانبخشی 
داشته باشد، نیازهای معیشــتی در اولویت قرار می گیرند، بنابراین 
برای یک پدر یا مادر  نیمه شنوا در خانواده ای با درآمد کم، چاره ای 
نمی ماند جز آنکه جهت تامین این نیازها و خورد و خوراک، موهبت 
شــنیدن از طریق ســمعک را نادیده بگیرد و در جهان بدون صدا 
تالش کند تا چــرخ زندگی را بچرخاند. حس شــنیداری در کنار 
بینایی، بویایی، چشایی و بسایی، حواس پنجگانه انسان را تشکیل 
می دهند و نقش بسزایی در فرآیند یادگیری و تحول شناختی دارد 
اما اهمیت دیگر آن از بُعد اجتماعی، برقراری ارتباطات و بهره مندی 
از مزایای آن مانند یافتن شــغل در آشفته بازار فرصت های شغلی 

ایران امروز است.
طی هفته های اخیر اعالم شد که قیمت سمعک پنج برابر افزایش 
یافته، هرچند که برخی مســئوالن این خبــر را تکذیب کردند اما 
نمی توان این خبر را که »تجهیزات توانبخشــی شامل ارز نیمایی 
نمی شــوند و این مساله در گرانی چندبرابری این تجهیزات نقش 

داشته است« انکار کرد.
کنار گذاشتن سمعک به دلیل گرانی آن، می تواند تبعات مختلفی از 
تاثیر در تشدید مشکالت شنیداری و گفتاری فرد تا از دست دادن 

شغل داشته باشد.
داِد ناشنوایان از هزینه های سمعک ��

افراد بســیاری در تماس با خبرنگار ایرنا با ابــراز گالیه از گرانی 
سمعک، هزینه های سرســام آور تامین باتری و تعمیر سمعک و 
فراهم نبودن تســهیالتی از جانب دســتگاه های ذیربط از جمله 
بهزیستی برای برآوردن نیاز آنها خواستار درنظر گرفتن تسهیالتی 

برای رتق و فتق این امور شدند.
پروین صنوبری از اعضای کانون ناشنوایان از جمله این افراد است 
که می گوید: به دلیل گرانی سمعک، شرایط خیلی سختی دارم، طی 
6 ماه گذشته و در شرایط کرونا، سمعکم خراب بود. با همسرم که 
بیماری قلبی دارد، برای تعمیر سمعک رفتم گفتند دیگر خراب شده 

است و تعمیر نمی شود.
وی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا می افزاید: با این حقوق ها که دیگر 
نمی شــود سمعک خرید. همسرم بازنشسته است و دو دختر بزرگ 

دانشجو دارم. با این اوضاع متوجه شدم توان خرید سمعک ندارم و 
مجبور شدم با یک سمعک سر کنم. خیلی اذیت شدم.

صنوبری خاطرنشان می کند: برای تعویض قالب سمعک 160 هزار 
تومان و برای تعویض شــلنگ سمعک ۳0 تا 50 هزار تومان باید 
هزینه دهیم، باتری سمعک هم که بسته ای 50 هزار تومان است.

ناشنوایان چشم به راِه تسهیالت ��
این مادر نیمه شــنوا ادامه می دهــد: نمی دانیم کجا مراجعه کنیم. 
بهزیستی می رویم می گویند که بودجه نداریم، پس به کجا مراجعه 
کنیم. در حال حاضر همسرم با اینکه بیمار قلبی و بازنشسته است 
به خاطر بیماری، شنوایی اش خیلی کم شده است. برای او هم باید 
سمعک تهیه کنیم. حاال مانده ایم که چه کار کنیم. با این که نیمه 
شنوا هستم امور کار و زندگی مانند امور خرید خانه روی دوش من 

است، چون همسرم بیمار است.
صنوبری با اشاره به مشکالت سمعک دیگر دوستان ناشنوای خود 
می افزاید: وقتی خودم سمعک ندارم به کسی هم نمی توانم کمک 
کنم. نه بهزیستی کمک مان می کند و نه وام و تسهیالتی در اختیار 

ما قرار می دهند.
وی با بیان اینکه بســیاری از ناشنوایان مســتاجر هستند، اضافه 
می کند: اکنون از یک سمعک استفاده می کنم اما آن یکی سمعک 
من نیز فرسوده اســت. نمی دانم باید چکار کنم و به کجا مراجعه 

کنم.
خرابی زود به زود باتری های سمعک ��

این عضو کانون ناشنوایان با اشاره به هزینه های باتری و تعویض 
قالب و فرسوده شدن ســمعک می گوید: ما ناشنوایان چه گناهی 
کردیم که با این دالر 25 تا 26 هزار تومان در چاه گرانی ســمعک 
افتاده ایم. واقعا نمی دانم به کجا مراجعه کنیم. باتری های سمعک 
زود به زود خراب و تمام می شــود. شاید هم باتری تاریخ گذشته 
به ما می دهند. صنوبری تصریح می کند: بهزیســتی رفتم و گفتم 
سمعک می خواهم، گفتند همان یک بار که به شما سمعک دادیم، 
برای شــما کافی است، گفتم پس باتری سمعک بدهید، گفتند نه، 
عرضه آن قطع شده است. گفتم خب باتری ها خراب شده، دوباره 

با قیمت مناسب بدهید. وی گالیه مند اضافه می کند: گویا در حال 
حاضر همه با ســمعک و قالب سمعک، دکان باز کرده اند اما نگاه 
نمی کنند که ما ناشــنوایان با چه مشکالت و کمبودهایی مواجه 
هستیم و با حقوق ناچیزی که به زور به زندگی می رسد، چطور باید 

از پس هزینه های خرید و تعمیر سمعک برآییم.
قطع ارائه خدمات باتری سمعک و چند برابر شدن مشکالت  ��

ناشنوایان
سمیرا بهرامی یکی از مسئوالن کانون ناشنوایان ایران نیز در این 
رابطه می گوید: از زمان شیوع ویروس کرونا، مشکالت ناشنوایان 
چندبرابر شــده و مشکالت تهیه ســمعک و باتری دارند البته این 
مشکل قبل از شیوع ویروس کرونا نیز وجود داشت. گویا بهزیستی 
قبال خدمات باتری ارائه می کرده اما متاســفانه اکنون این خدمات 
ارائه نمی شــود و در سال جدید، مشکالت جدیدتری مانند افزایش 

قیمت دالر برای تجهیزات توانبخشی آمده است.
وی می افزاید: تورم شــدید شــده و برخی ها دو گوش و برخی ها 
یک گوش به ســمعک نیاز دارد، هزینه ها سنگین است. این افراد 
هــر هفته باید باتری عوض کنند حــاال اگر در یک خانواده، بیش 
از یک نفر ناشــنوا داشته باشــد، یا فردی حقوق بگیر و بازنشسته 
باشــد، برایشان خیلی سنگین اســت که هفته ای 50 هزار تومان 
هزینه باتری ســمعک را بدهد. بهرامی ادامه می دهد: ناشنوایانی 
که شــغل آزاد دارند و با وضعیت شــیوع کرونا شغل شان خوابیده 
اســت، چطور می توانند از پس هزینه ها برآیند. به طور مثال یکی 
از ناشنوایان دستفروش است و با شیوع کرونا نتوانسته کاری کند. 
برخی ناشنوایان بیکار شدند به خاطراینکه بسیاری از شرکت ها به 

علت کرونا، نیرو تعدیل کردند و ناشنوایان را کنار گذاشتند.
عوارض جسمی ناشی از کنارگذاشتن سمعک به علت گرانی ��

این فعال حوزه ناشــنوایان می گوید: شاید در خانواده ای، یک فرد 
شنوا باید خرج یک فرد ناشنوا را بدهد، به هر حال خانواده مخارج 
زیــادی دارد و تا کی می خواهند هزینه های فرد ناشــنوای درون 
خانواده را متقبل شــوند. بیکاری که در ناشــنوایان بیداد می کند. 
ناشنوا هزینه ســمعک را ندارد باتری را ندارد می ماند چکار کند، 
سمعک خود را کنار می گذارد و از آن استفاده نمی کند چون نمی 
تواند هزینه باتری آن را بپــردازد و می گوید آن 50 هزار تومان را 
به زخم زندگی ام می زنم. این مشــکالت ریزی اســت که کانون 

ناشنوایان متوجه آن شده است و طبعا مشکالت بیشتر است.
بهرامــی می افزاید: در شــرایط کرونایی که قیمــت ها چند برابر 
شده، قیمت ســمعک نیز چند برابر شــده، وام هم برای بسیاری 
از ناشــنوایانی که حقوق بگیر نیستند، کارساز نیست. کم شنوایان 
اگر سمعک استفاده نکنند، ناخودآگاه لکنت زبان می گیرند و طرز 
صحبت کــردن آنها تغییر می کند. تعمیر ســمعک ها هزینه دارد 
و قطعات بــا توجه به افزایش قیمت دالر گران شــده اند. میزان 
شنوایی اگر از مدتی از سمعک استفاده نکنند، کاهش پیدا می کند 
و مشــکالت دیگری برایشان به وجود می آید. وی ادامه می دهد: 
متاســفانه بهزیستی دیگر خدماتی به ناشــنوایان ارائه نمی دهد یا 
یک بار بیشــتر خدمات ارائه نمی کند. تامین اجتماعی برای عینک 
هر یک یا دو ســال، یک بار هزینه ای برای عینک می دهند اما 
چطور بهزیستی برای سمعک فقط یک بار خدمات ارائه می دهند. 
یا گاهی فقط به کودکان یا ســالمندان می دهند و گاهی بین این 

پاس کاری ها می دهند به هیچکدام نمی دهند.
دردسرهای تامین سمعک از بهزیستی ��

این مسئول کانون ناشنوایان می گوید: سمعک هایی که بهزیستی 
می دهد برای هر گوشــی مناسب نیست یعنی شنوایی افراد نیمه 
شنوا و کم شنوا متفاوت است و شاید سمعک ارائه شده، برعکس به 
شنوایی آنها صدمه بزند. گاهی نیز سمعک بروز و خوب می دهد که 
بخشی از هزینه آن را تامین اجتماعی یا خدمات درمانی می دهند 

اما بقیه هزینه آن را ناشنوایان باید از کجا تهیه کنند.
بهرامی ادامه می دهد: ســمعک گاهی آب در آن می رود یا آنکه 
ســوخته و غیرقابل تعمیر می شــود و اگر تازه بخواهند سمعک 
جدیدی بخرند، هزینه های زیادی دارد. گاهی برخی ناشــنوایان 
بیمه نیســتند و چه فرقی دارد، ســمعک را از بهزیستی یا بیرون 

سازمان تهیه کنند.

ناشنوایان و آشفته بازار سمعک زینبمهدوی



 چهره شدن ریحانه پارسا
برایش دردسر ساز شد

تهیه کننده ســریال »آقازاده« در خصوص عدم حضور ریحانه 
پارسا در این سریال پربیننده توضیح داد. حامدعنقا، تهیه کننده 
»ٓاقازاده« دربــاره حضور بازیگران »پــدر« از جمله #مهدی 
سلطانی، لعیازنگنه و سینامهراد و غیبت ریحانه پارسا گفت: ما 
نقشی نداشتیم که او بازی کند. نقش راضیه هم عین نقش لیال 
در »پدر« بازیگری می خواســت که مردم پیش زمینه ذهنی از 
او نداشته باشند اما ریحانه پارسای عزیز ٓانقدر در سریال »پدر« 

دیده شــد که اگر نقش راضیه را ایفا می کرد مردم نسبت به او 
پیش زمینه داشتند. اما درباره سینا ما به این پیش زمینه احتیاج 

داشتیم برای همین اسم او را هم عوض نکردیم.
حامد عنقا: بعد از حواشــی ریحانه پارســا دیگر با او کار  ��

نمی کنم
او در این خصوص که بعد از حواشــی ریحانه پارسا گفته بوده 
دیگر با او کار نمی کند نیز تاکید کرد: من به این وضوح چنین 
چیزی نگفته بودم. حاال که از ٓان اتفاق گذشته و بی طرفانه به 
ٓان نگاه می کنیم می بینیم هزار اتفاق بدتر از ٓان تا به حال افتاده 
که چنین حاشیه ای نداشته اســت. منان زمان در مصاحبه ای 

گفتم که خانم پارسا بچگی کرد و تا جایی به خاطر سن کم و 
شهرت ناگهانی که به دست آورد به او حق می دهم. خانم پارسا 
همــکار خوب ما در پدر بودو همچنان برای او ٓارزوی موفقیت 
دارم. همین دو ماه پیش با ٓاقای کوشکی یک شب سر صحنه 
آمده بود و او را دیدم. امیدوارم زندگی و کار و حرفه موفق تری 
داشته باشــد و اگر هنوز حق پدری نسبت به او داشته باشم و 
بخواهم به او چیزی بگویم این اســت که با این همه هوش و 
استعدادی که دارد اگر تمرکزش را روی استعداد خودش بگذارد 
و حواسش را پرت چیزهای دیگر نکند مطمئناً آینده بسیار بسیار 

درخشانی خواهد داشت.
 چهارشنبه 22 مردادماه 1399 
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حوادث

توئیت های دختران دانش آموز که از آزارهای اســتاد پیش دانشگاهی شــان پرده برداشته بودند 
جنجال ساز شــد. آموزش و پرورش بالفاصله تیمی برای بررســی این اتفاق تکاندهنده تشکیل 
داده است. گروهی از دانش آموزان دختر مدرسه معروفی در شمال تهران که فارغ التحصیل شده 
و حتی به دانشــگاه راه یافته اند در توئیت های همزمان ادعاهای تکاندهنده ای مطرح کردند که 
نشان از آزارهایشان توســط یک استاد معروف مرد داشت. این دختران با ذکر اسم و نشان دقیق 
استادشــان و انتشار عکس او از اقداماتش ابراز ناراحتی کردند و البته اقرار کرده اند خودشان فریب 
خورده اند و حتی برخی از آزارهای دیگر اساتیدشــان پرده برداشتند اما اسمی ذکر نکردند جز اسم 
این اســتاد معروف که دکتر هم است. بعد از این اقدام همزمان مشخص نیست چه اتفاقی افتاده 
اســت که همه دختران باز همزمان با انتشــار توئیت هایی به عذرخواهی از این استاد پرداخته و 
خواستار رفع کینه و ناراحتی شده اند تا جاییکه یکی از دختران با این نوشته که من دانشجو هستم 
و تابع همه قوانین می باشم این تصور را به وجود آورده است که این دختران بعد از افشاگری تحت 

شرایط خاصی عذرخواهی کرده اند.
آموزش و پرورش پیگیر است ��

امیر عباس میرزاخانی سرپرســت معاونت رسانه مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و 
پــرورش ایران در این خصوص گفت: در جریان هســتیم و در قالب تیمی به بررســی موضوع و 
پیگیری آن دســت زده ایم. بنابه این گزارش، هنوز مشخص نیســت شکایتی در دستگاه قضایی 

صورت گرفته باشد اما آموزش و پرورش در حال پیگیری است.

آزار دختران 

دبیرستانی 

توسط استاد 

معروفشان در 

تهران

زنده ماندن 

زن اعدامی 

پس از به دار 

آویخته شدن

زن محکوم به اعدام که در درگیری خانوادگی شــوهرش را کشته بود در زندان به دار 
آویخته شــد اما چند دقیقه بعد اتفاق عجیبی رخ داد. زن شوهرکش، 150 ثانیه بعداز 
اعدام از ســوی والدین مقتول بخشیده شد. او بعد از پایین آمدن از چوبه داراحیا شد و 
زنده ماند. این زن اعدامی در جریان اختالف با شــوهرش که راننده جوانی بود، او را 
ششم آبان 96 در خانه شان در شهر آشخانه به قتل رساند و باصحنه سازی می خواست 

ماجرای مرگ او را خودکشی نشان دهد که ناکام ماند و بازداشت شد.
متهــم زن در ادامه به قتل اعتراف و روانه زندان بجنورد شــد. او مدتی بعد در دادگاه 
کیفری استان خراسان شــمالی محاکمه و باتوجه به درخواست اولیای دم به قصاص 
محکوم شــد. این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به واحد اجرای احکام 
دادگســتری ارســال شــد. چندی پیش زن اعدامی نادم که همه امیدهایش را برای 
بخشــش از دست داده بود، دلنوشته ای به امام رضا )ع( با مضمون فرصتی دیگر برای 
حضور در راهپیمایی اربعین حســینی نوشــت و برای خادمان بارگاه ملکوتی آن امام 
رئوف ارســال کرد. همین باعث شد روز یکشنبه 19 مرداد امسال زمانی که او به پای 
چوبه دار در زندان بجنورد منتقل شــد، گروهی از خادمان بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( 

نیز در محل اجرای حکم قصاص او در زندان حاضر شوند.
بازگشت زن اعدامی از دروازه مرگ ��

مسووالن زندان و خادمان در واپسین لحظات به گفت وگو با والدین مقتول پرداختند اما 

آنها حاضر به بخشیدن عروس خود نبودند. زن ۳2 ساله به پای چوبه دار رفت، طناب 
برگردنش آویخته شد. دستور اجرای حکم صادر شد و بعد چهارپایه زیر پایش زده شد.

150 ثانیه از اعدام او گذشــته بود که پدر و مادر مقتول قاتل را بخشیدند. همان موقع 
بود که مأمور زن زندان او را همراه چند نفر دیگر پایین آوردند. پزشــک زندان خود را 
به باالی سر زن اعدامی رساند، او را احیا کرد و وی به بیمارستان منتقل شد که نجات 
پیدا کرد. او هنوز در شوک است و باورش نمی شود از دیار باقی بازگشته و زنده است. 
خواهر مقتول در این باره به جام جم گفت: ســال ۸6 برادرم با زن جوانی آشــنا شد و 
بعد از آن که با هم عقد کردند یک ســال و نیم بعد ازدواج کرده و زندگی مشترکشان 

را شروع کردند.
بخشش قاتل، ۱۵۰ ثانیه بعد از اجرای حکم ��

آن ها اختالفی با هم نداشــتند. هنوز نمی دانیم چرا عروسمان برادرم را به قتل رساند. 
این زن دو ماه قبل از کشتن برادرم در غیاب او جهیزیه اش را برده بود که از او شکایت 
کردیم که با میانجیگری خانواده ها او به زندگی اش بازگشــت. روز ششم آبان 96 بود 
که عروســمان تماس گرفت و گفت برادرم خودکشی کرده است. از عروسمان شکایت 
کردیم. او عصر همان روز بازداشــت شد. در تحقیقات اعتراف کرد، برادرم را کشته و 
بعد برای صحنه سازی و این که ماجرا را خودکشی جلوه دهد، روی دستانش را بریده و 

شیلنگ گاز در دهان او گذاشته بود.

درگیری 2 گروه در یک پارک در پاکدشت با قتل پسر 21 ساله پایان گرفت.
دقایقی از آغاز دومین روز مرداد امسال گذشته بود که صدای عربده کشی و درگیری چند پسر جوان در پارکی در 
پاکدشت پیچید. افرادی که در پارک بودند، سه پسر جوان را دیدند که چاقو در دست داشته و به جان دو پسر دیگر 

افتاده اند. آن ها بعد از زخمی کردن دو پسر جوان از محل فرار کردند.
شاهدان ماجرا با اورژانس و پلیس تماس گرفته و ماجرا را خبر دادند. با حضور امدادگران و ماموران مشخص شد، 
دو مرد مجروح برادر هســتند که به شــدت زخمی شده اند. آن ها به بیمارستان منتقل شدند که برادر 21 ساله براثر 

شدت جراحات جان خود را از دست داد.
جنازه مقتول با دســتور بازپرس جنایی به پزشــکی قانونی منتقل شد و تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی پاکدشت 

مسوول رسیدگی به پرونده شدند.
درگیری مرگبار در پارک / جوان پاکدشتی سالخی شد ��

ســرهنگ قباد خنجری، فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشــت گفت: در تحقیقات اولیه مشخص شد، دو برادر با 
مهاجمان اختالف قدیمی داشــتند و شــب حادثه ابتدا در قهوه خانه درگیر شــده و بعد با کری خوانی به پارک آمده و چاقوکشــی کرده بودند. سه متهم شناسایی و 

تجسس ها برای دستگیری آنها آغاز شد.
وی ادامه داد: متهمان که ســابقه دار هســتند، پس از این جنایت به شمال کشــور فرار کرده بودند که تیمی از کارآگاهان راهی شمال کشور شده اما متهمان مدام 
مخفیگاه های خود را تغییر می دادند. پس از دو روز مشخص شد، متهمان که مسیرهای فرار را بسته می دیدند دوباره به پاکدشت برگشته اند. سرانجام در سه عملیات 
جداگانه متهمان در شــهرهای پاکدشت و شهرری دستگیر شــدند. فرمانده انتظامی پاکدشت خاطرنشان کرد: یکی از متهمان به قتل اعتراف کرد و گفت با مقتول 
اختالف قدیمی داشته و شب حادثه دوباره با او و برادرش درگیر شده و دو نفر از دوستانش هم با او بودند. با چاقو ضرباتی به پسر جوان زده و فکر نمی کرده باعث 
مرگ او شود. وی از پلمب قهوه خانه متخلف و ارسال پرونده مالک آن به دادسرا خبر داد و گفت: در این پرونده شاهد بودیم همراه داشتن چاقو و پایین بودن آستانه 
تحمل، جنایتی را رقم زد و خانواده ای داغدار و آینده جوانی دیگر تباه شد. بارها هشدار داده ایم حمل سالح سرد عواقب تلخی را رقم می زند و افرادی که نمی توانند 

کنترلی بر رفتارشان داشته باشند، در صورت درگیری و عصبانیت قتلی را رقم می زنند.

کل کل بچگانه خون به پا کرد
پســر 22 ساله در پی سقوط مرگبار دختر 16 ساله از پشت بام دبستان پسرانه در حوالی محله اتابک به عنوان مظنون 

پرونده بازداشت شد.
ســاعت چهار بامداد یازدهم مرداد امســال صدای فریاد و بعد از آن سقوط از بلندی، ساکنان یکی از کوچه های محله 
اتابک تهران را از خانه هایشــان بیرون کشاند. آن ها زن میانســالی را دیدند که از ساختمان دبستان پسرانه ای بیرون 
آمده و فریاد می زند کمکم کنید، دخترم را کشتند. اهالی به اورژانس و پلیس زنگ زده و متوجه شدند دختر 16 ساله 

به طور مشکوکی از پشت بام دبستان پسرانه که این زن سرایدار آنجا بوده پایین افتاده و بشدت مصدوم شده است.
دختر نوجوان به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات فوت کرد. مرگ مشکوک این دختر به رحیم دشتبان 
فرهنگ، بازپرس کشــیک قتل دادســرای جنایی تهران گزارش شد و با هماهنگی قضایی از خانواده دختر فوت شده 
تحقیق کردند که معلوم شد پسر مورد عالقه دختر نوجوان که قرار بوده همزمان با عیدغدیر با هم عقد کنند مهمان 
خانه آنها بوده و آن شب دو نفری در پشت بام ساختمان مدرسه مشغول درست کردن جوجه کباب بودندکه دقایقی بعد 
صدای مشاجره و دعوا شنیده و در ادامه دیدند که دخترشان از بلندی به پایین پرت شد. والدین دختر فوت شده از پسر جوان به اتهام قتل عمد دخترشان شکایت کردند.

پس از این حادثه پسر جوان متواری بود تا این که چند روز پیش شناسایی و بازداشت شد.
دیروز تنها مظنون پرونده در غیاب بازپرس پرونده برای ادامه تحقیقات به شعبه سوم بازپرسی نزد ساسان غالمی منتقل شد و گفت: در یک مغازه مشاور امالک کار 
می کردم. دو سال پیش دختر فوت شده با دوستش به محل کارم آمدند تا برای خانواده آنها خانه ای اجاره کنند. دوستی من با آن دختر که آن موقع 14 ساله بود، آغاز 
شد. مادرش دوبار ازدواج کرده و از همسر اولش دو پسر داشت و او حاصل ازدواج دوم مادرش بود که چند سال قبل از شوهر دومش هم جدا شده و قرار بود روز عید 
غدیر به دفترخانه برویم وعقد کنیم. متهم پرونده ادامه داد: دهم مرداد امسال مهمان خانواده اش بودم. آن شب او دوباره با مادرش جروبحث کرد و دلخوری میان آن 
دو شکل گرفت. بعد به پشت بام مدرسه رفتیم، ساعاتی از نیمه شب گذشته بود و مشغول پختن جوجه کباب بودیم که به بهانه خوردن آب به سمت شیر کولر رفت و 

بعد به پائین سقوط کرد. به خاطر این که آن شب مشروب خورده بودم از محل فرار کردم.
این جوان در بازداشت به سر می برد و تحقیقات برای رازگشایی از مرگ دختر نوجوان ادامه دارد.

