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 دوشنبه 16 تیرماه 1399 
سال پنجم شماره 178

سیاست

بیژن مقدم

1- مجلــس یازدهم تازه در آغاز راه اســت. بخش عمده نمایندگان ســابقه حضــور در پارلمان را 
نداشــته اند. با آیین نامه آشنایی کامل ندارند و چه بسا برخی نیز از تاثیرکالم و رفتار خود به عنوان 
نمایندگان مردم غافل باشــند.برخی فکر می کنند اگر خبری را که هنوز نه به بار اســت و نه به دار 
در شــبکه اجتماعی اعالم کردند و در این امر از دیگران سبقت گرفتند کار خوبی کرده اند. بماند که 
اساساً بعضی در همان فضای قبل از نمایندگی گرفتار مانده اند و باید زمان بدهیم تا خود را در صحن 
مجلس بیابند و به جای شعارهای کم مشتری دنبال بهره گیری از اختیارات گسترده مجلس در اداره 
امور کشور و ارتقاء آن به رأس امور باشند.۲- رقبای سیاسی هم در همین یکی دو ماه برای مجلس 
کم نگذاشــته اند. تالش آن ها بهره گیری از »تئوری انگ« و زدن برچسبی به مجلس یازدهم است 
که همیشــه بر پیشانی آن بماند. هر چند در این امر موفق نخواهد شد اما، مواردی را هم داریم که 

دوســتانمان در مجلس بهانه و دســتاویز الزم را برای آن ها فراهم کرده اند که باید احتیاط بیشتری 
صورت گیرد.این احتیاط نه برای جلوگیری از طعن و فرصت طلبی مخالفان سیاسی، بلکه برای حفظ 
مردم و نیروهای انقالبی که به این مجلس رأی داده اند، ضروری اســت. نمایندگان، هیأت رئیس و 
رئیس مجلس باید مراقب باشند در بزنگاه ها با اتخاذ تصمیمات درست، امید افزایی کنند، نه این که 
خدایی ناکرده با خطاهای تاکتیکی و راهبردی خود را از چشم نیروهای انقالبی بیندازند. اتفاقی که 
برای برخی از جلوس کنندگان بر همان صندلی ها افتاده اســت. 3- درست است که نمایندگان هر 
یک هویت و شناسنامه ای مستقل دارند و نباید رفتار و مواضع آن ها را به کلیت مجلس سرایت داد اما 
فراموش نکنیم تک تک افراد هستند که یک هویت واحد را می سازند و پازلی از یک تابلوی بزرگ 
را تکمیل می کنند.هیأت رئیس مجلس باید در چارچوب وظایف خود مراقبت های الزم را داشته باشد 

و خیرخواهانه موارد الزم را به نمایندگان متذکر شود.

نگاه هفته

راه حل جبران مافات برجامی

 محمدجواد ظریف وزیــر امورخارجه دیروز به مجلس رفت و با 
ســخنان تند و توصیف هایی چون ذلیل و دروغگو روبه رو شد. 
برخــی نمایندگان انتقاد کردند که چرا با وجود برجام و مذاکرات 
5+1 و ... اما ســکه بــه 10 میلیون و دالر بــه ۲1 هزار تومان 
رسیده است؟ قیمت مسکن و خودرو، جهشی رشد کرده و قیمت 

کاالهای مختلف از جمله موادغذایی چند برابر شده؟
پاسخ ساده است. چون برجام نابود شده.

ســؤال: اما مقامات دولت و در رأس آنها حســن روحانی رئیس 
جمهوری و ظریف تاکید دارند برجام زنده اســت و به حیات خود 
ادامه می دهد. پاسخ: روحانی و ظریف و دولتش نمی خواهند قبول 
کنند برجام به پایان رسیده. یعنی تاثیرگذاری اساسی خود را برای 
ایران از دست داده و مانع از آسیب دیدن منافع ایرانی ها نمی شود.

آن ها وارد قمار خطرناکی شده اند تا به هر ترتیب این بیمار مرگ 
مغزی شــده را تا انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا )آبان 
99( برسانند و با این اقدام شاید در پی شکست ترامپ و پیروزی 
یــک دموکرات )جو بایدن( بتوانند نفس مســیحایی را به برجام 

برسانند و این توافق را بازگردانند.
اما این یک قمار بزرگ اســت. قماری با هزینه بزرگ ضربه به 

منافع ایران و ایرانی ها.
با خروج ترامپ از برجام در 18 اردیبهشت 97، برجام عماًل نابود 
شد. برجام در اصل توافقی میان تهران و واشنگتن بود و با خروج 
یک طرف، این توافق عماًل بالموضوع شد. روسیه، چین و اروپا 

نیز صرفًا شاهد توافق بودند.
مردم ایران قبل و بعد از برجــام را به خاطر دارند. قبل از برجام 
با تحریم های شدید و ُخردکننده آمریکا و سازمان ملل، صادرات 
نفت ایران و کســب درآمدهای آن به شکل جدی کاهش یافت. 
در نتیجه، در ســال 90، قیمــت دالر از حدود هزار تومان، بیش 
از ســه برابر افزایــش یافت. )به بیش از 3 هزار تومان رســید(. 
ســایر قیمت ها در حوزه خودرو، مســکن، انواع کاالها و به ویژه 

موادغذایی نیز شاهد همین افزایش قیمت بود.
بــا امضای توافــق برجام در ۲3 تیر 94، اوضاع آرام شــد و آب 
دوباره به جوی بازگشــت. صادرات نفت ایران از ســرگرفته شد 
و پولــش در اختیار تهران قرار گرفــت. تحریم های خفه کننده 
ایران، متوقف، تعلیق یا حذف شــدند. ایران دوباره نفس کشید. 
شــرکت های خارجی دوباره به ایران برگشتند. خودروهای جدید 
خارجی دوباره در ایران تولید شــدند. توتال به عسلویه برگشت. 
رشد اقتصادی و رونق کسب و کار به ایران برگشت. قیمت دالر، 
سکه و مســکن و خودرو متعادل شد. همه چیز به سمت شرایط 
عادی پیش می رفت تا اینکه ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز شد 

و همانگونه که وعده داد از برجام خارج شد.
با خروج ترامپ از برجام، عماًل این توافق به پایان رســید گرچه 
در شــکل و معنی و با اصرار ایران و اروپا، تنها در فرم و حداقل 
کارکرد مثبت باقی مانده است. توقف تحریم های سازمان ملل و 
اتحادیه اروپا علیه ایران بزرگترین مزیت های همین برجام بدون 
آمریکاست اما با بازگشــت تحریم های آمریکا، این مزیت ها به 

حاشیه رفته اند.
چــرا روحانی و ظریف از پذیرش مرگ برجام، خودداری می کنند 
و این اشــتباه بزرگ را مرتکب می شــوند؟ چون آن ها می دانند 
برجام، موضوع حیاتی و کلیدی دولت اســت. بدون برجام، دولت 

بالموضوع می شود.
اقــدام صحیح این بود که روحانی و دولتــش باید جلوی خروج 
آمریکا از برجــام را می گرفتند اما وقتی امریــکا از برجام خارج 
و تحریم ها علیــه ایران را برگرداند و تالش هــای بعدی نیز با 
شکســت روبه رو شــد آنها باید با شــرایط جدید خود را تطبیق 
می داننــد. با این واقعیت راهی برای جز اســتعفا و ترک دولت و 
اســتعفای زودهنگام نبود. زیرا دولِت گفتگو و مذاکره نمی تواند 
علیه مذاکره باشد. دولت ضدتحریم نمی تواند به تحریم ها خوش 

آمد بگوید.
با خروج امریــکا از برجام در اردیبهشــت 97، دوباره تحریم ها 
و فشــارهای خفه کننده آمریکا علیه ایران و ایرانیان بازگشت. 
صادرات نفت ایران و بازگشــت پول آن متوقف یا ســخت شد. 
ایــن تحریم ها، اقتصاد ایران را به نابودی نزدیک کرده اســت. 
ایران به تحریم های قبل از برجام برگشــت البته با تحریم های 
شــدیدتر آمریکا و مجری ســختگیرتر. نه تنها ایران، بلکه هر 
کشــور دیگری در جهان اگر تحت تحریم های شــدید آمریکا 
قرار بگیرد؛ اگر درآمد کشــور محدود شــود؛ اگر اقتصاد تحت 
فشــار جدی و ُخرد کننده قرار بگیــرد؛ اگر صادرات و واردات با 
محدودیت شدید و هزینه زا روبه رو شود اگر سرمایه گذاری های 
خارجی منع شود قطعًا شرایط خوبی نخواهد داشت و نتیجه آن 
می شــود افزایش قیمت دالر، کاهــش ارزش پول ملی، تورم و 
بقیه آمارهای و شاخص های اقتصادی منفی. اینکه برجام وجود 
دارد و کار می کند یک ناراست بزرگ است که روحانی و ظریف 
بــه مردم ایران می گویند و خــود و منافع ایرانیان را قربانی آن 
می کنند.اگر هم اکنون ســکه و دالر بــا 10 میلیون و ۲1 هزار 
تومان رکورد می زنند نتیجه گفتگو و مذاکره نیست بلکه نتیجه 
عــدم گفتگو و خودداری از مذاکره اســت. نتیجه عدم توافق و 
مرگ عملی برجــام پس از خروج آمریکا از این توافق اســت.

مسوولیت ســکه 10 میلیونی و دالر ۲1 هزار تومانی، بر عهده 
دولت روحانی و حکومت ایران است اما برعهده مذاکره و برجام 
نیست.راه حل فعلی چیست؟ اســتعفای سریع دولت، برگزاری 
انتخابات زودهنگام ریاســت جمهوری، اصالح قانون اساسی و 

اجرای تغییرات اساسی.

شروع مجلس یازدهم با شعار کمک به بهبود معیشیت مردم همراه بود. 
نمایندگان اذعان داشتند که قصد تقابل با دولت را ندارند و تمام هم و 

غم بهارستان نشینان رفع مشکالت مردم ذکر شد و بس.
اما با گذشــت یکماه و اندی از روی کار آمدن مجلس یازدهم شعارها 
رنگ و بوی دیگر گرفت. روز گذشته محمد جواد ظریف اولین میهمان 
بهارستان نشــینان بود البته میهمانی ای که چندان دل چسب نبود و 

رسم میهمان نوازی هم رعایت نشد!
نماینــدگان مجلس یازدهم دیروز در صحن علنی مجلس تا جایی که 
توانســتند به ظریف تاختند و سیاســت های وزارت امورخارجه را زیر 
ســئوال بردند. میهمانی دیروز ظریف در مجلس از جنس دیگری بود. 
این حضور نه تنها نشانی از همســویی دولت و مجلس نداشت بلکه 

مجلسی ها نشان دادند که شمشیر را برای دولت از رو بسته اند.
این شمشــیر از رو بســتن تنها به حضور ظریف در مجلس نیز ختم 
نخواهد شد بطوریکه تا لحظه تنظیم این گزارش نزدیک به ۲00 نفر از 

نمایندگان طرح سئوال از رئیس جمهور را کلید زدند.
در همین رابطه ایسنا نوشت »قرار بود مجلس یازدهم با داعیه انقالبی 
گری خود کمکی باشد برای به دولت برای حل مشکالت اقتصادی و 
معیشتی اما به نظر می رسد سر و صدا و جار و جنحال جای ارایه برنامه 

های سازنده را گرفته است.
جناح پیروز در انتخابات مجلس یازدهم شعار »نجات اقتصاد ایران« را 
بــرای خود انتخاب کرده بود و قرار بود با کنار رفتن مجلس دهم، آنها 
اقتصــاد ایران را نجات دهند. آنها مدعی بودند قصد مقابله با دولت را 
نداشته و هم و غم شان حل مشکالت اقتصادی مردم است .دولت هم 
این رویکرد مجلس را به فال نیک گرفت و از کمک آنها استقبال کرد. 
حســن روحانی در جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت 
همــکاری دولت و مجلــس اظهار کرد که »دولت دســت خود را به 
سمت مجلس یازدهم دراز می کند؛ ما از مجلس اخوت را می خواهیم، 
همانطور که همه ما از رهبری بزرگوارمان ابوت را می خواهیم. مطمئنم 
هستم که در این سال ســخت به مردم امید بیشتر و یأس بزرگی به 

دشمنان میدهیم و پیشرفت کشور را ادامه خواهیم داد.«
جامعه هم امیدوار بود که با همکاری دولت و مجلس شــاهد کاهش 
مشــکالت معیشتی خود باشد. با این حال مجلس در روزهای گذشته 
اقداماتی داشت که این امیدواری را کاهش داد. با آغاز مجلس به جای 
ارایه طرح های ســازنده، به تدریج خط و نشــان کشیدن برای دولت 
آغاز شد. در نامه روسای کمیسیون های مجلس به رییس جمهور آمد 
که»مجلس یازدهم با هدف احیای انقالبی گری پا به میدان گذاشــته 
و بر سر آرمان های خود خواهد ایستاد پس بنای آنچه سابقا با مجلس 

داشــته اید را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس یازدهم 
در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی نظیرند، سکوت نخواهند 

کرد.«
سخنگوی دولت متن این نامه را غیرسازنده و چالش برانگیز دانست و 
پاسخ داد که»ظرفیت طرح مسأله و حرکت به سمت تدوین راه  حل ها 
از نقطه ای آغاز می شــود که همه، مسئوالنه سهم خود را در پیدایش 
این وضعیت بپذیرند نه آن که ســنگر بگیرند و شــلیک به دیگری را 
مهم ترین وظیفه خود بشــمارند و به گونه ای سخن بگویند که گویی 
سیاســتگذاری و سیاســت در ایران تاریخ ندارد و از روز اول مجلس 

یازدهم آغاز شده است.«
بدیهی است که نظارت، تذکر،سوال واستیضاح از وظایف مجلس است 
اما در شرایطی که تحریم ها و کرونا، گلوی اقتصاد ایران را می فشارد، 
قوا باید کنار هم قرار بگیرند نه در مقابل هم. ســوال از رییس جمهور 
حق مجلس است اما برداشت جامعه از این سوال، تقابل دو قوا خواهد 
بود و این تقابل عالمت مثبتی برای بازار نخواهد داشــت.آیا سوال از 
رییس جمهور تاثیری بر کاهش قیمت ارز و ســکه و ســایر اجناس 
خواهد داشــت یا برگزاری جلســات کارشناسی دولت و مجلس برای 

اتخاذ تصمیمات فوری و کارآمد؟
نباید فقط شــعار حل مشــکالت داد اما تنها راه حل، کشاندن رییس 
جمهور به مجلس باشــد. آیا االن زمان فحاشی به وزیر خارجه است؟ 
قطع ســخنان ظریف در مجلس و دروغگو خواندن او مشکالت را از 

بین می برد؟
دولت در سال پایانی خود اســت و روحانی هم دیگر نمی تواند نامزد 
انتخابات باشد بنابراین نیاز نیست که مجلس برخورد جناحی با دولت 
داشــته باشد. مردم همانطور که امروز به کارنامه دولت نگاه می کنند، 

کارنامــه مجلس یازدهــم را هم ارزیابی خواهند کــرد. جامعه دنبال 
هیاهو،جار و جنحال،خط و نشان کشیدن و فحاشی کردن نیست، بلکه 
خواهان اجرای برنامه هایی برای کم کردن دغدغه های اقتصادی خود 
است. مجلس انقالبی یازدهم هم برنامه کاربردی ارائه کند. زیرا االن 
با این همه مشــکالت، زمان خوبی برای تقابل نیست.تا انتخابات هم 

زمان زیادی باقی است.
متن و حاشیه حضور وزیرخارجه در صحن مجلس  ��

محمدجواد ظریف دیروز میهمان بهارستانی ها بود اما این میهمانی با 
حواشی زیادی روبرو شد.

»ممنون از میهمان نوازی شــما« این جمله ای بود که از زبان ظریف 
در میان همهمه نمایندگان شنیده شد و همین جمله برای تصور آنچه 
در جلسه دیروز  بهارستانی ها و وزیر امورخارجه رخ داد کفایت می کند.

ســاعت نزدیک به 8 و 10 دقیقه بود که قالیباف زنگ جلســه علنی 
را با یک دســتور کار مهم یعنی »گزارش وزیر امور خارجه از مسائل 
خارجی و روابط بین الملل« به صدا درآورد. از آنجا که نمایندگان پیش 
از رســیدن به دروازه های خانه ملت، خط و نشان هایی برای دستگاه 
دیپلماسی و شخص وزیر کشیده بودند می شد حدس زد که این جلسه 
خالی از حاشیه نباشد؛ حدس و گمانی که رنگ واقعیت به خود گرفت و 

شاهد جلسه ای پر از تنش و طرح انتقادات تند و تیز بودیم.
سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی نیست ��

ظریف که می دانست روز سختی را در پیش دارد و ممکن است حرف ها 
و حتی توهین بشنود پشــت تریبون قرار گرفت. او صحبت های خود 
را با گفتن از تحول جهانی شــروع کرد و ادامه داد: »امروز دنیا شاهد 
یک تحول عمده در صد ســال و یا 70 ســال گذشته است که بعد از 
پایان جنگ جهانی دوم بی سابقه است. این تغییرات در روابط بین الملل 
بنیادین است به طوری که ماهیت بسیاری از مفاهیم و روابط در روابط 

بین الملل در حال تغییر است.«
هرچه او صحبت می کرد صدای همهمه نمایندگان و فریادهای گاه و 

بیگاه برای تذکر بلند می شد.
از آنجا که نمایندگان بیشــتر تمایل داشــتند درباره سیاست ایران در 
مقابل آمریکا بشــنوند، صحبت های ظریف هم حول این محور شکل 
گرفــت. او گفت: یکی از اقداماتی که آمریکا انجام می دهد، فشــار بر 
دوســتان ایران و هدف قرار دادن منافع ایران در منطقه است که این 
حوزه هم نیازمند به توجه ویژه ما هســت. مهم ترین هدفی که آمریکا 
دنبال می کند جدا کردن مردم از حاکمیت و ناکارآمد نشان دادن نظام 
و مشــروعیت زدایی از نظام است. اگر دوستان نگاهی به کتاب جان 
بولتون بکنند می بینند که در پشت همه سیاست هایی که آمریکا به نام 

فشار حداکثری دنبال می کند این اهداف نهفته است.
 صحبت های ظریف به گفتن از اتحاد و انســجام درونی هم رسید و 
گفت: »سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست به همین 
دلیل سیاســت خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم 
رهبری اســت و سیاســت های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را 
مقام معظم رهبری تعیین می کنند. این یعنی اجتناب از دوگانه سازی و 

دعوای داخلی در حوزه سیاست خارجی.«
وزارت خارجه در سیبل نمایندگان ��

بعــد از صحبت های محمدجواد ظریف، نوبت به نمایندگان رســید تا 
تذکراتشــان را خطاب به وزیر امور خارجه مطرح کنند؛ میکروفن های 
آنها به نوبت باز می شــد و صحبت ها مانند تیر به ســمت وزیر نشانه 
می رفت. از دالر ۲0 هزار تومانی گرفته تا قیمت مسکن و ماشین تنها 

یک مقصر داشت و آن وزیر امورخارجه بود.
ذبیح اهلل اعظمی )نماینده جیرفــت(: وزارت امور خارجه و دیپلمات ها 
سربازان خط مقدم جبهه مقاومت هستند، تضعیف وزارت امور خارجه 
خصوصاً دیپلمات های ارشد در شرایط فعلی مغایر امنیت ملی و منافع 
کشــور است، جلسه اخیر شورای امنیت نشــانه جلسات شبانه روزی 

شخص وزیر است.
مهرداد ویس کرمی )نماینده خرم آباد(: تا کی ما باید از اعتماد کودکانه 
بــه آمریکای جهانخوار و اروپای فریب کار ضربه بخوریم و فرصت ها 
را بسوزانیم. ما به جای تکیه بر سیاستهای نظام لیبرال باید به خداوند 
متعال اعتماد می کردیم. چرا سیاست مداران از مبارزه با شیطان خسته 
شــده اند و آن را به جامعه تلقین می کنند. شما فرصتهای بزرگ پیش 
روی ملت ایران را به امید لبخند آمریکا و اروپا نسوزانید، باید به جای 

کدخدا به خدا اعتماد کرد.
رمضانعلی سنگدوینی )نماینده گرگان(: آقای ظریف شما اعالم کردید 
که سیاست های ما همیشه موفقیت آمیز بوده است اما در مسیری که 
طی کردید همیشــه منفعالنه بودید و ارتباط تجاری و اقتصادی ما در 
زمینه صادرات تعطیل اســت. بهتر است مثل سردار سلیمانی ها باشید 
تا این مملکت را از شر داعش ملعون نجات دادند و باید به فکر مردم 
باشید و مسیر صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور از طریق ارتباط 

با همسایگان را طی کنید.
موسی غضنفرآبادی )نماینده بم(: آمریکا برای همیشه برای ملت ایران 
منفور و غیرقابل تحمل است. شــما وزیر خارجه کشوری هستید که 
مردان شجاعی مثل حاج قاســم، شهید همت، شهید کاظمی، شهید 
باقری و شهید حججی داشته و دارد. لذا با شهامت و در تراز وزیر امور 
خارجه ملت شجاع، دلیر، قهرمان و والیی ایران موضع بگیرید و بدانید 

چنین ملتی پشت سر شماست.
احمد راســتینه )نماینده شهرکرد(: شما از کاهش فشار بر مردم سخن 
می گویید در حالی که شــرط های برجامی، سقوط آزاد ارز و مشکالت 
اقتصادی را برای مردم رقم زده است، اقتصاد دالرمحور حرکت ذلیالنه 
وزارت خارجه را رقم زده است؛ از شهید حاج قاسم سلیمانی سخن می 

گویی، دیپلماســی ایشان با مقاومت نتیجه داد که این رویه در وزارت 
خارجه متفاوت اســت. دالر ۲0 هزار تومانی را باید دالر برجامی نامید. 
این همان گالبی هایی است که وعده اش را به مردم داده بودید. از شما 
می خواهیم پیام اقتدار ملت را با پایان سیاست برجامی و خروج از آن با 

شجاعت به مردم و دنیا مخابره کنید.
محمد مولوی )نماینده آبادان(: ســردار حاج قاسم سلیمانی دلها را فتح 
کــرد، بعد از این فتح الفتوح چه کردید؟ مگر نه اینکه مدعی هســتید 
تسهیل گر امور اقتصادی هستید، اصاًل در وزارت امور خارجه کارشناس 
اقتصادی دارید، اگر کارشناســان این وزارتخانه را به عنوان اقتصادی 
معرفی می کنید اما آنها دارای مدارک تحصیلی مرتبط با امور فرهنگی 

و سیاسی هستند.
محمد صفایی )نماینده گناباد(: آقای ظریف! مجلس یازدهم را چگونه 
تصور کردید و چه تصوری از ما در ذهن شماســت؟ شــما تحوالت 
بین المللی پســاغرب را در عمل باور ندارید چرا که پس از شــهادت 
حاج قاســم سلیمانی پیام ذلت به غرب فرستادید. وزیر امور خارجه در 
مجلس بحث از وحدت ملی و فراجناحی بودن می زند اما در نشســت 
با کری می گوید که اگر ما با شما به توافق نرسیم، جریان رادیکالیسم 

روی کار می آید!
محمود احمدی بیغش )نماینده شــازند(: در ارتباط با قرارداد چین مثل 
برجام عمل نکنید. این قرارداد بایــد در اختیار نمایندگان قرار گیرد و 
قصد دولت از این قرارداد روشــن باشــد. یکی از نکاتی که پیرامون 
سیاست خارجی ما وجود دارد رویکرد منفعالنه و تک بعدی آن است. 
هفت ســال است سیاست خارجی را به برجام گره زدید. آمریکا دست 
چدنی اش را از زیر دســتکش مخملی بیــرون آورده و ما تازه این را 
فهمیده ایم. دستمان خالی اســت و سرمان کاله رفته شاید هم کاله 
نرفته و خودمان می خواســتیم. ما همچنان منتظر اروپا ماندیم و اروپا 
امروز شمشیرش را از رو بسته و به دنبال پرونده سازی در شورای حکام 

است و ما همچنان منفعلیم همه جهان 5+1 نیست.
میدان داری رئیس کمیســیون امنیت ملی علیــه ظریف؛ چرا به چین 

بی مهری کردید
مجتبی ذوالنوری نماینده قــم که در مجلس دهم برجام را در صحن 
علنی به آتش کشید، امروز هم بدش نمی آمد آتشی به پا کند که البته 
شــان ریاست کمیسیون امنیت ملی دســت و پایش را بسته بود اما با 
این وجود هرآنچه در توان داشــت را به کار بست تا در آخرین تذکر، 
آخرین پیکان های نقد را حواله وزارت امور خارجه و شخص وزیر کند.او 
گفت: »آقای ظریف! به کسی که نباید اعتماد می شد تمام اعتماد را به 
آنجا متمرکز کردید که البته خروجی این کار چیزی جز این که هست 
نمی تواند باشد.«ذوالنوری ادامه داد: »ما مخالف دیپلماسی و دیپلماسی 
فعال نیســتیم. ما مخالف رابطه با دنیا نیستیم. ما نمی گوییم مسائل را 
باید در عرصه بین المللی رها و ترک کنیم. مسأله اینجاست که مسیر 
را نباید عوضی رفت. شما مسیر را از ابتدا کج رفتید. تضمین نگرفتید. 
اگر می دانستید چرا خالفش را عمل کردید و اگر نمی دانستید در طول 
مذاکرات مقام معظم رهبری کراراً تذکر دادند، چرا توجه نکردید؟«او از 
بی مهری دولت به چین انتقاد کرد و گفت: »چرا به عنوان مذاکره سه 
ســال منطقه را رها کردید؟ وقتی شما می دانستید وضعیت این چنین 
است، چرا پیمان های دو جانبه مالی و پولی با کشورهای همسایه برقرار 
نکردید؟ چرا با کشــورهایی مثل چین که ما باید مهم ترین ارتباط را با 
آنها داشته باشیم،  علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری بی مهری کردید 
و ما مدت های طوالنی در این کشــورها ســفیر نداشتیم و دیپلماسی 

اقتصادی ما تعطیل بود.«
ممنون از میهمان نوازی تان ��

تذاکرات تمام شــد و محمدباقر قالیباف از ظریف خواســت تا پشت 
تریبون قرار بگیرد. همینکه وزیر خارجه خواســت صحبت هایش را 
شــروع کند دوباره همهمه نمایندگان آغاز شد؛ آن ها مقابل جایگاه 
هیات رئیسه جمع شــده بودند و فریاد می زدند تذکرات قالیباف هم 

هیچ تاثیری نداشت.
در این لحظه ظریف در کنایه به این فریادها که مانع از صحبت های 
او می شد گفت: »انگار دوستان نمی خواهند بشنوند؛ من زیاد مزاحم 
شما نمی شوم«. در همین لحظه یکی از نمایندگان فریاد زد »بهتر« 
ظریف هم در پاســخ به این حرف گفت: »ممنون از میهمان نوازی 

شما«
کریمی قدوسی نماینده مشهد هم که از مجلس نهم کمر به مخالفت 
با دولت و وزارت خارجه بسته بود امروز در حلقه موافقان و مریدانش 
در مجلس یازدهم از انزوای چهارساله خارج شده بود و پرو بالی گرفته 

بود. او ایستاده بود و با همه قدرتش فریاد می زد.
ظریف در این لحظه صحبت هایش را ادامه داد و گفت: »ما آمده ایم 
این جا با هم آینده کشور را بهتر بسازیم مقام معظم رهبری فرمودند 
که اگر شــما هم گزارش مالقات های ظریــف و برخوردش را با آن 
طرف دیده بودید، مثل من او را شجاع، انقالبی و صادق می دانستید. 
آن چه اتفاق افتاد آن نبود که شما گفتید من هیچ گاه مسائل داخلی 

را به خارج نبردم.«
همین جمله ها کافی بود تا دوباره فریاد و همهمه نمایندگان مخالف 

اوج بگیــرد. در این لحظه ظریف ادامــه داد: هر چه گفتم را از مقام 
معظم رهبری شــنیدند که اگر دروغ بود ایشان گفتند صادق بودم و 

اگر راست گفتم ایشان گفتند شجاع هستم.
او گفــت: »جمهوری اســالمی ایــران باید در برابر سیاســت های 
آمریکا بایســتند و جمهوری اســالمی در برابر سیاست های آمریکا 
ایســتاده است. هفته قبل دیدید که در شورای امنیت چگونه در برابر 
سیاست های آمریکا ایستادم و کسانی که قباًل هم در وزارت خارجه 
بودند همین گونه ایستادند. شما هم بایستید همه با هم می ایستیم اما 
باید کاری کنیم که آمریکا نتواند از اقدامات ما برای اهدافش استفاده 
کند. باید کاری کنیم که بتوانیم قدرت جمهوری اسالمی ایران را در 
منطقه و جهان نهادینه کنیم. دو گانه ســازی کاری از پیش نمی برد 
باید سیاست خارجی در خدمت مقاومت و قدرت منطقه ای جمهوری 

اسالمی در خدمت پیشبرد اهداف مردم ایران باشد.«
وزیر خارجه ادامه داد: »باید از تمام امکانات برای بهبود معیشت مردم 
و قدرت ملی ایران اســتفاده کنیم. شما هر چه می خواهید بگویید اما 
من و شهید سلیمانی هر هفته با هم جلسه داشته و هماهنگ کردیم 
هر چه در منطقه انجام دادیم با هماهنگی هم بود. آن هایی که شهید 
سلیمانی را می شناسند و با او دم خور بودند و آنهایی که با سید حسن 
نصر اهلل و مقاومت عراق و لبنان دم خور هســتند، آن ها می دانند که 

روابط ما چگونه بود، نه شما.«
در ایــن لحظه یکی از نمایندگان با فریاد به قالیباف گفت که ظریف 
با ایــن صحبت هایش به نمایندگان توهیــن می کند و می گوید که 

نمایندگان نمی فهمند.
ظریف در واکنــش گفت: من گفتم که آنها نمی دانند. بی جا می کنم 
که بگویم شــما نمی فهمید، شما نماینده ملت هستید ملت ما فهیم 
است شما هم نمایندگان ملت فهمیم هستید و من در برابر نمایندگان 
ملت با کمال خضوع حضــور پیدا می کنم، حرف ها و توهین ها را به 
جان می خرم. من وظیفه دارم از شما به عنوان نمایندگان مردم بزرگ 
ایران بشــنوم و به گوش جان بشــنوم و تشــکر کنم. از انتقادات و 
حتی تندی های شما تشکر می کنم اما بدانید همه ما در یک کشتی 
هستیم آمریکا لیبرال، اصالح طلب، اصولگرا، انقالبی و ضد انقالبی 
نمی شناسد رژیم صهیونیستی با کل ایران و تمامیت اراضی ایران و 
جغرافیای ایران مخالف است و اصالح طلب و اصول گرا نمی شناسد. 

خودمان در این کشتی نشسته ایم و همه با هم در این کشتی هستیم. 
باید اقتصاد را با هم پیش ببریم. قســمت عمــده اقتصاد ما بخش 
خصوصی اســت و ما در تمامی موارد بخش خصوصی را به عنوان 
موتور محرکه اقتصاد می شناسیم و معتقدیم باید به بخش خصوصی 
کمک کنیم برای همین در هر ســفری که رفتم بخش اقتصادی را 
با خود بردم. اگر هم ســفر نمی روم چون کشــورها آمادگی پذیرش 
ندارند در دوران کرونا بیشــترین ســفر وزیر خارجه را داشتم که به 
ترکیه، سوریه و روســیه رفتم و به عراق خواهم رفت. همکارانم به 
افغانســتان رفته و روابط بین دولت افغانستان را اصالح کردند. صلح 
بین افغانســتان را پیگیری کردند در همســایگی بیشترین تالش را 

انجام می دهیم و ان شاءاهلل موفق می شویم.
وزیر امور خارجه ادامه داد: این که ترکمنســتان مرزهایش را بســته 
و حتــی اجازه ورود بــه هموطنانش را به خاطــر کرونا نمی دهد ما 
نمی توانیم تغییر بدهیم همکاران من هر روز با کشــورهای همسایه 
صحبت می کنند مرزهای ترکیه باز شده و بسیاری از مرزهای عراق و 
ارمنستان و آذربایجان، افغانستان و پاکستان باز شده و روابط با عمان 
و امارات متحده و کویت و قطر را باز کرده که اینها فقط با دعا نبوده 
ما همواره معتقد بودیم که یک قدرت در دنیاســت و نباید آمریکا را 
قدرت دانســت. آمریکا را قدر قدرت ندانیم برجام تحمیلی بر آمریکا 
بود که تاریخ را آینده نشــان می دهد برجام سند افتخار ایران همواره 

خواهد بود و ان شاءاهلل در تاریخ ثبت خواهد شد.
ظریــف بعد از گفتن این حرف ها به درخواســت قالیباف به تذکرات 
نماینــدگان هم گوش داد. تذکراتی کــه در خالل آن بازهم کلمات 
و نقدهایی تند روانه وزیر دســتگاه دیپلماسی شد اما ظریف به مثابه 

همیشه با خنده وارد صحن شد و با خنده خارج شد.

رضا غبیشاوی 

مجلس یازدهم شمشیر را از رو بست

آغاز رویارویی بهارستان با پاستور

امیر دیانی

سیاست خارجی حوزه 
دعوای جناحی و گروهی 

نیست به همین دلیل 
سیاست خارجی در قانون 
اساسی در حوزه اختیارات 
مقام معظم رهبری است و 
سیاست های کلی نظام در 
حوزه سیاست خارجی را 
مقام معظم رهبری تعیین 

می کنند.

باید از تمام امکانات 
برای بهبود معیشت 

مردم و قدرت ملی ایران 
استفاده کنیم. شما هر 

چه می خواهید بگویید اما 
من و شهید سلیمانی هر 
هفته با هم جلسه داشته 
و هماهنگ کردیم هر چه 
در منطقه انجام دادیم با 

هماهنگی هم بود. 

سخنی با مجلس یازدهم
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اقتصاد

آشفته بازار طال به دیگر فلزات هم 
سرایت کرد

  افزایش سود معامالت
 پالتین و نقره

هرج و مرجی که بازار طــال را از ماه مارس با توجه 
به شــیوع گسترده کرونا در سراسر جهان درگیر کرده 

اکنون به بازار دیگر فلــزات گرانبها نیز راه یافته که 
در نتیجــه آن جابجایی قیمت ها و افزایش فهرســت 

موجودی نقره و پالتین را در برداشته است.
 آغاز آشــفتگی بازار طال به ماه مــارس بازمی گردد 
زمانی کــه پروازها و واحدهای تولیــدی به تعطیلی 
کشیده شــدند و معامله گران آتی طال نگران از عدم 

بودند. آتی  قراردادهای  به موقع  تحویل 
این امر باعث شــد تا معامالت آتی کــه نزدیکترین 
قیمــت را بــه معامالت لنــدن دارنــد، در این میان 

ســود معامالت هم افزایش یافــت و در نهایت تغییر 
برخی از موقعیت هــای معامالتی را در معامالت آتی 
نیویورک به همراه داشــت. نشانه هایی وجود دارد که 
نشــان می دهد این پویایی بــازار تنها محدود به طال 

نیست.
معامالت آتی نقــره و پالتین هــم از ابتدای آوریل 
مراحل مختلف افزایش قیمت را پشت سر گذاشته اند، 
سود معامالت این دو فلز گرانبها نیز همچون طال در 

افزایش گذاشته است. به  معامالت رو 

اکرم شعبانی

اندر احواالت تولید در کشور

دهم تیرماه را به تصویب شــورای عالــی انقالب فرهنگی روز 
صنعــت و معدن نامیده انــد و کلیه بخش ها اعــم از دولتی و 
خصوصی ســعی بر آن دارند که این روز را با تشــکر از فعاالن 

حوزه صنعت و معدن و اهدای لوح و تندیس گرامی بدارند.
کشــور ایران با دارا بودن حدود ۶8 نــوع ماده معدنی جزو 15 
کشــور برتر از لحاظ ماده معدنی در جهان اســت، اما ســؤال 
مهم این اســت چرا از این ظرفیت بی نظیر که می تواند نیروی 
محرکه اقتصاد با قابلیت ایجاد شــغل، رشد، جهش تولید و رفع 

فاصله طبقاتی در کشور باشد استفاده نمی شود؟
در حال حاضر صنایع ما با مشــکالت زیادی روبرو هستند، که 
باعث تعطیل شــدن واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی شــده 
اســت که رفع این مشــکل تالش و همت مضاعف سه قوه را 
می طلبد. از جمله مســائلی که عزیزان حوزه صنعت و معدن با 
آن مواجه هستند می توان به مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی 

اشاره کرد.
واحدهای تولیدی برای رفع مشکل نقدینگی و خرید مواد اولیه 
برای راه اندازی خط تولید دست به دامن بانک و وام های بانکی 
با بهره باال می شوند که این خود در آینده مشکل جدیدی بوجود 
می آورد به نــام عدم توانایی در بازپرداخــت وام که در نهایت 
موجــب پلمپ واحدهای تولیدی و بیــکاری کارگران آن واحد 

می گردد و تولیدکننده را از ایجاد کار تولیدی دلسرد می کند.
دولت باید مکانیزم مناسب برای تأمین سرمایه های در گردش 
واحدهای تولیدی ایجاد کند و مشــکل نقدینگی این واحدها را 

حل کند.
از دیگر مسائلی که واحدهای تولیدی با آن روبرو هستند زمان 
طوالنی برای ایجاد پروانه بهره برداری است. تولید کننده باید 
در کمترین زمان ممکــن واحد تولیدی خود را به بهره برداری 
برســاند و به اینصورت نباشــد که کلیه وقت و انرژی خود را 
در وزارت صمت بــرای گرفتن مجوز که می تواند بخشــی از 
مشکالت دولت که اشتغال هست را بر طرف نماید، تلف کند.

