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آمارهای تکان دهنده از تولد الکچری 
در دهه اخیر؛

تب تند
 تاریخ الکچری

وحید حاج سعیدی ��
درســت است که ایرج 
گفته  بیامرز  خدا  میرزا 
»یک حرف و دو حرف 
بر زبانــم، الفاظ نهاد و 
ولی  آموخت«  گفتــن 
یک عــده چنان گمان 

می کنند که اگر برای حرف زدن فقط همان 
چند عضله مربوط به تکلم را به کار بیاندازند 
و تارهــای صوتــی را بلرزانند ببخشــید به 
ارتعاش دربیاورند تمام اســت و سخن جاری 
می شــود! غافل از اینکه قبل از سخن گفتن 
باید مقداری اندیشــه کرد و عضالت ســایر 
اعضــای بدن را هم در فرایند ســخن گفتن 
درگیر کرد تا مجبور نشویم دو روز پاتیل هایی 
قسطی صدا و ســیما را با رویکرد چه کنم؟! 
چه کنم؟! در دســتانمان بگیریم و از تکنیک 
تکذیــب، تحریــف، برش و همگام ســازی 
کلمات و یا شوخی کردم استفاده کنیم! »ولز 
هربرت« داســتان نویس و شــاعر انگلیسی 
خطاب به این عزیزان گفته: »یا درست حرف 
بزن یا عاقالنه ســکوت کن!« اما داستان از 

چه قرار است؟
از شــما چــه پنهــان چندی قبــل یکی از 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، درباره 
تفاوت رشــوه و شــیرینی که در ادارات رد و 
بدل می شــود به خبرنگار برنا گفت: »اعتقاد 
من بر این اســت که شــیرینی اگر ُپرمالت 
باشد با رشوه یکی اســت و تفاوتی ندارد اما 
اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی معادل 
500 هــزار تومان تــا 1 و 2 میلیون تومان 
پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب می شود 
همانطور که شخصی به خانه کسی می رود و 
به اندازه بضاعت خود هدیه می دهد. او ادامه 
داد: امــا اینکه افرادی مبلغ های 100 یا 500 
میلیون تومانی در ادارات رد و بدل می کنند، 
رشوه محسوب می شود«. )به نقل از تابناک(

هر چند ایشــان بعد از این داســتان، اعالم 
فرمودند که شــوخی کردند و حتی یک ریال 
هم رشوه است ولی حاال که ایشان سر شوخی 
را باز کردند باید این فتح باب را به فال نیک 

گرفت و داستان رشوه را آچار کشی کرد!
حقیت امر رشوه پدیده جدیدی نیست و ریشه 
در تاریخ دارد. به قول پروین اعتصامی»تا پود 
و تار جامه اش از رشوه و رباست... گر درهمی 

دهند، بهشتی طمع کنند«
 و باقی داســتان ... فلذا مبارزه با رشــوه به 
راحتــی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و پائین 
کشــیدن نرخ ســکه و خودرو و تنظیم بازار 
بورس نیســت! مختصر گرفتاری هایی دارد. 
چرا که در قانون مجــازات، تکلیف مجازات 
رشوه مشــخص اســت و قانونگذار صریحًا 
مجازات آن را اعالم کرده اســت؛ اما مشکل 
اینجاست رشوه جای خود را به شیرینی داده 
و گویا هنوز برای شیرینی، انعام بچه ها، پول 
چایی، عیدی، شاگردونی بچه ها و ... مجازاتی 

درنظر گرفته نشده است!
از طرفی چون میزان اشتها و سیری جماعت 
مرتشــی )رشــوه خور( مشــخص نیست بر 
پیچیدگی ماجرا افزوده می شود تا جایی گاهی 
اوقات پرداخت تمام موجودی هم چاره ســاز 
نیست. به قول خاقانی »هر چه اندوختم این 
طایفه را رشوه دهم« تا ببینیم باالخره کار به 

تا کجا پیش می رود!
علی ای حال با عنایت به فتح شدن باب شوخی 
در مقوله رشــوه و تعیین خــط فقر و ضریب 
جینی و ... پیشنهاد می شــود کارگروه تعیین 
خط شیتیل یا خط رشوه راه هم اندازی شود و 
این دوستان با استفاده از تجارب بزرگان پدیده 
رشــوه خواری، نظیر اکبری طبــری و اذناب 
ایشــان صبح به صبح مظنه رشــوه را تعیین 
کنند تا خلق اهلل بابت بردن یک جعبه شیرینی 
پرمالت نزد مدیر و رئیس بانک و ... سین جین 
نشــوند و مدیران بانک هم از باز کردن درب 

جعبه شیرینی در خانه شوکه نشوند!
در ضمن از آنجا که برخی دوستان نوشته های 
جدی ما طنز و دلنوشــته های طنز ما را جدی 
فرض می کنند و جوابیه می نویسند و ما را متهم 
به نقد بی پایه و اســاس می کننــد، از این به 
بعد تعیین ژانر نوشــته ها را بر عهده مخاطبان 
می گذاریم. بیل که به کمرتان نخورده اســت، 
کافی اســت کمی دقت کنید تا ژانر نوشته ها 

دستتان بیاید!

نگاه نخست

کارگروه تعیین خط شیتیل!
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تا مارادونا هست غمی وجود ندارد. تاکید می کنم؛ تا مارادونا هست.
در نمایشــنامه زندگی گالیله )برتولت برشــت(، آنــدره آ به گالیله 
می گوید: »بدبخت کشــوری که قهرمان نــدارد.« و گالیله جواب 
می دهد: »نه! بدبخت کشــوری که احتیاج به قهرمان دارد.« شاید 
به نوعی هر دو راست می گفتند. اما چرا بدبخت؟ هردوی این ملتها 
گونه ای خوشبختی را تجربه می کنند، حاال یکی کمتر و یکی بیشتر. 
آن کشــوری که فاقد قهرمان است، حتماً اوضاعش آنقدر روبه راه و 
یکدست است که نیاز به نجات دهنده ای برای تغییر و بهبود شرایط 
در خود احساس نمی کند ولی از داشتن یک قهرمان و کسی که به 
او افتخار کند و بنازد محروم است و آن کشور و ملتی هم که غرق 
در مصائب متعدد اســت، تنها به یمن وجود قهرمان، امکان نفس 
کشــیدن و دمی آرامش را دارد و کعبــه آمالش را در او می جوید. و 
این دقیقاً اوضاع مردم شهر ناپل در فیلم »بچه های خیابان« است 
که با وجود مشکالت بی پایان شهرشان فقط و فقط یک دلخوشی 
دارند و آن هم قهرمان تیم فوتبال ناپولی، دیگو آرماندو مارادوناست. 
اسطوره تکرارنشدنی فوتبال دنیا و تیم ملی آرژانتین که با آمدن به 
شــهر و تیمی کوچک و گمنام در ایتالیا غوغایی به پاکرد و یک تنه 
این تیم را به همه چیز از جمله قهرمانی رســاند تا حقیقتاً تنها مفر 

رهایی مردم در میان خیل عظیم گرفتاریها و تیره روزیها باشد.
جلــوه بارز عــرض ارادت مردم به این قهرمان و ســنجش میزان 
محبوبیت مارادونا در ناپل ماتم زده و یکسر سیاه در هیبت سباستانو 
پاسکوآله نمایان می شود. همان پســربچه ای که از ابتدا تا انتهای 
حضورش در فیلم، پیراهن شــماره ده مارادونا در تیم ناپل را به تن 
دارد و فیلم هم اینگونه با خود او تمام می شــود: شب قهرمانی تیم 
ناپولی است. هواداران پرشور تیم )درواقع تمام مردم شهر( در میان 
آتش بازی یکســره و بی امان نــام مارادونا را فریاد می زنند تا برای 
ساعاتی هم که شده غمها و بدبختی هایشان را به فراموشی بسپارند. 
این لحظات دقیقاً همزمان اســت با بازگشــت نوجوانان بزهکار به 
زندان توسط ماشــین های پلیس. صدای شادی مردم روی تصویر 
چهره های غمگین بچه های زندانی شــنیده می شود از جمله روی 
چهره پاســکوآله که به شــدت از انتقال دوباره بــه زندان و مرگ 
دوستش سالواتوره غصه دار است. یکی از افسران پلیس از پسربچه 
فروشنده ای یک پوستر بزرگ مارادونا می خرد و به دست پاسکوآله 

می دهد تا او را از ناراحتی درآورد.
ماشــین پلیس در میان ترافیک شــدید به راهــش ادامه می دهد. 
پسربچه فروشــنده که او هم پیراهن شــماره ده مارادونا را به تن 
دارد پشت سر ماشــین می دود و فریاد می زند. سرانجام خود را به 
ماشــین می رساند تا باقی پول افســر را به او بدهد و حاال ما چهره 
خندان او را در نمایی نزدیــک و خیلی واضح می بینیم. چهره او با 
پاسکوآله مو نمی زند. شاید هم خود او باشد یا اینکه کارگردان با این 
شباهت خواســته به ما بگوید که پاسکوآله می توانست االن جایی 
آن بیرون و در دنیای آزاد باشــد، جایی به غیر از پشــت میله های 
زندان. اما پیشنهاد ما به پاسکوآله برای تحمل چنین شرایط دشوار 
و تلخی، دلخوش بودن با همان عکس مارادونا و آن پیراهن شماره 
دهی ســت که به تن دارد. چون تا مارادونا هست غمی وجود ندارد. 

تاکید می کنم؛ تا مارادونا هست.

خوشبخت جهانی که مارادونا داشت

از زمــان خروج یکجانبــه آمریکای ترامــپ از برجام، ایران 
سیاست "صبر اســتراتژیک" را در پیش گرفت و برغم خروج 
آمریــکا از برجام همچنان به تعهدات برجامی خود پابرجا ماند 
و بعد از 1 ســال انتظار به تالفی اقدامات خصمانه آمریکا، در 
نهایت در بخش هایی از تعهدات هسته ای برجامی به صورت 

پلکانی عقبگرد صورت داد.
 از نظر بســیاری از تحلیلگران خارجی و داخلی این سیاست 
صبر بر این پیش فرض اســتوار بوده که ایران همچنان بتواند 
حمایت سیاســی اتحادیه اروپا را داشته باشد و ضمن تشدید 
انــزوای جهانی آمریکای ترامپ، منتظــر بماند تا دولت تک 
دوره ای او تمام شود تا دولت دموکرات بعدی آمریکا به برجام 

بازگردد.
این سناریو اکنون محقق شده و کمتر از 2 ماه دیگر ترامپ و 
دارودسته اش از کاخ سفید بیرون خواهند رفت و دموکرات ها با 

شعار احیای برجام سر کار خواهند آمد.
سیاست " نه جنگ نه مذاکره" طی 3 سال گذشته شعار و نمای 
عمومی این تاکتیک جمهوری اسالمی بوده است؛ اما پرواضح 
اســت که زیر پوست این سیاســت فرض تک دوره ای بودن 

دولت ترامپ نیز نهفته بوده است؛ هر چند به زبان نمی آمد.
دولت ترامپ و متحدان او از جمله اســراییل اما در طی این 3 
سال به سیاست فشار حداکثری اقتصادی اکتفا نکرده و از خط 
قرمزهای زیادی عبور کردند؛ از جمله ترور سردار شهید "قاسم 
ســلیمانی" به فرمان ترامپ و پذیرش رســمی مسئولیت این 
ترور از ســوی رییس جمهوری آمریکا، عملیات خرابکارانه در 
تاسیســات هسته ای نطنز و حمالت مداوم اسراییل به مواضع 
نیروهــای ایرانی و یا نزدیک به ایران در ســوریه و حاال ترور 
یکی از دانشمندان هســته ای ایران که دارای منصب و مقام 
رســمی بوده و یکی از ســتون های اصلی برنامه هسته ای و 

صنعت دفاعی کشور بوده است.
جمهوری اســالمی ایران طی 3 ســال گذشته با وجودی که 
متحمل خســارات اقتصادی زیادی شده و معیشت مردم دچار 
تنگنا بوده اما با اثبات قدرت تاب آوری خود در برابر فشارهای 
دشمن، سیاســت صبر استراتژیک پیشــه کرد تا کشور را از 
درافتادن در زمین بازی حریف در امان نگه دارد و همزمان از 

فروپاشی ساختارهای اقتصادی کشور جلوگیری کرده است.
حتی صاحب این قلم بارها در مطالب و نوشــته های خود این 
سیاســت را مورد تأیید قرار داده ام و به نظرم این سیاســت تا 
به اینجا درســت و منطقی بوده؛ اما به گمان راقم این سطور 
این سیاســت از این پس جوابگوی منافع ملی ایران نخواهد 
بود؛ چون در ظاهر دشمنان ایران با فرض دانستن و محاسبه 
سیاســت صبر و انتظــار ایران، بر این گماننــد که ایران طی 
هفته هــای آتی تا زمان روی کار آمــدن دولت بایدن از الک 
صبر اســتراتژیک و مقاومت بیرون نخواهــد آمد و به همین 
خاطر "دســت بســته" ما را خوانده اند و اقداماتی می کنند که 
همــه خطوط قرمز و اخالقی رایج بین المللی را نقض می کند؛ 

از جمله ترور دانشــمند هسته ای ایران شهید "محسن فخری 
زاده".

وقتی صبر استراتژیک، چشم اسفندیار امنیت ملی ایران شده 
است

بــه گمان راقم این ســطور از این پس هیــچ توجیهی برای 
سیاست صبر اســتراتژیک نمانده چون دشمن با فرض اینکه 
ایران به خاطرسیاســت صبر هیچ کاری نخواهد کرد؛ ممکن 
اســت حتی طی هفته های آتی دست به اقدامات تحریک آمیز 
بیشــتری هم بزند؛ بر همین مبنا باید محاسبات دشمن را به 

هم ریخت.
از مدت هــا پیش این تحلیل در فضای رســانه ای بین المللی 
بوده که هدف نتانیاهو و بن ســلمان طی هفته های آتی انجام 
اقدامات تحریک آمیز علیه ایران برای بیرون کشیدن ایران از 
الک صبر و رویارویی نظامی ایران و آمریکا در روزهای باقی 
مانده از دولت ترامپ است. حتی طی روزهای گذشته خبرهای 
تأیید نشده ای از دیدار نتانیاهو بن سلمان در عربستان سعودی 

و نیز سفر مایک پمپئو به منطقه در جریان بوده است.
این تحلیل ظاهراً طی هفته های گذشته در ذهن دشمنان کشور 
برجســته شده که "ایران الک صبر را تا زمان روی کار آمدن 
بایــدن رها نخواهد کرد بنابراین یکی از برترین دانشــمندان 
هسته ای این کشور را ترور می کنیم و منتظر می مانیم تا ایران 
واکنش نشــان دهد که در این صورت یا ایران را وارد جنگ با 
آمریــکا می کنیم و یا اینکه در صورت عدم واکنش، ابهت این 
کشــور را با بی عملی و عدم اقدام در برابر ترور در روز روشن 

یکی از برجسته ترین دانشمندانش، می شکنیم."
به گمان راقم این ســطور بهترین اقدام برای ایران در شرایط 
کنونی به هم زدن محاسبات دشمن از ناحیه ای است که انتظار 

آن را ندارد و یا کمتر محتمل می داند.
وقتی دشمن انتظار دارد ما در الک باشیم و یا اگر بیرون آمدیم 
به نقطه ای که او می خواهد برویم )جنگ(؛ گزینه منطقی برای 
ما بیرون آمدن از الک اما عزیمت به نقطه ای است که هزینه 
به دشــمن تحمیل کند و دشــمن در محاسبات خود روی آن 

حساب نکرده و یا کمتر احتمال داده باشد.
باید از صبر استراتژیک خارج شد؛ این سیاست هر چند طی 3 
سال گذشته دستاوردهای زیادی داشته و از جمله از رویارویی 
خسارت بار نظامی کشــور را ایمن داشته اما در شرایط کنونی 
دشــمن با فرض اینکه ایران در الک صبر استراتژیک خواهد 
بود، دســت به اقدامی هولنــاک زده و از تمامی خط قرمزها 

عبور کرده است.
پاســخی درخور، سریع و شــوک آور به دشمن از ناحیه ای که 
انتظار آن را نداشــته است و به هم ریختن محاسبه او در این 
شــرایط در راســتای تأمین منافع و امنیت ملی کشور خواهد 
بود؛ بدون شک مسئوالن امور گزینه های متنوعی برای چنین 
اقدامی در دســت دارند؛ از جمله در تعهدات هســته ای کشور 
حوزه های وسیعی هست که تعلیق همه جانبه آنها گام نخست 

خوبی خواهد بود.
*کارشناس ارشد و تحلیلگر روابط بین الملل  

وقتی صبر استراتژیک، چشم اسفندیار امنیت ملی ایران شده است

مازیار آقازاده  *

رونمایی از نقشه راه اروپا 
و آمریکا برای احیای 

برجام

علی رستاگر مهرداد خدیر

ترور آبسرد، از کجا آب می خوَرد؟

 درباره ترور آبســرد و طی همین کمتر از 24 ســاعت، هم پیام های متعددی صادر 
 شده که در غالب آنها، قالب اصلی همان است که در این گونه رخدادهای تلخ گفته 
می شود و خصوصا تاکید بر انتقام و شناسایی عوامل و آمران صورت می پذیرد و هم 

برخی در پی متهم کردن رقبا هستند. 
بعضی آگاهانه و برخی هم از ســر جهل و غلبه احســاس به دام سناریوی طراحی 
 شــده برای جنگ افروزی در واپســین هفته هــای حضور ترامپ در کاخ ســفید 
 می افتند و کسانی هم گمانه زنی می کنند. هر چند که در این فقره فاعلیت و آمریت 
اســراییلی ها بر پایه ســخنان بنیامین نتانیاهو و پیشینه این گونه عملیات، حدس و 

گمان و از جنس شعارهای معمول نیست.
در سال 60 وقتی رییس جمهوری و نخست وزیر در انفجار هشتم شهریور به شهادت 
رســیدند روزنامه ها تیتر زدند که کار عوامل مستقیم آمریکا بوده و بعدتر روشن شد 
کار مسعود کشمیری که به عنوان دبیر شورای امنیت )هنوز شورای عالی امنیت ملی 

وجود نداشت( مورد وثوق بوده است.
از آن زمان تا کنون نزدیک به 40 سال می گذرد و هر از گاهی بحث نفوذی ها در 

می گیرد.  نفوذی های مرتبط با اسراییل را اما باید در کدام ِسلک، ُجست؟ 
منتقدان دل سوز با هویت و پیشینه مشخص و کارنامه ای روشن که هشدار می دهند 
یا کسانی که با شعار و ادعا و یک هفته ریش نتراشیدن و پرخاش به این و آن ادای 

انقالبی ها را در می آورند؟
ترورهایی از جنس ترور آبسرد از برکۀ مرموز نفوذ، آب می خورد و خود نفوذ در بستر 

ریاکاری و تظاهر به انقالبی گری ریشه دارد.
راه مقابله با ترورهای ناشــی از نفوذ، سردادن شعار و چنگ زدن به چهرۀ این و آن 

نیست.
میدان دادن به ایران دوستان واقعی و انقالبیون اصیل است نه ریاکارانی که از بام تا 

شام شعار می دهند و خروار خروار ادعا می فروشند.
اداها و ادعاها نزد برخی همان نقش نوازنده در هنگام ســرقت مغازه اســت در آن 
حکایت که دزدانی برای پوشــاندن سر و صدای خود درون مغازه یکی از خودشان را 
مامور کردند بیرون بنشــیند و در نقش نوازنده ای دوره گرد بنوازد تا کسی مشکوک 

نشود.
در این حادثه اگر هم مزدوران اجیر شده ای مجری عملیات بوده باشند قطعا اطالعات 

کامل از نحوه و مسیر رفت و آمد سوژه را در اختیار داشته اند.
در کنار هر رجایی، باید نگران حضور یک کشمیری بود که چه بسا خود را انقالبی تر 

از رجایی هم می دانست.
اگر خطی که در آن ســال ها اصرار داشت نشانی نادرســت بدهد و سراغ آدم های 
بی گناهی مثل »پیروی« رفتند یا سیاســیون شاخص را متهم کردند، کور شده بود 

کشمیری های دیگر در این چهل سال رشد نمی کردند.
)در همۀ این ســال ها از رجایی و باهنر گفته شده اما از کشمیری بسیار کمتر و این 
 که اگر مرحوم ربانی املشــی افشــا نکرده بود چه بسا عاملیت کشمیری نیز پنهان 
می ماند و اکنون خیابانی در تهران به نام شهید مسعود کشمیری بود چنان که فردای 

هشتم شهریور و از مقابل مجلس سه تابوت تشییع شد: رجایی، باهنر و کشمیری!
از فردی که به عنوان متهم دستگیر و بعدتر بی گناهی او ثابت شد اما هیچ گفته نشده 
و تنها بعدها کوشیده شد با گویندگی خبر و مأموریت دیپلماتیک در آمریکای مرکزی 
جبران شــود.(آدم هایی که ادای نیروهای انقالبــی را درمی آورند و یک روز، یک جا 
ضربه می زنند. آبشخور ترور آبسرد، نفوذ بود و بستر نفوذ، »ریا«ست و حذف گستردۀ 
نیروهای اصیل به بهانه های مختلف. تا این روند متوقف نشــود، هم »کشمیری« ها 

میدان عمل دارند و هم »رجایی« ها قربانی می شوند. منبع: عصر ایران

پرسش هایی که در ترور شهید فخری زاده باید بدان پاسخ داده شود

شهادت غم انگیز فخر ایران
2020 بدترین سال در نزاع چهل ساله ایران با آمریکا و اسرائیل

پیام ترورآبسرد

۹/۹/۹۹ و تــب تاریخ تولــد و ازدواج 
الکچری موضوعی که موجب شــده 
است برخی 130 میلیون برای زایمان 

در 0۹: 0۹ این روز بدهند.
۹/۹/۹۹؛ آخرین تاریخ رند قرن است 
تاریخی کــه بســیاری از از مدت ها 
قبل صف کشــیده اند تا فرزندشان در 
ایــن روز متولد شــود، تاریخی که به 
قــول برخی ها الکچری اســت، این 
الکچری بازهــا در بند عــدد و رقم 
گیر کرده اند، خواستگاری که می روند 
ملک و امالکشان را می شمارند، حقوق 
پدر عــروس و دارایی هایش را مالک 
قرار می دهنــد، عروس را با قد و وزن 
و رقم جهیزیه اش می ســنجند، از آن 
طرف هم افتخار خانواده عروس رقم 
صفر حســاب بانکی آقا داماد و حقوق 
ماهیانه اش برایشــان مهم است حتی 
اگر آقا داماد دکتری هم داشته باشد، اما 
صفرهای حقوق کم باشد دست رد به 
سینه اش می زنند.برای این آدم ها حتی 
مهمان تو راهی منبعی برای کســب 
درآمد اســت، هنوز کودک معصوم به 

دنیا نیامده برایش اسم انتخاب کرده اند 
و صفحه اینستاگرامش را ساخته اند و 
با آن کســب درآمد می کنند، نوزادی 
که هنوز پا به دنیا نگذاشــته حسابی 
منبع درآمدی برای والدینش شــده و 
برای این پدر و مادرها تاریخ تولد ُرند 
وسوسه برانگیز اســت چرا که با این 
تاریخ می توانند حسابی الیک جمع و 

کسب درآمد کنند.
آمارهــای تکان دهنــده از تولد  ��

الکچری در دهه اخیر
این ها تنها چند نمونــه از بدعت غلط 
الکچری بازی در ســال های اخیر در 
کشــورمان است و با توجه به آمارها به 
نظر می رسد هر سال تب تاریخ تولد ُرند 
یا الکچری داغ تر شــده و کافی است 
در ادامه به تاریخ های تولد ُرند در دهه 
اخیر و آمار تولدهای تقویمی نگاه کنید.

۹۸/۸/۸: تولد 5242 نوزاد
۹۷/۷/۷: 21۸۷ نوزاد
۹6/6/6: 56۸0 نوزاد

۹5/5/5: 6013 نوزاد...
  در صفحه 4 بخوانید



2

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 دوشنبه 10 آذرماه 1399 
سال پنجم شماره 199

سیاست

نگاه هفته
نقشه جو بایدن برای اقتصاد شش ماه 

آینده ایران

پیش از این تصور می شد جو بایدن برای مذاکرات هسته ای 
جدید، منتظر دولت بعدی ایران بماند و چنته خود را بخاطر 
دولت رو به پایان فعلی، خالی نکند. فرضیه یاد شده بر این 
پیش فرض استوار بود که با توجه به سرنوشت برجام، تیم 
سیاست خارجی بایدن، روی کار آمدن یک دولت متمایل 
بــه غرب در ایران را به این زودی هــا محتمل نمی داند و 
با توجه به پشــتوانه ملی و سیاســی ضعیف دولت کنونی، 

ترجیح می دهد با یک دولت قویتر وارد مذاکره شود.
لیکن به نظر می رسد اعتماد به نفس و اشتیاق زائدالوصف 
دولتمــردان کنونی ما و حامیانشــان برای کســب مجدد 
قدرت، محاســبات تیم بایدن را عوض کرده و تمایل آن ها 
را برای داشــتن همزمان خدا و خرما افزایش داده است. به 
عبارت بهتر، دولت بایدن راه ســومی را یافته که برپایه آن 
با دادن کمترین امتیاز، بیشترین بهره ممکن را بدست آورد.

از یکســو دولت بایدن بــه هیچ وجه قصد نــدارد میراث 
تحریمی ترامپ را به ســادگی از دســت بدهد و از سوی 
دیگــر فرصت چندانی هم تا انتخابات ایران ندارد. بنابراین 
به نظر می رســد بهترین راهکار برای آمریکایی ها سرمایه 
گذاری بر اقداماتی باشــد که با کمترین تأثیر عملی بیشتر 

اثرگذاری روانی را داشته باشد.
از نگاه آمریکایی ها، جمهوری اســالمی نمی تواند دوگانه 
ســازی اقتصاد-مذاکره را با یک دولت غربگرای دیگر و 
برای هشت ســال دیگر تجربه کند. پس در برابر خواست 
چنین دولتی برای برجام های منطقه ای و موشــکی، دیگر 
مقاومت نخواهد کرد. ضمنــًا روی کار آمدن چنین دولتی 
گرچه یک دســتاورد بزرگ اســت ولی آمریکا نباید دست 
خود را برای مذاکرات منطقه ای و موشکی با آن خالی کند.

لذا بهترین راهــکار برای دولت بایدن می تواند یک توافق 
موقت و برگشت پذیر به سبک توافق ژنو باشد و بازگشت 
به برجام بــه انجام مذاکرات جامع بــا دولت بعدی ایران 
حواله شود. در نتیجه اگر دولتی مطبوع غرب بر سر کار آمد 
می توان مذاکرات منطقه ای و موشــکی را شرط بازگشت 
به برجام گذاشــت و اگر چنین اتفاقی نیفتاد می شود دوباره 
همــه چیز را قفل کرد و چیز زیادی را از دســت نداد. این 

توافق موقت احتمااًل شامل موارد ذیل است:
• موافقت با اعطای وام 5 میلیارد دالری درخواســت شده 

توسط ایران برای مبارزه با کرونا
• آزادسازی تدریجی بخشی از پول های بلوکه شده ایران

• اعطای معافیت های موقت به برخی از خریداران قدیمی 
نفت ایران

• گشــایش کانال های مالی خاص و محدود برای تبادالت 
بشردوستانه

• اعطای مجوزهای فروش برخی کاالهای حســاس مانند 
قطعات هواپیما به ایران

• رفع برخی تحریم های غیرمؤثر جانبی
از نگاه آمریکایی ها چنین اقداماتی با چاشــنی راه اندازی 
مجدد کارناوال های مسافرتی ســرمایه گذاران خارجی به 
ایــران، می تواند آثار روانی بــزرگ ولی مقطعی در اقتصاد 
ایران برجای گذارد کــه الاقل تا خرداد 1400 به کار آید. 
به نظر می آید آنها همین تسهیالت ابتدایی را نیز منوط به 

بازگشت کامل ایران به برجام نمایند!
البته حتــی اگر فرض کنیــم که دولت آمریــکا بخواهد 
و بتوانــد که در یک فرصت محدود چنــد ماهه به برجام 
اوباما بازگردد، باز هم اتفاق چندان خاصی نیافتاده اســت 
چــه اینکه از خاطر نبرده ایم در دوره اوباما نیز تحریم ها به 
صورت اســمی برداشته شده بود و برجام بجز ورود بخش 
کوچکی از دالرهای بلوکه شده، در اقتصاد ایران گشایش 
خاصی ایجاد ننمود. از خاطر نبرده ایم بزرگترین اهرم دولت 
اوباما برای حفــظ عملی تحریم ها، ترســاندن بانک ها و 
شرکت های بزرگ غربی برای نزدیک شدن به ایران بود. 
البته برای مدتی ســرمایه گذاران خارجی رفتند و آمدند و 
تعدادی قراردادهای مقدماتی بی ســرانجام را امضا کردند 
اما در نهایت اکثرشان تحت تأثیر فضای بیم و امید و ابهام 
آلودی که وزارت خزانه داری ایاالت متحده برایشان ایجاد 

کرده بود، قید همکاری با ایران را زدند.
در عمــل مهم ترین نتیجه این نمایش هــای تبلیغاتی این 
بود کــه دولت فعلی ایران، اقدامــات موفق انقباضی خود 
در جهــت کنتــرل نقدینگی و کاهش تــورم را به هوای 
گشــایش های برجامی و خروج از رکود رها کند و با ورود 
به یک دوره طوالنی از سیاســت های انبساطی در اقتصاد، 
کشور را گرفتار یک افزایش نقدینگی شدید و رکود تورمی 

بی سابقه نماید.

 ترور یک دانشمند هســته ای دیگر غم روی غم بود. این روزها 
خبرهــای ناراحت کننده ای به دلیل وجــود کرونا و فوت هزاران 
نفر از هموطنانمان به گوشمان می رسد وخبر ترور شهید محسن 

فخری زاده این روزهای تلخ را تلخ تر کرد!
ظهر روز ۷ آذر حوالی ســاعت 14 خودرو شــهید فخری زاده به 
همراه دو خودرو محافظ وارد آبسرد می شود. یک کیلومتر جلوتر 
از ورودی شــهر آبســرد و نزدیک باغی معروف به باغ سرهنگ، 
خودرو با رگبار متوقف می شــود و پس از آن یک نیســان که در 
آن پر از الوارهای چوبی بوده اســت منفجر می شود. بعد از انفجار 
تا شــعاع 500 متری خیابان پــر از تکه های خودرو و چوب دیده 
شده و بر اثر انفجار آسیب به دکل برقی مجاور نیسان برق شهر 

آبسرد نیز قطع می شود.
با وقوع انفجار تروریســت هایی که کمین کــرده بودند از نقاط 
نامشخصی شروع به تیراندازی به سمت خودروی ایشان می کنند 
و یکی از محافظان نیز برای حفاظت از شــهید فخری زاده خود 
را در مســیر رگبار قرار می دهد که همان لحظه به فیض شهادت 

می رسد.
در هر حال این اقدام مانع از اصابت گلوله به شــهید فخری زاده 
نشــد و او دچار جراحات جدی ای شــد. بعــد از فروکش کردن 

تیراندازی ها چند تروریســت متواری می شوند و بالفاصله شهید 
فخری زاده را به داخل درمانگاه شهر آبسرد منتقل می کنند و بعد 
از گذشــت 30 دقیقه با بالگرد به بیمارستان انتقال داده می شود. 
ولی متاســفانه در بیمارستان در اثر جراحات وارده از اصابت چهار 

گلوله به شهادت می رسد.
شهید فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
و استاد فیزیک هسته ای بود و طبق آنچه درنشریه فارن پالیسی 
آمده است جزو 500 نفر از قدرتمندترین افراد جهان. او همچنین 

در سال 200۷ در لیست تحریم ها قرار گرفته بود.
شــهید فخری زاده انقدر برای نتانیاهو مهم بود که رسمًا نام وی 
را در برنامه تلویزیونی اعالم کرد و همچنین دوسال پیش ایهود 
اولمرت نخست وزیر سابق اسرائیل اعالم می کند فخری زاده را 

خوب می شناسد و او مصونیتی ندارد!
همه اینها نشان می دهد که موساد سالهاست بدنبال شکار شهید 

فخری زاده بوده است و اما چند نکته:
اول شهادت فخری زاده با ضرب گلوله نشان می دهد که ماشین 
وی ضد گلوله نبوده و او در اثر اصابت گلوله به شهادت می رسد. 
حال ســؤال اینجاست که چرا برای ایشــان چنین ماشینی تهیه 

نشده بود؟!
 دوم موساد چگونه به لیست دانشــمندان هسته ای ما دسترسی 
پیدا کرده و توانسته است این ترور را در نزدیکی تهران با موفقیت 

به سرانجام رساند؟!
سوم گزارش چند روز قبل تایمز اسرائیل اعالم می دارد که بخش 
هســته ای ایران هدف اصلی اســت و ایران پاسخی نخواهد داد. 
و آمریکا و اســرائیل برای یک رشــته عملیات های پنهانی علیه 
ایران در هفته های باقی مانده از دولت دونالد ترامپ برنامه ریزی 
کرده اند. بر اساس گزارش رسانه اســرائیلی، این عملیات با این 
پیش فرض طراحی شده که ایران در این چند هفته از نشان دادن 
هر گونه واکنش خودداری خواهد کرد! ضمن آن که تشدید فشار 
اقتصادی نیز بخشی از اقدامات هماهنگ شده اسرائیل و آمریکا 

در ارتباط با ایران در هفته های پیش رو است.
این گفته ها نشــان می دهد آنها افرادی خائن درسیســتم داخلی 
ایران دارند که برای رسیدن به اهداف نظامی و اقتصاد و جاسوسی 

فعالیت می کنند و به گونه ای در صدد القاء این موضوع هستند که 
ما رسمًا ترور می کنیم و شما عاجز از پاسخ دادن هستید!

چهــارم در خبرها آماده بود که اطالعات هســته ای ایران از قلب 
تهران به سرقت رفته است و چندی پیش یک خرابکاری و انفجار 
عظیم در سایت هسته ای نطنز رخ داد حال سؤال اینجاست که این 
اتوبان جاسوس و نفوذ را چه کسانی برای این افراد باز کرده اند که 
به راحتی ترور و خرابکاری می کنند و نیروهای اطالعاتی و امنیتی 

متوجه این حجم از خرابکاری در قبل از وقوع حادثه نمی شوند.
پنجم خوشحالی سعودی ها و اسراییل بی وجه و مضحک است. 
دانش هسته ای ایران متکی به فرد نیست بلکه این دانش بدست 
توانای دانشمندان ما بومی شده است و با به شهادت رساندن یک 

نفر این دانش نابود نخواهد شد..

