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 هفته نامه سراسری اقتصاد   ی- اجتماعی 

4

9

3

بازنشستگان 
و کابوس سال نو

4

حجم کسادی معامالت در  بهمن ماه یک دهه گذشته بی سابقه بود

2

اعطای سهمیه بنزین 
به خانوارهای 

فاقد خودرو

بیکاران کرونایی
 همچنان در 

بالتکلیفی

پالس های مثبت 
برای طالی سیاه

ویروس جدیدی که 
بشر را نابود می کند!

با 
توجه به اینکه سیاســت ایــران اقدام در برابر 
اقدام اســت، ما نیز می توانیم در برابر اقدامات 
آمریکا، قدم متناسبی برداریم. براساس ضرب 
المثلی که در ایران رایج است می توانیم بگوییم 
آمریکایی ها با این اقــدام روغن ریخته را نذر 
امامزاده کرده اند چرا که اصاًل مکانیسم ماشه 
علیه ایران فعال نشــد و آنچه که آمریکایی ها 
انجام داده بودند غیرقانونی بود و مورد پذیرش 
دیگر کشورها هم قرار نگرفت. به نظر می رسد 
آمریکایی هــا با این اقدام در تالش بوده اند که 
به نوعی حســن نیت خود را نشان دهند آن ها 
در همین چارچوب نامه پیشــین خود در مورد 
اجرای مکانیزم ماشه را پس گرفته اند. در برابر 
این اقــدام، ایران می تواند بــه صورت موقت 
نامه ای که بــه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در ارتباط با توقف اجــرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی داده اســت را به صــورت موقت پس 
بگیرد تا ببیند شــرایط و اقدامات بعدی آمریکا 
چه خواهد بود. آقای گروســی دبیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی نیز قرار اســت فردا 
به تهــران بیاید و در روز یکشــنبه با مقامات 
ایران دیدار و رایزنی کند و می توان در جریان 
این مالقات در ارتباط با این شــرایط رایزنی و 
گفت و گو کرد.  از طرفی به نظر می رســد که 
اروپایی ها در پاسخ به پیشنهاد آقای ظریف به 
آقای لــورل چنین موضوعی را مطرح کرده اند 
و شــاید این اقدام بتواند گره ای را باز کند چرا 
که باید کار از یک جایی شــروع شــود.  اگر 
قرار اســت مذاکراتی انجام شود این مذاکرات 
باید در چارچوب اجرای برجام باشــد نه اینکه 
طرف های مقابل بخواهند تعهدات و شــروط 

جدیدی را به ایران تحمیل کنند.  
همچنین در رابطه با اقدام آمریکایی ها در رفع 
محدودیت های اعمال شده برای دیپلمات های 
ایرانی مســتقر در نیویورک باید گفت در زمان 
دولت ترامپ وقتی این محدودیت ها اعمال شد 
این موضوع مورد اعتراض سازمان ملل و دیگر 
کشورها نیز قرار گرفت. رفع این محدودیت ها 
اقدامی مثبت است و می تواند اقدام مثبتی برای 
مذاکرات و مسائل پیرامون آن باشد و مناسب 
اســت که ایران از این اقدامات اســتقبال کند 
و در برابر اقدامات صــورت گرفته با توجه به 
استراتژی اقدام در برابر اقدام، اقدامی را انجام 
دهد و در ادامه براســاس دیگر اقدامات بعدی 
آمریکا و شــرایطی که پیــش می آید تصمیم 

گیری های متناسب صورت بگیرد.

نگاه نخست

استراتژی اقدام در برابر اقدام
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3

بایدن 
در حال بررسی 
لغو تحریم های 
ایران

توافق ایران و آژانس شکایت نمایندگان مجلس  از روحانی و صالحی را رقم زد

برجام محل مناقشه دولت و مجلس

عده ای کارشان 
فحاشی به وزارت 
نفت است
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* حسن بهشتی پور  

مانور دورمیزی زلزله!

امروز متوجه شــدم که سازمان مدیریت بحران شهر تهران، مانوری مجازی 
ولیکن با حضور عوامل مدیریت بحران ۹ اســتان کشــور برای پهنه شرق 
تهران طی این روزهای اخیر تدارک و می خواســت دو روز آخر ماه بهمن و 
اول و دوم اسفند در تهران برگزار کند که بدلیل زلزله سی سخت کنسل شد، 

الحمداهلل رب العالمین که کنسل شد! حیرت زده شدم!
در این ایام کرونا با شــیوع ویرانگر ویروس انگلیســی کرونا، که خود یک 
بحران بزرگ قلمداد می شــود! با ۱۰ الی ۲۰ نفر از ۹ استان آنهم »بصورت 
فیزیکی« برای یک مانور بی معنا و پر از اشــکال )به یادداشت های قبلی در 
باال رجوع بفرمایید(، آنهم دورمیزی و آنهم با تهی کردن افراد و متخصصان 

حوزه مدیریت بحران ۹ استان برای چند روز!
آنهم با ســطح عملیاتی مانور که سطح عملیاتی دور میزی است! و فقط باید 
بعد از صبحانه و شــنیدن ســخنان مدیران و مقدمات، این عده در دو محل 
تعیین شده خود را می رسانیدند و می گفتند، حاضر! )علی الرغم اینکه در زمان 

زلزله واقعی در تهران امکان ترددی نخواهیم داشت!(
عجب اتفاق نامیمونی می خواست رخ دهد، آنهم توسط سازمان بحران تهران 

که قرار است تهران را در زمان بحران مدیریت کند!
در یادداشــت قبلی خود بــه خیالی و توهمی بودن این مســائل به تفصیل 
اشــاره کرده ام ولی واقعًا چه کسی اجازه چنین اقداماتی را صادر کرده است 
و می کند. کدام عقل نیمه ســلیمی استانی را از افراد متخصص فن مدیریت 
بحــران برای چنــد روز خالی می کند تا برای یک مانــور توهمی در تهران 

شرکت کنند؟
این موضوع تنها نشان دهنده این مطلب است که فرد یا افراد تصمیم گیرنده 
درکی از زلزله ندارند ولی برای زلزله تهران برنامه می نویســند! اگر در همین 
دوران زلزله ای برای این ۹ اســتان رخ دهد )طبیعت زلزله انی است( که اهلل 
اکبر افتاد، چه کسی باید در خدمت رسانی به این استانها فعال می شد! استان 
پیشتاز تهران یعنی اصفهان! اصفهان بین خود، استان همجوار و یا تهران چه 
باید می کرد! ای مردم چقدر بگویم این تفکر از پایه غلط و نه تنها غلط است 
بلکه ویرانگر اســت! فکر کردیم همه چیز به همین سادگی است؟ یک شبه 
مدیر بحران شدیم و مدیریت یک کالن شهر ۱۴ ملیونی را بدست گرفتیم!

گویا قرار اســت در ۱۲ اسفند هم برای ســه پهنه باقی مانده تهران با بقیه 
اســتانهای معین و تعداد کثیری از عوامل ضد بحران استانها از این برنامه ها 
ترتیب داده شود! اهلل اکبر چه عرض کنم، چقدر بگویم یا به کی اصاًل بگویم؟ 

آیا اصاًل می فهمیم زلزله چیست و مدیریت بحران زلزله یعنی چه؟
عالی ترین مقامات کشــوری و لشکری دخالت مســتقیم و به موضوع زلزله 
تهران ورود نمایند لطفًا، واهلل بیشــتر از این درد را نمی توانم بازتر کنم سی 
سال است دارم می گویم این بساط ها باید همگی جمع شود، این یک گوشه 
از برنامه ریزی مدیریت ابر شــهر تهران بود که بنظر بنده فقط خداوند برای 

جلوگیری از یک بحران دیگر از ان جلوگیری کرد!
قرار نیست که امام زمان )عج( خودشان تشریف بیاورند و برای حفظ مؤمنین 
و مســلمین و مردم بفرمایند جمع کنید اینکار ها را! ممکن اســت در بیان 
معلمی مثل بنده این مطلب بیان شود که سی سال است از مدیریت بحران 

زلزله می گویم و می نویسم و فریاد می زنم.

فریبرز ناطقی الهی

نقد هفته
عادت نمی کنیم

یک ســال گذشت، یک سال پرتالطم از آن روزی که در 
خبرهــا خواندیم دو مورد بیمار مبتال به ویروس کرونا در 

قم شناسایی شدند.
بهت زده بــه یکدیگر نگاه کردیم و هزاران پرســش در 
سرمان شکل گرفت درباره آینده پیش رو... آن روزهایی 
که هنوز به ســیاهی امروزمان نبودنــد. همان روزهایی 
که کادر درمان با لباس های عجیب غریب شــان برایمان 
می رقصیدنــد تا مبادا روحیه مان از دســت برود و ما هم 
از دل قرنطینه ای که نمی دانســتیم چقدر طول می کشد، 
درحالی که دســتور پخــت انواع نان را ســرچ می دادیم، 
هشتگ می زدیم کروناراشکست_می دهیم و امید داشتیم 
به آنچه می نوشــتیم، به کم شدن شر این ویروس تاجدار 
با شروع فصل گرما... آن روزها که تعداد کشته های کرونا 
تنها یک عدد نبود و با هر شماره باال رفتنش چشم هایمان 
گرد می شــد و ترس بیش از پیش قلبمان را در مشــت 
خود می فشرد.حاال یک ســال از آن روزها می گذرد و ما 
عادت کردیم. عادت کردیم به دست ندادن، بغل نکردن 
و نبوسیدن عزیزانمان... عادت کردیم به شستن دهها باره 
دست هایمان در روز و به شستن خریدهایمان و احتیاط در 
رفت و آمدهای روزمره.... به پر و خالی شدن شیشه های 
الکل و به ماســک زدن.. حتی این روزهای اخیر تالش 
می کنیم که عادت کنیم به حضور در جامعه با دو ماسک!

عادت کردیم به تعطیلی مدرسه ها و آموزش آنالین؛ خالی 
ماندن ســالن های تئاتر و انتقال صحنه تئاتر به فضاهای 
ســرباز خیابانی ما عادت کردیم به طوالنی شــدن صف 
فیلم های اکران نشده و لیست سالن های سینمای تعطیل 
شــده، به فوتبال بی تماشاگر، به کنسرت آنالین، به همه 
اینها عادت کردیم، اما امان از جای خالی عزیزانمان... که 
ناغافل و با شبیخون این ویروس منحوس از پای درآمدند 
و جای خالی شــان، حفره ای شــد در قلب ما بازمانده ها، 
مــا ماندیم و ســوگواری ای کــه انگار هیــچ گاه تمامی 
ندارد، ما ماندیم و ســپردن عزیزانمان به دست خاک در 
غربت و تنهایی، شــاید برای همین است که رفتنشان را 
باور نمی کنیــم، که هنوز در خــواب و رؤیا می بینیم که 
برگشــته اند و فکر می کنیم با پایان پروسه تزریق واکسن 

کرونا آن ها هم برمی گردند.
مــا ماندیم و مــادری که دیگر نداریمــش، پدری که از 
دســتمان رفت، پسری که دیگر نیســت، دختری که به 
آغــوش خاک رفت، مــا ماندیم و غمــی بی پایان برای 
فقدانی که هیچ گاه به آن عادت نخواهیم کرد و سوگواری 
تمام نشــدنی برای مرده گان امسال که شاید عاشق ترین 

زنده گان بودند.

فاطمه پاقلعه نژاد

دیدگاه

* علی حیدری 

سِر بی کاله کارگران

 بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیمی 
از جمعیت کشــور را تشکیل می دهند و اگر چه جزو اقشار مولد و 
زحمتکش جامعه هستند ولیکن در بهره مندی از منابع عمومی و 
اعتبارات دولتی، جزو محروم ترین افراد می باشند و غالباً شهروند 

درجه ۲ محسوب می شوند.
کارگران متأســفانه و به هر تقدیر در هیچیک از قوای سه گانه 
نیــز دارای نماینده، ســخنگو و مدافع نیســتند و بخاطر فقدان 
تشــکل های واقعی که ماهیت صنفی و حرفه ای داشته باشند و 
بتوانند مطالبات اعضــای خود را به خوبی نمایندگی کنند، عماًل 
در نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور، 
همواره سرشان بدون کاله می ماند و علیرغم اینکه نقش محوری 
در تولید محصوالت و خدمات دارنــد ولیکن از منابع عمومی و 
اعتبارات دولتی حصه کمتری نصیب آنها می شود.سازمان تأمین 
اجتماعی اگرچه مبتنی بر سه جانبه گرایی و مشارکت بیمه شده 
)کارگر، کارمند، کارپذیر و …(، کارفرما و دولت شــکل گرفته و 
قوام یافته است ولیکن منابع مالی که دولت و کارفرما به حساب 
ســازمان تأمین اجتماعی می ریزند، جزو حقوق بنیادین کارگران 
بوده و تبدیل به یک مال مشــاع بین النسلی می شود. به عبارت 
دیگر حق بیمه تأمین اجتماعی بخشی از بهره ای است که عوامل 
تولید بویژه کارگران بایســتی از ارزش افــزوده تولیدی صنعت 
-بازارهــا ببرند. بویژه آنکه کارفرمایان حق بیمه تأمین اجتماعی 
بابــت کارگران را جزو هزینه عملیاتی محســوب کرده و آن را از 
مصــرف کنندگان دریافت می کنند و بعــالوه اینکه کارفرمایان 
این حق بیمه کارگران را در مذاکرات سه جانبه مربوط به تعیین 
دستمزدها )شورایعالی کار( به عنوان جزئی از دستمزد، مجدداً به 

حساب کارگران می گذارند.
کمــا اینکه در حال حاضر صرف نظر از فرار بیمه ای، کارفرمایان 
بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکارند. 
در سمت دیگر از این مثلث سه جانبه، دولت نیز طی چند دهه اخیر 
سهم الشرکه قانونی خود را به سازمان تأمین اجتماعی و در واقع به 
کارگران نپرداخته است و تنها بیمه شدگان )کارگران، کارمندان و 
…( هستند که خوش حساب بوده و قبل از دریافت حقوق خود، 

حق بیمه متعلقه از آن کسر می گردد.
روند رو به تزاید تولید و انباشــت بدهی های دولت به ســازمان 
تأمین اجتماعی یک امر مزمن و ســنواتی است و تاکنون غالب 
دولتها در این زمینه، کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشــته اند 
و در حــال حاضر بدهی دولت به ســازمان تأمین اجتماعی، بالغ 
بر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان شــده است، که این رقم با اعمال نرخ 
سود اوراق مشارکت محاسبه شده وگرنه ارزش روز واقعی آن در 
مقایســه با سایر صنعت – بازارها حداقل ۵ برابر این رقم خواهد 
بود و این یعنی عدم النفع مضاعف کارگران که صاحب واقعی این 
ذخایر و اندوخته ها می باشــند. طی چند دهه اخیر علیرغم اینکه 
دولت و مجلس و … به روند بدهی های دولت به بانک مرکزی، 
بدهی های دولت بــه پیمانکاران طرح های عمرانی و بدهی های 

دولت به بنیادها، نهادها و قرارگاه ها حســاس هستند، ولیکن در 
قبال بدهی دولت به کارگران )سازمان تأمین اجتماعی( حساسیت 
بــه خرج نمی دهند و گام عملی در رابطه با تأدیه این بدهی ها بر 
نمی دارند.طی یک دهه اخیر کــه صندوقهای دولتی و دو جانبه 
)کارمند – دولت( مربوط به دســتگاه های اجرایی دچار کســری 
شده اند، دولت صدها هزار میلیارد تومان به آنها کمک بالعوض 
می کند، برای همسان سازی مستمری های کارکنان به گونه ای 
که مغایر با اصول علمی و بر خالف تجارب دنیا و حتی کشورهای 
ثروتمند، نرخ جایگزینی )شاخص مقایسه حقوق بازنشسته با فرد 
شــاغل مشــابه( در ایران به باالتر از صد رسیده است و سرجمع 
دریافتی افراد بازنشســته از دریافتی فرد شاغل مشابه خودشان 
بیشتر شده است و در این شرایط هیچ انگیزه ای برای کار و تالش 
وجــود ندارد.مضحک تر آنکه این صندوق های دولتی مشــغول 
شــرکت داری وب نگاهداری هستند و در حالی که طبق قانون 
و براساس منطبق، این صندوق ها بایستی ابتدا شرکت های خود 
را بفروشند و خرج پرداخت مستمری کنند و سپس دولت به آنها 
کمک کند )از منظر اینکه تضمین تداوم خدمات رسانی و تعهدات 
قانونی صندوقهای بازنشستگی با دولت است( مع االسف دولت 
به حدود ۱۸ صندوق دولتی دو جانبه که کارمندان در آن هستند 
و بنگاه دار بزرگ می باشــند، کمک بالعوض می کند برای باال 
بردن مستمری کارمندان ولی از دادن بدهی خود به سازمان تأمین 
اجتماعی برای متناسب سازی سازی حقوق کارگران بازنشسته، 
استنکاف می ورزد.نتیجه آنکه نیمی از جمعیت کشور که اتفاقاً در 
صحنه های انقالب، جنگ، بازسازی و در عرصه تولید همیشه در 
صف مقدم بوده و هستند، در زمان توزیع منابع عمومی و اعتبارات 
دولتی در انتهای صف قرار گرفته و می گیرند و هیچگاه در نظامات 
تصمیم ســازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی نظام، به چشم 
نمی آیند و چه بســا در بسیاری از بودجه های سنواتی کل کشور 

حتی از انتهای صف هم به بیرون صف پرتاب شده اند.
در بودجه ســال ۱۴۰۰ نیز همین قصه تلخ تکرار شــد و دولت 
در الیحه اولیه بودجه کل کشــور، اعتباری را جهت باز پرداخت 
بدهی های خود به ســازمان تأمین اجتماعــی )حتی برای تأدیه 
بدهی های جاری دولت که در سال آینده بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد 
تومان می شود( پیش بینی نکرده بود و در کمیسیون تلفیق مجلس 
رقم نازلی لحاظ شد و زمانی که کلیات مصوبات کمیسیون تلفیق 
در خصوص الیحه بودجه کل کشــور رد شــد و الیحه جهت 
اصالح در دستور کار دولت قرار گرفت مجدداً نیز رقم الزم برای 
تأدیه بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی )برای پوشش 
بدهی های جاری دولت و نیز برای اختصاص به متناســب سازی 
مستمری کارگران بازنشسته( پیش بینی نشده است. علیرغم همه 
تکالیف قانونی دولت )ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر 
تأدیه کامل بدهی ها در طول سال های برنامه( و به رغم همه قول 
و قرارهایی که دولت به کارگــران داده بود، در اصالحیه بودجه 
سال ۱۴۰۰ که در هفته گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال 
شــد و عنقریب در دســتور کار مجلس قرار خواهد گرفت. هیچ 
رقمی برای تأدیه بدهی های دولت به سازمان )جهت اختصاص به 
متناسب سازی مستمری کارگران( لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده، 
حتی تکاپوی بدهی های بیمه ای جاری دولت به ســازمان تأمین 
*نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی اجتماعی را نمی کند.  

بایدن:
 آماده ام با گروه 1+5 وارد 

گفت وگو شوم
رئیس جمهــوری آمریکا با بیــان اینکه چالش های 
امنیتی امروز متفاوت اســت، گفت آمریکا بازگشــته 
است. جو بایدن با حضور مجازی در کنفرانس امنیتی 
مونیخ همــراه با آنگال مرکل صــدر اعظم آلمان و 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، این مطلب 
را مطــرح کرد.وی با اشــاره به مــاده پنجم پیمان 
آتالنتیک شــمالی گفت هر حمله بــه یکی، حمله 
بــه دیگری خواهد بود و متعهد هســتیم به صورت 
جمعی با تهدیدهــا مقابله کنیــم. رئیس جمهوری 
آمریــکا افزود: می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که 
افغانستان هرگز به محل و پایگاه تروریست ها تبدیل 
نخواهد شــد. بایدن با تاکید بر مبارزه با تروریسم در 
عراق و سایر جهان گفت: خروج نیروهای آمریکایی 
از آلمان را متوقف کردم و ســقف تعیین شده دولت 
گذشــته برای تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان را 

برمی دارم.
بایدن همچنین به روســیه اشاره کرد و گفت: پوتین 
قصد تضعیف ائتالف ناتو را دارد، تهدید یک کشــور 

مستقل برای کرملین بسیار آسان تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ممکن است چالش های ما با روسیه 
متفاوت تر از چین باشــد، خاطرنشان کرد: به همان 
اندازه این چالش اهمیــت دارد. نمی توانیم به دوران 

جنگ سرد بازگردیم.
وی منع گسترش هسته ای را هم نیازمند دیپلماسی 
دانســت و ادامه داد: به همین دلیل آمریکا و روسیه 
توافق استارت جدید را تمدید کردند و به همین دلیل 

آماده ام با گروه ۱+۵ وارد گفت وگو شوم.

بازارمسکن رِکورد دار  ُر کود
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پشت پرده توجه 
محمود احمدی نژاد به سپاه

خبرآنالین: ســخنگوی حزب کارگزاران بر این باور اســت که 
احمدی نژاد از توجهی که به ســپاه کرد به گونه ای که بیش از 
دو سوم استاندارانش را از سپاه تشکیل داد، وزرایش از سپاه بود 
و پول زیاد و کارهای پیمانکاری به سپاه داد  در نتیجه هدفش 
ایــن بود در حرف آخری کــه می خواهد به رهبری بزند در آن 
حرف آخر، سپاه همراهی اش کند. حسین مرعشی، سخنگوی 
حزب کارگــزاران درباره ورود کاندیــدای نظامی به انتخابات 
۱۴۰۰ گفت: اگر نظامی ها از ذیل فرماندهی کل قوا خودشــان 
را باالتر بکشند اولین مساله ای که باید در مورد آن مردد شویم 
وفاداریشان به فرماندهی کل قوا است و این برای کشور بسیار 
خطرناک اســت. نظامی ها تمامیت خواه هستند و همه چیز را 
می خواهنــد مثال اگر فردی مانند آقــای احمدی نژاد باال بیاید 
قدرت ســپاه را با خودش دارد او توجه زیادی به ســپاه کرد به 
گونه ای که بیش از دو سوم استاندارانش را از سپاه تشکیل داد، 
وزرایش از ســپاه بود و پول زیاد و کارهای پیمانکاری به سپاه 
داد  در نتیجه هدفش این بود در حرف آخری که می خواهد به 
رهبری بزند در آن حرف آخر، سپاه همراهی اش کند، بنابراین 

دنبال این بود.

حدادعادل سکوت خود را  شکست
»دروغ محض«، »چندش آور« و 
سناریوی رسوایی احمدی نژاد

غالمعلی حدادعادل، رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب با 
انتشــار جوابیه به اظهارت روز یکشنبه »محمود احمدی نژاد« 
واکنش نشــان داد و تحلیلــش از رد صالحیت احمدی نژاد را 
مبتنی بر رد صالحیت وی در ســال ۹۶ و توصیه ســخنگوی 
شــورای نگهبان به عدم ثبت نام مجدد رد صالحیت شــده ها 
دانست.حدادعادل در این جوابیه با اشاره به اینکه هیچ رابطه ای 
بــا دفتر فرح نداشــته و هیچگاه او را ندیده اســت، ادعاهای 
احمدی نژاد درباره دست بوسی را »دروغ محض«، »چندش آور« 
و سناریوی رسوایی دانسته که فقط دشمنان از آن سود می برند.

متن کامل توضیحات حدادعادل به شرح زیر است:
بسمه تعالی

در جلسه ای که اینجانب با گروهی از دانشجویان درباره انتخابات 
سال ۱۴۰۰ داشتم، هنگامی که سخن از تعدد نامزدها و اعالم 
نظر شــورای محترم نگهبان به میان آمد، بر حسب برداشت و 
تحلیل خود و با توجه به رد صالحیت آقای احمدی نژاد در سال 
۹۶ و همچنین توصیه سخنگوی آن شورا که »کسانی که نوبت 

قبل رد شده اند ثبت نام نکنند« نظر خود را اعالم کردم.
آقــای احمدی نــژاد در واکنش خود به ایــن اظهارنظر، آن را 
عالمت مهندســی انتخابات گرفته و با بیاناتی که خاص خود 
ایشان است، به این بهانه ورود خود را به صحنه انتخابات آینده 
کلید زده است. من صریحاً اعالم می کنم که آنچه گفته ام یک 
پیش بینی مســبوق به دالیل متعدد بوده است و تصمیم گیری 

درباره ایشان بر عهده خود شورای محترم نگهبان است.
نکته دیگری که در واکنش ایشان آمده مطالبی است که درباره 
مجلس هفتم گفته اند. برخالف اظهارات ایشان همه می دانند 
که مجلس هفتم بیش از هر مجلس دیگری از دولت ایشــان 
حمایت کرده اســت و بیشترین کژتابی را نیز همان مجلس از 
آقای احمدی نژاد دیده اســت.آقای احمدی نژاد رسماً و صریحًا 
مصوبــات مجلس را که پس از تأیید شــورای محترم نگهبان 
صورت قانون می یافته در کشوی میز خود نگاه می داشته و آنها 
را برای اجرا ابالغ نمی کرده است. مخالفت مجلس هفتم با این 
رفتار دیکتاتورمآبانه، دفاع از حقوق ملت و نمایندگان ملت بوده 
است. آنچه درباره دست بوســی فرح گفته اند نیز دروغ محض 
چندش آور و ســناریوی رسوایی اســت که فقط دشمنان از آن 
سود می برند. اینجانب در سال های قبل از انقالب هیچ رابطه ای 
بــا دفتر فرح نداشــته و هیچگاه او را ندیــدم، لذا دروغگویی 
آقای احمدی نژاد محرز و اصل دست بوســی و عکسی که به 
ادعای ایشان نزد همسر شهید دکتر فاطمی موجود بوده نیز از 

ساخته های ایشان است.
مرتبط ســاختن این موضوع با دستگیری همسر دکتر فاطمی 
نیز دروغ دیگری است که به منظور خاصی طراحی شده است. 
درباره علت دســتگیری آن خانم مقاماتی که وی را دســتگیر 
کرده انــد می توانند توضیح دهند و درنهایت کمترین مطالبه از 
آقای احمدی نژاد این اســت که بر ادعای خود سند ارائه دهد. 
پرونده دســتگیری و بازجویی و زنــدان اینجانب و اخراجم از 
دانشــگاه در ســال های قبل از انقالب، در مرکز اسناد انقالب 
اسالمی موجود است که می تواند پاسخی روشن به کسانی باشد 
که درباره انقالب کمترین رنجی تحمل نکرده اند. اینجانب حق 
شــکایت از آقای احمدی نژاد را به سبب نشر اکاذیب و افترایی 
کــه به من زده برای خود محفــوظ می دانم و اطمینان دارم با 
رسیدگی به ادعای ایشــان، حقیقت بر همگان روشن خواهد 
شــد. آقای احمدی نژاد؛ من از شما در قبال کمک هایی که به 
شــما کرده ام هیچ انتظار تشکر و ســپاس ندارم، چون دیده ام 
که چگونه در حق بزرگان کشــور -با همه عنایتی که به شما 
داشته اند- ناسپاسی کرده اید. زخم زبان ها و تهمت های شما را 
نیز برای خودم در پیشگاه خداوند اجر و پاداش محسوب می کنم 
و این آزارها را پیام طبیعی اســتقامت خود در راه امام راحل و 
رهبری عزیز و معظم انقالب می دانم و این مختصر را با بیتی از 
حافظ به پایان می برم که گفته است: »بر ما بسی کمان مالمت 

کشیده اند - تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم«.

بازتاب
قالیباف: 

هر نوع همکاری فراپادمانی 
با آژانس مستلزم تصمیم گیری 

مجلس است
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طبق قانون 
مجلــس، اجرای پروتکل الحاقی از ۵ اســفند متوقف 
خواهد شــد، هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در 

آینده را مستلزم تصمیم گیری مجلس دانست.
محمدباقر قالیباف در صفحه شــخصی خود در توییتر 
نوشت: »مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی 
از روز ۵ اســفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر 
نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی 
است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز 
طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم گیری مجلس است. ماده ۹ 

قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.«

با موافقت نمایندگان؛
استنکاف دولت از اجرای 

قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها به قوه قضائیه ارسال 

می شود
نمایندگان در جلســه علنی دیروز با ارســال استنکاف 
دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
به قوه قضائیه موافقت کردند.نمایندگان در جلسه علنی  
دیروز مجلس، طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی پارلمان 
با ۲۲۱ رای موافق، ۶ مخالف و ۷ ممتنع با اســتنکاف 
دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از منافع ملت ایــران به قوه قضائیه موافقت 
کردند. ۱- توافق و بیانیه مشــترک آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون 
اقدام راهبردی برای لغــو تحریم ها و صیانت از منافع 
ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را 
توســط قوه قضائیه داریم. ۲- در قانون یاد شده جناب 
آقای رئیس جمهور مســئول اجرای آن تعیین گردیده 
است. ۳- با توجه به ماده )۲۳۴( قانون آیین نامه داخلی 
مجلس شــورای اســالمی آقای رئیس جمهور و کلیه 
ناقضین و مســتنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه 
معرفی، تا وفق قانــون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از 
نوبت و تشریفات مرســوم آن را مورد رسیدگی فوری 
قرار دهد. ۴- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی می باشد.

بایدن در حال بررسی لغو 
تحریم های ایران

نشریه ســاندی تایمز در گزارشی مدعی شد که رئیس 
جمهور آمریکا در حال بررســی لغو تحریم های وضع 
شده علیه ایران است.نشــریه بریتانیایی ساندی تایمز  
دیروز در گزارشی به نقل از یک مقام امنیتی آمریکایی 
مدعی شــد که جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا 
به دنبال آن اســت که تحریم های وضع شــده علیه 
ایران را با هدف حفظ توافق هســته ای ۲۰۱۵ کاهش 
دهد و این توافق را به مســیر خود بازگرداند.این نشریه 
 در ادامــه با اشــاره به تاکید ایران بر لــزوم رفع کامل 
تحریم ها نوشــت که نشــانه هایی از رفع این تحریم 
هــا وجود دارد، هرچند که دولت بایدن اصرار دارد ابتدا 
می بایســت یک نشســت در چارچوب ۱+۵ با حضور 
ایران برگزار شود. دولت جو بایدن بارها از تمایل برای 
بازگشــت به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( سخن 
گفته است و به تازگی نیز اعالم کرده که آماده بازگشت 
به مذاکرات با ایران در چارچوب ۱+۵ اســت. مقامات 
جمهوری اسالمی ایران تاکید دارند که آمریکا به عنوان 
طرفی که از برجام خارج شــده و تعهدات خود را نقض 
کرده اســت نخست باید به توافق هستها ی بازگردد و 
با رفع تحریم های ایران حسن نیت خود را نشان دهد.

محمــد جواد ظریف، وزیــر خارجه کشــورمان امروز در 
گفت وگــو با پرس تی وی تصریح کرد: ما تنها زمانی وارد 
مذاکره می شــویم که تحریم ها لغو شــود و رفتار آمریکا 
تغییر کند. به دلیل سیاســت های آمریکاست که دارایی 
های ما در کره جنوبی و ژاپن بلوکه شده اند. این رویکرد 
می بایست تعییر کند. اما دولت بایدن همچنان به مسدود 
کردن پول ایران برای خرید واکســن کووید ۱۹ ادامه می 
دهد. ظریف با اشــاره به تحوالت هسته ای ایران از زمان 
خروج آمریکا از برجام گفت که ایران اکنون ذخیره اورانیوم 
بیشتری دارد، هرچند که ما هیچ کس را تهدید نمی کنیم 
و تنها از حق خود اســتفاده می کنیم. بــه گفته وی  اگر 
آمریکا خواهان تعامل اقتصادی با ما نیست اما باید به بقیه 
اجازه تجارت با ایران را بدهد.وی در پاسخ به سوالی درباره 
احتمال خروج ایــران از برجام تاکید کرد که ایران نیازی 
به ایــن کار ندارد. آمریکا باید بداند که ما نیازی به خروج 
از برجــام نداریم و می توانیم از حقوق خود در توافق بهره 
ببریم. ما توافق نکردیم که آن را کنار بگذاریم ما مذاکره 

کردیم که به تعهداتمان عمل کنیم. 

رویداد

مجلس رئیس جمهوری و کلیه »ناقضین 
و مســتنکفین« از اجرای »قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها« را به قوه 
قضائیه معرفی کــرد. این تصمیم ۲۳۴ 
نماینــده از جمع ۲۳۹ نماینده حاضر در 
جلسه اعتراضی دوشــنبه ۴ اسفند ۹۹ 
مجلس یازدهم بود. آنان توافق یکشنبه 
گذشته ایران را با رئیس آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای در تهران، ناقض اجرای 
قانون مصوب مجلس اعالم کرده اند. بر 
اســاس ماده  ۶ این قانون »در صورت 
عدم اجرای کامل تعهدات کشــورهای 
متعاهد از جمله کشورهای عضو ۴+۱ در 
قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل 
بانکی و عدم رفع کامل موانع صادراتی 
و فــروش کامل نفــت و فراورده های 
نفتی ایران و برگشــت کامل و ســریع 
ارز منابع حاصل از فروش ۲ ماه پس از 
الزم االجرا شدن این قانون در مجلس، 
دولت موظف اســت نظارت های فراتر 
از پادمــان؛ از جمله اجــرای داوطلبانه 
ســند پروتکل الحاقــی را متوقف کند. 
سه شــنبه )۵ اســفند ۹۹( زمانی است 
که دولت باید قانون مصوب مجلس را 
اجرا کند. این درحالی است که ایران و 
رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
توافقی ســه ماهه را در چگونگی اجرای 
قانــون یادشــده امضا کرده انــد. ایراد 

مجلس نشــینان به شکل و ماهیت این 
توافق است.درخواست اعتراضی مجلس 
در جلسه دوشنبه که در کمتر یک دقیقه 
به رأی گذاشــته و تصویب شد؛ بدون 
حضور نماینده ای از سوی دولت در این 
جلسه و به رغم اعالم رسمی سخنگویان 
شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی 
هســته ای درباره ماهیت و شکل توافق 
انجام گرفت. ســکوت دولت تا آخرین 
ســاعات بعدازظهر دوشــنبه )۴ اسفند 
۹۹( از دو حــال خارج نیســت؛ امضای 
این توافق نمی توانســته بیرون از حوزه 
اختیاراتــی که نظام سیاســی به دولت 
واگذار کرده، باشــد و یا دولت در برابر 
اعتراض سنگین مجلسیان پاسخ روشن 

ندارد.
موضع مخالف مجلس یازدهم در قبال 
برجام از همان آغاز به کار خود روشــن 
بوده اســت. اکثریت قاطــع نمایندگان 
نگاهی تجدیدنظر طلبانــه به برجام و 
به تبع آن شــیوه و ماهیــت تعامالت 

دولت دوازدهم با جامعه جهانی داشــته 
و دارنــد. در تعبیر آنــان، توافق جامع 
هسته ای )برجام( شکلی از تسلیم طلبی 
در برابر مطالبات غرب و به ویژه ایاالت 
متحده است که سرانجام، فرسوده سازی 
جمهوری اسالمی را در برابر مخالفان و 
رقیبان بیرونــی اش درپی دارد. خوب یا 
بد، این نگاه بخشی از دیدگاه های مؤثر 
و تا حدود زیادی نافذ در سپهر سیاسی 
ایران است.دیدگاه دیگر که درحال حاضر 
دولت دوازدهــم آن را نمایندگی می کند،  
تجدیدنظرطلبانه،  دیــدگاه  برخــالف 
نگاهی عملگرایانه در سیاســت خارجی 
دارد. این دیدگاه برجام را فرصتی برای 
اصالح تعامالت با جامعه جهانی، بیرون 
رفت کشــور از انزوای تحمیل شــده 
به آن، خروج ایــران از حلقه تهدیدهای 
اقتصادی ـ نظامی و ســرانجام شکستن 
دیوار قطور تحریم های بین المللی دانسته 
و بر حفــظ و احیای آن مطابق با منافع 
و امنیت ملی تأکید دارد. این دیدگاه که 

در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته 
)ســال های ۹۲ و ۹۶( با اکثریت قاطع 
آراء مردم، دولــت را در اختیار گرفته به 
مانند دیدگاه مخالف خود به عنوان یک 
واقعیت در جامعه ایرانی حضور داشته و 

دارد.
برفراز مناظره یا مناقشه جاری و مدت دار 
دو دیدگاه رقیب، همواره عقالنیت نظام 
سیاسی توانسته است در مباحث کالن، 
مصلحت را تشــخیص داده و براساس 
آن عمل کند. همین مصلحت اندیشــی 
سرانجام هردو دیدگاه را در بزنگاه های 
الزم برای اقدام مشــترک هم ســو و یا 
به تمکین مجاب کرده است. از این رو 
توافق سه ماهه ایران و دبیرکل آژانس 
انرژی هسته ای در تهران نمی تواند خارج 
از حوزه اختیارات دولت باشــد؛ اگرچه 
اعتراض نمایندگان در برابر زیاده خواهی 
غرب از ایران در چگونگی بازگشــت به 
برجام از ســوی ایران و آمریکا خالی از 
منطق قابل قبول نیســت. در این حال 
براساس رویکرد دولت، توافق با »رافائل 
گروسی« عالوه برآنکه خارج از نه تنها 
نقض قانون مصوب مجلس نیست بلکه 
اجرای آن به گونــه ای تعدیل یافته که 
فرصت را از مخالفان ایران برای تشدید 
فشارها بگیرد. این مهم همان مصلحت 
اندیشــی در کالن تصمیم سازی نظام 
سیاسی اســت که در بزنگاه هایی چنین 
نمود می یابد. اگرچــه مخالف و موافق 
می تواننــد نگرش های خود را داشــته 
باشــند اما نه به اندازه و شــدتی که به 
بیرون از مرزهای کشور پیام تشتت دهد.