در اینجا می توان به عدم داشــتن صنایع به روز و یا دشواری در 
به روزرســانی واحدهای تولیدی اشــاره داشت که موجب شده 
است از معادن و یا واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت استفاده 
شــود. کشور از منظر منابع طبیعی و معادن در بهترین وضعیت 
قرار دارد امــا از لحاظ صنایع یعنی اســتخراج و بهره برداری 
از ظرفیت موجود با مشــکل جدی روبرو اســت که می توان با 
اســتفاده از شــرکت های دانش بنیان، داخلــی و ایجاد ارتباط 
بین دانشــگاه، صنایع و معادن و یا تأمین دستگاه بوسیله سایر 

کشورها این مشکل را از سر راه صنایع و معادن برداشت.
راهکار پیشــنهادی بنده برای صنایع و معادن، داشــتن دیدگاه 
همه جانبه به بخش صنعت، معدن و تجارت می باشــد و نقاط 
ضعف و قدرت، فرصت ها و تهدیدهای این سه بخش باید با هم 
بررســی گردد که تصویب یک آیین نامه برای یکی از بخش ها 
به بخش دیگری لطمه نزند و قانونی که تصویب می شود باعث 

شکوفایی صنعت و معدن و حتی تجارت شود.
صنایع و معادن ما نباید خام فروشــی کننــد بلکه باید با بهبود 
صنایع باال دستی، پیشــرفت تکنولوژی، ایجاد ارزش افزوده و 
اســتفاده از تجار و بازرگانان برای ایجاد بازار صادراتی فعالیت 
نمایند. این بازار می توان ظرفیت ۶00 میلیونی موجود در منطقه 

و یا یک میلیاردی کشورهای اسالمی باشد.
* عضو اتاق بازرگانی تهران  

ن  �� ۱میلیــو ۰
۲۰۰هزار تومان؛ رکورد جدید قیمت سکه

قیمت هر قطعه ســکه بهار آزادی طرح جدید در معامالت بازار 
آزاد تهران به 10 میلیون ۲00 هزار تومان رسید. 

۲۰هزار و ۵۰۰تومان؛ آخرین قیمت دالر ��
قیمــت فــروش دالر در صرافی هــای بانکی بــه ۲0هزار و 

500تومان رسید. 
۱۵ میلیون تومان؛ ارزش روز سهام عدالت ��

ارزش روز ســهام عدالت 53۲هزار تومانــی حدود 15 میلیون 
تومان شده است. 

۲۲میلیون خانوار؛ مشموالن وام یک میلیونی ��
معــاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون،کار و رفــاه اجتماعی از 

پرداخت وام یک میلیونی کرونا به ۲۲میلیون خانوار خبر داد. 
۲۴۳۰ نفر؛ مجوز جدید استخدام در آموزش و پرورش ��

مدیرکل مشــاوره، امور تربیتی و مراقبت در برابر آســیب های 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از استخدام نزدیک به ۲430 

نیروی مشاور در آموزش و پرورش خبر داد. 
۷.۵درصد؛ کمترین میزان افزایش اجاره بها ��

آذربایجــان غربی با 7.5درصد کمتریــن میزان نرخ تورم اجاره  
بهای مسکن در بهار 99 را داشته است. 

۹میلیون و ۵۰هزار تومان؛ قیمت سکه ��
 قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 9میلیون و 50هزار 

تومان رسید. 
۲۲میلیون خانوار؛ مشموالن وام یک میلیونی ��

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پرداخت 
وام یک میلیونی کرونا به ۲۲میلیون خانوار خبر داد. 

۲۱۶ درصد؛ بازدهی بورس در سال جاری ��
نماگر بورس تهران توانســته طی فصل بهار و دو هفته نخست 
تیر ماه، بازدهی ۲1۶ درصدی را برای سهام داران به ارمغان آورد. 

تحلیل

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه قیمت مسکن وابسته به قیمت 
دالر اســت، گفت: ســرمایه گذاری در این حوزه بیشتر از هر بازار 

دیگری به افراد توصیه می شود.
 محمود باقری گفت: رشد اقتصادی کشور طی 10 سال اخیر صفر 
بوده درحالی که جمعیت کشور طی همین مدت 14 درصد افزایش 
یافته است که به معنی فقیرترشدن خانوارهاست و این فقر در تمام 
جوانب اقتصادی خانوار تأثیر گذاشــته است. از طرفی این فقر هم 
به طور مســاوی بین جامعه تقسیم نشده در نتیجه شکاف طبقاتی 

هم افزایش یافته است.
وی افزود: همچنین چند ســال است که ما دوره های تورمی پیاپی 
داشــتیم که در کنار مشکالت باال شرایط را سخت تر کرده است و 
مســکن هم با توجه به اینکه بخش مهمی از اقتصاد ما اســت، از 
تاثیرات این مشکالت مستثنی نبوده که نتایج آن را امروز در بازار 

مسکن می بینیم.
این کارشناس با بررسی اقدامات دولت ها از سال های 7۶ تا 99 در 
بازار مسکن، ادامه داد: در بهار 7۶ در تهران متوسط قیمت مسکن 
برای هــر متر مربع، 1۶0 هزار تومان و وام مســکن 3.5 میلیون 
برای متاهل ها و ۲.5 میلیون برای مجردها بود. حداقل حقوق هم 
۲۶ هزار تومان بود و در این ســال برای خرید یک خانه ۶0 متری 
معادل 13 سال از حداقل حقوق باید پس انداز می شد. در سال 84 
و انتهای دوره آقای خاتمی که بهترین دوره اقتصادی کشور پس از 
انقالب بود، متوســط قیمت هر متر مربع مسکن، 578 هزار تومان 
شــد، قیمت وام مسکن هم 18 میلیون تومان و حداقل حقوق هم 
13۶ هزار تومان بود، یعنی در این سال برای خرید خانه ۶0 متری 

۶ سال پس انداز حقوق کافی بود.
وی افزود: در انتهای دوره آقای احمدی نژاد، متوسط قیمت هر متر 
مربع خانه 4 میلیون تومان، وام مسکن ۲0 میلیون تومان و حداقل 
حقوق 5۲۶ هزار تومان و برای خرید خانه ۶0 متری باید ۲7 سال 
حقوق پس انداز می کردید. اما خرداد 99 متوســط قیمت مســکن 
به متری 18 میلیون تومان، وام مســکن به ۲40 مییلیون تومان و 
حقوق هم ۲ میلیون و ۶00 تومان است که با این حساب ۲1 سال 

نیاز به پس انداز برای خرید یک خانه ۶0 متری است.
قیمت مسکن، وابسته به نرخ دالر ��

باقــری با بیان اینکه کاهش عرضه و تولید مســکن شــرایط را 
ســخت تر کرده است، گفت: ما ساالنه به یک میلیون مسکن نیاز 
داریم ولی 4 ســال است که تولید ما در حد 300 هزار واحد است و 

جدای از مسئله تورم یکی از دالیل مهم افزایش قیمت هم همین 
کاهش عرضه اســت. وی افزود: به طور کلی پیش بینی در اقتصاد 
ایران سخت شده اســت اما اتفاقی که در حوزه مسکن افتاده این 
اســت که ما در گذشته یک تأخیر فازی در افزایش قیمت مسکن 
نســبت به دالر داشــتیم و اگر دالر جهشی می کرد با ۶ ماه تأخیر 
خودش را در قیمت مسکن نشان می داد. امروز این تأثیر آنی شده 
است که خیلی بد است و وضعیت قیمت مسکن را به سمتی می برد 
که با قیمت دالر حرکت کند و پیش بینی می کنم که این اتفاق در 

آینده هم ادامه داشته باشد.
هر چه زودتر در مسکن سرمایه گذاری کنید ��

این کارشــناس در رابطه با اینکه ســرمایه گذاری در بازار مسکن 
چه چشــم اندازی دارد، گفت؟ نقدینگی ســال گذشته 35 درصد 
افزایــش یافته و بازارهای موازی ظرفیــت این حجم نقدینگی را 
ندارند یعنی شــما نمی توانید بروید 50 میلیــارد طال یا ارز بخرید 
چون محدودیت های زیادی دارد. بورس تهران هم با اینکه بسیار 
رشد کرده است ولی بسیاری از سرمایه گذاران عمده خیلی نگران 
کننده بــه اوضاع بورس نگاه می کنند. به نظر بســیاری در اولین 
دوره ای که تزریق نقدینگی به بورس متوقف شود، سقوط شدیدی 
خواهیم داشــت و ترجیح می دهند اموالشان را به سمتی ببرند که 
امنیتش بیشتر است.وی ادامه داد: پس هیچ حوزه ای در سال 99، 
جذابیت و ظرفیت جذب ســرمایه را به اندازه بازار مسکن ندارد و 
فقط هم اینطور نیست که بگوییم می شود سرمایه های کالن جذب 
این بخش شوند بلکه شهرستان ها هم برای سرمایه های کوچک 
مناسب است.به گفته باقری هیچ زمانی برای خرید خانه دیر نیست 
و بهتر است افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند، هرچه زودتر اقدام 

به خرید خانه کنند.
مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها ��

وی در رابطه با این مصوبه گفت: این مداخالت و اقدامات دستوری 
سابقه طوالنی در اقتصاد ما دارد و با اینکه مهم ترین دلیل افزایش 
قیمت مسکن، تورمی است که سیاستهای دولت آن را ایجاد کرده 
اســت، اما خود دولت هم بجای اینکه به دنبال اصالح ریشه های 
این افزایش قیمت باشــد، دســتور می دهد که این افزایش قیمت 

متوقف شود.
این کارشــناس ادامه داد: حتی ابزارهــای الزم هم برای مقابله با 
افزایش اجاره ها وجود ندارد چون مالکان می توانند خانه های خود را 
خالی نگه داشته و مستاجران را مجبور به تخلیه کنند، چرا که بخش 
زیادی از قراردادها هم به طور دســتی در بنگاه ها بسته می شود و 
قابلیت پیگیری ندارند و مستاجران مجبورند با موجران تعامل کنند. 

در نتیجه دولت هرجا دخالت کرده وضعیت بدتر شده است.
ایرادات طرح اقدام ملی مسکن ��

باقری با تاکید بر اینکه در هنگام ســاخت پروژه هایی از این دست 
باید مطالعات اجتماعی انجام شــود، یادآور شد: در طرح اقدام ملی 
مسکن به اهمیت محالت بی توجهی شده است که این کار فساد 
و جرم را افزایش می دهد. همچینین باید دقت شود که مثل تجربه 
مســکن مهر مکان های پرت و بی نام و نشــان برای ساخت آن 

انتخاب نشود که مشکالت دسترسی وجود داشته باشد.
وی تاکیــد کرد: همچنین برای این طرح تخمین زده اند که هزینه 
هر متر مربع خانه ۲ میلیون می شود، درحالی که همین االن قیمت 
ســاخت هر متر خانه ۶0 تا 40 درصد افزایش یافته است و به دو 
و نیم تا 4 میلیون تومان رســیده است. جدای از هزینه انشعابات و 
شهرســازی اگر هزینه این طرح 40 هزار میلیارد تخمین زده شده 

است، در واقع 80 هزار میلیارد است.
باقری همچنین در رابطه با مشکالت تأمین منابع این طرح گفت: 
چون گفته شــده که از منابع بانک مرکزی برداشته نمی شود و از 
بانک ها اســتفاده می شود و با اینکه ســود آن 18 درصد است اما 
همین االن نرخ تأمین پول برای بانک ها بیشتر از 18 درصد است 
و مشخص نیست منابع آن از کجا تأمین خواهد شد. چون نمی شود 
بانک ها پول ۲3 درصدی تأمین کند و با سود 18 درصد تسهیالت 
بدهند و همه این ها در شــرایطی اســت که بانک ها مشــکالت 
عدیده ای دارند و در زیان هســتند؛ پس تأمین مالی این طرح را با 

مشکل مواجه می کند.
وی افزود: از نظر سیاســی هم چون سال آخر دولت است و هیچ 
مدیری حرف باال دســت خود را گوش نمی دهد به نظر نمی رسد 
موفقیت آمیز باشد. طرح هایی که دولت از اول دوره دنبال می کرد، 
اجرا نشد چه برسد به سال آخر که ناپایدار است. در نتیجه من چشم 
اندازی نمی بینم که تا ســال 1400 این 400 هزار واحد اعالم شده 

ساخته شود.
مالیات بر خانه های خالی ��

نرخ ســرمایه گذاری مســکن در دهه 90 برابر 1.5 درصد بود و در 

دوره آقای خاتمی به 5 درصد هم رسید، امروز حتی این نرخ منفی 
است. اما دولت بجای سیاست های تشویقی و اعطای امتیاز بیشتر 

به دنبال بی انگیزه کردن افراد برای ورود به این حوزه است.
وی افزود: قوانین مالیاتی 7 ســال است که اصالح نشده و بخشی 
از این قوانین برای درآمد اســت و برخی برای این است که افراد 

تشویق شوند، خانه بسازند.
آماری که وزارت مسکن از خانه های خالی می دهد معلوم نیست از 
کجا آمده است و دقیق وشفاف نیست. می گویند دو و نیم میلیون 
خانــه خالی داریم که حتی منطقه و پراکندگی آن هم مشــخص 

نیست.
باقری در پاسخ به این پرسش که چرا افراد خانه های خود را خالی 
نگه می دارند؟ گفت: به این دلیل که حساب می کنند اگر این خانه را 
اجاره بدهند درآمدی که از اجاره کسب می کنند، ممکن است کمتر 
از افت قیمت خانه پس از یک سال استفاده باشد، پس در مناطقی 
که لوکس هستند افراد ترجیح می دهند خانه های خود را نگه دارند 
و عرضه آن تاثیری در بازار ندارد. همچنین افراد فکر می کنند اگر 
خانه خود را بفروشــند آنقدر افزایش تورم زیاد است تا بخرند برای 
مثال 10 درصد ارزش ملک را از دست دادند پس وارد بازار فروش 

هم نمی شوند.
به گفته این کارشــناس بنابراین این مالیات اگر به حدی نباشد که 
فرد مجبور نشــود، خانه ها باز هم خالی خواهد بود یعنی فرد حاضر 

است ده میلیون مالیات بدهد اما خانه خود را خالی نگه دارد.
مالیات های ضروری برای بازار مسکن ��

باقری در پایان با بیان اینکه مالیات برای بازار مســکن به شــدت 
الزم است، ادامه داد: یکی از مالیات هایی که سال ها است که گرفته 
نمی شود مالیات بر عایدی سرمایه است که باید در دستور کار قرار 
گیرد. مالیات بر نقل و انتقال امالک گرفته می شــود ولی متاسفانه 
به روزرسانی نشده اســت. مالیات بر اجاره هم در ایران وجود دارد 
که بسیار صفر و یک است. مالیات بر مصرف هم در شرایط فعلی 
خیلی نمی تواند جدی باشد. عالوه بر همه این ها باید توجه کرد که 

مالیات ها در کشور ما راه فرار زیادی دارند.

صبا نوبری

یک هفته با اقتصاد

طی گفت و گو با یک کارشناس مطرح شد

چسبندگی بازار مسکن به دالر

نگاهی به زندگی ایرانیان در طول چهار دهه گذشــته نشــان 
می دهد که مردم همواره حساسیت زیادی به دالر و قیمت های 

آن داشته اند.
به جرات می توان گفت که عواملی همچون روابط پرتنش ایران 
و آمریکا و صادرات نفتی کشورمان که برپایه دالر بوده، شرایط 
را برای تثبیت جایگاه دالر به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین 

ارز خارجی در اقتصادمان آماده کرده است.
از ســوی دیگر، ســاختار صنعتی و چارچوب واردات کشور به 
شدت وابسته به کشورهای غربی موجب شده که دالر به عنوان 
ارز مرجع در اقتصاد ایران مطرح شــود. طی چند سال گذشته 
نیز دولت ها تالش کردند که پایه ارزی کشور را به یورو انتقال 
بدهند که به دلیل حساســیتی که جامعــه از نظر تاریخی و از 
نظر زمانی داشت دالر را کنار نگذاشت و کم و بیش به همین 
ترتیب دالر به عنوان ارز رایج در بازارهای ارزی کشــور مورد 
اســتفاده و مورد معامله قرار گفت. هنوز هم بازار آزاد ارز به جز 
دالر، ارز دیگری را به رســمیت نمی شناســد و به همین دلیل 
است که تغییر ارزهای بین المللی به سرعت در ایران خودش را 
نشان نمی دهد، ولی این مساله درباره دالر آمریکا صحت ندارد. 
دالر آمریکا به صورت رســمی و توســط بازار و بانک مرکزی 
تعیین می شــود و با تعیین آن، سایر ارزهای بین المللی تعیین 

قیمت می شوند.
نگاهی به سرنوشت اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته گویای این 
حقیقت است که به هنگام التهابات بازار دالر، سایر بازارها نیز 

دنباله رو دالر می شوند. به بیان دیگر، سایر قیمت ها در بازارهایی 
همچون طال، خودرو، مسکن هر گدام با ضریب معینی خودشان 

را با قیمت دالر تطبیق می دهند.
نرخ ارز بارها و بارها در اقتصاد ایران سرکوب شده است. به طور 
نمونه، نگاهی به روند نرخ ارز در دهه 80 شمسی به ما خواهد 
گفت که متوســط قیمت دالر در طول ده سال تنها 30 درصد 
افزایش پیدا کرده اســت، ولی این سرکوب قیمتی بالفاصله با 

یک جهش قوی در سال های 90 و 91 جبران شده است.
این جهش های سنگین نتوانســت درسی به دولتمردان بدهد؛ 
چراکه یک بار دیگر در فاصله سال های 9۲ تا 9۶ تاکتیک تثبیت 
نرخ ارز در شرایط باال بودن درآمدهای ارزی را پیش برد و این 
بار به شکل سنگین تری و با افزایش عجیب نرخ ارز مواجه شد 
و در ســال 97 جهش بــاالی ۲00 درصد را تجربه کرد. یکی 
از بهانه هایی که دولتمردان با کمک آن، نرخ ارز را ســرکوب 
می کرده انــد، این بوده که جامعه آمادگی الزم را برای پذیرش 
افزایــش قیمت ارز ندارد. به همین دلیل هم در طول چند دهه 

گذشته هر گونه اصاًل در سازوکار ارزی کنار گذاشته شد.
اقتصاد ایران در ســطح کالن به اقتصاد جهانی وصل شده و 
اســتقالل اقتصادی، به معنای این که بتواند تحوالت مرتبط 
با متغیرهای کالن مثل تولیدملی، ســرمایه گذاری و بازارهای 
گوناگون را از درون تنظیم کند، ندارد. دست کم از دهه 1340 
تاکنون مدیران اقتصادی دولت ها یاد گرفته اند که درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هایشان را تبدیل 

بــه ریال کرده و در هزینه های جاری و عمرانی دولت ها خرج 
کنند. متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم اقدام جدی و عملی برای 
ایجاد بازار ارز در کشــور داشته باشــیم. اصالح سیاست های 
ارزی در ایران با تصحیح ساختارهای کنونی تقریبًا غیرممکن 
خواهد بود.وقتی روند نرخ ارز طی سال های گذشته را بررسی 
می کنیم، می بینیم که هر زمان درآمدهای ارزی دولت کاشــه 
پیدا کرده، به تبع آن ارزش پول کشــورهای خارجی در بازار 
داخلی تقویت شده و به دنبال آن، تورم نیز باال رفته است. در 
ایران تا همین امروز نهاد بانک مرکزی به نیابت از حاکمیت، 
اصلی ترین انحصارگر در ســمت عرضه بوده و نیز در سمت 
تقاضا نیــز گروهی از بزرگ ترین اتحصارهــای دولتی و نیز 
شــماری از واردکنندگان سمت تقاضا را تشکیل می داده اند و 
به همین دلیل بوده که در ایران بازار ارز هرگز گسترده نبوده 
و عمق نداشــته است. در چنین شرایطی قدرت اصلی بازار در 
دستان دولت و بانک مرکزی بوده که می توانسته اند نرخ های 
اصلی بازار ارز را تعیین کنند.مجموعه رویدادهای شتاب دهنده 
نرخ تورم، راه را برای تأســیس بــازار ارز به معنای واقعی در 
ایران تا همین روزها مسدود کرده است. این روزها اما کفگیر 
ارزی به ته دیگ خورده اســت و سیاستمداران نیز فهمیده اند 
دیگر نمی توان از تأســیس بازار ارز بــه معنای این که در آن 
بازیگران در سمت عرضه و تقاضا پرشمار شوند، اجتناب کرد. 
از طرف دیگر، با وجود این که دولت و بانک مرکزی فشارهای 
ســنگینی بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز وارد کرده اند، 

اما با این حال صادرات غیرنفتی رشــد چشم گیری را تجربه 
کرده است.

نرخ ارز در حالی در کشــور ما لنگرگاه تورمی شده است که در 
بسیاری از کشورها، نرخ ارز خاصیت های سیاست گذاری دیگری 
از جنس سیاست های صنعتی و تجاری دارد. به طور نمونه، اگر 
یک کشــور بخواهد از صنعت و صادرات خود حمایت بیشتری 
کند، نــرخ ارز را افزایش می دهد و از این طریق، رقابت پذیری 

محصوالت خود را در بازارهای بین المللی باال می برد.
با این تفاســیر، بــرای این که اثرات مثبت تعدیــل نرخ ارز در 
کشور نســبت به جنبه های منفی آن سنگینی کند، نیاز است 
که تغییرات ساختاری در وضعیت کنونی صورت گیرد. عده ای 
معتقدند رشــد نرخ ارز اســت که باعث گران شدن کاالهای 
داخلی و باال بردن تورم می شود، ولی باید قبول کنیم که رشد 
نقدینگی است که تورم را جابه جا می کند و همین رشد نقدینگی 

است که تمام بازارها را به حرکت در می آورد.

رشد اقتصاد ایران با اصالح سیاست های ارزی مجید سلیمی بروجنی

سعید اشتیاقی

 درحالیکه حجم خرید و فروش خودرو در بازار آزاد به پایین ترین 
حد ممکن رســیده، اما افزایش نرخ ارز بهانه ای شــد تا شاهد 
صعود دوباره قیمت   خودرو باشیم؛ در همین راستا نمایشگاه داران 
خودرو اظهــار کرده اند که بــا وجود رکود بازار و افت شــدید 
معامالت، خودروهای داخلی نســبت به هفته گذشــته تا چند 
ده میلیون تومان گران تر شــده اند. در ایــن گزارش میدانی به 
بررســی وضعیت خرید و فروش خودرو در سایت های اینترنتی 
و نمایشگاه ها و نیز میزان تغییر قیمت ها طی یک هفته گذشته 

پرداخته ایم.
 اگرچه قرار بود بازار خودرو با قیمت گذاری جدید آرام شده و نیاز 
مردم به واســطه فروش فوق العاده و پیش فروش خودروسازان 

تامین شــود، اما حاال با گذشت بیش از ســه ماه از سال جدید 
و پیاده کردن انواع روش های کنترلی، همچنان شــاهد بازاری 
ملتهب و پرتقاضا با قیمت های سرسام آور بدون منطق هستیم.

البتــه این تقاضا چه برای خرید و چه فروش، بیش از آن که در 
بازار معامالت فیزیکی دیده شــود به ســمت فضای مجازی با 
دامنه نوسان غیر قابل کنترل کشیده شده؛ بازاری که نه فرمول 
و قاعده مشــخصی برای اعالم نرخ دارد و نه نظارت و کنترلی، 
به طوریکه قیمت های اعالم شده از سوی فروشندگان در برخی 

مدل ها تا 50میلیون تومان هم متغیر است.

در این راســتا یکی از همین فروشــندگان که چند مدل خودرو 
آگهی کرده بود گفت: فروش خودرو در ســایت اینترنتی ضمن 
اینکه سریعتر انجام می شــود، تقاضای باالتری داشته و خودرو 
هم به قیمــت دلخواه فروخته می شــود بــه طوری که قیمت 
پیشنهادی من حتی 15میلیون بیشتر از برخی آگهی های مشابه 

بود اما خریدار زیادی داشت.
اما وضعیت نمایشــگاه های خودرو متفاوت است؛ به گفته بیشتر 
فعاالن این صنف، در برخی روزها حتی یک نفر هم برای سوال 
به نمایشــگاه مراجعه نمی کند و طی یک ماه گذشــته به اندازه 

انگشتان یک دست هم معامله نداشته اند.
در همین راستا یکی از نمایشگاه داران خودرو که در مرکز شهر 
فعالیت دارد به خبرنگار اقتصادآنالین گفت: حتی ســال گذشته 
هم نمایشگاه من مدام خالی و پر می شد، اما از اواخر پارسال تا 
کنون فقط شــش معامله انجام داده ام که بیشتر اقساطی بوده و 

کمتر کسی توان خرید نقدی دارد.
به گفتــه او، بازار خودرو در این مدت به حدی راکد شــده که 
بسیاری از هم  صنفان ما از این شغل خارج شده اند و برخی هم 
مغازه هایشــان را تحویل داده و فقط به صورت اینترنتی خرید 
و فروش می کنند زیرا عالوه بــر اینکه بازار در فضای مجازی 
پرتقاضا  و ســود ده تر از ما است، به دلیل نظارتی که بر معامالت 
نمایشگاه ها انجام می شود قابلیت مانور چندانی در قیمت خودرو 

ندارند.

 یکه تازی دالالن با حذف قیمت از سایت های فروش

 سایه سنگین افزایش قیمت دالر بر بازار
فاطمه اکبرخانی
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جامعه

خداحافظی با عموی سیروس 
سینما و تلویزیون

سیروس گرجســتانی بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون در سن 7۶ 
سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. این بازیگر صبح روز 1۲ تیر ماه 
بر اثر سکته قلبی در این بیمارستان از دنیا رفت. سیروس گرجستانی 
متولد سال 13۲5 در بندرانزلی بود که از اواخر دهه 40 فعالیت خود 
را در تئاتر آغاز کرد. او در تمام بیش از نیم قرن فعالیت هنری خود 
در فیلم ها، سریال ها و تئاترهای زیادی کار کرده بود. فیلم سینمایی 
»ما همه با هم هستیم« آخرین حضور این بازیگر در سینما بود که 

سال 97 به کارگردانی کمال تبریزی ساخته شد. »قانون مورفی«، 
»نهنــگ عنبر ۲«، »پا تو کفش من نکن«، »شــبکه«، »شــکار 
خاموش«، »طوفان شــن«، »آدم برفی«، »آپارتمان شماره 13«، 
»زرد قناری«، »ســاحره«، »یکی بود یکی نبــود«، »تنوره دیو«، 
»دوران سربی«، »مسافر ری« و »آدمک ها« تعدادی از حدود 45 
فیلمی است که گرجستانی در سینما بازی کرده بود. وی همچنین 
در سریال های تلویزیونی هم حضور پررنگی داشت که »شاهرگ« 
جدیدترین کار او و تولید همین ســال 99 اســت. از دیگر آثار این 
بازیگــر در تلویزیون به »آنام«، »محکومیــن«، »جاده چالوس«، 
»نــوار زرد«، »کاله پهلوی«، »گاو صندوق«، »زن بابا«، »خوش 

نشین ها«، »دختری به نام آهو«، »صاحبدالن«، »متهم گریخت«، 
»یادداشت های کودکی«، »پشت کنکوری ها«، »شلیک نهایی«،  
»همسران«، »کیف انگلیســی« و »هتل« می توان اشاره کرد که 
البته تعداد این مجموعه ها نیز قابل توجه است. گرجستانی از دهه 
1350 نیز در تئاتر روی صحنه رفته بود و در نمایش های مختلفی 
همچــون »آنتیگون« به کارگردانی جمشــید ملــک پور، »دکتر 
کنوک« بــه کارگردانی ایرج راد، »معرکه در معرکه« و »عشــق 
آباد« و »دندون طال« به کارگردانی داود میرباقری، »برگذر لوطی 
صالح«، »اســتر«، »محراب«، »دارالحکومه« به کارگردانی هادی 

اسالمی، »بکت« به کارگردانی مجید جعفری بازی کرده بود.

کوید 19 به یک معضل جهانی تبدیل شد و روی تمام جنبه های 
زندگی انسان، از سالمت گرفته تا اقتصاد، جامعه و سیاست، اثرات 
بدی گذاشته است. ویروس کرونا می تواند به راحتی ازتمام مرزهای 

کشورها عبور کرده و هر منطقه ای را به خود گرفتار کند.
با وجود اینکه مشکالت ناشی از ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا 
مشابه است، هر کشور روش برخورد متفاوتی با آن در پیش گرفت. 
در اینجا به برخی از واکنش های موفقیت آمیز برخی از کشورها که 

منجر به کنترل کوید 19 شد، اشاره شده است.
کشورهای موفق ��

5 کشور اسلوونی، اردن، ایسلند، یونان و ویتنام درمبارزه با ویروس 
کرونا موفق تر از کشــورهای دیگر بودنــد. آن ها در یک جنبه با 
یکدیگر اشتراک داشتند و آن این بود که اقدامات الزم در خصوص 

کنترل ویروس کرونا را به موقع و به شکلی مؤثر انجام دادند.
دولت های این 5 کشــور، به محض مشــاهده ویروس کرونا، از 
هزاران نفر تســت کرونا گرفتند، بیماران را در قرنطینه قرار دادند 
و مردم را به فاصله گذاری اجتماعی و اقدامات پیشــگیرانه مانند 

استفاده از ماسک تشویق کردند.
این کشورها که به ســرعت در برابر ویروس کرونا واکنش نشان 
دادند، در نهایت توانســتند گام هایی به سوی عادی سازی شرایط 

بردارند.
* اسلوونی برای کنترل کوید 19، دست به اقدامات سخت گیرانه 
زد. آن مدارس را تعطیل و بخش تولید را بسیار محدود کرد. هیچ 
رویداد عمومی برگزار نشد و سیستم حمل و نقل عمومی تعطیل 
شــد. اگرچه مرزهای کشور بسته نشد، آن بسیار محدود شد و هر 

مسافر پس از 14 روز قرنطینه می توانست وارد کشور شود.
دلیل دیگری که اســلوونی توانست ویروس کرونا را کنترل کند، 
استفاده از سیستم بهداشت عمومی و کادر پزشکی قوی بود. دولت 
این کشور با کادر درمان و بهداشت، همکاری تنگاتنگی داشت و 

نیازهای آنها را هنگام مقابله با ویروس کرونا برطرف کرد.
این اقدامات باعث شد، اسلوونی با وجود اینکه هم مرز ایتالیاست، 

آمار باالیی در ابتال به بیماری کرونا تجربه نکند.
* اردن به محــض اطالع از گســترش جهانی ویــروس کرونا، 
تمــام پروتکل های مبارزه با این ویــروس را آماده و اجرایی کرد. 
از اقدامات آنها می توان به تخصیص بیمارســتان هایی خاص به 

بیماران کرونایــی، تعیین روش درمان بیمــاران و عملکرد کادر 
درمان، استفاده از ارتش برای اجرای قرنطینه کامل و البته حمایت 

از وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد.
این اقدامات باعث شد، موارد ابتال به بیماری، تا ماه مه امسال، زیر 

500 نفر و فقط 10 فوتی باشد.
* یونان با وجود اینکه اقتصاد آن به شــدت به گردشگری وابسته 
است و جمعیتی مسن تر دارد، توانست با ویروس کرونا باموفقیت 
مبارزه کند و تاکنون فقط حدود 150 فوتی داشته باشد. این کشور 
با قوی کردن سیستم بهداشــت عمومی و کادر درمان، قرنطینه 
ســخت گیرانه به موقع، تشــویق فاصله گذاری اجتماعی توانست 

جلوی گسترش لجام گسیخته این ویروس را بگیرد.
* ویتنام هم پس از اطــالع از ویروس کرونا، حتی قبل از اینکه 
ســازمان جهانی بهداشــت، دنیاگیری آن را اعالم کند، وضعیت 

اضطراری اعالم و نقاط پرخطر را قرنطینه کرد.
* ایســلند هم مانند کشورهای فوق، باوجود اینکه جمعیت بسیار 
محدودی دارد، دست به اقدامات سخت گیرانه زد و ویروس کرونا 

را با موفقیت کنترل کرد.
این 5 کشور که در برابر ویروس کرونا به سرعت و به موقع واکنش 
نشــان دادند، اکنون قدم به قدم در حال عادی ســازی وضعیت 

کشورشان هستند.
از اقدامــات برخی دیگر از کشــورها در برابر ویــروس کرونا، به 

گزارش دیپلمات، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هنگ کنگ ��

هنگ کنگ اقدامات سخت گیرانه خود را خیلی سریع اجرا کرد و از 
آنجایی که مردم هنوز خاطره همه گیری بیماری سارس را فراموش 
نکرده بودند، به تمام تذکرات دولت مبنی بر اســتفاده از ماسک، 
فاصله گــذاری اجتماعی و ماندن در قرنطینــه را به مراتب بهتر از 
کشورهای دیگر توجه نشان دادند. مدارس، اجتماعات و بسیاری از 
کسب وکارها تعطیل شدند. اما برخی از مشاغل مانند رستوران ها به 

شرط رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه فعالیت داشتند.
مغولستان ��

این کشــور هم به دلیل اقدامات سریع دولت، توانست به خوبی از 
پس ویروس کرونا برآید. آن به ســرعت مرز خود با چین را بست، 
مدارس و اجتماعات را تعطیل و حتی جشــن مربوط به سال نوی 
چینی را کنســل کرد. این ترفندها مؤثر واقع شد زیرا مبتالیان به 
ویروس کرونا در این کشور بسیار محدود هستند. تا آوریل امسال، 

فقط 30 مورد گزارش شده است.
کره جنوبی ��

این کشــور تبدیل به الگوی بسیار خوبی در کنترل ویروس کرونا 
شد. دولت کره جنوبی دست به اقداماتی چون تست وسیع کرونا، 
بررســی تمام مناطق از نظر گســترش این ویــروس، حمایت از 
کارخانه های داروسازی و آزمایشگاه ها، بهره گیری از سیستم قوی 
بهداشــت عمومی و کادر درمان، تعطیلــی مدارس و تعلیق تمام 
پروازها به خارج از کشور، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی، جریمه 

احتکارکنندگان، شفافیت در ارائه آمار مبتالیان زد.
روشــی که این کشور برای کنترل ویروس کرونا به کار برد، سبب 
شد تا کشورهای دیگر دنیا، از آن برای کنترل کوید 19 راهنمایی 
بخواهند. همچنین بیشتر کشورهای دنیا، از کره جنوبی خواستند 
تا کیت های آزمایشی و روش تست کرونا را هم به آنها ارائه دهد.