پرسش هایی که در ترور شهید فخری زاده باید بدان پاسخ داده شود

شهادت غم انگیز فخر ایران
راحله اکویار

حسین رجائی

خالصی از آوار سنگین سیاست

بیائید از امروز همه مشــکالت مملکت را گردن آمریکا بیاندازیم. 
حســن روحانی را ام الفســاد تمامی گرفتاری های کشور بدانیم. 
اصولگرایــان و محافظه کاران را یگانــه عامل عقب ماندگی های 
تاریخی ملت معرفی کنیم. تشــت رسوائی شان را از بام مخالفان 
پائین انداخته و در طبل رسوائی همه آنها بدمیم. آیا مردم نسبت 
به حقانیت گفته های شــما متقاعد شده و ذهن و روحشان را که 
در تنش دائمی با گزاره هایی مخالف استنباط های اینچنینی بوده، 
موافق با رٱی و نظر شما خواهند کرد. و به آنچه شما برای پرزنت 
سیاسی شان متوسل می شوید گردن خواهند نهاد. صریح تر بگویم 
آیــا گمان می کنید مردم زین پس منطقا راهی را برخواهند گزید 
که شما پیش پایشان خواهید گذاشــت. و آیا اندکی برای شعور 
مخاطبتــان احترام قائلید؟ و به این مســئله بــاور دارید که آنان 
حق دارند به چیزی به جز آنچه که شــما برایشان پمپاژ رسانه ای 

می کنید باور داشته باشند؟
آیا تصور می کنید این نوع ماکتینگ مشکالت، توانائی حل صورت 
مسئله بزرگ عدم توسعه یافتگی کشور را در بر دارد؟ افکار عمومی 
تاب ادامه یارگیری و نزاع سیاســی شما و گروکشی طالئی ترین 
فرصت های تاریخی کشور برای اصالح و تغییر روش ها، مدل ها 
و قوانین فرســوده کنونی را خواهد داشت؟ اصالفرض را بر این 
بگیریم فقر نهادینه شده و اقتصاد درمانده و بیکاری مزمن معلول 
ســیطره گفتمان خاصی بر مناسبات حکمرانی کشور است که با 
حذف آن به گلستانی خواهیم رسید که غرب جهان به آن حسادت 
خواهد کرد. با عدم باور قلبی مردم نسبت به حقانیت جریان های 
سیاسی کشور و نومیدی آنها از شعارهای کاسبکارانه چپ و راست 

چه باید کرد!؟
اینکه شما هنوز تصور درستی از توسعه ندارید و با هر تکانه سیاسی 
بــازار حالت تهاجمی بخود گرفتــه و موریانه بنگاه داری و دالل 
مسلکی شیره اندک انباشــته های اقتصادی مملکت را می مکد 
نشــان از این نیســت که گرهی که برجان ما افتاده است بسی 
سخت تر و پیچیده تر از تئوری های مضحک شماست. تکنولوژی، 
سرمایه، تبادل اندیشه های علمی و تئوری های پیشرفت هیچگاه 

فی البداهه و با وعده های توخالی برای ما آغوش نخواهند گشود.
فساد سیســتماتیک از میان برنامه های سفت و سخت، پیچیده، 
چند بعدی و ناظر بر تفکر حل المسائلی قابل تحقق خواهد بود نه 
لفاظی های پوپولیستی. اصالح جریان سرمایه در شبه بازارهای 
کوتــاه مدتی نظیر طال، ارز و مســکن با تقلیل واقعیت های غیر 
قابل انکار عدم رقابت پذیری اقتصاد مملکت و سیطره دولتی ها، 
خصولتی ها و رانت خواران بر منابع فراوان نفتی به کشمکش های 

سیاسی و جناحی ممکن نمی شود.
اصالح ابزار می خواهد، اندیشه می خواهد و ذهن هائی توسعه یافته 
برای پذیرش تبعات این اصالح گری. از طرف دیگر سیاست های 
فرهنگی که در مناسبات جهانی شده کنونی تحت سیطره نمادها 
و ایدئولوژی هــای فراوانی قرار گرفته اســت جز بااصالح جزم 
اندیشی ها و غنی کردن مناســبات فکری حوزوی و دانشگاهی 

یارای رقابت با تهاجم غیرقابل انکار نظم نوین جهانی را ندارد.
فرهنگ بازیچه دســت بازیگران سیاست نیست که با تصمیمات 
ســاعتی و ابن الوقتی تان تیشه به ریشــه تمدن بزرگ ایرانی_

اســالمی ما بزنید. فرهنگ نرم افزار بزرگ گفتمانی ملت متمدن 
ایران اســت، که با درک مناســبات آن می تــوان عالوه بر حل 
کشمکش های کالمی، آنرا پایه ای برای توسعه همه جانبه کشور 
نهاد. همچنین معتقدیم نیازها، توقعات، عالقمندی ها و نگرش 
نسل های کنونی پندارهای گذشته را کمتر به رسمیت می شناسد 
و بایستی برای ترمیم این شکاف بزرگ و بین نسلی تصمیماتی 

قاطع گرفت.
امروزه آرامش، امنیت، پیشرفت، توسعه، رفاه، حقوق شهروندی، 
فضای آزاد سیاسی و گفتمانی ابعادی وسیع از نیازهای بروز شده 
ملت بزرگ ایران اســت. عقالنیت حکــم می کند پرده بازیگری 
سیاســی را پائین انداخته و چاره را در مشورت گیری از متفکران 
و اندیشــمندان جســتجو کرد. درب های دانشــگاه را به روی 
دغدغه مندان گشــود و رســانه را پایگاه تبادل افکار و اندیشه ها 

قرار داد.
معتقدم اکنون دمکراســی برای ما تعریفی بجز گفتگو برای ارائه 
برنامه و راه حل های توســعه زا معنای دیگری ندارد. متاســفانه 
صندوق های رأی محل منازعه سیاســی رقبایی است که تنهابه 
کرســی های قدرت چشم دوخته اند. و باید مردم را از زیر این آوار 
ســنگین سیاســت نجات داد و در پناهگاه علم و دین در کشتی 

نجات نشاند.

رونمایی از نقشه راه اروپا و 
آمریکا برای احیای برجام

کاترین اشتون، مســئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در یادداشتی که 3 آذرماه در نشریه تایم منتشر کرد 
توصیه هایی را به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا 
و تیم سیاســت خارجی وی برای احیای برجام ارائه داده 

است.
اشتون سه مرحله اساسی برای برگرداندن توافق هسته ای 
را اینگونه پیشنهاد داده است: 1- جمع آوری گروه مذاکره 
کننده، آغاز رایزنی ها با اتحادیه اروپا و تصمیم برای تعیین 
هدایت کننده مذاکــرات 2- برجام به عنوان توافق اولیه 
و نه پایانــی مبنای کار قرار گیرد )تاکید بر انجام گفت و 
گوها درباره مســائل منطقه ای و موشکی(3- برجام باید 
بر پایه های مســتحکم تری )مانند همراه کردن کنگره و 

کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی( بنا شود.
کلیت موضع گیــری کاترین اشــتون بیانگر تجویز این 
پیشــنهاد است که آمریکا و اروپا باید ضمن درس آموزی 
از تجربــه برجام، ضمن ایجاد اجمــاع، تالش برای مهار 
مؤلفه هــای مختلف قــدرت ایران را بــه صورت موازی 
پیــش ببرند. همچنین برای پایداری و از بین بردن تکرار 
اتفاقاتی مانند خروج ترامپ از توافق ضرورت دارد رضایت 

کنگره و برخی کشورهای منطقه نیز جلب شود.
اواخر هفته گذشــته نیــز آلمان، فرانســه و انگلیس در 
بیانیه ای خطاب به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ضمن بیان تأسف از خروج آمریکا از توافق هسته ای 
و احیــای تحریم ها بر عقب نشــینی ایــران از گام های 
برداشــته شــده و تعهد کامل به برجام تاکید داشــتند. 
تروئیکای اروپایی در پی این هســتند تا در آســتانه ورود 
جو بایدن به کاخ سفید با ایجاد جنگ رسانه ای و فشار بر 
ایران، تهران را وادار کنند تا به توافق هسته ای به صورت 
کامــل بازگردد تا زمینه برای گفــت و گوهای دو و چند 
جانبه بعدی در راســتای اصالح آن و گنجاندن مســائل 

دیگر مهیا گردد.
نکته مهم این اســت تیم جدیدی که از سوی جو بایدن 
نیز برای تصدی مناصب کلیدی سیاســت خارجی آمریکا 
تعیین شده به چنین استراتژی باور دارند. در واقع آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه، جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی 
و جــان کری اگر چه بارها انتقادات خود را به سیاســت 
دونالد ترامــپ در خروج از برجام مطــرح کرده اند اما از 
دیدگاه این افراد برجام، تجربه ای موفق در راستای کنترل 
برنامه هســته ای ایران بوده که الزم اســت با حفظ آن 
توافق، محدودیت ها و برخی بندهای قابل انقضای آن را 
تغییر داد. نگاهی به گزارش جدید اندیشکده مرکز امنیت 
نوین آمریکا که توسط ایالن گلدنبرگ )رئیس اسبق میز 
ایران در پنتاگون( نوشــته شــده نیز نشان دهنده همین 
مسئله اســت که آنها بر روی دستیابی به اهداف خود از 
طریق انجام مذاکرات منســجم و چند الیه برای »حل 
مشــکل ایران« حساب باز کرده اند.با این توضیحات باید 
گفــت اصول و رئوس کلی توافــق مدنظر اروپا و آمریکا 
یکسان است. اگر چه این چارچوب کلی مختص به زمان 
کنونی نیست اما به نظر می رسد تجربه برجام و سیاست 
ترامپ نیل به درکی مشــترک بــرای چگونگی »مهار و 
عقب راندن ایران« را برای متحدان دو ســوی آتالنتیک 
تســهیل کرده اســت.البته به این امر باید اذعان داشت 
سیاست تهاجمی و سخت ترامپ و به طور کلی جمهوری 
خواهان مکمل سیاســت اجماع محــور و نرم اوباما، جو 
بایدن و دموکرات هاست و از این بابت در یک استراتژی 
کلی، گویی هر دو حزب در یک هماهنگی آگاهانه برنامه 
مشــترکی برای تحقق اهداف آمریکا در جهان دارند. به 
عبارت دیگر بعد از دوران تهاجمی ترامپ در قالب فشــار 
حداکثری و تحریم های گســترده، اینک زمان نقد کردن 
فرا رســیده است.از سوی دیگر دولت آینده آمریکا تقریبًا 
محال اســت ابزار تحریم را کنار بگذارد، اگر چه ممکن 
اســت به صورت محدود کاهش تحریم هــا اتفاق بیفتد 
اما ســاختار آن حفظ خواهد شــد. در واقــع تا زمانی که 
آمریکایی ها یقین داشته باشند ابزار تحریم در جعبه ابزار 
سیاست خارجی آن ها مؤثر و تعیین کننده است آن را کنار 

نخواهند گذاشت.

میثم محمودیان درویشانی

حسن کریمی فرد

2020 را می توان مهم ترین و در عین حال بدترین ســال در نزاع 
چهل ســاله ایران با آمریکا و اسرائیل دانســت؛ سالی که با ترور 
عالی ترین مقام نظامی ایران شــروع شــد و با ترور برجسته ترین 
دانشمند هســته ای رو به اتمام است. کما این که در سال 2020، 
چالش هــای امنیتی در حــوزه امنیتی پیرامونی ایران به ســطح 
خطرناک و بی سابقه ای رسید؛ چه در خلیج فارس پس از باز شدن 
رسمی پای اسرائیل در نتیجه عادی سازی روابط با آن؛ چه در حوزه 
قفقاز جنوبی به دنبال جنگ یک ماه و نیمه در قره باغ که برآیند آن 

چیزی جز تثبیت حضور متغیر اسرائیل در این منطقه نبود.
جنگ شــاخ و دم ندارد؛ همین ترورها خود عیــن جنگ، ولو در 
مقیاسی مشخص اســت؛ اما چون ذهنیت ها درباره مفهوم جنگ 
بروز نشده و مطابق کاربستی کالسیک ونه نوین است، به گونه ای 
دیگر این وقایع تجزیه و تحلیل می شود. ترور سردار سلیمانی با آن 
جایگاه مهم فراتر از بمباران چندین پایگاه و تاسیسات نظامی بود؛ 
کما این که ترور فخری زاده نیز با آن موقعیت علمی در پیشــبرد 
برنامه های هســته ای و دفاعی فراتر از بمباران تاسیساتی مرتبط 
است. فخری زاده کسی بود که دومی در ایران نداشت و از این رو 
بی جهت نیســت که تنها دانشمند ایرانی باشد که بنیامین نتانیاهو 

و ایهود اولمرت نخست وزیران کنونی و پیشین اسرائیل به اسم از 
او نام برده باشند.

در واقع، اسرائیل می دانســت که چه کسی را ترور می کند. مواف 
فاردی مجری برنامه خبری شــبکه 11 اســرائیل شب گذشته در 
پوشش خبری این واقعه به نقل از مقامات عالی رتبه اسرائیلی گفت 
که "ترور فخری زاده از میان برداشتن یک توان منحصر به فرد بود 

که دیگران در ایران از آن برخوردار نبودند".
در تصویری کالن، ترور دانشــمند هســته ای ایران را می توان در 
ادامه ورود نزاع با آمریکا و همپیمانان آن در منطقه به فازی جدید 
و خطرناک دانست که با ترور ســردار سلیمانی کلید خورد؛ فازی 
که نقطه پایان معادله، نه جنگ و نه صلح و ســرآغاز شکل گیری 
معادله ای تازه بر مدار صلحی بر پایه همان 12 شــرط آمریکا و یا 
پیشبرد اوضاع به سمت جنگی فراگیر با اقداماتی جنگی نظیر این 

ترورهاست.
ترور روز جمعه در شــرایطی رخ داد که ادبیات و فضای حاکم بر 

منطقه جنگی اســت و نگاهی گذرا به وضعیت، همچون تشــدید 
حمالت اسرائیل در ســوریه، تغییرات در پنتاگون، ارسال بی-52 
ها به منطقه، خارج ساختن بخشــی از نیروهای آمریکا سفرهای 
مشــکوک وزرای خارجه و دفاع آمریکا به منطقه، اعزام نیروهای 
نظامی انگلیسی برای حفاظت از تاسیسات نفتی عربستان؛ همه و 
همه حکایت از آرایشی خطرناک دارد و دو ماه آینده تا آمدن بایدن 
را آبستن تحوالتی می سازد و احتمااًل ترور دانشمند ایرانی آخرین 

اقدام در دوره گذار انتقال قدرت در آمریکا نباشد.
امــا ارجاع هدف ترور و اقدامات احتمالــی دیگر به این گمانه که 
اسرائیل در صرافت تحمیل دستور کاری برای دولت بایدن هستند، 
چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ بلکه آنچه در حال وقوع است، با 
مشــارکت و هماهنگی آمریکا و فراتر از تحمیل یک دســتور کار 
مشترک بر بایدن و برنامه ای است که کلیت سیستم آمریکا پشت 
آن قرار دارد و اگر در تتمه آن کارهای خطرناک تری انجام دهند، 
می خواهند بنام ترامپ تمام کنند تا پیامدهای آن را کنترل کنند. در 

این میان، از مجموع رفتارهای اسرائیلی ها به ویژه نتانیاهو پس از 
ترور آبسرد این گونه بر می آید که تل آویو غیر از حذف فیزیکی این 
دانشمند، اهداف دیگری را نیز دنبال می کند. قباًل در چنین مواقعی، 
مقامات اسرائیلی و رسانه های آن ها مهر سکوت بر لب می زدند و 
بعد از ماه ها به مرور اطالعاتی درز پیدا می کرد؛ اما تنها دقایقی بعد 
از واقعه دیروز، نه در لفافه و تلویح که به شکلی نزدیک به تصریح 
مســئولیت ترور را با آروزی شنبه خوب برای یهودیان و خبر از به 

راه افتادن اتفاقی در خاورمیانه و غیره می پذیرد.
ایــن رفتار اواًل می تواند به قصد تحریک ایران و کشــاندن آن به 
یک مواجهه در دو ماه آتی باشــد و ثانیاً اشاره ای به اتفاقاتی دیگر 
در آینده باشــد و از این رو از "دوره پرتنشــی" سخن گفت. نکته 
مهم دیگــر، تعلیق صدور ویزا برای 13 کشــور از جمله ایران از 
جانب امارات تا زمانی نامشــخص اســت؛ این اقدام پیشگیرانه و 
امنیتی یا کاشــف از آن اســت که ابوظبــی در جریان وقوع ترور 
امروز بوده و از بیم این که ایران بخواهد واکنشی علیه اسرائیلی ها 
در امارات نشان دهد، 13 کشــوری را که احتمال می داده ممکن 
است از آن ها افرادی را برای تالفی اعزام کند، مشمول ممنوعیت 
صدور ویزا کرده است. یا گمانه دیگر این است که احتمااًل اتفاقات 
امنیتی دیگری در آینده نزدیک در منطقه می افتد و برای مواجهه 

پیشگیرانه با آن، این تصمیم را گرفته اند.

2020 بدترین سال در نزاع چهل ساله ایران با آمریکا و اسرائیل

پیام ترور آبسرد
صابر لگ عنبری

 رهبر انقالب: آماده باشید تا کسی 
جرأت نداشته باشد 

پایگاه اطالع رسانی حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای از جدیدترین 
پوستر به مناسبت روز نیروی دریایی رونمایی کرد.

به مناســبت روز نیروی دریایی پوســتری با به تصویر کشیدن ناو و 
قایق های نظامی ایران به همراه پرچم جمهوری اسالمی ایران منتشر 
شــد که بر روی این پوستر بیانات رهبر انقالب در ۷ آذر ۹۷ حک شد. 
در این متن آمده است:  جمهوری اسالمی قصد آغاز جنگ با کسی را 
ندارد اما باید آنچنان توانایی های خود را افزایش دهید تا دشمن نه تنها 
از حمله به ایران بیمناک و هراسان باشد بلکه به برکت همبستگی، اقتدار 

و حضور مؤثر نیروهای مسلح در میدان، سایه تهدید نیز از سر ملت ایران 
دور شود. همچنین ویدئویی از اظهارات مقام معظم رهبری در سال ۹4 
به بیانات ایشان در آن مقطع اشاره شده است. رهبر انقالب در آن تاریخ 
می فرمایند: »امروز بحمداهلل نیروی دریایــی ارتش، با نیروی دریایی 
ارتش در سالهای اّول انقالب از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، فرق 
کرده اســت. بنده، هم آن نیروی دریایی را با جزئّیات می شناختم، هم 
این نیروی دریایی را می شناسم؛ بّچه های مؤمن، آماده به کار. همکاری 
داشته باشید، همدلی داشته باشید، به یکدیگر کمک کنید، از تجربّیات 
یکدیگر استفاده کنید؛ این هم افزایی، کمک خواهد کرد، این ثروت ملّی 
را افزایش خواهد داد. اینها عرایض ما اســت به شما.  بدانید که خدای 
متعال پشتیبان شما است؛ در این هیچ تردید نکنید که »اِن تَنُصُروا اهلَل 

َینُصرکم«.)4( هّمت ما باید این باشد که ان تنصروا اهلل را تأمین کنیم؛ 
خــدا را نصرت کنیم. اگر نّیت ما، عمل ما، حرکت ما تطبیق کند با ان 
تنصروا اهلل، دنبالش ینصرکم حتماً وجود دارد؛ وعده ی الهی تخلّف ناپذیر 
اســت. این حرکت را دنبال کنید، این کار را دنبال کنید؛ این جّدّیتها را 
دنبال کنید؛ آینده مال شــما است. دشمنان اسالم و مسلمین، هم در 
منطقه ی غرب آســیا شکست خواهند خورد، هم در مناطق دیگر؛ هم 
در زمینه ی امنّیتی و نظامی شکست خواهند خورد، هم به توفیق الهی 
در زمینه های اقتصادی و در زمینه های فرهنگی؛ به شرط اینکه ما کار 
کنیم. اگر ما پابه رکاب باشــیم، اگر ما بدرستی و به معنای واقعی کلمه 
حضور داشته باشیم، پای کار باشیم، قطعاً دشمن شکست خواهد خورد؛ 

در این هیچ تردیدی وجود ندارد.
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اقتصاد

قیمت دالر در صورت لغو تحریم

نرخ دالر در 2 ســال اخیر تقریباً نزدیک به ۸00% رشــد داشته 
اســت, از اردیبهشــت ۹۷ که دولت آمریکا از برجام خارج شــد 
انتظارات شــدیدی در خصوص افزایش نــرخ ارز در بین فعالین 
اقتصادی به وجــود آمد و در همان بحبوحه نرخ دالر تا حدود 6 

هزار تومان باال رفت.
در آن زمان هیچ کس انتظار نداشــت که نرخ دالر در همان سال 
به حدود 20 هزار تومان برسد که البته پس از مدتی نرخ دالر به 
این مقدار رسید و رکورد نرخ دالر را شکست. یکی از عوامل مؤثر 

در نرخ دالر میزان نقدینگی در سیستم بانکی است.
در سال 13۹6 مقدار نقدینگی بالغ بر 1200 میلیارد میلیارد تومان 
بوده است اما درحال حاضر مقدار نقدینگی کشور به حدود 2۸00 
میلیارد میلیارد تومان رسیده است که این نشان از رشد حدود 300 

درضدی نقدینگی از سال ۹6 تا سال ۹۹ بوده است.
از آن سو با تحریم های شدید آمریکا و بسته شدن مراودات بانکی 
و عدم صادرات نفت تزریق دالر به بازار با کاهش بسیاری مواجه 
شده است و بنابر قانون عرضه و تقاضا علی رغم آنکه تقاضا برای 

دالر کاهش یافته اما عرضه دالر بسیار کاهش داشته است.
در ظاهــر ماجرا دولت ارزی برای تزریق در اختیار ندارد و یا آنکه 
منابع ارزی را برای روز مبادا کنار گذاشــته است اما متاسفانه این 
ارزهای روز مبادا با یک سیاســت ضد اقتصادی و در قالب دالر 
جهانگیری یا همان دالر 4200 تومانی هدر داده شــد و بخش 
عظیمی از منابع ارزی کشور برای واردات کاالهای بیهوده نظیر 

سنگ پا, چوب بدمینتون و غیره نابود ریخت و پاش شد.
روال کاهش منابع ارزی کشــور در ســال ۹۸ ادامه داشــت که 
متاســفانه با شــیوع ویروس کرونا در انتها ســال ۹۸ باعث شد 
فعالیت صادرات و به طور کل فعالیت های اقتصادی کشــور به 

کلی مسدود شود.
در شرایط فعلی برخی از مرزهای زمینی بسته است و محموله های 
صادراتی پشت مبادی گمرک ماه ها برای صادرات منتظر ماندند 
و از آن ســو نیز واردات کاال را با مشــکالت شدید مواجه کرد و 
این عوامل دست در دست هم دادند تا نرخ ارز به حدود 30 هزار 

تومان برسد.
در حال حاضر و با توجه به بررســی متغییرهای اقتصادی کشور 
حتی در صورت نبود تحریم ها به نظر می رسد نرخ ارز کمتر از 15 
هزار تومان نیســت و کاهش نرخ ارز به کمتر از 15 هزار تومان 
در عمل به ضرر اقتصاد کشور است و کشور دوباره واردات محور 
شده و کلیه کاالهای مصرفی و واسطه ای کشور به سمت واردات 

خواهد رفت و صنایع کشور رو به زوال بیشتری خواهند رفت.
صادرات نیز که به شــدت به باال بودن نرخ ارز وابســته است در 
صورت کاهش نرخ ارز با مشکالت جدی مواجه می شود و به هیچ 
وجه توان رقابت با اقتصادهای ارزان جهانی را نخواهد داشــت و 
کاالهای ایرانی به سرعت از بازارهای صادراتی حذف خواهد شد.

 

چرخش در شریک اصلی تجاری
 عراق جای چین را گرفت

جدیدترین گزارش ســازمان توســعه تجارت نشان می دهد 
که عراق در هفت ماهه ابتدایی ســال جــاری، اصلی ترین 

واردکننده کاال از ایران بوده است.
بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی این سازمان، در هفت 
ماهه ابتدایی سال جاری، عراق با واردات حدود پنج میلیارد 
دالر کاال از ایــران، اصلی ترین مقصــد صادراتی کاالهای 
ایرانی لقب گرفته اســت. از نظر وزنی نیز صادرات ایران به 

عراق بیش از 1۷ میلیون و 600 هزار تن بوده است.
بــه این ترتیب از مجموع صادرات ایــران تا پایان مهر ماه، 
عراق به تنهایی 2۷ درصد این آمار را به خود اختصاص داده 
و به عنوان اصلی ترین مقصــد صادراتی کاالهای ایرانی به 

شمار می آید.
این در حالی اســت که در سال های گذشته همواره چین به 
عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران چه در حوزه واردات 
و چه در حوزه صادرات مطرح بود اما امسال جای خود را به 

عراق داده است.
آمارهای ســازمان توسعه تجارت نشــان می دهد که ایران 
توانســته در ماه های ابتدایی سال جاری، صادرات وزنی خود 
به عراق را 26 درصد افزایش دهد که احتماال همین موضوع 

خود را در آمار نهایی صادرات نیز نشان داده است.
عالوه بر گاز و برق، میله های آهنی، گوجه فرنگی، کاشــی 
و ســرامیک، هندوانه تازه، کولرهای آبی، رب گوجه فرنگی، 
قطعات توربین های بخار، پنیر و بیسکویت نیز جزو مهم ترین 

اقالم صادراتی ایران به عراق محسوب می شوند.
بر اســاس اطالعات ارائه شــده از سوی ســازمان توسعه 
تجارت، عراق ساالنه حدود ۹0 میلیارد دالر صادرات و حدود 
32 میلیــارد دالر واردات از جهان دارد. مهم ترین کاالهای 
وارداتی این کشور گندم، برنج، روغن، شکر، دارو، مصنوعات 
صنعتــی و فلزی، خودرو، تجهیزات نیروگاهی و مخابراتی و  
مهم ترین صادرات آن نیز نفت خام، فرآورده های شیمیایی، 
برخی مواد غذایی و حیوانات زنده اســت. کشورهای ترکیه 
با حدود 26 درصــد، چین با 25 درصد، کره جنوبی با حدود 
6 درصــد، هند با 5 درصد و آمریکا با حدود 4 درصد ســهم 
از بازار عراق، رقبای جمهوری اســالمی ایران در بازار عراق 

محسوب می شوند.

تحلیل بازار

همه چیز از جوجه ُکشی ابتدای سال معلوم بود، دفن جوجه ها به بهانه 
قیمت پایین مرغ، گواهی روزهایی را می داد که بهای هر مرغ به صد 

هزار تومان برسد.
آن روز بسیاری از پشت پرده جوجه کشی سخن گفتند، از ماجرای رانت 
عظیمــی که در خوراک مرغ ها نهفته اســت، ارزهایی که اگر مصرف 

غذای جوجه ها نمی شود، برای ثروت سازی برخی کارایی باالیی دارد.
قیمت مرغ امسال ۹ بار افزایش داشته است و در شرایطی که پارسال 
مردم کارت ملی به دســت، صف های طوالنی برای گوشــت منجمد 
خارجی کشــیدند، امســال این روال برای مرغ تکرار می شود. در این 
میان تولیدکنندگان معتقدند که ۷0 درصد قیمت تمام شده محصوالت 
پروتئینی وابســته به بهای خوراک دام و طیور اســت. بازار وسوســه 
کننده ای که گردش مالی آن به بزرگی 135 هزار میلیارد تومان است و 
دولت به واردکننده های خاص این بازار، رانت گزاف دالر 4200 تومانی 
را پرداخت می کند اما بنا به اعالم معاونت امور دام وزارت کشــاورزی 
فقط نیمی از نهاده های وارداتی با قیمت دولتی در اختیار تولیدکنندگان 
قرار گرفته و بقیه آن در دست سوداگران است. همین موضوع موجب 
شــده که بهای مرغ جهش های عجیبی داشته باشــد و بنا به اعالم 
اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی مردم به ناچار آن را از سبد غذایی شان 

حذف کنند و مصرف ضایعات مرغ 3 برابر شود.
مهدی یوسف خانی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی از کاهش 
۷0 درصــدی تقاضای خرید مرغ خبر داده و به مهر گفته اســت که 
کســانی هم که همچنان تقاضای خرید دارند بــه دنبال مرغ دولتی 

هستند و همین منجر به ایجاد صف های طوالنی شده است.
او همچنین در گفت و گوی دیگری که با ایلنا داشته است از سه برابر 
شدن تقاضای خرید ضایعات مرغ خبر داده و گفته است که با افزایش 
قیمت مرغ در 20 روز اخیر مصرف آالیش مرغ از جمله سنگدان، دل، 

جگر و پای مرغ را دست کم سه برابر افزایش داده است.
یوسف خانی بیشترین مصرف آالیش را مربوط به سنگدان و بعد از آن 

دل مرغ، جگر و در آخر پای مرغ دانسته است.
۷0 درصد قیمت مرغ و گوشت وابسته به نهاده است

حاال دو سالی می شود که بازار مرغ و گوشت مدام در رسانه های ایران 
خبرســازی می کند. یک روز صف گوشت یخ زده و بی کیفیت خارجی 
حاشیه ساز می شود و روزی دیگر حمل گوسفند زنده درهواپیما و حاال 
صف های مرغ دولتی آن هم در اوج شیوع کرونا در ایران. دولت در دو 
ســال گذشته نه تنها نتوانسته است شوک های قیمت را مهار کند که 
سیاســت واردات با دالر 4200 فسادهای گسترده ای در بازار بزرگ و 

وسوسه کننده غذا به هم زده است.

 تولیدکننــدگان فرآورده های پروتئینی می گویند که حدود ۷0 درصد 
قیمت تمام شده کاالهایشان به قیمت خوراک دام و طیور بستگی دارد 
و خوراک دام و طیور یکی از بزرگترین اقالم وارداتی به ایران اســت. 
این بازار گردشــی به بزرگی 135 هزار میلیارد تومان دارد و می شــود 
گفــت که گردش مالی این بازار تقریباً بــه اندازه مالیات دریافتی کل 
کشور است. گفته می شود بازیگران اصلی این بازار بیشتر شرکت های 
دولتی زیرمجموعه وزارت کشــاورزی و یا خصولتی ها هستند. در این 
میان بخش عمده بازار خوراک دام و طیور یعنی چیزی نزدیک به 60 
تا ۷0 درصد بازار دســت خانواده ای است که سالیان سال است دست 

باالی تعیین قیمت را در این بازار دارند.
نیمی از نهاده های دولتی در دست سوداگران است

دولت برای واردات خوراک دام و طیور از سال ۹۷ دالر 4200 تومانی 
پرداخت می کند و محمدباقر نوبخت، رییس ســازمان برنامه و بودجه 
گفته است که ســال 1400 هم پرداخت ارز 4200 تومانی ادامه دارد. 
این موضوع در حالی رخ می دهد که کارشناســان، فعاالن اقتصادی و 
مرکز پژوهش های مجلس بارها و بارها درباره فساد دالر 4200 تومانی 
تذکر داده انــد اما دولت زیر بار حذف این رانــت بزرگ نمی رود و در 
نهایت حجم غالب نهاده ای هم که به دســت تولیدکنندگان می رسد، 

با بهای بازار آزاد است.
مرغــداران می گویند که تنها حدود 30 تا 40 درصد نهاده را با قیمت 
دولتی دریافت می کنند و البته آن هم با تأخیر یک ماهه و برای تأمین 

سایر نیازشان ناچارند که خوراک دام و طیور ا از بازار آزاد تهیه کنند.
فرزاد طالکش، دبیر انجمن ملی طیور ایران هم به ایرنا گفته اســت 
که طبق آمار رسمی سامانه جامع تجارت و گمرک جمهوری اسالمی 
تا 30 آبان ماه امســال نزدیک ۸.6 میلیون تن ذرت، کنجاله ســویا و 
دانه های روغنی وارد کشــور شــده که بیش از نیمی از آن در اختیار 
ســوداگران قرار دارد. او جزییــات واردات نهاده را به تفکیک توضیح 
می دهد و می گوید در هشت ماهه امسال حدود 6 میلیون و 3۸0 هزار 
تن ذرت، ۹03 هزار تن کنجاله سویا و حدود یک میلیون و 330 هزار 

تن دانه روغنی وارد کشور شده است.
دبیــر انجمن ملی طیــور ایران تاکید می کند که بنــا به گفته معاون 
امــور تولیدات دامی وزرات کشــاورزی، تاکنون 50 درصد ذرت و 30 
درصد کنجاله سویا از طریق سامانه بازارگاه و با نرخ مصوب به دست 
مرغداران رسیده است و سوداگران این بازار نهاده را تا پنج برابر قیمت 
می فروشند که همین امر موجب شــده مرغداران گوشتی دیگر توان 

ادامه کار نداشته باشند و از چرخه تولید خارج شوند.
رد پای تخلف در وزارت کشاورزی

این اتفاق در شــرایطی رخ می دهد که کمیســیون اصل نود مجلس 
گزارشــی منتشر کرده است که از 1۷ شــرکت واردکننده خوراک دام 
و طیور، برخی هایشــان خوراک دامی را که با دالر 4200 تومان وارد 
کرده اند با این قیمت عرضه نکرده اند و تعزیرات هم گزارش داده است 
که بیشــتر مرغداران تهران به جای پرورش مرغ، نهــاده را در بازار 
آزاد فروخته اند اما حجم تخلف مرغداران و حتی شرکت های کوچک 
واردکننده نهاده های دامی در این بازار چندان قابل توجه نیســت و به 
نظر می رسد تخلف بزرگ و فساد اصلی از جای دیگری آب می خورد.

بر اســاس گزارش کمیسیون اصل نود 1۷ شــرکت حدود 1051 تن 
خــوراک دام و طیــور وارد کرده اند و حدود ۸14 تــن آن را با بهای 
متناسب با دالر 4200 فروخته اند. این میزان تخلف یعنی 200 تن در 
مقابل واردات نزدیک به ۸ تا ۹ میلیون تنی نهاده قم قابل اعتنایی به 

نظر نمی رسد.
بر اساس گزارشی که گزارش کمیسیون اصل نود با عنوان مشکالت 
تأمین ارز و توزیع نهاده های دامی تهیه کرده اســت، حدود ۹0 درصد 
نهاده های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود و نیاز 
ساالنه کشــور حدود ۹ میلیون تن ذرت، 4.2 میلیون تن سویا و 5/5 

میلیون تن جو برآورد می شود.
کمیسیون اصل نود مجلس در گزارش خود تاکید کرده که نه تنها حجم 
انبوهی از واردات خوراک دام با دالر 4200 ســر از بازار آزاد درمی آورد 

که وزارت کشاورزی به ذخایر استراتژیک هم دست برده است.
بر اســاس این گزارش میزان موجودی کنجاله ســویا در انبار ذخایر 
اســتراتژیک در ماه فروردین امســال برابر 2۸۹ هزار تن بوده ولی با 
برداشت از این ذخیره در شهریور ماه همین سال میزان موجودی انبار 
بــه 6۹ هزار تن کاهش پیدا کرده اســت و البته برای مجلس محرز 
نیســت که 220 هزار تن کنجاله ســویا در کجا عرضه و چگونه و به 

دستور چه مرجعی توزیع شده است؟

تفاوت عجیب آماری در واردات خوراک مرغداری
همچنین در این گزارش تاکید شده است که وزارت جهاد کشاورزی در 
یک فقره 1۸6 میلیون دالر از محل ارز تخصیصی برای تأمین ذخایر 
راهبــردی نهاده های دامی دریافت کرده اما نــه این ذخایر و نه 1۸6 

میلیون دالر تخصیصی موجود نیست!
همچنین اختالف آماری شدیدی بین اظهارات گمرک و معاونت امور 
دام وزارت کشاورزی وجود دارد و در حالی که گمرک اعالم کرده که 
در شش ماهه اول امسال چهار میلیون و ۹64 هزار تن ذرت وارد شده 
است رقم اظهاری معاونت امور دام وزارت کشاورزی فقط یک میلیون 
و 353 هزار تن است و از نظر مجلس اختالف فاحش 3 میلیون و 5۹3 

هزار تنی قابل توجیه نیست.
همچنین با توجه به مجموع واردات و تولید داخل باید در شــش ماه 
ابتدای ســال ۹1۹ هزار و ۷02 تن کنجاله ســویا به مرغداران با نرخ 
دولتی تحویل داده می شــد اما حدود 4۸ هزار و 103 تن آن گم شده 
اســت. در مجموع اینکه دالر 4200 تومانی در بخش واردات خوراک 
دام هم هرز رفته و حاال قیمت مرغ در تهران به کیلویی 35 هزار تومان 
جهش داشته است. هرچند که حاال دولت می گوید مشغول توزیع مرغ 
منجمد در بازار اســت تا بتواند قیمت مرغ را بشکند اما تولیدکنندگان 
معتقدند که دولت به جای اقدام ناکارآمد تخصیص دالر 4200 تومانی 
به واردکنندگان نهاده، هربار درهای واردات مرغ و گوشت را به کشور 
باز کرده و این دســت اقدامات نه تنها مسکن موقتی برای بازار است 
که ســبب می شود مرغداران در دوره های بعدی جوجه ریزی نکرده و 
ماه های آینده، بازار دوباره با جهش قیمت مرغ مواجه شود. مجموع این 
اتفاقات در شرایطی است که حاال اخباری مبنی بر مشاهده آنفوالنزای 
پرندگان در ایران شنیده می شود و چنانچه دولت در کنترل این بیماری 
هم سومدیریت به خرج دهد، احتمال درگیری واحدهای تولیدی مرغ و 

به تبع آن کاهش مضاعف تولید در ماه های آینده وجود دارد.

چهره های پنهان فساد در بازار مرغ و گوشت

محمدرضا حسیناپشت پرده افزایش قیمت مرغ در بازار

۶ شهر آمریکا که به شما پول 
می دهند تا به آنجا بروید!