توافق ایران و آژانس شکایت نمایندگان مجلس  از روحانی و صالحی را رقم زد

برجام محل مناقشه دولت و مجلس

جالل خوش چهره

جو سیرینسیون

گام های اولیه بایدن به سمت توافق هسته ای مشکل را حل نمی کند

لزوم بازگشت آمریکا به مسیر صحیح سیاست خارجی

در رابطه با سیاســت رئیس جمهوری جو بایدن در قبال ایران یک 
مشــکل بزرگ وجود دارد و دلیل آن روشــن نیست. تا زمانی که 
بایدن مســیر خود را اصالح نکند، خطر از دســت رفتن توافق و 
بازگشت دو کشور به مســیر درگیری در میانه بحران های داخلی 

متعدد آمریکا وجود خواهد داشت.
بایدن در اولین ماه ریاســت جمهوری خود خیلی ســریع آســیب 
زننده ترین سیاســت های دونالد ترامپ درباره آب و هوا، مهاجرت، 
مراقبت های بهداشتی و بسیاری دیگر را تغییر داده، اما سیاست او در 
قبال ایران را دست نخورده باقی گذاشته است. او همه تحریم های 
شدیدالحن ترامپ را حفظ کرده و مبادالت دیپلماتیک بین دو ملت 
را که در ســال های دولت اوباما معمول بوده را بازنگردانده است. 
بایدن همچنان به کارزار شکست خورده »اعمال فشار حداکثری« 

ادامه می دهد، اما چرا؟
بایدن این هفته اولین گام های آزمایشی برای از سرگیری گفت و 
گوی دیپلماتیک با ایران را برداشــت و موافقت کرد با اروپایی ها، 
چین، روســیه و ایران دیدار و محدودیت های ســفر دیپلمات های 
ایرانی را به ســازمان ملــل در نیویورک لغو کنــد. اما به گزارش 
پولیتیکو، در داخل دولت مباحثات میان دســتیاران ارشــد بایدن 
در جریان اســت درباره اینکه آیا این بهترین مســیر است یا باید 
مســیرهای پیچیده تری که احتمااًل به کنار گذاشتن توافق اصلی 

می انجامند، در پیش گرفته شوند.
از دیــدگاه منطقی و قانونی، بایدن بایــد به توافقی که خودش در 
حصول آن نقش داشــته، بپیوندد. بحــران کنونی با ایران از زمان 
خروج ترامپ از توافق آغاز شد. بایدن با انتقاد شدید از اقدام ترامپ، 
آن را »یــک بحران خود کرده« خواند که امنیت »ایاالت متحده، 
منطقه و جهان« را کاهش می دهد. گروه بایدن از خود او گرفته تا 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، 
راب مالی، فرســتاده ایران، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه، 

کالین کال، معاون وزیر دفاع، و دیگران در رابطه با ایران توانا و آگاه 
است. آن ها به دنبال بازگشت ایران و آمریکا به توافقی هستند که 

برنامه هسته ای ایران را محدود می کند.
ایران تا پیش از خروج ترامپ از توافق و حتی تا یک ســال پس از 
این اتفاق به تعهدات خود پایبند بود و پس از آن شــروع به عقب 
نشــینی از برجام کرد. با این حال، به طور مــداوم اعالم کرده به 
محض لغو تحریم های اعمال شــده توسط ترامپ روند پیشروی 

هسته ای را معکوس خواهد کرد.
در زمان کارزار انتخابات ریاســت جمهوری به نظر می رسید بایدن 
به دنبال بازگشــت سریع به برجام است و تصور می شد گروه او در 
دوران انتقال برنامه انجام این کار را تهیه کرده باشــد. اما آنها در 
یک ماه اول هیچ پیشرفتی نداشتند و صرفاً نظریه »انطباق در برابر 
انطباق« مبتنی بر اینکه ایران گام اول را بردارد، مطرح کردند. این 
رویکرد شــبیه به »الگوی لیبی« جان بولتون است: طرف مقابل 
بایــد پیش از اقدام ایاالت متحده همه کار انجام دهد. گروه بایدن 
معتقد اســت این رویکرد »اهرم فشار« و امکان استفاده از »دیوار 

تحریم ها« را فراهم می کند؛ اما اشتباه می کند.
اهرم فشار دو سویه است. ایران به هر اقدام ترامپ با حرکات خاص 
خود پاسخ داد و یک چرخه خطرناک ایجاد شد. رهبر معظم ایران ۷ 
فوریه گفت که تصمیم »نهایی و برگشت ناپذیر« این است که این 
کشــور تنها پس از لغو تحریم های ایاالت متحده به تعهدات خود 
برگردد. ایران ۲۳ فوریه با اجرای قانونی که توسط مجلس تصویب 
شده، دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را به برخی 

از تاسیسات محدود می کند.
بایدن احتمااًل نگران اســت که با برداشتن گام اول ظعیف به نظر 
برسد. مشاوران او هم از تاکتیک های فشار ایران عصبانی شده اند و 
به طور همزمان برای مجازات ایران زیر فشار برخی محافظه کاران 
در حزب دموکرات قرار دارند. بلینکن احتمااًل درباره این مساله هم 
نگرانی دارد که تأیید چندین نامزد در سنا تحت تأثیر حرکت سریع 
به ســمت ایران به خطر افتد. دولت بایدن که به دنبال حمایت دو 

حزبی از برنامه نجات از کووید ۱۹ اســت، همچنین نمی خواهد با 
اقدام سریع درباره ایران یک مســاله تفرقه انگیز را یادآوری کند. 
این احتمال هم وجود دارد که بایدن بخواهد منتظر انتخابات ایران 
در ماه ژوئن شود که البته احتمال روی کار آمدن یک دولت تندرو 

در آن باالست.
همه این مالحظات سیاسی قابل قبول هستن. اما بایدن نمی تواند 
ایران را منتظر بگذارد. زمان ســمت بایدن نیست. احتمال اشتباه 
محاســباتی باالســت و افراد زیادی در دو کشور به دنبال نابودی 
کلی توافق هستند. بایدن هرچه بیشتر منتظر بماند، خطر درگیری 
احتمالــی در جنگی دیگر در خاورمیانه برای نمونه در نتیجه حمله 
اســرائیل به ســایت های هسته ای یا ترور دانشــمندان ایران باال 
می رود. تنها راه مشخص در فاصله گرفتن از جنگ بازگشت سریع 

به برجام است.
هفته گذشته سردبیران لس آنجلس تایمز نوشتند: »بایدن حق دارد 
که اصرار کند ایران باید به انطباق کامل به توافق هسته ای برگردد، 
اما نباید تصور کند ایران پیش از آنکه شاهد جدیت ایاالت متحده 

در نجات توافق باشد، اقدام کند.«
در یک نظرســنجی اخیر واشنگتن پست ۷۵ درصد از کارشناسان 
خاورمیانه گفتند بازگشت به برجام احتمال دستیابی ایران به بمب 
هسته ای در یک دهه آینده را کمتر می کند و ۶۷ درصد گفتند که 
بازگشت سریع به توافق پیش از پرداختن به سایر موضوعات به نفع 
امنیت ملی ایاالت متحده است. تنها ۲۳ درصد شرکت کنندگان در 

نظرسنجی از یک »توافق بزرگ تر« حمایت می کردند.
بزرگ ترین خطر سیاســت دونالد ترامپ در قبــال ایران این بود 
کــه خطر درگیری طرفین در جنگی که هیچ کدام نمی خواســتند 
را باال برد. اکنون، بزرگ ترین خطر سیاســت جو بایدن این است 
کــه احتمال نابودی توافقی را در پی دارد که هر دو طرف خواهان 

نجات آن هستند.
منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت ��

ایسنا: منابع آگاه از پیام محرمانه پادشاه عربستان 
به رئیس جمهوری آمریکا و درخواســت از وی 
برای منتشــر نکردن گزارش مرگ روزنامه نگار 

منتقد سعودی پرده برداشتند.
چند منبــع آگاه در گفت وگو با ســایت ویکی 
لیکس ســعودی فاش کردند که ملک سلمان 
بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی در پیامی 
محرمانــه از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
خواسته است که گزارش تهیه شده درباره قتل 

جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی را 
منتشر نکند.

طبق گفته این منابع، ریما بنت بندر بن سلطان، 
ســفیر ریاض در واشــنگتن این پیام را تقدیم 

بایدن کرده است.
منابع مذکــور در ادامه تصریح کردند که ملک 
ســلمان در این پیام بر آمادگی عربستان برای 
گفت وگو با دولت بایدن بر ســر مسائل مختلف 

و خواســته های آمریکا تأکید کرده و درمقابل 
این مســئله خواستار منتشــر نکردن گزارش 
قتل خاشــقجی شده است. یک منبع آمریکایی 
شــنبه در گفتگو با روزنامه عربــی ۲۱، اعالم 
کــرد، گزارش اطالعاتی دولت جو بایدن درباره 
جمال خاشــقجی که در کنسولگری این کشور 
در استانبول توسط تیم عربستانی ترور شد، هفته 
اول مارس منتشــر خواهد شد. این منبع اعالم 

کرد، گزارش به صورت کامل منتشــر نخواهد 
شد. 

دولت آمریکا برخی مسائل سیاسی و امنیتی را 
درباره گزارش در نظــر خواهد گرفت. به گفته 
روزنامه واشنگتن پست، در گزارش مذکور آمده 
است که محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
دستور قتل خاشقجی را داده است. این گزارش 
خالصه نتایج اطالعاتی درباره پرونده خاشقجی 
اســت و انتشــار آن احتمااًل فضای بین دولت 

بایدن و ریاض را پر تنش خواهد کرد.

پیام محرمانه شاه سعودی به بایدن برای حفظ آبرو!

محمود احمدی نژاد، حدادعادل را به توپ بست:
قبل انقالب دست فرح پهلوی را 
می بوسیدی و حاال سوپر حزب 

اللهی شده ای
خبرآنالین: رئیس دولت نهم و دهم در واکنش به 
اظهارات اخیر حداد عادل گفت: چگونه می توانیم 
انتظار داشته باشــیم که با نقش آفرینی عده ای 
که قبل از انقالب دســت فرح پهلوی همســر 
محمدرضا شــاه پهلوی را می بوسیدند و بعد از 

انقالب به تعبیــری رنگ عوض کردند و تبدیل 
به ســوپر حزب اللهی شدند و در نتیجه به کارها 
وارد شدند اوضاع کشــور درست شود.، محمود 
احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم در ویدئویی 
در واکنش به اظهــارات حدادعادل که گفته بود 
تکلیف احمدی نژاد روشن است و تأیید صالحیت 
نمی شــود، گفت: این آقایی کــه این حرف ها را 
مطرح کرد در ســال ۸۴، با کمک دوستانش تا 
لحظه آخر ســنگین ترین فشارها را به بنده وارد 

کردند که به نفع کاندید موردنظرشــان انصراف 
بدهم.او افزود: بعدها که به دولت آمدم در مجلس 
بیشــترین ممانعت ها، تخریب ها،  این ها  هفتم، 
فشــارها و انواع ترفندها را به کار گرفتند تا مانع 
از خدمات دولت نهم به مردم شوند. احمدی نژاد 
ادامه داد: آن ها حتی اجازه ندادند ما ســاعت کار 
بانک ها را تغییر بدهیــم که تا حدودی ترافیک 
سبک تر شود. او عنوان کرد: این آقا طی ۱۶ سال 
اخیر همواره به ضد بنده بوده و به شــدت علیه 

من فعالیت کرده است. یعنی از قبل ۸۴ تا امروز، 
مخالف من بود. متاسفانه کشور ما گرفتار عده ای 
از افراد شده که خودشان را برتر از مردم می دانند، 
صاحب اختیار و مالک کشور می دانند و در عین 
حال فکر می کننــد همه امور باید تحت تصدی 

آنها باشد.
محمود احمدی نژاد، حدادعادل را به توپ بست /

قبل انقالب دست فرح پهلوی را می بوسیدی و 
حاال سوپر حزب اللهی شده ای



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

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

3
چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399، سال ششم،  شماره 211

اقتصاد

خروج مرغ از تهران 
ممنوع شده است؟

ایرنا: معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهران 
گفت: ستاد تنظیم بازار این استان، هیچ تصمیمی مبنی 
بر جلوگیری از خروج گوشت مرغ از تهران اتخاذ نکرده 
و با هر گونه ممانعت از جابجایی گوشــت بین استان ها 
مخالف اســت. حشمت اهلل عســگری ضمن تکذیب 
موضع اتحادیه مرغداران گوشتی پایتخت در خصوص 
ممنوعیت خروج مرغ از تهران اعالم کرد: بطور اساسی 
تأمین و تنظیم بازار انواع کاالها، کشوری دیده می شود 
و هر گونه ممانعت توسط استان خاص باعث مقابله به 
مثل و خدشه دار شدن کل زنجیره تأمین می شود. وی 
یادآورشد: هر استان فقط در تولید چند قلم کاال می تواند 
خودکفا باشــد و در باقی کاالها از دیگر اســتان ها وارد 

کننده است.
عســگری تاکید کرد: ممانعــت از جابجایی کاال میان 
اســتان ها بازار را آشــفته خواهد کرد و در روند تأمین و 
عرضه محصوالت مورد نیاز مردم اختالل ایجاد می کند.

پیش از این عســگری معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار تهران اعالم کرده بود که تهران توانایی تولید 
فقط هشــت درصد از گوشت مرغ مورد نیاز خود را دارد 
و باقی محصول را باید از ســایر اســتان ها وارد کند.از 
شامگاه گذشته خبری در ســایت های مختلف به نقل 
از مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی پایتخت مبنی 
بر ممنوعیت از صادرات گوشــت مرغ از تهران در حال 
انتشار و باز نشر اســت که این خبر از سوی استانداری 

تکذیب و رد شد.

ایالن ماسک دوباره
 ثروتمندترین فرد جهان شد

اقتصادآنالین: ثروت مدیرعامل تسال به ۱۹۹.۹ میلیارد 
دالر افزایش یافت.

ثروت مدیرعامل تســال، پــس از اتمــام دوره جذب 
سرمایه ای دیگر توسط اسپیس ایکس، به ۱۹۹.۹ میلیارد 
دالر افزایــش یافت و وی را برای دومین بار در ســال 

جاری در صدر فهرست میلیاردرهای بلومبرگ قرار داد.
جف بزوس، مؤسس شرکت آمازون که در هفته گذشته 
پس از سقوط ســهام تسال مدت کوتاهی این عنوان را 

پس گرفت، دوباره به جایگاه دوم بازگشت.

رکورد بدهی جهانی زده شد!
بلومبرگ: با گذشــت بیش از یک سال مبارزه با بیماری 
همه گیر کووید-۱۹، جهان هرگــز بدهکارتر از اکنون 

نبوده است.
مجموع بدهی جهانی تا پایان سال ۲۰۲۰، به باالترین 
حد خود یعنی ۲۸۱ تریلیون دالر یا ۳۵۵ درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهانی رسیده است. به گزارش بلومبرگ، 

حتی استقراض بیش از این نیز پیش رو است.

روسیه به دنبال ارز دیجیتالی
راشاتودی: نسخه اولیه روبل دیجیتالی احتمااًل تا تابستان 

آماده خواهد شد.
 بانک مرکزی روســیه پس از مشورت با بانک های این 
کشور در خصوص راه اندازی ارز رسمی دیجتال روسی 
اعالم کرد تا تابســتان جزییات بیشتری را در خصوص 
ایــده اولیه این ارز اعالم خواهد کــرد. الویرا نابلیولینا- 
مدیر بانک مرکزی روســیه با اشاره به دریافت بازخورد 
و نظرات بانک های روسی در خصوص روبل دیجیتالی 
از ماه اکتبر ســال گذشته تاکنون گفت روبل دیجیتالی 
به معنی شــکل تازه ای از پول ملی خواهد بود. به گفته 
خانم نابلیولینا بیشتر بانک ها از ارز دیجیتالی دو مرحله ای 
حمایــت می کنند یعنی ارزی که کیف پول آن توســط 
بانک مرکزی ایجاد و ود این نهاد هم وظیفه نظارت بر 
عملیات های انتقال وجه را بر عهده خواهد داشت. رییس 
بانک مرکزی روســیه در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه در اغاز تابستان جزییات بیشتری از ساز و 
کار روبل دیجیتالی برای مردم و مشتریان تشریح خواهد 
شــد، گام بعدی در راه اندازی روبل دیجیتالی را شروع 
عملیات آزمایشــی این ارز در بستیر مخصوص دانست. 
ارز جدید همچنین برای تطاب با نظام بانکی نیاز قانون 

گذاری در این حوزه خواهد داشت.

 حذف شورای رقابت از 
قیمت گذاری خودرو

طبق مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
شــورای رقابت از پروســه قیمت گذاری خودرو حذف 
می شود. طبق مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس، شــورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو 
حذف می شود.  کمیســیون صنایع و معادن مجلس در 
نشست روز سه شــنبه خود، ماده ۴ طرح تحول صنعت 
و بازار خودرو اعاده شــده از شورای نگهبان را با حضور 
نماینده این شورا اصالح کرد که بر اساس آن مقرر شد 

خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند.

بازتاب
رابطه نرخ ارز و انتخابات

 بررســی عملکرد بازار ارز در ســال های برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری نشان می دهد که در دو سال ۸۴ و ۸۸ رشد 
قیمت دالر محدود بوده اما در سال ۹۲ با افت قیمت مواجه 
شــده و تنها در سال ۹۶ رشد باالیی را به ثبت رسانده است.

در انتخابات سال ۸۴ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شد. 
قیمت دالر در این ســال تنها ۳.۴ درصد رشد کرد.در اولین 
ماه این ســال نرخ دالر در بــازار آزاد ۸۷۴ تومان بود و در 
طول ســال ۳۰ تومان گران شد و در اسفند ماه به نرخ ۹۰۴ 

تومان رسید.
سال ۱۳۸۸ ��

در این سال دلت تغییر نکرد و احمدی نژاد رئیس دولت باقی 
ماند. در این دوره نیز همانند دور قبلی دالر رشد محدود ۳.۵ 
درصدی داشت.در ابتدای سال ۸۸ و پیش از انتخابات قیمت 
دالر ۹۶۶ تومان بود و تا پایان سال ۳۴ تومان رشد کرد. در 
پایان سال قیمت شــاخص بازار ارز هزار تومان بود. در این 

سال ها بازار ارز سال های کم نوسانی را پشت سر گذشت.
سال ۱۳۹۲ ��

حســن روحانی در ســال ۹۲ پیروز انتخابات شد و دور اول 
دولت خود را آغاز کرد.میانگین قیمت دالر در فروردین سال 
۹۲ معادل ســه هزار و ۵۰۰ تومان اما در طول ســال ۴۷۷ 
تومان کاهش یافت. میانگین قیمت این ارز در اســفند سه 
هزار و ۲۶ تومان بــود و بازدهی منفی ۱۳ درصدی را ثبت 
کرد.در طول دولــت دوم احمدی نژاد دالر از هزار تومان به 
بیش از ســه هزار تومان رسید اما در سال ۹۲ دچار نوسانات 

کاهشی شد.
سال ۱۳۹۶ ��

در سال ۹۶ حسن روحانی از ســوی مردم برای چهار سال 
دیگر نیز انتخاب شــد.قیمت هر عدد دالر آمریکا در ابتدای 
ســال ســه هزار و ۷۴۸ تومان بود اما تا پایان سال رشد ۳۰ 
درصدی کرد.دالر تا پایان ســال ۹۶ بــا هزار و ۱۵۲ تومان 
افزایــش به نرخ چهار هزار و ۹۰۰ تومان رســید که رکورد 
جدیدی بود و بیشــترین میزان رشــد را نسبت به سه دوره 

قبلی به ثبت رساند.
سال ۱۴۰۰ ��

در حال حاضر قیمت دالر حدود ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان است. 
قیمت دالر در ایران بیش از همه به تحریم ها واکنش نشان 
می دهد با توجه به خوش بینی ها نسبت به احیای برجام باید 
دید در سال آینده جبهه گیری های سیاسی نسبت به مذاکرات 
با توجه به جو انتخاباتی چگونه اســت و این بازار را چگونه 
تغییر می دهد. با توجــه به این که دولت جدید در نیمه دوم 
ســال آینده مستقر می شود و احتمااًل نگراش های نسبت به 
تجارت و سیاســت خارجی متفاوت است باید دید نرخ دالر 
منبع: تجارت نیوز وارد چه مسیری می شود؟ 

افزایش 50درصدی حقوق 
کارمندان دولت

رییس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه امسال 
۲۰ هــزار میلیارد تومــان برای متناسب ســازی حقوق 
بازنشســتگان پرداخت شــد، گفت: برای افزایش قدرت 
خرید کارمندان دولت در ســال گذشــته، ۵۰ درصد به 
حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان 

دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد.
دانشــگاه  علمی  غیرهیات  بازنشســتگان  نماینــدگان 
فرهنگیان و فنــی حرفه ای در دیــداری با معان رییس 
جمهور، ضمن تقدیر از وفای به عهد  نوبخت و شجاعت 
در اجرای همسان ســازی حقوق بازنشستگان؛ خواستار 
تشــکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای این موضوع 
شــده و رعایت عدالت در همسان ســازی حقوق تمامی 
بازنشســتگان شــدند. آن ها عنوان کردند سفره هایشان 
کوچک شــده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان 

بیکار و نوه هایشان بیشتر شده است.
نوبخت در این جلسه اظهار داشت: بر اساس قانون، رصد 
توسعه کشور، برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. 
بر این اســاس از سال ۹۲ تا ۹۷، برای دستیابی به توسعه 
اقتصادی و ایجاد رفاه نســبی از طریق کاهش نرخ تورم 
و حفظ ارزش پول ملی تالش هایی صورت گرفت و این 
مساعی تا حدی باعث تقلیل تورم و تبدیل نرخ دو رقمی 
آن به نرخ یــک رقمی با حداقل کاهش ارزش پول ملی 
شد.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: از سال 
۹۶ متناسب سازی حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر سال 
۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان و امسال نیز ۲۰ هزار میلیارد 

تومان برای متناسب سازی پرداخت شد.
به گفتــه وی، برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت 
در ســال گذشــته، ۵۰ درصد به حقوقشــان اضافه شد 
و این باعث شــکاف و تبعیض میان دریافتی شــاغلین 
و بازنشســتگان شــد. همین امر باعث شد اجرای طرح 
همسان ســازی و متناسب ســازی حقوق قوت بیشتری 
بگیرد. از همین رو کار تازه ای آغاز شد. البته هنوز عده ای 
از طرح همسان سازی بازمانده اند؛ به همین دلیل در هیات 
دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و 
همه مشکالت اجرایی به تدریج مرتفع و احقاق حق شود 

تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.

تحلیل روز

بهمن ماه امســال عمیق ترین رکود بازار 
امالک در مقایسه با ماه های مشابه سال 
های قبل از آن دست کم از سال ۱۳۸۸ تا 
کنون رقم خورد؛ یــک ماه مانده به پایان 
سال که انتظار می رفت با توجه قرار گرفتن 
در بازه زمانی شب عید معامالت رشد کند 
فقط ۲۹۵۰ فقره معامله ملک در تهران به 
امضا رسید که این حجم از کسادی در ماه 
های بهمن ۱۱ سال گذشته بی سابقه بوده 

است.
ماه گذشته و در شرایطی که توقع می رفت 
پس از سه ماه کسادی، معامالت مسکن به 
دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی سال 
و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جایی های 
شب عید مقداری رشــد کند، تحت تأثیر 
افت توان تقاضای واقعی و عقب نشــینی 
سرمایه گذاران از بازار امالک روند کاهشی 
معامالت که از آبان ماه قبل شــروع شده 
بود ادامه پیدا کرد. بر اساس اعالم مصطفی 
قلی خســروی ـ رییس اتحادیه مشاوران 
امــالک ـ بهمن ماه امســال تنها ۲۹۵۰ 
فقره معامله ملک اعم از مسکونی، تجاری 
و اداری در شــهر تهران به امضا رسید که 
نسبت به ماه قبل ۳۳ درصد و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل ۷۲ درصد کاهش یافت.
این حجم اندک معامالت امالک از ســال 
۱۳۸۸ تا کنون بجــز فروردین ۱۳۹۹ بی 
ســابقه بوده است. از ســال ۱۳۸۸ پس از 
مصوبه شــورای عالی مســکن اطالعات 
تعداد معامالت و قیمت مســکن پایتخت 
از طریق درج معامالت توســط بنگاههای 
ملکی در سامانه امالک و مستغالت جمع 
آوری می شود. بررسی ها نشان می دهد فقط 
در فروردین امسال که دفاتر امالک تعطیل 
بودند و معامالت تحت تأثیر شیروع ویروس 
کرونا قرار گرفت تعداد معامالت امالک با 
۱.۴ فقره کمتر از بهمن ســال جاری بوده 
است. حتی شهریورماه ســال گذشته که 
رکــورد جدیدی در کســادی معامالت به 
ثبت رسیده بود ۳۹۰۲ فقره خرید و فروش 
ملک در تهران انجام شــد که ۲۷۸۷ فقره 
آن مربوط به واحدهای مســکونی بود. با 
بیــرون آوردن آمار معامــالت واحدهای 

مسکونی بهمن امسال از کل قراردادهای 
خرید و فروش امــالک تهران که معمواًل 
هر ماه توسط بانک مرکزی انجام می شود 
وضعیت رکود، بیشــتر خود نشان می دهد. 
روند کاهش معامالت از آبان ماه همزمان 
با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افت 
قیمت ارز شــروع شــد؛ به طوری که در 
ماههای آبــان، آذر و دی به ترتیب ۵۰۷۲، 
۳۱۲۴ و ۴۴۲۷ معامله ملک در تهران منعقد 
شــد که در مقایسه با ماههای مشابه سال 
قبل ۱۲ درصد افزایش، ۷۴ درصد کاهش 
و ۶۸ درصد کاهش یافت. با اینکه آرشــیو 
گزارش ســالهای قبل از ۱۳۹۶ در سایت 
بانک مرکزی موجود نیست، بررسی ها نشان 
می دهد از سال ۱۳۹۲ به بعد یازدهمین ماه 
طی سالهای اخیر، پررونق بوده و بجز بهمن 
۱۳۹۷ با ۹.۳ هزار فقره در سایر سالها بین 
۱۳ تا ۱۸ هزار فقره معامله مسکن در تهران 

به امضا رسیده است.
طبق گزارش های ارائه شــده توسط بانک 
مرکزی بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تعداد 
معامالت مسکن در تهران به ترتیب ۱۴.۵، 
۱۵.۵، ۱۶.۳، ۱۵.۶، ۱۸.۴، ۹.۳ و ۱۳.۲ هزار 

فقره بوده است.
همچنیــن در ماههای فروردین ســالهای 
۱۳۹۳ تا کنون بجز فروردین امسال چنین 
رکودی سابقه نداشــته است. بین سالهای 
۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ در ماههــای فروردین به 
ترتیــب ۷.۲، ۴.۹، ۵.۹، ۵.۳، ۵، ۳.۴ و ۱.۲ 

هزار فقره معامله مســکن در تهران منعقد 
شده است. همزمان با تهران، بازار مسکن 
در کل کشــور نیز با رکود مواجه شد. طی 
بهمن مــاه ۱۳۹۹ تعداد ۲۷ هــزار و ۶۳۸ 
مبایعه نامــه )قرارداد خرید و فروش ملک( 
در کشــور به امضا رسیده که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب ۳۲ 

درصد و ۳۸ درصد کاهش یافته است.
کارشناســان عوامل مختلفی را برای افت 
فشــار بازار مســکن عنــوان می کنند که 
مهمترین آن می توانــد انتظار برای احیای 
برجام و انتخابات ریاســت جمهوری ایران 
باشد. چه بسا کاهش توان خرید متقاضیان 
واقعی عامل اصلی افت معامالت نباشد؛ چرا 
کــه در ماههای قبل از آبان ماه که بازار تا 
حدودی رونق داشت، عمده خرید و فروشها 
توســط سفته بازان و سرمایه گذاران انجام 
می شد. طبق برخی آمار ۷۷ درصد معامالت 
مســکن در ایــران را خرید و فروشــهای 

سرمایه گذارانه تشکیل می دهد.
پیش بینی های کارشناســی از آینده بازار 

مسکن
اقتصاد  کارشــناس  ـ  روانشــادنیا  مهدی 
مســکن ـ با بیان اینکه بجز مقطع زمانی 
قطعنامه ۵۹۸ با ریزش قیمت مسکن مواجه 
نبوده ایم گفت: توان اقتصادی خانوارها به 
عنوان یک مؤلفه تاثیرگذار اجازه رشد قیمت 
مسکن را نمی دهد و حتی پس از انتخابات 
و دولت بعدی هم پرش قیمت بعید به نظر 

می رسد.
همچنین مصطفی قلی خســرویـ  رییس 
اتحادیــه مشــاوران امــالکـ  در تحلیل 
وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: کسادی 
معامالت به گونه ای است که فروشندگان 
و ســازندگان به خریداران اصرار می کنند. 
این نشان می دهد که بازار مسکن در مسیر 
 کاهشی قرار گرفته است. تحوالت سیاسی

 بین المللی در بازار مســکن تاثیرگذار بود؛ 
به طوری که از آبــان ماه قیمت ها ۱۰ تا 
۱۵ درصــد کاهش یافــت و در بهمن ماه 
نیز بر اساس گزارشهای واصله از مشاوران 
امالک قیمتها حدود ۸ درصد پایین آمده و 
انتظــار داریم روند کاهش قیمت ادامه پیدا 
کند. بعد از عید نــوروز هم افزایش قیمت 
نخواهیم داشــت. حســن محتشمـ  عضو 
هیــات مدیره انجمن انبوه ســازان تهران 
ـ نیز ادامه وضعیت کنونی را مشــروط به 
آرامش بازار ارز و شــرایط سیاست خارجی 
دانست و گفت: مقطع کنونی می تواند آغاز 
یک دوره رکود ســه تا پنج ساله برای بازار 
مســکن باشد؛ به شــرطی که این بازار از 
ناحیه ســایر متغیرها همچون شرایط بین 
المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت 
ارز و طال نباشیم. بعد ممکن است به تدریج 
سرمایه ها به بخش مسکن بیاید و معامالت 
کم کم افزایش پیدا کند. بخشی از این ورود 
نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل 
روند کاهشی بازار سرمایه، سهامداران دچار 

دلزدگی شده اند.
قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون 

تومان
بنابراین گزارش، دی امسال متوسط قیمت 
هر متر مســکن در شهر تهران ۲۷ میلیون 
و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و 
۹۸.۳ درصد افزایش دارد. طبق اعالم بانک 
مرکزی همچنین تعداد معامالت انجام شده 
در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره 
بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ 
درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ 
افزایش را نشان می دهد. گزارش بهمن ماه 

هنوز ارائه نشده است.

حجم کسادی معامالت در  بهمن ماه یک دهه گذشته بی سابقه بود

بازار مسکن  ِرکورد  دار   ُرکود

بیکاران کرونایی همچنان در بالتکلیفی
در حالی که به پایان سال نزدیک می شویم

درحالی یک ســال از شــیوع کرونا می گذرد که هنوز تعدادی از افراد 
بیکارشــده از ســال گذشــته مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده اند. 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دراین باره گفته است: پیگیر پرداخت 

بیمه بیکاری کرونا هستیم.
بحث بیمه بیکاری موضوعی اســت که پس از شیوع ویروس کرونا از 
سوی دولت به عنوان حمایت از نیروی کار بیکارشده در دستور کار قرار 
گرفت. بیمه بیکاری کرونا نیز یکی از راهکارهای دولت برای حمایت 
از معیشــت مردم در دوره شــیوع این بیماری بود، برای همین منظور 
ســامانه ای به آدرس bimebikari.mcls.gov.ir راه اندازی شد تا افراد 
درخواســت خود را در آن ثبت کنند، بعد از این ســامانه بود که مجدداً 
ســامانه ای دیگر با عنوان سامانه prkar.mcls.gov.ir به بیمه شدگان 

معرفی شد که باز هم زیرساخت های آن مشکل داشت.
طبق آخرین آمار محمد شــریعتمداری. وزیــر کار ۶۷۰ هزار نفر بیمه 
بیــکاری دریافت کردند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به 
شیوع بیماری کرونا در کشور گفت: تثبیت اشتغال از جمله سیاست های 
دولــت در دوران همه گیری بیماری کرونا بود و در این ایام ۸۰۰ هزار 
نفر افراد بیکار در ســامانه های طراحی شده برای دریافت بیمه بیکاری 

ثبت نام کردند و ۶۷۰ هزار نفر در این ایام بیمه بیکاری دریافت کردند 
و ۴۹۰ هزار نفر به کار بازگشتند.

اما هســتند افرادی که هنوز مشــکالتی درباره بیمــه بیکاری دارند. 
تماس هــای متقاضیان مقرری بیمه بیکاری حکایــت از این دارد که 
برخــی از متقاضیان از فروردین ماه ۹۸ هنوز موفق به دریافت مقرری 

بیمه بیکاری نشده اند.
*پیگیر پرداخت بیمه بیکاری کرونا به متقاضیان هستیم

مصطفی ســاالری، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه 
بیکاری کرونا، می گوید: در سه ماهه اول شیوع ویروس کرونا، افرادی 
بیکار شــده بودند که مکلف شــدیم بر اساس فهرستی که وزارت کار 
برای ما ارسال کرده بود، وضعیت آن ها را بررسی و برای سازمان برنامه 
و بودجه ارسال کنیم تا فهرست اسامی آن ها برای واریز بیمه بیکاری 

تحویل خزانه دولت داده شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در این خصوص پرداخت 
مستقیم به عهده ما نبوده است، اما دولت بیمه بیکاری بیش از ۹۰ درصد 
مشموالن را پرداخت کرده است و افراد واجد شرایط هم بیمه بیکاری 
خود را دریافت کردند.ســاالری تصریح کرد: گروهی از افراد هم بودند 

که نقص اطالعات داشــتند و موفق به دریافت نشدند، فهرست گروه 
دیگر هم تهیه و به ســازمان برنامه و بودجه ارســال شده، اما هنوز از 

طرف خزانه دولت برایشان بیمه بیکاری واریز نشده است.
وی افزود: این هفته هم وزیر کار پیگیر این موضوع بود که در پرداخت 
آن ها تســریع صورت گیرد و این گروه بتواننــد بیمه بیکاری کرونا را 
هرچه زودتر دریافت کنند.ساالری با اعالم اینکه تأمین اجتماعی تمام 
وظایــف خود را در خصوص پرداخت بیمه بیــکاری کرونا انجام داده 
است، اضافه کرد: ما از خزانه دولت پیگیری می کنیم تا در امر پرداخت 
بیمه بیکاری تسریع شود.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: 
بیکاری برخی از افراد از اول خرداد ماه به بعد هم ادامه داشت و تأمین 
اجتماعی در برابر افرادی که واجد شرایط هستند، به طور کامل متعهد 
است، اما بخشی از منابع آن را دولت باید پرداخت کند و ما پرداختی های 
خــود را موکول به پرداخت دولت نکردیم و پرداخت مقرری بیکاری را 
به مشــموالنی که از خرداد ماه سال جاری بیکار شده اند، آغاز کردیم. 
مــا از خزانه دولت پیگیری می کنیم تا در امر پرداخت بیمه بیکاری به 

مشموالن تسریع شود.
منبع: تسنیم  

بازار شب عید پوشاک 
حداقل 40 درصد کوچک شد!

عضو هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک ضمن ارائه توضیحاتی درباره 
جزئیات فروش فوق العاده پوشــاک در آستانه شب 
عید، از افت ۴۰ درصدی تقاضای پوشــاک نسبت 
به سال های گذشــته خبر داد و گفت که افزایش 
قیمت پوشــاک تابعی از نرخ ارز است.طبق اعالم 
اتاق اصناف ایران امســال جشــنواره فروش ویژه 
نوروزی جایگزین نمایشــگاه های عرضه مستقیم 
می شــود که در آن تمرکز با اتحادیه های پوشاک، 

کیف و کفش و قنادان و آجیل فروشــان است، اما 
سایر اتحادیه ها نیز امکان مشارکت دارند. در همین 
رابطه، مجید افتخاری در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه کاالهای نوروزی در حال ورود به بازار هستند 
و تاکنون بخشــی از آنها به بازار وارد شده، اظهار 
کرد: هر ســال نمایشــگاه فروش بهاره در آستانه 
نوروز برگزار می شــد، اما در ســال جاری به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تراکم جمعیت 
تصمیم گرفته شــد این نمایشگاه برگزار نشود. به 
طور کلــی اتحادیه هم رویکرد مثبتی نســبت به 
نمایشگاه بهاره نداشت. با روش جدید، یعنی فروش 
فوق العاده نوروزی، نه تنها تراکمی ایجاد نمی شود، 

بلکه سبب می شــود تراکم بین واحدهای صنفی 
تقسیم شود.به گفته وی در این طرح هر کسی که 
واحد توزیع و شرایط توزیع طبق قانون نظام صنفی 
کشور و اتحادیه و اماکن را دارد، می تواند به اتحادیه 
مراجعه کند تا مجوز فروش فوق العاده نوروزی را به 
صورت رایگان دریافت کند و بتواند ۴۵ روز فروش 
فوق العاده داشته باشد. ذیل طرح فروش فوق العاده 
شرایطی وجود دارد که کاال باید با تخفیف در اختیار 
مردم قرار گیرد. افتخاری در پاسخ به سوالی درباره 
میزان تخفیف در طرح فروش فوق العاده نوروزی 
نیز تصریح کرد: تعیین میزان تخفیف به عهده خود 
شــخص و واحد صنفی اســت و احتمااًل در مورد 

کاالهای زمستانی و شــب عید متفاوت است. اما 
به طور کلی شرایط کسب شرایط خوبی نیست و از 
این طرح استقبال خوبی کرده اند. شاید حتی با توجه 
به کاهش شدید تقاضا، کاالها خیلی پایین تر از نرخ 

واقعی عرضه شود.

رویداد

چرا تجارت خارجی ایران 
از ریل خارج شد؟

رئیس سازمان توســعه تجارت می گوید: برخی 
قوانین و مقررات زاید و اضافه باعث شده تجارت 

خارجی ایران از ریل اصلی خود خارج شود.
حمید زادبوم در مراســم معرفی صادر کنندگان 
برتر تهران اظهار کرد: متاسفانه مقایسه تجارت 
خارجی ایران با آنچــه در فضای بین المللی رخ 

می دهد نشــان از آن دارد که ما با توجه به برخی 
مشــکالت داخلی و تحریم های یکجانبه آمریکا 
در این حوزه مشکالتی داریم که سازمان توسعه 
تجارت در کنار دیگر نهادهای تصمیم گیر تالش 
کرده آنها را برطرف کند. وی با بیان اینکه با وجود 
تحریم های آمریکا میزان صادرات ایران به عدد 
قابل قبولی دست یافته اظهار کرد: در سال گذشته 
میزان صادرات کشــور به بیــش از ۴۱ میلیارد 
 دالر رســید. از مجموع ۶۳ میلیارد یورو صادرات 

غیــر نفتی صورت گرفته نیز حــدود ۴۰ میلیارد 
یورو ارز صادراتی تاکنون به کشور بازگشته است. 
بــا این وجود ما در حــوزه واردات برای مدیریت 
شرایط کشور مجبور به اعمال برخی محدودیت ها 
شدیم. رئیس سازمان توســعه تجارت ادامه داد: 
بررسی ها نشــان می دهد که حدود ۹۰ درصد از 
کل واردات ایــران را مواد اولیه و کاالهای مورد 
نیاز کارخانه ها برای روشن نگهداشتن چراغ تولید 
تشکیل می دهد. ما باید تالش کنیم که با وجود 

تمام این مشــکالت روند تولید کاالها در کشور 
ادامه پیدا کنــد. وی همچنین درباره اصلی ترین 
کاالهای صادراتی کشــور گفت: خوشبختانه در 
این حوزه تنوع صادرات وجود دارد، هر چند ما باید 
برای به دســت آوردن بازارهای جدید و صادرات 
کاالهایــی با ارزش افزوده بیشــتر برنامه ریزی 
کنیم. در ســال های گذشــته صادرات خشکبار، 
پوشاک، مواد شوینده، محصوالت دارویی و مواد 

معدنی بیشترین رشد را داشته است.
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حقوق برخی سربازان زیاد شد
رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح 
گفت: اولین گام در افزایش حقوق کارکنان وظیفه برداشته شد. 
امیردریادار دوم غالمرضا رحیمی پور اظهار داشت: اولین گام در 

افزایش حقوق کارکنان وظیفه برداشته شد.
وی افزود: حقوق و فوق العاده مأموریت کارکنان وظیفه شاغل 
در مناطق امنیتی به طور میانگیــن به مبلغ ۴۱۷ هزار تومان 
معــادل ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. دریــادار دوم رحیمی پور 
خاطر نشان کرد: حقوق و فوق العاده مأموریت کارکنان وظیفه 
شــاغل در مناطــق محروم و بد آب و هوا هــم به مبلغ ۱۴۰ 
هــزار تومان معادل ۲۲ درصد افزایش پیــدا کرد. رئیس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح ضمن تشکر 
از ســازمان برنامه و بودجه اظهار امیدواری کرد که ان شاءاهلل 
از ابتدای ســال ۱۴۰۰ دومین مرحله افزایش حقوق کارکنان 

وظیفه اجرایی می شود.

