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سیاست

نگاه هفته

5 گام احتمالی »ترامپ« برای 
شکست »بایدن«

تمام نظرســنجی ها مربوط به انتخابات 4 ســال پیش آمریکا 
تقریباً از برتری هیالری کلینتــون دموکرات بر دونالد ترامپ 
جمهوری خواه حکایت داشــتند؛ درســت مانند این روزها که 
نظرســنجی های انجام شــده در آمریکا مــی گویند که »جو 

بایدن« رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد شد.
با این اوصاف، کســانی که دل به نظرسنجی ها خوش کرده اند 
تا بلکه ترامپ برود، پای استداللشــان چوبین است و سخت 

بی تمکین.
وانگهی ترامپ کســی نیست که به این راحتی تسلیم شود. او 
یکی از سرســخت ترین چهره های معاصر آمریکاست و ثابت 
کرده اســت که برای رسیدن به هدفش، از هیچ چیزی، حتی 

قربانی کردن اخالقیات ابایی ندارد.
اما ترامپ عقب افتاده در نظرســنجی ها، چگونه می خواهد بر 
بایدن پیشتاز غلبه کند؛ این سوالی است که حتماً ستاد انتخاباتی 
ترامپ برایش پاسخ هایی دارد اما در حد گمانه زنی های پیش از 

انتخابات، می توان به مواردی اشاره کرد:
1 - جو بایدن، نگاه چندان مثبتی به کشــورهای عربی ندارد. 
ایــن را حکام عرب نیز می دانند و برای پیروزی رقیب اش هر 
کاری خواهند کرد. گام اول را امارات متحده عربی برداشــت 
و با به رسمیت شــناختن اسرائیل، موقعیت ترامپ را در داخل 

آمریکا محکم تر کرد.
این احتمال وجود دارد که حــدود یک ماه مانده به انتخابات، 
ترامپ تعدادی از کشورهای عربی مانند بحرین، عمان، سودان، 
مراکش، قطر و ... را در اجالسی مانند کمپ دیوید، با اسرائیل 
یک جا جمع کند و یک پیــروزی بزرگ تاریخی برای خود و 
حزب جمهوری خواه در آمریکا رقم بزند و افکار عمومی را بیش 
از پیش با خود همراه سازد. برگزاری مراسم رسمی صلح امارات 

و اسرائیل در آمریکا، گام نقد این ماجراست.
2 - ســتاد انتخاباتی ترامپ، بی صبرانه امیدوار است واکسن 
کرونا، قبل از انتخابات آمریکا در این کشــور نهایی و توســط 

ترامپ رونمایی شود.
کرونا، ضربه مهلکی به محبوبیت ترامپ زده اســت و کشف 
واکســن کرونا در آمریکا می تواند اندکی از بار روانی ماجرا را 
بکاهد و ترامپ را از فشاری فزاینده افکار عمومی نجات دهد.

البتــه روی دیگر ســکه را هم باید دید: اگــر کرونا مجدداً در 
آمریکا پیک بزند و تعداد شرکت کنندگان در انتخابات کاهش 
یابد، جمهوری خواهان خرســند خواهند شد زیرا گفته می شود 

مشارکت باال به نفع دموکرات هاست.
3 - تاریــخ آمریکا می گوید مردم این کشــور هیچگاه رئیس 
جمهورشــان را که در حال جنگ با کشوری دیگر است را تنها 
نگذاشــته اند. از این رو، برخی بیمناک آن هســتند که ترامپ 
در پاییز امســال، جنگی را در گوشه ای از جهان آغاز کند و با 
قرار دادن کشورش در موقعیت جنگی، بار دیگر از آمریکایی ها 

رأی بگیرد.
هر چند احتمال جنگ افروزی جدید بسیار پایین است و جهان 
نیز از آمریکا حمایت نمی کند و هر چند اگر افکار عمومی آمریکا 
به این نتیجه برســند که جنگ جدید برای بقای شــخصی و 
حزبی بوده است، واکنش منفی خواهند داشت، ولی به هر حال، 

این گزاره هم در تحلیل ها مطرح است.
4 - ترامــپ، زبــان تند و تیزی دارد. رســانه و افکار عمومی 
را خوب می شناســد و ثابت کرده اســت که در مناظره ها کم 
نمی آورد ولو آن که لب به توهین بگشاید و تخریب کند و نقل 
محافل شــود. او مصداق بارز کسانی است که معتقدند بدنامی 

بهتر از گمنامی است!
اگر امروز نظرسنجی ها - به فرض این که بازتاب واقعی افکار 
عمومی ایاالت متحده باشــند - از برتری بایدن خبر می دهند، 
باید منتظر نظرسنجی بعد از مناظره ها بود. آنجاست که معلوم 
می شــود ترامپ بی پروا، چه برای »دکتر جو بایدن 78 ساله« 
اســتاد حقوق دانشگاه پنســیلوانیا آماده کرده است تا در برابر 
دوربین ها و دهها میلیــون بیننده، تحقیر و حذفش کند. قطعًا 

بایدن کار سختی در مناظره ها خواهد داشت.
5 - هیچ بعید نیســت که ترامپ و تیــم انتخاباتی اش، جعبه 
سیاهی از افشاگری و آبرو ریزی علیه بایدن آماده کرده باشند و 
در ایام منتهی به انتخابات، آن ها را افشا کنند. آن ها از هیچ چیز 
نخواهند گذشــت، کما این که از ماجرای ایمیل های هیالری 
کلینتون در 4 ســال گذشــته، نهایت بهره برداری سیاسی و 

تبلیغاتی را کردند. ترامپ، بازی به هم زن قهاری است.
البته آنچــه در این 5 بند آمد، به معنای پیروزی حتمی ترامپ 
نیســت و باید تا انتخابات آبان منتظر ماند و سرنوشت ترامپ، 
آمریکا و بخش مهمی از سیاست بین الملل را به نظاره نشست. 

عجالتاً تا آن موقع، روی نظرسنجی ها، شرط بندی نکنید!

ترمیــم روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی هســته ای، اقدامی 
هوشمندانه برای کاستن از شــدت فشار امریکا علیه برجام است. 
این اقدام که با وســاطت تروئیکای اروپایی، روسیه و چین صورت 
گرفت، تأثیرمستقیم بر نتیجه تالش واشنگتن در فعال سازی سیستم 
ماشه و بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران خواهد گذاشت.

ائتالف ایجاد شــده میان اعضای اصلی دو بلوک غربی و شــرقی 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد علیه یکجانبه گرایی امریکا، 
اتفاقی کم سابقه در تاریخ این سازمان محسوب می شود. این وضع 
برای ایران یک فرصت تلقی می شــود تا با بهره گیری از آن، خطر 
بازگشــت تحریم های بین المللی را از خود دور کند. از این رو بیانیه 
مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای که در پی سفر 
دو روزه »رافائل گروسی« به تهران منتشر و در آن بر همکاری دو 
طرف برای راستی آزمایی از فعالیت های هسته ای ایران تأکید شد، 
امکان تحرک مخالفان سیاست یکجانبه گرای امریکا را فراهم کرده 
اســت. در واقع پرونده اختالفات ایران و امریکا بسترساز دو اتفاق 
کم بدیل در جامعه بین المللی شده است؛  نخست، شکل گیری اراده 

اروپا برای دفاع از اعتبار استقالل خود مقابل امریکا. دوم؛ هم گرایی 
اروپائیان با روســیه و چین به عنوان دو قدرت شــرقی که همواره 
در بلوک رقیب غرب قرار داشــته و دارنــد. تأکید دولت ترامپ در 
اولویت دادن به اهداف سیاست خارجی خود فارغ از مالحظات دیگر 
متحدان اروپایی ایاالت متحده، به ایجاد شــکاف در روابط سنتی 
قدرت های غربی انجامیده است. این شکاف عالوه برآنکه می تواند 
سبب پیامدهای بی ثبات کننده در جامعه جهانی شود، در آینده روابط 

امریکا ـ اروپا نیز تأثیرگذار خواهد بود.
چین و روسیه از گســل ایجاد شده در روابط قدرت های امریکایی 
ـ اروپایی برای کاســتن از حجم فشارها علیه خود به خوبی بهره 
گرفته اند. برخالف ماه های گذشــته، اکنــون در اروپا از خطر بروز 
قدرت هژمونیک چین کمترگفته می شــود. روسیه به گرم کردن 
روابطش با اروپائیان و کاستن از تنش ها با قدرت های غربی به ویژه 
در ارتباط با اوکرائین و روسیه سفید امید بسته است. مهم تر اینکه 
دو قدرت شرقی در بزنگاهی که همه از احتمال شروع دوباره جنگ 
سرد ســخن می گفتند، هشیارانه زمین رقابت با غرب را در عرصه 
اقتصاد محدود کرده و دیپلماســی تعامل را بر جدال های لفظی و 
رجز خوانی های مربوط به جنگ سرد گذشته ترجیح داده اند. اکنون 

همه رقیبان قدرت هژمونیک ایاالت متحده بر توازن قوا؛ آنهم نه در 
عرصه تسلیحات، بلکه توازن اقتصادی و قدرت چانه زنی دیپلماتیک 

تأکید دارند.
تجربه توافــق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی هســته ای به 
کاســتن از ظرفیت آژانس برای تحقق اهداف دولت ترامپ علیه 
برجام و بازگشــت تحریم های بین المللی انجامیده اســت. دولت 
ترامپ در ایجاد بســتر عینی و روانی الزم برای اقدام آتی خود به 
گزارش ســلبی آژانس علیه ایران نیازمند بود. ناکامی واشنگتن در 
این مقطع را باید مدیون دیپلماســی فعال و تعامل گرای تهران با 

جامعه جهانی دانست. حفظ این وضع می تواند تالش دولت ترامپ 
را نه تنها در اکتبر آینده که موعد لغو تحریم تسلیحاتی ایران است، 
بلکه در سپتامبر پیش رو که واشنگتن مدعی بازگشت تحریم های 

بین المللی علیه ایران است را نیز دچار چالش جدی کند.
مهم نیســت دولــت آینده ایاالت متحــده از آن ترامپ باشــد یا 
»جوبایدن«. صورت مســاله در روابط ایران و امریکا یکی اســت. 
آنچه اهمیت دارد بهره گیری از فرصت هایی است که اوضاع کنونی 
جامعه جهانی و روابط قدرت های بزرگ ایجاد کرده اند. اســتفاده از 

فرصت ها بدون اصالح و بازتعریف عملکردها ناممکن خواهد بود.

ترمیم روابط با آژانس بین المللی انرژی هسته ای؛

اقدام هوشمندانه ایران برای بقای برجام
جالل خوش چهره

ســه ماه اســت که از آغاز مجلــس یازدهم می گــذرد و در میان 
جنجال های ریز و درشت بهارستانی ها ادعای میرسلیم درباره رشوه 
میلیاردی قالیباف یکی از موضوعات داغ است که هنوز هم حل نشده 

باقیمانده است.
»انتخابات به دور دوم می رفت و رقابت بین من قالیباف بود هرآنچه 
الزم بــود را می گفتم« شــاید چون دوازدهمین انتخابات ریاســت 
جمهوری در همان مرحله اول تمام شــد این وعده میرسلیم دوسال 
به تعویق افتاد و بعد از یازدهمین انتخابات مجلس آن هم در جریان 

انتخابات هیات رئیسه، برگ برنده اش را روکرد.
میرســلیم که مــرداد ۹۶ در مصاحبه ای با روزنامــه ایران گفته بود 
»در مورد عملکرد شــهرداری که در رأس آن آقای قالیباف اســت، 
خالف هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود.« برای گفتن جزئیات 
این تخلفات دو ســال صبر کرد و در نهایت از رشــوه ۶5 میلیاردی 
شهردار اسبق تهران در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص سخن 
بــه میان آورد. موضوعی که واکنش های زیادی به دنبال داشــت و 
حتی احمد توکلی نماینده اسبق مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد 
دیده بان شــفافیت در نامه ای خطاب به میرسلیم برای بررسی این 
ادعا اعالم آمادگی کرد. او نوشــت: »جنابعالی دو نوبت به رسانه ها 
اطالع دادید که آقای دکتــر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص 
مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ »شصت وپنج میلیارد تومان« 
به برخی نمایندگان رشــوه داد تا تالش کنند که تحقیق و تفحص 
رأی نیاورد. درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم 
و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف 
ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی اش کشف حقیقت در این زمینه را 
آغاز کرده اســت. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش را 

این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید.«
چهار سال قبل ��

ماجرایی که در آخرین سال از دهه ۹۰ گریبان شهردار اسبق تهران و 
رئیس مجلس فعلی را گرفته است مربوط به سال ۹5 می شود همان 
زمان که خبر امالک نجومی حسابی جنجالی شده بود و حتی یکی 
دو وبسایت خبری هم به دلیل انتشار اخبار مربوط به آن فیلتر شدند. 
آبان ماه ۹5 بود که ســایت »معماری نیوز« اخباری درباره امالکی 
منتشر کرد که شــهرداری تهران با تخفیف های میلیاردی در اختیار 
برخی اعضای شورای شهر گذاشته است. همین موضوع موجب شد 
تا نمایندگان مجلس دهم آســتین ها را بــرای تحقیق و تفحص از 

شهرداری باال بزنند.
هرچند این طرح از آبان ماه همان ســال از سوی نمایندگان تهران 
کلید خورد اما بررسی اش تا آخرین روزهای سال ۹5 ادامه پیدا کرد. 
تا اینکه در آخرین جلســه علنی مجلس در سال ۹5 طرح تحقیق و 

تفحص از شهرداری در دستور کار قرار گرفت و ادعاهایی که امروز 
مصطفی میرسلیم از آن سخن می گوید در آن مقطع در صحن علنی 
مجلس از زبان محمود صادقی بیان شد. او در 24 اسفند ۹5 در دفاع 
از تحقیق و تفحص از شهرداری گفت: »برخی نمایندگان که خواستار 
این تحقیق و تفحص بودند در سه حوزه فروش تراکم، فروش امالک 
و تغییر کاربری ها از شــهردار تهران سواالتی را مطرح کردند که از 

پاسخ های وی قانع نشدیم.«
او با بیان اینکه کمیســیون عمران مجلس باید از وزارت مســکن 
درباره تخلفات شــهرداری استعالم می کرد، گفت: »گزارشات نشان 
می دهد که تهران به صورت غیرقانونی در حال فروخته شدن از سوی 
شهرداری است تا کسب درآمدهایی انجام شود. هرچند در واگذاری 
امالک شهرداری تهران ابتدا این موضوع را انکار می کرد؛ اما با فشار 
قوه قضائیه شــهرداری اکثر موارد واگــذاری را تأیید کرد. با فروش 
تراکم وضعیت تهران به گونه ای شــده که تنفس در آن غیرممکن 
شده، درآمد شهرداری از فروش تراکم در سه سال گذشته حدود 5۰ 

درصد بوده است.«
نقطه اوج صحبت های صادقی آنجا بود که از رشــوه های میلیاردی 
پرده برداشت و گفت: »ظرف سه ماه گذشته به برادر یکی از اعضای 
کمیســیون عمران تراکمی به قیمت 1۰ میلیارد تومان داده شــده 

است.«
ماجرا به همین جا ختم نشــد و بعد از آنکه تحقیق و تفحص با رأی 
نمایندگان از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد رحمت اهلل حافظی 
یکی از اعضای شــورای شــهر تهران در توئیترش نوشت: »برای 
مجلس که طرح تحقیق و تفحص از شــهرداری را رد کرده متاسفم 
و به عنوان نماینده مردم از مردم عذرخواهی می کنم و به شــهردار 
تهران بابت اثرگــذار بودن البی هایش تبریک می گویم. وقتی برادر 
عضو کمیسیون عمران مجلس 1۰ میلیاردتومان تراکم از شهرداری 
می گیرد انتظار بیشتری نباید داشته باشیم. این رد تحقیق و تفحص 
نشــان می دهد که البی های شــهرداری در این مدت برای رد این 

تحقیق و تفحص اثرگذار و موفق بوده است.«
البته تشــکر قالیباف از الریجانی و نمایندگان به دلیل رد تحقیق و 

تفحص خود از همان اقدامات پر حرف و حدیث بود.
ماجرای رشوه میلیاردی حال از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم تا 
همین روزها تبدیل به یک جنجال جدید و دردسرساز برای قالیباف 
شــده است. هرچند ادعای رشــوه میلیاردی اولین بار نبود که مطرح 
می شد اما گویا صحبت های میرسلیم برای قالیباف و حامیانش بسیار 
گران تمام شــد تا آنجا که خبر طرح شــکایت قالیباف از مصطفی 
میرسلیم در فضای مجازی و رسانه ای دعوای این دو نماینده اصولگرا 
را وارد فاز جدیدی کرد و حتی واکنش نمایندگان اصالح طلب مجلس 
دهم را هم به دنبال داشــت و پروانه سلحشــوری درباره آن گفت: 
»به نظر من این اختالفات و شــکایت از میرسلیم فراتر از اختالفات 
اصولگرایان با هم است. بحث شخصیت حقوقی نمایندگان مجلس 
مطرح است که با این رویکرد ریاست مجلس تضعیف می شود. مسئله 
دیگر عملکرد افراد در مسئولیت هایی است که برعهده داشته اند. همه 

آقای میرســلیم را به عنوان فرد ســلیم النفس و از لحاظ اقتصادی 
پاک دست می شناسند و در حوزه تخصصی خود هم فرد متخصصی 
هستند. بنابراین نباید چنین فردی در مجلس منزوی شود و مدارکی 
ارســالی او به قوه قضاییه باید بررسی شود. من به شخصه از اینکه 

آقای میرسلیم رئیس کمیسیون صنایع نشد متعجب شدم.«
چنــد روز بعد از این خبر موســی غضنفرآبادی ســخنگوی هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان درباره حواشی این ادعا از شکایت رضایی 
کوچی )رئیس کمیســیون عمران در زمان طرح تحقیق و تفحص از 
شــهرداری( خبر داد و به رسانه ها گفت: »رضایی کوچی که رئیس 
کمیســیون عمران وقت بوده است، بعد از اظهارات میرسلیم از وی 
شــکایت و اعالم کرد که منظور آقای میرســلیم من و کمیسیون 
عمران بوده است و بر همین اساس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
این شــکایت را بررســی کرده وآن را وارد دانست هر چند که آقای 
میرسلیم اســمی از آقای رضایی کوچی نبرده است. ولی وی قانونا 
می تواند از میرســلیم شکایت کند.« او ادامه داد: »بر اساس شکایت 
آقای رضایی کوچی از آقای میرسلیم جهت ارائه توضیحات به هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان دعوت کردیم تا مستندات و مدارک خود را 

ارائه دهد و در نهایت این موضوع بررسی شود.«
غضنفرآبادی در ابتدای صحبت هایش از رد ادعای رشوه ۶5 میلیاردی 
در جلســه هیات نظارت آن هم به دلیل متقن نبودن مدارک خبر داده 
بود.صحبت های ســخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دوباره 
میرسلیم را دست به قلم کرد تا از طریق دفترش پاسخی به آنها بدهد 
و ادعای دعوت او به این جلســه را کاماًل رد کــرد. در این نامه آمده 
است: »از آقای مهندس میرسلیم دعوت کتبی نشده بود برای حضور 
در جلسه و ارائهٔ اسناد؛ صرفاً آقای پاشایی دبیر هیئت شفاهی از ایشان 
خواست در جلســه حاضر شوند برای مبادلهٔ نظر و مهندس میرسلیم 
در جلسه حاضر شد و توضیحاتی دادند از جمله این که شکایت آقای 
رضائی رئیس کمیسیون عمران بی مورد است زیرا تا کنون ذکر نامی 
از آقای رضایی نشد و اگر ایشان خودش احساس اتهام می کند به رفتار 

خودش برمی گردد.«
قراربود ساکت بمانم همان بهتر که نماینده نمی شدم ��

هرچند مصطفی میرسلیم در صحن علنی مجلس هیاهویی ندارد اما 
حواشــی اظهاراتش کم نیست و بعد از ادعای جنجالی اش می گوید 
قرار نیست ساکت باشد. او در پاسخ به خبرنگاران درباره ادعای رشوه 
۶5 میلیاردی قالیباف در پاســخ به این پرسش که برخی می گویند 
مواضع شــما ممکن اســت درصورت عدم تأیید برای حزب موتلفه 
اســالمی هزینه ایجاد کند به نظر شــما آیا این مواضع بیشتر برای 
حزب ســرمایه اجتماعی جمع می کند یا تبدیل به هزینه می شــود؟ 
اینگونه پاســخ داد: من به عنوان نمایندهٔ مجلس نمی توانم در مقابل 
فرآیندهای فسادآمیز و روندهای غلط ساکت باشم؛ اگر قراربود ساکت 
بمانم بهتر بود نماینده نمی شدم، ولی سعی می کنم بدون سند موضع 
گیری نکنم تا نتیجه کار برای مؤتلفه نیز سرمایهٔ اجتماعی باشد و نه 
هزینه. شهدای بزرگوار مؤتلفه برای مقابله با مفاسد جانفشانی کردند 
و ما باید با عمل خودمان قدرشــناس حق آن ها و پیگیر پیامشــان 

باشیم.
او همچنیــن گفت: »هر پرونده قبل از صــدور حکم مجرمیت باید 
مراحلی را از نظر قضائی طی کند، که ابتدا بررســی اسناد است؛ اگر 
اسناد متقن و مستدل باشد به افرادی ظنین می شوند. پس از بازجویی 
از آن ها ممکن است آن ها و عده ای دیگر متهم شوند؛ آنگاه محاکمه 

صورت می گیرد و افرادی محکوم به جرم می شوند.
میرسلیم ادامه داد: در این مرحله مجرمان حق دارند درخواست تجدید 
نظر کنند؛ اگر در تجدید نظر رأی بدوی ابرام شــد مجازات صورت 
می گیرد. تا امروز افــرادی مظنون و عده ای هم متهم اند و بازجویی 
ادامه دارد و ان شــاء اهلل حق اثبات خواهد شد. امید ما این است که 

گرفتار اطالهٔ دادرسی نشویم.
او در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه عده ای گفتند چرا اگر با آقای 
قالیباف اختالفی بوده حاضر شدید در یک لیست قرار بگیرید و حتی 
برخی معتقد هســتند ایشان سر لیست بودند چرا شما قبول کردید؟، 
گفــت: آقای قالیباف در دوران مســئولیت های اجرائی خود خدمات 
ارزنده ای انجام داده که باید تقدیر شود؛ در همان حال زیر نظر ایشان 
اشتباهات مهمی رخ داده که به موقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی 
داده ام و باید اصالح می شد و به این جا نمی رسید که جانشین مورد 
اعتماد ایشــان دستگیر و گرفتار شود و بسیاری از مدیران شهرداری 

درگیر مفاسد شوند.
رئیس شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ادامه داد: البته این ها 
برای اعتبار مدیر ارشــد افتخار محسوب نمی شود. بدانید که نه فقط 
برای من، که برای همهٔ مردم این ســؤال مطرح اســت که مگر در 
شــهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب 

ابراز تشکر ایشان از مجلس شد؟
ادعای رشوه میلیاردی قالیباف و بازداشت یک نماینده ��

»افکار عمومی در انتظار اســت اواًل مشخص شود این ادعا درست 
است یا نه؟ ثانیاً اگر درست اســت پرداخت کننده ۶5 میلیارد تومان 
رشــوه چه کسی بوده؟ ثالثاً آن رئیس کمیسیون که رشوه گرفته چه 
کسی بوده؟ و ســرانجام اینکه برای مشخص شدن صحت و سقم 
ادعای آقای میرسلیم، دســتگاه قضائی چه وظیفه ای دارد؟« این ها 
سواالتی بود که روزنامه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به ادعای 
میرســلیم مطرح کرد. بعد از دو ماه که روزنامه جمهوری اســالمی 
این ســؤاالت را مطرح کرد سخنگوی قوه قضائیه از ارسال مدارک 
آن به قوه قضائیه خبرداد و گفت: »ادعای میرســلیم مطرح شــد و 
گزارشی به قوه قضائیه واصل شد و در حال بررسی این ادعا هستیم 
و رســیدگی ها شروع شده اســت. یکی از نمایندگان بازداشت شده 
اســت اما این آغاز کار اســت و هنوز ماهیت موضوع و جزئیات آن 
روشن نشده است و نمی شود بدون جمع بندی، اطالع رسانی کرده 
و سخنی بگوییم اما مطمئن باشید ما در رسیدگی ها، آنچه از تخلفات 
به دستمان برســد رسیدگی خواهیم کرد و حتماً مورد رسیدگی قرار 
خواهد گرفت و رئیس قوه قضائیه گفته اند که پرونده زیر میز نداریم 
و همه پرونده ها روی میز اســت.« اسماعیلی گفت: »نتیجه پرونده 
نیازمند رسیدگی های قضایی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد 
رســید. موضوعی که هنوز رسیدگی نشــده است، به جای پرداختن 
در رســانه، با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضایی رسیدگی 
شود.«حال باید دید آخر این داستان به کجا ختم می شود و خروجی 
منبع: خبرآنالین دستگاه قضا از این ادعا چه خواهد بود.  

نامزدی جلیلی در انتخابات 1400
سعید جلیلی این روزها عزم خود را جزم کرده تا با سازوکاری مشخص در انتخابات حاضر شود و بر اساس اخبار رسیده، برخی نیروهای 

جبهه پایداری جلساتی در دفتر آیت اهلل مصباح یزدی برگزار کرده اند تا حمایت ایشان را برای حمایت از جلیلی جلب کنند.
گمانه زنی بر سر نامزدهای ریاست جمهوری 14۰۰ در هر دو جناح سیاسی هر روز داغ تر می شود و این بین اخباری هم برخی گمانه ها 
را تقویت می کند. به گزارش خبرنگار »نامه نیوز« ســعید جلیلی این روزها عزم خود را جزم کرده تا این بار با ســازوکاری مشخص در 
انتخابات حاضر شود و بر اساس اخبار رسیده، برخی نیروهای جبهه پایداری جلساتی در دفتر آیت اهلل مصباح یزدی برگزار کرده اند تا 

حمایت ایشان را برای حمایت از جلیلی جلب کنند.
اما سعید جلیلی کسیت و چرا برای طیفی از اصولگرایان ریاست جمهوری او تا این اندازه مهم است که خود را نیازمند حمایت شخصیتی 

مانند آیت اهلل مصباح می دانند؟

بیانیه مشترک اسرائیل، امارات و آمریکا
سه طرف امارات، اسرائیل و آمریکا دوشنبه شب بیانیه مشترکی را در سایه سفر دو هیات آمریکایی اسرائیلی به ابوظبی صادر کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از رای الیوم، روز دوشنبه هیاتی اسرائیلی به ریاست مئیر بن شبات رئیس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و 
هیاتی آمریکایی به ریاست جارد کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا با همراهی رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
ســوار بر اولین پرواز تجاری مســتقیم تل آویو را به مقصد ابوظبی ترک کردند. این هیات در پایان دیدارها و رایزنی هایش با مقامات 
ابوظبی بیانیه ای سه جانبه را صادر کردند که در این بیانیه آمده است:« معاهده صلح امارات و اسرائیل که تحت نظارت آمریکا انجام شد 
گامی شجاعانه در مسیر خاورمیانه ای باثبات ترو شکوفاتر است!« در بیانیه مذکور همچنین آمده است: معاهده صلح امارات و اسرائیل 
تفکر و دیدگاهی جدید پیرامون نحوه حل مشکالت منطقه و چالش های آن با اتکا به گام های عملی که نتایجی ملموس داشته باشد 
ایجاد کرد به نحوی که به ساختن پل هایی جدیدی برای کاهش اختالفات موجود و ممانعت از درگیری های جدید در آینده منجر شود.

میرسلیم مچ قالیباف را می خواباند؟ 

 جنجال ۶۵ میلیاردی در پارلمان

جعفر محمدی

 رهبر انقالب: امارات متحده عربی 
به دنیای اسالم خیانت كرد

رهبر انقالب بیان کردند: عزاداری امسال در تاریخ کشور 
ماندگار شــد.رهبر انقالب در ارتباط تصویری با اجالس 
آموزش و پرورش بیان کردند: از ملت عزیز ایران تشــکر 
می کنم به خاطر حسن رفتارشان در دهه  عاشورا که واقعًا 
امســال را به عنوان یک پدیده در تاریخ کشــور ماندگار 
کرد.ایشان خاطرنشان کردند: وجود محدودیت های شدید 

ناشی از بیماری و انتشــار بیماری و مراقبت از اینکه این 
انتشار انجام نگیرد، در عین حال حفظ شور حسینی و حفظ 
مجالس؛ این مجالس عظیمی که تشــکیل شد و حرکت 
عظیم معنوی ای که مردم از خودشــان نشان دادند.رهبر 
انقالب در بخش دیگری از این دیدار، خاطرنشان کردند: 
امارات متحده عربی هم به دنیای اسالم خیانت کرد، هم 
به ملتهای عرب و کشورهای منطقه خیانت کرد و هم به 
فلســطین خیانت کرد. البته این خیانت دیر نخواهد پایید 
اما این لکه ننگ بر آنها خواهد ماند. پای صهیونیســتها را 

به منطقه باز کردند و مسئله فلسطین را که مسئله غصب 
یک کشور است به فراموشی سپردند و عادی سازی کردند. 
ایشــان خاطرنشان کردند: ملت فلســطین زیر فشارهای 
شــدید قرار دارند از همه جهــات، آن وقت آنها می آیند با 
اســرائیلی ها و عناصر پلید آمریکایی مثل آن یهودی که 
در خانــواده ترامپ وجود دارد علیه مصالح دنیای اســالم 
کار می کنند و با قســاوت تمام با دنیای اســالم برخورد 
می کنند. امیدوارم اماراتی ها زود بیدار شــوند و کاری که 

کرده اند را جبران کنند.
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اقتصاد

کرونا و اقتصاد ایران

چنــد روز پیش آقای روحانی رئیس جمهور کشــورمان درباره 
تأثیر شیوع ویروس بر اقتصاد کشور، آمار تأثیر حدود 3 درصدی 
را دادند، متأســفانه از مبانی این صحبت ایشان اطالع دقیقی 
در دســترس نیست، در این مطلب سعی شده با ذکر چند مورد 
وضعیت هزینه کرد مردم کشور از منظر شاخص قیمت مصرف 
کننــده از بهمن ماه تا کنون و قیاس با ســال های دیگر مورد 
بررســی قرار گیرد، البته ابتدا برای فهم بهتر عمومی داده های 
استفاده شده در مطلب باید درباره شاخص قیمت مصرف کننده 

توضیحات مختصری ارائه شود.
شــاخص قیمت مصرف کننده یا شاخص بهای کاال و خدمات 
که به عنوان CPI نیز شــناخته می شــود، نشان دهنده میزان 
متوســط رشــد قیمت طی یک بازه زمانی مشخص 1 ماه ه، 1 
ســاله و بازه های دیگر نســبت به قبل از آن است، داده های 
مربوط به شــاخص قیمت مصرف کننده در گذشته توسط دو 
نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می شد، هر کدام از 
این دو سازمان دولتی با فرمتی جداگانه هر ماه این شاخص را 
منتشــر می کردند، از آخر آبان 13۹7 و پس از اوج گرفتن نرخ 
رشــد قیمت ها در این ســال و اختالف نظر این دو نهاد مبنی 
بر دقیق بودن آمار های هر ســازمان متأسفانه بانک مرکزی از 
انتشار کلیه آمارهای اقتصادی منع شد و در نتیجه از آن به بعد 
داده های اقتصادی فقط توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود.

1- طبق اطالعات منتشر شده مرکز آمار کشور شاخص قیمت 
مصرف کننده ســالیانه در مرداد ۹۹ به نسبت مرداد ۹8 برابر با 
3۰.4% می باشــد که نشان از رشــد 3۰ درصدی بهای کاال و 

خدمات مختلف دارد.
2- طبق داده های منتشــر شده توســط همین مرکز شاخص 
قیمت مصرف کننده یا همان CPI از بهمن ماه 13۹8 تا پایان 
مرداد ماه ســال جاری مجموعا 2۰% رشــد داشته است، و در 
پایان مرداد ماه به حدود 235.۹ رســیده است، این یعنی طی 
7 ماه گذشــته قیمت ها 2۰% افزایش پیدا کرده اند، طبیعتا این 
متوسط کل ســبد کاالیی موجود در کشــور می  باشد و برای 
بسیاری از مردم به فراخور نوع سبد کاالیی که دارند به مراتب 

متفاوت و چه بسا بیشتر نیز بوده است.
4- روند شاخص قیمت مصرف کننده در سال 13۹8 نسبت به 
سال 13۹7 روندی کاهشــی بوده است به طوری که شاخص 
۹ ماه از ســال ۹8 نســبت به ماه مشابه ســال ۹7 کمتر بوده 
همچنین مجموعا در 7 ماه از سال ۹8 شاخص قیمت ها نسبت 
به ماه قبل از آن کمتر بوده و در نتیجه رشــد قیمت ها کاهنده 
شده اســت، این روند تقریبا تا بعد از اسفند ماه ۹8 که مقایسه 
قیمت های آن نسبت به ماه قبل بوده ادامه داشته است، متوسط 
CPI ماهانه ســال 13۹7 حدود 3.3% بود اما این عدد در سال 
13۹8 به 1.7% رســید که نشان می داد میزان رشد قیمت ها در 
ســال 13۹8 به مراتب کمتر از سال قبل بوده است این بدان 
معنا اســت که رشد کلی شــاخص قیمت مصرف کننده و در 
نتیجه قیمت ها در ســال 13۹8 به نســبت سال قبل از آن به 

مراتب کمتر بوده است.
 اما این روند کاهنده اساســا در ســال ۹۹ تغییر کرده است، به 
طوری که جز فروردین ماه در همه ماه های امســال شــاخص 
قیمت هر ماه نســبت ماه مشابه سال گذشته بیشتر شده است 
به گونه ای که روند به 2 ســال قبل یعنی سال 13۹7 شباهت 

زیادی یافته است.
CPI -5 در مرداد ماه سال ۹۹ نسبت مرداد ماه سال ۹8 از ۰.7 
درصد به 3.5 درصد رســیده و این یعنی میزان شاخص  قیمت 
مصرف کننده ماهیانه در مرداد ماه سال ۹۹ حدود 5 برابر بیشتر 
از مرداد ماه سال گذشته رشد داشته است و نشان از رشد بهای 

کاال و خدمات در سال ۹۹ به نسبت قبل دارد.
۶- برای اثبات این مدعا که رشد قیمت ها به سال ۹7 شباهت 
یافته می توان به رشد شاخص قیمت مصرف کننده در اسفند ماه 
هر ســال به نسبت اسفند ماه سال قبل از آن می توان نیز اشاره 
کرد، این شاخص در پایان اسفند 13۹8 به نسبت اسفند 13۹7 
حدود 22% رشــد داشــته در حالی که در مدت مشابه در سال 
13۹7 این شاخص 47% افزایش پیدا کرده است و این در حالی 
که برای همین بازه زمانی در ســال 13۹۶ رشد شاخص قیمت 

مصرف کننده یا همان CPI 7% بوده است.
7- اگر شــاخص قیمت مصرف کننده را برای 5 ماه اول سال 
۹۹ ) پایان اســفند ۹8 تا مرداد 13۹۹( محاسبه کنیم به عددی 
حدود 17% می رســیم، اما CPI مدت مشابه در سال ۹8 حدود 
1۰% ، در ســال ۹7 حدود 15%  و در سال ۹۶ حدود 3% بوده 
اســت، چنین روندی این نگرانی را جدی تر  می  کند که خدای 
نکرده وضعیت اقتصادی کشــور از منظر رشــد تورم مجدد به 

سال 13۹7 برسد.
در نهایــت آنچــه از آمار و داده ها به نظر می رســد وضعیت نه 
چندان مطلوب اقتصادی کشــور اســت که طبیعتا به مسائل 
متعــددی همچون شــیوع کرونا، رکــود فعالیت های صنعتی، 
تحریم های اقتصادی، سوء مدیریت ها در سطوح مختلف و .... 
بســتگی دارد، اما باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت اقتصاد و 
دارایی و بانک مرکزی می توانند با توجه به کسری بودجه نیاز 
روز افزون دولت به منابع مالی را از طریق ابزارهای جدیدتری 
همچون فروش اوراق بدهی پاســخ بدهند و یا ناچار می شوند با 
چاپ پول موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه رشــد نقدینگی 
و در نهایت افزایش تقاضا در بازار و رشــد روز افزون قیمت ها 

و تورم می شوند؟
*کارشناس اقتصادی  

تحلیل هفته

مردم هنوز داغ تغییر قیمت بنزین در آبان ۹8 را فراموش نکرده اند 
که بــار دیگر ایــن کاالی تعیین کننده وضعیت اقتصاد کشــور، 
موردتوجه سیاســت گذاران قرار گرفته اســت. نمایندگان مجلس 
یازدهم قصد دارند بااستفاده از کلیدواژه های »عدالت« و »خانواده« 

که نزد جامعه مقدس هستند، قیمت بنزین را آزاد کنند.
در طرح موســوم به »سهمیه بندی بنزین ســرانه خانوار« که ارث 
مجلس قبلی اســت، قرار است سهمیه بنزین از »خودرو« به افراد 
منتقل شــود. حامیان این طرح بیان می کنند که »سهمیه خودرو« 
فقــط به جیب صاحبان خودرو واریز می شــود و 5۰ درصد از افراد 
جامعه که صاحب خودرو نیســتند، از آن محروم می شــوند و این 
در تضاد با عدالت اجتماعی اســت؛ چراکــه هر نوع یارانه ای برای 
بازتوزیع ثروت به نفع اقشــار مســتضعف برقرار می شود، ولی در 
وضعیت فعلی، این یارانه به جیب قشر مرفه یا طبقه متوسط واریز 
می شــود و مســتضعفین از آن بهره ای ندارند، پس باید طرحی نو 
درانداخت و با تغییر ســهمیه بنزین از »خودرو« به »افراد«، گامی 

برای تحقق عدالت اجتماعی برداشت.
در وهله اول، این استدالل به نظر منطقی است و باید از آن حمایت 
کرد؛ اما اگر باتوجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور موشکافانه 
بــه این طرح نگاه کنیم، ضعف های آن را درمی یابیم. در ادامه این 

ضعف ها را باهم بررسی خواهیم کرد:
ابهــام در قیمت بنزین: طبق این طــرح، در ابتدای هر ماه به هر 
شهروند ایرانی ســی لیتر بنزین با قیمت سال ۹7 اختصاص داده 
می شــود. هر شهروند ایرانی حق دارد سهمیه بنزین ماهانه خود را 
مصرف کند، به دیگری بفروشد یا در پایان دوره به دولت بازگرداند 
و معادل ریالی آن را از دولت بگیرد. ضمن اینکه اگر فردی بخواهد 
بیشــتر از سهمیه ماهانه، بنزین مصرف کند و این مصرف مازاد بر 
سهمیه را از دولت بگیرد، باید هزینه ای معادل نوددرصد قیمت فوب 

خلیج فــارس را بپردازد. معادل ریالی قیمت فوب خلیج فارس طبق 
معادله زیر محاسبه می شود:

دالر*فوب قیمت 1۰۰=فوب قیمت ریالی معادل
طبق این معادله، قیمت بنزین داخلی به دو متغیر »قیمت دالر« و 
»قیمت فوب خلیج فارس« وابسته است که هیجکدام ثبات ندارند؛ 
یعنی هم قیمت دالر به صــورت روزانه تغییر می کند و هم قیمت 
بنزین فوب خلیج فارس تابعی از قیمت جهانی نفت است که با تغییر 
آن، قیمت بنزین هــم تغییر خواهد کرد. درحال حاضر قیمت فوب 
خلیج فارس برای بنزین عادی بیست ِسنت و برای بنزین سوپر 25 
سنت است که اگر در معادله فوق جای گذاری کنیم، با فرض دالر 

2۰۰۰۰ تومانی، خواهیم داشت:
2۰۰۰۰*2۰1۰۰=4۰۰۰: عادی بنزین داخلی قیمت
2۰۰۰۰*251۰۰=5۰۰۰: سوپر بنزین داخلی قیمت

نوددرصد قیمت های باال برابر اســت بــا 3۶۰۰ )بنزین عادی( و 
45۰۰ )بنزین سوپر(؛ یعنی ســقف قیمت بنزین داخلی –با فرض 
ثبات قیمت دالر و قیمت جهانی نفت- با این دو عدد برابر است؛ اما 
اگر قیمت دالر کاهش یا افزایش یابد، و همچنین اگر قیمت جهانی 
نفت باال برود، سقف قیمت داخلی بنزین نیز افزایش خواهد یافت؛ 
مثاًل با افزایش قیمت جهانی نفت به ۶4 دالر )طبق پیش بینی های 
بازارهــای مالی(، قیمت بنزین فوب خلیج فارس نیز به 38 ِســنت 
می رسد که در این صورت قیمت سقف بنزین عادی به ۶84۰ تومان 
افزایش خواهد یافت. فرمول قیمت گذاری بنزین در این طرح واضح 
اســت، اما قیمت بنزین مبهم است؛ به عبارت دیگر، حداقل قیمت 
بنزین همان قیمت سال ۹7 است و سقف آن به قیمت دالر و فوب 
خلیج فارس بســتگی دارد. هزینه مصرف کننده تا سقف سی لیتر 
مشــخص است؛ اما پس از آن تابعی از قوانین بازار آزاد )با احتساب 
سقف قیمتی دولت( است. استفاده از قوانین بازار آزاد برای محاسبه 
قیمت، بد نیســت؛ اما وقتی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، 
تعرفه های گمرکی و بســیاری دیگر از متغیرهای قیمتی کشور با 

مصوبه دولتی تعیین می شوند، واگذاری تعیین قیمت بنزین به بازار 
آزاد عقالنی به نظر نمی رسد.