رقابت بر ســر جذب نیروی کار ماهر باعث در نظر گرفتن مشوق های 
مالی جذابی در برخی شهرها شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، با توجه به گستردگی شیوع 
کرونا در آمریکا و خســارت سنگین کسب و کارهای آمریکایی از این 
ویروس، نیاز به نیروی کار ماهر در این کشور برخی از شهرها را بدان 
واداشــته اســت که به منظور ترغیب افراد ماهر در مهاجرت به آن ها 
مشوق های مالی در نظر بگیرند. در ایالت ورمونت میزان استقبال از این 
برنامه به حدی بود که این ایالت در ماه اکتبر اجرای آن را متوقف کرد 

اما هنوز 6 برنامه مشابه وجود دارد که می توان برای آن ها اقدام کرد:
1- تولسا- اوکالهاما

این شــهر اعالم کرده است به کسانی که بتوانند پیشنهاد دورکاری از 
یک کارفرما دریافت کرده و قرارداد آن ها به صورت تمام وقت باشــد 
تا 10 هزار دالر پرداخت خواهد کرد. برای واجد شــرایط بودن در این 
برنامه الزم اســت 1۸ سال به باال باشــید و خارج از ایالت اوکالهاما 

ساکن باشید. همچنین داشتن ویزای کار آمریکا نیز الزامی است.
2- اوزارکس- آرکانزاس

این شــهر شــمال غربی به 100 ایده برتر کارآفرینــی در حوزه علم، 
مهندسی و ریاضیات 10 هزار دالر پرداخت می کند. برای واجد شرایط 
بودن در این برنامه باید حداقل 24 ســال سن داشت و کار تمام وقت 
راه اندازی کرد داشــتن ویزای کار یا شهروندی یا اقامت دائم آمریکا 
و همچنین حداقل دو ســال سابقه کاری نیز از دیگر شروط این برنامه 

است.
3- ساوانا- جورجیا

اگر در جورجیا ساکن هستید و در حوزه مراقبت های درمانی، هوافضا یا 
تولیدات پیشرفته فعالیت دارید پس از نقل مکان به چاتهام کانتی 2000 

دالر دریافت خواهید کرد.
4- توپکا- کانزاس

به افرادی که پس از یافتن شغل به این شهر مهاجرت کنند 10 هزار دالر 
هزینه رهن و 15 هزار دالر کمک هزینه خرید خانه داده می شود. شغل 

باید تمام وقت و فرد اجازه کار در آمریکا را داشته باشد.
5- نیوتون- ایوا

این برنامه به افرادی که مهاجرت شــغلی داشــته باشند کمک هزینه 
خرید مسکن معادل 5000 دالر برای خرید خانه بین 100 هزار تا 1۸0 
هزار دالر و کمک هزینــه 10 هزار دالری برای خرید خانه به قیمت 

باالی 1۸0 هزار دالر می پردازد.
6- همیلتون- اوهایو

فارغ التحصیالن رشته های مهندسی، ریاضی و علوم پایه که پیشنهاد 
شــغلی تمام وقت در این ایالت دریافت کننــد تا 10 هزار دالر کمک 

هزینه دریافت می کنند.

به باور محسن زنگنه، مشــکالتی که امروز در خصوص گرانی 
مرغ، گرانی روغن و افزایش قیمت ســایر اقالم اساسی مشاهده 
می شــود برآمده از سیاست غلط توزیع دالر 4200 تومانی است. 
بنابراین از منظــر این نماینده چنانچه دولــت، زمینه حذف ارز 
ترجیحی را فراهم نکند، بعید اســت بودجــه 1400 در مجلس 

تصویب شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به سرانجام احکام 
اصالحی بودجــه در مجلس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل 
توجهی از مشــکالت اقتصادی کشور ناشــی از محتوای بودجه 
اســت و از آنجــا که اصالح کلی بودجه یــک فرایند زمان بر و 
طوالنی اســت، مجلس طرحی را در 12 بند برای امسال تدارک 
دید که بیشــتر ناظر به اصالحات نهادی بودجه در بخش هایی 
چون شفافیت و عدالت است. تا به امروز 4 بند این احکام 12 گانه 
در صحن علنی، تصویب شــده است. باقی این اصالحات که ۸ 
بند است، روز یکشنبه هفته جاری از سوی نمایندگان تصویب و 

بالفاصله برای تأیید نهایی راهی شورای نگهبان می شود.
زنگنــه در ادامه افزود: رویکرد مجلس در ایــن احکام 12 گانه 
دنبال می کند، مرتبط با ضرورت های پس از ارائه الیحه است نه 
اصالحات بنیادین دیگر. یعنی مجلس به مقوله مصارف و منابع 
بودجه ورودی نکرده اســت، چرا که فرصتی برای بررســی های 
محتوایــی این مــوارد وجود ندارد. بودجه 1400 کل کشــور در 
ســازمان برنامه و بودجه و دولت نهایی شــده و به زودی راهی 
مجلس می شود. لذا تالش شده تا در بودجه 1400، راهکارهایی 
برای افزایش شفافیت، رصد دقیق، جلوگیری از انحراف و تحقق 
عدالت در بودجه، مورد توجه قرار بگیرد. بعد از تصویب شــورای 
نگهبان، این احکام توســط دولت در دستور کار اجرا قرار خواهد 

گرفت.
او همچنین گفت: هرکدام از این 12 بند، بخشی از نارسایی های 
بودجه را پوشــش می دهد. مثــاًل 2 بند ویژه کــه از مهمترین 
بخش های این احکام اســت بــه بحث پرداخت هــای بودجه 
می پردازد. بر اســاس اصالحات مقدماتی، همه پرداخت ها منوط 
به شناسه پرداخت و کد رهگیری شده است، ضمن اینکه دولت 
موظف شده که پرداخت های بودجه را به جای واسطه ها به ذینفع 
نهایی انجام دهد. تبعات عینی ایــن 2 بند در بودجه 1400، آن 

اســت که دیگر شــاهد خلق نقدینگی توسط دستگاه ها به دلیل 
انباشت بودجه و انحراف بودجه از اهداف کلی خود نخواهیم بود. 
ضمن اینکه، بسیاری از البی های مخرب و امضاهای طالیی نیز 

بعد از اصالحات حذف خواهد شد.
اصالح نظامات یارانه ای در بودجه 1400 ��

رییس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس گفت: بند دیگری از 
احکام اصالحی بودجه در حوزه پرداخت های حمایتی و نظامات 
یارانه ای است. بر اســاس احکام اصالحی بودجه، دولت مکالف 
شده تا مجموعه پرداخت های حمایتی خود را در سامانه ای ثبت 
و ســاماندهی کند. در حال حاضر دستگاه های حمایتی مختلف، 
بودجه های فراوانی را در قالب یارانه پرداخت می کنند، اما عدالتی 
در ایــن خصوص وجــود ندارد. به نحوی کــه در حال حاضر ۷ 
میلیون نفر از اقشــار محروم شناسایی شده اند که علی رغم فقر 

مطلق یارانه ای دریافت نمی کنند.
 او افزود: بند دیگری در حوزه شــفاف سازی روابط مالی شرکت 
ملی نفت و استفاده کنندگان از خوراک ها است. مانند پتروشیمی ها، 
پاالیشگاه ها، سازمان ها و دســتگاه های زیر مجموعه دولت که 
از این خوراک اســتفاده می کنند. در واقع ضرورت پیشگیری از 
تخلفات اقتصادی گســترده ای که متاسفانه طی سالهای گذشته 
بارها تکرار شــده اند در این احکام لحاظ شــده است. بخشی از 
پرونده های فسادی که این روزها مفتوح است به دلیل مناسبات 
ارتباطی اشــتباهی است که بین شــرکت ملی نفت و گیرندگان 

خوراک پتروشیمی ها و...ایجاد شده است.
زنگنه در ادامه خاطرنشــان کرد: در حــوزه نظامات مالیاتی نیز، 
معافیت های مالیاتی مورد توجــه قرار گرفته و مجلس، دولت را 
موظــف کرده که معافیت های مالیاتی غیــر ضروری را حذف و 
فهرست معافیت های مالیاتی را با پیوست بودجه به مجلس ارائه 

کند. ضمن اینکه دولت در تقسیم بودجه بین استان ها ملزم شده 
که عدالت را بر اســاس ســطح محرومیت و بر اساس معکوس 
درآمد ســرانه هر منطقه تخصیص دهد. در مجموع، شفافیت و 
امکان رصد و تحقق عدالت در بودجه ریزی مهمترین ویژگی های 

بودجه 1400 است.
مسیر همه مشکالت به دالر 4200 تومانی ختم می شود ��

نماینــده مــردم تربت حیدریه اظهارداشــت: تقریبــاً مجموعه 
نمایندگان با ارز 4200 تومانی مخالف هستند. معتقدم مشکالتی 
که این روزها در خصوص گرانی مرغ، روغن و سایر اقالم اساسی 
مشاهده می شــود برآمده از سیاســت غلط توزیع ارز ترجیحی 
اســت. سیاست هایی که به جز رانت چند ده میلیارد دالری برای 
سوداگران، کمکی به معیشــت مردم نکرده است. بر این اساس 
به دولت توصیه کردیم، جلســه ای را در خصوص تعیین تکلیف 
ماده یک، یعنی شفاف ســازی منابع، قبل از ارائه بودجه ترتیب 
دهد تا برخی از نارسایی های ارزی در بودجه اصالح شود. معتقدم 
چنانچه این اصالحات ضروری در خصوص بودجه صورت نگیرد، 

بودجه 1400 با مشکل تصویب در مجلس مواجه خواهد شد.
این نماینده معتقد است، تصمیم گیری در خصوص موضوع نرخ 
بهره، توسط شــورای عالی پول و اعتبار صورت می گیرد، اما به 
جهت اینکه بانکها سهم باالی ۸5 درصدی در تأمین منابع کشور 
دارند و سپرده های عمومی کشور راهی بانک ها می شود، بنابراین 
نرخ بهره یک رابطه بســیار کلیدی در اقتصاد دارد. یعنی باال یا 
پایین رفتن نرخ بهره، بازارهای کشور را دچار تکانه های متفاوتی 

می کند.
رییــس کمیته اصالح ســاختار بودجه مجلــس در پایان گفت: 
متاسفانه، مجلس در شورای عالی پول و اعتبار، اثرگذاری خاصی 
ندارد. به جز موضوع بودجه، نظارت مجلس بر عملکرد اقتصادی 
دولت، نظارت پسینی اســت. اما مجلس نسبت به موضوع نرخ 
بهره حساس است، همین اواخر که بازار سرمایه و سایر بازارهای 
کشــور به دلیل نرخ بهره دچار تالطمات منفی شــدند از طریق 
احضار وزیر اقتصاد و جلســه با رییس کل بانک مرکزی تالش 
شد تا مکانیسم تعیین نرخ بهره با اصالحاتی همراه شود. معتقدم 
باید به فکر سازو کار باشیم که نظارت های پسینی مجلس حداقل 
در برخی حوزه ها از جمله تعیین نرخ بهره به نظارت پیشینی بدل 
شــود تا بتوان در برخی حوزه ها قبل از بروز فجایع اقتصادی از 

وقوع آن جلوگیری کرد.

 مهدی بیک 

رییس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس؛

بازتاب۷ میلیون نیازمند یارانه دریافت نمی کنند

اوضاع به کام شرکت های چینی!
ارزش شــرکت های بزرگ چینی با افزایش محسوسی مواجه 
شــده است. به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، حتی شیوع 
گســترده ویروس کرونا در جهان نیز نتوانســته است روند رو 
به رشــد شــرکت های چینی را متوقف کند. در ســال جاری 
متوسط ارزش 500 شرکت بزرگ چینی به 16.5 میلیارد دالر 
رســیده که در مقایسه با سال گذشته 55 درصد افزایش یافته 
است. پنج شــرکت بزرگ فناوری چینی یعنی تن سنت، علی 
بابــا، میتون دیانگ پینگ، پینداودو و جی دی بیشــترین نفع 

را از وضعیــت کنونی برده اند و ارزش آن هــا به باالی 100 
میلیارد دالر رســیده اســت. با توجه به روند صعودی تقاضا 
بــرای انجام امور به صورت اینترنتی احتمال افزایش بیشــتر 
ارزش این شــرکت ها تا پایان سال بســیار باال است.از زمان 
شــیوع کرونا در جهان ســرمایه گذاران جهت ســرمایه های 
خود را به سمت شــرکت های فناوری و دارویی تغییر داده اند 
و میــزان حمایت بانک های مرکزی نیــز از آن ها قابل توجه 
بوده است. ارزش تنسنت که بخش بزرگی از بازار شبکه های 
اجتماعی و بازی های اینترنتی را در اختیار دارد اکنون به ۷13 
میلیارد دالر افزایش پیدا کرده اســت و باارزش ترین شرکت 

چینی محســوب می شــود. ارزش بازار شــرکت علی بابا نیز 
که بزرگ ترین فروشــگاه اینترنتی چین و آسیا است به ۷13 
میلیارد دالر افزایش پیدا کرده اســت.از ابتدای امسال تاکنون 
بیشــتر شــاخص های مهم بورســی جهان صعود محسوسی 
داشــته اند به گونه ای که ارزش شــاخص نــزدک کامپوزیت 
34 درصد، شــانگهای کامپوزیت 10 درصد و هانگ ســنگ 
15 درصد افزایش پیدا کرده اند. برای نخســتین بار است که 
شرکت های پینداودو و جی دی به جمع 10 شرکت برتر چین 
اضافه شده اند. نسبت به ســال قبل ارزش این دو شرکت به 

ترتیب 2۸۹ درصد و 200 درصد افزایش پیدا کرده است.
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جامعه

نگاه روز
سوله ای به نام راه آهن؛ 

به کام معتادان متجاهر و
 اراذل و اوباش

ســوله ای در منطقه 1۷ شــهرداری تهران چند سالی است 
عالوه بر اینکه پاتوق معتادان شــده، با آلودگی های زیست 
محیطــی معضالتی را برای اهالی ایــن منطقه ایجاد کرده 

است.
آســیب های اجتماعی شاید مشق همیشــگی ما خبرنگاران 
باشــد، مشــقی که باید آن را به صورت های مختلف روایت 
کنیم، گاهی اوقات به این آســیب ها توجه می شود و گاهی 

اوقات باید با ممارست هایمان آن را به نتیجه برسانیم.
این بار می خواهیم آسیب های اجتماعی یک سوله در منطقه 
1۷ شــهرداری تهران را روایت کنیم، سوله ای که چند سالی 
اســت عالوه بر اینکه پاتوق معتادان شــده، با آلودگی های 
زیســت محیطی کــه دارد نیز هم برای اهالــی این منطقه 

مشکل ساز شده است.
ســوله ای که حاال تبدیل به پاتوق گرم و نرم برای معتادان 
متجاهر شده اســت، اینجا که قرار بود محل تهویه راه آهن 
تهران تبریز شــود، ولی در حال حاضر نزدیک به 10 ســال 
اســت که تبدیل به یک معضل برای محله امامزاده حســن 

)ع( شده است.
در یکی از شــب های پاییزی ســرد به آنجا می رویم و اهالی 
کســبه در این رابطه به ما می گویند: بیش از ده ســال است 
که این سوله رها شده است و کسی رسیدگی نمی کند، تحت 
هیچ شــرایطی ما از هیچ مدیری یک عکس العمل واحدی 

ندیدیم.
اهالی و کســبه در این کنار آلودگی این سوله به نا امنی آن 
نیز اشــاره می کنند، یکی از آنها به خبرنگار ما می گوید: یک 
معضل ما رها شــدگی این ســوله و پاتوق ازاذل و اوباش و 
معتادان متجاهر اســت و شب هم سرقت و نا امنی را شاهد 

هستیم، واقعًا افتضاح است!
دیگری ادامــه می دهد: آن ها برای خودشــان اینجا خانه با 
نایلون و کارتن درســت می کننــد و فاصله یک متر به یک 
متــر می خوابند و تزریق می کننــد، برخی اوقات هم از دیوار 

خانه های مردم باال می روند!
اما وقتی به سراغ آن ها که می رویم به طور علنی از کار خود 
می گویند، به یکی از آن ها می گویم شما اینجا چیکار می کنید 

که با صراحت می گوید: آمدم جنس بگیرم و بروم!
دیگری می گویــد: وقتی در پارک می نشــینیم مأمور به ما 
اعتراض می کند، ســر کوچه هم نمی توانیم بنشــینیم، واقعًا 

نمی دانیم چیکار کنیم؟!
یکــی از پیرمردهــای محله که از قدیمی ها آنجا به شــمار 
می رود، با گالیه از عدم توجه مسئوالن به این محله می گوید: 
شــهرداری وقتی به این محل می آید اهمیت نمی دهد، انگار 

انسانی در محله امامزاده حسن )ع( زندگی نمی کند!
بابــک حقیقی راد معــاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری 
منطقه 1۷ شــهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به چرایی مشکالت محله امامزاده 
حسن )ع( این منطقه، اظهار کرد: پروژه شار باغ قرار است در 

مجاورت امامزاده حسن )ع( کار خود را به زودی آغاز کند.
وی افزود: قرار اســت اقدامات فوری در محله امامزاده حسن 
)ع( صورت گیرد که منجر به کاهش آســیب های اجتماعی 
در آن محله شــود. منطقه 1۷ در حــوزه خدمات اجتماعی، 

گشت های مستمری دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری منطقه 1۷ شهرداری 
تهران با اشاره به اینکه تکمیل پروژه شارباغ باعث حل شدن 
مشکالت محله امامزاده حسن )ع( می شود، افزود: ما همواره 
در فصول سرد سال به جمع آوری کارتن خواب ها و معتادان 

متجاهر در سطح منطقه به ویژه در آن سوله ها می پردازیم.
حقیقی راد خاطرنشــان کرد: شــهرداری به وظایف ذاتی در 
راستای ارائه یک چهره خوب از منطقه و شهر عمل می کند 
و انتظار می رود ســازمان و دستگاه های دیگر از این موضوع 

حمایت کنند.
علی کاظمی منش مدیر کل راه آهن تهران نیز در گفت وگو 
با خبرنگار ما تســریع درساخت این تهویه و جمع آوری این 
ســوله را منوط به ارائه مجوز از سوی شهرداری می داند، او 
می گوید: مجوز که صادر شــود پیمانکار را گرفتیم پیمانکار 
آماده کار اســت و باالفاصله بعد از ارائه مجوز کار خود را در 

سوله انجام می دهد.
حاال در این روزهای حســاس کرونایــی و محدودیت های 
جدید، این انتظار می رود که مسئوالن مربوطه نگاه ویژه تری 
به این محله داشــته باشــند، محله ای چندین و چند ســال 

میزبان مهمانان ناخوانده ای هستند!

محمد علی میرزایی

آمارهای تکان دهنده از تولد الکچری در دهه اخیر

تب تند تاریخ الکچری
۹/۹/۹۹ و تب تاریخ تولد و ازدواج الکچری موضوعی که موجب 
شده اســت برخی 130 میلیون برای زایمان در 0۹: 0۹ این روز 

بدهند.
۹/۹/۹۹؛ آخرین تاریخ رند قرن اســت تاریخی که بسیاری از از 
مدت ها قبل صف کشیده اند تا فرزندشان در این روز متولد شود، 
تاریخی که به قول برخی ها الکچری اســت، این الکچری بازها 
در بند عدد و رقم گیر کرده اند، خواســتگاری که می روند ملک و 
امالکشــان را می شــمارند، حقوق پدر عروس و دارایی هایش را 
مالک قرار می دهند، عروس را بــا قد و وزن و رقم جهیزیه اش 
می ســنجند، از آن طرف هم افتخار خانــواده عروس رقم صفر 
حســاب بانکی آقا داماد و حقوق ماهیانه اش برایشان مهم است 
حتی اگر آقا داماد دکتری هم داشته باشد، اما صفرهای حقوق کم 

باشد دست رد به سینه اش می زنند.
برای این آدم ها حتی مهمان تو راهی منبعی برای کســب درآمد 
اســت، هنوز کودک معصوم به دنیا نیامده برایش اســم انتخاب 
کرده اند و صفحه اینستاگرامش را ساخته اند و با آن کسب درآمد 
می کنند، نوزادی که هنوز پا به دنیا نگذاشته حسابی منبع درآمدی 
بــرای والدینش شــده و برای این پدر و مادرهــا تاریخ تولد ُرند 
وسوسه برانگیز است چرا که با این تاریخ می توانند حسابی الیک 

جمع و کسب درآمد کنند.
آمارهای تکان دهنده از تولد الکچری در دهه اخیر ��

این ها تنها چند نمونه از بدعت غلط الکچری بازی در سال های 
اخیر در کشورمان اســت و با توجه به آمارها به نظر می رسد هر 
ســال تب تاریخ تولد ُرند یا الکچری داغ تر شده و کافی است در 
ادامه به تاریخ های تولد ُرند در دهه اخیر و آمار تولدهای تقویمی 

نگاه کنید.
۹۸/۸/۸: تولد 5242 نوزاد

۹۷/۷/۷: 21۸۷ نوزاد
۹6/6/6: 56۸0 نوزاد
۹5/5/5: 6013 نوزاد
۸۸/۸/۸: 41۹5 نوزاد

۹۹/۹/۹:؟
البته ناگفته نماند که همه نوزادان متولد شــده در تاریخ های تولد 
ُرند پدر و مادرشــان الکچری باز نبودند و از روی شانس در این 

تاریخ ها به دنیا آمده اند.
دانشمند شدن یا تاریخ تولد الکچری داشتن؟! ��

این ها درحالی اتفاق می افتد روز جمعه یکی از دانشمندان بزرگ 
کشور را از دست دادیم، دانشمندی که خیلی ها حتی سن و سال 
دقیق او را نمی دادند، اما همه از علم و دانش او سخن می گویند، 
چند روز قبل هم هنرمند محبوب ایران پرویز پورحسینی و چنگیز 
جلیلوند دوبلور نامی ایران را بر اثر ابتال به کرونا از دســت دادیم، 
هنرمندانی که مردم با چهره و صدایشــان خاطره ها داشتند و از 
دست دادن آن ها موجب رنجش مردم شد چرا که آن ها محبوب 
قلوب مردم بودند، کمی به عقب تر برویم در سالی که تب ۸/۸/۹۸ 
برای تولد داغ بود، سردار دل های مردم ایران شهید شد، میلیون ها 

نفر در تشــییع جنازه او شرکت کردند، خیلی ها حتی نمی دانستند 
او در چه روز و ســالی به دنیا آمده اســت، اما نام و یاد او سال ها 
در دل ها جاودانه خواهد بود چرا که برای امنیت ایران و اســالم 

جان خود را داد.
در روزهایی که ســایه ســنگین کرونا بر سر مردم جهان و ایران 
افتاده است، برخی به جای آنکه به دنبال آرامش و گذر از روزهای 
ســخت با حداقل خطر باشند دست به خطرهای بزرگی می زنند، 
حاضر هســتند سالمت نوزادشان را قربانی تولد به وقت ۹: ۹ روز 
۹/۹/۹۹ کنند، این در حالی اســت کــه مداخله در زایمان و تولد 
جنین زودتر از موعد می تواند ســالمت جنین را به خطر بیندازد و 
آینده سیاهی برای او رقم بخورد و این مداخله ها در دوران کرونا 
خطرهای بیشتری خواهد داشــت چرا که جنین و مادر باردار در 
معرض بیشــترین آســیب ها در دوران کرونا قرار دارند و هر نوع 
مداخله ای برای زایمان طبیعی یا سزارین زودتر از موعد می تواند 

یک تهدید جدی برای زندگی مادر و فرزند باشد.
اورجینال پســندهایی که نســخه ثبت احوال هم آن ها را  ��

راضی نمی کند
با توجه به تب تولد در تاریخ ۹/۹/۹۹ ثبت احوال امســال اعالم 
کــرد کودکانی کــه در 15 روز اول آذر ماه متولد شــوند والدین 
می توانند برای آن ها شناســنامه به تاریخ ۹/۹/۹۹ دریافت کنند، 
امــا الکچری بازها باز هم قانع نمی شــوند آن ها به دنبال تاریخ 
تولد اورجینال هستند و از قضا اورجینال هر چیزی را می پسندند 
و حاضر هستند تا 130 میلیون تومان بدهند و اتاق عمل را برای 
تولد فرزند الکچری و خاصشان رزرو کنند و افتخارشان این بوده 
که فرزندشان از معدود کودکانی است که این همه ۹ در شناسنامه 
و تاریــخ تولدش دارد. فکرش را بکنید کــه این پدر و مادرهای 
الکچری ســی ســال دیگر در مراسم خواســتگاری فرزندشان 
می خواهند بگویند تاریخ تولد فرزندمان هم مثل خودش الکچری 

و منحصر به فرد بوده و او در ۹/۹/۹۹ متولد شده است.
هــر چند که باور این عدد و رقم های خرج شــده برای رزو اتاق 
زایمان،  برای مردم عادی و بســیاری که به نان شبشان محتاج 
هستند سخت است، اما سال گذشته زمانی که کرونا نبود و تردد 
در بیمارستان ها راحت تر بود در ۸/۸/۹۸ سری به چند بیمارستان 
خصوصی زدم شــلوغی و صف انتظار برای زایمان واقعی بود در 
مســیر به بخش زایمان با پدری مواجه شدیم که می گفت فرزند 
من ۸: ۸ روز امروز ۸/۸/۹۸ متولد شــده است و نه تنها احساس 
شرمســاری نمی کرد بلکه با کمال مســرت و شادی این خبر را 
اعالم می کرد و امیدوارم سرنوشت آن فرزند و چند هزار فرزندی 
که در تاریخ تولدهای تقویمی متولد می شــوند مانند آبان یا الینا 

تلخ نباشد.
کودکانی که سالمتی آن ها قربانی تاریخ تولد الکچری شد

آبان دختر بچه ای است که در آبان ماه سال ۸۸ متولد شده وتاریخ 
تولد او ۸/۸/۹۸ اســت تاریخ تولدی الکچــری که هدیه پدر و 
مادرش به اوست، اما به قیمت نفس کشیدن سخت تا آخر عمر؛ 
چرا که ریه های آبان در آن زمان تشکیل نمی شود و حاال او تاریخ 

تولدی الکچری با نفس های همیشــه تنگ دارد وای کاش مادر 
آبان به جای تاریخ تولد الکچری ریه ســالم به او هدیه می داد و 

سالمتش را فدای الکچری بازی نمی کرد.
الینا هم یکی دیگر از قربانیان تاریخ تولد الکچری اســت، تاریخ 
تولــدی که روزهای تلخی را برای الینــا و مادرش به ویژه پس 
از بــه دنیا آمدن او رقــم زد، چرا که مادرش به دلیل شــلوغی 
بخش زایمان مجبور می شــود در بخش اطفال بســتری شود و 
مراقبت هــای پس از زایمان را به خوبی دریافت نکند و از طرفی 
چربی پشت پلک الینا به دلیل تولد زودرس تشکیل نمی شود و تا 

مدت ها شیر خوردن برای او دشوار بوده است.
سزارین و تولد زودرس نوزادان ��

بــه هر حال امســال وزارت بهداشــت بــرای متخصص زنان، 
بیمارستان های خصوصی و والدین الکچری خط و نشان کشید تا 
مانع به خطر افتادن سالمت فرزندان این مرز و بوم شود و هفته 
گذشته معاونت درمان وزارت بهداشت در نامه ای به دانشگاه های 
علوم پزشــکی سراسر کشور با اشــاره به تجربه نگران کننده در 
تاریخ های الکچری ســال های قبل، دستورالعملی را ابالغ کرد و 

هشدارهای جدی به متخلفان داد.
معاونــت درمان وزارت بهداشــت اعالم کرد کــه چندین تاریخ 
مناسبتی و تقویمی در سال جاری رصد شد که متاسفانه نتایج آن 
حاکی از افزایش معنادار آمار سزارین های غیر ضرور توسط بعضی 
از پزشــکان و بیمارستان هاست وبا توجه به در پیش بودن تاریخ 
۹/۹/۹۹، بررســی و شناسایی میزان همراهی و عملکرد پزشکان 
و بیمارستان ها در کنترل این اقدام غیرموجه در دستور کار جدی 

وزارت متبوع قرار گرفته است.
همچنین دانشگاه ها موظف اند عملکرد افزایش آماری سزارین های 
بیمارســتان ها و پزشکان در تاریخ ۹/۹/۹۹ را مورد بررسی دقیق 
قرار دهند و به مســئول فنی بیمارستان های دارای آمار نامتعارف 
تذکر مکتوب ابالغ کنند و پزشــکان متخصص زنان و زایمان با 
آمار افزایشی را به هیئت انتظامی استان معرفی کنند و آمارهای 
ارائه شــده به وزارتخانه با ســایر داده های دریافتی از سامانه های 
دراختیار و اطالعات بازدیدهای حضوری راســتی آزمایی می شود 
و با بیمارســتان ها و پزشکان دارای ســابقه آمار باالی سزارین 

مدیریت نشده، مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
خطرهایی که نوزادان با تاریخ تولد الکچری را تهدید می کند

نســرین چنگیزی رئیس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت در 
مورد ســزارین های انتخابی در تاریخ هــای خاص بیان کرد: این 
موضــوع منجر به ایجاد عوارض بــرای جنین، نوزاد و حتی مادر 
می شود، اما در زمان شیوع کرونا معضل چند برابر می شود، چون 

تعدادی از مادران مبتال به کرونا بدون عالمت هستند و به دلیل 
مداخله های غیر ضروری و جراحی های بی مورد می تواند کووید 
1۹ را در این افراد شعله ور کند و جان مادر را به خطر بیندازد و در 

عین حال باعث آسیب های جنینی و نوزادی شود.
وی ادامه داد: بســتری مادر در آی سی یو، عوارض خاص کووید 
1۹ و بحث های مربوط به اســتفاده از دســتگاه های تنفســی، 
امکان دارد مرگ مادر و خطر بســتری نوزادان را در پی داشــته 
باشــد. معاونت های بهداشــت و درمان مکاتباتی را با دانشگاه ها 
انجام داده اند که در پی آن تاریخ های مناســبتی و افزایش تعداد 
سزارین ها باعث می شود تا گزارش هایی به معاونت درمان برسد، 
بنابراین با افرادی که ســزارین و مداخله غیر ضروری دارند حتی 
تا معرفی هیات های عالی انتظامی، نظام پزشــکی برخورد جدی 

صورت می گیرد.
سزارین زودتر از موعد جرم است ��

وی ادامه داد: این زایمان ها عارضه برای مادر و جنین ایجاد می کند 
و حتی اگر تعداد سزارین های انجام شده توسط یک پزشک از حد 
متعارف باالتر نباشد، اما ممکن است مشکالتی برای مادر و نوزاد 
ایجاد شود، به طور کلی گزارش هایی برای دانشگاه ارسال خواهد 
شــد و خود به خود تا پایان آذر ماه بعد از انتقال اطالعات، وزارت 
بهداشــت به عنوان شاکی و مدعی العمومی وارد عمل خواهد شد 
که بحث برخورد به مراجع قضایی ســپرده می شود، اما در عین 
حال بحث برخوردهای مربوط به عوارض و مشکالت ایجاد شده 

و بازخورد آن به وزارت بهداشت مربوط است.
چنگیزی گفت: وقتی مناسبت های سال گذشته را بررسی کردیم 
به دلیل رعایت اخالق حرفه ای تعداد تخلفات بســیار کم بود، اما 
در نظر داشته باشید که عوارض این زایمان ها در کنار کووید 1۹ 
بسیار خطرناک تر خواهد بود و از مادران می خواهیم تا ۹/۹/۹۹ را 

برای خودشان به بدترین تاریخ تبدیل نکنند.
این روزهــا تب تاریخ ُرند و الکچری فقط برای تولد نیســت و 
برخی ها هم از مدت ها قبل به دنبال رزرو محضر برای عقد بودند 
و می خواستند در ساعت ۹: ۹ به وقت ۹/۹/۹۹ زندگی مشترکشان 
آغاز شود و برخی ها هم با تاالرها و باغ های زیرزمینی که قاچاقی 
حتی در روزهای کرونایی فعالیت می کنند قرارداد بســته اند تا در 

این روز مراسم عروسی ولو به تعداد اندک برگزار کنند.
این تب الکچری بازی همچنان برای خیلی ها ادامه دارد در حالی 
که هیچ کدام از این ها ارزش نیست و حتی به قیمت خراب شدن 
آینده کودک یا زوجی به ویژه در شــرایط اضطراری کرونا تمام 
خواهد شد وای کاش به اخالقیات و انسانیت و ارزش های معنوی 

بیش از عدد و ارقام بها دهیم.

 در توصیــف »چارلی چاپلیــن« می گویند او نه هنرپیشــه و 
کارگردان و همه فن حریِف سینما که خوِد سینما بود. چندان که 
حافظ نه شــاعر که خوِد شعر اســت چرا که تمام وجود نوادر و 
نوابغی از این دست، در حرفه و در واقع هنری که با آن شناخته 

می شدند ادغام شده بود و جدا از هم قابل تصور نبودند.
پســر محبــوب آرژانتینی که پنجــم آذر 13۹۹ خورشــیدی، 
دوســتداران خود را نه تنها در آرژانتین که در گوشه گوشهٔ دنیا 
از بنــگالدش تا ایتالیا و البته ایران خود ما ترک کرد و رفت نیز 

از همین قبیله بود.
آری، می دانم مقایسهٔ او با بزرگانی که چون او به برخی ورطه ها 
نیفتادند شاید به مذاق کسانی خوش نیاید اما بگذارید همچون 
»گواردیوال« خطاب به او بگوییم: »مهم نیست با زندگی خودت 
چه کردی، مهم این اســت که بــرای زندگی ما چه کردی« و 

نیک می دانیم که با زندگی ما چه کرد.
از پســر آرژانتینی یــی حرف می زنیــم بنام »دیه گــو آرماندو 
مارادونا« که همواره در اســلوب همان نوجوان ماجراجویی ماند 
کــه انگار قرار نبود هیچ گاه به مرد عاقل و بالغی تبدیل شــود. 
چون دیوانه بود: دیوانهٔ توپ فوتبال. نبوغ و جنون چنان در او در 
هم آمیخته بود که در زندگی شخصی انگار توان نیک و بد را از 
دست داده بود و به ورطه هایی درغلتید که اگرچه بیرون آمد اما 
سبب شد در 60 سالگی چشم از جهان ببندد و اسطوره تر شود و 
این از معدود دفعاتی اســت که بی هیچ نگرانی واژهٔ »اسطوره« 
را می توان به کار برد زیرا که بود. در »حیات« هم اسطوره بود 

چه رسد در »ممات«.
1. آرژانتین در ســال 1۹۷۸ میزبان جــام جهانی فوتبال بود و 
برای اولین بار قهرمان جام جهانی هم شــد. همان جام جهانی 
که ایران نیز برای نخســتین بار در آن شرکت داشت. مارادونا 
برای تیم ملی انتخاب شده بود اما در آن زمان فیفا اجازه بازی 
در تیم بزرگســاالن را به بازیکنان زیر 1۷ سال را در بازی های 
انتخابی نمی داد. با این حال سزار منوتی سرمربی آرژانتین گفت 
این پدیده جهــان را مبهوت خواهد کرد و اندک زمانی بعد نیز 
استعداد خود را در جام جهانی جوانان زیر 20 سال 1۹۷۹ نشان 

داد وقتی که یک تنه تیم را قهرمان کرد.
2. مارادونــا یک شورشــی تمــام عیار در مقابل تشــکیالت 
جهانــی فوتبال - فیفا - بود اما توان فنــی او چنان بود که او 
را فوتبالیســت بزرگ قرن - پــس از پله- لقب داد هر چند که 

بسیاری او را برتر می دانند.
3. در سال 1۹۸6 دانیل پاسارال کاپیتان تیم بازوبند را به او داد. 
چرا که همهٔ نگاه ها به مارادونا بود و بازوبند بر دســت دیگری 

برازنده نمی نمود.
ماریو کمپس -شــماره 10 آرژانتین در جام جهانی 1۹۷۸- در 
جام جهانی 1۹۸2 پیراهــن خود را به او داد و در خود پیراهنی 

با شمارهٔ دیگر پوشید در حالی که در همان تیم بازی می کرد.
4. پنجشــنبه شب، ناپل ایتالیا مثل بوئنوس آیرس سوگوار بود. 
چرا که ناپولی در تاریخ خود تنها با او صدر و قهرمانی را تجربه 
کرد و دیشب در اتفاقی نادر نام ورزشگاه سن پائولی به مارادونا 

تغییر یافت.
5. اعتیاد به مواد مخدر هر ســتاره ای را از آســمان شــهرت و 
محبوبیت به زیر می کشــد اما این قاعده دربارهٔ او صدق نکرد و 
شمایل شــد همچنان که الویس پریسلی و مایکل جکسون در 

دنیای موسیقی.
6. یگانه فوتبالیست در این سطح بود که بین دو نیمه یک رهبر 
سیاســی در اندازه و آوازهٔ فیدل کاسترو با او تماس گرفت. هم 
او که بر کتف خود تتوی »چه گوارا« را نشانده بود. با این همه 
بیش از آن که چپ گرا به مفهوم سیاســی و فنی کلمه باشد یا 
از سیاست با زیر و بم آن سر دربیاورد اهل طغیان و یاغی گری 
علیه ســرمایه داری بود و تشکیالت فیفا را به این خاطر دوست 

نداشت. فوتبال در چشم او نه یک صنعت که یک هنر بود.
۷. ستاره کنونی فوتبال جهان - لیونل مسی- با تمام افتخاراتی 
که کســب کرده از نظر محبوبیت همواره زیر ســایهٔ ســنگین 
مارادونا بوده و چه بســا اگر این سایه نبود در تیم ملی هم مثل 

باشگاه می درخشید.