تایوان ��
 تایوان هم توانســت ویروس کرونا را به خوبی کنترل کند و فقط 
393 مبتال و ۶ فوتی داشــته باشد. دولت تایوان به محض اطالع 
از همه گیری ویروس کرونا محدودیت های شدیدی روی پروازها 
اعمال کرد، تست های وسیع کرونا انجام داد و تمام نیازهای کادر 
درمان را در برابر ویروس کرونا برطرف کرد و به سیستم بهداشت 

عمومی توجه بسیاری نشان داد.
این کشــور قبل از اینکه چین و سازمان جهانی بهداشت، انتقال 
انســان به انســان ویروس کرونا را اعالم کننــد، این احتمال را 
تشــخیص داد و نقاط پرخطر را قرنطینه کرد و تمام پروتکل های 
بهداشــتی مانند فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و مواد 

ضدعفونی کننده را آماده و اجرایی کرد.
اندونزی ��

اندونزی پس از اینکه متوجه دنیاگیری ویروس کرونا شــد، تمام 
ســفرهای خارجی را لغو و مرزهای خود را بست. همچنین با در 

نظر گرفته سه بسته معیشتی به مردم کمک کرد تا امکان ماندن 
در قرنطینه خانگی را داشته باشند. این کشور با ارائه پروتکل های 
بهداشتی، از جمله فاصله گیری اجتماعی، استفاده از ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده و لغو اجتماعات توانست به خوبی از پس ویروس 

کرونا برآید.
مالزی ��

این کشور ابتدا واکنشی آرام به ویروس کرونا نشان داد. اما وقتی 
متوجه سرعت گســترش این ویروس شد، اقدامات سخت گیرانه 
خود را شــروع کــرد و تمام مرزها را بســت، مناطق پرخطر را با 
فشار ارتش قرنطینه کامل کرد و با استفاده از بسته های معیشیتی 
تشــویق کننده جلوی صدمات اقتصادی این اقدامات به مردم را 
گرفت. دولت مالــزی با این اقدامات توانســت ویروس کرونا را 

کنترل کند.
ازبکستان ��

دولت ازبکستان با اطالع از همه گیری ویروس کرونا، قبل از اینکه 
حتی یک مورد ابتال داشته باشند، وضعیت اضطراری اعالم و تمام 
مرزهــا، مدارس و اجتماعات را تعطیل کرد. این کشــور اقدامات 
سخت گیرانه ای در تمام شــهرها به کار گرفت و جلوی ترددهای 
غیرضروری درون شــهرها و همچنین بین شهرها را گرفت. اما 
در همان حال اجازه ورود کمک های بهداشــتی و پزشــکی را به 

کشور داد.
کشورهایی که به ســرعت در برابر ویروس کرونا اقدامات موثری 
انجام دادند، توانســتند این ویروس را مهار کرده و اکنون قدم به 
قدم در حال عادی ســازی شرایط هستند. اما برخی از کشورهای 
دیگر که به دالیل مختلف، به درســتی عمل نکرده اند، هنوز هم 

گرفتار کوید 19 هستند.
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مترجم: نادیا زاکلوند

نگاه روز
عجله داشتن برای عبور از بحران

یادم هست در ایامی که آمار ابتال و فوتی های کرونا در کشورمان 
رو به کاهش گذاشــته بود، یکی از دوستان که عالقمند است در 
همه اتفاقات ساده پای مقدسات و امور ماورایی را در میان ببیند، 
فایل صحبت وزیر بهداشت را برایم فرستاده بود که در آن دکتر 
نمکی کاهش ســریع آمار کرونا و کنترل موفق آن را شبیه یک 
معجزه می دانست که در کشورمان اتفاق افتاده است! در جواب به 
دوستم نوشتم: »معجزه بزرگتر در چین و کره جنوبی اتفاق افتاده 
اســت که در کنترل بیماری و کاهش آمار ابتال، وضعیت بسیار 

بهتری نسبت به ما دارند!«.
واقعیت این است که علی رغم جانفشانی ها و ایثارهای عاشقانه 
کادر درمانی کشور در مقابله با کرونا، مدیریت کالن این موضوع 
در کشــور ما همچنان محل نقد جدی اســت. به نظر می رسد 
آشفتگی در فهم ابعاد بحران، عدم اقناع کافی و آموزش عمومی 
مردم و تجویز راهکارهای شــتاب زده و بدون توجه به شــرایط 
واقعی، اشکاالت اساسی مدیریت کالن کرونا در کشور ما است و 
تا این اشکاالت رفع نشود، متاسفانه باید منتظر موج های بعدی و 

شاید شدیدتر در افزایش مبتالیان و قربانیان کرونا باشیم.
به عنوان نمونه فقط کافی اســت به ســخنان کرونایی رییس 
جمهور به ترتیب تاریخ ایرادشــان نگاهی دقیق و تحلیلی داشته 
باشــیم. آقای روحانی در اوایل اسفند و پس از حدود یک هفته 
تعطیالت عمومی ادارات و مراکز آموزشی، اظهار نمودند که: »از 
تاریخ شــنبه 10 اســفند، همه چیز به روال عادی برمی گردد!«، 
این اظهارنظر بازتاب انتقادی وسیعی در فضای مجازی پیدا کرد. 
مدتی بعد ایشان ضمن قبول شرایط تقریباً بحرانی شیوع کرونا، 
اظهار امیدواری کرد که انشــا... تا آخر اسفندماه و آغاز سال نو، 
بیماری کرونا در ســطح کشور به طور کامل کنترل و ریشه کن 
شود. سال نو هم رســید و کرونا مهار نشد، آقای رییس جمهور 
چندی بعد در جلسه هیات دولت اعالم نمودند که انشا... همزمان 
با جشن نیمه شعبان، جشن پایان کرونا را هم برگزار خواهیم کرد.

نیمه شعبان گذشت و ماه رمضان آمد، وعده ها به سمت عید فطر 
چرخیــد و باز هم کنترل و مهار اتفاق نیفتاد. در طول این ماهها، 
رییس جمهور چندین بار از موفقیت در مهار کرونا ســخن گفت، 
ادعایی که بعداً توسط مسئوالن بهداشتی تعدیل شد و به عبارت 
»مدیریت کرونا« اصالح گردید. درنهایت نیز که آمار کرونا علی 
رغم چندین بار افت و خیز دوباره اوج گرفت، رییس جمهور علی 
رغم وعده های قبلی اش، ریشــه کنی کامل کرونا را غیرممکن 
دانســت و از مردم و مسئوالن خواست که خودشان را برای یک 

دوره زندگی در شرایط کرونایی آماده کنند.
فارغ از نقد و تحلیل ســخنان و دســتورات رییس جمهور، آنچه 
باعث القای بی خیالی و سردرگمی میان مردم شده است، همین 
تشتت در تصمیم و اعالم نظرهای ضد و نقیض مسئوالن کالن 
کشور در فرآیند مدیریت بحران کرونا است. باالخره ما ندانستیم 
واقعــاً می خواهیم مثل کره جنوبی، ونزوئال و چین آمار مبتالیان 
و فوتی ها را به ســمت صفر هدایت کنیــم یا دنبال همه گیری 
تدریجی کرونا و رســیدن به ایمنی جمعی هستیم؟! قرار است از 
اول مهر فعالیت مدارس و دانشگاهها مجازی باشد یا حضوری؟! 
و یا اینکه اصاًل بازگشــایی همه مشــاغل و آزادی مراسمات و 
تجمعات گروهی و فعالیــت کامل ادارات و کارخانجات که علی 
رغم مخالفت اولیه مســئوالن بهداشتی و صرفاً به خاطر رعایت 
شــرایط ناجور اقتصادی کشور انجام گرفت، تا چه میزان در اوج 
گیری دوباره کرونا و افزایش آمار فوتی ها و یا حتی در شکوفایی 

اقتصادی کشور تأثیر داشته است؟!
این ســخن هرگز به معنای چشم بستن بر زحمات کادر پزشکی 
و پرستاری کشور نیست. و چه بسا با تصمیمات غلط تالش های 

آنان نیز بی اثر گردد.
عجله داشــتن برای عبور از بحران، گاهی خــود عامل بحران 
می شود. واقعاً جای سئوال است که اگر الگوی اولیه ما برای مهار 
کرونا موفق بود و به قول رییس جمهور، مسئوالن اروپایی صف 
بســته بودند برای جلسه و مشاوره گرفتن از مسئوالن بهداشتی 
ما، پس چرا همان روش درســت را بــه دقت ادامه ندادیم؟! چرا 
با بازگشــایی های عجوالنه و شــرط مبهم و شــعاری »رعایت 
پروتکل های بهداشتی« همه محدودیت ها و ممنوعیت های مؤثر 
در مهار کرونا را بی اثر کردیم؟! تا جایی که فعالیت قهوه خانه ها 
و قلیان کشیدن هم به شــرط »رعایت پروتکل های بهداشتی« 

مجاز شناخته شد!
شــکی نیســت که رعایت مصالح اقتصادی هم مهم است و در 
هر حال چرخ اقتصاد بایــد بچرخد، اما به چه قیمتی؟! به قیمت 
از دســت رفتن هزاران نفر از هم وطنان؟! یا به قیمت فرسودگی 
کامل کادر پزشــکی و پر شدن تخت ها و اسپانیایی شدن اوضاع 
بیمارســتانهایمان؟! یا به قیمت ایتالیایی شــدن ارقام قربانیان و 

انگلیسی شدن تعداد مبتالیانمان؟!

مهدی نورمحمدزاده

۵ کشور موفق در کنترل ویروس کرونا را بشناسید

مدل های موفق جهانی مهار کرونا

یک دقیقه مرگبار در کلینیک سینا
داوری گزارشــی از عملکرد سازمان آتش نشانی شــهر تهران در پی حادثه انفجار کلینیک سینا 

اطهر ارائه کرد.
مهدی داوری مدیر عامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران که برای ارائه 
گزارش حادثه کلینیک سینا اطهر در دویست و بیست و چهارمین شورای شهر تهران حاضر شده 
بود، گفت: موضوع ایمنی یک چرخه کامل اســت و باید گفــت تنها نردبان های بلند نمی توانند 

راهگشای جلوگیری از حادثه باشند.
مدیر عامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران افزود: در ساعت ۲0 و 4۶ 
دقیقه اولین تماس با سامانه 1۲5 گرفته شد و نزدیک ترین ایستگاه ما در دزاشیب به محل حادثه 

اعزام شد.
داوری گفت: نیروهای آتش نشانی حدود 4 دقیقه و 58 ثانیه به محل حادثه می رسند و در ادامه 

پیرو تماس های دیگر 3 ایستگاه دیگر به محل حادثه اعزام می شوند.
او ادامــه داد: اولین نیروی ما زمانی که می رســد همزمان با دومین انفجــار بود و این حادثه به 

اندازه ای بود که ساختمان های مجاور را تحت تأثیر و تخریب قرار داد.
مدیر عامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران افزود: زمانی که انفجار رخ 
می دهد، میزان موج تخریب 30 متر بر شعاع است و یکی از علل گسترش شعله همان انفجار بود.

داوری گفت: تقســیم نوری انجام می شــود و ریسک عملیات به دلیل ســیلندرهای نیتروژن و 
اکسیژن باال می رود و در همان روز تعدادی سیلندرهای شارژ شده داخل ساختمان دپو می شوند.

او ادامه داد: با توجه به ریســک عملیات آتش نشانان به حریق حمله کردند و متأسفانه به دلیل 
وجود تنها یک دســتگاه راه پله کار حمله به آتش دشــوار شــد و حرارت به سیلندرها می رسد و 

انفجارها شروع می شود.
مدیر عامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: پس از اطفای حریق 
ســاختمان اصلی و مجاور بررسی راه های نجات مردم آغاز می شــود و نیروهای ما با نردبان از 
پشت ساختمان بررسی می کنند، اما به نتیجه نمی رسند و مجبور به استفاده از نردبان های دستی 
با 8 متر ارتفاع می شوند.داوری گفت: روزانه ۲0 عملیات آتش نشانی در پایتخت منجر به نجات 
افراد می شود، عملیات ها جدی محسوب می شوند و فرماندهان ما با عملیات امداد و نجات غریبه 
نیستند.او ادامه داد: فرمانداران تقسیم نیروی خود را انجام می دهند و همکاران ما وارد ساختمان 

می شوند و صبر می کنند عملیات اطفای حریق کامل تر شود تا مردم را خارج کنند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: شعاع انفجار به اندازه ای 
نبود که ســاختمان را تخریب کند، اما این انفجار با توجه به شعاع ۲0 متری حجم زیادی از دود 
و حرارت را وارد ســاختمان کرد.داوری گفت: تنها راه نفوذ دود و حرارت به ســاختمان در طبقه 
چهارم این بود که تالشی برای فرار وجود نداشت و این نشان می داد یک حادثه ای سریع در آنجا 
رخ داده اســت و افراد نتوانستند عکس العملی از خود نشان دهند و علت این حادثه همان حجم 

دود و حرارت بود.
او ادامه داد: با توجه به شــرایط موجود تنها یک دقیقه زمان می برد تا افراد جان خود را از دست 
بدهند.مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: اگر توجهی از 
سوی دیگر دستگاه ها انجام نشود، شاید دو سال آینده باز شاهد این دست از اتفاق های تلخ باشیم 
و باید تأکید کنم نمی توانیم در این دســت از حوادث انگشــت اتهام را به سوی فردی و نهادی 
نشانه برویم.داوری گفت: اگر به موضوعات ایمنی توجه نشود، وضعیت تهران از این وضع موجود 
سخت تر می شود و من این را به مردم اعالم می کنم که نیروهای سازمان آتش نشانی با تمام قوا 

و تجهیزات پای کار هستند.

موهای ســپید و اشــک حلقه زده در چشمانش، خود 
حدیث مفصلی بود که فقط انتظار یک گوش شــنوا را 

می کشید.
لباس آبی رنگ روشــنی بر تن و پوشــه ای پر از برگه 
در دست داشــت. موهای ســپیدش غالب بر موهای 
خاکســتری اش بود و اشــک حلقه زده در چشــمان و 
مســتأصل بودنش، خود حدیث مفصلــی بود که فقط 

انتظار یک گوش شنوا را می کشید.
وقتی او را دیدیم سه شــب بود که در خیابان خوابیده 
بود، چراکه به گفته خودش روی برگشــتن به خانه را 
نداشــت. ناامید از هر کس و هر کجا، با قامتی خمیده 

جلوی ساختمان باشــگاه خبرنگاران 
ایســتاده بود تا بلکه بتواند قصه تلخ 
زندگی اش را به گوش یک مسئول یا 
هر کســی که بتواند باری از دوش او 

بردارد، برساند.
4 ســال از مهاجرتــش بــه تهران 
نگذشــته بود که با اتومبیلی که روی 
آن کار می کــرد تصادف کرد و همین 
موضوع پس از 19 سال در زندگی اش 
ریشه دواند و مسیر آرام زندگی اش را 
تغییــر داد تا اینکه کرونا -این مهمان 
ناخوانده- به مشکالت او بیش از پیش 

اضافه کرد.
اّما این تمام قصه تلخ مرد میانسالی که 
حدود شــش دهه از عمرش می گذرد 

نیســت، چرا که برایــم این طور گفت: »ســال 75 از 
رودبار به کرج آمدم و از ســال 79 روی یک تاکســی 
کار می کردم و کار و بار خوبی داشتم و زندگیم به روال 
عادی می گذشــت و خدا را شکر راضی بودم تا اینکه با 
یک نفر تصادف کردم و صاحب ماشین هم به من نگفته 
بود که ماشــینش بیمه ندارد، به همین خاطر فردی که 
با او تصادف کرده بودم از من شــکایت کرد و با وجود 
اینکه فقط جراحت دیده بود مجبور شدم شهریور سال 
 گذشــته به قیمت روز، دیه سنگینی به او پرداخت کنم. 
» او می گویــد در تمام این ســال ها بــا وجود بیماری 

همسرش و اینکه حتی مجبور شده ماشینش را بفروشد 
و روی تاکسی دیگران کار کند تا این حد به درماندگی 
نرســیده بود. به گفته خودش، بعد از آمدن کرونا، یک 
مشکل بزرگ به مشکالتش اضافه شد، چون دیگر به 
خاطر کمی مسافر نتوانست آنقدر درآمد داشته باشد که 
بتواند عالوه بر خرج و مخارج ماشین، ماهی یک و نیم 
تا دو میلیون تومان هم به صاحب ماشــین بدهد و به 
همین خاطر با وجود اجاره نشینی، تنها منبع درآمدش را 

از دست می دهد.
با ایــن حال، تنها امیدش به ابالغیــه دولت بود که از 
صاحبخانه ها خواسته بود هوای مســتأجران را در ایام 
کرونا داشته باشند، اما صاحبخانه که به گفته او تمام 10 
میلیون پول رهن را هم بابت اجاره بهای پرداخت نشده 

خود برداشته است، حاال او را تهدید به شکایت کرده و 
درخواست تخلیه داده اســت. او می گوید برای خودش 
ناراحت نیست، چون می تواند شب را در خیابان یا چادر 
ســر کند، اما دلش برای همسر و دخترش می سوزد که 

هیچ سرپناهی برای ماندن ندارند.
اردیبهشــت ماه بود کــه در میان نگرانی های ناشــی 
از ویروس کرونا و آســیب هایی که به شهروندان وارد 
شــد خبر تمدید قراردادهای موجران و مستأجران تیتر 
رســانه ها شــد؛ به طوری که مصطفی قلی خسروی، 
رئیس اتحادیه امالک کشوری اظهار کرد: طبق مصوبه 

ستاد ملی مبارزه با کرونا تمدید قرارداد مستأجران برای 
مالکان الزامی شد و تمامی مالکان در صورت درخواست 
مســتأجر باید قرارداد اجاره خود را تــا دو ماه با همان 
شــرایط قبلی تمدید کنند و اجازه هیــچ گونه افزایش 

قیمتی هم در این دو ماه برای مالکان وجود ندارد.
وی بیان کــرد: طبق این مصوبه هیچ دادگاهی در این 
ایام برای تخلیه واحدهای مســکونی حکمی را صادر 
نمی کند. یعنــی در طول این دو مــاه، دادگاه ها برای 
رسیدگی به تخلیه واحدهای مسکونی مستأجران حکمی 
را صادر نمی کنند و در نتیجه مستأجران هم در این ایام 

نباید نگران تخلیه واحدهای مسکونی خود باشند.
رئیس اتحادیه امالک کشوری تصریح کرد: با توجه به 
اینکه در شرایط کرونایی، شرایط کشور تغییر کرده است، 
وزارت راه و شهرســازی با استفاده از 
ابزار اجرایی که دارد، می تواند مالکان 
را مجبور بــه تمدید قراردادهای اجاره 
مستأجران کند، این در حالی است که 
پیــش از این دوران، هیــچ گونه ابزار 
اجرایی برای بازار اجاره وجود نداشت 
و مالکان خود می توانستند مستأجرها 
را مجبور به تخلیه واحدهای مسکونی 

خود کنند.
گویا اشــک های مرد میانسال منتظر 
تلنگــری بودند؛ چرا که بی صدا فریاد 
می زدند و آرام آرام روی کاغذ قرارداد 
خانه اش نقش می بســتند و او هم به 
آرامی و با بغضی در گلو فقط این جمله 
را تکرار می کرد: »خودم مهم نیســتم 
و مثل این چند شــب می توانم داخل خیابان بمانم فقط 
نمی دانم بعد از سه شب ماندن در خیابان چطور به خانه 
برگردم و به همســر و دخترم بگویم که نتوانستم یک 

سقف کوچک برایشان تهیه کنم؟! »
درخواســت او فقط یک چهاردیواری کوچک بود که او 
و همســر و فرزندش را از آوارگی نجات دهد یا کاری 
که بتواند با آن برای خانواده اش یک سرپناه تهیه کند. 
می گفت از انجام هیچ کاری هم ابایی ندارد، فقط نگران 
این اســت که در این سن با وجود داشــتن نوه، آواره 

خیابان ها شود.

پای درددل مردی که کرونا کمرش را خم کرده است

آرزویی به بزرگی یک سقف
فاطمه میرزایی دخت



 فوت یک جوان دیگر هنگام 
خاموش کردن آتش جنگل

محمدجوادمختاری، جوان 31 ســاله داوطلب مدافع طبیعت 
که برای فرونشاندن آتش سوزی به بلندی های منطقه فهلیان 
رفته بود، دچار ســوختگی شــدید از نوع درجه ۲ )حدود 85 
درصد( شد و شامگاه گذشته )شنبه چهاردهم تیر( در یکی از 
بیمارستان های شیراز جان سپرد. حیاتی، دبیر انجمن حامیان 
طبیعت زاگرس گفت: مرحوم مختاری جوان داوطلب مدافع 
طبیعت بود و با از خودگذشتگی برای فرونشاندن آتش سوزی 

کوه های فهلیان در روســتای پل فهلیان در حالیکه مشغول 
خاموش کردن آتش بود دچار سوختگی شد و شامگاه گذشته 
در بیمارستان سوختگی امیر المومنین )ع( شیراز جان به جان 
آفرین تســلیم کرد. فرماندار شهرســتان ممسنی نیز در این 
زمینه گفت: روز چهاردهم تیرماه با اعالم یک مورد سوختگی 
در پی فرونشــاندن آتش در کوه هــای فهلیان و پل فهلیان 
آمبوالنس اورژانس 115 به محل وقوع حادثه اعزام شــد و 
جوان 31 ساله به نام محمدجوادمختاری که داوطلب مدافع 
طبیعت بود و در پایش و فرونشــاندن آتش سوزی همکاری 
داشت، اما دچار سوختگی وسیع از نوع درجه ۲ شده بود را به 

بیمارستان ولیعصر )عج( ممسنی منتقل کردند. داوود ایوبی 
افزود: باتوجه به وخامت حال عمومی مصدوم، تقاضای اعزام 
با بالگرد توسط بیمارستان گردید و در ساعت 14: 34 توسط 
بالگرد اورژانس 115 وی از نورآباد به بیمارســتان سوختگی 
امیر المومنین )ع( شــیراز اعزام شــد. فرماندار ممســنی در 
تشریح آخرین وضعیت آتش سوزی کوه های منطقه فهلیان 
هم گفت: با تالش های انجام شده، بخش بزرگی از این آتش 
کنترل شده، ولی برخی قسمت ها با حضور نیروهای مردمی 
و امدادی فرونشاندن آتش ادامه دارد. اغلب آتش سوزی های 

فارس به علت سهل انگاری در مرتع داری رخ می دهد.
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حوادث

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سروستان پارس کهن با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 275997 و شناسه ملی 10103091855 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - افشین جهان بین به شماره ملی 0065032081 
به ســمت رئیس هیئــت مدیره و علی فرهنگ وصال به شــماره ملی 
0053629078 بــه ســمت نایــب رئیس هیئــت مدیــره و علیرضا 
ســماعی یکتا به شــماره ملــی 0048841684 به ســمت مدیرعامل 
)خــارج از اعضای هیئت مدیره و خارج از شــرکا( تعیین گردیدند. - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، 
بــرات، قراردادها و عقــود با امضای دو نفر از اعضــای هیئت مدیره 
متفقًا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )903546(

 آگهی تغییرات شــرکت الماس ماســه فشافویه با مســئولیت محدود به 
شــماره ثبت 455779 و شناســه ملــی 14004138722 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای علی رامندی شاد )کم 4391506629( با پرداخت 
مبلــغ 500000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرارگرفت 
آقای مصطفی رامندی )کم 0077404300( با پرداخت مبلغ 500000 
ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرارگرفت در نتیجه سرمایه 
شــرکت از مبلــغ 1000000 ریال به 2000000 ریــال افزایش یافت 
و ماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید. اســامی شــرکا ومیزان سهم 
الشــرکه هریک بشــرح ذیل می باشــد: آقــای اکبر تاجیــک راد کد ملی 
0420036415 دارای مبلغ 000/ 223 ریال سهم الشرکه آقای احمد 
تاجیک راد کد ملی 0410080098 دارای مبلغ 000/ 223 ریال سهم 
الشــرکه آقای محمد صادق تاجیک راد کــد ملی 0015441555 دارای 
مبلغ 000/ 223 ریال ســهم الشــرکه آقای محمد رضــا تاجیک راد کد 
ملی 0420953167 دارای مبلغ 000/ 331 ریال ســهم الشرکه آقای 
مصطفی رامندی کد ملی 0077404300 دارای مبلغ 000/ 500 ریال 
ســهم الشــرکه آقای علی رامندی شــاد کد ملی 4391506629 دارای 
مبلغ 000 /500 ریال ســهم الشــرکه تعداد اعضای هیئت مدیره به 2 

الی 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )903547(

 آگهی تغییرات موسســه ارقام نماد پاسارگاد به شماره ثبت 45530 
و شناسه ملی 14007839967 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطــور فوق العاده مــورخ 1399/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - اعضای هیات مدیره عبارتند از: - آقای ســعید توکلی به کد 
ملی 0013681788 به ســمت مدیرعامل و رئیــس هیات مدیره - 
خانم اکرم تاج مال به کد ملی 0055578322 به ســمت عضو هیات 
مدیره به مدت نامحدود انتخاب شــدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهــد آور و همچنین کلیــه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )903548(

 آگهی تغییرات ارقام نماد پاسارگاد به شماره ثبت 45530 و شناسه 
ملی 14007839967 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق 
العاده مورخ 1399/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای علی 
توکلی به شــماره ملی 3978751356 با دریافت کلیه سهم الشرکه 
خود از صندوق موسســه از موسســه خارج و دیگر هیــچ گونه حق و 
ســمتی نــدارد. در نتیجه ســرمایه موسســه از 1100000 ریال به 
1000000 ریــال کاهــش یافت و مــاده مربوطه اساســنامه به نحو 
مذکور اصالح می گردد. بهاســامی شــرکا پس از کاهش سرمایه بشره 
ذیل می باشد: آقای سعید توکلی دارای 900000 ریال - خانم اکرم 

تاج مال دارای 100000 ریال 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )903549(

 آگهی تغییرات شــرکت مهندســی سروستان پارس کهن با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 275997 و شناســه ملی 10103091855 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1397/09/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: افشــین جهــان بین به 
شــماره ملــی 0065032081 و علــی فرهنگ وصال به شــماره ملی 
0053629078 بعنــوان اعضــاء هیئت مدیره برای مــدت نامحدود 

انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )903550(

 آگهی تغییرات شــرکت پرشین راد گروه سهامی خاص به شماره ثبت 
362248 و شناســه ملی 10320142733 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ارزش اســمی سهام از 100000 ریالی بانام به 1000 ریالی با 
نام تغییر یافت و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 200000000000 
ریال منقســم به 200000000 ســهم 1000 ریالی بــا نام گردید و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )903551(

 آگهی تغییرات شــرکت نیک راد نقشه سهامی خاص به شماره 
ثبت 226165 و شناســه ملی 10102673335 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 1398/10/29 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: شــعبه قانونی شــرکت بنشــانی: 
اســتان اردبیل اردبیل شــهرک حافظ خیابان نورالدین احدی 
کدپســتی 5615747786 تأســیس گردیــد. شــعبه قانونی 
شــرکت بنشــانی: اســتان آذربایجان غربــی ارومیه گلســرخ 
گلناز مجتمع گلســتان 1 بلوک شــقایق واحد 11/6 کدپســتی 
5719168687 تأســیس گردد. عبــارات »مطالعه، طراحی و 
نظارت فنی و انجام خدمات مشــاوره ای در زمینه های مطالعات 
جغرافیائی و برنامه ریزی فضائی، محیط زیســت، شــهر سازی، 
ساماندهی و توانمند ســازی بافت فرسوده و سکونت گاههای 
غیر رســمی و مطالعات کشاورزی. انجام و پیاده سازی طرحهای 
عمرانی و پژوهشــی. انجــام مطالعات، برنامه ریــزی منطقه ای، 
برنامه ریزی توسعه کالبدی، مطالعات آمایشی در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم.« به موضوع فعالیت قبلی شــرکت 
الحاق گردد. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )903552(

 آگهی تغییرات شــرکت مواد غذایی کامنوش )ســهامی خاص( 
به شــماره ثبت 3526 و شناســه ملــی 10101188658 به 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فــوق العاده 

مــورخ 1399/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: -آقای 
فرشــاد رضایــی جلوگیر به کدملی 0074404989 بســمت 

رئیــس هیئت مدیــره و آقای فرزاد رضایــی جلوگیر باکد ملی 
0010632689 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و آقای 
فرهــاد رضایی جلوگیــر باکد ملــی 0064613127 بســمت 
عضــو هیئت مدیــره و مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، 
سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. -آقای یوسف پور عباس 
بــا کدملــی 1580126359 به ســمت بازرس اصلــی و آقای 
برات محســنی با کدملــی 1462955339 به ســمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. حجت اله 
قلی تبار سرپرست اداره ثبت شــرکتها وموسسات غیرتجاری 

شهرستانهای استان تهران 
ســازمان ثبت اســناد وامــالک کشــور اداره کل ثبت اســناد و امالک 
اســتان تهران مرجع ثبت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجاری ورامین 

)903553(

 آگهی تغییرات شرکت بند پی سازه داتیس با مسئولیت محدود 
به شــماره ثبت 455823 و شناســه ملی 14004141735 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مورخ 
1397/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مجتبی مهرتاش با 
کدملی 4431668209 با پرداخت 500000 ریال به صندوق 
شــرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ 1000000 ریــال به مبلغ 1500000 ریال افزایش 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضا هیئت 
مدیره مرکب از 3 نفر می باشند که ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. لیســت شرکاء و مقدار سهم الشرکه هریک بعد 
از افزایــش: علی عطائی بــا کد ملــی 0450342786 دارای 
500000 ریال ســهم الشــرکه 2- محمدرضــا بختیاری با کد 
ملی 0450481123 دارای 500000 ریال سهم الشرکه 3- 
مجتبــی مهرتاش با کد ملی 4431668209 دارای 500000 

ریال سهم الشرکه 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )903554(

ماجرای قتل »رومینا اشرفی« دختر 14 ساله اهل روستایی در تالش استان گیالن 
به دست پدرش و رسانه ای شدن این حادثه سبب شد مادر حدیث هم سراغ وکیل 

برود تا صدای دخترش خاموش نماند.
۲8 اسفند 98، تنها ۲ روز مانده به سال نو، صدای شیون از خانه ای در خیابان ۲0 
متری جانبازان، نبش کوچه گلســتان سوم شهرستان »خوی«، شنیده شد. صدایی 
که حکایت از گریه های مادری داشــت که بدن دختر 10 ســاله اش را در آغوش 

گرفته بود و به سمت بیمارستان می دوید.
پلیس از همان ابتدا به پدر خانواده مشــکوک می شود، اما مرد زیر بار نمی رود. تا 
اینکه در نهایت اعتراف می کند و می گوید: »دخترم صدای تلویزیون را خیلی بلند 
کرده بود. یک لحظه عصبانی شــدم و دیگر نتوانســتم خودم را کنترل کنم.« به 
گفته حســین الف، یک لحظه عصبانیت عامل قتل یک دختر 10 ساله بوده است، 
اما وقتی سراغ پیگیری هرچه بیشتر این پرونده برویم، ابعاد دیگری نمود می یابد؛ 

ابعــاد دیگری از حقیقت که با گفته های این مرد تفاوت های زیادی دارد.
ویروس کرونا و ســال نو باعث شده بود پیگیری های حقوقی این پرونده به تعویق 
بیفتد، اما در نهایت، به ویژه پس از ماجرای قتل »رومینا اشــرفی« دختر 14 ساله 
اهل روستایی در تالش استان گیالن به دست پدرش و رسانه ای شدن این حادثه، 

مادر حدیث هم ســراغ وکیل رفت تا صدای دخترش خاموش نماند.
قاتل در اعترافاتش نوشــته که خواب دخترش را دیده و حاال عذاب وجدان  ��

دارد
از همان ابتــدای وقوع این حادثه که پرونده در دســت پلیس جنایی قرار گرفت 
پلیس به پدر خانواده مشــکوک شده بود. در تحقیقات بازپرسی او منکر هر چیزی 
می شــد، اما در نهایت اعتراف کرد که دخترش را کشــته اســت. پزشکی قانونی 
هم تأیید کرده که دختر خفه شــده است. حســین االف یعنی مرد این خانواده در 
اعترافات خود بعد از اینکه مســئولیت قتــل را بر عهده می گیرد می گوید که حاال 
دچار عذاب وجدان شــده و خواب دخترش را دیده است. او همچنین خواسته که 

به سزای عملش برسد.«
حسین الف درباره اینکه چرا چنین تصمیم به این کار گرفته است هم توضیح داده 
کــه وقتی در خانه بوده، دخترش صدای تلویزیــون را خیلی بلند می کند و همین 
موضوع هم باعث می شــود عصبانی شــود و برای لحظاتــی کنترل خودش را از 
دســت بدهد. در نهایت گفته شده با کمربند و مانتو، دخترش را خفه کرده است.«

مادر مقتول: دختر من قربانی هوســرانی پدرش شد ��
»رحیمــه فیضی«، مادری که تنها فرزندش را از دســت داده اســت، اصلی ترین 
عزادار این ماجرا، برای تعریف داســتانی که از ســر گذرانده، از ســال 95 شروع 
می کند: »دی ماه سال 95 بود که شوهر من به همراه یک دختر متواری شد. آن ها 
از چندی پیش با هم در رابطه بودند و باالخره برای اینکه بتوانند با هم باشند فرار 
کردند. البته با پیگیری های خانواده ها هر ۲ نفر پیدا شــدند و رابطه شان هم قطع 
شــد. حتی بعد از این ماجرا آن قدر شــوهرم در شرایط بد اجتماعی قرار گرفت که 
از کارش هم اخراج شــد. آن روزها برای اینکه بتواند دوباره سر کارش برگردد از 
من خواهش کرد که با رئیســش صحبت کنم. من هم زندگی ام را دوست داشتم 
و بــه خاطر دخترم قبول کردم که این زندگی را ادامه دهم. خودم هم دوباره او را 

به سر کار برگرداندم.«

او به امید اینکه اوضاع بهتر شــود به زندگی اش ادامه داد اما چنین نشــد: »فکر 
می کردم اوضاع بهتر شــده اما هنوز ۲ سال نگذشــته بود که متوجه شدم دوباره 
رابطه اش را با آن دختر شــروع کرده است. ابتدا همه چیز را انکار می کرد و دروغ 
می گفت و ســعی در مخفی کردن همه چیز داشــت، اما بعد از مدتی رابطه اش را 
علنی کرد. کار به جایی رسیده بود که می گفت باید بگذاری من با این دختر ازدواج 
کنم. مرا تهدید می کرد و می گفت تو را می کشم. باید بگذاری من به زندگی خودم 

برســم. حتی آن دختر هم چند بار مرا تهدید کرد، اما توجهی نمی کردم.«
رحیمه با آهی از ســر دل می گوید نمی دانســتم در نهایت این بالها سرم می آید: 
»فردای شــب چهارشنبه ســوری بود. تمام جزئیات را به خوبی در خاطر دارم. از 
صبح دلشــوره داشتم. شــوهرم شــب کار بود. صبح که به خانه آمد ابتدا یکسری 
تعمیرات در خانه انجام داد. صبحانه اش را خورد و لیســت خرید به من داد. گفت 
که قســط وام را هم پرداخت کنم. من هم رفتم ســراغ کارهــا. خریدها را انجام 
دادم و موقع انجام کار بانکی متوجه شــدم که شماره حساب را برنداشته ام. دوباره 
به خانه برگشــتم که دفترچه را بگیرم، اما از برادر شوهر خواستم که کار را انجام 
دهد و در آن مدت در خانه مادرشــوهرم نشستم. خانه هایمان نزدیک است. وقتی 
به خانه برگشــتم، بند کفشــم را باز نکرده بودم که گفت برو برایم سیاه دانه بخر. 
در تمام این مدت دلشــوره ام بیشــتر شــده بود. باالخره به خانه رسیدم و فضای 
خانه اضطرابم را بیشــتر کرد. روفرشــی به هم ریخته بود، وسیله های خانه روی 
زمین ولو شــده بودند. همه چیز نامرتب بود. گوشــه ای از خانه هم دختر بیچاره ام 

با صورتی کبود افتاده بود.«
همه تالشــش را می کند تا بدون اشــک ریختن، بغضش را فــرو بخورد: »دیگر 
نمی دانید چه حالی داشــتیم. برادرشوهرم را صدا زدم و منتظر آمبوالنس نماندیم. 
دخترم را بغل کردم و دویدم. فقط می خواســتم صورت خنــدان دخترم را دوباره 
ببینم، اما وقتی به بیمارســتان رســیدیم دیگر دخترم تمام کرده بود. از آن روز تا 
االن که با شــما صحبت می کنم نه خواب دارم و نه خوراک. تمام شب را کابوس 
می بینم. زندگی به کامم زهرمار شــده اســت. دختر پاک و بی گنــاه من قربانی 

هوسرانی پدرش شد.«
می خواســتم دخترم پدر داشــته باشد، اما نمی دانســتم همان پدر قاتلش  ��

می شود
رحیمه ۲3 سال داشته که ازدواج می کند. با مردی از فامیل که سه سال هم از او 

کوچک تر بوده. دوســت نداشته ازدواج کند، اما پدرش مجبورش می کند.
 رحیمه می گوید نمی خواســتم دخترم بی پدر شود: »سراغ طالق نرفتم چون دلم 
برای دخترم می ســوخت. نمی خواســتم او بی پدر و بی خانواده بزرگ شــود. همه 
تالشــم را کردم تا آن مرد را دوباره به زندگــی برگردانم. اما او دیگر مرد زندگی 
نشــد. حتی به شــوهرم هم گفته بودم، بگذار این دختر را به سروسامان برسانیم 
بعد هر کاری که دوســت داشتی بکن اما نشد. قصدم محافظت از دخترم بود، اما 

نمی دانستم همین پدر قاتل تنها فرزندمان می شود.«

او در پاسخ این سؤال که آیا شوهرش پیش از این هیچ وقت تهدیدهایش را عملی 
هم کرده بود یا نه توضیح می دهد: »اردیبهشــت سال گذشته داشتیم با ماشین به 
خانــه می رفتیم که ناگهان گفت می خواهم برایت آب هویج بخرم. آن آبمیوه را که 
خوردم در مسیر خانه مدام سرگیجه داشتم. فشارم لحظه به لحظه افت می کرد. تا 
دم کما رفتم و ســه روز تمام هم در CCU بودم. روز آخر پرستار از من پرسید چه 
موادی مصرف می کنی؟ من که خیلی بهم برخورده بود گفتم، چرا چنین ســوالی 
می پرســید؟ گفت حتمًا باید مواد مصرف کرده باشــی که پزشــکان به تو چنین 
مســکن هایی بزنند. همان موقع شــک کردم که خودش کاری کرده و چیزی در 

آبمیوه ام ریخته است اما به روی خودم نیاوردم.«
امــا این تنها دفعه ای نبود که رحیمه چنین حســی پیــدا کرد: »یک بار دیگر هم 
نزدیک خانــه ناگهان پایش را روی گاز گذاشــت و از کنارم گذشــت. بعدها به 
مادربزرگــش گفت که می خواســتم با ماشــین به رحیمه بزنــم، اما از قصاصش 

ترســیدم. بعد که من به رویش آوردم گفت، نه مادربزرگم دروغ گفته است.«
به گفته رحیمه، این مرد همیشــه در دعواها تهدید می کرد و می گفت باالخره یک 
روز تو را می کشــم اما او تصورش را هم نمی کرد که برای دخترش هم برنامه ای 
داشته باشد. تا اینکه حسین الف در دادگاه گفت که پیش از این حادثه، از همسایه 
دربــاره جرم کارش هم پرســیده و فهمیده بود که اگر دخترش را بکشــد، دیگر 
قصاصــی بر گردنش نیســت: »حتمًا برای همین هم همیشــه می گفت اگر تو را 
بکشــم قصاص می شوم، اما فهمیده بود که با قتل دخترش قصاصی در انتظارش 
نیست. یک بار هم دخترم تعریف کرد که با دخترعمه اش در خانه بوده که پدرش 
ســراغش می رود و خواسته خفه اش کند و وقتی دخترم اعتراض می کند دستش را 

برمی دارد و می گوید، شوخی کردم.«
وی ادامــه داد: فکرش را هم نمی کردم حرف هایش را عملی کند. تصور می کردم 
بلوف می زند. باورم نمی شــد دســت به چنین کاری بزند. حاال اما خوب می فهمم 
که حرف هایش جدی بود و آن روز حادثه هم کاماًل با برنامه دســت به قتل دختر 
بیچاره من زد. اگرچه با صحنه ســازی ابتدا گفت که دزد آمده و دروغ های زیادی 
ســرهم کرد و بعد از آن گفت که از روی عصبانیت ناگهانی چنین کاری کرده، اما 

حاال دیگر خوب می دانم همه کارهایش با برنامه قبلی بوده اســت.«
رحیمــه حاال دیگر نمی خواهد صدای دخترش خاموش بماند: »او می دانســته که 
چون پدر است قانون مجازات ســنگینی برایش لحاظ نمی کند. گفته دیه می دهم 
و چند ســالی هم در زندان می مانم، بعد هم با همان دختر زندگی ام را می کنم. اما 
من از مســئوالن درخواســت می کنم اجازه ندهند او به هدفش برسد. یک قانونی 
بگذاریــد تا دختران ما این طور قربانی نشــوند. دختر 10 ســاله من هنوز فرصت 
گناه و اشــتباه کردن هم پیــدا نکرده بود. من دیگر زندگی نــدارم، چرا آن قاتل 
باید روزی از زندان آزاد شــود؟ من اشــد مجازات و قصاص را برایش می خواهم. 
خواهشــًا صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید. حدیث من هیچ گناهی نداشت. 