البته قیمت های باال، بدون درنظر گرفتن مالیات ســوخت، هزینه 
حمل ونقل و دیگر هزینه های سربار محاسبه شده اند.

تقویت یا تضعیف مســتضعفین: طبق گفته های حامیان این طرح، 
پس از اجــرای آن، دولت حق ندارد قیمــت حمل ونقل عمومی را 
افزایش دهد. بسیاری از رانندگان تاکسی و اتوبوس های خصوصی 
درون شهری از اقشــار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند. با اجرای 
این طــرح، هزینه های این اقشــار باال می رود، ولــی درآمد آنان 
لزوماً به میزان هزینه های آنان زیاد نمی شــود و درمجموع وضعیت 
اقتصادی آنان به احتمال زیاد، بدتر خواهد شد. البته اگر قبول کنیم 
که دولت بتواند مانع افزایش قیمت حمل ونقل عمومی بشود. طبق 
تجربــه و پس از مدت کوتاهی، دولت چــاره ای جز افزایش قیمت 
نخواهد داشــت. چرا ما قوانینی وضع می کنیم که می دانیم اجرائی 
نیســتند؟ آیا طرحی که عقالنیت ندارد، می تواند عدالت را تحقق 

بخشد؟
نکته دیگر آنکه مجموع سهمیه بنزینی همه شهروندان، از مجموع 
بنزین مصرفی کشــور در یک ماه کمتر است؛ یعنی با اجرای این 
طرح، هزینه بنزین همــه مردم افزایش می یابد که به تبع آن تورم 
کشــور نیز باال خواهد رفت که به معنای کاهش رفاه اقشار ضعیف 

است.
تحقق عدالت یا چاه ویل برجامــی دیگر: این طرح صرفاً در ابعاد 

مالی و اقتصادی خالصه نمی شــود، بلکه ابعاد سیاسی نیز خواهد 
داشت. همان طور که بیان شد، طبق این طرح، قیمت بنزین داخلی 
تابعی از قیمت دالر است. افزایش قیمت دالر، سقف قیمت بنزین 
را افزایش می دهد. وابســتگی قیمت بنزین به قیمت دالر، در چند 
ماه آینده می تواند مسیر تحمیل برجامی دیگر به کشور را باز کند. 
درواقع، این طرح، قیمت بنزین را به ســفره مردم گره می زند و راه 
را برای رفتارهای پوپولیستی حامیان برجام باز می کند تا بار دیگر 
با طرح شعارهای عوام فریب، یکی دیگر از ابزارهای قدرت ملی را 
درقبال »تقریباً« هیچ بفروشند. وقتی قیمت بنزین تابعی از قیمت 
دالر باشــد، طرح شعار توخالی ولی خوش آب ورنگ »مذاکره برای 
بهبود اقتصاد« کاماًل محتمل اســت و حامیان برجام که روزگاری 
مدعی ارقام 3۰۰ میلیون یورویی بودند، دوباره دروغ های مشابهی 
پمپاژ می کنند تا شاید بتوانند در عرصه رقابت ریاست جمهوری پیروز 
شوند و دوباره وضعیت اقتصاد کشــور را به خودکار رئیس جمهور 
»شیطان بزرگ« گره بزنند؛ دوباره تورم های کمرشکن را به مردم 
تحمیل کنند؛ دوباره قیمت دالر را به بیش از پنج برابر افزایش دهند 

و دوباره فاصله غنی و فقیر را افزایش دهند.
البته شاید چنین به نظر برسد که افزایش قیمت بنزین در وهله اول 
درآمد فروشنده بنزین را افزایش می دهد؛ اما افزایش قیمت بنزین، 
اگــر فقط در یک مرحله، درآمد فروشــنده را افزایش دهد، اما اثر 
تورمی آن در چند مرحله خود را نشان می دهد و درمجموع هزینه 

فروشنده بنزین را هم از درآمدش بیشتر خواهد کرد.

رشاد نخستین و محمد علی حسنی نیک

آیا طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار عقالنی است

شهریار حسین بر *چالش دوباره بنزینی در اقتصاد کشور

قیمت مسکن در شرق تهران برای واحدهای نوساز بین متری 14 
تا 8۰ میلیون تومان متفاوت است. محله ای که ملک در آن قرار 
گرفته، امکانات واحد، مواد و مصالح، کوچه و خیابان و... از عوامل 

تاثیرگذار در قیمت مسکن در شرق پایتخت است.
 اگر قصد خرید مسکن در شــرق تهران را دارید، باید بدانید که 
تفاوت قیمت بسیار زیادی در محله های مختلف شرق وجود دارد. 
قیمت مسکن در این منطقه نوسان بسیار زیادی دارد و می توان از 
متری 14 میلیون تومان تا متری 8۰ میلیون تومان در این منطقه 
واحد یافت. در ادامه قیمت مســکن در محله های مختلف شرق 
تهران را مقایســه خواهیم کرد و به بررسی عواملی که در قیمت 

مسکن در این منطقه دخیل است، خواهیم پرداخت.
به گفته کارشناسان مشاور امالک در محدوده شرق تهران، قیمت 
مســکن در این منطقه مدتی اســت که تغییری نداشته و ثبات 
بر قیمت مســکن حاکم است. اما مسئله ای که همه کارشناسان 
مشاور امالک بر آن اتفاق نظر دارند، این است که قیمت مسکن 
در شرق آنقدر در این چند ماه باال رفته که بیش از آن جایی برای 
باال رفتن ندارد و اگر باالتر از این برود، دیگر خرید و فروشــی در 
حوزه مسکن نداریم. هرچند درحال حاضر هم خرید و فروش به 

آن صورت انجام نمی شود.
پاســداران، تهران نو، حشــمتیه، وحیدیه، پیروزی، تهران پارس، 
نارمــک، ابوذر، حکیمیــه، نظام آباد، شــمس آباد، مجیدیه و... از 
محله های مهم و معروف در شرق تهران است که نظر خریداران 
زیادی را برای خرید مسکن به خود جلب کرده است. تهران پارس، 
پیروزی، نارمک و پاسداران جز محله های محبوب تر و پرطرفدارتر 
در شرق است و قیمت آن نیز باالتر از سایر محله های شرق است. 
البته در خصوص قیمت، این موضوع کلی اســت و در هریک از 
محله ها مناطقی وجود دارد که قیمت آن باالتر از محله هایی که 

نام برده شد باشد.
قیمت مسکن در محله های مختلف شرق تهران ��

یک کارشــناس مشــاور امالک در محله حشمتیه، در خصوص 
قیمت مســکن در این محله گفت: قیمت مســکن در حشمتیه، 
برای واحدهای نوساز از متری 22 میلیون تومان شروع می شود. 
البته این قیمت به طور میانگین است و ممکن است فروشنده ای 
برای فروش عجله داشــته باشــد و پایین تر از این هم ملک را 

بفروشد. یک واحد آپارتمان ۶۶ متری و 7 سال ساخت در آقابیگی 
یک میلیارد و ۶5۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. قیمت 
مسکن نوســاز در این محله حدوداً از 8۰۰ میلیون تومان شروع 
می شود و می توان با 8۰۰ میلیون تومان واحدی نوساز در حشمتیه 

خرید.
وحیدیه نیز یکی دیگر از محله های واقع در شرق پایتخت است. 
قیمت مســکن در این محله برای یک واحد نوساز حداقل متری 
18 میلیون تومان است و به طور میانگین بین 2۰ تا 22 میلیون 
تومان برای هر متر مربع خرید و فروش می شود. یک واحد 111 
متری در این محله متری 1۹ میلیون تومان قیمت گذاری شــده 
اســت. به گفته یک کارشناس مشاور امالک در وحیدیه، حداکثر 
قیمــت برای خرید و فروش مســکن در این محله متری 2۶ تا 
27 میلیون تومان اســت که البته معامله در این قیمت بسیار نادر 
اســت و اکثر معامالت در همان بازه 2۰ تــا 22 میلیون تومان 

انجام می شود.
محله پیــروزی هم یکی از محله های پرطرفــدار در منطقه 13 
و شرق تهران است. پرســتار و نیروهوایی نیز از بهترین مناطق 
پیروزی است. قیمت مسکن نوســاز در پیروزی به طور متوسط 
بین 24 تا 35 میلیون تومان به ازای هر متر مربع متغیر است. اگر 
می خواهید در پیروزی واحدی بخرید، قیمت مسکن در این محله 
بسیار متفاوت است و جزئیاتی چون کوچه، خیابان و... تأثیر زیادی 
در قیمت دارد و می توان واحدهایی با قیمت پایین تر از 24 متری 

میلیون تومان در مناطق ضعیف تر پیروزی پیدا کرد.
یکی دیگر از محله های پرطرفدار شرق تهران، تهران پارس است. 
به گفته کارشناســان مشاور امالکی که در محدوده تهران پارس 
فعالیت دارند، قیمت مسکن در این محله کوچه به کوچه متفاوت 
اســت و حتی کوچه هایی وجود دارد که به عنوان برند شــناخته 
می شود! قیمت مسکن برای واحدهای نوساز تهران پارس بین 25 

تا 55 میلیون تومان در ازای هر متر مربع متغیر است.
تهران پارس به دو قســمت شــرقی و غربی تقسیم می شود که 
قیمت مســکن در تهران پارس غربی باالتر تهران پارس شرقی 
اســت. کوچه و خیابان های برند مثل مهرنامی نیز تا 55 میلیون 

تومــان قیمت گذاری می شــود. البته قیمت مســکن در مناطق 
ضعیف تری مثل خاک سفید پایین تر است و با متری 18 میلیون 

تومان هم می توان در خاک سفید واحد نوساز خرید.
نارمک نیز یکی دیگر از محله های محبوب شــرق تهران است. 
قیمت مســکن در نارمک برای واحدهای نوســاز از متری 3۰ 
میلیون تومان شــروع می شــود و تا متــری 4۰ میلیون تومان 
می رســد. رضوان، جویبار، هفت حوض و... از مناطق معروف تر 
و پرطرفدارتر در این محله اســت. قیمت مسکن در این مناطق 
حدوداً از متری 34 میلیون تومان شروع می شود که بازهم برای 

تعیین تخصصی تر قیمت نیاز به بررسی خود ساختمان است.
ابوذر یکی از محله های شــرق تهران اســت که در منطقه 15 
شــهرداری قرار دارد. یک کارشــناس مشــاور امالک در محله 
ابــوذر، درخصوص قیمت مســکن در این محله اظهار داشــت: 
قیمت مســکن در این محله از متری 2۰ میلیون تومان شــروع 
می شود؛ البته نکته ای که وجود دارد این است که برخی مشاوران 
می گویند: دالل ها در این محله مســکن را متری 4 تا 5 میلیون 
تومان ارزان تر می خرند و سپس همان ملک را به قیمت باالتر به 

خریدار و مصرف کننده می فروشند!
وی گفت: قیمت اصلی مســکن در بســیاری اوقات با قیمتی که 
معامله می شود متفاوت است و این تفاوت قیمت چیزی حدود 4 الی 
5 میلیون تومان اســت. همچنین مسئله دیگر این است که برخی 
مشاوران امالک کمیسیون و حق مشاور را از روی قیمت ملک بر 
می دارند. یعنی اگر قیمت مســکن متری 22 میلیون تومان است. 
آن ها متری 23 میلیون تومان می فروشند و یک میلیون در هر متر 

مربع را به عنوان حق مشاور و کمیسیون برمی دارند.
پاسداران محله ای دیگر در شرق تهران است که تا حدی به سمت 
شــمال تهران متمایل اســت و این باعث شده تا قیمت مسکن 
در آن باالتر از ســایر محله های شرق باشد و تعداد آپارتمان های 
لوکس در آن بیشتر اســت. قیمت مسکن در پاسداران از متری 
4۰.45 میلیون تومان شروع شده و تا متری 75.8۰ میلیون تومان 
می رسد. البته قیمت های یادشــده برای واحدهای نوساز است و 

واحدهای قدیمی تر قیمت پایین تری دارد.

حکیمیه نیز یکی دیگر از محله های شرق تهران و واقع در منطقه 
4 اســت. قیمت مســکن در این محله برای واحدهای نوساز از 
متری 14 میلیون تومان شروع شده و تا متری 3۰ میلیون تومان 
می رسد. واحدهای قدیمی تر نیز با قیمتی پایین تر عرضه می شود 

و باید سال ساخت و... را برای تعیین قیمت در نظر گرفت.
یــک واحد 112 متری در تهران نو متری 27 میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان قیمت گذاری شده است. این واحد نوساز بوده و دارای تمام 
امکانات است. اشــراقی و.. از مناطق ضعیف تر در تهران نو است 
که واحدهای نوســاز آن از متری 21 میلیون تومان قیمت گذاری 
می شود.3۰ متری، امامت و... از مناطق گران قیمت تر در تهران 
نو اســت که قیمت واحد نوساز در آن از متری 27 میلیون تومان 

شروع می شود.
نظام آباد نیز یکی از محله های واقع در شرق تهران است. قیمت 
مســکن در این محله برای واحدهای نوساز از متری 18 میلیون 
تومان شــروع می شود. یک واحد 7۶ متری و بدون پارکینگ در 

این محله متری 1۹ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
شــمس آباد یکی از محله های منطقه 4 شهرداری است. قیمت 
مســکن در این محله از متری 25 میلیــون تومان تا متری 4۰ 
میلیون تومان متغیر است. آپارتمان های شمال این محله قیمت 
باالتری نســبت به آپارتمان های جنوب آن دارد. هرچه به سمت 
پاسداران نزدیک شوید، قیمت مسکن در شمس آباد باالتر می رود. 
بهارســتان و... از مناطق گران تر این محله است و قیمت آن به 

متری 4۰ میلیون تومان هم می رسد.
مجیدیه نیز محله ای در شــرق تهران اســت. قیمت مســکن 
در ایــن محله برای واحدها متراژ بــزرگ و متراژ پایین متفاوت 
است. واحدهای متراژ باالی نوســاز از متری 23 میلیون تومان 
تا متری 28 میلیون تومان قیمت گذاری می شــود. قیمت مسکن 
برای واحدهای متراژ پایین نوساز نیز بین متری 25 تا 3۰ میلیون 

تومان متغیر است.
در نهایت باید گفت قیمت مســکن در شــرق تهران تحت تأثیر 
مولفه های گوناگونی قرار دارد. نوســان قیمت نیز در این منطقه 
بسیار باالســت و ممکن است در فاصله 5۰ متر اختالف قیمتی 
5 میلیون تومانی را برای هر متر مربع مشاهده کنید. قیمت های 
یادشــده برای واحدهای نوساز است و اگر می خواهید، واحدهای 
قدیمی تر بخرید، قیمت مســکن متفاوت است و پایین تر از ارقام 

گفته شده است.

قیمت مسکن در شرق تهرانسیده زهرا محمودی

دالالن واسطه خرید می شوند!

 رتبه ایران در سومین 
تجارت پرسود جهان

مدیر موزه علوم زمین ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی رتبه 
جهانی ایران در فناوری فرآوری ســنگ های قیمتی را پنجاهم ذکر کرد 
و گفت: در حالی ایران ســنگ های قیمتــی خود را به صورت خام صادر 
می کند که برخی از کشــورها مانند هند و چین این ســنگ های خام را 
خریداری می کنند تا عالوه بر ایجاد اشـــتغال، منابع ارزی قابل توجهی 
را با فرآوری و تراش این نوع ســنگ ها جذب  کنند.بهرام صادقی با بیان 
این که امروزه حدود ۱۰۰ کانی در شمار سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
قرار می گیرند، افزود: ایران با وجود پیشینه تاریخی و توانمندی طبیعی و 

نیز وجود نیروی عظیم قشــر جوان در این زمینه دچار یک عقب افتادگی 
مزمن و غفلت تاریخی اســت، به گونه ای کــه ارزش افزوده حاصل از 
فرآوری گوهرها ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد است و ارزش تولید و تجارت جهانی 
ســنگ های قیمتی بر اســاس اطالعات منابع خارجی به بیش از ۱۰۰۰ 
میلیارد دالر می رســد. وی با بیان اینکه سهم کشورمان در این تجارت 
پرسود رقم ۰.۰۰۲ برآورد شده است، خاطر نشان کرد: این درحالی است 
که بررسی ها نشــان می دهد، تجارت سنگ های قیمتی پس از تجارت  
اســلحه و موادمخدر سومین تجارت پرسود جهان محسوب می شود.این 
کارشــناس ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با تاکید بر این که فرآوری 
صحیح  به روش های مکانیزه و جدید بر روی این گونه ســنگ ها باعث 
ارزش افزوده بســیاری می شود، خاطرنشــان کرد: عالوه بر آن می تواند 

نقش اساسی در ایجاد اشتغال نیز ایفا کند و از سویی نرخ سرمایه گذاری 
ســرانه اشتغال در این بخش بســیار کمتر از بخش های دیگر صنعتی و 
حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آنهاســت و از سوی دیگر فضا برای ایجاد اشتغال 
چهار تا پنج متر مربع برای هر نفر اســت. به گفته وی، کارشناســان بر 
ایــن باورند که ارزش افزوده ســنگ های قیمتی فرآوری شــده تا ۷۰۰ 
درصد قیمت سنگ خام و ســنگ های نیمه قیمتی تا ۳۰۰ درصد قیمت 
ســنگ خام آنهاســت و این آمار و ارقام، ضرورت توســعه تراش گوهر 
ســنگ ها و فرآوری آنها را آشکار می کند. مدیر موزه علوم زمین با بیان 
این که سنگ های »کهربا«، »آمیتیست«، »مرجان«، »الماس«، »زمرد«، 
»گارنت«، »ژاد«، »ژاسپر«، »الپیس«، »الزولی«، »مروارید در کوهی«، 
»یاقوت قرمز«، »سرپانتین« و »فیروزه« برای جواهرسازی مورد استفاده 

قرار می گیرند، تصریح کرد: این سنگ ها نمایانگر میزان ثروت و جایگاه 
اجتماعی دارنده آن محســوب می شــود و از حدود پنج هزار نمونه کانی 
فقط ۱۰۰ نمونه به عنوان گوهر مورد اســتفاده قرارمی گیرند. بهرامی با 
بیان اینکه ســایر سنگ های گرانبها در مجموعه سنگ های نیمه قیمتی 
قرار داده شده اند و این سنگ ها بیشتر از جنس کوارتز هستند، این دسته 
از ســنگ های نیمه قیمتی را شــامل »عقیق«، »کهربا«، »آمتیست«، 
»آکوامارین«، »سنگ دلربا یا آونتورین«، »سنگ یمانی«، »کریزوکوال«، 
»سیترین«، »گارنت« )یاقوت سیالن(، »هماتیت«، »یشم«، »جاسپر«، 
»کهربای ســیاه«، »کونزایت«، »الجورد«، »ماالکیت«، »سنگ قمر«، 
»ابسیدین«، »اُنیکس« )عقیق ســیاه(، »زبرجد«، »رودونیت«، »سنگ 

خورشیدی«، »چشم ببر«، »تانزانیت«، »توپاز« و »تورمالین« دانست.

 2۰۰ سال طول می کشد کارگران 
خانه دار شوند!

یک مقام مسئول کارگری می گوید وام مسکن به کار کارگران نمی 
آید و آنها با حقوق حداقلی و دریافتی اندکی که دارند 2۰۰ سال باید 

کار کنند تا صاحب یک خانه شوند.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا، درباره تاثیر پرداخت وام مسکن در 
صاحبخانه شدن کارگران، گفت: شاید نیت از دادن وام های مسکن 
کمک به خانــه دار کردن کارگران و گروه های کم درآمد و محروم 
جامعه باشد ولی با تجربه ای که در این زمینه داریم این وام ها چندان 

به کار کارگران نیامده اســت. وی با بیــان اینکه در حال حاضر 7۰ 
درصــد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و 
2۰۰ هزار تومان قسط را ندارند، گفت: با وضعیتی که در بحث قیمت 
مســکن به وجود آمده کارگران از این طرح ها استقبال نمی کنند. 
وقتی کارگر با حداقل حقوق کار می کند و یک خانه دست کم 5۰۰ 
میلیون تومان برایش آب می خورد او باید 2۰۰ ســال کار کند تا از 
عهــده خرید یک خانه برآید مگر اینکه دولت به میدان بیاید و مثل 
مسکن مهر یکســری امکانات و منابع و زمین های دولتی را برای 
این منظور اختصاص بدهد. رئیس کانون شــورای اسالمی کار البرز 
با تاکید بر اختصاص زمین های دســتگاه های دولتی برای خانه دار 

شدن کارگران، گفت: در جلسه اخیری که در معاونت فرهنگی وزارت 
کار در خصوص راهکارهای تامین مسکن کارگران داشتیم پیشنهاد 
شــد که تعاونی های مسکن کارگری ایجاد شوند و ظرفیت تشکل 
های کارگری در معرفی کارگران فاقد مسکن مورد استفاده قرار گیرد. 
همچنین مقرر شد در بحث پرداخت وام طرف حساب بانک نشویم و 
قرارداد بین بانک و سازنده منعقد شود. اصالنی در ادامه درباره ساخت 
مســکن کارگری در جوار شــهرک های صنعتی ابراز عقیده کرد و 
گفت: طبعا ساخت خانه برای کارگران شاغل در شهرک های صنعتی 
تاثیرگذار است و به متعادل شدن قیمت ها در بازار منجر می شود ولی 

قبل از هر چیز باید وضعیت کارگر و کارفرما مشخص شود.
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از ابتدای ماه محرم، این موضوع که چرا مانند سال های گذشته 
شاهد ســیاه پوش شدن شهر تهران از ســوی مدیریت شهری 
نیســتیم، به محل مباحثات و حتی مجادالت کالمی و مجازی 

تبدیل شد.
در شــرایطی انتظار سیاه پوش کردن شــهر از شهرداری مطرح 
می شــود که از دیرباز و در طهران قدیم، این صاحبان تکیه ها، 
حســینیه ها و هیأت های مردمی، مردم کوچه و بازار و اهالی و 
کســبه محل بودند که محله های خود را سیاه پوش می کردند، 
نه بلدیه و شــهرداری و اگر قرار باشد نگاه اداری به موضوعی 
همچون ســیاه پوش کردن شــهر نیز داشته باشــیم، باز جاِی 
بسیاری از دســتگاه های فرهنگی که بودجه های عظیم تبلیغی 
دریافت می کنند، پیش و بیش از شــهرداری در این ماجرا خالی 

است.
به نظر می رســد اعتراضات به موضوع ســیاه پوش شدن شهر 
بیش از این که خاســتگاه و ریشه دین محورانه و شریعت مدارانه 
داشــته باشــد، رنگ و بوی جناحی و سیاســی دارد و حاال که 

عاشورا رســیده ایم و تب و تاب ها فرو نشســته است، خالی از 
لطف نیســت که به این بهانه ای به چگونگــی عزاداری مردم 
تهران و ســیاه پوش کردن شــهر به مناسبت ماه محرم در گذر 

زمان بپردازیم.
در طهران قدیم، حضور آحاد و اقشــار مختلف مردم در مجالس 
عزای امام حسین )ع(، حاکی از شور و شعور شهروندان و عشق 
آنها به ســاالر و ســرور شــهیدان بود و عزاداران با هر جایگاه 
اجتماعی و توان مالی، با اشتیاق و عشق در پی آن بودند که در 
این ایام با برپایی خیمه های عزا و ســیاه پوش کردن محله های 
شــهر و حتی با برافراشتن پرچم ســیاه یا زدن کتیبه مشکی بر 
ســردر خانه شــان در عزاداری امام حسین )ع(، سهیم و شریک 

باشند.
مساجد، تکایا، حسینیه ها و سقاخانه های تهران از یکی دو هفته 
قبل از آغاز ماه محرم برای اســتقبال از عزای امام حسین )ع( 
آماده می شدند و از روز اول محرم نه تنها سطح شهر و کوچه ها 
و خیابان ها از ســوی مردم سیاه پوش می شدند، بلکه از روز اول 

مــاه محرم، مرد و زن و پیر و جــوان به تدریج رخت عزا به تن 
می کردند و سیاه پوش می شــدند و به یک باره با شهری روبه رو 
می شــدیم که هم فضاها و معابر آن و هم شــهروندانش جامه 
مشــکی پوشیده بودند تا جایی که حتی یکی از نذرهای مرسوم 

مردم، نذر پیراهن سیاه و پارچه مشکی بود.
کوچه پس کوچه های تهــران از زمان های قدیم همزمان با آغاز 
ماه محرم، عزادار امام حسین )ع( می شدند و عزاداران برای سید 
و ساالر شهیدان در طول تاریخ پررنگ نگه داشته شده است. از 
گذشته، تکیه ها مکان هایی بودند برای برگزاری مراسم عزاداری 
ایــام محــرم و هر محله تکیــه مخصوص به خود را داشــت، 
تکیه هایی همچون عودالجــان، لوطی علی خان و رضاقلی خان 
و البته هنوز هم تکیه هایی همانند تجریش، نیاوران و ســادات 
اخــوی باقی مانده اند. عالوه بر این، شــاهد فعالیت حســینیه 
کربالیی هــا در مرکز تهران با حضور عراقی ها و هیات افغانی ها 
در شــهر ری با حضور افغانستانی های مقیم کشورمان هستیم و 
حتی هموطنان ارمنی در محله مجیدیه با توزیع نذری به سوگ 

امام سوم شیعیان می نشینند.
در مجمــوع، عزاداری آگاهانه و عبرت آمــوز برای واقعه کربال، 
گوهری اســت ارزشــمند و گران بها که در قالب اَشکال متنوع 
فرهنگی در گذر زمان به تدریج شــکل گرفته است. اگر ادعای 
کاهش سیاه پوش شدن شهر در ماه محرم را بپذیریم، دلیل آن 
بیش از هر عاملی شرایط دوران کرونا است و این موضوع، هرگز 
به معنای کاهش عزاداری و کاســتن از ارادت و عشق مردم به 

صاحب این ماه عزیز نیست.
*کارشناس برنامه ریزی شهری  

در دل خیابان های پایتخت کســب وکارهایی وجود 
دارد که درآمدشــان از دود شدن پول جیب افرادی 
اســت که به دنبال لذت های کوتاه مدت هســتند؛ 
دودهایی که قیمتشــان با طال و دالر باال و پایین 

می شود.
 از مترو مولوی پیاده شدم و به خیابان رفتم بیشتر 
از همیشه شلوغ بود، سیل موتورهایی با جعبه های 
بزرگ که به عقب آنها بسته شده بودند به این طرف 
و آن طرف می رفتند. خبری از رعایت پروتکل های 
بهداشتی نبود اگر هم بود به تعداد انگشتان دست 
بود و من با آن ماسک و دستکش مثل کسی بودم 
که در جزیره ناشناخته ای راه می رود از مغازه ای که 

در آن نزدیکی بود آدرس کوچه ا… را خواستم.
آفتاب چادر گرم و داغش را روی سر شهر کشیده 
بود و شالق گرمش به صورت و بدن ها می خورد، 
هرکس مشــغول کاری است و به این طرف و آن 
طرف مــی رود؛ خیابان پر از موتــور و گاری هایی 
که به دنبال بردن روزی شــأن هستند به نزدیکی 
چهارراه مولوی رســیدم مغازه هایــی را دیدم که 
شلنگ های رنگارنگ با جلوه های زیبا و شیشه های 
بزرگ و کوچکی را پشــت ویترین گذاشته بودند 
به ســر در مغازه ها نگاه کردم »بورس انواع لوازم 
قلیان« فهمیدم که به کوچه ا… و به ابتدای بازار 
سیگارفروش ها رســیدم بازاری که در ابتدا مسقف 

است و با همان شکل و شمایل بازار تهران است.
پایم را که به داخل بازار گذاشــتم انگار وارد دنیای 
دیگر شــده بودم؛ تا چشــم کار می کرد مغازه های 
ســیگار فروشــی کوچک و بزرگــی را می دیدم؛ 
کوچــه عریض و طویلی بود که وســط آن عالوه 
بر ماشــین هایی که متعلق به کســبه بــازار بود 
دست فروشان زیادی بساط کرده بودند؛ هرکدامشان 
چند جعبه ســیگار داشــتند و بر روی یک صندلی 

پالستیکی زیر سایه بانی به انتظار مشتری بودند.
فروشــنده ها جوری نگاهم می کردنــد که گویی 
موجــود عجیبی را دیدند؛ نگاهی به کوچه انداختم 
دیدم که تقریباً هیچ زنی در این کوچه نیست دلیل 
نگاه های عجیب را فهمیدم اما برایم مهم نبود من 

آمده بودم تا ببینم زیر پوست شهر چه می گذرد.
قاچاق سیگار با قیمت های باال ��

همان ابتــدای کوچه به ســراغ مغــازه ای رفتم؛ 
علی، فروشــنده مغازه جوان 2۶ ساله ای با هیکل 
ورزشکاری درشتش به ســختی پشت پیشخوان 
مغازه قرار گرفته بود، سراغ یک سیگار الکچری را 

برای هدیه دادن گرفتم، علی همانطور که سیگاری 
را دود می کرد دو کتفش را باز کرد و سینه جلو داد و 
با لحن لوتی های قدیم گفت: »آبجی چنین چیزی 
را در مغازه هــای اینجا نمی توانی پیدا کنی چرا که 
تمامی مغازه های اینجا اکثراً عمده فروش هستند و 
تمام خرید و فروش هایشان در سامانه ثبت می شود 
این کار را انجام می دهنــد که مثاًل جلوی قاچاق 
گرفته شــود اما چه جلوگیری؟ پایت را که از مغازه 
بیرون بگذاری چیزهایی را می بینی که شــاید در 
هیچ کجای شهر پیدا نکنی. آن بیرون سیگارهای 
وارداتی و الکچری که محتوای بیشترشان دست 
ساز، شیمیایی و مرگبار اســت را پیدا می کنی آن 
هم با چه قیمت هایی ســرت سوت می کشد.« در 
همین حین مشــتری دیگر به سراغ علی می آید و 

من فرصت خداحافظی را به دست می آورم.
پایــم را از مغازه بیرون می گــذارم کمی کوچه را 
بــاال و پایین می کنم در تمام حد فاصل کوچه گاه 
کوچه های بن بســتی وجود داشــت که نمی دانم 
درونشــان چه خبر بود اما هرچه که بود چند جوان 
را می دیــدم که دایره وار کنار یکدیگر چیزی را رد 
و بدل می کنند؛ یکی شــأن که کنار می رود سریع 
چشــم می دوزم ببینم چه چیزی را خرید و فروش 
می کنند، بسته های کوچک سفید رنگی را می بینم 
که از این دســت می دهند و دســته ای تراول های 

صورتی رنگی بود که با دستی دیگر می گرفتند.
سیگارهایی با قیمت دو تا چهارمیلیونی ��

تقریباً اواســط کوچه بود که به نزدیکی پاســاژی 
رســیدم داخلش را نگاه کردم تقریبــاً بدون هیچ 
روزنه نوری بود ترس بــه جانم افتاده بود و داخل 
نرفتم جلوی درب پاساژ چندین مرد ایستاده بودند 
کــه تقریباً می توانم بگویم هرچــه که به ذهنتان 
می رسد را معامله می کردند؛ از سیگارهای الکچری 
و لوکس گرفته تا مواد مخدر و حتی دالر؛ به سراغ 
یکی از بســاطی های وسط کوچه رفتم سراغ یک 
ســیگار الکچری را برای هدیه دادن گرفتم مرد 
فروشنده همانطور که سرش در گوشی بود به شانه 
صاحب بساط کناری اش زد که تی شرتی آبی رنگ 
به تن داشــت و گفت آقا رضا سیگار شیک برای 

هدیه دادن بده خدمت خانوم.
آقا رضا تقریباً 34 ســاله بود لهجه ترکی داشــت، 
پرســید برای خانوم یا آقــا هدیه می خواهید؟ فکر 
می کــردم خیلی غیر ملموس باشــد کــه بگویم 
برای یک خانم ســیگار می خواهم. گفتم آقا؛ رضا 
بــی معطلی انبوهی از جعبه های مقابلم را نشــان 
داد و یکی یکی شــروع به معرفی کرد جعبه های 

رنگارنگی که هر کدام بوی متفاوتی داشت پرسید 
می خواهی فقــط جعبه اش خاص باشــد یا اینکه 
بوی خوبی هم داشته باشــد من هم گفتم هر دو 
را می خواهم همانطور که میان جعبه های ســیگار 
را می گشت گفت از دو تا چهار میلیون سیگار دارم 

بستگی دارد تا چه اندازه بخواهی هزینه کنی؟
گفتم هزینه اش مهم نیست و االن فقط برای قیمت 
گرفتن آمدم. سیگارهای مختلفی را نشانم می دهد 
یکی از جعبه ها ســیاه رنگ است و فقط دوچشم 
براق گربه مانند بر رویش نقش بسته است می گوید 
ایــن خیلی طرفــدار دارد و بــرای آقایان می برند 
کشــیدنش حال خوبی دارد؛ مدل دیگری را نشانم 
می دهد که جعبه ای استوانه ای و طالیی رنگ دارد 
می گوید این عکس چگووارا را دارد و از این عکس 
به عنوان یک آپشــن برای گران بودنش استفاده 

می کند چراکه قیمتش 45۰ هزار تومان بود.
تمام تصوراتم از غیرملموس بودن خرید ســیگار 
برای خانوم ها غلط بود چرا که رضا سیگارهایی با 
جعبه های صورتی و دخترانه ای را نشانم می دهد و 
می گوید اینها سبک تر هستند برای خانم ها می برند.