تفاوت اصلی اما جای دیگری است. دیه گو از کف خیابان های 
آرژانتین به اوج شهرت و محبوبیت رسید. مسی اما بعد از کشف 
اســتعداد و در کودکی به اروپا رفت و بــا آن فرهنگ پرورش 
یافت. به همین خاطر هیچ گاه نخواست یا نتوانست حس و حال 

مارادونا را با همهٔ اعجوبه بودن خود تکرار کند.
۸. اگــر فوتبال به محبوب تریــن و پربیننده ترین ورزش جهان 
بدل شــده و کسانی که اهل ورزش نیستند نیز بازی ها را دنبال 
می کننــد تنها به خاطر ســرمایه گذاری ها و تبلیغــات و انواع 
سیســتم های بازی نیست. امثال مارادونا فوتبال را زیبا می کنند 
و فرد می تواند فارغ از نتیجه از تماشــای هنرنمایی فردی آنان 

لذت ببرد.
۹. ظریفی گفته اســت همواره در آرزوی تیمی بوده ام که ســه 
مهاجم آن پله، مارادونا و کرایف باشــند! از این سه اکنون تنها 
پله مانده اســت. هم او گفته روزی در آســمان با مارادونا بازی 

خواهد کرد.
10. این خاطرهٔ لوته ئار ماته ئوس هم جالب اســت که در سه 
دقیقه پایانی بازی با آرژانتین با مارادونا »من تو من« کردم که 
تا بازی تمام شــد پیراهن او را بگیرم و گرفتم و نُشستم. چون 

بوی مارادونا را می داد.
11. در فیلم ســینمایی »جوانی« به کارگردانی پائولو سورنتینو 
هم بازی کرده با این دیلوگ مشــهور: »مارادونا: ببخشید، من 
هم چپ دســتم/ جیمی: همهٔ دنیا می دونه تو چپ دستی!«- 
اشاره به گلی که با دست به تیم ملی انگلستان زد و گفت: دست 

من، دست خدا بود!
12. در مســتند مارادونا به روایت کوستوریتســا ســاخته امیر 
کوستوریتســا این جملهٔ فیلم مشهور شده: »اگر کوکایین نبود، 
چه فوتبالیست بهتری بودم من!« و این پاسخ ناپلی ها: غمگین 

نباش! از این بهتر امکان پذیر نبوده و نخواهد بود.
13. مارادونا به »جرج بســت« عالقهٔ بسیار داشت و درست 15 
ســال بعد از مرگ او از دنیا رفت و در همان روز. جرج بست در 

5۹ سالگی و مارادونا در 60 سالگی.
14. هر چند مشهورترین اســتفاده از دست مارادونا همان گل 
مشهور است اما به یاد دارم که در آخرین حضور تیم ملی فوتبال 
شوروی در جام جهانی )1۹۹0( نیز با دست، مانع به ثمر رسیدن 

گل و حذف آرژانتین شد.
15. شــهرت مارادونا چنان اســت که به ضرب المثل های زبان 
فارســی هــم راه یافته اســت: »مارادونا را رهــا کن، غضنفر 

رابگیر!«. تعبیری که برای ضربه از خودی به کار می رود.
از شاعرانگی فوتبال مارادونا گفتیم. پس بی مناسبت نیست که 

این گفتار با شعر سعدی به پایان رسد:
من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می رود.

حاال حکایت فوتبال است که به تماشای رفتن روح خود نشسته 
است...

وداع تلخ با اسطوره آرژانتینی؛امیر حسن خدیر

فوتبال به تماشای رفتن روح خود نشست

 فرودگاه فرانکفورت برای ارسال 
میلیاردها واکسن کرونا آماده 

می شود
فــرودگاه بین المللــی فرانکفورت با وجــود کاهش پروازهای 
مسافربری، اکنون برای ارسال محموله های واکسن کووید-1۹ 

به سراسر جهان آماده می شود.
کارشناســان بخش صادرات دارویِی آلمــان می گویند که این 
فــرودگاه از همین حاال به مصاف این چالش بی ســابقه رفته 

است.
کارکنان انبار داروی فرودگاه بین المللی فرانکفورت، جایی که 
همین حاال هر روز صدها تن دارو را در دمای پایین نگهداری 
و آماده پرواز می کند، می گویند نگرانی از اجرای درست و دقیق 
ماموریت جدید پیشاپیش آن ها را درگیر کرده است. با این حال 
مدیر حمل و نقل )کارگو( شرکت لوفتهانزا معتقد است که روند 
و برنامه ریزی اجرای این عملیات برای آینده نزدیک، تاکنون 
دقیق بوده است. واکسن های تولید شده برای مبارزه با ویروس 
کرونا به نگهداری در دمای بسیار پایین )منفی 60 تا ۷0 درجه 

سانتیگراد( نیاز دارند.
مقام هــای هوانــوردی آلمان می گویند که صادرات واکســن 
کووید-1۹ دست کم تا پایان سال 2021، فرودگاه فرانکفورت 

را درگیر خواهد کرد.
بــه گزارش یورونیوز، تاکنون چند مرکــز تحقیقاتی در آلمان، 
بریتانیا، چین، روسیه و ایاالت متحده اعالم کرده اند که موفق 
به تولید واکسن کووید-1۹ کارآمد و کم خطر شده اند. با توجه 
به همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان، ریشه کن کردن 

این پاندمی به واکسیناسیون جهانی نیاز دارد.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

حوادث

ساختمان قدیمی در خیابان 15 خرداد ریزش کرد و مرد 35 
ساله زیر آوار ماند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از تخریب 
بخشی از یک ساختمان قدیمی در خیابان 15 خرداد خبر داد 
و گفــت: در این حادثه یک مرد حدوداً 35 ســاله از زیر آور 

توسط آتش نشانان نجات پیدا کرد.
جالل ملکــی اظهار کرد: ســاعت 12:53 ظهر امروز یک 
مورد حادثه )تخریب بخشــی از یک ساختمان( در خیابان 
15 خرداد، خیابان امامزاده یحیی، کوچه شیرازی به سامانه 
125 سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده شد.

وی افزود: در همین ارتباط دو ایستگاه با امکانات کامل به 
محل حادثه اعزام شدند؛ محل حادثه یک منزل قدیمی در 
دو طبقــه بود که به حالت متروکه در آمده بود که در طبقه 
دوم و در یکی از اتاق ها به وســعت حدود 20 متر تخریب 
شــده بود و اطالعات اولیه حاکی از آن بود کسانی در زیر 

آوار محبوس هستند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ادامه داد: 

بالفاصله نیروهای آتش نشــان مشغول عملیات جستجو و 
عملیات آواربرداری شــدند و همچنین عوامل شــهرداری 
منطقه 12 نیز در محل حاضر شــدند و پس از مدتی موفق 

شدند یک فرد حدوداً 35 ساله را نجات بدهند.
ملکی افزود: فرد اشــاره شده تحویل عوامل اورژانس شد تا 
به مراکز درمانی منتقل شود؛ کماکان نیروها در محل برای 
جستجوهای تکمیلی حضور دارند تا چنانکه فرد دیگری در 

زیر آوار قرار داشته باشد، نجات بدهند.

سارق 1۸ ســاله ای که با فروش دوچرخه های 
سرقتی، هزینه خرید مواد مخدر خود را تأمین 

می کرد، دستگیر شد.
این متهم که مهرداد نام دارد، بعد از دستگیری 
گفت: دوچرخه دزدیدن خیلی راحت است؛ چون 
مــردم به اندازه خانه و خودروهایشــان از آنها 
مراقبت نمی کنند و همیشــه دم دست آن ها را 
رها می کنند. من در کوچه ها پرســه می زنم و 
وارد پارکینگ ها و خانه هایی می شوم که درشان 

باز است.
این روزها همــه بچه ها دوچرخه دارند؛ چیزی 
که من هیچ وقت نداشــتم. مهرداد با اشــاره 
به وضعیت خانوادگی شــان بیان کــرد: پدرم 
سال هاســت مریض اســت و خانه نشین. دو 
بــردار بزرگ ترم کار می کنند و خرج خانواده را 
می دهند، اما من معتاد شدم و برای خرج موادم 

خودم باید درآمد کسب می کردم.

او افزود: چند ماه در یک مکانیکی کار کردم و 
شاگرد بودم، اما با این پول ها نمی توانستم هم 
کمک خرج باشم و هم خرج موادم را دربیاورم؛ 
برای همین فکر کردم با دزدی، خیلی راحت و 
زود می توانم پول کافی به جیب بزنم. این متهم 
گفت: دوچرخه ها را می دزدیدم و ســریعاً برای 
فروش بــه ضایعاتی های محله اتابک می بردم 
تا کســی من را با دوچرخه نبیند. او افزود: هر 
دوچرخــه را 500 هزار تومــان تا یک میلیون 
تومان می فروختم و با پولش چند روزی راحت 

زندگی می کردم.
این سارق درباره آخرین سرقت خود اظهار کرد: 
در حال پرســی زنی بودم که دیدم در یک خانه 
باز است و یک دوچرخه نزدیک در پارک شده 
است. به نظر نمی رسید کسی آن اطراف باشد و 
انگار پسربچه ای دوچرخه اش را بدون قفل رها 
کرده و رفته دنبال بازی؛ برای همین سریع به 

داخل آن خانه رفتم و پس از دزدیدن دوچرخه 
فرار کردم. مهرداد بیــان کرد: نمی دانم چطور 
دستگیر شدم؛ چون همیشــه ماسک می زدم 
و چهــره ام را می پوشــاندم، اما انــگار از فیلم 
دوربین ها شناسایی شده ام. این متهم با سرقت 
نزدیک بــه 10 دوچرخه، بــه مراجع قضائی 

تحویل داده شد.

ریزش ساختمان 
قدیمی در 
 خیابان
15 خرداد

سرقت 
دوچرخه 

برای خرید 
مواد مخدر

 بازداشت چهار نفر از بانیاِن
مجلس ترحیم

دادســتان شــوش گفت: چهار نفر از افرادی که بــدون توجه به 
محدودیت های کرونایی اقدام به برپایی مجلس ترحیم و تیراندازی 

در یکی از مناطق شهر شوش کرده بودند بازداشت شدند.
مصطفی نظری افزود: از این افراد 2 نفر بانی اصلی مجلس ترحیم 

به جرم تهدید سالمت عمومی جامعه راهی بازداشتگاه شدند.
دادستان عمومی و انقالب شــوش همچنین از دستگیری 2 نفر 
دیگر که در مجلس عزاداری در شــهر شوش اقدام به تیراندازی 

هوایی کرده بودند خبر داد و گفت: این افراد به اتهام قدرت نمایی 
با اسلحه و اخالل در نظم عمومی به زندان معرفی شدند.

وی در ادامه با اشــاره به وضعیت شیوع کرونا در سطح شهرستان 
شوش گفت: با وجود هشدارهای مکرر مبنی بر پرهیز از برگزاری 
هرگونه تجمع و مهمانی همچنان عده ای نسبت به رعایت قانون 
بی توجهــی می کنند. وی افزود: هرگونــه غفلت در زمینه رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی تبعات ســنگین در پی دارد از این رو با 
هماهنگی مقام قضایی، صاحبان منازل، تاالر و رستوران هایی که 
اقدام به برپایی مجالس عروسی، عزا و هرگونه مهمانی کنند بدون 
اغماض و گذشــت اعمال قانون می شوند. گردهمایی و میهمانی 

از جمله مجالس عروسی و عزا از جمله علل شیوع ویروس کرونا 
می باشــند. محدودیت های جدید کرونایی در خوزســتان از یکم 
آذرماه برای مدت 2 هفته آغاز شده است. عالوه بر شهرستان های 
اهــواز و کارون که از لحاظ کرونا در وضعیت قرمز بســر می برند 
15 شهرستان دیگر این استان از جمله مسجدسلیمان، آغاجاری، 
آبادان، رامهرمز، امیدیه، شوشــتر، دزفول، اندیمشــک، رامشیر، 
باغملک، ایذه، شــادگان، خرمشــهر و اللی و بهبهان در وضعیت 
نارنجی قرار دارند. شهرســتان های ماهشــهر، حمیدیه، هفتکل، 
شوش، هویزه، دشت آزادگان، اندیکا، باوی، گتوند، و هندیجان نیز 

در وضعیت زرد به سر می برند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی مدیر یک 
سایت که در زمینه شرط بندی آنالین فعالیت 

می کرد، خبر داد.
ســرهنگ داود معظمی گودرزی، اظهارکرد: 
طی رصــد و پایش فضای مجازی توســط 
کارشناسان این پلیس، یک سایت شرط بندی 
که مدیــر آن اقدام به انجــام اعمال خالف 
قانون و سوء استفاده از حساب بانکی دیگران 
می کرد، شناســایی شد و رســیدگی به این 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
رئیــس پلیس فتا تهــران بــزرگ گفت: با 
بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان 
این پلیس مشــخص شــد که مدیر سایت با 
فریب یکی از شــهروندان اطالعات حساب 
بانکی وی را به ازای دریافت مبلغی به صورت 
ماهیانه در اختیار گرفته و بدون اطالع شاکی 
مبالغ زیادی را با اســتفاده از آن جابجا کرده 

است.
گودرزی ادامه داد: افسران سایبری این پلیس 
پس از اقدامات فنی و جمع آوری ســرنخ های 
به دســت آمده، مدیر این سایت شرط بندی 
را شناســایی کردند و متهم طی هماهنگی با 
مراجع قضایی دســتگیر و به پلیس فتا منتقل 
شــد. رئیس پلیس فتا تهران بــزرگ با بیان 

اینکه گردانندگان ســایت های شرط بندی از 
حساب ها و کارت های بانکی اجاره ای استفاده 
می کنند، گفــت: این افراد با تبلیغ در کانال ها 
و گروه های شبکه های اجتماعی و یا مراجعه 
به دیگران و تقاضــا اجاره کارت بانکی آن ها 
نه تنها تالش می کننــد ردپایی از خود برجا 
نگذارند بلکه اعمال مجرمانه خود را به دیگران 

محول می کنند.
وی به شهروندان هشدار داد: مسئولیت تمام 

تراکنش ها و مبادالتی که از طریق حســاب 
و کارت بانکی شــهروندان انجام می شــود 
بر عهده دارنده صاحب حســاب اســت. لذا 
شــهروندان فریب تبلیغات دروغین در فضای 
مجازی نظیر کاریابی، حقوق ماهیانه وغیره را 
نخورند و در صورت مشــاهده چنین مواردی 
 موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس

 www.cyberpolice.ir بــه همــکاران ما 
اطالع دهند تا برخورد الزم صورت پذیرد.

 گرداننده یک سایت 
شرط بندی دستگیر شد دختر تهرانی مدعی است از سوی 3 فامیل 

نزدیک مورد آزار قرار گرفته است.
دختر کند ذهن که مدعی است در مرخصی 
از بهزیستی از سوی 3 فامیل نزدیک مورد 
آزار قرار گرفته برای بررسی سالمت روان 

به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی شد.
لیال کــه از معلولیت ذهنــی رنج می برد 
چند ســال قبل از ســوی پدر و مادرش 
به بهزیستی سپرده شــد. چون آنها توان 
ایــن دختر را نداشــتند گاهی  نگهداری 
اوقات به مالقات لیــال می آمدند و برای 
چند روز وی را به خانه شــان می بردند. اما 
دخترکنــد ذهن در آخرین مالقات شــوم 
با خانواده اش سرنوشــت تلخی داشــت. 
وی پس از بازگشــت از خانه به بهزیستی 
رفتــارش تغییــر کرده بود و مــدام گریه 
می کرد. او با هیچ کســی حرف نمی زد. تا 
اینکــه یکی از مربی های لیال به ماجرا پی 
برد و با او صحبت کرد. لیال قفل ســکوت 
چند روزه اش را شکست و حرف های تکان 

دهنده ای را مطرح کرد.

وی گفت: وقتی آخرین بار پدرش او را به 
خانه برده بود از ســوی 3 فامیل نزدیک 
مورد آزار قرار گرفته و خواهرش نیز شاهد 

این ماجرا بوده است.
لیــال گفت: وقتی آنها با گریه و فریادهای 
خواهرش روبه رو شدند وی را به باد کتک 

گرفتند او را ساکت کردند.
با اظهارات دختر کند ذهن وی به پزشکی 
قانونی معرفی شــد و کارشناسان پزشکی 
قانونی آزار و اذیت دختــر معلول را تأیید 
کردند. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه 12 دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران فرستاده شــد.2 فامیل نزدیک این 
دختر به دادگاه احضار شــدند تا جلســه 

مواجهه حضوری صورت بگیرد.
پشت پرده آزار و اذیت دختر کند ذهن ��

یکــی از مــردان فامیل لیــال منکر جرم 
سیاه شــد. وی گفت: پدرلیال چون وضع 
مالی خوبی نــدارد و نمی تواند از دخترش 
نگهداری کند او را به بهزیستی سپرد. اما 
چون دلش برای دخترش تنگ شــده بود 

بــرای چند روز او را به خانــه آورد. بعد از 
بازگشــت لیال به بهزیستی او به مشاوران 
آنجا حرف های تکان دهنده ای زده است. 
اما ما دســت بــه چنین جنایت ســیاهی 

نزده ایم.
مرد دیگر نیز نیز مدعی شــد دخترش به 

دروغ چنین ادعایی را مطرح کرده است.
لیال که همراه یکی از مشاوران بهزیستی 
به دادگاه آمده بود و به ســختی صحبت 

می کرد به قضات گفت خواهرش شــاهد 
این تجاوز بوده است.

بــا این ادعــا یکی از مــردان فامیل لیال 
بازداشت شد و دختر کندذهن برای بررسی 
سالمت روان به کمیسیون پزشکی قانونی 
معرفی شــد. بعد از اظهارنظر کارشناسان 
پزشکی قانونی درباره سالمت روان دختر 
کندذهن، قضات دادگاه درباره این پرونده 

تصمیم گیری می کنند.

آزار شیطانی یک دختر توسط 3 فامیل نزدیک در تهران!

آگهی تغییرات شــرکت مهندسی علم و فن آراد 
بــا مســئولیت محدود به شــماره ثبــت 406964 
اســتناد  بــه   10320580701 ملــی  شناســه  و 
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
1399/07/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
رضا فتح اله زاده به شــماره ملی 2592631811 
با پرداخت 900000000 ریال به صندوق شرکت 
سهم الشرکه خود را به مبلغ 9000000000 ریال 
افزایش داد. خانم بهناز آقا باالئی بناب به شــماره 
ملی 0492026262 بــا پرداخت 100000000 
ریال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را به 
مبلغ 1000000000 ریال افزایش داد ســرمایه 
شــرکت از مبلــغ 1000000000 ریــال به مبلغ 
10000000000 ریــال افزایــش یافــت و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اسامی شرکا 

پس از افزایش سرمایه به شرح فوق می باشد.
اداره  کشــور  اســنادوامالک  ثبــت  ســازمان   
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران 

)1053106(

ســهامی  فــوم  ایتــاء  شــرکت  تغییــرات  آگهــی   
خــاص به شــماره ثبــت 283309 و شناســه ملی 
صورتجلســه  اســتناد  بــه   10103203918
مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 05/08/1399 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000000 ریال به مبلغ 20000000000 
ریال منقســم به 200000 ســهم با نام 100000 
ریالــی از محل مطالبات حال شــده افزایش یافت و 
ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردیــد. ذیل ثبت 
از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریــخ فوق الذکر 

تکمیل امضــا گردید ســازمان ثبت اســنادوامالک 
کشور اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

تهران )1053107(

 آگهی تغییرات شــرکت خدماتــی بازرگانی تندیس 
ارمغان مهر شــرکت با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت 153555 و شناســه ملی 10101963294 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
تصمیمــات  مــورخ 1399/08/12  العــاده  فــوق 
ذیل اتخاذ شــد: آقای رضا اســدی به شــماره ملی 
0480013861 به ســمت مدیر عامل وعضوهیات 
مدیــره و آقای علی عســگر اســدی به شــماره ملی 
4189181315 به ســمت رئیــس هیات مدیره و 
آقای ایمان مهری به شماره ملی 0012559482 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود 
انتخــاب گردیدنــد. کلیــه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک و ســفته و بروات و 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل )رضا 
اســدی( و ایمان مهری )نایب رئیس هیات مدیره( 

متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره  کشــور  اســنادوامالک  ثبــت  ســازمان 
ثبــت  شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران 

)1053108(

 آگهی تغییرات شــرکت آلیا ســیس ارتباط سهامی 
خــاص به شــماره ثبــت 341591 و شناســه ملی 
صورتجلســه  اســتناد  بــه   10103926553
مجمــع عمومی فــوق العاده مــورخ 1399/08/22 
اتخــاذ شــد: ســرمایه شــرکت  تصمیمــات ذیــل 
مبلــغ  بــه  ریــال   200000000000 مبلــغ  از 
300000000000 ریال منقســم بــه 300000 

ســهم 1000000 ریالــی بــا نــام از طریــق نقدی 
افزایــش یافت و مبلــغ 100000000000 ریال 
بموجــب گواهی شــماره 630/99 ص/238 مورخ 
21/8/99 بانک پاسارگاد شعبه پل رومی پرداخت 
گردیده اســت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
اداره  کشــور  اســنادوامالک  ثبــت  ســازمان   
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران 

)1053109(

 آگهی تغییرات شرکت تترا سازه البرز با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 384549 و شناســه ملی 
10320337550 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 12/07/1399 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - آقای علیرضا زارعی به شماره ملی 
0061546992 با پرداخت مبلغ 450000 ریال به 
صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را به 700000 
ریال افزایش داد. - در نتیجه ســرمایه شــرکت از 
مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1450000 افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.. - 
لیســت شرکاء و میزان سهم الشرکه که هر یک پس 
از افزایش به شــرح زیر می باشــد. - آقای علیرضا 
زارعــی بــه شــماره ملــی 0061546992 دارنده 
700000 ریال ســهم الشرکه - خانم سیده فاطمه 
حســینی به شــماره ملــی 0072112281 دارنده 
300000 ریال ســهم الشرکه - خانم مریم علی ئی 
به شــماره ملی 3255390990 دارنده 450000 

ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1053110(

 آگهــی تغییرات شــرکت ســپنتا طــرح آویژه با 
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 450863 
اســتناد  بــه  ملــی 14003926800  و شناســه 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مورخ 23/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محســن محمدی به کدملی 0050667335 )خارج 
از شــرکا( به ســمت عضو هیئت مدیره، و ساسان 
ذوالفقــاری نیا به کدملــی 1753779367 )خارج 
از شرکا( به ســمت عضو هیئت مدیره و سیدضیاء 
الدین گشــتایی به کدملی 0041941047 )خارج 
از شــرکا( به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
و فاطمه متقی به کــد ملی 0078741157 )خارج 
از شــرکا( به ســمت رییس هیئت مدیــره و مهدی 
مشــک ســار به کــد ملــی 2298083541 )خارج 
از شــرکا( به ســمت عضــو هیئت مدیــره و مهین 
عیوضــی به کــد ملــی 0450966305 )خــارج از 
شــرکا( به ســمت عضو هیئت مدیره و مهدی پرتو 
دزفولــی بــه کدملــی 1753539609 )خــارج از 
شــرکا( به ســمت عضو هیئت مدیــره و رضا روکاه 
بــه کــد ملــی 1380170567 )خــارج از شــرکا( 
به ســمت عضــو هیئت مدیــره و محمــد بوربور به 
کدملی 0493466460 )خارج از شــرکا( به سمت 
عضو هیئــت مدیره بــرای مدت نامحــدود انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و 
عقوداســالمی با امضائ رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری به 
امضــای مدیر عامل یا رئیس هیت مدیره هر کدام 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1053111(
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اتفاقــی مهم و کم ســابقه در تاریــخ صنعت بیمه 
کشــور رخ داد و برای نخســتین باردرصورت های 
مالی شرکت بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت 
بیمه خصوصی کشــور بند" کسری ذخایر خسارت 
معوق" که از بدو خصوصی ســازی بیمه آسیا همه 
ساله در صورت های مالی حسابرسی شده به عنوان 
بند 1 وجود داشــت، حذف شده است. رخدادی که 
نشان از اوج شفافیت مالی، تعهد و پایبندی مدیران 
این شــرکت به رعایت مقررات و اســتانداردهای 

حسابرسی، بیمه ای و البته بازار سهام دارد.
خوب هم برای ســهامداران بیمه آسیا که مطمئن 
باشند هیج ابهامی در کارنامه مالی بیمه آسیا وجود 
ندارد و هم برای بیمه گذاران که سال هاست با این 
شــرکت همراه هستند و یقین دارند که در روزهای 
سخت حادثه، بیمه آسیا با ورود به موقع و اقدام سریع 
در بررســی و پرداخت خسارت ها، آرامش را به آنها 
برمی گرداند. سازمان حسابرسی کل کشور وابسته به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان حســابرس 
قانونی شرکت بیمه آسیا، صورت های مالی و حساب 
سود و زیان شرکت بیمه آسیا در نیمه نخست امسال 
را بدون بند کسری ذخایر خسارات معوق تأیید کرد. 
مهر تاییدی بر شفافیت مالی بزرگترین شرکت بیمه 
خصوصی کشــور که نشان می دهد بیمه آسیا تمام 
مقررات و استانداردهای حسابرسی، بیمه ای و بازار 

ســرمایه را رعایت کرده است. با تأیید صورت های 
مالی نیمه نخست ســال 13۹۹ شرکت بیمه آسیا 
برای نخســتین بار موفق شــد با کسب سود الزم 
از عملیــات بیمه ای و غیر بیمه ای، به ذخیره گیری 
کامل اقدام کند که این اقدام در نهایت، به حذف بند 
حسابرسی درخصوص کسری ذخایر انجامید. اتفاقی 
که چشم انداز آینده سهام بیمه آسیا را روشن، با ثبات 
و تضمین کننده استمرار سودآفرینی برای سهامداران 
ترســیم می کند. بر اساس حساب سود و زیان بیمه 
آسیا، سود خالص هر سهم این شرکت از 1۸1 ریال 
در نیمه نخست سال گذشته با جهشی ۷1۹ درصدی 
به 14۸2 ریال در نیمه نخســت امسال رسیده که 
حتی بیش از 2 برابر ســود خالص هر سهم در سال 
۹۸ اســت. سود خالص هر سهم بیمه آسیا در پایان 
سال مالی ۹۸ که به تأیید حسابرس قانونی رسیده، 
۷00 ریال برآورد شده بود. سرمایه کنونی بیمه آسیا 
2 هزار و 300 میلیارد ریال است و هیات مدیره این 
شرکت پیشنهاد افزایش 1000 درصدی سرمایه را از 
محل تجدید ارزیابی دارایی ها داده که پس از تأیید 
حسابرس قانونی و بیمه مرکزی به سازمان بورس 
و اوراق بهادار ارسال شده است که طبق اطالعات 
موثق، تأییدیه الزم از سوی سازمان بورس در چند 

روز آتی ابالغ خواهد شد.
سود با کیفیت و تضمین شده آسیا ��

بررسی صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و 
زیان بیمه آســیا نشان می دهد که سود این شرکت 
باکیفیت و تضمین شــده است و انتظار می رود روند 
سودسازی در ســال های آینده هم ادامه یابد. سود 
خالص شــرکت بیمه آســیا در پایان شهریور سال 
گذشــته بالغ بر 415 میلیــارد و ۸03 ریال بود که 
در پایان اســفندماه به یک هــزار و 60۸ میلیارد و 
۸۷۷ میلیون ریال رســیده و حاال در نیمه نخست 
امســال موفق شده تا به سود خالص 3 هزار و 40۸ 
میلیارد و 506 میلیون ریالی دســت یابد که نسبت 
به نیمه نخســت پارســال ۷20 درصد و نسبت به 
پایان ســال مالی ۹۸ هم حدود 112 درصد رشد را 
نشان می دهد. کالبدشکافی کارنامه مالی بیمه آسیا 
به مدیریت مســعود بادین در نیمه نخست امسال 
نمایانگر این واقعیت روشــن اســت که حق بیمه 
صادره شرکت بیمه آسیا در 6 ماه نخست پارسال 2۹ 
هزار و 1۷4 میلیارد و 364 میلیون ریال برآورد شده 
بود که در نیمه نخست امسال با رشدی 2۹ درصدی 
بــه رقم 3۷ هزار و 543 میلیارد و 2۹3 میلیارد ریال 
رسیده که پس از کسر ذخایر حق بیمه لحاظ شده، 
درآمد این شــرکت از محل حق بیمه های تولیدی 
32 درصد بیشــتر از نیمه نخســت پارسال برآورد 
شده اســت. این گزارش می افزاید: درآمد بیمه آسیا 
از محل حق بیمه ســهم نگهداری در نیمه نخست 

ســال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی 
34 درصدی را تجربه کرده و بالغ بر 26 هزار و ۷۹۸ 
میلیارد و 651 میلیون ریال شده است. این شرکت 
در 6 ماه ابتدای امســال 31 درصد بیشــتر از مدت 
مشابه پارسال خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان 
پرداخت کرده اســت. صورت های مالی حسابرسی 
شده شرکت نشان می دهد که درآمد سرمایه گذاری 
از محل ذخایر فنی بیمه آسیا رشدی 5۷0 درصدی 
در نیمه ابتدایی امسال نسبت به نیمه نخست سال 
گذشــته را تجربه کرده و سود ناخالص فعالیت های 
بیمه ای این شرکت هم 12۸ درصد قد کشیده است.

روی سهام بیمه آسیا حساب کنید ��
هدف شرکت بیمه آســیا در بازار بیمه، حفظ سهم 
خود در بازار با افزایــش تولید حق بیمه و گزینش 
مناسب ریسک و افزایش ســهم بیمه های زندگی 
عنوان شده که با افزایش ســرمایه این شرکت به 
میزان بیش از 1000 درصد می توان شــاهد حضور 

پرقدرت بیمه آسیا به ویژه در بازار بیمه اتکایی کشور 
بود. روند مثبت ارزش ســهام بیمه آسیا به ویژه در 
روزهای اخیر نشــان دهنده آینده باثبات و روند رو 
به افزایش ارزش ســهام بیمه آســیا است چرا که 
سهامداران این شرکت بیش از آنکه روی نوسانات 
گذرا و موقت ناشــی از تحوالت بازار سهام حساب 
کنند، روی ارزش واقعی و پایداری سودآوری سهام 
بیمه آســیا سرمایه گذاری کرده اند. حاال که سازمان 
حسابرسی کل کشــور تأیید کرده که حساب بیمه 
آسیا شفاف است، احتمال اینکه پیش بینی ها از آینده 
سهام بیمه آســیا با تعدیل منفی مواجه شود، عماًل 
منتفی اســت چرا که همه نسبت های مالی و ذخایر 
قانونی این شرکت در سطح مطلوب قرار دارند و به 
همین دلیل فعاالن بازار سهام از اینکه یک شرکت 
بیمه ای حســاب و کتاب اش از حداکثر شــفافیت و 
بدون ابهام مالی برخوردار است، استقبال می کنند و 

به سراغ آن می روند.

خبر خوب برای سهامداران و بیمه گذاران

بند حسابرسی یازده ساله بیمه آسیا پاک شد

 مقاوم سازی اقتصاد،

محور برنامه های بانک پارسیان

مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک پارسیان 
از عملکرد موفق این بانک در حوزه استراتژیک اقتصاد مقاومتی 

خبر داد.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه، دکتر مهدی فراهانی با تاکید بر 
اعتقاد راسخ بانک پارسیان بر تحقق اهداف »اقتصاد مقاومتی« و 
دستیابی به »جهش تولید«، گفت: بانک پارسیان با مشارکت در 

تأمین مالی پروژه های عظیم ملی، نقش آفرینی مهمی در مقاوم 
سازی اقتصاد داشته است.

وی در ادامه افزود: مشــارکت در طرح هایی همچون انتقال آب 
خلیج فارس به کویر مرکزی ایران، اکتشــاف واستخراج نفت از 
میادین مشــترک در جهت تکمیل فازهــای 11 الی 24 پارس 
جنوبــی و خطوط لوله سراســری 6، ۹ و 11 انتقال گاز، احداث 
پاالیشــگاه نفت و اکتشاف و استخراج نفت در میادین مشترک، 
تأمین مالی پروژه پاالیشگاه گاز بید بلند خلیج فارس، حمایت از 
شرکت های دانش بنیان در سه حوزه زیرساخت نوآورانه، خدمات 
نوآورانه و مشارکت نوآورانه، تأمین غذا و دارو، محرومیت زدایی 

و ارتقا عدالت اجتماعی و ... که منجر به ایجاد 165 هزار فرصت 
شــغلی معادل 5% اشتغال در سطح کشــور شده است، نشان از 
توانمندی و حضور پررنگ مجموعه پارســیان در پیشبرد اهداف 
نظام جمهوری اســالمی ایران در تمامی حوزه های استراتژیک 

دارد.
مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک پارسیان 
در پایان اظهار امیدواری کردکه با مشارکت جهادی گروه بانک 
پارســیان در ادامه ســال جاری که به تدبیر مقام معظم رهبری 
)مدظله العالــی( مزین به نام " جهش تولید " می باشــد، این 

کارنامه درخشان تر شود.

 بیمه نامه کرونا عرضه شد/ 
محصول جدید بیمه دی

با توجه به شــرایط ویژه شیوع بیماری کرونا 
و بــا درنظر گرفتن نیاز جامعــه، تیم طراحی 
محصول شــرکت بیمه دی بیمه نامه کرونا 
را مرحلــه بهره برداری و عرضه رســانید. به 
گزارش هفته نامه تدبیرتــازه به نقل ازروابط 
عمومی بیمه دی؛ مدیریت بیمه های زندگی 

در راستای پاســخ به نیاز جامعه، ایجاد مزیت رقابتی و تنوع بخشی 
به سبد محصوالت بیمه های زندگی اقدام به طراحی محصول تحت 

عنوان »بیمه نامه کرونا« نموده است.
 ایــن بیمه نامه با در نظر گرفتن پارامترهای ســن و ریســک بیمه 
محیطی بیمه شــده، حق بیمه های متفاوتی را ایجاد می نماید که در 
مقایسه با سایر شرکت های بیمه ای از این لحاظ مزیت رقابتی ایجاد 
نموده است. مشتریان محترم می توانند جهت خرید این بیمه نامه از 

طریق شعب و نمایندگی های بیمه دی اقدام نمایند.

 زمان برگزاری غیرحضوری
 بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و 

توسعه به تعویق افتاد

برگزاری بیست و هفتمین همایش ملی بیمه 
و توســعه از نهم تا ســیزدهم آذرماه به دلیل 
تصمیمات هیات دولت مبنی بر تعطیلی اداره ها 
به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطالع بعدی به 
تعویق خواهد افتاد. به گزارش روابط عمومی 
بیمه ملت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده 

بیمه به دنبال تصمیمات هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی اداره ها 
از هشتم تا ســیزدهم آذرماه به دلیل شیوع ویروس کرونا، علی رغم 
برنامه ریزی و تمهیدات گسترده به عمل آمده برای گرامی داشت هر 
چه باشکوه تر روز ملی بیمه در قالب برنامه های مجازی و وبینارهای 
علمی و فنی مختلف، در همراهی با دولت محترم و ستاد ملی کرونا 
و به منظور رعایت اســتانداردهای بهداشتی و ضرورت حفظ سالمت 
همکاران و فعاالن محترم صنعت بیمه، اجرای این برنامه ها تا اطالع 

بعدی به تعویق خواهد افتاد.

 باجه بیمه نوین در بروجرد
 آغاز به کار می کند

باجه بیمه نوین در شهر بروجرد از روز شنبه 
۸ آذر ماه آماده خدمت رسانی به شهروندان 
این شهرســتان است. به گزارش هفته نامه 
تدبیرتــازه به نقل از روابــط عمومی و بین 
الملل شرکت بیمه نوین، باجه بیمه ای این 
شرکت از روز شنبه ۸ آذر ماه سال جاری با 

هدف ارائه خدمات جامع و افزایش کیفیت و سرعت در خدمت رسانی 
به بیمه گذاران و مشتریان در شهر بروجرد آغاز به کار می کند.

 از این پس شهروندان شهرستان بروجرد جهت دریافت انواع خدمات 
بیمه ای از شرکت بیمه نوین می توانند به آدرس میدان شهدا، ابتدای 
خیابان تختی، بانک اقتصاد نوین شــعبه بروجرد مراجعه کنند. یادآور 
می شود در حال حاضر شــرکت بیمه نوین از طریق 41 شعبه و 14 
باجه فعال و شبکه گسترده ای از نمایندگان خود در سراسر کشور انواع 
خدمات بیمه ای را به هم وطنان گرامی ارائه می کند و باجه بروجرد در 
کنار شــعبه خرم آباد دومین مرکز خدمت رسانی این شرکت در استان 
لرســتان با هدف ارتقای کیفیت پشتیبانی و تسریع خدمت رسانی به 

مشتریان گرامی در این بخش از کشور آغاز به کار می کند.