سقوط مرموز دختر ۱۶ ساله از پشت بام مدرسه پسرانه در تهران
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ســازمانثبــتاســنادوامالککشــورادارهثبتشــرکتهاو

مؤسساتغیرتجاریتهران)929211(

آگهــیتغییــراتشــرکتگلوگیــاهجهــانکودکمــرادیبا
مســئولیتمحــدودبهشــمارهثبت366842وشناســهملی
10320167190بهاســتنادصورتجلسهمجمععمومیفوق
العــادهمــورخ1399/04/16تصمیمــاتذیــلاتخاذشــد:
عبارتذیلبهموضوعشــرکتالحاقشــدومــادهمربوطهدر
اساســنامهاصالحگردید:وارداتآفتکشوقارچکشنباتی
وبیولوژیک،وارداتوصادراتانواعنهادههایکشاورزیاعم
ازپیــتماس،کودهــایبیولوژیک،ارگانیکوشــیمیایی)در
صورتضرورتقانونیانجامموضوعاتپسازاخذمجوزهای

الزم(
ســازمانثبــتاســنادوامالککشــورادارهثبتشــرکتهاو

مؤسساتغیرتجاریتهران)929212(

آگهــیتغییــراتموسســهســایهروشــننمــابــهشــماره
10100609323 ملــی شناســه و 17332 ثبــت
بطــور عــادی عمومــی مجمــع صورتجلســه اســتناد بــه
شــماره بــه مجــوز و مــورخ1398/02/07 العــاده فــوق
33627/1/98مورخ98/12/19وزارتفرهنگوارشــاد
اســالمیتصمیماتذیلاتخاذشــد:سیدعلیدوستیموسوی
کــدملــی0934523053بهســمترئیسهیــاتمدیرهو
مناایمانیخوشــخوکدملــی2721534831بهســمتعضو
هیــاتمدیــرهومدیرعاملبــرایمدتیکســالانتخاب

گردیدنــد.کلیهاســنادمالیتعهدآوروقراردادهاواســنادو
اوراقبانکیازقبیلچک،ســفتهوبراتباامضایمدیرعامل
بهتنهاییهمراهبامهرمؤسســهاعتبارخواهدداشــتوسایر
مکاتباتباامضایمدیرعاملبهتنهاییهمراهبامهرمؤسســه

صورتخواهدپذیرفت.
ســازمانثبــتاســنادوامالککشــورادارهثبتشــرکتهاو

مؤسساتغیرتجاریتهران)929213(

آگهیتغییراتشــرکتمهندســیآزمــافرادیدپاســارگادبا
مســئولیتمحــدودبهشــمارهثبت388307وشناســهملی
10320390440بهاســتنادصورتجلسهمجمععمومیعادی
بطورفوقالعادهمــورخ1398/10/07تصمیماتذیلاتخاذ
شد:ســعیدچراغیریزیبهشــمارهملی0491563965به
ســمتعضوهیئتمدیرهومدیرعاملیاسرشیخلربهشماره
ملی0059345586بهســمترییسهیئتمدیرهبهعنوان
اعضــایهیئتمدیرهبــرایمدتنامحدودانتخــابگردیدند.
کلیــهاســنادواوراقبهاداروتعهدآورشــرکتازقبیلچک،
ســفته،بروات،قراردادهاوعقوداسالمیوهمچنیننامههای
عادیواداریباامضاءمنفردمدیرعاملیارئیسهیاتمدیره

هریکبهتنهاییهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
ســازمانثبــتاســنادوامالککشــورادارهثبتشــرکتهاو

مؤسساتغیرتجاریتهران)929215(

آگهیتغییراتشــرکتمهندســیآزمــافرادیدپاســارگادبا
مســئولیتمحــدودبهشــمارهثبت388307وشناســهملی
10320390440بهاســتنادصورتجلسهمجمععمومیفوق
العــادهمــورخ1398/10/07تصمیمــاتذیــلاتخاذشــد:
یاســرشــیخلربهکدملــی0059345586بــاپرداختمبلغ
2500000ریالبهصندوقشــرکتبهزمرهشــرکاءشرکت
درآمد.ســرمایهشــرکتاز5000000ریالبه7500000
ریالافزایشیافتومادهمربوطهدراساسنامهبهنحومذکور
اصــالحمیگردد.تعداداعضاءهیــاتمدیرهبه3نفرافزایش

پیــداکــردومادهمربوطهدراساســنامهاصــالحگردید.محل
شرکتبهآدرساستانتهران-منطقه14،شهرستانتهران،
بخشمرکزی،شــهرتهران،محلهشــهرآرا،کوچهالدن،خیابان
ســتارخان،پالک81،طبقــهاولکدپســتی1441674984
تغییــریافتومادهمربوطهدراساســنامهبشــرحفوقاصالح
گردید.فهرســتشرکاپسازافزایشسرمایه:سعیدچراغی
ریزیبهشمارهملی0491563965دارنده4750000ریال
ســهمالشــرکهوحیدچراغیبهشــمارهملی0493531671
دارنده250000ریالســهمالشــرکهیاسرشیخلربهشماره
ملی0059345586دارنده2500000ریالسهمالشرکه
ســازمانثبــتاســنادوامالککشــورادارهثبتشــرکتهاو

مؤسساتغیرتجاریتهران)929216(

آگهیتغییراتشــرکتبینالمللایلیاموتورسهامیخاصبه
شــمارهثبت273399وشناســهملــی10103013865به
اســتنادصورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ
1398/10/24تصمیماتذیلاتخاذشــد:آقایمحمدحلیمی
بهشــمارهملی1262270952بهسمترئیسهیئتمدیره
وآقایشــهرامپریرودبهشــمارهملی0061417505نائب
رئیــسهیئتمدیرهوآقایمحمودنعمتالهنوریبهشــماره
ملی0066116971بهسمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیره
برایمدت2سالانتخابگردیدند.کلیهاوراقواسنادبهادار
وتعهدآورشــرکتازقبیلچک،ســفته،بروات،قراردادهاو
عقوداسالمیباامضاءآقایمسعودبصروی)سهامدار(منفردا

همراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
ســازمانثبــتاســنادوامالککشــورادارهثبتشــرکتهاو

مؤسساتغیرتجاریتهران)929217(

آگهیتغییراتشــرکتمهندســیآزمــافرادیدپاســارگادبا
مســئولیتمحــدودبهشــمارهثبت388307وشناســهملی
10320390440بهاســتنادصورتجلسهمجمععمومیفوق
العــادهمــورخ1398/10/07تصمیمــاتذیــلاتخاذشــد:
وحیدچراغیبهشــمارهملی0493531670بادریافتمبلغ

250000ریــالازصندوقشــرکتاززمرهشــرکاءخارج
گردید.سعیدچراغیریزیبهشمارهملی0491563965با
دریافتمبلغ2250000ریالســهمالشرکهخودازصندوق
شــرکت،ســهمالشــرکهخودرابــهمبلــغ2500000ریال
کاهشدادســرمایهشــرکتازمبلغ750000ریالبهمبلغ
5000000ریالکاهشپیداکرداعضاءهیأتمدیرهبه2نفر
کاهــشیافتومادههایمربوطهدراساســنامهاصالحگردید.
فهرستشــرکاپسازکاهشسرمایه:سعیدچراغیریزیبه
شــمارهملی0491563965دارنده2500000ریالســهم
الشرکهیاسرشیخلربهشــمارهملی0059345586دارنده

2500000ریالسهمالشرکه
ســازمانثبــتاســنادوامالککشــورادارهثبتشــرکتهاو

مؤسساتغیرتجاریتهران)929214(

آگهــیتغییراتشــرکتفنــیمهندســیایدهصنعــتمبتکر
پرگاسســهامیخاصبهشمارهثبت442093وشناسهملی
10320892555بهاســتنادصورتجلسهمجمععمومیعادی
بطورفوقالعادهمورخ28/04/1399تصمیماتذیلاتخاذشد
:الف-آقایمحمدعلیاحمدیبهشمارهملی2410976247
بهســمترئیــسهیئتمدیره-خانمفاطمهشمســیتباربه
شــماره0074831690بهســمتنایبرئیسهیئتمدیره
-آقایحمیدمظهریبهشمارهملی4591247831بهسمت
عضوهیئــتمدیرهومدیرعاملبرایمدتدوســالانتخاب
گردیدند.بـکلیهاســنادواوراقبهاداروتعهدآورشــرکت
ازقبیــلچک،ســفته،بروات،قراردادهاوعقوداســالمیبا
امضاءمدیرعاملورئیسهیئتمدیرههمراهبامهرشــرکتو
مکاتباتعادیباامضاءمدیرعاملیارئیسهیئتمدیرههمراه
بــامهرشــرکتمعتبرمیباشــد.ج-آقایرضاجهــانبینبه
شــمارهملی1754878385بهســمتبازرساصلیوآقای
مسعودکرمیبهشمارهملی4072692484بهسمتبازرس

علیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخابشدند.
ســازمانثبــتاســنادوامالککشــورادارهثبتشــرکتهاو

موسساتغیرتجاریتهران)934441(
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۶
  آمادگی وزارت نفت برای ارائه 
 هر شکلی از سهام پاالیشگاه ها 

در بورس

وزیر نفت از همکاری وزارت نفت به هر شــکلی که بخواهند 
ســهام پاالیشــگاه ها را عرضه کنند با وزرات اقتصاد خبر داد 
و گفت: وزرات نفت، هیچ مشــکلی بــا وزارت امور اقتصاد و 

دارایی ندارد. 
بیــژن زنگنه پس از حضور در نشســت کمیســیون صنایع و 

معادن مجلس شــورای اســالمی در جمع خبرنــگاران و در 
واکنش به انتشــار خبــری مبنی بر مخالفــت وزارت نفت با 
عرضه ســهام پاالیشــگاه ها در قالب صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله واســطه گری مالی ETF )یی تی اف( گفت: ابتدا 
قرار بود ســهام پاالیشــگاه در قالب ای تی اف باشــد، سپس 
گفتند عرضه به شــکل بلوکی خواهــد بود و پس از آن گفته 
شــد در صورت ارائه بلوکی، نمی توان این سهام را به صورت 

ای تی اف ارائه کرد.
 وی تأکیــد کرد: وزارت نفت به هر شــکلی که بخواهند این 
ســهام را ارائه کنند، همکاری می کند و هیچ مشکلی نداریم. 

وزیر نفت همچنین در واکنش به انتشــار شــایعه هایی مبنی 
بر مخالفــت وزارتخانه های نفت و امور اقتصــاد و دارایی با 
دیدگاه های یکدیگر درباره تشــکیل صندوق ســرمایه گذاری 
قابل معامله دولتی برای پاالیشــی ها در قالــب دارا دوم نیز 
اظهار کرد: این  موارد حرف هایی اســت که عده ای می زنند، 
این طور نیســت؛ عده ای بیکار می نشینند این حرف ها را بال و 

پر می دهند، در حالی که مشکلی وجود ندارد.
زنگنه تصریح کرد: هر وقت مشــکلی وجود داشــته باشد ما 
تلفــن یکدیگــر را داریم و با هم صحبــت و موضوع را حل 

می کنیم، به هیچ وجه از این بابت نگرانی وجود ندارد.

در روزی که شاخص کل با ورود مخابرات به مدار بازار اوج گرفته 
بود دارا دوم لنگر شاخص شد تا بازار در پایان کار رنگ سبز را با 

رنگ قرمز تعویض کند.
 در ابتدای روز از ســخنان رئیس کل ســازمان خصوصی سازی 
سهامداران برداشــت کردند که صندوق دارا دوم در بازار عرضه 
می شــود. به همین دلیل بازار با رشد قابل توجهی در 15 دقیقه 
ابتدایی روبرو شــد به طوریکه از مرز 2 میلیون و 100 هزار واحد 

هم گذشت.
اما خبر لغو عرضه ســهام چهار پاالیشــگاه مهم کشور در غالب 
صندوق ETF ســهام ایــن نمادها را به محــدوده منفی و صف 
فروش کشــاند. کمی بعد این خبر تکذیب شــد با بازگشت امید 
به عرضه این صندوق ها دوباره نمادهای پاالیشی به صف خرید 
برســند. اما این تکذیب هم دوباره تکذیب شــد! این بار روابط 
عمومی سازمان خصوصی سازی اعالم کرد به دلیل »عدم اقدام 
وزارت نفت در تأســیس صندوق مذکور«، ســهام دولت در این 
پاالیشگاه ها به صورت بلوکی عرضه خواهد شد. انتشار این خبر 

نه تنها باعث شد نمادهای گروه پاالیشی یک دست صف فروش 
شود بلکه کل بازار را قرمزپوش کرد.

در شــرایطی که بازار کار خود را با رشــد قابل توجه شروع کرده 
بــود، در نهایت با افت بیش از 1۳ هــزار واحد به کار خود پایان 
داد. ایــن افت قابل توجــه از آن جهت حائز اهمیت اســت که 
بازگشــایی مخابرات »اخابر« با رشــد 70 درصدی و تأثیر مثبت 
1۸ هزار واحدی بر شــاخص کل همراه بود. اما این تأثیر مثبت 
هم نتوانست در برابر ریزش یکپارچه بازار مقاومت کند و با صف 
فروش های میلیاردی که روی نماد دو غول خودروسازی تشکیل 

شد، افت شاخص کل بیشتر شد.
نکته قابل تأمل آن اســت که مشــخص نیست لغو عرضه سهام 
پاالیشگاه ها در قالب صندوق قابل معامله در بورس )ETF( توسط 
چــه نهادی گرفته شــده و آیا این تصمیم قطعی اســت یا نه؟! 
سازمان خصوصی سازی این مسئله را به دلیل »عدم اقدام وزارت 
نفــت« می داند، وزارت نفت اما در مقابل اعالم کرده اســت این 
تصمیم، طبق »آخرین اظهار نظر وزیر اقتصاد« اتخاذ شده و این 

وزارتخانه آماده تشــکیل صندوق ETF و انجام هر گونه تصمیم 
وزارت اقتصاد اســت. اما وزیر اقتصــاد هم در مقابل اعالم کرده 
است عرضه ســهام پاالیشــی ها به علت »آماده نبودن دستگاه 
ذیربط )وزارت نفت(« به صورت بلوکی یا شــناور عرضه خواهد 

شد.
نوسان بیش از اندازه نمادهای پاالیشی در روزهای گذشته انتقاد 
سهامداران را به دنبال داشته و برخی از کارشناسنان اعتقاد دارند 

با توجه به اهمیت این موضوع و تا مشخص شدن قطعی تصمیم 
وزارت اقتصاد، نمادهای پاالیشی باید متوقف می شدند.

این نکته از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که جو روانی منفی 
ناشــی از عدم عرضه دارا دوم روی کلیت بازار تأثیر گذاشــت و 
باعث شــد شاخص کل هم وزن 1.62 درصد افت داشته باشد، آن 
هم در شــرایطی که در ابتدای معامالت، همه شــاخص ها رشد 

محسوسی داشتند.

صدای انتقاد سهامداران بلند شد؛

چرخ و فلک بورس با دارا دوم
نگاه روز

انقباض پولی راهکار مدیریت اقتصاد

با توجه به عدم امکان انقباض سیاست های بودجه ای دولت، به نظر 
می رســد که انقباض پولی تنها گزینه ای است که می تواند تا حدی 

انتظارات تورمی و روند شرایط اقتصاد کشور را تغییر دهد.
بررسی آمارها و وضعیت متغیرهای کالن اقتصاد ایران نشان می دهد 
که کشــور در شرایط بســیار ویژه ای قرار گرفته است و این شرایط 
نیازمند سیاست گذاری فعال در جهت تغییر است. افزایش ریسک در 
اقتصاد جهانی، تداوم نااطمینانی باال در اقتصاد کشــور، سرریز شدن 
آثار انتظارات تورمی در بازارهای کاالیی، افزایش ســرعت گردش 
پول و کمبود ابزارهای در اختیار سیاســت گذار ســبب شده تا گزینه 
انقباض پولی )از طریق افزایش نرخ ســود ســپرده بانکی( از معدود 
انتخاب های پیش رو جهت کنترل شرایط موجود باشد. آنچه در ادامه 
می آید، شــرح مختصری از وضعیت اقتصاد کشور و استدالل هایی 
اســت که می توان در ضرورت انقباض پولی عنوان کرد. ریسک در 
اقتصاد جهانی افزایش یافته است. با توجه به تداوم شرایط گسترش 
بیماری در سراسر دنیا که با ابتال روزانه حدود 250 هزار نفر و مرگ 
روزانه حدود 5 هزار نفر در یک ماه گذشــته همراه بوده است، انتظار 
بازگشت اقتصاد جهانی به مسیر اصلی در کوتاه مدت بسیار نامحتمل 
است. هرچند که برآوردهای فعلی، رشد اقتصادی مثبت را برای سال 
2021 نشان می دهد اما ابعاد ناشناخته بیماری، می تواند این برآوردها 
را مخدوش و نامطمئن نماید. این شرایط در کنار تشدید تنش ها بین 
چین و آمریکا و همچنین نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده سبب شده تا اقتصاد جهانی سطوح بسیار باالیی از ریسک را 
تجربه کند. این شــرایط، صرف نظر از وضعیت داخلی کشور، منجر 
به افزایش ریســک خواهد شد.نااطمینانی در اقتصاد ایران همچنان 
در ســطوح باال قرار دارد. اقتصاد ایران که از میانه های پاییز ســال 
گذشته بنا به دالیلی نظیر ریسک های سیاسی خارجی، مساله کسری 
بودجه و بیماری کرونا وارد فضای نااطمینانی شده است، با توجه به 
پایداری تمامی موارد مذکور، همچنان در این فضا قرار دارد. نزدیک 
شــدن به تاریخ 1۳ نوامبر و دوگانه حدی ترامپ/بایدن، نااطمینانی 
را به صورت پیوســته افزایش خواهــد داد و تا روز انتخابات، امکان 
تغییر این فضا در اقتصاد ایران وجود نخواهد داشــت. کاهش تمایل 
افراد به انجام مخارج مصرفی و سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان، 
از اصول خدشــه ناپذیر علم اقتصاد است که سبب خواهد شد وجوه 
مــازاد در اقتصاد ایران بنا به دالیلــی از جمله انتظارات تورمی باال، 
به فعالیت های ســفته بازانه وارد شــوند و نوسانات قیمتی در تمامی 
بازارهای دارایی مشاهده شود. شرایط بازارهای دارایی به شکلی بوده 
که تمامی بازارهای چهارگانه ارز، طال، مســکن و ســهام در تیرماه 
نیز شبیه به خردادماه رشــد دو رقمی را ثبت کرده اند. البته بازدهی 
بازارها در تیرماه بســیار بیشتر از خرداد بوده به شکلی که به غیر از 
بازار مسکن، رشد سایر بازارها بیش از 20 درصد بوده است. انتظارات 
تورمــی که در فصول اخیر در بازارهای دارایی اثرگذاری می کرد، در 
حال سرریز در بازارهای کاالیی اســت. اثرگذاری متغیرهایی نظیر 
انتظــارات تورمی و نااطمینانی که تا پیــش از این تنها در بازارهای 
دارایی مشاهده می شد، در تیرماه وارد بازارهای کاالیی شده است به 
شــکلی که نرخ تورم ماهانه تیرماه )6.2 درصد( تقریباً با تورم فصل 
اول برابر بوده اســت و دومین رکورد ماهانه رشــد قیمت ها در دهه 
90 برای تیرماه ســال جاری ثبت شده است. در کنار افزایش سطح 
عمومی قیمت ها و فشار مضاعف بر گروه های درآمدی پایین، داللت 
این موضوع برای اقتصاد کالن مســاله تحریک بیشتر انتظارات و 
فعالیت های سفته بازانه است که خود می تواند منجر به افزایش مجدد 
قیمت ها شود. بررسی شرایط تراکنش های شاپرکی نشانگر آن است 
که ارزش تراکنش های شــاپرکی با رشــد ۳۳.۸ درصدی نسبت به 
ماه قبل )رشــد 96.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل( رکورد 
جدیدی را ثبت کرده اســت و این موضوع، به خوبی افزایش تقاضا 
در بازارهای کاالیی را نشــان می دهد. الزم به ذکر است که بررسی 
شــاخص های پیش نگر تورم از جمله مولفه های شــاخص مدیران 
خرید گویای انتظار افزایش بیشــتر نرخ تورم در ماه های آینده است 
به شــکلی که در تیرماه، بیش از 94 درصد بنگاه ها افزایش قیمت 
مــواد اولیه را تجربه کرده و بیــش از 76 درصد بنگاه ها نیز افزایش 
قیمت محصوالت خود را تأیید کرده اند. کاهش قابل مالحظه سطح 
موجودی مواد اولیه بنگاه ها طی ماه های اخیر نیز عامل دیگری است 
که می تواند روند افزایشی قیمت ها را تشدید کند. برآوردهای نگارنده 
)که پیشتر در همین ستون منتشر شده( نشانگر آن است که نرخ تورم 
شــهریورماه احتمااًل در محدوده ۳0 تا ۳۳ درصد قرار خواهد گرفت.

ســرعت گردش پول همچنان در حال افزایش است. سیاست گذار 
پولی و ارزی کشور که در دو سال اخیر اقدامات و سیاست های بسیار 
مهم و کارآمدی را اتخاذ کرده و البته اعتبار نسبی را نیز از این حیث 
برای خود فراهم کرده اســت، طی ماه هــای اخیر با در نظر گرفتن 
خطرات و پیامدهای رشد پایه پولی و نقدینگی، تصمیم به پایین نگاه 
داشتن نرخ سود سپرده های بانکی گرفته است اما به نظر می رسد در 
این بین، مساله افزایش سرعت گردش پول که تا حد زیادی ناشی از 
انتظارات تورمی بوده مورد غفلت واقع شده است. نتیجه این موضوع، 
کوچ نقدینگی از ســپرده های بلندمدت به سپرده های جاری بوده به 
شکلی که سهم سپرده های جاری به رقم بسیار خطرناک 20 درصد 
رسیده اســت. عدم جذابیت فعلی نرخ سود سپرده بانکی )که مقدار 
حقیقی آن در محدوده منفی 10 درصد قرار دارد( در تیرماه به حدی 
رسیده است که مقادیر مطلق سپرده های یکساله برای نخستین بار 
از ابتدای ســال 1۳97 تاکنون کاهش یافته است. عدم تغییر نگرش 
سیاستگذار به موضوع نرخ سود سپرده بانکی )که در حال حاضر یکی 
از معدود ابزارهای در اختیار سیاســت گذاران اقتصادی کشور است( 
شرایط وخیم انتظارات، سرعت گردش پول، تورم و نااطمینانی را باز 

هم نامساعد خواهد کرد.

مهدیکرامتفر

طرح جدید وزارت اقتصاد که به تصویب شورای پول و اعتبار نیز 
رســیده، حاکی از آن است که 50 درصد ارزش روز سهام عدالت 
مشــموالنی که روش مدیریت غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند، 
وثیقه کارت اعتباری خواهد شد. در واقع بانک ها معادل 50 درصد 
ارزش روز سهام عدالت را بابت وام با نرخ سود 1۸ درصد و دوره 

بازپرداخت سه ساله ارائه می کنند.
به گزارش ایسنا، زمزمه های اعطای کارت اعتباری به مشموالن 
ســهام عدالت از مدت ها قبل به گوش می رسید و چندی پیش 
حســین سالح ورزی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - اعالم 
کرد که دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری دریافت خواهند کرد 

و این موضوع به تصویب نهایی رسیده است.در این راستا، بانک ها 
معادل 50 درصد ارزش روز ســهام عدالت را وام با نرخ سود 1۸ 
درصد و دوره بازپرداخت سه ساله پرداخت می کنند.این تسهیالت 
در قالب کارت اعتباری مرابحه به متقاضیان ارائه خواهد شد. در 
خصوص کارت اعتباری باید متذکر شد اگر در یک دوره مشخص 
از ظرفیت کارت اعتباری مذکور استفاده شود، نیازی به پرداخت 

سود به بانک ها نیست در غیر این صورت متقاضیان مشمول سود 
1۸ درصدی خواهند شــد.به نظر می رسد این طرح از بانک ملی 
آغاز شده و آنطور که این بانک اعالم کرده است 50 درصد ارزش 
روز ســهام عدالت به افراد وام داده می شود و هر روزی که افراد 
درخواست وام دهند با ارزش همان روز سهام عدالت به متقاضیان 
این تسهیالت ارائه خواهد شد. مشموالن و دریافت کنندگان وام 

ســهام عدالت می توانند طبق شرایطی بدون پرداخت سود وام را 
تســویه کنند. اگر دریافت کننده وام بتواند طی ۳0 روز که وام را 
دریافت کرده آن را تسویه کند مشمول پرداخت سود نخواهد شد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط 
درخواست مشــتریان بانکی برای دریافت کارت اعتباری کاماًل 
غیرحضوری است و سهامداران عدالت به هیچ وجه نباید به بانک 

مراجعه کنند.
البته پیگیری ها، برای برقراری ارتباط با سخنگوی طرح آزادسازی 
ســهام عدالت برای اخذ جزئیات بیشــتر از این طرح تا کنون به 

نتیجه نرسیده است.

تصویب طرح جدید وزارت اقتصاد

جزئیات اعطای وام از طریق سهام عدالت اعالم شد

در شرایطی که بعد از سال ها تالش، مردم راه بازار سرمایه و 
سرمایه گذاری در این بازار را در پیش گرفته اند، دیروز آقایان 
آنقــدر از عرضه دارا دوم و لغــو آن، اخبار ضد و نقیض گفتند 
که امروز بورس بــازان حس و حال جماعتی فریب خورده را 
داشــتند که باید بفروشند و خارج شوند تا مبادا در دام بیفتند! 
در نهایت هم وزیر نفت اعالم کرد لغو عرضه دارا دوم صحت 
ندارد. دارا دوم عرضه می شــود و بحث جنگ قدرت وزارت 
اقتصاد و وزارت نفت، کار عده ای بیکار بوده است! مسلما این 
اولین بار نیســت که چنین اتفاقاتی رخ می دهد و آخرین بار 
هم نخواهد بود؛ ولی سرمایه گذاران این بازار در چنین مواقعی 

باید چه کنند؟
ولید هالالت کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بورس نیوز 
در این خصوص بیان کرد: بازارســرمایه تا مقطعی به پشتوانه 
افزایــش نرخ ارز و بهبود بازارهای جهانی بعد از جریان کرونا 
رشد کرد؛ ولی از نقطه ای به بعد این ذهنیت برای فعاالن بازار 
ســرمایه بوجود آمد که دولت و بانک مرکزی و سایر نهادها، 
به دالیل مختلف پشتیبان بازار سرمایه هستند و بازار سرمایه 
دچار ریزش نخواهد شــد و اگر در هر مقطعی، التهاب اساسی 
ایجاد شود، دولت به عنوان پشتیبان این بازار، فضا را تلطیف 
می کند . وی افزود: نکته ای که به نظر می رسد نه دولت و نه 
بانک مرکزی به آن توجه کرده اند، سرعت عمل مردم است. 
وقتی مردم عادی را تشویق به سرمایه گذاری در بورس کنیم، 
از زمان تصمیم گیری تا ورود به بازار، به طور میانگین 2 ماه 
زمان می برد تا مردم وارد این بازار شــوند. بنابراین بسیاری از 
اشخاصی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند، تحت تاثیر 
تبلیغــات و حمایت بانک مرکزی و دولــت در چند ماه قبل، 
تصمیم به ورود به بازار ســرمایه گرفته اند. 2 ماه پیش بانک 
مرکــزی و دولت با آب و تاب از صندوق های ETF صحبت 
می کردند و اصرار داشــتند منافع عرضــه ETF های دولتی 
برای مردم است؛ حال آنکه عرضه ETF ها بیشترین منفعت را 
برای دولت خواهد داشت و این عرضه ها موهبتی برای دولت 

است که بتواند سهام خود را در حد قیمت بلوکی عرضه کند، 
ولی کماکان مدیریت این شــرکت ها را به عهده داشته باشد. 
)شــبیه اتفاقی که بعد از عرضه دارا یکم برای بانک ها افتاد( 
ارزش بازار بانک هایی که در پرتفوی دارایکم هســتند نسبت 
به گذشته تقریبا 4 درصد رشــد داشته، در حالی که مدیریت 

همچنان در دست دولت است.
هــالالت اضافه کــرد: دولت برای مردم عادی که شــغل و 
تحصیالت شــان مرتبط به مســائل مالی و بورسی نیست، 
طوری این صندوق ها را تعریف کرده که گویا خرید واحدهای 
این صندوق ها اتفاق مثبتی برای مــردم یا همان خریداران 
است؛ در صورتی که اصل برداشت منابع و منافع این واگذاری 
برای دولت خواهد بود. دولت با توجه به منفعتی که از واگذاری 
ETF ها می برد، باید برای ترغیب مردم به خرید تبلیغ کند و 
اینکه حاال چنین رفتاری نشان داده، عجیب است. مگر آنکه 
دولت از واگذاری پاالیشــگاه منصرف شــده باشد که البته با 
توجه به اینکه هیچ تغییری در بازار نفت و ســاختار پاالیشگاه 
ها رخ نداده که نظر دولت را عوض کند . انتظار می رود وقتی 
دولت تصمیمی اتخاذ کرده، بر اســاس دیدگاه بلندمدت باشد 

و مرتبا تغییر نکند.
وی در پاســخ به این سوال که »آیا اگر قرار می شد پاالیشی 
ها بصورت بلوکی عرضه شــوند، افت قیمت سهام پاالیشی 
هــا قابل توجیه بــود؟« اظهار کرد: شــاید از منظر تحلیلی، 
خرید بلوکی پاالیشگاه ها در قیمت های فعلی جذاب نباشد؛ 
ولی شــاید خرید بلوک پاالیشی ها و در اختیار داشتن سهام 
مدیریتی یک پاالیشــگاه، برای بعضی گروه ها و اشخاص 
مثال فعاالن زنجیره نفت، بــه خاطر اثرگذاری و ارتباطات با 
وزارت نفت و. .. جذاب باشــد. نکته حائز اهمیت این است که 
اگر شخصی، بلوک پاالیشی ها را در این قیمت ها خریداری 
کند، اتفاقا سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود؛ چرا 
که خریــداران بلوکی حتما با تحلیــل و در نظر گرفتن افق 
بلندمدت اقدام به خرید کرده اند. بنابراین اگر احتماال عرضه 
دارا دوم لغو شد و قرار شد پاالیشی ها بصورت بلوکی عرضه 
شود، نباید سرمایه گذاران دچار تشویش شوند و اتفاقا معامله 
بلوکی دلیلی بر ارزندگی سهم در آن قیمت است. اما مشکل 
اینجاست که اخبار مربوط به لغو عرضه دارا دوم و... به معنای 
خلف وعده دولت و نداشتن ثبات رویه است. دولت از عرضه 

دارا سوم و گشایش اقتصادی و اوراق سلف نفتی و... صحبت 
می کند و به نظر می رسد اتفاقات این یکی دو روز، آن موارد 
را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عبارتی، خسارت حیثیتی 
که به خاطر این اتفاقات از دولت رفته، بیش از منفعتی است 
جذب کرده است . این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره 
به منفی شــدن کل بازار تحت تاثیر خبر لغو عرضه دارا دوم، 
گفت: با وجود آنکه خبر لغو عرضه مربوط به پاالیشی ها بود؛ 
ولی ســایر صنایع هم به رغم آنکــه در دو ماه اخیر بازدهی 
مطلوبی نداشــته اند، صف فروش شــده اند، به خاطر همین 
است که بسیاری از سهامداران تصور می کردند حامی اصلی 
بازار، دولت بوده و حاال این حامی خود را کنار کشــیده و بی 
اعتمادی ایجاد شــده، چنین فضایی ایجاد کرده است. همان 
طور که در فضای بی اعتمادی به اقتصاد کشــور، مردم برای 
خرید ارز و طال هجوم می برند، بی اعتمادی به دولت هم می 
تواند منجر به فروش سهام شود. این تحلیلگر بازار سرمایه در 
خاتمه در توصیه به سهامدارانی که با خبرهای این دو روزی 
دچار تشویش شدند، گفت: ماهیت بازار سرمایه طوری است 
که همواره سرمایه گذارانی که بصورت بلندمدت در این بازار 
ســرمایه گذاری کرده اند، بازدهی بیشتری کسب کرده اند. 
ســوابق بازار سرمایه نشــان می دهد این بازار در بازه های 
زمانی چند ســاله، سود خوبی برای سرمایه گذاران به ارمغان 
آورده اســت. بنابراین تازه واردها باید سعی کنند که در درجه 
اول، فقط بخشی از سرمایه خود را وارد این بازار کنند که نیاز 
فوری به آن نداشته باشند و این سرمایه، در بلندمدت در بازار 
سرمایه نگهداری شود. سرمایه گذاری بلندمدت، مناسب ترین 
استراتژی سرمایه گذاری است و حتی اگر شخصی در کوتاه 
مدت زیان دید، مطمئن باشــد جبران ضرر و زیان در بورس، 
کار دشواری نیست و با سرمایه گذاری صحیح، می توان ضرر 
و زیان کوتاه مدت را در بلندمدت جبران کرد. بازار ســرمایه، 
دوره های صعودی دارد و اتفاقاتی مثل رشد بازارهای جهانی 
یا گشایش سیاسی یا افزایش نرخ ارز و تورم و.  .. منجر به رشد 
این بازار خواهدشد و الزمه کسب بازدهی مطلوب از بورس، 
ســرمایه گذاری بلندمدت در این بازار است تا بتوان فرصت 

های مناسب را شکار کرد.