دودهای طالیی که با دالر محاسبه می شوند ��
می گویم اینهــا خیلی معمولی اســت دنبال یک 
سیگار خاص تر هســتم؛ برگ هم داری؟ رضا در 
جوابم می گوید اگر بــرگ مرغوب می خواهی باید 
به سراغ دوستم بروی نشانی چند بساط آن طرف تر 
از خودش را می دهد باهم به طرف صاحب بســاط 
می رویم، می گوید محســن! خانوم برگ مرغوب 

می خواهد از همان ها که جعبه اش شیک است.
محســن جوانی 3۰ ســاله بود صورتش از آفتاب 
سرخ شــده بود پیراهنی سفید رنگ به تن داشت. 
گفت آبجی چند لحظــه اینجا صبر کن تا برگردم 
تقریباً نیم ســاعتی گذشت که محسن با جعبه ای 
در دست برگشــت؛ رو به رویم ایستاد جعبه چوبی 
با قفل آهنــی طالیی رنگی را مقابلم گرفت؛ قفل 
را باز کرد. درون جعبه پارچه مخمل قرمز رنگی به 
شــکل زیبایی پهن شده بود و وسط آن یک جعبه 
دیگر بود، درون جعبه یک عدد ســیگار برگ جای 
گرفته بود. قیمتش را پرسیدم گفت قیمت این مدل 
برگ لحظه ای است هر روزی که بخواهی بخری 
باید زنگ بزنم و قیمت جدیدش را بپرســم با دالر 

باال و پایین می رود.
باز هم کوتاه نیامدم و قیمت حدودی اش را پرسیدم 
که در جواب گفــت قیمت امروز این مدل برگ 3 
و نیم تا 4 میلیون در می آید؛ بخواهی تخفیف هم 
می دهم، به این طرف و آن طرف نگاهی می اندازد 

و جعبه را می بندد.
می گوید: آبجی شــما معلوم اســت که دنبال یک 
جنس واقعاً خاص می گــردی، چرا ورقه طالها را 
نمی بــری؟ می گویم: مگــر داری؟ می خندد و در 
جوابم می گوید کافی اســت یک تلفن بزنم تا هر 
تعداد که بخواهی برایت مهیا کنم. البته چون توتون 
مرغوبی دارد و روکش طال دارد، قیمتش با قیمت 
طال باال و پایین می شــود. وزنش می کنیم و یک 
قیمتی می دهیم که هم شــما راضی باشی، هم ما 

سود کنیم.
کارتــش را می دهد تا هر زمــان که تصمیم برای 
خرید قطعی شــد با او تماس بگیرم می گوید ورقه 
طالها را اینجا نمی آورم بایــد قرار بگذاریم جای 
دیگری تحویلت بدهم و یا اینکه زنگ بزن تا بدهم 
پیک هایم برایت بیاورند، هزینه اش را هم کارت به 

کارت کن.
سیگار دانشجویی داریم! ��

از بساط محســن جدا می شوم، متوجه می شوم دو 
جوان با موتــور به دنبالم می آیند، معطل نمی کنند 
و کمی بعد از اینکه از محســن و بســاطش دور 
شــدم جلویم را می گیرند. می گویند: آبجی دنبال 
سیگار دانشجویی هستی؟ جا می خورم و می گویم 
ســیگار دانشجویی؟ یکی از آنها که شلواری گشاد 
و تی شــرت سبز رنگی به تن دارد می گوید: بله از 
همان هایی که بو ندارند و فقط حال خوبی پس از 

کشیدنشان داری، ماری جوانا هم داریم.
می گویم نه دنبال یک ســیگار شیک برای هدیه 
دادن بودم که پیدا کردم، پســر کناری اش دستی 
به موهــای عرق کــرده اش می کشــد و آنها را 
روی پیشــانی اش مرتب می کنــد و می گوید: اگر 
سیگارهای مرغوب و شیک می خواهی باید سراغ 

احمد تیزبین بروی او همه چیز دارد.
در یک نگاه ســیگار اصل و تقلبــی را از یکدیگر 
تشــخیص می دهد برای همین هم به او احمد تیز 
بین می گویند آدرس بســاطش را می دهند انتهای 

بازار و در یکی از همان بن بست های ترسناک بود 
از هر دو پسر جدا شدم کارت ویزیتشان را می دهند 

تا برایشان پیش دوستانم تبلیغ کنم.
پک های چندساعته برای الکچری بازها! ��

به سراغ بساط احمد تیزبین می روم، پسرها راست 
می گفتند همه چیز داشت؛ ترسی که محسن برای 
آوردن سیگار برگ مرغوب و ورقه های طال داشت، 
را ندارد چراکه این سیگارها را در بساطش به وضوح 

می دیدم.
سر صحبت را باز کردم و از او هم مثل بقیه قیمت 
ســیگارهای لوکســش را گرفتم که او هم مانند 
محســن گفت: قیمت ها لحظه ای است، با دالر و 
طال باال و پایین می شود. اما کاری می کنم مشتری 

ثابتم باشی سر قیمت باهم راه می آییم.
شرط احمد برای خرید سیگارهاش پرداخت هزینه 
آنها به دالر بود، از او پرســیدم که این ســیگارها 
مشتری هم دارد؟ احمد جعبه های سیگار بساطش 
را مرتب کرد و گفت چرا نداشــته باشد؟ مشتری 
ما بیشترشان کلکســیون دارها و بچه مایه دارها 
هستند؛ آن هایی که می خواهند یک لذت چندساعته 
را تجربه کننــد.د به اطراف نگاهــی می اندازد و 
می گوید بعضی هایشان زحمت به اینجا آمدن هم 
به خودشان نمی دهند و بیشــتر خریدشان با یک 
تلفن است و یا رابط های ما برایشان خرید می کنند 

و می فرستند.
از او جدامــی شــوم می خواهم از بــازار بیرون 
بیایم آفتاب تقریبًا وســط آســمان است از البه 
الی گاری هایی که جعبه های بزرگ ســیگار را 
بر روی آن هل می دهنــد می گذرم، به نزدیکی 
آن جمعیتــی می رســم که هر چیــزی را رد و 
بدل می کردند از آنها می گذرم؛ بســاطی هایی را 
می بینم که صاحب آنها عمومًا جوانان 2۰ تا 3۰ 
ســاله هســتند موقع خروج از بازار صدای یکی 
از آن مردها را می شــنوم، داد می زند و می گوید 
منبع: مهر »کنت قرمز اصل بفرما«.  

سیگارهای الکچری که با قیمت میلیونی فروخته می شود

دود با طعم دالر
فاطمه میرزا جعفری

یادداشت
اوضاع بلبشوی مهریه و بازار داغ سکه

چند روز قبل فیلمی از اداره اجرای ثبت تهران در فضای مجازی منتشر 
شد که نشان می داد تعداد بسیار زیادی از خانمها برای به اجرا گذاشتن 
مهریه خود به این اداره هجوم آورده اند و ناروا نیســت اگر بگوییم بین 
این ازدحام و افزایش قیمت ســکه ارتباطی وجود دارد. اگرچه مهریه 
از زمان های دور وجود داشــته است اما افزایش طالق، افزایش قیمت 
ســکه، تحوالت فرهنگی و باال بودن میزان مهریه موجب شده است 
که در ســالهای اخیر مساله مهریه تبدیل به یک معضل و بحران شود 
و افراد بســیاری دچار مشکالت شدیدی شــوند. احتمااًل همه دیده یا 
شنیده ایم که فالن مرد بعد از چندسال زندگی همسرش را با بهانه های 
واهی طالق داده و میزان مهریه آنقدر پایین بوده که زن بعد از ســالها 
زندگی مشترک نتوانسته با آن مبلغ زندگی خوبی فراهم کند. از سوی 
دیگــر نیز موارد زیادی وجود دارد که زوجین مهریه بســیار باالیی را 
تعیین کرده اند و زن همان روز اول زندگی مهریه خود را به اجرا گذاشته 
و مرد را با چالش بســیار دشواری مواجه کرده است. اما آیا راهی برای 
بهبــود این وضعیت وجود دارد؟ آیا راه حلی وجود دارد که نه زن دچار 
تنگناهایی شــود و نه مرد در ابتدای زندگی درگیر معضالت ناشــی از 
مهریه گردد؟ یک پیشــنهاد ساده و عملی برای حل مشکالت، لحاظ 
مبلغ معین ساالنه در صورت بقای رابطه زوجیت به عنوان شرط ضمن 
عقد می باشد. توضیح اینکه طرفین می توانند در ابتدا یک مهریه جزئی 
که جنبه هدیه دارد تعیین کنند و به صورت شــرط ضمن عقد اضافه 
کنند که: هرســاله در این تاریخ چنانچه زن در علقه زوجیت مرد باشد، 
مستحق دریافت فالن تعداد ســکه )مثاًل ده سکه( خواهد بود و زوج 
متعهد به پرداخت آن می باشد. در واقع به صورت تدریجی، به ازای هر 
ســال زندگی مشترک، زوجه مستحق دریافت مبلغی می شود و هرچه 
زندگی طوالنی تر شــود، این میزان نیز افزایــش پیدا می کند. به این 
ترتیب نه در ابتدا تعهد ســنگینی بر عهده مرد ایجاد می شــود و نه در 
آینده زن بی سرپناه و پشتوانه رها می شود. به ازای هر سال زندگی، زن 
مستحق دریافت مبلغی می گردد که اگرچه مهریه در معنای خاص خود 
نیست اما همان کارکرد مهریه را دارد. این پیشنهاد هم سازگار با قوانین 
جاری کشــور است و هم تعارضی با شریعت و فقه ندارد. الزم به ذکر 
است که این پیشنهاد قرار نیست به صورت اجباری برای همگان اجرا 
شود، بلکه می تواند صرفاً به عنوان یک گزینه پیش روی زوجین قرار 
داد تا خودشان تصمیم بگیرند.به نظر می رسد با اجرای چنین پیشنهادی 

می توان تا حدی زیادی از آسیبهای فوق الذکر جلوگیری کرد.
*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  

هیاتی ها 
 و شبهه همیشگی 

»غم و اندوه!«

و  دایمی  نقدهــای  تکراری جریانات از 
روشنفکری بر مجالس عزاداری و روضه خوانی حضرت ابا عبداهلل 
الحسین )ع(، اتهام تزریق غم و اندوه و رخوت در متن جامعه است. 
حتی برخی روشنفکران با اســتناد به برخی مقاطع تاریخی، ثمره 
مجالس روضه را مسئولیت گریزی اجتماعی دانسته اند و بر فقدان 
کنشگری سیاســی و اجتماعی در میان عزاداران حسینی و اهالی 

روضه تاکید کرده اند.
این مدعا هر چند در برخی مقاطع تاریخ صدق می کند و نمونه هایی 
از فجایع تاریخی چون اعدام ثقه االســالم تبریزی در روز عاشورا 
توسط روس ها، در ســایه غفلت و رخوت عزاداران حسینی اتفاق 
افتاده است، اما تطبیق کلی این ادعا بر دوره تاریخی حاضر، دور از 

انصاف و دقت عالمانه است.
حداقل از دهه چهل و پنجاه شمســی که آغــاز دوره رونق نگاه 
حماسی و سیاســی به واقعه عاشورا است، ماهیت مجالس روضه 
و شــخصیت هیاتی ها هم دچار تحوالت جدی شده است. بخش 
مهمی از هیاتی های دهه های اخیر، از کنشگران فعال فرهنگی و 
اجتماعی شــهرها و محالت بوده و هستند، آدم هایی پرشور و دور 
از فضاهای یاس آلود که اتفاقاً هیچ نســبتی هم با رخوت و ذلت 
پذیری ندارند. آن ها معمواًل بیش از دیگران، حواسشان به مردم و 
مشکالتشان هست و در مصائب عمومی جامعه چون جنگ، زلزله 
و ســیل اهل خدمت و ایثارگری هســتند.به گمانم نقطه اوج این 
فرهنگ مترقی در ســالهای جنگ اتفاق افتاد. سال هایی که نقطه 
شــروع تمام عملیات های نظامی مان، مجالس عزا و روضه خوانی 
بود. خروجی این مجالس، رزمندگانی پرانرژی، شاد و ستیهنده بود 
که با چشمانی خیس و لبهایی خندان، اوج حماسه ها را رقم زدند.

اگر کســی اهل تحقیق باشد، باید بیاندیشد و از خودش بپرسد که 
اگر ثمره روضه خوانی و گریستن بر امام حسین، یاس و رخوت و 
ذلت است، پس چرا رادیو عراق صادق آهنگران را »بلبل خمینی« 
نامیده بود و برای زنده یا مرده اش جایزه گذاشته بود؟! مگر جز این 
بود که عاشــورا و امام حسین، رمز پویایی و خروش رزمندگان ما 
شده بود؟! امروز هم علی رغم همه نقدهایی که به رفتارهای برخی 
هیاتی ها وارد اســت، کم و بیش همان فضای مسئولیت پذیری 
اجتماعی و شــادابی درونی در بچه هیاتی ها به چشــم می خورد. 
در همیــن روزهای کرونایی کم نبودند هیات هایی که ماســک 
می دوختند، محالت را ضدعفونی می کردند و کمک های غیرنقدی 
مردم را میان نیازمندان توزیع می کردند. باید در کنار نقد افراط ها و 
برخی رفتارهای ناهنجار عده ای معدود، چنین ارزشهای اجتماعی 
و اخالقی را هم دید و به کارکردهای روحیه آفرین نهاد مذهبی و 

اجتماعی »هیات«، توجهی دوباره نمود!

سیاه پوش كردن شهر؛ حركتی مردمی یا تکلیفی اداری؟ شهرام جباری زاداگن *

 

چقدر نوشــتیم و گفتند که در روزهای تعطیالت ســفر نروید. 
کرونا هست، خطر هســت، انگار نه انگار. آن هایی که در این 
روزها ســفر رفتند اگر کرونا گرفتید، دیگر گالیه نکنید که چرا 

ما کرونا گرفتیم و کسی حواسش به ما نیست.
دیگر چه می شــود گفت. برخی دوســت دارنــد کرونا بگیرند، 
یقه شــان کنیم که نه، تو نباید کرونا بگیری! مثل اینکه برخی 
آدم ها در این کشــور از کرونا گرفتن نمی میرند از سفر نکردن، 

می میرند.
آن هایــی کــه در ایــن روزها ســفر رفتند یا در ایــام محرم 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکردنــد و گمان بردند که 
کرونا مال همسایه اســت و به ســراغ آنها نمی رود، بدانند اگر 
فــردی از جامعه خدای ناکرده از آنهــا کرونا بگیرد و به خاطر 

این بیماری دار فانی را وداع بگوید، مسئول هستند.

کرونا، ســرطان نیســت که بگویی خودم می گیرم و خانواده ام 
درگیر می شــود و تمام. تو وقتی کرونا می گیری از خانواده ات 
تا اعضای آپارتمانی که درآن خانه داری تا اهالی محل و شهر 

ممکن است دچار مشکالت ریز و درشت شوند.
واقعًا اینقدر ســخت اســت حداقل برای یک سال دندان روی 
جگر بگذاری و تعطیالت سفر نروی؟ به پیر به پیغمبر، کرونا با 
هیچکس شوخی ندارد. با تو بمیری و من بمیری هم بی خیال 

نمی شــود. به گونه ای حالمان را می گیرد که بیا و ببین.
به نظر می رســد نصیحت کردن فایده ندارد و ستاد ملی کرونا 
باید وارد داســتان سفر رفتن شــود. واقعًا گوش برخی از مردم 

بدهکار توصیه ها نیست و کار خود را می کنند.
آنگونه که از شواهد پیداست برای برخی نه جان مردم نه جان 
خانوده خودشــان هیچ اهمیتی ندارد. همین که بروند کنار دریا، 

جوجه ای بخورند و نوشــابه ای بنوشند، کافی است. گویا از دنیا 
فقط همین را می خواهند!

نمی شــود آنهایی کــه در خانه مانده اند و نکات بهداشــتی را 
رعایت کرده اند، قربانی عده ای شــوند که برای خوش گذرانی 
یا دیدن اقوام راهی سفر شده اند یا در عزاداری ها بدون ماسک 

بوده اند.
تصور کنید یکی از این ســفر رفته ها به کرونا دچار شود و بعد 
به محل کار خود برود و ندانســته همه آنهایی که در تمام این 

روزها و ماه ها رعایت کرده اند، درگیر این بیماری کند.
کرونا یک بیماری جمعی است که جامعه یعنی تک تک ما باید 
حواس مان به او باشــد. هیچ کس نمی تواند به تنهایی به جنگ 
این ویروس که هر روز رنگ عوض می کند برود. باید در کنار 

هم ولی به دور از هم، کرونا را شکست دهیم.
باید ســبک زندگی کرونایی را بپذیریــم و به قواعد آن تن در 
دهیم و گرنه باید آغوش مــان را برای این بیماری باز کنیم و 

هر روز شاهد مرگ عزیزان مان باشیم.

لزوم پذیرش قاعده زندگی به سبک كرونا

مصطفی داننده

محمدامین رادمند*

مهدی نورمحمدزاده

نقد هفته

»واکسن کرونا« از آنچه می بینیم به 

ما نزدیک تر است؟!
روس ها به نوعی جهان را غافلگیر کردند و اولین واکســن 

کرونا را به نام خودشان سند زدند.
کار آن قدر جدی بود که پوتین رییس جمهور روســیه، خود 
رسماً این خبر را اعالم کرد تا روز بعد از این اتفاق دخترش 
اولین گیرنده واکسن کرونا باشد. پس از اعالم خبر واکسن 
روســی کرونا، از چین هم خبر رسید که آنها نیز به واکسنی 

برای مقابله با کرونا دست یافته اند و آن را بر روی شماری از 
اعضای ارتش این کشور آزمایش کرده اند.پس از این اتفاق 
اما رقابت برای آماده کردن نهایی واکسن کرونا شدت یافت 
به نحوی که آمریکا هم نخواســت از رقبایش عقب بماند و 
اعالم کرد ثبت زود هنگام واکســن های کرونا قبل از اتمام 
واکســن فاز سه را در دســتور کار قرار داده است. در خبری 
مهم تر شرکت دارویی سانوفی فرانسه که به غول داروسازی 
اروپا مشهور است اعالم کرد واکسن کرونای آن ها باالترین 
تأثیر را به نسبت ســایر رقبا خواهد داشت. آن ها می گویند 
واکسنی که ساخته اند بر پایه »ام آران ای« است.روزگذشته 

البته اعالم شد که ســازمان بهداشت جهانی واکسن کرونا 
1۹ کشــور را جهت انجام آزمایش هــای بالینی تأیید کرده 
اســت.طبق گزارش پایگاه »New Europe« در فهرست 
واکسن هایی که مورد تأیید قرار گرفته اند اسامی 33 واکسن 
از 1۹ کشور انگلســتان، چین، روسیه، آمریکا، آلمان، ژاپن، 
هند، کره جنوبی، بلژیک، سوئد، ســنگاپور، ایتالیا، استرالیا، 
تایوان، کوبا، فرانســه، اتریش و کانادا دیده می شود. روزنامه 
گاردین هم گزارش داده ســازمان جهانی بهداشت در حال 
انجام بررســی های الزم بر روی 17۰ واکسنی هستند که 
ادعا شده می توانند در پیشگیری از واکسن کرونا مؤثر باشند.



تحقیر نوه قتل پدربزرگ را رقم زد

پســر جوان که به خاطر تحقیر و توهین های پدربزرگش او را 
به قتل رســانده بود، با درخواســت قصاص از سوی اولیای دم 
بزودی در شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد 
شد. رســیدگی به این پرونده از دوسال پیش با گزارش مرگ 
مشــکوک مرد میانسالی در خانه ای واقع در یافت آباد در دستور 
کار پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت. وقتی مأموران به محل 
حادثه رفتند، در بررسی های اولیه دریافتند مردی حدوداً ۶۰ ساله 
براثر بازگشت گاز بخاری به داخل خانه دچار گازگرفتگی شده 

و فوت کرده است اما بررسی های دقیق تر مأموران احتمال قتل 
را پررنگ کرد. پس از آن معلوم شد که وی در روز جنایت تنها 
بوده و همسر جوانش یک شب قبل برای دیدن خانواده اش به 
شهرســتان رفته بود. در ادامه تحقیقات فرزند وی به مأموران 
گفت: 4 سال قبل پس از فوت مادرم، پدرم با زن جوانی ازدواج 
کرده بود و ما هم هرچند روز یکبار به پدرم ســر می زدیم. آن 
روز هم به قصد دیدنش به خانه اش رفتم اما هرچه زنگ زدم و 
تماس گرفتم، کسی پاسخگو نبود به همین خاطر در را شکستم 
و وارد خانه شــدم و دیدم او در کنار بخاری خوابیده اما هرچه 
صدایش کردم جوابی نــداد و فهمیدم بر اثر گازگرفتگی مرده 

است. درحالی که این پرونده در حال مختومه شدن بود، 3 روز 
بعد از مرگ، پسر وی راهی دادسرای جنایی تهران شد و گفت: 
روز بعد از حادثه متوجه شدیم که کارت عابربانک پدرم سرقت و 
۶ میلیون تومان از حسابش برداشت شده است. به همین خاطر 
احتمال می دهیم پدرم به دست یک سارق آشنا به قتل رسیده 
باشد. در این میان نظریه پزشکی قانونی هم با این مضمون که 
پیرمرد ۶۰ ســاله به علت فشار بر عناصر حیاتی گردن به قتل 
رسیده است، اعالم شد. دو روز بعد هم دوباره از حساب مقتول 
پولی برداشت شد که پلیس با استعالم از بانک متوجه شد پول ها 
از حساب مقتول به حساب فردی به نام فریبرز واریز شده است.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

حوادث

پسر شرور پس از سرقت یک خودرو 
به خانه رفت و پدرش را با خودروی 

مسروقه به قتل رساند.
فرماندهی  آگاهــی  پلیــس  رئیس 
انتظامی کردستان در این باره گفت: 
این ســارق خودرو در شهرســتان 
دهگالن پس از سرقت یک خودرو 
به محل سکونت خود در شهرستان 
ســنندج رفــت. متهــم در محــل 
به زیر گرفتن  اقدام  ســکونت خود 

پدرش کرده و متواری شــد که با هوشــیاری مأموران پلیس آگاهی، قاتل در 
کمتر از یک ساعت بعد از قتل دستگیر شد.

ســرهنگ فاتحی افزود: قاتل پس از دســتگیری عالوه بر اعتراف به ســرقت 
خودرو، انگیزه قتل را اختالفات خانوادگی اعالم کرد.

مرد جوان رو به همسرش با صدای بلند گفت: پول ندارم. نداشتن می دونی چیه؟ پول ندارم بفهم. زن 
جوان هم بدون اندکی شــرم از نگاه سنگین آدم هایی که حاال بیشتر از قبل به آن ها نگاه می کردند 
فریاد زد: پول نداری نباید ازدواج می کردی! یک نفر به این مرد حالی کنه که وقتی نمی تونســتی 
مخارج زندگی همســرت را تأمین کنی، مجرد می موندی! چند دقیقه ای این کشمکش ادامه داشت 
تا اینکه منشی دادگاه آن ها را به داخل شعبه فراخواند؛ مهیار... و ستاره... آن ها پس از ورود به شعبه 
بازهم جر و بحث شان را ادامه دادند تا اینکه قاضی پرونده آن ها را به آرامش دعوت کرد و گفت: با 
جر و بحث مشکلتان حل نمی شود. یک به یک توضیح دهید تا ببینم مشکلتان چیست؟مهیار بدون 
هیچ تعللی گفت: من 25 سال دارم و یکسال است که با ستاره ازدواج کرده ام. در این یکسال به اندازه 
1۰ سال سختی کشیده ام چراکه دو شیفت کار می کنم، اما نمی توانم مخارجی که این زن انتظار دارد 
را تأمین کنم. در نهایت هم او باید آبروی من را ببرد و دستش جلوی پدرش دراز باشد. آقای قاضی 
اگر من کار نمی کردم انتقاد او وارد بود، اما دیگر نمی توانم که 3 شیفت کار کنم. نه تفریحی دارم و نه 
استراحتی، چون این زن در طول یکسال به اندازه چند سال ولخرجی کرده است و در آخر هم من را 
به خاطر آنکه نتوانستم خواسته های عجیب و غریبش را فراهم کنم مورد شماتت قرار می دهد. دیگر 
خسته شده ام و توان ادامه زندگی با این زن و افکارش را ندارم. در ادامه قاضی به ستاره نگاهی کرد و 

گفت: حرف های همسرت را قبول داری؟ ستاره پاسخ داد: من و مهیار پس از چند ماه آشنایی، ازدواج 
کردیم. حاال هم یک ســال از ازدواج مان می گذرد کــه ۶ ماه از آن فقط دعوا کردیم. این مرد توان 
اداره زندگی و خواسته های من را ندارد. وقتی وسیله ای برای خانه یا لباسی می خرم مدام از من انتقاد 
می کند که نباید خرید کنم. مگر او وظیفه ندارد همسرش را از نظر مالی تأمین کند. من در خانواده ای 
بزرگ شــدم که هرچه می خواستم پدرم برایم تهیه می کرد. اگر مهیار نمی توانست خواسته های من 
را تأمین کند قبل از ازدواج باید فکرش را می کرد نه اینکه پس از ازدواج ادای آدم های زحمتکش را 
در بیاورد و بعد هم من برای خرید کردن همیشه استرس داشته باشم و... در این هنگام مهیار حرف 
ستاره را قطع کرد و گفت: قرار نیست هزینه ولخرجی تو را هم تأمین کنم. تو اصاًل بلد نیستی قناعت 
کنی و... ستاره جواب داد: اگر از پس خرج و مخارج زندگی بر نمیای از پدرت کمک بگیر. خانواده ات 
که وضعیت مالی خوبی دارند. مهیار روبه قاضی کرد و گفت: من مستقل هستم و در حدی که خودم 
بتوانم هزینه کنم خرج می کنم و دوست ندارم غرورم را با گرفتن پول از خانواده ام خراب کنم. ستاره 
گفــت: وقتی غرورت از حفظ کردن من و زندگیت با ارزش تره پس ما نمی تونیم باهم زندگی مان را 
ادامــه دهیم. آقای قاضی حکم طالق ما را صادر کنید. پس از آن قاضی هر دو را به آرامش دعوت 

کرد و گفت: صورتجلسه را امضا کنید. دو هفته دیگر رأی شما را صادر می کنم...

پسر شرور، 

پدرش را 

با خودرو 

زیرگرفت

درخواست 

طالق به خاطر 

ولخرجی های 

همسر!

جیغ و فریادهــای دختر نوجوانی که تا کمر از پنجره طبقه 
ســوم یک ساختمان آویزان شده و پسری با خنجری خون 
آلود روی سرش ایستاده بود، رهگذران را در خیابان طبرسی 

شمالی 3۰ مشهد در جا میخکوب می کرد.
اهالی محل، هراســان از خانه هایشــان بیرون ریختند! هر 
لحظــه ممکن بود دختــرک از پنجره ســقوط کند. چهره 
ترسناک وخشم آلود پســر خنجر به دست، دلهره عجیبی 
را در محلــه به راه انداخت. زنی هراســان و وحشــت زده 
از ســاختمان بیرون زد و با دســتانی لرزان با پلیس تماس 
گرفت. جان دخترم در خطر اســت! او رحم نمی کند، خنجر 

دارد و ...
گزارش ها حاکی اســت، در میان این ترس و دلهره بود که 
گشت موتوری پلیس 11۰ رسید، اما ناگهان ورق برگشت و 

ماجرا رنگ خونباری به خود گرفت.
جوان خنجر به دســت با دیدن مأمور انتظامی شــروع به 
خودزنی کرد و گلدان های شیشــه ای را به ســوی مأمور 
 انداخــت. لحظاتــی بعــد در بــی ســیم های پلیس خبر

گروگان گیری هولناکی پیچید که نشان می داد جان دختر 
نوجوان در خطر است! این گونه بود که گشت های خودرویی 
کالنتری طبرسی شمالی عازم محل گروگان گیری شدند، 
اما گروگان گیر که مدعی بود عاشــق دختر دایی خودش 

شده، همچنان لوازم داخل منزل را می شکست و به سمت 
ماموران پرت می کرد تا آن ها را از نزدیک شــدن به طبقه 

سوم باز دارد.
درحالی که ترس و دلهره هر لحظه بیشتر می شد، نیروهای 
کارآزموده تجســس کالنتری طبرســی شــمالی نیز وارد 
عمل شــدند و تالش کردند خود را به طبقه سوم ساختمان 
برســانند. اگرچه تجمع اهالی موجب شــده بــود تا پلیس 
شیوه های عملیاتی خود را برای رهایی گروگان تغییر دهد، 
اما هــر لحظه تأخیر در عملیات نجات می توانســت منجر 
به مرگ دختری شــود که از پنجره رو به خیابان ملتمسانه 

کمک می خواست!
از ســوی دیگر نیز شــتابزدگی در عملیات یــا تیراندازی 
ماموران، فاجعه ای مرگبار را رقــم می زد به همین دلیل و 
با راهنمایی های رئیس کالنتری، نیروهای تجسس به طور 
غیرمحســوس و در عملیاتی پیچیده، موفق شــدند پس از 
گفتگو با گروگان گیر، دختــر نوجوان را به بیرون از منزل 
هدایت کنند، اما جوان یاد شــده که چند بــار دیگر نیز با 
تهدیــد ماموران و در میان شــلوغی محله، از چنگ پلیس 
گریخته بود این بار هم ســناریوی قبلــی را تکرار کرد. او 
با تهدید خنجر و پرت کردن لوازم شیشــه ای از ساختمان 
مذکــور بیرون آمد و ناگهان با گذاشــتن خنجر زیر گلوی 

راکب یک دســتگاه موتورسیکلت عبوری، از میان جمعیت 
گریخت.

بــا فرار گروگان گیر و درحالی که ماموران برای حفظ جان 
مردم، نمی توانســتند از سالح استفاده کنند به تعقیب متهم 
پرداختنــد و مراتب را به رئیس کالنتری اطالع دادند. چند 
دقیقه بعد سرگرد مهدی کسروی درعملیات تعقیب حضور 
یافــت و فرماندهی عملیات را به عهده گرفت. به دســتور 
رئیس کالنتری همه ماموران از شــلیک خودداری کردند 
تا راکب بی گناه موتورســیکلت آسیب نبیند. در همین حال 
تعقیــب و گریز به نقطه ای در ابتدای خیابان میثم مشــهد 
کشــید که ناگهان رئیس کالنتــری در اقدامی غافلگیرانه 
و با اســتفاده از حرکات رزمی دفاع شخصی، گروگان گیر 
خطرناک را زمین گیر کرد و حلقه های قانون را بر دستانش 

گره زد.
با انتقال متهم به کالنتری مشــخص شــد جوان خنجر به 
دســت، نه تنها سوابق شــرارت، مواد مخدر و سرقت دارد 
بلکه ۹ سال در زندان تحمل کیفر کرده است و هم اکنون 
نیز تحت تعقیب پلیس اطالعات و امنیت خراســان رضوی 
قرار دارد. ادامه بررســی ها بیانگر آن بود که جوان 2۹ ساله 
معروف به علی چاقه عاشــق دختر دایی اش شــده و برای 

ازدواج با او دست به گروگان گیری وحشتناک زده بود.
دختر 17 ســاله که از چنگ گروگان گیر نجات یافته بود، 
درباره این ماجرا گفت: پدرم فوت کرده است و من با مادرم 
زندگــی می کنم. چند روز قبل بــه خاطر یک موضوع کم 

اهمیت با مادرم مشاجره کردم و به خانه مادربزرگم رفتم.

علی )متهــم( نیز آن جا آمد و به من ابراز عالقه کرد، ولی 
به او گفتم که خواســتگار دارم و می خواهم با پسر دیگری 
ازدواج کنم! بعد از این ماجــرا، زمانی که به خانه خودمان 
بازگشتم او هم در حالی که شمشیر )خنجر( در دست داشت 
وارد خانه شــد و تهدید کرد که نمی گــذارد جز او با کس 
دیگــری ازدواج کنم! او خودزنی کرد و لــوازم منزلمان را 
شکست! وحشــت سراســر وجودم را فرا گرفته بود که به 
طرف پنجره دویدم، ولی او با خنجر رســید و مرا تهدید به 
قتــل کرد. من هم از ترس فقط جیغ می کشــیدم و کمک 
می خواستم تا این که پلیس رسید و مرا نجات داد؛ بنابراین 
گزارش، با انتقال گروگان گیــر به زندان، تحقیقات درباره 

ابعاد دیگر این ماجرا ادامه دارد.

گروگان گیری دختر 17 ساله در مشهد

فرماندار بانه گفت: فردی که یک جوان اهل این شهرســتان را چند روز پیش به 
قتل رسانده و متواری شده بود با تالش ماموران انتظامی، شناسایی و دستگیر شد.

اسماعیل رستم پور اظهار داشت: در پی کشف جسد جوان اهل بانه در زیر پل سه 
راه شوی، ماموران انتظامی شهرستان برای شناسایی و دستگیری قاتل این جوان 

جستجوی خود را آغاز کردند.
وی تاکید کرد: روز گذشــته پلیس با انجام کار اطالعاتی و شناســایی، قاتل این 

جوان را در مخفیگاهش دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادند.
پنجم شــهریور ماه جاری، جوان اهل بانه با تیراندازی افراد ناشناس کشته شد و 
جســدش زیر پل سه راه شوی رها گردید که توسط ماموران انتظامی شهرستان 

جسد پیدا و عملیات برای شناسایی قاتل و علت این قتل آغاز شد.

 قاتل جوان بانه ای
شناسایی و دستگیر شد

آگهی تغییرات شــرکت نقش اندیش آرشــام شرکت 
با مســئولیت محدود به شماره ثبت 443164 و شناسه 
ملــی 14003624317 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی عــادی بطور فــوق العاده مــورخ 1399/01/31 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:. آقای محمد محبــی دهمیانه 
به شــماره ملی 3934357059 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل آقای حمید ابراهیمی به شــماره ملی 
0065964640 به سمت عضو هیئت مدیره. خانم مریم 
میری نژاد دکمه داغالی به شــماره ملی 0074091557 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره برای مدت نامحدود 
انتخاب شــدند کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها و عقود 
اسالمی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردًا و مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )966080(

پدیــده  مهندســین مشــاور  تغییــرات شــرکت  آگهــی   
ســازان آنیل پارس با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
497219 و شناســه ملی 14006107961 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1399/04/01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: ســعید 
مقدســی دالنجــان به شــماره ملــی 6359892685 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و شاهین فرجی به شماره ملی 
0072101903 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و 
محمد حســین آدینه لو به شــماره ملی 0058836608 
)خــارج از شــرکاء( به ســمت مدیــر عامل و عضــو هیئت 
مدیــره و محمــد رضا مقدســی دالنجــان به شــماره ملی 
6359435624 )خارج از شــرکاء( به سمت عضو هیئت 
مدیره و حمید مقدســی به شــماره ملی 0870933418 
)خارج از شــرکاء( به ســمت عضو هیئت مدیره و خســرو 
آریان نژاد به شــماره ملــی 1378648633 )خارج از 

شرکاء( به سمت عضو هیئت مدیره و زهره یوسفی خو به 
شــماره ملی 0075234351 )خارج از شــرکاء( به سمت 
عضو هیئــت مدیره و احمد رضا نیک زاد به شــماره ملی 
3110818612 )خارج از شــرکاء( به سمت عضو هیئت 
مدیره تا تاریخ 1400/4/30 انتخاب گردیدند. حق امضا 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا رئیس هیئت مدیره 
و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )966081(

 آگهی تغییرات شــرکت خرم راه ماهان ســهامی خاص به 
شــماره ثبت 287010 و شناسه ملی 10103229129 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 
1398/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت 
به اســتان تهران - منطقه 14 شهرســتان تهران- بخش 
مرکزی- شــهر تهــران- محله ونــک خیابان شــهیدحجت 
االســالم عباس شــیرازی خیابان شــهید فالحی پالک 15 
طبقــه چهــارم واحد شــمالی کدپســتی 1435843718 
تغییــر یافت و مــاده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )966082(

 آگهی تغییرات موسســه حسابرســی وخدمــات مدیریت 
اصــول پایــه فراگیر به شــماره ثبت 13648 و شناســه 
ملــی 10100517106 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومــی شــرکا مــورخ 1398/11/28 و نامــه شــماره 
249329/99 مورخ 1399/2/24 جامعه حســابداران 
رســمی ایــران تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد: صورت های 
مالی ســال منتهی به 31 شــهریور ماه 1398 به تصویب 

رســید. موسســه رهیافت حســاب تهران به شناسه ملی 
10100474104 بــه عنــوان حســابرس بــرای ســال 
مالی منتهی بــه 1399/6/31 انتخــاب گردید. ابراهیم 
موســوی بشــماره ملــی 4569139371 به ســمت عضو 
هیات مدیره و مدیرعامل حســن صالح آبادی بشماره ملی 
1261475127 بــه ســمت عضو و رئیــس هیات مدیره 
رزا صالح آبادی بشــماره ملی 0068316852 به ســمت 
عضــو و نایب رئیس هیات پریناز موســوی بشــماره ملی 
0070208212 بــه ســمت عضو هیات بمدت دو ســال 

انتخاب گردیدند.
 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )966083(

 آگهــی تغییرات شــرکت توکالی طب ســما با مســئولیت 
ملــی  و شناســه  ثبــت 453134  بــه شــماره  محــدود 
14003723517 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مــورخ 1399/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح گردیــد: »فعالیت در زمینه 
دکوراسیون داخلی شامل طراحی، مشاوره، اجراء و نصب، 
مدیریــت پــروژه، دیزایــن و دکوراســیون ســاختمانهای 
مســکونی، تجاری، اداری، هتلی و بیمارســتانی خصوصی 
و دولتــی در صورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از 

مراجع ذی ربط«. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )966084(

 آگهــی تغییرات شــرکت علم و کار اصفهان با مســئولیت 
ملــی  و شناســه  ثبــت 508149  بــه شــماره  محــدود 
10260452978 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مــورخ 1397/09/28 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: -آقای سید رســول زارعی به کدملی 
1281635618 به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید. 
-ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 الی 96 به 

تصویب رسید. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )966085(

 آگهــی تغییــرات شــرکت ایســاتیس ســازه ایرانیــان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 252194 و شناسه ملی 
10102926349 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مــورخ 1399/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: سید احسان طباطبائی به شماره ملی 0452730457 
با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه 
خــود را بــه مبلــغ 4000000000 ریــال افزایش داد. 
سروش ثابتی به شماره ملی 0010338640 با پرداخت 
مبلغی به صندوق شــرکت میزان سهم الشرکه خود را به 
مبلغ 3000000000 ریال افزایش داد. ســید امیررضا 
طباطبائی عقدا به شماره ملی 0452569303 با پرداخت 
مبلغی به صندوق شــرکت میزان ســهم الشــرکه خود را 
بــه مبلــغ 3000000000 ریال افزایــش داد. بنابراین 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 112500000 ریــال به مبلغ 
10000000000 ریــال افزایش یافــت و ماده مربوطه 
در اساســنامه اصــالح گردیــد. لیســت شــرکاء و میزان 
سهم الشــرکه هر یــک پس از افزایش ســرمایه: ســید 
احســان طباطبائی به شماره ملی 0452730457 دارنده 
4000000000 ریال ســهم الشــرکه ســروش ثابتی به 
شــماره ملی 0010338640 دارنــده 3000000000 
ریال ســهم الشــرکه ســید امیررضــا طباطبائــی عقدا به 
شــماره ملی 0452569303 دارنــده 3000000000 

ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )966086(
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شــاخص کل بورس با افزایش ســودآوری شــرکت ها، داشــتن 
طرح های توســعه تولید و برنامه های افزایش سرمایه شرکت ها و 
همچنین عملیات ســفته بازی بر روی نماد شــرکت های بورسی، 

افزایش می یابد.
در نیمه اول سال جاری شاخص کل بورس نوساناتی را تجربه کرده 
و با افت وخیزهایی همراه بوده به طوری که برآیند این تغییرات مثبت 
شده است. به طورکلی دالیل صعود شاخص بورس را می توانیم به 
چهار دسته تقسیم بندی کنیم؛ نخست آنکه شرکت ها باید سودآوری 
الزم را داشــته باشــند تا مردم برای خرید سهام این شرکت های 
ســودآور ترغیب شــوند و با افزایش تقاضا جهت خرید سهام و در 
نتیجه افزایش قیمت سهام، شاخص کل بورس افزایش پیدا کند. از 
طرفی، سودآوری هر شرکت نیز تفاضل بین درآمدها و هزینه های 
آن شرکت است و پیش بینی سود هر سهم )EPS( برای هر شرکت 
نشــان می دهد که آن شرکت تا چه میزان سودآوری دارد. هر چه 
EPS هر شــرکت در گزارش هایی که منتشر می کنند بیشتر باشد 
نشــان دهنده سود بیشتر آن شرکت است. P قیمت یک شرکت و 
E همان سود هر سهم اســت. نسبت قیمت به سود هر سهم که 
به عبارتی نســبت P به E گفته می شود شاخص دیگری است که 
ارزندگی خرید ســهام یک شرکت بورســی را نشان می دهد. این 
نسبت هر چه کمتر باشد درصد ســودآوری شرکت باالتر است و 
نشان می دهد که سهام این شرکت برای خرید ارزشمندی بیشتری 
دارد و لذا متقاضیان بیشتری مایل به خرید این سهم بوده و باعث 
افزایش قیمت سهم شده و درنتیجه تأثیر این افزایش قیمت، توأم با 
افزایش حجم معامالت، باعث افزایش شاخص کل بورس می شود.