اهدا خون به نیازمندان از باشکوه ترین 
جلوه های انسانی است

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو به همراه 
مدیران ارشد این شرکت با حضور در مرکز 
جامع اهدا خون شهید کوروش فیروزی، طی 
حرکتی خداپسندانه وانسان دوستانه اهدای 

خون کردند.
به گــزارش هفته نامه تدبیر تــازه به نقل 

از روابط عمومی، در حاشــیه این اقدام که همزمان با گرامیداشــت 
هفته بسیج و سال روز تشکیل بســیج مستضعفان صورت پذیرفت، 
مدیرعامل شــرکت بیمه تجارت نو هفته بسیج را یادآور فداکاری و از 
خودگذشتگی های غیور مردان و رزمندگان دالور و مؤمنی دانست که 
با تکیه بر ایمان و غیرت دینی و ملی در برابر دشــمن بعثی ایستادند 
و پایداری را به تأسی از امام شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، 

معنای دوباره ای بخشیدند.
 نیما نوراللهی، همچنین درباره ضرورت اهدای خون افزود: اهدا خون 
به نیازمندان از باشــکوه ترین جلوه های انســانی و زندگی بخش به 

دیگران به شمار می رود.
 وی اظهارداشــت: با وجود شــرایط ویژه این روزها و مراجعه کمتر 
اهداکنندگان و درخواســت سازمان انتقال خون از مردم برای اهدای 
خون، کســانی که می توانند به کمک بیمــاران بیایند و این فرصت 

خداپسندانه را ازدست ندهند.

یک روز بدون ماسک را تجربه کنید!

 در این روزها که رعایــت فاصله گذاری اجتماعی 
و اســتفاده از ماســک برای کمک به قطع زنجیره 
انتقال کرونا به یک الزام مهم تبدیل شــده اســت، 
می توانید در خانه بنشــینید و با سامانه »بام« بانک 
ملی ایران از خدمات یک شعبه بانکی بدون نیاز به 

حضور استفاده کنید.
به گزارش هفتــه نامه تدبیرتازه بــه نقل از روابط 
عمومــی بانک ملی ایران، خدمات بانکی امروز جزء 
جدایی ناپذیر در زندگی روزمره هر فردی اســت و 
اســتفاده از خدمات بانکداری یک امر حیاتی تلقی 

می شود.
در ایــن میان بانک ها یکــی از پرترددترین و البته 
پرخطرترین مناطق به لحاظ ریسک باال برای شیوع 
و انتقال کرونا محســوب می شــوند و طی چند ماه 
گذشته بودند نیروهای فداکار و متخصصی در نظام 
بانکی که به علت ابتال به کرونا در شعب جانشان از 

دست داده اند. راهکار چیست؟
اینکــه همچنان روال زندگی پیــش از کرونا را در 
پیش بگیریم و انتظار داشــته باشــیم که سایه این 
ویرس هر چه ســریع تر از سر ما کم شود و زندگی 

به جریان سابق خود بازگردد؟
 قطعًا چنین چیزی میســر نخواهد شــد و در مقابل 
هــر یک از ما باید مســئولیتمان را برای مراقبت از 
ســالمتی خود و اطرافیان در برابر این بیماری ایفا 
کنیــم که یکی از مهم ترین راهکارها برای حل این 
موضوع، کاهش رفت و آمدهای غیرضروری تا حد 

امکان است.
بانک ملی ایران بهره مندی از خدمات غیرحضوری 

بانکی را به مشــتریان خود توصیه می کند تا عالوه 
بر فراهم کردن آسایش و آرامش خاطر و همچنین 
ســالمتی و ایمنی خود، همراه با دیگر هموطنان در 

مسیر قطع زنجیره شیوع کرونا گام بردارند.
ســامانه بام بانک ملی ایران امــکان بهره مندی از 
خدمات بانکداری شــعب بدون نیــاز به حضور در 
بانک را برای مشتریان فراهم آورده است و کاربران 
می توانند با اســتفاده از این ســامانه صورتحساب 

بگیرند و پول کارت به کارت کنند.
خرید شــارژ، انتقال وجه بین بانکی در قالب »پایا« 
و »ساتنا«، »بام« سازمانی، پرداخت اقساط، قابلیت 
مدیریت حساب ها و بودجه ریزی و خدمات دریافت 
گواهــی تمکن مالی، پرداخت قبــوض و... از دیگر 

خدمات بام است.

مدیرعامل بانک ســپه اعالم 
کــرد بــا برگــزاری مجمع 
به طــور  عــادی  عمومــی 
مجمع  و  ســالیانه  فوق العاده 
موسســه  ادغام  فوق العــاده 
اعتباری کوثر، این موسســه 
رسمًا در بانک سپه ادغام شد.

به گزارش هفته نامه تدبیرتازه 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
بانــک ســپه، محمدکاظــم 
چقازردی ضمــن اعالم خبر 
فوق افزود: در اجرای مصوبه 
بانک  ادغام،  راهبری  شورای 
ســپه با هماهنگی ستاد کل 
نیروهــای مســلح جمهوری 
اسالمی، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، بانک مرکزی، ستاد 
کل نیروهای مسلح و سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، زمینه 
بانک ها  این  مجامع  برگزاری 

و موسســه را فراهم نمود و 
در قــدم بعدی مجامع مربوط 
به موسســه اعتباری کوثر با 
حضور اکثریت سهامداران در 
روز چهارشــنبه پنجم آذرماه 
ســال 13۹۹ برگزار شد. وی 
بــا برگزاری  اظهار داشــت: 
اعتباری  موسســه  مجامــع 
کوثر، از روز پنجشــنبه ششم 
شــعب  جاری  ســال  آذرماه 
موسسه اعتباری کوثر سابق با 
تابلوهای بانک سپه آماده ارائه 
عزیز  هموطنان  بــه  خدمات 
هستند.  گرامی  مشــتریان  و 
سپه  بانک  داشت:  اظهار  وی 
اجرایی  تمهیــدات  تمامــی 
شــامل عملیات حوزه شعب، 
به کارگیری نرم افزار واســط 
مشتریان،  خدمات  ارائه  برای 
بانک ســپه،  تابلوهای  نصب 

صدور احکام کلیه مســئوالن 
و پرســنل شــعب از ســوی 
راهبردها  ابالغ  ســپه،  بانک 
اجرایی  دســتورالعمل های  و 
با ساختار  بانک سپه متناسب 
بانک  مدیره  هیئــت  مصوب 
سپه را انجام داده و به فضل 
پــروردگار خدمات مطلوب به 
مشتریان عرضه خواهد نمود. 

ابراز  ســپه  بانک  مدیرعامل 
با هماهنگی  امیدواری کــرد 
ســایر  مجامع  به عمل آمــده 
طبق  شونده  ادغام  بانک های 
زمان بندی شــده  برنامه ریزی 
جاری  آذرماه ســال  پایان  تا 
ترتیب  بدین  و  شــود  برگزار 
پرونــده مهم و ملــی ادغام 

خاتمه یابد.

چقازردی: موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شد

افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی در بانک توسعه تعاون

بانک توســعه تعاون به منظور حمایت از اشتغال و همراهی با کارفرمایان 
در مواجهه با شــرایط اقتصادی پیش رو، مقرر داشــت تا سقف تسهیالت 
قرض الحسنه اشــتغالزایی کارفرمایان دســتگاه های حمایتی تا سقف 20 

میلیارد ریال افزایش یابد.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل ازروابط عمومی بانک توسعه تعاون، 
بر اســاس موافقت مدیرعامل و باهدف حمایت از اشــتغالزایی خصوصًا در 
بخش نهادهای حمایتی، بانک توسعه تعاون سقف تسهیالت قرض الحسنه 
اشــتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دســتگاه های حمایتی را تا سقف 20 
میلیارد ریال برای اشتغال حداقل 40 نفر مددجو افزایش داد. بر اساس این 
تصمیم تسهیالت اعطاشده به این کارفرمایان، به ازای هر نفر حداکثر 500 

میلیون ریال خواهد بود. 
همچنین چنانچه کارفرمای معرفی شده از سوی دستگاه های حمایتی نسبت 
به اشــتغال تعداد کمتری مددجو اقدام نماید. شعب بانک توسعه تعاون به 
تناسب اشتغال ایجادشده، نسبت به اعطای تسهیالت به ازای هر نفر مددجو 

حداکثر 500 میلیون ریال اقدام خواهند نمود. گفتنی است همه گیری کرونا 
آســیب زیادی به کسب وکارها به ویژه کســب وکارهای کوچک و متوسط 
حمایتی وارد نموده و بانک توســعه تعاون رســالت خود می داند در جهت 
کمــک به رونق تولید و حمایت از اشــتغال، تمام ظرفیت های موجود خود 

را به کار گیرد.

سالنامه آماری سال 13۹۸ بیمه مرکزی در 
حدود 200 صفحه مشتمل بر 131 جدول 

و 33 نمودار تهیه شد.
به گــزارش هفته نامــه تدبیرتازه به نقل 
ازاداره کل روابــط عمومــی و امور بین 
الملــل بیمه مرکــزی، این ســازمان در 
اجــرای وظایف قانونی خــود مصرح در 
قانــون تأســیس بیمه مرکــزی ایران و 
بیمه گری، هر ســاله اطالعــات الزم را 
از فعالیت کلیه مؤسســات بیمه و فعالین 
صنعت بیمه جمــع آوری و به منظور رفع 
نیازهای سیاســتگذاران، پژوهشــگران و 
فعاالن صنعت بیمه، در قالب »ســالنامه 
آماری صنعت بیمه« منتشــر می کند. این 
سالنامه به عنوان مرجع رسمی اطالعات 
بازار بیمه محسوب شده و حاوی اطالعات 
کاملی از صنعت بیمه و فعالیت های مرتبط 
با آن است. مطالب سالنامه آماری 13۹۸ 
برای پنجمین ســال متوالــی به صورت 
الکترونیکــی در قالب ســامانه ســنهاب 

بارگذاری شده است. رئوس مطالب نسخه 
چاپی سالنامه آماری مشتمل بر موارد زیر 

تدوین شده است:
مقدمه- منشور پروژه های راهبردی بیمه 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران
فصل اول: جایــگاه جهانی صنعت بیمه 

کشور طی ده سال اخیر
فصل دوم: بررســی آمار عملکرد صنعت 
بیمه کشــور طی دوسال اخیر )به تفکیک 

رشته و شرکتهای بیمه(
فصل سوم: عملکرد صنعت بیمه کشور به 

تفکیک استان ها طی پنج سال اخیر
فصل چهارم: آمار نیروی انســانی صنعت 

بیمه کشور طی سه سال اخیر
پیوســت 1- گزارش آماری شبکه فروش 
و خدمــت رســانی بیمــه و نظــارت بر 
صالحیت های حرفه ای بیمه در سال اخیر

پیوست 2- گزارش بررسی وضعیت بیمه 
اجباری شخص ثالث در سال اخیر

پیوســت 3- گزارش تحلیلــی از آمار و 

فعالیت صندوق تأمین خسارت های بدنی 
طی دو سال اخیر

پیوســت 4- معرفی و گــزارش عملکرد 
پژوهشکده بیمه طی دو سال اخیر

به منظور دسترسی سریعتر و سهولت کار، 
مطالب سالنامه آماری 13۹۸ در قالب فایل 
PDF در پرتــال بیمه مرکزی قابل دانلود 
بوده و در دسترس عالقمندان قرار گرفته 

است.
یادآور می شــود، نسخه چاپی این سالنامه 
نیز به زودی آماده و از طریق کتابفروشی 

پژوهشکده بیمه توزیع خواهد شد.

سالنامه آماری ۱۳۹۸ »صنعت بیمه« تهیه شد

اجرای پویش از ایده تاعمل باملل توسط موسسه اعتباری ملل
موسسه اعتباری ملل در راستای مســئولیت اجتماعی و شکوفایی ایده های 

جوانان کشور به ایده های برتر تسهیالت اعطا می نماید.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل؛ 
این موسســه به منظور ارج نهادن به ذهن های هوشمند ایده ساز و توجه به 
ساز و کاری برای عملی نمودن ایده ها، با برگزاری پویشی تحت عنوان از ایده 
تا عمل با ملل به ایده های برتر تا ســقف 5 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
خواهد نمود. جوانــان، فارغ التحصیالن، نخبگان و صاحبــان ایده که ایده 
نوآورانه در ذهن دارند و برای پیاده ســازی این ایده به حامی مالی نیاز دارند 
می توانند به ســایت azidehtaamal.ir مراجعه و با تکمیل فرم درخواســت 
سرمایه گذاری، مورد ارزیابی داوران قرارگیرند. پس از اتمام فرآیند داوری در 
هر ماه به 2 ایده برتر تسهیالت تا سقف 5 میلیارد ریال با شرایط خاص اعطا 

خواهد شد. امیدواریم با حمایت از ایده های برتر باعث شکوفایی استعدادهای 
این سرزمین و رونق بخش کسب و کار مولد برای ایران اسالمی باشیم.
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داخلی سازی 76۸ قطعه بندری و 
دریایی وارداتی

معاون مهندسی ســازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر حمایت 
از تولیدکننــدگان داخلی حوزه بندری و دریایی گفت: با حمایت 

سازمان بنادر ۷6۸ قطعه وارداتی، داخلی سازی شد.
محمدرضا اله یار با تأکید بر اینکه در ســال جهش تولید هدف 
ســازمان بنادر و دریانوردی اســتفاده حداکثری از توان داخلی 
اســت، اظهار کرد: در راستای رونق و جهش تولید، رفع مشکل 
سازندگان تجهیزات بندری و دریایی در دستور کار سازمان قرار 

دارد. وی تصریح کرد: خوشــبختانه در حوزه ساخت و سازهای 
دریایی و ساحلی، سازندگان قطعات و تجهیزات دریایی و بندری 
وضعیــت خوبی دارند. اله یار با اشــاره به حمایت و همفکری با 
سازندگان داخلی و برگزاری جلسات متعدد به منظور رفع موانع و 
مشکالت حوزه بندری و دریایی، افزود: قبول مسئولیت و حمایت 
از سازندگان داخلی با توجه به تأکیدهای صورت گرفته در سطح 
کالن نظام، در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته 
است. معاون مهندسی ســازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: با 
توجه به تحریم های ظالمانه و دسترســی محدود به تجهیزات 
خارجی، فرصتی برای کشــور ایجاد شد تا بتوانیم نیازهای خود 

را در حوزه قطعات و تجهیزات بندری و دریایی در داخل کشور 
تأمین کنیم. اله یار با بیان اینکه در زمین حاضر این پتانسیل بیش 
از پیش وجود دارد که برای تأمین نیازهای توسعه دریا محور از 
توان تأمین کنندگان داخلی استفاده کنیم، گفت: ضروری است 
از ظرفیت مجموعه های تولیدی کشور برای ارتباط نزدیک بین 
متولیان ساخت و سازهای دریایی و ساحلی و سازندگان قطعات 
و تجهیزات استفاده کنیم. معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی افزود: از دســتاوردهای این حوزه 
می توان به ســاخت ۷6۸ قطعه بندری و دریایی در مراکز دانش 
بنیان و کارگاه های بزرگ و کوچک در سراسر کشور اشاره کرد.

حمل و نقل

توسعه زیرســاخت های عمرانی کشور در شرایط فعلی تنها 
معطــل بودجه های محدود دولتی اســت؛ روش های نوین 
تأمیــن مالی مردمی می توانند این معضل را حل کنند. یکی 
از مهمترین این روش ها، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری 

پروژه است.
مســئله تأمین مالی، همواره به عنــوان یکی از گلوگاه های 
مهم توســعه زیرساخت های اقتصادی مطرح بوده است. در 
مورد توسعه زیرســاخت های ملی، به واسطه نیاز بیشتر به 
ســرمایه گذاری، مســئله تأمین مالی اهمیت مضاعفی پیدا 
می کند. مشخصًا برای ساخت پروژه های عمرانی که وجود 
یــا عدم وجود نقدینگی می تواند بر روند و ســرعت اجرای 
پروژه تأثیر چشم گیری داشــته باشد، تأمین مالی مهمترین 
چالش توسعه طرح های عمرانی است. بنابراین برای تأمین 
مالی پروژه های زیرســاختی که به عنوان بستر انجام سایر 
فعالیت های اقتصادی در کشور شناخته می شوند، باید تدابیر 

جدی اندیشیده شود.
برای تأمین مالی پروژه های زیرســاخت ملی همواره 2 راه 
پیش روی کشــورها است؛ جذب سرمایه خارجی و یا تأمین 
مالی داخلی. تجربه تاریخی کشــور ما نشــان می دهد که 
اواًل میزان سرمایه گذاری های خارجی در پروژه های توسعه 
زیربنایی در کشور به واسطه شــرایط تحریم ها و هم چنین 
نوســانات اقتصادی داخلی محدود بوده و ثانیًا، مرور تجربه 
دیگر کشــورها در اخذ اعتبارات خارجــی، تبعاتی از قبیل 

وابســته شدن سیاســت های کشور ســرمایه پذیر به کشور 
سرمایه گذار را در پی خواهد داشت.

با بررســی لوایح بودجه کشور که توســط سازمان برنامه و 
بودجه منتشــر شده، مشاهده می شود هم اکنون بیش از 3۷ 
پروژه توسعه شبکه حمل و نقل ریلی در کشور تعریف شده 
است که برای تکمیل ساخت و بهره برداری از این پروژه ها 
اعتباری بالغ بر ۸0 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. این 
در حالیســت که هم اکنون اعتبار تخصیص یافته به شرکت 
ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل که متولی توسعه 
زیرســاخت های جاده ای، فرودگاهی، ریلی و بندری است، 
5 هزار میلیارد تومان به صورت ســاالنه اســت؛ به عبارت 
دیگــر، حتی اگر فرض کنیم که شــرکت ســاخت تمامی 
بودجه ساالنه خود را صرف ســاخت پروژه های ریلی کند، 
در خوشبینانه ترین حالت 16 سال طول خواهد کشید تا این 
3۷ پروژه ریلی تکمیل شــوند. بنابرایــن تنها راه ممکن و 
عملیاتی برای تأمین مالی پروژه های توسعه زیرساخت های 

ملی، استفاده از سرمایه های مردمی و منابع داخلی است.
تجربه نشــان می دهد در صورت جذابیت پروژه و تســهیل 
شرایط سرمایه گذاری در آن برای مردم و صاحبان سرمایه، 
تأمیــن مالی آن از منابع داخلی، در کوتاه ترین زمان ممکن 
انجام خواهد شــد. همچنین از آنجا که بیشــتر هزینه های 
ساخت پروژه های زیربنایی به صورت ریالی انجام می شود، 
ایــن مهم از لحاظ فنــی و عملیاتی نیز امــکان پذیر بوده 

و تنها الزم اســت شــرایط آن ایجاد و تسهیل گردد؛ یکی 
از بسترهای تســهیل شرایط تأمین مالی مردمی پروژه های 

زیرساختی، صندوق های سرمایه گذاری پروژه است.
 از میــان ابزارهــای مختلــف بــازار ســرمایه، صنــدوق

ســرمایه گذاری پروژه به دلیل مزایــای متعددی که دارد، 
جهت تأمین مالی پروژه های زیرســاختی نســبت به سایر 
ابزارهــا و روش ها، ارجح اســت. صندوق ســرمایه گذاری 
پروژه فرآیندی در بســتر بورس اوراق بهــادار با محوریت 
یک پروژه است که سرمایه الزم برای اجرای آن، از طریق 
جلب مشارکت آحاد مردم و صاحبان سرمایه تأمین می شود. 
به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام 
قابل عرضه در بازار ســرمایه تبدیل شــده و مردم سهام دار 
پروژه می شــوند و از محل عواید پروژه و باال رفتن ارزش 

سهام آن، به سود خواهند رسید.
در این روش، یک شــرکت ســهامی خاص به نام شرکت 
پروژه ایجاد شــده و عملیات اجرایی پروژه را براساس طرح 
توجیهــی بر عهده می گیرد. صندوق و شــرکت پروژه پس 
از تکمیل و آغــاز مرحلٔه بهره برداری منحل شــده و یک 
شرکت ســهامی عام پس از آن تأسیس می گردد. در واقع 
پس از ساخت پروژه، فعالیت صندوق و شرکت پروژه پایان 
پذیرفته و تمامی دارایی ها و بدهی های صندوق به شــرکت 
سهامی عام منتقل می شود و ســهام این شرکت جدید، به 
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق به همان نسبت، 

واگذار می گردد.
با اســتفاده از این ابزار، سرمایه جذب شده در نهایت تبدیل 
به ســهام خواهد شــد و نیازی به بازگرداندن اصل سرمایه 
توســط دولت نیســت. در واقع مردم و صاحبان سرمایه با 
خرید ســهام صندوق پروژه، صاحب پروژه خواهند شــد و 
از ســود آن نیز اســتفاده می کنند؛ همچنین هر زمانی که 
بخواهنــد می توانند ســهام خود را از طریق بازار ســرمایه 
بــه فروش برســانند. با توجه به ســودآوری معقول بعضی 
از پروژه هــای زیرســاختی همچــون پروژه هــای اتصال 
کریدورهای ترانزیتی، پروژه های توســعه شبکه آزادراهی و 
بزرگراهی کشــور و پروژه های توســعه بنادر و فرودگاه ها، 
ضمانت حداقل سود این پروژه ها در این سازوکار امکانپذیر 
است. عالوه بر این موضوع، بودجه های عمرانی دولتی که 

تا پیش از این به صورت قطره چکانی برای ساخت هر یک 
از ایــن پروژه ها مصرف می گردید، می توانــد تغییر ماهیت 
داده و به عنوان پشــتوانه سود حداقلی در اختیار دولت باقی 

بماند.
بر این اســاس، ضروری اســت وزارت راه و شهرسازی با 
همکاری ســازمان بورس اوراق بهادار، امکان اســتفاده از 
این ابزار را در تأمین مالی پروژه های توسعه زیرساخت های 
حمــل و نقل فراهم نموده و شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهای حمل و نقل نیز برای تأمین مالی داخلی، استفاده 
از سازوکار صندوق ســرمایه گذاری پروژه را در دستور کار 

قرار دهد.
* کارشناس حمل و نقل

 صندوق های سرمایه گذاری؛
راه خروج پروژه های عمرانی از رکود

محمدجواد شاهجویی*

عضو کمیســیون عمران مجلس گفــت: قرار بود که ایرالین 
ها در نرخ نامه جدید خود کف قیمتی نداشــته باشــند تا هر 
شرکتی بتواند بر اســاس نوع خدمات قیمت را پایین بیاورد، 
اما به نظر می رسد که ایرالین ها در یک تفاهم نانوشته، کف 
قیمتی فرضی را تعیین کرده اند و هیچ شــرکتی حق عدول از 

این کف قیمتی را ندارد.
مجتبی یوسفی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی 
هواپیمایــی درباره کاهش نرخ غیرقانونی بلیط هواپیما، گفت: 
شــورای عالی در نشســت اخیر خود ایرالین ها را مکلف به 
افزایش 10 درصدی قیمــت بلیط هواپیما عالوه بر نرخ نامه 
خــرداد ماه کرد، با این مصوبه، شــرکت های هواپیمایی باید 

نرخ نامه غیرقانونی خود را اصالح می کردند.
نماینــده مردم اهواز، بــاوی، حمیدیــه و کارون در مجلس 
شــورای اسالمی ادامه داد: متأسفانه شــاهدیم که با گذشت 
حدود دو هفته از مصوبه شــورای عالــی هواپیمایی، ایرالین 
ها نه تنها این دســتور العمل را رعایت نکرده اند، بلکه قیمت 
برخی از پروازهای هوایی هنوز 4 برابر قیمت قبلی آن است.

قیمت برخی از بلیط ها با 120 درصد افزایش، به مســافران 
به فروش می رسد

وی افزود: من در هفته اخیر چندین بار قیمت بلیط پروازهای 
هوایی را بررسی کردم، قیمت برخی از بلیط ها با 120 درصد 
افزایش، به مســافران به فروش می رسد. به طوری که قیمت 
بلیط پرواز تهران-اهواز تا ۹00 هزار تومان نیز فروخته شــده 

است.

تفاهم نانوشــته ایرالین هــا برای تعیین کــف قیمت بلیط 
هواپیما

یوســفی ادامه داد: از طرفی قرار بــود که ایرالین ها در نرخ 
نامه جدید خود کف قیمتی نداشته باشند تا هر شرکتی بتواند 
بر اســاس نوع خدمات قیمــت را پایین بیــاورد. اما به نظر 
می رســد که ایرالین ها در یک تفاهم نانوشــته، کف قیمتی 
فرضــی را تعیین کرده اند و هیچ شــرکتی حق عدول از این 

کف قیمتی را ندارد.
عضو کمیســیون عمــران مجلــس تصریح کــرد: اعضای 
کمیسیون نسبت به عملکرد ایرالین ها آگاه و هوشیار هستند 

و قطعًا این مسائل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

افزایش 4 برابری نرخ بلیط پروازهای هوایی

 شرکت بهره برداری متروی 
تهران نیازمند حمایت و 
کمک های دولتی است

 

نایــب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت بهره 
برداری متروی تهران وحومه از مشکالت مالی و کمبود 
نقدینگی موجود و گذشتن زمان اورهال ناوگان در شهر 
زیر زمینی می گوید و معتقد است تنها راه برون رفت از 
این روزهای سخت حمایت ها و کمک های مالی دولت 

است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
بهــره برداری متروی تهران و حومه فرنوش نوبخت با 
اشــاره به اینکه متروی تهران حدود 15 درصد حمل 

و نقل عمومــی را برعهده دارد افزود: در حال حاضر با 
توجه به کمبود نقدینگی متروی تهران به ســختی در 

حال فعالیت است
 وی با تاکید بر اینکه مدیریت شــهری با وجود مسائل 
و مشکالت ناشــی از کاهش منابع درآمدی شهرداری 
تهران، بــه تمام تعهدات خــود در بخش حمل ونقل 
عمومی عمل کرده است. تصریح کرد: دولت باید هرچه 
زودتر وارد میدان شده و از حمل و نقل عمومی حمایت 

بیشتری کند.
نوبخت گفت: هزینه های نگه داشت 12۸ ایستگاه فعال 
مترو و حدود هزار 50۷ دستگاه واگن مترو که در خطوط 
هفتگانه ســرویس دهی می کنند بسیار زیاد است و در 
حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا درآمدها نیز 
کاهش چشمگیری داشته و این هزینه ها بدون کمک 
دولت از بضاعت فعلی شــهرداری تهران و این شرکت 

خارج است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
افزود: شــبکه بهره برداری متروی تهــران جای خود 
را به خوبی در میان شــهروندان پیــدا کرده و در حال 
حاضر دریافت ســرویس دهی مناســب از این بخش 
جزء مطالبات به حق مردم است، اما محقق کردن این 

انتظارات به جا در این روزها کار بسیار سختی است.

با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد واگن های متروی 
تهران کم است و بهره برداری کامل از ظرفیت خطوط 
هفتگانه با کمبود واگن مواجه هستیم و باید تعداد زیادی 
واگن خریداری شود تصریح کرد: قطعاً شهرداری تهران 
به تنهایــی قادر به تأمین این هزینه ها نخواهد بود، اما 
اگر با حمایت های دولت قطارهــای مورد نیاز خطوط 
بهره برداری شــده، تأمین شود می توان این مقدار را به 

50 درصد رساند.
وی گفت: تأمین و پرداخت نقدینگی موضوعی نیست 
که شهرداری تهران بتواند آن را به تنهایی انجام دهد. 
این موضــوع حاکمیتی، نیازمنــد حمایت بخش های 

مختلف دولت است.
نوبخت تصریح کرد: در این روزها با کاهش بیش از ۷0 
درصدی مسافر نسبت به سال گذشته همراه هستیم و 
آمارها کمتر از یک میلیون مسافر در روز است. این آمار 

نصف ظرفیت پیش از کرونا است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
گفت: با تمام کاهش آمار مسافری که در نه ماه گذشته 
شــاهد بودیم اما ظرفیت حرکتــی را تغییر ندادیم و با 
همان ظرفیت ســال ۹۸ خدمات رســانی می کنیم اما 
در صورت اورهال نشــدن به موقع قطارها و تجهیزات 
%شعار ســرعت، دقت و ایمنی% در شهر زیر زمینی با 

مشکل روبرو خواهد شد.
وی افزود: با توجه به شــرایط فعلی بــه دنبال تأمین 
جبران هزینه ها از طریق مردم نیستیم اما در صورتی که 
کمک های دولتی تأمین نشود چاره ای جز تأمین هزینه 

از طرف مردم با افزایش قیمت بلیت نخواهیم داشت.
نوبخت تصریح کرد: برای ســر پا نگه داشــتن سامانه 
حمــل و نقلی عمومی )مترو( کــه هزینه زیادی برای 
احداث آن صرف شده، افزایش قیمت بلیت مترو یکی 
از راهکارهای مطرح شــده است ولی امیدواریم هرچه 
زودتر شاهد مساعدت های دولتی باشیم و همه تالش 
خــود را در این ماه ها انجــام داده ایم و رایزنی ها انجام 
شده تا بودجه اختصاصی توسط سازمان مدیریت برنامه 
ریزی اســتان تهران برای شرکت بهره برداری متروی 

تهران محقق شود.
مدیرعامل متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: باید 
منابع مالی برای نگهداشت این شبکه حمل و نقل ریلی 
تأمین شــود چرا که با توجه به ترافیک موجود تنها راه 
برون رفت از این معضل ها مترو اســت و حاال که این 
وسیله حمل و نقل ســاخته و در شهر توسعه یافته، با 
حمایت دولت در پرداخت بودجه های مصوب، بهترین 
خدمات را ارائه خواهیم داد و از فلج شدن بیشتر حمل و 

نقل عمومی پیشگیری خواهد شد.

 کاهش ۳1 درصدی مسافران 
متروی تهران و حومه

 مدیرعامل شــرکت بهره برداری متــروی تهران از 
کاهش 31 درصدی مســافران مترو همزمان با شروع 

اجرای طرح محدودیت های کرونایی خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه فرنوش نوبخت با 
اشاره به کاهش آمار مسافری در روزهای اخیر گفت: 
ســرفاصله حرکت قطارها تغییری نداشته و با همان 

ظرفیت قبلی به فعالیت خود ادامه می دهیم.
مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری متــروی تهران 
و حومــه تصریح کرد: در اولیــن روز از اجرای طرح 
محدودیت هــای کرونایی که با روز شــنبه اول هفته 
مصادف شــده بود، نسبت به شنبه هفته گذشته شاهد 
کاهش 2300 نفری مسافر بودیم این در حالیست که 
آمار ارائه شــده در مقایســه با آخرین روز کاری آبان 
ماه ســال جاری در چهارشنبه هفته گذشته 31 درصد 

کاهش مسافری رانشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه اســتفاده شــهروندان از متروی 
تهران کاهش داشــته افزود: شــرکت بهــره برداری 
متــروی تهــران با همــان ظرفیت قبلــی و اجرای 

ســرفاصله حرکت قطارهای مترو در خط دو 3 دقیقه، 
خطوط یک و چهار 5/3 دقیقه، خط سه 6 دقیقه، خط 
شش با سرفاصله 15 و خط هفت 10 دقیقه سرویس 

دهی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: با همان ظرفیت پیش از شیوع 
ویروس کرونا در حال خدمت رســانی اســت، اما در 
برخی از ســاعات روز در ایستگاه های تقاطعی ممکن 
اســت با حجم باالی مســافر مواجه شویم که عمدتًا 
مربوط به ساعات ابتدایی روز است، ولی بر اساس آمار 

کاهش مسافری را شاهد هستیم.

رییس کمیســیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با اشاره به 
نقش راه آهن خواف - هرات در تقویت جایگاه 
ایران در ترانزیت منطقه ای گفت: این راه آهن 
توسعه دهنده و تسهیلگر ترانزیت افغانستان از 

طریق ایران با سایر کشورهاست.
حمید عزت آبادی پور در خصوص وضع ترانزیت 
در مرزهای مشترک ایران و افغانستان، اظهار 
داشت: ما با افغانستان سه مرز مشترک داریم. 
حــدود 60 تا ۷0 درصد بــار از مرز دوغارون 
ترانزیت می شود و شاید بتوان گفت 25 تا 30 

درصد ترانزیت هم از مرز میلک است.
وی ادامه داد: میلک شــرایط و مسائل امنیتی 
خــاص خــودش را دارد. از این مرز بیشــتر 
کامیون هــای افغانــی تردد می کننــد اما در 
افغانی تردد  ایرانــی و  دوغارون کامیون های 
می کنند. آمارها نشــان می دهد که روزانه تا 2 
هزار کامیون در مرز دوغارون در انتظار انجام 
مراحل قانونی، گمرکی و عبور می مانند و این 
یک فاجعه است. ما همواره می گوییم تحریم ها 
مقصر است، اما باید بپذیریم تحریم ها به اندازه 
ناکارآمــدی تصمیماتمان در ایجاد وضع فعلی 

در کشور تاثیرگذار نیست.

عزت آبــادی پور با بیان اینکــه در این اوضاع 
اســفناک، یک روزنه امیدی ایجاد شده و آن 
ســاخت مسیر ریلی هرات اســت، افزود: این 
پروژه خیلی طول کشید تا به اینجا برسد اما باز 
جای امیدواری دارد چراکه وقتی بار روی واگن 
قرار می گیرد و در مســیر ریلی حمل می شود، 
مسائل و موانع کاهش زیادی می یابد. در واقع 
آن موانع و چوب هایی که نهادها و سازمان ها 
می تواند الی چرخ کامیون بگذارند، نمی توانند 

به آسانی الی چرخ واگن بگذارند.
وی با تاکید بر اینکه مســیر راه ابریشم مدرن 

نیازمنــد اتصال اروپا از طریــق ریل خواف - 
هرات به افغانستان است یادآور شد: اکنون ما 
از طریق ترکیه و از مســیر راه ابریشم به چین 
و به اروپا وصل می شــویم اما این مسیر ریلی، 
ترانزیت افغانســتان به اروپــا را مهیا می کند. 
البته حجم ترانزیتی افغانســتان عمدتًا به خاور 
دور، کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقاست. 
عالوه بر این بازرگانان افغانستانی خریدهایی 
از کانادا هــم دارند که ایــن کار نمی تواند از 
طریق ریل انجام شود بلکه حتمًا با کشتی و از 
مسیر بندرعباس سیر می کند. به هر حال، راه 

آهن خواف - هرات تسهیلگر است و می تواند 
توسعه دهنده باشد.

وی تصریح کرد: ما چند کیلومتر مســیر نیاز 
داریــم که راه آهن ایران را بــه راه آهن عراق 
وصل کند، همچنین ما به آســانی می توانیم 
ســرویس کشــتیرانی مان را از امیرآبــاد به 

قزاقستان وصل کنیم.
خط آهن خواف - هــرات، در چهار قطعه به 
طول 1۹1 کیلومتر در حال ســاخت است که 
۷۷ کیلومتــر این خط آهــن در داخل خاک 
ایران و 114 کیلومتر دیگر آن در داخل خاک 

افغانستان احداث می شود.
قرار اســت سه قطعه احداث شــده به زودی 

افتتاح شود
خــط ریلی خواف - هرات عــالوه بر آنکه از 
نظــر حمل ونقل داخلی بار و مســافر اهمیت 
زیادی داشته و باعث اتصال کشور افغانستان 
از طریق شبکه ریلی جمهوری اسالمی ایران 
به آب هــای آزاد و حتی کشــورهای اروپایی 

می شود.
از ســوی دیگر این راه آهــن نقش مهمی در 
حمل و ترانزیت کاال از کشورمان به افغانستان 

و در ادامه به کشورهای شرق آسیا دارد.

 رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی مطرح کرد:

 تقویت جایگاه ایران در ترانزیت منطقه ای با افتتاح راه آهن خواف - هرات
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طراحی گذرنامه واکسیناسیون کرونا 
در مراحل پایانی

انجمــن بین المللی حمل ونقل هوایی )IATA( از مراحل نهایی 
طراحی گذرنامه دیجیتالی برای ثبت ســوابق واکسیناســیون 

مسافران با هدف نجات صنعت گردشگری خبر داد.
»الکســاندر جونیاک«، مدیر اجرایی انجمن بین المللی حمل و 
نقل هوایی )IATA( در بیانیه ای اعالم کرد که این انجمن در 

حال گذراندن مراحل نهایی طراحی گذرنامه دیجیتال است تا 
عالوه بر جلوگیری از فروپاشــی صنعت گردشگری، به انجام 
ســفر بین المللی بدون اقدامات قرنطینه ای کمک کند. سوابق 
واکسیناسیون مسافران در این پاسپورت دیجیتالی ثبت خواهد 

شد. جونیاک در این بیانیه عنوان کرد:
 آزمایــش کلیــد اول انجام ســفرهای بین المللــی بدون در 
نظــر گرفتن قوانیــن قرنطینه اســت. کلید دوم این اســت 
زیرســاخت های اطالعات این اتفــاق را ممکن کند که نتیجه 
آزمایش و اطالعات مسافران در کنار مدارک در مرزها کنترل 

شود.
درحال حاضر هیچ کشــوری برای ورود به مرزهای خود، شرط 
واکسیناسیون را اعمال نکرده است؛ اما IATA در تالش است 
تا با طراحی این روند، به تضمین و رونق این صنعت کمک کند. 
هرچند پیش بینی می شــود که برخی از کشورها مثل استرالیا و 
نیوزلند، اجازه سفر به کشورشان را بدون ترزیق واکسن ندهند.