کارشناسبازارسرمایهتاکیدکرد:

فرصتهاراشکارکنید مهدیکرامتفر

تعداد مشــموالن سهام عدالت در کشور حدود 49 میلیون نفر است. 
1۳ میلیون و 600 هزار نفر، روش مســتقیم و ۳2 میلیون نفر روش 

غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند.
 از روز یکشنبه مورخ 19 مردادماه سال جاری، تمام دارندگان سهام 
عدالت توانایی فروش  60 درصد از ســهام خود را دارند. افرادی که 
مدیریت مستقیم را انتخاب کرده بودند از ۸ خردادماه قادر به فروش 
۳0 درصد از سهام خود توسط بانک ها و کارگزاری ها بودند و در حال 
حاضر می توانند 60 درصد از ســهام خود را به فروش رسانند.ارزش 
سهام عدالت بنابر اعالم سامانه استعالم و آزادسازی سهام عدالت در 
تاریخ 19 مردادماه، 19 میلیون و 200 هزار تومان اســت. باتوجه به 
رشــد سه درصدی، ارزش ۳0 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 
میلیــون و 66 هزار تومان و 60 درصد آن نیز به 12 میلیون و 1۳2 
هزار تومان رسیده است.همه سهامداران سهام عدالت که می خواهند 
از وضعیت دارایی خود مطلع شــوند، باید وارد سامانه سهام عدالت 

به نشــانی www.sahamedalat.ir شوند.همچنین امکان اصالح 
شــماره همراه در سامانه سهام عدالت فراهم شده است و افراد باید 
شــماره جدید خود را از طریق سامانه اشاره شده ثبت کنند. حداکثر 
4۸ ساعت منتظر بمانند تا شماره جدید به تایید برسد و بتوانند وارد 

سامانه سهام عدالت شوند.
وضعیت جاماندگان سهام عدالت ��

در روزهای اخیر، کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 
به دنبال ارائه سهام عدالت به حداقل ده میلیون نفر جامانده دریافت 
ســهام عدالت اســت. علی بابایی کارنامی، ســخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اســالمی به دنبال پیگیری این موضوع، 

از بررسی اعطای سهام عدالت به جاماندگان در مجلس خبر داد.
عسگر توکلی، رئیس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت کشور نیز با 
اشاره به تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت در مجلس،  
از تصویب این طرح در کمیسیون های تخصصی و مطرح شدن آن 

در صحن علنی مجلس خبر داد.
فروش سهام عدالت ��

معامله 60 درصد از ســهام عدالت در هفته جاری آغاز شده و تمام 
افرادی که روش مســتقیم را انتخاب کرده اند، می توانند نســبت به 
معامله سهام از طریق کارگزاری ها و بانک ها اقدام کنند. افرادی که 
پیش از این برای ۳0 درصد ســفارش گذاری کرده  بودند، می توانند 

برای معامله ۳0 درصد بعدی هم سفارش گذاری را انجام دهند. 
محمدجواد فرهانیان، مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی 
درخصوص فروش ســهام عدالت افرادی که مدیریت غیرمستقیم 
سهام خود را انتخاب کرده اند، گفت: افرادی که روش غیر مستقیم را 
انتخاب کردند به محض اینکه سهام شرکت استانی آنها وارد بورس 
شود امکان فروش سهام شرکت سرمایه گذاری مربوطه را خواهند 
داشت و در این روش اتفاقا دیگر محدودیتی برای میزان فروش هم 
وجود ندارد. در روزهای گذشــته، خبری مبنی بر تغییر وضع سهام 

عدالت ازمستقیم به غیرمستقیم و بالعکس منتشر شد. اما این خبر، 
تکذیب شــد و فرهانیان با بیان اینکه مشــموالن سهام عدالت که 
روش غیرمســتقیم را انتخاب کردند در حــال حاضر این امکان را 
ندارند که با تغییر روش به مســتقیم، بتوانند نســبت به معامله 60 
درصد از ســهام عدالت اقدام کنند، تاکید کرد: افرادی که روش غیر 
مستقیم را انتخاب کردند به محض اینکه سهام شرکت استانی آنها 
وارد بورس شود امکان فروش سهام شرکت سرمایه گذاری مربوطه 
را خواهند داشت و در این روش دیگر محدودیتی برای میزان فروش 

هم وجود ندارد.
جزییات وام سهام عدالت ��

50 درصد ارزش روز ســهام عدالت به متقاضیان تســهیالت داده 
می شــود که بابت آن، ســهام عدالت افراد به وثیقه گذاشته خواهد 
شــد. بازپرداخت این اقساط سه ساله است و میزان پرداخت اقساط 
ماهیانه هم، براساس تعیین خود بانک ها خواهد بود. متقاضیان کارت 
تسهیالت سهام عدالت باید به بانکی مراجعه کنند که شماره شبای 

آن را وارد سیستم سهام عدالت کرده اند.

سارامحسنی مهلت فروش سهام عدالت تا چه زمانی است؟
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 22 مردادماه 1399 
سال پنجم شماره 183

 خط دائم کشتیرانی ایران و روسیه
ماه آینده راه اندازی می شود

عضو اتاق مشترک ایران و روسیه از راه اندازی خط دائمی کشتی 
کانتینربر در دریای خزر بین این دو کشور و حرکت اولین کشتی در 
سپتامبر 2020 )شهریور 99( خبر داد. سیدجلیل جاللی فر« عضو 
هیات مدیره اتاق مشترک ایران – روسیه و مشاور کارگروه کریدور 
شــمال مناطق آزاد )لوتوس آستارخان روسیه و منطقه آزاد انزلی( 
با اعالم خبر راه اندازی خط دائمی کشــتیرانی کانتینربر در دریای 
کاسپین اظهار داشت: سال هاســت به واسطه فقدان کشتی های 

کانتینربر در دریای کاســپین موفق به افزایــش حجم صادرات 
محصوالت کشاورزی و غذایی کشورمان به کشور روسیه نبوده ایم. 
وی ادامه داد: امروز دولت دو کشور روسیه و ایران با عزمی راسخ 
با اقدامات زیرســاختی بدنبال فعال سازی کریدور شمال و جنوب 
هســتند و در این راســتا اقدامات زیادی با جدیت در حال انجام 
است. این عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران – روسیه با اشاره 
به برخی از این اقدامات تصریح کرد: اجرای عملیات ســاختمانی 
خط ریلی رشــت به بندر کاسپین، ســاخت اسکله رو – رو واگن 
بر و کامیون بر در بندر کاســپین منطقه آزاد انزلی، آمادگی کامل 
زیرساختی بندر انزلی که از قدیمی ترین بنادر شمال ایران محسوب 

می شود، اجرای عملیات ساختمانی خط ریلی بندر چابهار به شبکه 
ریلی در راستای راهبرد سواحل مکران، همکاری گسترده سازمان 
بنادر جمهوری اســالمی اســالمی ایران در بنادر شمال و جنوب 
کشــور، همکاری بسیار خوب راه آهن جمهوری اسالمی ایران در 
حمل ریلــی کاالهای ترانزیتی، تالش فراوان منطقه آزاد لوتوس 
آســتراخان و کارخانه کشتی سازی واقع در این منطقه آستراخان 
جهت ســاخت انواع کشتی با ظرفیت های مختلف در قالب تأمین 
اعتبار لیزینگ ساخت تا ســقف ۸0 درصد از طرف دولت روسیه 
برای متقاضیان حقوقی و حقیقی ایرانی از جمله اقداماتی است که 
در این راستا از سوی دو دولت ایران و روسیه در حال انجام است.

حمل و نقل

با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 
مدیرعامل راه آهن و رئیس اورژانس کشور، اولین 

مرکز اورژانس ریلی کشور به بهره برداری رسید.
به گــزارش روابــط عمومی راه آهــن جمهوری 
اسالمی ایران، »سعید رســولی« در مراسم بهره 
برداری از اولین مرکز اورژانس ریلی کشور گفت: 
خوشــبختانه در ســال جهش تولید و در آســتانه 
عید ســعید غدیر خم، امروز با همکاری اورژانس 
کشور شاهد راه اندازی اولین اورژانس ریلی کشور 

هستیم.
اظهارداشــت: هم  راه وشهرســازی  معاون وزیر 
اکنون مراکز قم، ســمنان و شــیراز، برای توسعه 
اوژانس ریلی اعــالم آمادگی کرده اند و امیدواریم 
بــا برنامه ریزی و همــکاری اورژانس، بتوانیم به 

سرعت این مراکز را توسعه دهیم.
رئیس هیات مدیره شــرکت راه آهن یادآورشــد: 
صنعت ریلی به عنوان حمل و نقل ســبز و ایمن 
شــناخته می شود و شــبکه ریلی کشور با بیش از 
12 هزار کیلومتر در اقصی نقاط کشــور، شهرها و 
روســتاهای زیادی را تحت پوشش خود قرار داده 

است.
مدیرعامــل راه آهن جمهوری اســالمی ایران در 
ادامه از خدمات و مجاهدت های همه کادر درمانی 

کشور به عنوان فرشته های نجات به خصوص در 
این ایام تقدیر و تشکر کرد وافزود: پیش از این نیز 
صنعت حمل و نقل ریلی، در طول دفاع مقدس در 
حوزه بهداشت و درمان موفق به خدمت رسانی به 

ملت شریف ایران شده است.
در پایــان این مراســم وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی ضمن تقدیر از راه اندازی اولین 
مرکز اورژانس ریلی کشــور گفــت: پیش از این 
اورژانــس هوایی و پارســال ۳ آمبوالنس دریایی 
برای کمک رســانی به جزایــر در خلیج فارس به 

بهره برداری رسید.
دکتر ســعید نمکی تصریــح کرد: بــا همت راه 
 آهن جمهوری اســالمی ایران امروز نیز شاهد به 
بهــره بــرداری رســیدن اولین مرکــز اورژانس 
ریلــی کشــور هســتیم و امیدواریم بــا افزایش 
آمبوالنس هــای ریلی بتوانیم خدمات اورژانســی 
خود را از طریق ریلی در ســطح کشــور توســعه 
دهیم.شــایان ذکر اســت، همزمان با راه اندازی 
اولیــن مرکــز اورژانس ریلی کشــور، 115 طرح 
اورژانســی در هفت استان در شــهرهای اردبیل، 
اراک،  قزوین،  زنجان، جیرفــت،  تبریز،  اصفهان، 
اهواز، زاهدان، ســاوه، همدان، رشــت، خرم آباد و 

بجنورد به بهره برداری رسید.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
گفت: امیدوارم تا پایان امسال به ۸5 درصد از 

ظرفیت تولید واگن ملی برسیم.
به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین 
الملل شر کت بهره برداری متروی تهران و 
حومه ســید مناف هاشمی در حاشیه مراسم 
رویــداد رونمایی از دســتاوردهای طراحی و 
ساخت واگن ملی که صبح روز 20 مردادماه 
99 در محل شــرکت واگن سازی تهران با 
حضور سورنا ســتاری معاون علمی فناوری 
رئیس جمهور، محسن هاشمی رئیس شورای 
اسالمی شــهر تهران، پیروز حناچی شهردار 
تهــران، و مدیران عامل شــرکت راه آهن 
شــهری تهران و حومه )مترو( وشرکت بهره 
برداری متروی تهران و حومهو واگن سازی 
برگزار شد اظهار کرد: بیش از ۳0 مجموعه در 

این کار حضور داشتند.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
گفت: امیدوارم تا پایان امســال به ۸5 درصد 
از ظرفیت تولید واگن ملی برسیم و نیازهای 
شــهر تهران را با تولیدات ملــی به نتیجه 
برسانیم و اگر تولید ملی کنیم و حمایت دولت 
نباشــد، نمی توانیم تولید 1500 دستگاه را به 

نتیجه برسانیم.
هاشــمی با اشــاره به قرار داد 6۳0 دستگاه 
واگن منعقد شــده با چینی هــا افزود: همه 
تولیدات نیاز به منابع زیادی دارد که از دست 
شهرداری تهران این منابع خارج است و نیار 

است دولت کمک کند.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
گفت: با این 1500 دستگاه 6 میلیون مسافر 
می توانند از این ناوگان استفاده کنند و انشاهلل 
بتوانیم ســال آینده با تولیدات ملی نقش ایفا 

کنیم.
شــروع به کار یک رام قطار تولید داخل  ��

تاپایان سال
در ادامه معاون علمی فناوری رئیس جمهور 
گفت: امید داریم تا پایان سال جاری یک رام 

کامل قطار ساخت داخل شروع به کار کند.
سورنا ستاری اظهار کرد: از 26 درصد بومی 
ســازی به ۸5 درصد می رســیم و این اقدام 
بســیار بزرگی اســت و تا پایان سال انشاهلل 
یک رام قطار شامل 7 واگن تکمیل می شود. 
معاون علمی فناوری رئیس جمهور افزود: ما 
تا به حال در این حوزه زیاد کار نکرده بودیم 
و ما کمک های مالی خــود را داریم و قطعًا 

هزینه های پروژه را تا پایان ســال پرداخت 
می کنیم. وی گفت: امید داریم تا پایان سال 
یک رام کامل قطار ســاخت داخل شروع به 
کار کند. برای تولیــد هر قطار حدود 5 هزار 
میلیارد نیاز اســت. همچنین رییس شورای 
اسالمی شــهر تهران گفت: برای تولید هر 
قطار حدود 5 هزار میلیارد نیاز است. محسن 
هاشمی اظهار کرد: متروی تهران متشکل از 
بخش ساختمانی و تجهیزاتی است و معمواًل 
در متــرو 50 درصد از هزینه ها ســاختمانی 

است.
رییس شورای اسالمی شــهر تهران افزود: 
ما در روند ساختمانی مشکلی نداریم و 100 

درصد خودکفا هستیم.
وی گفــت: در بخش تجهیــزات 2 بخش 
تجهیــزات ثابت و متحــرک را داریم و 25 
درصد از هزینه های مترو را سیستم متحرک 

دربرمی گیرد.
هاشــمی با بیان اینکه عمده مشــکل مترو 
تأمین مالی پروژه ها بود گفت: ما باید قطار را 

تولید کنیم و این تولید هزینه دارد.
رییس شورای اسالمی شهر تهران بیان کرد: 
برای تولید هر قطار حدود 5 هزار میلیارد نیاز 

است و خوب است که این موضوع را از رئیس 
جمهور پیگیری کنیم تا در بودجه ســال بعد 

نیز دیده شود.
در پایان مدیر عامل شرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه )متــرو( از تالش برای انبوه 

سازی قطار ملی خبر داد.
وی گفت: مایه افتخار اســت که در خدمت 
تولیدکنندگان داخلی قطعات مترو هستیم چرا 
که پروژه تولید یــک رام قطار متروی ملی 
به میانه راه رســیده است و امیدواریم تا دهه 
مبارک فجرامسال بتوانیم یک رام قطار تولید 

ملی را عرضه کنیم.
وی با بیان این کــه کار ما محدود به تولید 
یک قطار نیست و حتماً انبوه سازی را دنبال 
می کنیم، تصریح کرد: بر همین اســاس در 

مجمع عمومی مترو مجــوز انعقاد قرارداد با 
همین مجموعه هــا را برای تولید 105 واگن 
دریافت کردیــم که در این مراســم تفاهم 
نامه های آن را با جهاد دانشگاهی و شرکت 

واگن سازی امضاء کردیم.
امام بــا تاکید بر این که امیدواریم قطار ملی 
در همه کشــور با اســتفاده از ظرفیت چهار 
کارخانه واگن سازی دنبال شود تا شاهد تولید 
قطار ملی باشیم گفت: قرارداد ساخت 2000 
واگن قرار بود از طریف فاینانس پیگیری شود 
اما به واســطه تحریم ها می توان این فرصت 
را به شــرکت های داخلــی داد و از ظرفیت 
آنها اســتفاده کرد. امیدواریم با حمایت های 
دولت های داخلی، بتوانیم این 2000 واگن را 

داخلی سازی کنیم.

بندر چابهار )شهید بهشــتی( به عنوان نزدیک ترین 
بندر کشور به آب های آزاد و اقیانوس هند با موقعیت 
منحصر به فرد خود در کریدور شمال-جنوب می تواند 
دروازه ارتباطی ایران و کشورهای افغانستان، آسیای 
میانه و روسیه به شــبه جزیره هند، خاور دور و سایر 
نقاط جهان باشــد. اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی 
از دیرباز مورد توجه بوده و به عنوان اصلی ترین پیش 
نیاز توسعه منطقه و نیز شــرط الزم برای استفاده از 
ظرفیت های ایجاد شده در بندر مورد تاکید است. این 
اتصال ریلی که در قالب پروژه راه آهن چابهار-زاهدان 
تعریف شده است، شــامل 610 کیلومتر مسیر ریلی 
بــوده که از چابهار آغاز و با عبور از شهرســتان های 
نیک شهر، ایرانشهر و خاش به زاهدان می رسد. اهداف 

اصلی تعریف شده برای این راه آهن عبارت است از:
اتصال بندر چابهار به شــبکه ریلی به عنوان تنها بندر 

اقیانوسی کشور
 اتصال شهرهای چابهار، نیک شهر، ایرانشهر و خاش 

به شبکه ریلی
 اتصال مســتقیم ریلی بین ســه اســتان سیستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی )پس از 

احداث راه آهن زاهدان- تربت حیدریه(
 ایجاد مسیر ترانزیت تمام ریلی در شرق کشور جهت 
اتصال ریلی کشورهای محصور در خشکی به آب های 

آزاد
 تســریع در توســعه اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی و 

امنیتی در مناطق تحت پوشش
جدا از موضوع اتصال ریلی، اهداف پیش بینی شــده 
در زمان بهره برداری به شــرطی محقق می شود که 
این راه آهن بتواند ســهم قابل توجهی از بار ورودی و 
خروجی بندر چابهار را جذب نماید. تجربه اتصال ریلی 
چهار بندر خرمشــهر )1۳17(، امام خمینی )1۳17(، 
شــهید رجایــی )1۳7۳( و امیر آباد )1۳79( نشــان 
می دهد صرف اتصال فیزیکی بنادر به شــبکه ریلی 
نمی تواند منجر به حمل ریلــی بار بنادر گردد و گواه 
این موضوع نیز سهم ریلی نزدیک به صفر درصد در 
2 بندر خرمشــهر و امیرآباد با سابقه اتصال ۸2 ساله 

و 20 ســاله به شبکه ریلی اســت. زمانی که دالیل 
پایین بودن سهم حمل ریلی در بنادر بررسی می شود، 
عواملی همچون گران بودن قیمت تمام شــده حمل، 
باال بودن زمان رسیدن کاال به مقصد نهایی و نیز نبود 
زیرساخت های مناســب ریلی )شامل خطوط، ناوگان 
و تجهیزات تخلیه و بارگیری( در بنادر و مراکز تولید 
و جذب کاال در داخل کشــور به عنوان موارد اصلی از 
سوی فعاالن این حوزه مطرح می شود که الزم است 
قبل از اتصال فیزیکی بندر چابهار به شبکه ریلی برای 
آن چاره اندیشی شــود. همیشه گزینه های مختلفی 
برای ایــن موضوع با تمرکز بر راهکارهای ســخت 
افزاری مطرح بوده اما راهکار اصلی در این خصوص 
طراحی و اجرای ریل پایه بندر چابهار و نیز توســعه 
مراکز لجستیک پشتیبان برای آن است، به گونه ای که 
با لحاظ نمودن موقعیت اسکله ها و ترمینال ها، خطوط 
و تجهیزات ریلــی به صورتی جانمایی و به کار گرفته 
شــوند که تعداد تخلیه و بارگیری کاالها برای حمل 
ریلی به حداقل رسیده و در نتیجه هزینه و زمان حمل 
ریلی کاهش یابد. از طرفــی به گونه ای برنامه ریزی 
ریزی شود که سایت ها و زیرساخت های موجود بتوانند 
به عنوان پشــتیبان بندر عمل کنند. با توجه به طرح 
توســعه فاز 1 بندر چابهار، در نظر است تا در این فاز 
فله معدنی، فله خشــک خوراکی، کاالهای کانتینری 
و مــواد نفتی در بندر تخلیه یا بارگیری شــوند که بر 
همین اســاس پیش بینی خطــوط و تجهیزات ریلی 
مناســب نظیر تجهیزات مکانیــزه تخلیه و بارگیری 
مواد معدنــی در ترمینال فله معدنی، خطوط ریلی در 
 RMG مجاورت ســیلوهای نگهداری غالت، تدارک
برای محوطــه کانتینری، خطوط ریلــی در ترمینال 
نفتی )در صورت عدم اســتفاده از خطوط لوله( و نیز 
پیش بینی زیرساخت ریلی مناسب برای حمل یکسره 
ریلی )در زمان هــای غیر پیک( از جمله الزامات یک 
بندر ریل پایه است. جدا از موضوعات سخت افزاری، 
انجــام هماهنگی الزم با گمرک جهــت انجام امور 
گمرکی در مراکز لجستیک ریلی خارج از بندر، پیش 
بینی زیرساخت های نرم افزاری جهت تبادل اطالعات 
و نیز ارائه تخفیف خدمات بندری برای کاالهایی که 

به وسیله قطار از بندر خارج و یا به بندر وارد می شوند 
نیــز از جمله دیگر الزامات برای افزایش ســهم ریل 
در چابهار اســت. در ارائه تخفیف خدمات بندری به 
حمــل و نقل ریلی، نکته حائز اهمیت این اســت که 
افزایش سهم حمل ریلی در بندر چابهار با هزینه های 
آتی برای توســعه فیزیکی ترمینال ها رابطه معکوس 
داشــته و به هر میزان ســهم ریل با استفاده از موارد 
پیش گفته به عنوان یک وســیله حمل انبوه افزایش 
یابد میزان رســوب کاالها در بندر کاهش و در نتیجه 
عملکــرد ترمینال ها و بندر افزایش می یابد، در نتیجه 
بیش از مبلغ تخفیف، بابت عدم نیاز به سرمایه گذاری 
زیرساختی، کشــور نیز از این موضوع منتفع می شود. 
موضوع بســیار مهم دیگر که بر ضــرورت ریل پایه 
شــدن بندر چابهار می افزاید، قرارگیری بندر چابهار 
)بندر شهید بهشتی( در داخل شهر چابهار است که جدا 
از محدودیت های توسعه ای، ورود و خروج کامیون ها 
در شهر )بندر( وضعیت حمل و نقل شهری چابهار را 
مختل و کیفیت زندگی را به شدت پایین می آورد. اما 
با ریل پایه شــدن بندر و افزایش سهم حمل و نقل 
ریلی می توان ورود کامیون ها به شهر را بسیار محدود 
و بارهای بندر را به وســیله قطارهای شاتل و با یک 
مســیر دوخطه برقی به طور پیوسته به نقطه ای خارج 
از محدوده شهری و بندر جابه جا نمود. بر این اساس، 
ریل پایه شــدن بندر چابهار و افزایش سهم حمل و 
نقل ریلی جدا از مزیت های بی شمار آن نظیر کاهش 
هزینه تمام شده کاال، صرفه جویی در مصرف سوخت، 
کاهش تصادفات، کاهش آالیندهای زیست محیطی 
و... می تواند منجر به کاهش هزینه های توسعه ای بندر 
و کاهــش تردد کامیونی به داخل شــهر و در نتیجه 
افزایش کیفیت زندگی در شهر گردد. البته این موضوع 
نیازمند بررســی مجدد طرح های در نظر گرفته شده 
برای بندر شهید بهشــتی، تجهیز بندر به تجهیزات 
تخلیه و بارگیری ریلی، مذاکره با گمرک و پیش بینی 
تخفیفات و تسهیالت ریلی است که با توجه به مزایای 
مختلف بنگاهی و ملی عملیاتی شدن هر یک از آنها از 

هم اکنون باید سرلوحه کار قرار گیرد.
* کارشناس حمل و نقل

چرا بندر چابهار می تواند یک بندر تمام ریلی باشد؟
سیدمهدیحسینی*

تجربیــات موفق همــکاری با چیــن را نیز نباید 
فراموش نمود که نمونه آن حضور بســیار خوب در 
آغاز احداث مترو تهران بــود. رهبر معظم انقالب 
اســالمی عصر سوم بهمن 1۳94 در دیدار آقایشی 
جین پینگ رئیس جمهــوری خلق چین و هیئت 
همراه، با اشــاره به سابقه کهِن ارتباطات تجاری و 
فرهنگی دو ملت ایران و چین، تأکید کردند: دولت 
و ملــت ایران همواره به دنبال گســترش روابط با 
کشــورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین 
بوده و هستند و بر همین اســاس، توافق رؤسای 
جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک 

25 ساله، کاماًل درست و حکمت آمیز است.
رهبر انقالب اســالمی، سخنان رئیس جمهور چین 
مبنی بر لزوم احیای »جاده ابریشــم« و گسترش 
همکاری های کشــورهای واقع در این مســیر را 
ایده ای کاماًل منطقی و قابل قبول خواندند و گفتند: 
جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه همکاری های چین 
در دوران تحریم را فراموش نخواهد کرد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، »انرژی« را یکی از مسائل مهم 
دنیا خواندند و خاطرنشان کردند: ایران تنها کشور 
مستقل در منطقه است که در زمینه انرژی می تواند 
مــورد اطمینان قــرار گیرد زیــرا برخالف برخی 
کشورهای منطقه، سیاست انرژی ایران تحت تأثیر 
هیچ عامــل غیرایرانی قرار نمی گیرد. رهبر انقالب 
اســالمی در پایان اظهار امیــدواری کردند: نتایج 
گفتگوها و توافق های تهران به معنی واقعی کلمه 
برای هر دو طرف سودمند باشــد. در بیانات مقام 
معظم رهبری در مالقات با رئیس جمهوری خلق 
چین اصل ســودمندی توافق ها برای 2 کشور )با 
بیان روز دســتاورد برد-برد( که مورد تاکید ایشان 
قرار گرفت زمینه بســیار بنیادی برای گســترش 
همکاری های 2 کشــور بر اساس حکمت و عزت 
است که 2 اصل اول سیاست خارجی کشور به بیان 
معظم له اســت. ممکن است این تصور ایجاد شود 
که با سقف توافق شــده برای گسترش همکاری 

اقتصادی و سرمایه گذاری چین تا مبلغ 400 میلیارد 
دالر در ایران، این امر یک نوع اســتقراض است و 
ســود ما تأمین منابع و ســود طرف دوم هم منافع 
مالی اســت. اما با نگاهی به توانایی های ایران در 
زمینه علوم و فناوری به ویژه در زمینه مهندســی 
و موقعیت ممتاز ایرانیان در شــرکت های پیشــرو 
فناوری و اقتصادی جهانی و توانایی صنعتی کشور 
می توان دریافــت که 2 کشــور می توانند مکمل 

یکدیگر باشند.
 )این واقعیت که ساالنه بیش از 5 هزار نفر در حوزه 
مهندسی دانش آموخته می شوند که تقریباً برابر با 
شمار دانش آموختگان این حوزه در آمریکا است و 
تعداد مراکز آموزش عالی در ایران که مســاوی یا 

بیشتر از کشور چین است(
همچنین توانمندی صنایع و متخصصین ایرانی که 
حتــی موفق به برنده شــدن در مناقصات خارج از 
کشور در مقابل شرکت های چینی شده اند می تواند 
به یک فرصت برای گسترش همکاری ها نه فقط 

در ایران بلکه در کشورهای منطقه شود.
برای پایه گذاری زمینه های یک همکاری سودمند 
برای 2 طرف باید گام هایی برای کاهش چالش ها 

برداشت:
- از ســوی ایــران به دلیل هنگفــت بودن حجم 
همکاری )چندین برابر ســرمایه گذاری در وزارت 

راه طــی ســال های پــس از انقــالب و بیش از 
ســرمایه گذاری وزارت نیرو در همیــن ایام و ...( 
باید ســاختاری مانند صندوق توســعه ملی با ابعاد 
کارشناســی توانمندتر برای برنامه ریزی و نظارت 
سختگیرانه بر این منابع ایجاد شود تا تجربه گوی 

سبقت ربودن سازمان ها تکرار نشود.
- از ســوی چین نیز انتظار مــی رود قانونگذاری 
و نظارت ســختگیرانه حکومت آن کشــور برای 
جلوگیری از ســودجویی افراطی برخی شرکت ها 
در باالبــردن کاذب قیمت هــا و ارزش قراردادها 
و طوالنــی نمــودن پروژه ها از بــروز تجربه های 
ناپســندی مانند اتوبان شمال، برقی کردن راه آهن 
تهران-مشهد و راه آهن سریع السیر تهران اصفهان 

جلوگیری به عمل آید.
تجربه تلخ حضور چین در برقی کردن راه آهن تهران 
مشهد این بود که در مناقصه سال ۸6 کنسرسیوم 
برنده با زیمنس و آلســتوم زیر ۸00 میلیون یورو و 
چینی ها باالی 2500 میلیون یورو پیشنهاد دادند و 
در قرارداد با ترک تشریفات مناقصه سال 92 بعد از 
5 سال با بهانه حجم 400 میلیارد دالری همکاری 

شرکت چینی با آمریکا انصراف دادند.
تجربیــات موفق همــکاری با چیــن را نیز نباید 
فراموش نمود که نمونه آن حضور بســیار خوب در 

آغاز احداث مترو تهران بود.