اما در خصوص دلیل دوم برای صعود شــاخص بورس می توانیم به 

داشتن طرح های افزایش تولید توسط شرکت ها اشاره و گزارش ها 
ادواری شــرکت ها را مالحظه کنیم. با توجه به اینکه در سال های 
اخیر شــاهد نرخ رشد منفی اقتصاد بودیم به طوری که در سال های 
۹7 و ۹8 نرخ رشد اقتصادی به صورت تجمیعی منفی 12 درصد بوده 
است و برای سال ۹۹ هم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، 
انتظار می رود که رشــد اقتصادی منفی را شــاهد باشیم. این رشد 
اقتصادی تجمعی منفی ناشــی از تحریم ها و البته سیاست گذاری 
نادرستی که در اقتصاد کشور صورت گرفته است. در چنین شرایط 
اقتصادی شــرکت های بورسی در گزارشــات ادواری خود به ندرت 
نشــانه هایی از افزایش تولید ارائه می کنند و ما کمتر شــاهد این 
هستیم که شرکت های بورســی بتوانند طرح های افزایش تولید را 

برای خود متصور باشند و در گزارشات ادواری خود ارائه دهند.
 دلیل سوم که می تواند صعود شاخص بورس را موجب شود همانا 
اقدام به افزایش سرمایه در شرکت های بورسی است. این افزایش 
ســرمایه عمدتاً از دو محل صورت می گیرد؛ یکی از محل صرف 
ســهام و دیگری ناشــی از تجدید ارزیابی دارایی هاست. افزایش 
ســرمایه ای که ناشی از صرف سهام باشد ارزشمند است و اهمیت 
بســیاری دارد و طبیعتاً این نوع افزایش سرمایه در مواقعی صورت 
می گیرد که شرکت در وضعیت رشدی قرار داشته باشد. در شرایط 
فعلی، شرکت هایی با ســودآوری باال که بتوانند قسمت عمده ای 
از این ســودآوری را صرف افزایش سرمایه کنند را کمتر مشاهده 
می کنیم و بیشتر افزایش سرمایه شرکت ها ناشی از تجدید ارزیابی 
دارایی هاســت. در طی یک سال اخیر که شــاخص بورس هم با 
رشد بسیار باالیی مواجه بوده اغلب افزایش سرمایه شرکت ها ناشی 
از تجدید ارزیابی دارایی هایشــان بوده و دلیل این تجدید ارزیابی 
دارایی ها هم تورم افسارگسیخته ای است که اقتصاد کشور در طی 
سه سال اخیر با آن مواجه بوده است. این تورم باال و بی ثبات در این 

ســال ها باعث کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی 
شده و لذا با تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها، صعود شاخص بورس 

در طی یک سال گذشته را در پر داشته است.
دلیل چهارم برای صعود شاخص بورس، عملیات سفته بازی در بازار 
بورس است. به ویژه اگر عملیات سفته بازی از نوع غیرتثبیت کننده 
باشــد، باعث افزایش یا کاهش شــدیدتر شاخص بورس می شود. 
معمواًل در کشور ما، با توجه به رفتار هیجانی مردم در خریدوفروش 
سهام، بیشتر شاهد عملیات سفته بازی غیرتثبیت کننده در بازارهای 
مالــی و به ویژه بازار بورس هســتیم. به طوری که وقتی با افزایش 
تقاضای خرید سهام شــرکت های بورسی قیمت این سهام بیشتر 
شده و به دنبال آن شاخص کل بورس افزایش پیدا می کند، مردم 
نیز باانگیزه و هیجان بیشــتری اقدام به خرید سهام می کنند و این 
امید را دارند که در آینده قیمت سهام و شاخص بورس بیش از این 
هم افزایش پیدا می کننــد. درواقع، مردم با این امید در هر قیمتی 
ســهام را می خرند که در آینده نزدیک بتوانند آن را با قیمت های 

باالتری بفروشند.
طبیعتاً به هنگام کاهش شاخص، وقتی مردم ببینند قیمت ها ریزشی 
اســت با هیجان و ســرعت بیشــتری اقدام به فروش سهام خود 
می کنند زیرا این نگرانی را دارند که درگذر زمان این روند ریزشی 
تشــدید شده و اگر ســهام خود را نگه دارند در آینده زیان بیشتری 

خواهند کرد. همان طور که در نیمه دوم مردادماه سال جاری شاهد 
این گونه رفتارهای هیجانی و تشــکیل صف های فروش چند ده و 
حتی چند صدمیلیونی در ســهام بسیاری از شرکت های بورسی در 
بازار سهام بودیم. در این میان دولت با توجه به اقداماتی که انجام 
می دهد تمایل دارد قسمت عمده ای از سرمایه های خرد و کالن را 
جذب بازار بورس کند چون از این طریق می تواند تقاضای مؤثر در 
بازار کاال و خدمات را به تعویق بیندازد و جلوی افزایش سفته بازی 
در بازارهــای موازی نظیر بازار ارز، بازار طــال، بازار خودرو و بازار 

مسکن را تا حدودی بگیرد.
درنتیجه دولت در طی ســال جاری و از طریق تبلیغات در رسانه ها 
اقدام به تشــویق و تهییج مردم به سرمایه گذاری در بورس نموده 
به این امید که بتواند جلوی تورم کوتاه مدت در بازارهای موازی را 
بگیرد. به همین دلیل، به شــدت و به طور هیجانی مردم را تشویق 
می کند که ســرمایه های خود را وارد بازار سرمایه کنند. شواهد و 
آمار هم نشان می دهد با موج عظیمی از سهام دار شدن مردم ایران 
در ایــن بازارها مواجه هســتیم و در حال حاضر 5۰ میلیون ایرانی 
دارای کد بورسی هستند و 3۰ میلیون نفر از این 5۰ میلیون ایرانی 
نیز حداقل یک بار ثبت ســفارش برای معامله سهام انجام داده اند 
درحالی که تعداد افراد دارای کد بورســی در کشــور تا پایان سال 

گذشته به کمتر از 2 میلیون نفر می رسید.

مهرداد رحمانی 

 ۵۰ میلیون ایرانی دارای کد بورسی هستند

دالیل صعود در تاالر شیشه ای
نگاه روز

نگاه خیره سرانه بورس به دالر

در هفته منتهی به 24 مرداد ماه بازارهای مختلف شاهد نوسانات 
شدید و بعضاً کاهشی بودند که فعاالن اقتصادی را دچار بهت و 
سرگردانی نمود؛ به طوری که قیمت دالر و سکه تنها در یک روز 

به ترتیب 8.۹- و 1۰- درصد ریزش کرد.
روند اصالحی بازار ســرمایه نیز که از حدود سه هفته پیش آغاز 
شــده، ادامه یافت. عامل اصلی این التهابات، اخبارمنتشر شده از 
سوی دولت در خصوص گشایش اقتصادی و خلف وعده در مورد 

عرضه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دارا دوم است.
قیمت دالر و سکه در هفته منتهی به 31 مرداد دچار نوسان شد؛ 
به طوری که در نخستین روز معامله بهای این دو دارایی کاهش 
1.4- درصدی را به ثبت رســاند لکن در ادامه هفته این روند به 
صورت نوسانی تغییر یافت. مهم ترین دلیل این افت قیمت عدم 
موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمدید تحریم های 

تسلیحاتی علیه ایران بوده است.
افزایش نرخ ارز در هفته گذشــته به 22۹۹۰ تومان رســید که 
بازارساز با نزدیک کردن قیمت خود به بازار مانع افزایش بیشتر 
بهای این دارایی و تقاضای سفته بازی آن شد و در نهایت هفته 
معامالتی منتهی به 31 مــرداد ماه در نرخ 2275۰ تومانی دالر 
به پایان رســید. قیمت سکه نیز در هفته گذشته مطابق معمول 
روندی مشــابه دالر طی کرد. در حالی که روز ســه شنبه بهای 
جهانی هر اونس طال نسبت به روز قبل با افزایش 1.1 درصدی 
را به ثبت رســاند، قیمت سکه در این روز به تبعیت از دالر افت 

کرد.
در کل هفته گذشته بهای این دارایی 3.4 درصد افزایش یافت، 
هر چند این افزایش با نوسان مواجه بود. بهای هر اونس طالی 
جهانی در هفته منتهی به 21 آگوســت نوسان زیادی داشته به 
طوری که تنها در دو روز متوالی افزایش 1.1 درصدی و ســپس 
کاهــش 3.4- درصدی و در کل هفته کاهش ۰.2- درصدی از 
خود نشــان داده است. از جمله مهم ترین علل این نوسان شدید 
در طول یک هفته می توان به افزایش انتظارات از سیاست های 
محــرک اقتصادی، احتمال توافق تجاری چین و آمریکا و ادامه 
سیاســت های بانک های مرکزی در پایین ماندن نرخ های بهره 
اشــاره کرد. به گفته برخی تحلیگران بازارســاز در پی کاهش 
نوســان دالر بوده تا به یک باره با عرضه سنگین ارز، منجر به 
افت شدید قیمت ها شود. از سوی دیگر بازار ملتهب و برونگرای 
ایران تحت تأثیر کوچک ترین اتفاقات سیاسی و بین المللی قرار 
داشته و هر خبری مبنی بر افزایش شدت تحریم ها و فعال شدن 
مکانیزم ماشــه بر روند افزایشــی نرخ ارز و به دنبال آن سکه 

تاثیرگذار خواهد بود.
بازار سرمایه که بیشتر از دارایی های دیگر تحت تأثیر اخبار قرار 
گرفته در دومین هفته متوالی )منتهی به 31 مرداد( رشــد منفی 
را به ثبت رســانده است. در اولین روز کاری بورس شاخص کل 
ســهام کاهش 3.7- درصدی به ثبت رساند. این شاخص که در 
هفتــه منتهی به 24 مرداد افــت 2.۹- درصدی را تجربه کرده 
بود در هفته اخیر با کاهش 11- درصدی از یک میلیون و ۹75 
هزار به یک میلیون و 572 هزار رســید. فروش ســهام عدالت 
توسط شرکت های کارگزاری، کاهش نرخ ارز، دخالت حقوقی ها 
در بازار، حضور غیرحرفه ای ها در بازار که با کوچک ترین اصالح 
وارد صف فروش می شوند، اخبار متناقضی که اعتماد مردم را به 
بازار سرمایه از بین می برد، از جمله دالیل افت تاریخی شاخص 
ســهام در هفته گذشته است. بیشــتر تحلیلگران این اصالح را 
به دلیل رشــد شدید شــاخص بورس در 4 ماهه نخست امسال 

طبیعی می دانند.
بهــای نفت اوپک، برنت و خام آمریــکا در هفته منتهی به 21 
آگوســت ۰.۹، ۰.۶- و 1.7 درصد تغییر یافته اســت. در ابتدای 
هفته گذشته با ادامه کاهش تعداد دکل های حفاری در آمریکا و 
افزایش واردات چین منجر به افزایش اندک بهای نفت شد. اما 
در ادامــه هفته تعلیق مذاکرات تجاری آمریکا و چین و افزایش 
نگرانی ها از تأثیر رکود اقتصادی و شیوع گسترده تر ویروس کرونا 
کاهش بهای نفت را در پی داشــت. اگر چه بازار نفت در هفته 
گذشته نوســان چندانی را از خود نشان نداد اما به نظر می رسد 
نگرانی های مرتبط با تقاضا در هفته های آتی بیشترین تأثیر را بر 

قیمت نفت خواهد داشت.
شــاخص دالر در هفته منتهی به 21 آگوست نیز با پیش بینی 
بســته های محرک اقتصادی، ادامه سیاســت های انبساطی و 
تنش های سیاســی آمریکا و چین بار دیگــر کاهش یافت. این 
عوامــل به اضافه انتظار افزایش بهــای جهانی طال در افزایش 
قیمت بیت کوین نیز مؤثر بوده است. با عبور نرخ این ارز دیجیتال 
از 115۰۰ دالر دید مثبتی مبنی بر ادامه این روند افزایشی در بین 

معامله گران ایجاد شده است.

* رئیس اتاق بازرگانی شیراز  

ســودای یک شبه پولدار شــدن، قدمتی به درازای تاریخ دارد. همواره 
گروهی از مردمان، در جســت وجوی کیمیایی بوده اند تا هر مســی را 
بی درنــگ و درجا زر کنند و کیمیاگر بتواند پــارو پارو پول بردارد. این 
اشــتیاق سیری ناپذیر اگرچه همیشــه در جلوه گری بوده است، اما در 
شرایطی خاص از وضعیت اقتصادی، شتاب بیش تر و جوش و خروش 
خیره کننده تری گرفته و گاهی مردماِن تشنه بی تاب، عنان اختیار از کف 
رها کرده و در سودای آب به ســرابی سهمگین رسیده اند. نمونه های 
بی شــماری از بررســی های رفتاری گروهی از ســوداگران، نشان از 
آن دارد که غلیان شــوق یک شبه پول دار شــدن، نسبت مستقیمی با 
نااطمینانی هــای اقتصاد دارد. به بیان دیگر، هنگامی که عدم اطمینان 
در اقتصاد افزایش می یابد، بســیاری از مشتاقان ثروت بادآورده، کار و 
زندگی به روال طبیعی و معمول را رها کرده و در جســت وجوی پول 

کالن، سر به هر بیابانی و خیابانی می گذارند.
 اگر زیاد دورتر نرویم و در همین دهه های اخیر در کشــورمان واکاوی 
کنیم، نمونه هایی عجیب ولی واقعی کم نیســتند که ذکر دو نمونه از 
آن ها شاید خالی از لطف نباشد. بی گمان از یادها نرفته است سال هایی 
که یکی از گران ترین ابزارها دستگاه فلزیاب بود - که در کمال شگفتی 
به جای آن که تنها به کار متخصصین ویژه ای بیاید، گروهی زن و مرد 
و جوان و پیر با ســالیق و عالیق مرتبط و نامرتبط، بازار این دستگاه 
را بیش از حد داغ کرده بودند؛ بدان ســبب که در کویرهای کاشــان و 
سمنان و کرمان در جســت وجوی گنج های طال بودند و در قریب به 
اتفاق موارد نیز، ســرخورده و دل شکسته باز می گشتند و دنیای پیش 
چشمشــان تیره و تارتر می شــد - تنها برنده های قطعی این بازار که 
پولشــان از پارو باال می رفت، ســازندگان و فروشندگان و مبلغان این 

دستگاه ها بودند و بس.
یا در این ســیاق، هنوز در خاطرها زنده اســت که در همین نزدیکی، 
سودای دستیابی به دستگاه های استخراج بیت کوین، غوغایی در بازارها 
به پا کرده بود که به دلیل تازگی، نیازی به توصیف بیشــتر ندارد و نیز 
ناگفته پیداست که باز برندگان واقعی و قطعی، فروشندگان تجهیزات 
استخراج بودند و سازندگان و مبلغان و بس و اگر قرار باشد صفتی برای 
این ابزارهای دروغین دستیابی به پول بادآورده عنوان شود، چه عنوانی 

مناسب تر از پوپولیسم.
 بازار سهام، اما حکایت دیگری است؛ جالب تر و جذاب تر. سکه ای است 
که دو رو دارد. یک روی آن، بازاری واقعی و مشــروع و از همه مهم تر 
رسمی است برای اوراق بهاداری مبتنی بر دارایی های واقعی مشهود و 
نامشــهود که در جهان، قدمتی بیش از 4۰۰ سال دارد و در ایران بیش 
از نیم قرن و بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان نیز به درستی آن 
را یکی از ابزارهای توســعه حقیقی در کشورها می دانند. در این حوزه، 
بورس اوراق بهادار ایران، همانند بسیاری از بورس های جهان، پیشینه 
و کارنامه ای قابل قبول و در مقاطعی درخشان دارد. روی دیگر سکه اما 
بازاری است مبتنی بر هیجان و احساس و شتاب زدگی که نتیجه طبیعی 
همان اشــتیاق مذموم یک شبه پول دار شدن است و از این روی وادی 
بسیار خطرناکی است که بیش تر به پرتگاه می ماند تا تفرج گاه یا حتی 
آوردگاه. در این روی ســکه، مردمانی قرار دارند که به باور نادرستشان، 
افزایش چشــم گیر ثروت در کوتاه زمانی، حتمی و تردید ناپذیر است. 
این باور نادرست زمانی خطرناک تر می شود که در بازاری رسمی به نام 
بورس اوراق بهادار یا بازار سهام اتفاق می افتد و نه در بازار غیررسمی و 

غیر متشکل دستگاه فلزیاب یا تجهیزات استخراج بیت کوین.

درســت به همین دلیل است که سازمان های بورس و اوراق بهادار در 
کشورهای مختلف با مأموریت مهم حفظ سالمت بازار و حقوق فعاالن 
آن تشکیل شده اند. اهمیت این سازمان ها زمانی دوچندان می شود که 
ماهیت عوامل مهم اثرگذار بر قیمت اوراق بهادار، به ویژه سهام، روشن تر 
شود. واقعیت آن است که تنها عامل اثرگذار بر قیمت سهام، اطالعات 
است که در سه سطح اطالعات مربوط به شرکت، اطالعات صنعت و 
سایر اطالعات خرد و کالن اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی طبقه بندی 
می شود. نکته مهم در این رابطه درستی و قابلیت اتکای این اطالعات 
است که بورس ها مقرراتی دقیق و ظریف در خصوص کیفیت و کمیت 
این اطالعات دارند تا تشــخیص و تمیز اطالعات واقعی از شــایعه، 
تسهیل شود. تجربه ایران و جهان نشان داده است که هرگاه نظارت بر 
بازار سهام دقیق و حرفه ای صورت گرفته و از طرف دیگر نااطمینانی در 
سطح پایین تری بوده، فعاالن بازار نیز حرفه ای تر عمل کرده اند و در این 
میان، میدانی برای تکتازی شایعه سازان و مبلغان دروغین پوپولیست که 
بر اشتیاق سیری ناپذیر و شتاب زده مردم سرمایه گذاری کرده اند، نماند. 
برعکس هرگاه رواج شایعه بیش تر از اطالعات قابل اتکا رونق گرفته، 
نتیجه معامالت بازار، به ویژه در خصوص مردم عادی که اغلب برخوردار 
از دانش و تجربه حرفه ای در بازار سهام نیز نیستند، ناگوارتر از آن بوده 

که بر سر جویندگان طال در کویر مرکزی آمده است.
تجربه مبتنی بر ســه دهه فعالیت نویســنده این سطور در بازار پول و 
سرمایه، نشــان می دهد که بازار سهام از آغاز ســال جاری، روزهای 
بی ســابقه و بسیار حساســی را از ســر گذرانده و می گذراند. مشاهده 
افراط شــگفت آور هم وطنان در گرفتن کد بورسی و خرید سهام، بدون 
آن که بســیاری از آنان حتی نام دقیق شــرکت یا نــوع فعالیت آن را 

بدانند، چه رســد به نتایج عملکرد و اطالعات مالی شــرکت هایی که 
ســهام آنها معامله می شــود، در عین حال که از منظر مشارکت مردم 
در مالکیــت بنگاه ها و به جریان افتادن نقدینگی در بازار ســرمایه، به 
جای ســرمایه گذاری در دارایی های غیرمولد و راکد مایه خوشحالی و 
امیدواری اســت، هر ناظر حرفه ای و اگاهــی را نگران می کند. نگران 
کننده ترین نکته در این وادی »بیش واکنشی« است که در ادبیات مالی 
انگلیســی به آن Overreaction گفته می شود و در ادبیات فارسی ما 
معادل َمَثل گرمی کردن با یک مویز و سردی کردن با دانه ای از غوره 
است. در حالی که تنها در طی چند هفته پیش، بسیاری از مردم و برخی 
مسئولین، به افزایش پنج درصدی قانع نبوده و در پی افزایش ساعات 
معامله بودند، طی هفته گذشــته، سودای افزایش قیمت را از سر خارج 
کرده و در تــالش برای جلوگیری از کاهش قیمت یا تحمل کم ترین 
کاهش بودند و حتی پیشــنهاد توقف برخی نمادها را می دادند تا شاهد 
کاهش بیش تری نباشند. این رویدادها، شهریورماه را به دوره حساسی 

برای بازار سرمایه تبدیل کرده است که چاره ای خاص می طلبد.
چاره اما سهل است و ممتنع. نه تشویق به عرضه بیشتر چاره کار است 
و نه واداشتن به خرید بیش تر توســط بازارگردانانی که در اصطالحی 
درســت تر حقوقی خوانده می شوند. چاره، پذیرفتن رفتار طبیعی بازار و 
از این روی، طبیعی رفتار کردن با بازار اســت. اگر در ســال های دور 
و نزدیک مــواردی مانند تحریم، احتمال جنگ یا تغییرات سیاســی 
بزرگ ماننــد انتقال قدرت از اصول گرایان به اصالح طلبان یا برعکس 
بر شــاخص بورس بیش تر اثرگذار بود، امروز رفتار سیاست گذاران اعم 
از مقامات اقتصادی و غیر اقتصادی در قوای ســه گانه و سایر نهادها 
و چگونگــی اتخاذ تصمیم ها و اطالع رســانی ها اثرگذارتر از ســایر 
متغیرهاست. در منظر نخست، سیاست گذاران، مجریان، مردم و تمامی 

سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه باید رفتار طبیعی بازار را بپذیرند.

شهریور سرنوشت ساز بورس

جمال رزاقی *

در صورتــی که صنــدوق دارا دوم وارد بازار شــود، به نظر 
می رســد که دیگر امکان واگذاری باقیمانده سهام دولت در 

دارایکم به صورت صندوق وجود نخواهد داشت.
صندوق های ســرمایه گذاری سهمی از ابزارهای مرسوم در 
بازارهای مالی جهانی هســتند که به دلیل ماهیت خود در 
ایجاد تنوع در سرمایه گذاری و برخورداری از مدیریت فعال 
و حرفه ای، غالباً بازدهی باالتری نســبت به شــاخص های 
سهام دارند و به همین دلیل محبوبیت این ابزار نزد فعاالن 
بازارهای جهانی بسیار باالست. در کشور ایران بنا به دالیل 
متعدد این ابزار هرگز مورد اســتقبال عامه ســرمایه گذاران 
قرار نگرفته و ذکر همین نکته کافی اســت که در مقایسه 
با بیش از 1۰ میلیون ســهامدار فعال، تعداد سرمایه گذاران 
صندوق های سهمی در پایان خرداد )پیش از ورود دارایکم( 

تنها 25۰ هزار نفر بوده است.
در این شــرایط، دولت در ماه های اخیــر با هدف واگذاری 
بخشی از ســهام خود جهت تأمین منابع مالی برای بودجه، 
اقدام به تأســیس صندوق دارایکم نمود و واحدهای آن را 
به حــدود 3 میلیون نفر واگذار کــرد. در روزهای اخیر نیز 
صحبت های متعددی در مورد ورود صندوق دارا دوم شــده 
اســت و انتظار می رود که واحدهــای این صندوق در هفته 
جاری واگذار شود. با این وجود به نظر می رسد که دولت بنا 
بــه برخی دالیل نباید این صندوق را واگذار نماید. آنچه در 

ادامه می آید، سه مورد از این دالیل است.
الف- واگــذاری از طریق صندوق قابل معامله نســبت به 
ســایر روش ها بیشترین زیان را به دولت و مالیات دهندگان 
)بیت المــال( تحمیل می کند؛ هدف اصلی دولت از واگذاری 
ســهام خود )در قالب صندوق و یا هــر روش دیگر( تأمین 
منابع مالی است لذا واگذاری باید به شکلی صورت گیرد که 
حداکثر منابع را تأمین کند. به عنوان نمونه واگذاری بلوکی 
دارایی دولت )به دلیل حاشــیه قیمــت مدیریت و کنترل( 
می تواند مازادی حدود 2۰ درصد نســبت به واگذاری خرد 

نصیب دولت کند لذا نسبت به واگذاری خرد ارجح است.
در مورد واگذاری در قالب صندوق، تجربه دارا یکم نشــان 
می دهد که قیمت واحدهای این صندوق )بنا به دالیلی که 
از حوصله این متن خارج اســت( حــدود 27 درصد کمتر از 
ارزش ســهام موجود در پورتفوی آن )NAV( اســت و این 
موضوع در حالی اســت که برای ســایر صندوق های قابل 
معامله بورسی قیمت واحدها به صورت میانگین ۹۶ درصد 
ارزش سهام آن اســت )مبنای محاسبات میانگین مردادماه 
بوده اســت(. به این ترتیب انتظار می رود که برای دارادوم 
نیز قیمت واحدهای صندوق در بازار با نســبت مشــابهی 
کمتر از NAV تعیین شــود و همین موضوع می تواند زیان 
ارزشــگذاری حدود 25 درصد را بــه دولت تحمیل کند. به 

عالوه این موضوع، مساله تخفیف حدود 2۰ تا 3۰ درصدی 
تعیین شــده برای صندوق نیز می تواند موجب شود تا زیان 
دولت به حدود 5۰ درصد از کل ارزش دارایی واگذار شــده 
بالغ شــود. توجه داشته باشید که در زمان واگذاری دارایکم، 
کل منابع جمع شــده برای دولت کمتــر از ۶ هزار میلیارد 
تومان و ارزش سهام واگذارشده در قالب صندوق حدود 18 

هزار میلیارد تومان بود.
ب- مدیریت غیرفعال )Passive( و نبود انگیزه سودآوری 
برای مدیریــت صندوق، بازدهی و کارایــی را به کمترین 
سطوح خواهد رســاند؛ ســازوکار اصلی صندوق های قابل 
معامله مبتنی بر مدیریت حرفه ای و خرید و فروش ســهام 
جهت افزایش بازدهی اســت اما صندوق های دولت تنها با 
هدف حفظ کرســی مدیریتی دولت در شــرکت ها طراحی 
شــده اند و از انگیزه کســب بازدهی باال )از طریق مدیریت 
پورتفوی( تهی هســتند. به این ترتیب، مدیر منصوب دولت 
در صنــدوق تنها موجب تــداوم مالکیت دولــت بر بنگاه 
زیرمجموعه صندوق خواهد شــد و البتــه زنجیره مالکیت 
)فاصله بین مدیر و ســهامدار اصلی( را یک حلقه طوالنی تر 
و ناکاراتر خواهد کرد تا شرایط نامساعد حاکمیت شرکتی در 
فضای بنگاه داری کشــور یک گام دیگر به سمت ناکارایی 

بردارد.

ج- واگذاری باقیمانده دارایکم با چالش مواجه خواهد شــد؛ 
نکته مهم دیگری که پیش از واگذاری صندوق دارا دوم باید 
مورد نظر قرار داد، مســاله باقیمانده سهام دولت در صندوق 
دارایکم است. در حال حاضر ارزش باقیمانده سهام دولت در 5 
شرکت بانکی و بیمه ای صندوق دارایکم حدود 35 هزار میلیارد 
تومان اســت که واگذاری این دارایی نســبت به سایر سهام 
دولت اولویت باالتری دارد چرا که دولت کرسی مدیریتی خود 
در شــرکت های مذکور را از طریق صندوق حفظ کرده است 
و مابقی ســهام را می تواند واگذار نماید. واگذاری به صورت 
خرد یا واگذاری به صورت ادامه صندوق دارایکم دو گزینه ای 
اســت که برای این منظور وجــود دارد. هرچند که واگذاری 
خرد می تواند منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد اما با 
توجه به عطش شدید بازار برای ETF که حتی منجر به تغییر 
نظر وزرای دولت شــد، به نظر می رسد که واگذاری از طریق 
صندوق دارایکم می تواند نیاز بازار در این زمینه را مرتفع سازد 
و تقاضای بازار برای دارا دوم را تحت الشعاع قرار دهد. به این 
منظور دولت می تواند باقیمانده صندوق دارا یکم را با افزایش 
سقف خرید )مثاًل 1۰ میلیون تومان( به جاماندگان و خریداران 
قبلی عرضه کند اما در صورتی که صندوق دارا دوم وارد بازار 
شود، به نظر می رسد که دیگر امکان واگذاری باقیمانده سهام 
دولت در دارایکم به صورت صندوق وجود نخواهد داشــت. 
براین اســاس با توجه به حالت جانشــینی میان دو صندوق، 
ورود صندوق دارا دوم به معنای عدم موفقیت احتمالی عرضه 

باقیمانده دارایکم خواهد بود.

سیاه و سفید دارا دوم مهدی کرامت فر

حجت هللا صیدی 

تداوم روند فعلی بازار در 
معامالت آتی

ســالمی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه با نوساناتی 
همراه است و همیشــه در وضعیت پایدار قرار ندارد. درحقیقت 
این خطر همیشه وجود دارد که بازار سهام با ریزش مواجه شود.

غالمرضا سالمی، کارشناس بازار سرمایه گفت: حمایت اشخاص 
حقوقی در بازگشت بازار سرمایه پس از ریزش زیاد در هفته های 
اخیر مؤثر بوده اســت، اما وضعیت بازار همیشه به صورت پایدار 

نیســت.وی افزود: نمی توان به طور قطع درخصوص دستوری 
بودن یا نبودن حمایت حقوقی ها برای بازگرداندن بازار ســرمایه 
اظهار نظر کرد؛ اما بسیاری از اشخاص حقوقی به نوعی به دولت 
وابســتگی دارند. اگر بازگشــت بازار با کمک اشخاص حقوقی، 
دســتوری نیز محسوب شــود، درنهایت اشــخاص حقوقی به 
اجماعی برای حل این ریزش در بازار ســهام رسیده اند. سالمی 
اضافه کرد: در هر صورت جلساتی درخصوص موضوع بازگشت 
بازار سرمایه به روند مثبت برگزار شده و توضیه هایی به شرکت ها 
نیز شده است. از ســوی دیگر اگر منافع شرکت ها ایجاب کند، 
به این موضوع ورود پیدا می کنند.این کارشــناس بازار سرمایه 

تصریح کرد: می توان گفت بســیاری از اشخاص حقوقی نیز از 
موضوع افزایش قیمت ها سود برده اند. زیرا درنهایت 15 درصد از 
سهام شرکت ها، سهام شناور آزاد است و 85 درصد دیگر دراختیار 
خود شرکت و اشــخاص حقوقی قرار دارد. بنابراین تالش آنها 
برای جلوگیری از ریزش بازار ســرمایه طبیعی است.وی اظهار 
داشت: به نظر من نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت بازار در 
بلندمدت داشــت و روند بازار سرمایه، در دو روز آینده در جریان 
معامالت ادامه می یابد. باید دید برای مثال چه اقداماتی از سوی 
دولت برای تداوم روند مثبت در بازار سهام صورت خواهد گرفت 

یا چه عرضه های اولیه ای انجام خواهد شد.

سارا محسنی
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رجب صالحی تاکید کرد:
 همکاری با شرکت متروی تهران
برای انبوه سازی قطار ملی مترو

معاون امور شــهرداری های سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
وزارت کشــور، بر لزوم همکاری با شرکت مترو جهت انبوه سازی 
نمونه تولید شده از قطار ملی مترو تاکید کرد و گفت: این موضوع 
در قالب قرارداد تولید 42۰ دستگاه واگن و پس از مشخص شدن 
درصد نهایی داخلی سازی این پروژه محقق می شود. جلسه تشریح 
جزئیات و بازدید از پروژه قطار ملی مترو با حضور »حســین رجب 

صالحی« معاون امور شــهرداری های ســازمان شــهرداری ها و 
 دهیاری های وزارت کشور، »مرضیه شاه محمدی« مدیرکل دفتر

حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه این سازمان، »علی امام« 
مدیرعامل شــرکت متروی تهران و »منوچهر منطقی« دبیر ستاد 
توســعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.در این جلسه حسین 
رجب صالحی با اشــاره به اعالم آمادگی سازمان شهرداری های 
وزارت کشــور برای همکاری با شــرکت مترو جهت انبوه سازی 
قطار ملی مترو، عنوان کرد: در قرارداد ۶3۰ دســتگاه با شــرکت 
چینی، تاکید کرده ایم که باید تا 55 درصد قطعات قطارها از طریق 

شرکت های داخلی تولید شود. این امر بیانگر رویکرد ما نسبت به 
همکاری با شــرکت مترو برای افزایش درصد داخلی سازی واگن 

ملی است.
معاون امور شــهرداری های وزارت کشــور با اشاره به آنکه تهران 
در مجموع به 1۰5۰ دســتگاه واگن نیاز دارد، خاطر نشان کرد: با 
محقق شــدن قرارداد ۶3۰ دستگاه واگن در تالش هستیم قرارداد 
تولید 42۰ دســتگاه واگن را عملیاتی کنیم. پس از مشخص شدن 
درصد نهایی داخلی سازی قطار ملی مترو، با هدف حمایت از انبوه 
سازی این پروژه، قرارداد 42۰ دستگاه واگن باقی مانده را با شرکت 

واگن سازی منعقد می کنیم. 