همچنیــن در صورت اجباری شــدن واکسیناســیون توســط 
شــرکت های هواپیمایی، گذرنامه دیجیتالــی در پروازها نقش 

مهمی را ایفا خواهد کرد.

گردشگری

افرادی که عالقه مند به طبیعت و گردشگری هستند، 
عمومــاً به ســراغ حوزه های مختلفــی رفته و تالش 
می کنند تا در هر یک از این حوزه ها به تخصص کافی 

دست پیدا کنند.
یکی از بخش هــای جذاب گردشــگری و راهنمای 
گردشــگری بودند، تفریح و فعالیت پرنده نگری است. 
ایــن فعالیت یکی از کارهای جــذاب در هر فصل، به 

خصوص فصل پاییز است.
افرادی که عاشق پرندگان هستند با انجام فعالیت پرنده 
نگری به سراغ گونه های در حال انقراض رفته و آن ها 
را مشــاهده می کنند. اگر عالقه مند هستید تا به این 
تفریح مشغول شوید، الزم است تا با مکان های مناسب 
پرنده نگری در ایران هستند آشنا شده و به این مکان ها 

سفر کنید.
چگونه تبدیل به یک پرنده نگر شویم ��

برای این که تبدیل به یک پرنده نگر حرفه ای شوید، 
الزم است تا وسایل مربوط به این فعالیت را جمع آوری 

کرده و آماده این کار شوید.
در ادامه شــما را به صورت کامل با وســایل مورد نیاز 
برای پرنده نگری آشــنا خواهیم کــرد، اما به صورت 
کلی از مهم ترین این وسایل می توان به کتاب راهنما، 

دوربین دو چشمی، دفترچه یادداشت و… اشاره کرد.
امروزه کالس های آموزشــی مختلفی در مؤسســات 
گردشگری برای آشنایی با فعالیت پرنده نگری برگزار 
می شود و شما می توانید با شرکت در این کالس ها با 

این فعالیت آشنا شــده و پس از یادگیری مهارت های 
مورد نیاز در یک باشــگاه پرنده نگری در ایران عضو 

شده و به این فعالیت مشغول شوید.
وسایل مورد نیاز برای پرنده نگری در ایران ��

اگر عالقه مند هســتید تا تبدیل به یــک پرنده نگر 
حرفه ای در جمع شوید، الزم است تا وسایل مورد نیاز 
بــرای این کار را خریداری کــرده و در کنار یادگیری 
مهارت های مختلف از این وســایل به نحو احســن 
اســتفاده کنید. شما برای تماشــای پرندگان باید این 
وســایل را جمع آوری کرده و سپس به دامان طبیعت 
بروید. اگر بخواهیم مهم ترین وسایل برای پرنده نگری 
را به شما معرفی کنیم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

لباس مناسب ��
اولین وســیله ای که برای پرنده نگری الزم اســت تا 
خریداری کنید، یک لباس مناسب برای طبیعت گردی 
است که همرنگ با طبیعت باشد و به شما کمک کند تا 
بتوانید به بهترین شکل ممکن در طبیعت استتار کنید، 
چرا که اگر رنگ لباس شــما با طبیعت سازگار نباشد، 
پرندگان از فاصله بسیار دور متوجه حضور شما شده و 

از شما فاصله می گیرند.
خرید یک لباس مناســب با طبیعت می تواند به شــما 
کمک کند تا به بهترین شــکل ممکن بتوانید در دل 
طبیعت حرکــت کرده و به فعالیت های مختلف در آن 

مشغول شوید.
کفش مناسب ��

بــا توجه به نوع مکان و طبیعتی که قصد رفتن به آن 
جا را دارید، الزم است تا یک کفش مناسب برای پرنده 

نگری را خریداری کنید.
کاله آفتابگیر ��

برای جلوگیری از آفتاب و داشتن دید کافی در طبیعت 
الزم اســت تا یــک کاله آفتابگیر خریــداری کنید. 
همچنین این کاله به شــما کمــک می کند تا در دل 

طبیعت مخفی شده و استتار مناسبی داشته باشید.
دوربین دو چشمی یا تلسکوپ ��

برای تماشــای پرندگان از دور حتماً الزم است تا یک 
دوربین دو چشــمی مناســب و با کیفیت را خریداری 

کنید.
کتاب راهنمای پرندگان ��

برای آشنایی با گونه های مختلف پرندگان، نام آن ها، 
زیستگاهشان و پراکندگی شان الزم است تا یک کتاب 
راهنمای پرندگان را به همراه داشته باشید و بتوانید از 

آن استفاده کنید.
دفترچه یادداشت ��

دفترچه یادداشت به شما کمک می کند تا نکته برداری 
کرده و تجربیات خود را در این دفترچه ثبت کنید.

دوربین عکاسی ��
اگر عاشــق عکاسی هستید، پیشنهاد ما این است که 
حتماً یک دوربین عکاسی حرفه ای نیز به همراه خود 

داشته باشید تا بتوانید از پرندگان عکاسی کنید.
بهترین مکان برای پرنده نگری در ایران ��

اگر عالقه مند هستید تا به دل طبیعت رفته و در ایران 
پرنده نگری کنید، الزم اســت تا به سراغ مکان های 
مناســب برای این کار بروید. در ادامه شــما را با چند 

مکان مناسب برای پرنده نگری آشنا خواهیم کرد.
شبه جزیره میانکاله ��

شــبه جزیره میانکاله از شمال با دریای خزر، از جنوب 
بــا خلیج گرگان، از غرب با تاالب زاغمرز و از شــرق 
با جزیره آشــوراده همجوار اســت. این منطقه یکی 
از بهترین مکان ها برای پرنده نگری اســت و شــما 
می توانید در آن انواع مرغابی، غاز وحشــی، مرغ سقا، 

فالمینگو و پرستو دریایی را مشاهده کنید.
برای دسترسی به این منطقه الزم است از مسیر اصلی 
کمک گرفته و به سمت روســتای زاغمرز بروید و با 

عبور از کنار زاغمرز به منطقه میانکاله برسید.
تاالب فریدون کنار ��

تاالب فریدون کنار یکی از مناطق پرنده نگری بسیار 
خاص در ایران اســت کــه در آن می توانید انواع غاز، 
مرغابی، قو، پلیکان، شــاهین، عقــاب دریایی، عقاب 

شاهی و… را مشاهده کنید.
بــا وجود تمامــی گونه هــای مختلفی کــه در این 
منطقه وجود دارد، مهم ترین پرنــده ای که در تاالب 
فریدون کنار وجود دارد درنای ســیبری است که جزء 
کمیاب ترین پرندگان به حســاب آمده و هر ساله در 
فصل زمستان از شمال مسافت سه هزار کیلومتری را 

طی کرده و به فریدون کنار می آیند.
اگر می خواهید از این منطقه دیدن کنید، الزم است تا 
از طریق جاده فریدون کنار به آمل یا بزرگراه بابلســر 
به بابل استفاده کنید. در فاصله سه کیلومتری جنوب 
بابلسر و فریدون کنار جاده ای وجود دارد که شما را به 

تاالب فریدون کنار می رساند.

فالمینگو پارک شهر تهران ��
اگر برای پرنده نگری دوست ندارید تا از پایتخت خارج 
شوید، به شما پیشنهاد می دهیم تا به سراغ پارک شهر 
تهــران آمده و از آن دیــدن کنید. این پارک در طول 
ســال میزبان 40 گونه پرنده مختلف است. گروهی از 
این پرندگان از قاره آفریقا و از کشورهای شمال ایران 

خود را به پارک شهر تهران می رسانند.
خوشبختانه در این پارک شاهد سایت پرنده نگری نیز 
هستیم که به شما امکانات مختلف پرنده نگری را نیز 

ارائه می دهد و می توانید از آن ها استفاده کنید.
برای رســیدن به این پارک می توانید از خطوط 1 و 2 
مترو اســتفاده کنید. شما می توانید از طریق مترو امام 
خمینی )ره( خود را به این پارک برسانید. برای این کار 

الزم اســت تا در این ایستگاه از قطار پیاده شده و به 
سمت خیابان خیام جنوبی بروید.

مسیر دیگری که شما را به پارک شهر تهران می رساند 
استفاده از خط دو مترو تهران است. شما می توانید در 
ایســتگاه حســن آباد از قطار پیاده شوید و در خیابان 
وحدت اســالمی با پیاده روی به ســمت جنوب و به 

ورودی پارک شهر تهران برسید.
دیگر مناطق پرنده نگری در ایران ��

اگر بخواهیم مناطق پرنده نگری دیگر در ایران را به 
شما معرفی کنیم، می توان به مواردی همچون تاالب 
میقان، آبیک قزوین، ســایت پرنده نگری تاالب قره 
قشالق، جزیره قشــم، مرداب انزلی، تاالب زریوار در 

مریوان کردستان و… اشاره کرد.

علل تغییر رنگ درختان در فصل پاییز

می توان گفت از وقتی به یاد داریم با فرا رســیدن 
فصل پاییز، برگ درختان از رنگ ســبز به سمت 
قرمــز و زرد می روند. همه مــا بارها در ذهن خود 
علت این تغییر رنگ را جســت وجو کرده ایم. با آغاز 
فصل پاییز برگ درختان به سمت رنگ های قرمز 
و نارنجی و زرد می رود، ترکیب رنگی که هرسال 
بدون اینکه خســته کننده به نظر آید همیشه دل 
و قلــب ما را گرم کرده اســت. ایــن جهان پر از 
شــگفتی های کوچک بزرگ است، شــاید برایتان 
جالب باشــد که برگ درختان هــر منطقه در کره 
زمین در فصــل پاییز رنگ هــای متفاوتی دارند، 
برگ های پاییزی درختان آمریکا و آســیای شرقی 
بــه رنگ قرمز و اروپای مرکزی و جنوبی به رنگ 
زرد اســت. با ما همراه باشــید تا علل علمی تغییر 

رنگ برگ درختان در پاییز را بفهمیم.
علت علمی تغییر رنگ برگ ها در فصول سرد ��

تغییر رنــگ برگ ها در پاییزبا فرا رســیدن فصل 
پاییز و زمســتان، مجموعه از فرآیندهای شیمیایی 
در درختــان رخ می دهــد که باعــث تغییر رنگ 
برگ ها می شــود. در طــول فصول گــرم، برگ 
درختان به مثابه یک کارخانه عمل کرده و وظیفه 
تهیــه غذای کافی برای رشــد درختان را برعهده 
دارند. سلول های ریز فراوانی بر روی برگ ها وجود 
دارند که وظیفه آن ها ســاخت مواد غذایی درخت 
اســت، این ســلول های ریز به بافت های سنتزی 
مزوفیــل که میان دو بشــره زبرین و زیرین برگ 
قرار دارد، تعلــق دارند. در برخی موارد بافت مورد 
نظر را کلرانشــیم می نامند چرا که سلول های این 
بافت سرشــار از کلروپالست هستند. کلروپالست 
در خود اجسام سبز ریزی به نام کلروفیل دارد که 

عامل ایجاد رنگ در برگ ها هستند.
رگبرگ های بســیاری که شــامل سلول های آوند 

چوبــی و آبکش می باشــد، در میان ســلول های 
فتوســنتزی برگ قرار گرفته انــد. رگبرگ ها، آب 
و مــواد معدنی را بــه داخل بــرگ هدایت کرده 
و فرآورده هــای فتوســنتزی را به خــارج از برگ 
می فرســتند. در نهایت رگبرگ ها به رگبرگ اصلی 
متصل شــده که بعد از عبور از دمبرگ به سیستم 
آوندی اصلی گیاه پیوند خورده اســت. کلروفیل ها 
با ترکیب کربن بدســت آمده از هوا، با هیدروژن، 
اکســیژن و مواد معدنی گوناگون موجود در آب و 
راه فرآیند فتوسنتز، غذای مورد نیاز گیاه را فراهم 

می سازند.
در فصــل پاییز با رســیدن فصل ســرما به دلیل 
کمبود نور و مواد غذایی کافی، فرآیندهای حیاتی 
در بــرگ درخت کاهش می یابــد و عماًل فعالیت 
برگ به پایان می رســد. در هنگام کاهش فعالیت 
تولید غــذا در برگ، کلروفیل موجــود به اجزای 
تشکیل دهنده خود تجزیه شده و مواد بدسته آمده 
در تنه درخت برای استفاده در بهار پیش رو، ذخیره 
می شــود. بعد از تجزیه مواد موجود در برگ تنها 
یــک ماده آبکی در حفره های ســلولی برگ باقی 
می ماند که دارای مقــداری قطرات چربی،  بلور و 
تعداد معدودی اجسام زرد رنگ است که به شدت 
نور را بازتــاب می کنند. تمامی ایــن فرآیندها را 
می توان علت زرد شدن برگ ها در پاییز بیان کرد. 
در بیشــتر موارد، قند موجــود در برگ ها بیش از 
میزانی اســت که قادر باشــد به سرعت در درخت 
منتقل و ذخیره شود. ترکیب شیمیایی قند با دیگر 
مواد داخل برگ ها باعــث به وجود آمد ترکیبی از 
رنگ های متنوع بین قرمز روشــن و قرمز مایل به 

قهوه ای می شود.
فرایند ریزش برگ از درختان ��

علــت تغییر رنگ برگبا شــروع فرآیند تغییر رنگ 

برگ ها، خزان برگ ها شروع شده و بر اثر عواملی 
مانند کوتاه شــدن طــول روز و کاهش دما برگ 
درختان شروع به ریزش می کنند. در نقطه اتصال 
دمبرگ به تنه درخت، مجموعه ای از ســلول های 
خاص تکامل یافته و به مرور بافتی که برگ را به 
درخت متصل نگه می دارد سست شده و در نهایت 
برگ جدا می شــود. در اغلب موارد، ســلول های 
پارانشــیمنی الیــه ریزش از ســلول های اطراف 
کوچکتر هســتند و عالوه براین عناصر آوندی نیز 
کوتاه بوده و در دســته های آونــدی ناحیه ریزش 
هیچگونه فیبری وجــود ندارد. همگی این عوامل 
ناحیه ای که برگ به تنه درخت چسبیده را به نقطه 

ضعیفی تبدیل کرده است.
برگ ها قبل از فروریختن با تغییرات بی شــماری 
در ناحیه ریزش روبرو می شوند. اغلب در این ناحیه 

تعدادی تقســیم سلولی رخ می دهد و الیه هایی از 
ســلول ها به شکل آجر در کل عرض پایه دمبرگ 
بــه وجود می آینــد. در ســلول های ناحیه ریزش 
تغییرات فعال متابولیسمی انجام می شود که باعث 
تجزیه جزئی دیواره ســلول یا تیغه میانی شــده و 
بدین ترتیب ســلول ها از هم جدا می شوند. در این 
مرحله بــا وزش باد و هر تکان دیگری، در نهایت 
اتصال آوندی گسســته و برگ از درخت می افتد. 
با افتادن برگ به ســرعت درخــت بنابه طبیعتی 
کــه دارد جای بریدگی را ترمیــم می کند. پس از 
هربــار افتادن بــرگ از درخت، یــک الیه چوب 
پنبه ای بر روی بقایای دمبرگ تشــکیل می شود؛ 
علت تشــکیل این الیه محافظت از گیاه در مقابل 

حمالت میکروبی و اتالف آب است.
ریــزش برگ درختــان یک حرکت هوشــمندانه 

طبیعت برای حفظ شاخه درختان در فصل زمستان 
است. با فرا رسیدن فصل زمستان با ریزش برگان 
این امــکان برای درختان به وجــود می آید که با 
سهولت بیشتری ســنگینی برف و یخ زمستان را 
تحمل کنند. در برخی مناطق گرم و خشــک که 
به ندرت بارش برف و یخبندان وجود دارد، برخی 
از درختان پهن برگ همیشــه ســبز هســتند. اما 
مخروطیان )کاج ها، سروها و نرادها( برخالف پهن 

برگان زمان مشخصی برای ریزش برگ ندارند.
علــت تفاوت رنگ برگ ها درختان در پاییز ��

دانشمندان و محققان زیادی سال ها در پی کشف 
علت تغییر رنــگ برگ درختــان بوده اند، “یارمو 
هولوپانین” از دانشــگاه کوپیــو در فنالند تئوری 
جدیــدی را در مجله علمی “نیو فیتولوژیســت” 
مطرح کرده اســت. هولوپانین نشــان می دهد که 
علت اصلی تفاوت رنگ برگ ها در مناطق مختلف 
در جهان، مهاجرت های بزرگ در میلیون ها ســال 

قبل در زمین و تغییرات آب وهوایی می باشد.
رنگ زرد و سرخ در برگ ها ��

رنگ برگ هــا در پاییزهمان طــور که در بخش 
قبــل توضیح دادیم در فصل های ســرد به نوعی 
درختان به خواب زمســتانی رفتــه و فعالیت های 
خود را کاهــش می دهند. تعــداد رنگدانه زرد نیز 
در برگ ها وجود دارد که بــا کاهش فعالیت تولید 
عذا در برگ ها، رنگ ســبز کلروفیل کاهش یافته 
و رنگدانه هــای زرد باقی می مانند. موضوع نحوه 
تولیــد شــدن رنگدانه های قرمــز در برگ بحث 
جدیدی اســت که برای آن عواملی متعددی را در 
نظر گرفته اند. در مورد رنگدانه های قرمز وضعیت 
جالب تر می شــود، در حقیقت ایــن رنگدانه ها در 
برگ وجود ندارند و با ظاهر شدن اولین نشانه های 
فصل پاییــز، رنگدانه های قرمــز در برگ تولید 

می شوند.
برخــی علت به وجود آمدن رنگدانه قرمز را پخش 
و هدایت دوباره آمینواسیدها به قسمت های دیگر 
درخــت بیان می کنند، برخی دیگر نیز اســتراتژی 
دفاعی گیاه در مبارزه با حشــرات را علل قرمزی 
برگ ها مطرح کرده اند. گفته می شــود شــته ها در 
هنگام مکیدن مولکول های آلــی برگان به رنگ 
زرد جذب شــده و از رنگدانه هــای قرمز دوری 
می کننــد. برتری رنگ ســرخ بــر زرد در برگ ها 
نتیجه یک مبارزه طوالنی تکامل میان حشــرات 

و گیاهان است.
پروفســور هولوپانین معتقد است ایجاد تفاوت در 
رنگ های درختــان در پاییز از 35 میلیون ســال 
شروع شده اســت. در آن زمان، زمین ما سرتاسر 
از جنگل های سرســبز حاره ای پوشیده شده بود. 
بعد از آغاز دوره یخبندان و خشکســالی در زمین 
بسیاری از درختان به دلیل شرایط سخت در تولید 
مواد مغذی دستخوش تکامل شده و به درختانی با 
برگ ریز تبدیل شــدند. تکامل و فرگشت درختان 
از همــان ابتدای پیدایش آن هــا بروی زمین آغاز 

شده و تا به االن نیز ادامه یافته است.
درختان برای دفع آفت و مبارزه با حشرات موذی 
فرایند تولید رنگدانه های ســرخ را توسعه دادند. در 
مناطق آمریکای شمالی و آسیای شرقی نسبت به 
دیگر مناطق زمین، در فصل پاییز شاهد برگ های 
پاییز ســرخ رنگی هســتیم. با مهاجرت گیاهان و 
حیوانــات از عرض هــای جغرافیایــی پایین تر به 
عرض هــای جغرافیایــی باالتر در ایــن مناطق، 
حشــرات و آفت های بیشــتری نیز به این مناطق 
کشیده شدند؛ بنابراین درختان رنگدانه های قرمز 
را تولید می کنند تا جنگ برای بقا بدون وقفه ادامه 

یابد.

معــاون گردشــگری در جریان اجــالس جهانی گردشــگری 
کشــورهای دی هشــت )D-۸( از صــدور ویزای ایــران برای 
گردشــگران »تجاری« و »درمانی«، با وجــود محدودیت های 

صدور ویزا در دوران کرونا خبر داد.
ولی تیموری، معاون گردشــگری، به نمایندگی از ایران با حضور 
در پنل تخصصی وزرای گردشــگری D-۸ به ســخنرانی درباره 
اقدامات جمهوری اســالمی ایران در همزیستی با ویروس کرونا 

و نتایــج حاصل از این تجارب برای دوران پیش رو پرداخت. این 
اجالس به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مقامات و مســؤوالن 
گردشگری کشــورهای عضو ســازمان همکاری های اقتصادی 

D-۸ و برخی صاحب نظران بین المللی برگزار شد.
تیموری با اشــاره به اقداماتی چون مدیریــت جو روانی حاصل 
از کرونــا، ارائه بســته های حمایتی مالی بــه ذی نفعان صنعت 
گردشــگری و کاهش هزینه ها و مخارج آن ها و همزمان تالش 

برای ترویج سفرهای هوشمند و مسئوالنه، اظهار کرد:
 همزمــان با تمرکز بر گردشــگری داخلی برای رونق کســب و 
کارهای گردشــگری در دوران کرونا توجه ویژه ای نیز به احیای 
گردشگری بین المللی معطوف شــده است و به این منظور طبق 
رایزنی ها و هماهنگی هــای صورت پذیرفته با وزارت امور خارجه 
در طول دوران کرونا صدور ویزا برای ورود گردشــگران تجاری 
و گردشــگران درمانی بین المللی قابل انجام است. از سوی دیگر 
وبینارهای متعددی با مقامات گردشــگری بازارهای هدف برگزار 
و در آن ها بر ضرورت تداوم مراودات و همکاری های گردشگری 

تاکید شد.
معاون گردشــگری کشور به رونق ســفر هوشمندانه و مسئوالنه 
بــا رویکرد ســفرهای خانوادگی و همچنین تغییر الگوی ســفر 
به واسطه ترس و نگرانی شدید جهانی درباره شیوع ویروس کرونا 
اشــاره کرد و آن را نتیجه تجربیات به دســت آمده در طول کرونا 

دانست. وی همچنین تاکید کرد:
 در این دوران و در پســاکرونا دســتخوش تغیرات خواهد شد و 
گردشــگران، ســفرهای نزدیک تر، ایمن تر، بــا میانگین اقامت 
کمتــر و در فضاهــای بازتــر را ترجیح خواهنــد داد؛ لذا تجدید 
نظــر در رویکــرد بازاریابی و بازتعریف محصوالت گردشــگری 
و روی آوردن به تورهای طبیعت گردی، گردشــگری روســتایی، 
اکوتوریسم، گردشــگری کشاورزی و بوم گردی می توانند اولویت 

بیشتری پیدا کنند.
الزم به ذکر است که ســازمان همکاری های اقتصادی متشکل 
از هشــت کشور اسالمی در حال توسعه شــامل ایران، اندونزی، 
بنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه است. در این 
اجالس رئیس پارلمان اروپا، نخست وزیر سریالنکا، رئیس جمهور 
کونگو، دبیرکل اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )آ.سه. آن( و 

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز سخنرانی کردند.

 صدور ویزای ایران
برای گردشگران تجاری و درمانی

مکان های مناسب پرنده نگری در ایران
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انرژی

اکتشــاف، نخستین قدم برای توســعه یک میدان یا مخزن جدید 
نفتی و گازی محسوب می شود، عملیاتی پرریسک و در عین حال 
ســودده که آمار و ارقام نشــان می دهد ایران در این زمینه حرفی 

برای گفتن دارد.
آمــار و ارقام می گوینــد نه تنها تعداد چاه های موفق نســبت به 
چاه های حفر شده در ایران نســبت به سایر کشورها باالتر است، 
بلکه نرخ جایگزینی نفت و گاز در ایران نیز قابل توجه اســت، به 
طوریکه این نرخ در نفت یک و در گاز هفت بوده است. به عبارت 
دیگــر به ازای هر میزان نفتی که تولید و مصرف شــده یک و به 
ازای هر میزان گازی که تولید و مصرف شــده، هفت برابر نفت و 

گاز کشف شده است.
طبق آخرین آمار ارائه شــده، ایران از نظر حجم نفت و گاز کشف 
شــده در سال 201۹ صاحب رتبه یک شــد و کشورهای روسیه، 

انگلیس، امریکا و چین نیز در رده های بعدی قرار گرفتند.
کدام مناطق در اولویت اکتشاف قرار دارند؟

به طور کلی پنج حوزه رســوبی خلیج فارس، دشت ابادان، دزفول 
)دزفول شمالی و جنوبی( و منطقه کپه داغ )به لحاظ زمین شناسی 
و نه تقســیمات کشوری( در اولویت اکتشاف نفت و گاز قرار دارند. 

دو عامل روی اینکه کدام مناطق در اولویت اکتشــاف قراربگیرند 
مؤثر است. نخست اینکه در این مناطق پتانسیل کشف نفت و گاز 
چقدر اســت و دوم اینکه وزارت نفت چقدر تمایل دارد در این نقاط 

نفت و گاز کشف شود.
در سه سال اخیر به نقاطی برای اکتشاف نفت و گاز ورود شده است 
که تا کنون عملیات اکتشــاف در این نقاط انجام نشده بود. نقاطی 
مانند شــرق بندرعباس، مناطق جاســک و جازموریان نمونه های 
این مناطق هســتند. در اذربایجان هــم دو کار مطالعاتی انجام و 
مناقصه هایی نیز برگزار شده است. البته اولویت اکتشاف همچنان 

دشت آبادان، مناطق نفت خیز و خلیج فارس است.
ذخایر نفت کشور درحال حاضر با سال 135۷ برابر است

عملکرد اکتشاف در دنیا با دو شاخص تعداد چاه های موفق نسبت 
به چاه های حفاری شده و نرخ جایگزینی سنجیده می شود. منظور از 
نرخ جایگزینی این است که در دوره زمانی مد نظر در منطقه، چقدر 
نفت و گاز کشف شده و چقدر نفت و گاز تولید و مصرف شده است.

 درواقع این موضوع مد نظر قرار دارد که چقدر از ذخایر کم شــده 
اســت و چند درصد از ذخایر کم شده با اکتشافات جدید جایگزین 
شده است. وضعیت ایران در این دو شاخص هم در دوره های زمانی 

کوتاه مدت و هم بلند مدت خوب بوده است.
به طور کلی، نرخ جایگزینی در 40 سال بعد از انقالب در نفت یک 
بوده است. یعنی هرچه نفت تولید، مصرف یا صادر شده، به همین 
اندازه در فرایند اکتشاف نفت جایگزین شده است. این به آن معنی 
است که ذخایر نفت کشور درحال حاضر با سال 135۷ برابر است. 
البته ایران در گاز وضع بهتری دارد. نرخ جایگزینی گاز بین هفت تا 
هشت است یعنی به ازای هر یک واحد گازی که تولید و مصرف 

شده، هفت برابر جایگزین و به ذخایر کشور اضافه شده است.
امید به کشف نفت و گاز همچنان در ایران وجود دارد

بر این اســاس، جدیدترین میدان نفتی که در ایران کشــف شد، 
میــدان نام اوران با حجم درجای 53,2 میلیارد بشــکه نفت بود 
که آبان ماه ســال گذشته توسط وزیر نفت معرفی شد. همچنین 
قرار است به زودی از میدان نفتی یلدا که در 30 کیلومتری شرق 
میدان پارس جنوبی واقع شده است، رونمایی شود. هرچند ممکن 
اســت حجم و اندازه میادینی که کشف می شوند قابل مقایسه با 
میادین کشف شــده ای مانند آزادگان یا پارس جنوبی نباشند، اما 
صاحب نظران بر این باورند که همچنان امید کشــف نفت و گاز 

در ایران وجود دارد.

پروژه انرژی که ترامپ نتوانست 
متوقف کند

روسیه احتمااًل موفق خواهد شــد جدیدترین تحریمهای آمریکا 
علیه پروژه خط لوله گازی نورد اســتریم 2 را دور زده و این خط 

لوله را تکمیل کند.
شــرکت گازپروم که مالک این خط لوله است، اعالم کرده که در 
حال بررسی گزینه هایی برای تکمیل کار ساخت این پروژه است 
که یک ســال پیش بدنبال تحریم های آمریکا متوقف شــد. این 
شرکت روسی همچنین در حال بررسی گزینه هایی برای غلبه بر 
دور جدید تحریمهایی اســت که قرار است ظرف دو تا سه هفته 

آینده علیه این پروژه در کنگره آمریکا تصویب شود.
پروژه ۹.5 میلیارد یورویی خط لوله نورد اســتریم 2، عامل شکاف 
بــزرگ در روابط ترانــس آتالنتیک بوده اســت. دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا از اروپا خواســته است وابستگی به واردات 
گاز روســیه را کاهش دهد. شــرکت های آلمانی و آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان مخالف دخالت آمریکا هستند و شرکتهای غربی 
زمانی که جریان گاز در این خط لوله آغاز شــود، از فعالیت نورد 

استریم 2 سود خواهند برد.
راینر ســیل، مدیراجرایی شــرکت نفتی اتریشی OMV AG که 
جزء حامیان غربی این خط لوله است، اظهار کرده که کار احداث 
لوله ها ازسرگرفته خواهند شد و ساخت این پروژه تکمیل می شود. 
وی گفت: ما متقاعد شــده ایم که این پروژه ضروری اســت. اما 
نماینــدگان جمهوریخــواه و دموکرات کنگره آمریــکا به دنبال 
تصویب قانونی تا پیش از پایان ســال 2020 هستند که تحریمها 
علیه نورد اســتریم 2 را تشدید می کند. جو بایدن، رییس جمهور 
منتخب آمریکا با مخالفت با نورد اســتریم 2 به ترامپ پیوسته و 
امید اندکی درباره رفع ضدیت با این پروژه پس از مراسم تحلیف 
رییس جمهور جدید آمریکا در ژانویه باقی گذاشــته اســت. این 
امر گازپروم را با ســه مشکل حل نشــده پیش از ازسرگیری کار 
ساخت پروژه روبرو می کند. نخست این که باید کشتی برای کار 
احداث لوله ها در بســتر دریا پیدا کند، سپس بیمه برای این پروژه 
دریافت کند و مجوزی بگیرد که کار انجام شــده ایمن و مطابق 
با اســتانداردهای اتحادیه اروپا بوده است. گازپروم و دولت روسیه 

روی این سه موضوع کار می کنند.
کاتژا یافیماوا، یکی از محققان ارشــد موسســه مطالعات انرژی 
آکســفورد معتقد است تکمیل ســاخت نورد استریم 2 تا تابستان 
ســال 2021 و دریافت مجوزهای الزم بــرای آغاز صادرات گاز 
از این خط لوله در زمســتان، همچنان ممکن است. تحریم های 
بیشــتر ممکن است مدت زمان تکمیل این پروژه را طوالنی کند 
امــا وی پیش بینی کرد گازپروم در نهایت راهکارهایی برای رفع 
موانــع پیش رو پیدا خواهد کرد و آمریکا باید دریابد که نمی تواند 

این اقدام را متوقف کند.
چه کسانی به گاز روسیه وابسته هستند؟ ��

نشــانه هایی از کمک دولت مرکل برای هماهنگ کردن واکنش 
کشــورهای اتحادیه اروپا بــه تحریمهای آمریــکا وجود دارد و 
قانونگذاران آلمانی به گروههای صنعتی پیوسته و به رفتار مقامات 
آمریکایی که از اختیارات قانونی شــان فراتــر رفته اند، اعتراض 
کرده اند. گروه البی صنعتــی بی دی آی آلمان از مداخله آمریکا 
انتقاد و اعالم کرده که مداخالت واشنگتن باعث آسیب اقتصادی 
قابل مالحظه ای خواهد شد و همچنین حاکمیت آلمان و اتحادیه 

اروپا را تضعیف می کند.
دسامبر گذشــته که تنها چند هفته به تکمیل ساخت خطوط لوله 
نورد اســتریم 2 به طول 1230 کیلومتر مانده بود، دولت آمریکا 
شرکتهایی که در ساخت این پروژه مشارکت دارند را هدف تحریم 
قرار داد. در نتیجه شــرکت سوییســی Allseas Group کشتی 
مخصوص احــداث لوله خود را از این پــروژه خارج کرد و 160 
کیلومتر دیگر از لوله هایی که باید در بســتر دریای بالتیک احداث 

می شدند، باقی ماند.

فروش چشمگیر 2۶۳0 میلیاردی 
چادرملو در آبان ماه

به گزارش روابط عمومی شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو، 
این شــرکت در ۸ ماهــه منتهی به آبــان 13۹۹ از فروش 
محصــوالت خود 12630 میلیارد تومان درآمد کســب نمود 
که از این مبلــغ 2630 میلیارد تومــان آن مربوط به همین 
ماه می باشد. گفتنی اســت مبلغ فروش این شرکت در مدت 
۸ ماهه ســال ۹۹ در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل ۹۹ 
درصد رشــد داشته است. میانگین ۷ ماهه گذشته نرخ فروش 
کنســانتره آهن 12،050،122 ریال بــه ازای هر تن بود که 
در آبــان ماه به 1۸،265،۷56 ریال بــه ازای هر تن افزایش 
یافته است. نرخ فروش فوالد هم در آبان ماه 100،6۹0،123 
ریال بع ازای هر تن بوده اســت. کــه میانگین ۷ ماهه نرخ 
فوالد 6۷،216،614 ریال بــه ازای هر تن بوده. نرخ فروش 
ســایر محصوالت نیز نسبت به میانگین ۷ ماهه افزایش قابل 

توجهی داشته است.

بازتاب

تولید 133 میلیون تن فراورده 
پتروشیمی تا سال 1404

وزیر نفت گفت: در جهش سوم بخش پتروشیمی نیز هدف 
ما تولید 133 میلیون تن فراورده پتروشــیمی در سال 1404 

خواهد بود.
بیژن نامدار زنگنه در مراسم بهره برداری از طرح های وزارت 
نفت که با حضور رئیس جمهور بصورت ویدئو کنفرانســی 
برگزار شــد افزود: تولید محصوالت پتروشــیمی با رشد ۸0 
درصدی در مقایســه با سال شروع دولت که ناشی از جهش 
دوم پتروشیمی کشور است، به 100 میلیون تن خواهد رسید 

و ارزش این تولیدات به 25 میلیارد دالر بالغ خواهد شد.
وی اضافه کرد: در جهش ســوم بخش پتروشیمی نیز هدف 
ما تولید 133 میلیون تن فراورده پتروشــیمی در سال 1404 
خواهد بود.به گفته وزیر نفت، از ابتدای سال تاکنون, 5 طرح 
با سرمایه گذاری 3 میلیارد دالر به بهره برداری رسیده است 
و افتتاح طرح اوره آمونیاک لردگان که امروز به بهره برداری 
خواهد رسید ششمین طرحی است که امسال به بهره برداری 
رســیده و این طرح جز طرح های محرومیت زدایی است که 
در یک منطقه محروم، اجرا می شــود.وزیر نفت افزود: طرح 
اوره آمونیاک لردگان با تولید روزانه 3 هزار و ســاالنه یک 
میلیون تن اوره، ظرفیت تولید این محصول را در کشــور به 
ساالنه 5/6 میلیون تن خواهد رساند و با اجرای این طرح و 
همچنین دو طرح واحد اوره مسجد سلیمان و هنگام تا پایان 
ســال 1400، دو میلیون تن به ظرفیت اوره کشــور افزوده 
می شود.زنگنه میزان مصرف داخلی اوره را در کشور ساالنه 
دو میلیون تن دانســت و گفت: مابقی این فراورده می تواند 

صادر شود.
وی افزود: یکی از اولویت های راهبردری ما، توســعه صنایع 
پیشران و همچنین پایین دستی بخش پتروشیمی است و به 
همین دلیل تعداد زیادی طرح و از جمله کریســتال مالمین 
لردگان و چندین طرح دیگر در دســت اجــرا قرار دارد و با 
توجه به خوراک تخصیص یافته به این بخش و بر اســاس 
طرح آمایش ســرزمینی، ریل گذاری مناسبی برای توسعه 
این بخش انجام شده است که طرح پروپیلن مرکز از جمله 
این طرح ها محسوب می شــود ضمن اینکه چند مگا پروژه 
 هم در دســت اجراســت که بزودی آغاز عملیات اجرایی یا 
بهره برداری از ان ها با حضور رئیس جمهور آغاز خواهد شد.