گسترش همکاری با چین بر پایه حکمت و عزت
عباسقربانعلیبیک

تحریمهاهمکاریبخشخصوصیو
سازمانبنادرراافزایشداد

اقداماتــی همچون تعریف و اندازه گیری شــاخص های بهره وری و عملکردی بخش 
دریایی، تدوین برنامه اقــدام جامع برای صادرات دریایی و هماهنگ کردن نهادهای 
ذی ربط، اصالح قوانین و مقررات با هدف تســهیل فرآیند صادرات دریایی، نوسازی 
ناوگان دریایی کشور، ایجاد خطوط منظم دریایی، اصالح مدل خصوصی سازی بنادر، 
اصالح شــیوه تدوین تعرفه های بندری، ارتقای سخت افزاری بنادر کوچک و ارتقای 
نرم افزاری تمام بنادر از جمله اقدامات توســعه ای سازمان بنادر هستند. براساس نقطه 
نظر شــرکت های حمل ونقل دریایی، این شرکت ها برای حمل ونقل کاال و مراودات 
بازرگانی خود در بخش پرداخت ها هنوز هم دچاِر مشکالِت متأثر از تحریم ها هستند. 
اگرچــه وقفه ای در عملیات حمل ونقل دریایی رخ نداده اما این جریان منجربه کندی 
روند تجارت شده است. در این میان، باال بودن هزینه حمل کاالهای صادراتی، کمبود 
ناوگان اختصاصی حمل برخی کاالها و فرسودگی در بخشی از ناوگان دریایی کشور، 
باال بودن تعرفه های بندری کشور، ضعف بنادر در زمینه امکانات نرم افزاری، مشکالت 

بهره وری در بنادر و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم هماهنگی و یکپارچگی نهادهای 
ذیربط در صــادرات دریایی به عنوان مهمترین چالش های صادرات دریایی کشــور 
محسوب می شدند که ســازمان بنادر و دریانوردی در دو سال گذشته سعی در مرتفع 
مردن این مشــکالت داشته و حاال در سایه تحریم ها به دستاوردهای خوبی در سایه 
مشارکت با بخش خصوصی و در زمینه های فوق دست یافته است. اقداماتی همچون 
تعریف و اندازه گیری شاخص های بهره وری و عملکردی بخش دریایی، تدوین برنامه 
اقدام جامع برای صادرات دریایی و هماهنگ کردن نهادهای ذی ربط، اصالح قوانین و 
مقررات با هدف تسهیل فرآیند صادرات دریایی، نوسازی ناوگان دریایی کشور، ایجاد 
خطوط منظم دریایی، اصالح مدل خصوصی سازی بنادر، اصالح شیوه تدوین تعرفه های 
بندری، ارتقای سخت افزاری بنادر کوچک و ارتقای نرم افزاری تمام بنادر از جمله این 
اقدامات هستند. در همین ارتباط، دبیرکل انجمن کشتیرانی گفت: انجمن کشتیرانی و 
خدمات وابسته ایران با قدمتی 66 ساله، هم اینک 95 درصد خدمات دریایی و بندری 
کشــور در بخش خصوصی را مدیریت می کند که در شــرایط کنونی حاکم بر اقتصاد 
ایران با وجود مقابله 100 درصدی این انجمن با مشکالت خارجی؛ موانع و معضالت 
داخلی کسب وکار به مثابه گلوگاهی، در حال زمین گیر کردن بخش خصوصی است. 
مسعود پل مه افزود: یکی از مشکالت اساسی ما در تجارت بین الملل، عدم اطالع تجار 

و بازرگانان از حقوق خود است. به عنوان مثال، شخصی که فرستنده کاال از مبدأ است، 
طرف اصلی بازرگان و صاحب کاال در ایران اســت و عماًل تا زمانی که کاال در ایران 
تحویل نشود، واردکننده با خط کشتیرانی هیچ مراوده ای ندارد؛ زیرا عملیات بوکینگ را 
واردکننده انجام نمی دهد مگر در موارد استثنا. در این خصوص طبیعتاً واردکننده حق 
اکید به عنوان ذی نفع اصلی را داراســت که در قبال پذیرش مسئولیت نهایی هنگام 
تسویه نهایی در ایران پیش از آنکه بی ال )B\L( صادر شود از مفاد و مندرجات بارنامه 
اصلی و نهایی مطلع شود و اگر این اتفاق نیفتد شیپر )Shipper( در مقام صاحب کاال 
در مبدأ به طریق جبری تمام تعهدات را عهده دار است. پل مه اضافه کرد: پیش از آنکه 
هرگونه قراردادی بین شیپر و واردکننده منعقد شود، واردکننده باید از پیش نویس تهیه 
شده از ســوی شیپر که ممهور به درج تعرفه های گوناگون از جمله میزان حق توقف 
است، اطالع کامل داشته باشد تا واردکننده به عنوان صاحب اصلی کاال در مقصد به 
چالش کشــیده نشــود و اگر مندرجات پیش نویس ارائه شده از سوی شیپر به صاحب 
کاال در ایران با قرارداد نهایی یکســان نباشد، آن بارنامه هیچ اعتباری ندارد. به همین 
 Shipping Order منظور الزم است که بازرگان از شیپر خود بخواهد به محض اینکه
را دریافــت کرد، از صاحب کاال تقاضای تأیید کند و در صورت عدم تأیید از ســوی 
بــازرگان ایرانی به عنوان صاحب اصلی کاال به هیــچ عنوان برای صدور بی ال اقدام 

نکند. به گفته پل مه، با این اقدام و رعایت اصول حقوقی از سوی بازرگانان ایرانی، در 
زمان رســیدن کانتینر و کاال به بنادر ایران، قدرت تشخیص در تطبیق مندرجات بین 
پیش نویس و قرارداد نهایی از سوی تجار ایرانی به عنوان صاحبان اصلی کاال در مقصد 
وجود خواهد داشــت که این نخستین حقوق مسلم بازرگانان است و تجار و صاحبان 
اصلی کاال برای رعایت حق خود باید آن را با دقت و وسواس دنبال کنند. او بیان کرد: 
متاسفانه در شرایط کنونی به علت وجود تحریم های بین المللی برای مثال شرکت های 
چینی به دلیل ممنوعیت همکاری با ایران، از وضعیت حاکم نهایت استفاده را می برند. 
اما اقدام آنها در مورد تعرفه ها در بعد بین المللی کاماًل قانونی اســت. گفتنی است که 
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 و اعمال تحریم های یکجانبه نسبت به 
ایران، تعدادی از خطوط کشتیرانی دنیا و الینرهای بین المللی از بنادر کشور خصوصًا 
بندر شهید رجایی رفتند. اگرچه ترک بنادر ایران توسط این خطوط کشتیرانی به معنای 
تحریم همه بنادر ما نبود اما این خطوط در راستای منافع مشترک خود با دولت امریکا 
و یا سهامداری آمریکا در برخی از این الینرها، تصمیم به ترک بنادر ایران گرفتند. با 
همه تلخی ها و مشکالتی که تحریم برای حمل ونقل دریایی به ارمغان آورد، حاال تب 
خروج از بنادر ایران تا حد زیادی فروکش کرده یا در حال سپری شدن است. دستکم 

چنین ادعایی درمورد همکاری روسیه و چین و هند با بنادر ایران صدق می کند.

مراسم رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت واگن ملی مطرح شد

داخلی سازی ۸5 درصدی واگن های مترو تا پایان سال
با حضور وزیر بهداشت و مدیرعامل راه آهن؛

اولین مرکز اورژانس ریلی کشور به بهره برداری رسید
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 چهارشنبه 22 مردادماه 1399 
سال پنجم شماره 183

 سردرگمی گردشگران پاریس
از ماسک اجباری

بــا افزایش شــمار مبتالیان به ویروس کرونا، روز دوشــنبه 
اســتفاده از ماســک در برخی از اماکن شلوغ پاریس اجباری 
اعالم شــد، اما بــه نظر می رســد این قانون جدید ســبب 

سردرگمی گردشگران این شهر شده است.
فهرست مشخصی از بیش از 100 منطقه پاریس که استفاده 
از ماســک در آن ها اجباری اســت روز دوشــنبه اعالم شد. 

این فهرست شــامل مناطق اطراف رود »سن« می شود، اما 
برخی از نقاط گردشــگری مشهور پاریس از جمله برج ایفل، 

شانزلیزه و محله له آل در این فهرست دیده نمی شوند.
یک گردشگر فرانســوی در گفتوگو با رویترز بیان کرد: »به 
هیچ وجه مشــخص نیست. ما گردشگر هســتیم و بنابراین 
نمی دانیم در چه مناطقی باید از ماســک اســتفاده کنیم. ما 
فکر می کنیم این قانون برای نقاط گردشگری باشد، اما هیچ 
عالمتی در این مناطق نصب نشــده و ایــن موضوع کاماًل 

مبهم است.«
یک گردشگر خارجی در پاریس هم در این باره گفت: »درباره 

این قانون جدید شــنیده ام، اما مــن اطالعاتی درباره مناطق 
تعیین شــده ندارم و نمی دانم چطور بایــد درباره این موضوع 

اطالعات کسب کنم.«
بر اساس این مقررات جدید، تمامی افراد 11 سال به باال اگر 
در مناطق مشخص شده از ماسک اســتفاده نکنند باید 1۳5 

یورو جریمه بپردازند.
فرانســه نیز همچون برخی دیگر از کشورهای اروپایی شاهد 
افزایش شــدید شمار مبتالیان به ویروس کرونا بوده که این 
موضــوع نگرانی ها از آغاز مــوج دوم ابتال به این ویروس را 

افزایش داده است.

گردشگری

چشم بند خواب وســیله ای کوچک و کاربردی 
از جنــس پارچه اســت که قــراردادن آن روی 
چشم، به خواب راحت، درمان سردرد، اختالالت 
بی خوابی و بســیاری مشــکالت دیگر در سفر 
کمک می کند. یکی از مشــکالتی که مسافران 
به خصوص در ســفرهای طوالنی مدت با قطار، 
هواپیما و اتوبوس با آن مواجه می شوند، نداشتن 
خواب راحت اســت. در چنین مواقعی استفاده از 
»چشم بند خواب« می تواند مؤثر واقع شود و به 
تجربه خواب راحت تر کمک کند. البته استفاده از 
چشم بند فقط در مسافرت های طوالنی متداول 
نیســت؛ چون این وسیله حتی در خانه هم قابل 
استفاده اســت و مزیت ها و موارد استفاده بسیار 
زیــادی دارد. چشــم بند یا »ماســک خواب« 
وسیله ای پارچه ای و کوچک است که استفاده از 
آن در بین افراد دائم الســفر و به خصوص آنهایی 
کــه زمان طوالنی را در قطار و هواپیما ســپری 
می کنند، متداول شده است. البته موارد استفاد از 
این وســیله محدود به مسافرت نمی شود؛ اما بد 
نیست آن را در لیست »تجهیزات سفر« خود قرار 
دهید. زمانی که این وســیله کوچک پارچه ای را 
روی چشــم خود قرار می دهید در واقع با فریب 
مغز و شبیه سازی شب، خواب راحت تری را تجربه 
می کنید. این وســیله برای استفاده در زمان های 
استراحت در روز و در شرایطی که نور و روشنایی 
محیط خواب شما را مختل می کند کارایی بسیار 
زیادی دارد. مهم ترین و اولین مورِد اســتفاده از 
چشم بند این اســت که بتوانید خواب راحتی را 
تجربه کنید. حال چه در ســفر باشید یا در خانه، 
گاهی روشنایی روز یا نورهای اضافه مانع خواب 
آسوده می شود. در چنین شرایطی یک چشم بند 
خــوب و مرغوب می تواند راحتی خواب شــما را 

تضمین کند.
جایگزین کردن چشم بند به جای قرص خواب ��

بسیاری از افراد در مواقعی که با مشکل بی خوابی 
مواجه می شــوند، اولین راهکاری که به ذهنشان 
خطور می کند مصرف قــرص خواب و داروهای 
خواب آور است؛ اما اســتفاده از چشم بند به این 
جهت که شــرایط تاریکی را شبیه سازی می کند، 
می توانــد خواب راحتی را بــدون نیاز به مصرف 
داروهای شیمیایی یا حتی گیاهی برایتان فراهم 
کند. اگر از مشکل بی خوابی رنج می برید بد نیست 

این بار به جای دارو، چشم بند را امتحان کنید.
مزیت های استفاده از ماسک خواب ��

شــواهد علمی نشــان می دهند که اســتفاده از 

چشم بند یا همان ماسک خواب به دلیل مسدود 
کــردن نور محیط می تواند به اشــخاص کمک 
کند تا خواب بهتری داشــته و آرامش بیشتری را 
تجربه کنند. به عالوه استفاده از ماسک در درمان 
دردهای میگرنی مؤثر بوده و همچنین می تواند 
فواید آرایشی و بهداشتی هم برای پوست ناحیه 
اطراف چشــم، جلوگیری از چروک، خشــکی و 
پف کردن چشم ها داشــته باشد. در ادامه ۸ دلیل 
مهم برای اســتفاده از چشم بند را با شما در میان 

می گذاریم.
مســدودکردن ورود نور به چشم برای خواب  ��

بهتر و سالمت بیشتر
نور یک فاکتور مهم در تنظیم ریتم شــبانه روزی 
بدن ما است؛ یعنی همان برنامه بیولوژیکی بدن 
کــه زمان خواب و بیداری مــا را تعیین می کند. 
انســان ماقبل تاریخ زندگی روزمــره خود را بر 
اساس نور خورشید تنظیم می کرد. غروب آفتاب 
به منزلــه پایــان کار روزانه و اســتراحت بود. با 
این حال، زندگی مدرن با نورهای مصنوعی اشباع 
شده اســت. این نورها خواب شبانه ما را مختل 
می کنند. حتی زمانی که اتاق خواب خود را تاریک 
می کنیم، باز اشعه های نور از خیابان یا اتاق های 
دیگر به داخل اتاق خوابمان نفوذ می کند. بر این 
اساس بدن پیام های متفاوتی را از محیط بیرون 
دریافت می کند و بهم خوردن ریتم شــبانه روزی 
بدن، اختــالالت بی خوابــی را به وجود می آورد. 
عالوه بر کاهش کیفیت خواب، نورهای شــبانه 
به تعدادی از مشــکالت آزاردهنده در ســالمت 
انســان دامن می زند. یک مطالعه جدید نشــان 
می دهد که حتی مقادیر بســیار کمی نور در اتاق 
خواب موجب افســردگی در سالمندان می شود. 
تحقیقات دیگری نشان می دهد که وجود نور در 
اتاق خواب ریســک ابتال به دیابت را هم افزایش 
می دهد. استفاده از ماسک خواب تمام مشکالت 
مربوط به نورهای مزاحم در اتاق خواب را برطرف 
می کنــد و آن تاریکی که اســتحقاقش دارید را 
برایتان فراهم می کند. این ماســک مســتقیمًا 
روی چشم ها قرار می گیرد و شبی تاریک، حتی 
در روشــن ترین اتاق خواب های جهان را برایتان 
تداعی می کند. اســتفاده از ماســک خواب حتی 
نسبت به پرده های سایه روشن برای اتاق خواب 
هم مقرون به صرفه تر اســت به عالوه چشم بند 
از ورود نورهــای آبی کــه در فضای اتاق خواب 
وجود دارد به داخل چشــم جلوگیری می کند؛ نور 
آبی یعنی همان نوری که از گوشــی تلفن همراه 
شما یا وســایل دیگر ساطع می شــود و درست 

همانند نورهای بیرون ساختمان می تواند چرخه 
خوابتــان را مختل کند و یک چشــم بند خوب، 

پایان مزاحمت نورهای آبی است.
کاهش حواس پرتی ��

همه ما با این وسوســه آشنایی داریم که درست 
چند ثانیه بعد از رفتن به تختخواب، گوشی تلفن 
همراه خود را چک کنیم؛ اما محققان معتقدند که 
ایــن کار می تواند کیفیت خواب را مختل و حتی 
استراحت ما را دشــوارتر کند. چه در حال چک 
کردن توییتر یا ارسال آخرین ایمیل خود باشید، 
هوشیاری شما درست در زمانی که نباید افزایش 
پیدا می کند. ارتباطات شــبانه با آرامشــی که در 
پایان روز به آن نیاز داریم در تضاد است؛ به عالوه 
ما بیش از آنچه باید زمــان خود را در ارتباطات 
دیجیتال ســپری می کنیم. اســتفاده از ماسک 
خواب یک پادزهر عالی برای این وسوسه است. 
با قراردادن آن به روی چشم و رفتن به رختخواب 
در واقع مرزی میان خود و گوشی تلفن همراهتان 
ایجاد می کنید. اگرچه این برعهده خوِد شما است 
و هــر زمان که بخواهید می توانید ماســک را از 
چشــمتان برداشته و سراغ گوشی تلفنتان بروید، 
یادتان باشد که استفاده از چشم بند به بهداشت 
خواب شــما کمک می کند. حتی اگر نیمه های 
شب از خواب بیدار شوید ماسک خواب مانع چک 
کردن ساعت می شود. نگاه کردن به ساعت فقط 
ممکن است تشــویش و اضطراب شما را درباره 

کارهای روز بعد افزایش دهد.
محافظت از پوست و جلوگیری از پف چشم ��

اگر نگران چیــن و چروک های پنجه کالغی در 
اطراف چشــم خود هستید، باید بدانید که بعضی 
از چشــم بندها خاصیت ضدپیری دارند. زمانی 
که بدون چشم بند به رختخواب می روید تماس 
پوست چشم با بالشت می تواند باعث چروکیدگی 
پوســت ناحیه اطراف چشم شود. بعضی از چشم 
بندها که از ابریشــم تهیه می شــوند، می توانند 
پوست اطراف چشم شما را از پیرشدن محافظت 
کنند. اســتفاده از چشم بند حتی می تواند به رفع 
یکی از مشــکالتی که همیشــه صبح ها با آن 
مواجه ایم هم کمک کند؛ یعنی پف کردن چشم ها. 
به خصــوص اگر زمان کمتری خوابیده باشــیم، 
چشــم بند کمک می کند تا در همان زمان کم 
خواب بهتری را تجربه کنیم. بعضی ماسک های 
چشــم به همین منظور تولید می شوند. این چشم 
بندها حاوی زغال هســتند و قراردادن آن روی 
چشم از پف کردن و خشکی آن جلوگیری می کند. 
بعضی مدل های دیگر از فناوری تولید می شوند 

که می توان با قــراردادن آن در یخچال یا فریزر 
و گذاشتن روی چشــم از ایجاد چین و چروک، 

خشکی چشم و پف چشم جلوگیری کرد.
استفاده از چشم بند در مسافرت ��

هواپیما، قطار و اتومبیل به ندرت مکان مناســبی 
برای خواب راحت به شمار می رود. اما استفاده از 
این وسیله می تواند کمک کند که خواب بهتری 
را در مسافرت جربه کنید. کابین هواپیما مملو از 
نورهای مزاحمی است که چرخه خواب را مختل 
می کند. اســتفاده از ماسک خواب، شما را از شر 

نورهای مزاحم داخل کابین نجات می دهد.
درمان خشکی چشم ��

خشــکی چشم یکی از مشــکالت شایعی است 
که بســیار افراد از آن رنج می برند. افرادی که به 
خشکی چشــم مزمن مبتال هستند، می دانند که 
این بیماری به خصوص صبح ها چقدر آزار دهنده 
اســت. در طول شب چشــم ها ممکن است در 
معرض هوای خشــک، گردوغبار و محرک های 
دیگر قرار بگیرند. بعضی افــراد حتی از اختالل 
خواب با چشــم نیمه باز رنج می برند و استفاده از 
ماسک خواب می تواند به عنوان مانعی در مقابل 
گردوخاک و محرک های دیگر عمل کرده و مانع 

خشکی چشم شود.
تسکین دردهای میگرنی ��

برای افراد مبتال به میگرن حتی کمترین میزان 
نور در محیط اطراف می تواند آزاردهنده باشــد. 
به خصوص اگر حمله میگرنی در روز اتفاق بیفتد، 
روشنایی روز دردهای میگرنی را تشدید می کند. 
استفاده از چشم بند با ایجاد فضای تاریک برای 
شــما کمک می کند تا خواب بهتــری را تجربه 
کنید. حتی بعضی چشــم بندها بــرای دردهای 
میگرنی طراحی شده اند و می توان با قراردادن آن 
در یخچال یا فریزر و گذاشــتن روی چشم تا حد 
باالیی دردهای میگرنی یا سردردهای کوچک را 

تسکین داد.
رایحه درمانی با ماسک خواب ��

رایحه درمانــی یکی از شــیوه های متداول برای 

درمان بی خوابی اســت. بعضی از ماســک های 
خواب به همین منظور حاوی مواد معطری چون 
گیاه اسطوخودوس )الوندر( هستند که در درمان 
بی خوابــی و مشــکالت مربوط به خــواب مؤثر 
است. استفاده از چشم بندهای حاوی مواد معطر 
می تواند به شــما در درمان مشــکالت بی خوابی 

کمک کند.
کمک به تمدد اعصاب ��

بعضی چشــم بندها به گونه ای طراحی شــده اند 
که با اعمال فشــاری مالیم روی پوست، ترشح 
مالتونین و ســروتونین را در بدن افزایش داده و 
با ایجاد حس آرامش اختالالت خواب و پریشانی 

روانی را کاهش می دهند.
نکات مهم در خرید چشم بند ��

چشــم بند خواب باید از پارچــه مرغوبی تهیه 
شــده باشد. قراردادن این وسیله به مدت طوالنی 
برروی چشم حتی می تواند گاهی آزاردهنده باشد. 
در انتخاب و خرید چشــم بند حتماً به مرغوبیت 
جنس پارچه توجه کنید. چشم بندهای تهیه شده 
از پارچه های ابریشــمی و پنبه ای کیفیت بهتری 
دارند. ماســک خواب در سایزهای مختلفی تهیه 
می شود. در خرید چشم بند سایز مناسب با صورت 
خــود را انتخاب کنید تا بــزرگ بودن یا کوچک 
بودن آن برایتان آزاردهنده دهنده نباشد. به عالوه 
چشم بند بزرگ می تواند نور را از خود عبور دهد.

بعضــی افــراد از مشــکالتی ماننــد اگزمــا و 
حساسیت های پوستی رنج می برند. جنس ماسک 
خواب باید از پارچه ای باشــد که برای شما ایجاد 
حساســیت، خارش و سوزش و در نواحی اطراف 
چشــم نکند. طراحی و حتی رنگ چشم بند باید 
به گونه ای باشــد که مانع عبور نور از آن شــود. 
داشتن بعضی وســایل در لیست تجهیزات سفر 
اگرچــه کوچک، ارزان و کم حجم باشــند، تأثیر 
باالیی در کیفیت ســفر خواهند داشت. پیشنهاد 
می کنیم پیش از هر مســافرت یک فهرست از 
تجهیزات موردنیاز خود تهیه کنید و بر اساس آن 

کوله پشتی یا چمدان خود را ببندید.

