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نگاه نخست

سوغات همسایه غربی

سال هاست که شــهروندان تهرانی از پدیده آلودگی 
هوا رنج می برند؛ آلودگی هوایی که روزگاری با سرب 
و هیدروکربن های نسوخته خودنمایی می کرد، یک 
روز با ذرات معلق کمتــر از ۲ و نیم میکرون که به 
واسطه احتراق موتور خودروها و موتورسیکلت ها و در 
شرایط اینورژن )وارونگی دما( به اوج خود می رسد و 
روز دیگر به واسطه گرد و غبار و ذرات معلق زیر ۱۰ 
میکرون، شــهر در تلی از غبار محو می شود، غباری 
که گفته می شــود سوغات همســایه غربی ماست. 
هرچند عصر صنعتی و هجوم بی رحمانه به طبیعت، 
پیامدی غیر از این ندارد اما جهان، دست روی دست 
نگذاشــته و با کمک محققان و پژوهشگران، مراکز 
علمی و پژوهشــی و از همه مهم تــر، با اراده و عزم 
جــدی حاکمیت و در تعامل، مشــارکت و همراهی 
مــردم، آب، هوا و خاک خــود را از آلودگی هوا، این 
دیو چند سر تخریب گر محیط زیست نجات داده اند. 
گرچه مــا نیز تجارب موفقی مانند حذف ســرب از 
بنزین و از رده خارج کردن موتورسیکلت های دوزمانه 
را در کارنامه مدیریتی کشــور داریم اما متأسفانه در 
سال ها و دهه های اخیر، به جای اقدامات زیرساختی 
و بلندمدت، بــا کوته نگری به این پدیــده، تنها به 
اقدامات سطحی و کوتاه مدت بسنده کرده و پس از 
وقوع شــرایط بحرانی، تازه دســت به کار شده و به 
دنبال ُمَسّکن و مرهم بوده ایم. روز جمعه، بسیاری از 
 ppm 5۰۰ شهرهای ایران و پایتخت نشینان شاخص
آالینــده ذرات معلق زیر ۱۰ میکــرون را از طریق 
تنفس هوای آلوده با ریه هایی ماالمال از گرد و غبار 
تجربه کردند. بسیاری از ما انتظار داشتیم به فوریت و 
در همان ساعات ابتدایی اوج گیری آالینده ها، جلسه 
مواقــع اضطرار آلودگی هوا برگزار شــود و خروجی 
تصمیمات، الاقل تعطیلی مدارس باشــد که البته در 
نهایت، ســاعت ۱7 روز جمعه جلسه برگزار شد و در 
کمال تعجب مصوبات آن، تنها محدود به لغو بازی 
تیم های فوتبال پرســپولیس – آلومینیوم و تأکید بر 
منع تردد بیماران تنفســی، سالمندان و کودکان بود. 
به عبارتی دیگر، این بار حتی از ُمســّکن همیشگی 
هم خبری نبود. تصمیمی که در عین بی توجهی به 
ســامت و جان صدها هزار دانش آموز و میلیون ها 
شهروند ساکن تهران با ابهاماتی نیز همراه بود، ابهام 
از این منظــر که اگر مدارس و مهــد کودک ها باز 
باشند، چطور می توان مانع تردد کودکان شد؟ به نظر 
می رســد، آلودگی هوا در تهران و شهرهای صنعتی 
کشور، چنان عادی و تکراری شده که کسی به شمار 
مراجعات بیماران قلبــی و ریوی به مراکز درمانی و 
مرگ های ناشی از آن توجه نمی کند و حتی خسارات 
هنگفت این پدیده به اقتصاد کشــور نیز توجهی را 
بر نمی انگیزد. سال هاســت بر اجرای اقدامات ملی و 
فرا ملی، برنامه های علمی و پژوهشی و فعالیت های 
اجرایــی و عملیاتی، آن هم از منشــاء تولید آلودگی، 
مانند ریگ پاشی، کاشــت گیاهان مقاوم، جلوگیری 
از تخریب جنگل های طبیعی، توســعه جنگل های 
انسان ساخت، اســتفاده از فناوری های پاک در تولید 
وسایل نقلیه، از رده خارج کردن خودروهای آالینده 
و فرســوده و ... بــرای کاهش آلودگــی هوا تأکید 
کرده ایم اما متأســفانه در، همچنان بر همان پاشنه 
روزمرگی می چرخد؛ جلســات برگزار می شود، حرف 
می زنیم، تصمیمات مقطعی می گیریم و البته گوشه 
چشــمی به الطاف الهی داریم؛ بادی یــا بارانی. باز 
هم طبیعت با عنایات خداوند متعال، مســیر احیای 
خــود را پیدا کرد و هوای تهران با وزش باد شــدید 
از وضعیــت قرمز و بنفش عبور کــرد. آری، این بار 
هم عنایات الهی به کمک مان آمد، امیدها زنده شد، 
برج نمادین میاد، سوسوی چراغ های امید و زندگی 
در کان شــهر، از کیلومترها دورتر دیده شد.اما، باز 
هم حسرت تشکیل ســتاد مدیریت بحران و اجرای 
برنامه ای واحد، یکپارچه، تخصصی، تجربه شــده و 
قابل اطمینان و در یک کام، عزمی جزم برای امید 
به بهبود در دل ها ماند. امید اینکه در دولت سیزدهم، 
شاهد یک حرکت علمی و عملِی شجاعانه و تداوم دار 
برای نجات شهر و شهروندان از هجوم آالینده های 
مخرب محیط زیست که گاه گاهی شاهد اوج گیری 

آن هستیم، باشیم.
* رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
شهر تهران

سیدجعفر تشکری هاشمی* میبندد شفافسازی به کمر مجلس

ای«؟ »شیشه حکمرانی
»شفافیت« واژه ای است که در چند سال 
اخیر در اظهــارات مســئوالن و به ویژه 
کاندیداهــا و داوطلبان جلوس بر مســند 
مسئولیت مکرراً و موکدا شنیده شده است. 
این روزها  اما شــواهد می گوید جامعــه، 
بیــش از هر نهادی، چشــم انتظار مجلس 
یازدهم برای آغاز مســیر شفاف سازی در 
حکمرانی اســت؛ مســیری که بنا بر نظر 
کارشناســان اگرچه در ابتدای آن احتمال 
مواجه با حواشــی و ســختی هایی وجود 

دارد امــا در بلندمدت پیامدهــای مثبتی 
بر مدیریت و عملکردهــا ملموس خواهد 
از شــعارهای مجلس دهم،  بود. شفافیت 
یعنــی اصاح طلبــان و اعتدالگرایان هم 
بود. فوریت طرح شــفافیت آرا، اولین بار، 
شــهریور ســال ۹7 در مجلــس دهم در 
صحن علنی مطرح شــد، اما مجلس دهم 
نتوانست از این امتحان گذر کند و با ۱۰۸ 
رأی مخالف بــا فوریت این طرح مخالفت 
شد، بنابراین برای تصویب به روال عادی 

به کمیسیون امور داخلی ارجاع شد.با آغاز 
به کار مجلس یازدهم، این طرح بار دیگر 
به آزمونی برای نمایندگان ملت تبدیل شد 
و البته هنوز هم موافقان و مخالفانی جدی 
دارد. شــفافیت اگرچه از اولین طرح هایی 
بود کــه مجلس بــه کمیســیون تدوین 
آئین نامه داخلی ارجاع داد، اما با ۱5۳ رأی 
موافق از مجمــوع ۲۳۴ رأی، یکبار دیگر 
برای بررسی بیشــتر و تغییر به کمیسیون 

آیین نامه داخلی فرستاده شد؛ ...
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ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی شد
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احتمال بحرانی ترشدن منطقه!

ترکیه و ایران روابط راهبردی داشته و باید در آینده نیز داشته 
باشند؛ این دو کشور کمیسیون مشترک اقتصادی، همکاری 
در چهارچوب اکو همچنین دارای قرارداد تجارت ترجیحی 
هســتند. عاوه بر این، ســرویس های امنیتی و نظامی دو 
کشور به منظور مبارزه با تروریسم قراردادهای مشترکی را 
امضا کرده اند. ایران صادرکننده گاز به ترکیه است اما پس 
از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت به این کشور متوقف 
شده است. تجارت دو کشور نزدیک به ۱۲ میلیارد دالر بود 
اما این مبلغ کاهش چشمگیری داشته است به این معنا که 
صادرات ترکیه در ســال ۲۰۱7، ۳.۲۶ میلیارد دالر بود که 
در ســال ۲۰۱۸ به ۲.۴۰ میلیارد، در سال ۲۰۱۹ به ۲.۳۱ و 
در ســال ۲۰۲۰، به ۲.۲5 میلیارد و تا نوامبر ۲۰۲۱ به ۲.5۳ 
میلیارد دالر رسیده اســت. همچنین واردات ترکیه از ایران 
در ســال ۲۰۱7، 7.5۰ میلیارد دالر، در ســال ۲۰۱۸، ۶.۹۰ 
میلیارد دالر، در ســال ۲۰۱۹، ۳.۲۹ میلیارد دالر، در ســال 
۲۰۲۰، ۱.۱۹ میلیارد دالر و در نهایت در سال ۲۰۲۱ واردات 
ترکیه از ایران به ۲.5۰ میلیارد رسید که شاهد افت این رقم 
در سال های اخیر هستیم و این در حالی است که مقرر شده 
بود این رقم به بیش از ۳۰ میلیارد دالر برسد. رئیس جمهور 
ترکیه در اظهارنظری گفته بود که اگر برجام احیا شــود، به 
نفع ایران و ترکیه است و در افزایش قابل توجه تجارت میان 
دو کشور تاثیرگذار خواهد بود. در سال های اخیر موضوعات 
مختلفــی در روابط ایران و ترکیه پیش آمده که از آن جمله 
می توان به پروژه »گاپ« اشــاره کرد؛ این کشور در پروژه 
ساخت ۲۲ سد در مســیر دجله و فرات و »سد ایلیسو« که 
به تازگی به بهره برداری رســیده، باعث کاهش ورودی آب 
به این دو رودخانه و منشــأ یک چالش میان ایران، عراق، 
سوریه و ترکیه شده است؛ چراکه باعث خشکسالی در عراق 
و ایران و حتی ســوریه شــده و محیط زیست را با نابودی 
مواجه کرده اســت. ترکیه همچین با بهره برداری از »ســد 
کاراکورت« در مســیر رودخانه ارس باعث بروز شــرایطی 
مشــابه و اثرات سوء زیســت محیطی در شمال ایران شده 
است. در این برهه زمانی ضرورت دارد که کشورهای ایران، 
عراق، سوریه و ترکیه در مساله پروژه گاپ و دجله و فرات با 
یکدیگر به تبادل نظر بپردازند چراکه این شرایط اضطراری 
را برای دستگاه دیپلماسی کشور ایجاد کرده است. همچنین 
باید ایران، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه در خصوص مساله 
ســد کاراکورت جلسه تشــکیل دهند که در غیر اینصورت 
رقابت های مخرب،  منطقــه را با بحران مواجه خواهد کرد. 
آنکارا و تل آویو هم روابط بســیار گسترده ای در حوزه های 
تجاری، امنیتی و انرژی با یکدیگر دارند؛  نفت شمال عراق 

و جمهــوری آذربایجان از طریق خاک ترکیه به اســرائیل 
صادر و ۴۰ درصد نفت اسرائیل از این طریق تأمین می شود. 
رئیس جمهور ترکیه که بارها از اسرائیل با عناوین تروریست 
یاد کرده و خود را حامی مردم فلسطین نامیده خود در روند 
عادی سازی روابط با اسرائیل همان مسیری را طی می کند 
که برخی کشورهای عربی منطقه با »پیمان ابراهیم« وارد 
آن پروسه شــدند و حتی نفتالی بنت در همین ماه رمضان 
سفری را به ترکیه خواهد داشت. ترکیه همچنین در تاش 
بود تا گاز مدیترانه شــرقی را که متعلق به مردم فلسطین و 
سوریه است و توسط اسرائیل غارت شده را از طریق خاک 
خود به اروپا منتقل کند که این پروژه البته از ســوی آمریکا 
لغو شــد و امروز نیز در تاش اســت تا این گاز را از طریق 
قبرس به ترکیه منتقل و مجدداً از طریق خاک این کشــور 
به اروپا منتقل شــود که قدرت چانه زنی ترکیه را در تعیین 
قیمــت گاز افزایش می دهد. در حال حاضر ۹۰۰ شــرکت 
اســرائیلی در ترکیه در حال فعالیت هســتند و شرکت های 
بزرگ و متوســط ترکیه در دو ماه گذشته هیات هایی را به 
ســرزمین های اشــغالی اعزام کرده و قراردادهای زیادی را 
امضا کرده اند. حجم روابط اقتصادی ترکیه و اســرائیل به 
۱۱ میلیارد دالر رســیده است. در حال حاضر سوریه به سه 
قسمت تقسیم شده است؛ شرق فرات که حدوداً ۳۰ درصد 
خاک سوریه است تحت اشغال نیروهای کردی یگان های 
مدافع خلق و تحت حمایت ایاالت متحده است، ترکیه نیز 
حدوداً ۸۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک شــمال سوریه را اشغال 
کــرده و آنجا را منطقه امن اعام کرده اســت و ۴5۰ هزار 
پناهنده سوری و یا محلی را آنجا مستقر کرده و دانشکده و 
بیمارستان تأسیس کرده است. از طرف دیگر ترکیه در ادلب 
گروه های مسلح را تحت حمایت خود دارد که گفته می شود 
حدوداً 7۰ هزار نیروی مســلح از گروه های تروریستی مانند 
جبهه النصره سابق و یا هیات التحریر شام فعلی از آن جمله 
هستند که ترکیه به بشــار اسد، ایران و روسیه هشدار داده 
که به مواضع ابن گروه ها حمله نکنند. در اینجا نیز یک نوع 
اختاف امنیتی، نظامی، سیاســی و اقتصادی میان ترکیه با 
ســوریه، روســیه و ایران وجود دارد که در روند آستانه تنها 
موضوع آتش بس مورد بررســی قرار گرفته که این شرایط 
همچنان ادامه دارد. این در حالی است که برخی رسانه های 
ترکیه ای با پروپاگاندا برعکس این را در مورد دولت بشــار 
اسد و ایران اعام می کنند. از طرف دیگر برخی محافل در 
ترکیه می گویند که ایــران از پ.ک.ک حمایت می کند که 
می دانیم صحت ندارد و این گروه های تروریستی ایران را به 
عنوان دشمن خود می دانند ایران همواره با آنها مقابله کرده 
است. مساله اصلی این است که با همکاری همه جانبه ایران 
و ترکیه، هم می توان با جریان های سلفی-وهابی مقابله و 
هم امنیت کل منطقه را تأمین کرد و در غیر اینصورت تنش 

در منطقه ادامه دار و چه بسا بدتر خواهد شد.

قوانینی که زورشان به آلودگی هوا نمی رسد

 روز شنبه بر اساس جدول شاخص آلودگی هوا در جهان، تهران در 
صدر این جدول با عــدد ۳۰۶ قرار گرفت. هوای پایتخت به حدی 
آلوده بود که مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران از شهروندان 
پایتخت و مخصوصاً گروه های حســاس خواست تا در این روزها از 
منزل خارج نشوند. دیروز نیز مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران با اعام اینکه ســاعت 5 صبح، شاخص در محدوده ناسالم، 
ســاعت ۶ صبح در محدوده بسیار ناســالم و از ساعت 7 صبح به 
بعد نیز در محــدوده خطرناک قرار گرفته، بیان کرد: آلودگی هوای 
شــهر تهران ناشــی از توده گرد و غبار بوده که منشأ آن نیز خارج 
از کشــور بوده است. علت بروز این پدیده، گرمایش زمین و به تبع 
آن خشکســالی و بیابان زایی بوده که همگی این مســائل ناشی از 
پدیده تغییر اقلیم می باشد. از این رو لزوم در نظرگیری برنامه جامع 
و کشــوری به جهت مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی مورد ضرورت 
بوده و در همین راســتا با توجه به اینکه منشــأ آن خارج از کشور 
بوده، موضوع دیپلماســی محیط زیست را می طلبد. تشدید آلودگی 
هوا در ســال های گذشته و لزوم چاره اندیشی برای حل این بحران 
سبب شد قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب برسد و تکالیفی 
را برای سازمان های مربوطه مشــخص کند. برای مثال بر اساس 
ماده ۲۳ این قانون دولت مکلف است با رعایت اصل هفتاد و هفت 
)77( قانون اساسی به منظور ایجاد همکاری منطقه ای و بین المللی 
جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خســارات 
و پیامدهای مخرب آن در ســطح کشــور و منطقه با هماهنگی و 
همکاری نهادهای بین المللی ذی ربط و مشارکت کشورهای مؤثر 
و متأثر منطقه، اقدامــات الزم را به عمل آورد. ماده ۲۴ این قانون 
نیز مقرر کرده است وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری مکلف اســت عاوه بر اجرای طرح های بیابان زدایی 
مقرر، جهت مهار کانون های مســتعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار 
در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه های اجرائی محلی 
و سازمان های بین المللی با رعایت اصل هفتاد و هفت )77( قانون 
اساسی و ســازمان های مردم نهاد داخلی، ســاالنه حداقل معادل 
سیصدهزار هکتار نســبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و 
غبار با اولویت عملیــات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و کانون ها 
و زیست بوم های حســاس اقدام کند. همچنین دولت مکلف است 
اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله 
در بودجه های ساالنه منظور نماید. این درحالی است که مسئوالن 
ســازمان حفاظت محیط زیست همواره تاکید کردند که عدم تعیین 
منابع مالی از مشــکات اصلی این قانون و دیگر قوانین مربوط به 
محیط زیست است. از ســویی دیگر زمستان سال گذشته سازمان 
بازرسی کل کشور ضمن ورود به موضوع آلودگی هوا از دستگاه های 
مســئول خواســت به وظایف خود به درســتی عمل کنند. مسعود 

تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
ایران در همین رابطه گفت: قوه قضاییه در قالب تاثیری که محیط 
زیست بر سامتی شهروندان دارد به عنوان یک حق عامه، بحران 
آلودگی هوا را مورد توجه قرار داده و در مواردی که سازمان حفاظت 
محیط زیســت نمی تواند بر دستگاه های اجرایی فشار بیاورد که به 
وظایف خود عمل کنند، سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شده 
است و با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری می کند. تجریشی 
با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، یک دستگاه ناظر 
است و نه اجرایی تصریح کرد: بر اساس قانون هوای پاک سازمان 
حفاظت محیط زیست در 5 مورد مسئول است و در سایر موارد صرفًا 
ناظر و همکار دستگاه های اجرایی است و دقیقاً در همین موارد است 
که مشکاتی بوجود می آید زیرا دستگاه ها به واسطه نداشتن منابع 
مالی و محدودیت های ناشی از تحریم ها نمی توانند به تعهدات خود 
بصورت کامل عمل کنند. در همین رابطه آرش حســینی میانی، 
عضو شــورای پنجم نیز در خصوص منابع مالی قانون هوای پاک 
گفت: در بودجه ۱۴۰۰ به صورت پراکنده منابعی در نظر گرفته شده 
که در بخش حمل و نقل عمومی پاسخگوی نیازها نیست و با این 
روند قطره چکانی فقط در استان تهران ۱7 سال طول می کشد که 
این برنامه تکمیل شــود. وی ادامه داد: برخی منابع هم که قطعی 
هستند مانند نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان جرائم رانندگی متاسفانه 
به موضوع آلودگی هوا چنــدان اختصاص نمی یابد. بنابراین برنامه 
کنترل و کاهش آلودگی هوا دارای یک فقر مالی شــدید اســت و 
نمونه های متعددی را می توان مثال زد که دولت مرکزی نتوانســته 
به وظیفــه خود در خصوص تأمین مالی قانــون هوای پاک عمل 
کند. برای مثال ماده ۸ قانون هوای پاک که در آن تاکید شده بود، 
اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، 
نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند که وسایل نقلیه خود را 
پس از رســیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند، بعدتر براساس 
استعام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان ابطال شد. این ماده 
درست خودروهایی را هدف گرفته بود که با توجه به قیمت سرسام 
آور خودرو در کشــور، تقاضا برای آن ها بسیار زیاد است. بنابراین در 
واقعیت خودروهای جدید وارد چرخه حمل ونقل می شوند اما تقریبًا 
هیچ خودروی فرســوده ای از این چرخه خارج نمی شود.میانی در 
خصوص سرنوشت ماده ۸ قانون هوای پاک که توسط دیوان عدالت 
اداری ابطال شد، تصریح کرد: سرانجام تیرماه سال گذشته سازمان 
محیط زیســت اعام کرد، آیین نامه جایگزین ماده مذکور را تهیه 
کرده و مراحل عملیاتی شــدن آن درحال طی شدن است اما هنوز 
زمان اجرای آن مشــخص نشده اســت. بر اساس تغییرات صورت 
گرفته برای از رده خارج شــدن خودروهای فرســوده، شرط معاینه 
فنی عاوه بر ســن خودرو نیز در نظر گرفته شده است.وی با اشاره 
به وضعیت اقتصادی کشــور که نقش مهمی در افزایش فرسودگی 
خودروها دارد، ادامه داد: ســن خودرو شــاخص بهتری برای خروج 
خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل عمومی بود. اما سازمان 
محیط زیست برای عبور از ایرادی که سیستم حقوقی کشور به آن 

گرفته بود شرط معاینه فنی را به آن اضافه کرد.

عاطفه حسینی
روزنامه نگار

سیدعلی قائم مقامی
کارشناس مسائل ترکیه
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سیاست

یادداشت

نقدروز

بازار گرم سوال از وزرا!

نظارت مجلس دارای سلسله مراتبی است؛ از سؤال 
آغاز می شــود و به تحقیق و تفحص و اســتیضاح 
می رسد. امروز بازار سؤال در مجلس گرم است. وزرا 
در کمیسیون های مختلف مدام حضور پیدا می کنند 
و به ســواالت نمایندگان پاسخ می دهند. البته هنوز 
ســوال از یک وزیر به صحن آمده اســت اما فکر 
می کنم به ترتیبی این اتفاق باز هم خواهد افتاد. قطعا 
نمایندگان به فراخور مطالباتی که مردم در حوزه های 
انتخابیه از آنها مطرح می کنند پیگیر مسائل هستند و 
هنگامی که نتوانند پاسخ های الزم را از دستگاه های 
اجرایی دریافت کنند، مجبور به استفاده از اهرم های 
نظارتی خودشان خواهند شد که کم کم این موضوع 
عمومیــت پیدا خواهــد کرد. به شــخصه معتقدم 
اســتیضاح حتی اگر انجام شــود توفیقی به دست 
نمی آید، از این جهت که قاطبه مجلس خودشــان 
را در قبال دولت متعهد می دانند و جهت گیری هایی 
هم در این خصوص قبًا داشته ایم؛ به هر حال ۲۲۰ 
نماینده مجلس به آقای رئیســی نامه نوشــتند و از 
ایشان درخواســت کردند که در انتخابات ورود پیدا 
کند و از دیگر رقبای آقای رئیســی خواســتند کنار 
بکشند و شرایط را برای وی فراهم کنند. لذا اگر در 
مجلس موضوع استیضاح امکان طرح پیدا کند تصور 
نمی شود توفیقی بدست بیاورد از همین رو نمایندگان 
از این امکان استفاده می کنند تا موضوعات را مطرح 
و مردم را در جریان مشکات بگذارند. ممکن است 
نماینده ای استیضاح را امضا کند اما مدتی بعد باتوجه 
به اخذ اطاعاتی که می گیرد قانع شود و امضایش را 
پس بگیرد. یک نماینده حتما باید برای بازپسگیری 
امضایش پای استیضاح یک دلیل قانع کننده داشته 
باشــد تا بتواند ارائه دهد، این که چه اتفاقی افتاده 
است و چه توفیقی با مطرح کردن مسئله استیضاح 
به دست آمده است که سبب اقناعش شده است که 
از ســوال و استیضاح صرف نظر کرده است همه را 
باید بیان کند. حق مردم است که بدانند چه چیزی 
باعث اقناع نماینده شــده اســت برای همین است 
که ما اصرار داریم فرآیندهای مجلس با شــفافیت 
در اختیار افکار عمومی قرار گیرد که جلوی هرگونه 

شائبه بده بستان گرفته شود.

بررسی طرح صیانت 
به کجا می رسد؟

چند ماه اســت که مجلس درگیــر یکی از بحث 
برانگیزترین طرح هــای تاریخ خود یعنی »حمایت 
از حقوق کاربران و خدمــات پایه کاربردی فضای 
مجازی« موسوم به طرح صیانت است. این طرح از 
آنجایی تبدیل بحث برانگیزترین طرح مجلس شد 
که، با واکنش منفی گســترده کاربران، کارشناسان 
و برخی مســئوالن روبرو شده است. طرح صیانت، 
نخســتین بار روز در تیر ماه ســال ۱۴۰۰ با عنوان 
»صیانــت از حقوق کاربــران در فضای مجازی و 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« در مجلس به 
رای گذاشــته شــد و پس از تصویب به کمیسیون 
مشــترک قرار گرفتن در ذیل اصل ۸5 ارجاع داده 
شــد. این طــرح از زمان ارجاعش به کمیســیون 
چندباری دســتخش تغییرات محتوایی شــد و در 
نهایت بــا نام طرح »حمایت از حقــوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« در اســفند 
ماه ســال گذشــته کلیاتش در کمیسیون مصوب 
شــد. خیلی زود تصویب عجوالنه کلیات طرح در 
کمیسیون مشترک از سوی معاون قوانین مجلس 
شورای اسامی با صدور نامه ای، باطل اعام شد. 
پــس از آن بود که ۱۸5 نفــر از نمایندگان مخالف 
طرح صیانت درخواســت بازگشت طرح به صحن 
علنــی مجلس را مطرح و روز گذشــته با موافقت 
اکثریت نمایندگان، کمیســیون مشترک منحل و 
طرح به صحن بازگشــت.اما با انحال کمیسیون 
مشترک، چه تغییری در مسیر بررسی طرح صیانت 
ایجــاد خواهد کرد و رونــد آن چگونه خواهد بود؟ 
حمید ضیایی پرور، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر 
فناوری اطاعات، در پاســخ به این پرسش اقتصاد 
آنایــن، گفت: اتفاقی که افتاده اســت چیزی جز 
بازگشــت به گذشته یا به توصیفی نقطه سر سخط 
نیســت، به این معنی که ما به زمانی بازگشتیم که 
هنوز طرح به کمیسیون مشترک با قرار گرفتن در 
ذیل اصل ۸5 ارجاع نشــده بود. وی یادآور شد: ۸ 
ماه پیش در مرداد ماه ســال گذشته، نمایندگان به 
بررســی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی در کمیســیون مشــترک با قــرار گرفتن 
در ذیل اصل ۸5 رأی موافق دادند، تا کمیســیون 
مشــترک برای تمام بندهای طرح تصمیم بگیرد و 
در نهایت فقط برای تعیین زمان اجرای آزمایشی آن 
از مجلس نظرخواهی کند. به گفته ضیایی پرور؛ با 
رای روز گذشــته نمایندگان، کمیسیون از اصل ۸5 
خارج شد و حتی ممکن است کمیسیون جدیدی با 
تغییر اعضا ایجاد شود. وی افزود: نسخه ای که در 
کمیسیون مشترک در حال بررسی بود و کلیات آن 
رای آورد با طرحی که در مجلس مصوب شده بود 
متفاوت بود، طرح مورد بررسی در کمیسیون شامل 
پیشنهاداتی می شــد که وزارت ارتباطات یا نهاده 
های دیگر داده بودند، به عبارت دیگر، طرح صیانت 
مورد بررسی در کمیسیون با طرح مصوب مجلس 
متفاوت بود. ضیایی پرور اظهار کرد: بر اساس قانون 
کمیســیون تنها طرحی را می تواند مورد بررســی 
قرار دهد که در مجلس مصوب شــده باشد و اجازه 
تغییر در آن را نــدارد. وی با تاکید بر اینکه بخش 
مهمی از تذکر معاون حقوقی مجلس و باطل کردن 
تصویب کلیات طرح صیانت در اســفند ماه نیز به 
همین دلیل بود، افــزود: معاون حقوقی مجلس در 
نامه خود به کمیســیون این ایــراد را وارد کرد که 
طرحی که به کمیســیون با تصویب مجلس ارجاع 
شده اســت با آنچه مصوب شد تفاوت زیادی دارد 
و این امر به خودی خود رای کمیســیون مشترک 
را باطــل می کند. ضیایی پرو با بیان اینکه مجموع 
این موضوعات اساس درخواست ۱۸5 نماینده برای 
بازگشت طرح به صحن علنی نیز بود، گفت: از این 
پس روند بررسی طرح صیانت ماند هر طرح دیگری 
به صورت عادی مراحل خــود را در مجلس برای 
تصویب طی می کند، به این ترتیب که طرح اولیه 
که در مجلس اعام وصول شده بود در کمیسیون 
مربوطه بندهای آن بررسی و برای تصویب نهایی 
به صحن می رود تا تمامی نمایندگان مردم درباره 
تائید یا رد آن نظر دهند. این اســتاد دانشگاه معتقد 
است؛ خارج شدن طرح از ذیل اصل ۸5 قانون را می 
توان مثبت و در جهت اصاح هر چه بیشــتر طرح 
به نفع کاربران و کســب و کارهای فضای مجازی 
ارزیابــی کرد، چراکه نماینــدگان تمام طیف های 
فکری و سیاسی امکان اعمال نظر خواهند داشت و 
بیش از گذشته تصویب آن در معرض دید مردم قرار 
خواهد گرفت. ضیایی پرو تصریح کرد: بررسی طرح 
در کمیسیون در بیشتر مواقع به طور شفاف اطاع 
رسانی نمی شد و فیلتر شده و کنترل شده اخبارها 
در اختیار رسانه ها و مردم قرار می گرفت، اما حاال 
هر بند طرح باید علنی و در رصد رسانه ها مصوب 

شود و افکار عمومی ناظر بر همه چیز خواهد بود.

عصر دل انگیز یکی از واپســین روزهای 
اســفندماه، پارک الله در تهران، مشغول 
تماشای شــور زندگی و استنشاق هوای 
مطبــوع عصرگاهــان پایتخــت صدای 
شکننده و بریدٔه کودکی رشتٔه افکارم را به 
خود گــره زد. آقا! فال می خرید؟ حافظش 
خوبه به خدا... عین حقیقت میگه.. همین 

را گفت و فقط نگاه کردم.
به سختی هفت بهار را پشت سر گذاشته 
بود و معصومیت و زیبایی بکر و کوهستانی 
در ســیمایش حضوری پررنگ داشــت. 
پرســیدم، بچه کجایی؟ مردانه پاسخ داد 
پروان، اوغانستان. کنجکاو شدم تا کشفش 
کنم که این معصوم در این میدان مردانٔه 
کســب معاش چه می کند؟ گفتم ایران را 
دوســت تر می داری یا افغانســتان؟ پاسخ 
داد هر دو.. اوغانستان وطن ماست، ایران 
ماوا.. و گفت: از جور جنگ و گرسنگی به 
پناه آمده است. فال را به چند برابر خریدم 
که اســتغنا و همت کودک بیش از این ها 
قدر داشــت و در این فکر که چه کســی 
باید تــاوان کودکی های از دســت رفته، 

شکم های گرسنه و بی جاشدگی را بدهد؟
مردم رنج کشــیدٔه افغانستان سال هاست 
که به دلیل دخالت، اشــغال و جنگ های 
داخلــی درگیر بی جاشــدگی و مهاجرت 
هستند. جمهوری اسامی ایران به عنوان 
کشور همســایه و برادر بیش از چهاردهه 
اســت که نقش پذیرنده و مامن را برای 
مهاجران افغانستانی برعهده داشته است. 
از سال های جهاد تا اشغال توسط ایاالت 
متحده و اینک در روزگار بی مســئولیتی و 
گریز واشنگتن از افغانستان، باز جمهوری 
اســامی ایران در کنار مردم افغانســتان 
ایستاده است. دغدغٔه مردم ایران در سطوح 
مختلف نمایاندن و کاستن از رنج مهاجرت 
و پناهجویی مردم افغانســتان بوده است. 
در عرصه سینما، تولیدات با محور مصائب 

کشور همسایه همواره بر پردٔه نقره ای نما 
و نمود داشته است. فیلم های باران ساختٔه 
مجیــد مجیدی، رفتن، چنــد متر مکعب 
عشــق از برادران محمودی، مردن در آب 
مطهر و عروس افغان ســاخته ابوالقاسم 
طالبی نمونه هایــی از دغدغه مندی اهالی 

هنر برای رنج مردم افغانستان هستند.
حال ســؤال این اســت که مسئول این 
مصائــب برای خــرد و کان ملت افغان 
کیست و میزان مسئولیت پذیری عامان 

چگونه است؟
ایــاالت متحدٔه آمریکا بــا مطرح نمودن 
تافی حمات یازدهم سپتامبر )که هیچ 
گاه یک تحقیق مستقل و بی ابهام ابعاد و 
وجوه آن را برای تاریخ تشریح نکرد( اقدام 
به حملٔه نظامی و اشغال خاک افغانستان 
نمود. اشــغال و جنایات پرشــمار در حق 
جامعٔه مســلمان افغانســتان در کنار بر 
سرکار آوردن دولت های ناکارآمد و بیگانه 
افغانستان  بومی-تاریخی مردم  با ساختار 
اســباب بحران هــای عظیــم و تــداوم 
درگیری ها و نزاع های درازمدت را فرآهم 
آورد. جــو بایدن رئیس جمهــور ایاالت 
متحده مدعی هزینه کردن میلیاردها دالر 
در نزدیک به بیست سال اشغال افغانستان 
اســت. فرض را اگر بر صحــت این ادعا 
بگذاریم، ســؤال این است که این پول ها 
چگونه هزینه شده است که در میل و اقدام 

به مهاجرت مردم افغانستان تاثیری نداشته 
است؟ پول ایاالت متحده یا در پروژه های 
امنیتی،  اختیار شرکت های  در  پیمانکاری 
و ساح سازی خودشــان قرار گرفته و یا 
در حســاب گماشــتگان و جنگ ساالران 
رفتــه و به تفرقه و نزاع دامن زده اســت. 
کدام صنعت یا کشــاورزی و امنیت پایدار 
با پول های ادعایی واشنگتن در افغانستان 
برقرار شــده اســت تا رنج به جاده زدن و 
خطر کردن مردم این کشور کاسته شود؟ 
آمریکا و شــرکای اروپایی اش بی دعوت 
افغانستان را اشغال نمود و با بی مسئولیتی 
از ایــن کشــور گریختنــد و بحران های 
مختلفی را برای مردم این ســرزمین در 
پس پــای خود جا نهادند و موج مهاجرت 
و بی پناهی را تشدید کردند. اقدام راهزنانه 
اخیر آمریکایی ها در مســدود و تصاحب 
کــردن دارایی های مردم افغانســتان در 
واشنگتن نمود دیگری از سنگین تر کردن 
بار معیشت مردم زخم خوردٔه این سرزمین 
از ســوی واشنگتن اســت. نکته این که 
عاملین اصلی این شرایط چقدر حاضر به 
مسئولیت پذیری و ایستادن در کنار مردم 
افغانستان اســت؟ پاسخ کودکی های هدر 
شــده و جانباختگان دریاها را چه کســی 
پرداخــت خواهد کرد؟ به نظر می رســد 
زمان آن رســیده اســت تا نهادهای بین 
المللی و افکار عمومی به مطالبه گری در 

این حوزه بپردازنــد و از ایاالت متحده و 
کشورهای اروپایی بخواهند تا متناسب با 
عاملیت ویرانگر خــود در این قصٔه پرآب 
چشم؛ قبول مســئولیت کنند. جمهوری 
اسامی ایران در تمام این سال ها به رغم 
جنگ تحمیلی، تحریم های ظالمانه و گاه 
قدرناشناسی های جمعی محدود و معدود 
در کنار مردم افغانستان ایستاده است و با 
همدلی برادرانه و فراتر از امکانات خویش 
پذیرا و ملجای مردم مهاجر افغانســتانی 
گردیــده اســت. این عزم مشــخص و 
اسامی-انسانی تهران اما رافع مسئولیت 
و نیــز بی عملی عامان وضــع موجود و 
نیز نهادهای بین المللی نیست. زمان آن 
فرارســیده است تا مســئولیت پذیری به 
دایرٔه واژگان ایاالت متحده، کشــورهای 
اروپایی و نیز نهادهای بین المللی بازگردد. 
اروپایی ها که در جنگ و ویرانی افغانستان 
دوشادوش واشــنگتن ایستاده اند و مقصد 
نهایی مهاجرین افغانســتانی محســوب 
می شــوند چرا اکنون به وظیفه انسانی و 
اخاقی خــود عمل نمی کنند و مهاجرانی 
که ســقف خانه و آرزوهایشــان را روی 
سرشان آوار نمودند به حال خود رها کردند. 
جمهوری اسامی ایران در این میانه، مثل 
تمامی چهل سال قبل، تنها در هفت ماه 
گذشته پذیرایی بیش از یک و نیم میلیون 
مهاجر جدید افغانستانی بوده و بار سنگینی 
از این جهت بر اقتصاد کشــور وارد شده 
است. چرا اروپایی ها به وظیفه خود در قبال 
مهاجران عمل نکرده و جمهوری اسامی 
ایران باید به تنهایی این بار را بر شانه های 

خود حمل نماید؟
شعری که از مالک، پســرک افغانستانی 
خریدم در خــود مصرعی داشــت بدین 
مضمون »ای دل غمدیده حالت به شــود 
دل بــد مکن/ وین ســر شــوریده بازآید 
به ســامان غم مخور« تاکنــون کمتر از 
معامله ای چنین راضــی بوده ام. روزگاری 
سیاحی آلمانی گفته بود: فارسی زبانان در 

خیابان هایشان شعر می فروشند.

چرا آمریکا و اروپا به وظیفه خود در قبال مهاجرین افغانستانی عمل نمی کنند؟

مصائب ملت افغان برای ایران!