حمل و نقل

طی ماه های گذشته در دنیا بخش های مختلف صنعت حمل ونقل 
ریلی به گونه ای فزاینده و به دفعات مکرر قربانی حمالت سایبری 
نفوذگران شــده است. در این گفتار کوشیده شده است تا ضمن 
بررسی ماهیت واقعی صنعت حمل ونقل ریلی در ابعاد سایبری به 
بیان چگونگی حفاظت از  تجهیزات ســخت افزاری و نرم افزاری 
شــبکه های ریلی در مقابل حمالت ســایبری برنامه ریزی شده 
پرداخته شــود. برگزاری نشســت ها و دوره های آموزشی متعدد 
و انتشــار مقاالت علمی فراوان در سراســر جهان برای بررسی 
چالش های مهم صنعــت حمل ونقل ریلــی در عصر دیجیتال 

مصداقی برای اثبات این مدعاست.
در مقاالت مختلف، بسیاری از کارشناسان امنیت فضای مجازی 
که در صنعت حمل ونقــل ریلی فعالیت می کننــد راهکارهای 
متعددی را برای ارتقای امنیت شبکه های ریلی ارائه نموده اند که 
برخی از آن ها به شرح ادامه فهرست می شود. دراین بین ویژگی 
مشــترک تمامی این پژوهش ها تأکید بر حفظ ایمنی جابجایی 
مســافر و بار از طریق رعایت اصول امنیت سایبری در صنعت 

حمل ونقل ریلی است.
نتایج تحقیقات انجام شــده در این حوزه نشــان داده است که 
بخش های مختلف صنعت حمل ونقل ریلی به گونه ای قابل توجه 
در معرض حمالت ســایبری قرار دارند. مطالعه پیشینه تحقیق 
نشــان می دهد که درگذشــته صنعت حمل ونقل ریلی کمتر در 
معرض تهاجم نفوذگران قرار داشته است. درحالی که آمار و ارقام 
جمع آوری شده طی شش ماه گذشته که توسط منابع معتبر ریلی 
ارائه شده، نشــان از آن دارد که این روند دستخوش تغییر شده 
اســت. در این گزارش ها آمده است که طی ماه های اخیر تعداد 
زیادی از شــرکت های ریلی در معرض تهاجــم نفوذگران قرار 
داشــته اند. آخرین مورد آن به شرکت استادلر بازمی گردد که در 
حوزه ســاخت قطعات و وســایط نقلیه ریلی فعال است. در این 
تهاجــم که از طریق باج افزارها صورت گرفته ، شــرکت مزبور 
تهدید به افشــای داده ها و پرداخت شش میلیون دالر در قبال 
عدم انجام اقدام مخرب توسط نفوذگران شده بود. جزئیات این 
پرونده هنگامی افشا شد که شرکت سوئیسی در مقابل هکرها و 
مهاجمان از خود مقاومت و سرسختی نشان داده بود. نمونه دیگر 
این تهاجمات در صنعت حمل ونقل ریلی اســپانیا رخ داده بود که 
در تشــریح جزئیات آن مدیر زیرساخت صنعت حمل ونقل ریلی 
این کشور تهاجم نفوذگران را برنامه ریزی شده و شیوه باج گیری 

و تهدید آن ها را برای دریافت پول در مقابل عدم افشــای 8۰۰ 
گیگابایت از داده های حیاتی این شرکت ریلی عنوان کرده بود. 
در این خصوص عیســی مولین کارشناس ارشد امنیت سایبری 
چنین می گوید: اگر تبهکاران اینترنتی متوجه شــوند که افشای 
داده ها برای رسیدن به مقاصد و مطامعشان مفید و کافی نیست 
از شــیوه های دیگری اســتفاده نموده و شدت تهاجمات خود را 
افزایش می دهند. مناســب ترین طعمه برای آن ها سیستم های 
عملیاتی حوزه ریلی و فناوری های مرتبط با آن هاســت. اهمیت 
موضوع امنیت سایبری تا بدانجاست که آژانس امنیت سایبری 
ایاالت متحــده طی مقاله ای که در نشــریه مشــاوره و ایمنی 
منتشــر نموده بود ضمن برشــمردن مصادیق حمالت سایبری 
نظیر فیشــینگ و باج افزارهای جدید از شــرکت های فعال در 
حوزه ریلی خواسته بود که به اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با 

حمالت سایبری بپردازند.
مولیــن می گوید نفوذگــران از تکنیک فیشــینگ عمدتًا برای 
دستیابی به اطالعات حرفه ای مشاغل عملیاتی در شبکه مبتنی 
بــر فناوری اطالعات در صنعت حمل ونقــل ریلی می پردازند تا 
بتواننــد از این طریق سیســتم های عملیاتی صنعت حمل ونقل 
ریلی را تحت کنترل درآورنــد. درحالی که باج افزارها عمدتًا بر 
رمزگذاری و قطع دسترســی به اطالعــات مجاز برای کاربران 
در صنعت ریلی تمرکز داشــته اند به گفته این کارشناس یکی از 
دالیل عمده افزایش میزان حمالت ســایبری در ماه های علیه 
سامانه های ریلی اهتمام شرکت های  فعال در صنعت ریلی برای 
یکپارچه ســازی سیستم ها و خروج سیســتم های رایانه ای این 

صنعت از حالت جزیره ای بوده است. 
مطالعات حاکی از آن اســت که یکی از سوژه های مهم هکرها 
در صنعت حمل ونقل ریلی، مراکز کنترل و فرمان بوده اســت. 
هنگامی کــه از مراکز کنترل در راه آهن ســخن به میان آورده 
می شــود مقصود تمامی سیســتم ها و فناوری هایی است که در 
فرایند کنترل تجهیزات و نرم افزارهای عملیاتی فعال بوده و خود 
دارای الیه های امنیتی دقیق و فشرده ای هستند اما درعین حال 
برخی از پژوهش های صورت گرفته نشــان می دهد روش هایی 
وجود دارد که با پیاده ســازی آن ها می توان از این الیه ها عبور 
نموده و حمالت مؤثری را علیه این سیســتم ها طراحی و اجرا 

نمود.
مولینیا پژوهشــگر حوزه امنیت می گوید بــرای بهبود و ارتقای 
خدمات صنعت حمل ونقل ریلی الزم است پروتکل ها و الزامات 
امنیت ســایبری به دقت رعایت شود وی ادامه می دهد که الزم 

است شبکه های حیاتی از شــبکه های غیر حیاتی تفکیک شده 
و بســته به ماهیت و نــوع کاربری ها و میزان حساســیت آن 
دسترسی ها بازتعریف و محدود شود. در صورت بروز مخاطرات 
و حمالت ســایبری، عملکرد و کارایی ســطوح مختلف ریلی 
دچار آسیب می شــوند که خود زمینه ای را به وجود می آورد که 
ایمنی این صنعت در وضعیت بحرانی قرار گیرد. تعریف سطوح 
دسترسی یا توجه به نیاز کاربران می تواند مکانیسم مناسبی برای 
پیشگیری از افشــای اطالعات و مهندسی اجتماعی در صنعت 
حمل ونقل ریلی باشــد. مولینیا می گوید اســتفاده از گیت های 
امنیتی نوعی از فناوری های مقابله با نفوذگری است که می تواند 
امنیت سیستم ها و رایانه ها را در شبکه ریلی افزایش دهد. البته 
این مهم الزم اســت ابعاد مختلف سخت افزاری و نرم افزاری را 

در شبکه ریلی در برگیرد.
استفاده از ســامانه ها و تجهیزات امنیتی عالوه بر پیشگیری از 
دسترسی مهاجمان می تواند در صورت بروز حمالت غافلگیرانه 
سیســتم ها را به وضعیــت عــادی بازگردانــد و به این ترتیب 
فناوری های عملیاتی تحت شبکه را در مقابل نفوذگران حفاظت 
نموده و از گســترش حمله و نفوذ به سایر اجزا جلوگیری نماید. 
بااین حال در صنعت حمل ونقل ریلی حمالت ســایبری روندی 
افزایشی داشته اســت زیرا نفوذگران راه آهن را صنعتی نسبتًا« 
ساده و بی دفاع تلقی می کنند که می توانند به راحتی باهدف قرار 

دادن سامانه ها و شبکه های آن به مقاصد خود دست یابند.
تاب آوری سامانه های زنجیره تأمین در صنعت حمل ونقل  ��

ریلی 
برنامه ریزی بــرای تأمین امنیت ســامانه های زنجیره تأمین و 
ارتقای ســطح تاب آوری آن ها در برابر تهاجمات یکی دیگر از 
موضوعات بااهمیت در حوزه امنیت ســایبری صنعت حمل ونقل 

ریلی محسوب می شود. 
مالو مدیر ارشــد فناوری اطالعات متروی واشــنگتن می گوید: 
تضمیــن امنیــت کل ســامانه های زنجیره تأمیــن در صنعت 
حمل ونقل ریلی با توجه به جایگاه مهم آن امری ضروری و الزم 
به نظر می رســد. وی دالیل خود را این گونه توجیه می کند که 
ممکن است محصوالت و یا خدمات صنعت حمل ونقل ریلی در 
معرض خطر و یا نابودی قرار گیرد که تبعات آن به صورت عدم 
اطمینان مشــتریان، کاهش درآمدها و از دست رفتن اطالعات 
حیاتی خود را نشان می دهد. وی افزود که می توان با بکار بستن 
راه حل های ســاده و کم هزینه سطح امنیت سایبری شبکه ریلی 

را افزایش داد.

وی اضافه کرد که شــرکت های فعال در حوزه حمل ونقل ریلی 
نباید تنها برای حل مشــکالت امنیتی سیســتم ها و شبکه های 
رایانــه ای منتظــر اقدام های جدی از ســوی دولت ها باشــند، 
بلکــه خود به عنوان یک ســازمان اجتماعی بــا در نظر گرفتن 
مســئولیت های خود در قبــال ذی نفعان، امنیت سیســتم ها و 
شبکه های رایانه ای را به عنوان یک اصل مهم مدنظر قرار دهند. 
شناسایی ذی نفعان اصلی در ســامانه های زنجیره تأمین شبکه 
ریلی بســیار بااهمیت اســت زیرا ذی نفعان به صورت اجرایی و 
مســتمر با این سامانه ها درگیر هستند. مانو  از آموزش کارکنان 
و رعایت الزامــات امنیتی در فضای ســایبری به عنوان ارکان 
بااهمیت تأمین امنیت شــبکه های رایانه ای صنعت حمل ونقل 
ریلی یاد نموده و خاطرنشــان شــد که با توجه به حساسیت و 
اهمیــت فناوری های عملیاتی در شــبکه های ریلــی و ارتباط 
مســتقیم آن با ایمنی و کارایی صنعت حمل ونقل ریلی، می باید 
سازوکارهای مناسب و قوی برای مقابله با نفوذگری و حفاظت 
از ســرمایه های معنوی این صنعت نظیر اطالعات و پایگاه های 
داده به عمل آید. بنابراین الزم است به صورت جدی و تخصصی 
هم کارکنان و پیمانکاران مرتبط با شــبکه ریلی از آموزش های 

کافی و الزم برخوردار شوند.
رویکردهای جامع صنعت حمل ونقل ریلی برای مواجهه با  ��

مشکالت تأمین امنیت سایبری
مدیــران و بهره برداران در صنعت حمل ونقل ریلی الزم اســت 
رویکردهای جامع و یکپارچه را برای اســتقرار نظام های امنیت 

سایبری فراگیر در برنامه های خود بگنجانند.
پیش بینی ها نشان می دهد که بودجه و گردش مالی بازار امنیت 
سایبری در آمریکای شمالی از 2/2 میلیارد دالر در سال 2۰1۹ 
به  3/1 میلیارد دالر در ســال 2۰27 خواهد رســید. دالیل این 
افزایش بودجه مالی از نگاه وودسان کارشناس ارشد تکنولوژی 
در صنعت ریلی، افزایش فزاینده حمالت ســایبری بوده اســت 
که خود نتیجه و آورده دیجیتالی شــدن فرایندها و سیستم های 
صنعــت حمل ونقل ریلی و بروز پیچیدگی های خاص ناشــی از 
آن است. وودســان افزوده اســت که یکپارچگی اجتناب ناپذیر 
فناوری هــا در صنعت حمل ونقل ریلی اعم از بخش مســافر و 
یا بار اهمیت امنیت ســایبری را مضاعف نموده اســت بنابراین 
اتخــاذ راهبردهای مناســب و در نظر گرفتــن نیازهای آینده 
صنعت حمل ونقل ریلی و اســتقرار استانداردهای امنیتی با توجه 
به لزوم تأمین ایمنی شــبکه ریلی بــرای تمامی بهره برداران و 
شرکت های فعال در این حوزه یک اصل ضروری است. افزایش 
ســطح آگاهی تمامی ذی نفعان و اجــرای برنامه های مرتبط با 
پیاده ســازی نظام ها و شــیوه های تأمین امنیت فضای سایبری 
در راه آهن و نیز مشــارکت دولت هــا و بخش های خصوصی به 
همراه بهره برداران صنعت حمل ونقل ریلی با توجه به مؤلفه های 

تحلیل ریسک و مدیریت ایمنی از آن جمله است.
و درنهایت آنکه آموزش کارکنان برای آشــنایی با شــیوه های 
مقابله و برخورد با نفوذگری در شبکه ریلی یک راهکار بی بدیل 

و کارآمد است.

امنیت سایبری در صنعت حمل ونقل ریلی

اســتان یزد درســال های گذشــته از بهترین 
جاده هــای کشــور برخوردار بــود به طوری که 
نگارنده در سال 84 با مکاتبه ای که با وزیر وقت 
داشتم از اداره راه یزد تشکر کردم. اکنون از مدیر 
کل راهداری اســتان یزد تقاضا دارم به نقایص 

زیر رسیدگی فرمایند.
1-محور ســه راهی طبس به یزد و برگشــت، 
قســمت هایی از جاده احتیاج به ترمیم بازسازی 

و روکش آسفالت دارد.
2-در ایــن محور چندین میــدان )پنج میدان( 
ســاخته شــده که دسترســی به روســتاها و 
شهرستان های مجاور آسان گردد. ولی با کاهش 
سرعت ناوگان سنگین و گردش در این میدان ها 
استهالک ناوگان هم افزایش می یابد. الزم بود 
مانند زیر گذر مهریز در میدان این محور هم زیر 

گذر ساخته می شد.
3-در اقصی نقاط کشــور متاسفانه برای اعمال 
قانون سرعت گیر ســاخته می شود. به خصوص 

قبل از میــدان، ولی در میدان هــای این جاده 
متاسفانه به جای یک سرعت گیر 2 سرعت گیر 
نزدیک به هم نصب شــده که خسارات زیادی 
به ناوگان وارد می کند. پیشــنهاد می شود برای 
اولین مرتبه در کشــور به صورت پایلوت همه 
سرعت گیرها را حذف نموده و قبل از میدان یک 
تابلو بزرگ نصب و روی آن مرقوم شــود: »به 
میدان نزدیک می شــوید کاهش سرعت و حق 

تقدم با خودروهای داخل میدان است«.
4-کمربندی یزد از طرف مهریز بســیار خراب 
است به صورتی که آسفالت جمع شده و کنترل 
فرمان کامیون از دســت راننده خارج شــده و 
کامیون به طرفین جاده منحرف می شــود. این 
قسمت احتیاج به ماشین آالت آسفالت تراشی و 

لکه گیری هندسی دارد.
5- می توان جلوی خســارات و ضرر به جاده ها 
را از طریــق رعایت تناژ گرفــت. از موقعی که 
تناژ وزن بار نــاوگان افزایش پیدا کرده، خرابی 

خســارات به جاده ها هم افزایش داشــته است. 
حداکثر بار ناوگان تریلر در دیگر اســتان ها 25 
تن و حداقل 22 تن اســت. متاسفانه در استان 
یزد حداقل بار کاشــی 25 تن، 28 تن و بیشتر 
است. باربری مقصر نیست، رقابت بین صاحب 
کاال موجب می شود بارهای استان یزد بیش از 
ظرفیت بارگیری شود و موضوع از کنترل پلیس 

راه هم خارج شده است.
۶-در حوزه شهرســتان تفت محور شــهرک 
صنعتی تفت پشــت پلیس راه جاده باریک کم 
عرض خراب غیر اســتاندارد اســت در عکس 
مربوطه مشــاهده می شود 2 دســتگاه کامیون 
یا تریلر از کنار هــم نمی توانند تردد کنند. باید 
یکی از آنها از جاده خارج شود. لبه آسفالت برای 
الستیک های ناوگان خطرناک است و الستیک 
را پنجر می کند. لطفاً شــانه کنار بازسازی و هم 
سطح محور اصلی شود که ناوگان بتوانند تردد 

کنند. این محور حدود پنج کیلومتر است.

7-کارخانجات کاشی ســرامیک زیادی در این 
اســتان وجود دارد، بعضی از ایــن کارخانجات 
بهداشتی  و ســرویس  نمازخانه  اســتراحتگاه، 
مناســب ندارند )با توجه بــه گرمای باالی این 

استان(.
8- در محــور یزد بافق از ورودی به جاده اصلی 
تابلو بافق بهاباد نصب شــده ولــی فاقد فاصله 
کیلومتری می باشــد، فقط در کیلومتر ۶5 یک 
تابلو کنار جاده نصب شده است. پیشنهاد می شود 
اول ورودی این محور تابلو بافق، بهاباد، فهرج، 
سیریز و کوهبانان با فاصله کیلومتری نصب و در 
بیــن فواصل راه هر 1۰ کیلومتر یک تابلو اعالم 

فاصله نصب شود.
۹-در حوزه بهابــاد به طرف چادرملو محورهای 
روستاها خیلی کم عرض هستند پیشنهاد می شود 
محور را عریض تر نموده که تردد سهل تر شود. 
کمربندی روستای کریم آباد به جاده اصلی بسیار 
خطرناک و فاقد دید کافی اســت احتمال حادثه 

به دلیل دو پیچ خطرناک و غیر اســتاندارد این 
حوزه وجود دارد.

1۰-از شهرســتان بهاباد به طــرف جاده اصلی 
طبس با حدود 1۰۰ کیلومتر، فقط 2 تابلو اعالم 
فاصله وجود دارد و در این محور کمبود پارکینگ 
مشاهده می شود. جاده دوطرفه است اگر کامیونی 
دچار نقص فنی شــود باید در جاده متوقف شود 
و فاقد شیب های شــیروانی هم هست. مشکل 
دیگر این محور ورودی ناوگان سنگین از طرف 
چادرملو به جاده ترانزیتی طبس یزد اســت که 
غیر استاندار است. شب ها نور چراغ های کامیون 
دید راننده های عبوری به طرف طبس را محدود 
کرده و موجب حادثه می شود، الزم است وضعیت 
هندســی این قســمت اصالح گردد. پیشنهاد 
می شود به یک ســه راهی اصلی فرعی با تابلو 
حق تقدم آماده شــود. عکس های این قسمت 

گویای مطلب است.
11-در محــور اردکان نایین تابلــو پایان حوزه 

راهداری یزد شکســته شده الزم است این تابلو 
تعویض شود. عکس تابلو پیوست است.

12-در ایست بازرسی مهریز توقف ناوگان بعضی 
مواقع بسیار طوالنی و زیاد است. رانندگان خسته 
وارد این ایست بازرسی می شوند. الزم است چند 
الین عبوری دیگر در این پاسگاه آماده شود که 
عبور با سهولت صورت گیرد و از توقف ناوگان در 
جاده اصلی جلوگیری شود امکان حادثه تصادف 

در اثر خستگی و عدم توجه به جلو وجود دارد.
13-از همــکاری و خدمــات مدیرکل راهداری 
استان یزد در ساخت و آماده سازی بزرگراه بافق، 
محور دوم بافق بهاباد، محور دوم و سرباالی های 
صعب العبور قبل از فرانق در جاده اصلی طبس 
و ادامه ســاخت محور دوم یــزد فرانق و اجرای 
آماده سازی شیب های شیروانی این محور تشکر 

می کنم.
*راننده و عضو جمعیت طرفداران ایمنی 
راه ها وهمیار جامعه ایمن کشور

نقایص و معایب 
محورهای 

استان یزد و 
 راهکارهای

رفع آنها

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد پروازهای ترکیه از 11 شــهریور به 
1۰ مهرماه تغییر پیدا کرد اما با این حال 
ما از کانال ســازمان هواپیمایی و وزارت 

امور خارجه در حال رایزنی هستیم.
تورج دهقانــی زنگنــه در ارتباط زنده 
با شــبکه خبر در خصــوص پروازهای 
توریســتی عنوان کرد: به علت شــیوع 
و گســترش ویروس کرونــا در تمامی 
کشــورها از جملــه ایران بــرای ورود 
مســافران یکســری قوانیــن را اتخاذ 
کرده اند؛ مسافران قبل از ورود به کشور 
باید فــرم خود اظهاری که در ســایت 
سازمان هواپیمایی کشوری موجود است 
باید تکمیل و با خود همراه داشته باشند.

وی در ادامه مطلب فوق افزود: همچنین 
باید نتیجه تســت PCR که در کشــور 
مبدأ انجام گرفتــه و نباید کمتر از یک 

هفته از آن گذشته باشد باید خود همراه 
داشته باشند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان 
اینکه ما در حال حاضر به کشــورهایی 
نظیر اســپانیا، انگلیس، فرانسه، اتریش 
و هلند پرواز داریم، گفت: این کشــورها 
به دلیل شیوع ویروس کرونا تدابیری را 
برای ورود به کشورشــان اتخاذ کرده اند 
کــه در این میان برخی از مقررات برای 

تمامی کشورها یکسان است.
زنگنه اظهار کرد: در حال حاضر امکان 
ســفر به کشــورهای اروپایی با ویزای 
توریســتی وجود ندارد و فقط مســافر 
می تواند به کشــور فرانسه برای ملحق 
شــدن به خانواده اش در صورت داشتن 

ویزای تایپ c سفر کند.
رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری 
عنــوان کرد: در حال حاضــر پروازهای 

اماراتی و قطری و برخی از کشــورهای 
دیگر به ایران انجام می شود.

او به لغو مجدد پروازهای ترکیه اشــاره 
کــرد و گفت: ایــن پروازهــای از 11 

شــهریور به 1۰ مهرماه تغییر پیدا کرد 
امــا با این حــال ما از کانال ســازمان 
هواپیمایی و وزارت امور خارجه در حال 

رایزنی هستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی كشوری:

پیگیر برقراری پروازهای تركیه از كانال وزارت امور خارجه هستیم

خدمــات بهره برداری تأمین توان خط یک 
قطار شــهری اصفهان به شرکت احداث و 

توسعه ریلی مپنا واگذار شد.
شــرکت احداث و توســعه ریلــی مپنا از 

مجموع شــرکت های تابعه گــروه مپنا در 
مناقصه خدمات تعمیرات و نگهداری )نت( 
خط یک قطار شــهری اصفهان، با کسب 
بهترین امتیاز فنی و ارائه قیمت رقابتی، به 

تعیین شد. پیمانکار منتخب  عنوان 
ایــن پروژه شــامل خدمــات نگهداری و 
تعمیــرات )PM، EM و CM( پســت های 
برق و شــبکه DC، شــبکه کابل و شبکه 
باالســری )OCS( خط یک مترو اصفهان 
بــه طــول 21 کیلومتر به همــراه خطوط 
پارکینگ و کل دپو خط یک قطار شــهری 
اصفهان اســت که پیشــتر توسط شرکت 
احداث و توسعه ریلی مپنا در قالب قرارداد 
EPC اجرا شــده بود و به مدت یکسال به 
شــرکت مترو منطقه اصفهان ارائه خواهد 

شد.
بــا موفقیــت در مناقصه و انعقــاد قرارداد 
فوق، شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا که 
تاکنون به عنوان یکی از پیمانکاران مطرح 
در حوزه احداث خطــوط مترو، مونوریل و 
راه آهن برقی شــناخته شده بود، وارد حوزه 
خدمات نگهداری متروهای کشور نیز شد.

 خدمات بهره برداری تأمین توان خط یک
قطار شهری اصفهان به گروه مپنا واگذار شد

پژمان صالحی

محمد اتحادی*
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 12 شهریورماه 1399 
سال پنجم شماره 186

با رعایت پروتکل های بهداشتی؛

 حرکت قطارهای گردشگری
 از سر گرفته شد

یک مقام مسئول گفت: قطار گردشگری شیرگاه روزهای جمعه 
14 و 21 شــهریور و قطار گردشگری ســوادکوه روز پنجشنبه 
2۰ شــهریور با برنامه ریزی صورت گرفتــه و با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی، حرکت می کنند.
معاون اجرایی شــرکت حمل و نقل ریلــی رجا با اعالم این 

خبر گفت: به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و برای 
ســالمت حال گردشــگران، عالوه بر فاصله گذاری فیزیکی 
بین مسافران این قطار، بســته های بهداشتی شامل محلول 

ضدعفونی و ماسک سه الیه بین آنها توزیع می شود.
رضا عصــاری بازدید از تپه میل شــهر ری، دشــت کویر، 
معدن نمک گرمســار، تپه های مریخی، دودکش های جنی و 
کوه های حیرت انگیز سیمین دشــت و زرین دشت و کبوتر 
دره، حبله رود و باغات میوه اســتان سمنان، چشمه رنگی و 
روستای شاداب، جاده گدوک، سه خط طال، پل ورسک، پل 
اوریم، غار اســپهبد خورشــید، پل کالنتر یا دوآب و جنگل 

زیبای شــیرگاه و… را از جاذبه های گردشــگری این سفر 
نام برد. وی افزود: وجود راهنمای مجرب، بیمه مســافرتی، 
پذیرایی بسته بندی شده شامل: صبحانه، ناهار، شام و میان 
وعده همچنین برنامه های ســرگرم کننده مانند: شعبده بازی 
و اجرای مســابقه از خدمات شــرکت رجا در این سفر است. 
معاون اجرایی شرکت رجا اظهار داشت: با توجه به کم بودن 
ظرفیت ایــن قطار به دلیل رعایت فاصلــه گذاری فیزیکی، 
متقاضیان حضور در این ســفر گردشــگری بــا قطار رجا در 
صورت تمایل باید هر چه ســریع تر نسبت به خرید بلیت خود 

اقدام کنند.

گردشگری

همه چیز از یک ندامتگاه عادی شروع شد و رفته رفته با فضایی 
که داشت که مانند داالنی با سقف آزاد همه چیز را از هر عقیده 
و مسلکی به داخل می کشید به شکنجه گاه ساواک تبدیل شد 
و نامش را گذاشــتند ستاد مشــترک ضد خرابکاری. با این که 
سالیان سال است از روزهای تلخی که پشت میله های این زندان 
گذشته است می گذرد و بسیاری از مظلومینی که در آن به شدت 
شکنجه شده اند تبدیل به قهرمانان و مبارزان انقالب شکوهمند 
اسالمی شده اند اما باید باز هم برای عبرت گیری از ظالم باید به 
آن سری زد و همه چیز را به خوبی تماشا کرد. این زندان در حال 
حاضر به موزه عبرت تهران نام گرفته است و ما نیز می خواهیم 

سری به گوشه و کنار این موزه متفاوت بزنیم.
جاذبه گردشگری سیاه ��

همیشه برای ســر زدن به جاذبه های گردشــگری هر شهر و 
کشوری باید خود را برای گذراندن صرفاً یک روز پر از تفریح و 
خنده و شــادی آماده کنید. اما گاهی پیش می آید که مقصدتان 
کمی متفاوت باشــد و بخواهید موضوعی را پی گیری کنید که 
در عین حال که آموزنده است، طعم تلخی را به شما می چشناد. 
ایرادی ندارد. همیشــه حقایق تلخ بوده و این بار نیز در گردش 
امروزمان هم حقیقتی پیش روی ما است که تلخی را همراه با 
ورق زدن برگه های تاریخ و یادگیری به حافظه ما انتقال می دهد. 
قبل از تماشای این موزه باید بدانیم که موزه عبرت تهران یک 
زندان موزه است. به هر کشوری سر بزنید بی شک نمونه ای از 
چنین زندانی را می بینید اما این زندان موزه تفاوت عمده ای برای 
ایرانیان دارد و آن هم این اســت که یادآور بسیاری از اتفاقات 
تلخ دوران پهلوی اســت. به محض ورود بــه این زندان موزه، 
مجسمه های مومی را می بینید که با ظرافت تمام عیاری طراحی 
شده اند و حالت های آن ها نشان گر وضعیت شکنجه شوندگان و 
شکنجه کنندگان است. مجسمه ها بسیار طبیعی ساخته شده اند 
و تنهــا هدفی که دارند انتقال حس وضعیت زندانیان آن دوران 
به مســافران و گردشگرانی است که برای تماشای موزه به آن 
وارد می شوند. البته یکی از قسمت های جالب موزه دیدن برخی 
چهره های مبارز سیاسی است که در حال حاضر زنده هستند و 

از چهره های نام آشنا عرصه سیاست کشور به حساب می آیند.
تاریخچه پیدایش موزه عبرت ��

اولین گام هایی که برای احداث این زندان برداشته شد با آخرین 
نفس های شــوم آن کاماًل متفاوت بود. اول، حرف از ســاخت 
زنــدان مدرنی بود که به توقیفگاه و یــا زندانی با امکانات بروز 
برای حبس زنان مجرم در ســال 1311 هجری شمسی احداث 
شــد اما تمام این پیش بینی ها و کارکرد این زندان مخوف تنها 
به دورانی کوتاه تعلق داشــت و بعدها اوضاع متفاوت شد. این 
زندان در ســال 131۶ هجری شمسی به عنوان یک توقیفگاه 
فعالیت خود را آغاز کرد اما به محض روی تاج گذاری محمدرضا 
پسر رضا خان، این توقیفگاه تبدیل به هیوالیی شد که تا پایان 
عمر حکومت پهلوی، کســی از آن چه که پشت دیوارهای آن 
می گذشــت خبر نداشــت. از زمانی که نارضایتی ها از حکومت 
پهلوی باال گرفت و تعداد مبارزان سیاســی کشور هر روز بیش 
از پیش می شد، نیاز مبرمی برای داشتن یک زندان مجهز حس 
می شــد تا این که ســرآخر جایی که امروز به نام موزه عبرت 
می شناسیم به شــهربانی تهران واگذار شد تا برای دستگیری 
مبارزین از این مجموعه استفاده کند و البته با امکاناتی که زندان 
داشت، شکنجه هم رواج بسیاری پیدا کرد. به خاطر حجم کاری 
که به طرف سازمان های دولتی وارد شد، شاه مجبور شد تا آن جا 
که می تواند از نیروهای مختلف کمک بگیرد و طبق نامه هایی 
که رد و بدل می شــد و هنوز اســناد آن موجود است، یکی از 
باالترین بودجه ها را از طرف نخست وزیری وقت به این موضوع 
اختصاص دهد. بنابراین، شهربانی و ساواک و ضد امنیت ارتش 
از سه قوه اصلی ستاد مشترک ضد خرابکاری در کشور شدند و 
که بعدها، ارتش به خاطر مشغله های دیگر از این دایره خارج شد 
و ماند شــهربانی و ساواک. هر دو نیروی نام برده در مدتی که 
به طور مشترک از این زندان استفاده می کردند برای خودنمایی 
و قدرت نمایی با هم درگیر می شــدند تا این که تصمیم گرفته 
شــد تا اداره ستاد مشترک ضدخرابکاری به بزرگان شکنجه در 
شهربانی سپرده شود. بعدها برای عقده گشایی، پیشنهادی مبنی 
بر این که مدیریت ستاد باید به ساواکی های موفق در شکنجه 
سپرده شود به شاه داده شد و او نیز قبول کرد و به همین ترتیب 
تیمســار زندی پور به عنوان رئیس ستاد انتخاب شد و باالخره 
موزه عبرت تهران به نظامی واحد در آن زمان برای شــکنجه و 
اعتراف گرفتن و ســرکوب کردن نیروهای مبارز مردمی تبدیل 

شد. ناگفته نماند که نیرو و مجوزهای ساواک تا حدی پیش رفت 
که هر ارگان و سازمانی باید بدون هیچ پرسشی، هر اطالعاتی 

که از آن ها می خواستند در اختیارشان قرار می داد.
اعالمیه ای شوم برای شروع شکنجه ��

»به فرمان مطــاع اعلیحضرت همایون شاهنشــاه آریامهر، از 
تاریخ 1/3/52 ریاست کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و 
شــهربانی کل کشور به یک نفر از افسران ساواک محول شده 
است. مســتدعی است مقرر فرمایید بودجه مصوب کمیته را در 
مرکز به قرار ماهانه ســه میلیون ریال از تاریــخ اول تیرماه و 
بودجه کمیته های شهرســتان ها را به قرار ماهانه یک میلیون و 
دویســت هزار ریال از تاریخ اول خرداد 1352 در وجه سرتیپ 

رضا زندی پور رئیس کمیته، پرداخت فرمایید.«
ساختار زندان موزه، سه ساعت سردرگمی ��

یکی از نکاتی که به محض ورود به موزه عبرت تهران نظر شما 
را جلب می کند، ساختار دورانی و پیچیده آن است. این زندان که 
به دست مهندسین آلمانی ساخته شده است به گونه ای طراحی 
شده که برای هر نوع شکنجه مناسب است. زندان مورد شکنجه 
هر چه قدر فریاد بکشد و هر چه تعداد نفراتی که مورد شکنجه 
قرار می گیرد زیاد باشــد باز هم صدایــی از دیوارهای دورانی و 
ســقف باز آن به گوش تنابنده ای نمی رســیده است. یکی از 
کسانی که برای مرمت به این زندان رفته بود، در تعریف هایش 
در زمان بازســازی گفته بود که برای خارج شدن از آن بیش از 
سه ساعت سردرگم شده بود و نمی توانسته راه خروج را پیدا کند. 
یکی از عجایب مهندســی این زندان این است که هیچ کدام از 
زندانیان آن نتوانسته اند از آن بگریزند. موزه عبرت از سه طبقه 
تشکیل شده است و هر کدام از محبس های آن برای کار خاصی 
درســت شــده اند. فضای این زندان طوری طراحی شده که در 
زمستان با سقفی باز حداکثر سرما را به زندانیان منتقل کند و در 
تابستان نیز گرما را با باالترین دما به محبس ها وارد کند تا باعث 

رنج بیشتری در زندانیان شود.
محبس ها و اتاق های اداری موزه ��

یکی دیگر از شــگفتی هایی که در این زنــدان می توان دید، 
اتاق هــای اداری و محبس های مختلفی هســتند که همه در 
همین مجموعه جمع آوری شده اند؛ اتاق افسر نگهبان که برای 
پاسبانی و کارهای نظامی و امنیتی برای استقرار افسر نگهبان 
تعبیه شده است. محل نگهداری البسه زندانیان و کلیه وسایل 
شــخصی آن ها که از کمدهای فلزی کوچک درســت شده و 
لباس هر زندانی در کیســه ای ریخته می شده و به یکی از این 
کمدها منتقل می شده است. عکاسخانه، جایی که در بدو ورود 
زندانــی از او عکس گرفته می شــده و برایش کارت و عکس 
صادر می کردند. ســلول های عمومی و انفرادی با 8۶ سلول و 
دو بند عمومی با 18 ســلول برای جاگیــری 2۰۰ زندانی جا 
داشــته که البته برای عذاب زندانیان و مبارزان سیاسی کشور، 
گاهی این تعداد را تا 8۰۰ نفر بیش تر می کردند تا شکنجه شان 
بیش تر شود. در میان هر سه طبقه، حصاری فلزی قرار دارد که 
برای آویزان کردن زندانیان در هوای سر زمستان از آن استفاده 
می کرده اند به اصطالح به این نوع شکنجه آپولو هم می گفتند. 
اتاق پانسمان که به اصطالح برای پانسمان زندانیان تعبیه شده 
بود. اما برای تعویض پانسمان مبارزان شکنجه شده خبری از 
داروی سر کننده نبود و پانسمان هایی که بر اثر شالق و کابل 
بدن زندانیان به خون ریزی شــدید افتاده بود و پانســمان به 
زخم ها چسبیده بود را بدون هیچ سر کننده ای از بدن زندانیان 
می کندند و بدون رعایت بهداشــت تعویض می کردند که در 

بسیاری از موارد به ایجاد عفونت منجر می شده است.

موزه عبرت تهران، مخوف ترین ندامتگاه معاصر

بــه نظر پارکــی جوان می رســد امــا قدیمی ها و مو 
ســفیدهایی که در این پارک می بینیم و وقتی با آن ها 
هم کالم می شــویم، متوجه می شویم که این پارک از 
ســال های دور، میعادگاه بســیاری از تهرانی های این 
منطقه بوده است که برای تفرج گذراندن اوقات فراغت 
یــا تنهایی و یا به همراه خانواده شــان بــه این پارک 
می آمده اند و می آیند. البته، درختان سر به فلک کشیده 
پــارک قیطریه نیز گواهی بر اصالت و قدیمی بودن آن 
اســت. نمی توان این واقعیت را انکار کرد که این پارک 
از محبوب ترین پارک ها و بزرگ ترین پارک های تهران 
است و گوشه و کنارش پر است از فعالیت های فرهنگی 

و تفریحی و ورزشی.
تهران و پارک هایش ��

زمانی کــه می خواهیم در مورد آن چــه که به عنوان 
تفریح و ســرگرمی در شــهرهای بزرگی مانند تهران 
مطرح می شود حرف بزنیم، نمی توانیم وجود پارک های 
این شــهر را انکار کنیم. در واقع، باید گفت که پارک ها 
در کالنشــهرهایی مانند تهران، جزایر امنی هستند که 
در میان آن همه شلوغی شهری، می تواند مابنی برای 
آرامش و جدا شدن از سرعت سرسام آور زندگی شهری 
باشد. متاسفانه بســیاری از شهروندان شهرهای بزرگ 
فکر می کنند که برای داشــتن تفریح و اوقات فراغت 
حتماً باید خود را به زحمت انداخت و ساعت ها کوله بار 
سفر بســت و میزان قابل توجه ای هزینه کرد تا بتوان 
در شــهری دیگر به دنبال آرامش و تفریح بود. در این 
که سفر یکی از شــاخصه های جدا نشدنی از ذات بشر 

است بحثی نیست اما بد نیست گاهی نگاهی به اطراف 
محل زندگی خود بیاندازیم تا ببینیم که شــهر خودمان 
چه میزان پتانســیل را در خود جا داده است و چه قدر 
فضاهای تفریحی آن مثل همین پارک قیطریه خودمان 
در تهران می تواند سرمان را گرم کند و ما را از هیاهوی 

شهر و کار دور کند.
پارکی پر از خاطره ��

کافی اســت زیر چانه بزرگ ترها در این پارک بنشینید 
تا خاطرات بســیاری کــه شــاهدهای آن درختان و 
سنگفرش ها و مو سفیدهای حاضر در پارک هستند را در 
دفترچه خاطرات تجربه نشده ذهنمان جا دهیم. در یکی 
از پیاده روهای پارک قیطریه، پیر مردی از اهالی قدیمی 
قیطریه، زمانی را تعریف می کرد که این پارک یک باغ 
بزرگ بوده و تعدادی از دســت فروشان به بهانه حضور 
کودکان در این پارک، بساط بستنی یخی فروشی خود 
را رونق داده بودند. پیرمرد از زمین خوردن هایش در این 
پارک تعریف می کرد و حتی زمانی را به خاطر داشــت 
که همسرش را برای بار اول، زمانی که این باغ بزرگ 
تبدیــل به پارک بزرگ و زیبایی شــده بود، دیده بود و 
عاشقش شده بود. روح آدمی با فضایی که در آن تجربه 
زیســتی دارد گره می خورد و حتی اگر فرسنگ ها از آن 
فاصله بگیرد، باز هم مانند همین موســفید که سالیان 
ســال در آمستردام زندگی می کرده و مدام دلش هوای 
پارک قیطریه را می کرده باز به موطن خود برمی گردد 
تا دوباره خاطراتش را با تماشــای کودکانی که در این 
پارک به تماشای تئاتر کودک می روند زنده کند. راستی، 

حرف از فعالیت های فرهنگی در این پارک بزرگ شد. از 
میان بوستان ها و پارک های شهر تهران، هستند تعدادی 
از پارک ها که نه تنها به توسعه فضای سبز تهران کمک 
می کنند بلکه فضاهای خالی خود را ســخاوتمندانه در 
اختیار گروه های فرهنگی می گذارند تا هم مردم را برای 
ساعاتی سرگرم کنند و آموزش دهند و هم فضای پارک 

را با انرژی و با طراوت کنند.
فعالیت های فرهنگی در پارک ��

پارک قیطریه از دسته پارک هایی است که برای هر سن 
و سالی فضای مناسب دارد؛ از کودکانی که برای تفریح 
و بازی و تماشــای تئاتر می آیند تا نوجوانان پرشوری 
کــه برای انجام ورزش پارکور و بازی های دیگر به این 
پــارک می آیند و یا زوج هایی که برای قدم زدن و گپ 
و گفت آن را انتخاب می کنند و ســالمندانی که فضای 
پارک را برای تازه کردن نفسشان، فضایی آرام می دانند. 
در حال حاضر، بسیاری از اساتید برجسته ورزش یوگا و 
تــای چی این پارک را یکی از بهترین اماکن در تهران 
برای برگزاری کالس هایشــان می دانند و درست چند 
قدمی آن طرف تر از این گروه های ورزشکار، سالن هایی 
را می بینید که مخصوص اجرای تئاتر کودکان اســت 
و گهگاهی غرفه صنایع دســتی نیــز در آن راه اندازی 
می شود. آشنایی با شاخصه های فرهنگی ایران و اقوام 
مختلــف آن نیز جایــگاه ویژه ای در اتاق های ســالن 
مرکزی پارک قیطریه دارند و خالصه هر اتفاق فرهنگی 
می تواند در این پارک بیافتد و قیطریه نیز با آغوش باز 
پذیرای تمام این اتفاقات خوب است. البته ناگفته نماند 
که همه چیز به سالن مرکزی پارک معطوف نمی شود 
و این پارک از چنان پتانسیل باالیی برخوردار است که 
بســیاری از گروها های نمایــش خیابانی برای اجرای 
کارهای خود به یکی از میادین این پارک می آیند. البته 
برای داشتن هیجان نیز در پارک قیطریه سینمای شش 

بعدی و هفت بعدی هم تعبیه شــده اســت که تجربه 
تماشای این دسته فیلم ها نیز خالی از لطف نیست.