حقش نبود.«

قتل حدیث هم در دســته قتل های ناموسی قرار می گیرد ��
تنها در یک ماه اخیر خبر کشته شدن سه دختر به دست پدران شان به صدر اخبار 
کشور رسیده اســت: رومینا، ریحانه و حاال هم حدیث. نکته قابل توجه اینکه سه 
ماه از وقوع این حادثه گذشــته است، اما رسانه ای شدن خبر رومینا سبب شد مادر 
حدیث هم در صدد شنیده شــدن صدای خودش و دختر به خاک سپرده اش برآید. 
او که دید قتل رومینا به دســت پدر چه واکنش هایی در جامعه برانگیخت به خود 
جــرات داد تا درباره بالی بزرگی که بر زندگی خودش آوار شــد هم حرف بزند. 
پدرانی که اتفاقًا برای نسل های گذشته نیستند. پدر رومینا جوان بود و این بار هم 

پدر حدیث تنها 34 ســال سن دارد که دست به چنین کاری می زند.
در تمامی کشــورهای دنیا »قتل ناموســی« به عنوان پدیده ای خاص برشــمرده 
می شــود. این موضوع علت مشخص هم دارد؛ نخست اینکه رواج این نوع قتل ها 
در خانواده بیشتر از سوی مردان خانواده مثل پدر و برادر، علیه زنان اتفاق می افتد، 
به همین خاطر اســت که این عنوان در تمامی کشــورها معنا و مفهومی یکسان 
دارد. نکته بعدی که این حوادث را از قتل کودکان به دســت مادر جدا می کند نوع 
پاســخ قانونی در کشور ما به آن اســت. والدینی که مسئولیت و حقوق و تکالیفی 
مشــترک دارند، اگر جرمی یکســان مثل قتل فرزند را مرتکب شــوند، مجازاتی 
متفاوت خواهند داشت. در همان پرنده رومینا، اگر قاتل مادر بود، قصاص می شد، 

اما پدر نهایتًا با 10 سال زندان مجازات می شود.«
وقتی از رومینا و ریحانه شنیدیم، حمایت از کودکان و نوجوانان تنها الیحه ای بود 
بدون ظرفیت اجرایی قانونی. حاال اما شــرایط تغییر کرده است. این متن، قانونی 
در دســت ضابطان قضایی و تکلیفی اســت بر گردن نهادهــای مختلف از جمله 
ســازمان بهزیستی کشور که مکلف اســت در شرایط بحرانی و مخاطره آمیز برای 
کودکان و نوجوانان ورود کند و با مداخله، آن ها را از شــرایط بحرانی نجات دهد، 
حتی اگر آن خطر بزرگ خانه، خانواده یا والدین باشــند. ماده 3 این قانون به طور 
واضــح حدود 1۲ وضعیت مخاطره آمیز را برای کودکان و نوجوانان توضیح داده و 
بهزیســتی، اورژانس اجتماعی، ضابطان قضایــی و نیروهای انتظامی را مکلف به 
مداخله می کند. اگر تا دیروز همین دوســتان به ما می گفتند هنوز که جرمی اتفاق 
نیفتاده اســت، حاال دیگر نباید منتظر وقوع جرم باشــند. بلکه به محض مشاهده 

شرایط مخاطره آمیز باید جلوی جرم را بگیرند.«

 قتل رومینا اشرفی و ریحانه عامری تکرار شد

قتل حدیث 10 ساله در خوی به دست پدر خائن



هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

گفت و گو
 دوشنبه 16 تیرماه 1399 
سال پنجم شماره 178

67

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 دوشنبه 16 تیرماه 1399 
سال پنجم شماره 178

گفت و گو

امکان فروش سهام عدالت فراهم شد
افــرادی که از روز ۱۵ تا ۲۹ خرداد ۹۹ نســبت به انتخاب 
روش مستقیم مدیریت سهام عدالت خود اقدام کرده اند، از 

امروز می توانند وارد فرآیند فروش سهم شوند.
حســین فهیمی، سخنگوی ســهام عدالت با بیان اینکه تا 
۲۹ خرداد ماه ۱۸ میلیون ۹۰۰ هزار نفر روش مســتقیم را 
انتخاب کردند، گفت: افرادی که از روز ۱۵ خردادماه امسال 
تا ۲۹ خرداد نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام 
عدالت خود اقدام کرده اند، از امروز می توانند ۳۰ درصد ارزش 

ســهام خود را از طریق کارگزاری های بورســی به فروش 
برســانند. وی ادامه داد: کارگزاران براساس شرایط بازار و 
وضعیت ســهم، ســهام این افراد را در بورس یا فرابورس 
به فروش می رســانند و پول را در روزهای آینده به حساب 
شبای آن ها واریز خواهند کرد.وی بیان کرد: اطالعات افراد 
جدید روز گذشــته در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی 
قرار گرفت و از امروز اطالعات آن ها بروز رسانی و در اختیار 
کارگزاران قــرار می گیرد و اگر افراد در ســبد دارایی خود 
مشاهده نمی کنند باید به کارگزاری های خود مراجعه کنند.

فهیمی درمورد عدم مشاهده سبد سهام عدالت سهامداران 

در برخی از شرکت کارگزاری ها نیز افزود: این شرکت ها اگر 
سیســتم های خود را به روزرسانی کنند این مشکل برطرف 

می شود.
وی درباره افرادی که قبل از ۱۵ خرداد گذشــته فرم های 
فروش ســهام عدالت خود را تکمیل کرده، اما هنوز وجهی 
دریافت نکرده اند، تاکید کرد: افرادی که شــماره شــبای 
حســاب بانکی آن ها صحیح، مــورد تأیید بانک مرکزی و 
فعال بوده و شماره تلفن همراهشان نیز به نام خود فرد بوده 
است، تمام وجه را در روزهای اول آزادسازی سهام عدالت 

دریافت کرده اند.

درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی از 
سود سپرده های بانکی

کارشــناس اقتصاد با تاکید بر اینکــه می توان بین ۱۰ تا 
۲۰ هــزار میلیارد تومان از مالیات بر ســود ســپرده های 
بانکی درآمد داشــت، گفت: البته باید سازوکارهای آن به 
طور شــفاف مشخص شود، شــاید حدود نیم درصد افراد 
جامعه شــامل این نوع مالیات می شــوند.هادی ترابی فر 
کارشــناس اقتصادی، در برنامــه »پایش« که با موضوع 
»اصالح فرآیندهای مالیاتی« پخش شــد، با اشــاره به 

شــاخص مالیات بر درآمد ناخالص، گفت: در سال ۲۰۱6 
و ۲۰۱7، نســبت مالیات بر درآمد ناخالص کشــور، از 4 
تا ۱۰ بوده اســت، وی ادامه داد: این شــاخص در ایران 
نســبت به سایر کشورها عدد پایینی است، بر طبق برنامه 
ششــم رقم آن باید به ۱۰ درصد برســد که نیاز است در 
این زمینه تالش هایی صــورت گیرد. ترابی فر افزود: در 
کشورهای مختلف سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 
بیــش از 4۰ درصد، اما در ایران ایــن رقم به ۱4 درصد 
می رسد، از ســوی دیگر در این کشــورها، سهم مالیات 
بر ســود شــرکت ها، زیر ۱۰ درصد و در ایران ۳7 درصد 

است. کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: رقم باالی 
مالیات بر سود شــرکت ها، خالف حمایت از سیاست های 
تولیدی و جهش تولید است و در این خصوص باید سهم 
مالیات بر درآمد اشــخاص افزایش و سهم مالیات بر سود 
شــرکت ها کاهش یابد. وی ادامه داد: بخش عمده ای از 
درآمد مالیاتی کشــور مربوط بــه مالیات بر ارزش افزوده 
اســت و ســال ها اســت که از مالیات بر درآمد اشخاص 
حقیقی پیشــی می گیــرد، یکی از پایه هــای مالیاتی، که 
در کشــور وجود ندارد و در کشــورهای ضعیف نیز اجرا 

می شود، مالیات بر مجموع درآمد است.

گفت وگو با روسای کل بانک مرکزی در ایران اغلب پیچیدگی های خاص خودش 
را دارد مخصوصاً اگر قرار باشــد با ولی اهلل سیف صحبت کنیم. فردی که در زمان 
ریاســتش بر بانک مرکزی اقتصاد کشور با فراز و نشیب ها و تحوالت زیادی روبرو 
شده است. جهش نرخ ارز، مواجهه با شرایط برجام و پسابرجام، مؤسسات اعتباری 
غیر مجاز، سپردن نرخ سود به بازار و کنترل تورم با ابزار نرخ سود از جمله اتفاقات 

مهم دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی بوده اند.
با همه نقدهایی که برخی رســانه ها نســبت به سیاست های پولی و نظارتی بانک 
مرکزی در ســال های ۹۲ تا ۹6 داشتند، کارنامه سیف برای افکار عمومی تا قبل از 
آغاز سال پایانی دوره پنج ساله اش در بانک مرکزی چندان حساسیت برانگیز نبود اما 
سال آخر حضورش با تغییرات پی درپی نرخ ارز نگاه متفاوتی نسبت به او در اذهان 

بر جای گذاشت.
امــا برخالف جّو حاکم، نقدهــا و بحث های ما به بانک مرکــزی بیش از آنکه از 
جنس ارزی باشــد، ناظر بر سیاست های پولی و نظارتی بانک مرکزی بود چرا که 
تئوری های پولی و ارزی نشان می دهد آنچه که باعث تغییرات بنیادین و بلندمدت 
در نرخ ارز می شود سیاست های پولی ست.آنچه در پی می آید بخشی از گفت و گوی 

سیف با خبرگزاری فارس است که خواندن آن خالی از لطف نیست.
آقای سیف زمانی که شما به بانک مرکزی وارد شدید، من خبرنگار حوزه بانک  ��

بــودم. یک جلســه ای در اواخر مرداد 9۲ با خبرنــگاران قبل از عزیمت به بانک 
مرکزی داشــتید. این جلســه در بانک کارآفرین بود. دقایقی درباره نرخ سود و 
نرخ ارز صحبت کردید. جوی بر فضای سیاسی و رسانه ای حاکم بود که اگر دولت 
بعدی روی کار بیاید و سیاست های اقتصادی مناسبی اجرا کند نرخ ارز کاهش 
می یابد. شــما که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شــده بودید، در آن 
جلسه گفتید اگر واقعیت های اقتصادی را بررسی کنید می بینید که نرخ واقعی 

ارز همین حدود است. این نکته مهمی بود.
سیف: آن زمان نرخ ارز چقدر بود؟

حدود 31۰۰ تا 3۲۰۰ تومان. وقتی حکم شــما نهایی شــد این اظهارات شــما  ��
در رســانه ها منتشــر شد که بازخوردی منفی داشــت. اما با این اظهارنظر و 
همچنین صحبت بعدی شــما در اتاق بازرگانی، در دوم مهر ماه 9۲ و عبارت 
مهم و معروف نرخ ارز به کف رســیده اســت، می شــد نگاه کلی شــما را به نرخ 
ارز تشــخیص داد و فهمید که شــما معتقد هســتید باید نرخ مؤثر ارز را در نظر 
بگیریم و اگر می خواهیم پول ملی را تقویت کنیم باید تورم را کنترل کنیم و رشد 
اقتصــادی را افزایــش دهیم نه اینکه نرخ ارز را ثابت در نظر بگیریم. اما وقتی 
جلوتــر می آییــم، می بینیم که رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات اندک نرخ ارز 
حساسیت نشان می دهد. مثالً در آذر و دی ماه سال 9۲ نرخ ارز از 33۰۰ تومان 
بــه 35۰۰ تومــان افزایش می یابد، رئیــس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران 
اعالم می کند نگران نباشــید، نرخ ارز کاهش می یابد. بررســی این واکنش ها و 
رفتارهای بعدی بانک مرکزی نشان دهنده تفاوت نگاه اولیه رئیس کل بانک 
مرکزی و عملکرد بانک مرکزی اســت. علت این اختالفات محســوس در نگاه و 

عملکرد شما و مجموعه بانک مرکزی چه بود؟
سیف: خیلی خوب است که وقایع گذشته را به یاد آوردید. واقعاً اعتقاد من هم همین 
بوده اســت اما آن دو موردی که شــما به هم ربط دادید را من ربط نداده بودم. آن 
نگاه همان نگاهی بود که قبل از ورود به بانک مرکزی داشــتم و همان باور باعث 
شد به رغم اینکه پیش بینی می کردم حساسیت هایی به وجود بیاید، آن جمله را عنوان 
کردم. من متأسف بودم که برخی از متخصصان هم به این حرف من انتقاد داشتند 
در حالی که من انتظار داشــتم با آن نظر همراهی شوند. یعنی جامعه متخصص ما 
آن زمان باید آن حرف را تأیید می کرد تا به یک اجماع برسیم. همیشه نگاه ما نباید 
این باشــد که آن فرد با ما هســت یا با ما نیست. افراد متخصص و مسئول باید از 
نظرات کارشناسی حمایت کنند تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. کما اینکه سیاسیون 
کشــور از این فضا تأثیر می گیرند. من می خواهم به اینجا برسم که اقدامات بعدی 
بانک مرکزی دیگر اقدامات بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی تبدیل شده است 

به جزئی از یک کل.
 بحث استقالل بانک مرکزی را خیلی مطرح می کنیم اما بانک مرکزی از استقالل 
الزم برخوردار نیســت و مانور عملیاتی در سیاســت های پولــی و ارزی ندارد. در 
جایگاهی قرار گرفته است که رئیس مجمع آن رئیس جمهور است و عالوه بر آن 
عضو ستاد اقتصادی دولت است. این ها جزء سیاست های کالن کشور تلقی می شود 
و همزمان است با یک سری سیاست های بین المللی دیگر؛ مانند مذاکرات هسته ای 
که در آن مذاکرات گفته می شــود خیلی مهم اســت که همزمان با مذاکرات، بازار 
ارز ثبات داشته باشد. گفته می شود طرف های آمریکایی صحبت هایی می کردند که 
نشان می داد متغیرهای اقتصادی ما را دنبال می کنند. اگر یادتان باشد گاهی مطرح 
می شــد اقتصاد کشور در حال فروپاشی است و عده ای منجمله دشمنان منطقه ای 
ما می گفتند شــما ۳-4 ماه صبر کنید اقتصاد ایران فرو می ریزد. چنین جوی وجود 

داشت.
این بدیهی است که چنین جوی، سیاست گذاری اقتصادی را به سمتی ببرد که ثبات 
و تعادل در اقتصاد حفظ شــود و از بروز عالئم از هم گسیختگی و نوسان ممانعت 
به عمل آید. وقتی در جلسات دولت مطرح می شد و تأکید بر این بود که با توجه به 
حساسیت مذاکرات باید مراقب بازار باشیم این کاماًل طبیعی بود که بانک مرکزی 

تالش کند ثبات و آرامش بازار به هم نخورد.
نکته بعدی اینکه بانک مرکزی نباید اینقدر مورد سؤال قرار بگیرد. شاید این حرف، 
حرف درستی است که رئیس کل بانک مرکزی نباید مصاحبه کند و من هم خیلی 
از مصاحبه کردن طفره می رفتم اما در ایران فضا به گونه ای است که اگر اظهارنظر 
نشود، معنای آن این است که اصاًل برنامه ای وجود ندارد. این سؤال شما را در بحث 
تأمین الزامات اســتقالل بانک مرکزی می بینم. بررســی این مساله نشان می دهد 
همواره و نه در یک دوره خاص عملکرد بانک مرکزی از دســتور رئیس جمهور و 

سیاست گذار کلی کشور تبعیت کرده است.
یعنی رئیس جمهور تاکید داشت نرخ ارز ثابت نگه داشته شود؟ ��

سیف: من یک نمونه قدیمی آن را خدمت شما عرض می کنم. زمان ریاست جمهوری 
مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، بنده مدیرعامل بانک صادرات بودم. من را دعوت 
کردند به یک جلسه خیلی مهم که رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب 

داده بودند. تاکید کردند معاونان بین الملل بانک ها هم حضور داشته باشند.
رئیس کل آمد و معان ایشان آقای دکتر کاشان بود. آقای رئیس کل اشاره کرد که 
ما تصمیم گرفتیم به هر متقاضی بدون محدودیت تا ســقف ۱۰ هزار دالر بدهیم. 
این باعث بُهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند مگر می شود؟ برای 
چه می خواهید این کار را انجام دهید. معاون ارزی بانک مرکزی هم با مدیران عامل 
بانک ها هم نظر بود. یادم می آید وقتی رئیس کل با چنین فضایی مواجه شد گفت 
چند لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود ۲۰ دقیقه بعد برگشت و گفت من 
با حاج آقا )رئیس جمهور وقت( صحبت کردم و ایشــان به هیچ وجه قانع نمی شوند 
که این کار انجام نشــود. باید این کار انجام شود اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر 

متقاضی از ۱۰ هزار دالر به ۵ هزار دالر کاهش یابد.
از ابتدا این کار نظر آقای هاشمی بود یا نظر آقای نوربخش؟ ��

ســیف: چیزی که من خبر داشتم این بود که نظر آقای هاشمی بود. رئیس کل در 
آن مقطع مرحوم نوربخش نبودند. آقای دکترعادلی بودند. مدتی بعد از آن جلســه 

پرداخت ۵ هزار دالر شروع شد و همان پیش بینی که ما می کردیم اتفاق افتاد.
استدالل پشت آن تصمیم چه بود؟ ��

سیف: این بود که ما به جامعه نشان دهیم پشتوانه ارزی کشور خوب است و بتوانیم 
قیمت ها را پایین بیاوریم.

پس این تصمیم در دوران افزایش نرخ ارز در اوایل دهه 7۰ اتخاذ شد. ��
ســیف: بله. فکر می کنم ســال 7۱-7۲ بود. در آن زمان همه شعب ارزی بانک ها 
عرضه کننده ارز شدند اما دیدند هجوم متقاضیان فروکش نمی کند و بعد گفتند هر 
بانک ۱۰ شعبه. بعد گفتند ۱۰ شعبه در کل تهران و در نهایت طرح متوقف شد. من 
مطمئن بودم بانــک مرکزی به هیچ وجه با این تصمیم موافق نبود. در بدنه ارزی 
بانک مرکزی وقتی معاون ارزی با این تصمیم مخالف است معنای آن این است که 

تصمیمی است که از جای دیگری گرفته شده است.
بله. نشان می دهد تصمیم سیاسی است. ��

ســیف: به نظر من باید این مساله جا بیافتد. یک مورد نوع نگاه به ارز است و مورد 
دوم استقالل بانک مرکزی است.

نمی خواهم پرشــی در بحث انجام دهم چون در فرصت مشخص به موضوع  ��
تصمیم گیــری بــرای ارز 4۲۰۰ می پردازیم اما به نظرتان عجیب نیســت بعد از 

بیست و چند سال همان تصمیم غلط دوباره گرفته می شود؟
سیف: حاال اینکه چطور به ارز 4۲۰۰ تومان رسیدیم بحث جداگانه ای دارد اما جالب 
این اســت که بدنه بانک مرکزی همان بدنه است و حتی اگر سیف در بدنه بانکی 
نبوده و یک دفعه رئیس کل بانک مرکزی شده آن بدنه به او می گوید چه خبر است 
چون تجربه دارد و می داند در این دهه ها چه اتفاقاتی افتاده اســت. اما تأثیر مراجع 

سیاست گذاری را نمی شود حذف کرد.
آقــای دکتــر به هر حال بانک مرکزی متولی بازار ارز اســت. رئیس کل بانک  ��

مرکــزی واقعــاً نمی تواند بگوید آقای رئیس جمهور طبق قانون من مســئول 
هستم و شما نمی توانید تصمیم بگیرید؟

ســیف: نخیر. رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند این را بگوید. بانک مرکزی تابع 
سیاست هایی است که از مرکز اتخاذ می شود. در بهترین شرایط هم بانک مرکزی 
سیاست های پولی و ارزی اش باید با سیاست مالی هماهنگ باشد. وقتی می گوییم 
اســتقالل بانک مرکزی برخی می ترســند و می گویند مگر می شود بانک مرکزی 
از دیگر بخش ها مســتقل باشــد. ما توضیح می دهیم که بانک مرکزی موظف به 
هماهنگی است اما هدف از اســتقالل بانک مرکزی تصمیم گیری در یک محیط 
کارشناسی است. تا زمانی که این فضا شکل نگیرد، مساله حل نمی شود. واقعاً کشور 

بی دلیل دارد این همه هزینه می دهد و باید جلوی آن گرفته شود.
شاید بد نیست این را هم اشاره کنم که در همان اوایل سال 7۲ که برای پرداخت 
ارز به متقاضیان تا ۵ هزار دالر تصمیم گیری شد، بعد از اجرای طرح و نمایان شدن 
تبعات آن تنها کســی که مورد مواخذه قرار گرفت معاون ارزی وقت بانک مرکزی 
بود. شما در جریان آن هستید. این قضیه نه فقط آن دفعه بلکه چندین بار دیگر هم 
اتفاق افتاد. مساله اصلی این است که سیاست گذار کالن متخصص در حوزه پولی و 

ارزی نیست و نمی تواند درباره مسائل ارزی و پولی تصمیم بگیرد.
در این زمینه یکی از مشــکالت کشور نداشتن یک استراتژی بلند مدت و با ثبات 
تجاری اســت که عمدتاً ناشی از عدم وجود برنامه مدون و بلند مدت در حمایت از 
تولید داخلی و ارتقاء کمی و کیفی آن اســت. تصور من این اســت که دلیل اینکه 
چندین سال پی درپی حضرت آقا در تعیین شعارهای سال، تولید داخلی را مورد تاکید 
قرار می دهند همین مطلب است. آن چیزی که می تواند به صورت واقعی منجر به 
یأس کامل دشــمنان شود شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی است که جز با عزم 

ملی و برنامه های دقیق در زمینه های مختلف نمی تواند حاصل شود.
مهم ترین نقــش بانک مرکزی هم در صورت برخــورداری از اختیارات مورد نیاز، 
این اســت که سیاست پولی مناســبی را در هماهنگی با سیاست های دقیق مالی 
دولت تدوین و به مرحله اجرا درآورد. بدیهی اســت کــه اهداف کوتاه مدت نباید 

جهت گیری ها و تحقق اهداف بلند مدت را با چالش و مانع روبرو کند.
یک دور باطل را در همه دوره های ریاست جمهوری شاهد بوده ایم. در ابتدا روسای 
جمهور با سیاست های باز اقتصادی و تجاری شروع می کنند. علت هم آن است که 
واردات ناشــی از سرکوب نرخ ارز به ظاهر سبب کاهش تورم و ایجاد نوعی رفاه و 
گشــایش در جامعه می شود. براین اساس دولت ها به خصوص در دور اول به هیچ 
وجه حاضر به اعمال محدودیت در واردات و مدیریت تقاضای ارز نیستند و در مقابل 

در دور دوم با بحران ارزی مواجه می شوند.
بحران ارزی اخیر هم از این حیث مستثنی نیست. هرچند از باب بازگشت تحریم های 
ظالمانه و فشــار حداکثری، عمق بیشــتری پیدا کرد. محدودیت هایی که در زمینه 
روابــط بانکی بین المللی و جابجایی و اســتفاده از منابــع ارزی در دوره مورد نظر 
ایجاد شــد به هیچ وجه در گذشته سابقه نداشته است. البته با اقدامات و تالش های 
همکاران و راهکارهای ابتکاری سعی بر این بود که دشمن از تأثیر گذاری بر روند 
طبیعی فعالیت های اقتصادی ناامید شود. سابقه نشان می دهد که تحریم های وضع 
شده علیه کشور ممکن است در اوایل بتواند در مسیر فعالیت های اقتصادی تاثیری 
بگذارد ولی بالفاصله با شیوه ها و ابتکارات جدید خنثی شده و اقتصاد توانسته است 

به فعالیت خودش ادامه دهد.
گفته می شود بر اساس متغیرهای اقتصادی بهترین شاخص ها مربوط به دولت های 
هفتم و هشــتم است که آقای خاتمی رئیس جمهور بودند. دلیل آن هم این نیست 
که رئیس جمهور متخصص در اقتصاد بود. بلکه دلیل اصلی آن بود که اداره اقتصاد 
را به متخصصین اقتصادی ســپرده بودند و به همین دلیل نتایج بهتری را مالحظه 

می کنیم.
شاید چون ایشان هیچ تخصصی در این زمینه نداشت و نسبت به این مسائل  ��

بیگانه بود یک مزیت بود.
ســیف: بقیه هم تخصص نداشتند؛ فقط ادعا داشتند. البته نباید فکر کنیم که حتمًا 

الزم است رئیس جمهور متخصص در امور اقتصادی هم باشد.
باالخره روسای جمهور نسبت به این مسائل یک ذهنیاتی داشتند. ��

ســیف: نباید فکر کنیم تجربه کار در بازار و یا آشنایی با تجارت یعنی تخصص در 

امور اقتصاد کالن. این ها مفاهیم کاماًل متفاوتی هستند.
همین طور است. ��

سیف: به هر حال اگر به این نتیجه برسیم که کشور باید از تجربیات گذشته استفاده 
کنــد باید به دو نکته توجه کنیم. یکی اینکــه اجازه دهیم تصمیمات تخصصی را 
متخصصان بگیرند. ما چه می خواهیم؟ می خواهیم یک اقتصاد باثبات رو به رشــد 
داشته باشیم، تولید در آن زمینه شکوفایی داشته باشد و صادرات توسعه پیدا کند و 
..... در کنار چنین تفکری می تواند شــکل بگیرد اما اجازه دهیم در بلندمدت اثرات 
خود را نشان دهد و کوتاه مدت به مسائل نگاه نکنیم. یکی از مشکالت ما این است 

که همه این ابزارها در اختیار یک نهاد با طول عمر 4 سال است.
منظورتان نهاد ریاست جمهوری است؟ ��

ســیف: بله. یعنی در یک دوره 4 ســاله انتظار ما این است که آثار همه سیاست ها 
نمایان شود. در حالی که این اصاًل عملی نیست. اگر من در دوران حضور در بانک 
مرکــزی اقدامات بلندمدتی را انجام داده باشــم، امروز رئیس کل بانک مرکزی از 
نتایج آن سیاست ها استفاده می کند اما این نتایج در کارنامه من لحاظ نمی شود. این 
به خودی خود محدودیت هایی را ایجاد می کند. فرض کنید مؤسسات غیرمجاز که 
جمع شدند، چه کسی از نتایج آن استفاده می کند؟ بانک مرکزی؛ چون سیاست های 
پولی و نظارتی اش راحت تر اعمال می شــود. تا قبل از این نمی توانست اعمال شود. 
بنابراین نباید به مســائل کوتاه مدت نگاه کرد. اما سیاســت مدار و مقامات سیاسی 
عجول هستند و انتظار دارند در کوتاه مدت سیاست ها نتیجه بدهد که در موارد مهم 

نمی تواند عملی باشد.
اگر درســت متوجه شــده باشم و بخواهم ســاده تر موضوع را بیان کنم باید  ��

بگویــم اینکــه بانک مرکزی بعد از آن مواضع اولیه شــما درباره نرخ ارز عدول 
کــرد و تاکیــد کرد نباید نرخ ارز تغییر کند، خواســت دولت و رئیس جمهور بود 
و درواقع انتظارات دولت باعث شــد نرخ ارز از ســال 9۲ تا 96 تغییر چندانی 

نکند. درست است؟
سیف: یکی از بحث های ما همیشه خدمت آقای رئیس جمهور، دوستان اقتصادی 
و اعضــای دولت، به طور طبیعی این بود که اگر می خواهید نرخ ارز آرامش داشــته 
باشــد، بپذیریم وقتی تورم وجود دارد باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا کند. 
ممکن است یک فاصله زمانی داشته باشد اما باالخره ارز از تورم تأثیر می گیرد. اگر 
بلندمدت نگاه کنید این اتفاق افتاده است. تورم به طور متوسط از سال ۸۰ تا امروز 
را ببینید و نرخ ارز را هم ببینید. اگر همان روند و فضا وجود داشت االن نرخ ارز باید 
به ۱4 یا ۱۵ هزار تومان می رســید. خب چطور فکر می کنید نرخ ارز باید در سطح 

4 هزار تومان بماند؟
در نیمه دوم ســال ۹6 بانک مرکزی به شدت تحت فشار بود، _ چون من در عمل 
تا پایان سال ۹6 بودم و بعد از آن ابتکار عمل دست خود دولت بود و ما با سیاست 
ارز 4۲۰۰ تومــان موافق نبودیم_ به همیــن دلیل تا آن مقطع قیمت ارز از ۳۰۰۰ 
تومان در شــهریور ۹۲ به 4۸۰۰ تومان در ۲۹ اسفند رسید. یعنی 6۰ درصد افزایش 
قیمت ارز در ۵ سال. تورم جمع شونده در این مدت چقدر بوده است؟ پس این رشد 
نرخ ارز چیز عجیبی نبوده اســت. تازه این را بگذارید در کنار مســائل بین المللی، 

محدودیت های ارزی، تبلیغات گسترده ترامپ علیه ایران.
البته این در شرایطی بود که برجام وجود داشت. یعنی هنوز آمریکا از توافق  ��

برجام خارج نشده بود.
سیف: بله اما ترامپ شروع کرده بود و محدودیت ها شروع شده بود. در همان زمان 
آقای جهانگیری به مجلس رفت و در صحبت هایش به توطئه علیه ایران اشاره کرد 
که آمریکا عربستان و امارات را تحت فشار قرار داده بود که قیمت نفت با افزایش 
تولید باید کاهش بیابد. گزارشــی بود که دوستان تهیه کرده بودند و متن گزارش 
خطاب به من بود که یک نســخه هم برای آقای دکتر جهانگیری ارسال شده بود. 
شــرایط ارزی منطق دو دوتا چهارتای خودش را داشت. من در سال ۹6 پیشنهادم 
به دولت این بود که اینقدر به نرخ ارز حساســیت نشــان ندهید و اجازه بدهید نرخ 
ارز افزایش یابد. چه اتفاقی می افتد؟ اگر این حرف پذیرفته می شــد اینقدر التهاب 

نداشتیم. شاید خیلی از اتفاقات رخ نمی داد.
بد نیست این را بگویم که اقدامات ما برای مداخله در بازار از تیر ماه ۹۳ شروع شد. 
تا قبل از آن هیچ مداخله ای در بازار نکردیم. زمانی که فکر می شد توافق به نتیجه 
می رسد، فکر می کنم حوالی شــهریور ۹۳ بود. تصور می شد اگر خبر توافق منتشر 
شــود یکدفعه نرخ ارز افت کند و شرایط برعکس شود، مثل دوره پذیرش قطعنامه. 
آنجا عنوان کردم اگر این اتفاق بیافتد من وارد بازار می شوم و ارز می خرم. به شدت 

به من انتقاد شد که این حرف ها چیست.
این انتقاد از طرف مسئوالن دولت بود؟ ��

سیف: بله، برخی اعضای دولت و آقای رئیس جمهور. من توضیح دادم و در نهایت 
از حرف های من قانع شــدند اما گفتند از چه نرخی پایین تر می خواهید ارز بخرید؟ 
یادم نیست آن زمان عدد چقدر بود. فکر کنم ۳۳۰۰ تومان بود، گفتم مثاًل از ۳۱۰۰ 
تومان. گفتند نه اگر ارز از ۲۹۰۰ تومان پایین تر آمد می توانید ارز بخرید. اما در نهایت 
آن اتفاق نیافتاد. می خواهم جهت گیری را به شــما بگویم. وقتی این وضعیت وجود 
دارد نمی توانید انتظار داشته باشید بانک مرکزی به طور مستقل تصمیم گیری کند. 
رئیس جمهور تنها نیســت. حتی از مجلس و دیگر نهادها حساسیت ها را احساس 

می کردم. خودم بارها در مجلس رفتم و بارها توضیح دادم.
بنابراین نباید تصور کرد تنها رئیس جمهور حساســیت داشت. به نظرم کل جامعه 
و مســئوالن سیاسی کشور باید مطلع باشند و به یک منطقی در این قضیه برسیم. 
افتخار ما این نیســت که دالر هزار تومان اســت یا یک عدد دیگر. مهم این است 
که با شــرایط اقتصادی متناسب باشد و اقتصاد ما بتواند رشد داشته باشد، صادرات 

توسعه یابد، محصول تولید داخل با کاالی وارداتی رقابت کند و رفاه افزایش یابد.
این ها مباحثی اســت که باید توجه کنیم. من این فضا را داشتم و در هر زمانی که 
نرخ ارز افزایش می یافت، حساســیت ها زیاد می شد. اگر یادتان باشد می گفتیم هر 
وقت نزدیک به سال نو میالدی می شویم یک افزایشی در تقاضا و به طور طبیعی 
در نرخ ارز وجود دارد و در یک مقطعی این تقاضا همزمان شده بود با اربعین و واقعًا 

آن هم اثر می گذاشت.
به خاطر دارم در دی ماه ۹۵ الزم دیدم خدمت مقام معظم رهبری برسم و گزارشی 
از شرایط خدمتشان ارائه کنم. فکر کردم اگر بتوانم در این جلسه دو نکته را توضیح 

بدهم خیلی خوب است. یکی نوع نگاه به ارز و دیگری استقالل بانک مرکزی و در 
هر مورد گزارش جداگانه ای تهیه کردم. موقعی به من وقت داده شد که مصادف بود 
با تحوالت بازار و افزایش نرخ ارز. خوشــبختانه آقا اجازه دادند در ابتدا صحبت هایم 
را بیان کنم. من گفتم این دو موضوع را می خواهم خدمت شما توضیح بدهم و هر 

دو را کامل توضیح دادم. مخصوصاً راجع به ارز.
مثاًل یکی از نکاتی که گفتم این بود که چون ما بیشتر بر کنترل دالر تمرکز کرده 
بودیم در برابری ریال نسبت به یورو، ریال حدود ۵ درصد تقویت شده بود. من وقتی 
اینها را مطرح می کردم به این نکته اشــاره کردم که باید به دنبال یک نرخ مناسب 
برای پول ملی خودمان باشیم و آن نرخ، نرخی است که در اقتصاد تعادل ایجاد کند. 
مثاًل االن با وجود اینکه بانک مرکزی مورد انتقاد اســت که چرا نرخ دالر افزایش 
یافته است، از این طرف نسبت به یورو چنین وضعیتی داریم و معنای آن این است 
که فرض کنید لوازم خانگی که از اروپا وارد می کردیم قیمت تمام شــده اش نسبت 
به سال ۹۲ ارزان تر شده است در صورتی که کشور ما در سه سال اخیر )۹۲ تا ۹۵( 

تورم هم داشته است.
ایشــان فرمودند به این ترتیب چگونه می توانیم از تولید ملی حمایت کنیم؟ خدمت 
ایشــان عرض کردم حرف من هم همین است و به نظرم این تمرکز جدی به نرخ 
ارز و آن هم یک ارز و نه یک ســبد ارزی، یک نگاه افراطی و نادرست است و باید 
ایــن را اصالح کنیم. اما بانک مرکزی بــه تنهایی نمی تواند چون باالخره دولت از 
یک طرف و مجلس از طرف دیگر هســتند. آقا در آن جلسه تأیید کردند و به آقای 
آقامحمدی که در جلســه حضور داشت دستور دادند که این مساله را پیگیری کند 

تا به نتیجه برسد.
نکته دومی که در جلســه مطرح کردم، درباره اســتقالل بانک مرکزی بود. ایشان 
منظورم را از اســتقالل بانک مرکزی سؤال کردند. در پاسخ توضیحاتی را در مورد 
ســابقه حضور مرحوم دکتر نوربخش در دولت مطرح کردم و به اســتحضار ایشان 
رساندم که یک زمانی با مرحوم نوربخش صحبت می کردم، به ایشان گفتم در مورد 
حضور شما در دولت چه ضرورتی وجود داشته است؟ این کار استقاللتان را با مشکل 
مواجه می کند. در اینجا آقا فرمودند که اگر رئیس کل بانک مرکزی به دولت نرود 
چگونه می تواند با دولت هماهنگ شــود؟ عرض کردم رئیس جمهور رئیس مجمع 
عمومی بانک مرکزی اســت و هر زمان که بخواهد می تواند با یک تماس رئیس 
کل بانک مرکزی را به دفتر خودش احضار کند و بگوید من فالن مشــکل را دارم 
و راهکار شما چیست. رئیس کل هم می تواند همه جوانب را توضیح بدهد و تبعات 
آن را بگوید. می توانیم فرض را بر این بگذاریم رئیس جمهور حرف آخر را بزند اما 
فضای این نوع رابطه فضایی است که با آن جمع متقاضیان ارز که هر کسی فشار 