با آغاز بــه کار مجلس یازدهم، این طرح بار 
دیگر به آزمونی برای نمایندگان ملت تبدیل 
شــد و البته هنوز هم موافقــان و مخالفانی 
جدی دارد. شفافیت اگرچه از اولین طرح هایی 
بود که مجلس به کمیسیون تدوین آئین نامه 
داخلی ارجاع داد، امــا با ۱5۳ رأی موافق از 
مجموع ۲۳۴ رأی، یکبار دیگر برای بررســی 
بیشــتر و تغییر به کمیسیون آیین نامه داخلی 
فرســتاده شــد؛ چراکه تصویــب کلیات این 
طرح به دو ســوم آرا نیاز داشــت و مجلس 
برای تصویب کلیات شــفافیت، تنها سه رأی 
کم داشــت. این طــرح در کش و قوس های 
تصویب کلیات، دو شــوری شدن و خروج از 
دستور کار با وقفه زمانی نسبتًا طوالنی مواجه 

شد.
علت تاخیر بررسی طرح شفافیت در صحن مجلس ��

»محمدرضا پورابراهیمی« رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسامی می گوید: 
»وقتــی در مرحلــه اول، طرح شــفافیت به 
صحــن آمــد، اشــکاالتی داشــت و برخی 
البته  داشــتند،  دغدغه هایی  نیــز  نمایندگان 
مخالفانی که در این خصوص صحبت کردند 
بــا اصل طرح مخالف نبودنــد و دغدغه های 
خــود را بیــان کردند. بنابرایــن طرح، برای 
بررســی مجدد به کمیســیون بازگشت پیدا 
کرد.« وی درباره وقفه زمانی در بررســی و 
توضیح  آرا  برای طرح شفافیت  تصمیم گیری 
می دهد: »این طرح، بعد از کار، کارشناســی 
بسیار در کمیســیون آئین نامه نیمه دوم سال 
۹۹، نهایی و تصویب شــد و به صحن علنی 
آمد؛ امــا به دلیل برخی ابهامــات مجدداً به 
کمیسیون بازگشت. شهریور سال گذشته این 
طرح، مجدداً نهایی شــد و قرار بود به صحن 
بیاید اما به تاریخ بررســی بودجه رسیدیم و 
وقفه زمانی ایجاد شــد. طرحی که کمیسیون 
آئین نامه در مرحله دوم نوشته شد آماده است 
که به صحن علنی بیاید.«»محســن زنگنه« 
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس هم در 
رابطه با علت تأخیر در تصویب طرح شفافیت 
آرا به خبرنگار مهر، گفت: »یکی دو باری که 
شفافیت آرا به صحن آمد یک سری ابهامات 
داشــت و کمیســیون آئین نامه نظرات همه 
نماینــدگان را دریافت کرد. چراکه بحث های 
آئین نامه ای به همه نمایندگان مرتبط است.« 
آئین نامه  اســت: »اگر کمیســیون  او معتقد 

نظــرات، ابهامات و دغدغه های نمایندگان را 
در نظر می گرفت همان دفعات اول این طرح 
رأی مــی آورد.« »مهدی طغیانــی« نماینده 
مــردم اصفهان در مجلس نیــز درباره علت 
عدم تصویب شــفافیت در مراحــل ابتدایی، 
بیان کرد: »اصل ماجرا این اســت که پیش 
از ایــن، تعدادی از نماینــدگان توجیه نبودند 
که این طــرح می تواند به مــردم و مجلس 
کمک جدی کند بنابراین قرار شد کمیسیون 
آئین نامه در جلسه غیرعلنی که قبل از بودجه 
برگزار شــد نمایندگانی کــه مخالف بودند یا 
قانع نشــده بودند را دعوت کنــد و جزئیات 
بیشــتری را برای آنها توضیح دهد و آنها را 

توجیه کند.«
چرا باید دیوار میان مسئوالن و مردم را شیشه ای  ��

کرد؟
مخالفــان شــفافیت آرای نمایندگان، همواره 
تاکید داشــته اند کــه مخالفت آنهــا با اصل 
موضوع نیست بلکه شفاف سازی بی قید و بنِد 
موافقان  را خطرســاز می دانند.  همه جزئیات 
ایــن طرح اما در تمام ایــن مدت بر ضرورت 
تصویب آن تاکید کرده اند. »نصراهلل پژمانفر« 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
شورای اسامی در رابطه با ضرورت شفافیت 
می گوید: »مــا نمایندگان مجلس وکیل مردم 
هســتیم و موکل باید نظر وکیل خود را بداند، 
این نمی شــود که ادعا داشته باشیم رابطه ما 
با مردم وکالت اســت، اما مردم حق نداشــته 
باشــند نظر ما را بدانند؛ این طور نمی شود که 
نماینــده اگر دلش خواســت نظرش را اعام 
کند و اگر نخواست آن را اعام نکند. این طور 
نمی شود« او تاکید می کند: »مردم باید بدانند 
ما در مجلس چه می کنیــم و این رابطه باید 
با شــفافیت آرا میان ما و مردم برقرار شود.« 
البته همیشــه متذکر  موافقان شفاف ســازی 
شــده اند که نگرانی هایی کــه وجود دارد زیر 
ســایه فواید این طــرح به چشــم نمی آیند. 
طغیانی معتقد اســت: »بــرکات و فواید این 
طرح بســیار بیشــتر از زیان های جزئی است 
که ممکن اســت در پی داشته باشد. شفافیت 
که باشــد تصمیماتــی که اتخاذ می شــوند 
محکم تر هستند چرا که مرحله بعد از شفافیت 
پاســخگویی است و موجب پاســخ گویی نیز 
می شود.«او معتقد است: »با تصویب و اجرای 
شفافیت، بحث های تخصصی در سطح جامعه 

ارتقا پیدا خواهند کرد؛ چراکه پخش و بازتاب 
مذاکرات کمیسیون های مجلس تاثیر بسزایی 

بر این موضوع می گذارد.«
مجلس کمر به شفاف سازی می بندد ��

بعــد از آنکه رســیدگی به طرح شــفافیت با 
تاخیر مواجه شد، رســانه ها، حامیان مجلس 
یازدهــم و البته جلوتــر از همه در این صف، 
منتقــدان آنها، مطالبه را آغاز کردند و بازتاب 
این گله مندی گســترده و گسترده تر شد. این 
مطالبه به صحن مجلس رســید و نمایندگان 
را بر آن داشت تا از راه های مختلفی همچون 
اعام موضع در فضای مجــازی یا تذکرات 
شفاهی در صحن علنی، بر ضرورت رسیدگی 
هرچه ســریع تر به طرح شــفافیت بپردازند، 
عده ای از آنها نیز خواســتار اعمال شــفافیت 
شریعتی«  شدند.»مالک  داوطلبانه  به صورت 
نماینده مردم تهران در مجلس، اوایل اسفند 
۱۴۰۰ در تذکــری شــفاهی در صحن علنی 
عنــوان کرد: »آرای داوطلبانی که خواســتار 
اعــام رأی خود هســتند، اعام شــود. در 
این خصوص ۱۴۱ نفــر از نمایندگان اعام 
آمادگی کردند. تقاضــا می کنیم این موضوع 
برای افرادی که خودشــان داوطلب هستند، 
اجرا شود.«عاوه بر او، »علی نیکزاد« نایب 
رئیس مجلس شورای اسامی نیز در حساب 
کاربــری خود در توئیتر، نوشــت: »مجدداً با 
صراحت اعام می کنــم که حق طبیعی ولی 
نعمتــان انقــاب، یعنی مردم بــزرگ ایران 
اســت که از عملکرد و نظــرات نمایندگان 
آگاه باشــند.« او تاکید کــرد: »بنده با طرح 
شفافیت  آرا، اموال و… در کنار نگاه منطقی 
و تخصصــی و بــه دور از حاشــیه ها موافق 
هســتم؛ همچنین ضمن حمایــت، امیدوارم 
به زودی شــاهد تصویب آن باشــیم.« تعیین 
نمایندگان  آرای  شــفافیت  طــرح  تکلیــف 
بارهــا مورد تاکید برخــی از وکای ملت در 
است. حجت االسام  گرفته  قرار  بهارســتان 
»محمدتقی نقدعلــی« نماینده مردم خمینی 
شــهر در مجلس می گوید: »مجلس انقابی 
با شــعار شــفافیت روی کار آمد و قرار شد 
آرای نمایندگان به شــفافیت گذاشــته شود. 
تعدادی از نمایندگان نیــز با امضای نامه ای 
درخواست در دستور قرار گرفتن این موضوع 
را از هیئت رئیسه مطرح کرده اند که باید مورد 

توجه قرار گیرد.«

سعید ابواسحقی
روزنامه نگار

نگاه روز

زلنسکی: دیگر عالقه ای به 
دیپلماسی ناتو نداریم

در ادامه حمله روســیه به اوکراین دادستان کل اوکراین 
اعام کرد ۱۲۰۰ جســد در حومه های پایتخت کشــف 
شده است. ایرینا وندیکتووا گفت: »تنها در منطقه کی یف 
۱۲۲۲ نفر کشــته شده اند.« خانم وندیکتووا همچنین از 
گشــایش 5۶۰۰ پرونده تحقیق درباره جنایات ارتکابی 
در این کشــور از زمان آغاز حمله نظامی روسیه خبر داد. 
هفته پیش همین مقام اوکراینی از کشف ۴۱۰ جسد در 
مناطق آزاد شــده خبر داده بود. در همین راستا نخست 
وزیر کانادا گفت که والدیمیر پوتین در حال »هدف گیری 
غیرنظامیان« اســت و »عمدا مرتکب جنایات جنگی« 
شده اســت. جاســتین ترودو افزود: »تصاویر به همراه 
روایت هایی که ما از اوکراینی تبارهای کانادا می شــنویم، 
وحشتناک است. واضح است که والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روســیه به طور ســازمان یافته ای غیرنظامیان 
اوکراین را در بیمارستان ها، ایستگاه های قطار و زایشگاه ها 
هدف قرار می دهد. به همین دلیل است که کانادا اولین 
کشوری بوده که از »دیوان کیفری بین المللی« خواسته 
اســت که درخصوص جنایات جنگی پوتین تحقیقاتی را 
انجام دهد.« جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی دولت 
آمریکا هم اظهار کرد: ما در حقیقت قبل از شروع جنگ 
اســناد اطاعاتی را از طبقه بندی خــارج و ارائه کردیم 
که »این اســناد نشان می دهند طرحی از جانب باالترین 
ســطوح دولت روسیه برای هدف قرار دادن غیرنظامیان 
مخالف حمله، برای اعمال خشونت علیه آنها، سازماندهی 
تاش هایی برای بدرفتاری با آنها به منظور ایجاد رعب 
و وحشت در مردم و تسلیم کردن آنها وجود داشته است. 

بنابراین این چیزی است که برنامه ریزی شده بود.«

مجلس کمر به 
شفاف سازی می بندد

حکمرانی 
»شیشه ای«؟

»شــفافیت« واژه ای اســت که 
در چند ســال اخیر در اظهارات 
کاندیداها  ویژه  به  و  مســئوالن 
و داوطلبــان جلوس بر مســند 
مســئولیت مکرراً و موکدا شنیده 
شده اســت. اما شواهد می گوید 
از هر  بیش  روزهــا  این  جامعه، 
مجلس  چشــم انتظار  نهــادی، 
مســیر  آغاز  بــرای  یازدهــم 
است؛  حکمرانی  در  شفاف سازی 
مسیری که بنا بر نظر کارشناسان 
اگرچــه در ابتــدای آن احتمال 
مواجه با حواشــی و سختی هایی 
وجــود دارد امــا در بلندمــدت 
پیامدهای مثبتی بــر مدیریت و 
عملکردها ملمــوس خواهد بود.

مجلس  شــعارهای  از  شفافیت 
دهــم، یعنــی اصالح طلبــان و 
اعتدالگرایان هم بود. فوریت طرح 
شــفافیت آرا، اولین بار، شهریور 
سال ۹۷ در مجلس دهم در صحن 
علنی مطرح شد، اما مجلس دهم 
نتوانست از این امتحان گذر کند 
و بــا ۱۰۸ رأی مخالف با فوریت 
بنابراین  این طرح مخالفت شد، 
برای تصویب بــه روال عادی به 
کمیسیون امور داخلی ارجاع شد.
شــفافیت! تــا  نفــر   ۳

زینب رجایی
روزنامه نگار

سپیده قاسمی
روزنامه نگار

احمد علیرضا بیگی
نماینده تبریز در مجلس
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اقتصاد

گزارش

جنگ آینده بر سر آب است

آنچه مســلم اســت کاهش بارندگی و تغییر اقلیم در بروز 
پدیده ریزگرد بی تأثیر نبوده اســت، بخش اعظم سرزمین 
عــراق و نیزارهایی که بعد از جنــگ از بین رفت، آماده و 
مهیای بروز ریزگرد بود. بنابراین گرد و غبار کنونی بخشی 
به تغییر اقلیم و بخشی هم به اتفاقاتی که در باالدست رقم 
می خورد، برمی گردد.  کشورهایی که در باالدست هستند 
به لحاظ قانونی می توانند از آب استفاده کنند و پایین دست 
نمی تواند نســبت به آن ادعایی داشته باشد مگر اینکه در 
کنوانسیون های مختلف شــکایت کند و پیگیر مباحث به 
لحاظ زیســت محیطی باشــد، بنابراین ما بایــد از قبل به 
این مســئله فکر می کردیم و در دیپلماسی با کشور ترکیه 
موضوع را گوشزد می کردیم. در هر حال روند تغییر اقلیم و 
افزایش دما این آالرم را به ما می داد که باید آماده باشــیم، 
بنابراین بخش اعظم اتفاق اخیر به خارج از مرزهای ایران 
برمی گــردد، ضمن اینکه ما هم بایــد در مقطعی با عراق 
جلسه می گذاشتیم و نسبت به کاشت گیاهان بومی جهت 
جلوگیری از گرد و غبار اقدام می کردیم که به دلیل تحریم 
و مســائل مالی ایران و عراق این اتفاق نیفتاد و مشکات 
ما دوچندان شــد. البته در خوزستان اقداماتی برای کاشت 
درخت اقدام شد اما همان زمان هم این آالرم داده شد که 
منشاء اصلی گرد و غبار ایران نیست و کشورهای اطراف و 
مخصوصاً عراق هم باید همکاری کنند، تفاهمنامه ای امضا 
شد که درختکاری شود که به دالیل مباحث مالی و تحریم 
و این اتفاق نیفتاد و همزمان با این سوءمدیریت ترکیه هم 
به شــدت اهداف خود را پیگیری کــرد به طوری که چند 
سدی که احداث کرده به لحاظ آبی که جمع آوری می کند 
معادل کل ســدهای ایران اســت. به هرحال بنده معتقدم 
جنگ آینده بر ســر آب اســت و ما باید نفت بدهیم و آب 
بگیریم و این اتفاق زودتر از آنچه باید در حال تحقق است. 
قرار است رئیس جمهور ترکیه سفری به ایران داشته باشد 
در این شرایط باید با کشــورهای اطراف از جمله ایران و 
عراق جلسه ای به طور همزمان تشکیل دهند و در رابطه با 
حقابه محیط زیستی مذاکره شود و از طرفی تفاهمنامه های 
مبادله که در آینده درگیر ماجراهای دیگر نشــویم. در هر 
حال گرد و غبار امروز شــروع ماجرا است سال های بعد به 
افزایش دما و خشکی بیش از حد تصور می رسیم و شرایط 
بدتر می شود، وقتی میزان بارندگی کم شود، منطقه بیشتر 
مستعد گرد و خاک می شــود، ترکیه زودتر این موضوع را 
متوجه شد و شروع به اقداماتی کرد که منافع ملی کشورش 
در نظر گرفته شود اما کشور ما و عراق هیچ دیپلماسی را در 
این رابطه دنبال نکردند. آنقدر که به برجام پرداختیم به این 
موضوع توجهی نشده است. باید به شرایط آب ایران بیش 
از برجام پرداخته شــود. باید از شرایط انفعالی خارج شویم، 
تبعات این گرد و غبار بســیار وحشــتناک است، بسیاری 
امراض مشــکات ریوی در پی دارد کــه تبعات آن بعداً 
مشخص می شود، ضمن اینکه طبق اعام محیط زیست 
و هواشناسی این شرایط ادامه دار است یعنی در ابتدای بهار 
باید آماده مواجهه با این ریزگردها باشــیم. باید به سمتی 
برویــم که مناطقی را که بر اســاس اطاعات ماهواره ای 
از قبل مشــخص شده و منشــأ ریزگرد هستند، شناسایی 
کرده و نسبت به کاشت گیاهان بومی منطقه اقدام کنیم تا 
بتوانیم کمی جلوی ریزگردها را بگیریم و شرایط را تا حدی 
متعادل کنیم. باید برنامه ریزی محکم و منســجم داشــته 
باشیم، عاوه بر دنبال کردن یک دیپلماسی فعال با ترکیه 
جهت حفظ دجله و فرات و رســاندن آب به اراضی منشاء 
ریزگردها در داخل کشور نیز نسبت به کاشت درختان بومی 
مناطق مرزی اقدام کنیم. اخیراً ناســا اعام کرده خیلی از 
مناطق مثل فات مرکزی ایران قابل ســکونت نیستند، 
برخی داخل کشور این موضوع را قبول ندارند، در حالی که 
باید همه چیز را بدبینانه ببینیم و بر اســاس یک سناریوی 
بدبینانه برنامه ریزی کنیم. البته نیازی به گفتن ناســا هم 
نیست، شــهرها در حال خالی شــدن از سکونت هستند، 
اکنون با وجود بارندگی بســیار زیاد هیچ آبی به گاوخونی 
نمی رسد امســال بارندگی از میانگین بلندمدت هم بیشتر 
بــود اما عمًا زاینده رود ۲5۰ میلیون متر مکعب بیشــتر 
آب ندارد. آینده کشور به آب وابسته است، هیچ توسعه ای 
بدون منابع آب امکان پذیر نیست، اکنون ۳۰۰ شهر کشور 
با تنش آبی مواجه هستند، مطمئناً با وضعیت کنونی؛ تهران 
به جیره بندی هم می رسد مگر اینکه از آب های زیرزمینی 
برداشــت کنیم که باید خطر فرونشست را بپذیریم. دنیا به 
سمت کم آبی می رود و خاورمیانه در صدر این کم آبی قرار 
دارد، اگر این کشــور زمین بخورد بابت کمبود آب است نه 
مباحث بیرونی و برجام. باید به ســمت آگاهی مردم برویم 
و مصــرف را کنترل کنیم، بــه ازای هر درجه افزایش دما 
۱۶ درصد مصرف انرژی باال می رود و با توجه به بارندگی 
نیروگاه های برقابی هم از مدار خارج می شوند و با مدیریت 
فعلی آب فات مرکزی در آینده نزدیک خالی از ســکنه 
می شود، گفته می شود که آب از خلیج فارس و عمان منتقل 
شود سؤال اینکه با کدام سرمایه قرار است برای کشاورزی 

و صنعت آب را از دریا منتقل کنیم؟ 
*دبیر کل فدراسیون صنعت آب

بازتاب

عوامل تورم زا در ۱۴۰۱

دو عامل کلیدی در جهت تداوم روند صعودی تورم 
در ســال جاری وجود دارد که یکی حذف پرداخت 
برخی از یارانه ها توســط دولت چون تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی است؛ همچنین برنامه و سیاست های 
دولت در سال جدید نیز هزینه های تولیدکنندگان 
را افزایــش می دهد که افزایش حداقل دســتمزد، 
افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش قیمت خدمات 
برخی از این سیاست هاست که افزایش قیمت های 
جهانی تحت تأثیر جنگ اوکراین و روســیه نیز به 
این موضوع دامن زده اســت. تورم ناشی از فشار 
هزینه های تولید در امســال نســبت به سال های 
گذشته شدت گرفته است. عامل دوم در تداوم تورم 
در ســال جاری، مشکات نهادینه شده در ساختار 
اقتصاد ایران است که نحوه تبدیل درآمدهای نفتی 
دولت به ریال، اســتفاده از حســاب تنخواه بانک 
مرکزی، ناترازی های شبکه بانکی و صندوق های 
بازنشستگی و تأمین اجتماعی، مداخات دستوری 
مجلس و دولت در بانک ها عوامل تورم زایی هستند 
که همچنان در اقتصــاد ایران وجود دارد. در حال 
حاضر نیز برنامه ای برای حل عوامل تورم زا وجود 
ندارد و این عوامل همچنان فعال هســتند که به 
نظر می رســد دولت توفیق چشم گیری در کاهش 
فشــار تورمی نداشته اســت. عاملی که می تواند 
تاثیری مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، برجام و 
از بین رفتن محدودیت های فروش نفت است که 
برخاف اینکه گفته می شود، افزایش قیمت نفت 
جهانی تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایران داشــته است 
اما تاکنون، نتیجه ای از آن مشــاهده نشده است. 
اگر محدودیت های تحمیلی کاهش پیدا کند، این 
انتظار وجود دارد تا حدی تورم ســال های گذشته 
کاهــش پیدا کند و نویدبخش کنترل تورم باشــد 
اما در حال حاضر، وضعیت تورم، وضعیت مناسبی 
نیســت و تنها عامــل نویدبخش این اســت که 
محدویت ها برداشته شود. بنابراین، تا زمانی که این 
دو عامل تورمی ذکر شده به قوت خود باقی بماند 
و اقدامــی در جهت حل آن ها صورت نگیرد، روند 
صعودی تورم تا پایان سال نیز ادامه خواهد یافت.
* کارشناس اقتصادی

افزایش قیمت خــودرو در بازار چند روزی 
اســت که ثانیه ای و لحظه ای شــده است؛ 
تــا آن جا که قیمت های جدید دود از ســر 
هر خریــداری بلند می کنــد. گزارش ها از 
روند بازار نشــان می دهد کــه قیمت پراید 
بــه نزدیــک ۲۰۰ میلیون تومان رســیده 
و پژوپــارس اتوماتیک نیز بــا قیمت ۴5۰ 
میلیون تومان در بازار دیده می شود. در این 
فضا اما به باور کارشناســان، تصمیمات و 
از  اقتصادی و جهت گیری ها،  سیاست های 
سالی گران در بازارها خبر می دهد؛ تا آن جا 
کــه فربد زاوه می گوید ســمند ۴۰۰، 5۰۰ 
میلیون تومانی دور از ذهن نیســت. در این 
میان، برخی کارشناســان عنوان می کنند: 
گرانی امروز خودرو در بازار دقیقاً محصول 
کمبود عرضــه و کاهش تولید از ســوی 
خودروسازان است. با این وجود، فربد زاوه، 
کارشناس صنعت خودرو درباره گرانی های 
اخیر خودرو، می گوید: بی توجهی به عوامل 
کان تورمی در اقتصاد کشور و تاش برای 
حل و فصل مشکات با وعده های مدت دار، 
عامل اصلی تنش در بازارهای کشور است؛ 
هرچند نوسانات بازار به وعده های سیاسیون 
و دولتمردان دائماً در حال کاهش است که 
نشان دهنده کاهش شدید سرمایه اجتماعی 
مجموعه مدیریــت اجرایی و قانون گذاری 
در کشــور اســت. وی می افزایــد: بازار به 
وعده های وزیر صمت مبنی بر افزایش دو 
برابــری عرضه در ســال ۱۴۰۱ و افزایش 

چشــمگیر عرضه در ســال ۱۴۰۰ هم بی 
تفاوت بوده و هســت؛ کمــا این که میزان 
عرضه به بازار نسبت به سال گذشته کاهش 
یافت که نشــان از شــناخت دقیق بازار از 

کیفیت و تحقق پذیری وعده ها داشت.
انتظار مردم پایان یافت ��

ایــن کارشــناس صنعت خــودرو عنوان 
می کند: مبحث واردات خودرو که گرفتار 
لجاجتی عجیب شده است و در عین حال 
اخبار امیدوارکننده از وین در روزهای پایان 
اسفند سبب شده بود خریداران اندکی تأمل 
کنند تا شــاید با عرضه خودروی جدید و 
همچنین رفع موانع تجاری وضعیت کشور 
بهتر شود. زاوه ادامه می دهد: این انتظار با 
ادامه وضعیت معلق کشور در حوزه سیاست 
خارجی و همچنین موفقیت شورای نظارت 
بر سیاســت های نظام در حــذف ردیف 
واردات خودروی ســواری از بودجه سال 

۱۴۰۱ با وجود تصویب در صحن مجلس 
و تأیید ضمنی شورای نگهبان که بدعتی 
عجیب در قانون گذاری کشور است، نهایتًا 
پایان یافــت و علیرغم اینکه در فروردین 
و ماه رمضان دو اثر کاهشــی سنواتی در 
بازار وجود دارد، تورم حبس شده در قیمت 
خودرو آزاد شــد و قیمت ها بین ۱۰ تا ۱5 
درصد تصحیح شــد. وی متذکر شد: البته 
این تنها در بازار خــودرو نبود و بازارهای 
مانند مســکن و حتی مــواد غذایی مانند 

صیفی جات به شدت گران شدند.
دولت توانایی کنترل تورم را دارد؟ ��

این کارشناس صنعت خودرو می گوید: در 
این بین انتظار افزایش بهای کاالها ناشی 
از تصحیــح قیمــت ارز در مبدأ گمرک و 
تورم وارداتی بین المللی که قیمت بسیاری 
از کاالها مانند دانه های روغنی و گندم را 
ظرف مدت کوتاهی ناشی از حمله روسیه 

به اوکراین به دو برابر رسانده، سبب تشویق 
خریداران به تسریع خرید شده است. زاوه 
می افزاید: به نظر می رســد افزایش شدید 
بهای گاز و انرژی در دنیا تورمی سنگین تر 
از کرونا بر بازار جهانی تحمیل کند که این 
ناخواسته به ایران منتقل می شود در حالی 
که منافع اقتصــادی افزایش قیمت گاز و 
سوخت به دلیل کندی مذاکرات هسته ای 
به کشور نرسید. وی تاکید می کند: به نظر 
نمی رسد مجموعه دولت و مجلس توانایی 

کنترل تورم داشته باشند.
سالی متورم در قیمت ها؟ ��

ایــن کارشــناس صنعت خــودرو عنوان 
می کند: سیاســت های مجموعه دولت و 
مجلس در چند ماه اخیر از ارائه تسیهات 
دســتوری خرد مازاد بر منابــع بانکی تا 
افزایش ناگهانی حدوداً ۶۰ درصدی حقوق 
پرســنل در کنار افزایش شــدید بودجه 
نهادهای که تاثیری بر کیفیت حکمرانی و 
زندگی مردم ندارند و تصمیماتی عجیب در 
حوزه صادرات با وضع عوارض بر صادرات 
خــام، همگی خبر از ســالی متــورم در 
قیمت ها می دهد. زاوه تصریح می کند: بر 
این اساس، انتظار می رود قیمت خودرو در 
سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزایشی 
چشمگیر مواجه شود و شــنیدن اخباری 
مانند ســمند و پژو ۲۰۶ حدود ۴۰۰، 5۰۰ 
میلیون تومانی چندان دور از ذهن نیست. 
وی متذکر می شــود: افزایش دســتوری 
تیراژ خودرو هم بدون آنکه تأمین منابع و 
تأمین قطعات آن مشخص و شفاف باشد 

می تواند به تشدید تورم دامن بزند.

سمند ۵۰۰ میلیونی دور از ذهن نیست

گرانی ثانیه ای خودرو!
مریم فکری
روزنامه نگار

بررســی ها نشــان می دهد حتی با فرض 
اینکه تعرفه هــا و عوارض گمرکی کاهش 
نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر 
تأثیر افزایش قیمت کاالها، ۱7 درصداست 
نه 7۰۰ درصد. زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از سال گذشته به گوش می رسید که 
هر بار به مانعی برخورد کرد. با این حال در 
اواخر سال گذشته به صورت رسمی اعام 
شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ 

از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.
در همین رابطه نیز بر اساس جزوه ای ۱ و ۲ 
بند »ه« تبصره 7 قانون بودجه ۱۴۰۱، باید 
نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی بر اساس 
برابری نرخ ارز اعام شده بانک مرکزی که 
 )ETS( همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی
در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار 
تومان )نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک 
مرکزی( و تعرفه گمرکی واردات کاالهای 
اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی از 

یک به ۴ درصد افزایش یابد.
قانون بودجه امسال درباره حذف ارز ترجیحی  ��

چه می گوید؟
البتــه در حال حاضر به دلیل نا مشــخص 
بودن نرخ سود بازرگانی و همچنین تعرفه ها 
و حقوق جدیــد گمرکی کاالهــا )غیر از 
کاالهای اساســی که از ۴ به به نرخ یک 
درصد کاهش یافته ولی فعًا محاسبه نشده 
اســت( این حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال 
نشــده و همچنان با نرخ تعرفه های سال 
قبل واردات انجام می شــود؛ قرار است بعد 
از تصویب هیئت وزیران این افزایش اعمال 

خواهد شد.
کاالهایی که قرار است طبق قانون بودجه 
امسال مشمول تعرفه گمرکی یک درصدی 
باشند، کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات 
پزشــکی و نهاده های دامی و کشــاورزی 

هستند.
ضمن اینکه قرار است بر اساس اعام برخی 
مســئوالن ارشــد وزارت صمت و گمرک 
ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و سود 
بازرگانی برخی دیگــر از کاالهای وارداتی 
)غیر از کاالهای اساســی( نیز اتفاق بیفتد 
تا فشــار ناشــی از تغییر نرخ پایه محاسبه 

عوارض گمرکی واردات کاهش یابد.
کاهش ضرب  �� گام  چهار  اقتصاد:  وزیر  معاون 

حذف ارز ترجیحی
بر اساس گفته های علیرضا مقدسی معاون 

وزیــر اقتصاد و رئیــس کل گمرک ایران، 
دولــت برای کاهش فشــار وارده از محل 
حذف ارز ترجیحی برای کاالهای اساســی 

۴ گام را در نظر گرفته است:
۱. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای 
کاالهای اساسی و معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده برخی کاالهای اساســی یا حداکثر 

یک درصدی
۲. کاهش حقوق گمرکی سایر کاالها )گفته 
می شــود طی هفته پیــش رو تعرفه جدید 

گمرکی واردات تعیین و اباغ می شود(
۳. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ های سال 
گذشته تا زمان تعیین حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی جدید برای ممانعت از توقف چرخه 

واردات
۴. اباغ دستورالعمل جدید دریافت ضمانت 
نامه گمرکی به گمرکات اجرایی کشــور با 
هدف تسهیل تشریفات واردات و صادرات و 

تقویت بنیه مالی فعاالن اقتصادی
ســخنگوی گمرک: حتی بــا فرض عدم 
کاهش تعرفه های گمرکی، باز هم حداکثر 
افزایش نرخ کاالهای اساســی، ۱7 درصد 

است
سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک در 
گفتگو با مهر درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی 
در افزایش قیمت کاالها، گفت: سال گذشته 
5۳ میلیارد دالر کاال وارد کشــور شد که از 
ایــن رقم ۱5.۱ میلیارد دالر با ارز ترجیحی 
و ۳۸ میلیارد دالر دیگر با ارز آزاد و نیمایی 

وارد کشور شد.
وی افزود: بنابرایــن ۲۸.۴ درصد کاالهای 
وارداتی با ارز ترجیحی بود و 7۱.۶ درصد از 
کاالهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی 

بوده است.
لطیفی ادامه داد: بنابراین اگر ۱7 درصد به 
هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی 
به سرجمع کاالها افزوده نخواهد شد. تازه 
این در صورتی است که تعرفه های گمرکی 
و ســود بازرگانی کاهش نیابد. در صورتی 
که دولت در حال بررسی این موضوع است 
که با تغییر طبقه کاالهای وارد شــده، هم 
سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کاالهای 
وارداتی مخصوصاً کاالهایی که با معیشت 
مردم در ارتباط هستند و همچنین کاالهای 
مــواد اولیه تولید و ماشــین آالت تولید را 

کاهش دهد.
تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده  ��

تعرفه های  عدم کاهش  فرض  با  کننده  مصرف 
گمرکی، نهایتاً ۱۷ درصداست

وی بیان کرد: کاهش ســود بازرگانی و 

تعرفه گمرکی سبب می شود تا حذف ارز 
و  ترجیحی در محاسبات ســودبازرگانی 
تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شده 
کاالهای وارداتی نداشــته باشد. بنابراین 
حتــی اگــر تعرفه های گمرکی و ســود 
بازرگانی هم تغییر نکند نهایتاً ۱7 درصد 
سقف افزایش قیمت کاالهای وارداتی در 
بازار است. این در حالی است که قرار است 

تعرفه ها کاهش یابد.
ســخنگوی گمرک افزود: براساس قانون 
بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه مجلس شــورای 
اسامی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز ۴, 
۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی 
بانک مرکزی که ۲۳ هزار تومان اســت 
تغییر می کند.لطیفی خاطرنشــان کرد: بر 
اســاس قانون بودجه ســال جاری، دارو 
کاالهای پزشــکی و کاالی اساسی که 
مشمول ۱5.۱ میلیارد دالر کاالی اساسی 
می شوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به 
یک درصد کاهش یابد. بنابراین در عمل 
کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این 

کاالها را خواهیم داشت.
وی اظهار داشت: اگر با تعرفه گمرکی ۴ 
درصد برای واردات کاالهای اساســی در 
سال گذشته محاســبه می شد و ۱۶ هزار 
و ۸۰۰ تومــان در ازای هــر ۱۰۰ دالر 
کاالهای وارداتی اخذ می شــد حال قرار 
اســت با تعرفه یک درصدی وارد شود و 
این کاهش تعرفه سبب می شود که تفاوت 

بسیار بسیار اندک باشد.
لطیفی یادآور شد: در سال گذشته نسبت 
به ســال قبل از آن ۱5 میلیارد دالر کاال 
از نظر ارزش و ۸ میلیون تن از نظر وزنی 
بیشتر وارد کشور شد. این افزایش واردات 
شامل همه انواع کاالها می شود که سبب 
شــده تا در گروه های مختلف کاالیی از 

جمله کاالهای اساسی هم شاهد افزایش 
واردات باشیم.

 مردم نگران نباشند ��
ســخنگوی گمرک تاکید کرد: در ســال 
گذشته ۴۱.۲ میلیون تن واردات کاال انجام 
شد. بخشــی از این کاالهای وارداتی به 
چرخه بازار وارد نشده و همچنان در انبارها 
به عنــوان مواد اولیه تولیــد یا کاالهای 
اساسی باقی مانده اند. لذا می توانیم از این 
کاالهای مانــده در انبارها همچنان برای 

سال جاری استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: بنابراین عرضه از تقاضا 
بیشــتر است و نباید ســودجوها به بهانه 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاســبات 
حقــوق ورودی کاال اقدام بــه افزایش 
قیمت کاالها بکنند. وزارت صمت در حال 
پیگیری اســت تا تعرفه واردات کاالهای 
ضــروری کاهــش یابــد. در خصوص 
کاالهای اساسی هم سود بازرگانی عمدتًا 
صفر است. بنابراین مطرح کردن افزایش 
چند برابری قیمــت کاالها صحت ندارد.

لطیفی خاطرنشــان کرد: از آنجایی که ۸ 
میلیــون تن مازاد واردات کاال در ســال 
۱۴۰۰ نســبت به ۱۳۹۹ و ۸ میلیون تن 
در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ داریم که 
عمدتاً کاالهای اساسی، مواد اولیه تولید و 
کاالهای مرتبط با معیشت مردم هستند 
لذا وقتی میزان واردات بیشتر از نیاز باشد، 
یا بــه عبارتی درَ ســال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ 
میلیون تن کاال بیشتر از سال ۹۸ وارد شده 
و تولیدکنندگان با طیب خاطر می توانند به 
تولید ادامه دهند و سودجویان نباید در این 
خصوص سوءاستفاده کنند.اگر تعرفه های 
گمرکی اضافه هم نشــود، بیشترین تأثیر 
حذف ارز ترجیحــی در قیمت مواد اولیه 

تولید، زیر یک درصد است.

 افزایش ۱۷ درصدی نرخ کاالهای اساسی
 تأثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کاالها چند درصد است؟

علیرضا شریعت *

برهان محمودی
روزنامه نگار

کامران ندری *

نگاه روز

کدام سرمایه گذار خارجی با ۹۰ 
هزار یورو به ایران می آید؟

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایــران می گوید جذب 
سرمایه گذاری خارجی با مشوق اقامت موقت نیاز 
به مقدماتــی دارد که فعًا در اقتصاد ایران موجود 
نیست. مهدی علیپور اظهار کرد: ما برای سنجش 
شرایط کشــور در این حوزه باید در ابتدا شرایط را 
به شکل دقیق مشــخص کنیم. برای مثال دولت 
ترکیــه اعام کرده که اگر افراد خارجی ۲5۰ هزار 
دالر در بازار مسکن این کشور سرمایه گذاری کنند، 
امکان دریافت اقامــت را پیدا می کنند. این دولت 
شرایط سرمایه گذاری، نحوه خرید و فروش و حوزه 
مدنظر برای جذب ســرمایه را مشخص کرده و به 
همین ترتیب جذب ســرمایه گذار می کند. وی با 
بیان اینکه در طــرح ایران هیچ جزئیاتی از برنامه 
مدنظر ارائه نشــده، توضیح داد: در چنین شرایطی 
این ســؤال به وجود می آید که این پول را باید در 
چه حوزه ای ســرمایه گذاری کند؟ آیا هیچ یک از 
بخش های اقتصاد ایران برای ما اولویت ندارد؟ در 
کنار آن با توجه به تحریم های بانکی، سؤال بعدی 
این است که خارجی ها این پول را به چه شکل باید 
وارد ایران کنند؟ آیا انتقال چمدانی مدنظر است یا 
شیوه دیگری برای این افراد در نظر گرفته خواهد 
شــد؟ این فعال اقتصادی ادامه داد: با پاسخ دادن 
به این سوال ها، می توان انتظار داشت که مقدمات 
ابتدایی برای جذب سرمایه گذار خارجی فراهم شود.
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یادداشت

زنانه - مردانه شدن بوستان های تهران؛ 
شایعه یا واقعیت؟

عضو شــورای شــهر تهران ضمن تکذیب زنانه و 
مردانه شدن بوستان های پایتخت گفت: این ماجرا 
برای منفی بافی و ســیاه نمایی بوده اســت.  حجت 
االسام سید محمد آقامیری در صحن شورای شهر 
اعام کــرد: من مصاحبــه ای در خصوص رد یک 
شایعه انجام دادم و زنانه و مردانه شدن بوستان های 
تهران را رد کردم و تأکید داشتم که تنها در خصوص 
بوستان مادر و کودک اســت. وی افزود: قرار است 
در ۳5۲ بوستان و در قسمت کوچکی فضای بسیار 
مناسبی برای مادران و کودکان در نظر گرفته شود 
کــه مادران با حجاب راحت تری به بازی با کودکان 
خود بپردازند؛ این طرح شــهرداری یک طرح بسیار 
مناسب است. وی همچنین تصریح کرد: لوازم بازی 
کودک در این فضا پیش بینی شــده و برای فضای 
موجود نگهبان در نظر گرفته شده که به غیر از مادر 
و کودک، فردی دیگر وارد نشــود و بدون مزاحمت 
فضایی مناسب برای مادران و کودکان ایجاد شود. 
آقامیری با بیــان اینکه برخی می گویند مادر و پدر 
می خواهند در کنار کودک باشند، یادآور شد: تهران 
بیش از دو هزار و ۲۰۰ پارک در ۲۲ منطقه دارد که 
تنها در ۳5۲ پارک و در گوشه ای از آن فضای مادر 
و کودک ایجاد خواهد شد. عضو شورای شهر تهران 
با بیــان اینکه عده ای با غــرض ورزی می خواهند 
بگویند که به دنبال این هستیم که پارک ها را زنانه 
و مردانه کنیم، یادآور شــد: نمی دانیــم چرا از این 
موضوع خجالت نمی کشــند. این تفکیک جنسیتی 
برای منفی بافی و سیاه نمایی است و متاسفانه یک 
ســایت داخلی به این شرایط دامن می زند. از روابط 
عمومی شورای اسامی شهر درخواست دارم کسانی 
که در صحن شــورا به این قضیــه دامن می زنند از 
صحن اخراج شــوند. وی با تأکید بر اینکه شاید در 
کشورهای غربی اینگونه نباشد اما این اتفاق خوبی 
نیســت که عده ای خبرنگار از این راه امرار معاش 
کنند، تصریح کرد: دیشــب پیک بامــدادی با من 
تمــاس گرفت و اصل قضیه را جویا شــد اما با این 
وجود خبر در رسانه های خارجی تکرار شد. ضرورت 
دارد شــورا تذکر دهد چون این سایت برای بار دوم 
است که حرف مرا به گونه ای دیگر منتشر می کند. 
آقامیری با بیان اینکه ۹ فضای مادر و کودک وجود 
دارد که انتظــار داریم به ۴۰ فضا افزایش پیدا کند، 
یادآور شد: آقایان می توانند در دو هزار و ۲۰۰ پارک 
موجود به راحتی ورزش کنند. وی با تأکید بر اینکه 
اخبار باید به درســتی انتقال داده شود، اظهار کرد: 
این موضوع رسالت رسانه هاست و روند کار باید به 
این شکل باشد. سروری نایب رئیس شورای اسامی 
تهران نیز در این خصوص گفت: در پارک ها قسمتی 
برای مادر و کودک پیش بینی شــده است. مادرانی 
کــه می خواهند با کودکان خود راحت بازی کنند به 
این قسمت مراجعه کنند و نمی دانم این موضوع چه 

اشکالی دارد که بلوا ایجاد می کنند.