فرماندار دنا: 
هنوز برخی زلزله زدگان چادر 

ندارند
فرماندار شهرســتان دنا گفت: مهم ترین نیــاز مردم زلزله زده 

شهرستان دنا به خصوص شهر سی سخت کانکس است.
عبدالحمید پناهی افزود: چادر، وسایل گرمایشی از جمله هیتر 
و پکنیــک، زیرانداز و خوراکی از دیگــر نیازهای زلزله زدگان 
شهرســتان دنا هستند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا غذای 
گرم بین زلزله زدگان توزیع می شود، اظهار کرد: آنطور که باید و 
شاید نیست اما وعده ای ۱۵۰۰ غذا گرم بین زلزله زدگان توزیع 
می شود. فرماندار شهرستان دنا در پاسخ به این سؤال که آیا هم 
اکنون خانواده زلزله زده ای وجود دارد که چادر نداشــته باشند، 

بیان کرد: هنوز به برخی از زلزله زدگان چادر نرسیده است.

کرونای انگلیسی
تا جزیره قشم را هم آلوده کرد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به تشریح جزییات 
دو فرد مبتال به کرونای انگلیسی در استان هرمزگان پرداخت. 
دکتــر فاطمه نوروزیان با بیان اینکه دو بیمار مبتال به کرونای 
انگلیســی در هرمزگان شناسایی شده اســت، افزود: این دو 
بیمار فردی ۴۸ ساله ساکن جزیره قشم و فرد ۲۴ ساله ساکن 
بندرلنگه هســتند که ســه هفته پیش از کشور امارات متحده 
عربی وارد فرودگاه قشــم شدند که پس از مثبت شدن نتیجه 
آزمایش کرونا قرنطینه شدند. وی تصریح کرد: با توجه به سفر 
خارجی این دو فرد و احتمال ابتالی آنان به کرونای انگلیسی، 
نمونه های گرفته شــده از آن ها برای بررسی بیشتر به تهران 

ارسال شد و امروز ابتالی آنها به کرونای انگلیسی تأیید شد.

هزاران امضا برای لغو قانون
منع خروج زنان از کشور

ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم اســکی زنان ایران به وسیله 
همســرش بار دیگر موضوع قوانین خروج زنان از کشــور را در 
شــبکه های اجتماعی و رسانه ها داغ کرد. حاال عده ای از فعاالن 
حقوق زنان با راه اندازی کارازی خواستار بازنگری در این قوانین 
شــده اند. این کارزار را تاکنون بیش از ۴۳ هزار نفر امضا کرده اند 
و همچنان به تعداد امضاها افزوده می شــود. در متن بیانیه این 
کارزار که خطاب به رئیس مجلس نوشته شده آمده: »با توجه به 
مواردی که اخیراً پیرامون مسئله خروج از کشور ورزشکاران زن 
کشور پیش آمد و نظر به واکنش گسترده افکار عمومی در این 
مورد، بازنگری در قوانین مربوطه و اصالح آنان ضروری به نظر 
می رسد. خواهشمندیم با بررسی دقیق موضوع و استفاده از نظرات 
کارشناسان حقوق شهروندی نسبت به تغییر قوانین فعلی اقدام 
فرمایید.« آنه همچنین نوشته اند: »مورد اخیر اولین موردی نبود 
که منجر به مشکل برای یکی از زنان کشور شد و در سطح ملی 
و بین المللی هم باعث آسیب به وجهه کشور گشت. خواهشمندیم 
اقدامــات الزم را جهت بازنگری در قوانیــن فعلی انجام داده و 
موضوع را تا حصول نتیجه پیگیــری فرمایید.« زنان می توانند 
حق سفر را در شروط ضمن عقد بگنجانند با این حال بسیاری از 
دفترخانه های ثبت ازدواج حاضر به گنجاندن شروطی مانند حق 

سفر، حق طالق و حضانت فرزند در عقدنامه ها نمی شوند.

شرط توزیع واکسن کرونا در داروخانه ها
ســید حیدر محمدی مدیــرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل 
ســازمان غذا و دارو، درباره آخرین وضعیت تأیید واکسن های 
داخلــی در وزارت بهداشــت توضیح داد: ۱۴ شــرکت داخلی 
درخواســت خود را برای تولید واکســن و دریافت مجوزها به 
وزارت بهداشت ارسال کرده اند که در مراحل مختلف گذراندن 
آزمایشــات هستند، به طور مثال واکســن کرونای شفافارمد 
که زیرمجموعه بنیاد برکت اســت در فاز یک مطالعه بالینی 
قرار دارد و واکســن رازی کد اخالق دریافت کرده و در آستانه 
وارد شــدن به فاز یک آزمایشات بالینی است.وی عنوان کرد: 
همچنین واکسن میالد داروی نور در مرحله دریافت کد اخالق 
قرار دارد و سایر واکسن ها نیز وارد فاز اتمام مرحله پیش بالینی 

نشده اند.
محمدی با بیان اینکه واردات واکسن چینی نیز با دقت انجام 
خواهد شد اظهار داشت: پس از بررسی مستندات و صدور رأی 

در کمیسیون مجوز واردات این واکسن ارائه خواهد شد. 

بازتاب

همه خطراتی که در کمین 
مردان است

مطالعات نشان داده اند که زنان و مردان به طور مساوی 
بــه ویروس جدید کرونا مبتال می شــوند. با این حال، 
محققــان همچنین گزارش دادند که مــردان به طور 
قابل توجهی از اثرات شدید بیماری بیشتر رنج می برند. 
همواره در طول تاریخ مسائل مختلفی مانند روش های 
ناسالم زندگی، بی تفاوتی به وضعیت سالمت، مراجعه 
نکردن به پزشــک، تفاوت های بدنی، مواجهه بیشتر با 
مســائلی مانند جنگ و ... سبب شــده تا مردان بیشتر 
از زنــان در معرض انواع خطــرات، بیماری ها و حتی 
مرگ باشــند. همین موضوع اهمیت آگاهی رسانی و 
توجه به این مســئله را باال می برد. در ایران هفته اول 
اسفند، هفته ملی سالمت مردان نام گذاری شده است. 
براســاس آمارها و گفته متخصصان امید به زندگی در 
مردان ۷۴ ســال و در زنان ۷۶ ســال است و ایران در 
رتبه ۶۴ جهان قرار دارد. عالوه بر تمام بیماری ها، کرونا 
معضل جدیدی است که یک سال است سالمت تمام 
افراد را به خطر انداخته، با این حال حتی با وجود اینکه 
مردان و زنان به نســبت تقریباً برابری به این بیماری 
مبتال می شوند، مردان دو برابر بیشتر از زنان در اثر این 
بیماری فوت می کنند چرا که دفاع ایمنی زنان در برابر 
این ویروس بهتر از مردان است. مطالعات نشان داده اند 
که زنــان و مردان به طور مســاوی به ویروس جدید 
کرونا مبتال می شــوند. با این حال، محققان همچنین 
گــزارش دادند که مردان به طور قابل توجهی از اثرات 
شدید بیماری بیشتر رنج می برند. به همین دلیل است 
که شــعار »همه گیری کرونا؛ توجه بیشتر به سالمت 
مردان« را برای این هفته انتخاب شده است تا در این 
دوران همه گیری عالوه بــر بیماری ها و خطراتی که 
به آن اشــاره شــد، به خطر کرونا توجهی ویژه داشته 
باشــیم. گفته می شــود آمار مرگ و میر مردان در اثر 
کرونا دو برابر زنان است. عباس بصیری، رئیس انجمن 
اورولوژی ایران در آغاز این هفته گفت: بصیری درباره 
آمار کرونا در مردان گفت: مردان و زنان تقریباً به نسبت 
برابری به کووید ۱۹ مبتال می شوند اما احتمال بدحال 
شــدن و فوت مردان بر اثر کرونا بیش از زنان اســت، 
بر اساس تحقیقات انجام شــده در بیمارستان بقیه اهلل 
)عج( حدوداً دو برابــر بیش از زنان در معرض فوت بر 
اثر کرونا هستند؛ دفاع ایمنی زنان بیش از مردان است 
به همین دلیل بیــش از مردان در برابر کرونا مقاومند. 
عالوه بر این متخصصــان معتقد اند مردان همچنین 
تمایل به انجام رفتارهای پرخطرتر مانند نادیده گرفتن 
فاصله فیزیکی داشــته و عالئم را به اندازه زنان جدی 
نمی گیرند. یک مطالعه که در تاریخ ۱۰ مه منتشر شد 
گزارش داد که غلظت آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ۲ 
)ACE۲( در خون مردان بیشتر از زنان است. محققان 
گزارش دادند از آنجا که ACE۲ ویروس کرونا را قادر 
می ســازد سلول های ســالم را آلوده کند، این موضوع 
به توضیح اینکه چرا مردان نســبت به ویروس کرونا 
آسیب پذیرتر از زنان هستند کمک می کند. متخصصان 
می گویند که احتمااًل ژنتیک نقش مهمی را ایفا می کند 
و زنان به دلیل وجود کروموزوم X اضافی، از سیســتم 
ایمنی قوی تر و واکنش بیشــتری نسبت به مردان در 

برابر عفونت برخوردار هستند.
healthline:منبع  

تبعیض  در توزیع  واکسن کرونا

»پویش یک« که برای رســاندن عادالنه واکسن کرونا 
به تمام مردم جهان تالش می کند، روز جمعه با انتشــار 
گزارش خود از کشــورهای پولدار چون آمریکا و بریتانیا 
خواســت به جای انبار کردن صدها میلیون دوز واکسن 
اضافــی آن را در اختیار مردم فقیر قــرار دهند. به گفته 
سازمان دهندگان این پویش، هر چه واکسن کرونا دیرتر 
به مردم و کشورهای فقیرتر برسد، به همان اندازه تالش 
پولدارهای جهان برای چیره شدن بر آن ناکام می ماند و 
رمز پیروزی در مبارزه با شیوع کرونا، رسیدن واکسن به 
چهار گوشــه دنیاست. پویش یک با بررسی میزان تولید 
واکســن کرونا در پنج تولیدکننده بــزرگ فایزر، مدرنا، 
آســترازنکا، جانسن اند جانسن و نوواوکس به این نتیجه 
رسید کشــورهای آمریکا، بریتانیا، ژاپن، کانادا، اتحادیه 
اروپا و اســترالیا تا امروز بیش از سه میلیارد دوز واکسن 
کرونا ســفارش داده و ذخیره کرده اند؛ حدود یک میلیون 
دوز بیش از میزان الزم برای دو نوبت واکســن زدن به 
جمعیت تقریبی ۲.۰۶ میلیارد نفری این کشورها. همزمان 
سازمان بهداشت جهانی از کشورهایی که واکسن بیش از 
نیاز در اختیار دارند خواست این واکسن ها را یکجانبه بذل 
و بخشــش نکنند، بلکه آن را در دسترس برنامه جهانی 
کوواکس قرار دهند تا زودتر به دســت نیازمندان برساند. 
تا روز پنجشنبه نزدیک به ۱۸۵ میلیون نفر در حدود ۸۰ 

کشور فرآیند تزریق واکسن کرونا را آغاز کرده اند.

نگاه روز

الهه صالحی
جمعیــت چند میلیونی بازنشســتگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی به ویژه 
۶۰ درصد حداقل بگیــران در وضعیت 
بغرنجی به سر می برند و در مسابقه وعده 
و وعیدهــای توخالی و افزایش هزینه ها 
ســرگردان و حیرانند. روزهــای پایانی 
ســال که از راه می رسد، یک عده خیلی 
خوشــحال تر از بقیه هســتند و عده ای 
هم زانوی غم بغل می گیرند که حاال با 
عیدی کمی که گرفته اند، قرار است سال 
نو را چگونه آغاز کنند تا شــیرینی های 

آمدن نوروز تلخ نشود.
ســال نو ایرانی ها برای هر کســی یک 
جور تصویر ســازی می شود. شاید خیلی 
قبل ترها یعنی صد ســال پیش، نوروز با 
حاجی فیروز و ســفره هفت سین تداعی 
می شد، اما حاال سال های زیادی است که 
این رویاهای نوروزی، به تلخی در سال 
نو بدل شده اســت؛ البته برای بعضی ها 
که قرار است با یک و نیم میلیون تومان 
پاداش عیدی که گرفته اند، نوروز را جشن 
بگیرند. اســفند که از راه می رسد، بوی 
بهار و ســال نو به مشــام می رسد. همه 
در تدارک کارهای ســال جدید هستند. 
از خانــه تکانی خانم های منزل گرفته تا 
خریدهای شب عید بچه ها که هر کدام 
یک قصــه دارند. در این بین، کســانی 
هســتند که عید برای آنها یک رنگ و 
بوی دیگری دارد. این عده همان مردان 
سپید مو هستند که ما آنها را »پدربزرگ« 
پدربزرگ ها، یک سال  خطاب می کنیم. 
را لحظه شــماری می کننــد تا بچه ها و 
نوه و نتیجه های خود را ســر سفره هفت 
ســین نوروز، دور هم ببینند. شاید فقط 
این پدربزرگ و مادربزرگ ها هستند که 
عید بــرای آنها با بقیه فــرق دارد. عید 
مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها، رنگ و بوی 
دیگری دارد. آن ها از اینکه قرار اســت 
سال نو را طور دیگری آغاز کنند، دست 
از پا نمی شناسند. آن ها می خواهند وقتی 
ســال نو می شــود و بهار از راه می رسد، 
بچه ها و نوه و نتیجه های خودشــان را 
کنار ســفره هفت ســین ببینند و بعد از 
اینکه ســال نو شد، دست برده و از الی 
قرآن سفره هفت سین، اسکناس های نو 

را بردارند و عیدی بدهند.
یادش بخیر...

ایــن روزها و این ســال ها، برای خیلی 
از پدربزرگ ها، آمدن ســال نو و نوروز، 
دیگر آرزو نیســت که برعکس، کابوس 
شده اســت. ترس از نداشتن »اسکناس 
نو« برای عیدی دادن به بچه ها و ترس 
از اینکه نوه ها ســر ســفره هفت سین، 
چشم به دســتان پدربزرگ و مادربزرگ 
دوخته اند که دســت کنند در جیب و به 

آنها عیدی بدهند.
جامعه بازنشسته کشور که جمعیت چند 
میلیونی را تشــکیل می دهنــد، همان 
کسانی هستند که ســال های سال کار 

کرده اند که یک روز بازنشسته شوند.

آن ها کار کرده اند و چرخ اقتصاد کشور را 
به حرکت در آورده اند تا شاید یک روز که 
بازنشســته می شوند، مسئوالن هم چرخ 
زندگی دوران بازنشستگی را بچرخانند تا 
آنها استراحت کنند. محمدعلی رحمانی 
بازنشســته بعد از ۳۰ سال کار و خدمت، 
حاال دو سالی اســت که بازنشسته شده 
اســت. او یکی از کســانی است که در 
تجمــع اعتراضی بازنشســتگان تأمین 
اجتماعــی در مقابل ســاختمان مجلس 
شورای اسالمی حاضر بوده است. وقتی 
دلیل اعتــراض او را می پرســم، حرفی 
برای گفتن ندارد چون بغض راه گلویش 
را می بنــدد. رحمانی می گوید: مگر حاال 
که بازنشســته شــده ام، قرار نیست که 
اســتراحت کنم و از نشستن در کنار هم 
سن و سالهای خودم لذت ببرم؟ پس چرا 
نمی توانم و باید برای خرج زندگی خودم 
و سه نفر دیگر که چشم به من دوخته اند، 
سراغ شغل دست فروشی بروم. او ادامه 
می دهد: پســرم که ســرباز است، وقتی 
شرایط زندگی را می بیند، حقوق ماهانه ای 
که بابت خدمت ســربازی به او می دهند 
را برای من مــی آورد اما من از خجالت 
آب می شوم. چرا باید زندگی من اینگونه 
باشد که نتوانم با حقوق بازنشستگی که 
می گیرم، دغدغه ای نداشته باشم و آرام 

زندگی کنم.
ماجــرای خط فقر یا همــان زندگی زیر 

صفر!
چند سالی می شــود که واژه »خط فقر« 
را خیلی می شــنویم. این خط فقر برای 
خط کشی هزینه های زندگی است. اینکه 
چقــدر درآمد داریم و چقدر هزینه داریم. 
اینکــه بتوانیم خودمان را برای داشــتن 
یک زندگی حداقلی، به آب و آتش بزنیم. 
چون بــا حقوق بازنشســتگی نمی توان 
زندگی کرد و اگــر می خواهیم زیر خط 
فقر نباشیم، باید شغل دوران بازنشستگی 
را دســت و پا کنیم. صفــر مرادی یکی 
دیگر از همین قشــر بازنشسته است که 
بعــد از ۳۰ ســال کار و خدمت در یکی 
از ســازمان های دولتی، حاال چهار سالی 

است که حقوق بازنشستگی می گیرد.

او می گویــد: همیشــه در دوران کاری 
حسرت رسیدن به روزهای بازنشستگی 
را داشــتم. چون فکــر می کردم هیچی 
شیرین تر از این نیست که در خانه باشی 
و بچه ها و نــوه و نتیجه بیایند و دور تو 
را شلوغ کنند. سفره ناهار و شام را پهن 
کنی و همه دور آن بنشینیم و سیر شویم. 
مرادی آه بلندی می کشد و می گوید: ای 
کاش هیچ وقت بازنشســته نمی شــدم. 
چون فکر نمی کردم مجبور شوم از پسرم 
پول قرض بگیرم تا خرج زندگی را بدهم.

او از اینکه با حقوق بازنشستگی نمی تواند 
بــرای خود و همســرش یــک زندگی 
حداقلــی را فراهم کند و هنــوز ماه به 
پایان نرسیده، باید گوشی منزل را بردارد 
و از پســرش که برای خــودش زندگی 
مستقلی دارد، پول قرض بگیرد، خجالت 
زده است. عبداهلل علیمردانی یکی دیگر 
از بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی هم 
می گوید که بــا حقوق ۳ میلیون تومانی 
بازنشستگی، باید شکم خانواده ای چهار 
نفره را سیر کند. او می گوید: خدا را شکر 
صاحب خانه ام و حداقل نگران کرایه خانه 
نیســتم. اما باور کنید که بــا ۳ میلیون 
تومان حقوق بازنشستگی، فقط می توانیم 
حداکثــر ۱۰ روز دوام بیاوریم و مجبورم 
شغل دوم داشته باشــم. دختر دم بخت 
دارم و یک پسر دانشجوی دانشگاه آزاد 
که باید شهریه بدهد. شما بگویید با این 
هزینه های سرسام آور زندگی من چگونه 
با ۳ میلیون تومان مستمری که می گیرم، 
شــکم خودم و بچه ها را ســیر کنم. بر 
اساس مطالعاتی که صورت گرفته است، 
عنوان می شــود که برای یــک خانواده 
چهار نفر که در تهران ســاکن هستند، 
باید حداقل هشت میلیون هزینه ماهانه 
زندگــی در نظر گرفت تــا زیر خط فقر 
نروند. با این اوصاف باید این ســؤال را 
مطرح کرد که چند درصد بازنشستگان ما 

زیر خط فقر زندگی می کنند.
تبعیض و بی عدالتی بیداد می کند

علی اصغــر بیات رئیس کانــون عالی 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی، با عنوان 
ایــن مطلــب کــه بی توجهــی و نگاه 

تبعیض آمیز به بازنشستگان و مستمری 
بگیــران پذیرفتنــی نیســت، می گوید: 
وضعیت کنونی مناســب شأن و منزلت 
کســانی نیســت که بهترین سال های 
عمر خود را صرف سربلندی و سازندگی 
کشــور کرده اند. برخی مسئوالن با بی 
توجهی، بی تدبیری و غفلت خود نمک 
به زخم بازنشستگان و مستمری بگیران 
می پاشــند. وی با انتقــاد از بی توجهی 
دولــت و مجلس به مطالبــات برحق و 
قانونی مستمری بگیران، می افزاید: امروز 
بازنشستگان تأمین اجتماعی از هر زمان 
دیگری ســرخورده و ناامیدتر هســتند. 
روزی نیست که مشکلی بر مشکالتشان 
اضافه نشود و صدای اعتراضشان شنیده 
نشــود. در موضوع افزایش مزد سال ۹۹ 
که به نحو مؤثری بازنشســتگان تأمین 
اجتماعــی از آن متأثر هســتند، اتفاقات 
عجیــب و غریبــی افتاد کــه هنوز هم 
تبعات زیانبار آن ادامه دارد. افزایش غیر 
منطقی و غیر کارشناســی مزد که هیچ 
تناسبی با نرخ تورم، سبد معیشت و خط 
فقر نداشت، مشکالت معیشتی کارگران 
و بازنشســتگان را چند برابــر کرد. البته 
اجرای متناســب ســازی به عنوان یک 
مطالبه ۱۲ ســاله که پــس از خون دل 
خوردن های بسیار محقق شد، جای تقدیر 
و تشــکر دارد. اما متأسفانه دولت روش 
اجرایی مناسبی برای بازنشستگان تأمین 

اجتماعی نداشت.
جمعیــت چند میلیونی بازنشســتگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی به ویژه 
۶۰ درصــد حداقل بگیــران در وضعیت 
نابســامان و بغرنجی به ســر می برند و 
در مســابقه وعــده و وعیدهای توخالی 
و افزایــش هزینه ها و تورم سرســام آور 
ســرگردان و حیرانند. بســیاری از اقالم 
ضــروری و مایحتاج اولیه زندگی و مواد 

غذایی از سفره آنها حذف شده است.
مهم ترین درخواســت بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران در این شرایط دشوار 
اقتصادی توجه به وضعیت معیشت آنها 

است و این انتظار زیادی نیست.
بــا یک و نیــم میلیون تومــان چه کار 

می توان کرد
قشر بازنشسته کشور در روزهای پایانی 
سال، بیشــتر از روزهای دیگر، دغدغه و 
اســترس دارد. چون می داند که با یک 
و نیم میلیون تومــان پاداش عیدی که 
گرفته اند نمی توانند خنده را بر لب بچه ها 
و نوه و نتیجه های خودشــان بنشــانند. 
چطور می شود با یک و نیم میلیون تومان 
پاداش عیدی، بتوان خانواده را سر سفره 
شــام ســال نو جمع کرد و راضی نگه 
داشت. قیمت های سرسام آور مواد غذایی، 
میوه و…، دست به دست هم داده که 
بتوان با یــک و نیم میلیون تومان، یک 
وعده غذای شب عید را برای خانواده ای 
با تعــداد ۱۵ نفر در نظر گرفت تا بتوانند 
دور هم یک غذای ســاده میل کنند. اما، 
وقتی سفره غذا جمع شد، پدر بزرگ دیگر 

پولی ندارد که بخواهد عیدی بدهد.

جمعیت چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران در وضعیت  بغرنجی به سر می برند

بازنشستگان و کابوس سال نو
مهناز قربانی مقانکی

دانشــمندان هشــدار داده اند که تقاضا برای تهیه 
گوشــت ارزان، می تواند منجر به ایجاد پاندمی هایی 
در آینده شــود که پاندمی کروناویروس را صرفاً به 

شروع ماجرای پاندمی ها تبدیل کند.
براســاس اعالم دانشگاهیان آفریقای جنوبی، تولید 
گوشــت زمینه کاملی برای ظهور بیماری هایی به 

شکل کووید-۱۹ ایجاد می کند.
به گفته آن ها این خطر با افزایش ارتباط حیوانات با 
انسان ها و عدم یادگیری از اتفاقات گذشته به وجود 
می آیند. پاندمــی کروناویروس که مطالعات اولیه از 
وجود ارتباط بین آن و بازار ذبح حیوانات در چین خبر 
می دهند، در یک ســال منجر به مرگ ۲.۲ میلیون 
نفر شده است.متخصصان ســازمان ملل و سازمان 
ایمنــی غذایی اروپــا، قباًل اعالم کــرده بودند که 
دامپروری صنعتی اصلی ترین دلیل شیوع بسیاری از 
بیماری های عفونی در حیوانات در دهه گذشته است 
و همچنان نســبت به خطرش برای ایجاد پاندمی 

جدید هشدار داده است.
تعــداد بیماری های زونوتیــک، بیماری هایی که از 
حیوان به انســان منتقل می شوند، در ۵۰ سال اخیر 
چهار برابر شده است.کارشناسان می گویند حیواناتی 
که در حبــس، بازارهــای خیابانی یــا زمین های 
کشاورزی نگه داری می شوند، مستعد ابتال به بیماری 
هستند. چراکه به گفته متخصصان استرس حضور 
در آن شرایط و حتی دیدن ذبح سایر حیوانات منجر 
به ضعیف شــدن سیستم ایمنی بدن آن ها می شود.

گزارشــی که چند ماه پیش به اسم »آیا باید منتظر 
پاندمی بعدی باشــیم؟« به این موضوع پرداخت که 
دامپروری به پاتوژن ها اجازه می دهد ایجاد بشــوند، 
گسترش پیدا کنند و این موضوع با استفاده معمول 
آنتی بیوتیک ها بیشتر می شود؛ چراکه آنتی بیوتیک ها 
منجــر به کم اثر شــدن داروها می شوند.ســازمان 
جهانی بهداشت می گوید که به طور جهانی، ساالنه 
یک میلیــارد نفر به بیماری هــای زونوتیک مبتال 
شــده و میلیون ها نفر از ایــن طریق فوت می کنند 
و همچنین منشــاء ۷۵ درصــد بیماری های عفونی 

آلزا  زونوتیک حیوانات وحشــی هستند.پروفســور 
روکس، رئیس بخش علوم طبیعی و کشــاورزی و 
دانشــیار جانورشناسی در دانشــگاه ایالتی آزاد، در 
این رابطه گفت: »نیاز ما به گوشــت منجر شــده 
اســت تا فعالیت های دامپروری ارزان تر و به شکل 
کنترل نشده ای انجام می شــود؛ حیوانات بیشتری 
در فضاهــای کوچک تر قرار می گیرند و از ســویی 
منابع تغذیه آن ها کمتر و کمتر می شــود.«او افزود: 
»بیماری گاو دیوانه را به یاد دارید؟ قفس های باتری 
مرغ ها را دیده اید؟ ما نباید رفتارهای تغذیه ای عجیب 
را ســرزنش کنیم، بلکه باید به خودمان نگاه کنیم. 
اگر ما خوردن گوشــت را نه یک حق روزانه، بلکه 
یک تهدید ببینیم. می توانیم فشار موجود رأی محیط 
زیســت را کاهش دهیم و از سویی سرعت تکامل 

یک ویروس زونوتیک بعدی را هم کم کنیم.«
پروفســور رابرت بــراگ، از دپارتمــان میکروبی، 
بیوشــیمیایی و بیوتکنولوژی غذایی، در این رابطه 
می گوید: »پاندمی های بیشتری در آینده در راه اند و 
احساسی بین دانشمندان وجود دارد که این پاندمی 

کووید-۱۹ می تواند تــازه یک مقدمه ای برای یک 
پاندمی واقعی و بزرگ باشــد.«او افزود: »بســیاری 
از ویروس شناســان مثــل خودم، سال هاســت که 
ایجاد یک پاندمی آنفلوآنزا را پیشــبینی کردند. بشر 
ســال های زیادی است که نســبت به پاندمی های 
بعدی هشدار شنیده است، اما به نظر می رسد مردم 
تنها وقتی شــروع به شنیدن این هشدارها می کنند 
که در وسط یکی از آن ها باشند.«ویروس آنفلوآنزای 
مرغــی، H۵N۱، میزان مرگ ومیر بیــن ۵۰ تا ۶۵ 
درصد دارد. براگ در این باره هشــدار می دهد: »اگر 
در این ویروس قابلیت انتقال از انسان به انسان ایجاد 
بشــود، ما می توانیم با یک پاندمی واقعی و جدیدی 
روبرو شــویم.«به گفته او ردیابی ها نشان داده است 
که بیماری ابوال از انسان هایی که خفاش خورده اند، 
ایجاد شده است و این باور وجود دارد که HIV وارد 
بدن انسان هایی شده است که گوشت میمون خورده 
اســت. همچنین آنفلوآنزای اســپانیایی که در سال 
۱۹۱۸ ایجاد شد و منجر به مرگ ۵۰ میلیون نفر شد، 
منبع: ایندپندنت از خوک ها شروع شد.  

ویروس زونوتیک بشر را نابود می کند!
نیو صدر

بازتاب

عالئم کرونای 
جهش یافته انگلیسی

عضو کمیتــه علمی و مشــورتی ســتاد مقابله با 
کرونا با بیان اینکه میزان بیماری در کشــور رو به 
افزایش است، هشــدار داد که اگر به همین منوال 
افزایش بیماری پیــش رود باید منتظر موج چهارم 
بیماری در کشــور باشیم و به هر حال هر موجی از 
بیماری که ایجاد شود با مرگ و میر و تعداد زیادی 

بســتری بیماران و بیماران بدحال همراه است.مینو 
محرز درباره وضعیت بیماری کووید-۱۹ در کشــور 
و احتمال بــروز موج چهارم به عنــوان یک پیک 
خطرنــاک، گفت: در حال حاضر بیمــاری در حال 
افزایش اســت و به صورت بدی دارد میزان بیماری 
باال می رود. زیرا گردش ویروس جهش یافته ای که 
در انگلیس جهش پیدا کرده، در حال افزایش است 
و این ویروس هم سرعت انتقال بسیار باالیی دارد.

وی افزود: البته باید توجه کرد که وقتی تعداد بیماران 

افزایش یابد، تبعا تعداد بیماران بدحال و نوع شــدید 
بیماری و کشندگی هم بیشتر می شود. سرعت انتقال 
ویروس جهش یافته انگلیسی بسیار بسیار باالست 
و بر همین اســاس می تواند تعداد بیماران بدحال و 
میــزان مرگ و میر را با افزایش تعــداد بیماران در 
افراد، افزایش دهد.محرز گفت: عالئم این ویروس 
جهش یافته انگلیسی با ویروس قبلی تفاوتی ندارد. 
صرفاً قدرت سرایتش بسیار باالتر است.وی با بیان 
اینکه در حــال حاضر در آســتانه تعطیالت نوروز 

هستیم و مردم از خانه ها بیرون آمده اند و رفت و آمد 
دارند و همین موضوع منجر به افزایش بیماری شده 
است، گفت: به محض اینکه مردم کرونا را فراموش 
می کنند و پروتکل های بهداشتی را جدی نمی گیرند، 
کرونا افزایش پیدا می کند. توصیه ما این اســت که 
مانند گذشته عمل کنند. این متخصص عفونی ادامه 
داد: خواهشم از مردم این است که اصاًل از حاال برای 
عید برنامه ریزی نکنند؛ چراکه اصاًل مشخص نیست 

که وضعیت بیماری به چه صورت پیش می رود. 
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حوادث

بازداشت شوهر به اتهام قتل آتشین همسر

ظهر ســی ام دی ماه، مرگ زنی ۳۴ ساله به تیم جنایی پایتخت 
اعالم شــد. بررســی ها نشــان می داد که زن جوان از روز ۲۵ 
دی ماه به دلیل سوختگی شدید در بیمارستان بستری شده اما با 
وجود تالش پزشکان به دلیل شدت سوختگی جان باخته است. 
ســوختگی او عمدی اعالم شــده بود و همین باعث شد که به 
دســتور قاضی جنایی تحقیقات درباره این حادثه آغاز شود. در 
بررسی های اولیه مشخص شــد که زن جوان به قتل رسیده و 
عامل جنایت کســی نیست جز شوهر او. مأموران متوجه شدند 
که زن جوان از مدتی قبل با شوهرش بر سر فروش خانه دچار 
اختالف شــده بودند. به گفته همسایه ها، این زن و شوهر جوان 
که ساکن طبقه سوم ساختمانی حوالی جنوب تهران بودند، مدام 
با یکدیگر درگیری داشــتند و همسایه ها بارها صدای مشاجره 
آنها را شــنیده بودند. آخرین درگیری آنها نیز ۲۵ دی ماه بود که 
همسایه ها مانند روزی های قبل، صدای مشاجره این زوج جوان 
را شــنیدند و لحظاتی بعد متوجه شدند که مرد به همراه فرزند 
۷ ســاله اش از خانه خارج شــد. این درحالی بود که زن جوان 
همچنان در خانه بود. به گفته همسایه ها، مرد جوان که به شدت 
عصبانی بود، فرزندش را داخل ماشین گذاشت و دقایقی بعد با 
یــک گالن ۲۰ لیتری که محتویات داخل آن بنزین بود به خانه 
بازگشــت. تصاویر دوربین مداربسته نیز بازگشت او و گفته های 
همســایه ها را تأیید می کرد. پس از آن بود که صدای مشاجره 
این زن و شــوهر دوباره به گوش رســید و مرد که کنترلش را 
از دســت داده بــود بنزین را بر در و دیــوار خانه ریخت و آنجا 
را به آتش کشــید. سپس به ســرعت از خانه خارج و سوار بر 
ماشین، به همراه فرزندش آنجا را ترک کرد. همزمان با فرار مرد 
عصبانی، همسایه ها که متوجه دود و شعله های آتش و همچنین 
صدای انفجار شده بودند، با آتش نشانی تماس گرفتند و با حضور 
آتش نشانان در محل حادثه، حریق مهار شد. این در حالی بود که 
زن جوان که در میان شعله های آتش گرفتار شده بود، با کمک 
همسایه ها و آتش نشانان نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد 
اما او چند روز بعد به دلیل سوختگی شدید جانش را از دست داد.

درحالی که متهم تحت تعقیب قرار گرفته بود رد پای وی در یکی 
از شهرهای مرکزی به دست آمد. مرد جوان نیز دچار سوختگی 
شده و برای درمان به بیمارستانی در شهرستان رفته بود. با این 
سرنخ، بازپرس حبیب اهلل صادقی، دستور دستگیری وی را صادر 
کرد. او در بیمارستان بازداشت شد و تحت نظر قرار گرفت. این 
مرد که از ناحیه ســر و صورت دچار سوختگی شده بود، پس از 

بهبودی مرخص شد و به دادسرای جنایی تهران انتقال یافت.

خودکشی نافرجام زن جوان در سی سخت 
نیروی هالل احمر به کمک مردم موفق شدند زن جوان 
را که قصد خودکشی داشت از اقدام خود پشیمان کنند.

زن سی سختی که پس از زلزله وحشت آور در کهگیلویه 
و بویراحمد قصد داشت دست به خودکشی بزند به کمک 

نجات یافت.
چند روز پیش زلزله ۵.۶ ریشتری شهرستان سی سخت 
را در کهگیلویــه و بویراحمد لرزانــد. در پی این زلزله و 
خسارات هایی که به بار آورد یک زن در ساختمان حالل 

احمر به اقدام خودکشی کرد.
ایــن زن که بخاطر زلزله خانه اش را از دســت داده بود 
قصد داشت دست به خودکشی بزند که امدادگران هالل 
احمر و یک طلبه و با کمک مردم مانع کار این زن شدند.

فوت دومین پرستار باردار بر اثر کرونا

مســوول روابط عمومی بیمارستان شهید مدنی کرج 
اعالم کرد که یکی از بانوان پرســتار این بیمارستان 
براثــر ابتال بــه کووید ۱۹ و حین عمل ســزارین به 

پرکشید. آسمان ها 
محمــود وهابی گفت: ایــن مدافع ســالمت به نام 
»فرانــک داودی«، بــه علت وخامت حــال به یکی 
از بیمارســتان های تهران انتقال داده شــد اما تالش 

پزشکان برای نجات وی بی نتیجه ماند.
وی ادامــه داد: با توجه به وخامت حــال این مدافع 
ســالمت پزشــکان ترجیح دادند تا نوزاد هفت ماهه 
وی را از طریق عمل جراحی سزارین از مرگ حتمی 

نجات دهند.
وهابی گفــت: این بانوی مدافع ســالمت در بخش 
جراحی مردان بیمارستان شــهید مدنی کرج مشغول 

فعالیت بود که به بیماری کووید ۱۹ مبتال شد.
این دومین مدافع ســالمت بیمارســتان شهید مدنی 
کرج است که در راه خدمت به مردم و نجات بیماران 

آسمانی می شود.
پیــش از ایــن دکتــر محمودغنی زاده از پزشــکان 
بیمارستان شــهید مدنی کرج در راه خدمت به مردم 

به شهادت رسید.

انگلیس در ماه دســامبر گذشته اعالم 
کرد که نوع مســری تر ویروس کرونا در 
این کشور در حال شیوع گسترده است اما 
غیر از این گونه، چندین گونه جهش یافته 
دیگر در مناطق مختلف جهان شناسایی 
شده اند. وقتی ویروســی از یک ویروس 
دیگر تکثیر می شــود، اغلــب تغییراتی 
پیدا می کند که بــه این تغییرات جهش 
گفته می شود. ســازمان جهانی بهداشت 
می گوید که وقتی ویروسی »یک یا چند 
جهش جدید« داشته باشــد گونه جدید 
کرونا  ویروس  در  ایجاد می شود.تغییرات 
غیرعادی نیســت. ویروس هــا با مبتال 
کردن افراد بیشتر، دچار جهش می شوند 
اما متخصصان می گویند که تغییرات در 
SARS- ویــروس کرونا با نــام علمی

CoV-۲ کندتــر اســت.اما تاکنون چه 
دربــاره گونه های جهش یافته  چیزهایی 
ویــروس در انگلیــس، آفریقای جنوبی، 

برزیل و کالیفرنیا می دانیم؟
گونه انگلیسی ��

انگلیس یکی از نخســتین کشــورهایی 
بود که گونه ای از کرونا را که مســری تر 
وزیر  هانکوک،  کرد.مت  است، شناسایی 
بهداشت این کشــور روز ۱۴ دسامبر در 
مجلس عــوام انگلیس اعــالم کرد که 
این گونه جدید در لندن و جنوب شــرقی 
بریتانیا در حال گسترش است و به سرعت 
می شــود.این  دیگر  گونه های  جایگزین 
گونه با نام B.۱.۱.۷ معرفی شــده است. 
مقامــات در آن زمــان محدودیت های 
گسترده ای را برای جابجایی ها در سراسر 
انگلیس اعالم کردند اما سفر به خارج از 
این کشور ممنوع نشــد که این موضوع 

باعث شیوع آن در کشورهای دیگر شد.
بنابر گــزارش یورونیوز، مارتین مک کی، 
استاد دانشگاه در لندن در این رابطه گفت: 
در کشورهایی مانند دانمارک می توانیم 

ببینیم که نوع قدیمی در حال از بین رفتن 
و جایگزینی با نوع جدید است.