می آورد فرق دارد.
حتی این را هم گفتم که در دولت محدودیت بودجه وجود دارد و هر کدام از اعضا 
که صحبت می کنند می گویند ما پول نداریم و فشار می آورند برای گرفتن بودجه. هر 
کسی وقتی خوب توانست جمع را متأثر کند، همه نگاه ها به سمت سازمان برنامه و 
بودجه می رود. آقای نوبخت می گوید شما که می دانید محدودیت بودجه داریم. بعد 
از آن همه نگاه ها به ســمت رئیس کل بانک مرکزی می رود. رئیس کل می گوید 
مگر می شود؟ چرا بودجه دولت را از بانک مرکزی می خواهید؟ آقای رئیس جمهور 
می پرسند راهی دارد؟ شما باید راست بگویید و نمی توانید خالف بگویید. می گویید، 
آقای رئیس جمهور ممکن اســت راه وجود داشــته باشد ولی سیاست پولی از بین 
می رود، رشد نقدینگی چنین می شود و تورم چنان می شود. رئیس جمهور می گوید 

آن تبعات که برای بعد است، االن مشکل داریم. این را یک کاری بکنید.
در جلسه ای که اشاره کردم در دی ماه ۹۵ خدمت حضرت آقا داشتم، وقتی از جلسه 
برگشــتم به آقای رئیس جمهور گزارش دادم. از قبل نگفته بودم اما وقتی از جلسه 
برگشتم به آقای رئیس جمهور گزارش دادم. گفتم شما گاهی اوقات مطرح می کنید 
آقا خیلی نســبت به نرخ ارز حساس هستند اما من احســاس کردم ایشان موافق 
هســتند. البته در همان جا تاکید کردم که استنباط من از صحبت و واکنش ایشان 
این بود. آقای رئیس جمهور گفتند من مفصل با آقا صحبت کردم و نظرات ایشان را 
می دانم و آن چیزی که من می گویم اجرا شود و من هم نظرات ایشان را می گویم. 
یعنی استنباط ایشان این بوده است. لذا کسی که در بانک مرکزی کار می کند همه 

اینها را کنار هم می گذارد.
ایــن نگاه به ظاهر مثبِت کوتاه مدت، آن هدف بلندمدت را از بین می برد. تأثیر آن 
می شود همین چیزهایی که می گویید. در همین دولت برخی به من می گفتند شما 

خیلی سفت گرفته ای، بگذار نفسی بکشیم.
در خالل صحبت ها یک نکته ای که من به آن رسیدم این بود که یکی از دالیلی  ��

که خیلی از ســوی دولت تاکید می شــد نرخ ارز را نگه دارید مذاکرات هسته ای 
بود. به نظر می رسد دولت فکر می کرد مذاکرات هسته ای خیلی زودتر به نتیجه 
می رسد و به همین دلیل می گفتند سه چهار ماه صبر کنید و بعد سیاست های 

ارزی مورد نظر را در پیش بگیرید.
ســیف: البته تصور این نبود که بعد از مذاکرات هر چه شد عیبی ندارد. تصوری که 
دوستان داشتند این بود که بعد از مذاکرات و توافقی که حاصل می شد منابع ارزی 
بانک مرکزی افزایش می یابد، وضع نفت و صادرات غیرنفتی خوب می شود. تصور 
این بود اما ما همیشه توضیح می دادیم که تا وقتی تورم داریم نمی توانیم آن را نادیده 

بگیریم و این اثر خود را روی نرخ ارز می گذارد.
بله. اشاره کردید تا تیر ماه 93 عرضه ای در بازار نداشتید. در سال 93 بانک  ��

مرکزی حدود ۲.5 میلیارد دالر ارز به بازار تزریق کرد.
سیف: یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر. تا آنجایی که یادم می آید برای تنظیم بازار 

این حجم عرضه شد.
این عرضه ها چگونه بود؟ نقد بود؟ ��

ســیف: از طریق صرافی ها هم به صورت نقد و هم حواله. بانک مرکزی در سابقه 
خودش همه جور عملیاتی داشــته اســت. دهه 7۰ با یکی دو صرافی در دوبی قرار 

می گذاشتند و می فروختند. یا در سلیمانه.
در آن زمان هم بازار ارز سلیمانه برای ما وجود داشت؟ ��

سیف: نه آن موقع در دوبی بود. در سیلمانیه هم ارز تهیه می کردند اما منشاء ارزهای 
ســلیمانیه دوبی بود. صرافی که در دوبی بود سلیمانیه را تأمین می کرد. اگر یادتان 
باشــد ما آقای کّیال را داشتیم که از طرف بانک مرکزی ارز می فروخت و خودش 

هم در پاساژ افشار حجره داشت.
این ســبک همیشه وجود داشته و تنها دوره ای که یک مقدار شفاف شد زمانی بود 
که بنیه ارزی کشور به گونه ای بود که می توانست شفاف شود. خاطره ای که معروف 
به موفقیت سیاست یکسان سازی نرخ ارز است برای سال ۸۱ است. در آن زمان من 
هم عضو کمیســیون مربوطه در بانک مرکزی بودم. کمیسیون تحت ریاست آقای 
دکتر مجرد بود و من هــم مدیرعامل بانک ملی بودم و فکر می کنم آقای حاتمی 
هم به عنوان مدیرعامل بانک صادرات عضو این کمیته بود. باقی افراد عضو کمیته، 
مدیران بانک مرکزی بودند. کار تمیزی انجام شد. شروع این کار در اردیبهشت ۸۱ 
بود اما در دی ماه همان ســال به تدریج دیده شــد که نرخ دومی در بازار در حال 

شکل گیری است.
ابتدا به این تصور که ما از نرخ بازار باالتر نرخ را گذاشــته ایم دیگر دلیلی برای به 
وجود آمدن نرخ دوم وجود ندارد و در مصرف نوع ارز هم تفاوتی وجود نداشــت و 
اینگونه نبود که برای خرید ارز از سیســتم بانکی محدودیتی وجود داشته باشد. هر 
کسی هرچقدر که می خواست می توانســت بگیرد اما آن نرخ دوم برای این شکل 
گرفته بود که شــفافیت وجود نداشت و ارز با سرعت بیشتری تأمین می شد. یعنی 

عدم شفافیت یک مزیت شده بود و این مطلب منجر به تفاوت نرخ شد.
در آن زمان بعد از جلســاتی قرار شد بازار فرعی کیش شــکل بگیرد. بازار فرعی 
کیش اسم بود و در عمل شعبه بانک ملی کیش عامل این کار شد. به طور مستقیم 
رابط بانک مرکزی شــد و گفته شد هر کسی می خواهد ارز بخرد و نمی خواهد در 
مورد مصرف آن توضیحی بدهد می تواند از بازار فرعی کیش بخرد. یعنی در داخل 
ســرزمین اصلی وارد بانک می شد و می گفت مثاًل ۱۰۰ هزار دالر می خواهم. بانک 

هم از بازار فرعی کیش می خرید و به متقاضی می فروخت.
پس بازار فرعی کیش فقط به بانک ها ارتباط داشــت و بانک هم به متقاضی این 
ارز، می فروخــت. من خودم وقتــی بانک کارآفرین بودم، برخی افراد یک ســری 
حســاب هایی داشــتند که برای آنها از کیش ارز بخرند و سپرده گذاری ارزی کنند. 

این هم وجود داشت.
تأثیر این کار در نهایت چه بود؟ ��

ســیف: تأثیر آن حذف نرخ دوم بود. حداکثر ۵ تومان تفاوت نرخ وجود داشــت. در 
گزارشــی که تهیه کردم مشخص می شود که سال به سال سهم بازار فرعی کیش 
برای تأمین ارز باال می رفت. آن گزارش نشــان می دهد ما چه کردیم و در گذشته 
چه وضعیتی وجود داشته است. در گذشته وقتی در عرضه ارز هیچ محدودیتی وجود 
نداشت اصاًل این مساله جلوه نمی کرد. خودم تا زمانی که گزارش را تهیه نکرده بودم 
این تصور را نداشــتم و نمی دانستم به این نتیجه می رسم. آیا همان زمان که وفور 
ارز بوده کار منطقی بوده است؟ ۱۰۰ درصد نه. باید ببینیم با این کار رقابت را از چه 

محصوالت و کاالهایی سلب کردیم.
آقــای دکتــر در همین ماجرا، یعنی بعــد از برجام که یکی از نتایج آن افزایش  ��

فروش نفت بود دو بار با جهش نرخ ارز مواجه شــدیم. باوجود اینکه در ظاهر 
این گزاره وجود دارد که ما در آن شــرایط نباید مشــکلی بابت تأمین ارز داشته 
باشیم. نفت فروخته می شود، توافق برجام در حال اجراست و ارز هم باید در 
دســترس باشــد. سال 95 یک بار التهاب ارزی رخ داد و بانک مرکزی توانست 
کنترل کند و سال 96 اتفاق افتاد و دیگر نتوانستید بازار را کنترل کنید. چه تفاوتی 

بین این دو سال وجود داشت. چرا سال 95 توانستید و سال 96 نتوانستید؟
ســیف: ببینید، آقای رئیس جمهور به شوخی هم که شده می گفت می دانم مشکل 
اصلی در بانک مرکزی است و بانک مرکزی باور ندارد که باید نرخ ارز را نگه دارد. 
هر چه ما می گوییم بی خودی اســت و ما را سر کار می گذارند. ولی واقعیت این بود 
که بانک مرکزی یک بدنه تخصصی دارد و رئیس کل آن بدنه را نمایندگی می کند. 
همیشه بحث ما این بود. به شوخی به من می گفتند تو می خواهی نرخ ارز باال برود.

یک روزی در ســتاد اقتصادی دولت به من گفته شــد آقای رئیس جمهور با این 
بحث هایی که شما می کنید موافق است اما باید کنترل شود. ۵۰ درصد از نرخ تورم 
تأثیر بگذارد روی نرخ ارز. گفتم چرا ۵۰ درصد؟ این ۵۰ درصد از کجا آمده اســت. 

گفتند حاال از هیچ که بهتر است. یعنی ببینید حساسیت ها اینجاست.
آقــای رئیس جمهور که یک نگاه سیاســی دارد و صحنــه بین الملل را می بیند و 
مالحظاتی باید داشــته باشــد و من نباید فکر کنم همه مالحظاتی که من دارم را 
ایشان باید درک کند. ایشان نگاه وسیع تر و متفاوتی دارد ولی رئیس بانک مرکزی 

مسائل تخصصی حوزه خودش را می بیند.
در جلسات ستاد اقتصادی دولت همیشه این تفاوت دیدگاه وجود داشت و این سؤال 
همــواره برایم مطرح بود که من چه اقدامــی را باید انجام بدهم. باالخره این یک 
نگاه اســت و نگاه تخصصی چیز دیگری است. در ستاد اقتصادی دولت دو بار که 
خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان بر این مطلب تاکید داشتند که االن زمان 
جنگ اقتصادی است و ستاد اقتصادی یعنی ستاد جنگ اقتصادی. بعد می فرمودند 
می دانید ستاد جنگ اقتصادی چیست؟ در ستاد جنگ دیگر چون و چرا وجود ندارد 
و همه اعضای ســتاد وقتی در جلسات شرکت می کنند؛ باید همه حرف هایشان را 
بزنند و کسی حق ندارد چیزی را به مصلحت بداند و نگوید. همه باید صحبت کنند 
ولی وقتی ستاد کل تصمیم گرفت و ابالغ شد همه باید بدون چون و چرا اجرا کنند 

و معطل نکنند.
بله اما جواب ســؤال من را ندادید. ســؤال این بود که چطور در ســال 95  ��

توانستید نرخ ارز را کنترل کنید اما سال 96 نتوانستید. چه تفاوتی بین سال 95 
و سال 96 وجود داشت؟

ســیف: نوع نوساناتی که در این دو ســال پیش آمد متفاوت بود. اتفاقات زیادی در 
سال ۹6 همزمان به وجود آمد. اتفاقاً آقای رئیس جمهور هم می گفت چرا آن موقع 
توانستید قیمت را برگردانید و این موقع نمی توانید؟ در یک زمانی که فشار کم است 
با اقدام مختصر شما جواب می دهد اما وقتی شما از آن موج گذشتید، فشار فنر سر 
جای خود باقی است و یک فشارهای جدیدی هم بر آن اضافه می شود و شما روز 
به روز با فشار متراکم تری مواجه هستید. آنطور که یادم می آید در سال ۹6 مشکل 

جابه جایی پول هم به شدت به وجود آمد.
جابه جایی اسکناس؟ ��

ســیف: بله. حواله که اصاًل کار نمی کرد و ما برای تأمین نیازها باید با اسکناس کار 
می کردیم.

شرایط بانکی 95 و 96 هم همین طور بود؟ ��
سیف: شرایط بانکی ۹6 سخت تر از سال ۹۵ بود.

البته شبکه بانکی در سال 95 هم فعالیت چندانی در انتقال ارز نداشت... ��
ســیف: مسیرهایی که ناشی از برجام باز شــده بود و سال ۹۵ قابل استفاده بود در 
سال ۹6 کار نمی کرد. بنابراین یک دلیل افزایش نرخ ارز که همان فنر فشرده شده 
بود ســر جای خود وجود داشت و در سال ۹6 شــدت گرفت و مبادالت ارزی هم 

به شدت محدود شد.
باالخــره از قبــل تجربه این را داریم کــه در دوران درآمد باالی ارزی همواره  ��

ثبات نرخ ارز داشته ایم و درست در نقطه ای نرخ ارز رشد کرده و فنر رها شده 
است که مشکل تأمین ارز پیدا کردیم. در دوره آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد 
هم تا وقتی به محدودیت منابع نخوردیم، ارز رشد نکرد. ما اینجا دوباره باید 
به یک نقطه محدودیت منابع رســیده باشــیم که باعث افزایش نرخ ارز شده 

است. این طور نیست؟
ســیف: در ابتدای صحبت اشاره کردم که دولت ها معمواًل در دور اول چگونه عمل 
می کنند. البته در صحبت شــما هم پاسخ سؤال هست. معمواًل دولت ها تا آنجایی 
پیش رفته اند که امکان داشــته است. خیلی روشــن است. یعنی هیچکس نیامده 
بگوید من اینقدر منابع ارزی دارم اما صالح می دانم نرخ ارز متناسب با واقعیت های 
اقتصادی باال برود. عموماً تا جایی رفته اند که دیگر منابع ارزی اجازه نمی داده است 

و مستأصل شده اند.
اشتباه استراتژیک دولت در سال ۹۵ اصرار بی منطق بر بازگرداندن نرخ به محدوده 
۳7۰۰ تومان بود. در صورتی که گزارشات کارشناسی حاکی از این بود که نرخ باید 

در سال ۹۵ از 4 هزار تومان عبور می کرد.
یکی از ریشه های مشکل ایجاد شده در دولت دوازدهم این بود که مجموعه دولت، 
به خصوص وزارتخانه هایی مثل صنعت، معدن، تجارت نتوانستند به سرعت نسبت 
به تهدیدات آمریکا در مورد خروج از برجام و در نهایت بازگشــت تحریم ها واکنش 
مقتضی نشان دهند. مثاًل تا زمان تصمیم دالر 4۲۰۰ در فروردین ۹7، واردات بدون 
هیچ محدودیتی انجام می پذیرفت. همه سیاست ها نیز در راستای حمایت و توسعه 

واردات بود. برای نمونه واردات بدون انتقال ارز یکی از مصیبت های کشور بود.
به نظر می رسد کنترل نرخ ارز در سال 95 هم به خاطر آزادسازی 6 میلیارد  ��

دالر از عمان و تزریق آن در بازار بود.
سیف: محدودیت های ارزی ما در سال ۹۵ خیلی کمتر بود. منابع قابل استفاده ما در 
آن زمان به موجودی هایمان در عمان خالصه نمی شد. در سایر کشورها به راحتی 
استفاده از منابع ارزی مخصوصاً برای کاالهای اساسی مّیسر بود. در طول مذاکرات 
و بعد از تفاهم برجام منابع مســدود شــده زیادی داشــتیم که به تدریج آزاد شد و 

توانستیم از آن استفاده کنیم.
درواقع اگر برگردیم موضوع تفاوت سال 95 و سال 96 به این نتیجه می رسیم  ��

که یکی از تفاوت های این دو ســال افزایش محدودیت نقل و انتقاالت ارزی 
بوده است.

سیف: بله. یکی از اتفاقات سال ۹6 اجرای همان توطئه ای بود که در نتیجه تصمیم 
مشترک عربســتان و امارت با آمریکا به اجرا درآمد. عالوه بر این محدودیت های 

بسیار شدیدتری نسبت جابجایی و تأمین اسکناس اعمال شده بود.
 دقیقاً چه کار می کردند؟ ��

ســیف: با ورود به بازار و افزایش تقاضا از طریق سلیمانیه و دوبی مانع ایجاد تعادل 
در بازار ارز داخلی می شدند. افزایش فشار تقاضای برای خرید ارز آن هم به صورت 
اســکناس در بازار داخل در شــرایطی که در جانب عرضه محدودیت وجود داشت 
عماًل منجر به روند افزایشی قیمت ارز در بازار می شد. در نیمه دوم سال ۹6 استفاده 
از منابع ارزی خودمان در بعضی از کشــورها مثل کــره و ترکیه حتی برای خرید 
کاالهای اساسی هم محدود شده بود. در همین سال بود که با حمایت وزارت امور 

خارجه تفاهمنامه سوآپ ارزی با بانک مرکزی ترکیه امضاء کردیم.
آقای دکتر در همین شــرایطی کــه می فرمایید بانک مرکزی در دوران آقای  ��

همتــی چنــد اقدام انجام داد. کنترل و مدیریت نقل و انتقاالت ریالی از طریق 
مســدود کردن فعالیت پوزهای خارج از کشــور و محدود کردن ســقف خرید با 
پوز و غیرقابل خرید و فروش و دســت به دســت شــدن چک های بین بانکی از 
این جمله است. شما چرا همین اقدامات را برای جلوگیری از تاثیرگذاری پول 

خارجی روی بازار ارز انجام ندادید؟
ســیف: تا آنجا که به خاطر دارم این گونه اقدامات از ســال ۹4 در بانک مرکزی 
شروع شد و هدف اولیه هم این بود که از این طریق قابلیت های سیستمی را برای 
جلوگیری از پولشویی افزایش دهیم. از همان زمان هم به تدریج محدودیت هایی در 
جابجایی و انتقال وجه حســاب به حساب از طریق پایانه های فروش و ماشین های 
عابر بانک ایجاد شــد. البته دو عامل محدودکننده وجود داشت. یکی توجه به تأثیر 
این اقدامات بر مبادالت و فعالیت های تجاری بود به نحوی که شــاهد انتقادات و 
اعتراضاتی هم در بخش های واقعی اقتصاد بودیم. به عنوان مثال مشاغل مرتبط با 
تجارت الکترونیک و فینتک ها که از طریق وزارت ارتباطات پیگیر موضوع بودند و 

توسط وزارت ارتباطات در دولت هم مطرح شد.
نگرانی اصلی این بود که اینگونه اقدامات به این فعالیت های نوپا لطمه بزند و تقاضا 
داشــتند که اگر ناگزیر به اعمال محدودیت هســتیم حداقل به آرامی و به صورت 
تدریج انجام شــود تا فعالیت های مورد نظر فرصت کافی برای تطبیق با شــرایط 

جدید را داشته باشند.

نکته دومی که باید اشــاره شــود فرصت زمانی مورد نیاز بخش انفورماتیک بانک 
مرکزی برای اعمال اینگونه محدودیت ها در سیستم ها بود. از همان زمان سیاست 
مدیریت بانک مرکزی مبنی بر اعمال اینگونه محدودیت ها در ســامانه های بانکی 
به بخش انفورماتیک ابالغ شده بود. عالوه بر این سامانه های جدیدی است که در 
زمان مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی طراحی و در دست اقدام قرار گرفت. البته 
مواردی از دوره قبل شروع شده بود که در این دوره تکمیل شد. در حال حاضر یکی 
از ســامانه هایی که در کنترل بازار بسیار مؤثر واقع شده و به بانک مرکزی کمک 
می کند همین سامانه نیما است. بدون نیما به هیچ وجه بانک مرکزی نمی توانست 
مانوری داشــته باشد. ســامانه نیما کی راه افتاده است؟ محض اطالع شما نیما در 

سال ۹6 راه اندازی شد.
در عمل نیما تیر ماه 97 آغاز به کار کرد... ��

ســیف: نیما از ســال ۹6 راه اندازی شد. در جلســاتی هم که در دفتر آقای دکتر 
جهانگیری برای راه اندازی این بازار داشــتیم هماهنگی های الزم با دســتگاه های 
مرتبط با آن به عمل آمد و برنامه ریزی ها به صورت کامل در ســال ۹6 انجام شد. 
بنابراین در آن دوره پی ریزی نیما انجام شد. االن هم مهمترین ابزار بانک مرکزی 
در بازار ارز همین ســامانه نیماست. جهت اطالعتان سامانه نیما به طور رسمی در 
زمان مسئولیت بنده در اردیبهشت ۹7 با حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک 

مرکزی رونمایی شد.
یک کار دیگری که انجام شــد و مهم هم هســت و سه چهار سال پیگیر آن بودم 
این بود که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و گمرکات بپذیرند به سامانه بانک 
مرکزی متصل شوند. کادر مربوطه در گمرکات مقاومت می کردند ولی در نهایت با 
نظر مساعد آقای کرباسیان، در ابتدا به عنوان رئیس کل گمرک و متعاقباً وزیر امور 

اقتصادی و دارایی تکمیل و به مرحله اجرا در آمد.
از آن طرف هم ســامانه ثبت سفارشات بود که در اواخر سال ۹6 به بانک مرکزی 
وصل شــد. اولین محصول یکپارچه سازی این سامانه ها هم همین اطالعات ارائه 
شــده در گزارش دیوان محاسبات برای سال ۹7 بود. قبل از آن چنین اطالعات و 

آماری وجود نداشت.
این سازوکاری که می گویید درواقع سامانه ای شبیه به پرتال ارزی است؟ ��

سیف: بله دقیقاً منظورم همین است.
اشــاره کردید به اینکه در دوبی و ســلیمانیه مشــکالتی به وجود آمد اما این  ��

محدودیت ها محدودیت های بانکی نبود و بیشتر روی صرافی ها بود. مشکل 
و ابهام اصلی این است که در دورانی که برجام وجود داشت چرا نقل و انتقاالت 
ارزی از مسیر بانک ها قابل انجام نبود؟ یعنی یک گرفتاری در این میان وجود 

دارد.
سیف: بانک های طرف خارجی با بانک های ایرانی کار نمی کردند.

چرا کار نمی کردند؟ ��
سیف: دالیل متفاوتی مطرح می شد می شد ولی مهمترین دلیل ترس از آمریکایی ها 

بود.
باالخره ما برجام را امضاء کردیم به خاطر اینکه این مشکالت نباشد. اتفاقاتی  ��

که در بازار ارز ایران در ســال 95 رخ داد همزمان با دوران ریاســت جمهوری 
اوباماست.

ســیف: البته دالیل دیگری هم وجود داشت. حل نشدن مساله ارتباط با گروه اقدام 
مالی FATF و همچنین به دلیل مشکالت ساختاری و ترازنامه ای بانک های داخلی 
عموماً احساس بانک ها این بود که در کار کردن با بانک های ایرانی ریسک باالیی 
وجود دارد و از ترس جریمه های آمریکایی ها ترجیح می دادند رابطه ای با بانک های 

ایرانی نداشته باشند.
یعنی بانک های اروپایی نگران جریمه و تحریم شدن از طرف آمریکا بودند؟ ��

ســیف: بله. تجربیات گذشــته ای که از پرداخت جریمه های سنگین وجود داشت، 
فضای ترس را در بانک های اروپایی به وجود آورده بود.

اما توافق برجام را امضاء کردیم که این ترس وجود نداشته باشد. ��
ســیف: ببینید، برجام یک توافق در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، هسته ای، 
اقتصــادی و بانکی بود. برجام در حوزه مشــخص بانکی یک ســری تحریم ها را 

برداشت اما تحریم های اولیه آمریکایی ها همچنان برقرار بود.
طبق توافق برجام باید تحریم های ثانویه آمریکا برداشته می شد. ��

سیف: این درست اســت. تحریم های هسته ای برداشته شد ولی تحریم های اولیه 
سر جای خود بود.

خــب، تحریم هــای ثانویه به خاطر مســائل هســته ای وضع شــد و اغلب  ��
تحریم های بانکی تحریم های ثانویه بودند.

سیف: درست اســت. تحریم های سازمان ملل لغو شد ولی آن زمان آن چیزی که 
وجود داشت این بود که به دلیل تحریم های اولیه بانک هایی که با دالر و آمریکا کار 
می کردند نمی توانستند با ما کار کنند. ذکر این نکته هم ضروری است. برجام قرار 
نبود کل مسائل بین ایران و آمریکا را حل کند و یا باعث کم شدن دشمنی آمریکا با 
کشورمان شود. برجام قرار بود یکی از مسائل موجود بین ایران و آمریکا و به تبع آن 
کشورهای اروپایی را حل و فصل کند که به نظر من از این حیث کاماًل مثبت بود.

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که سیستم بانکی کشور ناشی از شرایط تحریم 
از اســتانداردهای بین المللی، به خصوص در حوزه تطبیق Compliance به شدت 
فاصله گرفته بود و لذا این مطلب شروع همکاری بین بانک های ایرانی و بانک های 

مطرح خارجی را با مانع مواجه کرده بود. البته معدودی بانک های 
داخلی بودند که توانستند خیلی 
سریع استانداردهای بین المللی 

را اجرا کنند ولی در مجموع سیستم بانکی کشور مشکل اساسی در این حوزه داشت.
اجازه بدهید ســؤال را اینگونه بپرســیم. شــما تا قبل از قطعنامه سازمان  ��

ملل در نیمه دوم ســال 89، یعنی شــروع ســریالی تحریم ها می توانستید آل 
سی باز کنید و نقل و انتقاالت مالی را از طریق سیستم بانکی انجام دهید. در 
نهایت تحریم ها اعمال می شــود و بعد از چند ســال به برجام می رسیم. برجاِم 
قبل از ترامپ. آیا برجاِم قبل از ترامپ توانست ما را به شرایط قبل از اعمال 

تحریم های سازمان ملل برساند یا خیر؟
سیف: خیر. از لحاظ بانکی این امر به طور کامل محقق نشد. البته FATF هم مطرح 
 FATF بود و مشکالت داخلی را هم که اشاره کردم باید در نظر بگیرید. این بحث

خودش به تنهایی داستانی داشت.
خــب بانک هــای اروپایــی بــه خاطر FATF با مــا کار نمی کردند یــا به خاطر  ��

تحریم های آمریکا؟
ســیف: مجموعه ای از اینها تبدیل شــده بود به ترس بانک های اروپایی. به طور 
مشخص اطالعاتی به دســت آوردیم که آمریکایی ها به بانک هایی اروپایی که با 
ایران کار می کردند، مراجعه می کردند و می گفتند شــما مراقب باشید و با ایران کار 
نکنید. مثاًل یک بانک سوئیســی که پذیرفته بود بــا ایران کار کند، آمریکایی ها با 
آن بانــک تماس گرفته و گفته بودنــد نباید با ایران کار کنید و در غیر این صورت 
با ما طرف می شــوید. یک بانک دیگر در آلمان بود و آمریکایی ها تماس گرفته و 
گفته بودند شما با ایران همکاری می کنید، درست است که با بانک های آمریکایی 
ارتباطــی ندارید اما اگر بــه این رویه ادامه دهید بانک های کارگزار شــما را ملزم 

می کنیم با شما کار نکنند.
همه اینها در دولت اوباما بود؟ ��

سیف: در اواخر دولت اوباما شروع شد. اشاره کردم که دشمنی آمریکا با ایران همواره 
بوده منتها در زمان هایی روش اعمال این دشمنی ها متفاوت بوده است.

این موارد را به دولت و وزارت امور خارجه منتقل می کردید؟ ��
سیف: بله. همه اینها منعکس می شد.

این گزاره ای که شما مطرح کردید یک معنا دارد و آن این است که اگر برجام  ��
توانســت در آن مقطع مشــکل فروش نفت را حل کند اما نتوانســت مشکل 

بانکی ما را حل کند.
سیف: درست است. مسائل نظام بانکی حل نشد.

پس آن عبارت »تقریباً هیچ« که شما گفتید ناظر بر واقعیت بود... ��
سیف: البته یک »تقریباً« هم گفتم. یعنی یک جزئیاتی برای ما باز شد و نسبت به 

وضعیت گذشته قابل مقایسه نبود.
در آن دوران چند مورد روابط کارگزاری ایجاد شد؟ ��

سیف: اآلن به خاطر ندارم ولی به صورت مرتب آمار آن تهیه و ارائه می شد.
��  Live Counter منظــورم از روابط کارگزاری، روابــط کارگزاری فعال یا همان

است، نه غیرفعال. روابطی که منجر به مبادالت مالی شود.
ســیف: االن حضور ذهن ندارم اما در بررسی هایی که انجام می دادیم نشان می داد 

آمار کارگزاری های فعال بسیار محدود بود.
** با بانک های اروپایی در آن مدت روابط کارگزاری برقرار شد؟ ��

ســیف: بله، البته بانک های بزرگ اروپایــی در بین آنها نبودند. اما در هر صورت تا 
اواسط سال ۹6 امورات ارزی کشور انجام می شد.

به نظر می رسد حتی بعد از برجام هم روابط بانکی بیشتر در چین متمرکز بود. ��
ســیف: چین هم چندان کار نمی کرد. بانک های چینی با ما مالحظه داشتند. خودم 
بــا رئیس کل بانک مرکزی چین صحبت کردم کــه گفت این دیگر تصمیم خود 

بانک هاست.
ایــن رفتار چینی ها ربطی به نتیجه سفرشــی جینگ پین رئیس جمهور چین  ��

نداشــت؟ چون بعد از برجام نخســت وزیر چین به ایران آمد اما چندان تحویل 
گرفته نشد و حتی بعد از آن چینی ها نامه اعتراضی به وزارت امور خارجه ارسال 

کردند.
سیف: این را من در جریان نیستم. فکر می کنم بعد از آن سفر بود که ما قراردادهای 
فاینانــس خوبــی با چینی ها امضاء کردیم. در ســفری که به اتفــاق معاون وقت 
سرمایه گذاری های خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی به چین داشتم معادل ۳۵ 
میلیارد دالر قراردادهای فاینانس امضا شد اما اجرای آن با آمدن ترامپ متوقف شد.

نکتــه ایــن اســت که رئیــس جمهور چین نــوع خاصی از ایــران رفت و قرار  ��
مالقات هایی که از قبل هماهنگ شــده بود انجام نشــد و یک سری اتفاقات 

دیگری افتاد که منجر به ارسال آن نامه شد.
سیف: همانطور که توضیح دادم بعد از آن سفر من به چین رفتم، یادم هست که ۳۵ 
میلیارد دالر در ۳-4 فقره قرارداد فاینانس امضا شد. آن زمان هنوز ترامپ نیامده بود.

چرا این قراردادهای فاینانس به نتیجه نرسید؟ ��
سیف: سه، چهار ماه بعد ترامپ آمد و به تدریج به افول رسید و عملیاتی نشد.

این به بروکراسی و کُندی بدنه دولت مربوط نبود؟ ��
سیف: بخشی ممکن است.

چون شنیده ایم که تالش می شد قراردادها اجرا شود اما موانع اداری فرایند  ��
را طوالنی کرد و کار در نهایت به نتیجه نرسید.

ســیف: ممکن اســت کندی یکی از دالیل باشــد. وقتی من درگیر مساله هستم 
نمی گویم مشکل چیست. مثاًل در ماجرای دریافت ماهیانه 7۰۰ میلیون دالر ارز که 
در توافقات اولیه در چند نوبت به ایران داده می شــد می گفتند بانک مرکزی معطل 
می کند اما من برخی مسائل را مطرح نمی کردم چون دلیل داشتم. آن زمان بیشتر 

فشار روی وزارت خارجه بود و ما آن فشارهای حداقلی را تحمل می کردیم.
ناظــر به مطلبی که گفتید دســتاورد برجــام در حوزه بانکی تقریباً هیچ بوده  ��

است، ظاهراً آقای رئیس جمهور خیلی از این حرف شما ناراحت شده بود.....
ســیف: من وقتی به ایران آمدم متوجه شــدم یک جّو سنگینی با این صحبت من 

ایجاد شده است.
** در همان آمریکا متوجه نشدید؟ ��

سیف: یکی دو مورد تلفن شد که فهمیدم اوضاع خوب نیست. وقتی به ایران آمدم 
دوستان در دولت برایم بیشتر توضیح دادند. اما آنچه که مسلم است من واقعیت را 

گفتم و حرف دلم را زدم.
آقای رئیس جمهور برخورد خاصی با شما نکردند؟ ��

سیف: نه. اما شنیده بودم که تصوراتی ایجاد شده بود که البته فقط در حد تصورات 
بود. ذهنیتی ایجاد شــده بود که هدف سیاســی در داخل داشته ام اما واقعیت این 
است که می خواستم آمریکا را تحت فشار قرار دهم. به همین دلیل بعد از آن آقای 
دکتر ظریف تشکر کرد و گفت بعد از آن صحبت در جلسه با آمریکایی ها از موضع 

قوی تری مسائل را پی گیری کرده اند.
ما شنیده بودیم که حتی تا حد برکناری رئیس کل بانک مرکزی هم رفته بودند؟ ��

سیف: نمی دانم. چنین چیزی به من منعکس نشد. البته ای کاش شده بود.

رییس سابق بانک مرکزی با انتقاد از سیاست های پولی کشورمطرح کرد

بانک مرکزی از استقالل الزم برخوردار نیست
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قادرآشنا: تصمیمی برای تعطیلی تئاتر 
نداریم

در پی برخی گمانه زنی ها برای تعطیلی تئاتر به دلیل گســترش 
شــیوع کرونا، مدیر اداره کل هنرهای نمایشــی گفت: برنامه ای 
برای تعطیلی تئاتر نداریم. قادر آشــنا ادامه داد: از آنجا که تئاتر 
را با مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا بازگشایی کردیم، قاعدتًا 
رفتن به سمت تعطیلی یا هر اتفاق دیگری هم بر مبنای مصوبات 
همین ســتاد خواهد بود. او اضافه کرد: در حال حاضر هم منتظر 
ابالغ دستور جدید هستیم ولی موضوع تعطیلی فعاًل در وزارتخانه 

مطرح نشده است. آشنا درباره انتقادات برخی از گروه های نمایشی 
مبنی بر اینکه هنوز هیچ حمایت مالی از آنها صورت نگرفته است، 
افــزود: پیش از این هم اعالم کرده ایم کارهایی که در شــورای 
حمایت مصوب شده باشند به شــرط اینکه اجرای خود را از سر 
بگیرند با تأیید ســالن، 50 درصد مبلغ مصوب را دریافت خواهند 
کرد. این موضوع در سالن های دولتی و خصوصی قابل اجراست 
اما آن نمایش ها باید مصوب شواری حمایت باشند. مدیر اداره کل 
هنرهای نمایشی اضافه کرد: ولی بحث حمایت مالی از گروه هایی 
که بعد از کرونا متضرر شده اند، نیازمند تصمیم گیری فرا دستگاهی 
است و در حیطه اختیارات ما نیست. ما در چارچوب مقررات خود 

از گروه هایی که توضیح دادم، حمایت خواهیم کرد. او در پاســخ 
به این پرســش که چرا با وجود اینکه وعده داده بودید تجهیزات 
ضد عفونی کننده را به مدت دو ماه در اختیار سالن های خصوصی 
می گذارید ولی هنوز این تصمیم اجرایی نشــده اســت؟ توضیح 
داد: هفته پیش از دوســتان انجمن هنرهای نمایشی خواستم با 
آقای چگینی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماشــاخانه های 
ایران گفتگو و ایشــان نیز برآوردی از هزینه های را اعالم کنند 
تا بالفاصله بعد از بازگشــایی، این تجهیزات برای تماشاخانه ها 
تأمین شــود و اگر این موضوع تاکنون اجرایی نشده است، حتمًا 

پیگیری خواهد شد.