فرسایش خاک در ایران ۷ برابر 
میانگین جهانی!

رئیس گروه تحقیقات و مهندسی حفاظت از آب و خاک 
گفت: میانگین سالیانه فرسایش خاک در جهان ۲,۲ تن 
در هکتار اســت این در حالیســت که در ایران متوسط 
سالیانه فرســایش خاک در کشور با توجه به بررسی ها 
اخیر حدود ۱۶,5 تن در هکتار است و این نشان می دهد 
که بیــش از 7 برابر میانگین جهانــی در ایران خاک 
فرســایش می شــود.حمیدرضا پیروان با بیان اینکه در 
بحث فرسایش خاک، فرسایش مجاز و فرسایش قابل 
تحمل اهمیت ویژه دارد، تصریح کرد: فرســایش خاک 
و بازتولید آن تحت تأثیر شرایط اقلیم خاص آن منطقه 
اســت و از آنجایی که حدود ۸۰ درصد از کشور در اقلیم 
خشــک واقع شده است همچنین بیش از 7۰ درصد از 
سازندهای زمین شناسی که بستر تولید خاک را تشکیل 
می دهند فرسایش پذیرند از این رو میزان خاک زایی در 
ایران نسبت به نرم جهانی پایین تر است به همین دلیل 
اراضی کشور به شــدت در معرض فرسایش خاک قرار 
گرفته اند.پیروان درباره دالیل میزان فرسایش خاک در 
کشور، گفت: شــرایط اقلیمی، وضعیت زمین شناسی و 
سنگ بستر خاک به لحاظ طبیعی در بعد فرسایش خاک 
تأثیر مستقیم می گذارد. این مقام مسئول تغییر کاربری 
اراضی را مهم ترین عامل انســانی در فرسایش خاک 
دانســت و افزود: تغییر کاربــری اراضی تحت عناوین 
مختلف چون توســعه مراکز صنعتی، تجاری و شهری 
و .... انجام می شود که باعث فرسایش تشدیدی خاک 
شده است. پیروان با اشاره به ضعف در مدیریت آمایش 
سرزمین، گفت: مدیران و سیاست گذاران ماک و معیار 
مشخصی برای تبیین و راهبرد در بحث آمایش سرزمین 
ندارند از این رو در این بخش تصمیمات مقطعی گرفته 
می شود و ما شاهد سرعت در تغییرات کاربری هستیم. 

خربخوان

اعتراض شدید عضو شورای شهر 
به تعطیل نشدن تهران

ســوده نجفی عضو شــورای شــهر تهران در جلسه 
شورای شهر با بیان اینکه گردوغبار تهران در شرایط 
بحرانــی قرار گرفته بود، و به این ترتیب روز شــنبه 
تهران آلوده ترین شــهر جهان شناخته شد و به دنبال 
آن کمیته اضطرار تشــکیل و متاسفانه تصمیم بر این 
شد که ادارات و مدارس تعطیل نشود، گفت: سؤال من 
از استاندار این است که شاخص آلودگی هوا در تهران 
باید به کجا می رسید که مدارس و ادارات تعطیل شود؟ 
این تعطیلی یک ُمســکن در ایــن روزها بود، هرچند 
برای این شــرایط باید عزم ملی صورت بگیرد چون 
جان شهروندان برای ما خیلی مهم است. وی با بیان 
اینکه مشخص نیســت که کدام دستگاه ها در کمیته 
اضطرار عضو هستند؛ گفت: در شرایط آلودگی هوا در 
زمستان من در صحن شــورا تذکر دادم که چرا یک 
عضو شورای شهر در این جلسه حضور ندارد و از سوی 
استانداری با ما تماس گرفته شد و تنها در یک جلسه 

حضور پیدا کردیم اما این روند ادامه پیدا نکرد.

خوزستان خفته در خاک

بر اســاس گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست 
خوزســتان پدیده ریزگرد ۱۶ شــهر در خوزستان را 
درگیر کرد و میزان گردوغبــار در اهواز به ۱۰ برابر 
حد مجاز رسید. میزان غلظت آالینده های گرد و غبار 
در خرمشهر ۱۳۹۲، بندرامام ۱۳۳۶، شادگان ۱۳75، 
ماهشهر ۱۲۲۱، آبادان ۱۱7۰ و سوسنگرد نیز ۱۰۱۶ 
میکروگرم در مترمکعب اندازه گیری شده است. میزان 
غلظت آالینده های گرد و غبار در این مدت در رامشیر 
۹۱5، دزفول 7۸۴، شوشتر 7۱5، حمیدیه 7۰۱، امیدیه 
57۱، اندیمشــک 55۹، گتوند ۳۸۸، بهبهان ۲۱7 و 
ایــذه ۱۹5 میکروگرم مترمکعب اندازه گیری شــده 
اســت. مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک 
هواشناسی خوزستان با صدور اطاعیه سطح نارنجی، 
نسبت به تشکیل توده گرد و خاک روی کشور عراق 
و تأثیر آن ابتدا بر مناطق غربی و مرکزی و سپس بر 

سایر مناطق استان تا روز دوشنبه هشدار داد. 

توجیه نماینده مجلس برای تعطیل نشدن 
مدارس: 

انتخاب بین بد و بدتر بود!

مهــرداد ویس کرمی درباره آلودگی هوا و وجود گرد 
و خاک در اســتان های مختلــف در روزهای اخیر و 
تعطیل نکردن مدارس بیان کرد: جلســاتی در مورد 
آلودگی هوا تشــکیل شده و نهادهای ذیربط تصمیم 
گرفتند که مدارس باز باشــد. این عضو کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه تصریح کرد: در 
مورد مدارس به طور طبیعی حساســیت هایی وجود 
دارد، ولی متاســفانه در حال حاضر در شــرایط بین 
خوب و بد قرار نداریم بلکه در شرایط بین بد و بدتر 
قرار داریم. بدتر این اســت که مدارس تعطیل باشند 
و ادامه آسیب های جدی که با توجه به غیر حضوری 
بودن کاس ها به وجود آمده بود، ادامه پیدا کند و بد 
این است که با رعایت مسائل ایمنی مدارس باز باشد.

صدور واکسن کرونای ایران به ۱۰ 
کشور

بهرام عین اللهی در جلســه شــورای اداری شهرستان 
فردیــس اظهار داشــت: در این 7 ماه حدود ۳۸ ســفر 
استانی داشته و رییس جمهور نیز ۱۹ سفر استانی داشته 
است و این سفرها نشان دهنده عزم دولت برای آشنایی 
و حل مشــکات مناطق مختلف کشــور است. از اول 
دولت سعی ما بر این بود که کمتر حرف بزنیم و بیشتر 
عمل کنیم. در روزهای نخســت دولت، روزانه بیش از 
5۰ هزار بیمار کووید ۱۹ شناســایی می شدند و بیش از 
7۰۰ نفر فوت می کردند که فاجعه انسانی بود اما دولت 
با قدرت وارد کنترل کرونا شــد و واکسیناســیون را به 
بحث های سیاسی و FATF گره نزد و با قدرت، واردات 
و تزریق واکســن را پیگیری کردیم و امروز ۶ مجموعه 
واکسن سازی علیه کرونا در کشور فعال است و صادرات 
واکسن کرونا را نیز از یکی دو هفته پیش آغاز کرده ایم.

به نظر می رســد باالخره بعــد از یک ماه 
کــش و قوس های فــراوان میانکاله آرام 
گرفته اســت، ســازمان حفاظت محیط 
زیست روزدوشنبه در نامه ای به مدیر عامل 
شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، توقف 
اجــرای پروژه پتروشــیمی در تاالب بین 
المللی میانکاله را اعام کرد، البته در این 
نامه آمده که اگر قرار است مجوزی برای 
این طرح صادر شود باید مطالعات تکمیلی 
انجام و مورد تأیید این سازمان قرار گیرد.

در همین حال سرپرســت معاونت محیط 
زیســت انسانی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت در نامه ای به مدیرعامل شرکت 
پتروشــیمی امیرآباد مازنــدران، با اعام 
توقف اجرای پروژه پتروشــیمی میانکاله، 
صدور مجــوز این پروژه را منوط به انجام 
مطالعات تکمیلی و تأیید سازمان حفاظت 

محیط زیست عنوان کرد.
مســعود عالیخانی گفت: پروژه پتروشــیمی 
میانکالــه نیازمنــد ضرورت بــه کارگیری 
مشاوران محیط زیستی رتبه یک از سازمان 
برنامه و بودجه و نظارت یکی از دانشگاه های 
ذیصــاح منطقه، انجــام مطالعات تکمیلی 
شامل ارزیابی توان اکولوژی جهت بارگذاری 
واحدهای پتروشــیمی و آب شــیرین کن و 
پروژه های پی آیند، بررســی اثرات تجمعی 
آب شــیرین کن بر مناطــق تحت مدیریت 
ســازمان و اکوسیســتم دریا، بررسی میزان 
و اثرات ناشــی از خروجی های آالینده های 
گازی و پســاب صنعتی حاصل از فرآیند بر 
اساس اسناد فنی طرح )ارزیابی اثرات زیست 
محیطــی( و ارائه برنامــه مدیریت و پایش 
زیســت محیطی مناسب اســت.وی افزود: 
صدور مجوز محیط زیستی تابع نتایج حاصل 
از انجام مطالعات مذکور و بررسی در کمیته 
ارزیابی سازمان می باشد و از هرگونه عملیات 
اجرایــی قبل از انجام مطالعــات تکمیلی و 
صدور مجوز محیط زیستی باید اجتناب شود.

دقیقاً ۲۳ اســفندماه سال گذشته بود خبری 
شــوک برانگیز منتشر شــد که دوستدران 
محیط زیست را شگفت زده کرد، خبر کوتاه 
اما پرســروصدا بود؛ کلنگ پتروشــیمی در 
میانکاله به زمین زده شــد، صدای به زمین 
خوردن این کلنگ به حــدی بلند بود که تا 
به امروز هنوز زنگ آن در گوش ها شنیده ها 
می شود، این صدا دوستداران محیط زیست و 
برخی از هنرمندان را به منطقه کشــاند و در 
حمایت از نفس کشــیدن تاالب بین المللی 
میانکاله و توقف پروژه پتروشیمی پاکارد به 
دســت گرفتند و با توقف اجرای این طرح، 
حفظ حیات تاالب را خواهان شــدند.در واقع 
سرعت عمل در آغاز کار به ویژه در روزهای 
تعطیات نوروز، باعث شــد تا جامعه محلی 
و دوستداران محیط زیست در سراسر کشور 
دســت به کار شوند به طوری که کارزاری با 
عنوان درخواســت توقف احداث پتروشیمی 
در تاالب بین المللی میانکاله و هشــتگ # 
پروژه پتروشــیمی میانکالــه رامتوقف کنید 
راه افتاد کــه در آن از وزیــر نفت و رئیس 

ســازمان حفاظت محیط زیست خواسته شد 
که از ساخت پتروشــیمی در حریم میانکاله 
جلوگیری کنند.دو روز پیش رییس جمهوری 
به رئیس سازمان محیط زیست دستور توقف 
پروژه احداث پتروشیمی در میانکاله را داد، از 
این رو ابطــال مصوبه دولت قبل درباره این 
پروژه در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته 
و به زودی پرونده آن برای همیشــه بســته 
خواهد شــد.همچنین علی ساجقه رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به 
استانداران از آنها خواست در سفرهای استانی 
از کلنگ زنــی و افتتــاح پروژه های بدون 
مجوز ارزیابی محیط زیستی جلوگیری شود.

ســاجقه در این نامه از استانداران خواست 
با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری 
که فرمودند: مســأله محیط زیســت یا حفظ 
منابع طبیعی برای ما مســأله ای تجماتی 
و درجه دو نیســت، یک مسأله حیاتی است، 
در تاش ما برای توسعه کشور، اولویت باید 
در این بخش باشــد و همچنین ضمن تأکید 
ریاســت جمهوری که بیان داشــت؛ توسعه 
فرع بر محیط زیست است و آثار و پیامدهای 
زیســت محیطی از فعالیت پروژه های بزرگ 
عمرانی و کان اقتصادی کشــور بدون اخذ 
شود.رییس  جلوگیری  زیست محیطی  مجوز 
جمهوری به رئیس ســازمان محیط زیست 
دســتور توقف پروژه احداث پتروشــیمی در 
میانکاله را داد، از این رو ابطال مصوبه دولت 
قبل درباره این پروژه در دســتور کار هیات 
وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای 
همیشه بسته خواهد شد.این نامه یعنی خط 
بطانی بر زیاده خواهی برخی مســووالن و 
نمایندگان در بخش های مختلف که شــاید 
برای جمع آوری رأی و آسوده خاطر بودن از 
پیروزی در دوره های بعدی دست به اقداماتی 
می زنند که نه فقط به ضرر محیط زیســت 
اســت بلکه در آینده نه چنــدان دور دود آن 
به چشــم خودمان و فرزندانمان می رود.علی 
ســاجقه بعد از کلنگ زنی این طرح گفته 
بود کــه آن را قبول نــدارد و چون گزارش 
ارزیابی محیط زیستی ندارد از این رو به نظر 
ما کلنگی هم به زمین زده نشــده است، وی 
به ایرنا گفته بود که گاهی فشــار نمایندگان 
مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط 
زیستی این طرح گرفته نشــده، اما نماینده 

محترم از من می خواهد که کلنگ زنی انجام 
شــود، به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید 
ما کلنگی که بــرای این پروژه به زمین زده 
شد مورد تأیید نیست در واقع معتقدیم کلنگی 
به زمین زده نشده است.در ۱۸ دی ماه سال 
۱۴۰۰ جلســه ای با عنوان بررسی مشکات 
تأســیس پتروشیمی در میانکاله تشکیل شد 
که خروجی آن در ۴ بند خاصه می شــود، 
اول اینکــه از نظر ســازمان حفاظت محیط 
زیست تخصیص زمین، آب و خوراک برای 
این پتروشیمی بامانع بوده، مجوز اولیه صادر 
می شــود، دوم پس از اخذ زمین، همزمان با 
آغاز عملیــات احداث پتروشــیمی جزییات 
مطالعه مشــاوره های پروژه در حوزه زیست 
محیطی جهت بررسی و اعام نظر به سازمان 
محیط زیست تحویل می شود، سوم سازمان 
محیط زیست مشاوران ذیصاح برای مطالعه 
و اعام نظر درباره مســائل زیست محیطی 
ایــن پروژه را حداکثر تا ۱۰ روز به شــرکت 
پتروشــیمی و ســرمایه گذار معرفی خواهد 
کرد و چهارم بافاصله پس از آمادگی پروژه 
برای شروع جلسه ای جهت ادامه مراحل در 
مجلس شورای اسامی تشکیل خواهد شد. 
این صورتجلســه به امضای نیکزاد، باقرزاده 
نماینده بابلســر، شــریعتی نماینده بهشهر 
و سعادتی نماینده بابل رســیده بود، این در 
حالی اســت که حتی علی بهادری جهرمی 
ســخنگوی دولت در جلســه ۱۶ فروردین 
۱۴۰۱ دراین باره گفته بود: در دولت مردمی 
شــروع هرگونه توسعه یافتگی و فعالیت های 
عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشــروط 
بــه اخذ مجوزهــای قانونــی الزم از جمله 
مجوزهای زیســت محیطی است و توسعه 
عمرانی فــرع بر صیانت از محیط زیســت 
اســت. ســخنگوی دولت ضمن قدردانی از 
حساسیت افکار عمومی در این زمینه گفت: 
مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به 
هیئت وزیران در دولت گذشته یعنی اسفندماه 
ســال ۹۹ بوده و اجرای این پروژه منوط به 
دریافت مجوز محیط زیســتی خواهد بود. با 
وجــود این نامه ها و تاکیدات بر توقف چنین 
طرح هایی حال باید دید که علت پافشــاری 
بر اجرای طرح پتروشیمی میانکاله چیست و 
منافع چه کسانی در میان است؟ در واقع طرح 
پتروشــیمی میانکاله در دولت دوازدهم و در 

جلسه ۱7 اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت 
و با ادعای ایجاد زیرســاخت های الزم برای 
رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد 
اشــتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی 
از طریق اجرای طرح های پیشــبران صنعت 
پتروشــیمی و نیز با تأکید بر تکمیل زنجیره 
ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ 
قانون اساسی، مصوب شد. در واقع بهانه آنها 
برای اجرای این طرح ایجاد اشــتغال است.

این در حالی اســت که کارشناسان معتقدند 
این طرح نه تنها اشتغالی ایجاد نمی کند بلکه 
دامداران آن منطقه را که برای چرای دام های 
خود از مراتع حســین آباد استفاده می کنند را 
هم بیکار و دچار مشکل می کند. کارشناسان 
معتقدند که صنعت پتروشــیمی یک صنعت 
فرایندی اســت و انســان در آن نقش کمی 
ایفا می کند، بنابراین ظرفیت اشــتغال زایی 
باالیی ندارد، سرانه ایجاد هر شغل در صنعت 
پتروشیمی به طور میانگین باالی 5 میلیارد 
تومان است این در حالی است که در صنایع 
دیگر در حال حاضــر این رقم کمتر از ۳۰۰ 
میلیــون تومان و در صنایــع کوچک و خرد 
کمتر از ۱5۰ میلیون تومان اســت.همچنین 
تجربه واحدهای پتروشیمی در کشور نشان 
داده است که افراد جذب شده در پروژه های 
ایجاد واحد پتروشــیمی و همین طور نیروی 
کار جذب شــده در مرحله استقرار معمواًل از 
نیروی بومی نیســتند، بنابرایــن ایجاد واحد 
مورد نظــر در میانکاله در بهترین حالت هم 
تاثیری بــر وضعیت اشــتغال منطقه ندارد، 
تجربــه واحدهــای پتروشــیمی در مناطق 
مختلف کشور نشان می دهد که استقرار این 
واحدها به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب 
تخریب و اضمحال برخی کسب و کارهای 
ســنتی موجود در مناطق می شود، به عنوان 
مثال آلودگی آبهای ساحلی در ماهشهر تأثیر 
جدی بر صنعت ماهیگیری سنتی در سواحل 
آن داشته است بنابراین چنین سرنوشتی برای 
اهالی بومی منطقه میانکاله در صورت ایجاد 
این پتروشــیمی دور از انتظار نیست.با تمام 
اینها حتی برخی رسانه ها خواستند این مساله 
را به گردن دولت سیزدهم بیندازند که بر این 
اساس از قول محمد درویش یکی از فعاالن 
محیط زیســت اجرای این طرح را به رییس 
جمهوری منتســب کرده بودند که درویش 
در گفــت و گو با خبرنــگار ایرنا آنرا تکذیب 
کــرد و گفت: من هرگز نگفتــم که رییس 
جمهور دستور ساخت پتروشیمی را در منطقه 
میانکاله داده است و اخبار منتشر شده در این 
خصوص از قول من در برخی رسانه ها کذب 
است. این در حالی است که رییس جمهوری 
در هیــات دولت مخالفت خود را با این طرح 
اعام کرده بود و گفته بود اگر خاف اســت 
چرا کلنگ آن به زمین زده شد و به سازمان 
محیط زیست دســتور داده بود تا موضوع را 
پیگیری کند.حال با تمام این فراز و نشیب ها 
و دســتورات اکید بر متوقف شدن این طرح 
باید دید چه کسانی و چرا بر اجرای این طرح 

اصرار دارند؟

 محیط زیست خبر داد

 توقف اجرای پروژه میانکاله

بازگشایی مدارس ؛ آغاز فصل اضطراب!
بــا پایان تعطیات نوروزی و اعام ســتاد ملــی کرونا مبنی بر 
بازگشایی تمام مدارس کشور، دانش آموزان سراسر کشور رهسپار 
مدارس خود شــدند. بازگشــایی نهادهای آموزشی کشور پس از 
بیســت و یک ماه تعطیلی مســتمر در روزگار کرونایی، با اینکه 
اتفاقی امیدبخش و مطلوب اســت، اما هــم دانش آموزان و هم 
والدین آنها را دچار اضطراب و دل نگرانی هایی جدی کرده است. 
در شرایطی که بســیاری از مدارس کشور از نظر زیرساخت های 
ایمنی و ســامت در وضعیت نامناســبی قــرار دارند و وضعیت 
کرونایی کشور نیز همچنان ناپایدار و نامشخص است، بازگشایی 
عجوالنه مدارس بدون اختصاص زمان الزم برای ایجاد آمادگی 
روحی و روانی در دانش آموزان و همینطور ایجاد زیرســاخت های 
فنی و بهداشتی و آموزشــی برای رعایت پروتکل ها در مدارس 
می تواند زمینه ای برای افزایش میزان آمار مبتایان به کرونا باشد 
و بســیاری از دانش آموزان و معلمان را به این ویروس مبتا و با 
معضل کرونا درگیر کند. از آن سو با طوالنی شدن زمان تعطیلی 
مدارس و پیگیری آموزش به صــورت مجازی و آناین در این 
مدت، تأثیر این نــوع آموزش بر میزان یادگیری دانش آموزان، تا 
حدودی مخرب و نامطلوب بوده است. بنابراین پس از دو سال در 
یک دوراهی سخت بین آموزش حضوری دانش آموزان و سامت 
آنها، در نهایت قرعه به نفع آموزش حضوری افتاد و مســئوالن 
ناگزیر به انتخاب این گزینه ســخت شــدند. طبیعی اســت این 
انتخاب، با تردیدها و نگرانی های زیادی از ســمت دانش آموزان، 
والدین و حتی معلمــان مدارس روبه رو شــود، چرا که ویروس 
امیکرون همچنان در کشــور جوالن می دهد و تعطیات نوروز 
هم نگرانی ها دربــاره افزایش میزان مبتایان به این ویروس در 

هفته های پیش رو را دوچندان کرده است. درشرایطی که تاثیرات 
تعطیات نوروزی بر میزان مبتایــان به کرونا دو هفته پس از 
پایان تعطیات مشخص می شــود و برخی از اعضای ستاد ملی 
مقابله با کرونــا هم از احتمال آغاز موج هفتم کرونا در کشــور 
خبر می دهند، بازگشایی مدارس به صورت گسترده و تمام وقت، 
می تواند عاملی در جهت طغیان ویروس کرونا باشــد و سامت 
دانش آمــوزان را با خطراتی جدی روبــه رو کند. در وضعیتی این 
چنین غیرعادی و نگران کننده، طبیعی است که والدین از حضور 
فرزندان شان در مدارس احساس ترس و دلهره داشته باشند. آن ها 
می خواهند از انجام اقدامات الزم در زمینه رعایت فاصله اجتماعی،  
بهداشــت عمومی و ســامت دانش آموزان در مدارس اطمینان 
خاطر داشته باشــند.  مدارس با تأمین امکانات و زیرساخت های 
بهداشــتی الزم آســودگی خاطر در والدین ایجاد کنند در همین 
راستا »سیما فردوسی« روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی معتقد اســت در زمینه بازگشایی مدارس دو نکته 
را بایــد در نظر گرفــت اول اینکه مدارس بایــد آمادگی حضور 
دانش آموزان در کاس های حضوری را داشــته باشند و امکانات 
الزم را در زمینــه رعایت پروتکل های بهداشــتی فراهم کنند تا 
والدین  از نزدیک  ببینند کــه آنها چه اقداماتی را برای حفاظت 
دانش آمــوزان در برابر کرونا انجام می دهند تا خیال شــان راحت 
شود بنابراین این وظیفه مهم بر عهده مدارس هست که با تأمین 
امکانات و زیرســاخت های بهداشــتی الزم، آسودگی خاطر را به 
والدین بدهند. دوم اینکه والدین، فرزندانشان را آموزش بدهند که 
آنها خود، پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند، ماسک هایشان را 
درنیاورند، دست هایشان را بشویند، فاصله گذاری را رعایت کنند و 

زنگ تفریح به هم خیلی نزدیک نشوند. در واقع بازگشایی گسترده 
مدارس در دوران همه گیری کرونا دو جنبه دارد که یک جنبه آن 
بر عهده مدارس و جنبه دیگر آن بر عهده والدین اســت؛ به این 
صورت که مدارس باید امکانات را فراهم کنند و والدین هم باید 
فرزندان شان را آموزش دهند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما 
ناچارهستیم برای تمام دانش آموزان، آموزش های حضوری داشته 
باشیم و در غیر این صورت تبعات بدتری همچون افت تحصیلی 
و عدم مهارت های اجتماعی و ارتباطــی در انتظار دانش آموزان 
خواهد بود، به نقش مهم مشــاوران در مدارس اشاره می کند که 
با بازگشایی مدارس باید فعال تر بوده و همیشه در مدارس حضور 
داشته باشند که هر زمان دانش آموزان سؤال یا نیازی به راهنمایی 
داشــتند، به نیازهای آنان پاسخ دهند و فوراً به مشکل و نگرانی 
آنها رسیدگی کنند و اگر در موارد خاصی تشخیص می دهند  که 
احتیاج به کمک های روانشناسانه تخصصی تری هست، دانش آموز 
مربوطه را به مشــاوری خارج از مدرسه ارجاع دهند. ایجاد امنیت 
روانی و پیشگیری از قلدری های رفتاری بعضی از دانش آموزان، 
مســئله مهم دیگری است که این روانشناس به آن اشاره کرد و 
معتقد است که برای تأمین امنیت روحی و روانی دانش آموزان و 
پیشــگیری از رفتارهای آسیب زای بعضی از آنها، باید در مدارس 
کاس هــای مهارت ارتباطی برگزار شــود و بــه دانش آموزان 
آموزش هــای الزم را بدهند که در تعامات و ارتباطات خود چه 
رفتارهایی با هم داشته باشند و در مقابل از چه رفتارهایی نسبت 
به هم دوری کنند، چه کارهایی خوب و چه کارهایی بد است و به 
کدام رفتارها پاداش و تشویق تعلق می گیرد و کدام رفتارها تنبیه 

و مجازات را در پی خواهد داشت. 

نگاه روز
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خربخوان

افزایش ۴۰ درصدی قیمت ۵۶۰ قلم دارو 
در سال گذشته

بار گرانی دارو روی دوش مردم

گرانی دارو موضوعی اســت که در ماههای اخیر 
بکــرات مورد انتقاد قرار گرفته اســت. در همین 
رابطه افزایش ۴۰ درصدی قیمت 5۶۰ قلم دارو 
در ســال گذشته خبری اســت که روز گذشته از 
ســوی معاون بیمه و خدمات ســامت سازمان 
بیمه ســامت ایران مطرح شد. مهدی رضایی 
ضمن اعام این خبر، گفت: در ســال گذشــته 
افزایش قیمت حدود ۴۶۰ قلم دارو در پوشــش 
بیمه ای قرار گرفت و ۱۰۰ قلم دارو به دلیل عدم 
وجود اعتبارات در پوشــش بیمه ای بیمه سامت 
قرار نگرفت. وی افــزود: بدون تردید از آبان ماه 
ســال گذشته این مساله به اطاع سازمان غذا و 
دارو رســید؛ چرا که قرار بود طبق تعهدات تنها 
۱5 درصد قیمــت دارو افزایش پیدا کند، اما این 
میزان بــه بیش از ۳5 تا ۴۰ درصد رســید. وی 
درخاتمه برای کاهش مشــکات افزایش قیمت 
دارو، حضور ســازمان های بیمه گر در کمیسیون 
قیمت گذاری دارو، شــرط قبول پوشش بیمه ای 
در افزایش قیمت و تأمین منابع را الزم دانســت. 
از سوی دیگر سرپرســت مرکز روابط عمومی و 
اطاع رســانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی هم گفت: بنا نداریم دارو با قیمت باال به 
دست بیماران برسد و مردم باید بتوانند متناسب 
با توانشــان دارو خریداری کنند. محمد هاشمی، 
افــزود: اگر بیمه ها نقش خود را به درســتی ایفا 
کنند و همچون گذشته افزایش قیمت را پوشش 
دهند، قطعاً هیچ فشــاری به مردم نمی آید. ما به 
هیچ وجه بنا نداریم دارو با قیمت باال به دســت 
بیماران برســد و باید بتوانند متناسب با توانشان 
دارو خریــداری کنند. وی تاکید کــرد: بهترین 
راهــکاری که در تمام دنیا بــرای این کار پیش 
بینی شده بیمه ها هستند، زیرا بیمه ها با هزینه ای 
که از دولت یا بیمه شدگان دریافت می کنند این 
افزایش را پوشــش می دهند. هاشمی تاکید کرد: 
دارو به تنهایی نمی تواند قیمت ثابت داشته باشد، 
بلکه قیمت آن متاثراز قیمت مواد اولیه، مواد بسته 
بندی، هزینه های تولید، ســربار و مالی است و از 
آنجایی که تمامی این موارد دچار افزایش شــده 
است، پس مگر می شود قیمت دارو را تغییر نداد؟ 
طبیعی اســت وقتی تمام مؤلفه های تاثیرگذار در 
قیمت دارو دچار تغییر می شوند، قیمت محصول 
نهایی نیز افزایش یابد. وی اظهار داشت: متاسفانه 
یکی از عوامل اصلی باال رفتن قیمت دارو، برخی 
تولیدکنندگان مواد اولیه هســتند. هاشمی گفت: 
درواقع، افزایش هزینه های تولید از جمله دستمزد 
کارگران و سایر نیروی انسانی تولید نیز در افزایش 
قیمت دارو مؤثر اســت. از آنجایی که امسال 57 
درصد حقوق کارگران افزایش داشته است، بالطبع 
یکی از شــاخص های اثرگــذار در قیمت نهایی 
هم همین موضوع اســت. هاشمی تصریح کرد: 
موضوع بعدی بحث ارز است. بعید به نظر می رسد 
یک فرد دانشــگاهی در حالیکه معایب ارز دولتی 
را به روشــنی می داند، بر اختصاص ارز دولتی به 
این شرکت ها اصرار ورزد، چراکه ارز دولتی باعث 
ایجاد فســاد می شود. آیا جز این است که قاچاق 
معکوسی که نهادهای نظارتی آن را کامًا قبول 

دارند، زاییده ارز ترجیحی است!؟

خربخوان

مرگ بیش از ۱۱۰۰ تن در 
تصادفات نوروزی ۱۴۰۱

پزشکی قانونی اعام کرد: براساس آمار اولیه جمع 
آوری شده توسط واحد آمار سازمان پزشکی قانونی 
کشــور، در طرح نوروزی ۱۴۰۱ یعنی ۲5 اســفند 
۱۴۰۰ تا ۱5 فروردیــن ۱۴۰۱، یکهزار و ۱۰۱ نفر 
در حوادث رانندگی جان خود را از دســت دادند که 
از ایــن تعداد 7۸7 نفر مــرد و ۳۱۴ نفر زن بودند. 
همچنین از این تعداد ۸۰۰ نفر در محورهای برون 
شــهری، ۲۳۱ نفر در مســیرهای درون شهری، 
۶۰ نفر در مسیرهای روســتایی و مابقی در سایر 
مسیرها جان باخته اند. در تعطیات نوروز امسال، 
اســتان های سیستان و بلوچســتان با ۱۱7 فوتی، 
فــارس با ۱۰۴ و کرمان با ۹۶ فوتی بیشــترین و 
استان های اردبیل با چهار، چهارمحال و بختیاری با 
شش و قزوین با ۱۱ فوتی کمترین آمار کشته های 
تصادفات را داشته اند. مطابق این گزارش در نوروز 
امســال به طور میانگین روزانه 55 نفر در حوادث 
رانندگی جان خود را از دســت داده اند در حالی که 
این رقم در مدت مشــابه سال قبل، روزانه ۴۹ نفر 

ثبت شده بود.

جهش XE کرونا در راه ایران

 XE عضو کمیته علمی کرونا با اشــاره به جهش
سویه امیکرون و با بیان اینکه به احتمال زیاد این 
ســویه های ترکیبی هنوز به کشور ما نیامده است، 
گفت: اکنون از دیدگاه ســرایت پذیری سویه های 
ترکیبی از جمله ســویه XE بین ۱۰ تا ۴۰ درصد 
ســرایت بیشــتری دارند، اما از نظر کشــندگی و 
افزایش شدت بیمای خوشــبختانه هنوز گزارشی 
نداشتیم که بگوید شدت در این زمینه بیشتر است. 
مجید مختاری در خصوص سویه در گردش کرونا 
در کشور، اظهار کرد: به طور کلی بر اساس اطاع 
بنده ســویه BA۲ در کل دنیا غالب است و به نظر 
نمی رســد ما هم از دنیا مجزا باشیم. اینطور نیست 
که تمام سویه ها را پیگیری کنیم، ما با اپیدمیولوژی 
ناحیــه ای و جهانی هــم جلو می رویــم و نمونه 
برداری ها برای ســویه های متفاوت انجام می شود 

ولی نه به طور دائم و تمام نمونه ها.