یکی از تغییراتی کــه این گونه را متمایز 
کرده، جهش N۵۰۱Y است که در منطقه 
پروتئین شــاخ ســنبله ویروس رخ داده 
است. پروتئین ســنبله نقش اصلی را در 
ورود ویروس به ســلول های بدن انسان 
و تکثیر آن ایفا می کند.دکتر الینور گونت 
از دانشــگاه ادینبورگ گفت: این جهش، 
دســت کم در شــرایط آزمایشگاهی به 
پروتئین اجازه می دهد تا با قدرت بیشتری 
به پروتئین موجود در سطح سلول وصل 

شود.
گونه آفریقای جنوبی ��

مقامــات آفریقای جنوبــی در تاریخ ۱۸ 
دسامبر برای نخستین بار اعالم کردند که 
یک گونه جهش یافته از ویروس کرونا در 
حال شیوع سریع در سه استان این کشور 

است که باعث نگرانی شده است.
آن ها این گونه جدید را ۵۰۱Y.V۲ معرفی 
کردند و دریافتند که در افزایش مواد ابتال 
در ژانویه در آفریقای جنوبی نقش داشته 

است.تعیین توالی ژنومی نشان دادن که 
این گونه با گونه جهش یافته انگلیســی 
 N۵۰۱Y متفاوت اســت اما هر دو جهش
در پروتئین سنبله است. این نگرانی وجود 
دارد که ممکن اســت واکســن هایی که 
تاکنون تولید شــده اند در برابر این گونه 
مؤثر نباشــند.مرکز کنترل و پیشــگیری 
از بیماری هــای ایاالت متحــده آمریکا 
می گوید: برخی شواهد نشان می دهد که 
یکی از جهش های پروتئین ســنبله با نام 
E۴۸۴K ممکــن اســت در خنثی کردن 
برخی پادتن های پلی کلونال و مونوکلونال 

تأثیر بگذارد.
گونه برزیلی ��

وزارت بهداشت ژاپن در تاریخ ۱۰ ژانویه 
اعالم کرد که یک گونه جدید ویروس که 
از برزیل نشــات گرفته در چهار مسافر به 

مقصد این کشور شناسایی شد.
طبق گفته مرکز کنترل و پیشــگیری از 
 ۱.P بیماری های ایاالت متحده، این گونه
معرفی شد و شــامل ۱۷ تغییر خاص در 

اسید آمینه و سه حذف است.

این گونه، دو تغییر در پروتئین ســنبله 
دارد که مشــابه گونــه آفریقای جنوبی 
اســت. بنابراین این موضوع باعث ایجاد 
نگرانی هــا درباره مقاومــت ویروس به 
واکســن شــده اســت.مطالعه مشترک 
محققان بریتانیایی و برزیلی که در سایت 
ویروس شناسی منتشر شد نشان می دهد 
که بین تاریخ ۱۵ تا ۲۳ دســامبر در شهر 
مانائوس آمازون، گونه P.۱ در ۴۲ درصد 
نمونه های جمع آوری شده ویروس کرونا 

شناسایی شدند.
گونه کالیفرنیایی ��

کشف گونه انگلیســی در دسامبر ۲۰۲۰ 
باعــث شــد تــا دانشــمندان در ایالت 
کالیفرنیای آمریــکا در نمونه های خود از 

ویروس کرونا به دنبال این گونه باشند.
در حالــی که آن ها تنها چند نمونه اندک 
از گونه انگلیســی را پیدا کردنــد اما با 
گونه های دیگری روبرو شدند که به نظر 

می رسد منشأ آن خود کالیفرنیا باشد.
این گونه با نام ۲۰C.CAL معرفی شــد 
که تنهــا در یک روز در اواســط ژانویه 
نیمی از ژنوم ویروس های جمع آوری در 
آزمایشــگاه های لس آنجلــس را به خود 
اختصاص داد. اما محققان به رســانه ها 
گفتند که بر خالف گونه انگلیســی هنوز 
هیــچ مدرکی وجود نــدارد که این گونه 
مســری تر یا مرگبارتر از سایر گونه های 

این ویروس باشد.
شناسایی گونه ای جدید در ژاپن ��

از ســوی دیگر ژاپن روز ۲۲ فوریه تأیید 
کرد که گونه جدیــدی از کووید-۱۹ را 
شناسایی کرده اســت که در یک مرکز 
نگهــداری مهاجــران در توکیو شــیوع 
پیدا کرده اســت. دولت در حال بررسی 
ایــن گونه جهــش یافته اســت چراکه 
ممکن اســت مقاومت بیشتری در مقابل 

واکسن های موجود داشته باشد.

از انواع گونه های جهش یافته 
کرونا چه می دانیم؟

معمای سرقت مسلحانه از خانه مرد ثروتمند

مرد جوانی که متهم اســت برای انتقام از پدر دختر مورد عالقه اش، خانه 
وی را مورد ســرقت مسلحانه قرار داده، در شعبه ۷ دادگاه کیفری استان 
تهران محاکمه شــد. رســیدگی به این پرونده از سال گذشته با شکایت 
زنی که مدعی بود، خانه اش مورد ســرقت مسلحانه قرار گرفته، آغاز شد. 
شاکی در توضیح ماجرا گفت: در خانه تنها بودم که زنگ در به صدا درآمد 
و من با این تصور که دختر یا همســرم هستند در را باز کردم اما ناگهان 
۴ مرد نقابدار با اســلحه وارد خانه ام شدند. از شدت ترس نمی دانستم باید 
چکار کنم. گفتم هر چه می خواهید بردارید و بروید. آن ها هر وسیله ای را 

که خواســتند برداشتند و متواری شدند. پس از شکایت این زن، مأموران 
دوربین های مداربســته ساختمان های اطراف را مورد بررسی قرار دادند و 
متوجه شــدند که چند روز پیش از حادثه مرد جوانی چند ساعتی بی هدف 
مقابل خانه شــاکی نشسته است. شــوهر این زن گفت: وقتی تصاویر را 
دیدم مرد جوان را شــناختم، او حمید خواســتگار سمج دخترم بود که با 
تهدیدهای من دســت از سر دخترم برداشت. حاال هم به او ظنین هستم، 
فکر می کنم قصد انتقامجویی داشته است. در ادامه حمید بازداشت شد اما 
موضوع سرقت مسلحانه را انکار کرد و گفت من فقط آدرس خانه شاکی 
را به یکی از دوســتانم دادم اما در سرقت نقشی نداشتم. بعد از اظهارات 
حمید، متهم دیگر این پرونده نیز بازداشت شد. هر چند هردوی آنها اتهام 

ســرقت را انکار کردند اما در نهایت کیفرخواست علیه آنها صادر و پرونده 
آنها برای رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در 
ابتدای این جلسه شاکی گفت: وقتی مردان مسلح به خانه ام حمله ور شدند 
خیلی ترسیده بودم، اما حمید را از روی خط پیشانی اش، شناسایی کردم، 
من حتی صدای او را شناختم و شک ندارم یکی از سارقان نقابدار او بوده 
اســت. او ادعا می کرد عاشق دخترم است و مرتب به خانه ما زنگ می زد، 
حتی چند بار هم به خانه مان آمده بود. پس از آن مهدی به جایگاه رفت و 
با تأیید حرف های حمید گفت: قبول دارم که به شوخی پیشنهاد سرقت از 
خانه مرد ثروتمند را مطرح کردم و نشانی را گرفتم اما هیچ گاه نقشه ام را 

عملی نکردم و نمی دانم چه کسی به خانه آنها دستبرد زده است. 

آگهــی تغییرات شــرکت نیروگاههای زنجیــره ای برق 
قائم فاز دو ســهامی خاص به شــماره ثبت 278518 
اســتناد  بــه   10103152339 ملــی  شناســه  و 
صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1399/10/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محســن قاسمی با کد ملی 
1817212478 بــه نمایندگی شــرکت نیروگاههای 
زنجیره ای برق قائم با شناسه ملی 10102433182 
به ســمت رئیس هیئت مدیره - عباس اسد فلسفی 
زاد با کد ملی 2292086158 به ســمت مدیرعامل 
و نائــب رئیس هیئت مدیره - زهرا قربانی با کد ملی 
0081635478 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی 
از قبیل چک، ســفته، برات و کلیه قراردادها و عقود 
اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1097864(

 آگهــی تغییرات شــرکت افــزار پرداز پانید ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 336866 و شناســه ملــی 
10103728590 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/09/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم مریــم کنابد کدملی 
0082924589 به ســمت بازرس اصلی و آقای علی 
اصغر قلعه کدملی 0080094872 به سمت بازرس 
علــی البدل به مدت یکســال مالی انتخــاب گردیدند 
آقای ســیدامیراحمدیان )کدملــی 0059121408( 
به ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره – خانم 
ســیده زهرا احمدیان )کدملــی 0073219819( به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم طاهره میرزا 
خانی )کدملی 0036657263( به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
و نائب رئیس هیئت مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت 
واوراق عــادی و اداری بــا امضاء نائــب رئیس هیئت 

مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1097865(

 آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز کاالی فیدار شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 434860 و شناسه 
ملی 14003275450 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مــورخ 1399/11/06 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقــای حمیدرضا جباری به شــماره 
ملی 0069984018 بــا پرداخت 5.000.000.000 
ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را به 
میــزان 9.995.000.000 ریــال افزایــش داد. در 
نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 5.000.000.000 
ریال بــه 10.000.000.000 ریال افزایش و ماده 4 
اساسنامه بنحو مذکور اصالح می گردد. لیست شرکا و 
میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه 
به شرح ذیل می باشد: نام شرکاء میزان سهم الشرکه 
دارای  جبــاری 0069984018  آقــای حمیدرضــا  ـ 
9.995.000.000 ریال سهم الشرکه ـ آقای بنیامین 
جبــاری 0251265935 دارای 5.000.000 ریــال 

سهم الشرکه.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1097866(

 آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی خدمــات رفاهــی 
فــراز البرز جاوید به شــماره ثبت 2066 و شناســه 
صورتجلســه  اســتناد  بــه  ملــی 10100175957 
هیئــت مدیره مورخ 1399/08/11 و مجوز شــماره 
 1399/10/24 مورخــه   188157/10/991

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان پیشــوا 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: -خانم اشرف ارمبو به کد 
ملی 0420241711 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و خانــم لیال پاکدل بــه کد ملــی 0421022851 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پاکدل 
به کد ملی 0420213724 به ســمت منشــی هیئت 
مدیــره و مدیرعامل انتخــاب گردیدنــد -امضاءکلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی با دو امضاء 
1- آقــای مهدی پاکدل به کد ملــی 0420213724 
)مدیرعامــل( بعنوان دارنده امضــاء ثابت و 2- خانم 
اشــرف ارمبو به کــد ملــی 0420241711 )رئیس 
هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء 
خانــم لیال پاکدل به کد ملــی 0421022851 )نائب 
رئیــس هیئت مدیــره( همراه با مهر شــرکت تعاونی 
دارای اعتبــار خواهند بــود و کلیه نامه هــای عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره 
ثبت شــرکتها و مؤسســات غیرتجاری شهرســتانهای 

استان تهران.
 ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور اداره کل ثبت 
اســناد و امالک اســتان تهران مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری ورامین )1097867(

 آگهی تغییرات شــرکت تعاونی خدمــات رفاهی فراز 
البــرز جاویــد به شــماره ثبت 2066 و شناســه ملی 
10100175957 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومی عــادی مورخ 11/08/1399 و مجوز شــماره 
 24/10/1399 مورخــه   188157/10/991
اداره  تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان پیشــوا 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: -آقای مهــدی پاکدل با 
کــد ملــی 0420213724 و خانمها اشــرف ارمبو با 
کــد ملــی 0420241711 و لیــال پاکدل بــا کد ملی 

0421022851 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
و مطهره کریمی خوشحال به کدملی 0421031281 
و الهــه پاکدل به کدملی 0421376791 به ســمت 
اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال 
انتخــاب گردیدند. -خانم ســهیال پاکدل بــه کد ملی 
0421131039 به سمت بازرس اصلی و آقای عباس 
پاکدل به کد ملی 0420317600 به ســمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
-سرمایه شــرکت از مبلغ5/638/000/000  ریال 
به مبلغ61/000/000/000  ریال افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

حجــت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شــرکتها و 
مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران.

 ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور اداره کل ثبت 
اســناد و امالک اســتان تهران مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری ورامین )1097868(

 آگهــی تغییرات شــرکت تکنیکان تکنولوژی ســاخت 
صنایع ایران شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 
17251 و شناسه ملی 10100607754 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1399/08/26 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: رضــا بابــا زاده ایرانی 
بــا کــد ملــی 0073798282 به ســمت مدیرعامل 
و رئیــس هیات مدیــره و محمــد بهرامی بــا کد ملی 
1110617631 به سمت نائب رئیس و عضو هیئت 
مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، برات و کلیه 
قراردادها و عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 
دو نفــر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1097869(
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تنها با تنظیم وســیلٔه گرمایشــی خود 
می توانید از خواب آســوده تری برخوردار 
شوید. یا حتی اگر بی خواب شدید کافی 
است پشت هم به خود بگویید »نخواب«. 
متناقض به نظر می رســد اما این یکی 
از روش های اثبات شــده ای اســت که 

کارشناسان انجام آن را توصیه می کنند.
۱- اگــر نیمه شــب از خــواب بیدار  ��

شــدید عضالت خود را منقبض کنید تا 
خوابتان ببرد

ممکن اســت ســاعت ها در تخت خود 
دراز بکشــید و برای خوابیدن تقال کنید 
اما کارســاز نباشد، چون همه چیز درون 
بدنتان منقبض شده. این ترفند را امتحان 

کنید:
همٔه ماهیچه های خود، از سر تا پا را باید 

آرام آرام شل کنید.
هر دســته از ماهیچه ها را ۵ ثانیه محکم 

منقبض کنید، سپس آن را شل کنید.
۲- اتاقتــان را خنــک نگــه دارید تا  ��

کابوس نبینید
اگر دوســت دارید اتاقتان هنگام خواب 
گرم باشــد، باید بدانید کــه اصاًل عادت 
خوبی نیست. محققان می گویند خنکی 
اتاق خواب یکی از مهم ترین عوامل مؤثر 
در برخــورداری از یک خواب مناســب 

شبانه است.
بهترین دما بــرای اتاق خواب حدود ۱۸ 
درجه سانتیگراد است. اما پزشکان توصیه 
می کنند بسته به راحتی خود دمای آن را 
بین ۱۵ تا ۱۹ درجه سانتیگراد نگه دارید. 
بدن به گونه ای طراحی شــده که دمای 
آن شــب ها افت می کند. وقتی اتاق خود 
را خنک می کنید، با این کار بدن متوجه 
می شود که وقت خواب فرا رسیده است.

۳- اگر ســرتان گیچ می رود یک پای  ��
خود را روی زمین بگذارید

گاهــی ممکن اســت زمانی که ســعی 
داریم به خواب برویم احساس سرگیجه 
کنیم. اما از این پهلو به آن پهلو شــدن 
تنها می تواند وضع را بدتر کند. برای حل 
این مشــکل کافی است در حالی که به 
پشت دراز کشــیده اید، یک پای خود را 

بــر روی زمین قرار دهید. این کار به مغز 
کمک می کند طــرز قرارگیری بدن را از 
نو محاسبه کند و سرگیجٔه شما برطرف 

شود.
۴- بعد از ساعت ۳ بعد از ظهر دیگر  ��

چرت نزنید
بیشــتر افراد چرت های روزانه تأثیر منفی 
بر خواب شــبانٔه آن ها نــدارد. اما اگر از 
بی خوابی و دیگــر اختالالت خواب رنج 
می برید، چرت زدن ممکن است مشکلتان 
را تشــدید کند. اگر دوست دارید طی روز 
استراحت داشته باشید این موارد را رعایت 

کنید:
چرت های کوتاه بزنید. مدت آن ها نباید از 
حدود ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بیشتر باشد. هر چه 
مدت چرت بیشتر باشد، احتمال اینکه بعد 
از بیدار شــدن بیشتر احساس خستگی و 

گیجی کنید بیشتر می شود.
بعد از ســاعت ۳ بعد از ظهر دیگر چرت 

نزنید.
در یــک مکان ســاکت، تاریک و خنک 

چرت بزنید.
۵- بــرای آنکــه زودتــر بخوابیــد با  ��

شکمتان نفس بکشید
ممکن اســت زمانی که ســعی دارید به 
خواب بروید احســاس اضطراب، نگرانی 

یا مقبض شــدن کنید. این امر باعث باال 
رفتن سرعت تنفس می شــود و احتمال 
برخورداری از یک خواب خوب را کاهش 
می دهد. به جای آنکه با قفسه سینٔه خود 
نفس بکشید سعی کنید این کار را با شکم 
خود انجام دهید، روشــی که به آن تنفس 

دیافراگمی گفته می شود.
ریه های خود را از هوا خالی کنید.

از طریــق بینی خود و به مــدت ۴ ثانیه 
نفستان را تو دهید. در این حالت شکمتان 

باید همزمان باال بیاید.
نفستان را ۷ ثانیه نگه دارید.

طریق دهان و به مدت ۸ ثانیه نفستان را 
بیرون دهید.

این چرخه را حداکثر ۴ بار تکرار کنید.
۶- اگــر کتفتــان درد می کنــد بــا  ��

بالش های خود یک کانال درست کنید
اگر کتفتــان درد می کنــد و خوابیدن به 
پشت یا شــکم برایتان راحت نیست، این 
ترفند را امتحان کنید. هیچ نیازی به خرید 
وسیلٔه مخصوصی نیست، تنها کافی است 
از بالش بیشتری استفاده کنید و با کمک 
آن ها، به شــکلی که در تصویر مشاهده 
می کنید، فضایی برای قرار گیری دســت 
خود ایجاد کنیــد. از بالش هایی که خیلی 
بلند هستند استفاده نکنید. ستون فقراتتان 

باید تراز باشد.
۷- قبل از خواب بنویسید ��

شــاید عجیب به نظر برسد اما تحقیقات 
نشان می دهد نوشــتن وقایع مثبت پیش 
از خــواب اضطــراب را کاهش می دهد و 

کیفیت خواب را باال می برد.
هر شــب ۱۵ دقیقه وقت بگذارید و دربارٔه 
روزی که پشــت سر گذاشــتید بنویسید. 
اما ســعی کنید تمرکز خود را نه فقط بر 
چیزهای خوب بلکه بر احساسی که در آن 

لحظٔه وقوع آن ها داشتید هم بگذارید.
۸- ده ثانیه پشــت هم بگویید »فکر  ��

نکن«
متخصصــان می گویند ایــن ترفند مثل 
یک ورد جادویی عمــل می کند. این کار 
را بایــد به مدت ۱۲۰ ثانیــٔه کامل انجام 
دهید تا اثرگذار باشد. به خودتان پشت هم 
بگویید »فکر نکن«. ۱۰ ثانیٔه آخر قسمت 
خوشایند آن است چون زمانی است که کم 

کم خوابتان گرفته.
۹- به خودتان بگویید که بیدار بمان ��

یک روش دیگر هم هســت که می توانید 
آن را امتحان کنید اما بر پایٔه تناقض است. 
گفتن »بیدار بمان« به خود می تواند ترفند 
بسیار خوبی برای سریع تر به خواب رفتن 
باشد. کســانی که این کار را انجام دادند 
زودتر از کسانی که این کار را انجام ندادند، 
بــه خواب رفتند و ایــن روش می تواند از 
تمرینات تنفسی مرسوم هم مؤثرتر باشد، 

حتی اگر دچار بی خوابی باشید.
۱۰- نقــاط آرامش بخــش پایین کف  ��

دستتان را فشار دهید
در طب ســوزنی نقاط مشخصی در بدن 
وجود دارد که می توانند باعث برخورداری 
از خوابی بهتر شــوند. شما می توانید این 

روش را با رایحه درمانی ترکیب کنید.
حفرٔه کوچکی که درست زیر کف دستتان، 
در سمت انگشــت کوچک وجود دارد را 
پیدا کنید. این نقطٔه اول است. نقطٔه دوم 
سه انگشت پایین تر از خط مچ دست، بین 

تاندون ها قرار گرفته است.
به مدت ۲ تا ۳ دقیقه با حرکتی مدور یا باال 

و پایین به آرامی فشار دهید.
شل شدن عضالت خود را حس کنید.

این کار را با مچ دست دیگر تکرار کنید.

راهکارهایی ساده برای 
داشتن یک خواب بهتر

بهترین روش برای درمان سریع تبخال
تبخال برآمدگــی یا تاول دردناکی اســت که بر روی 
صورت به وجود می آیــد و می تواند دردناک و بدمنظره 
باشد. بیشتر تبخال ها بر اثر ویروس هرپس سیمپلکس 
نــوع یک )HSV-۱( به وجــود می آیند و معمواًل روی 
لب ها ظاهر می شــوند. این ویــروس علیرغم نامش از 

طریق رابطه جنسی منتقل نمی شود.
متأســفانه اگر یک بار تبخــال بزنید، احتمااًل باز هم در 

طول زندگی تان تبخال خواهید زد.
کارشناسان می گویند این ویروس یک بار که به پوست 
شما راه پیدا کند برای همیشه در آنجا باقی خواهد ماند.

این ویروس می تواند هر از گاهی پدیدار و باعث تبخال 
می شود.

بیشــتر افرادی که تبخال می زنند، در سنین پایین تر از 
طریق تماس پوســتی با کسی که دچار تبخال بوده در 

معرض این ویروس قرار گرفته اند.
تبخــال معمواًل با یک حس مور مور شــدن، خارش یا 

سوزش آغاز می شود.
سپس ظرف ۴۸ ساعت بعدی یک تاول کوچک پدیدار 
می شــود که داخل آن مایعی وجود دارد و این اتفاق هر 

جایی از صورت می تواند رخ دهد.
این تاول پس از آنکه ترکید و خشــک شــد، تبدیل به 

دلمه می شود.
بیشــتر تبخال ها ظرف ۱۰ روز بهبود می یابند اما باید 

به خاطر داشته باشید که در این مدت مسری هستند.
برخی عوامــل در بعضی افراد زمینه ســاز بروز تبخال 
می شــوند، مثل ابتال به یک بیماری دیگر، نور خورشید 

یا عادت ماهانه.
تبخال خود را چگونه درمان کنیم

برای درمان تبخال، کارهایی هســت که به تسکین درد 
ناشــی از آن کمک می کند و به بهبودی آن ســرعت 

می بخشد.
برخــی توصیه های متخصصان پوســت بــرای درمان 

تبخال عبارتند از:
پمادهایی که درد را تسکین می دهند

پمادهای ضد ویروس برای ســرعت بخشیدن به فرآیند 
بهبودی

چســب های مخصــوص برای محافظت از پوســت در 
مدتی که تبخال در حال بهبودی است

یک نکتٔه کلیــدی در درمان تبخــال آگاهی از مرحلٔه 
سوزش تبخال است. در این مرحله باید پماد ضدویروس 
را فــوراً به محل مورد نظر بزنید تا تبخال هر چه زودتر 

خوب شود.
یک روش دیگر استفاده از کمپرس سرد مثل یک حولٔه 
مرطــوب و خنک بر روی محل مورد نظر اســت تا هر 

گونه قرمزی و التهاب را کاهش دهد.
از مصرف مواد غذایی داغ یــا تند و مرکبات خودداری 
کنید چون ممکن اســت وضع تبخال را وخیم تر کنند و 

باعث درد شوند.
همچنین با مصرف مکمل های ویتامین ســی می توانید 

به بدن خود در مبارزه با این عفونت کمک کنید.
ســعی کنید از لمس تبخــال خود خــودداری کنید و 

انگشتانتان را از آن دور نگه دارید.
لمس تبخال ممکن اســت باعث انتقــال آن به فردی 

دیگر یا به قسمت دیگری از صورتتان شود.
برای کمک به درمان تبخال این کارها را انجام دهید:

مواد غذایی نرم و خنک بخورید
بعــد از زدن پماد دســت های خود را بــا آب و صابون 

بشویید
از هر چیزی که تبخال تــان را تحریک می کند دوری 

کنید
هنــگام بیرون رفتن، از نرم کننده لب دارای ضد آفتاب 

)اس پی اف ۱۵ یا باالتر( استفاده کنید
برای تســکین درد و التهاب، اســتامینوفن یا ایبوپروفن 
مصرف کنید )اســتامینوفن مایع بــرای کودکان وجود 

دارد( – به کودکان زیر ۱۶ سال آسپرین ندهید
آب زیاد بنوشید تا آب بدنتان حفظ شود

اگر تبخال زده اید از انجام این کارها خودداری کنید:
کسی را نبوسید

هیچ وسیله ای که با تبخال تان تماس دارد را با دیگران 
شــریک نشوید )مثل پماد، حوله، قاشق و چنگال، لیوان 

یا رژلب(
از برقراری رابطه جنسی دهانی تا بهبودی کامل تبخال 
خودداری کنید چون ممکن است شریک جنسی خود را 

به تبخال تناسلی دچار کنید
از دســت زدن به تبخال خودداری کنیــد )جدا از زدن 
پماد( – دســت های خود را قبل و بعد از دست زدن به 

بشویید تبخال 
پماد را روی تبخال نکشــید – با ضربات تند، مالیم و 

سطحی آن را روی تبخال بزنید
اگر مواد غذایی اســیدی یا پرنمک وضع تبخال تان را 

بدتر می کنند از خوردن آن ها خودداری کنید

چرا گاهی بینی مان یخ می زند؟

شاید فکر کنید یخ زدن بینی صرفاً یک عالمت سرمازدگی باشد، اما 
ممکن است همیشه هم اینگونه نباشد چون در هوای گرم هم امکان 
تجربٔه این حالت وجود دارد. یخ زدن بینی ممکن است نشان دهندٔه 

آن باشد که بدنتان به توجه بیشتری نیاز دارد.
۱- ممکن اســت نشــان دهندٔه ضعیف بودن گردش خون در  ��

ناحیٔه بینی باشد
وقتی مدت طوالنی در اتاقی که هوای سردی دارد می مانیم، بدن با 
کاهش گردش خون در اندام های بیرونی خود و هدایت آن به سمت 

اندام هــای حیاتی درونی، تالش می کند گرمای خود را حفظ کند. در 
این حالت ممکن اســت اولین جایی که سرد شدن آن را حس کنیم 
بینی مان باشــد چون این قسمت از بدن چربی زیادی ندارد. خوردن 
یک نوشــیدنی گرم مثل چای یا قهوه ممکن است به حفظ گرمای 

بدن کمک کند.
۲- زیاد کار می کنید ��

تحقیقی نشان داد میان دمای بدن و میزان فشار وارده به مغز ارتباط 
وجود دارد. بر اساس این پژوهش، شرکت کنندگان هر چه بیشتر بر 
روی وظایف محول شــده به آن ها تمرکز می کردند، دمای صورت 
آن ها، به ویژه در ناحیٔه بینی پایین تر می آمد. اگر شما هم هنگام کار 

چنین احساســی پیدا می کنید، بهتر است استراحت کوتاهی به خود 
دهید و سپس کار خود را ادامه دهید.

۳- فشار عاطفی زیادی را تحمل می کنید ��
فشار عاطفی ممکن است زمینه ساز بروز سندرم رینود شود، پدیده ای 
که باعث باریک شدن چشمگیر عروق خونی درون اندام های بیرونی 
بدن در عرض مدت کوتاهی می شــود. این مســأله باعث سرد و بی 
حس شدن یک ناحیٔه خاص از بدن مثل بینی می شود و ممکن است 
از چند دقیقه تا چند ســاعت به طول انجامد. سندرم رینود بیشتر در 
میان زنان و نیز کســانی شایع اســت که در مناطق سردسیر زندگی 

می کنند.

اگر چه واکســن ها می توانند مهم ترین و قاطع ترین نقش را 
در پایان دادن به شــیوع کرونا داشته باشند اما ماسک زدن 
همچنان یکی از بهترین سالح های انفرادی ما در برابر کرونا 
ویروس است. با انتشار نسخه های جدید و خطرناک تری از 
ویروس کرونا در سراسر جهان که سریع تر منتقل می شوند، 
کارشناسان بهداشــت عمومی بار دیگر بر اهمیت الیه دار 
بودن ماســک ها و اینکه کامــاًل روی صورت قرار گرفته و 

فضای خالی نداشته باشند تاکید کرده اند.
دکتر آلیس ساتو، اپیدمی شناس بیمارستان و مرکز درمانی 
کودکان در اوماها، نبراســکا گفته اســت: »باید از چشم ها، 
بینی و دهان خود در برابر فضای تنفسی دیگران محافظت 
کنید«. اما همه ماسک هایی که تولید شده و می بینیم، چنین 
ســطحی از ایمنی و حفاظت از صورت را ایجاد نمی کنند. 
مرکــز کنتــرل و جلوگیــری از بیماری هــای آمریکا روز 
چهارشنبه گذشته نکات و ترفندهای موثری را برای اینکه 
چگونه ماســک هایمان را ایمن تر کنیم منتشر کرده است. 
بیشــتر این ترفندها مربوط به ماسک های جراحی است که 
مطالعات نشان داده بیشترین تأثیر و باالترین کارآیی را در 
سد کردن راه قطره های تنفسی و دیگر ذرات کوچکتر معلق 
در هوا که آئروسول نام دارند، ایفا می کنند، البته به شرطی 

که درست پوشیده شوند.
داشــتن پل های فلزی روی بینی سفت بودن ماسک  ��

را تضمین می کنند
پوشاندن بینی شاید مهم ترین و اصلی ترین کارآیی ماسک 
زدن باشد. بر اســاس مطالعات صورت گرفته، سلول های 
بینی بیشــتر از ســلول های حلق و ریه ها به ویروس کرونا 
مبتال شــده و آن را منتشــر می کنند. اما پوشاندن بینی با 
ماسک ممکن است کار سختی باشد زیرا ماسک ها معمواًل 
به سمت پایین خزیده و شکافی روی پل بینی ایجاد خواهد 
شــد که می تواند ممری برای نفوذ ویروس باشد. از این رو، 
مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها در آمریکا تویه کرده از 
ماسک هایی استفاده کنید که گیره روی بینی دارند. تنظیم 
کردن این گیره یا پل فلزی روی بینی به شما کمک می کند 
که بینی خود را در مقابل قطرات یا آئروســول های حاوی 
ویروس کرونا، از بینی شــما به بیــرون و از بیرون به بینی 

شما، ایمن سازید.
نگهدارنده ماســک می تواند قدرت فیلتر آن را تا ۹۰  ��

درصد افزایش دهد
ماســک های جراحی از الیاف بافته نشده ساخته می شوند، 
از این رو ایمن ترین گزینه ها برای کســانی هســتند که به 
ماسک های N۹۵ دسترسی ندارند، ماسک هایی که باالترین 
استاندارد در برابر شیوع کرونا و پوشاندن صورت را دارند. اما 
ماســک های جراحی معمواًل یک عایق و محافظ بی نقص 
نیستند. بر اســاس مطالعات صورت گرفته، ماسک جراحی 
اســتاندارد می توانــد تنها مانع از عبــور ۵۹ درصد از ذرات 
آئروسول بیرون آمده از سیستم تنفسی شود. محققان بر این 
باورند که استفاده از نگهدارنده ماسک یا یک تثبیت کننده 
روی ماســک جراحی می تواند این درصد را به عدد بسیار 
باالتری رسانده که به اندازه کارآیی ماسک های N۹۵ باشد.

تکنیک گره زدن می تواند انتشــار ذرات تنفســی را  ��
کاهش دهد

بیشتر ماسک های جراحی تک سایز بوده و برای همه افراد 
با ســایز صورت های متفاوت مناسب نیستند. برای این که 
ماســک های جراحی بهتر روی صورت شــما قرار گیرند، 
تکنیک گره زدن و تا کردن را به شــما توصیه می کنیم. در 
این تکنیک باید هر یک از دسته ها را در نقطه ای که نزدیک 
به صفحه ماســک است گره زده و قسمت اضافی و بیرون 
زده ماســک بعد از گره زدن را به سمت داخل تا بزنید. این 
ترفند می تواند خاصیت فیلتراســیون ماسک را تا ۲۰ درصد 

افزایش دهد.
پوشــیدن ماســک پارچــه ای روی ماســک جراحی  ��

می تواند تا ۹۲ درصد از عبور ذرات تنفسی جلوگیری کند
ترکیب ماسک پارچه ای روی ماســک جراحی نشان داده 
که تا ۷۰ درصد در فیلتر کردن ذرات تنفســی کمتر از ۰.۳ 
میکرومتر و بیش از ۹۰ درصد در فیلتر کردن ذرات بزرگ تر 
از ۱ میکرومتر کارآیی بیشــتری داشته است. در این روش، 
ماسک جراحی شبیه یک فیلتر عمل کرده و ماسک پارچه ای 
باعث می شود ماســک جراحی کاماًل به صورت چسبیده و 
نقش عایقی مناسب را ایفا می کند. نتایج آزمایشگاهی نشان 
داده که ترکیب دو ماســک می توانــد تا ۹۲ درصد از ذرات 

تنفسی را از انتشار به بیرون باز دارد.
اگر به عایق بودن ماســک شــک دارید از دست خود  ��

برای میزان عایق بودن در هنگام تنفس استفاده کنید
ماسک هایی که به درستی روی صورت قرار نگرفته باشند 
در پایــان یا باال یا طرفین از صورت شــما فاصله دارند. به 
همین دلیل است که کارشناسان استفاده از بانداژ و روسری 
به عنوان ماســک را بیفایده می داند. اگر ماســک به خوبی 
روی صورت قرار گیرد، هنگام نفس کشیدن احساس نفس 
گرم را خواهید داشت و همچنین هنگام نفس کشیدن باال و 

پایین رفتن ماسک را احساس خواهید کرد.

5 نکته برای اینکه تأثیر
ماسک زدن را افزایش دهید

گروهی از محققان دانشــگاه نوادا-رنوی آمریکا کشــف 
کردند از دانه های قهوه می توان به عنوان زیســت دیزل 
اســتفاده کرد، و بــه احتمال زیاد در آینــدٔه نزدیک دود 
ماشین هایمان بویی شبیه به یک فنجان کاپوچینوی تازه 
دم کشیده خواهد داشت. اما آن اولین فنجان قهوه ای که 
صبح ها می نوشیم و موتورمان را با آن راه می اندازیم شاید 
روش خوبی برای شــروع روز نباشد. در حقیقت، پزشکان 
معتقدند بهترین زمان برای نوشیدن قهوه اواسط یا اواخر 

صبح، در فاصلٔه ۹: ۳۰ تا ۱۱: ۳۰ صبح است.
در ادامه می خواهیم ببینیم خوردن قهوه با معده خالی چه 

آثاری بر بدن دارد.
۱- ممکن است بیشتر احساس خواب آلودگی کنید ��

برای بیشــتر ما قهوه نوشــیدنی ای است که با ان خواب 
را از ســر خود می پرانیم اما نوشــیدن آن بالفاصله بعد 
از بیدار شــدن از خواب ممکن اســت اثر معکوس داشته 
باشد. کافئین میزان هورمون اضطراب در بدن را دو برابر 
می کند و ممکن اســت به بروز مشکالتی در خواب منجر 
شــود، امری که باعث ایجاد حس خستگی می شود. اگر 
روز خــود را با یک فنجان کاپوچینو همراه با شــکر آغاز 
کنید، ممکن اســت بعد از مدت کوتاهی دوباره احساس 
خواب آلودگی کنید. علت این مسأله آن است که بدن ما 
برای متعادل کردن قندی که دریافت کرده شروع به تولید 
انســولین می کند، امری که باعث افت میزان قند خون و 

درنتیجه کمبود انرژی و اضطراب می شود.
۲- ممکن اســت بدنتان با ســرعت بیشــتری مواد  ��

معدنی اساسی خود را از دست دهد
اگر هر روزتان را با نوشــیدن یک فنجان قهوه شــروع 
می کنید بایــد بدانید که این کار می تواند باید از دســت 
رفتن بســیاری از ویتامین ها و مواد معدنی اساسی بدنتان 
شــود. این مســأله می تواند مانع از جذب آهن، منیزیم و 
ویتامین های ب شود که برای دستگاه عصبی ما ضروری 
هســتند. مصرف بیش از اندازٔه کافئین می تواند کلســیم 
استخوان های ما را هم از بین ببرد، امری که باعث ضعیف 

و شکننده شدن آن ها می شود.
۳- ممکن است معده تان را به هم بریزد ��

نوشــیدنی محبوبتان گرچه به بیدار شــدن شــما کمک 
می کند اما ممکن اســت میل به دستشــویی رفتن را هم 
در شــما بیشــتر کند. در حقیقت حتی برخی کارشناسان 
نوشــیدن قهوه را به عنوان راهی برای آماده شدن برای 
برخی معاینات پزشــکی توصیه می کنند. قهوه دســتگاه 
عصبــی ما را فعال می کند، امــری که بر روی روده های 
اثر می گذارد و ممکن اســت باعث اسهال شود. بسیاری 
از افراد هم مایلند به قهؤه صبحگاهی خود شــیر یا خامه 
اضافه کننــد و از آنجایی که هضم الکتوز برای اغلب ما 
دشــوار است، این مسأله ممکن است باعث ناراحتی معده 

هم شود.
۴- ممکن است باعث افزایش وزن شود ��

قهوه تلخ گرچه ممکن اســت به سوزاندن چربی ها کمک 
کند اما می تواند الگوهای خواب شــما را هم برهم بزند. 
وقتی به اندازٔه کافی نخوابید، بیشــتر احساس گرسنگی 
و بیشــتر هوس تنقالت شیرین می کنید. بسیاری از انواع 
قهــوه، مانند انواع ترکیبی و شــیرین آن مملوء از قند و 

کالری هستند و ممکن است باعث افزایش وزن شوند.
۵- می تواند اضطرابتان را تشدید کند ��

صبح هــا وقتی از خواب بیدار می شــویم معمواًل ســطح 
هورمون اضطراب در بدن در باالترین حد خود قرار دارد. 
از آنجایی که کافئین یک محرک اســت، اثری اضطراب 
آور بر بــدن دارد و می توانــد در برخی افــراد منجر به 

حمله های اضطرابی شود.
۶- می تواند پوستتان را خشک کند ��

از آنجایی که قهوه میل به ادرار کردن را بیشــتر می کند، 
بدن آب خود را از دســت می دهد. وقتی هم که بدن آب 
خود را از دست دهد، کار دفع سموم بدن از طریق پوست 
دشوارتر می شــود. این امر منجر به خشک شدن پوست 
می شــود و آن را در برابر مشکالت مختلف مانند چین و 

چروک زودرس آسیب پذیرتر می کند.
۷- ممکن است سطح قند خون را افزایش دهد ��

قهوه ای که صبح ها می نوشــید کار تنظیــم قند خون را 
برای سلول های بدن دشوارتر می کند، امری که می تواند 
به بیماری های مختلفی منجر شــود. باال رفتن قند خون 
می تواند بــه افزایش وزن و حتی بــاال رفتن خطر بروز 

عفونت های پوستی بیانجامد.