گردشگری

ســفر هم برای خود آدابی دارد که باید رعایت کنید. 
قرار نیست همه چیز همیشه بر وفق مراد شما باشد. 
گاهی این شما هستید که باید کارهایی را انجام دهید 
و از انجام برخی فعل ها دست بردارید. اکنون که در 
آستانه نوروز و تعطیالت عید قرار داریم، برخی بایدها 
و نبایدهای سفر کردن را برایتان یادآوری می کنیم، 

بلکه مفید باشند.
وقتــی پروازتان را از دســت می دهید چه باید  ��

بکنید
باید: برای پرداخت هزینــه دوباره رزرو پرواز خود را 
آماده کنید. باید همراه خود پول داشته باشید تا بتوانید 
در همان ساعت پرواز دیگری – در هر کالسی – را 

دوباره رزرو کنید.
یــا باید این را در نظر داشــته باشــید که گیت های 
فرودگاه 15 دقیقه پیش از پرواز بسته می شوند و اگر 
در این زمان رسیده اید، خودتان را به گیت برسانید تا 

بتوانید سوار هواپیما شوید.
نبایــد: برای اطالع دادن به خط هوایی معطل کنید. 
اگر زودتر به آنها اطالع دهید که شاید به پرواز نرسید، 
آن ها می توانند در پرواز بعدی برای شما یک جا رزرو 

کنند. البته اگر جا خالی باقی مانده باشد.
یا نباید از خط هوایی یا آژانس دیگری تقاضای رزور 
جای دیگری را داشــته باشید. در این صورت مجبور 
هستید هزینه خرید یک بلیط کامل را پرداخت کنید.

چگونه با همســایه پرسروصدا در هتل برخورد  ��
کنید

باید: با مسوول هتل تماس بگیرید. او می تواند سریعًا 
یک نیروی کمکی برای شــما بفرستد و چک کند 
ببینیــد چرا اتاق کناری یا روبه رویی این همه صدا و 

جنجال به پا کرده است.
یا باید از مسوول هتل توگوشی برای حذف صداهای 
اطراف درخواســت کنید. بســیاری از هتل ها چنین 
امکاناتی دارند تا مســافران در سکوت و آرامش در 

اتاق های خود استراحت کنند.
نباید: خودتان به تنهایی و مستقیم وارد عمل شوید. 
این کار می تواند عواقب بدی به دنبال داشــته باشد. 
بهتر اســت به واسطه مسوول هتل این مشکالت را 

برطرف کنید.
نباید از دیگر مســافران برای برطرف کردن مشکل 
کمک بطلبید. اگر به دنبال محیط ساکت و بی صدا 
هســتید باید اتاق خود را تغییر دهید نه اینکه انتظار 

داشته باشید دیگران این کار را انجام دهند.
با ماساژدهنده پرخاشگر چگونه باید رفتار کرد ��

باید: پیــش از اینکه نور اتاق کم شــود، با او جدی 
و قاطعانــه برخورد کنیــد. به او بگوییــد دقیقاً چه 
می خواهید و نباید موجب آسیب دیدن یا زخمی شدن 

شما بشود.
باید از زبان بدن خود اســتفاده کنیــد. با باال آوردن 
دســت یا انگشت خود به تراپیست بگویید که دست 
از کار بکشــد. با این کار مجبور نسیتید سکوت فضا 

را در هم بشکیند.
نباید: به شانس خود اعتماد کنید. پیش از رزرو کردن 
تراپیســت حتماً جنسیت او یا اگر شناخت دارید، فرد 

موردنظر را انتخاب کنید.
نباید خودتان هم سردرگم باشید. باید برای تراپیست 
عددی بین 1 تا 10 تعیین کنید که فشــاری که به 
بدن شما وارد می کند تا چه اندازه باشد. به طور مثال، 

درجه 6 از همه بهتر است. 9 نیز بسیار خشن است.
با راننده تاکســی بی مالحظه و بی دقت چگونه  ��

باید رفتار کرد
باید: کرایه او را پرداخت کنید. رســیدی که از راننده 
تاکســی دریافت می کنید می تواند برای شما کمک 

کننده باشد.
یا باید شــماره پالک ماشــین یا کد تاکســی او را 
یادداشــت کنید و گزارش کار اشــتباه او را به اداره 

تاکسی آن شهر بدهید.
نباید: داد بکشــید یا دعوا کنید. راننده تاکســی یک 
حرفه ای در شــغل خود به حساب می آید و شما حق 

ندارید با او بدرفتاری داشته باشید.

نباید اگر احساس ناامنی دارید، در تاکسی بمانید. اگر 
راننده تاکسی به تذکرهای شما اعتنایی نکرد، پیاده 

شوید و تاکسی دیگری بگیرید.
با راهنمای تور بیش از حد مشتاق چه باید کرد ��

بایــد: توری را رزرو کنید که چندین راهنما داشــته 
باشد. اگر در موقعت خاصی قرار داشتید باید بتوانید از 

راهنمایی های لیدر دیگری استفاده کنید.
نبایــد: از افرادی که بدتان می آیــد دوری کنید زیرا 
بیشتر تحریک می شود تا بیشتر نظر راهنمای تور را 
به خود جلب کند. مسلماً این مساله موجب ناراحتی 

بیشتر شما خواهد شد.
نباید با عجله در مورد دیگران قضاوت کنید. شــاید 
فردی که فکر می کنید خیلی نچسب است، در طول 

سفر رفتارهای خوبی از او ببینید.
با کنار دســتی که جای زیادی اشــغال می کند  ��

چطور باید رفتار کرد
باید: مراقب جای خود باشــید. می توانید دست خود 
را روی دسته صندلی بگذارید تا او متوجه شود نباید 

فضای صندلی شما را اشغال کند.
باید به اندازه و سایز مسافران حساس باشید. می توانید 
در صورت نیاز تقاضا کنید تا جای شما را عوض کنند.

نباید: با خشونت به او نگاه کنید. یا اینکه بخواهید او 
را هل دهید. باید با آرامش و احترام از او بخواهید جا 

و اندازه خود را بداند.
نبایــد مدام حرص بخورید. قوانیــن و آداب هواپیما 
می گوید، مســافرانی که در صندلی وسط نشسته اند، 
حق استفاده از دســته های صندلی در سمت چپ و 

راست را دارند.
با هزینه گزاف هتل چگونه برخورد کنیم ��

باید: به هشدارها توجه داشته باشید. احتمااًل هتل به 
شــما اعالم می کند که برخی از امکانات هزینه های 
اضافه می طلبد و باید مراقب این گونه هزینه ها باشید.

باید از مشــتری دایمی بودن خودتان به مدیر هتل 
بگویید تا بدانید در سال چندین بار در هتل آنها اقامت 

دارید.
نباید: مسوولیت قراردادها را بپذیرید. این کاغدنوشت 
ها را مسووالن هتل باید به طور شفاهی به مشتری ها 

گوشزد کنند.
نباید از دفاع کردن از خود هراس داشــته باشید. اگر 
صندوقدار نتوانســت کمکی به شــما بکند، مسوول 
مهمانان یا مدیــر هتل را بخوانید تــا در مورد این 

هزینه ها به شما توضیح دهد.
با مسمومیت غذایی هنگام سفر چه باید کرد ��

باید: بــه داروخانه محلی برویــد و تقاضای داروی 
مناسب حالتان را داشــته باشید تا جلوی تهوع شما 
را بگیرد. اگر حالت تهوع شدید، سرگیجه و خشکی 

دهان داشتید، باید به دنبال درمانگاه باشید.
نباید: دوباره به ســراغ غذاهای جامد بروید و تا حد 
امــکان باید غذاهای آبکی و نوشــیدنی میل کنید. 
نوشیدنی هایی همچون شــیرنارگیل که الکترولیت 
دارند برای این امر مناســب هستند. سپس به سراغ 

برنج و موز بروید.
نباید بی خیال ادامه سفر خود بشوید. مسومیت غذایی 
خیلی طول بکشد دو تا 4 روز است. سفر خود را برای 

این مساله ساده خراب یا متوقف نکنید.
وقتی ناخواســته اتاق هتــل را خراب می کنید  ��

چه باید بکنید
بایــد: خرابی ها را برآورد کنید. خود فرد با هزینه های 

کمتر می تواند مشکالت را جمع کند.
باید این مســاله را به مدیر هتل اعالم کنید زیرا به 
هر حال آنها متوجه این امر می شوند و آن وقت مورد 

تهمت یا هزینه بیشتری قرار می گیرید.
نباید: طوری رفتار کنید که گویا خســارت بی ارزش 

یا کوچک است.

نباید بدون اینکه هزینه خسارت خود را پرداخت کنید، 
هتل را ترک کنید. اگر خسارت زیاد باشد باید خودتان 

تعمیر آن را به عهده بگیرید.
چگونه بدون اینکه مردم محلی ناراحت شــوند،  ��

از آنها عکاسی کنیم
باید: از آنها برای این کار اجازه بگیرید. اگر نمی توانید 
به زبان آنها به درستی حرف بزنید، دوربین خود را به 
آنها نشان دهید و منتظر واکنش آنها بمانید. باید پیش 

از عکاسی بدانید آیا راضی هستند یا خیر.
بایــد با یکی از اعضای خانــواده یا همراهان فردی 
کــه می خواهید از او عکس بگیرید حرف بزنید یا به 
او لبخند بزنید تا بداند از عکاســی از او منظور بدی 

ندارید.
نباید: اگر ســوژه مخالفت کرد به اصرار از او عکس 

بگیرید. بروید و یک سوژه دیگر پیدا کنید.
نباید یواشکی و مخفیانه از او عکس بگیرید که این 

کار چندان اخالقی و مبادی آداب نیست.
با گارسون سربه هوا چطور باید رفتار کرد ��

باید گارســون دیگری را صدا کنید تا سفارشات شما 

را به عهده بگیرد.
باید مدیــر را صدا کنید و در مورد اینکه گارســون 
سفارشات شــما را درست انجام نداده است یا آنها را 

دیر آورده به او توضیح دهید.
نباید: با حرکات دســت یا انگشت گارسون را تهدید 
کنید یا طوری رفتار کنید که نظر دیگران جلب شود.

نبایــد طوری نشــان دهید که از ســرویس راضی 
نبوده اید. در برخی از فرهنگ ها باید با اشاره گارسون 

را صدا کنید تا صورت حساب رابرایتان بیاورد.
چطور باید چانه بزنید ��

باید: چیزی را که می خواهید بخرید تعیین کنید و از 
یکی از شهروندان شهر مقصد و محلی ها بخواهید آن 

را با قیمت مناسب برای شما خریداری کند.
باید بدانید صبر و خوش رفتاری در این زمینه بسیار 

مهم است.
نباید: از تخفیف گرفتن هراس داشته باشید.

نباید در همان فروشــگاه اول کاال خود را بخرید. به 
جاهای دیگر نیز بروید شاید بتوانید جنس و مدل بهتر 

با قیمت مناسب تر تهیه کنید.

تکس فری 
چیست؟

در حال حاضر بعضی از کشــورهای گردشــگر پذیر دنیا برای جذب 
بیشتر گردشــگر و توسعه بیشتر در صنعت گردشگری و توریست در 

کشورشان از سیستم تکس فری استفاده می کنند.
آیا از سیســتم خرید در کشــورهای دیگر اطالعی دارید؟ احتمااًل در 
ســفرهای خارجی خویش کلمه تکس فری را زیاد شنیده اید، ولی از 
آن اســتفاده نکرده اید، بهتر اســت که پیش از تصمیم به سفر با این 
سیستم بیشــتر آشنا شــده تا بتوانید بموقع و به شیوه درست از آن 

استفاده کنید.
معنای واژه تکس فری ��

تکــس فری )Tax Free( در لغت به معنای بدون مالیات اســت. 
همان طــور که می توانیــد حدس بزنیــد، برای کاالهایــی که از 
فروشــگاه های گوناگون در فروشگاه های خارجی خریداری می کنید، 
مالیاتی در نظر گرفته شده اســت. البته این مسأله در فروشگاه های 
داخل کشور هم صدق می کند ولی فکر کنید که شما به خرید بروید 

و مالیاتی هم پرداخت نکنید.
در حال حاضر بعضی از کشــورهای گردشــگر پذیر دنیا برای جذب 

بیشتر گردشــگر و توسعه بیشتر در صنعت گردشگری و توریست در 
کشورشــان قوانینی را بکار بسته اند که باتوجه به قوانین اعمال شده 
توســط آنها، خریــداران مالیاتی را که برای خریــد کاالیی پرداخت 
نموده اند در هنگام خروج از کشــور پــس می گیرند ولی به هر حال 

نمی توان از جذابیت های تکس فری کم کرد.
نکاتی در رابطه با اســتفاده از تکس فری ��

بهتر اســت زمان ورود به هر فروشــگاه برای خرید به نشان تکس 
فری )Tax Free( روی درب ورودی یا باالی صندوق فروشــنده 
توجه کنیم و یا از فروشــنده و مســئول فروشگاه سؤال کنیم که آیا 
این فروشگاه شــامل قانون تکس فری هست یا خیر. در کشورهای 
گوناگون، دســت کم مبلغ خرید برای برخوردار شــدن از این قانون 
بســیار متفاوت است، به عنوان نمونه، در ترکیه برای برخوردار شدن 

از 4 درصد تکس فری باید دســت کم 100 لیر خرید نمایید.
در ایــن فروشــگاه ها یک فرم به خریدار داده می شــود کهشــامل 
اطالعاتی مانند نــام، نام خانوادگی، محل اقامت و نشــانی خریدار 
اســت و در بعضی موارد شمارٔه گذرنامه شما نیز خواسته خواهد شد. 

این فاکتور نیزدر ۳ نسخه تنطیم و به خریداران تحویل داده می شود.
یکی از مواردی که باید به آن توجه بفرمایید این است که در مرحلٔه 
پس از زمان خارج شــدن از کشــور برای اســتفاده از قانون تکس 
فــری، باید اول ایــن مدارک یا همان فاکتــور ۳ برگی را به بخش 
مخصوص Tax free که در واقع زیر مجموعه گمرک آن کشــور 
اســت، تحویل دهید. مأمور بعد از تائید خرید شــما مهر مخصوصی 
را روی فرم خرید که در واقع همان فاکتور ۳ برگی اســت می زند و 
بعد از جدا کردن یک برگ از فاکتور مذکور، ۲ برگ دیگر را به شما 
تحویل می دهد، اکنون می توانید چمدان هایتان را تحویل قسمت بار 
دهید، بدین ترتیب به خاطر داشــته باشید پیش از تحویل بار باید به 
قســمت اختصاصی تکس فری فرودگاه مراجعه کنید. پس از عبور از 
 Tax قســمت کنترل گذرنامه فرودگاه، مجدد به قسمت مربوط به
free مراجعه کنید. این مرکز بیشــتر شــبیه یک بانک است. شما 
می توانید با ارائٔه رســید مربوطه یعنی همــان ۲ برگ باقی مانده در 
دست شــما که توسط مأمور اول مهر شده است، مبلغ قابل پرداخت 
را دریافــت نمایید. مرحلــٔه نهایی در پایان این مســیر، متصدی یا 

کارشــناس گمرک برای پرداخت مبلغ به شما ۲ مورد را پیش روی 
شما قرار می دهد و به این ترتیب که هم می توانید مبلغ مربوطه را با 

ارز رایج همان کشــور یا ارز معتبری مانند دالر دریافت کنید.
کشــورهایی که قانون تکس فری یا بدون مالیات در آن ها اجرا  ��

می شود
پنجاه و پنج از 1۳0 کشــور که مالیات بر ارزش افزوده را می پردازند، 
به بازدیدکنندگان خارجی اجازه می دهند که از سیســتم بازپرداخت 
مالیات بهره ببرند و این کشــورها شامل استرالیا، اتریش، آذربایجان، 
بلژیــک، بلغارســتان، کانادا، کرواســی، قبرس، جمهــوری چک، 
دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، 
اندونزی، ایرلند، اســرائیل، مکزیک، مراکش، هلند، نروژ، لهســتان، 
پرتغال، رومانی، روســیه، صربستان، ســنگاپور، آرژانتین، ارمنستان، 
اســلوونی، اسلواکی، اسپانیا، آفریقای جنوبی، سوئد، سوئیس، تایوان، 
تایلنــد، ترکیه، انگلیس، ایتالیــا، ژاپن، کره، لتونــی، لبنان، لیختن 
اشــتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه، مالــزی، ایاالت متحده و 

ویتنام هستند.

آداب سفر کردن را یاد بگیرید

کسانی که می توانند در هواپیما بخوابند حقیقتًا 
خوشبختند! در حالی که بسیاری از ما در این 
شــرایط نه چندان راحت و در میان غریبه ها 

حتی نمی توانیم چرت کوتاهی بزنیم.
این موارد را به خاطر داشــته باشید تا بتوانید 
در زمان سفر با هواپیما استراحت کافی داشته 

باشید و با انرژی به مقصد قدم بگذارید.
1- بهترین زمان پرواز در شب است ��

اگر می توانید زمانی را برای پرواز انتخاب کنید 
که ساعت معمول خواب شما است. شب قبل 
از پرواز، ۲ تا ۳ ســاعت زودتر از خواب بیدار 

شوید تا در هواپیما سریع تر به خواب بروید.
2- روزهای میانی هفته را انتخاب کنید ��

اگر می خواهید با هواپیمای خلوت تری ســفر 
کنید، روزهای میانی و خلوت هفته را انتخاب 
کنید. روزهای پایانی هفته شــلوغ ترین زمان 

پروازها هستند.

3- بهترین قسمت هواپیما صندلی کنار  ��
پنجره است

همیشــه ســعی کنید صندلی کنار پنجره را 
انتخاب کنید تا بتوانید سرتان را به دیوار تکیه 
دهید تا زمانی که مسافر کناری می خواهد به 

دستشویی برود مزاحم خواب شما نشود!
از صندلی های نزدیک اتــاق بار دوری کنید. 
در آنجا فضای زیادی بــرای پاها وجود دارد 
اما اغلب خانواده هایی که فرزند کوچک دارند 
این صندلی هــا را رزرو می کنند. صندلی های 

نزدیک دستشویی هم گزینٔه مناسبی نیست.
4- صندلی خود را تا آخرین درجه به عقب  ��

بخوابانید
اگر می خواهید خواب راحتی داشــته باشــید، 
صندلــی خود را تا جایی که ممکن اســت به 
عقــب بخوابانیــد. البته باید مطمئن شــوید 
که مزاحم مســافر پشت ســری خود نیستید. 

ساعت ها نشســتن در یک زاویه ممکن است 
باعث کمر درد شود. از طرفی دیگر، گذاشتن 
ســر بر روی میز یا تکیه دادن آن به پشــت 
صندلی بــرای گردن و ســتون فقرات مضر 

است.
5- لباس های گرم و راحت بپوشید ��

برای آنکه بتوانید خواب مناســبی در هواپیما 
داشــته باشــید می بایســت لباس گشــادی 
بپوشــید که مانع حرکت شما نمی شود. اگر از 
قبل اطالع دارید که در هواپیما به شــما پتو 
نمی دهنــد، یک کــت و جوراب های گرم به 
همراه داشته باشــید. در طول پرواز، هواپیما 

بسیار ســرد است و این مســأله خوابیدن را 
دشوار می کند.

6- کمربنــد صندلی را روی لباس هایتان  ��
ببندید

بســتن کمربند صندلــی روی لباس ها یا پتو 
کمکی به راحت تر شدن خوابتان نمی کند اما 
این کار باعث می شــود تا در زمان تکان های 
هواپیمــا در اثر تالطم های طبیعی جریان هوا 
مهمانداران شما را برای گوشزد کردن بستن 

کمربندتان بیدار نکنند.
7- وسایل خواب ��

صدا و نور عوامل اصلی جلوگیری از به خواب 
رفتن هســتند. بنابراین از چشم بند و صداگیر 

استفاده کنید.
برای راحتی ســر و گردن خود از بالشــتک 
مخصوص گردن اســتفاده کنیــد. اگر چنین 
وسیله ای ندارید، می توانید شال یا سوییشرت 

خود را جمع کنید و پشت گردن بگذارید.
8- وسایل الکترونیکی تان را کنار بگذارید ��

از تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ خود اســتفاده 
نکنید چون نور آبی ســاطع شده از صفحات 
آن ها مغز شما را بیدار نگه می دارد. به جای آن 
از کتاب کاغذی اســتفاده کنید. این کار باعث 
می شود تا زودتر به خواب بروید. به عالوه اگر 
به صداهای آرامش بخشی مثل آواز پرندگان 
یا بارش باران گوش دهید مشکلی در خوابتان 

ایجاد نخواهد کرد.
9- مواد غذایی و نوشیدنی ها ��

اگر می خواهید به ســرعت به خواب بروید، در 
هواپیما پرخوری نکنید. غذای شما باید سبک 
و سالم باشد. بهترین نوشیدنی برای این زمان 
چای یا آب اســت. خوردن قهوه و نوشابه را 
فراموش کنید. این نوشیدنی ها کیفیت خوابتان 

را پایین می آورد.

چطور در 
هواپیما 
خواب 
راحتی 
داشته 
باشیم؟

نام دهکــده »پلوکلی« کــه در نزدیکی 
جنگل جیغ قــرار دارد، بعنوان مکانی که 
بیشــترین تعداد دیده شــدن روح در آن 
گزارش شده در کتاب رکوردهای گینس 

ثبت شده است.
 Dering( درینــگ  جیــغ  ــگل  ن ج

)Screaming Woods
این دنیا سرتاســر پر از زیبایی، شــکوه و 
زرق و برق های طبیعی است. چنانچه شما 

در یک منطقه پر جمعیت زندگی می کنید 
احیانــًا به این فکــر کرده اید تا به جنگل 
ســفر کرده و در مسیر شما هیچ چیز آزار 
دهنده ای وجود نخواهد داشت. در مطلب 
زیر به معرفی یکی از جنگل های اســرار 
آمیز و ترســناک می پردازیــم که کمتر 

کسی جرات سفر کردن به آن را دارد.
 جنــگل درینــگ یــا جنــگل جیغ در 
جنوب Pluckley واقع شــده که بعنوان 

بدنام ترین روســتای تســخیر شــده در 
بریتانیا شناخته شــده و یکی از عجایب 
خوفناک طبیعی در دنیا به شمار می رود. 
جنگل جیغ نامی است که، پس از شنیدن 
صداهایی ترسناک و جیغ های انسان که 
شــب ها از جنگل می آید، بر آن گذاشته 

شد.
نام دهکده »پلوکلی« در انگلیس بعنوان 
مکانی که بیشترین تعداد دیده شدن روح 

در آن گزارش شده در کتاب رکوردهای 
گینس ثبت شده است.

مردم محلی ادعا می کنند که این صداها 
مربوط به افرادی است که در این جنگل 
گم شــده و راه خروج را پیــدا نکرده اند 
و در همان جا جان خویش را از دســت 
داده اند. به جز این صداهای وحشــتناک 
ادعا می شــود که روح یک سرباز و یک 
ســرهنگ ارتش که در این جنگل خود 

کشــی نموده انــد، مــدام در این جنگل 
در حال پرســه زدن هســتند، البته تعداد 
افردی که به این جنــگل رفته اند اندک 
اســت چون گفته می شــود این جنگل 
انسان را زندانی نموده و هیچ راه خروجی 
از آن وجود ندارد. بعضی از مسافرانی که 
به این ناحیه سفر نموده اند در زمان شب 
صداهایی مانند فریادهای بلند را در این 

جنگل ها شنیده اند.

جنگل جیغ 
از مکانهای 
ترسناک 
انگلستان



9

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 دوشنبه 16 تیرماه 1399 
سال پنجم شماره 178

حمل و نقل

شواهد موجود نشــان از تعطیلی بزرگترین شرکت حمل و نقل 
جاده ای ایران دارد، موضوعی که در نهایت به بیکار شدن ۷00 

نفر در شرایط اقتصادی فعلی می انجامد.
سرش را باال نمی آورد، اشک در چشمانش جمع شده بود، برای 
مردی در ســن او اشک ریختن معنای دیگری دارد، آن هم به 
خاطر خجالتی که از خانواده خود می کشــد. می گوید نمی تواند 
امشــب به خانه برود، اگر هم برود نمی داند چگونه در چشمان 
همســر و دخترانش نگاه کند. چگونه به آن ها بگوید که بعد از 

سال ها خدمت، یک شبه بیکار شده است.
او تنها نیســت، چند نفــری از آن ها مقابل چشــمان ما صف 
کشــیده اند و چند نفری هم پشت میزهایشان در شرکت آبادان 

نشسته اند.
 قرار اســت همگی آن ها که تعدادشــان به بیــش از 60 نفر 
می رسد، به زودی بیکار شــوند. آن هم با تصمیم جدیدی که 
مسئوالن شــرکت گرفته اند. تصمیم برای تعدیل نیروها، برای 
قطع همکاری برای آن ها که ۳0 ســال خدمت شــرافتمندانه 
داشــتند و حاال قرار اســت به قول خودشان »شهردار زنجان« 

شوند.
هنوز از اخراج ۲۳ نفر از همکارانشــان ۳ ماه هم نمی گذرد؛ ۲۳ 
نفری که نه سنشان به بازنشستگی رسیده بود و نه تا امروز حق 

و حقوقشان پرداخت شده است.
این قصه پر غصه این روزهای کارکنان شــرکت حمل و نقل و 
خدمات دریایی آبادان است، شرکتی که این روزها شبیه نامش 
آباد نیست. بزرگ ترین شرکت حمل و نقل کشور که حال و روز 
خوشی ندارد. پرونده های مربوط به مفاسد رخ داده در مسئوالن 
قبلی در حالی همچنان باز است که حاال خبرهایی در خصوص 

تعدیل نیروها و تعطیلی احتمالی آن به گوش می رسد.
همین موضــوع موجی از نگرانی را در میــان ۷00 کارگر این 
شرکت به راه انداخته اســت، آن ها می ترسند همان بالیی که 
در گذشــته بر سر کارکنان شرکت های سوسنگرد و بستان آمد 
بر ســر آن ها هم بیاید. یکی از همین کارگران می گوید: از چند 
وقت پیش قراردادهای ما ابتدا از یک ســاله به 6 ماهه، سپس 
بــه ۳ ماهه کاهش یافت و حاال هــم قراردادهای یک ماهه را 
جلوی ما می گذارند تا امضا کنیم. وی با اشاره به اخراج ۲۳ نفر 
از کارگران آبادان از ابتدای ســال 99 تا کنون گفت: مسئوالن 
شــرکت به 60 نفر دیگر هم اعالم کرده اند که نیازی به آن ها 

ندارند و قرار نیست قرارداد آن ها را تمدید کنند.
نکته مهم در اقدامات شــرکت آبادان این است که این شرکت 
هنوز نتوانســته با کارگران اخراجی خود تســویه حساب کند و 

مطالبات آن ها را پرداخت کند.
آن ها هم که هنوز اخراج نشــده اند می گویند قراردادشان یک 
ماهه شده و امنیت شغلی ندارند. از میان کارگران یک نفر جلو 
می آید و می خواهد حرفش را بشــنویم. گویا قباًل در شــرکت 
آبادان هم مســئولیتی داشته. می گوید شــرکت مشکل مالی 
ندارد، مشــتریان ثابت خــود را دارد و درآمدش کاهش نیافته 

اســت. با این وجود تقریبًا تمامی مزایایی که در گذشته عالوه 
بر حقوق به کارگران پرداخت می شد، مدت هاست که پرداخت 
نمی شود. دیگر خبری از ۲ پاداشی که سالیان سال داده می شد 
و کارانه ای که بر اســاس کیلومتر کارکرد به رانندگان پرداخت 
می شــد، نیست. همین ها کارگران را نگران کرده، نگران اینکه 
بزرگترین شــرکت حمل و نقل ایران در آســتانه تعطیلی قرار 
گرفته اســت.  طبق آمارهای موجود تعــدادی از کارکنان این 
شرکت از ابتدای سال 9۸ و همزمان با تعیین مدیرعامل جدید 
تعدیل شــده اند و حاال قرار است ۷00 نفر دیگر هم بیکار شوند 
آن هم در شرایط اقتصادی کنونی. این روزها که کار به سختی 
برای جوانان یافت می شــود، حاال قرار است ۷00 آدم میانسال 

هم بیکار شوند و در به در دنبال شغل بگردند.
اما نکته مهم این اســت که چرا شرکتی با این سابقه در آستانه 
تعطیلی قرار گرفته اســت؟ ۲۸.5 درصد سهام شرکت آبادان به 
عنوان بزرگترین شــرکت حمل و نقل ایــران متعلق به وزارت 
صمت )بازرگانی سابق( و ۷0 درصد دیگر آن نیز متعلق به یکی 
از هلدینگ های زیرمجموعه های شســتا است، البته 1.5 درصد 
ســهام این شرکت نیز متعلق به کارگرانی است که حاال نگران 
بیکاری و تعطیلی شرکت خود هستند. گرچه سرپرست وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به صورت رســمی اعالم کرده که به 
شرکت آبادان نیاز دارد، اما شــواهدی دیگر نشان می دهد که 

تعطیلی آبادان نزدیک است.
یکی از این شــواهد این اســت که زمین اصلی شــرکت که 
ســاختمان مرکزی هم در آن بنا شده است، ۳ روز پیش از آغاز 
ســال 99 و در تب و تاب عید و شیوع کرونا به فروش رسیده 
است. طبق اســناد به دســت آمده هر ۲ زمین شرکت آبادان 
در کیلومتر 5 جاده قدیم کرج به شــرکت »ســیمان تأمین« از 
زیرمجموعه های شستا فروخته شده است. جالب اینکه سیمان 

تأمین اتفاقًا بیشــترین ســهم را در این شرکت حمل و نقل و 
خدمات دریایی دارد.

شــرکت آبادان حتی پیش پرداخــت 50 میلیارد تومانی هم در 
این خصوص گرفته اســت. همه این اتفاق ها نشان می دهد که 
شــرکت آبادان به زودی تعطیل خواهد شد، شرکتی که همین 
دو ســه سال اخیر پرونده های زیادی با موضوع فساد اقتصادی 
برای آن و مدیران ســابقش باز شده است، پرونده هایی که به 
خودکشــی مشکوک مدیرعامل ســابق این شرکت ختم شد و 

هنوز هم بعد از گذشت بیش از ۲ سال مختومه نشده اند.

احتمال تعطیلی بزرگترین شرکت حمل و نقل جاده ای کشور

 ۷۰۰ نفر در آستانه بیکاری

محسن هاشــمی رفسنجانی در جلســه بازدید از تونل 
توسعه شــمالی خطوط ۷ و 10 با اشاره به فرصت های 
گسترده ســرمایه گذاری در مسیر توسعه خط 10 تاکید 
کرد: در حال حاضر ۲ روش تأمین مالی سرمایه گذاری 
 TOD مجتمع های ایستگاهی و نیز به کار گیری تبصره
بهتریــن روش تأمین منابع مالی برای توســعه خطوط 
مترو اســت که با جمــع آوری نقدینگی ســرگردان به 
کاهش تورم در کشــور نیز کمک می کند. جلسه بازدید 
از تونل توســعه شمالی خطوط ۷ و 10 با حضور محسن 
هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسالمی شهر تهران، 
محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 
شورای اســالمی شهر تهران و شهربانو امانی عضو این 
کمیسیون، اعضای هیئت مدیره شرکت مترو، علی امام 
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( 
و جمعی از مدیران شــرکت متــرو صبح امروز در محل 
کارگاه میدان کتاب برگزار شــد. در این مراسم محسن 
هاشمی رفسنجانی رئیس شــورای اسالمی شهرتهران 
عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز توسعه خطوط 
متــرو نیاز به تأمین مالــی کالن دارد. در حال حاضر به 
دالیــل مختلف امکان تحقــق فاینانس های خارجی و 
تأمین ارز برای توسعه خطوط مترو وجود ندارد. او افزود: 
از سوی دیگر شبکه بانکی کشور نیز به دلیل بدهی هایی 
که شهرداری تهران به این شبکه دارد، بعید است جهت 

توسعه خطوط مترو به شهرداری تهران وام ارائه دهد.
رئیس شورای اسالمی شــهر تهران با اشاره به این که 
در حال حاضر منابع داخلی شهرداری تهران و نیز منابع 
مالی حاصل از سیستم شهرسازی تنها امید برای تأمین 
بودجه مترو اســت، اظهار کرد: خط 10 مترو از 6 منطقه 
شهرداری تهران عبور می کند که خوشبختانه بسیاری از 
این نقاط از مناطق برخوردار در شــهر تهران هستند. لذا 
می توان امید بسیار زیادی برای جذب سرمایه گذار در این 
مناطق جهت توسعه خطوط مترو داشت. رئیس شورای 
شهر تهران عنوان کرد: در این صورت نقدینگی سرگردان 
در این مناطق نیز جمع آوری می شود که ضمن کمک به 
توسعه خطوط مترو، منجر به کاهش تورم در سطح کشور 
نیز می شــود. وی در ادامه به تصمیم کمیسیون حمل و 
نقل و ترافیک شــورای اسالمی شــهر تهران مبنی بر 
توسعه مجتمع های ایستگاهی و نیز به کارگیری تبصره 

TOD برای اســتفاده از درآمدهای حاصل از شعاع ۳00 
متری ایستگاه مترو اشاره و خاطرنشان کرد: معتقدم این 
۲ روش یکــی از بهتریــن راه حل ها جهت تأمین منابع 
مالی اســت. رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید 
بر این که شــهرداران مناطق باید تالش بیشتری جهت 
تحقق این ۲ منبع مالی داشــته باشند، گفت: اگر شورای 
شهر قول همکاری در این خصوص ارائه می دهد تحقق 

این موضوع نیاز به پیگیری شهرداران مناطق نیز دارد.
مجتمع های ایستگاهی فرصتی برای صدور پروانه  ��

به نام مترو
او با اشــاره به این که مجتمع های ایســتگاهی فرصت 
صدور پروانه قانونی برای ایستگاه های مترو را نیز ایجاد 
می کنند، اظهــار کرد: با توجه به اینکه این پروانه به نام 
شرکت مترو صادر می شود امکان فروش آن به سرمایه 
گذارانــی که قصد احــداث مجتمع ایســتگاهی دارد یا 
می خواهد اقدام به ساخت خطوط مترو کنند، وجود دارد. 
لذا به مبلغ روز درآمد بسیار زیادی جهت توسعه خطوط 
ایجاد می شــود. هاشمی رفسنجانی در ادامه عنوان کرد: 
این در حالی اســت که تبصره TOD نیز کمک می کند 
در شــعاع ۳00 متری تمام ایستگاه ها به نام مترو، پروانه 
TOD صادر شود. رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: 
درصورتی که شــهرداران مناطق می خواهند به توسعه 
خطــوط مترو در منطقه خود کمک کنند تنها ارائه زمین 
کفایت نمی کند؛ بلکه باید برای مجتمع های ایستگاهی و 
نیز زون ۳00 متری ایستگاه های مترو پروانه صادر کنند.

7 هزار میلیارد تومان از منابع غیر نقد شــهرداری  ��
به مترو تزریق می شود

در ادامه سید مناف هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک 
شــهرداری تهران با تاکید بر اینکه توسعه خطوط مترو 
یکی از ضرورت های مهم برای پایتخت اســت، عنوان 
کــرد: در نتیجه تمام بدنه شــهرداری بــه همراه دولت 
بایــد با همکاری یکدیگر تحقق این امر مهم را میســر 
کنند. معاون شــهردار تهران با اشاره به این که در حال 
حاضر دولت با چالش مالی مواجه اســت، اظهار کرد: از 
سوی دیگر شهرداری تهران با تصمیم هایی که در حوزه 
شهرســازی اتخاذ کرده، به گونه ای خود را تحریم کرده 
است. او گفت: در صورتی که تالش همه جانبه صورت 
می گرفت شــرکت مترو می توانست ساالنه حجم کاری 

بســیار بیشتری را انجام دهد. مناف هاشمی عنوان کرد: 
خوشــبختانه در چند ماه اخیر در حوزه تأمین منابع مالی 
اتفاقات خوبی رخ داده اســت. در حــال حاضر معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران برای به نتیجه 
رساندن اوراق مشارکت در حال پیگیری ۳ مسیر متفاوت 
است. معاون شهردار تهران در خصوص آخرین وضعیت 
اوراق مشــارکت شرکت مترو از ســال 9۷ تا کنون این 

گونه توضیح داد: خوشبختانه پس از پیگیری های فراوان 
امیدواریم تا چند روز آتی اوراق مشــارکت ســال 9۷ به 
حساب شرکت مترو واریز شــود. معاون شهردار تهران 
با اشــاره به اینکه اوراق مشــارکت سال 9۸ شامل یک 
هزار و 500 میلیارد تومان اســت، گفت: مبلغ یک هزار 
میلیارد تومان از این عدد متعلق به مترو تهران است که 
در حال رایزنی با بانک رفــاه برای پذیرش ترهین ونیز 
عاملیت انتشــار اوراق توسط این بانک هستیم. او افزود: 
هفته گذشته این موضوع در بانک رفاه به تصویب رسید 
و پیگیری های الزم در این خصوص در جریان اســت. 