مهار کرونا بازار نفت را تکان می دهد

پیش بینی نفت 40 دالری 
منطقی است

معاون اسبق وزیر نفت با اشاره به ریسک های موجود در بازار 
نفت در شــرایط فعلی،  گفت: از همین رو پیش بینی نفت 40 
دالری در بودجه 1400 قابل تحقق اســت و منطقی به نظر 

می رسد.
»مهدی حســینی«با بیان اینکه در ماه آوریل که قیمت نفت 
منفی شد پیش بینی می کردیم که در ماه های نوامبر و دسامبر،   
قیمت نفت به 50 دالر در هر بشــکه نزدیک شود، افزود: با 
توجه به شــرایط بازار و ریسک های موجود در آن، قیمت 40 
دالر با توجــه به فاندامنتال ها )تحــوالت بنیادی اقتصادی( 
و اصــول فعلی عدد منطقی برای بودجه ســال آینده به نظر 

می رسد.
وی ادامه داد: نکته مهم آن اســت که بــرای تعیین قیمت 
نفت باید در بازار به عرضه و تقاضا توجه شــود. این در حالی 
اســت که ماه های زیادی عرضه در بازار به دلیل کاهش رشد 
اقتصادی به ویژه در چین، هند، کره و ... با کاهش همراه بود.  
حســینی با تاکید بر اینکه کرونا مهمترین گرفتاری که برای 
اقتصادهــای دنیا به وجود آورد، گفت: کوچک کردن اقتصاد و 
کاهش رشد اقتصادی باعث شد تا تقاضا برای نفت با چالش 
مواجه شــود. حتی اقتصادهای بــزرگ مانند آمریکا نیز در ۹ 
ماه گذشته کاهش پیدا کرد در حالی که بازار در ماه های اول 
همه گیری کرونا با نرخ عرضه ثابتی نفت را در بازار می ریخت. 
موضوعی که باعث سقوط سریع قیمت نفت شد و نفت برنت 
از باالی 60 دالر به زیر 16 دالر رسید. به گفته حسینی عالوه 
بر تاثیر مستقیم شیوع کرونا بر بازار نفت،   بخشی از این افت 
قیمت مربوط به شــوک ناشی از این اتفاق بود زیرا بازار نفت 
نســبت به شوک بسیار حساس اســت.وی با بیان اینکه این 
عوامل در مجموع باعث شد تا عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، 
افزود: در کنار کرونا، مســابقاتی با انگیزه های سیاســی بین 
تولیدکنندگان بزرگ به وجود آمد و افزایش تولید باال گرفت تا 
آنجا که در مقطعی،   تولید آمریکا به باالی 14 میلیون بشکه 
در روز، تولید روسیه به باالی 11 میلیون بشکه در روز و تولید 
عربستان نیز به باالی 10.5 میلیون بشکه در روز رسید و جمع 

تولید این 3 کشور از جمع تولید اوپک بیشتر شد.

رییس جمهور با بیان اینکه پتروشــیمی لــردگان می تواند تحول 
بســیار خوبی در این منطقه ایجاد کند، گفت: این پتروشیمی در 
صورت تولید با ظرفیت صد در صد ظرف حدود چهار سال می تواند 
سرمایه گذاری انجام شده ۸۷5 میلیون یورویی را بازگرداند که این 

نکته مهمی برای مردم و سرمایه گذاران است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
با حضور و دســتور حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی، 
رییس جمهوری اسالمی ایران شــرکت اوره، آمونیاک لردگان به 
عنوان اولین طرح از برنامه سی و چهارم پویش ملی »تدبیر و امید 

برای جهش تولید« افتتاح رسمی شد.
در این مراســم رئیس جمهوری با اشــاره به گزارش ارائه شده در 
خصوص این طرح، گفت: ظرف سه تا چهار سال در صورت تولید 
با ظرفیت صد در صد این طرح می تواند کل ســرمایه گذاری ۸۷5 
میلیون یورویی انجام شــده را برگرداند که این نکته برای مردم و 

سرمایه گذاران این طرح عظیم و صنعتی مهم است.
رئیس جمهــور تاکید کرد: طــرح اوره آمونیاک لردگان با توجه به 
ظرفیت های موجود در کشــور، یک طرح صادراتی اســت و این 
نکته بســیار مهم است که با افتتاح پتروشیمی لردگان هم جهش 

صادرات را شاهد خواهیم بود و هم جهش تولید را.
در ابتدای این مراســم وزیر نفت با اشــاره به طرح های گسترده 
پتروشــیمی در جهش دوم و سوم پتروشیمی گفت: ظرفیت تولید 
صنعت پتروشیمی امروز نسبت به سال ۹2، هشتاد درصد افزایش 

یافته است.
پیش از ســخنان رئیس جمهوری و در در آغــاز بخش افتتاحیه 
پتروشیمی لردگان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به بیان نکاتی 

درباره این پروژه پرداخت.
جعفر ربیعی با بیان اینکه صنعت پتروشــیمی افتخار دارد در تولید 
و صــادرات 10 میلیون تن محصــول در دوران تحریم و کرونا و 
توسعه غافل نباشد، اظهار داشت: هلدینگ خلیج فارس به عنوان 
بزرگترین شــرکت بازار سرمایه کشور در جهش دوم و سوم ریل 
گذاری برای صنعت پتروشیمی حدود 25 طرح بزرگ و کوچک با 

هزینه 14 میلیارد یورویی را در دست اجرا دارد.
وی با بیان اینکه در سال جهش تولید، 4 طرح در هلدینگ خلیج 
فارس افتتاح می شــود، گفت: لردگان اولین واحد بزرگ از این 4 

پروژه است که با تولید یک میلیون و ۷5 هزار تن اوره و ۸0 هزار 
تــن آمونیاک تولید می کند که ۸0 درصــد از این محصول صادر 

خواهد شد.
جعفر ربیعی در ادامه گفت: خوراک اصلی این مجتمع پتروشیمی، 

گاز طبیعی متوسط ۷50 میلیون متر مکعب در سال است.
وی با بیان اینکه ســرمایه مورد نیاز این پتروشیمی، ۸۷5 میلیون 
یورو بوده که از طریق ســرمایه گذاری اولیه شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی و همچنین از طریق فاینانــس 504 میلیون یورویی 
با عاملیت بانک ســپه انجام شده اســت و پیش بینی می شود در 
صــورت ظرفیت 100 درصدی درآمد ســاالنه 240 میلیون دالر 

درآمد داشته باشد.
 مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تصریح کرد: 
2۸00 نفر در موقع ســاخت در شــرکت اوره و آمونیاک لردگان 
مشــغول به کار بودند وامروز و در زمان بهره برداری ۷00 نفر به 
صورت مســتقیم و 1500 نفر به صورت غیرمســتقیم مشغول به 

کار هستند.
ربیعی ادامــه داد: مراحل نصب و راه اندازی به علت مشــکالت 
تحریم، بدون حضور الیسنســور خارجی و بدون و تنها با همت و 
توانایی مهندسان و کارشناسان داخلی و بسیجی همچون مهندس 

محمودی و کریمی انجام شده است.
ربیعــی در بخش پایانی ســخنان خود اظهار داشــت: در جریان 
ســاخت و بهره برداری از این طرح 2۸ میلیون ســاعت کار بدون 
حادثه منجر به فوت، ثبت شــده که رکورد خوبی در این زمینه در 

کشور و در صنعت پتروشیمی داشت.

 

افزایــش تدریجی قیمت بنزین در ســال های بعد از انقالب 
همواره وجود داشــته با این حال بیشترین رشد قیمت بنزین 
مربوط به دولت های نهم و دهم اســت که در مجموع قیمت 
بنزین سهمیه ای 400 درصد و بنزین آزاد نیز ۷۷5 درصد رشد 

را در آن ۸ سال )۸4 تا ۹2( تجربه کرد.
قیمت بنزین نه تنها در ایران که در سراسر دنیا اهمیت دارد. 
برای دانســتن اهمیت آن کافی اســت وعده های انتخاباتی 
نامزدهــای رئیس جمهوری آمریکا را مرور کنیم. در بیشــتر 
مــوارد نامزدهــای انتخاباتی وعده بنزیــن ارزان را به مردم 

آمریکا می دهند.
در ایران هم قیمت بنزین همواره اهمیت زیادی داشته و این 
اهمیت در 10 سال گذشته حتی بیشتر از قبل نیز شده است. 

بیش از 10 سال از زمان نخستین سهمیه بندی بنزین در ایران 
می گذرد. در آن زمان رشد مصرف بنزین در کشور شتابی باال 
داشت و برای جلوگیری از افزایش مصرف بنزین و همچنین 
کاهش واردات، سهمیه بندی بنزین در دستور کار قرار گرفت.

با نزدیک شدن قیمت واقعی بنزین به قیمت های اعالم شده 
از سوی دولت در ســال ۹3، عماًل سهمیه بندی بنزین بی اثر 

شد و بنزین تک نرخی به جایگاه های سوخت بازگشت.
با این حــال روند صعودی قیمــت دالر و همچنین افزایش 
قیمــت نفت، دوباره بین قیمت بنزیــن داخلی و قیمت فوب 
خلیج فارس فاصله انداخت و دولت ناگزیر سال گذشته برای 
جلوگیری از قاچاق ســوخت و همچنیــن کاهش بدمصرفی 
مردم، نظام ســهمیه بندی را احیا کــرد و تالش مرد قیمت 

بنزین واقعی شود.
نگاهی به 40 ســال گذشته البته نشــان می دهد که افزایش 
قیمت بنزین تنها مربوط به این دولت نیســت و همواره روند 
افزایشی قیمت بنزین وجود داشته است. با این حال برخی از 

دولت ها در این بین رکوردار رشد قیمت هستند.
آمارهای ســازمان برنامه و بودجه کشــور نشان می دهد که 
قیمت بنزین در سال 135۹ یعنی در سال اول جنگ، 3 تومان 
در هر لیتر بوده اســت. بنزین اما 10 سال بعد یعنی در سال 

6۹، به قیمت 5 تومان در هر لیتر به فروش می رسید که نشان 
می دهد در 10 سال قیمت این سوخت استراتژیک 66 درصد 

رشد کرده است.
در ســال های 6۹ تا ۷6، یعنی در دولت ســازندگی، بنزین 5 
تومانی در هر لیتر با رشدی 220 درصدی به 16 تومان افزایش 
پیدا کرد. از همان زمان دولت تالش کرد تا قیمت بنزین واقعی 

شود زیرا روند مصرف آن در کشور نگران کننده بود.
این در حالی بود که ایران در آن ســال ها واردکننده بنزین به 
شمار می رفت و مصرف بیشــتر به معنای خروج ارز و یارانه 

بیشتر دولت به این سوخت بود.
با روی کار آمدن دولت اصالحات، واقعی کردن قیمت بنزین 
جدی تر دنبال شــد. تا آنجا که قیمــت بنزین به تدریج و هر 
سال با توجه به نرخ تورم،   باال می رفت و از همین رو اگرچه 
قیمت بنزین از 16 تومان سال ۷6 با رشدی 400 درصدی به 
۸0 تومان در ســال ۸4 رسید اما جامعه نسبت به آن حساس 

نشد.
قیمت ۸0 تومانی بنزین اما بیشــتر از 2 ســال در دولت نهم 
دوام نیاورد و این دولت در سال ۸6 با شعار جراحی اقتصادی 
و هدفمند کردن یارانه، قیمت این ســوخت را دو نرخی کرد. 
بنزین ســهمیه ای 100 تومان و بنزیــن آزاد 400 تومان به 

فروش رســید. در دولت دهم نیز افزایــش یک باره قیمت 
بنزین در سال ۸۹ اتفاق افتاد و بنزین سهمیه ای 400 تومان 

و قیمت بنزین آزاد نیز ۷00 تومان اعالم شد.
مقایســه قیمت های نهایی در پایان دولت دهم در مقایسه با 
ابتدای دولت نهم نشــان می دهد که قیمت بنزین سهمیه ای 
400 درصد و قیمت بنزین آزاد اما ۷۷5 درصد افزایش را طی 
این ۸ سال )۸4 تا ۹2( تجربه کرده که بیشترین میزان افزایش 

قیمت بنزین در سال های بعد از انقالب به شمار می رود.
دولــت یازدهم اما در حالــی روی کار آمد که قیمت نفت رو 
به کاهش بود و همین موضوع در کنار سیاســت های دولت 
برای کنترل نرخ ارز، قیمت بنزین را به قیمت های بین المللی 
نزدیک کرد. موضوعی که باعث شد در سال ۹3، قیمت بنزین 

تک نرخی شده و هزار تومان اعالم شود.
قیمت بنزین در سال های ۹3 تا ۹۸ هزار تومان باقی ماند اما 
با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین رشــد 
قیت دالر در ایران، قیمت بنزین از قیمت های جهانی فاصله 
گرفت و دولت دوازدهم ناگزیر شد تا با هدف کنترل مصرف، 
نظام ســهمیه بندی را دوباره احیا کند. اینبار بنزین سهمیه ای 
لیتــری 1500 تومان و بنزین آزاد نیــز 3 هزار تومان قیمت 
خورد. مقایسه اعداد ابتدای دولت یازدهم با قیمت های کنونی 
نشان می دهد، قیمت بنزین سهمیه ای در ۷ سال گذشته 2۷5 

درصد و بنزین آزاد نیز 325 درصد رشد داشته است.

روحانی:

 پتروشیمی لردگان هم جهش تولید است هم جهش صادرات

امید به کشف نفت و گاز در ایران همچنان وجود دارد

 پیشی گرفتن ایران از آمریکا و روسیه

دولت های نهم و دهم؛ رکورددار گرانی بنزین

75 میلیارد دالر صرفه جویی ارزی با 
افزایش گازرسانی به نیروگاه ها

افزایش گازرســانی به نیروگاه ها در ســال های اخیر سبب شد مصرف 
سوخت مایع در نیروگاه ها از 43 درصد در سال 13۹2 به 10 درصد برسد 
و طبق اعالم معــاون وزیر نفت با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاه ها 
معادل ۷5 میلیارد دالر صرفه جویی ارزی رقم خورد و ایران از واردکننده 

گازوئیل به صادرکننده آن تبدیل شد.
سیاست توســعه گازرسانی به نیروگاه ها از ســال 13۹2 در دستور کار 
دولــت و وزارت نفت قرار گرفت. تا پیش از آن، بخش نیروگاهی حدود 

30 درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق مصرف سوخت های فسیلی 
مایع )گازوییل و نفت کوره( تأمین می کرد، به طوری که مصرف گازوئیل 
و نفت کوره در این صنعت به ترتیب معادل 12.2 و 15.3 میلیارد لیتر بود 
و مصــرف گاز طبیعی در این صنعت به 36.6 میلیارد مترمکعب محدود 
می شد.اما در سال های بعد با افزایش تولید گاز طبیعی در کشور و اهتمام 
جدی به کاهش مصرف ســوخت مایع در بخــش نیروگاهی و با وجود 
افزایش ظرفیت تولید برق، روند گذشــته معکوس شد و سهم سوخت 
گاز از سبد ســوخت مصرفی نیروگاه های کشور افزایش یافت، تا جایی 
که طبق اعالم حســن منتظرتربتی - معاون وزیر نفت در امور گاز اگر 
در ایــن بازه زمانی افزایش 2.5 برابری تولید گاز در پارس جنوبی اتفاق 

نمی افتاد، حداقل 150 میلیارد لیتر سوخت مایع باید در نیروگاه ها مصرف 
می شــد، از این رو با افزایش مقدار خــوراک گاز نیروگاه ها معادل ۷5 
میلیــارد دالر صرفه جویی ارزی رقم خورد و ایران از واردکننده گازوئیل 
به صادرکننده آن تبدیل شــد.به این ترتیب اکنون مقدار مصرف روزانه 
گاز طبیعی در نیروگاه ها حدود 250 میلیون مترمکعب است و روزانه 6 تا 
۸ میلیون لیتر گازوئیل و 15 میلیون لیتر مازوت به عنوان خوراک مصرف 
می شود، هرچند با کاهش دمای هوا و ورود به فصول سرد سال، به دلیل 
اینکه اولویت وزارت نفت گازرسانی خانگی است، این مقدار تا روزانه ۸0 
میلیــون مترمکعب کاهش می یابد، اما با افزایش صرفه جویی در بخش 

خاگی و تجاری این مقدار می تواند بیشتر هم باشد.
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سالمت

»اکسیژن« موثرترین اقدام درمانی 
است که هر بیمار کرونایی نیاز دارد

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: اکسیژن موثرترین اقدام درمانی 
است که هر بیمار کرونایی به آن نیاز دارد.

قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت در آیین »اهدای نفس« 
و رونمایی از ۹۹۹ کپسول اکسیژن تأمین شده برای بیماران نیازمند 
با همکاری هالل احمر و خیرین کشور، گفت: جمعیت هالل احمر در 
موضوع بیماری کرونا به عنوان بازوی اجرایی وزارت بهداشت فعالیت 

داشــته که ما قدردانیم. وی در این مراسم ضمن تسلیت به مناسبت 
شــهادت فخری زاده، در خصوص نقش مؤثــر خیریه ها در کنترل 
بیماری کرونا، افزود: خیرین از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا 
در کنار وزارت بهداشت بودند. جان بابایی گفت: اکسیژن موثرترین 
اقدام درمانی است که هر بیمار کرونایی به آن نیاز دارد. معاون درمان 
وزیر بهداشــت ادامه داد: یکی از نذرهای ماندگار در شــرایط حاضر 
همین نذر کپسول اکســیژن است؛ زیرا این ویروس تا زمانی که در 
دنیا هســت، می تواند خطرناک باشــد. در ابتدای این مراسم محمد 
نصیری، رئیس ســازمان داوطلبان هالل احمر نیز گفت: امروز برای 
کسانی که در منازل نیاز به اکسیژن دارند روز بزرگی است. نصیری 

با اشاره به همکاری خیرین در این کار خیرخواهانه، ادامه داد: کمتر 
از یک ماه پیش بود که با همکاری خیرین این موضوع مطرح شــد 
و در ایــن یک ماه، همه در صحنه حضور داشــتند و کمک کردند. 
نصیری گفت: در یک ماه گذشــته مبلغی در حدود 3 میلیارد و ۷00 
میلیون تومان جمع آوری شده و هدف نهایی ما اهداء 4000 کپسول 
اکســیژن و 1000 دستگاه اکسیژن ساز است. نصیری ضمن تشکر 
از خیرین سالمت، بیان داشت: خیریه رحمت واسعه، مجمع خیرین 
صنف تجهیزات پزشکی، موسسه خیریه نیکوگامان جمشید و مجمع 
خیرین سالمت نمایندگان مردمی هستند که همواره در فعالیت های 

خیرخواهانه پیشگام هستند.

خــواص شــلغم از مــواد معدنــی و 
ویتامین های آن ناشی می شود. این گیاه 
برای بهبود عملکرد دســتگاه گوارش، 
ســالمت قلب، از بین بردن ســموم، 
تقویت سیســتم ایمنی بدن و ... بسیار 

مفید است.
شــلغم یک گیاه ریشــه ای اســت که 
معمواًل در نواحی معتدل برای استفاده 
از مواد مغذی و دارویی کشت می شود. 
شــلغم خواص فراوانی دارد که از جمله 
آن می توان به پیشــگیری از سرطان، 
محافظت از قلب، کاهش التهاب، بهبود 
هضم، بهبود سالمت استخوان و کمک 

به رشد جنین اشاره کرد.
کاهش فشار خون ��

برخــی از مهمترین خواص شــلغم در 
این زمینه شــامل کاهش فشار خون، 
جلوگیری از تجمــع پالکت ها و بهبود 
عملکرد اندوتلیال است. اگر رژیم غذایی 
سرشار از ســبزیجات سبز و میوه های 
سرشــار از ویتامین C داشــته باشید، 
احتمال فشــار خون شــما کاهش پیدا 
خواهد کرد، زیرا این رژیم غذایی عروق 
خونی را باز کرده و سدیم را دفع می کند.

مدیریت آسم ��
از آنجــا که شــلغم دارای خواص ضد 
التهابی است، در مدیریت یا حتی درمان 
آسم بسیار مفید است. تحقیقات نشان 
می دهند که بیماران مبتال به آســم که 
شلغم می خوردند کمتر دچار خس خس 

ریه می شوند.
تقویت سالمت چشم ��

 A شــلغم حاوی مقادیر زیادی ویتامین
است که باعث تقویت سالمت چشم ها 

می شود.
تقویت سالمت استخوان ��

شلغم حاوی کلسیم است و بدین ترتیب 
به رشــد و ترمیم اســتخوان ها در بدن 
کمک می کند. کلســیم برای افزایش 
مواد معدنی اســتخوان به خصوص در 
سنین باال بسیار مفید است و از ابتال به 
جلوگیری  استخوانی  بیماری های  انواع 

می کند.
تقویت سیستم ایمنی بدن ��

سیســتم ایمنی بدن به ویتامین C نیاز 
دارد و شغلم حاوی مقادیر چشمگیری 
از این ویتامین اســت. ویتامین سی در 
این گیاه، به تولید گلبول های ســفید و 
آنتی بادی ها کمک می کند و همچنین 
به عنوان یک آنتی اکســیدان در بدن 
عمل می کنــد. در نتیجه خطر ابتال به 
بسیاری از بیماری ها را کاهش و جذب 

آهن را افزایش می دهد.
بهبود دستگاه گوارش بدن ��

شلغم مقدار چشــمگیری فیبر دارد که 
برای دستگاه گوارش بسیار حیاتی است. 

فیبر می تواند عوارض انسداد در دستگاه 
گوارش، سستی روده ها، گرفتگی، تورم 
و سایر مشکالت معده را درمان کند. از 
این رو فیبری که در شلغم موجود است، 
می تواند به جمع آوری مدفوع و حرکت 
آن در روده ها کمک کند و در عین حال 
باعث تســهیل جذب مواد مفید در بدن 

شود.
بهبود سالمت قلب ��

شــلغم مقادیر زیادی پتاســیم و فیبر 
دارد. پتاســیم به گشاد شــدن عروق 
کمک می کنــد، بنابراین با پایین آمدن 
فشــار گردش خون، فشار روی رگ ها 
و شریان ها کاهش می یابد و در نتیجه، 
از احتمال ابتال به آترواســکلروز، سکته 

مغزی و حمالت قلبی کاسته می شود.
پیشگیری از سرطان ��

خوردن شــلغم به طور مرتب می تواند 
خطر ابتال به بســیاری از سرطان ها از 
جمله سرطان سینه، روده و روده بزرگ 

را کاهش دهد.
کمک به مدیریت وزن ��

شلغم برای کسانی که تالش می کنند 
بدن متناســبی داشته باشند بسیار مفید 
است چرا که کالری بسیار کمی دارد و 
در نتیجه به کاهش وزن کمک می کند. 
عالوه بر این، شلغم مقادیر فوق العاده ای 
از فیبر خوراکی دارد که به هضم کمک 

می کند.
خواص شلغم برای مو ��

شلغم دارای مقادیر مناسبی از مس است 
که به افزایش مالنین کمک می کند و 
مالنیــن نیز رنگ مــو را تقویت کرده 
و مانع از ســفید شــدن موها می شود. 
همچنین ویتامین C و روی موجود در 
شلغم برای سالمت مو ضروری هستند.

خواص شلغم برای پوست ��
از جمله خواص شــلغم کمک به بهبود 
ســالمت پوست اســت. این خاصیت 
 A و C شــلغم از وجود ویتامین هــای
ناشــی می شــود. این ویتامین ها از اثر 
آزاد مضــر که می توانند  رادیکال های 
مشکالت پوستی مختلفی مثل چین و 
چروک و لکه هــای تیره را ایجاد کنند، 
جلوگیــری می کنند. شــلغم همچنین 
دارای مواد معدنی و بتاکاروتن اس که 
به تقویت ساختار پوست کمک می کند.

11 ماده غذایی 

معجزه آسا برای 

 کاهش 

چربی خون

 خواص

 شگفت انگیز 

کدو حلوایی

فواید بی نظیر 

خوراکی های 

خشک شده

چربی خــون اصطالحی اســت که 
برای تمــام مواد چربــی دار که در 
خون وجود دارد، شــامل کلسترول و 
تری گلیســرید به کار می رود. بعضی 
افراد مقدار کلسترول )چربی( باالیی 
در خونشــان دارند که این مســئله، 
ریســک ســکته قلبــی را در آن ها 

افزایش می دهد.
مرگ  عمده  دلیل  قلبی  بیماری های 
در جهان هســتند. کلسترول باال نیز 
مخصوصًا کلسترول بد )LDL( سبب 
ابتال به بیماری های  افزایش ریسک 
قلبی می شود. عالوه بر آن کلسترول 
خوب )HDL( پایین و تری گلیســرید 
باال نیز می توانند ســبب افزایش این 

ریسک شوند.
حبوبات ��

یک گروه از گیاهان شــامل لوبیاها، 
نخودفرنگی و عــدس، حاوی مقدار 
باالیی فیبــر، مواد معدنی و پروتئین 

هســتند. جایگزیــن کــردن ایــن 
حبوبات به جای غالت تصفیه شــده 
می تواند  فرآوری شده،  گوشت های  و 
ابتال به بیماری های قلبی را  ریسک 

کاهش دهد.
آووکادو ��

آووکادو یک میوه استثنایی، سرشار از 
مواد مغذی مانند اسیدهای چرب تک 
و   )monounsaturated( غیراشباع 
کلسترول  کاهش  موجب  است.  فیبر 
LDL و باال بردن میزان کلســترول 

HDL می شود.
مغزها )خصوصاً بادام و گردو( ��

مغزها از دیگــر غذاهای خاص این 
لیســت اســت. مغزها مقدار زیادی 
دارند  اسیدهای چرب تک غیراشباع 
کــه بهترین انواع چربی محســوب 
می شــود. عالوه بر آن گردو دارای 
اســید چرب امــگا 3 اســت که در 

سالمت قلب مؤثر است.

ماهی های چرب ��
ســالمون  جمله  از  ماهی های چرب 
و خال مخالی، منابع خوبی از اســید 
چــرب بلند زنجیر امگا 3 هســتنند. 
امگا 3 ســبب بهبود ســالمت قلب 
شــده و با افزایش کلســترول خوب 
HDL سبب کاهش التهاب و ریسک 

سکته می شود.
غــالت کامــل )به خصــوص جو و  ��

جودوسر(
تحقیقــات ثابت کــرده که مصرف 
غــالت کامــل )تصفیه نشــده( با 
بیماری های  به  ابتال  ریسک  کاهش 

قلبی در ارتباط است.
میوه ها ��

میوه ها می توانند به دالیل مختلفی از 
بهترین انتخاب ها برای رژیم غذایی 
ســالمت قلب باشند. میوه ها غنی از 
فیبر محلول هستند که این می تواند 
به کاهش ســطح کلســترول کمک 

کند. یکی از ایــن فیبرهای محلول 
پکتین است که تا 10٪ کلسترول را 
کاهش می دهد و در میوه هایی چون 
توت فرنگی  و  مرکبات  انگور،  سیب، 

یافت می شود.
شکالت تلخ و کاکائو ��

تشکیل دهنده  اصلی  مواد  جز  کاکائو 
شکالت تلخ اســت. طبق مطالعات، 
کاکائــوی شــکالت تلخ بــه دلیل 
وجود فالونوئید می تواند کلســترول 
 HDL را کاهش و کلســترول LDL
را افزایــش دهد. اگرچه این موضوع 
شاید غیرقابل باور به نظر برسد، اما 

حقیقت دارد.
سیر ��

سیر قرن هاســت که به عنوان یک 
ماده در پخت غــذا و به عنوان دارو 
اســتفاده می شــود. ترکیبات گیاهی 
موجود در ســیر به کاهش ســطح 

کلسترول کمک می کند.

چای سبز ��
در عیــن حال که چای ســبز خیلی 
مورد توجه قرار می گیرد، چای سیاه 
و چای سفید هم خواص مشابه دارند 

و روی سالمتی تأثیر دارند.
سبزیجات پهن برگ ��

از جملــه ایــن ســبزیجات، کلم و 
اسفناج هســتند که حاوی لوتئین و 
دیگر کاروتنوئیدها است و با کاهش 
ارتباط  قلبی در  بیماری های  به  ابتال 

هستند.
این سبزیجات با اتصال به اسیدهای 
صفــراوی، کلســترول را کاهــش 
می دهنــد و موجب می شــوند بدن 

کلسترول بیشتری را دفع کند.
روغن زیتون خالص ��

روغن زیتون منبع غنی از اسیدهای 
چرب تک غیراشــباع است که سبب 
افزایش کلســترول خــوب HDL و 

کاهش کلسترول بد LDL می شود.

 )Winter squash( از مهمتریــن خواص کدو حلوایی
کنترل و پیشگیری عالئم بزرگی خوش خیم پروستات، 

درمان فشار خون باال و کمک به کاهش وزن است.
خواص کدو حلوایی در درمان بیماری ها ��

کدو حلوایی از دسته ســبزیجات مفید و پرفایده بوده 
که اســتفاده از آن عالوه بر تأمین نیاز بدن به بخش 
زیادی از ویتامین هــا و عناصر معدنی خواص درمانی 
بســیار داشته و اثرات دارویی و درمانی آن از گذشته تا 

کنون همواره مورد توجه بوده است.
خواص کدو حلوایی ��

طبع کدو حلوایی ســرد و تر اســت. ویتامین C کدو 
حلوایی در مقایســه با سایر کدوها بیشتر است، عالوه 
بر این پتاســیم باالیی دارد و خوردن آن برای کسانی 
که از فشار خون باال رنج می برند، مفید است. برخی از 

مهمترین خواص کدو حلوایی عبارتند از:
 از خواص کدو حلوایی کمک به کاهش وزن است. بین 
کدو حلوایی و الغری ارتباط نزدیکی وجود داشــته، کدو 
حلوایی میوه شیرین و در عین حال بسیار کم کالری است، 
همچنین منبع غنی از فیبر اســت به همین دلیل دارویی 

برای تحریک روده و درمان یبوست به شمار می آید.
 یکی از مهمترین فواید کدو حلوایی پیشگیری از بزرگ 
شدن غده پروستات در مردان است. بتاکاروتن موجود 
در این نوع کدو، از عوامل اصلی مقابله و پیشگیری از 

سرطان پروستات و سایر سرطان ها است.
 کدو حلوایی حاوی مقادیر زیادی آهن گیاهی است، از 
این رو مصرف آن برای برای زنان باردار و کودکان در 

حال رشد بسیار مفید است.

 استفاده از کدو حلوایی خام و پخته برای بیمارن مبتال 
به فشــار خون باال بســیار مفید بوده، این نوع کدو به 
دلیل داشــتن پتاســیم فراوان و امگا 6 باعث تنظیم 
فشــار خون می گردد و به تبع آن از بروز سکته مغزی 

پیشگیری می کند.
 کمک به حفظ تراکم اســتخوان و توده عضالنی در 
افراد سالمند از دیگر خواص درمانی کدو حلوایی است.

 در طب سنتی از کدو حلوایی برای درمان اسهال، اگزما 
و احتباس آب در بدن استفاده می شود.

 کدو حلوایی و دانه های کدو می توانند کرم های روده را 
از بین ببرند و ضمناً خلط اضافی را از ریه ها و قســمت 

فوقانی مجرای تنفسی )گلو( خارج کنند.
 مصرف روزانه کدو حلوایی می تواند خطر ابتال به آب 

مروارید را کاهش دهد.
 یکی از فواید کدو حلوایی برای افراد سیگاری، کمک 
به پیشگیری از آمفیزم ریوی در سیگاری ها است و علت 
آن به وجود ویتامین موجود در این نوع کدو برمی گردد.

مضرات کدو حلوایی ��
 کدو حلوایی از گروه ســبزیجاتی اســت که سرشــار 
از مقادیر فراوانی پتاســیم اســت، بنابــران بیماران با 
محدودیت مصرف پتاســیم از جملــه برخی بیماران با 
نارســایی کلیه یا ناراحتی های قلبی بایستی در مصرف 

آن احتیاط کنند.
 طبع کدو حلوایی سرد است، لذا افراد دارای مزاج سرد 
بایســتی از زیاده روی در خوردن آن پرهیز کرده و در 
صورت مصرف بهتر اســت همراه آن از مصلح استفاده 

کنند.

میوه های خشک شده و آجیل ها می توانند در تأمین انرژی و عملکرد بهتر بدن 
نقش بســزایی داشته باشند. میوه ها سرشــار از ویتامین های مختلف مورد نیاز 
بدن هســتند که می توانند اهمیت غذایی خاصی برای فرد داشــته باشند, انواع 
خشک آن ها هم می توانند برای بدن بسیار مفید باشند؛ بنابراین الزم است روزانه 
تعدادی آجیل و میوه های خشــک مصرف کنیــم تا در عملکرد بهتر بدن مؤثر 
باشند. تمام افراد در سنین مختلف باید میوه های خشک و همینطور انواع آجیل 
در برنامه غذایی خود قرار دهند و با مصرف منظم و روزانه شاهد تغییرات مثبت 
در حاالت جسمانی و روانی خود باشــند. میوه های خشک و آجیل مانند بادام، 
گردو، کشــمش، خرما، زردآلو و غیره، منبع ذخیره سازی مواد مغذی و ضروری 
مختلف هســتند که می توانند به شدت برای سالمتی افراد مفید باشند. خوردن 
میوه های خشــک و آجیل به مقدار کافی می تواند در جلوگیری از بیماری های 

مختلف کمک کننده باشند.
برخی میوه ها و آجیل های خشک مقوی ��

گردو، یک منبع غنی از مواد معدنی بوده که کمی شبیه به مغز انسان است. گردو 
در غنی ســازی نیمکره چپ، راست و چروک های پیچیده ای که نئوکورتکس را 

تشکیل می دهند، نقش مهمی دارد.
گردو سرشــار از فیبر و مقدار زیادی مس، منگنــز، ویتامین E و ترکیبات مهم 
گیاهی است. پوســت نرم گردوها حاوی مقدار باالیی آنتی اکسیدان فنول بوده 
که برای بدن می تواند به شــدت مفید باشد؛ بنابراین نباید این پوست را از گردو 
جدا کرد. عالوه بر این خوردن گردو در پیشــگیری از کم خونی بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود.
فواید بی نظیر زردآلو ��

بارزترین فایده برگه زردآلو آرام کردن دســتگاه گوارش اســت. فیبر محلول در 
زردآلو، حرکت روده را بهبود می بخشد که باعث دفع بهتر مدفوع می شود. عالوه 
بر این اســیدهای چرب را سریع تجزیه خواهد کرد که موجب بهبود هضم بهتر 

مواد غذایی می شود. فیبر موجود در زردآلو یبوست و نفخ را هم درمان می کند.
زردآلوخشک شده ��

مصرف زردآلو به طور منظم با کاهش خطر از دســت رفتن بینایی مرتبط بوده 
اســت اما مهمتر از هر چیزی، زردآلو غنــی از کاروتنوئیدها، زانتوفیل رتینول و 
ویتامین آ است که می تواند از بیماری های بینایی مرتبط با سالخوردگی جلوگیری 
کرده و به رشد اطفال کمک شایانی کند همچنین کاربرد موضعی عصاره هسته 

زردآلو می تواند با تحریک تولید اشک، خشکی چشم را هم کاهش دهد.
فواید شگفت انگیز بادام زمینی ��

آجیل بادام زمینی خود به تنهایی بسیار مفید بوده زیرا دارای پتاسیم و فسفراست. 
بادام زمینی به تســریع عملکرد قلب کمک می کند، زیرا حاوی چربی کم تری 

نسبت به سایر آجیل هاست.
ســطح باالی اســیدهای چرب غیر اشــباع موجود در بادام زمینی به کاهش 
ســطح تری گلیســیرید کمک می کند که بــه نوبه خود باعــث جلوگیری از 

بیماری های قلبی مزمن می شود.
امروزه به دلیل داشــتن رژیم های غذایی ناســالم و شیوه نادرست زندگی افراد 
زیادی دچار بیماری های قلبی رایج می شــوند. میوه های خشک در رژیم غذایی 
روزانه می توانند در کاهش خطر بیماری های مختلف قلبی کمک کننده باشند؛ 
البته بعضی از میوه های خشک شــامل چربی های غیر اشباع هستند که نقش 

مهمی در بهبود سالمت قلب دارند.
فواید بی نظیر سیب خشک شده ��

ســیب خشک حاوی دو ویتامین B ضروری است که سوخت و ساز انرژی بدن 
فرد را بهبود داده و تعادل هورمونی ایجاد می کند. آن ها اسید پانتوتنیک )ویتامین 

B5( و پیریدوکسین )ویتامین B6( هستند.
وظیفه ویتامین B5 انرژی زایی در بدن افراد اســت همچنین به بهبود عملکرد 
انتقال دهنده های عصبی کمک شــایانی می کند و در واقع باعث بهبود پاسخ و 

عملکرد مغز می شود.
سب خشک شده ��

خواص ســیب خشک شده در بهبود سالمت سلول های بدن بسیار مؤثر خواهد 
بود و منبعی غنی از آنتی اکسیدان ها، به ویژه پلی فنول هاست.

بیمــاری کرونا این روزهــا زندگی همه را فلج 
کرده است. اگر به دلیل بیماری همه گیر کرونا 
نمی توانید به دندانپزشکی مراجعه کنید آیا باید 
نگران باشید؟ آیا می توانید بهداشت را خودتان 
در خانه رعایت کنیــد؟ و اگر نیاز اضطراری به 
دندانپزشــک پیدا کردید چــه کاری باید انجام 

دهید؟
به گــزارش گاردین، برای بســیاری از ما عدم 
مراجعه به دندانپزشــکی تنهــا یکی از راه های 
مختل شدن زندگی در سال 2020 است. انجمن 
دندانپزشــکان انگلیس تخمین می زند از زمان 
قرنطینه در ماه مارس دندانپزشکان در انگلیس 
می گویند درمان نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته تقریباً 1۹ میلیون بار کمتر شده است.
در حــال حاضر چه خدمات دندانپزشــکی  ��

موجود است؟
اگرچه برخی از درمان های معمول دندانپزشکی 
در حال حاضر دوباره در دسترس هستند، اما در 
انگلستان ظرفیت عمل جراحی ها کاهش یافته 
است و بعضی از آنها بیماران را با توجه به سطح 
نیاز و خطر موجود در حال حاضر تریاژ می کنند.