چشم بند خواب و فواید جالب استفاده از آن

یکــی از آمارهای جالبی که در مورد ســفرهای هوایی منتشــر 
می شــود پرواز میلیون ها حیوان خانگــی در امنیت و آرامش به 
مقصد به همراه صاحبانشان است. کارکنان ایرالین ها نیز تمام 
تالششان را می کنند تا آن چه الیق این حیوانات خانگی دوست 
داشتنی را در زمان حمل هوایی آن ها انجام دهند و آن ها را سالم 
به مقصد برسانند. قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی برای جا به 
جایی هوایی حیوانات باعث می شود تا مسافران، حیوانات خود را 
با امنیت کامل با خود حمل کنند. البته جدا از این قوانین کلی، در 
زمان سفر با هر ایرالینی باید نسبت به خدمات ایرالین مربوطه 

در مورد حمل حیوانات خانگی آگاه شوید.
کارت میکروفیپ، نشان دهنده سالمتی ��

عالوه بر خریــد بلیط هواپیما، اگر حیوان خانگی تان را به همراه 
دارید می بایست برای او هم مدارک مورد نیاز را آماده کنید. برای 
حمل حیوانات خانگی با ایرالین های بین المللی مستلزم کارت 
میکروفیپ اســت. کارت میکروفیپ در واقع کارتی الکترونیکی 
است که نشان دهنده سالمت و انجام واکسیناسیون حیوان است 
و نشان می دهد که شما می توانید او را به همراه خود داشته باشید. 
کارت میکروفیپ و گزارشــات سالمت ثبت شده باید مطابق با 
اســتانداردهای ISO 117۸5/117۸4 باشــد. این شماره، کدی 
پانزده رقمی است که در فرودگاه ها از آن برای استعالم سالمت 
حیوان خانگی شــما استفاده می شود. البته الزم به ذکر است که 
این کد پانزده رقمی باید بر روی تمام مدارک سالمت دیگر ثبت 

شده باشد.
چطور با حیوان خانگی سفر هوایی داشته باشیم؟ ��

بعضــی از ایرالین ها در صورتی به مســافران اجازه می دهند تا 
حیوان خانگی شــان را به داخل کابیــن بیاورند که بتوان حیوان 
را در قســمت جلوی صندلی و در سبد نگهداری حیوان جا داد و 
البته حیوان از بودن در آن قسمت احساس رضایت داشته باشد. 
یکی از سواالتی که از مسافران برای حمل حیوانات خانگی شان 
در کابین می شود این است که آیا حیوان خانگی شما می تواند در 
جای خود و در سبد مخصوص بچرخد و یا بایستد؟ این سؤال به 
به این دلیل مطرح می شــود که از احساس راحتی و جلوگیری از 

آزار و خفگی حیوان خانگی شما در صورتی که نتواند این اعمال 
را انجام دهد اقدامات الزم انجام شود. اگر حیوان خانگی شما از 
اندازه بزرگی برخوردار باشد، ایرالین موردنظر شما خدماتی مانند 
چمدان های مخصوص به شــما ارائه می دهد تا بتوانید به راحتی 
حیــوان خانگی خود را حمل کنید و از طرفی دیگر قوانین حمل 
هوایی حیوانات خانگی را نیز رعایت کرده باشید. در مواقعی الزم 
می شــود که حیوان خانگی شما با هواپیمایی جدا گانه با شما به 
مقصد پرواز کند؛ در این صورت نگران نباشید و تنها موردی که 
بررسی می کنید این باشد که آیا هر دو پرواز در یک زمان انجام 
می شود یا خیر. فراموش نکنید که در پایان سفر، اگر سگ یا گربه 
شما و یا هر حیوان خانگی که به همراه داشته اید را در مقصد در 
فرودگاه تحویل بگیرید. بســیاری از مسافران به اشتباه به سمت 

ترمینال برای تحویل حیوان خانگی خود می روند.
قوانین حمل هوایی حیوان خانگی: سن حیوان خانگی ��

یکی از مهم ترین ســواالتی که ایرالین هــا برای حمل حیوان 
خانگی شــما بنا بر قوانین حمل هوایی حیوان خانگی از شــما 
می پرسند سن حیوان شما است. آن ها می خواهند بداند که حیوان 
خانگی شما به اندازه کافی بزرگ شده است و آماده پرواز هوایی 
هست یا خیر. سن یکی از مهم ترین شاخصه ها برای جا به جایی 
حیوانات است؛ چرا که در بســیاری از پروازها پیش آمده که به 
خاطر جثه بسیار کوچک و به اصطالح بلوغ نشدن حیوان، شرایط 
جوی و فشــار هوا در ارتفاع به شــدت روی این حیوانات تأثیر 
گذاشته و متاسفانه به آن ها آسیب های جدی رسیده است. حیوان 
خانگی شــما برای ســفر هوایی می بایست حداقل 15 هفته اش 
باشــد و در غیر این صورت، جا به جایی او دچار مشکل خواهد 
شد و بسیاری از ایرالین ها مسئولیت این جا به جایی را به عهده 

نمی گیرند.
کدام یک از پروازها برای حیوانات خانگی راحت تر است؟ ��

در جــواب این ســؤال، عالوه بر قوانین حمــل هوایی حیوانات 
خانگی، می تــوان گفت در هر زمانی که توانســتید خرید بلیط 
هواپیما برای پرواز مستقیم و بی توقف انجام دهید، درنگ نکنید. 
چه بهتر اگر بتوانید هماهنگ با خرید بلیط هواپیما، اقدام به رزرو 

هتل در مقصد موردنظرتان انجام دهید. ســعی کنید در روزهایی 
که شرایط جوی مساعد نیست، برای همراه کردن حیوان خانگی 
خود برنامه ریزی نکنید؛ حیوانات در شــرایط جوی نامساعد به 
شدت دچار اضطراب می شوند و پرواز در چنین شرایطی برایشان 
بســیار دشوار و مشکل ساز است. هوای بسیار سرد و بسیار گرم 
نیز برای حمل هوایی حیوانات خانگی نیز مناســب نیست. البته 
اگر مجبور هستید که در زمانی که هوا بسیار سرد و یا گرم است 
سفر کنید و حیوان خانگی خود را به همراه داشته باشید، از طرف 
بسیاری از ایرالین ها مدرک استاندارد دما نیز برای حیوان خانگی 
شما و همچنین نوع و نژاد آن بسته به این که تاب آوری دارد یا 
خیر مورد قبول است. در مورد این شرط می توانید قبل از پرواز از 
ایرالین موردنظرتان سؤال کنید و به طور مختص از چند و چون 

ماجرا باخبر شوید.
از آرامبخش ها استفاده نکنید ��

عالوه بر این که در قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی استفاده 
از آرامبخش ها برای آرام نگه داشــتن حیوان در طول سفر تأیید 
نشــده است، باید گفت در بسیاری از مواقع و بنا بر تجربیاتی که 
مســافران در اســتفاده از آرامبخش ها برای حیوان خانگی خود 
داشته اند، استفاده از آرامبخش ها باعث به وجود آمدن رفتارهای 
غیر قابل پیش بینی در حیوانات می شود و همین موضوع به جای 
این که کار را راحت کند بدتر دچار رفتارهای عجیب و غریب در 
آن ها می شود. در عوض می توان از آرام کننده های طبیعی که به 
طور ویژه برای حیوانات خانگی تجویز می شود را جایگزین آرام 
بخش ها کنید؛ خوراکی های بسیاری برای تغذیه حیوانات خانگی 
فراهم شــده است که می تواند در طول سفر به شما برای تسلط 
بــر رفتارهای هیجانی و مضطرب حیوان خانگی تان کمک کند. 
تنفس حیوانات بر حال روحی آن ها بســیار تأثیر دارد. تنها باید 
دقت داشته باشید که مکمل های غذایی آرام کننده برای حیوانات 

خانگی آن ها دچار اختالل در تنفس نکند.
حیوان خانگی شما در سالمت کامل هست؟ ��

با دامپزشــک حیوان خود مشورت کنید و از او بخواهید که حال 
حیوان خانگی تان را قبل از شــروع سفر هوایی تان بررسی کند. 
بعضی از گونه سگ ها بینی نوک تیز مانند بول داگ ها، باکسرها 
و بوســتون تِریِرها در پروازها و ســفرهای هوایی دچار اختالل 
تنفسی می شوند. در موارد این چنینی، نیاز دارید تا مکانی بزرگ تر 

از جاهای عادی بــرای حیوانات خانگی در هواپیما فراهم کنید. 
توجه داشته باشید که در طول پرواز نباید هیچ نوع لباسی به تن 

حیوانات خانگی تان باشد.
انتخاب محفظه مناسب ��

هم شــما و هم ایرالین موردنظرتان باید از تهیه فضای مناسب 
برای حیوان خانگی تان پیرو قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی 
باشید و برای تهیه محفظه مناسب بنا بر اندازه و نوع و نژاد حیوان 
خانگی می بایست از دستورالعمل های IATA پیروی کنید. یکی از 
دستورالعمل های IATA برای تهیه محفظه مناسب در زمان سفر 

شامل این نکات می شود؛
 بدنه محفظه برای نگه داری از حیوان خانگی می بایست محکم 

باشد.
 ایجاد فضایی برای تهویه هوا در محفظه الزامی است.

 محفظه باید تا حدی نسبت به اندازه حیوان خانگی بزرگ باشد 
که او بتواند در آن بچرخد، بایستد و بخوابد.

 محفظه باید از ارتفاعی برخوردار باشد که گوش و سر حیوان به 
سقف آن برخورد نکند.

 قفل محفظه باید ایمن و سالم باشد؛ به طوری که برای باز کردن 
درب محفظه نیاز به وســیله و ابزار خاص نداشته باشید و خیلی 

راحت بتوانید درب محفظه را در زمان ضرورت باز کنید.
 جنس محفظه باید از چوب و یا پالســتیک محکم باشــد. بدنه 
آهنی هم می توانــد در روحیه حیوان تأثیر بگذارد و هم با جذب 
موافق دمای هوا، در صورتی که هوا گرم و یا ســرد باشد، دمای 
محفظه را باال ببرد و باعث رنجش و آسیب حیوان خانگی شود.

بهتر است قبل از خرید و یا انتخاب محفظه مناسب برای حیوان 
خانگی تان هم برای راحتــی او و هم گرفتن مجوز پرواز، نکات 

گفته شده را در نظر داشته باشید.
چه طور حیوان خانگی خود را با شرایط آب و هوایی محفظه  ��

هماهنگ کنیم؟
تا زمانی که ســفر هوایی تــان محیا می شــود، بگذارید حیوان 
خانگی تان با ورود و خروج به محفظه اش با جو آن آشنا شود و با 
آن خود بگیرد. حتی بگذارید چن وقتی را در آن زندگی کند تا با 
محیط آن آشــنا شود. زمانی که به پیاده روی با سگ خانگی تان 
می روید، محفظه را هم با خود ببرید و هر بار که از راه رفتن خسته 
شد، او را تشویق کنید تا در محفظه اش برود و شما وظیفه حمل 

آن را به عهده بگیرید. اگر هم گربه خانگی دارید با هر بار ورودش 
به محفظه به او جایزه بدهید تا کم کم به فضای آن عادت کند. 
اگر حیوان خانگی تان رغبتی برای ورود به محفظه نداشــت و یا 
بعد از مدتی با آن خو نگرفت، تعدادی از اسباب بازی ها و وسایل 
مورد عالقه و آشنایش را در محفظه قرار دهید تا کم کم برایش 
حکم خانه را پیدا کند. هر روز تا روز سفر این کارها را انجام دهید 
تا روز ســفر به راحتی بتوانید با حیوان خانگی آرام در محفظه به 

سفر بروید و سفر هوایی موفق داشته باشید.
موارد موردنیاز محفظه شما برای شناسایی در فرودگاه ها ��

روز سفر برای این که محفظه حیوان خانگی شما قابل شناسایی 
باشــد و برای این که هنگام دریافت آن در مقصد به مشکل بر 

نخورید، موارد زیر را اجرا کنید؛
 نام و آدرس خودتان را روی محفظه بنویسید

 برای حمل و نقل راحت محفظه، دسته ای محکم و راحت برای 
آن درست کنید.

 در محفظه، ظــرف آب و غذا )البته بدون محتویات( قرار دهید. 
قــرار گیری ظرف ها جوری انجام دهیــد تا مأمورین مربوطه در 
صورت نیاز بتواننــد از آن ها برای تطمیع حیوان خانگی شــما 

استفاده کنند.
 هیچ گاه در یک محفظه دو حیوان خانگی به عنوان مثال سگ 

و گربه را با هم قرار ندهید.
 پارچه ای را هم برای نظافت در محفظه قرار دهید.

 قالده و یا گردنبند مخصوص حیوان خانگی خود را در بسته ای 
پالستیکی قرار دهید و آن را در محفظه جا بدهید.

 نام حیوان خانگی تان را روی برچســب بنویســید و آن را روی 
محفظه بچسبانید.

 عکــس واضح از صــورت حیوان خانگی تــان بیاندازید و روی 
محفظه بچسبانید.

 محفظه را از هر گونه اسباب بازی خالی کنید.
عــالوه بر نام و نام خانوادگی خودتــان و نام حیوان خانگی تان، 
شــماره تماس خود را نیز برای شرایط اضطراری روی محفظه 
بچســبانید. برای این که بتوانید سفری راحت تر و با کیفیت تر با 
حیوان خانوادگی خود داشته باشید، مأمورین هواپیمایی و فرودگاه 
مقصد را از به همراه داشــتن حیوان خانگی آگاه کنید تا خدماتی 

بهتر بگیرید.

قوانینحملحیواناتخانگیبرایسفرهایهوایی

زهرهخسروی

3مکاندیدنیوشگفتانگیزایران
کهشایداسمشانراهمنشنیدهباشید

غار چال نخجیر ��
اگر به اســتان مرکزی ســفر کردید و به دنبال مکانی زیبا، شگفت انگیز و پر از 
اســرار می گردید، حتماً به منطقهٔ » نخجیر » در شهرستان دلیجان سری بزنید 
چرا که در آنجا غاری 70 میلیون ســاله کشف شده است که شما را به گذشته 
می برد.با ورود به غار چال نخجیر، از زیبایی های آن که شامل تاالرهای مختلف 
و سنگ های تزیینی با اشکال متفاوت می شود، حیرت زده خواهید شد.از همان 
ابتدا که وارد می شــوید، با کمک ذهنتان می توانید حیوانات یا حتی شکل های 
زیبایی بر روی دیواره های غار کشــف کنید که شاید تا به کنون کسی آن ها را 
ندیده باشد و این می تواند سفری به یاد ماندنی و ماجراجویانه برای شما رقم بزند.

 ویژگی های غار نخجیر: ��
این غار یکی از غارهای آهکی و زندهٔ جهان است که ۳ طبقه دارد. در طبقات 
اول سفره آب های زیر زمینی نیر دارد. غار چال نخجیر شامل تاالرهای متعددی 
از جمله، هیوال، عروس، چهل ســتون و ... که یکی از زیباترین تاالرهای آن 
تاالر » چهل ســتون » اســت.زیبایی های این غار به قدری شــما را مجذوب 
می کند که از تماشــای آن سیر نمی شوید و اگر بارها و بارها نیز از این مکان 

شگفت انگیز دیدن کنید، برایتان تکراری نخواهد شد.
قلعه کرشاهی ��

برای کســانی که به استان اصفهان ســفر می کنند، بازدید از قلعهٔ کرشاهی یا 
همــان قلعهٔ دزدها که در جنوب کویر بند ریگ و در نزدیکی ارتفاعات کوه یخ 
آب واقع شده، می تواند سفری خاطره انگیز و لذت بخش برایشان بسازد. زیرا 
که این بنای ارزشــمند، شکوه معماری ایرانی را نشان می دهد. پس از ارگ بم 
که توسط زلزله تخریب شد، از قلعهٔ کرشاهی که از آثار به جا مانده از دورهٔ قاجار 
اســت، به عنوان » بزرگ ترین بنای خشتی ایران » یاد می شود. شاید برایتان 
جالب باشد که بدانید این قلعه از قلعه های مهم سردار حسین کاشی )از راه زنان 
دورهٔ رضــا خان( بوده و در طول مدت بازدید از این قلعه می توانید از آثار به جا 
مانده از گلوله های توپ که در نبردهای نیروی دولتی و نیروی ســردار حسین 
کاشــی، دیدن کنید. این قلعه در حمالت مغوالن نیز شاهد دالوری و رشادت 
اهالی آن منطقه بوده اســت. این بنای حیرت آور شامل 10 اتاق تابستانی، 4 
اتاق زمستانی، حیاط مرکزی، حیاط غالمان و ... می باشد. دشمنان برای ورود 
به این قلعه باید از دیوار اول می گذشتند، از خندق پر آب عبور می کردند، از دو 
دیوار دفاعی می گذشتند تا به دیوار اصلی قلعه برسند که توسط 5 برج محاصره 
شده بود. به طور کلی معماری منحصر به فرد و برنامه ریزی شدهٔ این بنای با 

شکوه، سبب حفظ امنیت و جان ساکنن آن بوده است.
خانه و موزهٔ مقدم ��

اگر در شهر تهران به دنبال بنایی تاریخی و یا عظمت به جا مانده از دورهٔ قاجار 
می گردید، بی شک این مکان خانه و موزهٔ مقدم است. این خانهٔ زیبا و سرسبز 
متعلق به یکی از درباریان دورهٔ قاجار به نام » محمد تقی خان احتساب الملک 
» بوده اســت. با ورود به این مکان دل انگیز، کاشی ها، کلکسیون های پارچه، 
قلیان، تابلوی نقاشی و.. که توسط استاد مقدم جمع آوری شده بودند، نظر شما 
را به خود جلب می کنند و همین ســبب می شود تا شما ساعت های طوالنی را 
در این مکان برای آشنایی با ایران باستان سپری کنید. در قسمت شمالی این 
مکان ایوانی با چند طاق و ســتون که با کاشی های دورهٔ زندیه و قاجار تزیین 
شده اند، به چشــم می خورد. این بنا شامل دو حیاط اندرونی و بیرونی می شود 
که توســط دیوار تجدد از یکدیگر جدا شده اند. باغچه های گل کاری شده که 
حوض حیاط اندرونی را محاصره کرده اند از زیباترین قســمت های این مکان 

اعجاب انگیز هستند.

پانیذهمایونی
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انرژی

جزئیات تازه از توافق سران قوا برای 
فروش نفت به مردم

تســنیم نوشت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت 
می تواند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش فروش 

نفت تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره محتوای جلســه سران قوا گفت: 
قراردادهای آتــی مربوط به بخش نفــت در مقابله با تحریم، 
هدایــت نقدینگی در جامعه و همچنین تأمین منابع مالی برای 

دولــت در بخش های مختلف از اهداف طــرح فروش نفت به 
مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفــت: با توجه به اهمیت 
موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشــور مطرح است 
کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و براســاس آن دولت 

می تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.
پورابراهیمــی درباره فروش نفت به مردم بصورت قطعی گفت: 
تالش خواهیــم کرد تعهدات دولت فعلــی را به آینده موکول 
نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه 
ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی 

است.
وی دربــاره تأثیر اجرای این مصوبات در اقتصاد کشــور گفت: 
نخســت می توانیم از ظرفیت بازار ســرمایه برای کاهش فشار 
ناشــی ازتحریم ها در صــادرات نفت خــام و میعانات گازی 
استفاده کنیم و همچنین مجموعه پاالیشگاه های داخلی کشور 
بخصوص پاالیشــگاه های کوچک از طریق تأمین خوراک در 

بورس انرژی را فعال کنیم.
او ادامه داد: با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق 
خواهد گرفت و ظرفیت های صادراتی برای ارز آوری در بهبود 

تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.

کشور ما کشوری نفتی به حساب می آید. کشوری که دارای ذخایر 
نفتی اســت و از راه استخراج و فروش نفت خام کسب درآمد ارزی 

کرده و آنرا به مصرف می رساند.
تا اینجای ماجرا که مشــکلی دیده نمی شــود؛ اما مشکل و معضل 
اصلی از جایی نمایان می شــود که مشاهده می کنیم طی دهه های 
گذشته تا اکنون؛ کلیه مقدرات کشور از سرتا پا؛ وابسته به  »دالرهای 

نفتی« شده است.
دالرهــای »مفت و بــاد آورده نفتی« آنچنان بالیی ســر اقتصاد، 
فرهنگ، سبک زندگی، کار و مدیریت، تولید و صنعت کشور آورده 
که با هیچ قلمی نمی توان آنرا توصیف کرد. مســلماً اصل حصول 
درآمدهای نفتی پسندیده می باشد اما نحوه هزینه کرد و استفاده از 
این درآمدها در طول دهه های گذشــته تا حال، موجب پدید آمدن 

این شرایط بغرنج و بحرانی در کشور شده است.
پول نفت به جای اینکه به معنای واقعی باعث »پیشرفت وآبادانی« 
کشور شود بیشتر صرف ایجاد یک »نظام ادرای، تشکیالتی و دولتی 
نفتی بزرگ، فربه، تنبل، به شدت ناکارآمد، فساد زا، غیر پاسخگو و 

همواره طلبکار از مردم شده است«.
حاصل این سیســتم مدیریتی است که طی این سالها در ایران در 
عرصه های مختلف شــاهد آن بوده ایم. مدیریتی »رانتی، فساد آور، 
غیر شــفاف، غیر مولد، فاقد نوآوری و پیشرفت، به شدت وابسته به 

حمایتهای دولتی « و... .
رهبر معظم انقالب؛ طی دو دهه گذشــته تــا به امروز به کرات در 
مورد لزوم »جداکردن بودجه دولت از اتکا به درآمدهای نفتی« اشاره 
کرده اند. آخرین مورد آن هم که ســخنان ایشــان به مناسبت عید 
قربان امسال بود. عالوه بر ایشــان؛ تقریباً تمامی کارشناسان این 

حوزه و کلیه اندیشــمندانی که به شــکل کالن موضوعات مهم و 
حیاتی و راهبردی کشــور را مورد مطالعه قرار می دهند بر لزوم این 

امر مهم صحه می گذارند.
در واقع این امر )جدا کردن بودجه از نفت( دغدغه و خواسته باالترین 
مقام کشور، اندیشمندان، دلسوزان و کارشناسان مختلف این کشور 
است که متاسفانه تا کنون در هیچ کدام از دولتها اجرایی نشده است.

صحبت از » جدا کردن بودجه دولت از نفت » در دولتهای مختلف 
تنهــا در مواقعی کمی جدی گرفته می شــود که بنــا به دالیلی از 
جمله تحریمها؛ فروش نفت به مشکل خورده و عمآل دالر نفتی به 
کشور وارد نشود. دولت ها در ایران نشان داده اند که هرگز حاضر به 
دست کشیدن از دالرهای باد آورده نفتی نیستند و به محض اینکه 
تحریمها کمی شل شود »در بر همان پاشنه قدیم خواهد چرخید«.

پس چاره کار چیست؟ یک پیشنهاد مشخص این است که »قانونی« 
در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد که:

 فقــط ۳0 درصد از کل در آمدهای نفتی به دولت ها اختصاص داده 
شود. مابقی به صورت ارزهای معتبر جهانی و یا به شکل طالو غیره 

به صندوق ذخیره ارزی واریز شود.
دولت ها بایستی با همان دریافتی امورات کشور را گذرانده و پولهای 
ذخیره شــده عالوه بر اینکه می تواند باعث تقویت پایه پولی کشور 
شــده، ارزش ریال را حفظ نموده و تــورم و نقدینگی کاذب و غیر 

منطقی کنونی را کنترل نماید.
در عین حال با هزینه کرد آنها صرفآ در راستای ایجاد فضا و امکانات 
تولیدی و اشــتغال زایی، معضالت مرتبط با حوزه تولید و اشتغال را 
نیز پوشش دهد. البته » ۳0 درصد« یک عدد پیشنهادی است و این 
عدد می تواند کمتر از این هم در نظر گرفته شود و همچنین هر سال 

در صدی از آن کسر شده تا به صفر نزدیک شود.
با تصویب این قانون برای همیشه خیال دولتها از درآمدهای نفتی 

راحت شده و » دندان طمع آنها به درآمد باد آورده نفت کنده خواهد 
شد«. شرایط حال حاضر شاید یکی از بهترین و طالیی ترین فرصتها 
برای کشور، نظام، دولت و مجلس جهت انجام این امر خطیر باشد.

بــا توجه به وجود تحریمها که عمآل درآمدهای نفتی را به شــدت 
کاهش داده و دولت به ناچار در حال وفق دادن خود با این شــرایط 
اســت در صورت مطرح شــدن این قانــون در مجلس با مخالفت 
کمتری از سوی بدنه اجرایی کشور مواجه شده و شانس رآی آوری 

باالیی خواهد داشت.
 اکنون این وظیفه مجلس اســت کــه به » وظیفه ذاتی« خود در 
تصویب و نظارت بر قوانین مهم و سرنوشــت ساز، عمل کرده و 
یکبار برای همیشه کشور را بر روی ریل درست و اصولی پیشرفت 
و توســعه قرار دهد. با تصویب و اجرای درست، اصولی و منطقی 
این قانون؛ در دراز مدت شــاهد خواهیم بود که بساط بسیاری از 
مشکالت و معضالت مرتبط با رانت و فساد و ناکارآمدی، ریخت 
و پاش بودجه ای، حقوق و پاداشــهای های نجومی دوایر دولتی و 

حاکمیتی و ...برچیده خواهد شد.
دولت هــا در ایران پس از تصویب ایــن قانون مجبور خواهند بود 

جهت کســب در آمدهای جاری خود به شیوه های دیگری که در 
تمام کشورهای توسعه یافته دنیا وجود دارد متوسل شوند.

 همچنیــن آنها مجبور خواهند شــد علیرغم میــل باطنی خود از 
»اقشــار پر درآمــد« که تا به امروز یا اصآل مالیــات نداده اند و یا 
بسیار کمتر از ســهم خود مالیات داده اند نیز مالیات بگیرند. چون 
ســقف پرداخت مالیات اقشار متوسط و ضعیف شامل کارمندان و 
کارگران و کســبه جزء پر شــده و عماًل این اقشار توان پرداخت 

مالیات بیشتری ندارند.
در عین حال دولتهای » فرانفتی و غیر نفتی« آینده مجبور خواهند 
شــد که به جهت اخذ مالیات هم که شده به ناچار موانع متعدد و 
در اکثر موارد مضحک و عجیب در مسیر تولید و کسب و کارها را 
برطرف نمایند تا تولید شکل بگیرد و به تبع آن خلق ثروت شده و 

در نتیجه بتوانند مالیات آن را اخذ نمایند.
در واقع با تصویب این قانون گره های کوری که سالهاست در این 
کشور گشودنی به نظر نمی رسند به جبر زمانه و شرایط، باز خواهند 
شد و به صورت خودکار بسیاری از فرایندهای نامطلوب و ناصواب 

اصالح خواهند شد.