هاشــمی با اشاره به اینکه اوراق مشارکت سال 99 مبلغ 
۳ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: تا کنون اقدامی 
در این خصوص توســط دولت صورت نگرفته است زیرا 
وزارت کشــور در حال تفکیک و مشخص کردن سهم 
اتوبوســرانی و مترو از این عدد است. معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به فرصت های خوبی 
 TOD که ساخت مجتمع های ایستگاهی و نیز زون های

)اختصاص درآمدهای شــعاع ۳00 متری ایستگاه های 
مترو به توسعه خطوط( ایجاد می کند، گفت: خوشبختانه 
در حــال حاضر تمام مناطق شــهرداری تهران همت و 
اراده کافی برای همکاری با شــرکت مترو جهت تحقق 
این ۲ منبع درآمدی را دارند. مناف هاشــمی با اشاره به 
اینکه در حوزه غیر نقد نیز تالش هایی برای تأمین منابع 
مالی صورت گرفته است، اظهار کرد: تاکنون مبلغ ۷ هزار 
میلیارد تومان امالک شهرداری تهران جهت اختصاص 
به توســعه خطوط مترو تهران و سایر حوزه های حمل و 
نقل صورتجلسه شده است. معاون شهردار تهران تاکید 

کرد: در صورتی کــه تنها 50 درصد از مبلغ امالک غیر 
نقدی که شــهرداری تهران قول آن را به معاونت حمل 
و نقل و ترافیک داده اســت، محقق شــود نه تنها تمام 
بدهی های متروی تهران تســویه می شــود؛ بلکه روند 
توسعه خطوط با سرعت بیشــتری پیش می رود زیرا ما 
نیز معتقدیم هر 4 دســتگاه TBM موجود در زیر زمین 
پایتخت به عنوان ســرمایه های شهر باید فعال باشند. او 
گفت: در حال حاضر ۲ دســتگاه TBM در اسالمشهر و 
بخش توسعه جنوبی خط 6 فعال است، یک دستگاه باید 
در خط 10 به کار گرفته شــود و یک دستگاه دیگر نیز 
باید در خطوط انشــعابی فعالیت خود را آغاز کند. معاون 
حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران با بیان اینکه 
شرکت مترو در سال های اخیر تالش های زیادی را برای 
جذب ســرمایه گذار از بخش خصوصی جهت آغاز خط 
10 انجام داده اســت، اظهار کرد: در حال حاضر مباحث 
مربوط به صندوق تأمین مالی به نتیجه نهایی نرســیده 
اســت اما در صورتی که منابع مالی که شرح آن مطرح 
شــد، محقق شــود امکان ادامه عملیات اجرایی توسعه 
خطــوط 6،۷ و 4 و حتی آغاز عملیات اجرایی خط 10 و 
خطوط انشــعابی وجود دارد. امیدواریم بتوانیم از ظرفیت 
سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق ۲،5 و ۲۲ که 
در مسیر خط 10 قرار دارند برای توسعه خط 10 استفاده 
کنیم. سید مناف هاشمی با اشاره به اینکه توسعه خطوط 
بدون در نظر گرفتن برنامه ریزی برای تأمین واگن بدون 
فایده است، گفت: متأسفانه کمبود منابع مالی باعث شده 
شــرکت مترو در این حوزه عقب ماندگی داشته باشد که 
خوشبختانه با حمایت های شهردار تهران و رئیس شورای 
اسالمی شهر تهران معاونت حمل و نقل و ترافیک یک 
تیــم را به صورت اختصاصی بــرای تحقق پروژه 6۳0 
دستگاه واگن در نظر گرفته است. این تیم در حال رایزنی 
و گفت وگو با وزارت امور خارجه و ســایر دســتگاه ها و 
نهادهای مرتبط است تا تأمین واگن نیز به نتیجه برسد. 
او افزود: همچنین قرارداد تأمین 105 دســتگاه واگن با 
شرکت واگن سازی در مراحل تنظیم است و در صورت 
آغاز فعالیت شرکت متران، قرارداد دیگری نیز توسط این 

شرکت تنظیم و فعال می شود.
میــدان کتاب بهتریــن نقطه برای آغــاز عملیات  ��

اجرایی خط 10

در پایان علی امام مدیرعامل شــرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه )مترو( با اشــاره به اینکه بعد از تصویب 
طرح جامع حمل و نقــل ریلی برای پایتخت در انتهای 
سال 9۸ و ابالغ آن طی یک ماه گذشته مقدمات اجرای 
خط 10 مترو تهران فراهم شــده است، گفت: از میان 4 
خط تصویب شده در طرح جامع خط 10 به دلیل پوشش 
خوبی که در بخش شــرق به غرب شــمال تهران ایجاد 
می کنــد و نیز به دلیل فرصت های ســرمایه گذاری که 
در مســیر این خط وجود دارد برای ما از اولویت اجرایی 
بیشــتری برخوردار اســت. او عنوان کرد: خط 10 مترو 
تهران در مجموع از 6 منطقه شــهر تهران عبور می کند 
که منطقه 5 و ۲۲ در این میان از مناطقی هســتند که با 
ضعف شــدید حمل و نقل ریلی درون شهری برخوردار 
هستند. مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 
)مترو( با اشــاره به این که این خــط از قنات کوثر آغاز 
می شــود، عنوان کرد: در ادامه با عبور از اتوبان شــهید 
بابایی و صدر به ســمت نمایشــگاه بین المللی تهران، 
ســعادت آباد، میدان کاج و میدان کتاب سرازیر شده و با 
عبور از بزرگراه آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی به منطقه 5 
رسیده و پس از عبور منطقه ۲۲ به سمت بزرگراه شهید 
خرازی ادامه مســیرمی دهد. سپس از دریاچه چیتگر به 
ســمت وردآورد می رود که این ایستگاه با خط 5 تهران 
- کرج ایســتگاه تبادلی اســت. او با بیــان این که از ۳ 
نقطــه امکان آغاز عملیات اجرایی خــط 10 وجود دارد، 
گفت: یک نقطه ایســتگاه وردآورد و نقطه دیگر خیابان 
پیامبر اســت. ایستگاه میدان کتاب گزینه سوم است که 
در حال حاظر دستگاه حفار TBM که برای الینینگ خط 
۷ در نظر گرفته شده بود در همین نقطه قرار دارد.  امام 
خاطرنشــان کرد: این موضوع همراه با دالیل فنی دیگر 
باعث می شود که بهترین نقطه برای آغاز عملیات اجرای 
خــط 10 میدان کتاب باشــد. او در پایان گفت: خط 10 
مترو تهران به طول 4۲ کیلومتر ۳4 ایســتگاه دارد که ۷ 
ایســتگاه از این تعداد ایستگاه تبادلی محسوب می شود. 
این مراســم با بازدید رئیس شورای شهر تهران و هیئت 
همراه و نیز مدیرعامل شــرکت راه آهن شهری تهران 
و حومه )مترو( از محل و تونل توســعه شمالی خط ۷ و 
10 و ایســتگاه های برج میالد و شهید نواب صفوی به 

پایان رسید.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی ایران، روز شــنبه 
در حاشــیه افتتاح ایســتگاه گار باری مرودشت در جمع 
خبرنگاران گفــت: امروز )چهاردهم تیرمــاه 99( افزون 
بر بهره برداری از ایســتگاه گار این شهرستان، عملیات 
ساخت ایستگاه مسافری راه آهن شهر مرودشت که دومین 
شهر اســتان فارس است نیز آغاز شد. سعید رسولی بیان 
داشت: شهرستان مرودشت جاذبه های تاریخی، باستانی 
و گردشــگری بســیاری را در خود جای داده و به همین 
دلیل پیش بینی می شــود که ایستگاه مسافری این شهر 
یکی از بهترین ایستگاه های مسافری شبکه ریلی کشور 
شــود. وی ادامه داد: شهرداری مرودشــت و استانداری 
فــارس در مورد واگذاری اراضی مورد نیاز برای ســاخت 
این ایستگاه با راه آهن جمهوری اسالمی، همکاری الزم 
را انجام دادند. مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
اضافه کرد: خط شــیراز به اصفهان سال هاست که مورد 
بهره برداری قرار گرفته و این مسیر با وجود بارهای بسیار 
زیاد در منطقه، عمدتاً کاربری مســافری داشته اما سهم 
جا به جایی ریلی بار در استان فارس تاکنون بسیار ناچیز 

بوده اســت. رسولی، افزود: ایستگاه گار باری مرودشت با 
حرکتی جهادی و در شــرایط کرونایی مورد بهره برداری 
قــرار گرفت و با افتتاح این مجموعه، بارهای مورد نیاز و 
مواد اولیه کارخانجات فوالد مانند فوالد پاسارگاد به این 
مکان منتقل و تخلیه بارگیری در این ایســتگاه صورت 
خواهد گرفت که امیدواریم ظرفیت ریلی استان فارس نیز 

هر روز افزایش یابد.
آرزوی دیرینه اهالی مرودشت محقق شد ��

اســتاندار فارس نیز در این آیین گفت: افتتاح ایســتگاه 
باربری ریلی، انتظار دیرینه مردم شهرستان مرودشت بود 
که امروز محقق شد. عنایت اهلل رحیمی، اهالی مرودشت را 
میراث داران کهن ایران زمین و طالیه داران فرهنگ این 
مرز و بوم دانســت و اظهار داشت: از شهرداری مرودشت 
درخواســت کردیم که زمین مورد نیاز برای ساخت این 
ایستگاه در اختیار راه آهن جمهوری اسالمی گذاشته شود 
و پیش بینی می شود که ایستگاه ریلی مسافری مرودشت 
نیز تا پایان ســال 99 تکمیل شود. استاندار فارس اضافه 
کرد: ســاخت این ایستگاه در رفت و آمد گردشگران این 

منطقه بســیار اثرگذار است و موجب آسایش و رفاه مردم 
این شهرستان خواهد شد.

ریل باید اقتصادی شود ��
رحیمی، بــا بیان اینکه جمهوری اســالمی برای احداث 
خطوط ریلی هزینه های زیادی صرف کرده اســت، بیان 
داشت: احداث خطوط ریلی، حمل مسافر و بار را به سمت 
و سوی اقتصادی شدن سوق می دهد از این رو می کوشیم 
که راه آهنی که امروز احداث شده بتواند بازگشت سرمایه 
داشته باشــد و به همین سبب ایستگاه های باری در کنار 
این راه آهن طراحی و اجرا شــد. به گفته استاندار فارس، 
حمل بار از مراکز تولید کننده بار مانند پتروشــیمی، فوالد 
پاســارگاد، معادن ســنگ بوانات و خرم بید و خاک نسوز 
و صنعتی آباده می تواند قســمت اعظم بــار این راه آهن 
را تشــکیل دهند. رحیمی ادامــه داد: در افقی بلند مدت، 
نمایندگان اســتان فارس در مجلس شــورای اسالمی و 
دولت مصمم هستند که این راه آهن به سمت دریا حرکت 
کند و این خطه در بن بســت ریلی نباشد که با احداث راه 
آهن شــیراز -- بوشــهر که قطعه یک و ۲ آن هم اینک 

حدود ۳0 درصد پیشرفت در بخش زیرسازی دارد در آینده 
فعال خواهد شد و مردم فارس از مزایای اتصال به دریا از 

طریق ریل بهرمند می شوند.
برون رفت از بن بست ریلی فارس ��

نماینده مردم شهرستان های مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این آیین به خبرنگاران 
گفت: امروز، آرزوی دیرینه مردم شهرســتان مرودشت با 
همت مسووالن قبلی و فعلی استان فارس به ویژه استاندار 
فعلی این استان محقق شد. جالل رشیدی کوچی افزود: 
انتظار داریم تکمیل ایستگاه مسافری مرودشت نیز سریعًا 
به نتیجه برسد و این ایســتگاه در موعدی که وعده داده 
شده، تکمیل شود. وی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان 
فارس بر این موضوع که خط ریل راه آهن شیراز به بوشهر 
باید تکمیل شــود تا از این طریق فارس از بن بست ریلی 
خارج شــود، همدلی و اتفاق نظــر دارند و این امر کمک 

بسیار بزرگی به اقتصاد استان فارس خواهد کرد.
شهرستان مرودشت در فاصله 45 کیلومتری شمال شیراز 

قرار دارد.

مرودشت به ریل متصل شد

رئیس شورای اسالمی شهر تهران در بازدید از توسعه شمالی خط 7 مترو؛

توسعه مجتمع های ایستگاهی بهترین روش 
تأمین مالی برای توسعه خطوط مترو است

برگزاری جشن دهه کرامت در ایوان انتظار

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه از برگزاری ویژه برنامه جشــن دهه 

کرامت در ایوان انتظار خبر داد.
  به گــزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت 
بهره برداری متــروی تهران و حومه؛ همزمان با ســالروز 
میالد با ســعادت حضرت امام رضــا )ع( و حضرت فاطمه 

معصومــه )س( ویژه برنامه جشــن دهــه کرامت در ایوان 
انتظار میدان حضرت ولی عصر )عج( برگزار گردید.

این ویــژه برنامه با هدف ایجاد فضای با نشــاط و عیدانه 
به همــت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شــرکت بهره 
بــرداری متروی تهران و با همکاری و مشــارکت شــبکه 

جوانان رضوی استان تهران برگزار شد.
در ایــن برنامه مســافران شــهر زیرزمینی شــاهد اجرای 
برنامه هــای متنــوع فرهنگی و هنری بودند. جشــن دهه 

کرامت شــامل اجرای شعرخوانی، مولودی خوانی، موسیقی 
و مسابقه ویژه کودکان با عنوان« عروسک قشنگ » بودند.

همچنین غرفه های هنری مانند خوشنویســی، معرق و چرم 
دوزی نیز برپا گردید. در حاشــیه از میهمانان این جشن در 
کنار طرح صحن بارگاه امام رضا )ع( عکس یادگاری گرفته 
شــد.گفتنی است، این ویژه برنامه روز سه شنبه 10 تیر ماه 
ســالجاری در گذرگاه فرهنگی ایوان انتظار میدان حضرت 

ولی عصر )عج( برگزار گردید.
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عوارض استفاده از پستانک در کودکان

در گذشــته آکادمی متخصصان کودک امریکا و سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( توصیه کرده بودند که میزان اســتفاده از پستانک 
در کودکان کنترل شود. زیرا در تحقیقات آنها مشخص شده بود که 
قطع مصرف پستانک موجب بهبود فرآیند غذا خوردن در کودکان 
می شــود. همچنین استفاده از این وســیله موجب بروز اختالالت 
دندانی در کودکان می گردد. در مطالعه دیگری که در ســال ۲00۸ 
انجام گرفت نیز مشخص شد بین استفاده از پستانک و عفونت های 
گوش ارتباط وجود دارد. متخصصان معتقدند که افراد در هر سنی، 

اعمــال دیگران از جمله نحوه بیان احساســات از طریق صورت و 
بدن را تقلید می کنند و این عمل یک ابزار مهم برای یادگیری بیان 
احساسات در کودکان است. ما با کودکان صحبت می کنیم، اما در 
ابتدای کودکی و دوران نوزادی آنها معنی لغات را در ک نمی کنند، 
بنابراین ارتباط ما با نوزاد تنها از طریق لحن صدا و حرکات صورت 
است. وقتی پستانک در دهان کودک است او قادر نیست که اعمال 
و حرکات اطرافیان را تقلید کند، بنابراین نحوه بیان احساســات را 
یاد نمی گیرد. بررســی ها نشان داد که پســران 6 و ۷ ساله که در 
دوران نوزادی به طور منظم از پستانک استفاده کرده بودند، در تقلید 
از بیان احساسات دیگران مشــکل داشتند. از آنجایی که در اغلب 

فرهنگ ها این طور انتظار می رود که دختران باید احساسات خود را 
بروز دهند، والدین از طرق مختلف رشــد و تکامل عاطفی دختران 
را تحریک می کنند اما پســران به دلیل اینکــه اجباری برای بیان 
احساسات ندارند، این عمل را یاد نمی گیرند. نتایج تحقیقات حاکی 
از این است که استفاده از پستانک در شب برای نوزادان پسر بالمانع 
اســت زیرا شب، زمان مشاهده و یادگیری حرکات صورت دیگران 
نیست. مشابه این تحقیق در افراد بزرگسالی انجام شد که از تزریق 
بوتاکس استفاده کرده بودند. این ماده عضالت صورت را بی حرکت 
می کند و این افراد در بیان احساسات خود از طریق حرکات صورت 

با مشکل مواجه می شوند.

سالمت

 شنا کردن و پاندمی کرونا

دستورالعمل های 
بهداشتی استخرها 
در روزهای 
کرونایی

راهکارهای 
پیشگیری از 
تعریق واژن

وقتی در آب هســتید هم باید فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کنید. گفته می شود که کووید 19 اساساً به واسطٔه 
تمــاس نزدیک فرد با فرد منتقل می شــود؛ خصوصاً از 
طریق ترشــحات و ذرات تنفســی که با عطسه و سرفه 
تولید و پخش می شوند. حفظ فاصله اجتماعی با دیگران 

خیلی مهم است.
استخر و کرونا ��

با توجه با بازگشــایی خیلی از مراکز تفریحی و تجاری و 
... در کشــورها طی ماه های فصل تابستان، مرکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری ها، دســتورالعمل هایی را برای 

استخرها و سایر اماکن آبی صادر کرده است.
آیا کووید 19 در آب منتشر می شود؟ ��

شواهدی مبنی بر این که ویروس SARS-CoV-۲ که 
منجر به کووید 19 می شود به واسطٔه فعالیت های تفریحی 
در آب قابل انتشار است، وجود ندارد. طبق توصیٔه مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها، ضدعفونی کردن درست 
آب بســیار مهم است و ضدعفونی کننده هایی مانند کلر، 
اصلی ترین راه پیشــگیری از انتشــار آلودگی ها از جمله 
ویروس های موجود در آب هســتند. ضمناً حفظ موازین 

استاندارد بهداشتی شنا نیز اهمیت دارند. مانند:
. با زخم باز شنا نکنید

. اگر مبتال به یک عفونت واگیردار هستید شنا نکنید )مثاًل 
هپاتیت A یا چشم صورتی(

. از حولٔه مشترک استفاده نکنید
. قبل از شنا دوش بگیرید

همچنین وقتی در آب هســتید هم بایــد فاصله گذاری 
 19-COVID اجتماعی را رعایت کنید. گفته می شود که
اساساً به واسطٔه تماس نزدیک فرد با فرد منتقل می شود، 
خصوصاً از طریق ترشحات و ذرات تنفسی که با عطسه 
و ســرفه تولید و پخش می شوند. حفظ فاصله اجتماعی 
بــا دیگران خیلی مهم اســت. هر چنــد مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری ها در مورد بهداشت شنا با توجه به 
ادامٔه جریان COVID-19 دستورالعمل هایی داده است، 
اما این آژانس اعالم کرده است که تصمیم نهایی مبنی 
بر باز شدن و فعالیت استخرها به عهدٔه کشورها، شهرها، 
مدارس و سایر ســازمان هایی است که بر آن ها نظارت 
دارند. برای مناطقی که اجازه داده اند استخرها بازگشایی 
شوند، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها دستورهای 
بخصوصی برای بهداشــت و ضدعفونــی کردن جهت 

پیشگیری از انتشار کووید 19 ارائه داده است.
توصیه هایی به کارمندان استخر و تاسیسات ��

. بهداشت دست: کارمندان و شناگرها را تشویق کنید تا 

دست ها را مکرراً بشویند. صابون و ضدعفونی کنندٔه دست 
به اندازه کافی در اختیار بگذارید.

. ضدعفونی کردن: ســطوحی که زیاد لمس می شــوند 
باید مکرراً تمیز شــوند. CDC توصیه می کند برای هر 
نوع وســیلٔه آبی از ضدعفونی کننده هایی که مناسب آن 
هستند استفاده کنید. وسایل تمیز را با برچسب از وسایل و 
تجهیزاتی که هنوز ضدعفونی نشده اند جدا کنید. حتماً از 
تهویٔه مناسب برای محیط استفاده کرده و هنگام استفاده 
از مواد ضدعفونی کننده و ســایر مواد شــیمیایی، نکات 

ایمنی الزم را رعایت نمایید.
. ارتقاء سیســتم تهویٔه هوا: تا جایی که ممکن اســت با 
استفاده از پنکه ها و ســایر تجهیزات تهویه هوا، امکان 
ورود هوای بیرون به داخل فضا و گردش هوا را بیشــتر 

کنید.
. امکان فاصله گذاری اجتماعی با چیدن مناسب مبلمان 
و میز و صندلی ها: چیدمان میز و صندلی ها را تغییر دهید 
جوری که امکان فاصله گذاری اجتماعی حداقل به اندازٔه 
دو متر فراهم باشــد. فاصله گذاری اجتماعی باید هم در 

داخل آب و هم بیرون از آب رعایت شود.
. ایجاد موانع فیزیکی برای حفظ فاصله اجتماعی: از موانع 
فیزیکی و عالئم قابل مشاهده برای رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی استفاده کنید. این موانع می توان شامل نواربندی 
استخر یا عالئمی برای حفظ فاصله دو متری از هم باشد.

. اســتفاده نوبتی از فضاهای مشترک: فضاهای مشترک 
مانند رختکن ها و اتاق های استراحت کارکنان باید مکرراً 
ضدعفونی شوند و اســتفاده از فضاهای مشترک باید تا 
جایی که امکان دارد، نوبتی شود. ضمناً کارفرمایان باید 

امکان شیفتی کار کردن را برای کارمندان فراهم کنند.
. آموزش مناســب: از عالئم و بنرهــا و بلندگوها برای 
توصیه کردن و آموزش دادن جهت پیشــگیری از انتشار 

بیماری استفاده کنید.
. تعلیم به کارکنان: به اســتثنای غریق نجات ها، کارکنان 
باید کنترل کنند که مشــتری ها از ماسک استفاده کنند، 
دســت ها را بشــویند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
کنند. یــک نفر از کارکنــان را تعیین کنیــد که موارد 

مشکوک به کووید 19 را شناسایی کند.
. ایمنی کارکنان: حتماً برنامه ای برای شناسایی کارمندان 
بیمار داشته باشید تا آگاه و مایل باشند که وقتی ناخوش 
هســتند در محل کار حاضر نشــوند. وضعیت سالمتی 

کارکنان را مرتباً پیگیری نمایید.
. ایجاد محدودیت ها: برخی از امکانات باید حذف شده یا 

موقتاً تعطیل شوند مثاًل دستگاه های بازی.

. تعطیلــی اســتخر در صورت حضور کرونــا مثبت: اگر 
در اســتخری مــورد مثبتی از کووید 19 وجود داشــت، 
اســتخر باید تعطیل شده و ۲4 ساعت صرف پاکسازی و 

ضدعفونی کردن آن شود.
توصیه هایی به مراجعه کنندگان ��

. ســرفه و عطسه تان را بپوشــانید: کارکنان و شناگرها 
باید حتماً اصول بهداشت تنفسی را رعایت کرده و حین 

عطسه و سرفه جلوی دهان و بینی خود را بگیرند.
. ماسک بزنید: استفاده از ماسک ضروری است، خصوصًا 
وقتی که حفظ فاصله اجتماعی ســخت اســت. ماسک 

صورت نباید هنگام شنا در آب پوشیده شود.
. از وسایل مشترک اســتفاده نکنید: از وسایل مشترک 
مانند اسباب بازی های آبی، تخته شنا و ... استفاده نکنید. 
اگر از وســیله ای مشترکا اســتفاده می شود باید بین هر 

استفاده، ضدعفونی شود.
. تجمــع ممنوع: چه در داخــل آب و چه در بیرون از آن 
تجمع ممنوع اســت. در مورد کالس های جمعی شنا نیز 

باید دسته بندی و نوبتی کردن اجرا شود.
. اگر بیمار هستید در خانه بمانید: اگر در معرض ویروس 
بوده اید یا بیمار هســتید و یا تست کووید 19 تان مثبت 

شده باید در خانه بمانید.

برای بســیاری از مــردم، عرق کردن یک واقعیت ناراحت کننده در زندگی اســت، به ویژه 
هنگامی که در قســمت پایین تنه و واژن اتفاق می افتد. عــرق کردن حالت خنک کننده 
بدن اســت. هر وقت گرمتان اســت عرق می کنید. فرقی نمی کند که کار می کنید، در یک 
ماشین گرم نشسته اید، یا لباســهای زیادی پوشیده اید. مناطق خاصی از بدن مانند زیر بغل 
شما بیشتر از سایر قسمتها مستعد تعریق هستند. این معمواًل به دلیل غلظت زیاد غدد عرق 
و فولیکول های مو در یک مکان است. کشاله ران ناحیه ای از بدن است که تقریباً مانند زیر 
بغل عمل می کند که به دلیل داشــتن مو، حرارت، غدد عرق و باکتری است. در اینجا چند 

نکته برای تمیز و خشک نگه داشتن ناحیه واژن وجود دارد:
1. لباس زیر جاذب عرق بپوشید: ��

فن آوری جذب عرق، که سالها برای لباس های ورزشی مورد استفاده بوده، اکنون در محلی 
که شــما به آن احتیاج دارید استفاده می شود. پارچه جاذب عرق، رطوبت را از پوست گرفته 
و به قســمت بیرونی پارچه انتقال می دهد. این کار به خشــک نگه داشتن لباس در قسمت 
داخلی کمک می کند. بعضی از لباسهای زیر جاذب عرق حاوی مولکولهای جذب بو هستند 

که می توانند به شما در حفظ بوی تازه در تمام روز کمک کنند.
2. لباس های زیر با پارچه نخی انتخاب کنید: ��

مواد مصنوعی مانند پلی استر همانند پارچه های نخی به پوست امکان تنفس نمی دهند. این 
مواد به جای اینکه اجازه دهد رطوبت تبخیر شــود، عرق را نگه می دارد. پارچه های طبیعی 
مانند پنبه و نخی اجازه می دهد تا عرق تبخیر شود. این ها اساساً پارچه های ارگانیک هستند!

3. لباس های گشاد و آزاد را انتخاب کنید: ��
ممکن است شما شــلوار جین تنگ را دوست داشته باشید، اما آیا آنها شما را دوست دارند؟ 
احتمااًل نه. هر چیزی که در ناحیه تناســلی محکم و تنگ باشــد، دمای هوا را در آنجا باال 
می برد. هنگامی که پوســت شما با پارچه ساییده می شود، باعث ایجاد اصطکاک می شود و 
اصطــکاک گرما ایجاد می کند. هنگامی که آن گرما در زیر لباس های تنگ به دام می افتد، 
عرق می کنید. شــلوار گشاد و آزاد مانع از اصطکاک می شــود و باعث می شود هوا از داخل 

آن عبور کند.
4. لباس زیر خود را بعد از هر بار عرق کردن عوض کنید: ��

مخمر نوعی قارچ فرصت طلب است که در محیط های گرم و مرطوب رشد می کند. گذراندن 
روز با لباس زیر مرطوب، رشد مخمر از کنترل خارج می شود و منجر به خارش واژن، سوزش 

و سایر عالئم عفونت مخمر می شود. می توانید با تغییر هرچه سریعتر لباس زیر خیس خود، 
خطــر ابتال به عفونت مخمر را کاهش دهید. بعــد از هر بار ورزش لباس زیر خود را عوض 
کنید. اگر لباس زیر شــما در طول روز مرطوب می شــود، یک یا دو لباس زیر اضافی را در 

کیف خود داشته باشید.
5. موهای زائد را حذف کنید: ��

موهای زائد یک هدف را ارائه می دهند. باعث کاهش اصطکاک پوســت هنگام پوشــیدن 
لباس های تنگ می شــود و برای پاک کردن عرق از پوست شما کار می کند. موها همچنین 
باکتری ها را در برابر پوست شما به دام می اندازند. در ناحیه واژن هم این یک چیز خوب است 
و هم یک چیز بد. شما برای جلوگیری از رشد زیاد مخمر به باکتریهای واژن خوب خود نیاز 
دارید، اما وقتی باکتری ها با عرق و چربی روی موهای ناحیه شما مخلوط می شوند، می تواند 
بوی بدی ایجاد کند. اگر در ناحیه واژن زیاد عرق می کنید، سعی کنید به دنبال یک محیط 

سالم باشید. با تراشیدن موهای زائد می توانید به داشتن محیط سالم و تمیز کمک کنید.
6. از دئودورانت استفاده نکنید: ��

ناحیه اطراف دهانه واژن شــما از بافتهای بســیار ظریف و حساس ساخته شده است. ضد 
عرق ها و دئودورانت ها ممکن است برای زیربغل شما کار کنند، اما می توانند به قسمت ناحیه 
تناسلی شما آسیب وارد کنند. به جای استفاده از دئودرانت های معمول، سعی کنید از موادی 
اســتفاده کنید که به طور خاص برای این ناحیه ساخته شده است. برای بیشتر افراد، یک یا 
دو بار شستشو در روز با آب و صابون کافی است تا عرق و چربیهایی که بو ایجاد می کنند را 

بشویید. فقط حتماً از شستشوی بدن مالیم و مرطوب کننده استفاده کنید.
7. از دستمال مرطوب استفاده کنید: ��

دستمال مرطوب، یک روش مناســب برای تمیز کردن عرق در وسط روز است. فقط حتمًا 
مراقب باشید از دستمال مرطوب ضد باکتریایی استفاده نکنید، که می تواند باکتری های خوب 

واژن شما را از بین ببرد.
خط آخر ��

تعریــق بیش از حد واژن معمواًل با ترکیبی از داروهای خانگی و تغییر ســبک زندگی قابل 
مدیریت است. اگر این اقدامات مؤثر نباشد، می توانید بیماری به نام هایپر هییدروزیس داشته 
باشید. اگر تعریق ماندگار اســت یا متوجه بوی غیر معمول شده اید، به پزشک خود مراجعه 

کنید.

والدیــن مضطــرب وارد مطب می شــوند و نگران 
از رویــش دو ردیــف دندان در فــک پایین کودک 
خود, پشت سر هم شــروع به پرسیدن سؤاالت زیر 

می نمایند:
آیا این یک مشکل جدی است؟

آیا راه حلی دارد؟
آیا دندانهای کودک من در آینده نامنظم خواهند بود؟ 

و....
در این گفتار ســعی می کنیم که به صورت مختصر 
توضیحاتــی را در مورد رویــش دندانهای دایمی در 
پشت دندانهای شیری فک پایین کودکان ارائه دهیم:

در یک کودک حدوداً 6 ساله ممکن است یک یا دو 
دندان دایمی در پشــت دندانهای شیری رویش یابند 
که معمواًل این امر منجر به نگرانی بیش از حد والدین 
می گردد. نگرانی والدین بیشتر از این جهت است که 
در حالی که هنوز دندانهای شیری به موقع نیفتاده اند، 
دندانهای دایمی در پشــت آنها رویش یافته اند و این 
امر منجر بــه بی نظمی دندانهــای دایمی در آینده 

می شود...
در مواجهه با این نما چه بایدکرد؟ ��

والدین گرامی در درجه اول باید بدانند که دیدن این 
نما در دهان کودک مشــکل حادی ایجاد نمی کند و 

جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
اگر دندانهای شــیری درجاتی از لقی را نشان دهند, 
معمواًل می توان تا سنین ۷,5 _۸ سالگی برای ریزش 
خودبخود به آنها فرصــت داد و این یک خبر خوش 

برای بســیاری از کودکانی می باشد که دوست ندارند 
اولین تجربه دندانپزشکی خود را با کشیدن دندان آغاز 
نمایند. بنابراین ضرورتی نــدارد که کودک را تحت 
استرس کشــیدن دندان قرار دهیم, زیرا همانطوری 
که ذکر گردید در این حالت با گذشت زمان دندانهای 
شــیری خواهند افتاد و دندانهــای دایمی در محل 

صحیح خود قرار خواهند گرفت.
کشیدن دندانهای شیری در این موارد زمانی ضرورت 
می یابد که این نما در یک کودک حدوداً ۸ ســاله و 
بدون وجود درجاتی از لقی دندانهای شیری دیده شود.

آیا مشاهده این نما در دهان کودک با بروز بی  ��
نظمی در دندانهای دائمی در آینده مرتبط است؟

بروز بی نظمی احتمالی در دندانهای دائمی در آینده, 
علل مختلفی از جمله کوچک بودن اندازه قوس فکی, 
نامتناسب بودن اندازه دندانها با اندازه قوس فکی و ... 
دارد که ارتباطی با نمــای مذکور ندارد و در صورتی 
که قوس فکی, فضای کافی برای دندان های دایمی 
فراهم کرده باشــد, پس از ریزش دندانهای شیری, 
معمواًل دندانهای دایمــی در محل صحیح خود قرار 

خواهند گرفت.

برخــی از عوامل خطر تأثیرگذار بر بینایی تحت کنترل 
ما نیستند مانند افزایش سن؛ اما موارد دیگری نیز وجود 
دارد که ممکن اســت متوجه نباشــید آن ها می توانند 
به بینایی و ســالمت چشمانتان آســیب برسانند. ما با 
پزشــکان مشــورت کرده ایم تا برخی موارد که ممکن 
است عجیب به نظر برسند؛ اما می توانند برای چشمان 
و بینایی شــما مشکل ایجاد کنند را جمع آوری کنیم. با 

ما همراه باشید.
چشمانتان را می مالید ��

هنگام خستگی یا زمانی که آلرژی به سراغتان می آید 
برای تســکین خارش و ناراحتی وسوسه می شوید که 
چشــمتان را بمالید؛ اما باید ایــن را بدانید که مالیدن 
بیش ازحد چشم ها می تواند احتمال ابتال به نازک شدن 
یا قوز قرنیه )کراتوکونوس( و یا ســرعت پیشرفت قوز 

قرنیه را به ویژه در کودکان افزایش دهد.
در زمستان دمای محیط را خیلی باال می برید ��

خشکی چشم ها فقط آزاردهنده نیستند؛ آن ها می توانند 
به سطح جلوی چشمتان آسیب برسانند. در زمستان این 
عارضه بیشــتر دیده می شود که معمواًل به دلیل هوای 
گرم و خشک ناشــی از باال بردن دمای خانه یا محل 
کار ایجاد می شــود. البته این مشکل را می توان با یک 

دستگاه بخور یا رطوبت ساز به راحتی حل کرد.
در تابستان کولرتان را خیلی زیاد می کنید ��

کولر هم مانند بخاری می تواند رطوبت نسبی را در یک 
اتاق کاهش دهد و این عاملی برای افزایش خشــکی 
چشم اســت. طبق نظر متخصصان خشکی پیشرفته 
چشم می تواند منجر به اختالل در بینایی شود، بنابراین 
حتمــاً دمای کولرتــان را پاییــن آورده و از قطره های 

چشمی برای رفع خشکی چشم استفاده کنید.
از پاک کننده آرایش استفاده می کنید ��

سعی کنید پاک کننده های آرایش را از چشمانتان دور نگه 
دارید. متخصصان می گویند پاک کننده های آرایش اغلب 
مقادیر باالیی کلرید بنزالکونیوم دارند که برای چشم ها 
ســمی است و قرار گرفتن در معرض این ماده شیمیایی 
می تواند باعث ناراحتی، التهاب و آســیب به بافت های 

چشمی شود که نتیجٔه آن می شود کاهش بینایی!
از مژه مصنوعی زیاد استفاده می کنید ��

اگر از آن دسته افرادی هستید که از مژه های مصنوعی 
زیاد استفاده می کنید باید بگوییم که چسب مورد استفاده 
برای اتصال این مژه ها می تواند حاوی مواد سمی باشد و 
عالوه بر این، خود مژه های مصنوعی در اطراف پلک ها 
نیز می توانند مانند یک کیسه خواب گرم برای باکتری ها 

و مایت ها عمل کنند!
کارهــای حیــاط را بــدون حفاظ مناســب انجام  ��

می دهید
دفعــه دیگری که برای کوتاه کــردن چمن ها و یا جدا 
کردن شــاخه ای از درخت به حیــاط یا جلوی منزلتان 
می روید، حتماً از محافظ چشــم مناسب استفاده کنید. 
به گفتٔه چشم پزشــکان انجام این گونه کارها در حیاط 
و سایر کارها مانند جوشکاری که باعث آسیب رسیدن 
به چشــم می شود آن هم بدون محافظ چشم، می تواند 
منجــر به صدمات جدی و مختل کردن بینایی به طور 
دائم شــود. استفاده از عینک ایمنی بادوام هنگام انجام 
کارهای تعمیــری و نگهداری می توانــد باعث حفظ 

سالمت بینایی تان شود.
از لنزهای تماسی زیاد استفاده می کنید ��

هر کســی که ضعف بینایــی دارد، می داند که لنزهای 
تماســی از بهترین موهبت ها هستند؛ اما اگر از لنزهای 
تماسی استفاده می کنید، باید اطمینان حاصل کنید که از 
آن ها به درستی استفاده می کنید وگرنه می توانید سالمت 
و بینایی تان را در معرض خطر قرار دهید. چشم پزشکان 
معتقدند با گذشت زمان رسوباتی از پروتئین، لیپید، مواد 
آرایشی و سایر مواد روی لنزهای تماسی ایجاد می شود. 
باکتری ها هم می توانند به سطح لنزها چسبیده و باعث 
ایجاد عفونت های شــدید چشمی شــوند. در گزارشی 
در ســال ۲016 محققان دریافتند که از سال ۲005 تا 
۲015، تقریبــاً ۲0 درصد از کل عفونت های مربوط به 
لنزهای تماســی منجر به نوعی اختالل در بینایی شد؛ 

بنابراین مراقب باشید.
در آب از لنزهای تماسی استفاده می کنید ��

مطمئن شــوید که قبل از دوش گرفتن یا شنا، لنزهای 
تماسی خود را بیرون آورده اید. چشم پزشکان می گویند 
باکتری های پنهانی در آب زندگی می کنند که می توانند 
باعث عفونت شدید چشمی شوند. متاسفانه برخی افراد 
بسیار بدشــانس بوده اند و به این دلیل بینایی شان را از 

دست داده اند.
با لنزهای تماسی می خوابید ��

از دیگر کارهایی که هنگام اســتفاده از لنزهای تماسی 
نباید انجام دهید، خوابیدن اســت. بــا این که لنزهای 
تماســی نرمی وجود دارند که برای اســتفاده در طول 
شــب تأیید شده اند؛ اما چشم پزشــکان می گویند خطر 
ابتال به عفونت به صورت نمایی افزایش می یابد. لنزهای 
فیزیکی به خودی خود هم می توانند باعث خشکی سطح 
چشم و آسیب های میکروسکوپی شوند که به باکتری ها 

اجازه ورود به قرنیه را داده و باعث ایجاد زخم می شوند.
داروی ضدافسردگی مصرف می کنید ��

داروهای ضدافســردگی دارای عوارض جانبی احتمالی 
متعددی هســتند که یکی از آن ها مشــکالت بینایی 
اســت. در واقع این داروها می توانند بر تمرکز چشمتان 
تأثیر بگذارند و فعالیت های چشــمی را سخت تر کنند. 
اگر شــروع به مصرف داروهای ضدافسردگی کردید و 
ناگهان متوجه تغییراتی در چشم خود شدید، خوب است 
با یک چشم پزشــک صحبت کنید. از طرفی آگاهی از 
عوارض این داروها باعث می شود که مصرف خودسرانٔه 

آن ها کمتر شود.
داروی ضد آکنه مصرف می کنید ��

داروهــای ضدافســردگی تنها داروهایی نیســتند که 
می توانند عوارض جانبی چشــمی ایجاد کنند، یک نوع 
متداول از داروهای آکنه به نام راکوتان یا ایزوترتینوئین 
نیــز می تواند به غده های میبومین در پلک ها آســیب 
برســاند. اگر در حال مصرف این دارو هســتید و دچار 
خشکی چشــم شــدید، در مورد داروهای جایگزین از 

متخصص پوست خود سؤال کنید.
عینک آفتابی ارزان قیمت می زنید ��

به نظر می رســد برخــی از عینک هــای آفتابی دارای 
لنزهــای تیره هســتند؛ اما آن ها محافظــت کافی از 
اشــعٔه ماوراءبنفش )UV( نمی کننــد. عینک آفتابی با 
کیفیت خوب باعث محافظت از چشــم ها در برابر اشعه 
ماوراءبنفش می شــود و بهترین عینک هــای آفتابی، 

عینک های پالریزه هستند.
اصالً عینک آفتابی نمی زنید ��

تنها چیزی که بدتر از عینک آفتابی ارزان قیمت است، 

به طور کلی عدم اســتفاده از عینک آفتابی است. قرار 
گرفتن چشمان شــما در برابر اشعه ماوراءبنفش بدون 
محافــظ حتی در زمســتان می تواند منجــر به وجود 
پتریژیوم )ناخنک چشم(، سرطان پلک ها یا آب مروارید 
شود. هرچه اوقات بیشتری را بیرون منزل بدون عینک 
آفتابی به ســر کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که با 

مشکالت طوالنی مدت چشمی مواجه شوید.
مسافرت هوایی می روید! ��

دلیل این که هر وقت سوار هواپیما می شوید، چشمانتان 
دچار خارش می شــود تهویه و چرخــش هوای داخل 
هواپیما است که باعث خشک شدن چشمانتان می شود. 
خوابیدن در هواپیما با ماســک چشــم می تواند خطر 

خشکی چشم را کاهش دهد.
وقت زیادی را مقابل کامپیوتر صرف می کنید ��

متأســفانه صرف وقت زیاد در مقابل رایانه می تواند به 
طور جدی روی سالمت چشم شما تأثیر بگذارد. استفاده 
از رایانه دلیل شــماره یک پیدایش خشکی و تحریک 

چشم هاست.
زمان زیادی با تلفن همراهتان مشغول هستید ��

مانند کامپیوتر، صفحه نمایش موبایل شــما نیز نور آبی 
ساطع می کند که می تواند به چشمانتان آسیب برساند. 
 )UV( نور آبی انرژی کمتری نسبت به اشعه ماوراءبنفش
دارد؛ اما بیشتر از اشعه ماوراءبنفش به چشم نفوذ می کند 
تا به شبکیه حساس به نور در پشت چشم برسد. به منظور 
محافظت از ســالمت چشم، مدت زمانی که صرف نگاه 

کردن به تلفن همراهتان می کنید را محدود کنید.
سیگار می کشید ��

سیگار کشیدن فقط روی ریه هایتان اثر نمی گذارد. یک 

مطالعه در سال ۲019 نشان داد افرادی که روزانه بیش 
از ۲0 نخ ســیگار می کشیدند، در تمایز رنگ ها، نسبت 
به افرادی که روزانه کمتر از 15 نخ سیگار می کشیدند، 
مشــکل بیشــتری داشــتند. عالوه بر این ثابت شده 
اســت که دود سیگار سلول های لکه زرد شبکیه چشم 
را تخریب کرده و موجب کاهش بینایی و پیرچشــمی 
زودرس می شود. ســوزش، قرمزی و کوچکی مردمک 

چشم از دیگر عوارض سیگار کشیدن است.
یک رژیم غذایی نامتعادل دارید ��

رژیم غذایی ضعیف یا کمبود مواد مغذی خاص می تواند 
به مشکالت بینایی منجر شود. برای مثال، گیاهخواران 
 ،B1۲ باید برای جلوگیری از نابینایی ناشــی از کمبود
ویتامین مصرف کنند. مصرف الکل و برخی شــرایط 
خاص پزشکی نیز می تواند باعث کاهش جذب ویتامین 

و در نتیجه نابینایی شود.
دیابتتان را کنترل نمی کنید ��

دیابت تقریباً به همٔه قسمت های چشم آسیب می زند. 
ابتــال به دیابت باعث افزایش دو تا پنج برابری ابتال به 
آب مرواریــد، افزایش حدود دو برابری ابتال به گلوکوم 
یا آب سیاه زاویه باز و پیشرفت رتینوپاتی دیابتی در فرد 
مبتال می شــود که می تواند منجر به کاهش دید و در 

موارد شدیدتر نابینایی کامل شود.
از لوازم آرایش قدیمی استفاده می کنید

باکتری ها می توانند در لوازم آرایش کهنه یا قدیمی مانند 
کرم پودر، ریمل، خط چشــم و سایه چشم انباشته شده 
و باعث عفونت چشــم شــوند. توصیه بر این است که 
لوازم آرایش هر سه ماه یک بار تعویض شود و برس های 

آن ها به طور مرتب با آب صابون داغ شسته شوند.