مدیر سابق طرح جامع آب کشور گفت: 
دلیل توسعه ریزگردهای اخیر در ایران، 
توسعه چشــمه های تولید گرد و خاک 
در شــمال عراق و ســوریه و عربستان 
اعام شده اســت که علت اصلی آن، 
»کم بارشــی« در آن مناطق و توسعه 
سدســازی ها در کشــور ترکیه بر روی 
سرشــاخه های دجله و فرات است که 
احتمــال تکرار آن تا اواخــر مرداد هم 
وجود خواهد داشــت و تا زمانی که این 
سرچشمه های تولید ریزگرد وجود داشته 
باشند، گرد و خاک نیز مهمان ناخوانده 
ایران خواهند بود. مصطفی فدایی فرد با 
اشــاره به وضعیت اقلیمی حال و آینده 
کشــور اظهار داشــت: طی یک دهه 
گذشته کارشناسان و سازمان های ملی 
و بین المللــی، در خصوص بحران آب، 
تنش آبی، ورشکستگی آبی، زوال خاک 
و تبعــات فاجعه بــار آن و به خصوص 
بحران فرونشســت زمین، هشدارهای 
نیز حاکی  پیش بینی ها  داده اند،  فراوانی 
از آن اســت که به دلیل وقوع تغییرات 
اقلیمــی، ایران در دهه هــای آینده نیز 
هم چنــان با خشکســالی، افزایش دما، 
کمبود شــدید آب، افت شــدید کیفیت 
آب، نابودی کمی و کیفی خاک، وقوع 
سیاب های ویرانگر بیشتر و بیابان زایی 

شدیدتری مواجه خواهد شد.
خشکسالی انسان محور در ایران ��

وی با اشــاره به سوءمدیریت و افزایش 
خســارات خشکســالی در کشور گفت: 
بحران کمی و کیفی منابع آب و خاک 
و همچنین آلودگی هوا به همراه ضعف 
شدید مدیریت، منجر به بی ثباتی بیشتر، 
مناقشــه های محلی و آوارگی جمعیت 
در بســیاری از مناطق کم آب کشور و 
مهاجرت خواهد شــد. بحــران آلودگی 
هــوا، آب و خاک و محیط زیســت که 
در ایران بوجود آمده اســت، تنها در اثر 
یک خشکســالی عادی ناشی از کمبود 
بارش و یــا تغییرات آب و هوایی بدون 
دخالت انسان نیســت بلکه خشکسالی 
پژوهشگر حوزه  این  است.  انسان محور 
آب و محیــط زیســت تصریــح کرد: 
پژوهشــگران و دانشمندان، خشکسالی 
انســان محور را بــه عنــوان فرایندی 
متفاوت  اندازه هــای  در  و  چندبُعــدی 
می شناسند که در نهایت می تواند منجر 
به ورشکســتگی آبی شود. تغییرات آب 
نادرســت  تصمیم گیری های  هوایی،  و 
مدیریتی و فعالیت های نابخردانه انسانی 
و همچنین تغییر شرایط اقلیمِی ناشی از 
سوءمدیریت آب و خاک، از جمله عوامل 
هستند.  انسان محور  خشک سالی  ایجاد 
وی با اشاره به خسارات ناشی از توسعه 
کشاورزی گفت: متاسفانه بدون مطالعه 
و از روی احساســات و با نیت کمک به 
روســتاییان و افزایش تولید کشور و به 
بهانه خودکفایی محصوالت کشاورزی، 

ساالنه صدها میلیون تن خاک را که هر 
سانتیمتر آن هزار سال طول می کشد تا 
تشکیل شود را از دست داده ایم و نتیجه 
آن تخریب پوشــش گیاهی، جنگل ها، 
فرســایش  زیســت،  محیط  نابــودی 
خاک و تشــدید ســیاب های ویرانگر 
اســت. به هر حال، همــان برنامه ها و 
تصمیم گیری های احساسی، از مجموعه 
عوامل مؤثر در خشکسالی انسان ساخت 

در ایران هستند.
خودکفایی  �� فدای  مردم  غذایی  امنیت 

کشاورزی شد
عمده ترین  کرد:  خاطرنشان  فدایی فرد   
مشــکل و راهبــرد غلــط در حــوزه 
کشــاورزی، تأکید بیش از حد بر مسئله 
خودکفایی غذایی است. این سیاست با 
تفسیری نادرست، امنیت غذایی را صرفًا 
در خودکفایی کشــاورزی معرفی کرد و 
با محور توســعه قرار دادن کشــاورزی 
در برنامه های توســعه کشور، خصوصًا 
برنامه های پنج ساله اول و دوم، آسیب 
جبران ناپذیــری به منابــع آب و خاک 
کشــور وارد کرد و متاسفانه نه تنها به 
همچنین  بلکه  نرســیده ایم  خودکفایی 
امنیت غذایی را نیز به شــدت به خطر 
معتبر  مراجــع  اســاس  بر  انداخته ایم. 
بین المللی، امنیــت غذایی زمانی وجود 
دارد که مــردم همواره به غذای کافی، 
ســالم و مغذی دسترســی فیزیکی و 
اجتماعی و به خصوص اقتصادی داشته 
باشــند و غذای در دســترس، نیازهای 
یک رژیم تغذیه ای ســازگار با سلیقه ها 
و ترجیحات آنــان را برای یک زندگی 
سالم و فعال فراهم سازد. وی ادامه داد: 
برای دستیابی به امنیت غذایی، الزامی 
به خودکفایی در بخش کشاورزی وجود 

ندارد.
خطر  �� افزایش  و  غذایی  سالمت  کاهش 

سونامی سرطان
ایــن پژوهشــگر حــوزه آب و محیط 
زیســت تصریح کرد: ســامت غذایی 
به این معناســت که مواد غذایی عاری 
از آالینده ها، شــامل عوامل بیماری زا، 
پســماند نهاده های شیمیایی کشاورزی 

ســموم،  شــیمیایی،  کودهای  ماننــد 
آفت کش هــا، فلزات ســنگین و دیگر 
آالینده ها باشــد. این در حالی اســت 
که به منظور تولید بیشــتر محصوالت 
کشــاورزی، اســتفاده از ایــن مواد در 
کشــور به خصوص در یــک دهه اخیر 
روند افزایشی داشته است، به طوری که 
حتی شــاهد ماندگاری سموم و نیترات 
در آب هــای زیرزمینــی، منابع خاک و 
حتی محصوالت کشاورزی هستیم که 
سونامی سرطان  توسعه  باعث  می تواند 

در کشور شود.
30 درصد از آب تجدیدپذیر را طی 3 دهه  ��

نابود کردیم
 فدایی فــرد افزود: در ایــران حدود ۹۰ 
متــر مکعــب آب تجدیدپذیر  میلیون 
کشور به مصرف کشاورزی می رسد که 
راندمان مصرف آن در بهترین شــرایط 
حدود ۴۰ درصد اســت. بر این اساس 
حــدود ۶۰ درصد از این حجم عظیم از 
آب، هدر می رود. این در حالی است که 
برای تولید ۱5۰ میلیون تن محصوالت 
کشــاورزی حداقل در شــرایط کنونی، 
ســاالنه به بیــش از ۱۲۰ میلیارد متر 
مکعب آب نیاز اســت، که در عمل این 
مقدار آب در ایران وجــود ندارد و کل 
آب تجدیدپذیر ایران در حال حاضر به 
کمتر از ۱۰۰ میلیون متر مکعب رسیده 
اســت، چون که به دلیل توسعه پدیده 
فرونشســت و از بین رفتن آبخوان ها، 
حــدود ۳۰ درصــد از آب تجدیدپذیر 
کشــور در طی سه دهه اخیر نابود شده 
و دیگر در دسترس نیست. مدیر سابق 
طرح جامع آب کشور با اشاره به اوضاع 
خاک در کشــور بیان داشت: وضعیت 
منابع خاک کشور بسیار وخیم تر است و 
امکان خودکفایی محصوالت کشاورزی 
در این خصوص نیز فراهم نیســت. با 
توجه به اعمال فشــار بی رویه بر منابع 
خاک، در حــال حاضر حدود ۲5 درصد 
از اراضی کشور تحت تنش شوری قرار 

گرفته اند.
ایران ساالنه 40 سانتی متر فرونشست دارد ��

 فدایی فــرد تصریــح کرد: بر اســاس 

آمارهای رسمی، ســاالنه تا حدود ۴۰ 
سانتیمتر فرونشســت در برخی مناطق 
کشور و کان شهرها به وقوع می پیوندد 
و به شــدت در حال پیشــرفت اســت 
ولی متاسفانه مســئولین هیچ درکی از 
موضوع ندارند و کســی احساس فاجعه 
نمی کند. ایــن در حالی اســت که در 
کشــورهای اروپایی اگر ســاالنه بیش 
از یک ســانتی متر فرونشست رخ دهد، 
وضعیــت بحرانــی اعــام می کنند و 
محدودیت های فراوانی را برای مصارف 
منابع آب وضع می کنند. وی خاطرنشان 
کرد: فرونشست زمین در ایران طی یک 
دهه اخیر، حدود ســه برابر تشدید شده 

است.
ایران در مسیر غیرقابل سکونت شدن ��

وی با بیان اینکه بی توجهی مســئولین 
به فاجعه آلودگی هوا، توسعه ریزگردها، 
بحــران آب و خــاک و فرونشســت 
زمیــن، ایــران را در مســیر تبدیل به 
داده،  قــرار  غیرقابل زندگی  کشــوری 
گفت: فرونشســت زمین در ایران ابعاد 
وحشــتناکی به خود گرفته اســت. این 
ناگوار  پیامدهای  زیست محیطی  فاجعه 
زیست  اقتصادی،  سیاســی،  اجتماعی، 
محیطــی و حتی امنیتــی در برخواهد 
داشت. به دلیل توسعه پدیده فرونشست 
زمیــن، آبخوان هــا و ســفره های آب 
زیرزمینــی ما اکنون در حــال نابودی 
اســت و در آینــده نزدیک بــا بحران 
بیشــتر منابع آب و خاک روبرو خواهیم 
شــد. در حالی کــه ایــن آبخوان ها و 
ســفره های آب زیرزمیــن طی چندین 
هزار ســال ایجاد شــده اند و خسارات 
ناشی از نابودی آبخوان ها جبران ناپذیر 
اســت. تاثیرات پدیده فرونشست زمین 
در بســیاری از زمین های کشــاورزی، 
دشت ها، نقاط مختلف شهری و صنعتی 
و خانه های مسکونی یا پل ها و بناهای 
تاریخی ایران مشــهود اســت. پل ها و 
زمین هایــی که به یک باره ترک خورده 
و شــکاف های طوالنی برداشــته اند یا 
بناها و ســاختمان هایی که ناپایدار شده 
و هــر لحظه احتمال ریــزش هر یک 
از آنهــا وجــود دارد. فدایی فرد تصریح 
شیراز،  اصفهان،  یزد،  شــهرهای  کرد: 
از  کرمان، شوشــتر و بســیاری دیگر 
گردشگری  پتانسیل  از  ایران  شهرهای 
بی نظیر برخوردار هســتند و هر کدام از 
آنها می توانند به قطب گردشگری دنیا 
تبدیل شوند. ولی به دلیل سوءمدیریت 
و توســعه صنایع آب بَــر و حتی تولید 
محصوالت کشــاورزی با نیاز آبی باال 
ماننــد برنج در آن مناطــق کم آب، نه 
تنها منابع آب و خاک آنها رو به نابودی 
است بلکه همچنین آثار باستانی آنها نیز 
به دلیل توسعه پدیده فرونشست، رو به 
تخریب هستند و شــاهد توسعه پدیده 

ریزگردها در آن مناطق نیز هستیم.

از فرونشست ۴۰ سانتی متری تا نفوذ ریزگردها به تهران

خطر در کمین ایران

آگهی تغییرات شرکت نشر صنعت فردا با مسئولیت محدود 
به شــماره ثبت ۱26۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱6۹۷2۱6 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱4۰۰/۱2/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل شــرکت 
به نشــانی استان تهران ، شهرســتان رباط کریم ، بخش 
مرکزی، شهر شــهرجدیدپرند، محله شهرک صنعتی پرند ، 
 D24 بلــوار فناوری جنوبی ، خیابان یاس ، پالک ۱6 ، قطعه
، طبقه همکف کدپستی ۳۷6۱4۱۸۳۸۹ تغییر یافت و ماده 

مربوطه اساسنامه اصالح گردید . 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )۱۳۰24۰6( 

آگهی تغییرات شــرکت گروه صنعتی تانیان بهسان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4۱2۳۷5 و شناسه ملی 
۱۰۳2۰6۳۷25۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱4۰۰/۱2/۰2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای 
بهزاد فرشیدیان به شماره ملی ۱5۳۳۹۷2۸26 با دریافت 
مبلغ 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه 
سهم الشرکشان از شــرکت خارج شدند بنابراین سرمایه 
شرکت از مبلغ ۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساســنامه به شرح فوق 

اصالح یافت. فهرســت و میزان سهم الشــرکه هریک از 
شــرکاء بعد از افزایش سرمایه بشــرح ذیل می باشد: ۱- 
آقای حسن جمشــیدی به شــماره ملی ۱6۷26۷۰۳۰6 
دارنده مبلغ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ســهم الشرکه. 2- خانم 
خاطره جمشــیدی به شــماره ملی ۱66۰۱۱2۹2۳ دارنده 
مبلغ ۱5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ســهم الشرکه. ۳- خانم محدثه 
جمشــیدی به شــماره ملی ۱6۱۰۰422۷۱ دارنده مبلغ 
5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. - موضوع فعالیت شرکت 
به شــرح ذیل اصالح گردد: » انجام فعالیت های مرتبط با 
آی تی و برنامه نویســی کامپیوتری و کلیه خدمات بازاریابی 
آنالین،داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری ، فعالیت 
بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ،تولید و ارائه رایانه ،تولید 
و ارائه دســتگاه های جانبی ، تولید و پشــتیبانی نرم افزار 
سفارش مشتری ،ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و 
CD اطالعات تولید داخل ،خدمات شبکه های اطالع رسانی 
،موضوعــات مرتبط به تجارت الکترونیــک »در نتیجه ماده 
مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح گردید. اساسنامه 
جدیدی مشتمل بر 26ماده و 2 تبصره به تصویب سهامداران 
و هیئت ومدیره شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء 

شد و جایگزین اساسنامه قبلی شد 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )۱۳۰24۰۷( 

آگهی تغییرات شــرکت گروه صنعتی تانیان بهسان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4۱2۳۷5 و شناسه ملی 
۱۰۳2۰6۳۷25۸ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۱4۰۰/۱2/۰2 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: خانم خاطره جمشــیدی به شــماره ملی ۱66۰۱۱2۹2۳ 
با پرداخت مبلغ ۱5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صندوق شــرکت 
در زمره شــرکاء قرار گرفتند . - خانم محدثه جمشیدی به 
شماره ملی ۱6۱۰۰422۷۱ با پرداخت مبلغ 5۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکاء قرار گرفتند . قای 
حسن جمشیدی به شماره ملی ۱6۷26۷۰۳۰6 با پرداخت 
مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صندوق شــرکت میزان سهم 
الشــرکه یشــان را از مبلغ 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ 
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال افزایش دادند . بنابراین ســرمایه 
شرکت از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریــال افرایش یافت و ماده مربوطه اساســنامه به شــرح 
فوق اصالح یافت. فهرســت و میزان سهم الشرکه هریک 
از شــرکاء بعد از افرایش سرمایه بشــرح ذیل می باشد: 
۱- آقای بهزاد فرشــیدیان به شماره ملی ۱5۳۳۹۷2۸26 
دارنده مبلغ 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ســهم الشرکه. 2- آقای 

حسن جمشــیدی به شــماره ملی ۱6۷26۷۰۳۰6 دارنده 
مبلغ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ســهم الشرکه. ۳- خانم خاطره 
جمشــیدی به شــماره ملی ۱66۰۱۱2۹2۳ دارنده مبلغ 
۱5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه. 4- خانم محدثه 
جمشــیدی به شــماره ملی ۱6۱۰۰422۷۱ دارنده مبلغ 
5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه. - تعداد اعضا هیئت 
مدیره شرکت تعداد اعضاء هیئت مدیره از2 نفر به ۳ الی 5 
نفر تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید. 

ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )۱۳۰24۰۸( 

آگهی تغییرات شــرکت ســاختمانی آدورا ایستا شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 422۱۰۱ و شناسه ملی 
۱۰۳2۰۷5۰۳۳5 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱4۰۰/۰6/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - محل شرکت 
در واحد ثبتــی تهران به آدرس تهران شــمیرانات بخش 
مرکزی شهر تجریش محله فرمانیه کوچه تنگستان چهارم 
پالک ۸ مجتمع ادرای حیات سبز کد پستی ۱۹54۷۳۷۹65 

تغییر یافت 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )۱۳۰24۰۹(
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خربخوان

هموفیلوس آنفوالنزا چه چیزی ایجاد 
می کند و چگونه درمان می شود؟

هموفیلــوس آنفلوآنزا نوع b، که معمواًل به عنوان 
Hib شــناخته می شــود، یک باکتری اســت که 
می توانــد باعث عفونت های شــدید، به ویژه در 
کودکان خردسال شود. این عفونت اکنون به یک 
بیماری نادر تبدیل شده اما هنوز تعدادی از بیماران 

مبتا گزارش می شوند.
هموفیلوس آنفوالنزا نوع b یک عفونت باکتریایی 
اســت که می تواند باعث تعدادی از بیماری های 
جدی، به ویژه در کودکان خردســال شــود. این 
عفونت در گذشــته یک مشــکل جــدی برای 
ســامتی در بریتانیا بود که از ســال ۱۹۹۲ طی 
ایمن سازی که صورت گرفت تا حد بسیار زیادی 
کنترل شــد به طوری که اکنون جزء عفونت های 
نادر به شمار می رود. در بین تعداد کمی که امروزه 
به این عفونت دچار می شوند بیشتر افراد بزرگسال 
مبتا به بیماری های زمینــه ای طوالنی مدت به 
جای کودکان خردسال تحت تأثیر قرار می گیرند.

علیرغم نامش، ارتباطی با ویروس آنفوالنزا ندارد؛ 
Hib در طی یک شــیوع آنفوالنزا در سال ۱۸۹۲، 
قبل از اینکه دانشمندان کشف کنند که آنفوالنزا 
توســط یک ویروس ایجاد شده است، در گروهی 
از بیماران یافت شد. بنابراین Hib به عنوان عامل 
آنفوالنزا پیشنهاد شد. نام گیج کننده آن علیرغم 
ارتبــاط اولیه، هرچند نادرســت، با آنفوالنزا حفظ 

شود.
در مجموع، این عفونت های ناشی از Hib به عنوان 

»بیماری Hib« شناخته می شوند.
واکسن ها راه مناســبی برای پیشگیری از وخیم 
شدن وضعیت سامتی افراد بعد از ابتا به بیماری 
هستند اما گاهی اوقات گفته می شود؛ که واکسن 
هموفیلــوس آنفوالنزا نوع b برای »محافظت در 
برابر Hib« داده می شــود، این عبارت از نظر فنی 
صحیح نیســت. این واکسن در برابر بیماری های 
ناشــی از Hib که متعدد هستند و می توانند شدید 

باشند، محافظت می کند.
از جمله بیماری هایی که بــا عنوان بیماری های 
HIB شناخته می شوند و عامل ایجادی آنها باکتری 

هموفیلوس آنفوالنزا است شامل موارد زیر است:
مننژیت، ذات الریه، ســلولیت )عفونت پوســت(، 
آرتریت ســپتیک )عفونت مفاصل( و اپی گلوتیت 
)عفونت اپی گلوت، باعث انســداد یا بسته شدن 

نای(
باید توجه کرد باکتری HIB می تواند باعث ایجاد 
بسیاری از بیماری های تهاجمی شود که در باال به 

تعدادی از آنها اشاره شد.
قبــل از معرفــی واکســن Hib، مننژیت عفونت 
غشاهایی که مغز را می پوشاند- شایع ترین بیماری 
تهاجمی ناشــی از Hib بود. عائم شــامل تب، 
ســفتی گردن و اختال در وضعیت ذهنی است. 
مننژیت منجر به اختال شــنوایی دائمی یا سایر 
بیماری های عصبی در ۱5 تا ۳۰ درصد از بیمارانی 

می شود که از آن جان سالم به در می برند.
هموفیلوس آنفوالنزا چگونه منتشر می شود؟

باکتری هموفیلوس آنفوالنزا نمی تواند روی سطوح 
یا محیط زنده بماند و تنها مخزن شناخته شده این 
باکتری انســان است. باکتری HIB در گلو و بینی 
افراد ســالم زندگی می کند بنابراین ممکن است 
بدون بیمار شدن و نشان دادن عائم آن را حمل 

کند که معمواًل هیچ عامتی را ایجاد نمی کنند.
این باکتری معمواًل به روشی مشابه ویروس های 
ســرماخوردگی و آنفلوآنزا از طریق قطرات آلوده 
مایع در سرفه و عطسه پخش می شود. خوشبختانه، 
توانایی انتشــار آن در بیشتر موارد محدود در نظر 
گرفته می شود، اگرچه تماس نزدیک با بیمار آلوده 
می تواند منجر به شــیوع بیماری شــود؛ بنابراین 
استنشاق قطرات آلوده یا انتقال آنها به داخل دهان 
از یک فرد آلوده می تواند به باکتری اجازه دهد تا 
بیشتر به بدن شــما گسترش یابد و به دنبال این 
موضوع یکی از عفونت های ذکر شــده در باال را 

ایجاد کند.
درمــان بیمــاران مبتا به عفونــت هموفیلوس 

آنفوالنزا
ممکــن اســت از آنتی بیوتیک ها بــرای درمان 
عفونت های Hib استفاده شود، اما باکتری ها نسبت 
به برخی آنتی بیوتیک ها مقاومت نشــان داده اند. 
بستری شدن در بیمارستان اغلب مورد نیاز است.

عوارض هموفیلوس آنفوالنزا:
از آنجایــی که طیف بیمــاری Hib از مننژیت تا 
ذات الریه متغیر است، انواع عوارض بسته به نوع 
عفونت Hib متفاوت است. بسیاری از این عوارض 
اشکال آسیب عصبی از جمله نابینایی، ناشنوایی و 

عقب ماندگی ذهنی هستند.
همانطور که عوارض به جای مانده از هر بیماری 
در هموفیلوس آنفوالنزا مختلف است؛ خطر مرگ 

نیز بسته به نوع بیماری درگیری متفاوت است. 

خربخوان

6 دلیل برای این که یک روز در 
میان به حمام بروید

ذاتــاً همه ما انســان ها تمیــزی و پاک بودن 
را دوســت داریــم و اغلب بــرای این که بوی 
خوب داشته باشیم و ظاهری آراسته، روزانه به 
حمام می رویم، از مواد شــوینده )صابون، انواع 
شــامپوها(، عطرها و ادکلن های گران قیمت 
استفاده می کنیم. اما موضوع اصلی این است که 
آیا هر روز به حمام رفتن برای ما مفید اســت یا 

برای ما ضررهایی هم دارد؟
۱. کمتر در معرض عفونت قرار خواهید گرفت ��

ممکن اســت فکر کنید کــه دوش گرفتن هر 
روز ســالم تر از دوش گرفتن کمتر است، اما در 
واقعیت برعکس عمل می کند. دوش های مکرر 
ممکن است تعادل میکروارگانیسم های پوست را 
مختل کند و پوست را کمتر محافظت کند و در 
برابر عفونت آسیب پذیر تر شود. سیستم ایمنی 
بدن ما به تحریک خاصی توســط باکتری ها و 
کثیفی ها نیــاز دارد و دوش گرفتن زیاد ممکن 
اســت سیســتم ایمنی و توانایی های آن برای 

محافظت در برابر ویروس ها را تضعیف کند.
2. پوست شما به خاطر آن از شما تشکر خواهد کرد ��

با دوش های طوالنی و داغ ممکن است احساس 
آرامش کنید و پوســت شــما را تمیز کند، اما 
می تواند به پیــری زودرس آن نیز کمک کنند. 
پوست ما با یک الیه بیرونی چرب پوشیده شده 
است که رطوبت را نگه می دارد تا پوست را برای 
مدت طوالنی تری صــاف و جوان تر نگه دارد. 
شستشو و اسکراب می تواند این الیه محافظ را 
از بین ببرد و پوست شما را تحریک پذیر، چین 

و چروک و خشک کند.
3. موهای شما ممکن است سریعتر شروع به رشد  ��

کنند
هر چقدر که متناقض به نظر می رســد، شستن 
روزانه موها در نهایت می تواند آن را کدرتر کند و 
چرب تر نشان دهد. وقتی موهای خود را هر روز 
می شویید، الیه بیرونی سبوم را که به عنوان یک 
سپر محافظ در برابر آسیب عمل می کند، از بین 
می برید. به عنوان پاسخ منافذ شما شروع به تولید 
حتی بیشــتر از این ماده می کند و باعث می شود 
که پوست سر شما احســاس خارش و تحریک 
کند و در نهایت منافذ را مســدود می کند. این به 

نوبه خود ممکن است رشد مو را مختل کند.
4. ممکن است باعث اضافه وزن شما شود ��

دوش گرفتن بافاصله بعد از خوردن یک غذای 
خوشمزه ممکن است جذاب به نظر برسد، اما این 
عادت در واقع ممکن اســت باعث افزایش وزن 
شما شود. هضم غذا نیاز به جریان خون مناسب 
در معده دارد. وقتی زیــر دوش می روید، دمای 
بدنتان پایین می آید که سیســتم گوارش شما را 
ســردرگم می کند، اگر این کار را به طور منظم 
انجام دهید، ممکن است به سیستم گوارش شما 

آسیب برساند و باعث افزایش وزن شما شود.
5. کمتر مستعد واکنش های آلرژیک خواهید بود ��

دوش گرفتن بیش از حد ممکن است یک عامل 
کمک کننده به آن آلرژی های آزار دهنده شما 
باشد. هنگامی که پوشش اسیدی پوست آسیب 
می بیند، توانایی آن برای مبارزه با محرک های 
خارجی را کاهش می دهد. شستن تمام کثیفی ها 
از روی پوست شما باعث می شود سیستم ایمنی 
ما تنبل شود، که به نوبه خود ممکن است منجر 

به آلرژی، آسم و حتی دیابت شود.
6. برای سالمتی و باروی شما بهتر است ��

پوست ما، ناحیه حساس اطراف بخش خصوصی 
شما نیز برای سالم ماندن به تعادل باکتری هایی 
نیــاز دارد آبی که خود را بــا آن تمیز می کنیم 
ممکن اســت حاوی فلزات سنگین و سایر مواد 
شــیمیایی مضر باشد، چه برســد به عطرها و 
افزودنی های مصنوعی زیادی که در صابون ها 
و ژل های شست و شــو وجود داد. قرار گرفتن 
روزانه در معرض این مواد شیمیایی ممکن است 
باکتری های خوب داخــل اندام های خصوصی 
شــما را مختل کند و باعث خارش یا سوزش و 

عفونت های مختلف شود.

آیــا چین و چروک و خطــوط ریزی روی 
صورتتان پیدا شده؟ حلقه زیر چشم چطور؟ 
می دانستید پوستتان از ۲7 سالگی شروع به 
نازک شدن می کند؟ بسیاری از افراد برای 
جلوگیری از نازک شدن این الیه خارجی به 
داروهایی روی می آورند تا رطوبت و خاصیت 
ارتجاعی را به پوست خود برگردانند. کاژن 
ماده اصلــی اکثر محصــوالت مراقبت از 
پوست است که برای از بین بردن آثار پیری 
به کار می رود، اما آیا می دانید از کجا می آید 

و از آن هم مهم تر اصًا چیست؟
کالژن چیست؟ ��

کاژن یکــی از حیاتی ترین پروتئین های 
بــدن ماســت؛ مســئول حفــظ جوانی، 
انعطاف پذیری پوســت و همچنین حفظ 
استخوان ها، مفاصل و عضات قوی. بدن 
ما به طور طبیعی کاژن تولید می کند، اما 
مقــدار آن پس از ۲7 ســالگی رفته رفته 
دستخوش کاهش می شــود. این کاهش 
با باال رفتن ســن ســرعت بیشتری پیدا 
می کند، تــا جایی که چیــن و چروک و 
خطوط ریزی روی پوست ظاهر می شوند.

چرا بدن به کالژن نیاز دارد؟ ��
کاژن پوست را انعطاف پذیر می کند و به 
آن استحکام می بخشد. هنگامی که تولید 
کاژن مختل می شود، می تواند به افتادگی 
پوســت، بروز چین و چروک، نازک شدن 
لب ها و ظاهری خسته منجر شود. کاژن 
همچنین رگ های خونی را تقویت می کند 

و از شکستگی موها جلوگیری می کند.
چرا زنان به کالژن نیاز دارند؟ ��

زنــان اغلب به دلیل تغییــرات هورمونی 

ناشــی از یائسگی یا دیگر عوامل، کاهش 
قابل توجهی در تولید کاژن را نسبت به 
مردان تجربــه می کنند. این به چه معنی 
اســت؟ به این معنی که دچار افتادگی یا 
از دســت رفتن خاصیت ارتجاعی پوست 
می شــوند، ظاهر پیرتری پیدا می کنند و 
خطوط ریز و چین و چروک های بیشتری 

بر پوستشان ظاهر می شود.
چطور کمبود کالژن را تشخیص دهیم؟ ��

از عایــم نشــان دهنده کمبــود کاژن 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ریزش مو ��
کمبود کاژن یکــی از دالیل ریزش مو 
است. اگر متوجه شدید موهایتان می ریزد و 
می توانید پوست سرتان را از میان تارهای 
نازک مو ببینید، ممکن است کمبود کاژن 
داشته باشــید. اما با توجه به اینکه عوامل 
بسیاری در ریزش مو دخیل هستند، بهتر 

است به پزشک مراجعه کنید.
افتادگی و خشکی پوست ��

انعطاف پوســت  کاژن مســئول حفظ 
اســت. هنگامی که سطح کاژن کاهش 

پیدا می کند، پوست شــروع به افتادگی و 
خشــک شــدن می کند. اگر متوجه چین 
و چروک هــای عمیــق روی صــورت و 
همچنین افتادگی گونه و غبغب شــدید، 
شاید بدنتان به کاژن بیشتری نیاز داشته 

باشد.
ظهور چین و چروک های عمیق ��

اولین عائم کمبــود کاژن خطوط ریز 
اطراف چشــم و دهان اســت. با گذشت 
زمان این خطوط عمیق تر شــده و تبدیل 
به چین و چروک می شــوند. در این حالت 
وقتی لبخند می زنید یا می خندید، متوجه 
می شــوید که پوستتان مثل قبل به حالت 

اولیه خود بازنمی گردد.
احساس خستگی و درد عضالنی ��

کمبود کاژن می تواند باعث شــود خیلی 
زود احساس خستگی کنید. در این حالت 
احساس خســتگی خیلی زودتر از حالت 
معمول به ســراغتان می آید. خســتگی 
ســریع اغلب با درد و گرفتگی عضات 
همراه اســت. دلیل این موضوع این است 
که کاژن به عضات کمک می کند تا با 

حمایت ساختاری از ماهیچه ها و تاندون ها 
به طور موثرتری کار کنند.

ناخن های شکننده ��
کاژن در ناخن هــا و موهــا نیــز یافت 
می شود و باعث انعطاف پذیری، درخشش 
و قوی تر شــدن آنها می شود. اگر ناخن یا 
موهای شکننده ای دارید، می تواند نشانه ای 

از کمبود کاژن باشد.
کالژن  �� سنتز  کاهش  باعث  عواملی  چه 

می شوند؟
از عوامل مؤثر در کاهش سنتز کاژن در 
بدن می توان به سوءتغذیه، مصرف الکل، 
مواد مخدر و سیگار، کمبود خواب، کمبود 
هورمون رشــد، وضعیت زیست محیطی 
نامناسب، استرس دائمی و سبک زندگی 

غیرفعال اشاره کرد.
چه غذاهایی حاوی کالژن هستند؟ ��

برخی از غذاها خود حاوی کاژن هستند 
و برخی دیگر حاوی مواد مغذی هســتند 
که به بدن کمک می کند کاژن بیشتری 
تولیــد کند. برخی از ایــن غذاها عبارتند 
از ســفیده تخم مرغ، میوه هــای خانواده 
مرکبات، توت ها، ســبزیجات قرمز و زرد 
مانند هویج، فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی، 

سیر و چای سفید.
چطور از کاهش کالژن جلوگیری کنیم؟ ��

جلوگیــری از کاهــش کاژن در بــدن 
می تواند بــه روش هــای مختلفی اتفاق 
بیفتد. به عنوان مثال پرهیز از قرار گرفتن 
در معرض نور خورشــید، سیگار نکشیدن 
و حفظ وزن مطلــوب همگی به کاهش 
می کنند.  تجزیه کاژن کمک  ســرعت 
همچنین اســتفاده از مرطــوب کننده ها 
و ضدآفتاب های حاوی آنتی اکســیدان 

می تواند در این راستا مؤثر باشد.

چه چیزی باعث کاهش تولید کالژن در پوست می شود؟

کالژن پوست را جدی بگیرید

چرا شخصیت شما نقش مهمی در محافظت از مغز یا پیر کردن آن دارد؟

هیچ شکی نیست که سن مغز و آلزایمر ارتباطی تنگاتنگ دارند 
اما نتایج یک مطالعه جالب نشــان می دهد شخصیت شما نیز 
می تواند از مغز شما محافظت کند یا آن را به سوی سالمندی 
و پیری ببرد. به گفته خبرگزاری سی.ان.ان، یک مطالعه جدید 
نشــان می دهد که برخی از ویژگی های شــخصیتی ممکن 
اســت یک عامل کلیدی در بروز اختاالت شناختی خفیف در 
آینده افراد باشد. بر اساس مطالعه ای که روز دوشنبه در مجله 
شخصیت و روانشناسی اجتماعی منتشر شد، وظیفه شناسی و 
برون گرا بودن بیشتر باعث می شود که اختال شناختی خفیف 
برای مدت طوالنی تری دور بماند، در حالی که داشتن سطوح 
باالتــر روان رنجورخویی احتمال زوال شــناختی را افزایش 
می دهد. تومیکو یوندا، نویسنده ارشد این مقاله، دانشجوی فوق 
دکتری روانشناسی در دانشگاه ویکتوریا در کانادا، در بیانیه ای 
گفت: »ویژگی های شخصیتی الگوهای نسبتاً پایداری از تفکر 
و رفتار را منعکس می کنند، که ممکن است به طور تجمعی بر 
مشارکت در رفتارهای سالم و ناسالم و الگوهای فکری در طول 
زندگی تأثیر بگذارد.«. او گفت: »انباشــت تجربیات مادام العمر 
ممکن است به استعداد ابتا به بیماری ها یا اختاالت خاص، 
مانند اختال شناختی خفیف، یا به تفاوت های فردی در توانایی 

مقاومت در برابر تغییرات عصبی مرتبط با سن کمک کند.«
ویژگی های شخصیتی کلیدی ��

این مطالعه شــخصیت نزدیک به ۲۰۰۰ نفر را مورد تجزیه و 
 )Rush Memory( تحلیــل قرار داد که در پروژه حافظه راش

و پیری شرکت داشتند. یک مطالعه طولی بر روی بزرگساالن 
مسن تر منطقه شــیکاگو که در ســال ۱۹۹7 آغاز شد. – در 
مورد اینکه چگونــه افراد در زندگی بعدی زوال شــناختی را 
تحمــل کردنــد. روان رنجورخویی یــا Neuroticism یک 
ویژگی شــخصیتی اســت که بر نحوه برخورد فرد با استرس 
تأثیر می گذارد. افراد روان رنجور در حالت اضطراب، خشــم و 
خودآگاهی به زندگی نزدیک می شــوند و اغلب ناامیدی های 
جزئی را ناامیدکننده یا تهدیدکننده می بینند. یوندا گفت که افراد 
با وجدان تمایل دارند سطح باالیی از نظم و انضباط شخصی 
داشته باشند و سازماندهی شده و هدفمند هستند، در حالی که 
برون گراها مشتاق زندگی و اغلب قاطع و برونگرا هستند. در 
حالی که این ارتباط در عمل بالینی دیده می شــود اما به گفته 
دکتر ریچارد آیزاکسون، مدیر کلینیک پیشگیری از آلزایمر در 
مرکز سامت مغز در کالج پزشکی اشمیت دانشگاه آتانتیک 
فلوریدا، »سخت است که بفهمیم اول مرغ بوده یا تخم بوده!« 
ایزاکسون که در این تحقیق نقشی نداشت، گفت: »ویژگی های 
خاص ممکن است به دلیل رفتارهایی که در طول عمر فرد را 
مســتعد ابتا به زوال شناختی یا بیماری آلزایمر می کند، خطر 
را افزایش دهد، یا ممکن اســت نقش بیولوژیکی مستقیم تری 
در ارتباط با آسیب شناســی اولیه بیماری داشــته باشد.« او در 
ایمیلی گفت: »عصبی بودن به طور خاص یکی از ویژگی هایی 
است که به ذهن خطور می کند، و متاآنالیزهای گذشته نیز این 
را نشــان داده اند. نشــخوار فکری و نگرانی با حجم کوچکتر 
مغز مرتبط است. مشخص نیست که آیا مسیر استرس/التهاب 
عصبی باعث این امر می شود یا خیر. هیچ نشانگر زیستی واقعًا 
برای این موضوع وجود ندارد، بنابراین اثبات آن دشوار است.« 
به گفته یوندا، افرادی که نمره باالیی در وظیفه شناسی یا نمره 

پایین در روان رنجورخویی داشتند، به طور قابل توجهی کمتر 
در معرض آسیب شناختی خفیف در طول مطالعه بودند.

ارتباط مغز و آلزایمر ��
این مطالعه می گوید یک فرد ۸۰ ســاله با وظیفه شناسی باال 
در مقایسه با افرادی که امتیاز پایینی در وظیفه شناسی کسب 
کرده اند، دو سال بیشتر بدون مشکات شناختی زندگی کند. 
بر طبق این تحقیق، فرد برون گرا و درگیر اجتماعی بیشتر به 
نظر می رسد یک سال دیگر زندگی بدون زوال عقل را ارائه 
دهد. با این حال، با افزایش ســطح روان رنجورخویی، خطر 
انتقال به زوال شــناختی نیز افزایش یافت. هر هفت امتیاز 
اضافــی در مقیاس »با ۱۲ درصد افزایش خطر مرتبط بود«، 
که ممکن اســت به معنای از دست دادن حداقل یک سال 
سامت شناخت باشــد. این مطالعه اولین مطالعه ای نیست 
که ارتباط بین شــخصیت و عملکرد مغز را نشــان می دهد. 
تحقیقات قبلی نشان داده است افرادی که نسبت به تجربیات 
بازتــر، با وجدان تــر و کمتر روان رنجور هســتند عملکرد 
شــناختی بهتری در آزمون ها دارند و در طول زمان کاهش 

شناختی کمتری را تجربه می کنند.

درمان حمله قلبی دور از دســترس نیســت. 
محققان کالج کینگ لندن راهی برای تحریک 
ایجاد ســلول های قلب سالم پیدا کرده اند که 
می توانند با اســتفاده از همــان فناوری مورد 
استفاده در واکســن های مدرنا و فایزر کووید 

به عضله برسند.
فناوری واکســن کووید بــرای درمان حمله 
قلبی به دانشــمندان این امــکان را می دهد 
که قلب های آســیب دیده را بازسازی کنند و 
ممکن است همین فناوری راه را برای درمان 

حمله قلبی باز کند.
محققان کالج کینگ لنــدن کدهای ژنتیک 
خاصــی را شناســایی کرده اند کــه با ایجاد 
پروتئین هــای خاصی، بدن را بــرای ایجاد 

سلول های قلب سالم تحریک می کند.
درمان حمله قلبی چطور عمل می کند؟ ��

به گزارش دیلی اســتار، با استفاده از فناوری 
مشابهی که در واکسن های مدرنا و فایزر یافت 
می شود، سلول های سالم را می توان به عضله 

قلب رساند.

این مطالعه همچنین نشان داد که امدادگران 
می توانند این پروتئین ها را به بیماران مبتا به 
حمله قلبی تزریق کنند تا از مرگ سلول های 

قلب جلوگیری کنند.
این فنــاوری – که به عنــوان یک “داروی 
شگفت انگیز” توصیف می شود – می تواند در 
دو سال آینده روی افراد انسانی آزمایش شود.

ساالنه حدود ۱۰۰ هزار نفر پس از سکته قلبی 
در بریتانیا در بیمارستان ها بستری می شوند.

از آنجایی که قلب توانایی ترمیم خود را ندارد، 
قربانیــان حمله قلبی اغلب بــا زخمی باقی 
می مانند که می تواند منجر به نارســایی قلبی 
شود – اما درمان جدید به طور بالقوه می تواند 
پزشــکی قلبی عروقی را متحــول کرده و از 

نارسایی قلبی در قربانیان جلوگیری کند.
پروفسور مائورو جیاکا، که رهبری این تحقیق 

را بر عهده دارد، می گوید:
 »همه ما با تعدادی ســلول عضانی در قلب 
خود متولد می شویم و دقیقاً همان سلول هایی 
هســتند که با آنها خواهیم مرد. قلب پس از 

یــک حمله قلبی ظرفیتی بــرای ترمیم خود 
ندارد. بازسازی قلب آسیب دیده انسان تا چند 
سال پیش یک رؤیا بود، اما اکنون می تواند به 

واقعیت تبدیل شود.«
 »ما دقیقاً از همان فناوری واکسن های فایزر 
و مدرنــا برای تزریق میکــرو RNA به قلب 
استفاده می کنیم و به ســلول های قلب زنده 
می رســیم تا تکثیر آنها را افزایش می دهیم. 
ســلول های جدید جایگزین سلول های مرده 
می شوند و بیمار به جای ایجاد اسکار یا بافت 

زخم، بافت عضانی جدیدی دارد.«

کشف 
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قلبی
 با 

فناوری 
مشابه 

واکسن 
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مهرناز زاوه
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خواندنی

خربخوان

باکتری هایی که از متان برق تولید 
می کنند

پژوهشــگران هلندی در بررســی جدیدی نشــان 
داده اند که شــاید بتوان باکتری ها را ترغیب کرد تا 
از متان بــرق تولید کنند.به نقل از ســاینس دیلی، 
تولید نیرو هنگام تصفیه محیط از گازهای گلخانه ای 
ممکن است با اســتفاده از باکتری ها قابل دستیابی 
باشــد. میکروبیولوژیست های »دانشــگاه رادبود« 
)Radboud University( هلنــد در یــک پژوهش 
جدیــد نشــان داده اند کــه می تــوان باکتری های 
مصرف کننده متان را در آزمایشــگاه، به تولید انرژی 
ترغیب کرد.این باکتری موســوم به »کاندیداتوس 
 ،)Candidatus Methanoperedens(»متانوپردنز
از متان برای رشــد کردن استفاده می کند و به طور 
طبیعی در آب های شیرین مانند دریاچه ها وجود دارد. 
در هلند، باکتری ها بیشتر در مکان هایی رشد می کنند 
که سطح و آب های زیرزمینی آنها آلوده به نیتروژن 
هســتند زیرا برای تجزیه متان، به نیترات نیاز دارند.