خوردن قهوه با معده خالی

 چه تبعاتی دارد؟
گلریز برهمند
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چرا از مرگ سلبریتی ها غمگین می شویم؟

غمگین شدن از مرگ سلبریتی ها انگار که آن ها را شناخته یا از نزدیکان 
ما بوده اند شــاید کمی عجیب به نظر برســد. اگر چه سلبریتی ها افراد 
غریبه ای برای بســیاری از ما هستند اما هنگام مرگشان انگار که یکی 
از نزدیکانمان را از دســت داده ایم، یا حتی یکی از دوستان نزدیکمان. 
در ایــن گونه موارد هیچ چیزی از رابطه خود با آن ســلبریتی در اختیار 
نداریم که به آن متوســل شــویم، نه خاطره ای از بودن در کنار هم، نه 
تکه ای از لباس های کهنه آنها، نه کارت پستالی که برایمان فرستاده اند 

و نه پیام هایی ذخیره شــده در تلفن همراه. با این وجود نوعی از غم و 
اندوه را حس می کنیم که با عشق های یکطرفه، تصاویر بزرگ آن ها در 
اتاق هایمان و حس خاص وفاداری و تحسین همراه است که نمونه اش 
را هیچگاه در مورد دیگران حس نکرده ایم. اگر شــما نیز برای روزها در 
غم و اندوه مرگ سلبریتی ها بوده اید، باید بدانید که تنها نیستید. به گفته 
دکتر راشل اونیل، مشاور بالینی ســاکن اوهایو، عزادار مرگ سلبریتی 
ها بودن بســیار شایع اســت زیرا ما روابطی شخصی را از فاصله دور با 
سلبریتی ها برقرار می کنیم. اگر چه به صورت شخصی با این سلبریتی 
ها رابطه ای نداشته و یکدیگر را از نزدیک ندیده ایم، دکتر اونیل تصریح 
می کند که این ســلبریتی ها همچنان نقش مهمی در زندگی ها ما ایفا 

می کنند. وی در این باره می گوید: »ما با سلبریتی ها احساس نزدیکی 
می کنیــم و اگر چــه هیچگاه به صورت رو در رو و شــخصی آن ها را 
نمی شناسیم، حضور آن ها همچنان در زندگی ما احساس می شود. برای 
مثال، شاید آن شخص به شکلی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی دوران 
کودکی شما بوده است. شاید عشق اول شما یا نماینده یک آرمان برای 
شما بوده اند، چیزی که امیدوار بودیم بتوانیم باشیم. یا شاید آن سلبریتی 
باعث ایجاد یک خاطره بســیار مهم خاص در زندگی شــما شده باشد، 
برای مثال، آن ها در یک سریال تلویزیونی که در دوران نوجوانی تماشا 
می کرده اید ایفای نقش کرده باشــند. در اینگونه موارد، مرگ می تواند 

شبیه از دست رفتن بخش خاصی از گذشته شما باشد«.

کیــت میدلتون را می تــوان تبلیغی بــرای لباس هایی که به 
تن می کند هم دانســت. از لباس های شــب مجلل گرفته تا 
کتانی هــای راحت، هر چیزی که او بــه تن کند فروش رفتن 
آن در عرض تنها چند دقیقه تضمین شده است. اما این مسأله 
او را از مقرراتی که همٔه اعضای خاندان ســلطنتی بریتانیا در 
مورد پوشــش خود ملزم به رعایت آن ها هســتند مســتثنی 
نمی کنــد، مقرراتی که برخی از آن ها کمی از مد افتاده به نظر 
می رســند. مثاًل وقتی دوک و دوشس کمبریج در سفر خود به 
کشــورهای حوزه اسکاندیناوی به دیدار ولیعهدهای نروژ رفته 
بودند، تصاویری از کیت میدلتون منتشــر شد که او را در حال 
صحبت با این دو عضو خاندان سلطنتی نروژ نشان می داد. نکتٔه 
عجیبی که در عکس ها وجود داشت آن بود که کیت میدلتون 
با آنکه داخل کاخ نشســته بود، اما هنوز کت دولچه اند گابانای 
خود را به تن داشــت. اما این تنها باری نبود که این اتفاق رخ 
می داد و تصاویر زیادی از کیت میدلتون با کت در فضای بسته 
منتشر شده اســت. اما ماجرا چیست؟ طبق پروتکل سلطنتی، 
دوشــس کمبریج نباید کت خود را در مألعــام از تن درآورد. 
اما علتش ســرمایی بودن او نیســت و شکی هم نیست که او 
در زیــر کت خود لباس فوق العاده ای به تن دارد. ماجرا از این 
قرار اســت که در آوردن بیرونی ترین الیٔه لباس در مألعام، در 
استانداردهای خاندان ســلطنتی بریتانیا عملی به دور از شأن 
یک بانو محسوب می شود. او حتماً در زیر آن همه لباس کمی 
احساس خفگی می کند، اما پیش از درآوردن کتش باید دست 
کم از تیررس دوربین ها خارج شود. مگان مارکل، دیگر عروس 
خاندان ســلطنتی بریتانیا که سال گذشته به همراه همسر خود 
تصمیم گرفت از مقام خود به عنوان عضو ارشد خاندان سلطنتی 
کناره گیری کند، برخی ســنت های خاندان سلطنتی را زیر پا 
گذاشته است، اما کیت میدلتون اغلب پیروی بیشتری از مقررات 
خاندان سلطنتی داشته است. با این حال، این بدان معنا نیست 
که اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا همواره مقررات آن را سفت 
و ســخت اجرا کرده اند و مواردی از زیر پا گذاشــتن پروتکل 

سلطنتی در میان اعضای این خاندان وجود داشته است.

روسیه خود را برای اولین آزمایش پهپاد هسته ای موسوم به 
»روز قیامت« آماده می کند که گفته می شــو می تواند قاره 
آمریکا را با یک زمین لرزه هســته ای با خاک یکسان کند. 
به ادعای روزنامه روســی Izvestia، مقدمات پرتاب پهپاد 
زیردریایی Poseidon با کمک زیردریایی هسته ای بلوگورود 
انجام شــده اســت. بدین ترتیب به نظر می رسد که نیروی 
دریایی روسیه تا سال ۲۰۲۷ بیش از ۳۰ فروند از این سالح 
زیردریایی بدون سرنشــین و مخوف را تولید و آماده پرتاب 
داشته باشد. این سالح می تواند هم به کالهک های هسته ای 
و هم غیرهســته ای و مرسوم مجهز شده و هدف هایی را در 
فاصله های متفاوت نابود سازد. به گزارش Sputnik، آزمایش 
این ســالح از زیردریایی های دیزلی نیــز با موفقیت همراه 
بوده است. والدیمیر پوتین اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۵ از 
Poseidon رونمایی کرد که آن روزها »سیستم چند منظوره 
 )۶-Ocean Multipurpose System Status( اقیانوسی
نامیده می شــد. به گفته رســانه های روسی، پهپاد هسته ای 
»روز قیامت« می تواند با ســرعت بیــش از ۸۵ کیلومتر بر 
ســاعت حرکت کرده و دارای برد قــاره پیمای تا ۱۰. ۰۰۰ 
کیلومتــر بوده و یــک کالهک ۱۰۰ مگاتنــی را نیز حمل 
می کند. ســال گذشته، کنستانتین ســیوکوف از فرماندهان 
نیروی دریایی روســیه مدعی شــده که حمله پوســایدون 
می تواند باعث لرزش های تکتونیک و نابودی کامل شــبه 
قاره آمریکای شمالی شــود. زلزله هایی که شهرها را ویران 
می کنند، زمانی ایجاد می شوند که الیه های تکتونیک زمین 

در مسیرهای نادرست با هم برخورد می کنند.
سیوکوف همچنین مدعی شد که آمریکا چنان از این سالح 
بیمناک شــده که بالفاصله از مسکو خواسته توسعه سالح 
»روز قیامت« را متوقف نماید. در ســال ۲۰۱۵ فاش شد که 
Poseidon بــرای »نابود کردن مناطق اقتصادی ســاحلی 
مهم دشمن و ایجاد آلودگی رادیو اکتیو دراز مدت« طراحی 
شده است. زیردریایی بلوگورود نیز می تواند تا ۶ فروند از این 
پهپادهای هســته ای را حمل کند که بــا انفجار در نزدیکی 
ساحل و ایجاد ســونامی های هسته ای، می توانند شهرهای 
بــزرگ را ویران کنند. در ژانویه ســال گذشــته نیز فاکس 
نیوز گزارش داد که یک مشــاور ارشــد سابق دونالد ترامپ 
مدعی شــده در مورد این سالح هسته ای »نگرانی واقعی« 
وجــود دارد. والدیمیر پوتین نیــز در ۲۶ جوالی به صحبت 
در مورد Poseidon و موشک هسته ای مافوق صوت جدید 
این کشــور صحبت کرد و گفت: »توســعه تکنولوژی های 
پیشرفته ای که هیچ رقیبی در دنیا ندارند، شامل سیستم های 
تهاجمی مافوق صــوت و پهپادهای زیردریایی، قابلیت های 

جنگی دریایی را افزایش خواهد داد«.

مردی که در فقر بزرگ شده و در دوران کودکی بی خانمان بوده 
اکنون یک میلیونر اســت و تنها در عرض ۴۵ روز از یک گارسن 
دارای مشکالت مالی به مالک یک پنتهاوس بسیار مجلل تبدیل 
شــد. برندن کاندی یک کارآفرین و اینفلونسر اینستاگرامی است 
که زندگی اش از همان ابتدا با ســختی شــروع شد. این مرد ۲۵ 
ســاله در دوران کودکی و بعد از بیکار شدن مادرش، بی خانمان 
شد زیرا صاحبخانه تنها ۱۲ ســاعت به آن ها برای تخلیه کردن 
خانه فرصت داد. برندن و خانواده اش پس از بی خانمان شــدن 
در خانه دوستانشان ساکن شدند و گاهی اوقات نیز مجبور بودند 
در خیابان بخوابند. مادر برندن برای ساعات طوالنی کار می کرد 
تا مطمئن شود فرزندانش سر گرســنه بر بالین نمی گذارند. این 
جوان ۲۵ ســاله که اکنون میلیونر است می گوید: »اغلب اوقات 
در خانه تنها می ماندم زیرا مادرم برای پرداخت صورتحســاب ها 
و گذاشــتن غذا روی میز برای ســاعات طوالنی کار می کرد. او 
سخت تالش می کرد و به شدت ما را دوست داشت اما آن روزها 
شرایط بسیار سخت بود. وقتی مادرم شغلش را از دست داد، تنها 
با ۱۲ ســاعت فرصت به ما اعالم شــد که خانه را تخلیه کنیم 
و مجبور بودیــم بیرون بخوابیم. در طول روز از ســرویس های 
بهداشــتی عمومی استفاده می کردیم و در نهایت از خانه دوستی 
به خانه دوست دیگر می رفتیم. آن دوران به شدت می ترسیدم و 
احســاس گم بودن می کردم. انگیزه من هم از همینجا آمد زیرا 
هرگز نمی خواستم کسی را در زندگی ام داشته باشم که این شرایط 
را دوباره تجربه کند«. دوران سخت کودکی باعث شد که برندن 
قواعد اخالقی ســختی برای کار داشــته باشد. او که مصمم بود 
در برابر دشــواری های آینده از خانواده اش محافظت کند، در سن 
۱۶ ســالگی اولین شغلش را تجربه کرد که شستن ظرف در یک 
رستوران بود. با رسیدن به سن ۲۱ سالگی او به کار در قایق های 
تفریحی برای افراد ثروتمند و مشــهور رسیده بود. برندن چنان 
از دیــدن زندگی های اطرافش الهام گرفته بود که تنها ۵ ســال 
بعد همان شــرایط زندگی را برای خود فراهم ســاخت. این مرد 
جوان اکنون میلیونر و صاحب یک المبورگینی است. او در زمینه 
طراحی لباس فعالیت داشته و به طور مرتب به سفرهای تفریحی 
لوکس می رود و تمام این پیشرفت ها را با راه اندازی یک کمپانی 
بازاریابی اینســتاگرامی به نام Branden Condy LLC محقق 
کرده است. برندن در این باره می گوید: »وقتی جوان تر بودم، تمام 
پولم را پس انداز کرده و صرف کار کردن روی افزایش فالوورهای 
اینســتاگرام خود کردم. کتابی خواندم که به من می گفت خود را 
نشان داده و توجه جلب کنم و به همین شکل با خودم فکر کردم 
که تمرکز بر روی شبکه های اجتماعی دقیقاً همین کار را می کند. 
همچنیــن کارآفرین های مختلفی را دنبال می کردم که ســبک 
زندگی که من می خواستم را داشتند و برای فهمیدن اینکه چطور 
خودم را به آن جایگاه برسانم از آن ها کمک خواستم. بدین ترتیب 
بود که با شــرکای تجاری جدیدم آشــنا شدم. شروع به صحبت 
با برخی افــراد در آریزونا کردم که یک کســب و کار بازاریابی 
اینستاگرامی موفق داشتند. بعد از چند گفتگوی آنالین، آن ها مرا 
دعوت کردند که با هم دیدار داشته باشیم. ما با هم دیدار کردیم 

و شیفته تمام چیزهایی شدم که انجام می دادند«.

ایالن ماســک دیگر ثروتمندترین مرد جهان نیست، پس از 
آنکه ارزش سهام کمپانی تســال روز دوشنبه با ریزش ۸.۶ 
درصــدی مواجه شــده و ۱۵.۲ میلیــارد دالر از ثروت این 

کارآفرین مشهور کاهش یافت. 
بزرگ ترین سقوط ارزش سهام تسال از سپتامبر گذشته پس 
از صحبت های ماســک در پایان هفته اتفاق افتاد که در آن 
ها به باال بودن قیمت بیت کوین و رقیب کوچکترش »اتر« 
اشــاره کرده بود. این صحبت های ایالن ماسک که مانند 
همیشه از طریق رسانه محبوبش، توییتر، منعکس می شد، 
دو هفته پس از آن رخ داد که تســال اعالم کرد ۱.۵ میلیارد 

دالر بیت کوین خریداری کرده است.
اوایل روز دوشنبه نیز ماسک در توییتی اعالم کرد که شاسی 
بلنــد مــدل Model Y Standard range ایــن کمپانی 
همچنان دور از دســترس قرار خواهد داشــت. بدین ترتیب 
ایالن ماســک بــا ۱۸۳.۴ میلیارد دالر ثروت، در فهرســت 
میلیاردرهای بلومبــرگ از ۵۰۰ ثروتمند جهان به رتبه دوم 
سقوط کرد، در حالی که در ماه ژانویه با ۲۱۰ میلیارد دالر در 

صدر این فهرست قرار گرفته بود. 
جف بیزوس بنیانگذار آمازون نیز بدین ترتیب روز دوشــنبه 
جایگاه اول خود را حتی با کاهش ۳.۷ میلیارد دالری ثروتش 
باز پس گرفــت در حالی که بلومبرگ ثــروت او را ۱۸۶.۳ 
میلیارد دالر برآورد کرده اســت. این دو میلیاردر سرشناس 
از ماه ژانویه همچنان در حال تغییر جایگاهشان بوده اند که 
دلیل اصلی آن باال و پایین شدن مداوم ارزش سهام کمپانی 
تسال بوده است. در آغاز ســال ۲۰۲۱، ارزش سهام تسال با 
۲۵ درصد افزایش ارزش همراه شد اما مدتی بعد تمامی این 

افزایش ارزش از بین رفت. 

در حالــی آب و هوای ســرد زمســتان 
در بســیاری از نقاط جهان در اوج خود 
قرار دارد، بســیار مهم است که مواظب 
خبرهای هواشناســی بوده و برای تغییر 

برنامه های سفر آماده باشید. 
بسیاری از افرادی که در مناطق سردسیر 
زندگی می کنند وقتی کمی برف می بارد 
برای زدن به جاده خود را نگران نمی کنند 

و دچار تردید نمی شوند. 
در واقــع آن ها فکر می کننــد که نباید 
نگــران رانندگی در شــرایطی بود که 
کمتر از ۵ سانتیمتر برف باریده است اما 
بر اســاس مطالعات صورت گرفته، برف 
ســبک نیز به اندازه یــک طوفان برفی 

سنگین خطرناک است. 
بر اســاس مطالعات صورت گرفته، ۵۴ 
درصــد از تصادفــات رانندگی مرتبط با 
بارش برف از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ زمانی 
رخ داده انــد که هیچ اخطــاری در مورد 

شرایط بد جوی داده نشده است.
الرا آدامز، کارشــناس آموزشی ارشد در 
زمینه رانندگی در این باره می گوید: »در 
حالی که شاید به نظر برسد رانندگی در 
برف سبک چیزی است که نباید نگرانی 
ایجاد کند اما نباید مشــکالتی که ایجاد 

می کند را دستکم بگیرید. 
البته که برف نسبت به یخ خطر کمتری 
بــرای راننــدگان دارد اما برف ســبک 
می تواند ســریع تر ذوب شــده و سپس 

دوباره یخ بزند. 
این موضوع باعث می شود که جاده ها به 
صفحاتی از یخ لغزنده تبدیل شــوند که 
کمترین میزان اصطــکاک ممکن را در 

اختیار شما قرار می دهد«.
 بدیــن ترتیب حتی وقتی که مقدار برف 
و یخ در زمســتان به اندازه ای نیست که 
هشدار هواشناسی را در پی داشته باشد، 
باید هنوز هم تا ســر حد ممکن از جاده 
دور بمانیــد و اگر مجبور به مســافرت 
هســتید باید ســرعت خــود را در حد 

محدودی نگه دارید.

در سال ۲۰۱۶ تنها در پنسیلوانیا دستکم 
۳۶ ترافیک و گیر افتــادن خودروها به 
دلیل بوران های برفــی کوچک و کوتاه 
مدت رخ داده اســت و اگر چه این موارد 
به هیچ عنوان کوالک شــدید نبوده اما 
میدان دید به شدت کاهش یافته و الیه 
نازکــی از برف روی جاده باعث شــده 
رانندگان نتوانند به شــکلی ایمن از ترمز 

استفاده کنند. 
آدامــز در این بــاره می گویــد: »مقدار 
اصطکاکی که بین الســتیک های شما 
و ســطح جاده ایجاد می شــود، تعیین 
کننده واکنش خودرو شما به توقف های 

ناگهانی، پیچیدن های سریع و افزایش 
سرعت است. 

در بسیاری از موارد، حتی برف سبک نیز 
می تواند باعث از دست رفتن اصطکاک و 

از دست دادن کنترل ماشین شود«. 
همچنیــن مطالعات نشــان می دهد که 
تنها ۴۶ درصد از تلفات انســانی ناشی از 
بارش برف در جاده ها در دوران هشــدار 

سازمان های هواشناسی رخ داده است.
برف بــرف اســت و مهم نیســت چه 
مقدار از آن روی جاده باشــد. در صورت 
بــارش برف در هر مقــداری باید آن را 
جدی گرفتــه و با احتیاط رانندگی کنید. 
آدامز توصیه می کند کــه حتی پیش از 
شــروع برف زمستانی مطمئن شوید که 
الســتیک هایتان مقدار کافی از فشار را 
داشته و اینکه عاج های الستیک ساییده 
نشده باشند و بتوانند اصطکاک مناسبی با 

سطح جاده داشته باشند. 
اگــر در طــول بوران و بــارش برف در 
جاده بودید، آرامش خود را حفظ کرده و 
سرعت را کاهش دهید تا کنترل خودرو 
را در اختیار داشــته باشید. همیشه به یاد 
داشته باشــید که توقف کردن روی یخ 

مدت و فاصله بیشتری می طلبد. 
آدامز توصیه می کنــد که هنگامی روی 
یــک تل برف یا یــخ می روید هرگز به 
سمت ترمز نروید بلکه پایتان را از روی 
گاز برداشته و سعی کنید خودرویتان در 
مسیر مســتقیم پیش برود تا اینکه حس 
کنید الستیک بار دیگر روی زمین و جاده 

قرار گرفته است.

تفاوت رانندگی در
 برف سبک و بوران

حسین علی پناهی

هر آنچه که باید در مورد تاریخچه سال نو چینی بدانید

ســال نو چینی از روز ۱۲ فوریه با یک جشن ۱۶ روزه 
که بزرگ ترین و مهم ترین فستیوال و تعطیلی در کشور 

چین به شمار می آید، آغاز خواهد شد. 
اما چطور شــد که ســال نو چینی به چنین فســتیوال 
بزرگی تبدیل شد؟ پاســخ به این سؤال به قرن ها قبل 

باز می گردد. 
تقویم ســال قمری چینی تاریخچه ای بســیار قدیمی 

داشته و گفته می شود که قدمتی بسیار طوالنی دارد. 
در واقع گفته می شود که تقویم قمری چین به قرن ۱۴ 
قبل از میالد مسیح و دوران سلسله شانگ باز می گردد. 
برخالف تقویم شــخصی و تقویم هــای غربی، تقویم 
قمری چیــن تغییر می کرد و با به قدرت رســیدن هر 

امپراطور جدید، تغییراتی در آن ایجاد می شد. 
از آنجایی که ســال نو قمری چینی با توجه به شرایط 
ماه و انقالب های خورشــیدی تعیین می شــود، شروع 

سال نو چینی از سالی به سال دیگر متفاوت است. 
بــه طور معمول، ســال نو چینی با فرا رســیدن ماه نو 
کــه بین پایان ژانویه تا پایــان فوریه رخ می دهد، آغاز 

می شود. 
ســال نو چینی تا فســتیوال فانوس ها ادامه دارد که در 

واقع همزمان با کامل شدن ماه است. 
این اتفاق ممکن اســت تا ۱۶ روز به طول بینجامد که 
وقت زیادی برای جشــن گرفتن در اختیار مردم چین 

قرار می دهد. 
به طور ســنتی، پاکت های قرمز رنــگ حاوی پول در 
طول جشــن های ســال نو چینی هدیه داده می شوند، 

سنتی که تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.
یکی از منابع اصلی این سنت، افسانه ای مربوط به یک 
کودک یتیم در دوران سلســله سونگ است که موفق 
می شــود هیوالیی ترسناک که موجب وحشت روستای 

چین چیو شده را شکست دهد. 
وی با پوشــیدن لباس بزرگســاالن و تغییر چهره و با 
انداختن چوب بامبو به درون آتش موفق به شکســت 
دادن یک هیوالی ترســناک می شــود زیــرا هیوال از 
انفجارهایی که در آتش رخ می دهد ترســیده و آنجا را 

ترک می کند. 
به عنوان جایزه، ریش ســفیدان روستا یک پاکت قرمز 

حاوی پول را به این کودک می دهند. 
از آن زمــان به بعد بود که آتش بازی نیز به بخشــی 
جدایی ناپذیر از جشــن های ســال نــو قمری در چین 

تبدیل شد. 
دلیل هر چه که باشد، پاکت قرمز بخشی جدایی ناپذیر 

از جشن های چینی ها در سال نو قمری است. 
آتــش بازی و دیگر رســوم چینی ها در طول ســال نو 

چینی، بخش بزرگی از سال نو قمری هستند.
در جریان ســال نو چینی، انــواع کوفته و کیکی به نام 
نیانگائو پخته می شــود که دومی از برنج ســاخته شده 

است. 
در واقــع خانواده هــا دور هــم جمع می شــوند تا این 
کوفته ها را درســت کنند، ســنتی که در ابتدا در نقاط 

شمالی چین مرسوم شد. 
این کوفته ها که به شــکل هالل ماه یا گرد هستند، در 
واقع به پول های باســتانی چین شباهت داشته و مایه 

خوش شانسی برای خانواده خواهند بود.

داستان اینفلوئنسر اینستاگرامی 
که در 45 روز میلیونر شد

چرا کیت میدلتون هرگز در مألعام 

کت خود را درنمی آورد؟

سالح هسته ای روسیه که می تواند 

قاره آمریکا را با خاک یکسان کند

بیت کوین به ایالن ماسک 
ضرر زد
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بیمه پارسیان همچنان یکی از 
صد شرکت برتر ایران

بــه گــزارش هفتــه نامه 
تدبیــر تازه به نقل از روابط 
پارســیان؛  بیمه  عمومــی 
رتبه  آخریــن  اســاس  بر 
بندی اعالم شــده از سوی 
ســازمان مدیریت صنعتی، 
در  همچنان  پارسیان  بیمه 
بین صد شرکت برتر ایران قرار دارد. سازمان مدیریت 
صنعتی با هدف شفاف سازی فضای کسب وکار کشور، 
ارائه تصویری روشــن از جایــگاه بنگاه های اقتصادی 
و گروه هــای صنعتی مختلف، گســترش رقابت بین 
بنگاه های اقتصادی کشــور و علمی تر نمودن فضای 
تصمیم گیــری مدیران، رتبه بندی شــرکت های برتر 
ایران در ســال ۱۳۹۹ را برای بیســت و سومین سال 
متوالی اعالم کرد و نام بیمه پارسیان همچنان در میان 
صد شــرکت برتر ایران قــرار دارد. این رتبه بندی هر 
ساله شــرکت های بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور 
را معرفی می کند و بیمه پارسیان نیز از ابتدای تأسیس 
تاکنون در این رتبه بندی جزو صد شــرکت برتر ایران 

قرار داشته است. 

داوری نخستین دوره جشنواره قرآن 
و عترت بانک کارآفرین برگزار شد

نخستین دوره جشنواره قرآن 
و عترت کارکنان، شرکت های 
تابعــه و اعضــای خانــواده 
کارآفرین  بانــک  کارکنــان 
برگزار شــد. به گزارش هفته 
نامه تدبیر تازه به نقل از روابط 
کارآفرین،  بانــک  عمومــی 
نخستین جشــنواره قرآن و عترت بانک کارآفرین با شعار 
»قرآن آرامش آفرین زندگی«، یادواره اولین سالگرد شهادت 
ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. این جشنواره 
با هدف زمینه ســازی و ایجاد انس و الفت هر چه بیشــتر 
کارکنان و خانواده هایشان با قرآن کریم و سیره معصومین 
علیهم الســالم، تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی و 
همچنین غنی ســازی اوقات فراغت و نهادینه سازی کاربرد 
فرهنــگ در زندگی فردی و اجتماعــی کارکنان بر مبنای 
قــرآن و عترت )ع( در کنار ایجاد زمینــه تحّرک، پویایی، 
شادابی و نشاط بیشتر کارکنان و خانواده های محترم آنها از 

طریق رقابت های سازنده و تعالی بخش، برگزار شد.

سرپرست مدیریت روابط 
عمومی تجارت نو منصوب شد

تجارت نو  بیمــه  مدیرعامــل 
درحکمی رضا پورقاســم را با 
حفظ ســمت مشــاور و مدیر 
حوزه مدیر عامــل، به عنوان 
روابط  مدیریــت  سرپرســت 
عمومــی و ارتباطات منصوب 
کرد. معاون توســعه سازمانی 
در مراســمی با ابالغ این حکم، ضمن تشــکر و 
تقدیر از اقدامات شایســته و ماندگار محمد بیانی 
مدیر ســابق روابــط عمومی و ارتباطــات، برای 
مدیریــت جدیــد آرزوی توفیــق و ارتقای هرچه 

بیشتر عملکرد این واحد سازمانی را داشت.

اعطای لوح جایزه مدیران منابع 
انسانی به شرکت بیمه »ما«

ملی  کنفرانــس  پنجمیــن  در 
همایش مدیران منابع انســانی 
سراسر کشــور، لوح زرین گرید 
D۲ بــه شــرکت بیمــه »ما« 
روزنامه  گزارش  به  اعطا شــد. 
نقش اقتصــاد به نقبل از روابط 
عمومــی بیمه »مــا« پنجمین 
کنفرانس ملی همایش مدیران منابع انســانی سراسر 
کشــور با هــدف ارزیابی توانمندی هــای مدیران و 
اعطای پنجمین دوره پیاده سازی استاندارد ۳۴۰۰۰، 
با حضور جمعی از فرهیختگان، اســتادان و مدیران 
منابع انســانی صنایع مختلف بصورت حضوری و آن 
 D۲ الین در دانشگاه تهران برگزار و لوح زرین گرید

به شرکت بیمه »ما« اعطا شد. 

توانمندسازی شرکت های 
دانش بنیان از اقدامات بانک پارسیان

و  پژوهی  آینــده  مدیــر 
بانکــداری  تحقیقــات 
اسالمی بانک پارسیان از 
عملکرد درخشان پارسیان 
مقاومتی  اقتصاد  در حوزه 
در هفتمیــن ســال روز 
صــدور دســتور تاریخی 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( خبر داد. دکتر مهدی 
فراهانی با اشــاره به این نکته که ۲۹ بهمن ماه ســال 
روز ابالغ دســتور تاریخی مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( در خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
است.، ادامه داد: در مدت هفت سالی که از ابالغ دستور 
تاریخی می گذرد اقدامات قابل مالحظه ای در ســطح 
کالن به منظور فرهنگ ســازی، تبییــن چارچوب ها، 
ســاختارها، راهبردها و سیاســت های اجرایی از سوی 

کارشناسان و مسئولین صورت پذیرفته است. 
وی با بیان اینکه سیاســت های پولــی و مالی بانک 
پارســیان در راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
تنظیم شــده اســت، افزود: آرامش و ثبات بازار پول و 
ارز، رقابت ســالم و شفاف شبکه بانکی، بهبود ترازنامه 
بانک ها با تخصیص مناسب منابع به طرح های تولیدی 
و اشــتغال زا، تقویــت مؤلفه های حاکمیت شــرکتی، 
مدیریت صحیح منابع و کنترل ریسک های عملیاتی از 
مؤلفه های اساســی در تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه 

بازار پولی و بانکی محسوب می شوند. 

عدم انطباق مشخصات مانع دریافت 
خسارت بیمه شخص ثالث نمی شود

اداره کل نظــارت فنی بر 
بیمه های غیرزندگی بیمه 
بخشنامه ای  طی  مرکزی 
بر عدم تاثیرگذاری انطباق 
مشــخصات راننده، بیمه 
راننده مســبب  و  گــذار 
حادثــه در هنگام دریافت 

خسارت بیمه شخص ثالث تاکید کرد. به گزارش هفته 
نامه تدبیــر تازه به نقــل از اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس بخشنامه صادره 
کل  اداره   ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مــورخ   ۹۹/۴۰۱/۱۵۳۰۶۶
نظارت فنی بر بیمه هــای غیرزندگی بیمه مرکزی، در 
مورد وسایل نقلیه زمینی دارای پالک ملی، شرکت بیمه 
در زمان صدور بیمه نامه می بایست اطالعات گواهینامه 
راننده/ رانندگان وســیله نقلیه مورد بیمه )حداقل یک 
راننده( را از بیمه گذار اخذ و از طریق ســامانه سنهاب 
به بیمه مرکزی ارســال نمایند. الزم به ذکر است که 
راننده وســیله نقلیه می تواند فردی غیر از بیمه گذار و 
یا مالک وسیله نقلیه باشــد و عدم انطباق مشخصات 
راننده و بیمه گذار به هیچ عنوان مانع صدور بیمه نامه 
نخواهد بود. همچنین اطالعات رانندگان وسایل نقلیه 
که به ترتیب مذکور گردآوری می شود صرفاً به منظور 
مطالعات و محاســبات آماری بیمــه مرکزی در زمینه 
صدور بیمه نامه شــخص ثالث بر اساس ویژگی های 
»راننده« مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت و بنابراین 
تاکید می نماید عدم انطباق مشخصات راننده در زمان 
خســارت با اطالعات راننده در زمان صدور بیمه نامه 
به هیچ وجه باعث عدم پرداخت خســارت نمی شود و 
خســارت زیاندیده مطابق مقــررات قانونی و کمافی 

السابق رسیدگی و پرداخت خواهد شد.

 بازدید مدیرعامل شرکت بیمه 
دی از مدیریت استان هرمزگان

مدیرعامــل شــرکت بیمه 
دی بــا همراهی تنی چند از 
معاونین و مدیران ســتادی، 
استان هرمزگان  از مدیریت 
بازدید کرد. به گزارش هفته 
نامــه تدبیر تازه بــه نقل از 
بیمه  شرکت  عمومی  روابط 

دی؛ محمدرضا کشاورز در این دیدار، طی نشستی صمیمی 
با همکاران، نمایندگان و کارگزاران اســتان از دستاوردهای 
شــرکت مانند: کســب رتبه اول در دو شــاخص فروش و 
بهروری و همچنین توانگری ســطح ۱ در روزهای اخیر یاد 
کرد و این موفقیت ها را مرهون تالش همٔه همکاران در همٔه 
سطوح شرکت دانست. وی با اشاره به برنامه های شرکت در 
ســال آتی مانند: بهبود فرآیندها، ارائٔه محصوالت و خدمات 
متمایــز، تبلیغات هدفمند و ورود به کســب و کار دیجیتال، 
اظهار امیدواری کرد که با یاری خداوند متعال، موفقیت های 

ارزشمندی در سال جدید نصیب شرکت بیمه دی شود. 

دورخیز دانا به سمت بیمه دیجیتال

رونمایی از ســامانه هوشمند مدیریت اســناد شعب بیمه دانا 
»ســاماش« طی مراســمی با حضور مدیران ارشد بیمه دانا و 
بیمه مرکزی برگزار شــد. به گزارش روزنامه نقش اقتصاد به 
نقل از روابط عمومی بیمه دانا، در مراســم رونمایی از سامانه 
ســاماش، دکتر کاردگر نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بیمه دانا، رئیــس و اعضای هیئت مدیره، قائم مقام بیمه دانا، 
معاونــان مدیرعامل، برخی از مدیران ســتادی و رئیس مرکز 
فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی حضور داشــتند. در 

این مراســم که در مجتمع خدمات بیمه ای فردوســی برگزار 
شــد، دکتر کاردگر نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه 
دانا طی سخنانی با اشاره به هماهنگی و تعامل بسیار مناسب 
اعضای هیئت مدیره در پیشــبرد امور شــرکت اظهار داشت: 
برای رســیدن به بهره وری مطلوب و اعمال نظارت مناسب، 
ایجاد یک اکوسیســتم بیمه ای جــزو الزامات هیئت مدیره به 
شــمار می رود. وی با تاکید بر ضرورت رشد دانش بیمه ای به 
ویــژه در حوزه درمان و اطالعات افزود: با توجه به راه اندازی 
ســامانه ســاماش و فراهم شدن زیرســاخت های الزم برای 
ایجاد تغییرات اساسی، حرکت به سمت بیمه دیجیتال در این 

شرکت آغاز شــده و امیدواریم از صفر تا صد عملیات بیمه ای 
اعم از صدور و خســارت در آینده نزدیک، در بســتر دیجیتال 
فراهم شــود. مدیرعامل بیمه دانا، رشد و بهره وری اقتصاد را 
در گرو ارتقاء صنعت بیمه دانســت و با اشــاره به اینکه امروز 
اطالعــات حرف اول را در دنیا می زند، گفت: ما باید به دانش 
بیمه دیجیتال مسلح باشیم و آن را در تمامی الیه های شرکت 
تسری دهیم تا با استفاده از مزایا و نظارت و کنترل بیشتر، به 
بهره وری مناسب تر دســت یابیم. وی در پایان از تالش ها و 
خدمات رئیس مرکز فاوا و همکاران این مدیریت در راه اندازی 

این سامانه تقدیر و تشکر کرد.

گروه اقتصادی: بازارهای ایران در آخرین 
هفته بهمن ماه در شــرایط خاصی قرار 
گرفتند. بسیاری از معامله گران معتقدند 
خاص بودن این شــرایط به سردرگمی 
بازار ارز در روزهای پایانی بهمن ماه باز 

می گردد.
 روند رو به رشــد قیمت ارز در روزهای 
پایانی بهمن در بازار محســوس بود. هر 
دالر آمریکا در پایان هفته سوم بهمن ماه 
بــه قیمت ۲۴ هزار و ۶۹۰ تومان معامله 
گردید اما در پایــان هفته چهارم بهمن 
نــرخ دالر در صرافی های بانکی به ۲۵ 
هزار و ۱۷۰ تومان رســید. در عین حال 
در آخریــن روز بهمن ماه برای هر دالر 
در بــازار آزاد از مرز ۲۶ هزار تومان عبور 
کرد تا بار دیگر روند رو به رشــد قیمت 
دالر محرکی برای افزایش تقاضا در این 

بازار باشد.
 هــر چنــد قیمــت دالر در میانه هفته 
گذشته زمینه را برای ورود نوسان گیران 
به بازار فراهم کرد و بســیاری با هدف 
پیشگیری از زیان از سود دست به فروش 
زدند اما به تدریج از روز سه شنبه با رشد 
بطئی قیمت ها تعــداد خریداران در بازار 

افزایش یافت.
در هفتــه ای کــه گذشــت قیمت دالر 
مــدام در حــال نوســان بین ســقف 
کــف و  تومــان   ۳۰۰ و  هــزار   ۲۶ 

تومــان   ۷۰۰ و  هــزار   ۲۵
محــدوده در  هــم  یــورو  و   بــود 

۳۱ هــزار ۶۰۰ تومان تا ۳۱ هزار و ۱۰۰ 
تومان نوســان داشت. این شرایط نشان 
دهنده این بود که پــس از صعود قابل 
توجه قیمت ها در هفته ســوم بهمن، در 
این هفته نیــروی برتری میان دو گروه 
خریدار و فروشــنده وجود نداشت و هیچ 
کدام از طرف های بازار نتوانستند محدوده 
حســاس بازار را به نفع خود تغییر دهند. 

بازار ارز در حالی بهمن ماه را به سرانجام 
رســاند که در این ماه برخالف دی ماه، 
قیمت ها در مجمــوع روندی صعودی را 
تجربه کردنــد. در این ماه قیمت دالر از 
۲۱ هزار و ۸۰۰ تومــان به محدوده ۲۶ 
 هزار تومان رسید و یورو نیز از کف کانال

 ۲۶ هزار تومان به میانه کانال ۳۱ هزار 
تومانی صعود کرد.

 بررسی ها نشان می دهد نبض معامالت 
بر اساس اخبار منتشره در حوزه سیاست 
تنظیم می شــود. بخش مهمــی از این 
سردرگمی که به رفتار غیر طبیعی بازار ارز 
منجر شد، نیز به همین نکته بازمی گردد. 
بر این اســاس به نظر می رسد با روشن 
شــدن تکلیف بازگشت آمریکا به برجام 
و سیاســت دولت جدید آمریکا در قبال 
ایران، بازار ارز از سردرگمی کنونی خروج 
کند.  بررسی ها نشان می دهد قیمت هر 
دالر با ثبت بازدهی ۱.۹ درصد بار دیگر 
بازار ارز را در صدر بازارهای ســودده در 
اقتصــاد تورمی ایران قــرار داد. هرچند 
قیمت ها در بازار ارز روندی افزایشــی را 
تجربه کرد اما بازار موازی ارز یعنی بازار 
طال و ســکه نه تنها با رشد قیمت روبرو 
نشد بلکه زیانی را متوجه سرمایه گذاران 

کرد.