اگر می خواهید به دندانپزشــکی مراجعه کنید، 
توصیه می شــود از طریق تلفن یا ایمیل با آنها 
تماس بگیرید تا ببینید آیا مراجعه شما ضروری 

است یا خیر.
خطر ابتال به ویروس کرونا در دندانپزشکی  ��

چقدر است؟
اگرچــه تصور می شــود که دندانپزشــکان در 
معرض خطر بیشتر برای ابتال به کووید-1۹ قرار 

دارند، اما مطالعه ای که اخیراً روی 2 هزار و 200 
دندانپزشک آمریکایی انجام شد نشان می دهد 
کمتــر از یک درصد در ماه ژوئن آزمایششــان 
مثبت بوده اســت. پروفســور دیمین والمسلی، 
مشــاور علمی انجمن دندانپزشــکان انگلیس 
می گوید: توجه روزمره دندانپزشــکان به کنترل 
عفونت و ضدعفونی وسایلشــان برای آنها یک 
مزیت محسوب می شــود و این تقریباً طبیعت 

دوم ماست.
در شرایط فعلی چه کاری برای مراقبت از  ��

دندان ها باید انجام دهیم؟
والمسلی می گوید: اغلب مشکالت دندانی قابل 
پیشــگیری است. مســواک زدن صبح و شب، 
هر بار بــه مدت دو دقیقه به طــور کلی برای 
جلوگیری از پوسیدگی دندان و بیماری لثه کافی 
است، اما مطالعات نشان داده است افراد به طور 

متوسط 43 ثانیه مسواک می زنند.
از چه نوع خمیردندان استفاده کنیم؟ ��

هر خمیر دندان حاوی فلوراید را می توان استفاده 
کرد چراکه نه تنها به جلوگیری از پوســیدگی 
دندان کمک می کند بلکه ســرعت پیشــرفت 

هرگونه پوسیدگی موجود را نیز کند می کند.
آیا اســتفاده از مســواک برقی ایده خوبی  ��

است؟
آنچه که با آن مسواک می زنید از مسواک زدن 
اهمیت کمتری دارد. والمســلی می گوید: اگر با 
مسواک دستی دو دقیقه و هر روز دو بار مسواک 
بزنید به همان اندازه مسواک برقی مؤثر است. 
برخی مســواک های برقی دارای تایمر یا حتی 

یک اپلیکیشن هستند که به شما کمک می کند 
تا دقیق تر مسواک بزنید.

هر چند وقت یک بار باید مســواک خود را  ��
تعویض کنیم؟

دندانپزشکان توصیه می کنند هر سه ماه یک بار 
مسواک یا سر مسواک خود را تعویض کنید، اما 

تعداد بسیار کمی از مردم این کار را می کنند.
آیــا مســواک زدن خطر ویــروس کرونا را  ��

کاهش می دهد؟
مارتین ادی، اســتاد برجســته دندانپزشکی در 
بریســتول اظهار می دارد: مسواک  دانشــگاه 
زدن بیشــتر باید همراه با شستن دست برای 
محافظت در برابر ویروس کرونا انجام شود زیرا 
عوامل ضد میکروبی موجــود در خمیر دندان 
و دهانشــویه باعث کاهش باکتری های دهان 

می شود.
ارتباط کرونا با مســواک زدن هنوز اثبات نشده 
اســت، اما هفته گذشته یک مطالعه از دانشگاه 
کننده ای” کشــف  امیدوار  “عالئــم  کاردیف 
کرد که دهان شــویه می تواند به از بین بردن 
ویروس کرونا کمک کند. تحقیقات بیشــتر در 
مورد چگونگی تأثیر بهداشت دهان و دندان در 
کاهش خطر ویروس کرونا در حال انجام است.

غیــر از مســواک زدن کامل چه کار دیگری  ��
می توانیم انجام دهیم؟

اگر قباًل به طور مرتب نخ دندان می کشــیدید 
االن هم این کار را ادامه دهید، اما اگر هنوز به 
این کار عادت نکرده اید، اســتفاده از برس بین 
دندانی برای شما از نخ دندان راحت تر است. اگر 

سابقه بیماری لثه ای داشته اید تمیز کردن بین 
دندان ها برای شما بسیار مهم است این کار را 

حتماً قبل از مسواک زدن انجام دهید.
چه کاری دیگری باید انجام دهیم؟ ��

آگاهی از آنچه که می خورید برای داشتن دهانی 
سالم ضروری است. بسیاری از افراد طی شیوع 
همه گیر قند و الکل بیشتری مصرف کرده اند 
که این برای ســالمتی دهــان و دندان برای 
طوالنــی مدت مضر اســت. بنابراین توجه به 
برنامه غذایی برای ســالمت دهان و دندان نیز 

حائز اهمیت است.
بــرای جلوگیری از فشــار دادن دندان ها  ��

روی هم چه کاری انجام دهیم؟
گزارش شده است فشار دادن دندان ها روی هم 
طی همه گیری به دلیل افزایش سطح استرس 
شیوع بیشــتری پیدا کرده است، اگر می دانید 
که هنگام تمرکز یا فشار روحی تمایل به فشار 
دادن دندان هــا روی هم داریــد، آگاهی از آن 
ممکن است برای ترک این عادت کافی باشد.

مقابله با سنگ زنی در خواب معروف به دندان 
قروچه دشــوارتر اســت. حتی ممکن است از 
انجام این کار آگاهی نداشته باشید، اما می تواند 
باعث بی خوابی، درد صورت و ســردرد شود. 
دندانپزشــک می تواند تشــخیص دهد که آیا 
دندان هایتان با این کار آســیب می بیند یا خیر 
و درمان های احتمالی را به شــما پیشنهاد دهد 
که در شــرایط حال حاضر می توانید به صورت 

آنالین مشاوره بگیرید.
به چه نکات دیگری باید توجه کنیم؟ ��

عالئم ســرطان دهان می تواند آزاردهنده، اما 
قابل کنترل باشــد از آنجا که تصور مردم این 
است که آنها فقط یک مشکل جزئی دارند شاید 
اهمیت چندانی به عالئم ندهند، اما باید بدانید 
اگر زخم های دهانــی دارید که طی چند هفته 
بهبود پیــدا نکردند یا توده های مداوم در دهان 
یا غدد لنفاوی )در گردن( به طور ناگهانی ایجاد 
شده اند که خوب نمی شوند باید هر چه سریع تر 

با دندانپزشک یا پزشک خود تماس بگیرید.

خواص باور نکردنی شلغم

 بهداشت دهان و دندان
در روزهای کرونایی
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 دوشنبه 10 آذرماه 1399 
سال پنجم شماره 199

 نسل اول هوم پاد جیلبریک شد
نســل اول هوم پاد توســط هکرها جیلبریک شد و قطعًا در 
ماه های آینده راه هایی برای نصب اپلیکیشن های غیررسمی 

روی بلندگوی هوشمند اپل به وجود می آید.
بلندگوی هوشــمند اپل که با نام هوم پاد شــناخته می شود، 
تاکنون جیلبریک نشــده بود؛ اما امروز اخبار به این موضوع 
اشــاره می کننــد که باالخره هــوم پاد مانند آیفــون و آیپد 
 ،۹to5mac جیلبریک شــده است. براســاس گزارش سایت

تیم های Checkra1n و L1ngL1ng توانســته اند نسل اول 
هــوم پاد را جیلبریک کنند. ایــن جیلبریک درحال حاضر کار 
زیادی انجــام نمی دهد؛ اما می توانــد فرمان های مختلف را 
اجــرا کند؛ اتفاقی که قطعًا باعث می شــود عالقه مندان هوم 
پاد روش های دیگری برای اجرای اپلیکیشن و نرم افزارهای 

غیررسمی ایجاد کنند.
جیلبریــک کردن هوم پاد باعث می شــود بتوانید موســیقی 
دلخواه خــود را از این بلندگو پخش کنید یا از دســتیارهای 
صوتی دیگر که توســط اپل پشــتیبانی نمی شــوند روی آن 

اســتفاده کنیــد. همچنین می تــوان عملکــرد بلوتوث این 
بلندگوی هوشــمند را ارتقا داد و کارایی آن را بیشــتر کرد. 
مثاًل از این بلندگوی هوشــمند می توان روی دســتگاه های 

اندرویدی و پلتفرم های دیگر استفاده کرد.
این جیلبریک فعاًل روی هوم پاد مینی کار نمی کند. همچنین 
بــا جیلبریک کــردن هوم پــاد ضمانت نامــه و وارانتی این 
محصول را هــم از بین می برید. البته اپل همیشــه راه های 
جیلبریک کردن را به دلیل مســائل امنیتی از بین می برد و از 

استفاده از آن روی نرم افزار جدید جلوگیری می کند.

خواندنی

بخشی از شما در سراسر زندگی، »شما« باقی می ماند
بررســی اســکن های مغز و فعالیت های عصبی موجود در مغز نشان می دهد ادراک ما از خویشتن در طول 

زمان به روزرسانی می شود و ارتباط ما با خود، در طول زمان حفظ می شود.
در مرکز هویت شــما هســته ای از خودآگاهی، خاطرات گذشته را با احساســات گذرای زمان حال ترکیب 
می کند و قدری پیش نگری برای آینده به آن می افزاید. این ســؤال که آیا این حس مســتمر از »شما« به 
اندازه ای که احساس می شود، اســتوار است یا نه، فیلسوفان و روانشناسان را در طول اعصار مجذوب خود 

کرده است.
مطالعٔه روانشناسی کوچکی در این زمینه به بررسی اسکن های مغز پرداخته است تا بتواند نتیجه گیری کند 
که حداقل بخشی از شما همگام با رشد و افزایش سن ثابت می ماند. میگل روبیانس، دانشمند علوم اعصاب 

دانشگاه کمپلوتنسه مادرید، می گوید:
 ما در مطالعٔه خود سعی کردیم به این پرسش پاسخ بدهیم که آیا در تمام طول زندگی خود شخص ثابتی 
هســتیم؟ نتایج ما همراه با آثار علمی گذشــته نشــان می دهد مؤلفه ای وجود دارد که در طول زمان ثابت 

می ماند؛ درحالی که بخش دیگر مستعد تغییر در طول زمان است.
خوداســتمراری )تداوم خود( اساس هویت را تشــکیل می دهد. هر بار که از واژٔه »من« استفاده می کنید، 
به رشــته ای اشاره می کنید که مجموعه ای از تجربیات را به سراپرده ای از یک عمر زندگی پیوند می زند و 

نمایانگر ارتباط خود شما در جوانی و خود شما در آینده است.
بااین حال، هویت چیزی بیش از جمع اجزایش است. تمثیل کشتی تسئوس )بخش هایی از کشتی تسئوس 
در طول زمان تعویض می شود و سرانجام، کل کشتی از مواد جدید تشکیل می شود؛ اما به نوعی هنوز همان 
کشــتی است( یا پارادوکس تبر پدربزرگ )ابزاری که دسته و سرش تعویض شده؛ اما کماکان همان تبری 
اســت که به پدربزرگ تعلق داشــت( را در نظر بگیرید. اگر تجربیات ما، ما را تغییر دهند و اجزای هویت ما 
با هر دل شکســتگی و هر پیشرفت، هر ناخوشی و هر اتفاقی تعویض می شوند؛ آیا به راستی هنوز می توانیم 

بگوییم امروز خود را همان فردی می بینیم که وقتی چهارساله بودیم، می دیدیم؟

تقصیری ندارید اگر فکر کنید این نگرش بیشــتر مانند خوداندیشی های افراطی فلسفی است تا چیزی که 
علم بتواند آن را حل کند. اما چشم اندازهایی وجود دارد که روانشناسی و حتی ارتباطات عصبی ما می تواند 
آن را تشــریح کنــد. روبیانس و گروهش عمدتــًا روی »چگونگی و زمان« رفتار عصب شناســی در برابر 
چهره های آشــنا تمرکز کردند و روی پژوهشــی از گذشته تکیه کردند که نشان می داد خودشناسی بصری 

می تواند به عنوان شاخصی از ایجاد ارتباط با برداشت شخص از خویشتن عمل کند.
در آنچه با عنوان »اثر داللت به خود« شــناخته می شود، اگر اطالعات به طریقی به شخص ما متصل شود 
)مانند دیدن چهرٔه خود در یک تصویر(، درزمینٔه یادآوری یا شناخت بهتر عمل می کنیم. درحالی که شواهد 
زیادی در مورد وجود این پدیده در دست است، زمان بندی و مکانیسم دقیق این فرایند در مغز ما ناشناخته 
مانده اســت. برای مثال، مطالعات متناقض به فرایندهــای عصبی مختلفی برای تمایز چهرٔه خود از چهرٔه 
دیگران اشاره کرده اند و هر یک مناطق متفاوتی از مغز را پیشنهاد می دهند که به منظور تشخیص و نسبت 

دادن معنا به مجموعه ای از ویژگی های آشنا مورد استفاده قرار می گیرد.
تعیین انواع فعالیت های عصبی درگیر می تواند به ما بگوید آیا به سادگی با تشخیص چهره خود مانند مالقات 
دوســتی قدیمی برانگیخته می شــویم یا ارتباطی واقعی با خودی که نمایندٔه آن است، چه در گذشته و چه 

در آینده، برقرار می کنیم.
برای پی بردن به این موضوع، پژوهشگران وظیفه ای شناختی روی گروهی متشکل از 20 دانشجو مطالعه 
کردند. به هر یک از آن ها 2۷ تصویر نشــان داده می شد که شامل چهرٔه خود آن ها، چهرٔه دوست صمیمی 
و چهرٔه فردی ناآشنا بود که در مراحل مختلف زندگی بودند. هر بار، هر تصویر برای لحظه ای روی صفحٔه 
نمایش نشــان داده می شد و طی آن شــرکت کنندگان با فشردن دکمه ای مشخص می کردند، چه کسی را 
می بینند: خود، دوســت یا غریبه. در آزمایش دوم از آن ها خواســته شد مرحلٔه زندگی فرد را شناسایی کنند: 
کودکی، نوجوانی یا بزرگســالی. در همین حین، ده ها الکترود مشغول بررسی ترکیب امواج مغزی بود که از 

ماده خاکستری آن ها حاصل می شد و نقشٔه فعالیت عصبی آن ها را ترسیم می کرد.

نقشــٔه عصبی حاصل و زمان بندی پاسخ های شرکت کنندگان به شــدت نشان می دهد که تصور ما از خود 
)احســاس »من«( در طول زندگی به روزرســانی می شود و به آن ثبات می بخشد. ما واقعًا آن تصویر خود با 
دندان هــای فاصله دار را در کالس چهارم به عنوان خودمان پردازش می کنیم و نه فقط تصویری آشــنا از 

کودکی که خاطرات ما با او مشترک است.
این مطالعه همچنین تشــابهات جالبی در مورد نحوه پردازش برداشــت های ما از گذشــتٔه خود و گذشتٔه 
دوســت صمیمی مان کشف کرد که نشان دهندٔه پیچیدگی در این مورد است که چگونه زمان ممکن است 

برداشت هامان از هویت ما را شکل دهد.
البته توجه به این مسئله مهم است که مطالعٔه حاضر روی تعداد کمی از افراد انجام شد و نمی تواند در این 
موضوع نتیجه گیری نهایی را ارائه کند. اما پی بردن به این موضوع که شالودٔه عصبی محکمی برای ادراک 
ما از خود وجود دارد که تحت تأثیر زمان و تجربه قرار می گیرد، بازتاب گر مطالعات دیگری است که نشان 

می دهند فرهنگ نیز روی ادراک ما از هویت خود تأثیر می گذارد.
مخصوصًا توصیفات عصبی بخش های خاص مغز که مسئول جداسازی خود از افراد غربیه هستند، می تواند 
به ما کمک کند درک بهتری از این مســئله داشته باشیم که چرا برخی افراد در مورد برداشت از خود دچار 
اختالل می شــوند. اختالل در آن رشته از شناخت اغلب تعریف کنندٔه وضعیت هایی مانند اسکیزوفرنی است 
و افراد را در معرض خطر آســیب به خود قرار می دهد. روبیانس می گوید: »این نشان دهندٔه اهمیت یکسان 
پژوهش های پایه ای و بالینی در زمینٔه مطالعٔه نقش هویت شــخصی اســت؛ زیرا به نظر می رسد نسبت به 
تصور گذشــته، مفهوم بســیار مهم تری باشد و ممکن است نقشی اساســی در ارزیابی روانی و فرایندهای 

مداخله ای داشته باشد.«
همٔه ما بعضی روزها کمی احساس می کنیم که درباره هویت خود مطمئن نیستیم؛ اما می توانید آسوده خاطر 

باشید که به احتمال زیاد، همیشه در اعماق مغز خود باقی خواهید ماند.
این پژوهش در مجلٔه Psychophysiology منتشر شده است.

مجید خردمند، سال 61 در سن 1۸ سالگی، به اسارت نیروهای رژیم بعث درآمد 
و بعد از تحمل ســال های سخت اسارت به وطن بازگشــت. این آزاده روایت 
می کند: زمانی که اســیر شدیم آن ها تحقیرمان می کردند که شما را به زور به 
جبهه آورده اند به امام توهین می کردند. ما هم دســتمان بسته بود. روی سر و 

صورتمان گرد و خاک نشسته بود و تشنه و زخمی بودیم.
تشــنه بودیم. خودشان شــربت می خوردند. ممکن اســت برخی دوستان در 
خاطراتشــان بگوید نه اینطور نبود؛ به ما آب هــم دادند. آنچه که من تعریف 
می کنم شــرایط و موقعیتی اســت که خودم تجربه کرده ام. در اردوگاه ها هم 
همینطــور بود. در بعضــی اردوگاه ها، رفتارهای خاصی داشــتند که در دیگر 
اردوگاه ها اینطور نبود. این ضد و نقیض بودن خاطرات را نشان نمی دهد. به هر 

حال هرکسی تجربه متفاوتی داشته است.
خبر نداشــتیم قبل از ما هم کسانی را به اسارت گرفته اند. فکر می کردیم اولین 
اسرا هستیم و قرار است اعدام شویم. قباًل از رادیو شنیده بودیم که اسرا صحبت 
می کردند ولی باور نمی کردیم و فکر می کردیم از منافقان هستند و ضد انقالبند.

24 اردیبهشــت به اسارت درآمدیم. سوم خردادماه هم روز آزادسازی خرمشهر 
بود. آن روز در بغداد بودیم. از آنجایی که عراقی ها شکست خورده بودند، همهمه 
بود. این 10 روز، ما هنوز باور نکرده بودیم که اسیر شده ایم. هر لحظه در انتظار 
حملە ایران و آزادی بودیم. هنوز روحیە مبارزه و رزم داشتیم و باورمان نشده 

بود اسلحه مان را گرفته باشند. سردرگم بودیم.
در استخبارات چون جا به قدری تنگ بود که فقط می توانستیم بایستیم، نماز را 
ایستاده با اشارە چشم ها و سر می خواندیم. نمی دانستیم خرمشهر آزاد شده است. 
کافی بود یک اسیر جدید وارد جمع ما شود و این اطالع را به ما بدهد. به همین 
دلیل سیاست شــان این بود که اسرای جدید و قدیم همدیگر را نبینند و به هم 
اطالعات ندهند تا اسرا روحیه خود را از دست بدهند. بنابراین عجله داشتند که 
ما را سریعاً به جای دیگری منتقل کنند تا با اسرای جدید ارتباط برقرار نکنیم.

به جز ما، دو زندانی عراقی هم در اســتخبارات بودند. نمی دانم زندانی سیاسی 
بودند یا به چه دلیلی آنجا بودند. بچه ها به شــرایط موجود اعتراض می کردند. 

بی تابی می کردند.

همه ما را با اتوبوس به جای دیگری منتقل کردند. نمی دانستیم کجا می رویم. 
پرده های اتوبوس را کشــیده بودند و ســرمان پایین بود تــا نتوانیم منطقه را 

شناسایی کنیم.
برخی از بچه ها از قبل با منطقه آشنا بودند و فهمیدند آنجا نزدیکترین منطقه به 
استان االنبار است. احتمال دادیم ما را به اردوگاه »عنبر« ببرند. بعضی ها اطالع 
داشتند که فالن زمان حاج آقا ابوترابی و تعدادی از اسرا را به بغداد آورده بودند 
و آنجا فهمیدیم که ما اولین اسرا نیستیم. حدود 140 نفر بودیم. در سه چهار تا 
اتوبوس ما را به اردوگاه بردند. دور تا دور آنجا سیم خاردار و داخلش بلوک بلوک 

بود. حدود 40 روز آنجا ماندیم.

چرا عراقی ها برای انتقال اسرا عجله می کردند؟

درست اســت که مناظر و مکان های زیبایی در سرتاسر 
کره زمین دیده می شــود اما آگاهی از فهرســتی با 10 
شگفتی طبیعی برتر در جهان می تواند نظر منسجم تری 
دربــاره زیباترین های طبیعت ایجاد کند. در این مقاله از 
شگفت انگیزترین های جهان صحبت می کنیم که تصور 
می شود بهترین مناظر و دیدنی هایی است که طبیعت به 

ما ارائه داده است.
1- صاحارا ��

صاحارا بزرگ ترین صحرای داغ جهان اســت که بیشتر 
مناطق شمال آفریقا را شامل می شود و تقریباً به بزرگی 
ایاالت متحــده آمریکا وســعت دارد. برخالف تصویر 
عامه مردم که تپه های شــنی بزرگ )کــه ارگ نامیده 
می شــوند( را بخش اصلی صاحــارا می دانند، این تپه ها 
تنها یک قســمت جزئی از صحرا را تشــکیل می دهند. 
بیشتر مساحت کویر از فالت های سخت و صخره ای و 
مقدار کمی ماســه تشکیل شده است. در صاحارا به طور 
متوســط ســاالنه کمتر از 3 اینچ باران می بارد. حتی در 
مرطوب ترین مناطق صحرا ممکن اســت دوبار در هفته 
باران ببارد اما برای ســال های دیگر هیچ بارانی نداشته 

باشیم.
2- خلیج هاالنگ ��

خلیج هاالنگ در شــمال ویتنــام و در امتداد یک خط 
ســاحلی به طول 120 کیلومتر واقع شــده است که به 
»خلیج مارپیچ اژدها« شــهرت یافته اســت. این خلیج 
هــزاران جزیره را در خود جای داده که هریک از آنها با 
پوششــی از جنگل انبوه دربرگرفته شده و ردیف هایی از 
ستون های سنگ آهک را تشکیل می دهند. از این میان، 
چندین جزیره غارهای بــزرگ و عظیمی دارند و برخی 
جزایر دیگر شــامل دریاچه ها و برخی دیگر روستاهای 

شناور ماهیگیران به شمار می روند.
۳- کوه اورست ��

همانطور که می دانید کوه اورســت با ارتفاع ۸,۸4۸ متر، 
بلندترین کوه روی کره زمین است که در مرز بین نپال 
و تبت دیده می شود. اینجا بلندترین کوه جهان بوده که 
کوهنوردان از هر نقطه زمین، جذب آن می شوند. اگرچه 
صعود به دیگر قله های هشت هزار متری مانند K2 بسیار 
دشوارتر از اورست است، اما در این کوه خطرات طبیعی 
دیگری همچون بیماری های ناشــی از ارتفاع، فشار هوا 
و جریــان باد می تواند برای صعود کنندگان خطر آفرین 
باشــد. افرادی که در هنگام فتح این کوه جان خود را از 
دست می دهند.، کسانی هستند که از تیم عقب می مانند.

4- قطب جنوب ��
قطب جنوب به طور متوسط ســردترین، خشک ترین و 

بادگیرترین قاره در کره زمین است و باالترین میانگین 
ارتفاع را بین تمام قاره ها دارد. اگرچه حدود ۹۸% قطب 
جنوب با یخ پوشانده شده، اما از نظر تکنیکی، اینجا یک 
بیابان )بزرگ ترین بر روی زمین( با بارش بســیار اندک 
اســت. قطب جنوب نسبت به قطب شمال سردتر است 
زیرا بخش زیادی از ســطح این قاره، بیش از 3 کیلومتر 
باالتر از سطح دریاســت و اقیانوس منجمد شمالی نیز 
منطقه قطبی شمال را پوشش می دهد که گرمای نسبی 
اقیانوس را مانند کیسه یخ به سوی خود منتقل می کند. 
پوشــش جانوری دریای قطب جنوب شامل پنگوئن ها، 

نهنگ های آبی، اورکاها و خوک آبی می شود.
5- سد آبسنگی کبیر ��

سد آبسنگی کبیر، بزرگ ترین مجموعه صخره مرجانی 
جهان است که بیش از 3000 کیلومتر امتداد دارد. اینجا 
تنها صخره بر روی زمین اســت کــه از فضا هم دیده 
می شود و بزرگترین ســاختار منفرد جهان می باشد که 
توســط موجودات زنده ساخته شده اســت. ساختار این 
صخره از میلیاردها ارگانیسم کوچک تشکیل شده است. 
همچنین سد آبسنگی کبیر، گونه های زیستی متعددی 
ازجمله الک پشــت های دریایی سبز، دلفین، نهنگ، مار 

دریایی و دلقک ماهی دارد.
۶- گرند کانیون ��

گرند کانیون در شــمال آریزونا واقع شده است و یکی از 
جاذبه های اصلی گردشــگری در ایاالت متحده به شمار 
می رود. این دره در طول چندین میلیون ســال توســط 
جریان رودخانه کلرادو ایجاد شــده است و عمقی بیش 
از 1,6 کیلومتر و طولی حدود 446 کیلومتر را داراســت. 
گرند کانیون عمیق ترین و طوالنی ترین دره جهان نیست 
اما اندازه بزرگ و چشــم انداز پیچیــده و رنگارنگ آن، 
چشم اندازهای دیدنی را به بازدیدکنندگان ارائه می دهد 

که نظیر آن در سراسر دنیا پیدا نمی شود.
7- آبشارهای ایگوازو ��

آبشــار ایگوازو از شگفتی های طبیعی بزرگ جهان بوده 
که در مرز بین برزیل و آرژانتین واقع شــده اســت. این 
مجموعه آبشار، 2۷5 آبشــار کوچک و بزرگ در امتداد 
رودخانه ایگوازو را شامل می شود. ارتفاع اکثر این آبشارها 
حدود 64 متر است. آبشار U شکل دهانه شیطان با ارتفاع 
۸2 متر و عرض 150 متر و طول ۷00 متر چشمگیرترین 

این آبشارهاست.
8- آمازون ��

آمــازون از نظر حجم بزرگترین رودخانه جهان اســت 
که جریــان کل رودخانــه آن، تقریباً یــک پنجم کل 
رودخانه های جهان را تشکیل می دهد. این رودخانه دارای 
بیش از 3000 گونه ماهی شناخته شده است و هنوز هم 
گونه های جدیدی در آن درحال اکتشاف هستند. جنگل 
بارانی آمازون بیش از نیمی از جنگل های بارانی ســیاره 
را تشکیل می دهد. این جنگل به عنوان بزرگترین جنگل 
بارانی گرمســیری از تنوع زیســتی بی نظیری برخوردار 
است. از هر ده گونه شناخته شده جهان، یک موردشان 

در جنگل بارانی آمازون زندگی می کند.
9- جزایر گاالپاگوس ��

جزایر گاالپاگوس، مجموعه جزایر کوچکی در شــرق 
اقیانوس آرام اســت که از جزایر آتشفشــانی به شــمار 
می روند و به اکــوادور تعلق دارند. این جزایر کاماًل دور 
افتاده و منزوی هستند و در 1000 کیلومتری غرب قاره 
آمریکای جنوبی واقع شــده اند. ایــن مجمع الجزایز به 
دلیل اکوسیســتم جزیره منحصر به فرد خود که الهام 
بخش تئــوری چارلز داروین در مــورد انتخاب طبیعی 
است، شهرت جهانی دارد. مناطق شگفت انگیز و حیات 
وحش این جزایر با تورهای قایق سواری بهتر قابل دیدن 

هستند.
10- سرنگتی ��

سرنگتی در شــمال غربی تانزانیا واقع شده و تا جنوب 
غربــی کنیا امتداد دارد. این منطقــه میزبان بزرگترین 
حضور جمعی پستانداران خشــکی در روی کره زمین 
و یکی از خیره کننده ترین قلمروهای حیوانات به شــمار 
می رود. تورهای سافاری آفریقایی از یک میلیون حیوان 
وحشــی و 200,000 گورخر دیدن می کنند. این مسیر، 
ســفری 500 کیلومتری از سرنگتی جنوبی در تانزانیا تا 
حاشیه شــمالی ذخیره گاه ملی ماسای مارا در کنیا را در 
بر می گیرد. این سافاری احتمااًل بزرگترین تور سافاری 
آفریقا و اســتثنایی ترین مناظــر و عجیب ترین طبیعت 

جهان را پیش چشم بازدیدکنندگان می گذارد.

معرفی 10 شگفتی طبیعی در سراسر جهان

سازمان NetCredit با بررسی میانگین دستمزد ماهانه در سرتاسر دنیا و با استفاده 
از اطالعات وب ســایت Cable.co.uk در مورد قیمت جهانی پهنای باند، توانسته 

است قیمت اینترنت در کشورهای مختلف را محاسبه کند.
اینترنت در همه جای دنیا گسترش پیدا کرده است و همه کشورها از این سرویس 
اســتفاده می کنند؛ اما سرعت و قیمت آن متفاوت است. برخی کشورها اینترنت را 
بــا قیمت مقرون به صرفه تری دراختیار کاربران قرار می دهند. اســتفاده از اینترنت 
مقرون به صرفه دقیقاً به مکانی بستگی دارد که در آن قرار دارید. اینترنت ارزان قیمت 
یک موضوع است؛ اما باید پهنای باند مقرون به صرفه داشت. درواقع اگر کسی درآمد 

مناسبی نداشته باشد، شاید اینترنت »ارزان قیمت« برای او مناسب نباشد.
به تازگی ســازمان NetCredit که در شهر شــیکاگو قرار دارد، با بررسی میانگین 
 Cable.co.uk دســتمزد ماهانه در سرتاسر دنیا و با استفاده از اطالعاتی وب سایت
که قیمت پهنای باند در دنیا را بررسی می کند، توانسته قیمت اینترنت در کشورهای 

مختلف را محاسبه کند.
حاال ســؤال اینجا است که کدام کشــور اینترنت بهتر و کدام کشور اینترنت بدتر 

ارائه می دهد؟
یمن گران ترین اینترنت را دراختیار دارد؛ هزینه استفاده از اینترنت در یمن نزدیک 
به 2466 دالر اســت. این مقدار 2۷۹2٫56 درصد دستمزد ماهانه در این کشور با 
میانگین ۸۸٫33 دالر می شــود. موناکو مقرون به صرفه ترین پهنای باند را دراختیار 
مــردم قرار می دهد؛ قیمت پهنای باند در موناکــو 34٫4۹ دالر یا 0٫006۸ درصد 

دســتمزد با میانگین ماهانه 5043 دالر است. دسترسی به اینترنت در ترکمنستان 
ماهانه 304۷.52 دالر هزینه دارد که 1043.0۸ درصد دســتمزد ماهانه را شــامل 
می شود. استفاده از اینترنت در قزاقستان ماهانه 22٫15 دالر در ماه خاستکه 4٫1۷ 
درصد درآمد ماهانه را شــامل می شود. هزینه اســتفاده از اینترنت در ایران ماهانه 
23٫35 دالر اعالم شــده است که 6٫61 درصد دستمزد را شامل می شود. استفاده 
از اینترنت در کشــور امارات ماهانه 40٫۹4 دالر استکه 1٫31 درصد دستمزد را به 

خود اختصاص می دهد.

کدام کشورها اینترنت مقرون به صرفه تری دارند

مریم صفدری

مجید نوردوست
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آگهي مزایده
99-41

شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره برداري تعدادي از غرفه ها و فضاهاي تجاري خود را از طریق برگزاري مزایده عمومي واگذار نماید.

 مساحتموضوعردیف
)متر مربع(

مدت قرارداد 
)ماه(

مبلغ سپرده 
)ریال(

5.4125.000.000ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 201 واقع در ایستگاه شهید زین الدین)سالن فروش بلیت - روبروي بلیت فروشي - جنب آبسردکن( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(1

2۷.41263.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 116 واقع در ایستگاه شهید مفتح با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(2

4.51234.000.000ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 209 واقع در ایستگاه صادقیه)سالن تقسیم جنب راه پله- اتاق پلیس مترو( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(3

5.412۷6.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 20۷ واقع در ایستگاه شهید بهشتي)طبقه منفي سه- دسترسي به سكوي کهریزك- کنار ورودي سكوي قائم( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(4

6.151221.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 101 واقع در ایستگاه حسن آباد)سالن تجاري جنوبي- دسترسي به سكوي فرهنگسرا( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(5

11.۷1263.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 101 واقع در ایستگاه شهید بهشتي با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(6

2.51299.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 213 واقع در ایستگاه تئاترشهر)راهروي ارتباطي ورودي شماره 1- زیرگذر چهارراه ولیعصر)عج(( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(۷

601254.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 15 واقع در ایستگاه جانبازان)انتهاي سالن تجاري، ابتداي خروجي شماره2، خانه فرهنگ( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري( 8

4.5125.000.000ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 201 واقع در ایستگاه حسین آباد)سالن فروش بلیت - بین مجسمه حضرت سلیمان)ع( و اتاق فروش بلیت( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(9

22.81122۷.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 10۷ واقع در ایستگاه گلشهر)زیر پله محوطه شمالي ایستگاه( با کاربري آزاد  )مطابق فرم تعیین کاربري(10

19.81290.000.000ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 20۷ واقع در ایستگاه میدان جهاد)راهروي ورودي شرقي- شش غرفه( با کاربري بازارچه )مطابق فرم تعیین کاربري(11

3122۷.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 201 واقع در ایستگاه شهید بخارایي )سالن فروش بلیت – جنب پله سنگي( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(12

4.631238.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 205 واقع در ایستگاه شهید حقاني)طبقه منفي دو جنب دسترسي به سكوي کهریزك پایین پله ها( با کاربري آزاد  )مطابق فرم تعیین کاربري(13

801290.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 101 واقع در ایستگاه دروازه دولت)ورودي شماره سه ایستگاه بین پله هاي سنگي( با کاربري آزاد  )مطابق فرم تعیین کاربري(14

6.۷1222.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 101 واقع در ایستگاه ملت)سالن فروش بلیت – جنب اتاق مسئول ایستگاه و خروجي شماره 2( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(15

61245.000.000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 20۷ واقع در ایستگاه میرزاي شیرازي)سالن فروش بلیت ،جنب اتاق حراست ،روبروي آبسردکن( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(16

31257,000,000ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداري از فضاي تجاري شماره 20۷ واقع در ایستگاه دکتر شریعتي)طبقه منفي دو، پایین پله به سمت سكو کنار جعبه فایر باکس( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(17

1,81229,000,000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 204  واقع در ایستگاه میدان جهاد)سالن تقسیم، مشرف به دسترسي قائم، جنب نمازخانه( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(18

1,81226,000,000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري واقع در ایستگاه میرزاي شیرازي)ابتداي ورودي اصلي ایستگاه، همتراز خیابان شهید بهشتي( با کاربري آزاد )مطابق فرم تعیین کاربري(19

8,351254,000,000ارائه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره 203 واقع در ایستگاه نیروي هوایي)ضلع شرقي سالن تقسیم( با کاربري آزاد  )مطابق فرم تعیین کاربري(20

لذا از اشخاص حقیقي و حقوقي دعوت مي گردد به منظور دريافت اوراق مزايده و کسب اطالعات بیشتر با واريز مبلغ 1,000,000 ريال بابت اســــناد و پاکات مــــخصوص مزايده به حــــساب جــــاري 
700802749328 بانك شــهر )شعبه امام خمیني)ره( کد 264( در وجه شرکت بهره  برداري راه  آهن شــهري تهران و حومه تا ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/09/19 به نشاني: تهران- خیابان 

انقالب اســالمي- تقاطع حافظ - شــماره956- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها )مناقصات و مزايدات( مراجعه نمايند. تحويل اسناد مزايده تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1399/09/22 مي باشد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سايتhttp://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

- تاکید مي گردد اســناد مزايده فقط بصورت حضوري و براي اشــخاص حقوقي با ارايه معرفي نامه رسمي، کپي اساسنامه و آگهي آخرين تغییرات روزنامه رسمي قابل دريافت است. 
- اين آگهي در يكي از روزنامه هاي کثیراالنتشــار  به چاپ رسیده و هزينه آن به عالوه هزينه کارشناسي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.
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