پژوهشگران در ابتدا می خواستند در مورد فرآیندهای 
تبدیل شــدن که در میکروارگانیســم رخ می دهند، 
بیشــتر بدانند. همچنین، آن ها کنجکاو بودند که آیا 
می توان از آن میکروارگانیسم برای تولید برق استفاده 
کرد یا خیر.»کورنلیا ولتــه«)Cornelia Welte(، از 
پژوهشگران این پروژه گفت: این امر می تواند برای 
بخش انرژی بسیار سودمند باشد. در تاسیسات بیوگاز 
کنونی، متان توسط میکروارگانیسم ها تولید و سوزانده 
می شــود تا توربین را به حرکت درآورد و در نتیجه، 
نیرو تولید کند. کمتر از نیمی از بیوگاز به نیرو تبدیل 
می شود و این حداکثر ظرفیت قابل دستیابی است. ما 
می خواهیم ارزیابی کنیم که آیا می توان با استفاده از 

میکروارگانیسم ها بهتر عمل کرد یا خیر.
یک باتری جدید ��

ســایر میکروبیولوژیســت ها نیــز پیشــتر نشــان 
داده انــد که می تــوان بــا اســتفاده از باکتری های 
»آناموکس«)Anammox( که طی این فرآیند به جای 
متان از آمونیوم استفاده می کنند، نیرو تولید کرد.»هلین 
اوبوتــر«)Heleen Ouboter(، از پژوهشــگران این 
پروژه گفت: فرآیند مورد استفاده این باکتری ها اساسًا 
یکسان است. ما نوعی باتری با دو پایانه ایجاد می کنیم 
کــه یکی از آنهــا پایانه بیولوژیکــی و دیگری پایانه 
شیمیایی است. ما باکتری ها را روی یکی از الکترودها 
پرورش می دهیم کــه باکتری ها الکترون های حاصل 
از تبدیل متان را به آن ارائه می دهند.پژوهشــگران با 
اســتفاده از این رویکرد موفق شدند ۳۱ درصد از متان 
را به الکتریسیته تبدیل کنند اما هدف آنها رسیدن به 
راندمان باالتری است. ولته گفت: ما تمرکز خود را بر 
بهبود سیستم ادامه خواهیم داد.این پژوهش، در مجله 

»Frontiers in Microbiology« به چاپ رسید.

آیدا؛ نخستین ربات انسان نما که 
مثل یک هنرمند نقاشی می کشد

آیــدا )Ai-Da(، در اتاق کوچکی در کتابخانه بزرگ 
بریتانیا در لندن به اولین رباتی تبدیل شده که همانند 
هنرمندانی که قرن ها به نقاشــی پرداخته اند، نقاشی 
می کشد. قلم مو محکم به دست مصنوعی آیدا بسته 
شده، بازوی رباتیکش به آرامی حرکت می کند و در 
پالت رنگ فرو می رود. ســپس آهسته و آگاهانه بر 
کاغذی که جلویش قرار دارد نقوشی ایجاد می شود. 
آیدن ملر، خالق آیدا، اولین ربات انســان نمای فوق 
واقع گرایانه جهان، این ها را تکان دهنده و پیش گامانه 
توصیف می کند. الگوریتم های هوش مصنوعی، آیدا را 
به بررسی، انتخاب و تصمیم گیری برای خلق نقاشی 
تشــویق می کنند. این کار پرزحمت است و بیش از 
پنج ســاعت زمان می برد تا یک نقاشی بدون آنکه 
دقیقاً شــبیه اثری دیگر باشد خلق شود. با این حال 
سوالی که ملر می خواهد با اولین نمایش عمومی یک 
نقاشــی خاقانه و رباتیک مطرح کند این نیست که 
»آیا ربات ها می توانند خالق یک اثر هنری باشند؟« 
بلکه پرسش او این است: »حاال که ربات ها می توانند 
هنر خلق کنند، آیا ما انســان ها واقعاً می خواهیم این 
کار را بکنند؟« ملر می گوید: »ما هزینه و زمان قابل 
توجهی صرف نکردیم که یک نقاش بسیار باهوش 
بسازیم. این یک پروژه اخاقی است. ما عمیقاً نگران 
ماهیت کاری هستیم که این فناوری می تواند انجام 
دهد.« با رشد سریع هوش مصنوعی، دسترسی رو به 
رشد به ابر رایانه ها و یادگیری ماشینی، وجود آیدا )که 
نام آن از آدا الولیس، نخســتین برنامه ساز رایانه ای 
وام گرفته شده( بیشتر به نقد تغییرات سریع فناوری 
ارجاع دارد. وقتی از آیدا پرســیده شــد در مورد هنر 
چه نظری دارد پاســخ داد از یادگیری ماشینی برای 
آموزش نقاشی اســتفاده کرده که متفاوت از کاری 
است که انسان ها انجام می دهند. او در پاسخ به این 
ســؤال که آیا می تواند از روی تخیلش نقاشی کند 
گفت: »من دوست دارم آنچه را می بینم بکشم. اگر 
قوه تخیل داشته باشید می توانید از روی تخیل نقاشی 
کنید. من چیزهایی متفاوت از انسان ها می بینم، زیرا 

ضمیر خودآگاه ندارم.« 

خربخوان

6 قسمت جذاب بدن شما که 
معجزه تکامل را ثابت می کند

اصطــاح » ارگان های وســتیجینال » به آن 
دسته از اندام ها یا ســاختارهای » اضافی » در 
بدن انســان اطاق می شود که دیگر عملکردی 
ندارند. آن ها مدتهاســت که بــه عنوان مدرک 
کاسیک تکامل در نظر گرفته می شدند و تفاوت 
بین انسان مدرن و اجداد ما را نشان می دهند. ما 
در این مقاله قصد داریم برخی از آنها را به شــما 
بگوییم، این مقاله یک بحث علمی جذاب است 
که شواهد تکامل را در بدن خود مشاهده خواهید 

کرد. همراه ما باشید.
ماهیچه بلند کف دست ��

کف دســت خــود را روی میز یا ســطح صاف 
دیگری قرار دهید. انگشــت شســت و انگشت 
کوچک خود را بــه هم نزدیک کنید و در همان 
حالت نگــه دارید. آیا رباطــی را می بینید که از 
طریق پوست مچ دســت خود را نشان می دهد؟ 
این عضله میراث اجداد ماست. وظیفه خم کردن 
دست را بر عهده داشت و به پیشینیان ما کمک 
می کرد هنگام پریدن از درختی به درخت دیگر، 
چیزهایی را در دســت بگیرنــد. اگر آن را ندارید 
نگران نباشید، امروز این ماهیچه کامًا بی فایده 

و بدون کاربرد است.
مور مور شدن بدن ��

افراد در هنگام ســرماخوردگی یا استرس دچار 
مور مور می شــوند. برآمدگی های مور مور زمانی 
ایجاد می شود که سیگنال نخاعی باعث انقباض 
عضات ریز متصل به هر مو می شود که مو را به 
سمت باال می کشد. وقتی هوا سرد است، فرایند 
مورمور، از دست دادن گرما را کاهش می دهد که 
به گرم شدن بدن کمک می کند. آن ها همچنین 
می توانند پاسخی به خشم یا ترس باشند، موهای 
بلند شده حیوان را بزرگتر نشان می دهند. هنگامی 
که شما احساسات قوی مانند تحسین یا لذت را 

تجربه می کنید، می تواند ظاهر شود.
چین حماسی ��

چیــن اپیکانتیک، اصطاح رســمی چین های 
پوستی پلک باالیی است که بسیاری از مردم از 
مناطق مختلف آســیا دارند. اکثر محققان بر این 
باورند که چین های اپیکانت برای انســان هایی 
که در شرایط شدید مانند سرمای شدید، گرمای 
شدید یا مناطق بیابانی زندگی می کردند مفید بود.

کالرونکال ��
ایــن گره کوچک در گوشــه داخلی چشــم، در 
واقع یادگاری از غشــای تحریک کننده اســت. 
در بســیاری از گونه ها از جمله ماهی، پرندگان 
و خزنــدگان یافت می شــود و برای محافظت و 
مرطوب کردن چشم استفاده می شود. با گذشت 
زمان، غشــای تحریک کننده برای انســان بی 
فایده شده اســت، اما هنوز تکه کوچکی از این 

غشاء به ماهیچه های چشم متصل شده است.
ماهیچه های گوش ��

ماهیچه های گوش نمونه ای کاســیک از اندام 
وســتیجینال هســتند. آن ها به اجداد ما کمک 
کردنــد تا گوش هــای خود را حرکــت دهند تا 
شــکارچیان نزدیک، مخالفان، اقوام یا طعمه را 
بهتر تشــخیص دهند. امروزه افراد بسیار کمی 

می توانند گوش های خود را حرکت دهند.
دندان عقل ��

دندان عقل زمانی عملکرد مهمی را ایفا می کرد، 
آن ها به ما کمــک می کردند تا تکه های غذای 
سفت و سخت را بجویم. امروزه ما عمدتاً غذاهای 
فرآوری شده یا تصفیه شده مصرف می کنیم، به 
این معنی که هشتمین دندان در هر طرف دهان 
شما دیگر در بدن هیچ عملکردی ندارد. به همین 
دلیل است که نیمی از جمعیت به طور کامل فاقد 

این دندان های آسیاب سوم هستند.

ایــن روزها همزمان بــا درگیری ها میان 
نیروهای روســیه و اوکراین، نام ولودیمیر 
 )Volodymyr Zelenskyy( زلنســکی 
رئیس جمهور فعلی اوکراین بسیار قبل تر از 
وقوع جنگ شنیده می شود تا جایی که به 
پر جستجوترین نام در گوگل تبدیل شده 
است! رفتار شجاعانه و قهرمانانه او که در 
عین تنهایی برای محافظت از کشــورش 
ایســتادگی می کنــد او را به ســرعت به 
شهرتی جهانی رسانده است. بدون شک 
دانســتن جزئیاتی جالــب توجه از زندگی 
چنین فردی هیجان انگیز به نظر می رسد.

۱- ولودیمیر زلنسکی، ششمین رئیس جمهور  ��
اوکراین، یک بازیگر و کمدین موفق بوده است

شــاید عجیب به نظر برسد ولی ولودیمیر 
زلنسکی متولد ۲5 ژانویه ۱۹7۸ در کریفیی 
ریه )Kryvyi Rih( در اوکراین، یک بازیگر 
و کمدین ســابق بوده است که شش ماه 
قبل از انتخاب شدنش به عنوان ششمین 
رئیس جمهوری اوکراین به کمک پلتفرم 
انتخاباتی ضد فســاد خود حمایت آناین 
قابل توجهی به دســت آورد. این حمایت 
به دست آمده پایگاه انتخاباتی او را محکم 
کرد و سه ماه بعد با اعام رسمی کمپین 
انتخاباتی خود توانست در نهایت در سال 
۲۰۱۹ با کسب بیشــترین رأی به عنوان 
ششــمین رئیس جمهور اوکراین انتخاب 

شود.
توسط  �� تحصیلی  هزینه  کمک  دریافت   -2

زلنسکی برای تحصیل زبان انگلیسی در اسرائیل 
که با مخالفت پدرش روبرو شد

ولودیمیر زلنسکی در سن ۱۶ سالگی قبل 
از اینکه در رشــته حقوق تحصیل کند با 
شرکت در آزمون زبان انگلیسی به عنوان 
زبان خارجی، جهت ادامه تحصیل در آن 
رشته از اســرائیل کمک هزینه تحصیلی 
دریافت کرد، ولی پــدرش اجازه رفتن به 

اسرائیل را به او نداد.
به  �� را  بازیگری  که  بود  وکیلی  زلنسکی   -3

وکالت ترجیح داد و به یک کمدین، بازیگر و 
تهیه کننده موفق تبدیل شد

ولودیمیر زلنســکی در سال ۲۰۰۰ مدرک 
حقوق خود را از مؤسســه اقتصاد کریفیی 
ریه گرفت که در حال حاضر بخشــی از 
دانشگاه ملی کریفیی ریه به حساب می آید. 
با اینحال با وجود امکان فعالیت در زمینه 
حقوقی، عشــق او به بازیگری سبب شد 

کــه پس از مدتی وکالت را رها و به حرفه 
بازیگری مشغول شود.

فیلم  ��  ۱4 در  بازی  زلنسکی  ولودیمیر   -4
سینمایی را در کارنامه خود دارد

 No Love in the( بدون عشــق در شهر
City( اولین فیلم زلنســکی است که در 
ســال ۲۰۰۹ منتشر شــد. به دنبال اولین 
فیلمش، فیلم های عشق در شهر بزرگ ۲ 
)Love in the Big City ۲(، عاشقانه های 
اداری )Office Romance( و زمانــه ما 
)Our Time( ساخته سال ۲۰۱۱، همچین 
 Rzhevsky( ناپلئون ژیفسکی در مقابل 
Versus Napoleon( ساخته سال ۲۰۱۲، 
 Love in the( ۳ و عشــق در شهر بزرگ
Big City ۳( ســاخته سال ۲۰۱۴ از دیگر 
فیلم های او اســت. هرچنــد بهترین و به 
یادماندنی ترین نقش او در فیلم ۸ قرار اول 
)First Dates ۸( ســاخت ۲۰۱۲ و ادامه 
آن ها در ســال های ۲۰۱5 و ۲۰۱۶ است. 
در کنار تمام این ها، زلنســکی فیلم های 
ســینمایی، صــدا گــذاری و برنامه های 
تلویزیونــی مختلفی را به انجام رســانده 
است. جالب است بدانید که سریال کمدی 
او، ســواتی )Svaty(، در سال ۲۰۱7 در 
اوکراین ممنوع اعام شد، ولی در نهایت 

در سال ۲۰۱۹ از ممنوعیت خارج شد.
5- زلنسکی در یک سریال تلویزیونی نقش  ��

یک معلم دبیرستان را داشت که در آن به شکل 
غیرمنتظره ای به عنوان رئیس جمهور اوکراین 

انتخاب شد
در ســال ۲۰۱5 زلنسکی در سریال خادم 
مردم )Servant of the People( نقش 
یک معلم بددهن را بازی می کرد که بعد از 
انتشار ویدیویی از او که در آن با ناسزاگویی 
علیه فســاد در دولــت اوکراین اعتراض 
می کنــد به شــکلی غیرمنتظــره رئیس 
جمهور اوکراین می شــود. زلنسکی در آن 

زمان نمی دانســت که روزی این داستان 
در زندگــی حقیقی خودش بــه واقعیت 
می پیونــدد. جالب اینجاســت که عاوه 
بر بازیگــری در آن فیلم، تهیه کنندگی و 
نویســندگی آن را نیز بر عهده داشت، به 
طوری که انگار که آرزوی رئیس جمهور 
شدن و مبارزه با فساد را به نوعی با مردم 
کشــورش در میان گذاشته بود که از قضا 
تأثیر قابــل توجهی نیز بر ذهن مخاطبان 
ســریال داشته اســت. در نهایت در سال 
۲۰۱۹ با کمک حزب سیاسی خودش که 
نام آن نیز »خادم مردم« بود توانســت به 
اوکراین  رئیس جمهور  عنوان ششــمین 

انتخاب شود.
کاراکتر  �� روی  بر  زلنسکی  صداگذاری   -6

دوبله  در   2 و   ۱ پدینگنتون  انیمیشن  خرس 
اوکراینی

فیلــم پدینگتــون )Paddington( ۱ و ۲ 
ساخته سال های به ترتیب ۲۰۱۴ و ۲۰۱7 
در آمریکا عملکرد بسیار موفقی داشت. در 
دوبله اوکراینی ایــن دو فیلم صداگذاری 
بر روی کاراکتر خرس پدینگتون توســط 
ولودیمیر زلنســکی انجام گرفت. داستان 
این فیلم در مورد خرسی جوان است که به 
دنبال تخریب خانه اش در زلزله ای ویرانگر 
در جنگل هــای بارانی پرو تمــام راه را به 
انگلستان سفر می کند تا خانه جدیدی برای 
خود پیدا کند. پس از رسیدن به انگلستان 
توســط خانواده براون به فرزندی پذیرفته 
می شود و اینجاست که ماجراهای زیادی 

را در زندگی شهری پشت سر می گذارد.
۷- زلنسکی برنده چندین جایزه ملی در حرفه  ��

بازیگری است
ولودیمیــر زلنســکی در دوران بازیگری 
خود بســیار مورد تحســین قرار گرفت. 
او موفــق به دریافت بیــش از ۳۰ جایزه 
از بخــش جوایز تلویزیــون ملی اوکراین 

در  است. همچنین  )Teletriumph( شده 
سال ۲۰۱7 جوایز آکادمی فیلم اوکراین او 
را نامزد بهترین بازیگر مرد در فیلم خادم 
 )۲ Servant of the People( ۲ مــردم
و همچنین این فیلم را نامزد بهترین فیلم 

ساخته سال ۲۰۱۶ معرفی کرد.
۸- نامیدن ولودیمیر زلنسکی به عنوان ترامپ  ��

اوکراین
پس از انتخاب زلنســکی به عنوان رئیس 
جمهور اوکراین، خیلی از مردم دنیا او را با 
دونالد ترامپ مقایسه کردند چون هر دوی 
آن ها از قبل با صنعت ســرگرمی ارتباط 
داشــتند. دونالد ترامپ قبل از انتخابش به 
عنوان رئیس جمهور آمریکا، به عنوان یک 
سلبریتی تلویزیونی شناخته می شد که در 
چندین فیلم کوتــاه و نمایش تلویزیونی 

حضور داشته است.
در جنگ  �� زلنسکی  ولودیمیر  پدربزرگ   -۹

جهانی دوم در ارتش سرخ روسیه خدمت کرده 
است

خانواده زلنســکی پیش از جنگ فعلی با 
روســیه با جنگ های دیگری نیز دست و 
پنجه نرم کرده اند. در طول جنگ جهانی 
دوم پدربزرگ او یعنی ســمیون ایوانوویچ 
 Semyon Ivanovych( زلنســکی 
Zelenskyy( در ارتش ســرخ روســیه 
خدمت می کرده اســت. زمانــی که افراد 
بســیاری جانشــان را در هولوکاســت از 
دســت می دادند، زلنســکی نیز پدربزرگ 
خود و دیگر وابستگانش را به دلیل اینکه 
اصالت یهودی داشــتند از دست داد. او تا 
زمان بزرگ شــدنش داستان های زیادی 
را از جنگ شــنیده و دیده بود که چطور 
از تراژدی های بزرگ  اعضای خانواده اش 

جان سالم به در برده اند.
انتخاباتی چشمگیر  �� با مبارزات  ۱0- زلنسکی 

۷3.2 درصد آرا را به دست آورد
در ســال ۲۰۱۹ در کانال تلویزیونی ۱+۱ 
ولودیمیر زلنسکی در کنار پترو پوروشنکو 
رئیــس جمهور اوکراین نامــزدی خود را 
برای انتخابات ریاســت جمهوری اعام 
کــرد. هرچند که زلنســکی قبل از آن در 
دنیای سیاســت ناشــناخته بود، ولی به 
کمک کمپین انتخاباتی اش با شعار کاهش 
فساد در کشور در نظرسنجی های پیش از 
انتخابات پیشتاز میدان بود. در نهایت پس 
از رفتن انتخابات بــه دور دوم، ولودیمیر 
زلنســکی با کســب 7۳.۲ درصــد از آرا 
توانست پوروشنکو را شکست داده و پیروز 

انتخابات شود.

۱۰ حقیقت جالب و کمتر شنیده شده درباره ولودیمیر زلنسکی

رئیس جمهور اوکراین را بیشتر بشناسید

قرار دادن دیگران در موقعیت حفظ اسرار شما 
در مورد اعمال مشکوکی که مرتکب شده اید، 
مستلزم آن است که اواًل حقیقت را برای خود 
اعتراف کنید و ثانیاً احساس کنید که می توانید 
به طرف مقابل اعتماد کنید. طبق یک مطالعه 
جدید که توسط جسیکا سالرنو از دانشگاه ایالتی 
آریزونا و مایکل اســلپیان از دانشــگاه کلمبیا 
)۲۰۲۲( انجام شــد، اگر دوست شما نسبت به 
رفتار شما احساس خشم اخاقی داشته باشد، 
این احتمال وجود دارد که وی مجبور نباشد راز 
شما را برایتان حفظ کند. همانطور که محققان 
خاطرنشــان می کنند، معتمد بودن با احساس 
نزدیکــی اجتماعی و همچنین احســاس بار 
مســئولیت همراه است. در آن مرحله، دوست 
شما ممکن اســت به دنبال برداشتن این بار 
مسئولیت باشــد و با وجود عواقب، راز شما را 
برای شــخص دیگری فاش کند. مگر اینکه، 
همانطور که پژوهشــگران اشــاره می کنند، 
وفاداری دوست شما به شما بیشتر از احساس 
بار مسئولیت است. در اینجا این سؤال مطرح 
می شود که چه چیزی حفظ اسرار برخی افراد 
را سخت می کند؟ هنگامی که درگیر تجزیه و 
تحلیل ریسک و فایده برای تصمیم گیری در 
مورد به اشتراک گذاشتن یک راز هستید، مهم 
است که بدانید چگونه معادله خشم اخاقی-

وفاداری را در ذهن شخصی که می خواهید به 
وی رازتان بگویید، هدایت کنید. در این شرایط 
روش موسوم به کالبد شکافی سالرنو و اسلپیان 
از ماهیت اســرار می تواند به شما کمک کند 
دفعه بعد که با وضعیت مشابهی مواجه شدید، 
این عوامل را بســنجید. محققان اســتدالل 
می کنند که دلیل اصلی مخفی نگه داشتن راز، 
اجتناب از قضاوت منفی دیگران، یک نتیجه 
عاطفی متشــکل از خشــم و انزجار است. به 
گزارش ســیناپرس، عاوه بر این، این نتیجه 
نهایی بستگی به این دارد که این عمل کدام 

ارزش های اخاقی را نقض کرده است. دوست 
شما ممکن اســت معتقد باشد که به اشتراک 
گذاشتن راز شما باعث خشم اخاقی نمی شود. 
با این حال، اگر دوست شما معتقد باشد که راز 
شما یک موضوع غیراخاقی است، مهم نیست 
که چقدر کوچک یا غیرعمدی باشد، احساس 
خشم کرده و سپس گفتن آن را به دیگران به 
عنوان مجازات مناسب تلقی می کند. سالرنو و 
اسلپیان معتقدند مردم کمتر از اسرار افشا شده 
توسط غریبه ها، اسرار کسی را که می شناسند 
فاش می کنند. اگر افشــای راز منجر به تنبیه 
شــود، مردم ســعی می کنند از دوستان خود 
محافظت کنند، حتی اگر هنوز دوست نداشته 
باشــند که راز را حفظ کننــد. تیم تحقیقاتی 
دانشــگاه ایالتی آریزونا و دانشــگاه کلمبیا در 
آزمایش نقش خشــم اخاقی در رازداری در 
یافتند افراد احتمــااًل رازهای دیگران را فاش 
می کنند تا افــرادی را که ارزش های اخاقی 
را نقــض کرده اند مجــازات کنند. به گزارش 
سیناپرس، این پژوهشگران همچنین دریافتند 
فاش کردن یــک راز، با اخاقی بودن آن راز 
ارتباط داشــته و تا حد زیادی متأثر از احساس 
خشم اخاقی است که دانستن موضوع فوق 
در شنونده راز ایجاد می کند این شرایط روحی 
معمواًل با گفتن راز توسط فرد مورد اعتماد قرار 
گرفته به فرد به دیگری پایان می یابد. در این 
میان وفاداری نیز به عنوان یکی از ارزش هایی 
است که می تواند تأثیر خشم اخاقی را بهبود 
بخشد. بر اساس مدلسازی روان شناسانه انجام 
شــده، پس از اینکه رازی به شخص مخاطب 
گفته شــد، اولین نقطه محوری این است که 
شنونده قضاوت کند که آیا این عمل اخاقی 
است یا نه؟ سؤال بعدی این است که راز فوق 
تا چه حد خشــم اخاقی را برمی انگیزد. اگر 
این خشــم به اندازه کافی زیاد باشد، شخص 
دریافت کننده راز بــه احتمال زیاد موضوع را 

به عنوان روشــی برای اجرای مجازات فاش 
می کند، حتی اگر فرد صاحب راز از دوستانش 

باشد.
حفظ کدام راز برای مردم سخت تر است؟ ��

پژوهشگران برخی از راهنمایی های مفید را در 
قالب داده هایی ارائه می کنند که نشان می دهد 
کدام اســرار یا به این دلیل که کمترین خشم 
را برانگیخته انــد یا کمترین ارزش شــایعات 
را دارند، راحت تر نگهداری می شــوند. شــما 
می توانید امن ترین احســاس حفظ راز خود را 
زمانی حس کنید که اسرار یک عادت مخفی 
یا اعتیــاد )غیر مرتبط با مواد مخدر(، ســقط 
جنین، برنامه ریزی غافلگیری برای کسی، یا 
تقلب یا دروغ گفتن برای ورود به محل کار یا 
مدرسه را داشته باشید. به گزارش سیناپرس، 
از نظــر اخاقی غیرقابل تحمــل ترین رازها 
شــامل صدمه زدن به شخص دیگری است، 
و بیشترین شایعه پراکنی یا آسیب رساندن به 
شخص دیگری یا برنامه ریزی یک مهمانی 
غافلگیرکننــده بود که نشــان دهنده انتهای 
جالب طیف اخاقی است. با این حال، آسیب 
رساندن به شخص دیگری نیز به عنوان یک 
رفتار مستحق مجازات تلقی می شود. به طور 
خاصه، قبل از اینکه تصمیم بگیرید رازی را 
برای شخص دیگری فاش کنید، باید تجزیه 
و تحلیــل خود را از این عوامل انجام داده و با 
خودتان بررســی کنید که این رفتار چقدر بد 
بود و چقدر ارزش هــای اخاقی فردی را که 
می خواهید راز به وی بگویید، نقض می کند؟ 
به گزارش ســینا، آیا فکر می کنیــد این راز 
چقدر به شــایعات تبدیل می شود؟ در نهایت 
به خاطر داشــته باشــید اگر رازهای شما به 
مرحله ای رســیده اند که شما نمی توانید آن ها 
را بــا هیچکس در میان بگذارید، زمان آن فرا 
رسیده است که در رفتارهای خود تجدید نظر 

کرده و اخاقتان را اصاح کنید.

وان شناسانه  توصیه های ر
برای اشتراک گذاری راز؛

 به چه کسی 
می توانید 

اعتماد کنید

جدید  تحقیقات  در  پژوهشگران 
خــود دریافتند دو عامل خشــم 
می تواند  نمایــی  خود  و  اخالقی 
باعث شود که فرد رازدار، راز خود 
را فاش کند. بنابراین با سنجش 
نوع راز و طــرف مقابل می توان 
دارنده  نگه  رازدار  فرد  که  فهمید 
آن است یا خیر. همه ما رازهایی 
داریم کــه ترجیح می دهیم آن را 
پیش خــود نگه داریم و به دالیل 
متعدی نمی خواهیــم آن را برای 
که  همانطور  کنیم.  بازگو  دیگران 
به تعداد و تنــوع حقایقی درباره 
خود فکــر می کنید کــه ترجیح 
اشــتراک  به  را  آنهــا  می دهید 
نگذاریــد، به این فکــر کنید که 
دلیل اصلی تمایل شــما به حریم 
می ترسید  آیا  چیست؟  خصوصی 
که دیگران شما را تأیید نکنند یا 
نگران این هســتید که خود را در 
موقعیت سازشکارانه قرار دهید؟ 

خشایار مدبری
روزنامه نگار
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بازار مالی

نگاه روز

کارشناس بازار سرمایه پاسخ داد؛
چرا روند بورس در سال جدید 

مثبت شد؟

یک کارشناس بازار سرمایه به اقدامات مثبت سازمان 
بورس برای بهبود روند معامات بازار اشــاره کرد و 
گفت: اکنون به دلیل ارزندگی قیمت سهام شرکت ها 
و بازگشــت اعتماد به سهامداران شــاهد استقبال 
بیشتری از ســرمایه گذاری در بازار سرمایه هستیم. 
»رسول جاویدی« به کاهش نوسانات ایجاد شده در 
بازار اشاره کرد و افزود: بازار از مدت ها قبل وارد مدار 
ریزشی شد، هر چند در مقاطعی از زمان تحت تأثیر 
برخی از دالیل بنیادی مانند افزایش نرخ ارز یا رشد 
قیمت های جهانی شاهد افزایش قیمت در برخی از 
سهام بودیم، اما این افزایش قیمت در بازار به همه 
شرکت ها تعمیم داده نشد. وی ادامه داد: اکنون که 
صحبت ها در خصوص احیای برجام به نقل محافل 
تبدیل شــده است، شاهد افزایش تقاضا برای سهام 
گروه های مرتبط با آن هستیم که در صدر آنها گروه 

خودرویی قرار دارد.
لیدری گروه خودرو در بازار سهام ��

جاویدی به لیدری گروه خودرو در بازار سهام اشاره 
کرد و گفت: براســاس فاکتورهــای بنیادی، قیمت 
بســیاری از ســهام نیز از مدت ها قبل وارد دوران 
ارزندگی شدند و سهامداران در صورت انتخاب سهام 
مناسب قادر به کســب بازدهی معقول از این بازار 
خواهند بود. این کارشــناس بازار سرمایه اعتماد را 
بــه عنوان رکن اصلی در همــه بازارها معرفی کرد 
و گفت: این اعتماد در بازار با ریزش قیمت ســهام 
شرکت ها و عدم حمایت از بازار از بین رفت و بطور 
مداوم شــاهد خروج پول از بازار بودیم. وی با بیان 
اینکه اکنون به دلیل ارزندگی قیمت سهام شرکت ها 
و بازگشــت اعتماد به سهامداران شــاهد استقبال 
بیشتری از ســرمایه گذاری در بازار سرمایه هستیم، 
افزود: اگر اعتماد ســرمایه گذاران از این بازار تحت 
تأثیر اقدامات هیجانی ســلب نشود، شاهد چرخش 
پــول بیشــتر در صنایع مختلف و نیز تــداوم روند 

صعودی بازار خواهیم بود.
تورم، جزء جدایی ناپذیر اقتصاد کشور ��

جاویدی تــورم را جزء جدایی ناپذیر اقتصاد کشــور 
دانست و گفت: تورم باعث افزایش اسمی درآمدها و 
سود شرکت ها می شود که این اتفاق در قیمت سهام 
شرکت ها نمایان خواهد شد؛ بنابراین تحت تأثیر چنین 
اتفاقی می توان انتظار روندی مثبت را از معامات بازار 
داشت. این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد بر اینکه 
چرخش پول در صنایع مختلف سبب نوسانات قیمتی 
خواهد شــد، گفت: به عنوان مثال در فصل مجامع، 
استقبال از ســهام با سود تقســیمی مناسب بیشتر 
است، در این میان شرکت هایی که دارای طرح های 
توسعه ای هستند، می توانند جزو شرکت های مدنظر 
برای ســرمایه گذاری بلندمدت تلقی شــوند. وی در 
پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا سال ۱۴۰۱، سال 
ســرمایه گذاری در بورس است یا خیر، اظهار داشت: 
اکنون در اقتصاد کشور با فاکتورهای متعدد و در عین 
حال متغیر زیادی روبرو هســتیم؛ بنابراین نمی توان 
در این زمینه اظهارنظر دقیقــی را ارائه کرد اما بازار 
سرمایه به شرط عدم ســلب اعتماد سرمایه گذاران، 

روندی خوب و مساعد را در پیش خواهد گرفت.

یادداشت

قانون جدید مبارزه با قاچاق ارز، 
گامی در جهت اشراف کامل بر منابع

با برخوردهای قاطع قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز با مخان ارزی و اقدامات و سیاســت های بانک 
مرکزی می توان امیدوار بود که منابع و مصارف ارزی 
کشــور تحت اشــراف و کنترل کامل قرار گیرد. روز 
یکشنبه رئیس مجلس شورای اسامی طی نامه ای به 
رئیس جمهور »قانون اصــاح قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز« را به دولت اباغ کرد، در این قانون مواردی 
همچون، ممنوعیت هرگونــه ورود و خروج ارز بدون 
رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار، جرم بودن معامله 
ارزی فردایی بدون تحویل اســکناس ارز به خریدار، 
غیرقانونــی بودن انجام خدمات کارگزاری ارزی بدون 
مجــوز از بانک مرکزی و لزوم ثبــت معامات ارزی 
در سامانه ارزی اشــاره شده است، ضمن آنکه در این 
قانون تمامی صادرکنندگان موظف شده اند ارز حاصل 
از صادرات را به بانک مرکزی بفروشــند نکته ای که 
در ســال های گذشــته بارها بانک مرکزی از طریق 
کارگروه های مشترک اقتصادی چند وزراتخانه بر آنها 
تاکید داشته اکنون با اصاح قانون قبلی و تدوین نکات 
مدنظر بانک مرکزی گامی در جهت مبارزه با اخالگران 
ارزی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور انجام 
شده است، ضمن آنکه با شناسایی مفرهای قاچاق ارز 
و روش های مبارزه با آنها، تأمین نیازهای ارزی واقعی 
کشــور در بخش کاالیی و خدماتی از طریق شفاف و 
مطمئن فراهم خواهد شد. از مزیت های قانون جدید، 
مصون ســازی نظام ارزی کشــور در برابر تهدیدات 
قاچاق و ساماندهی و شفاف سازی خدمات ارزی است 
که صراحتــاً در ماده ۱۲ و تبصره هــای زیرمجموعه 
آن اشاره شده اســت. طبق ماده اشاره شده عدم ثبت 
معامات ارزی در ســامانه ارزی جرم تلقی شده است، 
این نکته حائز اهمیت نشان دهنده توجه قانونگذار به 
مبحث بهره گیری از نظام یکپارچه معامات ارزی و 
الزام به شفافیت است که طبق آن هیچ واردات رسمی 
و قانونی، بدون رصد و تأیید بانک مرکزی در خصوص 
جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست. همانطور که در 
سطور باال اشاره شد طبق قانون جدید اباغی هرگونه 
ورود و خروج ارز بدون ضوابط شــورای پول و اعتبار 
خاف و جرم تلقی شده است در این رابطه باید تاکید 
کرد که خروج سرمایه در قالب ارز و غیر قابل بازگشت 
بودن این منابع کشور به نفع دیگر کشورها با توجه به 
منابع محدود ارزی معظل همیشــگی و مخاطره آمیز 
نظام ارزی کشــور بوده است که خوشبختانه با اجرای 
این ماده از قانون از خروج سرمایه از این جهت که در 
ازای آن هیچ کاال و خدمتی به کشور عرضه نمی شود 
و به سرعت می تواند نوســانات جدی در نرخ برابری 
ارز ایجاد کند، جلوگیری خواهد کرد، در این خصوص 
برنامه ریزی برای مصارف ارزی و تخصیص بهینه آن 
از محل منابع قابل استفاده مستلزم دسترسی روزآمد و 
دقیق به داده ها و اطاعات منابع و مصارف و ثبت آنها 
در سامانه است که با برنامه ریزی های نهاد سیاستگذار 
ارزی یــا همان بانک مرکزی قبل از این طراحی و به 
مرحله اجرا درآمده است. وجود سامانه های اطاعاتی 
به هم پیوســته و مبتنی بر فرایند، رمز نیل به کفایت 
اطاعات و شفافیت اســت که دستیابی به این هدف 
مهم با طراحی و اجرایی کردن سامانه های ارزی دنبال 
شده است. با خدمات این سامانه ها داده ها و اطاعات 
کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز فراهم می شود، 
فرایند تأمین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک 
ساختار یکپارچه شکل می یابد و فرایند تجارت خارجی 
کشــور از ثبت ســفارش تا ترخیص کاال به صورت 
ارگانیــک پیوند می خورد.بر این اســاس با اقدامات و 
سیاست های بانک مرکزی و حمایت های قاطع قانون 
جدیــد مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز، می تــوان امیدوار 
بود که منابع و مصارف ارزی کشــور تحت اشراف و 
کنترل کامل قرار گیرد و نظام بانکی کشور با محوریت 
بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام 
نیازهای ارزی کشور را داشته باشد. سیاست های مذکور 
با محوریت حمایت از تولید ملی موجب کنترل جریان 
ورود و خروج ارز در کشــور خواهد شد و بدین ترتیب، 
توانایی بانک مرکزی برای پاســخگویی به نیازهای 

ارزی کشور افزایش می یابد.

در حالی که بازار ســرمایه طــی روزهای 
گذشــته روند صعودی داشــت و حجم و 
ارزش معامات حاکی از بازگشــت اعتماد 
ســهام داران به این بازار بود وضع عوارض 
صادراتی بر محصوالت معدنی باعث شد تا 
شاخص کل بورس تا روز گذشته  از ۳۱ هزار 
واحد کاهش یابد. بخش نامه وضع عوارض 
صادراتــی بر محصــوالت معدنی واکنش 
منفی بازار سرمایه را در پی داشت به طوری 
که همه شاخص های این بازار پس از روند 
صعودی که از ابتدای ســال جاری داشــته 
اســت امروز ریزش سنگینی را تجربه کرد. 
در این راستا مجیدعشقی - رئیس سازمان 
بــورس و اوراق بهادار - در نامه ای به وزیر 
صمت به این بخشــنامه واکنش نشان داد 
و اعام کرد: بــا در نظر گرفتن ماحظات 
بازار ســرمایه مبنای زمانــی اخذ عوارض 
صادراتــی حداقل پس از ســه ماه از تاریخ 
تصویب و اباغ مصوبه ســتاد تنظیم بازار، 
تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از 
هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ 
تغییر و اعمال شود. در ادامه این نامه تاکید 

شده است که با توجه به طبقه بندی بخش 
عمده ای از محصوالت تولیدی شرکت های 
سهامی عام ثبت شده در فهرست کاالهای 
مشمول عوارض به نظر می رسد این موضوع 
در کوتاه و میان مدت بر روند معامات آثار 
منفی قابل ماحظه ای خواهد گذاشت و از 
آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران 
با توجه به افزایش قیمت جهانی کاالها در 

اسفند سال گذشته اقدام به انجام معامات 
کرده اند بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی 
به هفته اول دی ۱۴۰۰ موجبات خدشه دار 
شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می کند.