محمدسعادتمند

دندان طمع دولت ها به درآمد نفت کنده می شود؟

دالرهای مفت و باد آورده نفتی
درسی که باید از حادثه انفجار بندر بیروت 

آموخت

درس مهمــی که می توانیم از انفجار بندر بیــروت بیاموزیم و به کار 
ببندیم، توجه جدی تر و عملی تــر به رعایت الزامات پدافند غیرعامل 
خصوصاً در امکان ســنجی و مکان یابی پروژه های حساس و حیاتی 

کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است.
انفجار مهیب بندر بیروت که سرتاســر این شهر زیبا در ساحل دریای 
مدیترانه را در نوردید، در کنار خســارات عظیمی که چه از بُعد مادی 
و چه از بُعد تلفات انسانی به جا گذاشت، مایه بهت و حیرت جهانیان 
نیز شد. اینکه 2700 ُتن ماده شیمیایی قابل انفجار نیترات آمونیوم از 
اکتبر 201۳ تا زمان انفجار به مدت 7 ســال به صورت متروکه و در 
شــرایط ناایمن در انبار گمرک این بندر نگهداری می شــد و علیرغم 
خطرات واضح آن تعیین تکلیفی در کار نبود. از ســوی دیگر سیلوی 
اصلــی گندم لبنان و به عبارتی تنها ســیلوی گندم بیروت به عنوان 
ذخیره کننده مهم تریــن منبع غذایی، در کنار همین محل دپوی مواد 
شــیمیایی قابل انفجار بوده و در این انفجار منهدم و تخریب شــد. 
همچنین منطقه دیپلماتیک و مراکز حســاس بیروت در فاصله بسیار 
کمی از محل نگهداری غیر اصولی مواد مذکور قرار داشــته تا حدی 
که همســر ســفیر هلند در بیروت در این حادثه کشته شد و همسر 
و فرزند نخســت وزیر لبنان در میان زخمی ها هستند. در واقع، علل 
مختلفی دســت به دســت هم داده اند تا این حادثه تلخ روی دهد و 
یا آثــار مخرب آن به صورت چند وجهــی و مضاعف نمود پیدا کند 
که به مرور ابعاد و زوایای آن مشــخص خواهد شــد اما تاریخ پرفراز 
و نشــیب لبنان نشــان داده که این ملت مقاوم از این آزمون سخت 
نیز ســربلند بیرون می آید و رنگ و بوی نشــاط و زندگی مجدداً در 
این شــهر جاری خواهد شــد، چه اینکه این فاجعــه با همه ابعادش 
برای لبنان از اســتعمار فرانسه، حمله رژیم صهیونیستی و جنگ های 
داخلی ســهمگین تر نیست، اما درســی از درس های مهم این حادثه 
کــه ما می توانیم بیاموزیم و به کار ببندیم توجه جدی تر و عملی تر به 
رعایت الزامات پدافند غیرعامل خصوصاً در امکان سنجی و مکان یابی 
پروژه های حساس و حیاتی کشور اســت.  الزاماتی که در کنار طرح 
آمایش ســرزمین می توانند حال و آینده یک پروژه عظیم خصوصاً در 
حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی را تضمین کند و آســیب های هر گونه 
حادثه احتمالی آتی را به حداقل برســاند. کارشناســان و دلسوزان در 
خصوص تحت تأثیر البی های سیاسی استانی و شهرستانی که اکثراً 
هم دلســوزانه و جهت حل مشکالت آن مناطق به خصوص موضوع 
اشــتغال، صورت می گیرد، اما الزامات پدافند غیرعامل، رعایت طرح 
آمایش ســرزمین و خصوصاً الزامات زیست محیطی مناطق مذکور را 
لحاظ و رعایت نمی کنند، دغدغه مند هســتند، که توجه ویژه متولیان 
امر را می طلبد. این رویه در ادوار مختلف وجود داشــته و دادن وعده 
اجرایی پروژه پیش از امکان سنجی آن منطبق بر الزامات ذکر شده، کم 
و بیش در همه دوره ها دیده می شــود که با هدف حل مشکالت یک 
منطقه، بدون بررســی دقیق، پروژه ای اجرا شده و مشکالت دیگری 
را برای آن مناطق به بار آورده اســت. احداث پروژه های عظیم آب بَر 
در مناطــق کم آب، احداث صنایع دارای مقادیر متفاوت آالیندگی در 
مناطق بکر محیط زیستی یا دارای کشاورزی غنی، عدم احداث طرح ها 
در مناطقی که ظرفیت های الزم جهت اجرای پروژه های نفت، گاز و 
پتروشیمی را دارند اما تاسیسات خاصی در آنها احداث نشده و از همه 
مهمتر، احداث مناطق ویژه پتروشیمی و انرژی مشتمل بر ده ها مجتمع 
عظیم و مخازن نگهداری مواد شیمیایی و سوختی در نزدیکی شهرها 
و مناطق مســکونی، که می توان برای تک تک آنها به نام مصادیقی 
را ذکر کرد، همگی رهاورد عدم توجه به الزاماتی است که می بایست 

مقدم بر وعده ها باشند.
*کارشناس حوزه انرژی و بین الملل  

پاس کاری وزارت اقتصاد و نفت

با منتفی شدن عرضه صندوق ETF پاالیشی، موجی از تأیید و تکذیب ها 
از ســوی وزارت نفت و اقتصاد شکل گرفته که به نظر می رسد پشت آن 
نگرانی از دســت دادن مدیریت پاالیشگاه ها از سوی وزارت نفت و بدست 
آوردنش از ســمت وزارت اقتصاد باشــد. دوشنبه شــب گذشته خبر آغاز 
پذیره نویسی صندوق دارا دوم از اوایل شهریور ماه که 15 درصد سهام چهار 
پاالیشگاه در آن وجود داشت، از صدا و سیما پخش شد. چراکه دولت پس 
از عرضه صندوق دارا یکم متشکل از سهام بانک ها، وعده صندوق دومی 
از شــرکت های پاالیشی را داده بود که تا همین دیروز هیچ مقام مسئولی 
آن را تکذیب نکرده بود.اما سازمان خصوصی سازی ضمن تکذیب این خبر، 
منتفی شــدن عرضه صندوق ETF رو تعلل و عدم همکاری وزارت نفت 
در تشکیل این صندوق اعالم کرد. پس از آن نیز وزیر اقتصاد بیان داشت: 
خبری از دارا دوم نیست چون وزارت نفت مخالف است و زیرساخت فراهم 
نیســت.در نتیجه این خبر، پاالیش و پخش اطالعیه در خصوص عرضه 
این صندوق و آمادگی وزارت نفت در تشکیل صندوق ETF را اعالم کرده 
گفت: عرضه نشدن »دارا دوم« تصمیم خود وزیر اقتصاد بود. اگر تصمیم 
به تشکیل صندوق ETF داشته باشــند، ما و وزارت نفت آماده ایم تمامی 
اختیــارات خود را به وزارت اقتصاد تفویض کنیم و اینطور توپ را به زمین 
وزارت اقتصاد انداخت. به نظر می رسد یکی از دغدغه ها، نگرانی از مدیریت 
پاالیشگاه ها بعد از عرضه در ETF باشد چراکه اگر این 15 درصد از سهام 
چهار پاالیشــگاه به صورت ETF عرضه شود مدیریت آن به دست وزارت 
اقتصاد ســپرده خواهد شــد. ولی اگر عرضه به صورت بلوکی باشد همان 
طور که هفته پیش ســازمان خصوصی ســازی آن را آگهی کرد، مدیریت 
پاالیشــگاه ها دست وزارت نفت باقی مانده خواهد ماند. حال باید دید این 

تکذیب و تأییدها سرانجام به کجا ختم می شود؟

تحلیل هفته

احساناسدیپور*

درحالــی وزارت نفــت و اقتصاد در گیر و دار پاســخ به افکار 
عمومــی در خصوص صندوق ETF پاالیشــی هســتند که 
گمان می رود وزیر نفت بیشــتر نگران تکرار تجربه ناخوشایند 

واگذاری سهام و مدیریت پتروشیمی ها است.
همزمان با طرح ایجاد صندوق های ای تی اف کارشناســان و 
صاحب نظران در مورد شیوه مدیریت بنگاه هایی که از طریق 
این صندوق ها به ســهامداران خرد واگذار می شــود مباحث 
متعددی را عنوان داشتند و نکته ای که مورد نظر کارشناسان 
این بود که باالخره باید مشــخص شــود مدیریت بنگاه های 
واگذار شده از طریق صندوق های به مردم چگونه خواهد بود 
و ایا دولت از مدیریت در ایــن بنگاه ها کنار خواهد رفت این 
بحث ها تا آنجا پیش رفت که در توضیحاتی  دولت اعالم کرد 
مدیریت بنگاه های واگذار شــده از طریق ای تی اف ها تا یک 
ســال به عهده دولت خواهد بود و بعد از آن در مورد واگذاری 

مدیریت تصمیم گیری خواهد کرد.
 از سوی دیگر این روزها که بحث واگذاری سهام پاالیشگاه ها 
در قالب صندوق ای تی اف دوم حاشــیه ساز شده  و تایید و 
تکذیب هــای متعددی در مورد واگذاری این پاالیشــگاه ها از 
طریق صندوق های ETF و یا به صورت بلوکی مطرح شــده 
است. باز نکته ای که بر آن تاکید می شود این است که محور 
اصلــی اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد بر ســر نوع 
مدیریت بر این پاالیشگاه ها است و به عبارت دیگر شاید این 
گونــه باید بیان کنیم که وزارت نفت نگران هســت از اینکه 
وضعیت مدیریت این پاالیشگاه ها به چه شکلی خواهد شد. 

در این خصوص حمیدرضا صالحی  کارشــناس حوزه انرژی 
در مصاحبه بــا اقتصاد آنالین گفت: نگرانــی وزارت نفت تا 
حدودی طبیعی اســت به جهت اینکه این وزارت متولی حوزه 
تامین و توزیع فرآورده های نفتی در کشــور است و از ارکان 
تامین کننــده فراورده های نفتی در حــال حاضر هم  همین 

هستند.  پاالیشگاه ها 
از آنجا کــه قیمت فرآورده هــای نفتی عمده شــامل بنزین 
گازوئیل، نفت کوره و نفت ســفید  هنوز در کشــور آزادسازی 

نشــده و در شــبکه خاص  و از طریق دولت  توزیع می شود 
مدیریت تامین و توزیع دراین بخش به شــدت دارای اهمیت 
اســت و تا زمانی که دولــت برای آزاد ســازی قیمت چهار 
فرآورده اصلی تصمیم جدی را اتخاذ نکرده است و ازاد سازی 
نرخ صورت نپذیرفته و حتی برخی از این فراورده ها به صورت 
کوپن الکترونیکی  )کارت سوخت( در حال توزیع است، حذف 
بــازوی مدیریتی تامین از وزارت نفت ریســک بزرگی برای 

زنجیره تامین پایدار خواهد بود. 
وی افزود به نظر می رســد وزارت نفــت با توجه به تجربیاتی 

که در خصوصی ســازی مرحلــه قبل به ویــژه در واگذاری 
مجتمع های پتروشــیمی کشــور برایش اتفاق افتاده شــاید 
نگرانی های خاص داشــته باشــد به جهت اینکه عموما این 
شرکت ها در هلدینگ ها و ســرمایه گذاری های غیرتخصصی 
قــرار گرفتند و به طبع آن مدیران غیــر متخصص و یا بعضًا 
سیاسی بر مسند این شرکت ها منصوب شدند و این باعث شد 
که در رونــد اجرایی وزارت نفت با چالش های متعددی روبرو 
باشد. این در حالی بود معمواًل مدیران مجتمع های پتروشیمی 
در زمــان تصــدی وزارت نفت بر انهــا از طریق آزمون های 

تخصصــی خــاص و در فرایندی  کامال حرفــه ای تربیت و 
منصوب می شدند و اداره این شرکت ها را به عهده می گرفتند.

وی افزود: در حال حاضر می بینیم شــرکت های پتروشیمی به 
صورت متفرقه در هلدینگ و سرمایه گذاری های غیرتخصصی 
واقع شــده اند و هر کدام شــان به صورت جزیــره ای اداره 
می شوند و عمال وزارت نفت در حوزه مدیریت این مجموعه ها 
ابزار خاصی جز تامین خوراک در دست ندارد. چالش مدیریت 
یکپارچه این شــرکت های پتروشیمی تا  جایی پیش رفت که 
در مقطعی حتی طرح  تجمیع و ایجاد یک هلدینگ تخصصی 
در حوزه پتروشیمی نیز مدتی مطرح شد مانند ادغام هلدینگ 
نفت و گاز تامین اجتماعی با هلدینگ خلیج فارس. این گوشه 
ای از چالش های خصوصی سازی پتروشیمی ها بدون بررسی 
وضعیت مدیریت این مجموعه ها بــود و  همه اینها در حالی 
است که قیمت گذاری محصوالت این صنایع آزاد سازی شده 
بود و حــال آنکه فرآورده های نفتی هنوز به صورت یارانه ای 

و دو نرخی عرضه می شود..  
 صالحی افزود: وزارت اقتصاد باید هرچه ســریعتر روش های 
مشــخص و معینی را با موافقت وزارت خانه های متولی برای 
واگذاری وضعیت مدیریت و کرسی های هیئت مدیره شرکت 
هایی که در قالب صندوق های ای تی اف واگذار می شــوند، 
ارائــه نماید. تا در این مســیر دغدغه هــای وزارت خانه های 
متولی رفع شــود و در ضمــن به اعتماد عمومی و ســرمایه 
اجتماعــی که این روزها با ورود به بازار ســرمایه باعث رونق 

این بازار شده اند نیز آسیب وارد نشود.
 وی در پایان گفت به نظر می رسد چالش اصلی بحث مدیریت 
آینده این شــرکت های اســتراتژیک در حــوزه فرآورده های 
نفتی  کشــور اســت، بویژه در شــرایطی در دهه اخیر که با 
بحث تحریم ها روبرو هســتیم. از این رو دغدغه وزارت نفت 
شــاید به نوعی پذیرفته باشه اما به نظر می رسد با راهکارهای 
نوین وزارت اقتصاد و نفت می توانند در خصوص مدیریت این 
مجموعه ها به تعامل برسند تا راه برای ورود این شرکت ها به 
بازار سرمایه بیش از گذشــته باز شده و بزودی شاهد حضور 

شرکت های پاالیشی در قالب صندوق های ETF باشیم.
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بیماری لثه کرونا را کشنده تر می کند

در پژوهشی مشخص شد که بیماری لثه با ابتال به بیماری های 
قلبی عروقی و بیماری مزمن ریه ارتباط دارد و این بیماری ها 
افراد را در معرض خطر ابتال به بیماری شــدید کرونا یا مرگ 
ناشی از کووید-19 قرار می دهد. محققان در کالیفرنیا و برزیل 
در این مطالعه با بررســی مطالعات متوجه شــدند که بیماران 
مبتال به کووید-19 که ســطح یک پروتئین ایمنی التهابی به 
نام »اینترلوکئین IL( »6-6( در خون آنها باال بود، بیشــتر به 
دســتگاه های کمک تنفسی برای زنده ماندن نیاز داشتند. باال 

بودن ســطح این پروتیین در خون این افراد نشان می داد که 
آنها به بیماری لثه مبتال هســتند. با این حال محققان متذکر 
شــدند که اگرچه باال بودن ســطح پروتیین IL-6 با ابتال به 
بســیاری از بیماری ها دیگر نیز ارتباط دارد اما مطالعات قبلی 
نشــان داده اند که تمیز کردن عمیق دهان و دندان و درمان 
بیماری لثه می تواند ســطح این پروتییــن را که موجب بروز 
التهاب می شــود، کاهش دهد. مطالعه محققان آلمانی نشان 
داده بــود که بیماران مبتال به کووید-19 که ســطح پروتیین 
IL-6 در خــون آنها باالی ۸0 میکروگرم در لیتر بود، بیشــتر 
احتمال داشت که به سندرم »دسترس حاد تنفسی« مرتبط با 

عقونت کرونا مبتال شــوند و بیشــتر الزم بود که این افراد در 
بیمارستان بستری شــوند. بیماری لثه توسط باکتری هایی که 
در لثه قرار دارند، ایجاد می شــود. بدن در تالش برای مبارزه 
با این مهاجمان تولید ســلول های ایمنــی مختلف را از جمله 
IL-6 افزایــش می دهد. دکتر مالــوی می گوید، IL-6 یکی از 
بدترین این سلول هاست. این پروتیین در تخریب استخوان ها، 
تخریب بافت ها دخیل اســت و زمانی که وارد رگ های خونی 
می شود باعث می شود که سلول ها در رگ های خونی به اندازه 
کافی گشــاد نشوند که این وضعیت به ابتال به فشار خون باال 

و کار کرد بیش از حد قلب منجر می شود.

سالمت

 رشد قد

از چه سنی 

متوقف می شود؟

راه رهایی از اعتیاد به خوراکی های شیرین

افزایــش هورمون هــای مردانــه در خانم ها شــایع ترین اختالل غدد 
درون ریز خانم ها در ســن باروری است و اگر در خانمی هورمون های 
مردانه افزایش یابند، ســبب ایجاد عالئم مردانه خواهند شد که بعضی 

از این عالئم غیرقابل برگشت هستند.
هورمون های مردانه ســبب رویش موی صورت، بدن و باعث ریزش 
موی سر می شــوند. البته خانم ها هیچ وقت دچار طاسی سر نمی شوند 
چون فاقد هورمون مردانه به مقدار زیاد هســتند. اگر در خانمی میزان 
هورمون های مردانه افزایش یابد، موهای ســر وی شــروع به ریزش 

می کند و موهای صورت و بدن افزایش می یابند.
تأثیر افزایش هورمون های مردانه روی پوســت خانم ها ��

هورمون های مردانه با اثر روی غدد چربی پوســت، سبب ایجاد جوش 
صــورت و تنه می شــوند. یکی از عالئم اولیه بلوغ در پســرها جوش 

صورت است.
تأثیــر افزایش هورمون هــای مردانــه روی طناب های صوتی  ��

خانم ها
هورمون های مردانه ســبب رشد طناب های صوتی و کلفت شدن صدا 
می شــوند. در خانم هایی که دارای هورمون های مردانه زیاد هســتند، 
صدا کم کم کلفت می شــود و متاســفانه این موضوع از جمله مواردی 

است که حتی پس از درمان همچنان باقی می ماند.
تأثیر افزایش هورمون های مردانه روی دستگاه تناسلی خانم ها ��

هورمون های مردانه زیادی ســبب رشد کلیتوریس در خانم ها می شود 
که اگر زیاد باشد، سبب ایجاد مشکالت بعدی خواهد شد.

تأثیــر افزایش هورمون های مردانه بر رحم خانم ها ��
اگر میزان هورمون های مردانه زیاد شود عادت ماهانه را به هم می زند. 
در ضمن مشخص شده است وجود مقادیر زیادی از هورمون مردانه در 

طوالنی مدت سبب افزایش خطر سرطان رحم می شود.
با این حســاب تشــخیص و درمان بموقع این بیماری اهمیت زیادی 

دارد. گاهی بعضی خانم ها فقط دارای یک افزایش مختصر در موهای 
بدن هســتند که پس از بررســی مشخص می شود ســرطان تخمدان 
دارنــد. در ضمن در مــواردی که علت بیماری خوش خیم اســت، اگر 
درمان دیر صورت بگیرد، خانم مبتال به عالئم مرده زایی می شــود که 

حتی پس از درمان نیز برای وی مشــکل ساز خواهد شد.
از طرفی بــه منظور تشــخیص دقیق افزایــش هورمون های مردانه 
در خانم ها معمواًل باید بررســی های آزمایشــگاهی اولیه انجام شــود 
کــه در برخی مواقع این بررســی ها پیچیده هســتند. در صورت لزوم 
از روش های تصویربرداری نیز اســتفاده می شــود. درمان هم معمواًل 
توســط داروهای خوراکی اســت که اثرات بهبود بالینی معمواًل شش 
تا 12 ماه پس از مصرف دارو ظاهر می شــوند. نکته بســیار مهم این 
کــه در طول درمان بایــد از روش های جلوگیــری از حاملگی قطعی 
اســتفاده کرد، چون داروهایی که تجویز می شــوند روی جنین اثرات 

سوء شدیدی دارند.

* معمواًل استفاده از روروک برای کودکان در هیچ زمانی 
توصیه نمی شود. هنگامی که کودک از روروک استفاده 
می کند بــه دلیل این که نمی تواند پاهایش را نگاه کند 
دیرتر به راه می افتد و روند تکامل حرکتی کودک را به 
تأخیر می اندازد. ما نباید در تکامل طبیعی کودک دخالت 
کنیــم مگر در مواردی مثل بیماری کودک تا زمانی که 

ستون مهره هایش تکامل پیدا نکرده نمی تواند بایستد.
* زمانی که ستون مهره های کودک تکامل پیدا 

کند کودک خودش سعی در ایستادن می کند 
اگر با استفاده از روروک کودک را زودتر 

از تکامــل یافتن ســتون مهره هایش 
مجبور به ایستادن کنیم اینکار سبب 
میانســالی  زودرس  کمردردهــای 
کودک می شود. و همینطور اینکار در 
مورد نشسته نگه داشتن کودک زودتر 

از موعد هم صدق می کند.
* اگر روروک را قبــل از اینکه کودک 

فرآیند چهاردســت و پا را کامــل کند در 
اختیارش بگذاریــد و او در هر روز برای مدتی 

از این وســیله استفاده کند در واقع در یکی از مراحل 
رشد او و ســازمانبندی عصبی او دخالت کرده اید و آنرا 
سرعت بخشیده اید. این سرعت که نقش جهش را دارد 
در دوران مدرسه ۸ - 7 سالگی مشکالتی برایش فراهم 

خواهد کرد.
* همٔه متخصصان کودک روروک را تأیید نمی کند چون 
ممکن است باعث خطرات احتمالی مثل پرت شدن یا 
سقوط از بلندی یا گیر کردن به فرش و افتادن روروک 

و رفتن شیرخوار به فضاهای پرخطر مثل آشپزخانه شود 
و موجب می شود که شــیرخوار به آن وابسته شده و از 

کارایی خود استفاده نکند.
* این وســیله بیشتر باعث افزایش قدرت در ساق پاها 

ولی  توان شده  روی 

کتــی  ن هــا حر ا ر
و لگن تاثیری ندارد و باعث می شــود شــیرخوار برای 
ایستادن به تنهایی تالش نکند. روروک یکی از وسایلی 
است که نقش عمده ای در بسیاری از حوادث مرتبط با 

کودکان داشته است.
* ممکن اســت کودک از روروک بیفتد یا از جایی مثل 

پله ها با روروک سقوط کند. تحقیقاتی در کانادا بیشترین 
صدمات ناشــی از روروک در اثر افتــادن از پله ها بوده 

است.
* روروک به کودک اجازه می دهد که سریع تر از میزان 
طبیعی در همین سن حرکت کرده و خودش را به وسایل 
و مکان هــای خطرناک مثل اتاق هــای دیگر، بخاری، 
شومینه، پریز برق، آشپزخانه، اجاق های خوراک پزی 
و همچنیــن به محوطه های باز مانند اســتخر 
برســاند و چون شــیرخوار 6 تا 15 ماهه از 
خطرات آگاهی ندارد به وســیله روروک 

در معرض خطر قرار می گیرد.
* کودک با روروک به آشــپزخانه، 
بخاری، شومینه راحت دسترسی پیدا 
می کند و باعث سوختگی در کودک 

می شود.
* ممکن اســت کودک بــا روروک 
دسترســی ســریع به مواد شــوینده و 
خطرناک مانند حشــره کش ها، ســموم 
گیاهی و... )که باید توجه داشت که در دسترس 

کودکان نباشد( مسموم شوند.
* کودکانی که از روروک استفاده می کنند کمتر از سایر 
کودکان می توانند به طور طبیعی روی زمین تجســس 
کنند و قوه و میدان بینایی شــان گسترش کمتری پیدا 

می کند.
* ممکــن اســت اســتفاده از روروک موجب بعضی 
اختالالت در تکامل حرکتی کودک شود به همین علت 

امروزه تمایل استفاده از روروک کمتر شده است.

اینکــه چند ایرانــی از اعتیاد به مــواد قندی رنج 
می برند، مشــخص نشــده. اما آمار معتــادان به 
خوراکی های شیرین، در جهان بیشتر از چیزی است 
که فکــر می کنیم. پژوهشــگران می گویند، حدود 
10 درصــد جمعیت آمریکا، به قنــد اعتیاد دارند و 
بــا وجود تهدیدی که مصرف این ماده غذایی برای 
سالمتی شــان ایجاد می کند، نمی توانند از آن دل 
بَکنند. به باور متخصصان، ســالم خوری یا پیروی 
از رژیم های خاص غذایی، نمی تواند از درد کسانی 
که به مصرف موادقندی وابســته اند کم کند و منع 
کردنشان از مصرف این ماده هم می تواند خستگی، 

سرگیجه و افت قندخون را به همراه داشته باشد.
کارشناسان، سم زدایی از بدن را به عنوان راهی برای 
نجات جان این معتادان معرفی می کنند و معتقدند 
که این روش، وضعیت ســالمت آن هــا را بهبود 

می دهد و حتی پوستشان را هم شاداب تر می کند.
چرا باید سم زدایی کنید؟ ��

مصرف بیــش از اندازه مواد قنــدی، تنها چاقی و 
دیابت را به همراه نمی آورد. متخصصان می گویند، 
معتادان به این ماده، بیشتر گرفتار بیماری های قلبی 
و حتی بیشتر آن ها دچار مشکالت پوستی می شوند. 
بــه گفته متخصصــان، زنانی که بیــش از اندازه 
شیرینی جات می خورند، اغلب از مشکالت مربوط 
به تخمدان رنج می برند و عالوه بر رشد کیست در 
تخمدان ها و سینه ها، عوارضی مانند عفونت واژینال 

را هم تجربه می کنند.
چطور بدنمان را از قندها پاک کنیم؟ ��

خبــر خوبی داریــم. متخصصــان می گویند حتی 
اگــر یک معتاد واقعی به شــکر و قند نباشــید، با 
محدودکردن مصرف این مــاده در روز، می توانید 
وزن قابل توجهی را کم کنید و احســاس بهتری به 
بدنتان پیدا کنید. این رژیم روزه داری که به شــما 
پیشــنهاد می کنیم، برای تک تک خوانندگان این 
مطلب، فارغ از میزان اعتیادشان به این ماده، مفید 
خواهد بود و حتی کودکان هم از رعایت آن ســود 

خواهند برد.
مجاز به خوردن چه میزان قند و شکر هستیم؟ ��

وقتــی به خــوردن شــکر معتاد شــده باشــید، 
صحبت کردن از رعایت »اعتدال« در رژیم غذایی 
منطقی به نظر نخواهد رســید. متخصصان تغذیه 
می گویند همه معتــادان بــه موادغذایی مختلف 
با کم کردن مصرف و رعایــت اعتدال به وضعیت 
دلخواه نرسیده و تاکنون موفقیت چندانی نداشته اند.

حاال که می خواهید روزه قند و شکر بگیرید، باید از 
چند قانون کلی تبعیت کنید:

در ســه روز اول ســم زدایی، مجاز به اضافه کردن 
هیچ گونه ماده قندی به رژیمتان نیســتید. در این 
سه روز حتی نباید سبزیجات نشاسته ای مانند ذرت، 
نخودفرنگی یا سیب زمینی استفاده کنید. باید برنج 
و نان را برای ســه روز کنار بگذارید و حتی لبنیات 
و غــالت را نیز در این دوره کوتــاه کنار بگذارید. 
شــما در ســه روز ابتدایی این رژیم، تنها مجاز به 
مصرف پروتئین های حیوانی، سبزیجات پروتئینی 
و چربی های ســالم هســتید. به عنوان مثال، برای 

صبحانه مجاز به خوردن ســه تخم مرغ هســتید. 
ناهارتــان می تواند مرغ یا ماهی باشــد و در کنار 
آن، ســاالد سبز میل کنید. به هیچ وجه در این روز 
ســه نباید سراغ نوشیدنی های شیرین بروید و برای 
دورچیــن غذا می توانید از بروکلی، کلم و اســفناج 
بخارپزشــده استفاده کنید. نوشــیدنی شما در این 

روزها، تنها باید آب و چای غیرشیرین باشد.
شیرین کننده های مصنوعی را دور بریزید ��

گرچه شــیرین کننده های مصنوعی کالری ندارند، 
اما در این رژیم اجازه اســتفاده کردن از آن ها را هم 
نداریــد. یادتان نرود که در زمــان پیروی کردن از 
این رژیــم، مهم میزان کالری که دریافت می کنید 
نیست؛ مهم این است که از موادقندی دور بمانید؛ 

چه طبیعی و چه مصنوعی.
بعد از سه روز چه؟ ��

وقتی از این امتحان دشــوار سه روزه سربلند بیرون 
آمدید، می توانید یک ســیب جایزه بگیرید. در روز 
چهارم این رژیم، خوردن سیب برای شما مثل یک 
آبنبات خواهد بود. بعد از این روزهای ســخت، پیاز 
برایتان شــیرین خواهد بود، بادامی که می خورید 
شــیرین خواهد بود. بله این سم زدایی سه روزه، به 
شما کمک خواهد کرد که شــیرینی حقیقی را در 
موادغذایی ســالم پیدا کنید و از چشــیدن طعمش 
لذت ببرید. در روز چهارم، می توانید به سفره تان یک 
لیوان شیر کم چرب یا نیم چرب هم اضافه کنید. شما 
حــاال امکان اضافه کردن هویج و نخود به غذایتان 

را هم دارید.