طراوت پارک از کجاست؟ ��
قبل از این که به معرفی فعالیت های فرهنگی این پارک 
بپردازیم، بهتر اســت نگاهی به دلیل اصلی با طراوت 
بودن این پــارک بیاندازیم. منطقــه قیطریه تا همین 
چند ســال پیش تنها تعدادی خانه ســاده و محلی بود 
و باقــی هر آن چه که دیده می شــد باغ بود و درختان 
میــوه و حصارهای کاهگلی که همین حاال هم اگر در 
کوچه هایش قدم بزنید می توانید نمونه های به جا مانده 
را از آن دوران ببینید. در حال حاضر، پارک قیطریه یکی 
از معدود بوستان های به جا مانده از آن دوران است که 
با این که طرحی مدرن به خود گرفته و حضور انســان 
را پذیرفته، توانســته اصالت خــود را به عنوان یکی از 
ریه های تنفسی منطقه 1 تهران باقی بماند. از درختان 
کاج و صنوبــر تا درختان میوه و بوته های کوهپایه ای و 
گل هایی که به دست کارگران شهرداری در این پارک 
کاشــته می شوند همگی باعث شــده اند که این پارک 

همچنان یکی از با طراوت ترین فضاهای ســبز شهر 
تهران به حساب بیاید. با یاد داشته باشیم که یک پارک 
هر چه قدر هم که امکانات داشــته باشد، بدون وجود 

درختان هیچ چیز برای عرضه ندارد.
امکانات پارک ��

در این پارک نگــران امکانات مورد نیازتان نباشــید؛ 
ســرویس های بهداشــتی تعبیه شــده در این پاک با 
خدمات نظافتی 24 ســاعته خیال شما را از بابت حفظ 
نظافت شخصی راحت می کند. چندین قطعه زمین بازی 
برای کودکان نیز فراهم شــده که با پارکت های خاص 
از آســیب دیدن کودک شما در هنگام بازی جلوگیری 
می کند. سالن تئاتر پارک نیز همیشه مملو از تماشاچی 
اســت و بسیاری از نمایش های عروسکی و کودک نیز 
در همین ســالن برگزار می شــود. برای بزرگ ترها هم 
عالوه بر فضای باز پارک برای هر گونه تفرج، سینمایی 
ســه بعدی و چهار بعدی وجود دارد که می توانید برای 
تماشای فیلم های مخصوص این سینما با همراهانتان 
از آن اســتفاده کنید و هیجان را تجربه کنید. امکانات 

ورزشی هم در پارک مهیا است و شما بعد از پیاده روی 
برای نرمش می توانید به سراغ این وسایل بروید.

جاذبه های گردشگری اطراف پارک ��
اگــر باز هم قصد داریــد که بعد از گذشــت و گذار در 
پارک قیطریه سری به محله های قدیمی تهران و دیگر 
جاذبه های گردشــگری این شــهر بزنید، بدانید که در 
جای درســتی قرار گرفته اید و به بسیاری از این مناطق 
نزدیک هستید. از پارک قیطریه که خارج شوید، درست 
در همســایگی این محله، محله قلهک قرار گرفته است 
و پارک قلهک. شــاید نام ســینما تک قلهک را شنیده 
باشید؛ مجموعه فرهنگی قلهک و سینما تک درست در 
اول پارک این محله قرار گرفته است. اگر هم از خیابان 
شریعتی به ســمت شمال حرکت کنید بعد از گذشتن از 
چهاراه قدس می توانید به مســیر خود به ســمت شمال 
تهران حرکت کنید تا به محله ظهیر الدوله و بعد از آن به 
سورتمه تهران در باالی همین محله برسید. همین مسیر 
را ادامه دهید تا به دربند و منطقه کوهســتانی آن برسید 
و در کنار میدان اول دربند نیز کاخ سعد آباد قرار دارد که 
می توان با خرید بلیط از این کاخ بزرگ و زیبا دیدن کنید.

دسترسی به پارک قیطریه ��
شــاید این سؤال برایتان پیش بیاید که چطور به پارک 
قیطریه بروید و اصاًل چه راه های دسترسی حمل و نقلی 
برای رســیدن به این پارک وجود دارد. اگر با اتومبیل 
شخصی هســتید که می توانید از هر مسیری به سمت 
اتوبان صدر حرکت کنید و سپس به خیابان کاوه شمالی 
بروید و یا مســیری را انتخاب کنید که از طرف ســید 
خندان در مسیر خیابان شریعتی قرار بگیرید و به راحتی 
به پارک قیطریه برســید. اما اگر می خواهید با وسایل 
نقلیه عمومی به این پارک بیایید، بهترین راه این است 
که مترو تهران را سوار شوید و در ایستگاه قیطریه پیاده 

شوید و با کمی پیاده روی به پارک برسید.

تهران از دیرباز کانون فعالیت های اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و 
مذهبی بسیاری بوده. این شــهر در حدود 15۰  سال پیش بین 5۰ 
تا 7۰ تکیه محلی داشــته است؛ تکیه هایی که حاال یا خبری از آنها 
نیست یا حسینیه ها جایشــان را پر کرده اند. تهران شهر تکیه های 
قدیمی اســت، اگر قصد دارید به ســراغ هیأت ها و حســینیه ها و 
تکیه های خاص متفاوت برویــد، این تکیه های قدیمی را فراموش 
نکنید. هیأت هایی که هریک از آنها، آداب و رســوم و ویژگی های 
خاص خود را دارند. شــهری که در آن مراســم هایی از قومیت های 
مختلف در عزای شهیدان نینوا برگزار می شود. ترک ها، لرها، بلوچ ها 
و عرب ها هرکدام در گوشــه ای از شهر هیأت های مخصوص خود 
را دارند و به شــیوه مرسوم خود عزاداری می کنند. شاید این سال ها 
عزاداری ها شــکل و رنگ جدیدتری به خود گرفته باشــد، اما هنوز 
هم می توان هیأت هایی را در همین تهران پیدا کرد که به ســبک 
قدیم عزاداری می کنند. تکیه دولت؛ یکی از قدیمی ترین تکیه هایی 
است که در شهر تهران برپا شد. تکیه ای که روز گذشته خبر احیای 
آن مطرح شد. سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران از احیای این 
تکیه با عنوان تکیه مردم خبر داد. علی اعطا، عضو هیأت رئیســه و 
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران با ارائه پیشنهادی خطاب به 
وزارت دادگستری، وزارت میراث و شهرداری تهران گفت: »مطالعات 
و تهیه طرح برای بازســازی تکیه دولت و احــداث تکیه مردم در 
بخش های باقی مانده از محل تکیه دولت را طی توافقی ســه جانبه 
در دستور کار قرار دهند.« او شامگاه یکشنبه با انتشار رشته توییتی 
نوشــت: »از تکیه دولت، بزرگ ترین تماشــاخانه تاریخ ایران به جز 
نــام و تابلویی کوچک از ورودی بن بســتی باریک به همین نام در 
ضلع شمال ســبزه میدان در خیابان پانزده خرداد چیزی باقی نمانده 
است. امروز بازیابی و بازسازی تکیه دولت، معطوف به نیازهای شهر 
و هویت شــهری، می تواند به عنوان دغدغه ای ملی و دینی مطرح 
باشــد.« مساله بازسازی و بازیابی تکیه های تهران تنها شامل تکیه 
دولت نیست. این روزها از بســیاری تکیه های قدیمی تهران دیگر 
خبری نیست. به همین منظور به معرفی برخی از تکیه ها و هیأت ها 
پرداخته ایم. تکیه دولت معروف ترین تکیه تاریخی شــهر است. بر 
اســاس نقشه ای که عبدالغفارخان نجم الملک در سال 13۰۹ قمری 
از وضع طهران قدیم رسم کرده است، ساختمان عظیم تکیه دولت 
در ضلع جنوب شــرقی کاخ گلستان و در جنوب غربی شمس العماره، 
شمال ســبزه میدان و روبه روی مسجد شاه قرار داشت. تکیه دولت 
سال ها نیمه متروکه بود و در 1325 برای ساخت شعبه بانک ملی در 
بازار تخریب شــد. این تکیه که در گذشته به تکیه همایونی دولتی، 
تکیه قصر، تکیه بزرگ شاهی هم معروف بوده، توسط ناصرالدین شاه 
قاجار ســاخته شده و در آن مراســم تعزیه و آیین های سوگواری و 
روضه خوانی برپا می شــد. تکیه دولت نه تنها بــه لحاظ معماری و 
جنبه های تاریخی بلکه از لحاظ اجرای مراســم با شکوه تعزیه هم 
دارای اهمیت خاصی بوده است. این ساختمان در جنوب شرقی کاخ 
گلستان و در جنوب غربی  شمس العماره  قرار داشته و ساختمان آن 
ســه طبقه و گرد بوده است. تکیه دولت پس از سال ها ویرانه ماندن، 
در 1325 برای ساخت شعبه بانک ملی در بازار تهران تخریب شد و 
بیشتر عرصه آن زیربنای بانک شد. به این ترتیب دیگر اثری از آن 

به عنوان تکیه برجا نمانده است.
از دیگر تکایای مشهور تهران می توان به تکیه نیاوران و تکیه نفرآباد 
اشاره کرد. تکایا در ابتدا برای آداب و عبادات صوفیان بود. اما از زمان 
صفویان کارکرد تکیه ها تغییر کرد و به مکانی برای سوگواری اهل 
بیت به ویژه در ماه محرم تبدیل شــد. به نظر می رسد قدیمی ترین 
تکیه تهران تکیه خانم یا »تکیه خانوم« نام داشــته باشــد که در 
محدوده بازارچه نایب الســلطنه در خیابان پانزده خرداد امروزی قرار 

داشته است. در واقع بعد از آنکه شاه طهماسب صفوی به دور تهران 
حصاری کشید و باعث آبادانی و گسترش آن شد، خواهرش اقدام به 

ساخت مدرسه، تکیه و حمام برای اهالی تهران کرد.
تکیه نیاوران پس از تکیه دولت، یکی از مشهورترین و قدیمی ترین 
تکیه های تهران اســت و هزار و 5۰۰ مترمربع مســاحت دارد. در 
تاریخ آمده که ناصرالدین شــاه از ابتدای سلطنتش به نیاوران عالقه 
داشت و بیشــتر اوقاتش را آنجا می گذراند. روایت است طی همان 
ســال هایی که محرم با تابستان مصادف می شد و ناصرالدین شاه در 
کاخ صاحبقرانیــه اش در نیاوران بود، ایــن تکیه را بنا کرد؛ تکیه ای 
که »میرزا محمدباقر معین البــکاء« از مهم ترین تعزیه گردانان دوره 
قاجار، تعزیه اش را آنجا اجرا می کرد و هنوز هم گنبد سبز و سکوی 
تعزیه اش پابرجاســت. نمای بیرون تکیه خبری از قدمت آن ندارد، 
اما درونش دنیای دیگری اســت. کنار در ورودی موزه ای از وسایل 
قدیمی تعزیه خوانی و قوری و ســماورهای قدیمی است. سقف این 
بنای دایره ای شکل چوبی است و میانه آن هم ضریح بازسازی شده 

امام حسین )ع( قرار دارد.
تکیه رضاقلی خان در محله عودالجان تهران ســاخته شده بود. این 
تکیــه در اصل منزل و تکیه ای بوده که او در آنجا ســاخته اســت. 
رضاقلی خــان که ادیب، شــاعر و تذکره نویــس دوره قاجار بود، در 
مجموعه منزل و عمارت خود مدرســه ای هم با نام مدرســه دینی 
رضاقلی خان داشته که پس از تأسیس دارالفنون تعطیل شده است. 
در دوره قاجار تکیه رضاقلی از مراکز مهم عمومی این محله بود که 

در محله سادات قرار داشت.
تکیه نفرآباد در محدوده شهرری امروزی در منطقه 2۰ در محله ای به 
همین نام قرار گرفته است. خیمه سفید تکیه بزرگ و تاریخی نفرآباد 
بعد از ســیصدواندی ســال هنوز هم در اول ماه محرم باال می رود. 
در حدود 4۰۰ســال پیش عده ای از نفرآبادی ها ســتون خیمه ای را 
برای عزاداری ساالر شهیدان برافراشتند که پس از گذشِت سال های 
سال هنوز هم پابرجاست. اینجا قدیمی ترین تکیه باقی مانده تهران 
امروز اســت. هیأت عزاداری این تکیه به نام حضرت علی اکبر )ع( 
اســت، اما اهالی آن را با همان نام »تکیه نفرآباد« می شناسند. تکیه 
نفرآباد عالوه بر ایام سوگواری ماه محرم و مراسم های مذهبی دیگر، 
در هرشــب جمعه برنامه دارد و از عــزاداران به همان روال قدیم با 

آبگوشت پذیرایی می کنند.
یکی دیگر از تکیه های شمیران، تکیه دزاشیب است که ساخت آن 
در زمان ناصرالدین شــاه صورت گرفت. قدمت آن به بیش از یکصد 
و بیست سال پیش می رسد، به طوری که می گویند در قسمت شمالی 
این حســینیه نمازخانه کوچکی بوده و ســاختمان کنونی حسینیه 
به اســتثنای شــیروانی آن به هزینه مردم نیکوکار و همت مرحوم 
رضاقلی خان مجد الممالک با مســاحتی بیش از 5۰۰ مترمربع برپا 
می شود. این اثر در ســال 1384 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده است.
تکیه سادات اخوی از تکیه های قدیمی شهر تهران است. این تکیه 
کــه در خیابان مصطفی خمینی قرار دارد، هنوز برخی از عادت های 
گذشــته را حفظ کرده. قبل از اینکه نوشیدن چای در ایران و بالطبع 
در تهران به یک عادت تبدیل شــود، قهوه نوشیدنی معمول محافل 
و میهمانی هــا بود. طبق همین عادت، حتی در مســاجد با قهوه از 

عزاداران و میهمانان پذیرایی می شد.
تکیــه درخونگاه نیز یکی از معروف تریــن و قدیمی ترین تکیه های 
محله سنگلج است که نخل معروف تکیه های تهران در آن نگهداری 

می شود. در نقشه های بسیار قدیمی تهران، نام آن ذکر شده است.
در تکیه خرازها هم گردهمایی بازاریان در مسجد ملک بازار تهران و 

سینه زنی و زنجیرزنی باشکوه آنها از دیرباز زبانزد بوده است.

با تکیه های قدیمی تهران آشنا شویم

 پارک قیطریه
از بهترین بوستان های شمالی پایتخت
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انرژی

آن طور که رییس جمهوری مطرح کرده است این دولت قصد دارد 
در آخرین ســال فعالیت خود برق مجانی را نیز به لیست کارهای 
انجام شده اضافه کند، اما مشترکان بدانند که مزایای برق رایگان 

یا همان برق مجانی تنها به کم مصرف ها میرسد.
تعداد مشــترکان برق خانگی در ایران 2۹ میلیون و 5۰۰ هزار نفر 
است که هشــت میلیون و پانصد هزار کم مصرف، 1۶.۶ میلیون 
خوش مصرف و 4.5 میلیون پرمصرف هســتند. الگوی مصرف در 
ماه های گرم 1۰۰، در ماه های عادی 8۰ و برای مناطق گرمسیری 

ایران از 15۰ تا 4۰۰ کیلووات ساعت در ماه متغیر است.
آن طور که تقی زاده خامسی - معاون وزیر نیرو - اعالم کرده 8.5 
میلیون مشترک کم مصرف حدود 3۰ میلیون نفر از جمعیت کشور 
را پوشش می دهند و قبض خود را از دو ماه دیگر »صفر«دریافت 
می کنند، این پاداش به همه اقشار جامعه تعلق می گیرد و ارتباطی 
به محل زندگی و طبقات اجتماعی ندارد و مالک تنها مصرف کمتر 
است.  قبض مشــترکان خوش مصرف تغییری نخواهد کرد؛ مگر 
اینکــه به گروه کم مصرف ها بپیوندند و مانند آنها پاداش بگیرند.

بــه گفته وی گروه پرمصرف ها نیز هشــت ماه فرصت دارند تا با 
کاهــش مصرف در گروه خوش مصرف ها قــرار گیرند و به طور 
قطــع قبض آنها کاهش قابل توجه خواهد یافت و گرنه 1۰ درصد 

جریمه خواهند شد.

پر مصرف ها چه کنند؟ ��
این طرح برای پرمصرف هــا برنامه هایی را در نظر گرفته تا این 
دسته از مشــترکان نیز به جرگه خوش مصرف ها بپیوندند. طبق 
اعالم رضا اردکانیان - وزیر نیرو - اکنون این طرح در بخش برق 
اســت و  مصوبه هیات وزیران به ما دو ماه فرصت داده  مقدمات 
اجرای آن را فراهم کنیم که برای کوتاه شدن زمان تالش خواهد 
شــد. اصل موضوع اطالع رسانی و آموزش است. استارت آپ های 

زیادی در این زمینه فعال خواهند شد.
وی بــا تاکید بر اینکه هدف این اســت که با اجــرای این طرح، 
مشــترکین کم مصرف از  تخفیف 1۰۰ درصــدی  در قبض برق 
برخــوردار شــوند، گفت: در این طرح مقرر شــده از مشــترکین 
خوش مصرف قدردانی شود و از مشترکین پرمصرف خواسته ایم تا 
با انجام کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش مصرف ها 

بپیوندند.
نصب پنل خورشیدی یک شانس برای پر مصرف ها ��

وی با بیان اینکه  یکی از این اقدامات در راســتای کاهش مصرف، 
آموزش اســت که مجموعه هایی در حال شکل گیری هستند تا به 
مردم آموزش داده شود تا با چه کارهای ساده ای می توانند مصرف 
بــرق خود را کاهش دهنــد، افزود: راه حل دیگــر اینکه می توانند 
پنل های خورشــیدی کوچک در پشت بام منازل نصب کنند. برای 

این هدف به کسانی که نیاز مالی دارند وام کم بهره تعلق می گیرد.
به گفته وی به این ترتیب مشترکین با نصب پنل خورشیدی روی 
پشت بام و یا کولرها به راحتی به شبکه برق ساختمان متصل شده 
و از مصرف برق شبکه سراسری کاسته خواهد شد، ضمن اینکه از 
حالت پرمصرفی نیز خارج می شوند.وزیر نیرو با بیان اینکه تدارک 
دیدیم در ماه های باقی مانده دولت یازدهم 1۰ درصد از کل مصرف 
بــرق خانگی کاهش یابد، اظهار کرد: تابســتان گرم و طوالنی را 
سپری می کنیم اما تاکنون خاموشی ناشی از کمبود تولید نداشتیم. 
عالوه بر این، در ســال جهش تولید به سر می بریم، بنابراین باید 
نیاز آب و برق مطمئن تامین شــود.تعداد جمعیت برآورد شده جزو 
8.4 میلیون مشترک برق خانگی کم مصرف 3۰میلیون نفر را شامل 
می شود و بیشتر این شــهروندان جزو مشترکان برق روستایی به  
حساب می آیند. یعنی ۶۰درصد از  8.4 مشترکان روستایی هستند و 

و 4۰ درصد باقی مانده در مناطق شهری سکونت دارند.
بر اســاس برآوردهــای وزارت نیرو می توان با تشــویق این 8.4 
میلیون مشــترک برق خانگی به رعایت میزان مصرف بر اساس 
الگوهای تعیین شده در عمل برق رایگان در اختیار 3۰ میلیون نفر 

از شهروندان کشور قرار داد.
با توجه به هزینه های ســنگین نیروگاه ســازی و استفاده از برق 
تولیدی آن تنها در زمان محدود در ســال به نظر می رسد که این 
طرح نــه تنها منفعت اقتصادی به دنبــال دارد بلکه با ایجاد یک 

فرهنگ سازی موجب ارتقای کشور نیز خواهد شد.
صرفه جویی و مدیریت مصرف موضوعی اســت که در سال های 
اخیر از سوی وزارت نیرو مورد تاکید قرار گرفته پس اگر میخواهید 
قبض برق خود را مجانی کنید بهتر است شما نیز به موضوع صرفه 

جویی توجه بیشتری نشان دهید.

قبض برق 3۰ میلیون نفر صفر می شود

جزییات استفاده از مزایای برق رایگان
چقدر از درآمد افزایش قیمت بنزین 

به جیب مردم رفت؟

در مدت گذشــته از اصالح مجدد قیمت بنزین و افزایش 
آن حــدود 25 هزار میلیارد تومــان از مابه التفاوت ایجاد 
شــده به صورت یارانه به حساب بخشــی ازمردم واریز 
شــده است، البته این که این مبلغ تا چه اندازه در حساب 
افراد نیازمند قــرار گرفتــه و غیرنیازمندان از آن حذف 

شده اند، جای سوال دارد؟
طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید از زمان شروع 
این قانون در ســال 138۹، طی حدود پنج ســال قیمت 
ســوخت را بــه نحوی اصالح می کرد کــه کمتر از  ۹۰ 
درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشــد، اما به هر صورت 
از زمــان اجرای قانــون هدفمندی یارانه هــا این روند 
اصالح قیمت منظم انجام نشــد و بعد افزایش در ابتدای 
اجرا یکبار دیگر در سال 13۹3 رشد کرد و دیگر تغییری 
نداشت تا اینکه در اواخر آبان سال گذشته به فاصله چند 
ساله قیمت بنزین افزایش پیدا کرد؛ به طوری که بنزین 
سهمیه ای از  1۰۰۰ تومان در هر لیتر به 15۰۰ و قیمت 

آزاد آن به 3۰۰۰ تومان رسید.
دولت تصمیم گرفت مابه التفاوت ایجاد شــده از افزایش 
قیمت بنزیــن را به صورت نقدی بین خانوارها تقســیم 
کند؛ از ایــن رو از جمعیت 78 میلیــون نفری حدود ۶۰ 
میلیــون نفر )1۹میلیون خانوار( را به عنوان خانوار هدف 
قرار داده و 18 میلیون نفر دیگر که گفته می شــد ســه 
دهک باالی درآمدی هســتند را از پرداخت یارانه بنزین 
کنار گذاشــت. البته همچنان این نقد وجود داشت که از 
بیــن ۶۰ میلیون نفر دیگر هم تعداد زیــادی می توانند 

نیازی به این کمک نداشته باشند .
به هر صورت از آبان ماه پرداخت یارانه بنزینی در دستور 
کار قرار گرفت و تا شب گذشته )1۰ شهریور( 1۰ مرحله 
پرداخت در قالب کمک های معیشــتی انجام شده است. 
با توجه به اعالم قبلی دولــت مبنی بر این که در ماه به 
طور متوســط 25۰۰ میلیارد تومان بابت کمک معیشتی 
پرداخت انجام می شود می توان گفت در این چند مرحله 
نزدیــک به 25 هزار میلیارد تومــان از درآمدهای بنزین 
به صورت نقدی به حســاب خانوارها پرداخت شده است.

البتــه دریافتــی خانوارها از این مبلغ متفاوت اســت که 
بــرای خانواده های یک نفره 55 هــزار تومان، دو نفره 
1۰3 هزار، ســه نفره 138 هزار، چهار نفره 172 هزار و 

پنج نفره و بیشتر 2۰5 هزار تومان است.
از این رو، دریافتی مشــموالن از کمک بنزینی از ابتدا تا 
کنون برای خانوار یک نفــره 55۰ هزار تومان، دو نفره 
یــک میلیون و 3۰ هزار تومان، ســه نفره یک میلیون و 
38۰ هــزار تومان، چهار نفره یــک میلیون و 72۰ هزار 
تومان و پنــج نفره دو میلیون و 5۰ هــزار تومان  بوده 
اســت که هر یک از این خانوارها یارانه نقدی 45 هزار 
و 5۰۰ تومانــی به ازای هر نفر را هم در هر ماه دریافت 

کنند. می 
افزایش قیمت بنزین در اواخر سال گذشته شروعی برای 
اصالح پرداخت یارانه های پنهان نیز محسوب می شود؛ 
این در حالی اســت که آمارها از این حکایت داشت که 
دولت در ســال بیش از ۹۰۰ هــزار میلیارد تومان یارانه 
پنهــان پرداخت می کند کــه حدود ۶۰۰ هــزار میلیارد 
تومــان آن مربوط به حوزه انرژی، نفت و مشــتقات آن 
بــود که البته 25۰ هــزار میلیارد تومــان از این رقم به 

داشت. تعلق  بنزین 
بعد از افزایش قیمــت بنزین دولت معتقد بود با توجه به 
صرفه جویی های انجام شده می تواند مازاد را صادر کند 
که خود نوعی درآمدزایی برای کشــور محسوب می شود. 
این در حالی است که اخیرا گمرک ایران اعالم کرد طی 
پنج ماه ابتدایی امســال ایران حدود یــک میلیارد دالر 

صادرات بنزین داشته است.
در مجمــوع با وجــود این که اصالح قیمت ســوخت به 
نوعی در مسیر اصالح یارانه های پنهان است اما باز هم  
یارانه های نقدی پابرجاســت و یارانه بنزین بعد از حذف 
از کانال یارانه نقدی در حال پرداخت اســت، به عبارتی 
نه تنها با وجود نقدهایی که به پرداخت یارانه 45 هزار و 
5۰۰ تومانی وجود داشــت اصالحی صورت نگرفت بلکه 
یارانــه بنزین نیز به صورت نقد پرداخت شــده و اکنون 
در کنار هزینــه 42 هزار میلیاردی یارانه نقدی دولت در 
سال بیش از 7۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقد یارانه 

می کند. توزیع 

ایسنا منبع:   

تحلیل هفته

جایگاه داران رغبتی به دریافت بنزین سوپر ندارند!

 مصرف بنزین 30 درصد كمتر شده است
مشاور انجمن مالکان جایگاه های عرضه سوخت گفت: با توجه به اینکه بنزین سوپر 
گران است و با نرخ آزاد توزیع می شود، مشتری زیادی ندارد، بنابراین جایگاهداران 

هم تمایلی به تامین آن ندارند.
محمــد عطاپور در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره به کاهش تقاضای بنزین ســوپر در 
جایگاه های عرضه ســوخت اظهار داشت: به دلیل کاهش تقاضا جایگاه دارها رغبتی 

به دریافت بنزین سوپر ندارند.
وی افــزود: با توجه به تبخیر باال و کاهش تقاضــا، جایگاه داران تمایل چندانی به 

ارائه بنزین سوپر ندارند.
مشــاور انجمن مالکان جایگاه های عرضه سوخت با بیان اینکه بنزین ســوپر به میزان کافی در اختیار جایگاهداران قرار می گیرد، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه بنزین ســوپر گران است و با نرخ آزاد توزیع می شود، مشتری زیادی ندارد، بنابراین جایگاهداران 
هم تمایلی به تامین آن ندارند.وی تاکید کرد: در تعطیالت هفته اخیر مصرف بنزین تا حدی افزایش پیدا کرد، اما طبیعی است که 
به خاطر کرونا میزان مسافرت و مصرف فراورده نسبت به سال های قبل کاهش یافته باشد.عطاپور یادآور شد: مصرف بنزین نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 3۰ درصد کاهش یافته است.

 غلبه موقت محرک های بنیادی بر ضعف مولفه های سمت تقاضا

رشد محسوس طالی سیاه

درحالی هنوز نشــانه هایی از بازگشــت تقاضای نفت به روزگار پیش از کرونا دیده نمی شود که فعال شدن محرک های بنیادی از قبیل 
محرک های مالی و تضعیف شاخص دالر سبب افزایش مقطعی قیمت نفت شده است.

در نخستین روز معامالتی هفته جاری قیمت انواع نفت خام با رشد نسبتا قابل توجهی روبرو شد.
در این بین شاخص برنت با افزایش 1.51 درصدی به رقم 4۶ دالر و 5۰ سنت افزایش یافت.

گفتنی است این رقم از نفت برنت باالترین عدد ثبت شده در طی شش ماه گذشته است.
البته شــاخص وســت تگزاس نیز با افزایش محدودتــری روز ابتدایی معامالتی هفته را آغاز کرده اســت. این شــاخص تاکنون با 

رشد1.28درصدی به رقم 43 دالر و 52 سنت افزایش یافته است.
افزایش تندتر شاخص برنت سبب بیشتر شدن اختالف این دو شاخص نفتی شده که این اختالف در طول شش ماهه اخیر کم سابقه 

است. از مهم ترین عوامل افزایش قیمت نفت می توان به محرک های اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی اشاره کرد.
البته تحلیلگران بر این باورند که افزایش قیمت نفت با محرک های اخیر اقتصادی و همچنین افت شاخص دالر چندان پایدار نخواهد 
بود و تداوم این روند صعودی قیمت قطعنا نیازمند تقویت سمت تقاضاست.از سوی دیگر اما کاهش تولید اوپک پالس نیز در افزایش 

نرخ نفت بی تاثیر نبوده و تا حدودی متقاضیان این کامودیتی نسبت به مازاد تولید آن نامطمئن شده اند.

تغییر روش قیمت گذاری خوراک پاالیشگاه ها؛ اقدامی صحیح ولی دیرهنگام

لزوم اتکا بر توانمندی های داخلی در مسیر توسعه و دل نبستن به 
تحوالت سیاسی بین المللی در طراحی نقشه راه کشور، همواره شاه 
بیت توصیه های مقام معظم رهبری به متولیان اقتصادی کشــور 

بوده است.
وابستگی تاریخی بودجه کشــور در بخش درآمدی به درآمد های 
نفتــی و رجوع دولت مردان به این منبع در تامین منابع الزم برای 
اداره کشــور، همواره به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران 
مطرح بوده لیکــن هیچگاه اقدام عملــی در خصوص درمان آن 

صورت نپذیرفته است.
اکنون که اقتصاد کشور به ناچار در مسیری قرار گرفته که امیدها از 

خام فروشی نفت سلب گردیده و از سویی دیگر چابکی و توانمندی 
بخش خصوصی نسبت به دســتگاه های بزرگ هیکل ولی کند و 
ناکارمد دولتی در حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی مســجل گردیده 
است؛ این تصمیم دولت می تواند اولین گام در جهت تغییر نگرش 

در کسب و کار های مرتبط با فرآورده های نفتی تلقی گردد.
عملکــرد بخش خصوصی در زمینه صــادرات فرآورده های پایین 
دستی حوزه های پاالیشی نفت علیرغم موانع و مشکالت داخلی و 
ریسک های خارجی به عنوان یک نمونه قابل تامل در این خصوص 

قابل مطالعه و بررسی می باشد.
با توجه به اهمیت کالبدشــکافی و تبیین این مشکالت که اتفاقا 
همگی از ناحیه دولت نیز ایجاد شــده است؛ ضرورت دارد با تامل 

به آنها پرداخته شود.
نابسامانی و مشکالت عدیده قیمت گذاری فرآورده های ویژه و عدم 
وجود یک نهاد رگوالتوری به منظور قیمت گذاری و تنظیم خوراک 
شرکت های پایین دســتی پاالیش نفت، در کنار مشکالت ناشی 
از تغییرات غیر قابل پیش بینــی آیین نامه های گمرکی، مالیاتی، 
لجســتیکی و همچنین وجود برخی فرایند های دســت و پاگیر در 

بــورس کاال که به ســادگی نیز قابل حل می باشــد، از مهمترین 
مشکالت داخلی صادرکنندگان فرآورده های نفتی تلقی می گردد.

از ســویی دیگر ریســک های مرتبط با دریافت وجــوه حاصل از 
صــادرات، ناشــی از عدم امکان اســتفاده از اعتبارات اســنادی، 
ریســک های لجســتیکی، بیمه و... نیز از جمله خطرات اجتناب 
ناپذیری است که فعاالن حوزه صادرات فرآورده های نفتی پذیرفته 
و با وجود همه مشــکالت، در این مســیر گام نهاده اند که البته از 
محل پذیرش این ریسک ها، منافعی نیز عاید ایشان گردیده است.

اقدام اخیر دولت در تغییر مبنای قیمت گذاری خوراک پاالیشگاه ها 
و تغییر معیار محاســبه قیمت از میانگین قیمت نفت منطقه )دبی، 
عمــان و برنت دریای شــمال( به میانگیــن ماهانه محموله های 
صادراتی نفت ایران گامــی صحیح لیکن دیرهنگام در زمینه اتکا 

به توانمندی های بخش غیر دولتی در اقتصاد نفت تلقی می گردد.
در مصوبه اخیر، دولت پس از سالها باالخره تصمیم گرفته که قیمت 
نفت خامی را که در اختیار پاالیشگاه ها قرار می دهد بر اساس نرخی 
محاسبه نماید که در شــرایط تحریمی موجود، امکان فروش آن 
به مصرف کنندگان خارجی وجود دارد. این بدان معناست زنجیره 

پاالیشــی کشور که از پاالیشگاه ها شــروع شده و به شرکت های 
کوچک پاالیشی ختم می شود نیز از این امکان برخوردار خواهد بود 
که هماننــد مصرف کنندگان خارجی، مواد اولیه را با قیمت واقعی 
دریافت نموده و اقدام به پاالیش نماید و محصول تولید شــده را 
عالوه در بازار های داخلی در بازار های بین المللی به فروش برساند.

این کار به معنی انتقال مسئولیت به بخش خصوصی و استفاده از 
ظرفیت های ریســک پذیر این بخش مهم از پازل اقتصاد کشور، 
که همواره به عنوان یک عنصر تزئینی مورد توجه قرار می گرفت.

البته دستیابی به اهداف این طرح نیازمند تبیین جزئیات دقیق آن از 
طرف دولت می باشد به نحوی که پس از رفع ابهامات موجود بتوان 

اقدامات الزم را برنامه ریزی و تبیین نمود.
در انتها یادآور می شود انجمن ها و تشکل های غیر دولتی در بخش 
فرآورده هــای نفتی به عنوان نماینــدگان واقعی بخش خصوصی 
می توانند در این خصوص مورد مشــورت قرار گرفته تا نقاط کور و 
غیر شفاف این طرح مرتفع گردیده و امکان استفاده بهینه از نقاط 

قوت این طرح فراهم گردد.
*کارشناس حوزه فرآورده  های نفتی  

 آگهــی تغییرات شــرکت خدمات فنی و مهندســی معدنی و آتشــباری پویا تکنار 
شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 219932 و شناســه ملی 10102612341 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 15/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: انتخاب اعضاء هئیت مدیره و 
دارنــدگان حــق امضاء آقای عزت اله خطیب به ســمت مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره 
و عضــو هئیــت مدیره آقای محمد آقا احمد زاده کاشــی به ســمت نائــب رئیس هئیت 
مدیره آقای ســید مهدی پیمبری به ســمت عضو هئیت مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه 
اوراق بهــادار از قبیل چک ســفته وبرات و قراردادها و اســناد باامضــاء مدیرعامل و 
یکی ازاعضاء هئیت مدیره متفقًا با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق بعادی و اداری 

باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت می باشد.
 ســازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجاری تهران 

)966087(

 آگهــی تغییــرات شــرکت نیــک تجــارت قاره بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبت 
424017 و شناســه ملــی 10320762439 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق 
العــاده مــورخ 16/04/1399 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: بموجب ســند صلح به شــماره 
139922351746000001 مورخ 14/4/99 صادره از دفتر اســناد رسمی 1340 حوزه 
ثبتی تهران آقای حســن رســولیان به کدملی 0041064666 مبلغ 647000000 ریال از 
سهم الشرکه خود را به آقای عبدالمجید دهقان به کدملی 0492623813 صلح حقوق نمود 
و در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. لیست شرکاء شرکت بعد از صلح حقوق به شرح 
ذیل می باشد: زهرا کوچک یزدی کدملی 0033875049 دارای مبلغ 2000000000 ریال 
ســهم الشــرکه - آقای عبدالمجید دهقان دارای مبلغ 647000000 ریال ســهم الشرکه - 

آقای حسن رسولیان دارای مبلغ 7353000000 ریال سهم الشرکه 
ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهران 

)966088(

محسن ورزشاکر*

مریم علیزاده

 سخنگوی صنعت برق:
برق تهرانی ها هم مجانی می شود

در تهران الگوی کم مصرفی به این شــکل است که مشترکین 
از خرداد تا شــهریور اگر هر ماه کمتر از 1۰۰ کیلووات ســاعت 
مصرف داشته باشند مشمول پاداش صددرصد تخفیف می شوند.

مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگو با ایلنــا، درباره جزئیات 
رایگان شــدن برق برای مشــترکین خانگی اظهار داشت: این 
برنامه برای مشــترکین خانگی اســت و مشــمول مشترکین 

دیماندی نخواهد شــد، مشترکین کم مصرف بستگی به مناطق 
مختلف جغرافیایی، مناطق گرم  و ســرد مشــمول پاداش کم 
مصرفی می شوند. وی افزود: مشترکین خوش مصرفی که نسبت 
به دوره های قبل مصرف خود را کاهش دهند می توانند مشمول 
طرح برق امید باشــند. ســخنگوی صنعت برق در ادامه گفت: 
برای مشترکین پرمصرف نیز آموزش هایی در نظر گرفتیم، این 
مشــترکین می توانند ار مولد خانگی استفاده کنند و در زیر الگو 
مصرف کنند تا افزایش تعرفه نداشته باشند. وی پیش بینی کرد 
که با این برنامه ها 1۰ درصد کاهش مصرف برق خانگی داشته 

باشیم. رجبی مشــهدی با بیان اینکه الگوی مصرف در مناطق 
مختلف متفاوت اســت، تصریح کرد: مثال در تهران الگوی کم 
مصرفی به این شکل است که مشــترکین از خرداد تا شهریور 
اگر هر ماه کمتر از 1۰۰ کیلووات ســاعت مصرف داشته باشند 

مشمول پاداش صددرصد تخفیف می شوند.
وی خاطرنشان کرد: تا کمتر از 2 ماه آینده و تا آبان ماه جزئیات 
اجرای طرح به شرکت های زیر مجموعه و مشترکین ایالغ می 
شود و برای دوره های بعد از آن چنانچه طبق الگو مصرف کنند، 

مشمول پاداش صددرصدی می شوند.
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واکسن کرونا چین مجوز استفاده 
اضطراری گرفت

در حــال حاضر هفت واکســن ضد ویروس کرونا در سراســر 
جهان در حال مراحل آزمایش نهایی اســت که چهار مورد آنها 
از کشــور چین هستند با این حال تا کنون هیچ واکسنی به طور 
رسمی تأییدیه اســتفاده را نگرفته است. گزارش ها حاکی است 
دومین واکسن ضد کرونا ســاخت شرکت »سینو واک بیوتک« 
چین )Sinovac Biotech Ltd( برای اســتفاده های ضروری و 
اورژانســی تأییدیه گرفته اســت. این واکسن در مرحله نخست 

برای واکسیناســیون گروه های پر خطر از جمله پرســنل و کادر 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی تصویب شده است. هفته گذشته 
نیز شــرکت داروســازی دولتی چین )Sinopharm( اعالم کرد 
که مجوز اســتفاده اضطراری از واکسن ســاخت این شرکت را 
گرفته اســت با این حال این شــرکت که دو واکسن را در دست 
ســاخت دارد نگفته است مجوز اســتفاده اضطراری برای کدام 
واکســنش صادر شده است. یک مقام بهداشتی چین هفته پیش 
اعالم کرد که اســتفاده اضطراری از واکسن ضد کرونا را از ماه 
گذشــته برای گروه های پر خطر تزریق کرده است مقامات می 
گویند می توانند برای جلوگیری از شــیوع احتمالی کرونا در پاییز 

و زمستان امســال، استفاده اضطراری از این واکسن را گسترش 
دهند. شــینهوا خبرگزاری رســمی چین هم هفته گذشته اعالم 
کرد که آزمایش های بالینی نشــان می دهد دو واکســن ساخت 
این کشــور که مراحل بالینی را طی کرده اند هیچگونه عوارضی 
نداشته اند. در تیرماه سال جاری و قبل از برنامه استفاده اضطراری 
از واکسن های ضد کرونا، کارمندان شرکت های دولتی چین که 
به خارج از کشــور سفر می کردند مجاز بودند یکی از دو واکسن 
را که توســط گروه ملی داروسازی چین تولید شده بودند تزریق 
کنند ارتش چین هم اســتفاده از واکسن ساخت »کان سینو« را 

تأیید کرده است.

سالمت

خطر جدی این 

محصوالت خانگی 

برای پوست صورت!

اشــیای به ظاهر بی خطر موجــود در خانه 
می توانند خطر بالقوه ویرانگری بر پوســت 
باشند. متخصصان پوست می گویند  داشته 
گذراندن اکثر اوقات در خانه به دلیل شیوع 
بیمــاری کووید 1۹، به دلیــل کاهش قرار 
گرفتن ما انســان ها در معرض آلودگی هوا، 
به نفع پوســتمان تمام شــده است. اما این 
وضعیت به معنای آن نیســت که در خانه، 
هیچ نگرانی علیه پوســتمان در کار نباشد، 
چراکه اشــیای به ظاهر بی خطر موجود در 
خانــه می توانند خطر بالقــوه ویرانگری بر 
پوست داشــته باشــند. برای آن که بدانیم 
بیشــتر بایــد مراقب کدام یک از وســایل 
و اشــیای خانه هنگام اســتفاده باشیم، از 
متخصصان پوســت که گفته اند هر چیزی، 
از ملحفه رختخواب گرفته تا دستگاه تهویه 
هوا، ممکن است بر پوست اثر زیان بخش 

داشته باشند، نظر خواستیم.
مایع لباس شویی ��

به گفته دکتر جاشــوا زیکنــر، متخصص 
پوست و مدیر مرکز مطالعاتی مواد آرایشی 
و بالینــی در مورد پوســت در بیمارســتان 
مانت ســینایی نیویورک، مایع لباس شویی 
در خانه هــا، محصولی اســت کــه عامل 
بسیاری از جوش ها، ناراحتی های پوستی و 
حساسیت هاست. خوشبختانه راه هایی برای 
کســب اطمینان از پیشگیری از تأثیر منفی 

مایع لباس شویی بر پوست وجود دارد.
دکتــر زیکنر گفــت:  »باید دســتورالعمل 
روی بســته بندی را رعایــت کنید. ریختن 
بیش از حد مایع شست وشــو درون ماشین 
ناراحتی  بــه  لباس شــویی می تواند منجر 
پوستی شود. اســتفاده بیش از حد شوینده، 
خطر گیر افتادن مولکول های شــوینده در 
میــان تاروپود پارچه ها را افزایش می دهد و 
در صورت تماس با پوســت، می تواند منجر 
به جوش پوستی شود.« خطر دیگر مایعات 
شست وشــوی لباس ناشــی از اسانس ها و 

رنگ هاست که به نظر دکتر زیکنر »عامل 
بیشتر آلرژی های پوستی هستند.« برای به 
حداقل رساندن خطر یک واکنش شدید، او 
استفاده از شوینده های بدون رنگ و اسانس 
را پیشنهاد می کند؛ مانند تایدفری و جنتل، 
که »پ هاش موجود در آن در مقایســه با 

بسیاری از محصوالت رقیب، کمتر است.«
صابون ��

اگر دچار ناراحتی پوســتی شده اید، ارزشش 
را دارد کــه در مورد قالــب صابون یا مایع 
شست وشــوی بدن در حمامتان، به عنوان 
محصوالتی کــه ممکن اســت عامل آن 
ناراحتی باشــند، فکر کنیــد. به گفته دکتر 
فاربر، یکی از ترکیباتی که می تواند در این 
میان مقصر باشد، ســولفات است؛ ترکیب 
پاک کننده ای که در شــامپو و صابون ایجاد 
کف می کند و منجر به ناراحتی های پوستی 
می شــود. عطرها و اسانس ها هم از عوامل 
احتمالی دیگر در ناراحتی های پوســتی به 

شمار می روند.
دکتر فاربر گفت:  »فرمول ترکیبی صابون ها 
اغلب حاوی ســولفات ها و عطرهاســت و 
ســولفات می تواند پوســت را از بین ببرد و 
موجب خشــکی شــود. عطرها نیز موجب 
واکنش های آلرژی در افراد می شوند. برای 
شست وشو، از شــوینده های غیرصابونی و 

بدون سولفات یا افزودنی استفاده کنید.«
ملحفه ��

کارشناســان نگهــداری از مــو، اغلــب 
ملحفه های ابریشمی را پیشنهاد می کنند، اما 
معلوم شده که این ملحفه ها می توانند برای 
پوست نیز خوب باشند. به گفته دکتر زیکنر، 
ملحفه هایی که هر شب رویشان می خوابیم، 
به ویژه اگر از مواد غیرطبیعی ســاخته شده 
باشــند که »بــا پوســت نامهربان ترند و 
می توانند منجر به ناراحتی پوستی، کاهش 
آب و التهاب منجر شوند«، قابلیت بالقوه ای 
بــرای ایجاد واکنش و ناراحتی در پوســت 

دارند. یک مشــکل پوستی بالقوه دیگر که 
با ملحفه مرتبط است، جذب خاک و چربی 
اســت که به گفتــه دکتر فاربــر، می تواند 
»ناراحتی پوســتی را افزایــش دهد.« او با 
اشاره به این که ملحفه به تنهایی نمی تواند 
عامل آکنه پوســت باشــد، گفت: »ملحفه 
می تواند باعث شود که آکنه های پوستی در 
افرادی که مستعد آن هستند، افزایش یابد.«

دستگاه تهویه ��
پرهیز از دســتگاه سرمایشــی و تهویه هوا 
ناگزیر است و متاسفانه این مسئله به معنای 
احتمال افزایش ناراحتی های پوســتی است 
و چنان که دکتر زینکر هــم تأیید می کند، 
»سیســتم تهویه هوای شما می تواند تأثیر 
منفی بر پوستتان داشــته باشد.« او گفت:  
»هوای خشــک می تواند موجب خشــکی 
پوســت و اختالل در الیه خارجی پوســت 
شود.« دکتر زینکر پیشنهاد می کند که برای 
مقابله با کاهش رطوبــت در خانه به علت 

استفاده مداوم از کولر، »استفاده از دستگاه 
بخور در خانه و روشن کردن آن در هنگامی 
که می خوابید« را »به ویژه اگر ماهیت پوست 

شما خشک است«، پیشنهاد می کند.
او گفت:  »افزایش رطوبت در واقع می تواند 
کمک کند که موقعی که در خواب هستید، 
به الیه پوســت شما آب رســانی شود.« او 
افزود که دستگاه بخور خنک بهتر از دستگاه 
بخارســاز داغ است، زیرا به گفته او »همان 

اثر را دارد و استفاده از آن ایمن تر است.«
عــالوه بر دســتگاه بخارســاز، دکتر فاربر 
همچنین پیشــنهاد می کند که ترموستات 
را -چــه گرم و چه ســرد- روی درجه آخر 

تنظیم نکنید.
در مجموع، اگر متوجه شــدید که پوستتان 
دچار ناراحتی شــده است، باید محصوالت 
بهداشــتی و شــوینده خانگی خود را مورد 
بازبینی قرار دهید و با یک متخصص پوست 

مشورت کنید.

برای بلوغ دخترتان آماده هستید؟

فوق تخصص ارولوژی با اشاره به 
پیچ خوردگــی بیضه در کودکان، 
گفت: اگر والدیــن با یک بیضه 
دردنــاک، متورم، قرمــز و بزرگ 
شده در کودک مواجه شدند، باید 
آن را خیلــی جــدی تلقی کنند؛ 
چراکه اگر در ظرف 24 ســاعت 
این عارضه تشــخیص داده نشود 
و به حالت طبیعی برنگردد، بیضه 
از بین مــی رود. عباس بصیری، 
فــوق تخصص ارولــوژی درباره 
»بیماری های مهــم ارولوژی در 
موضوع  داشت:  اظهار  کودکان«، 
مهم این اســت که بزرگســاالن 
می توانند محل درد خود را اعالم 
کنند، اما کودکان نمی توانند و تنها 
واکنش ها گریه است. وی با تأکید 
بر اینکه فهمیدن اینکه کودک در 
چه قسمت بدن خود دچار مشکل 
شده بســیار مهم است، ادامه داد: 
چند موضــوع در کودکان ممکن 
است اتفاق بیفتد که یکی از آنها 

پیــچ خوردگی بیضه اســت. در 
کودکان پسر بیضه بندی دارد که 
از داخل شــکم عبور کرده و وارد 
حفره کیسه بیضه می شود؛ این بند 
آزاد است و می تواند دور خود پیچ 

بخورد.
این فوق تخصص ارولوژی اضافه 
کــرد: در این حالــت رگی که در 
داخل آن به بیضه خون رســانی 
می کند بسته می شود و خون قطع 
شــده و بیضه از بین می رود، اما 
در اکثر اوقات این تشخیص داده 
نمی شــود و منجر به از بین رفتن 

بیضه می شود.

بصیری افزود: بنابراین اگر والدین 
با یک بیضه دردناک، متورم، قرمز 
و بزرگ شــده در کودک مواجه 
شــدند، باید این موضوع را خیلی 
جدی تلقــی کنند؛ اگــر کودک 
می تواند درد را احســاس و نشان 
دهند، باید فوری توســط پزشک 
تشخیص داده شده و درمان آغاز 

شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر در ظرف 
24 ساعت این عارضه تشخیص 
داده شــده و این پیچ باز شود، به 
حالت طبیعی بر می گردد و در غیر 

این صورت بیضه از بین می رود.

یکی از مهم ترین دغدغه های هر 
پدر و مادری تغذیه کودک است. 
بی اشــتهایی و بدغذایی کودک 
برای همه والدین نگران کننده و 
استرس زا اســت زیرا همه ما بر 
این باور هستیم که هر انسانی که 
مشکالت تغذیه ای داشته یاشد در 
برابر بیماری ها آسیب پذیرتر است 
بنابراین تمام ســعی خود را بکار 
می بریم تا کودکمــان با بهترین 
مواد غذایی تغذیه شود ولی زمانی 
که کودک از غــذا خوردن امتناع 
می کند خســتگی ناشــی از این 
تالش ها بر تن می ماند و به مرور 
فرســودگی اعصاب پدر و مادر را 
سببب می شود و والدین را مجبور 
می کند تا راه هــای جدیدی برای 
غذا دادن به کودک بیابند و دلیل 

غذا نخوردن های او را پیدا کند.
امتنــاع از غــذا خــوردن چند  ��

دلیل عمده دارد.
1. وعــدٔه قبلی غذایــش خیلی 

حجیم بوده است

2. او در حال گذار از یک دوره ای 
اســت کــه کمتر رشــد می کند، 
بنابراین نیاز کمتــری به خوردن 

دارد
3. به دفعــات از غذا بــه عنوان 
ابزاری برای تنبیه کودک استفاده 

می شود
4. به ساعات غذا خوردن اهمیت 

داده نمی شود
5. بــه تازگی یک دوره بیماری را 

پشت سر گذاشته
۶. هنگام صرف غذا آرامش الزم 

را ندارد
7. ســخت گیری بیش از حد در 
آداب تغذیه غذا خوردن را در ذهن 
کودک تبدیل به عملی مالل آور 

ساخته است
بیــن وعده هــای غذایی،  8. در 

چیزهای زیادی می خورد
ایشان با 15 ســال سابقه درمان 
از طریق  دارو  بــدون  کــودکان 
مشــاوره آنالین کنار خانواده های 

عزیز هستند.

۹. او خسته یا مضطرب است، مثاًل 
شب ها

1۰. مشــکلی از نظر بلع و هضم 
غذا دارد

کارشناســان تغذیه برای بهتر غذا 
خوردن کودکان و تغذیه بهتر آن ها 

توصیه هایی دارند:
 در هنــگام تهیه غــذا، می توانید 
مشــارکت فرزند خود را، هر چند 
کم، به کار گیرید تا احساس مثبتی 
نســبت به تهیه غــذا در او ایجاد 

کنید.
 بــرای کودک بشــقاب، کاســه 
و لیــوان مخصوص بــه خودش 
بخرید. بهتر است او را هم همراه 
خود ببریــد و اجازه دهید خودش 

ظرف هایش را انتخاب کند.
 حساسیت نشان ندهید اجازه دهید 
آنچه دوست دارد، بخورد و آنچه را 
نمی خواهد، نخورد و پس از اتمام 
زمان غذا خوردن، ظرف غذایش را 
بدون هیچ اشاره و اهمیتی بردارید.

 هیچ وقت کار را به آنجا نرسانید 

کــه او حس کند شــما برای غذا 
خوردن او باید دنبالش بدوید.

 هنــگام غذا دادن بــه کودکتان 
برایش قصــه بگویید یــا کتاب 

بخوانید
 باید بی عالقگی کودک را نسبت 
به یک مادٔه غذایی پذیرفت و یک 
مادٔه خوراکی دیگــر را جایگزین 
کرد. از کمپــوت یا آب میوه ها به 
جای خود میوه و از ماســت، پنیر 
یا دیگر لبنیات به جای شــیر و از 
تخم مرغ، لبنیــات یا حبوبات به 
جای گوشت اســتفاده کنید. )در 
صورت امتناع از خــوردن میوه و 

شیر و گوشت(
 شرایطی را فراهم کنید که فرزند 
شما با کودکی که اشتهای خوبی 
دارد و خوب غذا می خورد، همراه 

شود
 از دادن خوراکی در بین وعده های 
غذایی به کودک خودداری کنید، 
خصوصاً برای تشویق کردن، آرام 

کردن یا دلداری دادنش

 قاشــق نباید زیاد گود باشــد و 
لیوان نیز باید به اندازه ای باشد که 

کودک به راحتی آن را بگیرد
 غذا خوردن در یک ساعت معین 
می تواند ســبب تحریک اشتهای 

کودک شود.
 خستگی کودک مهم ترین عامل 
از بین بردن اشتهای اوست. بهتر 
است بعد از اســتراحت به کودک 

غذا داده شود.
 دادن غذای یکنواخت و تکراری 
سبب بیزاری کودک می شود. حتی 
اگر غذایی که مورد عالقٔه کودک 
است، پشــت سرهم و تکراری به 
کودک داده شــود، از خوردن آن 

امتناع خواهد کرد.
 کــودک در یک محیط آرام بهتر 
غــذا می خــورد. مشــاجره، بلند 
کردن صدای رادیــو و تلویزیون، 
وهمچنین رفت و آمد زیاد حواس 
کودک را پرت می کند و تمایل او 

به غذا خوردن کم می شود.
 نخوردن برخــی از غذاها ممکن 

اســت به علت تقلید کــودک از 
اطرافیانش باشد.

 رنگ و ظاهر غذا توجه کودک را 
به خود جلب می کند و در نتیجه به 
طور طبیعی او غذا را دست کاری 

خواهد کرد.
 کودک دوســت دارد با غذا بازی 
کرده و ریخــت و پاش کند، بنابر 
ایــن نباید انتظار داشــت کودک 

آداب غذا خوردن را رعایت کند.
 اشــتهای کودک ماننــد خلق و 
خوی او متغیر اســت. بهتر است 
روزی که کودک اشتهای کمتری 
دارد و غذای کمی می خورد، اصرار 
نکنید که حتماً غذای بشقابش را 

تمام کند.
 رنــگ مواد غذایــی می تواند در 
اشتهای کودک و عالقٔه او به غذا 
تأثیر بگــذارد. خوردن غذاهایی با 
رنگ های سبز، نارنجی و زرد برای 
آن ها جالب اســت. برای این کار 
می توان از ســبزیجات برگ سبز، 

هویج و... استفاده کرد.

تقریباً همه می دانیم بلوغ به چه معناســت؛ 
حداقل تجاربی در این زمینه داشــته ایم. بلوغ 
مرحله ای طبیعی از رشــد هر انســانی است 
که در دوره زمانی قابل پیش بینی اتفاق می 
افتد. با اینحال، همین که بچه ها به دوره بلوغ 
نزدیک می شــوند، خیلی ها دست و پاشان را 
گم می کنند، طوری با این پدیده رفتار می کنند 
انگار بالیی اســت که دارد بر سر خودشان و 
فرزند دلبندشــان نازل می شــود و قرار است 
همه چیــز را به هم بریزد. برخی دیگر فوری 
سرشان را زیر برف فرو می برند، خودشان را به 
نشنیدن، ندیدن و ندانستن می زنند. اتفاقاتی 
که درســت دارد جلوی چشمشــان می افتد 
را انکار می کنند یا می گذارند که فرزندشــان 
خودش این مرحله را طی کند، استدالل هم 
می آورند که مگر کســی در مورد این چیزها 
با ما حرف زد؟! خودمان فهمیدیم و خودمان 
بــا آن کنار آمدیم. هســتند والدینی هم که 
شورش را درمی آورند. روی همه چیز حساس 
می شوند، همه چیز را به بلوغ نسبت می دهند 
و خالصه از هر 1۰ جمله ای که با فرزندشان 
حرف می زنند، هشــت مورد به عالئم بلوغ و 
رفتارهای نوجــوان در این دوران و مانند آن 
مربوط می شود. البته، بلوغ برای نوجوان اول 
از همــه و بعد اطرافیان او، دوران حساســی 
اســت؛ بخصوص دختران که چون زودتر از 
پسران عالئم بلوغ را تجربه می کنند و برخی 
از ایــن عالئم خیلی متفــاوت از عادت های 
معمول زندگی شــان است، در معرض آسیب 
بیشــتری هم هستند. چطور باید با بلوغ کنار 
آمد؟! چطور باید با دخترها در مورد بلوغ حرف 
زد؟! چه کســی و در چه زمانی، چه میزانی از 

اطالعات را باید به دختر بدهد؟!
 خودتان آماده باشید ��

شــما به عنوان والدین، چــه بخواهید و چه 
نخواهید، خیلــی زود با بلوغ فرزندتان مواجه 
خواهید شــد. قبل از هر چیــز، خودتان باید 
آرام باشــید و اطالعات مناسبی در این زمینه 
داشته باشــید. فقط استرس داشتن یا بسنده 
کردن بــه تجربیات شــخصی یا حرف های 
این و آن، از شما یک راهنمای مناسب برای 
فرزندتان نمی سازد. استرس و دستپاچه شدن 
هم کمکی بــه فرزندتان نمی کند و فقط این 
احســاس را به او منتقل می کنید که از عهده 
این موضوع برنمی آیید و در نتیجه او از شما 
فاصله می گیرید. پــس، چه به عنوان مادر و 
چه بــه عنوان پدر، اگر دختری دارید که طی 
چند سال آینده، وارد سن بلوغ )معمواًل 1۰ تا 
14 سال( می شود، از همین حاال اقدامات زیر 

را انجام دهید:
 آرامش خود را حفظ کنید. ��

بله، فرزند دلبند شــما قرار اســت از کودکی 
بامــزه و بازیگوش به به یک فرد بزرگســال 
تبدیل شود. شما نمی توانید جلوی این فرآیند 
را بگیرید، بلکه باید با بُعد تازه ای از والد بودن 
مواجه شــده و لذت های این دوران را تجربه 

کنید.
 در مورد بلوغ مطالعه کنید ��

حواستان باشد از منابع معتبر بهره ببرید. بلوغ 
غیر از جوش صورت و عالمت های جسمانی 
و بداخالقی، نشانه های دیگری هم دارد که با 
شناخت آن ها می توانید به فرزندتان به خوبی 
کمک کنیــد. از یاد نبرید که آدم ها متفاوتند. 
شــاید فرزند شما در همان سنی که شما بالغ 
شدید یا با همان مدلی که شما بلوغ را تجربه 
کردید، وارد این دوران نشود. مطالعه و کسب 
اطالعات موثق، برای همین ضروری هستند.

 در رفتار خود تجدید نظر کنید ��

همانطور که انتظار ندارید از فرزند 15 ســاله 
خود رفتارهای ۶ سالگی اش را ببینید، شما هم 
نباید با او همانطور رفتار کنید که وقتی ۶ ساله 
بود رفتار می کردید. الزم اســت مهارت های 
رفتاری و تربیتی تازه ای را بیاموزید. بهتر است 
قبل از اینکه دچار مشکلی شوید، به آن فکر 

کرده باشید.
 مادرانه، دخترانه ��

گفته می شود که بهتر است مادران با دختران 
خــود در مورد بلوغ صحبت کنند. بلوغ، برای 
دختران پر است از تغییرات جسمانی و روانی 
که اغلب آنها، به حریم بسیار بسیار خصوصی 
دختر مربوط می شــوند. از تغییرات جسمانی 
در اندام ها گرفته تا باال و پایین شــدن ُخلق 
و احساســات ناگهانی و عادت ماهانه، همه و 
همه بسیار زنانه هستند و در نتیجه بهتر است 
مادر، در مورد آنها با دخترش صحبت کند اما 

چطور و از چه زمانی؟!
 گوش به زنگ باشید ��

حواســتان به نشانه ها باشــد، بخصوص در 
رفتارها و صحبت ها. ممکن است فرزند شما 
خیلی قبل تر از آنکه شــما پیش بینی کنید، 
در بیــرون از خانه یا در مدرســه یا توســط 
تلویزیون و اینترنت، با اطالعاتی مواجه شود 
که عالمت سؤال هایی در ذهن او ایجاد کند. 
در هر ســنی که هست، متناسب با سنی که 
دارد در مورد موضوع با او صحبت کنید. فکر 
نکنید همین که بگویید »این حرف ها برای تو 
زوده«، یا »بدو برو بخواب نشنوم دیگه از این 
حرف ها بزنی« یا »باشــه به موقعش خودت 
می فهمی«، او دیگر در مورد این موضوع فکر 
یا کنجکاوی نخواهد کرد، بلکه فقط شــما را 

در جریان نخواهد گذاشت.
 راستش را بگویید ��

هرگز در مورد هیچ یــک از موارد مربوط به 
بلوغ، به فرزندتان دروغ نگویید. الزم نیســت 
همه چیــز را از همان اول بــا همه جزئیات 
بگویید اما به او دروغ هــم نگوئید. مثاًل اگر 
در مورد خونریزی ماهانه زنان شــنیده و فکر 
می کنید تا 5-4 سال دیگر برای خودش اتفاق 
نخواهد افتاد، نگویید »نه چنین چیزی نیست، 
حتماً خواهر دوستت مشکل دیگه ای داره که 
به تو نگفته.« با ایــن کار، اگر برای خودش 
قبل از اینکه شما توضیح دیگری بدهید، اتفاق 
بیفتد، حسابی نگران خواهد شد. به عالوه با 
توضیحات تکمیلی، می فهمد که به او دروغ 
گفته اید و اعتمادش را به حرف های شــما از 

دست خواهد داد.
 عادت ماهانه؛ چالش دخترانه ��

از ســخت ترین قســمت هایی که باید برای 
دختران توضیح بدهید، بــدون اینکه نگران 
شــود و بترسد یا احســاس بدی به او دست 
بدهد، عادت ماهانه است اما سختی آن نباید 
باعث شــود که از آن فرار کنیــد. فکر کنید 
فرزندتــان قبل از اینکه بــا او حرف بزنید، از 
طریق دوستانش اطالعات غلطی در این باره 
بگیرد یا اینکه برای خودش اتفاق بیفتد، چه 
حالی خواهد داشت؟! پس، کم کم او را آماده 

کنید.
 در مورد واقعیت ها حرف بزنید ��

در مورد ســاختمان بدن یک زن، با او حرف 
بزنید. بگویید که او هم مثل شما روزی مادر 
می شود و بدنش از حاال که دارد بالغ می شود، 
خــودش را برای آن زمان آماده می کند؛ مثل 
یک جور تمرین ماهیانه، تــا وقتی که واقعًا 
مادر می شود، بسته به سنی که دارد و میزان 
اطالعاتی کــه دارد، می توانید این توضیح را 

مفصل تر ارائه دهید.

 حاشیه عادت ماهانه را فراموش نکنید ��
خیلی وقت ها دردها، اعصاب خردی های بی 
دلیل و نشــانه هایی مثل تورم قسمت هایی 
از بدن از خودت عــادت ماهانه ناراحتی های 
بیشتری به همراه می آورند. درباره این موارد با 
فرزندتان صحبت کنید تا اگر اتفاق افتاد بداند 

که طبیعی است و نگران نشود.
او را آماده نگه دارید ��

اگــر خیلــی نزدیک بــه بلوغ اســت یا به 
تازگی عــادت ماهانه را تجربه کــرده، او را 
راهنمایی کنید که همیشــه لباس زیر تمیز 
و خوراکی هایی کــه او را آرام می کنند، مثل 
شیرینی یا مسکن مالیم همراه داشته باشد تا 

خیالش راحت باشد.
آموزش را فراموش نکنید ��

یادتان باشد شما به عادت ماهانه عادت دارید 
و همه چیز برایتان واضح است اما دخترتان در 
مورد کوچکترین مورد هم آموزش الزم دارد.

تجربه هایتان را با او در میان بگذارید ��
اجازه بدهید فرزندتان بداند که شــما در این 
دوران چه مســائلی دارید. این یک موضوع 
دختران - زنانه است و می توانید در این مورد 

درد دل کنید.
موضوع را محرمانه یا شــرم آور نشــان  ��

ندهید
درست اســت که مردها عادت ماهانه ندارند 
اما همسر شما در این مورد می داند پس الزم 
نیســت قایم موشک بازی دربیاورید. پدر هم 
محرم دختر شــما است و می تواند در مواقعی 
کمک کننده باشد، مثاًل وقتی دختران کالفه 
و عصبی می شود، به او محبت بیشتری کند 
یا اینکه اگر شما نباشید و به مراقبت یا اقدام 
درمانی نیاز داشته باشد، از او حمایت کند. به 
عالوه، دختران قرار است یاد بگیرد با پدیده ای 

طبیعی مواجه است که نشانه سالمت بدن او 
اســت، نه اینکه خجالت بکشد و دائم معذب 

باشد که کسی متوجه نشود.
نقش پدرها در بلوغ دخترها ��

چــه در خانواده های تک والد کــه پدر تنها 
سرپرست خانواده است و چه در خانواده هایی 
که مادر هم حضــور دارد، نقش پدر در بلوغ 

دختران جدی است.
اگر تک والد هستید ��

در خانواده های تک والدی که پدر به تنهایی 
بایــد دختر خود را بزرگ کنــد چه؟! در این 
موارد، البته برای پدر، توضیح بلوغ ســخت 
خواهــد بود. حتی اگر پــدر از عهده این کار 
هم بربیاید، شــاید دختر نتواند در مورد همه 
جزییات با او صحبــت کند یا درد دل کند و 
راهنمایی بخواهد. بهترین حالت این اســت 
کــه از قبل، دختر با یکــی از زنان نزدیک، 
ارتباط خوبی برقرار کرده باشــد، مثاًل با مادر 
بزرگ، خاله، عمه یا همســر یکی از دوستان 
نزدیک پدرش. پــس، از همین حاال به فکر 
یک رابطه صمیمــی و نزدیک، بین دختران 

و یکی از خانم های اطراف که حســابی به او 
اعتماد دارید، باشید.

از دخترتان تعریف کنید ��
همه ایــن صحبت ها بدان معنا نیســت که 
پدرها در دوران بلوغ دخترشان سهمی ندارند 
و قرار است عرصه را برای مادر و دختر خالی 
کنند. دختران در این سن بسیار نیازمند توجه 
هســتند. آن ها در مورد ظاهر خود حســاس 
می شوند و مدام نگرانند که زشت و غیرجذاب 
باشند. الزم اســت که پدران از دختران خود 
تعریف کنند و نشــان بدهند که به او افتخار 
می کنند. اشــتباه برخی والدین این است که 
فکر می کنند اگر وارد چنین مقوالتی شوند، 
روی دخترشان باز می شود یا مثاًل به بیراهه 
می رود، در صورتی که برعکس، دختری که 
بــا تعریف های پدری که بــه او اعتماد دارد، 
سیراب است و احساس ارزشمندی می کند، 
جــای دیگری به دنبال تأمیــن نیاز خود به 
تعریف و تمجیــد نمی گــردد و آنقدر برای 
خودش ارزش قائل می شود که از خودش به 

خوبی مراقبت کند.

1۰ علت عمده بد غذا بودن کودکانبیماری مخوف در کمین کودکان پسر
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 12 شهریورماه 1399 
سال پنجم شماره 186

 چرا مردان
کفش پاشنه بلند نمی پوشند؟!

شــاید برای شما کفش پاشنه بلند پوشــیدن مردان خنده دار و 
عجیب باشــد اما بایــد بدانید آقایان در گذشــته قبل از خانم ها 

کفش های پاشنه بلند می پوشیدند.
شــاید مطرح کردن این سؤال برایتان عجیب باشد زیرا اصاًل به 
ذهنتان خطور نکرده که یک مرد بخواهد پاشــنه بلند بپوشد اما 
جالب اســت بدانید که مردان در گذشــته کفش های پاشنه بلند 

می پوشیدند.

در واقع آن ها با پوشیدن کفش های پاشنه بلند، قدرت بیشتر خود 
را با قد بلندتر نشان می دادند. مثاًل پادشاهان نیز از این کفش ها 
اســتفاده می کردند که نشان دهنده سطح باالی طبقه اجتماعی 

آن ها بود.
پس مردان در گذشــته کفش پاشــنه بلند می پوشیدند اما  ��

چرا االن نمی پوشند؟
روشــنگری هایی که در جوامع امروزی اتفاق افتاد، ظاهر و تیپ 
مردان دچار تغییر و تحوالتی مخصوصاً در زمینه پاشنه کفش شد. 

در واقع تغییر زیادی در لباس پوشیدن مردان ایجاد شد.
آن هــا دیگر قبــول نمی کردند کــه از کفش های پاشــنه بلند، 

رنگ های روشن و زیورآالت استفاده کنند زیرا احساس می کردند 
که این زیبایی ها مخصوص خانم هاســت و مردانگی آن ها را زیر 
ســؤال می برد. پس همین شد که امروزه تفاوت زیادی بین تیپ 

مردان و زنان دیده می شود.
تقریبــاً از ســال 174۰ مردان به طور کامل کفش های پاشــنه 
بلند را کنار گذاشــتند. قوانین سرسختانه نیز در مورد لباس ها در 
جنسیت های مختلف ایجاد شد و پوشیدن کفش پاشنه بلند برای 
مردان یک اقدام احمقانه به حساب می آمد به همین دلیل مردان 
نیز کم کم با همین آداب و رسوم خو گرفتند و این شد که مردان 

دیگر کفش پاشنه بلند نپوشیدند.

علمی

لذیذترین گروه خونی برای حشرات کدامند؟

شارژ کردن گوشی در ماشین به باتری گوشی آسیب می رساند و ممکن است بطور ناگهانی باتری 
ماشین را نیز خالی کند، البته شارژ کردن گوشی در خودرو معایب دیگری هم دارد.

ســفر کردن یا گیر کردن در ترافیک موجب کم شــدن باتری و در نهایت وادار راننده به شــارژ 
گوشی بوسیله پورت USB در خودرو می کند. شارژ کردن موبایل در خودرو به هر دلیلی می تواند 

اشتباهی بزرگ باشد. چرا؟
 اول اینکه، پورت USB در وسیله نقیله شما، احتمااًل برق کمتری را نسبت به گوشی ارائه می دهد. 
در نتیجه، گوشی ممکن است در هنگام شارژ خاموش یا بدتر از آن، به سختی شارژ شود. بسیاری 
از افراد احتمااًل متوجه شــده اند که در هنگام رفــت و آمد 3۰ تا ۶۰ از محل کار به منزل باتری 

موبایل ضعیف می شود.
 موبایل شما می تواند نیروی زیادی را از باتری بگیرد، به ویژه اگر از پورت فندک شارژر برای شارژ 
استفاده کنید. فندک شارژر می تواند تا 1۰ آمپر را از باتری بگیرد. درحالیکه اکثر شارژرها از یک 
تا سه آمپر مصرف می کنند.  یک شارژر خراب یا آسیب دیده می تواند نیروی نامتناسب با دستگاه 
را تولید کند که موجب موج های ناگهانی یا افزایش شــدید جریان شود که می تواند باعث ایجاد 

حرارت بیش از حد، آسیب به اجزای داخلی و در مواقع نادر، خرابی دستگاه شود.
 شارژ کردن گوشی در حالیکه در جاده هستید می تواند باتری ماشین را خالی کند. این مسئله برای 
کسانی که خودروی نو یا باتری های سالم دارند، مسئلهٔ بزرگی ایجاد نمی کند، اما اگر مدل خودرو پایین است باید از شارژ کردن تلفن همراه بوسیله ماشین اجتناب 
کنید.  از همه مهم تر، استفاده از تلفن همراه در وسیله نقلیه در حال استفاده خطرناک است، چرا که هرگاه چشم راننده به جای به غیر از جاده بیافتد و دست ها فرمان 

را رها کنند می تواند بسیار خطر آفرین باشد.

با گرم شدن هوا بدون شک با هجوم حشرات مواجه می شویم حشراتی که با نیش ها و صدایشان ما را آزار می دهند؛ 
اما در این بین هســتند افرادی که به هیچ وجه طعمه حشــرات نمی شوند. فکر می کنید دلیل این امر چیست؟ آیا به 
نوع پوست مربوط است؟ طبق بررسی های به عمل آمده از آخرین تحقیقات انجام شده، مشخص شده است حشرات 

به شــکل کاماًل شگفت انگیزی سراغ افرادی با گروه O یا A می روند و عالقه چندانی به گروه خونی B ندارند.
اغلب اوقات افرادی که با حشــرات رابطه ای مســالمت آمیز دارند و از گزند آنها در امان هستند مورد غضب گروهی 
قرار می گیرند که دائمًا درگیر جای گزیدگی هســتند. این اتفاق یک دلیل کاماًل بیولوژیکی دارد. در واقع، حشرات به 
شکل کاماًل شگفت انگیزی سراغ افرادی با گروه O یا A می روند. بر اساس نتایج به دست آمده از آخرین تحقیقات 

انجام شده، حشرات عالقه چندانی به گروه خونی B ندارند.
عالوه بر این، وجود باکتری های مختلف بر ســطح پوست انسان موجب پخش شدن رایحه ای خاص در هوا می شود 
که توسط حشــرات درک می شود. همین رایحه موجب می شود پوســت برخی افراد برای حشرات لذیذتر باشد. هم 

چنین برخی ترکیبات طبیعی همان گونه که باعث جذب حشــرات می شود می تواند آنها را دفع نیز بکند.
دیگر عامل قابل توجه در این مسئله، عرق بدن است. کارشناسان می گویند: ورزشکاران و آنهایی که در اثر فعالیت 
فیزیکی تعریق بیشــتری دارند، عمیق تر و بیشتر از دیگران نفش می کشند و این یعنی تولید میزان بیشتری گاز دی 
اکســید، گازی که به شدت مورد حشرات است. در واقع، هرچه تعریق بدن بیشتر باشد احتمال نشستن حشرات روی 

پوست بیشتر می شود.
جالب اســت بدانید، رنگ لباس هم می تواند احتمال گزیدگی را افزایش یا کاهش دهد. بر این اســاس، حشــرات به رنگ های گرم توجه بیشتری نشان می دهند. آخرین عامل جذب 
حشــرات، باکتری هایی اســت که در غوزک و کف پا جمع می شــوند؛ همین باکتری های این دو ناحیه را به بهشت حشرات بدل کرده است. اگرچه نمی توان به طور کلی از گزیدگی 

فــرار کرد؛ ولی با نگاهی با این عوامل می توان تا حدی احتمال آن را کاهش داد.