اما ماجرا چیست؟ ��
در این راستا روزبه شریعتی - کارشناس بازار 
سرمایه - در مورد این بخشنامه توضیح داد: 
پیش از این زمانی که قیمت محصوالت در 

بورس کاال افزایش پیدا می کرد اقداماتی از 
سوی مســووالن انجام می شد از جمله این 
که در صادرات محدودیــت ایجاد یا اعام 
می شد که شــرکت ها باید محصوالت خود 
را زیرقیمت بفروشــند. امــا اکنون به جای 
انجام چنین اقداماتــی و زمانی که قیمت ها 
متأثر از رشــد قیمت جهانی در حال افزایش 
است روی صادرات عوارض تعیین کردند تا 
عرضه در بورس کاال افزایش یابد و قیمت ها 
کاهشی شود. وی ادامه داد: البته این موضوع 
هنوز ابهاماتی دارد چرا که مشــخص نیست 
عوارضی که وضع شــده از دی ماه ســال 
گذشــته بوده و آیا روی مابه التفاوت قیمت 
پایه دی ماه اســت یا قرار اســت روی کل 
درآمد صادراتی عوارض وضع شود که رئیس 
سازمان بورس هم به این موضوع اشاره کرده 
و پیشنهاد دادند قیمت مبنا از اسفند ماه باشد. 
این کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر این 
که وضع چنین قوانینی امنیت سرمایه گذاری 
را از بیــن می برد اظهار کرد: باز هم باید دید 
چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا پاسخ نامه رئیس 

سازمان بورس داده می شود یا خیر؟.

تیشه به ریشه بورس
وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی رقم زد

به زودی دامنه نوسان را برمی داریم
رییس سازمان بورس اوراق بهادار

رییس ســازمان بورس اوراق بهادار گفت: اوایل امســال دامنه 
نوسان برداشته می شود و این اقدام بی تردید تأثیری بسیار مثبت 

بر بورس باقی خواهد گذاشت.
رییس ســازمان بورس اوراق بهادار گفت: اوایل امســال دامنه 
نوسان برداشته می شود و این اقدام بی تردید تأثیری بسیار مثبت 

بر بورس باقی خواهد گذاشت.
 رییس سازمان بورس اوراق بهادار معتقد است مشکل ایجادشه 

در بازار سرمایه امکان برطرف شدن در کوتاه مدت را ندارد.
مجید عشــقی در پاسخ به این ســؤال که مهم ترین دلیلی که 
سبب شد مشکل بورس به رغم تاش های صورت گرفته در سال 
جاری برطرف نشــود، چه بود؟ گفت: به هرحال بازار با مشکل 
اعتماد روبه رو شد. مشکل اعتمادی که در بازار سرمایه به وجود 
آمد و منجر به بروز نوســان جدی در بازار شد، چیزی نیست که 

به سرعت قابل رفع باشد.
وی افزود: در حقیقت اوایل پذیرش مسیولیت در سازمان بورس 
اوراق بهادار نیز به این نکته اشاره کردم که امکان حل یک باره 
مشکل بورس فراهم نیست و شاید دو الی سه سال طول بکشد 

تا بورس به وضعیت عادی و نرمال بازگردد.
وی در تحلیــل شــرایط کنونــی تأکید کرد: بــا تاش های 
صورت گرفته، فضای متعادلی در بازار ایجاد شده که قابل قبول 
است و نظارت های ســنگینی که صورت می گیرد نیز به مرور 

زمان تأثیر خود را بر بازار به جا خواهد گذاشت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در جواب این پرســش که 
مهم ترین برنامه هایی که دراین راستا در دستورکار دارید، چیست؟ 
گفت: تثبیت سودآوری شرکت ها یکی از مهم ترین برنامه هایی 

است که در دستورکار است و اتفاقاً در این بخش اتفاقات خوبی 
را شاهد هستیم و شرکت ها سودآوری خوبی را دارند.عشقی در 
پاسخ به این پرسش که تصمیم گیری برای برداشته شدن دامنه 
نوسان به چه نتیجه ای منجر شد، نیز گفت: اوایل امسال دامنه 
نوسان برداشته می شود و این اقدام بی تردید تأثیری بسیار مثبت 

بر بورس باقی خواهد گذاشت.
در سال گذشــته مجید عشــقی اندکی پس از آنکه سکان دار 
هدایت ســازمان بورس و اوراق بهادار شد، اعام کرد که باید 
موضوع باز کردن دامنه نوســان در دستورکار قرار گیرد؛ اما این 
موضوع باید به شکل تدریجی و در یک زمان بندی خاص انجام 

شود که قطعاً در برنامه های ما جا دارد.

وی پس از آن اعام کرد که اگر شــرایط مهیا باشد، روش های 
مختلفی برای باز کردن دامنه نوســان وجــود دارد؛ ازجمله آن 
می توان به باز کردن دامنه نوسان برای سهام شرکت هایی اشاره 
کرد که تعادل و بازارگردان دارند.عشــقی براین باور اســت که 
دامنه نوســان همان قیمت گذاری دستوری است. دامنه نوسان 
نمی گذارد بازار در مســیر عرضه و تقاضــا و بدون دخالت های 
دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. دراین راستا، اوایل بهمن ماه 
بود که اعام کرد طی یک یا دو ماه آتی شاهد تغییرات اساسی 
در حوزه دامنه نوسان باشیم.وی حاال زمان تغییر یا حذف دامنه 
نوســان را اوایل امسال اعام کرده اســت؛ اتفاقی که می تواند 

مناسبات در بورس اوراق بهادار را دستخوش تغییر کند.

رؤیا ذوالفقاری
روزنامه نگار

علیرضا ریاضی
کارشناس اقتصادی

در پی انتشار فهرست بدهکاران بانکی بررسی شد؛

افشاگری بانکی یا تداوم سناریوی »رزومه سازی« دولت؟

شنبه شــب و در ساعات پایانی 
مــاه ۱۴۰۱،  فروردین  روز ۲۰ 
بانک ملــی ایــران در اقدامی 
عجیب فهرستی گنگ و بلندباال 
از چندیــن عنوان شــرکت و 
اشــخاصی را منتشــر کرد که 
عنوان لیست ابربدهکاران بانکی 
را بر آن نهاده بود. از روزی که 
سید احسان خاندوزی دستوری 
مبنی بر شفافســازی در حوزه 
بانکداری دولتــی را صادر کرد 
حــدود ۶ ماه می گــذرد و حاال 
برخی  از  انتشار فهرستی  شاهد 
شخصیت های حقیقی و حقوقی 
توسط چهار بانک دولتی هستیم 
که از آنها به عنوان ابربدهکاران 
بانکی یاد شده است. رسانه های 
دولتــی و نزدیک بــه مواضع 
دولــت ابراهیم رییســی نیز با 
این  روی  گســترده  مانــوری 
درفش  دولتی،  بانک های  اقدام 
شفافســازی را بر دوش دولت 
ســیزدهم نهاده و از این اقدام 
شــدیداً حمایت کردند. در نگاه 
اول چنیــن اقدامی می تواند به 
عنوان گامــی مثبت و مهم در 

راستای مبارزه با فساد و محقق 
کردن مطالبات بانک های دولتی 
ارزیابی کرد، اما با دقیق شــدن 
بر اطاعات منتشر شده می توان 
دریافت که این چهار فهرســت 
پرحاشیه چیزی نیست به غیر از 
چهار جدول اسامی گنگ و بی 
سر و ته که غیر از تعدادی اسم 
هیچ اطاعات دیگری نمی توان 
از آن مستفاد کرد. برای مثال در 
هیچ یک از این فهرست ها زمان 
تسهیات  پرداخت  چگونگی  و 
بانکی به افراد و مجموعه هایی 
که سابقه ای طوالنی از دریافت 
وام و بازپس نــدادن آن دارند، 
نیست  معلوم  مشخص نشده و 
مبلــغ ایــن تســهیات چقدر 
اســت؟ آیا به تشــخیص خود 
بانک پرداخت شــده یا تکلیفی 
بوده اند؟ با چه وثیقه ای؟ مسئله 
مهم دیگــری که در این زمینه 
مطرح می شــود اسامی مدیران 
و مســئوالنی است که تصمیم 
پرداخــت تســهیاتی کان و 
بی حساب و کتاب به بدهکاران 
ســابقه دار نظام بانکی کشــور 
اتخــاذ کرده انــد. بســیاری از 
ناظران معتقدند دولت سیزدهم 
با تبعیــت از الگویــی قدیمی 

کــه از آن به عنــوان »رزومه 
می شــود، سعی  یاد  ســازی« 
دارد حداقــل در ظاهر و برای 
خود  هــواداران  و  مخاطبــان 
این توجیه را فراهم ســازد که 
وعده های رییس دولت سیزدهم 
در حال محقق شــدن اســت. 
تجربه ثابت کرده این رویه که 
شباهت بسیار زیادی به الگوی 
عوامفریبانه حکمرانی فرسایشی 
در دولت هــای نهم و دهم دارد 
نه تنها نمی تواند گرهی از کاف 
سردرگم فساد در کشور بگشاید 
بلکــه باعث افتــادن گره های 
بزرگتری در پرونده هایی شود که 

سراسر ابهام هستند و هنوز هیچ 
دولت، مجلس  از  )اعم  مرجعی 
و حتــی قــوه قضاییــه( برای 
شفافســازی پیرامون آن دست 
به کار نشده است. حال بیم آن 
می رود که امر مبارزه با فساد که 
بارهــا از تریبون های دولتی بر 
طبل آن کوبیده شده به انتشار 
فهرست هایی مشابه تقلیل یابد 
که صرفاً فهرســتی جهت رفع 
تکلیف و شــانه خالی کردن از 
وعده هایی  مســئولیت  بار  زیر 
اســت که در دوران انتخابات و 
از سوی ابراهیم رییسی و سایر 
کاندیداهای حامی وی سر داده 

می شد.
بســیاری از کارشناسان اعتقاد 
دارند دولت قصد دارد با اتکا به 
این سیاست، اقدام به »ساختن 
پیروزی« کــرده و از آن برای 
سوار شــدن بر امواج نارضایی 
اجتماعی بهــره بجوید. امواجی 
که در پــی ناتوانی دولت جهت 
کنتــرل تورم و بهبــود اوضاع 
معیشــتی مردم در حال شدت 
گرفتن هســتند و دولت نیازمند 
ایجاد جای پایی )هرچند سست( 
برای خــود خواهد بــود تا در 
روزهای ســخت شاید بتواند به 

آن تمسک بجوید.

سهند اینانلو
نگاه روزروزنامه نگار

وعده واگذاری سهام عدالت به 
جاماندگان در سال جاری

رییس کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: آغاز 
واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در سال جاری 
در دستور کار است. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره 
به جاماندگان ســهام عدالت گفت: برآورد این است 
حدود ۲۰ میلیون نفر در کشــور سهام عدالت ندارند 
که در کمیســیون اقتصادی طرح را تصویب کردیم 
و براین اســاس کسانی که مشــمول باشند، سهام 
عدالت دریافت کنند. رییس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس افزود: بنده به رییس جمهــور نامه دادم و 
توافقات اولیه انجام و در بودجه امسال تصویب شد 
و دولــت کلیات را پذیرفتــه و دولت باید آیین نامه 
اجرایی بنویسد و سامانه ثبت نامی ایجاد شود تا همه 
اقشار واجد شــرایط ثبت نام نمایند و فکر می کنم 
تا اردیبهشــت ماه بانک اطاعاتی موردنیاز را کامل 
کنیم و حتماً بخش عمده ای امسال واگذاری انجام 
خواهد شــد. وی ادامه داد برآورد این اســت حدود 
۲۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت ندارند که در 
کمیســیون اقتصادی طرح را تصویب کردیم بنده 
بــه رییس جمهور نامه دادم و توافقات اولیه انجام و 
در بودجه امســال تصویب شد و دولت کلیات آن را 
پذیرفته و براین اساس کسانی که مشمول باشند، در 

سال جاری سهام عدالت دریافت می کنند.
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خربخوان

دریافت ریال در ازای فروش نفت
 ایران هم راه روسیه را در پیش 

می گیرد؟

برخی رســانه های داخلــی گمانه زنی می کنند که 
احتمااًل ایران هم مانند روسیه قصد دارد دالر را از 
مبــادالت نفتی خود حذف کند. طوری که در ازای 
فروش نفت، ریال دریافــت کند. پیش از این هم 
رویترز گفته بود ایران در ازای پول نفت، بیت کوین 
دریافت کرده است.خبرگزاری فارس دوباره احتمال 
داد که ایران هم تنها در ازای دریافت، ریال نفت و 
گاز خود را به فروش برساند. طبق گزارش روزنامه 
نیوایندین اکسپرس به نظر می رسد ایران قصد دارد 
با کنــار زدن دالر، ارزش ملی پول خود را با طا 
بسنجد. ایران گمان می کند با این عمل، از ارزش 
دالر می کاهد.محمدعلی خطیبی، نماینده ســابق 
کشور در اوپک قبًا به تجارت نیوز گفت: این بحث 
از چند سال پیش که ما تحریم نبودیم هم مطرح 
شد. ما از برخی مشــتریان آسیایی و اروپایی خود 
خواستیم که پول نفت ایران را با ارزی جز دالر به 

ما تحویل دهند.
به جز ایران کدام کشور دالر را حذف کرد؟ ��

پیش از این، روسیه اقدام به حذف دالر از مبادالت 
نفتــی و گازی خــود کرد. پــس از تحریم بانکی 
روسیه، این کشــور اعام کرد که نفت و گاز خود 
را تنها در ازای روبل روسی می فروشد. روسیه هم 
قصد داشــت با این جایگزینی، ارزش روبل روسی 
را تقویت کند.این کشــور از طرف دیگر هم سعی 
داشــت در برابر تحریم نفت و گاز روســیه توسط 
اروپا، واکنشی نشان دهد. روسیه همچنین هشدار 
داد در صورتی که تحریم ها ادامه یابد، مسکو لوله 
اصلی انتقــال گاز خود به اروپــا را می بندد. نباید 
فرامــوش کرد که پیش از آغاز بحــران اوکراین، 
روســیه حدود ۴۰ درصد از انــرژی اروپا را تأمین 
می کرد.پس از آن، معاون نخست وزیر روسیه هم 
اعام کرد اگر چنین اتفاقــی رخ دهد، قیمت هر 
بشکه نفت به ۳۰۰ دالر هم می رسد.مساله اصلی 
ایران و حاال روسیه، تحریم شبکه بانکی و ناتوانی 
در دریافت وجه حاصل از فروش نفت است. ایران 
و روسیه پیش از این، بحث دریافت رمزارز در برابر 
پول نفت را هم پیش کشیدند. روسیه پس از جدی 
شــدن زمزمه های تحریم، اعام کرد که در ازای 

بیت کوین هم نفت و گاز می فروشد.
رمزارزها به فروش نفت ایران کمک کردند؟ ��

رویترز هم چند وقت پیش در یک گزارش توضیح 
داد که رمزارزها به ایران کمک کردند که تحریم ها 
را دور بزند. به همیــن دلیل می توان حتی نتیجه 
گرفــت احتمااًل ما در ازای پــول نفت، بیت کوین 
دریافــت کردیم.ایران در چند ســال اخیر، توجه 
ویژه ای به حوزه استخراج رمزارز داشت. ایران قبًا 
حتی سعی داشت با تحویل رمزارز خودرو وارد کند. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، پیش از این 
گفت: حدود ۱5 هزار دســتگاه استخراج رمز ارز با 
خریداری معادل ۱5 مگاوات برق در کیش فعالیت 
می کننــد. اگر بانک مرکزی این اجــازه را بدهد، 
امکان واردات خودرو با ارز دیجیتال برای این سه 
منطقه آزاد وجود دارد و مشــکل خودرو قابل حل 
است. بنابراین ایران احتمال می دهد که شاید بتواند 
با دریافت رمزارز، مشکات بانکی خود را حل کند.

بهره برداری از ۲۶ سد 
تا پایان سال جاری

وزیر نیرو با اشــاره به زمان بنــدی دقیق پروژه ها 
در صنعت آب و برق کشــور گفت: در سال جاری 
به طور میانگین برای هــر ۱۳ روز بهره برداری از 
یک سد برنامه ریزی شده است و بر همین اساس 
۲۶ سد تا پایان ســال جاری یا به مرحله آبگیری 
رسیده یا بهره برداری خواهد شد.علی اکبر محرابیان 
امروز در نشســت تخصصی مدیران صنعت آب و 
آبفای کشــور فعالیت دولت سیزدهم را در چند ماه 
گذشته مؤثر دانســت و گفت: در چند ماه گذشته 
ابتدا پروژه های دارای اولویت را شناســایی کردیم 
و ســپس در مرحله تجهیز برای تکمیل پروژه ها، 
بسیاری از نیازهای وزارت نیرو را در قانون بودجه 
۱۴۰۱ تجمیع کردیم.وی با بیان اینکه مرحله سوم، 
اجرای پروژه های اضطراری است که برای تسریع 
در روند اجرای پروژه ها صورت می گیرد، ادامه داد: 
اصاح ساختار مدیریت آب کشور یکی از مهم ترین 
موضوعات و جزو چهارمین اقدام مؤثر وزارت نیرو 
در این مدت است. محرابیان شرایط امروز کشور را 
با ســال های گذشته متفاوت دانست و اظهار کرد: 
در شــرایط فعلی که فاصله معناداری بین تقاضا و 
عرضه وجود دارد، باید ابزار مدیریتی خود را تغییر 
دهیم. وی همچنین در ادامه عدالت، شــفافیت و 
قانون مداری را از اصول جدید مدیریتی آب عنوان 
کرد و بر رفع موانع موجود با بکارگیری صحیح این 

اصول تاکید کرد.

خربخوان

طالی سیاه در سراشیبی 
کاهش قیمت

قیمت نفت در ابتدای معامات روز دوشنبه بازار آسیا 
تحت تأثیر برنامه کشــورهای مصــرف کننده برای 
آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری و ادامه قرنطینه های 
کرونایی در چین، کاهــش پیدا کرد. بهای معامات 
نفت برنت ۳۸ ســنت کاهش یافت و به ۱۰۲ دالر و 
۴۰ سنت در هر بشکه رســید. بهای معامات نفت 
آمریکا با ۱۶ سنت کاهش، به ۹۸ دالر و ۱۸ سنت در 
هر بشکه رسید. نفت برنت هفته گذشته ۱.5 درصد و 
وست تگزاس اینترمدیت یک درصد کاهش هفتگی 
داشت. این دو شاخص در چند هفته گذشته بیشترین 
نوسان را از ژوئن ســال ۲۰۲۰ شاهد بوده اند. بازارها 
به نظــاره تحوالت در چین نشســته اند که مقامات 
این کشــور همچنان شهر شــانگهای با ۲۶ میلیون 
نفــر جمعیت را برای صفر کــردن آمار کووید ۱۹ در 
قرنطینه نگه داشته اند. چین بزرگترین واردکننده نفت 
جهان است و بازار نگران تأثیر قرنطینه های کرونایی 
در این کشور بر تقاضا برای سوخت است. کشورهای 
عضو آژانــس بین المللی انرژی ۶۰ میلیون بشــکه 
نفت در شــش ماه آینده از ذخایر اضطراری برداشت 
خواهند کرد و آمریکا هم ۱۸۰ میلیون بشکه از ذخایر 
استراتژیک خود آزاد می کند. به گفته تحلیلگران گروه 
ANZ Research، اگر چه این بزرگترین آزادسازی 
نفت از ذخایر استراتژیک است اما عوامل بنیادین بازار 
را نمی تواند تغییر دهد و احتمااًل افزایش بیشتر تولید 
از ســوی تولیدکنندگان بزرگ را به تأخیر می اندازد. 
این برداشــت چشــمگیر از ذخایر اضطراری ممکن 
است مانع از آن شود که اوپک و تولیدکنندگان نفت 
شــیل آمریکا، حتی با وجود ماندن قیمت ها در حدود 
۱۰۰ دالر در هر بشکه، به افزایش تولیدشان سرعت 
دهند. با این حال گروه کشــورهای صادرکننده نفت 
اوپک پاس هیچ تمایلی برای افزایش تولید بیشــتر 
از هدف ۴۰۰ هزار بشکه در روز که به منظور خاتمه 
محدودیت عرضه هر ماه تصویب می شــود، نشــان 
نداده اند. کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی به 
مدت دو ماه آینده حدود دو میلیون بشــکه در روز به 
عرضه اضافه می کنند و یک میلیون بشــکه در روز 
هم از سوی آمریکا به مدت چهار ماه به عرضه نفت 
اضافه خواهد شــد. اما معلوم نیســت آیا این عرضه 
می تواند کاهش عرضه روسیه که با تحریم های شدید 
بر سر حمله به اوکراین روبرو شده است را جبران کند. 
بر اساس گزارش رویترز، تولید نفت و میعانات گازی 
روسیه در هفته اول آوریل به ۱۰.5۲ میلیون بشکه در 
روز در مقایسه با ۱۱.۰۱ میلیون بشکه در روز میانگین 

تولید مارس کاهش پیدا کرد.

دیوان بین المللی داوری رأی ۳۹ میلیون 
یورویی به نفع ایران را صادر کرد و ایران 
برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی 
ســفره گاز شــده اســت. رضا نوشادی 
-مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران - با بیان اینکه همه در این سال ها 
از دکل گم شده ای صحبت کردند که ۴۰ 
میلیون یورو قیمت داشت که برای وزارت 
نفت هم نبود و به شرکتی خصولتی تعلق 
داشــت، اما به نام نفتی ها نوشتند، ادامه 
داد: پس از بازگشــت تحریم ها، شرکت 
فرانسوی ســفره گاز قرارداد خود با ایران 
را اجرایــی نکرد. آن قرارداد با شــرکت 
ذخیره ســازی گاز امضا و پس از انحال 
این شرکت، به شرکت مهندسی و توسعه 

گاز ایران منتقل شده بود.
وی تصریــح کرد: شــرکت فرانســوی 

بین المللی داوری ۲۶  سفره گاز در دیوان 
میلیــون یورو علیه ایــران ادعا کرد و در 
حالی که ما بیشتر با باخت در داوری های 

بین المللی آشــنا هســتیم و رســانه ها و 
مطبوعات هم مفصل به آنها می پردازند، 
اما این بار ما از آنها مدعی شدیم و ادعای 

تقابل را مطرح کردیم.
طبــق اعــام وزارت نفــت، مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تأکید 
کرد: نتیجه پیگیری در رأی اولیه دیوان 
بین المللی داوری که بهمن ماه پارســال 
اباغ شد نه تنها آن ۲۶ میلیون یورو تأیید 
نشــد، بلکه ۱۳ میلیون یورو هم باید به 
ما پرداخت کنــد، یعنی رقمی نزدیک به 

دکل گم شده.
وی با بیــان اینکه کل این پرونده را هم 
یــک وکیل ایرانی پیش برد، گفت: آن ها 
فقط ۱.5 میلیون یــورو صورت وضعیت 
نزد ما داشتند که آن را بلوکه کرده بودیم 
تا وضع دعوای حقوقی مشــخص شــود 
و همان داده شــد که خودمان هم قبول 
داشتیم. از سویی طرف فرانسوی تقاضای 

فرجام خواهی هم کرد که رد شد.

ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی شد

 معادل »دکل گم شده« خسارت می گیریم

تقابل کشورهای مخالف و موافق؛

چرا اتحادیه اروپا در تحریم نفتی روسیه تعلل می کند؟

به گزارش رویترز، تحریم زغال ســنگ، اولین تحریم انرژی 
اتحادیه اروپا علیه مسکو پس از حمله این کشور به اوکراین 
است. مقامات تاکید دارند که این اتحادیه اکنون باید درباره 
تحریم های نفتی که بخش بزرگتری از واردات کشــورهای 
عضور از روســیه را تشــکیل می دهد، به بحث و بررســی 
بپردازند.با این حال همه کشــورها موافق تحریم های نفتی 
نیستند، برخی از کشورها مانند آلمان و مجارستان از تاثیرات 
اقتصادی این تحریم می ترســند، حتی اگر قتل غیرنظامیان 
در اوکراین عزم اروپا را برای مجازات کرملین افزایش داده 
باشد.روسیه ادعاهای مرتبط با هدف قرار دادن غیرنظامیان 
در اوکرایــن را در آنچه والدیمیر پوتین رییس جمهوری این 
کشــور »عملیات نظامی ویژه« برای خلع ســاح اوکراین 
می خوانــد، رد کرده اســت. در ادامه به دالیــل موافقت و 
مخالفت با تحریم های نفتی روســیه می پردازیم. اوکراین و 
کشورهای اتحادیه اروپا از جمله لهستان و لیتوانی خواستار 
ممنوعیت نفت و گاز روســیه هســتند. نفت پرســودترین 
صادرات انرژی روسیه است و مسدود کردن آن، مسکو را از 
یک جریان عمده درآمدی محروم می کند، کشورهایی که با 
ادامه معامات مخالفت دارند بر این باورند که خرید نفت از 
روسیه، بودجه جنگ این کشور را علیه اوکراین تأمین می کند. 
قانون گذاران اتحادیه اروپا در همین راســتا روز پنجشــنبه 
قطعنامه غیرالزام آوری بــرای تحریم فوری واردات انرژی 
از روسیه به تصویب رساندند.نفت و فرآورده های نفتی بیش 

از یک ســوم درآمدهای صادراتی مسکو را در سال گذشته 
تشکیل می داد. به گفته اندیشکده بروگل، در حال حاضر اروپا 
روزانه حدود ۴5۰ میلیون دالر برای نفت خام و محصوالت 
پاالیش شده روســیه، حدود ۴۰۰ میلیون دالر در روز برای 
گاز و تقریباً ۲5 میلیون دالر برای زغال سنگ هزینه می کند.

در تئوری، تولیدکنندگانی مانند عربســتان سعودی و امارات 
متحده عربی، ظرفیت کافی برای اروپا برای جایگزینی نفت 
خریداری شده از روسیه دارند که تقریباً نیمی از کل صادرات 
نفت خام روسیه به میزان ۴.7 میلیون بشکه در روز است. با 
این حال، گروه تولیدکننده اوپک پاس تاکنون تنها متعهد 
به افزایش تدریجی تولید بوده است.شرایط هر تحریم نفتی 
می تواند حمایت آن را در میان کشــورهای اتحادیه تعیین 
کند، از جمله این شرایط می توان به انعطاف پذیری از جمله 
یک دوره گذار - مانند مرحله چهار ماهه توافق شــده برای 
تحریم های زغال سنگ اتحادیه اروپا - یا حذف محصوالت 
خاص، مانند ۱۰ درصد گازوییل اروپا که از روســیه می آید، 
اشــاره کرد.برخی از کشــورها اقدامات نیمه راه را پیشنهاد 
کرده اند که اگرچه خرید نفت روســیه را ممنوع نمی کند، اما 
برخی از پرداخت ها را برای آن متوقف می کند.کاجا کاالس 
نخست وزیر اســتونی که از تحریم های نفت و گاز روسیه 
حمایت می کند، هفته گذشــته از کمیسیون اروپا درخواست 
کرد تا پیشنهاد کاهش بخشی از پرداخت های اروپا را برای 
سوخت های فسیلی روسیه و قرار دادن آن در حساب شخص 
ثالث به جای ارســال آن به مســکو را مطرح کند که عمًا 

تعرفه ای بری چنین وارداتی اعمال می کند.
پرونده علیه تحریم های نفتی ��

آلمان و مجارستان مخالف تحریم فوری نفت روسیه هستند 
و برلین در این باره عنوان کرده اســت که چنین رویکردی 
ثبات اقتصادی و اجتماعی آلمان را به خطر می اندازد.روسیه 
بزرگ ترین تأمیــن کننده نفت اروپا اســت و ۲۶ درصد از 
واردات نفت اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۰ تأمین کرده است. 
اروپا تقریباً یک ســوم انرژی ناخالص موجود خود را از نفت 
و فرآورده هــای نفتی در بخش هایی از حمل و نقل تا تولید 
مواد شیمیایی دریافت می کند.تحریم های عرضه نفت روسیه 
می تواند قیمت های نفت را که پیش از این هم روند افزایشی 
داشــت، بیش از پیش افزایش دهد، آن هم در شرایطی که 
قیمت نفت در ماه گذشته به اوج ۱۴ سال گذشته خود رسیده 
بود. آلمان، سوئد، فرانسه و ایتالیا یارانه هایی را برای محافظت 
از رانندگان در برابر قیمت های باال اعام کرده اند - اقداماتی 
که توســط فعاالن آب و هوا به عنوان یارانه ســوخت های 
فسیلی مورد انتقاد قرار گرفته است.به گفته موسسه مطالعات 
انرژی آکسفورد، قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۲ تحت 
تحریم های نفتی اتحادیه اروپا می تواند به طور متوسط حدود 
۲۱ درصد افزایش یابد، در مقایسه با یک مورد مرجع که در 
آن »خود تحریمی« داوطلبانه توسط شرکت ها باعث تعطیلی 
کمتری از منابع روسیه شد. تأثیر قیمتی تحریم ها به عواملی 
از جمله آزاد ســازی ذخایر استراتژیک نفت با هدف کاهش 
قیمت ها بستگی دارد و در نتیجه آن معامات آتی نفت برنت 
روز گذشــته با ۰.۸ درصد افزایش به ۱۰۱.۳۶ دالر رســید. 
نگرانی دیگر این اســت که تحریم های نفتی اتحادیه اروپا 
می تواند منجر به اقدامات تافی جویانه روســیه با قطع ۴۰ 

درصد از گاز وارداتی اتحادیه اروپا شود.

نگاه روز

عقب نشینی بزرگترین پاالیشگاه 
هند از خرید نفت روسیه

شرکت ایندین اویل چند گرید نفتی حاوی سولفور باال 
شــامل نفت اورال روسیه را از جدیدترین مناقصه خرید 
خود حذف کرد. ایندین اویل که بزرگترین پاالیشــگر 
نفت هند است، به معامله گران اطاع داد که گریدهای 
نفتــی داس، اوژن آیلند، تاندرهــاوس و اورال دیگر در 
فهرست گریدهای جدیدترین مناقصه خرید این شرکت 
نیســتند. ایندین اویل برای خــود و چنای پترولیوم که 
زیرمجموعه این شرکت اســت، نفت وارد می کند. جو 
بایدن، رئیس جمهــور آمریکا روز دوشــنبه به نارندرا 
مؤدی، نخست وزیر هند، گفت: خرید بیشتر نفت روسیه، 
به نفع هند نیســت و می تواند مانــع واکنش آمریکا به 
جنگ در اوکراین شــود. بایدن در تماس ویدیویی یک 
ساعته به نخست وزیر هند گفت: موقعیت هند در جهان 
با تکیه بر منابع انرژی روسیه بهبود پیدا نخواهد کرد.هند 
تحت تأثیر تخفیف های چشــمگیر، از زمان آغاز حمله 
روســیه به اوکراین در اواخر فوریه، حداقل ۱۳ میلیون 
بشــکه نفت از این کشور خریداری کرده است در حالی 
که کل وارداتش در ســال میادی گذشته، ۱۶ میلیون 
بشــکه بود.ایندین اویل هفته جاری دو مناقصه برگزار 
می کند و به دنبال خرید گریدهای نفتی شیرین و ترش 
برای بارگیری در ماه مه و ژوئن اســت. این شرکت در 
مناقصه های خرید قبلی شش میلیون بشکه نفت اورال 

روسیه را برای بارگیری در ماه مه خریداری کرده بود.

اکرم شعبانی
روزنامه نگار

بازگشت دوباره نفتی دولت؛

دست خالی مشتریان خصوصی برای فروش نفت ایران
تا پیش از اینکه گشایش های اخیر در رابطه با 
فروش نفت ایران، باال رفتن قیمت این کاال و 
نیز دسترسی دولت به منابع حاصل از فروش 
نفت در بازارهای جهانی صورت گیرد، دولت 
از فعاالن اقتصادی مــورد اعتماد به عنوان 
بازوی اجرایــی خود در فروش نفت ایران به 
کشــورهای دیگر دنیا و در قبال آن، واردات 
کاالهای مورد نیاز کشور از طریق منابع آن، 
استفاده می کرد؛ اما اکنون گویا این روند چند 
هفته ای اســت که متوقف شده و بسیاری از 
درخواســت های آنها بــرای دریافت نفت از 
دولــت و فــروش آن در بازارهای جهانی در 
قبال واردات کاالهای مورد نیاز اقتصاد ایران 
اکنون به در بسته می خورد و دولت اقبالی به 

آن نشان نمی دهد.
پررونق فــروش طای ســیاه در دنیا چند 
هفته ای هســت که فرارســیده و قیمت گام 
بــه گام رو به جلو برمی دارد تا بلکه به نرخی 
برســد که کشــورهای دارنده نفت باز هم 
بتوانند جیب خود را از منابع سرشار پر کنند؛ 
هر چند بســیاری از آنها برای استفاده از این 
منابع طایــی، برنامه های جدی هم تدارک 
ندیده انــد؛ به خصوص اینکه ایران هم، باز با 
رونق گرفتن بازارهای پیش روی نفت خود، 
فعًا برنامه عملیاتی و جــدی حداقل برای 
توســعه صنعت نفت و میادین مشترک آغاز 

نکرده است.
آنگونه کــه روند قیمتی نفــت در بازارهای 
جهانی نشــان می دهد، اقبال بــرای خرید 
نفت ایران از سوی بسیاری از کشورها رو به 
افزایش است و به همین دلیل شرایطی فراهم 
شــده تا بتوان بار دیگر به صدر فروشندگان 
نفت در دنیا پیوســت و تا حــدودی بتوان با 
اســتفاده از منابع حاصــل از فروش طای 

سیاه، کمبودهای ارزی که ظرف دو سه سال 
گذشــته بر اقتصاد ایران حاکم شده است را 
پوشــش داد.داســتان البته درست از همین 
نقطه آغاز می شــود؛ جایی که اقتصاد ایران 
همواره چه از نقطه شروع آن چه تا جایی که 
قیمت به حداقل رسیده و فروش هم به دلیل 
محدودیت های بین المللی کاهش یافته، ضربه 
خورده است؛ چراکه عموماً با توجه به اتفاقاتی 
که در عرصــه داخلی و تمایــل گروههای 
مختلف به واردات به جــای تمرکز بر تولید 
داخلی وجود دارد، شــرایط عموماً به گونه ای 
پیش می رود که منابع حاصل از فروش ارز و 
درآمدهای ارزی منتسب به آن، صرف واردات 
کاالهــای مصرفی و بعضاً لوکس به صورت 
رسمی و غیررسمی شود و همین امر، دست 
بسیاری از تولیدکنندگان را از این منابع برای 
تجهیز و نوسازی ماشین آالت خود کوتاه کند.