بعد از یک هفته ��
ایــن محدودیت ها را تا یک هفته باید تحمل کنید. 
در هفته دوم، شــما می توانید سراغ توت ها بروید، 
یک واحد دیگر لبنیات را اضافه کنید و سبزیجاتی 
با نشاسته اندک را هم به سفره تان بیاورید. در هفته 
ســوم، جو را به غذایتان اضافه کنیــد و می توانید 
کینوا، بلغور، جودوســر و برخی میوه های شیرین و 
آبدار مانند انگور را هم میل کنید. شما در هفته سوم، 
می توانید در هر روز یک تکه شکالت تلخ بخورید. 
حاال به آخرین هفته سم زدایی رسیده اید و می توانید 
دو وعــده غذایــی نشاســته ای در روز میل کنید؛ 
وعده هایی که می توانند شامل نان و برنج باشند. اما 
سعی کنید در این روزها هم میزان قابل توجهی فیبر 
را در رژیــم غذایی تان جا دهید. هفته چهارم، زمان 
تثبیت است و باید حاصل سه هفته روزه داری تان را 

در این هفته ماندگار کنید. در این هفته محدودیتی 
برای مصرف میوه ندارید.

چه اتفاقی می افتد؟ ��
بعد از این دوره یک ماهه، شــما تنها اعتیادتان به 
موادقنــدی را ترک نخواهید کــرد، بلکه بین 2 تا 
9 کیلو وزن را هم از دســت خواهید داد. این رژیم 
رضایت شــما را از خــوردن غذاهــا باالتر خواهد 
برد، پوســتتان را صاف تر و باطراوت تر و خستگی، 
اضطراب و تحریک پذیری تان را کمتر خواهد کرد. 
البته یادتان نرود اگر ورزشکار حرفه ای یا به دیابت 
مبتال هســتید یا باید قندخونتــان را کنترل کنید، 
نمی توانید از این رژیــم کمک بگیرید. روزه قند و 
شکر، تنها برای افرادی مناسب است که به بیماری 
زمینه ای خاصی دچار نیســتند و تنها از آسیب های 

ناشی از وابستگی به موادقندی رنج می برند.

کمبود آهــن و ید در دختران و کمبود روی 
در پســران باعث اختالل رشــد قدی آن ها 
می شود. الگوی صحیح تغذیه در خانواده ها، 
بر رشــد قد افراد تأثیر منفی گذاشته است، 
متاسفانه تغییر شیوه زندگی در ایران، باعث 
شــده مردم جامعه ما بر خالف گذشــته به 
جای مشکل ســوء تغذیه و کمبود دریافت 
مواد مغذی، دچار نوعی اضافه دریافت مواد 
و کالری شوند و این مسئله عالوه بر افزایش 
بیماری های غیر واگیر، تأثیر منفی بر رشــد 
فیزیولوژیکی افراد گذاشــته است. دکتر وفا 
نقش تغذیه در افزایش قد را بسیار کلیدی و 
مؤثر دانست و گفت: مسلماً رشد فیزیولوژی 
و همچنین قد انســان نیازمند داشتن تغذیه 
خوب و مفید اســت. در واقع تأثیر تغذیه بر 
رشــد قد از همان دوران جنینی شروع و تا 
1۸ ســالگی ادامه دارد. بطوریکه نقش آن 
در دوران هایی از زندگــی یعنی دو تا چهار 
سالگی و همچنین سنین بلوغ یعنی 9 تا 12 
ســالگی )برای دختران( و 1۳ تا 15 سالگی 
)برای پسران( به اوج خود می رسد. بنابراین 
کمبود ویتامین هــا، امالح، پروتئین و تغذیه 

نامناسب می تواند در رشــد فیریکی جسم 
تأثیر منفی داشته باشد.

رشــد قد انســان بعــد از ۱9 ســالگی  ��
متوقف می شود

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رشد قدی انسان 
بعد از 19 ســالگی متوقف می شود تصریح 
کرد: از لحاظ علمی انســان از همان دوران 
جنینی شــروع به رشد و افزایش قد می کند 
و ایــن فرایند تا 1۸ ســالگی ادامه می یابد. 
بنابراین رشــد فیزیولوژی از 19 سالگی به 
بعد بطور کامل متوقف می شود حتی اعمال 
رژیم هــای غذایی خاص و مصرف دارو هم 
در افزایش قد کمکی نمی کند. این در حالی 
است که بســیاری از افراد به تصور افزایش 
قــد، فریب تبلیغات رســانه های مختلف را 
خورده و به مصرف انواع داروهای غیر مجاز 

تبلیغاتی روی می آورند.
آســیب پذبــری دختران کوتــاه قد در  ��

جامعه ایران بیشتر از پسران است
این استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: 
اگر چه ســوء تغذیه موجب بحران در فرایند 
رشد قدی و جسمی دختران وپسران می شود. 

اما این مسئله برای زنان و دختران به دلیل 
مسائل فرهنگی و اجتماعی در جامعه بسیار 
با اهمیت است، بطور کلی کمبود آهن و ید 
در دختران و کمبود روی در پســران باعث 
اختالل رشــد قدی آن ها می شود. ایشان، 
همچنین مصرف لبنیات و کلســیم را برای 
رشد قد و سالمتی انســان بسیار ضروری 
دانست و اظهار کرد: متاسفانه مصرف لبنیات 
در ایران به هیچ عنوان کافی نیســت و بر 
اســاس آخرین آمار بدست آمده به ازای هر 
ایرانی 150 گرم لبنیات مصرف می شود. این 
در حالی است که بطور استاندارد هر فرد باید 
حداقل روزانه دو لیوان شیر )که معادل 500 

تا 600 گرم لبنیات است( مصرف کنند.
بی توجهی به مصــرف لبنیات موجب  ��

کوتاهی قد افراد می شود
وی اضافه کرد: شیر بخش مهمی از سفره 
غذایی افراد را تشــکیل می دهد، اولویت 
مصرف شــیر به درصد بــاالی پروتئینی 
که دارد برمی گــردد. این پروتئین حیوانی 
هــم کیفیت باالیی دارد و هم نســبت به 
پروتئین هــای دیگر ارزان تر اســت و اگر 

به مصرف لبنیات توجه جدی داده نشــود 
مردم به ویژه نوجوانان جامعه ما به ســوء 
تغذیــه جدی و همچنین کوتاهی قد دچار 
می شوند. بر اساس تحقیقات بدست آمده 
بالغ بر 75 درصد مردم ایران، کمتر از مقدار 

نیازشان کلسیم دریافت می کنند.
میزان مصرف شیر در سنین مختلف ��

دکتر وفا درباره میــزان مصرف مورد نیاز 
شیر در ســنین مختلف نیز اظهار کرد: از 
دو تا چهار سالگی مصرف یک و نیم لیوان 
شیر، از چهار تا 10 سالگی دو لیوان، از 10 
تا 19 سالگی سه لیوان و از 19 به باال نیز 

دو لیوان شیر کم چربی توصیه می شود.
تغییــر الگوی غذایــی ایرانیان تحت  ��

تأثیر تحوالت مدرنیته
این متخصص تغذیــه و رژیم درمانی، با 
بیان اینکه با گــذار فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی الگوی غذایی در ایران و جوامع 
دیگر تغییر یافته است افزود: در دهه های 
اخیر با تغییر شــیوه زندگی مردم، جامعه 
ایران در گــذار تغذیه ای قرار گرفته و نوع 
مشــکالت تغذیه ای آن نیــز تغییر کرده 

است. بطوریکه 40 سال قبل مردم مناطق 
گسترده ای از ایران مانند دیگر کشورهای 
جهان سوم، از سوءتغذیه پروتئینی و انرژی 
رنج می بردند و اکثــر بیماری ها از کمبود 
دریافت ویتامین هــا و ریز مغذی ها ایجاد 
می شــد و مردم دچار بیماری های عفونی 
و ســوء تغذیه بودند. اما امــروزه دیگر با 
سوءتغذیه پروتئینی و انرژی مواجه نیستیم 
و بیشتر بیماری و اختالل رشد در اثر اضافه 

دریافت مواد غذایی بوجود می آید.
چاقــی و اضافــه وزن مــادر تمــام  ��

بیماری های غیرواگیر و اختالل رشــدی 
در افراد

وی در ادامــه یادآورشــد: بنابراین امروزه 
الگوی سوءتغذیه در کشــور ما به سمت 
پرخوری و افزایــش دریافت کالری تغییر 
کرده و افزایش دریافــت کالری در طول 
روز هــم نتیجه ای جز ابتــالء به چاقی و 
اضافــه وزن برای مردم نداشــته اســت. 
بطوریکه در سال های اخیر، افزایش تعداد 
مبتالیان بــه اضافه وزن و چاقی )به عنوان 
مادر بیماری ها(، میزان ابتال به بیماری های 

غیرواگیری مانند دیابت، بیماری های قلبی، 
بیماری های کلیوی، سکته ها و سرطان ها 
را هم باال برده و رشــد فیزیولوژی افراد را 

دچار نوعی اختالل کرده است.
داشتن رشــد طبیعی قد نیازمند پیروی از 

الگوی غذایی سالم است
دکتر وفا در پایان خاطر نشــان کرد: اگر 
شــیوه زندگی فردی به گونه ای باشد که 
غذاهای ســالم کمتر مصرف کند و بیشتر 
به خوردن فست فودها، غذاهای کنسروی 
و غیره تمایل داشــته باشــد، خــود را در 
معرض ابتال به انواع بیماری های غیرواگیر 
و اختالل در رشــد طبیعی جسم قرار داده 
است. بنابراین داشتن الگوهای غذایی سالم 
و با مصرف متعادل چهــار گروه خوراکی 
اصلــی در روز، می توانیم رشــد طبیعی و 
بدن سالمی داشــته باشیم. عالوه بر این، 
بایــد خودمان را به مصــرف متعادل و به 
اندازه نیاز شــیر و لبنیات کم چرب، نان و 
غالت سبوس دار و تهیه شده با آرد کامل، 
ســبزی ها و صیفی جات تازه و ســالم و 

گوشت های کم چرب عادت دهیم.

مضرات استفاده از روروک برای کودکعالئم افزایش هورمون های مردانه در خانم ها

خواصارگانو

عطر و طعم ارگانو فوق العاده است و فواید سالمت بسیاری را ارائه 
می کند. ارگانــو حاوی دو ترکیب قدرتمند به نام های کارواکرول و 
تیمول اســت که ویژگی های ضد باکتریایــی و ضد قارچی دارند. 
همچنین، این گیــاه دارویی از ویژگی های آنتی اکســیدانی، ضد 
التهابی، ضد میکروبی، ضد نفــخ، ادرارآور، معرق و خلط آور بهره 

می برد.
از ایــن گیاه می توان بــرای درمان ســرماخوردگی، رفع گرفتگی 
بینــی، تقویت سیســتم ایمنی بدن، رفــع گرفتگی های قاعدگی، 
بهبود ســالمت قلب، کاهش خســتگی آدرنال، و مبارزه با دندان 
درد اســتفاده کرد. ارگانو در پیشــگیری و درمان قند خون باال نیز 

مؤثر است.
شــما می توانید مقداری ارگانو خشک شده را در سوپ ها، ساالدها، 
یا اسموتی ها اضافه کنید تا هر چه بیشتر عطر و طعم آنها را بهبود 
ببخشید. همچنین، می توانید روزانه چای ارگانو بنوشید. برای تهیه 

این چای:
ســه قاشق چایخوری برگ ارگانو را در یک فنجان آب داغ بریزید 
و اجــازه دهید پنج تا 10 دقیقه به همان حالت باقی بماند. چای را 

صاف کرده و بنوشید.
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 تیم کوک، مدیرعامل اپل
به جمع میلیاردرها پیوست

ارزش دارایی تیم کوک، مدیرعامل اپل از یک میلیارد دالر فراتر 
رفت. بااین حال، او برای پیشــی گرفتن از ســایر مدیران عامل 
ثروتمنــد حوزه فناوری، راه درازی در پیش دارد. تحلیلی جدید از 
خبرگزاری بلومبرگ نشــان می دهد که ارزش دارایی تیم کوک، 
مدیرعامــل اپل از یک میلیارد دالر فراتر رفته اســت که باعث 
می شود او به جمع میلیاردرها بپیوندد. چنین رقمی بدون شک بسیار 
چشم گیر اســت، ولی با درنظرگرفتن اینکه دارایی او تنها اندکی 

فراتــر از یک میلیارد دالر اســت، می توان پی برد که تیم کوک 
برای پیشی گرفتن از سایر مدیران عامل در فهرست میلیاردرهای 
بلومبرگ، راهی به غایت طوالنــی را در پیش دارد. جف بزوس، 
مدیرعامل آمازون با ثروت 1۸7 میلیارد دالری در صدر فهرست 
مذکور قــرار دارد. پس از جف بزوس، بیــل گیتس، مدیرعامل 
پیشــین مایکروســافت و مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک 
به ترتیب با 121 و 102 میلیــارد دالر دارایی در رتبه های بعدی 
جای گرفته اند. ایالن ماسک، مدیرعامل تسال، رتبهٔ 10 فهرست 
بلومبرگ را از آن خود کرده اســت؛ بااین حال 6۸٫7 میلیارد دالر 
دارایی او بسیار فراتر از ثروت تیم کوک است. داشتن این حجم از 

دارایی بسیار غیراخالقی به نظر می رسد و به ویژه، با درنظرگرفتن 
نرخ 10 درصدی بیکاری طی شــیوع بیماری دنیاگیر کووید 19 
کاهش حجم اقتصاد کشورها، درک اینکه چرا جف بزوس چنین 
ثروتی دارد دشوار است. چه کسی اهمیت می دهد؟ مگر این گونه 
نیست که این افراد، عده ای ثروتمند هستند که هر روز ثروتمندتر 
می شوند؟ البته افراد ذکرشده همگی مرد هستند و تعداد مدیران 
عامل زن در فهرســت بلومبرگ بسیار کمتر است. اولین زن در 
این فهرســت، آلیس والتون با 57٫1 میلیارد دالر دارایی است که 
در رتبهٔ 16 قرار دارد. او با ادارهٔ معتبرترین شرکت های جهان، از 

راه های بی شماری روی زندگی مردم تأثیر می گذارد.

علمی

دستکش های هوشمند مخصوص کار با گوشی لمسی

این دانشمندان مشهور و مخترعان افرادی بودند که از مدرسه یا دانشگاهی که در آن تحصیل 
می کردند، بنا به دالیلی اخراج می شدند و بعد از اخراج شدنشان به واقعیتی دست پیدا می کردند 
و به دنبال آن می رفتند و دنیارا تغییر می دادند. آن ها به ما ثابت کردند که تخیل، کار ســخت 
و اعتماد به نفس می تواند از تحصیل رســمی فراتر باشــد و می توان به راحتی درک کرد که 
اختراعات آنان باعث کمک یا رفع تعدادی از مسائل یا کمبودهای مردم باشند و این دانشمندان 
معروف نماد افراد خیرخواه و ریشه کنی فقر می باشند چرا که سعی بر از بین بردن فقر داشتند؛

۱-توماس ادیسون ��
توماس ادیســون یک مخترع، کارآفرین و شخصی است که بدون تحصیل توانست نیاز مهم 
بشر را رفع کن و از محبوب ترین اختراعات او می توان به المپ و دوربین فیلمبرداری می باشند 
که توانست همه گیر شود. بعد از اخراج شدن ادیسون از مدرسه مادرش به او خواندن و نوشتن 
را آموخت که پس از اخراج شــدن از مدرسه توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد و معلمان 
او بر این تصور بودند که او در یادگیری بسیار کند است. او توانست به تنهایی به خودش نظم 
بیاموزد و برای افراد زیادی کارآمد باشد و برای آن هم سختی های زیادی را تحمل کرد تا بتواند 
تجربه کافی را بدست آورد. اوبرای بدست آوردن مخارج زندگی اش در قطار، روزنامه فروشی، 

فروش آب نبات و... را تجربه کرد تا بتواند هزینه اختراعات خود را بدست آورد.
۲-برادران رایت ��

برادران رایت، برادرانی بودند که توانســتند »ماشین پرواز« را اختراع کنند و موفق به پرواز در 
آوردن اولین هواپیما شــدند و با این حال اُرویل رایت در مقطع ابتدایی از مدرسه طرد شد و با 
این حال با برادرش ویلبر تا مقطع دبیرســتان ادامه دادند ولی هرگز نتوانستند فارغ التحصیل 
بشــوند. این دو برادر که پدران پرواز نام دارند، زمان زیادی را صرف تماشای پرندگان در حال 
پرواز می کردند و در نهایت توانستند گالیدرهایی را طراحی کنند. پدران پرواز در طراحی بال، 
پروانه ها و در زمینه آیرودینامیک هواپیما کار می کردند. اُرویل رایت، اظهار کرد که یک بار از 
تالش خود ناامید شده بودند و با این حال اگر به تالش خود ادامه دادند و موفق به طراحی و 

ساخت اولین هواپیما شدند.
۳-بیل گیتس ��

بیل گیتس یکی از مخترعان بزرگ اســت که بعد از اخراج شدنش از دانشگاه هاروارد تبدیل 
به یک میلیاردر شــد و توانست روزانه 20 میلیون دالر درآمد داشته باشد. او یک برنامه نویس 
کامپیوتر، کار آفرین، نویسنده و بشر دوست می باشد و این درحالی بود که ادیسون اکثر زمان 

خود را صرف اختراعاتش کرد و بیل گیتس نیز اکثر وقت خود را جهت ریشه کن کردن ماالریا 
و ساده کردن آموزش کرد.

۴-لری الیسون ��
لری الیســون، تأسیس کننده Oracle می باشــد و همانند دیگر افراد مخترع در فهرست ما، 
از دانشــگاه اخراج شــد و با این حال تبدیل به نهمین فرد ثروتمند در جهان شد. او همچنین 

میلیون ها دالر در جهت خیریه ها، آموزش و تحقیقات پزشکی صرف کرد.
۵-مایکل دل ��

مایکل دل در ســن 19 ســالگی از دانشگاه اخراج شد. اینک وی مالک شرکت دل می باشد و 
عالقه او نسبت فناوری از همان دوران کودکی اش آغاز شد و بعدها توانست انقالبی در صنعت 
کامپیوتــر ایجاد کند. شــرکت دل دارای صدها هزار کارمند در سرتاســر جهان دارد و دارای 
میلیون ها شرکت، کتابخانه و محقق در سرتاسر جهان است. مایکل دل و سوزان دل در خیریه 

کمک به قربانیان سونامی، کمک بسزایی کردند.
۶-استیوجابز ��

اســتیوجابز رئیس و یکی از بنیانگذاران شرکت اپل است و به دالیلی از دانشگاه اخراج شد و 
توانست به فردی موفق تبدیل شود. او یکی از پیشگامان انقالب کامپیوتر می باشد. از اختراعات 
و تولیدات آن می توان به iPad و iPhone که توانســت زندگی میلیون ها انسان را تغییر دهد. 
او بر این باور و اعتقاد بود که تکنولوژی و فناوری می تواند به حیات انسان کمک بسزایی کند.

۷-پل آلن ��
پل آلن بنیانگذار نرم افزار Xiant و مایکروســافت بود که از دانشــگاه خود اخراج شد. آلن در 
اوایل دههٔ 19 میالدی به عنوان »مرد ایده« شناخته شد. او در همان سنین جوانی در حالیکه 
در استراتژی دنیای سیمی خود بود، شروع به سرمایه گذاری در شرکت های مختلف کرد و به 
گفته اش آینده را روشن می دید. او اینک بنیانگذار بنیاد خانواده پل جی آلن است که نزدیک به 

۳0 میلیون دالر به آنجا اهدا نموده است.
۸-مارک زاکربرگ ��

مارک زاکربرگ نیز یکی از دانشجویان دانشگاه هاروارد بود که از دانشگاه اخراج شد و سپس 
توانست فیس بوک را بنیانگذاری کند. او براین باور بود که با متصل کردن اقسام نقاط جهان 
به یکدیگر، می تواند بزرگترین کار را در حق انسان ها بکند. مارک زاکربرگ به خیریه ها نزدیک 

به 49۸ میلیون دالر کمک کرده است.

فناوری جدید دانشــگاه الفبورو با نام تیئا ازطریق اسکنر لیدار و سیستم 
دوربین، با ســاخت تصویری سه بعدی از محیط نابینایان را در مسیریابی 
راهنمایی می کند. ســگ های راهنما به عنــوان یاری دهنده ای به منظور 
تحرک بیشــتر، نقــش مهمی برای افــراد مبتال به اختــالالت بینایی 
برعهده دارند؛ ولی اســتفاده از این حیوانات بــرای تمامی افراد راهکار 
ایدئالی نیست. مشــکالتی همچون هزینه و کوچک بودن محل زندگی 
و حتی گونه های مختلف آلرژی ســبب شــده اســت این سگ ها برای 
بسیاری از افراد مناسب نباشــند. بااین حال، فناورِی درحال توسعه ای در 
دانشــگاه الفبورو با ارائهٔ ویژگی های سگ راهنما در دستگاهی رباتیک 
که می توان آن را در دســت نگه داشت، راهکار جایگزینی ارائه می دهد. 
این دســتگاه تیِئا )Theia( نام دارد و ایــدهٔ آن را آنتونی کامو، یکی از 
دانشجویان رشتهٔ طراحی صنعتی مطرح کرده است. او برای توسعهٔ این 
دســتگاه از کنسول های بازی واقعیت مجازی و وســایل نقلیهٔ خودران 

الهام گرفته است.
فناوری یادشده هنوز به شکل نمونهٔ اولیه است و مشکالت کوچکی دارد 
که باید حل شــوند. بااین حال، فرض اصلی این اســت که Theia برای 
کمک به افراد مبتال به اختالالت بینایی به منظور حرکت به مقصدشــان 
همچون ســگ راهنما عمل کند. فناوری اصلی در این دســتگاه چیزی 
است که با عنوان ژیروســکوپ لحظهٔ کنترل )CMG( شناخته می شود. 
این فناوری اغلب جزئی از سیســتم های کنترل حالت فضاپیماها ازجمله 
ایستگاه فضایی بین المللی است. CMG به دستگاه تیئا را کمک می کند 
بســته به مکانی کــه در آن قرار دارد، بازخورد نیرو ارائــه دهد و دقیقًا 

همچون بند ســگ راهنما، به عنوان روشــی برای هدایت دارندگانشان 
دســت آن ها را به سمت مســیر مدنظر حرکت دهد. تیئا همچون وسایل 
نقلیهٔ خودران ازطریق اســکنر لیدار و سیستم دوربین که امکان ساخت 
تصویری ســه بعدی از محیط را فراهم می کننــد، راه پیرامونش را پیدا 
می کند. کاربران می توانند ازطریق دســتورها صوتی مقصدشان را وارد 
کنند و پردازنده های تعبیه شــده بهترین مسیر را تشــخیص دهند. تیئا 
هنگام مســیریابی حتی داده های لحظه ای دربــارهٔ تردد عابران پیاده و 
ترافیــک خودروها و وضعیــت آب وهوایی را نیز درنظــر می گیرد. البته 
باتوجه به اینکه نمونهٔ اولیهٔ دســتگاه مشکالتی همچون ویبرهٔ بیش ازحد 
دارد و موتورهــای الکتریکــی آن خراب شــده اســت، پیــش از ارائهٔ 
عملکردهای پیشرفته باید تغییراتی روی آن اعمال شود. بااین حال، کامو 
امیدوار اســت با توسعهٔ بیشتر تیئا مشــکالت پیش آمده حل و حتی این 
امکان ایجاد شود که دستگاه مذکور موانع پیچیده تر همچون آسانسور و 

پله ها و گذرگاه های عابرپیاده را تشخیص دهد. او می گوید:
 هدف بســیاری از افراد نابینا این اســت که اســتقالل داشته باشند و 
به صورت عادی زندگی کنند. بااین حال، متأســفانه بسیاری از افراد مبتال 
به اختالل بینایی احساس می کنند که از موقعیت ها و فعالیت هایی مانند 
معاشــرت و خرید یا رفتن به رســتوران محروم هستند؛ فعالیت هایی که 
برای سایر افراد عادی اســت. این محدودیت ها معمواًل به دلیل ترس و 
اضطراب ناشــی از نبود درک کامل از محیط اطراف شکل می گیرد. تیئا 
این ظرفیت را دارد که مناطق و امکانات الزم برای آســایش فرد نابینا و 
چشــم انداز او از زندگی را گسترش دهد و به آن ها اجازه دهد کمتر بابت 

راه رفتن و موانعی فکر کند که در پایان مســیر منتظر او است.

روزانه ما با دســتانمان ده ها نقطه مختلف را لمس می کنیم که شاید منبع آلودگی باشند و 
گاها رفتار ما این گونه است که تنها با استفاده از یک دستمال ساده، احساس می کنیم که 
دستانمان آلوده نیستند که یک تصور اشــتباه می باشد. منطقی ترین راه برای جلوگیری از 
آلوده شدن دست ها، استفاده از دستکش است که وقتی دستکش را بر دستانمان می پوشانیم 
برخی مشکالت جلوه نمایی می کنند. اولین موردی که می تواند نظر شما را در مورد استفاده 
از دســتکش تغییر دهد، عدم کار کردن گوشی با اســتفاده از این دستکش ها می باشد و از 
آنجائیکه زندگی بدون گوشــی برای هیچ یک از ما ممکن نیســت، قطعاً دستکش را کنار 
می گذاریم. اما اگر این مشــکل برای شما هم پیش آمده است، جای نگرانی نیست چرا که 
دستکش هوشمند که یک نوع دستکش مخصوص کار با گوشی هستند، طراحی و ساخته 
شده اند که می توانید از آنها استفاده کنید. الزم به ذکر است که چند وقت اخیر تحقیقاتی بر 
روی گوشی هوشمند انجام شد و محققان متوجه این شدند که میزان آلودگی موجود بر روی 
گوشی های هوشمند، 1۸ برآر دستگیره سرویس بهداشتی می باشد و علت آن هم مشخص 
اســت! ما هیچ وقت گوشی را ضد عفونی نمی کنیم و بر این باور هستیم که گوشی ها هیچ 
وقت آلوده نمی شوند و این در حالی است که روزانه چند ده بار با دستان آلوده با گوشی های 

هوشمند کار می کنیم.
�� ۳۶۰ Nike Therma Sphere ۱- دستکش هوشمند

بازی در برف و قرار گرفتن در محیط های بسیار سرد، می تواند باعث کاهش میزان عملکرد 
دســت و گوشی شــود که راه حل آن استفاده از دستکش های مناسب و باکیفیت می باشد. 
 Nike Therma شرکت برند و محبوب نایک دستکش مخصوص کار با گوشی لمسی به نام
Sphere ۳60 را طراحی و عرضه کرده اســت که هم آقایان و هم خانم ها می توانند از این 
دستکش ها استفاده کنند. ناگفته نماند که با خرید این دستکش می توانید به آسانی با گوشی 
کار کنید و برای آنکه گوشی شما از دستتان به زمین سقوط نکند، این شرکت از سیلیکون 
در انگشــتان و کف دست استفاده کرده است حتی در سخت ترین شرایط، گوشی از دستان 

شما به زمین پرتاب نخواهد شد. با این حال شما تنها با استفاده از انگشت اشاره و انشگت 
شست این دستکش می توانید با گوشی کار کنید که می تواند نیاز شما را برطرف کنید. برای 

خرید این دستکش باید ۳0 دالر هزینه کنید.
�� Patagonia Synchilla Fleece Gloves ۲- دستکش هوشمند

اگر شــما در مناطق سردســیر زندگی می کنید و کار شــما به گونه ای سخت و در محیط 
آزاد می باشــد، برای جلوگیری از آسیب دیدن پوست دســتان در اثر سرمای سوزان، باید 
از دستکش استفاده کنید که شــرکت Patagonia Synchilla با استفاده از پشم گوسفند 
دستکشــی منحصر بفرد را ایجاد کرده اســت که هم مخصوص آقایان و هم مخصوص 
خانم ها می باشــد. با این حال طراحی این دستکش بسیار هوشــمندانه بوده است چرا که 
می تواند رطوبت را فوراً خشــک کند و در قسمت مچ دست از کش استفاده شده که جلوی 
ورود سرما را به داخل بدن می گیرد. از مهم ترین کاربردهای این دستکش می توان به قابلیت 
آن در استفاده گوشی های لمسی اشاره کرد که شما این دستکش ها می توانید در هوای سر با 

گوشی لمسی خود کار کنید و برای خرید این محصول باید 45 دالر هزینه کنید.
�� Moto Zip Leather Glove ۳- دستکش هوشمند

 ،Moto Zip Leather Glove به نام Banana Republic دستکش هوشــمند مجموعه
دستکش مخصوص آقایان با چرم با کیفیت می باشد که با لباس های رسمی و بسیار شیک 
مطابقت دارد و جلوه ای از جذابیت را به شما اضافه خواهد کرد. با این حال این نوع دستکش 
در ســایز خانم ها وجود ندارد و تنها برای اقایان موجود می باشد که طبق گفته این شرکت، 
100ٔ چرم می باشــد که دارای روکش پشمی می باشــد. این دستکش گوشی لمسی نیز 
می باشــد که می توانید با استفاده از این دستکش، به آسانی با گوشی های لمسی کار کنید. 
از مهم ترین ویژگی های این دســتکش که می توان به آن اشاره کرد، طراحی کالسیک آن 
می باشــد که هر شخصی را به خود می تواند جذب کند. برای خرید این دستکش لوکس و 

جذاب 9۸.50 دالر هزینه کنید که قیمت نسبتاً زیادی می باشد.