چرا بازار طال زیان داد؟
 مهم تریــن دلیل زیان ســرمایه گذاران 
در بازار طال و ســکه کاهش قابل توجه 
قیمت اونس طــال در بازارهای جهانی 
بود. در آخرین هفته بهمن ماه قیمت هر 
اونس طــال در بازارهای جهانی کاهش 
۵۰ دالری را تجربه کــرد و از محدوده 
۱۸۴۷ دالر بــه محــدوده ۱۷۸۹ دالر 
ورود نمــود. فعاالن بــازار طال معتقدند 
تحت تاثیر اتفاقات رخ داده در بازار جهانی 
و همچنین افزایش شمار کشورهایی که 
اقدام به واکسیناسیون کرونا کردند قیمت 
طال روندی کاهشی را شاهد خواهد بود.

 پیش بینی هــا حکایــت از آن دارد که 
پاندمی کروناوارد دوره پایانی خود شــده 
است و همین امر می تواند روند کاهشی 
قیمت طال در بازارها را تشــدید نماید. 
بر این اســاس در دوره های حســاس و 
بازارهای نوین شرایط  شرایط غیرعادی 
مناســبی را برای ســرمایه گذاری دارا 
نیستند و بازارهای سنتی نظیر بازار طال 
بیش از پیش مورد توجه سرمایه گذاران 
قرار می گیرد. حاال اما در شــرایطی که 
افکار عمومی پایان دوره کرونا را انتظار 
می کشد کاهش قیمت طال در بازارهای 
جهانی یکــی از مهم ترین اتفاقات پیش 

رو است.
به این ترتیب سرمایه گذاران در بازار سکه 
در هفته گذشته ســود چندانی را نبردند. 
قیمت ســکه در محدوده ۱۱ میلیون و 
۸۵۱ هــزار تومان قرار داشــته و تغییر 
چندانی را در هفت روز گذشــته به ثبت 
نرساند. از سوی دیگر اما هر گرم طالی 
۱۸ عیار در بیست و سومین روز بهمن به 
قیمت یک میلیــون و ۱۶۴ هزار و ۹۰۰ 
تومــان فروش رفت امــا در پایان هفته 
کاهــش ۲۴ هزار تومانــی را در کارنامه 

کاری خود ثبت کرد.
 در آخرین روز هفتــه جاری قیمت هر 
گرم طالی ۱۸ عیار بــه یک میلیون و 
۳۴۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. بر 
پایه این محاسبات سرمایه گذاران و بازار 
طال در ایــران باالترین بازدهی منفی را 

در آخرین هفته بهمن ماه تجربه کردند.
 بورس به کدام سمت رفت؟

 بورس اوراق بهادار که چند ماهی است 
سرناسازگاری با سهامداران دار، در هفته 
پایانی بهمن ماه شرایط متفاوتی را تجربه 
کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده آخرین 
روز معامله در هفته گذشــته شاخص در 
ســطح یک میلیــون و ۲۱۴ هزار واحد 
قرار داشت.به این ترتیب شاخص بورس 
اوراق بهادار رشــدی بیــش از ۲۳ هزار 
واحد را تجربه کرد و در شــرایط کنونی 
در سطح یک میلیون و دویست و سی و 
هشت هزار واحد ایستاده است. شاخص 
بورس اوراق بهادار در هفته پایانی بهمن 
بازدهــی ۱.۹ درصدی را برای خود ثبت 
کرده اســت. با این حال اتفاقات رخ داده 
در فضای بین المللی و همچنین مواضع 
جدید آمریکا در قبال ایران نشان می دهد 
کــه بازارهای ایــران در هفته پیش رو 
شــرایط متفاوتی را در پیــش خواهند 

داشت.

علت ضرر سرمایه گذاران چه بود

نبض  بازار معامالت  در کوچه های سیاست

تخصیص 2100 میلیارد ریال تسهیالت به صادرکنندگان استان یزد

رئیس بانک توسعه صادرات ایران در یزد بر اساس گزارش عملکرد ده ماهه این شعبه اعالم کرد: بیش از دو هزار و صد میلیارد تسهیالت به 
صنایع صادرات محور استان یزد اعطا شده است. به گزارش روزنامه نقش اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مجید 
غفوری منش گفت: بیش از ۱۳ میلیون یورو تســهیالت ارزی به مشتریان شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران پرداخت شده است. وی با 
اشاره به اینکه به طور میانگین طی پنج سال گذشته ۷۰ درصد صادرکنندگان نمونه استانی از مشتریان بانک توسعه صادرات ایران بوده اند، 
گفت: بنگاه های تولیدی صادرات محور استان عمدتاً در حوزه تولید کاشی و سرامیک، انواع محصوالت و مقاطع فوالدی، هیدروکربن، انواع 
لوله پروفیل و انواع نایلون و کیســه فریزر فعالیت دارند. غفوری منش اظهار داشــت: عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه مهمترین 
بازارهای هدف تولیدات استان یزد به شمار می روند. رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اهمیت حمایت از شرکت های 
دانش بنیان از ســوی این بانک، گفت: این شعبه بر اساس سیاست های چند سال اخیر بانک توسعه صادرات برای اعطای تسهیالت ارزان 
قیمت به شــرکت های دانش بنیان، در مهرماه ســال جاری اولین نشست مجازی آشــنایی با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و بانک توسعه صادرات را با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسـولین پارک علم و فناوری و برخی مدیران بانک برگزار کرد. غفوری منش افزود: آذرماه امسال نیز 
همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان یزد با هدف معرفی انواع خدمات و تسهیالت و عملکرد بانک توسعه صادرات و شعبه این بانک در یزد در تأمین مالی و تسهیل 
صادرات بویژه تأمین مالی شرکت های فناور و دانش بنیان غرفه مجازی برپا و با استقبال خوبی از سوی شرکت های دانش بنیان مواجه شد. به گفته رئیس شعبه یزد، در ادامه این تعامالت، این شعبه از 
بانک توسعه صادرات ایران تأمین مالی طرح توسعه یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تولید انواع موادشیمیایی، اسید و خشک کن های رنگ به مبلغ ۸۰ میلیار ریال را در دستور کار دارد. وی اعالم 

کرد: شعبه یزد بانک توسعه صادرات دی ماه سال جاری نیز به عنوان بانک حامی در دوازدهمین ایستگاه سرمایه گذاری ۱۰۰ استارت آپ در رویداد سکوی پرتاب یزد شرکت کرد.

 

 

سال آینده، سال اوج بیمه رازی با 5 چرخش استراتژیک

بــه گزارش هفته نامه تدبیر تازه به نقل از روابط عمومــی بیمه رازی، اولین گردهمایی مدیران 
ستادی و استان های بیمه رازی با حضور دکتر جباری مدیرعامل بیمه رازی و اعضای هیئت مدیره 
برگزار شــد. گردهمایی بیمه رازی با بررسی عملکرد ستاد و شعبه های شرکت در سراسر کشور 
و معرفی برنامه های استراتژیک برگزار می شود که اولین جلسه این نشست با حضور مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره، اعضای انجمن صنفی نمایندگان، معاونین و مدیران ســتادی و استان ها 
برگزار شد. این نشســت با سخنرانی آقای مهندس یزدخواستی، رییس هیئت مدیره بیمه رازی 
در خصوص اهداف و برنامه های ســال آینده شرکت آغاز شد و در ادامه آقای مهندس آشتیانی 
عضو هیئت مدیره ضمن خوشــامدگویی به آقای دکتر جباری در مورد برنامه ها و اهداف مدنظر 
هئیت مدیره در جمع مدیران ستادی و استان ها سخنان خود را بیان کردند، همچنین ایشان سال 
۱۴۰۰ را برای بیمه رازی سالی سرشار از پویایی و رسیدن به اهداف اعالم نمودند. در این نشست 
دکتر جباری مدیرعامل بیمه رازی به سخنرانی پرداخته و مهم ترین بخش از صحبت های ایشان 
به چرخش های اســتراتژیک بیمه رازی در سال ۱۴۰۰ مربوط می شد وی با بیان این رویکرد که 
بیمه رازی در روزهای آتی و سال آینده، ۵ چرخش استراتژیک را پیش رو دارند. گفتند: چرخش 
استراتژیک زمانی اتفاق می افتد که سازمان به مرحله ای می رسد که نیاز به دگرگون کردن همه 

چیز را احساس می کند. این احساس در ما شکل گرفته و باید در انجام آن بکوشیم. 

 

 

پرداخت 3700 میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون 
در خراسان جنوبی

مدیر عامل بانک توســعه تعاون پرداخت ۳۷۰۰ میلیارد ریال تســهیالت بانک توسعه تعاون در 
خراسان جنوبی خبر داد. 

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفت: این بانک طی ســال جاری با پرداخت 
بیش از ۳۷۰۰ میلیارد ریال تســهیالت رشــد ۷۵ درصدی را در این زمینه محقق نموده است و 
هم اکنون مانده تسهیالت استان بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال می باشد. حجت اله مهدیان مدیر 
عامل بانک توسعه تعاون در جلسه ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین وی، 
روسای دستگاه های تابعه و استاندار خراسان جنوبی در مجتمع فرهنگی تالش برگزار شد اظهار 
داشــت: استان خراسان جنوبی از جمله اســتان های حائز مزیت در بخش های اقتصادی به ویژه 

معادن، گردشگری، کشاورزی و صنایع گوناگون می باشد. 
وی افزود: به ازای هر واحد پولی جذب شــده در خراسان جنوبی، ۱.۴ واحد تسهیالت به عموم 
فعالین اقتصادی استان پرداخت گردیده است که نشانگر توجه ویژه بانک توسعه تعاون به فعالیت 
توسعه ای در استان می باشد. مهدیان تسهیالت پرداختی استان طی پنج مرحله طرح اشتغال پایدار 
روســتایی و عشایری را ۹۰۰ میلیارد ریال عنوان نمود و گفت: بانک توسعه تعاون با این کارنامه 

بیش از ۱۱۵ درصد سهمیه ابالغی استان را پرداخت نموده است. 
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انرژی

سیاست بایدن بر بازار نفت تأثیر می گذارد؟

پالس های مثبت برای طالی 
سیاه

بازار نفت در حالی وارد تداوم روند افزایشی قیمت ها در 
هفته جدید و تداوم آن شــد که تازه ترین گزارش ها از 
مؤسســات معتبر بین المللی خبر از ادامه روند افزایشی 

قیمت ها حتی تا ۱۰ دالر دیگر می دهند.
ضرباهنگ افزایش قیمــت نفت در بازار جهانی زمانی 
زده شــد که ســرما در امریکا بیداد کرد و به دنبال آن 
بســیاری از پاالیشــگاه ها و کشــتی های حمل کننده 
سوخت متوقف شدند. احتمال افزایش ۵ تا ۱۰ دالری 
دیگر قیمت نفت در هفته های آینده که توســط بانک 
جی پی مورگان اعالم شــد پالس جدیدی است که به 
تولیدکنندگان خبر از تداوم روزهای خوش شان می دهد، 
پیش بینی که تاکید می کنــد: »افزایش قیمت نفت در 
سال جاری میالدی همچنان ادامه دارد و می تواند بیش 
از این هم افزایش یابد.« کارشناسان ارشد این موسسه 
بانکی البته در پیش بینی شان همچنان رویای نفت ۸۰ 
دالری و ۹۰ دالری را خواب می خوانند و تنها پیش بینی 
می کنند که قیمت ها ممکن است تا مرز ۸۰ دالر پیش 

برود و در سطحی متوقف شود.
قیمت هر دو شــاخص نفت خام برنــت و دبلیوتی آی 
از ابتدای ســال جــاری میالدی تاکنــون بیش از ۲۰ 
درصد افزایش یافته اســت. حال بــا توجه به افزایش 
واکسیناســیون جهانی کرونا و افزایــش فعالیت های 
اقتصادی بنگاه های بزرگ کــه تقاضا برای بازار نفت 
را افزایش می دهد نیز پالس دیگری اســت که باز هم 
تولیدکنندگان رسمی و غیررسمی اوپک را راضی کرده 
و لبخند رضایت به لب شان نشــانده است هرچند که 
هر کدام از این تولیدکنندگان ســعی دارند فعاًل بر موج 
خرسندی شان سوار نشــده و محتاطانه بازار را رصد و 

تصمیم گیری کنند.
قیمت نفت خام برنــت در آخرین معامالت روز جمعه 
آســیا ۶۲ دالر و ۹۱ ســنت برای هر بشکه بود. نفت 
خام دبلیوتی آی امریکا هم ۵۹ دالر و ۳۴ ســنت برای 
هر بشکه معامله شد ناگفته پیداست که قیمت نفت در 
روزهای اخیر و پس از رسیدن به باالترین رقم در بیش 
از یک سال گذشــته مجدداً تعدیل شد و شاید همین 
دلیل باعث شد تا تولیدکنندگان با جانب احتیاط بیشتری 
در مورد هر گونه افزایش عرضه موافقت کنند. به اعتقاد 
کریگ استراتژیســت جی پی مورگان، دو عامل دلیل 
اصلی افزایش قیمت نفت اســت نخست انتظار بهبود 
اقتصاد جهان از بحران همه گیری ویروس کرونا که این 
افزایش تقاضا به دلیل کند بودن روند بازگشت سفرهای 
بین المللی به ســطح طبیعی خود محدود خواهد بود، و 
دوم وابســتگی به ائتالف اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپــک( و متحدانش )اوپک پالس( 
است تا تولید در سطح پایین نگه داشته و عرضه نفت با 

توجه به تقاضا افزایش یابد.
با این حال بســیاری از کارشناسان بدون اینکه سعی 
کنند دیدشان را وسیع کرده و کمی هم سیاسی صحبت 
کنند، ســعی دارند با تکیه بر عوامــل محیطی اتفاق 
افتاده ثابت کنند که ســرمای بی ســابقه هفته گذشته 
در جنوب امریکا که ســبب قطعی برق ایالت تگزاس 
شده و به تأسیســات انرژی این منطقه آسیب زیادی 
رســانده و تولید میلیون ها بشکه نفت را متوقف کرده، 
ســبب افزایش قیمت انرژی بوده است. اما پالس های 
سیاسی را نمی توان در این بین از یاد برد؛ پیامی شفاف 
و گویا. خبری کوتاه اما مهم هم برای ایران، هم برای 
امریکا و هم برای دنیا. روالی که موجب شد تا دبیرخانه 
اوپک، از ایران بخواهد تا در نشست های مقدماتی قبل 
از اجالس اوپک، )از جمله JMMC( مشارکت کند. چه 
در سطح وزیر چه در سطح نماینده ایران. گویا پیام جو 
بایدن به اوپک رسید؛ بازگشت کامل ایران به بازار نفت 

نزدیک است.
خبرها نشــان می دهد که امریکا از شــرکت در جلسه 
غیررسمی ۱+۴ استقبال کرده؛ روند پیوستن امریکا به 
برجام قوت گرفته اســت و حاال اعضای اوپک پالس 
می خواهند بدانند برنامه ایران برای بازگشــت به بازار 
چیســت؟ شــنیده های و حدس های زیادی در مورد 
روزهــای پس از تحریم ایران وجــود دارد که اگر چه 
نمی توان بر همه این پیش بینی ها دل بست و دلخوش 
کرد از باز گشــت روزهای خوش به بازار نفت ایران اما 
نمی توان آنها را نیز نادیده گرفت. برخی خبرها از برخی 
مطلعین وزارت نفت حکایت از این دارد که ایران عزم 
جدی خود را جزم کرده تا با هر نوع توافق نفت های دپو 
شده اش را وارد بازار کند. مشخص است که ایران نفت 
زیادی روی آب دارد )همان چیزی که بارها گزارش های 
متعددی از آن توســط برخی رسانه های خارجی منتشر 
شد و از آن با نام نفت بی مشتری یاد می کردند اما بنا به 
گفته مســووالن نفتی ایران تنها دپویی بود برای زمان 
خاص مورد نظــر دولتمردان نفتی ایران( و این نفت ها 
پس از هر نوع توافق به ســرعت به ســمت بازارهای 
هدف ســرازیر خواهد شد و دوباره ایران به بازی نفتی 

همسایگان و اوپک بازخواهد گشت.

تحلیل

مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی 
پاسخ داد؛

سهمیه بنزین نوروز اجرایی می شود؟
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران در پاســخ به سؤال درباره تخصیص سهمیه بنزین نوروز 
یا تابســتان گفت: در مورد سهمیه بنزین شرکت ملی پاالیش 
و پخش تصمیم گیر نیســت و سهمیه ها توسط مصوبه هیات 
وزیران مشخص می شــود و اگر هیات وزیران مشخص کند 

اجرا خواهیم کرد.
علیرضــا صادق آبادی در حاشــیه آیین بهره برداری رســمی 
طرح های ملی انتقال، توزیع و ذخیره سازی فرآورده های نفتی 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال در این باره که آیا بعد گذر 
از شرایط کرونا و یا در تابستان و یا عید سهمیه بنزین بیشتری 
به مالکان خودرو تعلق می گیرد، گفت: شــرکت ملی پاالیش 
و پخش صرفاً مجری اســت و سهمیه قبل نیز مصوبه هیات 
وزیران بود که مشــخص می کرد هر خودرو چه میزان سهمیه 
دارد. ما هیچ نقشی در میزان سهمیه، افزایش و کاهش نداریم 
و هرچه ابالغ کنند اجرا خواهیم کرد. وی در پاســخ مبنی بر 
اینکه آیا پس از رفع قرنطینه و افزایش مصرف بنزین ایران وارد 
کننده بنزین خواهد شد، گفت: مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰ بعد 
از برداشــته شدن قرنطینه افزایش پیدا خواهد کرد و در ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱ این امکان وجود ندارد که وارد کننده بنزین شــویم. 
اما مصرف بنزین به شدت تابع بحث قرنطینه است و باید دید 
بعد از قرنینه مصرف چقدر افزایش پیدا خواهد کرد و از اکنون 
نمی تــوان گفت که تا چه میزان مصــرف بنزین افزایش پیدا 
می کند. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران در پاســخ به سؤال دیگر در خصوص برنامه توسعه 
سیان جی در کشور گفت: سیان جی در سبد سوخت کشور به 
دلیل اینکه ارزان ترین سوخت است می بایست سهم بیشتری 
داشته باشد و امکان افزایش سهم سیان جی تا ۴۰ میلیون لیتر 
در روز معادل ســوخت وجود دارد. صــادق آبادی در خصوص 
وضعیت پاالیشگاه ســازی و پتروپاالیشگاه سازی با توجه به 
انتقادهایی که در این راســتا می شود، گفت: باالترین ظرفیت 
پاالیشی کشــور را در سال ۱۳۹۸ داشته ایم زمانی که ظرفیت 
پاالیشی یک کشــور دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه است یک 
عدد است و ممکن است برخی بگویند باید این عدد به هشت 
میلیون بشکه می رسید اما ما باالترین ظرفیت پاالیشی کشور 
را در سال ۱۳۹۸ داشته ایم. وی درباره صادرات فراورده نفتی به 
افغانستان پس از حادثه آتش سوزی اظهار کرد: مرز بعد از آتش 

سوزی بسته شده اما ان شاهلل راه خواهد افتاد.

جریمه مشترکان پرمصرف آب در 
شهرها تعیین شد

نمایندگان مجلس جریمه مشــترکان پرمصرف آب در شهرها 
را تعیین کردند.در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
در جریان بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه ۱۴۰۰، با بند 
الــف تبصره ۶ ماده واحده الیحه بودجه موافقت کردند. در بند 
الف تبصره ۶ ماده واحده الیحه بودجه آمده است: وزارت نیرو 
از طریق شــرکت های آب و فاضالب اســتانی سراسر کشور 
مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر 
مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی مصرف تعیین شده 
توسط هیأت وزیران مبلغ دویست )۲۰۰( ریال از مشترکان آب 
شهری، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق 
مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

مازوت سوزی نیروگاه شازند 
خاتمه یافت

مرکزی باالخره پس از ۷۴ روز اســتفاده از سوخت مازوت در 
نیروگاه حرارتی شــازند، امروز رسما شیر مازوت این مجموعه 

بزرگ صنعتی بسته شد.
از ۲۱ آذرماه ۱۳۹۹، مصرف مازوت در نیروگاه حرارتی شــازند 
آغاز شــد و این امر واکنش مردم و فعاالن محیط زیست را به 
همراه داشت به طوری در این بازه زمانی چهار جلسه اضطرار 
کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک به ریاست استاندار مرکزی 

برگزار شد.
در جلســه اول این کارگــروه در ۴ دی ماه میزان اســتفاده از 
مازوت در نیروگاه شازند به میزان روزانه ۲ میلیون لیتر مصوب 
شــد، اما پس از مدتی و طبق بررســی و اعالم محیط زیست 
اســتان مرکزی میزان مصرف مازوت به دو تا ســه برابر حد 
مجاز و مصوب کارگروه رسید به طوری که رییس مرکز پایش 
و کنتــرل کیفیت هوای کالنشــهر اراک ۱۳ بهمن در صحن 
رسمی شورای شــهر مازوت مصرفی در نیروگاه را روانه بین 
۳.۵ تــا ۴ میلیون لیتر عنوان کرد.پــس از کش و قوس های 
فراوان و نقدهای گاها تند فعاالن محیط زیســت و نمایندگان 
مــردم در پارلمان ملی و محلی، در نهایت از روز شــنبه دوم 
اســفندماه زمزمه های کاهش مصرف مازوت و گازسوز شدن 

نیروگاه حرارتی شازند به گوش رسید.
رییس مرکــز پایش و کنترل کیفیت هوای کالنشــهر اراک 
یکشنبه سوم اســفندماه در گفت وگو با ایسنا، ضمن تایید خبر 
گازســوز شــدن نیروگاه حرارتی شــازند گفت: این مجموعه 
صنعتی از روز ســه شــنبه به صورت کامل در مدار گازسوزی 

قرار می گیرد.

بازتاب

گروه اقتصادی: وزیر نفت با بیان اینکه 
انتخابات نزدیک است، گفت: به وزارت 
نفت فحــش می دهند که بــرای خود 
افتخار کسب کنند، اگر بحث تخصصی 
و مدیریتی کنیم مشــخص می شود که 
کارهای آنها نــه تنها افتخار نبوده بلکه 

خطا بوده است.
»بیژن زنگنه« در مراسم بهره برداری از 
ســه خط لوله انتقال فرآورده های نفتی 
و طرح های ذخیره ســازی، با اشاره به 
نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهــوری، افــزود:  پیروزی 
هزار پدر دارد و شکســت، یتیم اســت. 
تصمیمات ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس از سال ۸۲ آغاز شد و دولت های 
بعدی نیز در حد توان و مدیریت خود آن 
را پیش بردند و مــا نیز به همان میزان 

قدردان زحمات آنها هستیم.
وی ادامــه داد: در ایــن میان، هر کس 
می خواهد دســتاوردها را به اسم خود به 
ثبت در بیاورد. پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس واحدهای فرآیندی در نیمه سال 

۹۲ حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشتند.
وزیر نفت افزود: من همواره معتقد بودم 
یکی از طرح هایی کــه باید در مدیریت 
پــروژه درس داد طرح نیروگاه شــهید 
رجایی بــود که به واســطه بی نظمی 
مدیریتی برای اتمام کار، تصمیم گرفتیم 
راه اندازی  عمومی  پیمانکار  شرکت های 
شود، اما وقتی پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فــارس را دیدم، نیروگاه شــهید رجایی 
در برابرش هیچ بود. در زمینه اغتشاش 
مدیریتی بدتر از پاالیشگاه ستاره خلیج 
فــارس در ابتدای دولت تدبیــر و امید 

طرحی ندیدم.
وی تاکید کــرد: این پروژه ابتدا با روش 
خوبی شروع شــده بود اما در دو مرحله 
قراردادها و انتقال قراردادها به ســمتی 
رفته بــود که باید در دانشــگاه ها برای 
پرهیز از این اقدامات تدریس کنیم. این 
اغتشــاش مدیریت آنچنان زیاد بود که 
سردار عبداللهی که فرمانده قرارگاه بود 
تعریف می کرد که در جریان بازدید یکی 
از سرداران سپاه پرسیده بود که آیا اینجا 

داعش حمله کرده است؟
زنگنه با اشــاره به اینکــه از این واحد 
بهم ریخته با مدیریت درست به سمتی 
رفتیم که بنزین تولید شد، گفت: در این 
پاالیشــگاه همه نوع کار شــده بود اما 
»واحد فرآیندی« ســاخته نشده بود. در 
این دولت مســئوالن پاالیش و پخش 
هر هفته سفر کردند و رفتند البته منتی 
نداشتیم چون وظیفه ما بوده است اما باید 
تاکید کنم آنچه که به ما رســید نه تنها 
پیشــرفت کم بلکه یک پروژه مغشوش 

بود.

وی با تاکید بر اینکه فکر و تدبیر مدیران 
کار را بــه نتیجه می رســاند، ادامه داد: 
متشکرم از کســانی که زحمت کشیدند 
اما نباید تک خوری کنند. زنگنه تصریح 
کــرد: دلیل اینکه حــرف نمی زنیم این 
نیست که زبان نداریم بلکه این است که 

وقت نداریم.
وزیر نفــت گفــت: در ایــام انتخابات 
ریاست جمهوری در گرگان یک قصابی 
کاندیدا شده بود و وضعش هم به خاطر 
کاندیداتــوری در انتخابات خوب شــده 
بود، زیرا هر کســی به او مراجعه می کرد 
نیم کیلو گوشــت به او می فروخت. از او 
پرسیدند شما که رئیس جمهور نمی شوید 
پس چرا برای انتخابات ثبت نام کردید؟ 
قصــاب گفت درســت اســت که من 
رئیس جمهور نمی شوم ولی حداقل با این 
کارها می توانم رئیس صنف قصاب ها در 
گرگان شوم که این موضوع حکایت این 
روزهاســت. عده ای بیکارند و به وزارت 
نفــت فحش می دهند؛ باید ســؤال کرد 
افتخارات شما کدام است که حاال در حال 
ســاختن افتخار برای خود هستید؟ این 
پروژه هایی که از آنها دم می زنید افتخار 
نیست و ما اگر حرف نمی زنیم دلیلش این 
نیست که زبان نداریم بلکه وقت نداریم.

صــادرات ۸۰۰ هزار بشــکه از ظرفیت 
پاالیشی کشور

وزیــر نفت با اشــاره به اینکه شــرکت 
پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی 
ایران در تأمین بــه موقع نیازهای مردم 
نقش اساسی دارد، ادامه داد: ایران اکنون 
۱۳ هزار کیلومتــر خطوط انتقال نفت و 

فرآورده دارد.
زنگنه با بیان اینکه از ۱.۵ میلیون بشکه 
از ظرفیت پاالیشی کشور صرف مصارف 
داخلی می شود، افزود: ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار 

بشکه نیز صادر می شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه احداث ۳ خط 
لوله ای که امروز به بهره برداری می رسد 
در دولت تدبیر و امید آغاز شد و به اتمام 
رســید، تاکید کرد: یکی از کارهایی که 
مانع قاچاق می شــود احداث خطوط لوله 
است. از سوی دیگر این خطوط لوله برای 
تأمین فراورده های شمال کشور نیز مؤثر 

است.
زنگنه با تاکید بر اینکه متناسب با توسعه 
نیز  انتقال  زیر ساخت های  پاالیشگاه ها، 
باید رشــد می کرد، ادامــه داد: در حال 
حاضر نیــز خط ۲۶ اینــچ بندرعباس-

سیرجان-رفســنجان را در دســتور کار 
داریم که بنزین پاالیشــگاه ستاره خلیج 

فارس را به مرکز کشور می رساند.
به گفتــه وزیر نفت، بــرای احداث این 
۳ خط لوله و همچنیــن مخازن ذخیره 
سازی، در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان 
هزینه شده اســت. زنگنه با بیان اینکه 
توانمندی فنی کشــور باال رفته و تقریبًا 
خطوط لوله ایرانی اســت، گفت:  در خط 
لوله گوره-جاســک که جزو ایرانی ترین 
خطوط لوله اســت، بار ترافیکی هزاران 

تانکر از جاده ها برداشته شد.
وی با اشــاره بــه اینکه همــه فرایند 
تولید فوالد در ایران انجام شــد، افزود: 
»تختال« مورد نیاز این خط لوله در فوالد 
مبارکه تولید و در فوالد اکســین به ورق 

تبدیل می شود. برنامه این است تا قبل 
از پایان امسال جوشکاری و لوله گذاری 

تمام شود.
وزیــر نفت با تاکید بــر اینکه ۴۰ درصد 
خط هنوز تست آب برای سنجش فشار 
را انجام نداده اســت، ادامــه داد: بدون 
این تست ممکن اســت آلودگی زیست 
محیطی ایجاد شود. با انجام این تست، 
در ماه های اول سال آینده صادرات نفت 
از جاســک را انجام خواهیــم داد. وی 
تاکید کرد: این دولــت کارهای بزرگی 
در پاالیــش و صادرات فرآورده داشــته 
است. ظرفیت پاالیشی ما در ابتدای سال 
۹۲ حدود ۱.۸ میلیون بشــکه در روز بود 
که این رقم در ســال ۹۸ به باالی ۲.۲ 
میلیون بشکه رسیده است. تولید روزانه 
بنزین کشور از کمتر از ۵۰ میلیون لیتر به 
۱۰۷ میلیون لیتر و تولید روزانه گازوئیل 
از ۹۴ میلیون لیتــر به ۱۱۳ میلیون لیتر 

رسیده است.
وزیر نفت با بیان اینکه در سال ۹۱ تولید 
بنزین یورو ۴ و ۵ در کشــور صفر بوده 
است، افزود: در سال ۹۸ تولید بنزین یورو 
۴ و ۵ در کشــور بــه ۷۶ میلیون لیتر در 
روز رسید. تولید گازوییل با استاندارد یورو 
نیز از ۶ میلیــون لیتر به ۹۵ میلیون لیتر 

افزایش داشته است.
بــه گفته زنگنه، صــادرات فرآورده های 
نفتی نیز در این سال ها ۴ برابر شده و از 
۵.۹ میلیون تن در سال ۹۱ به ۲۳ میلیون 

تن در سال ۹۸ افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه طرح های بهســازی و 
ارتقا کیفی و کمی پاالیشگاه های کشور 
نیز در این دولت به انجام رسیده، گفت: با 
اجرای این طرح ها پاالیشگاه های تبریز، 
اصفهــان و بندر عباس هفــت میلیون 
لیتربه ظرفیت تولید بنزین اضافه شــد و 

کیفیت نیز ارتقا پیدا کرد.
زنگنــه به طرح های در دســت اقدام در 
پاالیشگاه های کشــور نیز اشاره کرد و 
افزود: طرح تثبیت تولید پاالیشگاه آبادان 
در جریان اســت که مازوت تولیدی را از 
۴۵ درصد به ۲۶ درصد کاهش می دهد. 
این طرح ۶۵ درصد پیشــرفت داشــته 
و فاز اول ســال آینده بــه بهره برداری 
می رسد. طرح »جی اچ دی« پاالیشگاه 
اصفهان نیز با سرمایه گذاری ۳.۵ میلیارد 
دالر در حال اجرا اســت. وی با تاکید بر 
اینکه آنچه ســهم مان در اجرای قانون 
پتروپاالیشگاه ها بوده را اجرا کردیم، ادامه 
داد: ۴۴ مجوز ساخت پاالیشگاه نفت به 
ظرفیت روزانه ۳.۱ میلیون بشــکه صادر 
برای  نفت تصریــح کرد:  کرده ایم.وزیر 
آینده چه در گاز و چــه در فرآورده های 
نفتی اگر مصرف بهینــه نکنیم با هیچ 

تولیدی جوابگوی نیازها نخواهیم بود.

وزیر نفت با اشاره به اغتشاش مدیریتی  درپاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس مطرح کرد

عده ای کارشان فحاشی به 
وزارت نفت است

گروهی از نمایندگان در قالب پیشنهادی مطرح کردند؛

اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو

در راســتای گسترش عدالت اجتماعی و بهره مندی خانواده های 
فاقــد خــودرو از مزایــای یارانه های بخش انــرژی، گروهی از 
نمایندگان پیشــنهاداتی را در هفت بند تدوین و در اختیار ســایر 
نمایندگان قــرار دادند تا در صورت اقبال مجلس به عنوان طرح 
پیشــنهادی در صحن و در هنگام بررســی الیحه بودجه مورد 

بررسی قرار بگیرد.
برای نخســتین بار، این نمایندگان مجلس دهم بودند که تالش 
کردند در قالب طرحی موضوع عدم بهره مندی دامنه وســیعی از 
خانواده های ایرانی از یارانه پرداختی بخش انرژی را اصالح کنند. 
تالش هایی که در نهایت به ســرانجام نرسید و مکانیسم سهمیه 
بندی بنزین بر اســاس الگوی قبلی تداوم پیــدا کرد. این روند 
بعد از تشکیل مجلس یازدهم توسط نمایندگان کمیسیون انرژی 

مجلس جدید نیز دنبال شد.
اعضای کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با اشاره به این واقعیت 
که حدود نیمی از خانواده های ایرانی از جمله دهک های محروم 
تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، بهره ای از این یارانه های 
پرداختی هنگفــت نمی برند، موضوع اختصاص ســهمیه بنزین 
بــرای همه خانواده های ایرانی را به عنوان یک اولویت روی میز 
بررســی ها قرار دادند. در نهایت خبر رســید که طرحی در قالب 
پیشــنهادات ۷ گانه در مجلس توزیع شده که قرار است همزمان 

با بررسی الیحه اصالحی بودجه در معرض رأی نمایندگان قرار 
بگیرد. طرحی که گردآورندگان آن معتقدند، نقش دولت در قیمت 
گذاری را کاهش می دهد و بخشی از درآمدهای دولت در اعطای 

یارانه بنزین به ثروتمندان را به خزانه باز می گرداند.
در بخش نخســت این پیشنهادات ۷ گانه آمده است: »از ابتدای 
مهرماه سال ۱۴۰۰ به هر خانوار ایرانی مشمول دریافت یارانه که 
فاقد خودرو باشــد، به ازای هر نفر، پانزده ۱۵ لیتر در ماه سهمیه 
بنزین یارانه ای اختصاص پیدا می کنــد. همچنین به خانوارهای 
دارای خودرو که تعداد اعضای آن بیشــتر از ۴ نفر باشد، به ازای 
هر نفر بیشــتر، ۱۵ لیتر در هر ماه ســهمیه بنزین یارانه ای تعلق 

می گیرد.«
در محور دوم این پیشــنهادات تاکید شــده: »از ابتدای فروردین 
۱۴۰۰، ســهمیه بنزین خودروهای دوم و بیشتر خانوارهای یک 
نفره و ســهمیه بنزین خودروهای سوم و بیشتر سایر خانوارهای 
دارای خــودرو حــذف خواهد شــد. همچنین ســهمیه بنزین 
خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر از ۲۰۰۰ سی سی حذف 

خواهد شد.«
در بخش سوم این پیشنهادات تقنینی قید شده: »در سال ۱۴۰۰، 
سایر سهمیه های بنزین وسایل نقلیه شخصی و عمومی )از جمله 
انواع تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت( مانند گذشته به قوت خود 

باقی می ماند.«
موضوع بعدی و محور چهارم، پیشنهادات نمایندگان در خصوص 

مکانیســم محاسبه قیمت بنزین ســهمیه ای است که بر اساس 
آن آمده اســت: »در ســال ۱۴۰۰ دولت مجاز به افزایش قیمت 
سهمیه های بنزین یارانه ای )۱۵۰۰ تومان( و غیر یارانه ای )۳۰۰۰ 

تومان( نیست.«
در ادامــه پیشــنهادات گروهی از نمایندگان آمده اســت: »همه 
دارندگان سهمیه بنزین می توانند سهمیه خود را از طریق سامانه 
بازار داخلی که به همین منظور حداکثر تا پایان شهریورماه توسط 
وزارت نفت بــا همکاری وزارت امور اقتصــادی و دارایی ایجاد 
خواهد شــد، به فروش برســانند؛ قیمت در بازار تعیین می شود و 

دولت حق قیمت گذاری ندارد.«
بند ششم این پیشــنهادات در خصوص سهمیه بنزین خانواده ها 
می گوید؛ »دولت مجاز است صرفًا برای خانوارهای فاقد خودرو، 
امکان مشارکت در درآمد صادراتی بخشی از سهمیه بنزین خانوار 
را در بازار صادراتی فراهم کند. ســقف سهم دولت پس از کسر 
هزینه هــای اجرایی برابر پنجاه درصــد )۵۰%( درآمد صادراتی 

خواهد بود.«
بند پایانی این پیشــنهادات در خصــوص چگونگی تدوین آیین 
نامه های اجرایی این طرح توسط وزارت نفت است که بر اساس 
آن تاکید شــده »آیین نامه اجرایی این بند تا پایان شــهریورماه، 
توســط وزارت نفت با همکاری وزارت امــور اقتصادی و دارائی، 
ســازمان برنامه و بودجه و شورای رقابت تهیه و در هیات وزیران 

به تصویب خواهد رسید.«

مهدی بیک

عربستان و روسیه 
در آستانه اختالف دوباره 

بر سر سیاست نفتی
عربستان سعودی و روسیه که سران گروه اوپک 
پالس هستند، در آســتانه دیدار هفته آینده این 
گروه ظاهرا بر ســر مدیریت عرضه نفت دوباره 

اختالف پیدا کرده اند.
 به گزارش ایســنا، عربســتان ســعودی ترجیح 

می دهد در دیدارهای سوم و چهارم مارس اوپک 
پالس، تصمیم گرفته شــود که سطح تولید نفت 

این گروه در آوریل ثابت بماند.
اما روسیه که متحد کلیدی عربستان سعودی در 
پیمان محدودیت عرضه اوپک پالس به شــمار 
می رود، خواهان تسهیل بیشتر محدودیت عرضه 
اســت به خصوص که الکســاندر نواک، معاون 
نخســت وزیر روسیه اوایل ماه جاری اظهار کرد: 
بازارهای جهانی نفت تقریبا به تعادل رســیده اند 

و قیمت فعلی نفت منعکس کننده وضعیت بازار 
اســت.بنابراین این دو کشور بار دیگر در حالی در 
دیــدار اوپک پالس حاضر می شــوند که نقطه 
نظرات متفاوتی درباره مدیریت عرضه نفت دارند.

شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیــر انرژی 
عربستان سعودی هفته گذشته به تولیدکنندگان 
نفت هشــدار داده بود همچنــان ابهامات زیادی 
در بازار نفت وجود دارد و باید فوق العاده محتاط 
بمانند. عربستان سعودی با کاهش تولید یکجانبه 

یک میلیــون بشــکه در روز در فوریه و مارس، 
به تالشــهای اوپک پالس برای محدود کردن 
عرضه نفت در سه ماهه نخست که تقاضا نسبتا 
ضعیفتر بود، کمک کرد. بیل فارن پرایس، مدیر 
شرکت تحقیقاتی اِنوروس و ناظر باسابقه اوپک به 
بلومبرگ گفت: عربستان سعودی از زمان و روند 
معکوس کردن کاهش تولید یک میلیون بشکه 
در روز به عنوان اهرمی برای رسیدن به توافق در 

مذاکرات هفته آینده استفاده خواهد کرد.
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وضعیت شرکت بهره برداری
متروی تهران در یک سال کرونایی

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه گفت: در یک ســال گذشته با انتشار ویروس کرونا 
شــرکت بهره برداری متروی تهران عالوه بــر ارائه خدمات ریلی 
با شعار دقت، ایمنی، ســرعت در جهت حفظ سالمت مسافران در 
برابر این ویروس اقدامات پیشگیرانه مختلفی را برای مقابله با این 
بیماری انجام می دهد. به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل 
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه فرنوش نوبخت با اشاره 
به اینکه شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به عنوان اولین 
بهره بردار مترو در کشور عملکرد پیشگیرانه خود در مقابل کرونا را 
از اســفندماه سال گذشته آغاز کرده افزود: برای جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا از همان روزهــای ابتدایی در جهت افزایش رعایت 
بهداشــت اقدام به جمع آوری آبخوری ها، دستگیره های تبلیغاتی 
قطارها، تعطیلی اتاق های مادر و کودک، نصب بر چسب های رعایت 
فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در ایستگاه ها و قطارها کردیم. 
وی تصریح کرد: همکاران من در شــرکت بهــره برداری متروی 
تهران و حومه در سالی که گذشت با اجرای پروتکل های بهداشتی 
و استفاده از تمامی ظرفیت تهویه هوا در قطارها و اصالح سناریوی 
هواسازها جهت تهویه فعال هوای ایستگاه ها و قطارها و ضدعفونی 
روزانــه در ۳ نوبت قطارها، هندریــل پله های برقی، پله های ثابت، 
صندلی ها و تمامی گیت ها و دســتگاه های شارژ بلیت مسافری و 
همه تجهیزات موجود در ایســتگاه ها تالش کردند تا در حد توان 
سالمت مســافران را تأمین کنند. نوبخت افزود: ما درشرکت بهره 
برداری متروی تهران و حومه با توجه به حجم مخاطبانی که روزانه 
با آنها در ارتباط هستیم در کنار رعایت نکات بهداشتی نسبت به ارائه 
آموزش های شهروندی با نصب پوستر، بنر و تابلوهای آموزشی در 
ایستگاه ها و قطارها، پخش کلیپ های آموزشی از مانیتور ایستگاه ها 
و قطارهــا و همچنین پخش پیام های اطالع رســانی از اتاق های 
کنترل در تمامی خطوط یک، دو، ســه، چهار، پنج، شــش و هفت 
متــروی تهران و حومه و بارگذاری اینفوگرافی های آموزشــی در 
 صفحه اینستاگرام به نشانی @tehran_metro و سایت شرکت

بهره بــرداری متروی تهران بــه: آدرس ran.irmetro.teh جهت 
آموزش شهروندی و قطع زنجیره انتقال فعالیت می کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: با وجود کرونا شاهد تغییر شیوه زندگی در دنیا 
هســتیم اما گذر زمان باعث نشــد تا از دقت و حساســیت ما برای 
اجرای پروتکل های بهداشــتی کاسته شود و تمامی اقدامات همانند 
روزهای اول به منظور پیشــگیری و کنتــرل ویروس کرونا و حفظ 
سالمت شهروندان و مسافران با دقت و نظارت بیشتر انجام می شود. 
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از شهروندان و 
مسافران خواست تا در زمان استفاده از مترو پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کرده و از ماسک استفاده کنند، از دستفروشان خرید نکنند و 
اگر کار مهمی ندارند از خانه بیرون نیایند. همچنین از مسافرانی که 
مشکوک به ابتال به این ویروس هستند درخواست داریم حمل و نقل 
عمومی برای تردد اســتفاده نکنند. مدیرعامل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه با یادآوری اینکه در ماهای اول شیوع ویروس 
کرونا در کشــور متروی تهران با کاهش ۷۰ درصدی مسافر رو برو 
شد اما برای جلوگیری از افزایش تراکم مسافر در قطارها و ایستگاه، 
بدون تغییر درســرفاصله حرکت قطارها به خدمات رسانی ادامه داد 
گفت: در حال حاضر با اینکه آمار مســافری رو به افزایش است اما 
همچنان کاهش ۵۰ درصدی مسافر را شاهد هستیم و همین موضوع 
باعث شد تا بیش از ۴۰ میلیارد تومان درآمد شرکت از فروش بلیت 
کاهش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه کاهش درآمدهای مترو از هیچ 
طریقی جبران نشــد گفت: تمام توان خود را به کار گرفتیم با تمام 
کاهش مسافری که داشتیم برای حفظ سالمت شهروندان با حداکثر 
توان خدمات رسانی داشته باشــیم این در حالیست که در این یک 
سال با شیوع ویروس کرونا، در کنار کاهش درآمدها بخاطر رعایت 
پروتکل های بهداشتی و بی ثباتی قیمت ارز با افزایش هزینه ها نیز 
روبرو شده ایم و روزهای سختی را داریم اما همواره تمام سعی خود را 
در ارائه خدمات سریع، ایمن به شهروندان و مسافران و جلب رضایت 
حداکثری آنها به کار گرفته ایم و حتی در این روزهای سخت که موج 
جدیدی از بیماری نگرانی های زیادی را ایجاد کرده در تالش هستیم 
تا سفری ایمن را برای شهروندان رقم بزنیم. مدیرعامل شرکت بهره 
بــرداری متروی تهران وحومه افزود: متــرو هزینه باالیی دارد و به 
تنهایی از پس تأمین این مبالغ بر نمی آید دولت در سال جاری فقط 
۲۰ میلیارد تومان در قالب اوراق خزانه اسالمی به عنوان یارانه بلیت 
مترو پرداخت کرده است این در حالی است که ما از نظر مالی بسیار 
تحت فشار هستیم. چرا که نگهداشــت مترو شامل قطعات یدکی 
تخصصی و عمومی هزینه زیادی دارد و برخی از این اقالم و اقالم 
مصرفی پیمانکاران وارداتی است که در گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
آنها را تهیه می کردیم ولی اکنــون با ارز ۲۳ هزار تومانی خریداری 
می شوند. نوبخت خاطرنشان کرد: بخشی از هزینه های ما مربوط به 
امور جاری و حقوق کارگران اســت؛ تا آغاز سال جدید باید بتوانیم 
به حدود ۳۵۰۰ کارگر پیمانکاران حقوق بپردازم. این در حالیست که 
هنوز همه پیمانکاران ما نتوانسته اند حقوق ماه های گذشته را دریافت 
کنند. نوبخت با اشاره به اینکه به فکر کارگرانی هستیم که در اوضاع 
اقتصــادی فعلی باید هزینه های جاری زندگی را تأمین کنند. افزود: 
باید کمک های جدی به شرکت بهره برداری متروی تهران شود تا 

بتوانیم این هزینه ها را تأمین کنیم.

تهدید مسافران معترض توسط ایرالین متخلف

پیش پرواز کیش-تهران در حالی انجام شد که مسافران از دیدن 
کابین پر از مسافر و رعایت نشدن پروتکل محدودیت ۶۰ درصدی 
پذیرش مسافر تعجب کرده بودند و اعتراض خود را به مسئوالن 
این شرکت هواپیمایی اعالم کردند اما با رفتار عجیب آن ها مواجه 
شــدند و این پرواز به کار خودش ادامه داد. یکی از مسافران این 
پرواز در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پرواز شماره ۶۲۶۲ بوینگ 
ام دی مربوط به شرکت هواپیمایی تابان از جزیره کیش به مقصد 
تهران ساعت ۲۰ و ۲۰ دقیقه مورخ دوم اسفند ماه، بدون رعایت 
پروتکل بهداشــتی انجام شد. وی با اشاره به محدودیت پذیرش 
۶۰ درصدی مســافر، افزود: در این پــرواز _ که باید یک ردیف 
صندلی مســافر باشد و یک ردیف خالی _ پروتکلی رعایت نشد 
کابین بدون توجه به تذکر مسافرین، پر شده بود و تمام ۵ ردیف 
)به جز چند ردیف اول هواپیما که در آن فاصله رعایت شده بود( 
مسافر نشسته بود. این مسافر ادامه داد: به همراه یک مسافر دیگر 
به مسوولین پرواز مراجعه کرده و مراتب اعتراض را اعالم کردیم 
اما فردی که خود را مسوول ایستگاه پرواز کیش معرفی کرد بدون 

توجه به تذکر ما، از ما با تهدید خواست که مزاحم پرواز نشویم.

از سوی شرکت ایران خودرو دیزل انجام می شود:

تحویل 40 دستگاه اتوبوس تا
پایان سال به شهرداری تهران

محمود ترفع اظهار کرد: شــهرداری تهران امسال ۲۵۰ دستگاه 
اتوبوس و مینی بوس از شــرکت ایران خودرو دیزل خریداری 
کرده که تاکنون ۲۱۰ دســتگاه آن را تحویل داده و ۴۰ دستگاه 
دیگر نیز قرار شده تا پایان سال به شهرداری تهران تحویل دهد.

وی با بیان اینکه تمامی اتوبوس ها و مینی بوس های جدید دارای 
اســتاندارد آالیندگی یورو ۴ و فیلتر جذب دود هســتند، اظهار 
داشت: عالوه بر ۲۵۰ دســتگاه اتوبوس و مینی بوس خریداری 
شــده، انجام تعمیرات کلی و بازســازی کامل یک هزار دستگاه 
اتوبوس موجود، خرید ۸۰ دستگاه اتوبوس دوکابین برای خطوط 
اتوبوســرانی تندرو، خرید اتوبوس هــای جدید مورد نیاز خطوط 
اتوبــوس برقی از محل تبصــره ۱۹ بودجه دولــت به صورت 
مشــارکت عمومی خصوصی )PPP( و ۲۵۰ دســتگاه اتوبوس 
تک کابین نیز در ماه های آینده به ناوگان اتوبوسرانی تهران وارد 
می شوند. ترفع با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی 
شــهر تهران فرسوده است تاکید کرد: در مجموع ۵ هزار و ۷۸۶ 
دســتگاه اتوبوس در اختیار داریم که ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه آن 
فرسوده است و باید از چرخه خارج شوند و این در شرایطی است 
که این ناوگان به ۹ هزار و ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد و 
می توان اعالم کرد که در این شرایط ناوگان اتوبوسرانی تهران 

نیازمند بیش از ۶ هزار دستگاه اتوبوس است.

بسته شدن مرزهایی که نباید باز می شد!
 

از امروز مرزهای زمینی ایران و عراق به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا در این کشور و وارد شدن این نوع ویروس از آنجا به ایران، 
بسته می شود و مســافران از هیچ کدام از آن ها نمی توانند تردد 
کنند اما با توجه به انتقادات تند وزیر بهداشــت مشخص نیست 
این مرزها با کدام مجوز باز شده بودند که حاال باید بسته شوند؟

در پی شــیوع ویروس کرونای انگلیسی بســیاری از کشورها 
برای محافظت از شهروندان شــان رصد و کنترل های بیشتری 
انجام دادند و بســیاری از پروازها و سفرهای فرامرزی خود را با 
کشورهای دیگر به ویژه انگلستان و بسیاری دیگر از کشورهای 
اروپایی بســتند. ایران نیز در این راستا پروازهای خود را به چند 
کشــور محدود و تا ۲۰ اسفند ماه پروازهای انگلستان را ممنوع 
اعالم کرد. اما اخیراً در گزارش ها و اظهارات مســئوالن وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی مشخص شد که کرونای 
انگلیســی از طریق عراق وارد ایران شــده است. و روز گذشته 
ســعید نمکی، وزیر بهداشت اظهارات تندی در برابر عده ای که 
پروتکل ها را رعایت نمی کنند انجام داد. وی افزود: ما کی برای 
تردد از مرزها به سمت عتبات و برگشتش مجوز و اجازه دادیم؟ 
چه کســی از من نامه دارد در این زمینه. کدام یک از همکارانم 
با برخی از این ترددها موافقت کردند؟. اتوبوســی می آید و آن را 
در مرز تست می کنیم که فرد مثبت از آن بیرون می آید. این فرد 
مثبت پیاده می شود و اتوبوس تا فالن شهرستان می رود. ردیابی 
می کنیم و تازه موارد مثبت در آنجا پیدا می شــوند. تا کجا باید 
همکاران من تاوان ندانــم کاری برخی را بدهند. ما چه گناهی 
کردیم که در ۱۳ ماه مدام باید موج ایجاد شود، موج را بشکنیم و 
شهید دهیم!. نمکی تصریح کرد: نمی شود که من ناگهان باخبر 
شــوم که بدون اطالع ما یک گروه آمد و گروهی رفت. آن هم 
در کشــوری که رهبر انقالب وقتی می خواهد نشست مجازی 
بگذارد، می گوید باید از وزارت بهداشــت اجازه بگیریم. رییس 
جمهور می خواهد برود مرقد امام )ره( می گوید از وزارت بهداشت 
بپرسید به چه صورت باشد. این نمی شود که بقیه رعایت نکنند. 
بزرگان نظام رعایت می کنند، اما عده ای اصاًل حواس شــان به 
این چیزها نیست. وقتی هم اپیدمی آمد و کشتار کرد، می گویند 
در فالن جا غلظت اکســیژن کم بود. طبق گزارشات واصله در 
فالن جا بیمار را دیر رسیدگی کردند و همه این سؤاالت شروع 
می شــود، اما یک نفر نمی گوید که در پیک قبلی خوزستان که 
پروتکل شکنی ما را گرفتار کرد، چه کسی این را جمع کرد، چه 
کسی شب تا صبح نخوابید، چگونه اکسیژن رسید، چرا یک نفر 

نیامد در خیابان فریاد بزند که ما امکانات نداریم. 

در ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ ســاعت چهار و ده 
دقیقــه بامداد، ۵۱ دســتگاه واگن باری 
)چهــار واگن اول خالی، پنج واگن بعدی 
بنزین، ۱۰ واگن پنبه، یک واگن بنزین، 
۹ واگــن گوگرد، هفت واگن کود نیترات 
آمونیــوم، ۲ واگن خالی، هشــت واگن 
گوگرد و پنج واگن انتهایی خالی( به طور 
ناگهانی و بدون راننده به حرکت درآمدند 
و به لحاظ شــیب منطقه، پس از خروج 
از خــط فرعی و قرار گرفتن در مســیر 
اصلی، ۲۰ کیلومتر را از ایستگاه ابومسلم 
)سه ایستگاه قبل از ایستگاه نیشابور( تا 

ایستگاه خیام طی کردند.
رئیس ایســتگاه کاشــمر که از طریق 
مکالمات بی ســیمی از فرار قطار مطلع 
می شود، بالفاصله اقدامات الزم را برای 
خارج کردن قطار مسافربری که در جهت 
مخالف واگن های فراری در حرکت بوده، 
انجام می دهد و قطــار مذکور را به خط 
امــن دیگری منتقل و از تصادف ۲ قطار 
جلوگیری می کند. مســئوالن ایســتگاه 
کاشمر به امید آن که واگن های فراری در 
ســرباالیی بعد از کاشمر متوقف خواهند 
شد، خط را آزاد گذاشــته لیکن واگن ها 
بعد از عبور از کاشــمر، بلندی مذکور را 
طی و به ســمت ایســتگاه خیام سرازیر 
می شوند. مسئولین ایستگاه خیام نیز که 
از فــرار واگن ها آگاهی یافته بودند، قطار 
مسافربری دیگری را که ۳۸۴ نفر مسافر 
داشته از سر راه قطار فراری کنار می برند 
و در نتیجــه از وقوع حادثــه جلوگیری 
می نمایند. قطار فراری بعد از رسیدن به 
ایستگاه خیام به جهت مسدود بودن خط 
مستقیم )به لحاظ احداث پل زیرگذر( از 

خط فوق به مســیر انحرافی رفته و بعد 
از رها شــدن چهار واگن خالی پیشــتاز، 
مابقــی واگن ها از خط خارج و با یکدیگر 
تصادم کــرده و بالفاصله آتش ســوزی 
آغاز می شــود. آتش نشــان ها که از قبل 
در گذرگاه نیشابور موضع گرفته بوده اند، 
ســریعاً در محل حادثه حاضر و مبادرت 
به اطفای حریــق نموده و پس از چندی 
خبر پایان آتش سوزی را اعالم می کنند. 
بالفاصله بعد از واژگون شــدن واگن ها 
و آتش ســوزی، مســئوالن نســبت به 
تخلیه اهالی روستاهای همجوار و ایجاد 
دیوار حفاظتــی و جلوگیری از ورود افراد 
غیرمســئول، اقدام می کنند؛ سپس پنج 
واگن آخری که پس از حادثه بر روی ریل 
متوقف مانده بودند با تمهیدات مسئوالن 
آتش سوزی  خارج می شــود.  ایستگاه  از 
به ظاهــر مهار شــد و از واگن ها بخار به 
هوا می رفت و به نظر می رسید این بخار 
مربوط به آب ریخته شده روی آتش است. 
اما گویا با نفوذ آب به داخل مواد، فعل و 
انفعاالت شــیمیایی در حال انجام بود تا 
زمینه ســاز یک انفجار مهیب گردد؛ ولی 
کسی این موضوع را تشخیص نداد. پس 
از خاموش شــدن آتش عوامل حاضر در 

صحنه عملیات را پایان یافته تلقی کردند 
و تدابیــر امنیتی ایجادشــده در صحنه 
برداشته شــد. اما ناگهان انفجار مهیبی 

صورت گرفت.
 TNT قدرت انفجار معادل انفجار ۱۸۰ تن
برآورد شد. شدت انفجار به حدی بود که 
موج انفجار حاصله تا شعاع ۲۰ کیلومتری 
خســارت ایجاد کــرد. همچنین صدای 
انفجار تا فاصلــه بیش از صد کیلومتری 
محــل حادثه به گوش رســید و قطعات 
واگن ها و چرخ های بسیار سنگین آن ها 
تا مسافت دویســت متری محل حادثه 
پرتاب شــده بودنــد. همچنین در محل 
انفجار گودال بســیار بزرگی ایجاد شــد. 
تمام اجسادی که در اطراف محل حادثه 
مشاهده شــدند، برهنه شده و بسیاری از 

آنان قابل شناسایی نبودند.
اکثر کشته شــدگان از نیروهای امدادی 
و انتظامی و نیــز مردمی بودند که برای 
تماشــای تصادف ۲ قطار بــا هم آمده 
بودند. شــدت انفجار به حــدی بود که 
چندین روســتای اطراف آن تخریب شد 
و صــدای مهیب آن در نیشــابور و حتی 
مشهد هم شنیده شــد. هیچ گاه از سوی 
مقامات علت دقیق حادثه و محموله آن 

قطار باری که توانست این چنین انفجار 
و تخریبی ایجاد کند به درســتی اعالم 
نشد؛ با این حال برخی علت آن را اطفای 
نادرست چند ماده ناهمگون و خطرناک 
در کنار هم می دانند؛ واگن ها شامل کود 
شیمیایی، پشم شیشه، مواد سوختی بوده 
و در نتیجه مخلوط شدن با آب، گازهای 

خطرناک و قابل انفجار تولید کرده است.
نکات مهم در شکل گیری این سانحه

بارهــای  بــا  الــف( تشــکیل قطــار 
خطرناک)عدم توجه به مقررات حمل بار 

خطرناک(
ب( فرار ۵۱ واگن متوقف در ایستگاه)فرار 
قطار در ایستگاه های راه آهن بارها اتفاق 
افتاده و هنوز میفتد(. بی توجهی مسئوالن 
مربوطه به این مهم، پتانسیل ایجاد فجایع 

دیگری را بیخ گوش ما ایجاد می کند.
واگن های متوقف در ایســتگاه ها باید 
به کمک ترمز دســتی و کفش خط مهار 
شــوند تا از حرکت ناخواســته آنها پیش 
گیری شــود که متاســفانه در ایستگاه 

ابومسلم به این بدیهی بی توجهی شد.
ج( نجات قطار مسافری از برخورد با قطار 

فراری با هوشیاری ماموران کنترل.
د( اشتباه محاســبه در مورد اینکه قطار 
فراری در فراز قبل از خیام متوقف خواهد 

شد.
ه( عدم اطالع آتش نشــانان از محموله 

قطارها .
آتش نشانان برای اطفای حریق هر ماده 
ای، روش و ابزار و مواد خودش را دارند. 
اگر آنان از محموله اطالع داشــتند قطعا 
از مواد مناســب استفاده می کردند و این 

فاجعه رخ نمی داد.
ز( خط مســتقیم در ایستگاه ها باید حتی 
االمکان باز نگهداشته شود چون هدایت 
قطار فراری به هر خطی غیر از آن باعث 

ریزش قطار می شود.
* کارشناس حمل و نقل

مرور یک فاجعه ریلی

افزایش ده درصدی مسافران مترو 
مدیریت زمان سفر را جدی بگیرید

نایــب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه گفت: هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم 
آمار مسافری در حال افزایش است امیدواریم مسافران با مدیریت زمان 
ســفرازدحام مسافری در ساعات پیک را کاهش دهند. وی با اشاره به 
اینکه همانند یک سال گذشته در راستای قطع زنجیره کرونا اقدامات 
پیشگیرانه ای را در متروی تهران و حومه انجام می شود تصریح کرد: با 

تمام کارهایی که در حال انجام است اگر افزایش مسافری داشته باشیم 
امکان رعایت بیشتر پروتکل های ابالغی که از طرف ستاد ملی مقابله 
با کرونا مطرح شده وجود ندارد. نوبخت افزود: با توجه به اینکه متروی 
تهران وسیله ای انبوه بر اســت و ظرفیت های موجود ناوگان، امکان 
کاهش ســرفاصله حرکت قطارها را نمی دهد. شهروندان با مدیریت 
سفرهایشــان ما را یاری کنند تا از این بحران خارج شویم. مدیرعامل 
شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: نیمه دوم بهمن ماه 
سالجاری نسبت به نیمه اول بهمن ماه ۱۰ درصد به آمار مسافران مترو 
افزوده شــد و بر اساس آخرین آمار به روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر رسیده ایم. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قادر نیستیم ظرفیت 

قطارهــای متروی را افزایش دهیم اما با توجــه به اینکه به روزهای 
پایانی ســال نزدیک می شویم پیش بینی می کنیم که این آمار باز هم 
با افزایش همراه باشــد. لذا از شهروندان می خواهیم در هنگام استفاده 
ازمترو، مدیریت زمان سفر را جدی بگیرند. نوبخت در ادامه با تاکید بر 
اینکه علی رغم بحران اقتصادی و کاهش آمار مسافری، در هیچ کدام 
از خطوط هفتگانه مترو سرفاصله حرکت قطارها را افزایش نداده ایم و با 
بکار گیری تمام ظرفیت سرفاصله حرکت قطارها را در خط دو را از سه 
و نیم دقیقه به سه دقیقه کاهش داده ایم. گفت: برای اینکه هزینه های 
جاری و در آمدی که به دلیل کاهش آمار مســافری مواجه شــدیم را 

جبران کنیم، نیاز به کمک دولت از طریق اجرای مصوبات داریم.

سعید قصابیان  *

معــاون وزیر راه و شهرســازی با 
اشــاره به پیش فــروش اینترنتی 
بلیت قطار از پنجم اســفند گفت: 
نوروز  بــرای  بلیــت قطار  قیمت 

۱۴۰۰ افزایش نمی یابد.
سعید رســولی با بیان اینکه طرح 
ســفرهای نوروزی از ۲۵ اســفند 
۹۹ آغاز می شود و تا ۱۵ فروردین 
ادامه دارد، اظهار داشــت:   ۱۴۰۰
با ابالغی ســتاد  از ماه گذشــته 

سفرهای نوروزی تشکیل شد.
وی بــا بیان اینکــه پیش فروش 
بلیت قطار بــه صورت اینترنتی از 
می شود،  آغاز  اسفندماه  پنجم  روز 
گفت: برای ایام نوروز روزانه ۲۳۰ 

قطار پیش بینی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان 
کرد: در کل ۲۱ روز نوروز امسال 
۴۷۲۷ قطار خدمت رسانی می کنند.

وی گفت: در این ایام روزانه بیش 
از ۱۰۳ هزار نفر مســافر توســط 

شبکه ریلی جابه جا می شود.
وی اظهار کرد: پیش بینی شــده 
اســت در نوروز ۱۴۰۰ جمعًا نفر ۲ 
میلیون و ۱۷۶ هــزار نفر ظرفیت 

قطار ایجاد شود.
عــودت ۱۳۳ میلیــارد تومان  ��

وجوه استردادی به خریداران در 
ایام کرونا

مدیرعامل شــرکت راه آهن اظهار 
داشت: در دوران شیوع کرونا یک 
میلیون و ۴۸۳ صندلی مسترد شد 
که مربوط به نوروز ۱۳۹۹ بود که 
بدین ترتیــب ۱۳۳ میلیارد تومان 
خریداران  بــه  اســتردادی  وجوه 

عودت یافت.
رســولی افــزود: در این مدت ۱۹ 
میلیون ســفر کاهش یافت که با 
احتساب متوســط قیمت هر بلیت 
۱۰۰ هزار تومــان، ۱۹۸۸ میلیارد 

فروش  از  ناشــی  خسارت  تومان 
بلیت بــود و ۲۹ هزار و ۸۴۱ قطار 
نســبت به مدت مشابه سال قبل 

کاهش داشتیم.
استعالم کدملی مسافران در  ��

سامانه وزارت بهداشت در سه 
مرحله

رســولی بیان کرد: در سه مرحله 
اســتعالم کدملــی مســافران در 
انجام  بهداشــت  وزارت  ســامانه 
ابتدا در زمان خرید  می شــود که 
بلیت است. همچنین در روز سفر 
اســتعالم صورت می گیــرد و اگر 
مثبت باشد، به مسافر اطالع رسانی 
می شــود که از حضور مســافر با 

احترام جلوگیری می شود.
افــزود: همچنیــن در زمان  وی 
مجدداً  قطار  رؤسای  مسافرگیری، 
اســتعالم کدملــی را دارنــد که 
اگر مســافر وارد قطار شده باشد 

شناسایی می شود.
فقــط ۱۵ درصــد وام هــای  ��

ریلــی  شــرکت های  حمایتــی 
پرداخت شد

معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
گفــت: ۹۴۰ میلیــارد تومان وام 
بابت حمایت از شــرکت ها در ایام 
کرونا مقرر بود پرداخت شــود که 
۱۴۱ میلیارد تومــان آن پرداخت 
شــد. حتی ما پذیرفتیم که ضامن 

شرکت های ریلی شویم.
رســولی افزود: برای تســهیالت 
کرونــا بانک ملــی و بانک ملت 
بانــک عامل هســتند که بخش 
اصلــی کار برعهــده بانک ملت 
از مسئوالن بانک  است. ما مکرراً 
پیگیری کردیم و خواهش کردیم 

سهل گیرانه عمل کنند.
زودی  به  امیدواریم  گفت:  رسولی 
با توافقات صورت گرفته مســئله 

حل شــود و تسهیالت کرونایی تا 
پایان ســال به شرکت ها پرداخت 

شود.
رشد ۳ درصدی در تناژ ��

وی اظهار داشــت: در سال جاری 
نســبت به ســال قبل با رشد ۳ 
درصدی در تناژ بار حمل شــده و 
رشد ۵ درصدی در تن کیلومتر مبدأ 

- مقصد مواجه بودیم.
مدیرعامل شــرکت راه آهن گفت: 
همچنین در تناژ تخلیه با رشــد ۸ 
لکوموتیو  بهره وری  در  و  درصدی 
باری با رشــد ۱۵ درصدی مواجه 

بودیم.
رســولی اظهار داشــت: از ابتدای 
سال تا ۳۰ بهمن ۹۹ در بندر امام 
خمینی )ره( با رشد ۳۴ درصدی در 
تناژ  تن کیلومتر و ۴۸ درصدی در 
مواجه بودیم. در بندر شهید رجایی 
رشد ۱۱۰ درصدی در تن کیلومتر 
و ۱۱۲ درصــدی در تناژ و در بندر 
امیرآبــاد رشــد ۴۰۲ درصدی در 
تن کیلومتر و ۱۸۶ درصدی در تناژ 

در این ایام محقق شد.
در نوروز ۱۴۰۰ افزایش قیمت  ��

بلیت نداریم

وی در پاســخ به ســؤال خبرنگار 
فارس در پاســخ به قیمت گذاری 
بلیت قطار در ایام نوروز تأکید کرد: 
هیچ افزایشی در قیمت های بلیت 

قطار در ایام نوروز نداریم.
وی افــزود: ۹۵ درصد قاطارهای 
ما چهار ســتاره و ســه ســتاره 
باکیفیت هســتند و فقط ۵ درصد 
قطارهای ما پنج ستاره هستند که 
براساس  پنج ستاره  قطارهای  نرخ 
مصوبه شورای عالی ترابری آزاد و 

طبق عرضه و تقاضا است.
وی تأکید کرد: نرخ مصوب برای 
بلیت قطارها شورای عالی ترابری 
ابالغ کرده اســت در طول ســال 
داده  اجازه  ریلی  به شــرکت های 
می شود هر میزان در نرخ مصوب 
تخفیف دهند و در ایام پیک سفر 
هم اجازه دارند تا ۳۰ درصد به نرخ 
مصوب طبق مصوبه شورای عالی 

ترابری اضافه کنند.
وی ادامه داد: اگر مسافران نرخ با 
تخفیف ایام کم سفر را با نرخ ایام 
پیک مقایسه کنند، تصور نشود که 
است،  اعمال شده  قیمتی  افزایش 
بلکه نرخ مصوب در ایام کم ســفر 

کاهش یافته اســت، امــا در ایام 
پرسفر تا ۳۰ درصد اجازه افزایش 
شورای  مصوبه  طبق  مصوب  نرخ 
عالی ترابری برای شرکت ها وجود 
دارد و در ایــام نوروز هیچ افزایش 

قیمتی نداریم.
فروش  کــرد: موضوع  تأکید  وی 
۵۰ درصد ظرفیت هــر کوپه نیز 
در ایــام نوروز رعایت می شــود و 
فقط خانواده ها طبق مصوبه ستاد 
مقابله با کرونــا می توانند در یک 

کوپه باشند.
شناســایی ۱۶۰۰ نفــر مســافر  ��

کرونایی در مرحله غربالگری
وی گفت: در مرحلــه غربالگری 
مســافران بــرای فــروش بلیت، 
۱۵۰۰ نفر در زمان استعالم تست 
آنها مثبت بود که بلیت برای آنها 

صادر نشد.
وی گفت: ۱۲۰ نفر هم زمان سوار 
شــدن قطار مورد اســتعالم قرار 
گرفتند که تست آنها مثبت بود و 
اجازه سفر به آنها داده نشد. جمعًا 
مرحلــه غربالگری  در  نفر   ۱۶۰۰
شناســایی و پیشــگیری از سفر 

شدند.

بلیت قطار برای عید گران نمی شود
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وزیر گردشکری ونزوئال صبح روز سه شنبه پنجم اسفند ماه 
با اســتقبال معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی و تعدادی از مدیران ارشد این 

وزارتخانه وارد تهران شد.
علی پادرون، وزیر گردشــگری ونزوئال، صبح روز سه شنبه، 
پنجم اســفند ماه به منظور شــرکت در در مراسم افتتاحیه 
نمایشــگاه گردشــگری و صنایع دســتی تهران و بازدید از 
جاذبه های گردشگری و آثار فرهنگی و تاریخی چند استان 
کشــور، وارد فرودگاه امام خمینی شد. محمدحسن طالبیان، 
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی و جمعی از مدیران ارشد این وزارت خانه در 

برنامه استقبال از پادرون شرکت کردند.
وزیر گردشــگری ونزوئال ضمن اشــاره بــه روابط مثبت و 

دوستانه بین دو کشور، اذعان داشت:
 در ســفر به ایــران ضمن دیــدار با مســئوالن عالی رتبه 
گردشگری، از جاذبه های فرهنگی تاریخی بازدید می کنم و 

نشست هایی را نیز با بخش خصوصی خواهم داشت.
علی پادرون در برنامه ســفر چهار روزه خود به ایران عالوه 
بر شرکت در نمایشــگاه گردشگری و دیدار با مسئوالن، به 
بازدید از جاذبه های گردشــگری کرمان، اصفهان و تهران 
خواهد پرداخت. برگزاری نشست با نشست با دکتر علی اصغر 
مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
امضای تفاهم نامه طرح گردشگری ۲۰۲۴-۲۰۲۰ و برگزاری 
نشست با تعدادی از فعاالن بخش خصوصی گردشگری نیز 

از برنامه های سفر وزیر گردشگری ونزوئال به ایران است.

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی مازندران با اشاره به برپایی ستاد تسهیل سفر 
در اســتان، از امکان سفر به استان مازندران با شرایط خاص 

خبر داد.
مهران حسنی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی مازندران، با اشــاره به مجوز 
ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا جهت فعالیت واحدهای 
گردشگری و برقراری ســفرهای نوروزی، از تشکیل ستاد 
تسهیل سفر همچون سنوات گذشته برای خدمت رسانی به 
مسافران نوروزی خبر داد. این در حالی است ستاد سفرهای 
نوروزی ســال ۹۹ در استان مازندران تشــکیل نشده بود. 

حسنی در این رابطه اذعان داشت:
در آن زمان ویروس کرونا کاماًل ناشناخته بود و ستاد مقابله 
با ویروس کرونا برای سالمت مردم دستور به لغو ستاد سفر 
و همچنین ممنوعیت مسافرت داد؛ ولی در حال حاضر نه تنها 
شاهد ســطح مناســبی از رعایت پروتکل های بهداشتی و 
آگاهی عمومی هســتیم، بلکه واحدهای گردشگری نیز در 
شــرایط مطلوبی برای اجرای صحیح پروتکل ها و راهنمایی 
گردشگران هستند که می توان با هوشیاری سفر را مدیریت 
کرد. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی مازندران ضمن اشاره به اعمال پروتکل های 
معین سفر در نوروز ۱۴۰۰، بر جلوگیری از روند عادی سازی 
موضوع شیوع ویروس کرونا تاکید کرد. وی با اشاره به امکان 
سفر گردشگران با وسایل نقلیه شخصی و وسایل حمل ونقل 

عمومی، افزود:
مهم ترین شــرطی که برای ورورد گردشــگران به اســتان 
مازندران در نوروز ۱۴۰۰ وضع شــد، مسافرت به شکل رزرو 
اقامتگاه پیش از سفر است و بر این اساس، تمامی گردشگران 
و مســافران به هر شــکل که می خواهند نــوروز ۱۴۰۰ به 
مازندران ســفر کنند، باید دارای برگــه رزرو اقامتگاه های 
گردشگری شــامل هتل، مســافرخانه، اقامتگاه بوم گردی، 
مهمانسرا یا دیگر اقامتگاه های رسمی باشند. گردشگران به 
هر طریقی که وارد مازندران می شوند، باید پیش از سفر برای 
حضورشان اقامتگاه مشــخص کنند تا معلوم شود به عنوان 

گردشگر وارد استان می شوند. 
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی مازندران با بیان اینکه تدوین اساســنامه 
محدودیت های سفر نوروزی به مازندران در دستور کار اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان 
قــرار دارد، از در نظر گرفتن شــرایط احتمالی دیگری برای 
سفر نوروزی ۱۴۰۰ به مازندران با هماهنگی وزارت بهداشت 
و ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا خبر داد. مهران حسنی 
با اشاره به خســارت های هنگفت استان مازندران به واسطه 
تعطیلی صنعت گردشگری ناشی از شیوع ویروس کرونا، از 
پایان تاب آوری مجموعه های گردشگری و تهدید روزافزون 

سرمایه های این حوزه خبر داد و افزود:
بیش از ۱۵۰ هزار نفر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در 
صنعت گردشــگری مازندران فعال و شــاغل هستند. ۳۰ 
درصد درآمدهای اســتان نیز همین حوزه تأمین می شــود. 
ورشکســتگی گردشگری اســتان می تواند آسیب جدی به 
درآمد کالن مازندران و همچنین معیشــت و اشتغال استان 

وارد کند.