معایب شارژ کردن گوشی در ماشین

چرا نمی تونیم خودمون رو قلقلک بدیم؟

مردان بهتر است شب هنگام سراغ گوشی های هوشمند خود نروند؛ زیرا 
به تازگی مطالعه ای جدید انجام شده است که نشان می دهد بین استفاده از 
دستگاه هایی مثل گوشی در شب و کاهش کیفیت اسپرم ارتباط مستقیم 

وجود دارد.
نتایج اولیٔه مطالعه ای که به تازگی انجام شــده اســت، به موضوع جالبی 
اشــاره می کند. نتایج این مطالعٔه نشــان می دهد مردان هرچه بیشتر در 
شب و پس از گذشــت زمان خواب درمعرض دستگاه های الکترونیکی 
ســاطع کنندٔه نور قرار بگیرند، احتمال کاهش کیفیت اسپرمشان افزایش 

پیدا می کند. بررسی ها نشان می دهد در مردانی که شب ها بیشتر از بقیه 
مشــغول استفاده از گوشی هوشمند و تبلت می شوند، غلظت و تحرک و 
تحرک پیش روندٔه اسپرم )توانایی اسپرم برای شنا کردن به شکل درست( 
کمتر از حالت عادی بوده اســت. به عالوه در این افراد، درصد اسپرم های 

بی تحرک )اسپرم های ناتوان در شناکردن( افزایش پیدا کرد.
ایمیت گرین، محقق اصلی این مطالعٔه جدید و رئیس بخش تحقیق وتوسعه 

در مؤسسٔه خواب و خستگی مرکز پزشکی آسوتا، دراین باره می گوید:
 در مطالعٔه ما، اســتفاده از گوشــی هوشــمند و تبلت در شب و پس از 
زمان خواب با کاهش کیفیت اســپرم ارتباط داشت. به عالوه، استفاده از 
گوشی هوشــمند در شب، استفاده از تبلت پس از زمان خواب و استفاده 
از تلویزیون در شــب همگی ارتباطاتی با کاهش غلظت اسپرم داشته اند. 
تا حدی که اطالع داریم،  این نخســتین بار است که مطالعه ای این نوع 
ارتباط بین کیفیت اســپرم و قرارگرفتــن درمعرض نورهای دارای طول 
موج کوتاه در شب و پس از گذر زمان خواب را گزارش می کند؛ نورهایی 
که از دســتگاه های الکترونیکی، به ویژه گوشی های هوشمند و تبلت ها 

ساطع می شوند.
محققان برای انجام این مطالعه، نمونٔه اسپرم 11۶ مرد 21 تا 5۹ ساله را 
جمع آوری کردند و همٔه این مردان ازلحاظ باروربودن نیز ارزیابی شدند. 
شــرکت کنندگان در این مطالعه پرسشنامه ای دربارٔه عادت های خواب و 

استفاده از دستگاه های الکترونیکی پر کردند.
مطالعٔه یادشــده همچنین اعالم می کند بین زیادبــودن مدت خواب و 
افزایش شــمار اســپرم ها ارتباط وجود دارد. زیادبودن زمان خواب روی 
افزایش تحرک پیش روندٔه اســپرم ها نیز اثر مثبت می گذارد. طبق نتایج 

همین تحقیق، خواب بیش ازحد باعث کاهش کیفیت اسپرم می شود.

شاید شما هم قلقلک دادن خود را امتحان کرده اید اما هرگز 
نتوانســتید خودتان را قلقلک دهید. قلقلک دادن توسط خود 
غیرممکن است و فقط باید توسط شخص دیگری انجام شود.

تابه حال شده هر کاری را انجام داده باشید تا بتوانید خودتان 
را قلقلک دهید؟ غیرممکن اســت که توانسته باشید. این امر 
در واقع خیلی عجیب اســت زیــرا گاهی اوقات لمس کردن 
مناطق قلقلکی توسط شــخص دیگری کافی است تا باعث 

خنده و قهقهه شود.
اما چرا نمی توانیم خودمان را قلقلک بدهیم؟ بدون شک این 
موضوع مربوط به مخچه انسان می شود. پیش از آنکه پاسخ 
این که چرا ما نمی توانیم خودمان را قلقلک دهیم را بررســی 
کنیم الزم است ابتدا ماهیت قلقلک و اینکه چرا گاهی اوقات 

باعث لرزش بدن انسان می شود را بررسی کنیم.
طبق گزارشــی از یک عصب شــناس، دو قســمت در مغز 
مســئول پردازش قلقلک هستند. اول دســتگاه حسی تنی 
)سوماتوسنسوری( که مســئول شناسایی لمس است و دوم 
قشر سینگوالت قدامی که مسئول پردازش این لذت می باشد.

هر دو این قشــرها برای تحریک سیستم عصبی زمانی که 
فردی یا چیزی شــما را تحریک می کنــد، در هماهنگی با 

یکدیگر کار می کنند.
در حقیقت دو نوع قلقلک وجود دارد:

گارگلیسیس: ��
نوع شــدید قلقلک اســت و باعث خنده و حرکات غیرقابل 

کنترل بدن می شود.

�� :knisems
نوع دوم اســت و هنگامی که به آرامی قلقلک داده می شوید 

باعث فرار از قلقلک وشانه خالی کردن از آن می شود.
جالب این جاســت که قلقلک دادن برای اغلب ما احســاس 

ناخوشایندی دارد اما چرا در پی آن همچنان می خندیم؟
طبق بررســی های انجام شده توســط محققین، مشخص 
 Rolandic شــد که تحریــک قســمتی از مغز بــه نــام
Operculum)ناحیــه ای در مغــز که مســئول واکنش های 
عاطفی یا شنیداری است( هنگام قلقلک دادن یا شنیدن یک 

موضوع خنده دار، باعث خندیدن و احساس لذت می گردد.
حال با جنبه فیزیولوژی قلقلک آشــنا شــدیم اما چرا قادر به 

قلقلک دادن خود نیستیم؟
براساس مطالعات، مخچه قادر است محرک قلقلک خودی را 
از غیرخودی تشخیص دهد. در اصل زمانی که خود را قلقلک 
می دهید احســاس درونی موضوع را پیش بینی کرده و این 
پیش گویی در جهت خنثــی نمودن قلقلک به پیش می رود 
به عبــارت دیگر، مخچه که به مانیتورینگ حرکات فیزیکی 

می پردازد، از حرکت دست آگاه است.
به همین دلیــل حس آن از پیش خنثی می گردد و به عنوان 
عاملی تهدیدکننده به حســاب نمی آید. علــی رغم این که 
قلقلک دادن امری ناخوشایند به نظر می آید، اما چنانچه بین 
زمان حرکت قلقلک دهنده و احســاس آن یک وقفه ایجاد 
کنید قــادر خواهید بود تا بطور کلی بــر موضوع غلبه کنید. 
بدین منظور شــما به یک روبات نیاز داریــد تا حرکت را به 

تأخیر اندازد.
مطالعات بیشتر در این باره با استفاده از روبات ها نشان می دهد 
که وجود یک تاخیرانداز کوچک بین حرکت دســت و حس 

قلقلک ممکن است به فرد احساس قلقلک بدهد.
پس دلیل این که نمی توانید خود را قلقلک دهید این اســت 
که مغز شــما در واقع خیلی فعال است. از آن جا که قلقلک 
دادن در واقع یک هشــدار است و به شما می گوید که چیزی 
نواحی حســاس بدن که عمدتاً پشت، پاها یا زیر بغل است را 

لمس می کند.

ارتباط مابین کیفیت اسپرم و نور ساطع شده از گوشی در شب

مبین احمدی

چرا پیشگویی احساسات آینده کار دشواری است؟

مطالعه ای جدید تئــوری کنونی دربارٔه منشــأ آب زمین را نقد و 
شهاب ســنگ های جدیــدی را به عنوان منشــأ آب زمین معرفی 
می کند. آب 7۰ درصد از ســطح زمین را می پوشاند و برای حیاتی 
که آن را می شناسیم، ضروری است؛ اما این موضوع که آب چگونه 
به زمین آمده اســت، مدت ها محل بحث دانشــمندان بوده است. 
 Science به تازگی، گروهی از پژوهشــگران فرانســوی در مجلٔه
گزارش کرده اند که سنگ های فضایی مسئول را شناسایی کرده اند 
و پیشــنهاد کرده اند که زمین از زمان تشــکیل خود مرطوب بوده 
اســت. الورت پیانی، دانشمند کیهان شناســی، هدایت پژوهش 
جدید را برعهده داشــته است. وی می گوید که یافته های آن ها با 
این تئوری رایج در تضاد اســت که آب را دنباله دار یا ســیارکی به 
زمینی آورده که در آغاز خشک بوده است. براساس مدل های اولیه 
دربارٔه چگونگی تشــکیل منظومٔه شمسی، دیسک های بزرگی از 
گاز و گردوغبار برای حفظ یخ خیلی گرم بودند؛ دیســک هایی که 
در اطراف خورشــید در گردش بودند و سرانجام سیارات داخلی را 
تشــکیل دادند. این تئوری می تواند شرایط خشک عطارد و زهره 
و مریخ را توضیح دهد؛ اما برای ســیارٔه ما مناســب نیست که از 
اقیانوس های پهناور و اتمســفر مرطوب و ســاختار زمین شناسی 
هیدارته برخوردار است. بنابراین، دانشمندان چنین عنوان کردند که 
آب مدت ها پس از تشــکیل زمین به سیاره آمده است و مظنونان 
اصلی شهاب ســنگ هایی بودند که کندریت های کربن دار نامیده 
می شــوند و از مواد معدنی آب دار غنی هستند. بااین حال، مشکل 
اینجا بود که ترکیب شــیمیایی آن ها مطابقت نزدیکی با ترکیب 
شیمیایی ســنگ های ســیارٔه ما ندارد. عالوه براین، کندریت های 
کربن دار در منظومٔه شمسی بیرونی تشکیل شده اند و احتمال این 

کم است که آن ها به زمین اولیه برخورد کرده باشند.
واحدهای ساختاری سیاره ای ��

گروه دیگری از شهاب ســنگ ها که کندریت های انستاتیت نامیده 
می شوند، مطابقت شیمیایی بیشــتری با سنگ های زمین دارند و 

ایزوتوپ های اکسیژن و تیتانیوم و کلسیم مشابهی دربر دارند. این 
امر نشــان می دهد آن ها واحدهای سازندٔه زمین و سیارات داخلی 
بوده اند؛ اگرچه به دلیل اینکه سنگ های مذکور در نزدیکی خورشید 
تشکیل شده اند، چنین فرض شــده است که آن ها آن قدر خشک 
بوده اند که نمی توانند مسئول مخازن غنی از آب زمین بوده باشند.

پیانی و همکارانش از دانشگاه لورن فرانسه به منظور بررسی درستی 
ایدٔه یادشده، از شیوه ای به نام طیف سنجی جرمی برای اندازه گیری 
محتوای هیدروژن در 13 کندریت انســتاتیت استفاده کردند. این 
ســنگ ها اکنون بســیار کمیاب هســتند و تنها حدود 2 درصد از 
شهاب سنگ های شناخته شــده در مجموعه ها را تشکیل می دهند 
و یافتن آن ها در شــرایط دســت نخورده و غیرآلوده دشوار است. 
پژوهشــگران دریافتند که این سنگ ها حاوی آن مقدار هیدروژن 
هستند که حداقل سه برابر جرم آب اقیانوس های زمین و شاید بیشتر 
از آن را تأمین کنند. همچنین، آن ها مقدار دو ایزوتوپ هیدروژن را 
اندازه گیری کردند؛ زیرا مقدار نســبی این ایزوتوپ ها در بین اجرام 
آسمانی مختلف بسیار متفاوت است. پیانی با مقایسٔه این روش با 
تطابق DNA گفت: »دریافتیم که ترکیب ایزوتوپ های هیدروژن 
کندریت های انستاتیت با ترکیب یکی از آب های ذخیره شده در جبٔه 
زمین مشابه است.« مشخص شد که ترکیب ایزوتوپی اقیانوس ها 
با مخلوطی متشــکل از ۹5 درصد آب در کندریت های انستاتیت 
مطابقت دارد. این یافته تأیید دیگری بر این ایده اســت که بیشتر 

آب زمین از این شهاب سنگ ها نشئت گرفته است.
افزون برایــن، نویســندگان دریافتند که ایزوتوپ هــای نیتروژن 
کندریت های انستاتیت نیز شبیه ایزوتوپ های نیتروژن زمین است 
و پیشنهاد کردند که این سنگ ها می توانند منبع فراوان ترین عنصر 
ســیارٔه ما بوده باشند. پیانی افزود پژوهش آن ها افزودن بعدی آب 
ازطریــق منابع دیگری نظیر دنباله دارها را رد نمی کند؛ اما نشــان 
می دهد که کندریت های انســتاتیت هنگام تشــکیل زمین، نقش 

چشمگیری در فراهم کردن آب سیاره ایفا کرده اند.

اشــخاص معمــواًل هنگام فکــر کردن بــه احساســات آینده، 
پیش بینی هــای اغراق آمیزی دارند. دلیل این مســئله، برداشــت 

بخش های مهم از هر اتفاق است.
آیا انســان می تواند احساسات آیندٔه خود را حدس بزند؟ نه چندان؛ 
درنتیجه، انســان همیشه قادر نیســت بهترین تصمیم ها را برای 
زندگــی خود اتخاذ کنــد. وقتی تالش می کنید احساســات آیندٔه 
خــود را پیش گویی کنید، ذاتًا به گذشــته رجوع می کنید. البته این 
روش، نتیجه بخش است؛ اما ممکن است در مواقعی انحراف هایی 
نسبت به تفکر گذشــته وجود داشته باشــد. برای مثال اگر سال 
آینده بخواهید با قطار مسافرت کنید به جای صدها مسافرتی که در 

گذشته داشته اید، جدیدترین سفر خود را به یاد می آورید.
به طور کلی راهی نیســت جز تمرکز بر احساسات زمان حال. اگر 
از افراد بپرســید تا چه اندازه از یک بشقاب اسپاگتی لذت می برند، 
عالیــق آن ها براســاس میزان گرســنگی تغییــر می کند. طبق 
یافته های دن گیلبرت، روانشناس دانشــگاه هاروارد، در یادآوری 
حوادث، فرآیندهای شــناختی معمواًل دو ســوی طیف یعنی اولین 
و آخریــن اتفاق ها را پردازش می کنند. به این اثر »انحراف تأثیر« 
گفته می شود که باعث می شــود شخص، صرفًا روی ویژگی های 
برجستٔه یک اتفاق تمرکز کند. درنتیجه اگر بخواهید برای خوردن 
ناهار به رستورانی در اطراف شهر بروید ممکن است لحظٔه نشستن 
پشت میز در باغی زیبا و خوردن غذا را تصور کنید؛ اما به ندرت به 
مسیر، چگونگی رسیدن به مقصد، جست وجوی رستوران موردنظر، 
انتظار برای آماده شدن غذا یا احتمال وجود ترافیک فکر می کنید.

وقتی اشــخاص، منتظر اتفاقی مثبت در آینده هستند، ناخودآگاه بر 
قســمت های خوب آن تمرکز می کنند؛ اما در صورت وقوع اتفاقی 
بد، بخش های خوب ماجرا تحت الشــعاع قــرار می گیرند؛ بنابراین 
ممکن است در نظر بسیاری، مراجعان به دندانپزشک، تجربٔه بدی 
باشــد اما بخش هایی مثل گفت وگو با منشی یا آویزان کردن کت 
روی چوب لباســی حســی خنثی را منتقل کنند و لحظات بد تنها 
چند ثانیه طول بکشــند. حتی می توان مراجعه به دندانپزشــک را 

هم مثبت تفســیر کرد. درنتیجه هیچ کدام از اتفاقات آن قدرها که 
فکرش را می کنید بد یا خوب نیستند.

اما انحراف تأثیر می تواند به تصمیم های غلط بینجامد. ممکن است 
تصور کنید شغلی جدید با افزایش حقوق اندک، زندگی تان را تغییر 
دهد. اگر نگرانی شخص صرفًا رسیدن به درآمدی ثابت باشد، شغل 
جدید می تواند گزینه ای مناســب باشد؛ اما در مقابل اگر شخص از 
شــغل قدیمی و درآمد خود رضایت کافی را داشــته باشد، ممکن 
است انتقال به شغل جدید برای او چندان هم رضایت بخش نباشد.

برای تصمیم گیری در درجٔه اول باید از افزایش رضایت نهایی خود 
مطمئن شوید. از طرفی اشخاص همیشه تمایل دارند در احساسات 
آیندٔه خود اغــراق کنند. در پژوهشــی از دانش آموزان کالجی در 
ایاالت متحده پرســیده شــد در صورت برد تیــم دلخواه خود چه 
احساسی خواهند داشــت. آن ها دربارٔه احساس خوشحالی پس از 
برد یا احساس ناامیدی پس از باخت به شکل اغراق آمیزی صحبت 
کردند. دلیل این مسئله هم فراموش کردن اتفاقات جزئی دیگر در 

روز مسابقه بود و همین ذهنیت بر حس آن ها تأثیر گذاشت.
اما پژوهشــگرها بــا تکرار آزمایــش فوق، از شــرکت کنندگان 
درخواست کردند روزی معمولی را توصیف کنند و پیش بینی آن ها 
دقیق تر بود. دلیل این تفاوت، به شــدت اتفاق باز می گردد. برای 
مثال، خوردن اســپاگتی، اهمیت کمتری نسبت به برد تیم فوتبال 
دارد یا شخصی که تصادفی وحشتناک را پشت سر گذاشته است، 
تمام مدت درگیر شــوک حادثه یا فکــر کردن به تغییرات زندگی 

خود نیست.
در تمام اتفاقــات، افراد معمواًل روی تأثیــر اولیه تمرکز می کنند 
و تصور می کنند این احساســات برای همیشــه با آن ها خواهند 
ماند. آن ها توانایــی تطبیق و خوگرفتن را نادیده می گیرند. برخی 
از احساســات اولیٔه لذت یا ناامیدی هم به مرور شــدت خود را از 
دست می دهند. به طور کلی فراموشــی، نکتٔه مثبت تمام اتفاقات 
است. تمام افراد عالوه بر سیستم ایمنی جسمانی از سیستم ایمنی 
روانشناختی هم برخوردار هستند که از احساسات آن ها محافظت 

می کند. این سیســتم، توجه افراد را به شدیدترین قسمت اتفاقات 
جلــب می کند و فرایند تصمیم گیــری را بهبود می دهد. از طرفی 
امکان تطبیق یا ســازگاری با شرایط غیرقابل پیش بینی را فراهم 
می کند. به گفتٔه پاول دوالن، استاد علوم رفتاری دانشکدٔه اقتصاد 

لندن:
 معمــواًل به اغلب چیزهایی که در زندگی بر ما تحمیل می شــود 
عادت می کنیم و این عادت، سریع تر از آنچه تصور می کنید، شکل 
می گیرد. برای مثال در نمونٔه افزایش حقوق، لذت ناشــی از این 

اتفاق خیلی زود محو می شود.
در صورتی که افراد به سمت شدیدترین، اولین یا آخرین تجربه ها 
تمایل داشته باشند، پس چگونه می توانند احساسات آیندٔه خود را 
پیش بینی کنند و تصمیم های خوب بگیرند؟ دوالن در کتاب خود 
با عنوان رضایت براساس طرح، توصیه می کند به تجربیات مشابه 
افراد دیگر فکر کنید. یا به بیان ســاده تر از افراد دیگر بپرسید در 
موقعیت های مشــابه چه می کنند؟ زیرا معمواًل وقتی به تجربیات 
دیگران فکر می کنید، به دیدگاه بلندمدتی می رســید؛ اما همیشه 
نوع سؤال هم مهم است. برای مثال به جای اینکه بپرسید »آیا باید 
شغل جدید را بپذیرم؟« بپرسید: »در صورت پذیرش شغل جدید، 

زندگی روزمره ام چه تغییری خواهد کرد؟«
براســاس پژوهش جنیفر رابرتز، استاد اقتصاد دانشگاه شیفیلد، هر 
چقدر مســافت رسیدن به محل کار بیشــتر باشد سالمت روانی 
به ویژه در میان زنان متأهــل کاهش می یابد. برای مثال، ممکن 
اســت انتقال به خانٔه بزرگ تر مزایایی مثل اتاق مهمان را داشته 
باشــد؛ اما به ندرت از این اتاق استفاده می شود. از طرفی به دلیل 
طوالنی تر شدن مسافت، رفت و آمدهای روزمره دشوارتر می شود. 
شــاید خود افراد متوجه چنین معایبی نشــوند؛ اما ممکن است در 
مشورت با دوســتان خود به سرعت مشکل را پیدا کنند. براساس 
پژوهش های روان شــناختی، معمواًل افــراد در ده دقیقٔه ابتدایی 
اتفاق، احساس غریبی و بیگانگی دارند؛ اما به مرور خود را تطبیق 

می دهند و به سرعت به زندگی جدید خود عادت می کنند.

مریم صفدریسارا ارجمند

تئوری جدیدی دربارٔه منشأ آب های زمین
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نشست خبری نخست وزیر اتریش در وین شام غریبان حسینی در قم عزاداری روز عاشورا در دل بیابان

قابل توجه چسبندگان منصب در 
ایران!

 اســتعفای ناگهانی »شینزو آبه« از نخســت وزیری ژاپن، 
آن قدر که در ایران ســر و صدا کرده و منشأ تحلیل و تفسیر 

شده شاید در ژاپن نشده باشد!
علت این اســت که ایرانی ها به خبر اســتعفا و کناره گیری 
عادت ندارند و حتی وقتی یک مربی سرشناس فوتبال پس 
از شکست، کناره می گیرد ابراز شگفتی و گفته می شود او بعد 
از 2۰ سال مربی گری دســت به این کار زده و سابقه ندارد 
اســتعفا کند چه رسد به سیاســت مداران و صاحب منصبان. 
آقای آبه دلیل اســتعفای خــود را »یک بیمــاری کهنه و 
گوارشــی« اعالم کرده؛ همان که 13 سال پیش هم موجب 
شــد از نخســت وزیری کناره بگیرد. او گفته است: »این که 
من باید تالش بیشتری کنم، اضطرابی برای من داشت که 

نمی توانستم تحمل کنم.«
او »کولیــت روده« دارد و »اضطــراب«، آن را به شــدت 
تحریک می کند و کاهش وزن 1۰ کیلویی در دو ماه اخیرهم 

گویا به همین خاطر بوده است.
با این حال برخی رســانه های ژاپنی به نقل از منابعی درون 
دولــت این احتمال را به میان آورده اند که ادامۀ حضور او در 
قدرت، به اســتمرار کاهش محبوبیت حزب لیبرال دموکرات 
می انجامید و کناره گیری خواســت حزب و در واقع تحمیل 

حزبی به شینزو آبه بوده است نه انتخاب خود او.
مهم ترین اتفاقی که در دورۀ 7 ســالۀ دوم نخست وزیری آبه 
رخ داد تالش برای تغییر تصور جهانی از مردان سیاست در 
ژاپن بود. این که آنها پس از شکســت ســهم گین در جنگ 
جهانگیر دوم، ترســو شــده و از ایفای نقش های بین المللی 
عاجزند و به همین ســبب بود که قصد داشــت میان ایران 
و آمریکا میانجی گــری کند و البته به خاطر رفتارهای قبلی 

ترامپ، مجالی باقی نمانده بود و دست خالی بازگشت.
با این همه چنان که گفته شــد اســتعفای شــینزوآبه با این 
توضیــح که » نگران اســت به خاطر بیمــاری تصمیمات 
نادرســت بگیرد« در فضای مجازی و ســپهر سیاسی ایران 

بازتاب گسترده ای داشت.
بیشــتر به این خاطر که او نگران تأثیر بیماری بر تصمیمات 
اســت و اینجا افرادی با مشــاغل متعدد مناصب خود را رها 

نمی کنند و نهایتًا از این سمت به جای دیگر می روند.
به ویژه ســن او مــورد توجه قرار گرفــت و این که در ۶5 
ســالگی رها می کند و در ایران کســانی با سن باالی 7۰ و 
حتی 8۰ همچنان سمت های مهم را در اختیار دارند آن هم 
در کشــوری که اکثریت جمعیت آن در ســنین بسیار کمتر 

قرار دارند.
روزنامۀ جمهوری اسالمی از همین زاویه نقد کرد و نوشت: 
»اقدام نخســت وزیر ژاپن برای آن دسته از مسؤولین کشور 
ما که تا سنین باالی ۹۰ سالگی همچنان به مقام و منصب 
می چسبند بســیار درس آموز است. افراد باالی 8۰ سال هم 
داریم که برای راه رفتن مشــکل دارند ولی مســؤولیت های 
حســاس بر عهده دارند. کسانی هم در سنین 7۰ تا 8۰ ده ها 
مسؤولیت دارند و برای به دست آوردن مناصب دیگر تالش 

می کنند.«
یک روزنامۀ اصول گرا و رادیکال اما اســتعفای نخست وزیر 
ژاپن را ناشــی از رســوایی مالی و موضوع بیماری را بهانه 
دانســت. با این همه استعفای »شــینزو آبه« یا آن گونه که 
سفارت ژاپن در تهران از رسانه ها خواسته »آبه شینزو« هم 
بهانه ای برای اشاره به سن باالی مقامات جمهوری اسالمی 
در کشور جوان ایران شده و چون اکثر قریب به اتفاق ریش 
خود را نمی تراشــند و سپید شده سن آنها بیشتر هم به نظر 
می رسد و هم این که غالبا به این مناصب، چسبیده اند! دهۀ 
۶۰ در غالب دستگاه های دولتی و حکومتی و حتی در فضای 
عمومی و روی دیوارها این جمله از شهید بهشتی نقش بسته 
بود که » ما شیفتگان خدمت ایم نه تشنگان قدرت«. آیت اهلل 
بهشــتی تنها 3۰ ماه پس از اســتقرار جمهوری اسالمی در 
واقعۀ 7 تیر 13۶۰ به شــهادت رسید و این جمله را طبعا در 

یک یا دو سالگی پیروزی انقالب گفته است.

نقد هفته

روی صحبت با کسانی که دستی در 
کاسه بیت المال دارند

امام حســین )ع( در روز دهم خطاب به لشگر عمر سعد گفت: 
»همه شــما از سفارش من سرپیچی می کنید و کالم مرا گوش 
نمی دهید زیرا شــکم های شما از حرام انباشته شده و قلب های 
شــما ُمهر خورده است. وای بر شــما آیا ساکت نشده و به من 

گوش نمی دهید!«)بحاراالنوار، ج 45، ص 8(
این جمله ای است که باید ســال ها در مورد آن حرف زد. مال 
حرام با آدمی کاری می کند که گوشش در برابر کالم حق حسین 
)ع( ناشنواست. مال حرام زمینه ساز فاجعه کربال می شود. حرف 

امام را نمی شنوند و گلوی کودک ۶ ماه را می درند.
این جمله ای اســت که باید در اتاق همه مدیران و کسانی که 
دستی در کاسه بیت المال و حق الناس دارد زده شود. مال حرام 
به راحتی وارد زندگی انسان می شود و آن را به آتش می کشد.

خیلی از ما فکر می کنیم که مال حرام یعنی همان اختالس ها و 
تخلف های مالی که متهمان شان را در دادگاه یا کانادا می بینیم. 
نــه، مال حرام راحت تــر از اینها هم وارد زندگی ما انســان ها 

می شود.
وقتــی کارمنــدی کارت ورود را می زنــد و از محل کار خارج 
می شود، بدون اینکه مرخصی یا کارت خروج را زده باشد، حقوق 
آن روزش قطعًا با اشــکال روبرو است. او برای ساعت هایی که 
در اداره حضور دارد حقوق می گیرد و نه ساعت هایی که نیست!

این یک نمونه از کارهایی اســت که ممکن است پول حرام را 
وارد زندگی می کند. کافی اســت در خلوت کاله مان را قاضی 
کنیم و ببینم که آیا حقوقی که می گیریم و یا پولی که به خاطر 

خدماتی که به مردم ارائه می کنیم، حالل بوده است یا نه؟
خودمانیم زندگی برخی از ما حســابی درگیر این پول های حرام 
شــده است. حضرت، سنگ محک خوبی پیش روی ما گذاشته 

است. اگر حرف حق را نشنیدیم بدانیم که پول حرام زندگی مان 
را گرفته است.

پول حرام، وجدان ما را می کشــد. آن هایی که حسین را در روز 
عاشــورا ســر بریدند، قبل از آن وجدان خود را سر بریده و به 

نیزه زده بودند.
خدای ناکــرده فکر نکنیم بــا عــزاداری و دادن نذری برای 
کشته شــده دشت کربال به دســت حرام خواران، قلم سیاه بر 
مال حرامی که روی هم گذاشــته ایم و برج و بارو ســاخته ایم 
کشیده می شود. در همین شب های محرم شنیده ایم که خدا از 
حق الناس نخواهد گذشت و مال حرام همان حق الناسی است 

که بر گردن ماست.

شکست شرم آور ترامپ در شورای امنیت ��

 قلب سالم و رابطه آن 
با پیچاندن گوش!

مــا هر از گاهی که بــا خودمان خلوت می کنیــم و در خاطر خطیر و 
افکار منیرمان )بارعایت اصول زیســت محیطی (غوطه ور می شــویم 
و به گذشــتگان و درگذشتگان می اندیشــیم،) خدا اموات شما را هم 
بیامرزد( می بینیم این بندگان خدا بدون رایانه و تکنولوژی و کتابخانه و 

تحصیالت آکادمیک چه خدماتی به بشریت ارائه کردند. 
در همین راستا امروز قصد داریم از یک رویکرد قدیمی و مشترک بین 
دانشــمندان قدیمی و جدید و دالیل علمی آن رونمایی کنیم: » رابطه 
پیچاندن گوش و سالمت قلب!« حتماً با خودتان می گوئید این دو چه 
ارتباطــی با هم دارند؟ االن عرض می کنم. اگر خاطر مبارکتان باشــد 
در گذشته مردم قلب های سالم تری داشتند که صد البته این سالمت 
قلب به تحرک بیشتر، نبود روغن پالم در لبنیات، وجود سرب در بنزین، 
نیترات در آب ، آرســنیک در برنج و ... ربطی نداشــت. پیچاندن گوش 
بچه ها توســط معلمان و مکتبخانه داران بزرگوار و والدین شــان، راز 
سالمت قلب در نسل گذشته بود! بله پیچاندن گوش... در تائید و اثبات 
مطلب فوق هم دانشــمندان اخیر زحمت کشیده اند و نتایج تحقیقات 
شان را نیز منتشر کرده اند. قرارداد ویلموتس که نیست محرمانه بماند؛ 

تحقیق علمی است!
اصــل نتایج بدون کم و کاســت: »بنابر تحقیقات جدید دانشــمندان، 
تحریــک الکتریکی یکــی از عصب های موجــود در گوش می تواند 
ســالمتی قلب را افزایش دهد. نتایج این تحقیقات نشــان داد tens یا 
همان تحریکات الکتریکی عصب از راه پوست، پتانسیل الزم برای برای 
ارتقای سالمتی قلب را دارد و حتی می تواند به درمان نارسایی قلبی نیز 

کمک کند.« ) روزنامه جوان(
مالحظــه فرمودید. از تجزیه و تحلیل مطالب فــوق چنین بر می آید 
که گوش فقط ابزار شــنیدن نیست و کاربرد های دیگری هم دارد. اما 
متاسفانه در عصر حاضر به دالیل مختلف معلمین گرامی از کارکردهای 
تربیتی گوش غافلند و حتی در زمینه اشاره به باالی چشم و جایگاه ابرو 
هم با محدودیت های همراه هستند چه برسد به اینکه بخواهند گوش 

کسی را بپیچانند!
علی ای حال با عنایت به اینکه در ســال های اخیر نارسایی های قلبی 
و برخی بیماری های دیگر رو به افزایش  اســت و روش های ســنتی 
درمــان هم مهجور مانده اند، چند راهکار عملی در این خصوص افاضه 

می گردد:
الــف( نواختن زنگ ســالمت قلب در مدارس: با توجه به افت شــدید 
تحصیلی در جامعه پیشنهاد می شــود امسال در مدارس در کنار زنگ 
های مختلف مسواک، شیر، سر شیر، حوله، زلزله، آتش سوزی، سونامی 
و ... »زنگ ســالمت قلب« هم نواخته شود تا در کنار توجه به سالمت 
قلب دانش آموزان، از سایر کارکرد های جانبی گوش هم استفاده شود 

تا این البال راندمان درسی بچه ها هم یک تکانی بخورد!
ب( تحقیق در خصوص ســایر موارد مشابه: به منظور استفاده بهینه از 
تجارب گذشتگان، دانشــمندان عزیز وطنی دست بجنبانند و راجع به 
سایر پروسیجر های تربیتی نسل گذشته مثل چشم غره، نیشگون، پس 
گردنــی، اردنگی، کف گرگی و ...  هم یــک مختصر تحقیقاتی انجام 
بدهند؛ شاید در خصوص افزایش سالمت کلیه ، کبد، اثنی عشر، معده 
و ســایر اعضا و جوارح هم مطالب جدیدی کشف شد! پدرام و تندرست 

باشید.

مصطفی داننده

کاریکاتور

مهرداد خدیر

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( از زمان 
اجرای ساخت خط 1۰ متروی تهران خبر داد.

علی امام در گفت و گو با »تدبیر تازه« از نحوه تأمین مالی خط 
1۰ متروی تهران و زمان آغاز سخن به میان آورد. آنچه در پی 

می آید ماحصل گفت و گو با ایشان است.

��  TOD در رابطه خط 10 متروی تهران و اســتفاده از  روش
توضیحاتی ارائه بفرمائید؟

خط 1۰ حدوداً به طول 43 کیلومتر اســت و از محدوده تهران 
پارس در منطقه 4 شــهرداری تهران آغاز و در مسیر شرق به 
غرب تا محدوده ورد آورد در منطقه 21 ادامه می یابد. بر اساس 
قانون حمایت از ســامانه های ریلی که ســال 85 در مجلس 
مصوب شــده است، دولت و شهرداری سهم 5۰-5۰ در تأمین 
مالی مورد نیاز توســعه خطوط ریلی کالن شــهرها دارند ولی 
متاسفانه ســال گذشته این اتفاق صورت نگرفته است و دولت 
در تهران سهم بسیار کمتری )حدود 15 درصد( پرداخت کرده 

است.
این خط با عبور از ۶ منطقه شهرداری تهران یکی از خطوطی 
اســت که به دلیل فرصت های سرمایه گذاری که در مسیر آن 

است، توان تأمین بخشی از هزینه ساخت خود را دارد.
در هر صورت باید برای شــروع خطوط جدید این محدودیت 
رفع شــود و ما باید با توجه به اولویــت بندی ها بدنبال منابع 
دیگری باشــیم تا بتوان این خطــوط را پیش برد. خط 1۰ هم 

از این قاعده مســتثنی نیست و بخش غربی خط 1۰ در دستور 
کار است مخصوصاً اینکه زیرساخت های حمل و نقل عمومی 
خطوط در منطقه 22 دچار کمبودهای جدی اســت و ما هیچ 
خط مترویی در آن منطقه نداریم. منطقه 22 جدیدترین منطقه 
شهرداری تهران است. همانطور که مشخص است بسیاری از 
سرمایه گذاران در این محدوده ساخت و سازهایی انجام داده اند 
و تعدادی از آنها اعالم همکاری برای مشارکت دارند. مذاکراتی 
انجام شــده اســت و در حال پیگیری هستیم. در همین رابطه 

TOD جز مواردی است که در دستور کار قرار دارد ضمن اینکه 
سازمان مشارکت های مردمی شــهرداری در مناطق مختلف 
پروژه های مشارکتی دارد. خصوصاً در مناطق غرب تهران که 
بخش غربی خط 1۰ که اولویت فعلی ما می باشــد و در واقع از 
این مناطق عبور می کند. به هر حال از این ظرفیت پروژه های 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری تهران هم 

استفاده خواهد شد تا تأمین منابع صورت گیرد.
اســتارت اجرای ســاخت خط 10 مترو چــه زمانی خواهد  ��

خورد؟
 امیدوار هســتیم در شــهریور مــاه این اتفاق بیفتد و شــاهد 
کلنگ زنی بخش غربی فاز 1 باشــیم. در تعاریفی که صورت 
گرفته است حد فاصل نمایشگاه بین المللی تا منطقه شهران به 

طول 12 کیلومتر می باشد.
پیش بینی شما از زمان آغاز تا پایان خط 10 چگونه است؟ ��

اگر منابع مالی تأمین شــود حداقل 4 ســال زمان می برد ولی 
تجربه شرکت مترو در سنوات گذشته نشان می دهد که متاسفانه 
به جهت نوســاناتی که در تأمین منابع صورت می گیرد زمان 
بیشــتری ادامه می یابد. البته با برنامــه ریزی ها و تفکراتی که 

داریم پیش بینی 4 الی 5 سال برای اتمام این بخش را داریم.
نکته دیگری مد نظرتان است؟ ��

توسعه شــمالی خط 7 همزمان با فاز یک خط 1۰ کلنگ زنی 
می شود. این محدوده از میدان کتاب شروع می شود از محدوده 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد علوم تحقیقات عبور می کند و تا 
جنت آباد شــمالی ادامه پیدا می کنــد. این خط برای منطقه 5 

تهران می تواند بسیار مؤثر باشد.

علی امام در گفت و گو با »تدبیر تازه« 
مطرح كرد

تأمین منابع مالی خط 10 مترو با 
فرصت های سرمایه گذاری پیش رو

نگاه هفته

تلخند

وحید حاج سعیدی

محیا سدات بهره دار