ضمن اینکه دولت هم برنامه مشخصی برای 
اجرای سیاست تقویت زیرساختهای تجاری 
نداشته و به همین سبب است که اغلب منابع 
نفتی، به جای اینکه ارزی پاکیزه برای رشــد 
و توسعه اقتصاد ایران شود، عموماً تبدیل به 
یک عامل نگران کننده خواهد شد که نه تنها 
ابزاری برای ســرکوب نرخ ارز می شود بلکه 
عموماً شــرایطی را بــرای واردات ارزان و از 
بین بردن زمینه برای رقابت صنایع داخلی با 
همتایان خارجی خود فراهم می سازد.تا پیش 
از اینکه گشایش های اخیر در رابطه با فروش 
نفت ایران، بــاال رفتن قیمت این کاال و نیز 
دسترســی دولت به منابع حاصل از فروش 
نفت در بازارهای جهانی صورت گیرد، دولت 
از فعاالن اقتصادی مــورد اعتماد به عنوان 
بازوی اجرایــی خود در فروش نفت ایران به 
کشــورهای دیگر دنیا و در قبال آن، واردات 

کاالهای مورد نیاز کشور از طریق منابع آن، 
استفاده می کرد؛ اما اکنون گویا این روند چند 
هفته ای اســت که متوقف شده است.آنگونه 
که فعاالن اقتصادی می گویند، بســیاری از 
درخواســت های آنها بــرای دریافت نفت از 
دولــت و فــروش آن در بازارهای جهانی در 
قبال واردات کاالهای مورد نیاز اقتصاد ایران 
اکنون به در بســته می خورد و دولت اقبالی 
به آن نشــان نمی دهد. وقتی دلیل این امر را 
از فعاالن اقتصادی جویا می شــویم، عنوان 
می شود که چند وقتی است تقاضاهای آنها با 
دست رد از سوی دولت مواجه شده و دلیل این 
امر، آن اســت که خود دولت در بازارها فعال 
شده و با توجه به کاهش سختگیری هایی که 
در جریان مذاکرات وین از سوی آمریکایی ها 
و ســایر کشورهای دنیا با چشــم انداز توافق 
با ایران صــورت می گیرد، فروش نفت برای 
دولتی ها هم آســانتر شده اســت.نکته حائز 
اهمیت آن است که اگر دولت باز هم بخواهد 
ساختارهای مویرگی که برای فروش عرضه 
و تأمین کاالهای اساسی و اقام مورد نیاز و 
ضروری کشــور طی دو سه سال اخیر دوباره 

شکل گرفته اســت را به این سرعت از بین 
ببرد، مشکات بسیاری در آینده بروز خواهد 
کرد؛ به خصوص اینکه تکلیف مذاکرات وین 
هنوز مشخص نیست و این امر، ضرورت نگاه 
محتاطانــه در تصمیم گیری های این چنینی 
را دوچندان می ســازد.از سوی دیگر، فعاالن 
اقتصادی می گویند که با برخی از مشــتریان 
خود که در سالهای سخت تحریم در کنار آنها 
بوده و نفت را خریــده و زمینه تهاتر کاال را 
فراهم کرده اند، قول و قرار گذاشته اند و اکنون 
این موضوع با مشکات جدی مواجه شده اند 
چراکــه دیگــر دولت به آنهــا نفتی تحویل 
نمی دهد.بــه هر حال فرصتــی که از حضور 
فعاالن اقتصادی در حوزه فروش نفت و تهاتر 
آن با کاالهای مورد نیاز کشــور در چارچوب 
سیاســتهای دولت به وجود آمده است، باید 
غنیمت شــمرده شــده و البته مراقبت های 
الزم صورت گیرد تا کار به بهترین شــکل و 
با ســامت کامل صورت گیرد تا هم اقتصاد 
ایران رونق گیرد و هم درآمدهای نفتی صرف 
واردات اقامی گردد که این روزها بیش از هر 

زمان دیگری، اقتصاد ایران به آن نیاز دارد.
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راه و مسکن

نگاه روز

بازار مسکن درحال خروج از 
رکود است؟

متقاضیان مسکن در سال گذشته منتظر عامت های 
کاهشی در این بازار ماندند اما اکنون آمار بانک مرکزی 
که نشــان می دهد قیمت مسکن افزایشی ۶ درصدی 
داشــته. نگرانی هایی برای آنها فراهم کرده است. آیا 
بازار اکنــون در وضعیت خروج از رکــود قرار دارد و 
زمان خوبی برای اقدام متقاضیان اســت؟ بسیاری از 
متقاضیان مسکن در ســال گذشته خریدی نکردند و 
منتظر عامت های کاهشی در این بازار ماندند اما هم 
اکنون ارائه آمار از ســوی بانک مرکزی با در رابطه با 
افزایش شش درصدی قیمت مسکن نگرانی هایی برای 
آنها فراهم کرده است. این در حالی است که بسیاری 
از مســئوالن دولتی از جمله وزیر راه وشهرســازی و 
همچنین معاون مســکن وســاختمان این وزارتخانه 
وعده هایی در رابطه تثبیت قیمت مســکن داده بودند. 
طبق اعام آخرین آمــار بانک مرکزی که مربوط به 
اسفند ۱۴۰۰ می شــود، متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامات ملکی شهر تهران به حدود 
۳5 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده. این رقم حاکی 
از افزایش ۶.۲ درصدی نســبت به ماه قبل است. این 
رقم نسبت به ماه مشــابه سال قبل معادل ۱۶ درصد 
افزایش داشته. اما در مقایســه با رشد نقطه به نقطه 
اسفند ۱۳۹۹ )معادل ۹۳.7 درصد( به مراتب کمتر بوده 
است. این موضوع نشان دهنده کند شدن رشد قیمت 
مسکن در سال ۱۴۰۰ است و می تواند سیگنال مثبتی 
برای بازار باشد. شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران نیز در اسفند ۱۴۰۰، معادل ۴5.۸ درصد نسبت 

به ماه مشابه پارسال افزایش پیدا کرده است.
چه خبر از خرید و فروش در بازار مسکن؟ ��

عبداهلل مشکانی، کارشناس بازار مالی گفت: افزایش 
معامات حجم بیشتری داشته است. افزایش قیمت 
مســکن باعث شــده عده زیادی دیگر توان خرید 
آن را نداشــته باشند، اما باال رفتن قیمت ها ناشی از 
باال رفتن رشــد نقدینگی اســت. او ادامه داد: آینده 
بازار مسکن وابســتگی زیادی به برجام دارد. برجام 
می تواند به تورم در ایــران جهت دهد و باید بینیم 
این توافق درنهایت به نتیجه می رسد یا نه. مصطفی 
قلی خســروی، رئیس اتحادیه مســکن درخصوص 
وضعی بازار گفت: بازار درحال حاضر در رکود است. 
اگر بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و برخی مســئوالن اجازه دهند شاید بازار به شرایط 
متعادل تری برســد. قلی خسروی ادامه داد: اسفند با 
وجــود اینکه قیمت ها رو به کاهــش بود و خرید و 
فروش انجام می شد، بانک مرکزی افزایش قیمتی  

۶/۲ درصدی را اعام کرد.
فعاالن بازار چه می گوید؟ ��

اما نظرات در بازار متفاوت اســت. یکی از مشاوران 
اماک درخصوص خرید ملــک ملک در وضعیت 
کنونی بازار مســکن می گوید: درحال حاضر خرید 
خیلی بهتر از چند هفته دیگر اســت. می گویند قرار 
اســت قیمت ها بیشتر شــود و مالکان ممکن است 
دیگر نخواهند فروش داشــته باشند. یکی دیگر از 
فعاالن بازار بیان می کند: بازار وضعیت خیلی جالبی 
ندارد، ولی بهترین زمان برای خرید است از آنجایی 
که خرید و فروش در بازار کم اســت ملک بهتری 
را می توان خریداری کرد. یک مشاور اماک معتقد 
است بازار در حد معمول خرید و فروش دارد و کسی 

که بودجه ای دارد می تواند برای خرید اقدام کند.

نرخ کرایه ها تا پایان فروردین 
افزایش نمی یابد

مدیرکل حمل و نقل مســافر ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جــاده ای اعام کرد که فعًا برنامه ای 
برای افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی 
از جمله اتوبوس، مینی بوس و ســواری های کرایه 
بین شــهری وجود ندارد. در روزهای گذشته گمانه 
زنی هایی درباره افزایش قیمت بلیت اتوبوس، مینی 
بوس و سواری های کرایه پاک عمومی بین شهری 
مطرح شده بود در حالی که در روزهای پایانی سال 
گذشــته مســئوالن وزارت راه و شهرسازی تأکید 
کــرده بودند که تا پایان فروردین ماه ســال ۱۴۰۱ 
نرخ کرایه هــا افزایش نمی یابد. داریوش باقرجوان-

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اظهار کرد: در مهرماه ســال گذشته 
براســاس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت همه 
نرخ هــا و قیمت ها ثابت مانــد و امکان افزایش آن 
وجود نداشت. وی افزود: در حال حاضر نیز براساس 
آخرین تصمیمات و مصوبات اباغ شــده نرخ کرایه 
نــاوگان حمل و نقل عمومی بین شــهری از جمله 
اتوبوس، مینی بوس و ســواری های کرایه تا پایان 
فروردین ماه سال جاری افزایش پیدا نخواهد کرد. 

خربخوان

التاری خودرویی ادامه دارد؛
رانت یک هزار و ۵۷۷ میلیارد تومانی 

فروش فوری ایران خودرو

بــا وجود وعده های مســئوالن، قرعه کشــی خودرویی 
همچنان ادامه دارد. ایران خودرو هفته گذشته اولین فروش 
فوری ســال جدید را با عرضه 5 محصــول برگزار کرد. 
نگاهی به قیمت مصوب و بازار خودروهای عرضه شــده 
حاکی از اختاف قیمت های تعجب آوری است. به عنوان 
نمونــه اختاف قیمت کارخانه و بازار پژو ۲۰7 به بیش از 
۲۲۱ میلیون تومان رسید. در مجموع این مرحله از فروش 
فــوری ایران خودرو با بیش از یک هــزار و 577 میلیارد 
تومان رانت همراه بوده است. سال گذشته بود که فاطمی 
امین، وزیر صمت دولت سیزدهم وعده حذف قرعه کشی 
خودرو را در ســال ۱۴۰۱ داده بود. اما بعدها صحبت های 
خود رو تعدیل کرد و خبر از حذف تدریجی قرعه کشــی 
داد. سال جدید نیز با برنامه های فروش خودروسازان آغاز 
شــد و در اولین مرحله از فروش فــوری، ایران خودرو 5 
محصــول خود را عرضه کرد. پژو ۲۰7 اتوماتیک ســقف 
قرمز )MC(، پــارس ELX، پارس بنزینی، پژو ۲۰۶ تیپ 
سه و راناپاس سقف شیشه ای خودروهای عرضه شده در 
این مرحله بودند. ایران خودرو در مجموع ۱۱ هزار و 75۰ 
دستگاه خودرو برای این مرحله در نظر گرفته بود که پژو 
پارس معمولی با 75۰۰ دستگاه، بیش ترین و پژو ۲۰۶ تیپ 
ســه با ۲5۰ دستگاه، کم ترین ظرفیت را داشتند. در نقطه 
مقابل پژو پارس ELX با حــدود دو میلیون و ۲۱5 هزار 
متقاضی، بیش ترین و رانا پاس سقف شیشه ای با حدود 
۳۳۹ هزار متقاضی، کم ترین تقاضا را ثبت کردند. یکی از 
نکات برجسته این مرحله از فروش فوری ایران خودرو به 
اختاف قیمت بازار و کارخانه خودروهای عرضه شده باز 
می گردد. رکورد اختــاف قیمت در این مرحله مربوط به 
خودروی پژو ۲۰7 ســقف قرمز بود؛ این خودرو در حالی 
با قیمت مصوب حــدود ۳۱۸ میلیون و 5۰۰ هزار تومانی 
عرضه شده بود که قیمت تقریبی این خودرو در بازار 5۴۰ 
میلیون تومان برآورد می شود. به بیان دیگر، اختاف قیمت 
میان کارخانه و بــازار این خودرو به بیش از ۲۲۱ میلیون 
تومان می رسد. پژو پارس ELX خودروی دیگری است که 
بــا بیش از ۱7۶ میلیون تومان، بیش ترین اختاف قیمت 
را پس از ۲۰۶ سقف شیشه ای در این مرحله داشته است. 
این خودرو در حالی با قیمت حدودی ۲۱۱ میلیون تومان 
عرضه شده بود که قیمت آن در بازار آزاد به ۳۸۸ میلیون 
تومان هم می رسد. بر اساس تعداد خودروهای عرضه در 
این مرحله و همچنین اختاف قیمت حدودی میان بازار 
و کارخانه، در مجموع بیش از یــک هزار و 557 میلیارد 
تومان رانت میان برندگان این مرحله از التاری خودرویی 

تقسیم شده است.

تشکل های حمل و نقلی؛ واگرایی یا 
همگرایی؟

با وجود این که عمر تشــکل ها در ایــران بعضاً به بیش از 
7۰ سال می رسد، اما دارای ضعف های اساسی ساختاری و 
... بوده و عمًا در گرفتن حقوق اعضای صنف خود دارای 
مشــکات عمده ای هستند. تشــکل های حمل و نقل به 
عنوان نهادهای مردمی و صنفی و یا علمی، نقشی تاثیرگذار 
در تصمیم گیری و همراه سازی بدنه سازمان ها و دستگاه ها 
با دولت در همه کشورها داشته و دارند. تشکل های حمل و 
نقل و به تعبیر دیگر نهادهای مدنی در حوزه حمل و نقل، با 
توجه به حوزه ها و بخش های مختلف فعال بوده که می توان 
بــه جایگاه، قدمت و اثرگذاری و شــمول یا دربرگیرندگی 
)پوشــش صنف مربوط( هر یک از آنهــا پرداخت. فارغ از 
این که تشــکل های صنفی حوزه حمــل و نقل تا چه حد 
دربرگیرنــده صنف خــود بوده و یا دارای تعــداد معدود از 
اعضای صنف خود هســتند، باید گفت که با وجود این که 
عمر تشــکل ها در ایران بعضاً به بیش از 7۰ سال می رسد، 
اما دارای ضعف های اساسی ســاختاری و ... بوده و عمًا 
در احقاق حقوق اعضای صنف خود با مشــکات عمده ای 
مواجه هستند. با این حال تشکل های فعالی نیز وجود دارند 
که علی رغم ســن کم، به دلیل داشتن مدیران با تجربه و 
مدبر، موفقیت های خوبی به دست آورده اند. البته شاید عمر 
اکثر تشکل های فعال کشور به ۳۰ سال نرسد و تشکل های 
متعددی بوده اند که در نیمه راه به دالیل مختلف از ادامه راه 

بازمانده و دچار انحطاط شده و منحل شده اند.

دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایی از 
مطالبــات بــاالی ایرالین هــا از برخی 
دستگاه ها بابت فروش بلیت های تکلیفی 
خبر داد. مقصود اســعدی ســامانی دبیر 
انجمن شــرکت های هواپیمایــی درباره 
پروازهای قطر در طول جام جهانی گفت: 
انجمن شــرکت های هواپیمایی جلساتی 
را با برخی مســئوالن وزارت گردشگری 
داشته اند؛ این وزارت با طرف قطری برای 
جذب گردشگر به ایران در طول برگزاری 
جام جهانــی هماهنگی هایی داشــته اند 
از آنجایی که از یک ســو مسابقات جام 
جهانی در قطر با فاصله برگزار می شــود 
و از ســوی دیگر، جاذبه های گردشگری 
قطر محدود است، لذا ممکن است برخی 
مســافران به این کشور مایل به بازدید از 
جاذبه های گردشگری ایران باشند؛ کشور 
ما هم ظرفیت های گردشگری زیادی دارد 
و مسافران به قطر می توانند از این فرصت 
از جزایر کیش و قشــم و همچنین دیگر 
مقاصد گردشــگری مانند تهران، شیراز و 

اصفهان بازدید کنند.
از  �� بخشی  انتقال  آماده  ایرانی  ایرالین های 

ناوگان خود به پروازهای جام جهانی
ایرانی  وی افزود: شرکت های هواپیمایی 
هم اعام کردند که در این بازه زمانی جام 
جهانی که اواخر آبان و اوایل آذر ماه است، 
 Low( از آنجایــی که فصل کــم تقاضا
Season( در پروازهــای داخلی اســت، 
تمایل دارند تا بخشی از ناوگان خود را به 
پروازهای قطر منتقل کنند و در این بازار 
فعالیت کنند؛ البته محدودیت هایی در این 
رابطه وجود دارد که تهیه ویزا برای عاقه 

مندان به سفر به ایران از جمله آنهاست؛ 
وزارت خارجه شــرایط و مقررات دریافت 
ویزای ایران را قرار است به گونه ای تنظیم 
کند که گردشــگران بــه راحتی به ایران 
بیایند. اسعدی ســامانی درباره لغو روادید 
ایــران در ایام جام جهانــی تصریح کرد: 
قرار است برای متقاضیان سفر به ایران از 
مبدأ قطر، رفع محدودیت صورت گیرد و 
افراد بتوانند به راحتی ویزای ایران دریافت 
کنند؛ اگر این شرایط فراهم شود، امکان 
افزایش پــرواز شــرکت های هواپیمایی 

داخلی میان ایران و قطر وجود دارد.
ایرالین های قطری هفته ای 36 پرواز به ایران  ��

بسیار  ایرانی  ایرالین های  پروازهای  اما  دارند 
محدود است

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تصریح 
کرد: در حال حاضر امکان برقرار هفته ای 
۳۶ پــرواز میان ایران و قطر وجود دارد و 
ایرالین های ایرانی می توانند هفته ای ۳۶ 
پرواز به دوحه و شــرکت های قطری هم 
هفته ای ۳۶ پرواز به شــهرهای مختلف 
ایران داشــته باشند ولی به دلیل تقاضای 
کمی که وجــود دارد، ایرالین های ایرانی 

از همه ظرفیت خود استفاده نمی کنند؛ اما 
قطری هم هفته ای ۳۶ پرواز خود را انجام 
می دهنــد. با این حــال ظرفیت تقاضای 
ســفر به ایران در ایام جام جهانی وجود 
دارد تــا بتوانند وارد ایران شــوند. برنامه 
ریزی مورد نظر انجام شــده و با وزارت 
گردشگری و سازمان هواپیمایی مذاکرات 
رفع  احتمال  داشته ایم؛  و هماهنگی هایی 
محدودیت تعداد پروازها میان دو کشور در 

ایام جام جهانی وجود دارد.
ایر را  �� ایران  به  بنیاد شهید بدهی های خود 

پرداخت نکرده است
وی درباره بلیت هــای تکلیفی ایرالین ها 
خاطرنشــان کرد: رقم مطالبات ایرالین ها 
از دســتگاه های مختلــف بابت بلیت های 
تکلیفی، باالســت؛ بــه عنــوان مثال بر 
اساس قانون جامع ایثارگران، شرکت های 
هواپیمایــی مکلف به اعطای بلیت نیم بها 
به ایثارگران شده است؛ در همین قانون هم 
آمده باید بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه 
التفات قیمت واقعی و نرخ پرداختی از سوی 
ایثارگران را جبران کند. اســعدی سامانی 
اضافه کرد: تنها شــرکتی که در این زمینه 

اقدام کرده، هواپیمایی جمهوری اســامی 
ایران )هما( اســت که مبالغ مورد مطالبه 
ایران ایر هنوز پرداخت نشــده است. ایران 
ایــر این آمادگــی را دارد تا در صورتی که 
بنیاد شهید بدهی های خود را پرداخت کند، 

کماکان به ایثارگران خدمت رسانی کند.
آئین نامه فروش بلیت نیم بها به ایثارگران و  ��

معلوالن باید تدوین شود
وی دربــاره تکلیف ایرالین ها به پرداخت 
بلیت نیم بها به معلوالن بر اساس قانون 
بودجه امسال گفت: باید آئین نامه اجرایی 
آن تهیه شــده و دستگاهی که قرار است 
مابه التفــاوت نرخ واقعی و یارانه ای بلیت 
هواپیما را بر عهده بگیرد، تعیین شــود. 
همچنیــن مکانیزم مشــخصی هم الزم 
است تدوین شود تا افراد مشمول دریافت 
بلیت نیم بها اعم از معلوالن و ایثارگران 
به شرکت های هواپیمایی جهت ارائه بلیت 

نیم بها معرفی شوند.
قانون بودجه ۱40۱ درباره بلیت های یارانه ای  ��

پروازها چه می گوید؟
بر اساس بند »خ« تبصره ۶ قانون بودجه 
۱۴۰۱ عــوارض آزادراه هایی که پس از 
دوران مشارکت به دولت واگذار شده است 
۱۰ درصد افزایش می یابد و منابع حاصله 
به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی 
نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود؛ 
تا ســقف ۱۰۰ میلیارد تومان از این مبالغ 
واریزی در اختیار ســازمان بهزیستی قرار 
می گیرد تا جهت تهیــه بلیت نیم بهای 
سامانه های برون شــهری هوایی، ریلی 
و دریایی دولتی و عمومی هزینه شــود. 
گفتنی است در این بند از قانون بودجه، در 
خصــوص تفکیک میان عرضه بلیت نیم 
بها به سفرهای داخلی یا خارجی صحبتی 

به میان نیامده است.

بلیت هواپیما برای معلوالن نیم بها شد

طلب زیاد هما از بنیاد شهید

شیب صعودی قیمت خودروهای صفر در بازار
صنعت خودرو با همین فرمان پیش برود، کشور به ورطه ورشکستگی می افتد

قیمت خودروهای صفر در بازار خودروی کشــور از ابتدای 
ســال به صورت لحظــه ای درحال افزایش اســت. علت 
افزایش قیمت چیســت؟ خودروهای صفر داخلی در بازار 
کشور از اواسط فروردین ۱۴۰۱ به شکل لحظه ای افزایش 

قیمت داشتند.
علت چیست؟ ��

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت 
سایر اقام نیز از ابتدای سال با سرعت باال در حال افزایش 
است. این افزایش قیمت به طور کامل ارتباطی با صنعت 
خودروسازی کشور ندارد. به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین 
و عملی نشــدن وعده های دولت از عوامل افزایش قیمت 
اســت. او توضیح داد: مســئوالن دولتی با وعده هایی که 
در شــش ماه اخیر دادند، باعث افزایش توقعات شــده اند. 
با رســیدن سال جدید، هیچ یک از وعده ها محقق نشدند. 
بازار خودرو نیز در ســال گذشــته در رکود شدیدی به سر 
می بــرد. خریداران برای خرید خودرو به امید بهبود اوضاع 
و به نتیجه رسیدن مذاکرات دست نگه داشته بودند. اما با 

توجه به طوالنی شدن فرایند مذاکرات و به نتیجه نرسیدن 
آن، ســرمایه های سرگردان شــروع به حرکت می کنند.

کاکایی ادامه داد: در ایران پول ســرگردان زیاد است. افراد 
نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش پول شــان در بازاری 
ســرمایه گذاری می کنند که مناسب باشــد. بازار خودرو، 

بازاری مناسب برای سرمایه گذاری است.
درآمد دولت ۱0 برابر شد! ��

این کارشناس خودرو افزود: درآمد نفتی کشور افزایش ۱۰ 
برابر شده اســت. همچنین چندین میلیارد دالر به کشور 
در حال بازگشت به کشور است. پس انتظار می رود درآمد 

دولت ۱۰ برابر شــود. اما هنگامی که مشــاهده می شود 
تاثیری در وضعیت کنونی نداشه است، سرمایه گذار نتیجه 
می گیرد تورم درحال افزایش است و باید به سمت کاالی 
سرمایه ای برود. اگر این اتفاقات مدیریت نشود، همه اقام 

به صورت شتابان افزایشی می شود.
حذف تدریجی قرعه کشی تاثیری در قیمت ها دارد؟ ��

در این میان، معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشــاره به روند تدریجی حذف قرعه کشی ها، 
توضیح داده است: این موضوع در طول سال تحقق می یابد 
و مربوط به ابتدای ســال نیست، بلکه به مرور و با افزایش 
عرضه خودرو، تعــادل در بازار عرضــه و تقاضا به وجود 
خواهد آمد و هرچقدر به انتهای سال نزدیک تر شویم، تعداد 

بیشتری از خودروها از قرعه کشی حذف می شوند.
آیا حذف قرعه کشی تاثیری در بازار دارد؟ ��

کاکایی گفت: این وعده مشــروط بر افزایش تولید است. 
نکته دیگر قیمت گذاری دستوری است. صحبت قرعه کشی 
نیــز اســتفاده عادالنه مــردم از رانت و ســود موجود در 
قرعه کشی است. با افزایش تولید متقاضی برای خرید این 
خودروها همچنان زیاد اســت. اما با وضعیت موجود، تولید 

نمی تواند افزایش یابد.

مینا علیزاده
روزنامه نگار

زهرا رسولی
روزنامه نگار

برهان محمودی
روزنامه نگار

پویا دادجو
روزنامه نگار

تأثیر قیمت زمین و مسکن بر گسترش فساد

موضوع مســکن یک دغدغه بزرگ برای اغلب ایشــان تبدیل 
شــده که بــا کاهش فعالیــت تعاونی های مســکن، تنش های 
خانوادگی را می افزاید. بنا بر گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری، معظم لــه در دیدار رئیس جمهور و اعضای 
دولت )۶ شــهریور ۱۴۰۰(، تمرکز دولت بر بازســازی »انقابی، 
عقانــی و خردمندانه« در همه عرصه های مدیریتی کشــور را 
ضروری خواندند و با اشــاره به اولویت مســائل اقتصادی، نکات 
و توصیه های مهمی را درباره »مردمی بودن«، »عدالت ورزی«، 
»فسادستیزی«، »احیای امید و اعتماد مردم« و »انسجام و اقتدار 
و اشــراف دولت« بیان کردند. همچنین ایشان در ماقات 7 تیر 
۱۴۰۰ در دیدار رئیس و مســئوالن قوه قضائیه با ابراز خرسندی 
از مبارزه با فســاد در درون قوه قضائیه، این کار را دارای اولویت 
کامــل و جزو واجب ترین امور خواندنــد و افزودند: البته اکثریت 
عظیم قضات و کارکنان دســتگاه قضا، »مؤمن، شریف، پاکدامن 
و مسئولیت پذیر« هستند. ســال ۶۶ به پیشنهاد یکی از دوستان 
در یــک حرکت گروهی، برای خرید زمین و احداث ســاختمان 
مسکونی مشارکت کردیم، ایشان زمینی را در بلوار فردوس غربی 
تهران، خیابان بهار شــمالی به مســاحت ۱۰۰۰ متر به مبلغ دو 
میلیون تومان با مشارکت ده نفر از معلمان )غالباً پرورشی( منطقه 
ده خریداری کردند. )بعدها به دلیل نیاز به منابع مالی شرکا به ۱۱ 
نفر افزایش یافتند( ســهم هر نفر ۱۰۰ متر زمین به ارزش ۲۰۰ 

هزار تومان بود که با وجود ســختی فراوان، به تدریج هزینه آن 
پرداخت شد و ما اولین خانواده هایی بودیم که با وجود ناتمام بودن 
ســاختمان به آنجا رفته و ساکن شــدیم و سایرین نیز با تکمیل 
ســاختمان مقیم شدند. ســال ۹۱ با اصرار مکرر دوستان قدیم و 
مالکین جدید برای تخریب و نوســازی این مجموعه ۲5 ساله با 
مشارکت یکی از سازندگان مجرب و خوش سابقه در حالی اقدام 
کردیم که بنای ســاختمان برای سکونت در شرایط کامًا خوبی 
بود. برای مشارکت باید ارزش آورده مالکان تعیین می شد تا بتوان 
سهم طرفین را تعیین نمود که با ارزیابی مجدد زمین ۹۰۰ متری 
)۱۰۰ متر اصاحی( ارزش آن ۴ میلیارد تومان تعیین و توافق شد 
)یعنی ۲۰۰۰ برابر قیمت خرید(. این تغییر یعنی ۲۰۰۰ برابر شدن 
قیمت زمین ظرف ۲5 ســال در حالی است که بر اساس جدول 
شــاخص و نرخ تورم ســال ۹۶ بانک مرکزی شاخص سال ۶۶ 
برابر 5۹7 هزارم و شاخص سال ۹۱ کمتر از 5۳ بوده است یعنی 
نسبت کمی بیش از ۸۸ برابر. از سوی دیگر در مدت مورد اشاره 
طا از ۱۱ هزار تومان با رشــد ۱۳۸ برابری به بیش از یک و نیم 
میلیون تومان رســید. در حالی که حقوق یک مدیر کل شاخص 
در راه آهن با فرض لیسانس و استخدام رسمی با ۲۰ سال سابقه 
و دو فرزند، در ســال ۶۶ برابر ۱۲۴۳۰ تومان بوده و در سال ۹۱ 
به حدود ۱۳7۰۰۰۰ تومان رســیده است یعنی ۱۱۰ برابر. مدت 
زمان جمع آوری پول ســهم زمین ۱۰۰ متری مذکور برای یک 
مدیــر کل راه آهن با فرض پس انداز ۱۰۰ درصد و بدون کســر 
هزینه زندگی در ســال ۶۶ به ۱۶ ماه یعنی کمتر از ۲ سال و در 

سال ۹۱ به ۲۹۲ ماه یعنی بیش از ۲۴ سال می رسد. مشابه بخش 
قضایــی اکثریت عظیم مدیران و کارکنان دســتگاه ها، »مؤمن، 
شــریف، پاکدامن و مسئولیت پذیر« هستند لکن موضوع مسکن 
یک دغدغه بزرگ برای اغلب ایشــان تبدیل شده که با کاهش 
فعالیت تعاونی های مسکن، تنش های خانوادگی را می افزاید. در 
گزارش یکی از ســایت های اقتصادی در اردیبهشت ۹۶ با عنوان 
کارنامه هفت دولت در بازار مســکن، نمودار و جدولی ارائه شده 
که مبین رشــد 75 برابری مســکن از ۶۸ تا ۹۱ می باشد که به 
نظر می رسد این نسبت رشد متوســط کشور است. خاصه این 
که این اعداد متوسط کشوری با رشد قیمت در مناطق متوسط و 
گران تهران و دیگر شــهرهای بزرگ تفاوت بسیار زیادی داشته 
و برای سیاســتگذاری مناسب باید رشد حداکثری که مانند سیل 
اقتصاد کشــور را آشفته می نماید بررسی و برای مهار آن چاره ای 
اندیشید و سدهای اقتصادی برای مسیل های پرآب طراحی نمود 
که همان ضوابط مالیاتی مناسب است. برای جلوگیری از کاهش 
بیشتر ارزش پول ملی و مشکات معیشت و اشتغال و نیز کاهش 
وابســتگی بودجه به نفت و مهار فساد، بارها از سال ۹۱ پیشنهاد 
شده مانند اغلب کشورهای پیشرفته برای کاخ ها و مساکن بسیار 
گرانبها )مثًا ده برابر نرخ دیه جان( و نیز خودروهای اشــرافی )با 
دو برابر قیمت دیه( مالیات تســاعدی وضع شود )نسبت جهانی 
تا ۲ درصد ارزش ملک اســت(. در کنــار این امر می توان قانون 
از کجا آورده ای را برای مدیران اجرایی )و نمایندگان( ســه قوه و 

شهرداری ها، بانک ها و ... اجرا نمود.

عباس قربانعلی بیک
کارشناس اقتصادی
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گردشگری

نگاه روز

اسلوتوریسم یا گردشگری کم 
شتاب چیست و چه مزایایی دارد؟

اسلوتوریســم یک گردشــگری و سفر کم شتاب 
اســت که با توجه کردن بر جزئیات و دقت به اثر 
روان شــناختی ســفر بر وضعیت جسمی و روحی 
شخص استوار است. در این مطلب بیشتر در مورد 

این موضوع صحبت خواهیم کرد همراه ما باشید.
در عصر تکنولــوژی و زندگی ماشــینی همه ما 
به دنبال زمانی بــرای لمس آرامش و زندگی روی 
دور آهسته هستیم تا بتوانیم لذت زندگی در لحظه 
را بدون هیچ نوع نگرانی در زندگی احساس کنیم.

فکر کنید سفر شــما به یک مکان کمتر شناخته 
شده مانند دهکده یا جزیره ای ناشناخته با ابرهای 
پنبه ای، هوای مطبوع و چشــم اندازی خیره کننده 
است که صبح ها با صدای طبیعت بیدار می شوید و 
به بازار محلی سر می زنید و نان تازه و پنیر محلی 
تهیه می کنید، صبحانــه ای ارگانیک را در نهایت 
آرامش تهیه می کنید و از لحظه به لحظه سفرتان 
بدون هیچ شــتابی برای بازدید از جاذبه یا خوردن 
سریع غذا در رستوران لذت می برید. در طول زمان 
اقامت تان با محلی ها حرف می زنید و با فرهنگ و 
آداب و رسوم آن ها شناخت پیدا می کنید و به گشت 
و گذار در مکان جدید برای کشف زیبایی های آن 
می پردازید. امکان دارد در مزرعه کشاورزی همراه 
با کشاورزان بومی مشغول به کار شوید. شاید یک 
شب مهمان بومی های منطقه شوید و لذت چشیدن 
مزه غذای محلی را ببرید و شب چند ساعت را در 

آرامش و سکوت طبیعت با خودتان خلوت کنید.
اهمیت ندارد چند روز برای سفر زمان دارید، حتی 
در مرخصی هــای کوتاه چنــد روزه هم می توان 
این ســبک از ســفر را داشــت. به این نوع سفر 
»گردشگری آهسته« یا »اسلوتوریسم« می گویند. 
سفر کم شتاب پس از مطرح شدن فرهنگ غذای 
کم شتاب که از ســال ۱۹۸۰ و در بین اعتراضات 
به باز شدن شعبه مک دونالد شهر رم به وجود آمد، 
رواج پیدا کرد. فرهنگ غذای کم شــتاب تعریف 
مشخصی دارد: مهم بودن مواد اولیه غذا، خوردن 
غذا به صــورت جمعی، طرز تهیه ســنتی غذاها 
و رابطــه برقرار کردن با غذا بــه عنوان نمادی از 

فرهنگ، خانواده و جامعه.
در فلســفه سفر کم شتاب درک کردن یک مکان 
کوچک، مهم تر از دیدن ســطحی چندین مکان 
با عجله اســت. در سفر کم شــتاب، مسافر مدتی 
مثًا یک هفته ای را در شــهر یا روستایی ساکن 
می شــود و کل آن منطقه را پیاده یا با وسیله نقلیه 
کشف می کند. مسافر کم شــتاب بعضی وقت ها 
ســفر با خودرو را به قطار یا قطــار را به هواپیما 
ترجیح می دهد تا از همه مســیر لذت ببرد. مسافر 
کم شــتاب برای سفرش برنامه ریزی می کند و از 
قبل، اطاعات کافــی در مورد مقصد جمع آوری 

نموده است.
مزیت های سفر کم شتاب چیست؟ ��

در مسافرت کم شــتاب عجول بودن معنی ندارد. 
چنانچه بــرای خرید می روید تــا وقتی که دلتان 
بخواهــد در بین مغازه ها می چرخیــد، در بهترین 
کافی شاپ ها با دوستان یا خانواده خوش می گذرانید 

و دیگر اهمیت ندارد که امروز چند جا رفته اید.
مزیت اصلی سفر کم شتاب دور شدن از تنش های 
روزمره و غوطه ور شدن در فرهنگی دیگر است. در 
گذر زمان مزیت ها و اصول دیگری بر سفر پرشتاب 
اضافه شده اســت، مواردی مانند کاهش آلودگی 
محیط زیست با استفاده کمتر از وسایل آلوده کننده 
و دوری از اقامــت در هتل های لوکس برای کمتر 
شدن هزینه ها و ارتباط مســتقیم داشتن با مردم 
محلی. به طور مثــال، اقامت در خانه میزبان های 
محلی به شما این فرصت را می دهد تا یک زندگی 

جدید را در کنار انسان های جدید تجربه کنید.
برای سفر کم شتاب باید به کجا سفر کرد؟ ��

ســفر کم شــتاب محدود به یک یــا چند مقصد 
نیست بلکه یک نوع طرز فکر است. به هر شهر یا 
کشوری که بخواهید سفر کنید مهم نیست، کافی 
است مطابق اصول سفر کم شــتاب برنامه ریزی 
کنید. به جای برنامه ریزی برای ســفر به چندین 
شهر یا کشور، در مدتی کوتاه به یک شهر یا روستا 
بروید و از ماندن خود لذت ببرید. خوشــبختانه در 
ســال های اخیر تورهایی نیز برای سفر کم شتاب 

راه اندازی شده است.
آیا مسافرت کم شتاب همیشه بهتر است؟ ��

خیر! سفر کم شتاب همیشــه و برای همه خوب 
نیست. چنانچه شما جزو آن گروه اشخاصی هستید 
که هیجان سفر کردن به چندین شهر در یک روز 
و لذت توقف چند ســاعته و حتــی چند دقیقه ای 
را بیشتر دوســت دارید، سفر کم شتاب برای شما 
مناسب نیست. این یک برنامه عمومی برای همه 
نیست، ســلیقه افراد، هزینه ها، سطح ماجراجویی 
طلبی و نوع فکر افراد در انتخاب این ســفر مهم 

است.

گزارش

مهمانپذیر چیست و چه 
ویژگی هایی دارد؟

استفاده از کاروانسراها در گذشته های دور متداول بوده 
است. بعدها مسافرخانه ها با قدری تغییر در شرایط به 
وجود آمدند. مهمانپذیر، مهمانسرا، متل، هتل، هتل 
آپارتمان، هاســتل و انواع دیگر مراکز اقامتی هم به 
تدریج به وجود آمده اند.  در ایران به مکانهای اقامتی 
ارزان قیمت شبانه روزی، مهمانپذیر و هم مسافرخانه 
گفته می شود. در نیمٔه اول قرن چهاردهم خورشیدی، 
ســاخت مســافرخانه های ارزان قیمت در شهرهای 
گوناگون ایران رواج پیدا کرد و در شهرهای گوناگون 
این مکان ها، در میدان ها اصلی شــهر، دروازه های 
ورودی و نیز در اطراف گاراژهای مســافرتی ساخته 
شــدند. در دهه های اخیر، عاقٔه بیشتری به ساخت 
و اقامت در هتل به وجود آمده است. به همین علت، 
خیلی از مسافرخانه های قدیمی تغییر کاربری داده اند. 
در دوره های قدیمی تر، کاروانسراها نقش مهمانخانه 
را بر عهده داشته اند. مهمانپذیرها، اقامتگاه هایی ارزان 
قیمت و کوچک هســتند که معمواًل دارای سرویس 
بهداشتی و آشــپزخانه مشترک می باشند. در تعریف 
مهمانپذیر باید گفت که مهمانپذیرها در حقیقت تغییر 
شکل یافته مسافرخانه های قدیمی هستند که نسبت 
به هتل ها از امکانات کمتری برخوردارند و پرســنل 
آن ساعت کاری محدودتری نسبت به هتل ها دارند. 
گاه خانه های شــخصی به اقامتگاه تبدیل شده اند و 
گاه مهمانپذیرها غیر اختصاصی هستند که نسبت به 
نوع قبل خود از خدمات و امکانات بیشتری برخوردار 

هستند.
ویژگی مهمان پذیرها ��

مهمانپذیرها بــر خاف هتل هــا دارای امکانات 
پخت وپز در آشپزخانه بوده و همه نوع وسیله طبخ 
در آن ها برای آشــپزی و غذا خوردن آماده است. 
استفاده از توالت، حمام و آشپزخانه در مهمانپذیرها 
مشترک است، به جز این مکان ها بیشتر بهداشتی 
هســتند. همه مهمانپذیرها موظف هستند ضوابط 
ومقررات ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی را رعایت کنند تا به فعالیت خود ادامه 
دهند. حداقل متراژ زمین برای احداث مهمانپذیر یا 
تغییر کاربری ساختمانی به مهمانپذیر باید ۲۰۰ متر 
مربع باشد. از طریق اینترنت به آسانی می توانید یک 
مهمان سرا در هر شهر از هر کشوری که بخواهید 
پیدا کنید و آنگاه بــا مکالمه تلفنی اتاق مورد نظر 
خود را رزرو کنید. برای این کار احتیاج به پرداخت 
پول از طریق کارت اعتباری بانکی نمی باشد.بیشتر 
صاحبان مهمانپذیرها شــب ها را در آن نمی مانند 
و مهمانپذیر به طــور کامل در اختیار مهمانان آن 
است؛ پس چنانچه دیروقت به شهر مورد نظر خود 
می رسید باید از مســئول مهمانپذیر بسته به نوع 
امکانات آن، محل قرار گرفتــن کلید اتاق یا رمز 
عبور باز کردن درب اتاقــی که رزرو کرده اید را از 
او بپرســید تا هنگام وارد شدن به مهمانپذیر دچار 

مشکل پشت درماندن نشوید.

در دیدار سرکنسول ایران در کربال و رییس 
حج و زیارت اعالم شد

راه اندازی فرودگاه کربال تا 
یک سال دیگر

سرکنسول ایران در کربا در دیداِر رییس سازمان حج 
و زیارت از راه اندازی فرودگاه شــهر کربا تا یک سال 
آینده بنا بر اظهارات مقامات عراقی خبر داد. سیدصادق 
حسینی به اقدامات انجام شده در زمینه اعزام زائران به 
عتبات عالیات اشاره کرد و به بررسی مشکات موجود 
در این زمینه پرداخت. وی افــزود: گران بودن هزینه 
ســفرهای هوایی عتبات عالیات و باز نشدن مرزهای 
زمینی، از جمله مهمترین دغدغه ها محسوب می شود 
که امیدواریم با تاش های پیش  رو و مســاعدت های 
الزم مرزهای زمینی بازگشــایی شود و شاهد کاهش 
مشکات در اعزام زائران باشیم. مجتبی کریمی شصتی 
ـ سرکنسول جمهوری اسامی ایران در کربا ـ نیز در 
این دیدار با استناد به اظهارات مسؤوالن کربا، گفت: 
فرودگاه این شهر تا یک ســال آینده راه اندازی خواهد 
شد که در این صورت خدمات رسانی به زائران مناسب 

خواهد شد.