ورود وزیر گردشگری ونزوئال
 به ایران

سفر به جزایر مالدیو یکی از جذاب ترین تجربه ها برای عاشقان سفر 
است. مالدیو یکی از کشورهای شگفت انگیز و جذابی است که در 
اقیانوس هند واقع شده و پایتخت آن ماله است. این کشور به دلیل 
جزیره های زیبایی که در خود جای داده اســت جایگاه ویژه ای در 
میان مسافران و گردشــگران دارد. افرادی که عاشق قدم زدن در 
کنار ساحل دریا هستند و صدای پرندگان و امواج دریا را همچون 
موســیقی گوش نوازی می دانند این کشور را برای سفرهای خود 
انتخاب می کنند. بالی یکی دیگر از نقاط توریستی مهم جهان است 
که به دلیل قرار گرفتــن در محل تالقی اقیانوس آرام و اقیانوس 
هند آب و هوای متفاوتی دارد. زمانی که صحبت از ســفر به میان 
می آید، انتخاب بین این دو مقصد گردشــگری کار سختی خواهد 
بود. مالدیو و بالی هر کدام جاذبه های منحصر به فرد خود را دارند 

و سفر به آن ها می تواند تجربه های بی نظیری برایتان خلق کند.
معرفی مالدیو و جاذبه های آن ��

همانطور که قباًل نیز بیان کردیم، مالدیو یک کشــور جزیره ای 
است و در جنوب اقیانوس هند قرار گرفته است. در سفر به جزایر 
مالدیو می توانید از انواع تفریحات آبی لذت ببرید. این کشــور را 
کم ارتفاع ترین کشور نسبت به سطح دریا می دانند و آن را یکی 
از بهترین نقاط جهــان برای عالقه مندان به دریا و دریانوردی 
می شناســند. هتل ها و اقامتگاه های متنوعی در کشــور مالدیو 
فعالیت می کنند که هر کدام از آن ها خدمات متنوعی را در اختیار 
مســافران و گردشگران می گذارند. شاید برایتان جالب باشد که 
بدانید برای رسیدن به مالدیو نیازی به اخذ ویزا قبل از سفر ندارید 
و می توانید از ویزایی که در فرودگاه صادر می شود برای سفر به 
جزایر مالدیو استفاده کنید. قبل از اینکه تور مالدیو را برای سفر 

به جزایر مالدیو انتخاب کنید باید نکاتی را مدنظر داشته باشید.
در ابتدا هتلی که قصد اقامت در آن را دارید رزرو کنید و ترنســفر 
فرودگاهی را هم در نظر داشــته باشید. زمانی که وارد این کشور 
می شوید، باید بدانید که از چه طریق می خواهید به جزایر مالدیو 
برسید. مســیرهای حمل و نقل متنوعی در این کشور انتظارتان 
را می کشــند که از جمله آن ها می توان به حمل و نقل با قایق یا 
هواپیماهای دریایی اشاره کرد. به یاد داشته باشید که این کشور 
تفریحات مختلفی را برایتان آماده کرده اســت که از جمله آن ها 
می توان به قایق ســواری و غواصی اشاره کرد. کلبه های چوبی 
روســتایی، ساحل های شنی منحصر به فرد و هتل های لوکس و 
مجلل از جمله امتیازاتی است که سفر به این کشور جزیره ای در 
اختیارتان می گذارد. مالدیو در کنار جزیره های متعددی که در دل 
خود دارد میزبان جاذبه های گردشــگری دیگری هم هست. اگر 
اهل گشت و گذار هستید و از کاوش نقاط مختلف لذت می برید، 
باید سری به مسجد جامع، موزه ملی مالدیو، بنای یادبود تسانومی، 
کالب شــیرجه و حیات وحش مالدیو بزنیــد. از بین گزینه های 
مختلفی که در اختیار دارید مواردی که می پسندید را انتخاب کنید 

و خودتان را در آرامش و زیبایی این ناحیه غرق کنید.
معرفی بالی و جاذبه های دیدنی آن ��

سفر به جزایر مالدیو جذابیت های خود را دارد. اما نوبتی هم که 
باشــد نوبت به معرفی بالی می رسد. اگر به اندونزی سفر کرده 
باشــید بدون شــک بالی را هم مثل کف دستتان می شناسید. 
جزیره بالی یکــی از محبوب ترین و البتــه معروف ترین نقاط 
توریستی است که در اندونزی یافت می شود و ساالنه مسافران 
و گردشــگران زیادی را به سمت خود می کشد. از زیبایی های 
این جزیره هر چقدر بگوییم کم گفته ایم. همانطور که قدیمی ها 
گفته اند شــنیدن کی بود مانند دیدن! بهتر است که بدانید بالی 
از دو قسمت جنگلی و ســاحلی تشکیل شده است. همین امر 
موجب می شود این جزیره چشــم نواز رضایت هر مسافری را 
به خوبی جلب کند. ســواحل معروف بالی در منطقه ای به نام 
کوتا جا خوش کرده اند و مســیر گردشــگری لذت بخشی را 
برایتان فراهم می آورند. در ســفر به بالی اگر به مناطق جنگلی 
رفتید، می توانید از مناظر چشــم نواز و بکــر آن لذت ببرید و 
از جاذبه های طبیعی که برایتان آماده شــده اســت به بهترین 
شکل استفاده کنید. بالییکی از همین مناطق جنگلی اوبود است 
کــه معابد زیبایی در آن قرار دارد. یکــی از مواردی که بالی را 
از مالدیو متمایز می کند حجم باالی ســرمایه گذاری ها در این 
ناحیه شگفت انگیز اســت. هتل های زنجیره ای زیادی در این 
ناحیه شــعبه دارند و به ارائه خدمات به مسافران می پردازند.اگر 
بودجه زیادی در دست ندارید و در عین حال می خواهید از یک 
طبیعت زیبا لذت ببرید بدون شک باید بالی را برای سفر انتخاب 
کنید. بخش بزرگی از هزینه تور بالی صرف خرید بلیط هواپیما 
می شود. برای اینکه بتوانید خودتان را به بالی برسانید باید ویزای 
اندونزی را در دست داشته باشید. این ناحیه به دلیل جاذبه های 
منحصــر به فرد، طبیعت بکر و دســت نخــوره و امکانات بی 
نظیری که در خود دارد می تواند یک مقصد گردشگری مناسب 
برای هر سلیقه ای باشد. اگر دنبال شلوغی هستید و می خواهید 
چند روزی را در کنار قومیت های مختلف سپری کنید می توانید 
منطقه کوتا را انتخاب کنید. اگر هم به دنبال آرامش هســتید 
باید ســری به مناطق جنگلی بزنید و شب را با آرامش تمام سر 
به بالین بگذارید. بالی نیز همانند مالدیو جاذبه های توریستی و 
گردشگری متنوعی دارد. مگر می شود به بالی سفر کرد و سری 
به این جاذبه های دلنواز نزد؟ اگر دوست دارید هیجان بیشتری 
در زندگی تان تجربه کنید، خاطرات خوشی از سفر به بالی داشته 
باشــید و در عین حال زیاد هزینه نکنید باید ســری به مقاصد 
گردشگری آن بزنید. پارک آبی Waterbom Bali، غواصی و 
تفریحات آبی متعدد، معبد Besakih، بنای تانا الت، قلعه اُلوواتا، 
نوزا لمبونگن منطقه بساکی و ساحل قارچ از جمله مناطقی است 

که می توانید در سفر به بالی مدنظر داشته باشید.

برای تعطیالت سفر به مالدیو 
جذاب تر است یا بالی؟

بیرجند، مرکز اســتان و یکی از جاهای 
دیدنی خراسان جنوبی، یکی از زیباترین 
و در عیِن حال تاریخی ترین شــهرهای 
ایران اســت که کمتر بــه آن پرداخته 
شــده است. این شهر پر است از بناهای 
تاریخی؛ از جمله ابنیــه تاریخی که در 
میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده، 
باغ اکبریه است. نام اصلی بیرجند، همان 
بیرجند است و در بســیاری از منابع نام 
این شهر به صورت های مختلف از جمله 
برجنــد، برجن، برکن و بیرگند نوشــته 
شده اســت. رجبعلی لباف خانیکی، در 
مقاله ای بیرجنــد را مرکب از دو جز بئر 
وجند معرفی کرده اســت. بئر در فارسی 
باســتان به معنای رعدوبرق و صاعقه و 
جند که معرب کند است، به معنی مکان 
و شهر اســت. بیرجند از مناطق کهن و 
تاریخی ایران است که در جغرافیای دوره 
اســالمی همواره جزئی از کوره یا ناحیه 

قهستان تاریخی بود. 
عالوه بر نــام بیرجند که ســاختار آن 
برگرفتــه از زبــان پهلوی بــوده و به 
دوران پیش از اســالم برمی گردد، بنا به 
روایتی، بیرجند احتمااًل در اواخر حکومت 
ساسانیان و توسط زرتشــتیان یزدی و 
کرمانی به عنوان منزلگاهی در حاشــیه 
کویر و در مســیر عبور از کویر به سمت 
شمال خراســان بزرگ و ماوراءالنهر بنا 
شــده اســت. از تاریخ کهن بیرجند که 
بگذریم، به خوراکی ها و ســوغاتی های 

این شهر می رسیم. 
شــهر بیرجند هم صنایع دستی زیبایی 
دارد و هــم خوراکی های خوشــمزه ای 
دارد. با ما همراه باشــید تا صنایع دستی 
و ســوغاتی های بیرجند را بشناســیم: 
سوغاتی های خوشمزه بیرجند کم نیست، 
بیرجندی،  خوراکی هــای  محبوب ترین 
عناب، زعفران و زرشک است. کشک و 
قره قوروت از مواد لبنی محبوب بیرجند 

است. 
از دیگر خوراکی هــای بیرجند می توان 
به سنجد، آلوبخارا، انجیر، توت خشک، 
بادام کوهی، گردو، شیرینی سنتی، برگه 

هلو، نان سمنو و نان زردی اشاره کرد.
عناب ��

از معروف ترین سوغاتی های شهر  یکی 
بیرجند عناب است. بهترین عناب کشور 
در بیرجند و شهرســتان های اطراف آن 
تولید می شــود و سهم مهمی در بخش 

صــادرات دارد. فصل تولیــد آن اواخر 
تابســتان و اوایل پاییز است. از خواص 
عناب می توان به خاصیت آنتی اکسیدان، 
درمــان قند خون، منبع ویتامین ســی، 
تقویت کبد و آرامش بخشــی آن اشاره 

کرد.
کشک و قره قوروت ��

نام کشــک بیرجندی را بســیار شنیده 
باشید. کشــک ها بیرجند انواع مختلفی 
ازنظر شــکل ظاهر و طعم دارد. کشک 
ســفید که از مواد لبنی تهیه می شــود و 
نوع دوم که بیشــتر مختص این منطقه 
است، کشک زرد است که به صورت پودر 
زردرنگی در دســترس اســت و از آرد و 
ادویه و نمک درست می شود و غذاهای 

خوشمزه ای می توان از آن تهیه کرد.
نــوع دیگر کشــک زیره ای اســت که 
طعــم فوق العــاده ای دارد کــه در واقع 
همان کشک ســفید است که زیره را به 
آن افزوده اند. این کشــک از نظر شکل 
ظاهر به صورت توپی و رشته ای است که 
برای بچه ها  خوردن این نوع مخصوصاً 
بسیار راحت اســت. فرآورده لبنی دیگر 
این شــهر که بســیار جذاب است، قره 
قوروت است که در اندازه های مختلف و 
خیلی ترش یا شیرین در بیرجند درست 

می شوند.
زرشک ��

زرشــک میــوه درختچه ای خــاردار در 
نوع  خراسان جنوبی است. مرغوب ترین 
زرشکی که در بیرجند می توان یافت نوع 
زرشــک پفکی است. زرشــک به عنوان 
عقیق درخشــان خراسان جنوبی شهرت 
دارد و انتخاب خوبی به عنوان ســوغاتی 

بیرجند است.
صنایع دستی ��

درآمدزایی  منابع  از  صنایع دســتی یکی 
مردم منطقه بیرجند اســت و بسیاری از 
مردم این منطقه از این روش امرارمعاش 
می کنند. از جمله صنایع دستی که در این 
منطقه رواج دارد، می توان به سفالگری، 
جاجیم بافی، حوله بافی، ســیاه چادر بافی، 
سفره بافی، گبه بافی، قلم زنی، گلیم بافی، 

نمدمالی و خراطی سنتی اشاره کرد.
قالی بافی ��

قالی بافی یکی از هنرهای رایج در بیشتر 
شهرها و مناطق ایران است و هنرمندان 
بســیاری هم در این بیرجند و شــهر و 
روستاهای خراســان جنوبی به این هنر 
مشغول هستند. این بافته داری از پشم با 
پرزها بلند که زینت بخش تمام خانه های 
ایرانی است، در شهر بیرجند قدمتی بیش 
از ۱۰۰۰ ســال دارد. از نظر ویژگی های 
فنی، نوع بافت قالی در خراســان جنوبی 
ترکی و فارســی اســت و نقشــه هایی 
چون ریزه ماهی به شــکل لچک ترنج، 
کف ســاده، کله اسبی و بته جقه استفاده 
می شــوند. قالی بافی در استان خراسان 
جنوبی همچنان پابرجا است و قالی های 
بافته شــده در شهرهای مود و درخش از 

شهرت جهانی برخوردار هستند.
پالس بافی ��

پالس، نوعی زیرانداز است که مانند گلیم 
و قالی ابتدا چله کشی می شود. پس از آن 
الیاف رنگارنگ پشــم تابیده را به شکل 
خطوط افقــی از تار عبور می دهند و بعد 
شانه می زنند. در پالس زمینه کار اغلب از 
خطوط افقی و رنگارنگ تشکیل می شود. 

از پالس برای ســجاده نماز و ســفره 
پیش پای عروس نیز اســتفاده می شود. 
پالس و جاجیم نقش دوزی شده ظاهری 
شبیه یکدیگر دارند، اما خطوط در جاجیم 
عمودی و در پالس افقی اســت. پالس 
نوعی گلیم پشــمی اســت که از دیرباز 
به عنوان زیرانداز مناسب جهت محافظت 
از رطوبت، ســرما و گرمای زمین به کار 
می رود و به این لحاظ در مفروش نمون 
کف چادرهای عشــایر خراسان شمالی 
که اغلب در زمینــه ای مرطوب و بدون 
زه کشی برپا می گردد و نیز در خانه های 
روستایی مورداستفاده قرار می گیرد. تمام 
بافت پالس طبیعی  استفاده شــده  مواد 
هســتند و این یکی از مزیت های پالس 
اســت. رنگ پالس های بافته شــده در 
بیرجند از مشــکی تا کرم روشن هستند 
و نحوه بافت به شــکلی است که از هر 
رنگ بخش های باریکی بافته می شــوند 
که هرکــدام رنگ متفاوتــی را دارند و 
زمانی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند، 
زیبایی چشــم نوازی را به آن می دهند. 
در شــهرهای نهبندان و سربیشه بافت 

پالس ها بیشتر رونق دارند.
رودوزی ��

آن  در  کــه  اســت  هنــری  رودوزی 
طرح هایی ســنتی و زیبــا روی پارچه 
دوخته می شــوند و سبب آراسته و زیباتر 
شدن پارچه می شــوند. آنچه برای این 
هنر اســتفاده می شــود، پارچه و نخ از 
جنس هایی همچون ابریشم، پنبه ای، فلز 
و سنگ های تزئینی است. از این پارچه ها 
در تهیه رومیزی، روتختی و حتی دوخت 

لباس های مختلف استفاده می شود.
حصیربافی ��

یکی دیگر از صنایعدســتی شهر بیرجند 
حصیربافی اســت. هنر بافــت حصیر را 
شاید بتوان یکی از قدیمی ترین هنرهای 
خراســان جنوبــی دانســت. هنرمندان 
محصوالت مورد استفاده یا تزئیناتی را با 
برگ انواع درختان می بافند که رایج ترین 
برگ مورداستفاده در این منطقه درخت 
خرما است. حصیربافی در شهرستان هایی 

مانند طبس و نهبندان رواج دارد.
سازهای سنتی ��

مردم استان خراسان جنوبی از دیرباز به 
واسطه هنردوســتی و عالقه وافری که 
به موســیقی داشتند، به ساخت سازهای 
سنتی اشتغال داشته اند. از جمله سازهای 
تولیدشده در منطقه می توان به انواع تار، 
دو تار، ســه تار، ســنتور، نی، دف و … 

اشاره کرد.

سوغات بیرجند چیست؟

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد

صحت و سقم انتقال ویروس انگلیسی به 
کارکنان هتلی در اهواز

رییس جامعه هتلداران خوزســتان می گوید: ادعای دانشــگاه علوم 
پزشکی خوزســتان در ارتباط با انتقال ویروس جهش یافته کرونا از 

یک مسافر عراقی به پرسنل یک هتل در شهر اهواز کذب است.
پس از اظهارات رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز درباره علت 
طغیان ویروس جهش یافته کرونا در استان خوزستان و چگونگی ورود 
آن از کشــورهای عراق و هلند به این استان و انتقال این ویروس از 

یک مرد عراقی به چهار نفر از پرسنل )با خانواده( هتل محل اقامتش 
در اهواز، عبدالحمید حرمتی ـ رییس جامعه هتلداران خوزســتان ـ 
واکنش نشان داد و گفت: ادعا شده بود که یک مهمان مرد عراقی در 
یکی از هتل های اهواز به کرونای انگلیسی مبتال بوده است. این خبر 
کاماًل کذب است. طبق پیگیری هایی که جامعه هتلداران خوزستان 
انجــام داد، مدیر هتلی که این ادعا در مورد آن مطرح شــده بود، به 
دانشگاه علوم پزشکی استان رفت و پی گیر شد، اما مسؤوالن دانشگاه 
هیچ مستندی نداشتند. هیچ ســازمان دیگری هم مدرک و سندی 
در این ارتباط ارائه نداد و معلوم شــد خبر از اساساً صحت نداشته و 
صرفاً بر اســاس گزارش های شفاهی و کذبی منتشر شده که پایه و 

اساسی نداشته است. رییس جامعه هتلداران خوزستان در ادامه گفت: 
هیچ کدام از هتل های استان خوزستان هیچ گاه هیچ بیمار کرونایی 
نداشــته اند و جا دارد بــه اطالع هموطنان برســانیم که هتل های 
این استان مانند همه هتل های کشــور همواره در عالی ترین سطح 
ممکن پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از این جهت هتل ها 
از امن ترین مراکز بهداشــتی و مطمئن ترین اقامتگاه برای مسافران 
بوده اند. حرمتی افزود: بار دیگر این ادعای همه هتلداران کشــور را 
تکرار می کنم که هتل ها حتی از خانه ها هم امن تر و بهداشــتی ترند، 
چون همه مالحظات بهداشــتی در آن ها به طور دقیق و موشکافانه 

رعایت می شود تا سالمت مهمانان تضمین شود.

فاطمه محمدی

چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و 
صنایع دســتی صبح دیروز سه شــنبه، پنجم اسفند 
۱۳۹۹ بــا حضور علی اصغر مونســان، وزیر میراث 
فرهنگی گردشــگری و صنایع دســتی و میهمانان 
ویژه این مراســم شــامل وزیر گردشــگری کشور 
ونزوئال و با شــعار »سفرهای ایمن و مسئوالنه« در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران افتتاح 

شد.
این نمایشــگاه که برای نخستین بار به دلیل شرایط 
ویژه کرونا با شرایط خاص برگزار می شود، در چهار 
ســالن آماده اطالع رســانی در خصوص موضوعات 

گردشگری و صنایع دستی است. 
در این نمایشــگاه که حدود ۱۶۰ شــرکت فعال در 
حوزه گردشــگری حضور دارند، سه سالن به حوزه 
گردشگری و یک سالن به صنایع دستی و هنرهای 

سنتی اختصاص دارد.
البته طبق اعالم خشایار نیکزادفر، مدیرعامل شرکت 
جهانگردی،  و  ایرانگــردی  توســعه  مادرتخصصی 
برخالف سال های گذشــته نمایشگاه گردشگری و 
صنایع دســتی تهران بازدید عمومی ندارد و صرفًا از 
برای  کشور  گردشــگری  خدمات دهنده  بخش های 

بازدید دعوت شده است.
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی 

و جهانگردی افزود:
 در ایــن نمایشــگاه شــیوه های نویــن خدمــات 
گردشــگری در دوران کرونــا به نمایش گذاشــته 
می شــود همچنین خدمات دهندگان گردشگری در 
این ســه روز تجربیات خــود در دوران کرونا را با 
یکدیگــر تبادل می کنند و عــالوه بر آن دوره های 
آموزشی گردشــگری در دوران همه گیری طراحی 

شده، که برگزار می شود.
در سخنرانی مراســم افتتاحیه نیز دکتر مونسان به 

وضعیت دشــوار فعاالن گردشگری در سال گذشته 
به دلیل شــرایط سیاســی، اقتصادی و پاندمی کرونا 

اشاره کرد. 
طبق اعالم وزیر گردشــگری میزان خســارت های 
وارده ایــن مدت در حدود ۲۲ هــزار میلیارد تومان 
بوده اســت. البته وی در ادامه ابراز امیدواری کرد تا 
با واردات واکسن و البته تولید انبوده واکسن ساخت 
داخل اوضاع بهبود یافته و مجدد شرایط ایمن تر در 

سطح کشور فراهم شود. 
همچنین، دکتر مونســان در ادامــه به تالش های 
دولت و وزارت برای جبران بخشــی از خسارت ها از 

طریق پرداخت وام اشاره کرد و گفت:
 تاکنــون ۶۰۰ مورد از پرونده هــای تقاضا پرداخت 
شــده و ۸۰۰ پرونده دیگر نیز بــه زودی در مرحله 

پرداخت قرار می گیرند.
در ادامه مراســم نیز دکتر مونسان به همراه مهمانان 
مراســم جهت افتتاح رسمی و بازدید از سالن ها وارد 

محوطه برگزاری نمایشگاه شدند.
گفتنی است نمایشــگاه گردشگری به مدت سه روز 

در محل دائمی نمایشگاه ها در تهران ادامه دارد. 
عالقه مندان، خبرنگاران و گزارشــگران می توانند از 
این نمایشــگاه در ســایت به صورت غیرحضوری و 

برخط بازدید کنند.

سفر نوروزی به استان مازندران 
مشروط به رزرو اقامتگاه
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)آتلیه برنز(

ضرورت قانون گذاری 
در حوزه استارت آپها

کسب وکارهای نوآفرین )استارت آپ( در دهه های اخیر 
رشدی بسیار سریع را تجربه کرده است و از این رو از 
جهات مختلف نگرانی ها و چالش هایی را به دنبال دارد. 
در این بین، مباحث حقوقی و چالش های مرتبط با آن 
نیز مطرح است که مهم ترین آن قانون گذاری متناسب 
با آهنگ رشد و توسعه این دست از کسب وکارها است. 
در اکثر کشورها قانون خاصی که مشخصاً به مقررات 
گذاری برای این دســت از کسب وکارها پرداخته باشد 
وجود ندارد، اما به اشــکال مختلفی ازجمله پوشــش 
مقررات مرتبط با این کســب وکارها در قوانین مرتبط 

بروز و ظهور یافته است.
مقررات حمایت و مدیریت کسب وکارهای نوآفرین با 
محوریت و اســتانداردهایی از قبیل تسهیل رویه ها و 
تشــریفات، کمک به تأمین سرمایه، اعطای کمکهای 
مالی، معافیــت از برخی هزینه هــا و کارمزدها، ارائه 
کمکهای مشــاوره ای، ارائه اطالعــات الزم، کمک 
به توسعه زیرســاختهای الزم، تأســیس و برگزاری 
رشته ها و دوره های آموزشی مرتبط، کمک به تجاری 
سازی، کمک به راه یابی به بازارهای خارجی، حمایت 
از حقــوق مالکیــت فکری مرتبط، کمــک به جذب 
ســرمایه خارجــی و کمک به فعالیــت مجدد پس از 
تعطیلی یا ورشکســتگی تدوین و تصویب شده است.

در نظــام حقوقی ایران نیز قانــون خاصی که به کلیه 
موضوعات مربوط به کسب وکارهای نوآفرین پرداخته 
باشــد، به تصویب نرسیده است؛ بنابراین این دست از 
کســب وکارها نیز مانند سایر فعاالن تجاری در عرصه 
تجارت کشــور باید با رعایت قوانیــن و مقررات عام 
حاکم بر تجارت و کسب وکار و سایر قوانین و مقررات 
مانند قانــون نظام صنفــی و آیین نامه های اجرایی و 
دســتورالعمل های تدوین و ابالغ شده از سوی مراجع 
مربــوط و رعایت ضوابط مرتبط با هر صنف مانند اخذ 
مجوز و رعایت مقررات شــکلی مصوب، فعالیت های 
خود را آغاز کنند و آن ها را تداوم بخشند.بنابراین برای 
توســعه کسب وکارهای نوپا عالوه بر ایجاد زمینه های 
الزم برای مقابله با چالش های موجود در برابر آن ها و 
حمایت از کلیه فعاالن در این عرصه و تسهیل تجارت 
برای آن ها، انجام اقدامات الزم به منظور رفع مشکالت 
کســب وکارهای نوآفریــن بخش هــای مختلف نیز 
ضرورت دارد. افزون بر آن، این دست از کسب وکارها 
مبتنی بر همکاری میان اشخاص متعدد با سلیقه ها و 
دیدگاه های متفاوتی اســت که اغلب موارد در ابتدای 
راه نگــرش حرفه ای و تخصصــی در جهت مدیریت 
کســب وکار نداشــته و با حقوق و تکالیف خود که در 
قوانیــن و مقررات عام و یا شــروطی که در قراردادها 
پیش بینی شده است آشنایی ندارند و در موارد متعددی 
نیز بــه علت عدم نگــرش حرفه ای به کســب وکار، 
هیچ گونــه قراردادی میان شــرکا تنظیم نمی شــود.

بر این اســاس، بــرای جلوگیری از بروز مشــکالت 
حقوقی احتمالی و پیشگیری از ایجاد اختالف در میان 
سرمایه گذاران و بنیان گذاران کسب وکارهای نوآفرین و 
مدیریت و ساماندهی آن ها، تدوین و تصویب مقررات 
متناسب با این کســب وکارها با توجه به استاندارهای 
اشاره شــده ضروری اســت. اما صرف تنظیم مقررات 
قطعًا مکفی نبوده و الزم است عالوه بر اجرای صحیح 
آن، فعالیت این کسب وکارها رصد شوده تا از هرگونه 
سوءاســتفاده احتمالی از جهت تسهیالت ارائه شده نیز 
جلوگیری به عمل آید.بنابراین، مشــخص است که در 
نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد خألهای قانونی 
متعددی وجود دارد. این خألها بیشــتر در قراردادهای 
مرتبط، حقوق مالکیت فکری و حمایت های ضروری 
اســت، به گونه ای که به غیر از شرکتهای دانشبنیان، 
هیچ مقررات تخصصی در این موارد وضع نشده است. 
درنتیجــه، تدوین قوانین و مقررات مرتبط بر اســاس 

مطالعات تطبیقی در این حوزه ضروری است.
نکات کلیدی:

۱- با توجه به رشد ســریع کسب وکارهای نوآفرین و 
تنوع باال از جهت فعالیت در حوزه ها و صنایع مختلف 
و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد کشــور، ضروری اســت تا 
طرح هــای مطالعاتی مختلفی از ابعــاد حقوقی، مالی 
و اقتصادی جهت تشــریح ابعاد مختلف این دست از 
کسب وکارها صورت گیرد.  ۲- تدوین و تصویب قوانین 
مناســب با رویکرد حمایت از کسب وکارهای نوآفرین 
بر اســاس مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشرفته و 
درحال توســعه امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. 
۳- ضروری اســت قوانیــن و مقررات بــا محوریت 
مدیریت و رهبری این دست از کسب وکارها با تأکید بر 
قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و تسهیالت 

و حمایت ها موردنیاز تدوین شوند.
*پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 

نگاه روز

وحید کریمی

مقصر قرمز شدن خوزستان 
کیست؟

 کرونا در ایران داستان جالبی دارد. تا وضع آمار کمی 
خوب می شــود و مردم رعایت می کنند، ســتاد ملی 
مقابله با کرونا، دست خود را از روی دکمه حساسیت 
بــر می دارد و عادی ســازی را اجرایی می کند و بعد 
وقتی آمارها دوباره باال می رود، فریاد وامصیبتا ســر 

می دهد و از مردم می خواهند که رعایت کنند.
به پیر بــه پیغمبر، مــردم از کرونــا و پروتکل های 
بهداشتی خسته شــده اند. برخی خانواده ها یک سال 
است که خود را در خانه محبوس کرده اند و بسیاری 
از دوســتان و اقوام خود را ندیده اند. این مردم تشنه 

سفر رفتن و گشت و گذار در شهر هستند.
وقتی دســتور عادی ســازی صادر می شــود، وقتی 
جاده ها باز می شــوند، وقتی مراســم مذهبی برگزار 
می شود، وقتی جشــنواره فجر به راه است، وضعیت 

کشور می شود همین.
تنها راه کنترل کرونا، سخت گیری از سوی حکومت 
اســت. تا زمانی که جاده باز باشــد، سفر هم هست 
خیالتان راحت. راه شــمال بسته شد، مردم به جنوب 

پناه بردند.
وضعیت امروز خوزســتان، مربوط به زمانی است که 
اجازه تردد داده شد. زمانی که گفتند مردم شهرهای 
زرد، می تواننــد به شــهرهای آبی ســفر کنند. قرمز 
شــدن خوزستان قطعًا حاصل عادی سازی ستاد ملی 

کروناست.
لطفًا مســئوالن وزارت بهداشت، مردم را مقصر جلوه 
ندهند. آن ها اگر ســفت و سخت روی محدودیت ها 
ایســتاده بودند و اعضای ستاد ملی را قانع می کردند 
که محدودیت هــا حداقل تا پایــان تعطیالت نوروز 
۱۴۰۰ ادامه پیدا می کرد، امروز نگران کرونا انگلیسی، 

چینی یا آفریقایی نبودیم.
نمی دانــم چرا دولت دســتور، قرنطینــه دو هفته ای 
خوزســتان را نمی دهد؟ باید اوضاع خوزستان بدتر از 

اینی که هست بشود تا رضایت به تعطیلی بدهید؟
از روز اولــی که کرونا چمدان هایش را بســت و به 
ایران آمد، ما شاهد چنین رفتاری از ستاد ملی کرونا و 
دولت بودیم. آنقدر دست دست می کردند تا وضعیت 
از رنــگ قرمز به جگری برود تا شــرایط فوق العاده 

اعمال کنند.
رییس جمهور از پشــت تریبون فقط هشدار می دهد. 
مســئوالن وزارت بهداشــت از نبود تخت می گویند 
ولی در عمل دست روی دســت گذاشته اند تا کرونا 

انگلیسی هم مثل چینی بالی جان مان شود.
مگر نمی گویید سفر رفتن عامل اصلی افزایش کرونا 
در ایران اســت؟ چرا جلوی ســفر رفتن نمی گیرید؟ 
مقصر اینکه نصف مرد ایران بعد از عادی ســازی که 

توسط ستاد ملی انجام شد، به قشم رفتند کیست؟
مردم وقتی می بینند دولت، اجازه می دهد جشــنواره 
فجر برگزار شود، خیال می کنند، شرایط کشور عادی 
است و می توانند دوباره به زندگی قبل از کرونای خود 
برگردنــد. به خاطر همین ماشــین را آتش می کنند، 
بار و بندیل را در صنــدوق عقب می گذارند و دل به 

جاده می دهند.
شــک نکنید با این وضعیت دوباره شاهد قرمز شدن 
شهرهای ایران خواهیم بود. کرونا این وضعیت دست 
از ســر ما بر نمی دارد. قرار است پشت سر هم از یک 
سوراخ گزیده بشویم.  منبع: عصر ایران

»برف  های کلیمانجارو« 
اثر »ارنست همینگوی«

برف های کلیمانجارو مانند دیگر داستان های ارنست 
همینگوی، جنگ انســان با طبیعت وحشــی است و 
این بار در تالش برای پیروزی، این قدرت نوشــتن 
و کلمات اســت کــه از تمام دلخوشــی های جهان 
همچنــان پیوند هری بــا زندگی را حفــظ می کند. 
ارنست همینگوی در این داســتان کوتاه، با استادی 
تمام، زندگی و شــخصیت مردی که تمام زندگی اش 
را بدون عشق ســر کرده و زنان را تنها برای رابطه 
و پولشــان برگزیده اســت، به تصویر می کشد و در 
موجزترین شکل ممکن، معنای زندگی را، زندگی ای 
از دســت رفته را روایت می کند؛ بدون شــعارزدگی و 

بدون زیاده گویی.
نام کتاب: برف  های کلیمانجارو

نویسنده: ارنست همینگوی
مترجم: اسداهلل امرایی

نقد روز

مصطفی داننده

پرستو بهرامی راد

کـــاریــــکـــاتور

بازگشایی مدارس در اسکاتلند/ خبرگزاری فرانسهعکس روز

دیدگاه

سفر مجازی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
به اروپا اولویت های کاخ ســفید را پر رنگ تر 
از هر زمانی به رخ کشــید. سخنان بایدن در 
کنفرانس امنیتــی مونیخ به خوبــی رویکرد 
سنتی دموکرات ها در خصوص حل مشکالت 
بیت المللی از طریق اتحاد استراتژیک ایاالت 
متحده با اروپا را به نمایش گذاشت. با این حال 
به نظر نمی رسد در خصوص امنیت ملی دیگر 
بتوان گفت بین کاخ سفیدنشین ها و کشورهای 

قاره سبز اتحاد بی قید و شرط وجود دارد.
در کنفرانس مونیخ نکته حائز اهمیت را امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه مطرح کرد که 
مهار چین امروز اولویت نخســت دولت بایدن 
است. همچنین بایدن در سخنرانی خود مسکو 
را متهم کرد که به دنبال تضعیف اتحادیه اروپا 

با ایاالت متحده اســت و چیــن را به رویکرد 
سوءاســتفاده گرایانه در اقتصــاد جهانی متهم 
کرد. دیگر طرف های اروپایی نیز با ســخنان 
جــو بایدن اعالم موافقت کردنــد، اما به نظر 
نمی رســد این روزها اروپایی ها خیلی نگران 

برجام باشند.
در واقع آمریــکای بعد از ترامپ بیش از قبل، 
نگران چین و روســیه است و احیای برجام را 
در رده بعــدی اولویت سیاســت خارجی خود 
می داند؛ در صورتی که با افزایش غنی سازی 
اورانیوم و احتمال توقــف پروتکل الحاقی در 
ایران، اروپایی ها به تکاپوی بیشتری افتاده اند 
تا گره کــوری که احیای قرارداد برجام خورده 

است را باز کنند.
احیای برجام با میانجی گری اروپا

جو بایدن اگر بازگشــت بــه برجام را فرصتی 
برای آمریکا می دانســت، در فرامین اولیه خود 

از بازگشــت به برجام ســخن به میان آورد، 
همچنین در ســخنرانی کنفرانس مونیخ نیز 
جدی تر با موضع دقیق تر از بازگشت به برجام 
صحبت می کرد. به نظر می رســد برای دولت 
بایــدن برجام یک قرارداد بــرای مهار تهدید 
است و سعی دارد همزمان روی دیگر مسائل 
از جملــه حضور منطقه ای و موشــکی ایران 
به توافق برســد. اما به نظر می رســد ایران با 
توقــف پروتــکل الحاقی و غنی ســازی ۲۰ 
درصد اورانیوم می خواهد با فشــار حداکثری 
تکلیف احیای برجام را زودتر مشــخص کند. 
اروپاییان هم نگران طبعات رویکرد جدید ایران 
و ســکوت جو بایدن در خصوص بازگشت به 

برجام هستند.
در این بیــن آمریکا هم ســعی دارد در مورد 
پرونده ایران در حال حاضر با اروپایی ها توافق 
داشته باشد. بر همین اساس اعالم می کند که 

آماده مذاکره با ایران در قالب ۵+۱ اســت. در 
واقع اروپا نقش میانجی گری را بازی می کند 
و باید دید این بار اتحاد اروپا و آمریکا به کدام 

سمت حرکت خواهد کرد.
آمریکا به دلیل مشــکالت داخلی و اختالفات 
اساســی با چیــن، خاورمیانه ای پــر تنش را 
نمی خواهد؛ بنابراین برای فرار از تنش راهی، 
چون احیای برجام و بازگشــت به این قرارداد 
نخواهد داشــت. اما دولت بایدن ســعی دارد 
با کمترین هزینه بازگــردد و در این بین هم 
پیمایــان منطقه ای خود از جمله اســرائیل را 
راضی نگه دارد. از ســوی دیگر نقش اروپا در 
این جریان زین پس پررنگ تر خواهد بود و با 
سکوت چند ماه اخیر روسیه وچین در خصوص 
برجام شــاید دیپلمات های ایرانی بیش از قبل 
باید نگران شکل گیری یک اتحاد بزرگ علیه 

ایران باشند.

سید جواد حسینی کیا نماینده مجلس توئیت 
زده است:

»با محدود کردن رسانه های مخربی همچون 
اینســتاگرام و توئیتر فضا برای رســانه های 
انقالبی و آن ها که دل در گرو اهداف انقالب 
و منافع عالی کشور دارند فراهم می گردد که 
با فعالیت ارزشــمند خود در خط مقدم جهاد 

اُمیدآفرینی بنمایند.«
واقعاً جالب است خود بر این اعتقاد باشی که 
این رســانه )توئیتر( مخرب اســت ولی درآن 

فعال باشی و توئیت بزنی!
این توئیــت در همان توئیتر هــم با واکنش 
کاربــران همراه شــد، المیرا شــریفی مقدم 
)مجری خبر صداوســیما( جــواب داد: »پس 
شــما کجا بنویســید؟« و کاربر دیگری هم 
ریتوئیت زد: »سید جان پس خودت و امثالهم 

اینجا چیکار می کنید؟« و البته بســیاری هم 
محترمانــه و غیر محترمانه بــه او تاخته اند و 
گفته انــد چرا چنین پیام مهمــی را در توئیتر 
منتشــر کرده اید این فعالیت ارزشمند خود را 
در یکی از پیام رسان های مورد تائید خودتان 

باید می نوشتید.
توئیتــر در ایران فیلتر اســت و انگار نماینده 
محترم از این قضیه بی خبر! حال باید پرسید 
غیر از فیلتــر کردن باید چه اقــدام دیگری 
صورت می گرفت؟ پیشنهاد شما چیست آقای 

نماینده؟
جدای از مثل آشنای »رطب خورده، منع رطب 
چون کند؟« برای درک موقعیت موجود فقط 

می توان گفت: یک موقعیت گروتسک است!
حال گروتسک چیســت؟ گروتِسک نوعی از 
طنز در ادبیات و هنر که بســیار شبیه به طنز 
سیاه است ولی با آن تفاوتهایی دارد. در لغت 
هر چیز تحریف شده، زشت، غیرعادی، خیالی 

یا باورنکردنی را »گروتسک« یا ُصَور َعجایب 
یا عجیــب و غریب می گویند.به عنوان مثال، 
بر اســاس محتوا و نوع طنز، یک کاریکاتور 
با محتوای گروتسکی، بین کاریکاتورهایی با 
طنز محض و خنده دار و کاریکاتورهایی با طنز 

سیاه قرار می گیرد.
محتوای یک طنز محض صرفاً برای خنداندن 
مخاطب اســت ولی محتوای یک طنز سیاه 
معمواًل موجب خنده، دست کم در وجه معمول 
آن نمی شود و بیشــتر وحشت، و تلخ کامی و 

اندوه را بیدار می کند.
گروتسک اما مخاطب را در میان این دو نوع 
از حاالت معلق می گذارد. تردید بین خندیدن 
یا وحشــت کردن. بالتکلیف میان مضحک 
بودن و سیاه بودن محتوا. مخاطب اثر هنری 
گروتســک، تکلیف خود را بــا آن نمی داند. 
گروتســک یقیناً زیبا نیســت، اما احســاس 
تمســخری که در آن نهاده شــده، جذابش 

می کند. موقعیت هم خنده دار اســت و همه 
لبریز از اشک. معلق میان گریستن یا خندیدن!

موقعیت ما با ایــن وضعیت فقط چنین حالی 
اســت که با دیدن چنین حرکات، توصیه ها، 
عملکرد و کارنامه مدیران و مســئوالن واقعًا 

نمی دانیم باید بخندیم یا گریه کنیم؟!
احســاس می کنم تکلیف آقای حسینی کیا با 
خودشــان در توئیتر روشن نیست و با الهام از 
زنده یاد علی انصاریان این -سخن بزرگان- 

در ذهنم زنده شد:
یه دل میگه برم، برم، یه دلم میگه نََرم، نََرم

طاقت نداره دلم، دلم، بی تو چه کنم
الزم است به امثال این آقای نماینده مجلس 
گفت لطفاً با ما چنیــن کاری نکنید به اندازه 
کافی از تحریم، گرانــی، کرونا و... طاقتمان 
طاق شــده است. شــما دیگر از این حرکات 

گروتسکی پرهیز کنید.
و فقط می توان اضافه کرد: مرسی، آه.

چین و روسیه اولویت امروز کاخ سفید

توئیت نماینده مجلس در تقبیح توئیتر

کاوه معین فر 

کافه کتاب

کرونا؛ من این رکورها رو مدیون ماسک نزدن شما هستم!!