در سراســر جهان رکوردهای عجیبی در گینس 
توســط زنان و مردان ثبت شــده اما 10 رکورد 
زنانه به ثبت رســیده که هیچ مردی تا به حال 
نتوانسته آن ها را بشــکند. در طول تاریخ اغلب 
خانم ها به عنوان جنســیت ظریف تر و ضعیف تر 
شــناخته می شــدند. در حالی که بدن خانم ها و 
آقایان با یکدیگر متفاوت است اما موفقیت های 
بسیار زیادی نصیب هر دو می شود. خانم ها سعی 
دارند که گاهی اوقات رشته های مردانه را دنبال 
کنند. مثاًل در اداره باشند یا در یک مکان ورزشی 
اقدام به کار کنند. از این تالش ها هم نتایج خوبی 
گرفته اند. شاید برای مساوی بودن مردان و زنان 
باید اقدامات زیادی انجام شــود اما باید به خاطر 
داشته باشیم که خانم ها هم موفقیت های بسیار 

چشمگیری به دست آوردند.
۱. سریع ترین تایم له کردن سه عدد هندوانه  ��

بین ران های پا
اولگا لیاشــچوک از کشــور اوکراین ســه عدد 
هندوانــه را به مــدت 14.65 به طــرز اعجاب 
انگیزی بین ران هایش له کرد. او امیدوار اســت 
روزی به عنوان قوی ترین زن جهان در کل دنیا 

شناخته شود.
۲. پایین تریــن حالــت اســکیت لیمبــو با  ��

مسافت ۲۵ متر
شریستو شــارما این رکورد را با ورزش اسکیت 
لیمبو به مسافت 25 متر زیر طناب هایی که فقط 

16 سانتی متر باالی زمین بودند طی کرد.
۳. بیشترین تعداد ضربه با سر ��

به مدت یک دقیقه 59 عدد توپ فوتبال با ســر 
دانش آموزان ســیلوانا شــائون در کانادا در اول 
ماه ژوئن ســال 2016 ضربه زده شد. مخاطبان 
زیادی در این مدرسه حضور داشتند و شاهد این 
قهرمانی بودند. شــاید این کار کمی احمقانه به 
نظر برسد اما تصور کنید که چقدر می تواند خسته 

کننده باشد.
۴. مسن ترین ژیمناستیک کار زن ��

جوهانا کوآس مسن ترین خانم ژیمناستیک کار 
در کل دنیا است. او در سال 2012 یعنی در سن 
۸6 سالگی در مسابقات ژیمناستیک شرکت کرد 
و نام او در کتاب رکورد ثبت شد. او هم اکنون 91 
سال دارد و هنوز هم به این ورزش ادامه می دهد.

۵. بزرگ ترین ضربه در تاریخ تنیس ��
مارگارت کورت 24 عنوان مختلف دارد و هفت 

بار رکورد مردان را در تنیس شکسته است.
۶. بیشترین مدال طالی المپیک بسکتبال ��

ترسا ادوارد 4 مدال طالی المپیک و یک مدال 

برنز بــرای بســکتبال دارد. در حالی که کارملو 
آنتونی که یک قهرمان مرد در این رشــته است 

فقط سه عدد مدال طال و یک عدد برنز دارد.
۷. پیرترین فرد زنده جهان ��

خانم اما مارتینا لوئیگیا مورانو آخرین فردی است 
کــه در قرن 19 روی کره زمین متولد شــد. او 
متولد نوامبر 29 نوامبر 1۸99 است و اخیراً 117 

امین تولدش را ایتالیا جشن گرفته است.
۸. پیرترین فرد در کل دنیا ��

پیرترین ســن دنیا، سن 122 ســال و 164 روز 
است.

جین لوییس کالمنت در 21 فوریه ســال 1۸75 
متولد شد و در 4 آگوست سال 1997 از دنیا رفت. 
در واقع الکساندر گراهام بل تلفن، یک سال بعد 

از او تلفن را اختراع کرد.
9. جوان ترین برنده مدال طالی المپیک ��

مارجوری گســترینگ مدال طــالی المپیک را 
برای شیرجه در سال 19۳6 در کم تر از سن 14 
سالگی دریافت کرد و هنوز کسی نتوانسته است 

رکورد او را بشکند.
۱۰. کم تریــن زمــان برای ثبت ســه گل در  ��

فوتبال
کارلیلوید ســه گل را در تایم 16 دقیقه در سال 
2015 در بــازی کاپ جهانــی خانم ها به ثبت 
رســاند. زمانی که افراد در لیگ بازی می کنند، 
باید یک فصل کامل را طی کنند تا بتوانند یک 
گل به هدف بزنند. بنابراین زدن سه گل در 16 

دقیقه قطعاً نیازمند یک سطح تخصصی است.

فناوری جدید دانشگاه الفبورو جایگزینی برای سگ های راهنما است

بهروزادراکی

عصای جدید و منحصر به فرد برای نابینایان

رئیس مرکز فناوری اطالعات، از راه اندازی ســفته دیجیتال و ارائهٔ تسهیالت 
الکترونیکی در دوران جهش دیجیتالی دنیا به دلیل همه گیری ویروس کرونا 

خبر داد.
علی عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت 
اقتصاد و دارایی در جلســهٔ کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای 
مجازی جهت راه اندازی سفته دیجیتال و ارائهٔ تسهیالت الکترونیکی، به شرایط 
دشوار دنیا به دنبال همه گیری ویروس کرونا و ضرورت افزایش خدمات رسانی 
الکترونیکی اشــاره کرد و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در راســتای 

کاهش مراجعات حضوری و تحقق دولت الکترونیک را مهم برشمرد.
به گفتهٔ رئیس مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد 
و دارایــی و طبق مصوبه دولت و کمیته ملی مبارزه با کرونا، ارائهٔ تســهیالت 
به کســب وکارهای آســیب دیده به دنبال همه گیری ویروس کرونا در اولویت 

برنامه های شورای عالی فضای مجازی کشور است.
علی عبداللهی همچنین گزارشی در رابطه با فرایند و عملکرد تخصیص سفته 
الکترونیک و در راستای آن ارائهٔ تسهیالت در کمتر از 24 ساعت دراختیار این 
جلسه قرار داد. وی در همین رابطه به نیاز به احراز هویت برای ارائهٔ تسهیالت 
به متقاضیان اشــاره کرد، ولی باتوجه به روند طوالنی فرایند مذکور در شرایط 

کنونی، ارائهٔ سفته الکترونیکی را گزینهٔ بهتری دانست.
عبداللهی با بیان اینکه ســفته زیرمجموعهٔ خزانه داری و همچنین دارای حق 
تمبر ســازمان امور مالیاتی است، تأکید کرد که هدف اول سفتهٔ الکترونیکی، 
ارائهٔ تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا است و درنهایت دراختیار 

باقی متقاضیان هم قرار می گیرد.

وی همچنیــن افزود که درحال حاضر این خدمت رســانی دراختیار بانک ملی 
قرار دارد؛ اما تنها متعلق به بانک ملی نیســت. عبدالهی تصریح کرد که تمام 
بانک ها می توانند درخواســت خــود را به مرکز فناوری اطالعات و توســعه 
هوشمند ارسال کنند تا پس از بررسی زیرساخت های فنی آن ها، شامل اتصال 
صحیح و چگونگی انجام فرایند تخصیص و ابطال نســخه الکترونیکی سفته، 

این سرویس در اختیارشان قرار گیرد.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی، 
به موضوع احراز هویت و امضای الکترونیکی این سفته الکترونیکی اشاره کرد 
و افــزود که این مهم، به همت دبیرخانه شــورای اجرایی فناوری اطالعات، 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت صمت صورت گرفته است.

فردی به نام مایکل دیمو برای رفع مشــکل آرتروز مادرش یک عصای جدید و مدرن و 
پرکاربرد ساخته است که برای نابینایان هم بسیار مناسب است.

مشــکالت ژنتیکی یکی دیگر از مشکالتی هســتند که می توانند از همان روزهای ابتدا 
زندگی انسان را مختل ســازند. برخی از این مشکالت ارثی هستند و برخی دیگر ممکن 

است مربوط به نحوه نگهداری جنین در دوران بارداری باشد.
با این وجود این چنین مشــکالت دارای حس و حال خوشــایندی نمی باشند. برای مثال 
نابینایی یکی دیگر از دردناک ترین مشــکالتی ژنتیکی است که ممکن است فرد از همان 

ابتدای تولد به آن مبتال باشد و یا به مرور در طول زندگی بینایی خود را از دست بدهد.
حتی تصور کردن زندگی با چشمانی سیاه و نابینا می تواند ساعت ها ما را به فکر فرو ببرد 
که در این هنگام چکارهایی را باید انجام بدهیم؟ چگونه با محیط اطرف خود آشنا شویم؟ 
چگونه منجر به مزاحمت در دیگران نشــویم؟ و هزاران ســؤال متفاوتی که می تواند ما را 

درگیر خود سازد و این افراد را درک کنیم.
یکی از وسایل پر کاربرد نابینایان، عصاهای سفید رنگی است که افراد نابینا برای راه رفتن 
در خیابان ها، خانه و امکان دیگر اســتفاده می کنند و برای آنکه بتوانند از جلوی خود آگاه 

شوند، آنرا بارها و بارها به زمین می زنند و با چشم دلشان مسیر را مشاهده می کنند.
عصای جدید نابینایان می تواند دائم در حالت ایستاده قرار گیرد.

بنابراین ممکن است فرد نابینا گاها به دالیلی این عصا را گم کند و پیدا کردن آن برایشان 
سخت و دشوار باشد. با این وجود استفاده از عصاها تنها مختص افراد نابینا نمی باشد و افراد 
ناتوان و کهن ســال نیز برای راه رفتن از عصاها استفاده می کنند. اما اخیراً عصای جالب 
و امروزه ای معرفی شــد که می تواند تا حدود بسیار زیادی به افرادی که از عصاها استفاده 

می کنند، کمک نماید.
» کودیا » عصای جدید و مدرن امروزی می باشد که می تواند به شدت برای کسانی که از 
عصاها اســتفاده می کنند بسیار مناسب و کاربردی باشد. کودیا راز بزرگی را در خود نهفته 

است و آن هم این است که در انتهای این عصا یک پایه متعادل کننده وزن مکانیکی قرار 
گرفته اســت که به کمک این پایه، عصا می تواند دائماً در حالت ایستاده قرار بگیرد و هر 
زمان که قصد استفاده از آنرا ندارید، تنها باید آنرا در گوشه ای از خانه رها کنید و سپس از 

همان نقطه نیز بردارید.
عصای مدرن

این عصا بســیار جالبی بود که اخیراً توانســت در صفحات مجازی به شدت منتشر شود و 
همان گونه که ذکر کردیم، این عصا می تواند برای ســالمندان و افراد نابینا یا معلوالن نیز 
مناســب و کاربردی باشد. در ساخت این عصا از عنصر سرب استفاده شده است که باعث 

تعادل بیشتر این عصا شده است.
الزم به ذکر است که نام این طراح این عصا، » مایکل دیمو » از یونان است که این عصا 

را تنها برای رفع مشکل آرتروز مادرش طراحی و ساخته است.

سفته دیجیتال در راستای اعطای تسهیالت به کسب وکارها ارائه می شود

الهامپوسانه

افرادمشهورموفقکهبدونسواددنیاراتغییردادند! رکوردهایجهانیزنانهکههنوزهیچمردیآنهارانشکسته
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 فوران آتشفشان کوه »سینابونگ« در جزیره »کارو« اندونزی/ خبرگزاری فرانسه نمایش هوایی به مناسبت روز ملی سنگاپور/ رویترز غذا دادن به کروکودیل ها در باغ وحشی در هند/ رویترز

رونمایی از واکسن کرونا در روسیه

»والدیمیر پوتین« رییس فدراســیون روسیه صبح دیروز 
خبر از ثبت نخستین واکسن کرونا در جهان در کشورش 

داد.
به گزارش خبرگزاری »اســپوتنیک« روســیه، پوتین در 
یک ســخنرانی تلویزیونی از ثبت رسمی نخستین واکسن 
علیه ویروس کرونا در کشــورش خبر داد و مدعی شــد 
این واکسن در بدن افراد »ایمنی پایداری« علیه ویروس 

ایجاد می کند.
رییس فدراسیون روسیه همچنین گفت یکی از دخترانش 
این واکســن را تزریق کرده است. او گفت: » امروز صبح 
برای نخســتین بار در جهان، واکســن ویروس کرونا در 

روسیه به ثبت رسید.«
پوتین با قدردانی از زحمات تیم تحقیقاتی واکسن کرونا در 
کشــورش، ساخت واکسن را قدمی مهم در مبارزه جهانی 

علیه ویروس کرونا توصیف کرد.
نام واکسن تولیدی روسی»اسپوتنیک وی« است.

قرار اســت روســیه از ابتدای ماه آتی میالدی تولید انبوه 
این واکســن را آغاز کند و تا ژانویه سال 2021 )دی ماه 
1۳99( میلیون ها »ُدز« از واکسن تولیدی روسیه در برای 

واکسیناسیون دردسترش همگان خواهد بود.
واکسن ساخت روســیه در موسسه »تحقیقاتی گامالیا« با 

همکاری وزارت دفاع روسیه تولید شده است.
تولید ســریع این واکسن در شرایطی که دیگر پروژه های 
تولیدی واکســن در جهان در فازهای نهایی آزمایش های 
بالینی قرار دارد، شک و تردیدهایی را درباره ایمنی پایدار 
آن ایجاد کرده است؛ اما مقامات بهداشتی روسیه مدعی اند 
واکسن تولیدی آنها ایمنی پایداری در بدن افراد واکسینه 

شده پدید می آورد.

رویداد

دوستی های مانا و اقتصاد کشمشی!

جــن کم بود یکی هم از دیوار پرید! تحریم ها کم بود، کرونا هم 
به داستان اضافه شد. یعنی االن شما کافی است یقه یک مسئول 
ببخشید جلوی یک مسئول را بگیرید و محترمانه از ایشان بپرسید 
باالخره این ماجرای دالر و ســکه و مسکن و ... کی به پایان می 
رسد؟ خودرو و مسکن بخریم یا نه؟! حاال خودرو و مسکن را برای 
شوخی گفتیم، مرغ و گوشت و تخم مرغ بخریم یا قیمت آنها هم 
حبابی اســت؟! اینجاســت که بی برو برگرد خیلی آرام دستش را 
روی شــانه شــما می گذارد و مثل سکانس های تاالر شیشه ای 
بورس، با انگشــت سبابه توجه شــما را به نماد تحریم ها و کرونا 

جلب می کند و نقش ســوء تدبیر، عــدم مدیریت، وجود مدیران 
ناکارآمد و خســته، اخالل در نظام ارزی، اختالس های گسترده، 
فســاد اقتصادی، قاچاق کاال و ارز، داستان های هزار و یک شب 
طبری ها و اذناب و ... را در گرفتاری های اخیر مردم در حد نعناع 

روی ساالد شیرازی می داند و بس !
ما معمولی ها هم که کاری از دست مان برنمی آید مجبوریم این 
روزها هاج و واج افزایش نجومــی قیمت ها را نگاه کنیم و قربه 
الی اهلل، فقط روز را شب کنیم تا شاید توطئه دشمنان خنثی شود 
و گزارشــگر رســانه ملی یک بار دیگر میکروفنش را بگیرد و در 
خیابان دنبال مصاحبه شونده ای بگردد و از او در خصوص کاهش 
چشــمگیر نرخ ارز و دالر و مسکن و خودرو و مرغ و تخم مرغ و 
الستیک و لبنیات و حبوبات و طالجات، سبزیجات و ... )اوووووف 

.... نفسم گرفت( و ترکیدن حباب شان بپرسد!

البته معمولی بودن ما معمولی ها در سرنوشت اقتصادی ما و فشار 
های اکونومیک، بی تاثیر نیســت! داده های آنتروپولوژی )مردم 
شناسی( نشــان می دهد که افرادی که دوست درست و حسابی 
ندارند، اصاًل عمر نمی کنند! به قول ابن حســام خوســفی» عمر 
که بی یاد دوســت، می گذرد، عمر نیســت!« اینکه ما دوستانی 
بهتر از برگ درخت نداریم که خودشــان را از پنجره ســاختمان 
شــش طبقه پائین پرت کنند، همان دوستانی که شیشه اتومبیل 
میلیاردی شــان را تا ته باال می کشــند که یک ذره دود هم وارد 
نشــود، همان قماش دوستانی که اجازه می دهند شما در محضر 
به جای همسرتان امضاء کنید و انگشت بزنید، همان دوستانی که 
برای وارد کردن ارز مملکت باید تهدید به افشای نام شان شوند، 
دوستانی که دالر جهانگیری می گیرند و کاال وارد می کنند ولی 
بــا دالر غیر جهانگیری با خلق اهلل حســاب می کنند و ... تقصیر 

هیچ کس نیســت! قاضی و دادســتان و زعمای قوم قضاوت هم 
درمانده اند که با این دوستان چه کنند وگرنه تکلیف خود متهمان 

که مشخص است!
فقط یادمان باشــد که اگر شــرایط اقتصادی مان این روز ها در 
کشمشــی ترین و پیچیده ترین حالت تاریخ مملکت قرار دارد، در 
حالی که با هیچ کشــوری در جنگ نیستیم و انواع و اقسام منابع 
زمینی و زیر زمینی و نیروی انســانی جوان و حاضر به یراق و پا 
به کار داریم، به این خاطر است که دوستی ها دست و بال مان را 
بسته است و نمی توانیم به داماد فالن وزیر و دختر بهمان وزیر و 
پسر فالن نماینده و برادر فالن مسئول و ... نه بگوئیم! بعد هم در 
راســتای همین دوستی های مانا، حاضریم برای نگه داشتن یک 
مدیر ناالیق و فاسد و بازنشسته، ده ها بلکه صد ها مدیر جوان و 

الیق و سالم را قربانی کنیم! فقط همین...

 احمق ها وارد می شوند / همراهی با اعتراضات در لبنان تا سرکوب مخالفان نژاد پرستی ��

چشم انتظار در خاک رفتگان
چشم انتظار در خاک رفتگان اثر برجسته ی 
میگل آنخل آستوریاس، نویسنده گواتماالیی 
اســت که به راحتی می توان آن را شاهکار 
نامید. آســتوریاس در ســال 1967 توانست 
برنده جایزه نوبل ادبیات شود. موسسه نوبل 
این جایزه را به خاطر »دســتاوردهای ارزنده 
ادبی او، که ریشه در صفات ملّی و سنت های 
مردم بومی آمریکای التین دارد«، به او اهدا 

کرده اســت. در این رمان هم شما می توانید صفات ملی و سنت های 
مردم بومی را به وفور مشاهده کنید.

یکی از همین صفات ملی باور عمومی مردم به باز ماندن چشم مردگان 
در گور اســت. همین موضوع در عنوان کتاب نیز به چشــم می خورد: 
»چشِم انتظاِر در خاک رفتگان«. در خاک رفتگان، با چشمان باز منتظر 
اجرای عدالت هستند و تا زمانی که مردم زنده نتوانند این کار را انجام 
دهند چشمان مردگان بسته نمی شود و آرام نخواهند گرفت. در قسمتی 

از کتاب در این باره چنین می خوانیم:
خوامبو، همه ی مرده های ســاحل با چشــمای بــاز رفته ن زیر خاک، 
همه شــون خوامبو… تا وقتی ظلم به دنیا حکومت می کنه، چشمای 
مرده های زیر خاک بســته نمی شه. واسه همینه که تا باید به اعتصاب 
بزرگ کمک کنی تا عدالت جای ظلم رو بگیره و مرده ها باالخره بتونن 
چشماشــون رو ببندن و راحت بخوابن. )رمان چشــم انتظار در خاک 
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وحیدحاجسعیدی

کاریکاتور

نمایشــگاه گروهــی » میالد صلــح « با حضور جمعــی از اســاتید و هنرمندان 
هنرهای تجســمی روز جمعه هفدهم امرداد ماه در گالری برج میالد افتتاح شــد. 
این نمایشگاه تجسمی که شــامل 105 اثر از آثار ۸0 هنرمند ایرانی در حوزه های 
نقاشــی ، تصویرســازی ، کاریکاتور ، حجم و عکاســی بود با حضور جمع کثیری 
 از عالقمندان با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد تــا در این روزهای

پر تب و تاب کرونایی، پیام صلح و دوستی را برای مخاطبان خود به ارمغان بیاورد. 
حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان تهران در کنار پیشکسوتان هنر 
 ایران چون اکبر نیکان پور، آرمان اســتپانیان ، مهرداد قهرمانی و هنرمندانی چون
 عماد صالحی ، عیسی چوالندیم ، محمد پهنابی ، ثریا نیکوروش ، سپیده فرامرزی ،
  منیره نوری و هلیا سلمانی از جمله نکات موفقیت این نمایشگاه طی سه روز برگزاری بود.

در ســخنرانی ابتدایی این برنامه مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران 
ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این نمایشــگاه بر لزوم توجه بیش از پیش انســان 

معاصر به صلح دوســتی اشــاره کرد و یکی از رســالت های هنرمندان را بســط 
این اندیشــه انسان دوســتانه در جوامع برشــمرد. احد جاودانی در بخش دیگری 
از ســخنان کوتاهش گفت : » از اینکــه امروز این فرصت را داشــتم تا در میان 
جمعی از هنرمندان خوب کشــورمان حاضر شــوم بسیار خوشحالم و البته از اینکه 
آثــاری چنین زیبا با یک شــعار واحد از نقاط مختلف کشــور گردآوری شــده تا 
 تلنگری ویژه بر روح من و شــما بازدیدکنندگان محترم باشد هم بسیار خرسندم«.

در بخــش های دیگر این برنامه اســاتید فعال در این نمایشــگاه یک به یک به 
ایراد ســخنرانی پرداختند و سخنان اکبر نیکان پور ، عماد صالحی ، ثریا نیکوروش 
 ، ســپیده فرامرزی ، منیره نوری و هلیا ســلمانی با اســتقبال حاضران همراه بود.

در همین ارتباط هلیا ســلمانی برگزارکننده و کیوریتور نمایشــگاه »میالد صلح« 
پیرامــون این رویــداد گفــت : » از ابتدا بر دو هدف این نمایشــگاه را اســتوار 
کردیم. نخســت اینکه ما هنرمنــدان در کنارهم تالش کنیم تــا بازدیدکنندگان 
داخلــی را به تفکر و تامــل در واژه صلح وا داریم و دوم اینکــه برای رویدادهای 
بعــدی مــا در عرصه بین المللــی ، منبع و مجموعــه خوبی از آثار تجســمی با 
پیــش زمینه صلح فراهم کرده باشــیم تا بــزودی در عرصه دیپلماســی هنری 
 بتوانیــم هنــر غنی ایــران را بــرای مخاطبان خارجــی به نمایــش بگذاریم.«

همچنیــن نیما نوربخش روزنامه نگار و مشــاور هنری این پــروژه طی گفتگوی 
 کوتاهــی بــا خبرنــگاران گفت : » آنچــه که موجب شــد در این نمایشــگاه و 
 برنامــه های آتی ایــن پروژه همگام بــا هنرمندان قدم بردارم در وهله نخســت 
حــس خوب همکاری حرفــه ای با گروه هلیــا آرت گالری بــود و در وهله دوم 
همراســتا بودن عشــق و دانش اندک هنری بنده با تخصص اساتید فعال در این 

 گروه اســت که میل به موفقیت را در قلب آنان به روشــنی می توان دید و شنید«.
 گفتنی اســت گــروه هلیا آرت گالری بــه مدیریت هلیا ســلمانی تاکنون بیش از

 50 نمایشــگاه داخلی و خارجی در عرصه هنرهای تجســمی برگزار کرده اند که 
از جمله آنها می توان به نمایشــگاه هایی در لندن ، هانوفر ، اســتانبول ، کاخ موزه 
نیاوران ، مجموعه سعدآباد ، کاخ موزه عباسی ، موسسه صبا و بسیاری دیگر اشاره 
کرد. طراح پوســتر این نمایشگاه استاد آرمان استپانیان بود و طراحی و اجرای امور 
 گرافیکی را ســعید قره خانی و مشاور هنری پروژه را نیما نوربخش برعهده داشتند.

اســامی هنرمندان شرکت کننده در نمایشــگاه » میالد صلح « : آرمان استپانیان 
 ، ساســان آهي، ســعید آقانژاد، مریم اسماعیل زاده، ســحر احمدي، اعظم امامي، 
 عاطفه اســماعیلي، ایلیا افشــارمند، النا امامي، مینا ایرانشــاهي، مرضیه برخوردار، 
فاطمه بیات، حســین پروندي، محمد پهنابي ، دریا پیرمرادي، منصوره ترشــیزي، 

سحر تابان مهر، الیانا تقوي، نگار جمشیدي نژاد، نیلوفر چاوشي، عیسي چوالندیم، 
 نــدا حضرتي، آمنــه خانلربیک، حورا خاکدامن، پرســتو خلیفــه، آوا دالک خیلي، 
مولود راستگو، ثمین رحماني، روژینا روغني کامشگران، روژین روغني کامشگران، 
 آزاده زندیه، بهار ســرکاي، فهیمه ســلیم پور، هلیا ســلماني، خدیجه ســلیمیان،
 حانیه ســادات اخروي، مرجان شــعراي نجاتي، عماد صالحي، مســعود صالحي،
 لیــال صباغي، میتــرا ظریف کیــوان، محمد صحرانورد، عبدالباســط شــیخي،
 ســپیده فرامرزي، زهرا فرشــچي، آفرین قیومي، حانیه قاســمي، مهشاد قائدي،
 هانیــه قلعه شــاهي، مهــرداد قهرماني ،حســین قیطاســي، فاطمــه کاظمي،

 منیــره کاظمــي، الهــام کاویاني، ســحر کرمــي، آزاده کریمي، لیــال کریمي، 
مریم کریمیان، تارا کشــفي، نســرین کیاني، فاطمه لچیناني، بهرامشاه محمودي، 
 نرگــس محمدي، ســحر مصطفــوي، زینــب میرزایــي، مهدیه موســي زاده، 
 عماد ممشلي، شهال مهاجري، الناز مهاجراني، ساره مهدوي مقدم، موژان نجف زاده، 
 الهام ندایي، سعیده نجیمي، نازلي نظري، منیره نوري، اکبر نیکان پور، ثریا نیکوروش،

 فائزه وکیلي، مینو وکیلي و فاطمه باقرنسب.
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