امنیت هــم برای صاحبــان هتل ها یک 
دارای اهمیت است و هم برای مسافران. 
هم خود شــما باید ســعی کنید امنیت در 
هتــل را باال ببرید، همین طور هتل ها نیز 
وظیفه تأمین امنیت شما را بر عهده دارند.

به روز کردن قفل درب اتاق ها ��
خوب بدون شــک امنیت از درب اتاق و 
ورودی آن شــروع می شــود. قفل هــای 
جدیــدی که وارد شــدن و خارج شــدن 
اشــخاص را ردیابی می کننــد، در حکم 
مانع برای سارقان عمل می کنند. در واقع 
هنگامی که کارکنان هتل می دانند که یک 
پروســه نظارتی برای امنیت درب اتاق ها 
تعریف شده، احتمال سرقت از اتاق ها نیز 
بــه صورت قابل توجهی کمتر می شــود. 
همچنین هتل ها این روزها از سیلندرهای 
اتوماتیک برای قفل درها یا سیستم هایی 
اســتفاده می کنند که نیاز به شــاه کلید 

نداشته باشند.
از کارکنان هتل کمک بگیرید ��

هنگامی کــه در هتل اقامــت دارید، به 
خصوص زمانی که برای نخستین بار وارد 
می شوید، اجازه بدهید کارکنان مربوطه بار 
شــما را حمل کنند، در اتــاق را باز کرده، 
چراغ ها و وسایل گرمایشی و سرمایشی را 
روشــن کنند و اتاق را در اختیار شما قرار 
دهد. این قبیــل خدمات جزو وظایف این 
کارکنان بوده و برای امنیت و راحتی شما 

پیش بینی شده است.
می توانید در حضور این افراد سالم بودن در و 
پنجره، گاو صندوق، تلفن و شیرهای آب را 
چک کنید و چنانچه مشکلی وجود داشت 
درخواســت تعویض اتاق کنید. همینطور 
از کارمندان هتل بخواهید نزدیکـــترین 
پله اضطراری را به شما نشان دهند تا در 
صورت بروز حادثه بتوانید خودتان را نجات 

دهید.
مهم ترین اقدامات امنیتی در هتل ��

تاش کنیــد به هتل هایــی بروید که از 
امنیت باالیی برخوردار باشند و دسترسی 
به طبقــات گوناگون آن محدود و یا حتی 
دشوار باشد. مثًا هتلی را انتخاب کنید که 
استفاده از آسانسور آن برای افراد متفرقه و 
غریبه ممنوع باشــد و کارکنان هتل اجازه 
ندهند که افراد متفرقه ســوار آسانســور 
بشــوند و یا هتل شما فقط یک راه پله به 
سمت طبقات باالیی داشته باشد. این دو 
مــورد از موارد خوبی برای امنیت در هتل 

هستند که باید در نظر داشت.
کارکنان  �� به  غیرضروری  اطالعات  دادن  از 

هتل پرهیز کنید
افرادی که به تنهایی سفر می کنند وانمود 
کنند متأهل هســتند یا اینکه همســفر 
دیگری بــه زودی به آن ها ملحق خواهد 
شــد. توصیٔه دیگر این است که زمان پر 
 Mrs کردن فرم پذیرش هتــل از عنوان

برای نام خود استفاده کنند.
اطالعات شخصی خود را جلو در ننویسید ��

در برخی از هتل ها آویزهایی وجود دارد که 
برای درخواست تمیز شدن اتاق تان یا برای 
شــفارش غذا می توانید روی درخواست و 
سفارش تان را بنویسید و بر روی دستگیرٔه 
در اتاق تان نصب کنید تا خدمٔه هتل ببینند. 
چنانچه می خواهید از این آویزها اســتفاده 
کنید، اسم خود را روی این آویزها ننویسید.

مراقب البی و محوطه بیرونی هتل باشید ��
البی و محوطه خارجی هتل ها،  به ویژه در 
بعضی مکان های خاص محل تردد انواع و 
اقسام سارقین است. امکان دارد هدف این 
افراد فقط دزدیدن اولین چیزی باشــد که 
در دست مسافر می بینند. ولی این امکان 
هم وجود دارد که شخص با ظاهری غلط 
انداز و متشــخص سر گفتگو را با شما باز 
کند و به تدریج اطاعات مهمی از شــما 
بگیرد. این درســت اســت که سفر به ما 
امکان آشــنایی با افراد دیگر را می دهد و 
سبب آشــنایی های با ارزشی می شود ولی 
دقت داشته باشید گاهی یک آشنایی خیلی 
ســطحی و خوش بینانه می تواند به کشف 
رمز کارت اعتباری شــما یا از دست دادن 
کیف پــول گرانقیمت یا جواهرات تان و از 

همه بدتر جرح و آسیب باعث شود.
مســافر از نظر این افراد کســی است که 

همیشــه مقدار زیادی پــول و جواهر یا 
مدارک ارزشــمند به همراه دارد، بنابراین 
ســعی کنید زمان ورود بــه هتل و خروج 
از آن حتی المقــدور با افراد دیگر گروه تان 
همراه باشید و چنانچه تنها سفر می کنید 
در محوطه بیرونی هتل یا پارکینگ توقف 

بی مورد نداشته باشید. 
بیشتر در طبقات چهارم تا ششم هتل اقامت  ��

کنید
باالتریــن طبقاتــی کــه نردبان هــای 
ماشین های آتش نشــانی نهایتاً می توانند 
به آن ها دسترسی داشــته باشند، به طور 
معمول طبقات چهارم تا ششم هستند. پس 
چنانچه امنیت هتل از نظر آتش ســوزی 
یک نگرانی برای شما هست، تاش کنید 
در طبقــات چهارم تا ششــم هتل اقامت 
کرده یا اینکه درخواست کنید که اتاق تان 

نزدیک پلکان باشد.
در طبقه همکف اقامت نکنید ��

ایــن نکته را از نمونــه نکاتی برای حفظ 
امنیت در هتل فراموش نکنید که سارقان 
و دزدان آســان تر می تواننــد از اتاق هایی 
که طبقه هم کف هســتند سرقت کنند و 
دزدی از طبقات باالیی برای آن ها قدری 
سخت تر است از رزرو اتاق هتل در طبقه 
همکف دوری کنید چون احتمال ســرقت 

در این طبقه بیشتر است.
دستگاه ها و عالئم هشدار دهنده حساس به  ��

دود و آتش
وجود تجهیزاتی که نســبت به دود و بروز 
آتش سوزی حساس باشد در همه اتاقها، 
راهروهــا و محل برگزاری نشســت ها و 

جلسات الزم است.
در این مورد اطمینان پیدا کنید که امکانات 
اولیه اتفای حریق برای همه طبقات نصب 

و قابل اســتفاده اســت و در صورت بروز 
هرگونه آتش سوزی شما نباید تا رسیدن 

آتش نشان ها منتظر بمانید.
اینترنت  �� در  اقامت تان  محل  هتل  مورد  در 

جستجو کنید
پیــش از رزرو اتــاق، در مــورد هتــل 
موردنظرتــان تحقیق کنید و به نظراتی را 
که مســافران هتل در مــورد امنیت هتل 
گفته اند دقت کنید. نظرات مهمانان هتل 
امــکان دارد خیلی مؤثر باشــد چون این 
نظرات ســبب می شوند درمورد امنیت آن 
منطقه از لحاظ میزان وقوع جرم و جنایت 
شناخت پیدا کنید و همینطور آگاه خواهید 
شــد که آیا هتل مورد نظرتان به دوربین 

مداربسته مجهز می باشد یا خیر.
چشمی روی در را بپوشانید ��

چشمی روی در، این امکان را به غریبه ها 
می دهد که درون اتاق شما را دید بزنند. به 
هر روش چشــمی در را بپوشانید. با انجام 
این کار آســان، دیگر اتاق تان در معرض 

دید افراد غریبه نخواهد بود.
چند نکته ایمنی دیگر ��

- هیچ وقت کلیــد را روی درب نگذارید 
و مشغول کارهایتان نشوید، اگر لحظه ای 
غافل شوید امکان دارد دزدان با استفاده از 
قاب و صفحه ای کاغذی کلید شما را از 
روی درب برداشته و در زمان مناسبی وارد 
اتاق شما شــوند، و به همین آسانی شما 

کیف پول یا لب تابتان را از دست بدهید.
- هنگامی که برای صرف شــام و ناهار 
می روید، یا زمانی که برای شنا پیاده روی 
و …اتاق را ترک می کنید کیف پول، لب 
تاب، تلفن همراه و یا پول های نقد خود را 

در اتاق رها نکنید.
- چنانچــه کلید خود را گــم کردید یا جا 

گذاشتید حتماً تقاضای اتاق جدید کنید.
- هنگامی که داخل اتاق هستید و مشغول 
حمام، اســتراحت یا مطالعه یا تماشــای 
تلویزیون هستید حتماًدرب را قفل نموده 

و قاب آن را بیندازید.
- هیچ وقت پیش از اینکه از هویت فردی 
که پشت درب اتاق شماست اطمینان پیدا 
نکرده اید، درب را بــاز نکنید. حتی برای 
ورود افراد خدماتی بابت نصب و یا تعمیر 
تجهیزات حتماً با پذیرش در ارتباط باشید.

- هنگامی که قصد تــرک هتل را دارید 
همه وســایل تان را بررسی کنید و از وجود 

همه آنها اطمینان پیدا کنید.

برای محافظت از اموالتان دقت کنید

اقدامات امنیتی در هتل

آران و بیدگل یکی از قدیمی ترین تمدن های ایران
شهرســتان آران و بیدگل، یکی از شهرســتان های استان 
اصفهان در شمال آن شــهر قرار دارد. مرکز این شهرستان، 
شهر آران و بیدگل است. آران و بیدگل یکی از قدیمی ترین 
تمدن های کشور محســوب می شود به گونه ای که می توان 
گفت با تپه های تاریخی سیلک که قدمتی مربوط به ۹ هزار 
سال پیش دارند گذشته یکسانی داشته باشد. بعد از آنکه تپه 
سیلک )در ۱۴ کیلومتری جنوب غرب(، در ابتدای هزاره اول 
)قبل از میاد مســیح( تخریب گردید، مهاجمین پیروز فین 
کنونــی را مکان خود برگزیدند و در اطــراف آنجا آبادیهای 
کوچک و بزرگی مثل آران دشت، بیدگل، نوش آباد، نیاسر و 
ورزآباد به وجود آمد. در دوره صفوی ژان شاردن که از کاشان 
بازدید می کند درباره آران و بیدگل می گوید: »فقط در یکی از 
نقاط حومه شهر هزار کارگر ابریشم باف وجود دارد. این آبادی 
که آرون نام دارد و در فاصله دو فرسخی شهر می باشد از دور 
مانند شهر زیبایی جلوه گر اســت و دارای دو هزار باب خانه 
باغچه و ششــصد باغ زیبا می باشد.« بعد از دوره قاجار آران 
و بیدگل هر یک بر اســاس قوانین تقسیمات کشوری دارای 
شــهرداری جداگانه بودند و سال تأسیس شهرداری آن ها به 
ترتیب ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ خورشیدی بوده است. نخستین شهردار 
آران در ایــن دوره محمدتقی صباحی بود. در ســال ۱۳5۴ 
خورشــیدی وزارت کشور این دو شــهر تحت عنوان گل آرا 
یکپارچه کردند و از قسمت آران و از توابع کاشان در محدوده 
استان مرکزی قرار گرفت. در مردادماه سال ۱۳75 بر اساس 
مصوبه هیئت وزیران، بخش آران از شهرستان کاشان جدا و 
به عنوان شهرســتان آران و بیدگل شامل دو بخش مرکزی 
و کویرات در تقســیمات کشوری شناخته شد. این منطقه را 
در گذشــته به این علت قریه می گفتند یا می نوشــتند چون 
که دارای باغهای مشجر، خانه های بزرگ، قلعه و کاریزهای 

گوناگون بوده است.
حمام رئیسه آران و بیدگل ��

حمام رئیســه آران و بیدگل یکی از قدیمی ترین حمام های 
این منطقه اســت که گذشته آن به دوران صفویان می رسد. 
این حمام با وسعتی بالغ بر یک هزار متر مربع با خشت، گچ، 
آهک، کاشــی و سنگ احداث شده اســت. این حمام دارای 
ســه قسمت اصلی گرمخانه، سردخانه و میاندر، دستشویی و 

دوش ها است.

حمام رئیسه در فهرســت آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده 
است. این شهر ۹ حمام تاریخی دارد که شاید مهم ترین آن ها 
همین حمام رئیســه باشــد. از دیگر حمام های تاریخی این 
منطقه می توان به حمام عنایتی، کوچکه، میدان بزرگ آران، 
شــرف بیدگل، بازار بیدگل، محله قاضی، فخارخانه بیدگل و 
حاج محمد بیدگل اشــاره کرد که قدمتی به دوران صفویه و 

قاجاریه دارد.
بقعه امامزاده محمد هالل ابن علی )ع( ��

یکــی از مراکز مذهبی شــهر آران وبیدگل اســت که همه 
روزه )بخصوص - روزهای پنجشــنبه و جمعه( صدهانفر از 
دوســتداران اهل بیت برای زیارت بــه آنجا می روند و همه 
ساله در دهه او ل محرم مرکز عزاداری و سوگواری حضرت 
امام حسین )ع( به وسیله هیئات مذهبی شهر می باشد همین 
طور هر ســال در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان دهها هزار نفر 
از اهالی شهرهای آران وبیدگل ـ کاشان ـ قم ونطنز و دیگر 
شهرهای قسمت مرکزی شهر در این محل جمع شده و به 
سوگواری می پردازند. کتابخانه این بقعه مطهر چند هزار جلد 
کتاب گرانبها و همین طور صدها نسخه خطی فوق العاده که 
همواره مورد مراجعه نسل جوان و به ویژه دانشجویان است.

مجموعه قاضی آران ��
این مجموعه تشکیل شده است از مسجدجامعـ  بقعه مبارکه 
پنج امامزاده از فرزندان حضرت امام محمد باقر )ع(ـ  حسینیه 
ـ آب انبــارـ  بازارچه غربی و شــرقیـ  کــه از نظر زیارتی؛ 
ســیاحتی تاریخی جاذبه های زیــادی دارد. این مجموعه در 
یکی از خیابانهای پر رفت و آمد شهر و درمحدوده ای بالغ بر 
۱5۰۰۰ متر مربع قرار دارد همینطور این ساختمانها درقرنهای 

اولیه اسامی و دوره صفویه قاجاریه ساخته شده است.
کاروانسرای تاریخی مرنجاب ��

قلعه تاریخی مرنجاب یکی از توقفگاههای مهم جاده اصلی 
ارتباطی و کاروان رو است که کاروانهای تجاری و بازرگانی 
میان شهرهای مرکزی ایران و شهرهای شمالی کشور از آن 
می گذشتند. این کاروانســرا از ابتدای قرن یازدهم به فرمان 
شاه عباس اول صفوی بنا شده است. فاصله این قلعه از مرکز 
شــهر حدود 5۰ کیلومتر و وســعت آن هم ۱۰۰۰ متر مربع 
می باشد از دیگر مکان های آن وجود آب قنات آبگیر خارج از 
کاروانسرا و ساخت یک پارک طبیعی در کنار دریاچه شگفت 

انگیز نمک می باشد.
مسجد نقشینه ��

این مســجد در داخل شهر و با وســعت ۱۰۰۰ متر مربع در 
محل درب مختص آباد قرار دارد این مســجد که به مسجد 
حاج قاسم هم معروف می باشد از بناهای دوره سلجوقی است 
که در دوره صفویه گســترش پیدا کرده و قسمتی از تزئینات 
آن مربوط به اوایل دوره قاجار اســت. در ایوان این مســجد 
کتیبه خط ثلث با رقم محمد بیدگلی مورخ ســال ۱۲۱5 ه ق 
وجود دارد. سی پاره کام اله مجید خطی که هر کدام از آنها 
را یک نفر از زنهای ساکن در این محله در سال ۱۱۹۲ ه. ق 
وقف کرده اند. این مسجد یک مجتمع فرهنگی در دوره زندیه 
هم معروف بوده اســت. همین طور به دلیل وجود نگارهای 
زیبا و نقاشیهای ارزنده ای که دراین مسجد وجود داشته است 

به مسجد نقشینه معروف شده است.
کاروانسرای شاه عباسی ابوزیدآباد ��

این قلعه که دارای ساختمانهای قرینه همدیگر و مستحکم 
اســت و در مرکز شهر ابوزیدآباد قرار دارد. بنای ساختمان به 

دوره صفویه و شاه عباس بازمیگردد.
جزیره سرگردان ��

وقتی که از فاصله دور به این جزیره نگاه می کنیم، دو انتهای 
جزیره در اثر پدیده سراب در افق محو می شوند و منظره ای 
مانند یک کشتی ســرگردان را در دریای بیکران کویر پدید 

می آورد.
این پدیده سبب شده که حاشیه نشینان کویر تصور کنند که 
ایــن جزیره در طول روز از جایی به جای دیگری در حرکت 
اســت و جای ثابتی ندارد. در غرب این جزیره، دریاچه نمک 

مسئله واقع است.
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حامد ریحانی- 

وحید    ریحانی  )آتلیه برنز(

باوجوداینکه بیشتر مردم ترجیح می دهند هرگز پا 
به کره شمالی نگذارند، وندی سیمونز با کمال میل 
وارد خاک این کشــور می شــود تا پرده از رازهای 
آن بردارد. در کتاب تعطیات من در کرۀ شــمالی، 
وندی از زاویه ای متفاوت و بی سابقه به این کشور 
نــگاه می کند.خیلی زود آن همه شــور و هیجان 
فروکش می کند و جایش را به ناامیدی و بدگمانی 
روزافزون می دهد و طولی نمی کشــد که او معنای 
واقعی گردشــگری در این کشور را می فهمد. سفر 
کردن واقعاً عشق می طلبد اما درست مثل عشق، 
یک خیابان دوطرفه نیز هست و کرۀ شمالی شما را 
از همۀ لذت های این عشق محروم می کند؛ چراکه 
آنها می خواهند شما عاشق همان چیزی شوید که 

خودشان دوست دارند نشــانتان دهند و نه بیشتر.
وندی با نوشــتن مطالب تکان دهنده و در عین حال 
خنده دار و عکس های دیده نشــده از کرۀ شمالی، 
توانست یکی از عجیب ترین تعطیاتی را که یک 
فرد می تواند تجربه کند به رشتۀ تحریر درآورد. او 
درطول مســیر، هم سختی های این سفر را تحمل 
می کند و هم سفری درونی را تجربه می کند که به 

پیچیدگی خود این کشور است.
ســخنگوی حمل ونقل ریلی مسکو پیش تر اعام 
کرده بــود که پس از عاقه منــدی به خدمت در 
ایستگاه، شغل دستیار راهبر یکی از پر تقاضاترین 
شــغل ها بوده که بیش از ۲۰۰۰ متقاضی استخدام 

داشته است.

طباطبایی نژاد امــام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه 
این شــهر خطاب به حضار گفت: »باید خــود مردم امر به 
معروف و نهی از منکر را انجام دهند، اگر تنهایی امکان انجام 
این کار را ندارید چند نفره بروید و بساط روزه خواران را به هم 
بریزید، نمی گویم دعوا کنید، بلکه آنها را امر به معروف کنید 
تا بفهمند در شــهر جان داری زندگی می کنند و نه در شهر 
مرده ای که در آن ارزش ها از یاد رفته اســت.« حضرت امام 
جمعه محترم! وضعیت جامعه ما را نمی دانید که اینگونه مردم 
را به جان هم می اندازید؟ این روزها کم درگیرهای اجتماعی 
داریم که شما بر این آتش می دمید؟جامعه عصبانی که منتظر 
یک جرقه اســت تا به یکدیگر بپرد و از خجالت هم در بیاید. 
هر دو طرف اهل گفت وگو نیستند یعنی یاد نگرفته اند که با 
هم حرف بزنند و به راحتی با ردوبدل شدن چند کلمه، آشوبی 

به پا می شود که بیا و ببین. در این سال ها چقدر گفتید »بروید 
کاه بیاورید و سر آورده شد«؟ در مسئله حجاب، چقدر شاهد 
درگیری های لفظی و فیزیکــی بودیم.حضرت آیت اهلل؛ فکر 
می کنید با اینگونه امر به معروف ها، چقدر به روزه داران شهر 
اصفهان و کشور اضافه می شود؟ تجربه نشان داده است که 
نمی شود، که نمی شود، که نمی شود.بسیاری از آنهایی که این 
روزها روزه نمی گیرنــد، در دوران نوجوانی زمین را به زمان 
می دوختند تا ســحری بیدار شــوند و روزه بگیرند حتی کله 
گنجشگی، بهتر نیســت به سراغ دالیلی بروید که این افراد 
االن به روزه خواری افتاده اند و حتی می پرســند ما چرا باید 
گرسنگی بکشیم؟جامعه امروز ایران به طرز وحشتناکی دچار 
شکاف های مختلف اجتماعی و فرهنگی است و روا نیست با 

حرف هایی این چنین این شکاف را عمیق تر کنیم. 

حضرت امام جمعه! چه سرها که به جای کاله آورده شد

کاریکاتور: مردم با گرانی اینترنت چه کردند؟!

تحلیل روز

 کشمکش بین دو صندوق توسعه ملی و تثبیت بازار سرمایه 
بر ســر واریز منابع همچنان ادامه دارد و درحالی که صندوق 
توسعه ملی تاکید دارد که مبلغ طبق مصوبه واریز خواهد شد، 
صندوق توســعه و تثبیت اعام کرده است که برای دریافت 
پول یکی از بندهای مصوبه باید اصاح شود. سرآغاز ماجرای 
تزریق یک درصد از منابع صندوق توســعه ملی به صندوق 
توسعه و تثبیت بازار ســرمایه برای حمایت از این بازار سال 
۱۳۹۹ بود که از همان زمان نیز چالش های بسیاری را در پی 
داشت. این چالش ها درمورد زمان، نحوه و نوع ارز بود که این 
دو صندوق بر ســر این مسائل کج دار و مریز با یکدیگر کنار 
امدند اما سال جدید یک چالش جدید را هم به همراه داشت. 
در این راستا در ابتدا بورسی ها اعام کردند که صندوق توسعه 
ملی مبالغ مورد نظر را واریز نکرده است، پس از ان صندوق 
توسعه ملی اعام کرد که بورسی ها قرارداد را امضا نکرده اند 
و بورسی ها نیز در جواب اعام کردند که اگر قرارداد منصفانه 

باشد، امضا خواهیم کرد.
رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در جریان بودند ��

بورســی ها میگویند قراردادی که صندوق توسعه ملی بگوید 
اگر توانســتیم مطالباتمان را از شــخص ثالث وصول کنیم، 
سهم شما را خواهیم داد، علی القاعده محلی از اعراب نخواهد 
داشت. در آن سوی ماجرا اما صندوق توسعه ملی اعام کرده 
است که شــرایط پرداخت منابع به بورس با توافق طرفین و 
البتــه طبق مصوبه هیات امنا بوده که در آن رئیس جمهور و 
البته وزیر اقتصاد حضور داشته اند. طبق اعام صندوق توسعه 
ملی در جلســه مشــترک تاریخ ۲5 دی ۱۴۰۰ بین مهدی 
غضنفری - رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و مجید 
عشــقی - رئیس سازمان بورس، در بخشــی از توافق نامه 
مشترک امضا شده آمده است که »صندوق توسعه ملی نسبت 

به ســپرده گذاری ریالی تا ســقف 5۱۰ میلیون دالر از محل 
منابع بازگشتی سپرده های ریالی صندوق نزد بانک ها و وصول 
مطالبات صندوق از سازمان امور مالیاتی و پس از کسر مبالغ 
پرداختی قبلی به صندوق تثبیت، به صورت ماهانه تا سقف پنج 
هزار میلیارد ریال طبق ضوابط و مقررات صندوق توسعه ملی، 
در صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام کند. » این در حالی است 
که موضوع مطرح شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق 
توســعه ملی که یکی از اعضا آن هــم وزیر امور اقتصادی و 
دارایی است، تصویب شد. بر این اساس پرداختی های صندوق 
توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از این قرار است 
۱۰۰۰ میلیــارد تومان در ۲۰ آبان ۱۳۹۹،   5۰ میلیون دالر در 
۲۶ اردیبهشــت ۱۴۰۰ و ۶5۰ میلیــارد تومان در ۳۰ دی ماه 
۱۴۰۰ پرداخت شده است. صندوق توسعه ملی تاکید کرده که 
صندوق تثبیت بازار سرمایه با توجه به دریافت مبلغ 5۰ میلیون 
دالر در اردیبهشت ۱۴۰۰ هنوز قرارداد مربوط به این دریافتی 

را امضا نکرده است.
یک بند در قرارداد سبب شده تا مفاد پیش نویس از سوی صندوق  ��

تثبیت نهایی نباشد
در آن ســوی ماجرا امیرمهدی صبائــی رئیس هیأت عامل 
صندوق تثبیت به پایگاه خبری بازار سرمایه اعام کرده است 
کــه آخرین دریافتی صندوق تثبیت بازارســرمایه از صندوق 
توســعه ملی به مبلغ ۶5۰ میلیارد تومان مربوط به اواخر دی 
ماه ۱۴۰۰ می شــود، در واقع می توان گفت این پرداخت نیز 
پس از یک وقفه حدوداً هشت ماهه صورت پذیرفت. مطابق 
تصمیمــات اعضاء هیئت امنا صندوق توســعه ملی در اواخر 
دی مــاه قرار بــود هرماه مبلغ ۶5۰ میلیارد تومان از ســوی 
صنــدوق ملی به منظور ســپرده گذاری بــه صندوق تثبیت 
بازارســرمایه واریز شود، که اجرای این اقدام در راستای ماده 
۲۸ قانون رفع موانع تولید، اساســنامه و مصوبات شــورای 
هماهنگی اقتصادی دولت است. رئیس هیأت عامل صندوق 

تثبیت تصریح کرد: برای ادامه ایــن پرداخت ها الزم بود به 
طور مجدد یک قراردادی میان صندوق توسعه ملی و صندوق 
تثبیت بازارســرمایه منعقد شود، تا این پرداخت ها با شفافیت 
بیشــتری انجام پذیرد به همین خاطر صندوق توســعه ملی 
پیش نویس قرارداد را تنظیم کرد و آن را به صورت رســمی 
در اختیــار صندوق تثبیت قرار داد. صندوق تثبیت نیز پس از 
بررســی های مختلف از منظر حقوقی، پیشنهادات خود را به 
صورت رســمی در خصوص پیش نویس قرارداد به صندوق 
توســعه ملی اعام کرد. او تاکید کرد: صندوق توســعه ملی 
بخشی از این پیشنهادات ارسالی را در نسخه دوم پیش نویس 
قــرارداد اعمال کرد و آن را مجدداً به طور رســمی برای ما 
فرستاد، اکنون وجود یک بند در این قرارداد سبب شده تا مفاد 
پیش نویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد. طبق 
مصوبات دولت و اعضا هیئت امناء صندوق توسعه ملی، قرار 
بــود مبلغی معادل ریالی 5۱۰ میلیارد دالر در صندوق تثبیت 
بازارسرمایه سپرده گذاری شود، که تا کنون فقط بخشی از آن 

به مبلغ ۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان واریز شده است.
قرادادی که قرار بود دوجانبه باشد با حضور شخص ثالث یعنی  ��

سازمان مالیاتی سه جانبه می شود
صبائی بیان کرد: در قراردادی که توسط صندوق توسعه ملی 
تنظیم شــده موضوع حائز اهمیت مربوط به بدهی سازمان 
امورمالیاتی به صندوق توســعه ملی می شــود زیرا صندوق 
توسعه ملی پرداخت 5 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ 5۱۰ 
میلیارد دالر را منوط به دریافت این بدهی کرده است. اینکه 
صندوق توســعه ملی به چه نحوی و از چه محلی می خواهد 
در صندوق تثبیت سپرده گذاری کند یک موضوع کامًا درون 
سازمانی است و صندوق ثبیت در چنین جایگاهی نیست که 
قراردادی را امضا کند که پرداخت بخشــی از مبلغ مذکور در 
این قــراداد منوط به انجام تعهد ســازمان امورمالیاتی یعنی 

پرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی شود. 

بندی که دردسر ساز شد
کشمکش دو صندوق!

نگاه روز

نسخهء کاغذ را در داروخانه ها 
بپیچید!

تحول در نظام ســامت و درمان کشور یک نیاز اساسی و 
درخواست عمومی اســت. طرح تحول سامت یک طرح 
جامع و کامل بود که در ســال ۹۳ برای بهبود روند درمان 
و دسترســی مردم به همه بخش های سامت و درمان کار 
خود را آغاز کرد. طرح بیمه سامت بخشی از این طرح بود 
که هرچند شروع خوبی داشت اما به مانند سایر بخش هایی 
که با سامت درارتباط است، با مشکات عدیده ای روبرشد 
و مورد اســتقبال کامل مردم قرار نگرفت. در ســوی دیگر 
این طرح، نسخه نویســی آناین به عنوان بخشی از طرح 
گســترده تر یعنی پرونده الکترونیکی که قرار بود برای همه 
ایرانیان تعریف شود، به عنوان یکی از مهمترین گزینه های 
این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت تا برای کاهش 
هزینه هــای نظام ســامت هم برای دولــت و هم مردم، 
اجرای آن آغاز شود. در نهایت در مجلس یازدهم این طرح 
تصویــب و برای اجرا در اختیار دولــت دوازدهم قرارداد اما 
بنابه دالیلی که مهمترین آن به زعم مدیران نظام سامت، 
نبود زیرســاخت های فناوری خوانده می شــود، اجرایش به 
تعویق افتاد.وزارت بهداشت با درخواست مهلتی چند ماهه 
از مجلس برای اجرای این طرح کم کم به روزهای پایانی 
دولــت قبلی نزدیک و بــا تغییر دولت نیــز مهلت وزارت 
بهداشت برای اجرای این طرح به پایان رسید و نمایندگان 
مجلس با اخطار به دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی 
اجرای طرح، آن را موظف به اجرایش خواندند اما همچنان 
این مســاله به درستی اجرا نشده و مردم و نظام سامت با 
همان روند سابق و مشکاتش دست به گریبان هستند.علی 
رغم تاکیدات مجلس بر اجرای این طرح در سال جاری به 
صورت سراسری و پایان مهلت دولت، چند روز پیش، بهروز 
رحیمی باز هم در نخستین جلسه شورای راهبردی فناوری 
اطاعات حوزه ســامت که با حضور محمدبیگی، نماینده 
مردم قزوین در مجلس شورای اسامی و عضو کمیسیون 
بهداشــت و درمان برگزار شد، زیر ســاخت های فناوری را 
دلیل اصلی، عدم درست اجرای این طرح اعام اعام کرده 
و گفته است: »پرونده الکترونیک سامت و نسخه  نویسی 
الکترونیک در سایه توسعه زیرساخت های فناوری اطاعات 
محقق می شــود.« نگارنده این ســطور منکر مشــکات 
ســاختاری این طرح نیســت اما ادعاهای وزارت بهداشت 
بــرای اجرای پرونده الکترونیکی درحالی دائم هم در دولت 
گذشته و هم کنونی مطرح می شــود که تجربه سامانه ثنا 
قوه قضاییه نمونه مطلوبی از اجرای یک طرح آناین برای 
کاهــش هزینه های قضایی مردم و خود قوه قضاییه در بعد 
مالی و معنوی مثال زدنی است که توسط وزارت ارتباطات و 
فناوری که اکنون نیز بر تأمین همه زیرساخت های این طرح 
اعام آمادگی کرده، اجرا شــده اســت.در عین حال وزارت 
ارتباطات و فناوری نیز بر این مســاله که ما برای ایجاد زیر 
ساخت ها همواره آمادگی خود را اعام کرده ایم، تاکید کرده 
اســت. بنابراین این متولیان نظام سامت هستند که باید 
خود را از معرض اتهام بهانه تراشــی دور کنند!قطعاً و یقینًا 
اجرای هر طرحی در هر جای این کره خاکی با مشــکات 
مختلفی ســخت افزاری و نرم افزاری مواجه خواهد بود اما 
دســته بندی های صنفی و برخی شایبه های تعارض منافع 
نباید مانع اجرای طرح هایی شــود که سایر کشورها از چند 
دهه قبل در حال اجرای آن هســتند. ما همچنان در حال 
نســخه پیچی روی کاغذ هستیم! و هزینه های سنگینی را 
به مردم تحمیل می کنیم.از ســوی دیگر داروخانه ها و عدم 
همکاری آنها خود به یکی از مشــکات اجرای این طرح 
تبدیل شده اســت. یعنی عدم همکاری این بخش با مردم 
با بهانه های مختلف سبب کافگی و همچنین سردرگمی 
پزشکانی شده که برای اجرای این طرح همگام با دولت و 
مردم هستند. قطعاً و یقیناً دستگاه های نظارتی برای مقابله 
با هر نوع قاچاق و کم کاری در روند تأمین دارو برای مردم 
در شــرایط کنونی که تحریم به مشکات این بخش دامن 
می زند در تاش مضاعف هســتند اما نمی توان چشــم بر 
روی قاچــاق معکوس دارو به دلیــل همین روند معیوب و 
قدیمی نسخه پیچی کاغذی بست. نسخه آناین می تواند 
قطعاً روند این نوع از قاچاق را کند و در نهایت به مرور سبب 
از بین رفتن آن شــود اما بر هیچ کس پوشــیده نیست که 
برخی دست های پیدا و پنهان در نظام درمان یا بیرون از این 
بخش با انواع بهانه جویی ها تمام قد و مقابل هر تحولی در 
این نظام را می ایستند. امید است در سال جدید شاهد تحول 
در نظام ســامت با بهره گیری ارز طرح هایی چون پرونده 

الکترونیکی باشیم.

گزارش

رنج و سختی های مردم را 
درک کنید

مردم انتظار دارند تا مســئوالن کشــوری رنج و ســختی 
کــه بر آنها می رود را درک کنند و از شــعارهایی که دادند 
قدری کوتاه بیایند و با احیای برجام زمینه را برای گشایش 
اقتصادی باز کنند تا مردم نفســی بکشند و بیش از این در 
تنگنا قرار نگیرند. حکایت می کنند که اصحاب کهف بعد از 
۳۰۹ ســال که از خواب در غاری بیدار شدند و برای خرید 
مایحتــاج خود به بازار مراجعه کردند، از تفاوت قیمت ها در 
شگفت شدند. حاال حکایت ما شده و افزایش قیمت ها که 
روزانه باال می رود. نیازی نداریم تا ۳۰۹ ســال خواب رفته 
باشــیم و االن از دیدن قیمت ها دود از کله مان بلند شود، 
کافی اســت قیمت های االن را با همین چند ســال پیش 
مقایسه کنیم؛ با پولی که سال ۹۴ می توانستیم یک عدد بره 
بخریم، االن به زحمت می توانیم یک کیلو گوشت گوسفند 
بخریم اگر سال ۹۶ با پول توی جیب مان می توانستیم یک 
کیسه ده کیلویی برنج ایرانی به خانه ببریم، االن با همان 
پول فقط می توانیم یک کیلو برنج طارم بخریم. اگر ســال 
۹۱ یک جعبه سیب را صندوق عقب ماشین می گذاشتیم، 
امروز با همان پول فقط یک کیلو سیب دست مان می دهند. 
اگر اهل سفر بودید و ســال ۹۱ به تور سه روزه استانبول 
در هتل سه ســتاره رفته باشــید اکنون با پول همان تور 
هنر کنید بتوانید دو کیلو آجیل بخرید و ... شــوخی نیست 
که بخاطر تحریم ها در طی دوازده ســال گذشته بیش از 
۲۰۰ میلیارد دالر درآمد فروش نفت را از دســت داده ایم، 
کاهش هزار درصدی ارزش پول ملی را شــاهد بوده ایم و 
۶۰ درصدی درآمد ســرانه مردم از بین رفته است.  فردی 
که به عنوان اپوزیســیون دولت مستقر قبل، در تلویزیون 
ادعا می کرد که در ســال بعد اگر دولت بعدی هیچ کاری 
هم نکند، شاهد کاهش ۱5 درصدی قیمت ها هستیم، االن 
که به وزارت اقتصاد در دولت جدید رســیده، سرگردان از 
افزایش قیمت ها نمی داند که جواب سفره های خالی مردم 
را چه دهد! گویا عرصه اقتصاد و بازار از دست دولت خارج 
شده و هزاران برنامه اقتصادی زمان انتخابات تنها توهمی 
بوده که فقط بدرد همان زمان تبلیغات انتخاباتی می خورد 
و اکنون که به میدان عمل رســیده، ناتوان در نگهداشتن 
قیمت نان و پنیر و ســبزی هم هست. گرچه شاخص های 
اقتصادی نشان از وخیم شدن اوضاع دارند بطوری که نرخ 
تورم در طی ده ســال اخیر بیش از دو برابر شــده و به ۴۰ 
درصد رسیده است و شــاخص فاکت نیز نزدیک به 5۰ 
درصد افزایش یافته که باالترین شــاخص فاکت در طی 
یازده سال گذشته است، اما مردم خودشان بدون اطاع از 
این آمارها نیز با پوست و گوشت دارند خرابتر شدن اوضاع 
اقتصــادی را لمس می کنند، بطوری که هر روز که بیرون 
می روند و افزایش قیمت ها را می بینند، دهانشان از تعجب 
باز می ماند و بر قســمتی از مایحتاج خود خط می کشند تا 
بتوانند حداقل خریدی کنند و دست خالی به خانه بر نگردند. 
البته که وضع قشر کم درآمد وخیم تر از بقیه هست و شاید 
تریبونی ندارند و نماینده ای در سطوح باالی تصمیم گیری 
تا شکایت خود را از این اوضاع به گوش دیگران برسانند. در 
این شرایط سخت، مردم انتظار دارند تا مسئوالن کشوری 
رنج و ســختی که بر آنها می رود را درک کنند و برای رفع 
این فشارها فکری اساسی کنند و بقول معروف برای منافع 
مردم هم که شده از شعارهایی که دادند قدری کوتاه بیایند 
و با احیای برجام زمینه را برای گشایش اقتصادی باز کنند 

تا مردم نفسی بکشند و بیش از این در تنگنا قرار نگیرند.

تعطیالت من در کره شمالی

يونس قيصي زاده
روزنامه نگار

پونه ترابی
روزنامه نگار

سارامرادخانی
روزنامه نگار