مریم مرادیان نیری

علت بی نظم درآمدن دندان دائمی

حفظ سالمت چشم ها با ترک عادت های ناسالم چیزهایی که شاید ندانید به بینایی تان 
آسیب می زنند 
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این عطر بوی شما را می دهد 

محققان دانشــگاهی در فرانسه پروژه مرموزی را به پیش 
می برند. آن ها توانسته اند عطر ویژه هر فردی را تولید کنند 

که بوییدن آن، فرد را به یاد شــخص مورد نظر می اندازد.
به یــاد آوردن افرادی کــه از دنیا رفته اند به هر وســیله 
صورت می گیرد، گردآوری عکس ها و وسایل شخصی وی 
و یا پرداخــت پول به بنگاههای خیریــه. اکنون محققان 
دانشگاه لوهاور فرانسه دســت به ابتکارعملی جالب و در 

عین حال مرمــوزی زده اند و طی آن تنها با اســتفاده از 
یــک تکه پارچه از لباس فرد، عطر مخصوص وی را تولید 

می کنند.
ایده اولیه این فناوری به زنی 5۲ ساله مربوط می شود که 
برای زنده نگاه داشــتن یاد پدرش بــه فکر تولید عطری 
افتاد که همواره بوی او را بدهد. وی به طور اتفاقی متوجه 
شــد که محققان دانشگاه لوهاور نیز بر روی ایده مشابهی 
کار می کنند. درحالی که هنــوز هیچگونه جزئیاتی درباره 
این پروژه منتشــر نشــده اســت اما یکی از محققان این 

دانشــگاه گفته اســت تنها چیزی که برای تولید این عطر 
نیاز اســت تنها یک تکه از لباس فرد مورد نظر است.

بــه گفته وی، از ایــن تکه لباس مولکولهای مشــخصی 
استخراج می شــود که در خود ویژگیهای رایحه هر فرد را 
دارند. در عین حال می توان متصور شــد که در این فرآیند 
از روشــهای نوین تولید عطر نیز استفاده می شود. در یکی 
از این روشــها با عبور دادن جریان بســیار داغی از بخار، 
رایحه ویژه ای از شــیی مورد نظر منتشر می شود که از آن 

برای تولید عطر استفاده می شود.

علمی

کشف ماهی هایی که بدون آب زنده می مانند
 توسعه هوش مصنوعی

با قابلیت ترمیم عکس های قدیمی

کشف عامل ژنتیکی لکنت زبان کشف حالتی جدید از نور ساخت ماشینی که در کیف جا می شود!

گروهــی از محققــان داخلــی مایکروســافت یک هوش 
مصنوعی توسعه دادند که توانایی ترمیم عکس های قدیمی 

را با کیفیت قابل قبولی دارد.
گروه محققان بخش Microsoft Reaserch شــامل زیو 
وان، بو ژانگ و تعدادی از کارشناســان دیگر شرکت، یک 
الگوریتم هوش مصنوعی توســه دادند کــه توانایی ترمیم 
و بازیابی عکس های قدیمــی را دارد. درواقع عکس هایی 
کــه در گذر زمان دچار هرگونه عیب ظاهری شــده اند نیز 
با رویکرد یادگیری عمیق هــوش مصنوعی جدید، قابلیت 

ترمیم شدن با کیفیتی مناسب خواهند داشت.
برخالف ســایر رویکردهای بازیابی که با تکیه بر یادگیری 
تحت نظــارت نیروی انســانی در هــوش مصنوعی قابل 
انجام هســتند، تخریب عکس های قدیمی دشــواری های 
زیادی را بــرای ترمیم ایجاد می کنــد. فاصلٔه دامنه ای که 
بیــن عکس هــای مصنوعی و عکس هــای واقعی قدیمی 
وجود دارد، شــکل گیری شــبکٔه یادگیری را دشوار و حتی 

می کند. غیرممکن 
روش جدید مایکروســافت از یک شبکٔه ترجمه ای با دامنٔه 
ســه گانه اســتفاده می کند و عکس های واقعی را در کنار 
جفت های تصویری ساختگی عظیم قرار می دهد. محققان، 
دو خودرمزگذار متغیر )VAE( را آموزش می دهند تا تصاویر 

قدیمــی و بی عیب را به صورت همزمان به دو فضای نهفته 
منتقل کند. سپس ترجمه و تبدیلی که بین دو فضای جدید 
صورت می گیرد، به کمک داده های جفت شــدٔه ســاختگی 

جدید آموزش داده می شود.
تبدیل عکس ها در روش جدید به خوبی به دســتاورد نهایی 
تبدیل می شــود چون فاصلٔه دامنــه ای در فضاهای نهفتٔه 
جدید به حداقل ممکن می رســد. محققان برای بررســی و 
رفع مشــکالت عمیق در عکس های قدیمی، یک شــاخٔه 
کلی تر از الگوریتم را توســعه دادند که شــامل بلوک هایی 
با هدف گیری مشــخص عیوب ســاختاری بــود. از عیوب 
ســاختاری می توان به لکه یا خش روی تصویر اشاره کرد. 
یک شــاخٔه محلی نیز برای مدیریت عیوب غیرســاختاری 
مانند نویز در تصویر یا مات شــدگی تشکیل شد. دو شاخه، 
در فضای نهفتــٔه نهایی ترکیب می شــوند و توانایی ترمیم 

عکس ها با عیوب متنوع را در الگوریتم افزایش می دهند.
روش جدیــدی که محققان مایکروســافت بــرای ترمیم 
عکس های قدیمــی مطرح کردند، روشــی کاماًل جدید و 
نوآورانه محســوب می شــود که در بهبــود کیفیت بصری 
داده هــای قدیمی،  کاربرد بســیار زیادی خواهد داشــت. 
متأسفانه مایکروسافت فعاًل وب ســایت دمو یا تست برای 
آزمایش قابلیت جدید رونمایی نکرده اســت؛ اما باتوجه به 
رویکرد قدیمی شــرکت در آزمایش هــای هوش مصنوعی 
می توان انتظار داشت که یک نسخٔه آزمایشی عرضه شود.

فیزیکدانــان به تازگی حالتی کاماًل جدید از نور را کشــف کرده اند که از یکی از 
اصلی ترین قوانین مربوط به فیزیک نور پیروی نمی کند و می تواند درک بشــر از 
تشعشعات الکترومغناطیسی را متحول ساخته و به ساخت ارتباطات نوری سریعتر 
و ایمن تری منجر شود. از آنجایی که نور پدیده ای فراگیر است که مطالعات زیادی 
روی آن انجام شده است،  شــاید تصور کنید همه چیز را درباره آن می دانید. اما 
دانشــمندان سال گذشته ویژگی بنیادی جدیدی را در نور کشف کردند و اکنون 
گروهی از فیزیکدانان در دانشــگاه دوبلین نشــان دادند که نور می تواند شکلی 
کاماًل متفاوت به خود بگیرد. یکی از شیوه های اندازه گیری پرتو نوری استفاده از 
کمیت تکانه زاویه ای یا تکانه دورانی است، کمیت ثابتی که میزان چرخش نور را 
محاسبه می کند و تا به امروز فرض براین بود که در تمامی حالت های نور تکانه 
دورانی برابر عدد صحیحی اســت که مضرب ثابت پالنک است،  ثابتی فیزیکی 
که میزان تاثیرات کوانتومی را برآورد می کند. اما فیزیکدانان کالج ترینیتی اکنون 
نشان داده اند که شکلی جدید از نور وجود دارد که در آن میزان ثابت تکانه دورانی 
نیمی از این مقدار شــناخته شده است مقداری که فیزیکدانان همواره آن را ثابت 
تصور می کردند اما اکنون دستخوش تغییر شده است. به بیانی دیگر دانشمندان 

همــواره تصور می کردند که میزان تکانه دورانی نور، یعنی میزان چرخش نور در 
حین حرکت،  عددی صحیح و ثابت است اما اکنون دریافته اند در شکلی متفاوت از 
نور، این میزان یک عدد صحیح نیست. برای پی بردن به این موضوع،  دانشمندان 
نور را از میان بلورهایی عبور دادند تا پرتوهای نور شکلی پیچیده و پیچ مانند به 
خود بگیرند و سپس رفتارهای این پرتوهای جدید را بررسی کردند تا دریابند آیا 
این شکل جدید می تواند ارتباطات نوری را بهبود ببخشد یا خیر. اما زمانی که این 
پرتو نوری در قالب نظریه مکانیک کوانتوم بررسی شد، محققان دریافتند میزان 
تکانه دورانی آن نصف می شــود، چیزی که هرگز انتظار مشاهده اش را نداشتند. 
این کشف از دو جهت شگفت انگیز است، اول اینکه شکلی کاماًل جدید از نور را 
معرفی می کند. همچنین از دهه 19۸0 فیزیکدانان نظری پیش بینی کرده بودند 
که مکانیک کوانتوم امکان وجود ذراتی را فراهم می آورد که میزان تکانه دورانی 
آنها کمتر از حدی است که انتظار می رود و اکنون این پیش بینی به اثبات رسیده 
است. این شکل جدید نور می تواند عالوه بر افزایش درک بشر از ویژگی های نور، 
سرعت و ایمنی ارتباطات نوری از طریق فیبرهای نوری را افزایش دهد و منجر 

به ایجاد اتصاالت اینترنتی سریعتری شود.

یک مهندس ژاپنی موفق به طراحی و تولید یک ماشــین قابل حمل و کوچک شده است که 
به راحتی در یک کوله پشتی جا می گیرد. در این صورت این وسیله، اولین ماشین دنیاست که 
در یک کیف جا می شــود. کونیاکو ســایتو و همکارانش در کوکوآ موتورز از تولید یک وسیله 
حمل ونقل به نام واک کار Walk Car خبر دادند که به اندازه یک لپ تاپ اســت و با باطری 
لیتیومی کار می کند. این وســیله که ظاهری شبیه اسکیت بورد دارد، مانند یک ماشین عمل 
می کند. این ماشین نازک از آلومینیوم ساخته شده و وزن آن بسته به اینکه برای استفاده داخلی 
باشد یا خارجی، بین دو تا سه کیلوگرم متغیر است. سایتو می گوید به دلیل سادگی راندن این 
ماشین، انتظار می رود که مورد اســتفاده عمومی قرار گیرد. این صفحه آلومینیومی سبک، از 
آنچه به نظر می رسد قوی تر است و تا 1۲0 کیلوگرم وزن را تحمل می کند. این ماشین کوچک 
پس از سه ساعت شارژ، به حداکثر سرعت 10 کیلومتر بر ساعت و برای مسافت های طوالنی 
به 1۲ کیلومتر بر ساعت می رسد. تولیدکنندگان اولین ماشین کیفی دنیا معتقدند رانندگی با این 
ماشین بسیار ساده است. به محض اینکه راننده بر روی آن بایستد، واک کار به صورت خودکار 
شــروع به حرکت می کند و با پایین آمدن از آن هم، ماشــین به سادگی می ایستد. برای تغییر 
مسیر هم راننده تنها باید وزن خود را بر روی صفحه تغییر دهد. بیشترین مزیت واک کار این 

است که دیگر نیازی به جای پارک ندارد، چون به سادگی در یک کیف کوچک جا می شود.

ماهی النگ فیش )lungfish( یا ماهی ســاالماندر )salamanderfish( یک ماهی بومی آب های 
شیرین است که یک ویژگی خارق العاده دارد. این ماهی می تواند ماه ها و حتی سال ها را در خشکی 

و بدون دسترسی به آب زندگی کند.
این ماهی همچون ســایر حیوانات در خشــکی زندگی می کند. بعضی از گونه های النگ فیش به 
حدی عادت به نفس کشــیدن در هوا دارند که با نزدیک شدن به دوران بزرگسالی عملکرد آبشش 
خود را از دســت داده و درحالیکه ادامه عمر خود را در آب می گذارند اما به طور منظم برای برای 
گرفتن اکســیژن هوا به ســطح آب می آیند. جالب است بدانید این ماهی ها اگر برای مدت طوالنی 

زیر آب بمانند گاهی غرق می شوند.
همانطور که از اســم آن بر می آید )النگ فیش به معنی ماهی شــش دار( این ماهی یک سیستم 
تنفســی بســیار تکامل یافته دارد که می تواند اکسیژن را نیز به طور مســتقیم از هوا دریافت کند؛ 

درست مانند موجودات دیگری که روی زمین زندگی می کنند.
در واقع برخی از گونه های ماهی النگ فیش چنان به تنفس از طریق هوای آزاد عادت کرده اند که 
رفته رفته و در دوران بلوغ دیگر به آبشــش نیــاز ندارند. اگر چه این ماهی همچنان در آب زندگی 
می کند اما باید برای نفس کشــیدن به ســطح آب بیاید. آبشش های ماهی النگ فیش در دوران 
بلوغ کارآیی خود را از دست می دهند بدین ترتیب اگر برای مدت زیادی زیر آب بماند غرق خواهد 
شــد. ماهی های النگ فیش مانند انواع مارماهی ها بدن کشــیده ای دارند با باله هایی تار مانند در 
نزدیک سر و باله های لگنی که برای شنا کردن و خزیدن در کف دریا از آن ها استفاده می کند. این 
ماهــی معمواًل در آب های کم عمقی مانند مرداب ها یــا لجن زارها زندگی می کند اما گونه هایی از 

آن ها در رودخانه ها نیز یافت می شوند.
النــگ فیش هــا عمومًا در آب های کم عمــق مانند مرداب ها و باتالق ها زندگــی می کنند، اما در 
دریاچه های بزرگتر نیز دیده می شوند. این ماهی در آب مثل سایر ماهی ها رفتار می کند، در آب شنا 
کرده و از ماهی های کوچک و ســخت پوستان کف برکه و جویبار تغذیه می کند. در فصول خشک، 
این ماهی در زیر گل پنهان شــده و با دهانش یک ســوراخ را حفر می کنــد و زمانی که به عمق 
مناسبی رســید حفاری را متوقف می کند و با ترشح یک نوع مخاط، پیله ای در اطراف خود تشکیل 

می دهد و فقط تنها دهانش را برای تنفس باز می گذارد.
این ماهی در صورتی که به آب دسترسی داشته باشد همانند یک ماهی معمولی رفتار می کند بدین 
صورت که در آب شــنا کرده و از ماهی های کوچک و ســخت پوســتان کف آبگیرها و رودخانه ها 
تغذیه می کند. اما در دوران خشکســالی که آب در دســترس وی قرار ندارد، النگ فیش در درون 
گل و الی خــود را پنهان می کند و با بلعیدن گل و الی و دفع آن از طریق آبشــش ها به اعماق 

زمین می رود.
وقتی که به یک عمق مطمئن و راحت رســید همان جا مانده و با مادهٔ لزجی که از پوستش ترشح 
می شــود یک ساختار پیله ای شکل دور بدن او تشکیل می شــود که بعد از مدتی سفت می گردد و 
تنها دهان ماهی برای تنفس بیرون از این پوشــش باقی می ماند. در این دوران ماهی النگ فیش 
به شــدت متابولیســم بدن خود را پایین آورده و برای زنده ماندن از بافت های ماهیچه ای انتهای 

دم خود تغذیه می کند.
بعد از این که بارندگی آغاز شــده و آب به محــل زندگی این ماهی باز می گردد، گل و الی کاماًل 
نرم شده و این ماهی با حرکات مارپیچی ووول خوردن از پناهگاه خود خارج شده و به سطح زمین 
می آید. برخی منابع ادعا کرده اند که این ماهی می تواند تا 4 سال را در زیر زمین خشک زنده بماند.

ماهی های النگ فیش تنها در آفریقا، آمریکای جنوبی و اســترالیا یافت می شوند. در آفریقا معمواًل 
بومیان با کندن زمین در مناطقی که قباًل در آن آب جمع شــده اســت این ماهی را از اعماق خاک 

بیرون کشــیده و به عنوان یکی از منابع غذایی مورد اســتفاده قرار می دهند. این ماهی مزهٔ بسیار 
تندی داشته و هر کسی مزهٔ آن را دوست ندارد.

النگ فیش ها برای خواب طوالنی ســوخت و ســاز بدن خود را کاهش داده و هنگامی که به آب 
بــاز می گردند از همــان حفره ای که ایجاد کرده اند خارج می شــوند. برخی گزارش ها حاکی از این 
اســت که این ماهی می تواند 4 سال در خشکی زندگی کند. النگ فیش ها تنها در آفریقا، آمریکای 
جنوبی و اســترالیا پیدا می شــوند که اغلب مردم محلی آفریقا بعنوان غذا آن را مصرف می کنند و 

طعم لذیذی دارد.
محققان از کشــف نوعی ماهــی آفریقایی به نــام Protopterus annectens خبر دادند که این 

ماهی عجیب می تواند تا پنج ســال بدون آب و غذا می خوابد.
جانورانــی که در دنیای پیرامون مــا وجود دارند خلقت پیچیده ای دارنــد، چنانچه گاهی اوقات در 
بعضی از این جانداران توانایی ها و رفتارهایی مشــاهده می شــود که درکشــان کمی دشوار است، 
ماهــی ریه دار آفریقایی که نامش Protopterus annectens اســت یکی از این جانداران آبزی 
می باشــد که بدون آب و غذا برای سه تا پنج سال زنده می ماند و در حالت حیات معلق بسر می برد 
و به اصطالح به رخوت تابســتانی می رود. هنگامی که آب در دســترس باشد، ماهی از خواب بیدار 

می شود.
در طــول حیات معلق، حیــوان برای یک دوره طوالنی، بدون آب و غذا و بــدون نیاز به دفع ادار 
و مدفوع، غیرفعال می شــود. در حالت رخوت، سرعت ســاعت بیولوژیکی کم می شود. حیات معلق 
موضوعی اســت که دانشمندان در حال بررسی کاربرد آن در زمینه های مختلف پزشکی و سفرهای 
فضایی هســتند. اگر حالت معلق در انســان ممکن بود، جراحان در لحظات بحرانی مثل زمانی که 
گردش خون بیمار متوقف می شــود، زمان بیشتری برای جراحی داشتند و رویای سفر به فضاهای 

دور هم برای انسان محقق می شد.
تیم تحقیق به سرپرســتی کونگ یوئن از دانشــگاه ملی ســنگاپور بر روی این ماهی بررسی هایی 

انجام دادند و به نتایجی دست یافتند.
محققان دریافتند پدیده تعلیق در میان ماهی های شش دار آفریقایی در شرایط خشک و دمای باال 

اتفاق می افتد و فعالیت های گوناگون ســلولی را تنظیم می کند.

محققان موسســه ملی ناشنوایی و اختالالت ارتباطی آمریکا دریافته اند سه ژن مرتبط با 
نوعی اختالل سوخت و سازی کمیاب می تواند عامل بروز برخی موارد لکنت زبان باشد. 

این کشف می تواند به ارائه درمان های جدیدی برای بیماریهای گفتاری منجر شود.
دو مورد از این ژن ها در ســلول های مغزی به عنوان بخشی از فرآیند بازیافت زباله مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. ژن سوم نقش شناخته شده دیگری ندارد. دکتر جیمز باتی، مدیر 
موسســه ملی ناشــنوایی و اختالالت ارتباطی می گوید: این نخستین مطالعه و بررسی 
انجام شــده ای است که نشــان می دهد جهش های ژنی خاصی عامل بالقوه لکنت زبان 
است. به گفته وی، از حدود سه میلیون آمریکایی مبتال به لکنت زبان، حدود پنج درصد 
پیش دبستانی و یک درصد بزرگسال هستند. پژوهشگران با بررسی دی ان ای مبتالیان به 
لکنت زبان و افراد ســالم دریافتند افرادی که لکنت زبان ندارند، این جهش های ژنتیکی 
نیز در آنها مشاهده نمی شود. پزشکان از سال ها پیش می دانستند ژنتیک نقش مهمی در 
ابتال به لکنت زبان دارد. به گفته پژوهشگران درصورتی که دو نسخه از یک ژن معیوب 
وجود داشته باشد فرد به این اختالالت دچار می شود. این در حالی است که به طور تقریب 
همه افراد مورد بررسی در این تحقیق فقط یک نسخه از این ژن جهش یافته را داشتند.

نتایج این تحقیقات در نشریه پزشکی نیوانگلند منتشر شده است.

مهدی زارع سریزدی

محققــان موسســه تحقیقاتی ســانگر در بریتانیا 
موفق به مشاهده نخســتین جهش های ژنی بشر 
شدند. دانشمندان با بررسی ژنوم بزرگساالن قادر 
خواهند بود که نحوه فرگشت هر رویان در گذشته 

انسان را نشان دهند.
این مطالعه نشــان می دهد در رویان دو ســلولی، 
یکی از ســلول ها به دیگری غلبه کرده و نســبت 
بیشــتری از بدن فرد را در بر می گیرد. سوالی که 
از دیرباز ذهن محققان را مشــغول کرده این است 
که با توجه به اینکه در مرحله دو ســلولی مطالعه 
رویان تقریبًا غیرممکن اســت، چه اتفاقاتی در این 
مرحله می افتد؟ اکنون محققان با بررســی توالی 
کامل ژنوم برگرفته از ســلول های خونی ۲۷9 فرد 
مبتال به سرطان ســینه دریافتند 16۳ جهش ژنی 
در زماِن فرگشــت رویان این افــراد اتفاق افتاده 

است.
به محض تشــخیص، محققــان جهش های ژنی 

مربوط به ســه دستٔه نخســتِ  تخم های بارور را 
به منظور محاسبه نسبت ســلول های ایجاد شده 
از دو ســلول اولیه رویان، را انتخاب کردند. آن ها 
دریافتند که عملکرد این دو سلول اولیه در نسبتِ  
سلول های ایجاد شده تفاوت دارد. یکی از سلول ها 
تشــکیل ِ حدود ۷0 درصد و دیگــری ۳0 درصد 
بافت های بــدن را بر عهده می گیــرد. این اعداد 
برای برخی از ســلول های نســل دوم و سوم نیز 

ادامه می یابد.
پس از بررسی سلول های خونی بیماران سرطانی، 
محققان بــه دنبال این جهش ها در ســلول های 
سرطانی جدا شــده از بیماران گشــتند. برخالف 
بافت های معمولی متشکل از سلول های سوماتیک 
غیرجنسی، ســرطان از جهش تنها یک سلول به 
وجود می آید. بنابراین، هــر جهش رویانی باید یا 
در تمام ســلول های سرطانی مشاهده شود و یا در 
هیچکدام موجود نباشــد. این موضوع فرضیه باال 

را ثابت می کند و محققان نیز با اســتفاده از نمونه 
سلول های ســرطانی موفق به اثبات وجود جهش 

در فرگشت ِ اولیه این سلول ها نیز شدند.
دکتر یونگ ســوک جو، نویســنده موسسه سانگر 
و موسســه پیشــرفته علم و فناوری، گفت: »این 
اولین بار اســت که کسی متوجه محل آغازین این 
جهش ها شده که درســت مثل ِ یافتن سوزنی در 
انبار کاه می ماند. تنها تعداد انگشت شماری از این 
جهش ها در مقایســه با میلیون هــا صفت ژنی به 
ارث رسیده وجود دارد و یافتن آنها به ما در درک 
اتفاقات حین فرگشت ِ رویانی کمک کرده است.«

دکتر اینیگو مارتینکورنا از موسســه ســانگر بیان 
کرد: »شناســایی این جهش ها، ما را قادر ساخت 
که از بررسی های آماری برای درک بهتر دینامیک 
ســلول ها در زمان فرگشتِ  رویانی بهره ببریم. ما 
موفق به شناســایی ارتباط سلول های خونی یک 
فرد بزرگسال با سلول های اولیه شدیم و تنها یک 

سلول غالب مرتبط با این سلول ها )تشکیل دهنده 
۷0 درصد ســلول ها( یافتیم. همچنین ما سلول های 
معمولی لنفاوی و سینه را بررسی کرده و فهمیدیم 
ســلول غالب آنها میزان مشارکت مشابهی نسبت 
به سلول های خونی در فرگشتِ  آن ها داشته است. 
ایــن یافته ها پنجره ای جدید به روی فرگشــت ِ 

دوره رویان را به روی علم باز خواهد کرد.«
در خالل ایــن مطالعه، محققان بــرای اولین بار 
موفق بــه اندازه گیری میــزان جهش در مراحل 
اولیه فرگشــت ِ ســلولی تا سه نســل بعد از آن 
شــدند. محققان قبلی تخمین زده بودند که در هر 
تقسیم ســلولی یک جهش اتفاق می افتد، اما این 
مطالعه برای هر تقســیم سلولی سه جهش آن هم 
در ســلول دختر را تخمین زد. جهش های در دوره 
رویانی در دو فرآیند با نام های امضای جهشــی 1 
و 5 اتفاق می افتد. این جهش ها بصورت تصادفی 
در ژنوم توزیع شــده اند و اغلــب این جهش ها بر 

روی فرگشــت ِ رویان تاثیری نخواهند داشــت. 
گرچه در صورتی که جهــش در ژن مهمی اتفاق 
بیافتد می تواند منجر به ایجاد بیماری های مختلف 

در روند فرگشت ِ رویان بشود.
پروفسور مایک استراتن نویسنده ارشد این مطالعه 
و مدیر موسســه ســنجر بیان کرد: »این مسئله 
قدمی رو به جلو در گســترش بینش های زیســت 
شناسی به کمک بررسی توالی ژنوم و جهش های 
آن می باشــد. در اصل، جهش هــا ردپای قدیمی 
فرگشتِ  رویان می باشد که در درون بافت های ما 
یافت می شــود. بنابراین اگر ما بتوانیم آنها را یافته 
و تفســیر کنیم، فهم بیشــتری از فرگشت و نمو 
رویان انســان خواهیم داشت. این تنها یک بینش 
به سوی گسترش دانســته هایمان در مورد رشد و 
فرگشت ِ انسان می باشــد و امیدواریم بینش های 
بیشــتری را در آینــده بتوانیم یافته و گســترش 

دهیم.«

کشف نخستین 
جهش های ژنی 
زندگی بشر
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تلخند

 مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه خبر داد

 رصد وضعیت استفاده از ماسک در مترو 
با کمک دستگاه هاي پردازشگر چهره

دست باید نرود سوی کلنگ!

پــروژه های نیمه کاره در این مملکت مثل قوانین نیوتن خدابیامرز از 
دولتی به دولت دیگر منتقل می شــوند با این تفاوت که کمیت انرژی 
در این جابجایی ها تغییر نمی کند ولی تعداد پروژه های نیمه کاره در 
ایــن فرایند روز به روز افزایش پیدا می کنند!  آخرین آماری که دولت 
از پروژه های نیمه کاره ارائه کرده اســت مربوط به سال 9۸ است که 
تعداد پروژه های نیمه کاره ۸۷ هزار پروژه اعالم شــد و برای تکمیل 
آنها چیزی حدود ۸00 هزار میلیارد ناقابل الزم بود. البته این رقم جهت 
تکمیل در ســال 9۸ محاسبه شده است و با افزایش قیمت کاالها در 
سه ماهه نخست امسال، اگر پیمانکاران برای صبحانه به کارگران این 
پروژه ها فقط تخم مرغ آب پز خالی بدهند، هزینه الزم برای تکمیل 
آنهــا خود به خود از مرز 1000 میلیارد تومان فراتر می رود حاال گچ و 
ســیمان و میلگرد و بقیه کاالها و مصالح بماند! یعنی کار تا جایی بیخ 
پیدا کرده است که حتی اگر اکبر طبری هم از دوستانش بخواهد این 
پروژه ها را تکمیل کنند، امکان ندارد بتوانند سنگ به این بزرگی را از 

سر راه بردارند! بگذریم ...
ایــن که حاال چرا این تعداد پروژه نیمــه کاره در مملکت داریم و در 
مقطعی هر مسئولی یک کلنگ روبان زده در صندوق ماشینش داشت 
و در هر بیغوله ای با افتخار آن را بر زمین می کوبید، بماند برای سال 
های آتی و نســل های بعدی، ولی ســوال اینجاست که چرا در حال 
حاضر که کفگیر بودجه به تــه ماهی تابه خورده و حتی بودجه برای 
استخدام نگهبان برای محافظت از پروژه های نیمه کاره نمانده است، 
بــاز هم روند کلنگ زنی ادامــه دارد و » با آنکه َکند کلنگ بیخ همه 

چیز« کسی به آنها اخطار نمی دهد »کلنگت را زمین بگذار!«

 نمونه اش همین والیت خودمان ... در حالی این سر شهر یک روگذر 
نیمه کاره با قدمتی نزدیک به یک دهه آینه دق شــده است، عزیزان 
مســئول چند روز قبل با شور و اشتیاق وصف ناشدنی، کلنگ احداث 
یک روگذر دیگر را در آن ســر شهر به زمین زدند تا توازن در دو شهر 

برقرار شود!
به قول شاعر »دوباره صبح شد و به دیواره های خاکستری روگذر، یک 
»صبح تان انوشه« بدهکار می شوم. عادت کرده ام به تماشای ستون 
هایی که خاموت های زنگ زده را التماس می کنند؛ اینجا فقط غروب 
لبخند می زند به کالهی که روی ســر هیچ آرماتور بندی جا خوش 
نکرده و کارگرانی که مشغول خوابند و هرگز نمی پرسند ساعت های 

کاری پیمانکاران رو به بودجه کدام نصف النهار کوک می شوند؟!«
جالب اینجاست که این مراسم کلنگ زنی با چنان شور و شعفی برگزار 
می شــود و کلنگ، چنان رقص کنان در دست مسئوالن جابجا می 
شــود که اصاًل آدم رویش نمی شود که بپرسد چرا در حالی که روگذر 
آن ســوی شهر تکمیل نشده اســت، پروژه احداث روگذر این سوی 
شــهر را کلید می زنید؟! اما باید بدانیم که اساساً فلسفه کلنگ زنی با 
محاســبات زمینی و ریاضی منافات دارد تا جایی در یک کوچه شش 
متری کلنگ احداث یک بیمارستان ۸ طبقه رویایی آسفالت کوچه را 

می خراشد و باقی ماجرا...
به هر روی این روزهای کرونایی که کارنامه دوران مسئولیت عده ای 
مدیران و مسئوالن به انتشــار تصاویرشان در کانال های تلگرامی و 
پست های اینستاگرامی خالصه می شود و هیچ نیازی به پاسخگویی 
به افکار عمومی و دعوت از خبرنگاران نمی بینند، انتشار  چند  عکس 
با کلنگ، قطعاًجلوه خاصی به این رزومه های تصویری)!( می دهد و 
اگر ممکن است چند سال بعد دوباره به کار بیایند! البته اگر تا آن موقع 

اینستاگرام فیلتر نشود؟! این طور نیست؟!

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شــركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه از پردازش تصويری مسافران مترو به منظور بررسی 
وضعيت اســتفاده از ماسک خبر داد و گفت: اجرای اين طرح برای 

اخذ جريمه نيست و ماهيت آماری دارد.
 به گــزارش مديريــت ارتباطــات و امــور بين الملل شــركت 
بهره بــرداري متروي تهــران و حومه فرنوش نوبخت با اشــاره 
به اينکه بيش از ۹۵ درصد مســافران متروي تهــران و حومه از 
ماسک اســتفاده می كنند، گفت: با توجه به نزديک شدن به زمان 
اجباری شــدن اســتفاده از ماســک در مجامع عمومی و افزايش 
سطح هشــدار شيوع كرونا از شــهروندانی كه همچنان از ماسک 
اســتفاده نمی كنند، درخواســت می كنيم در هنگام اســتفاده از 
 شــبکه مترو و حضور در ايســتگاه ها و قطارها حتما ماسک بزنند.

نوبخت از آماده شــدن ساز و كار پردازش تصويری مسافران مترو 
برای سرشماری و رصد ميزان استفاده از ماسک خبر داد و گفت: به 
اين ترتيب به زودی وضعيت استفاده مسافران مترو از ماسک را از 

طريق دستگاه های پردازشگر بررسی خواهيم كرد.
مديرعامل شــركت بهره برداری متروی تهران و حومه افزود: اين 
 سامانه پردازش تنها به منظور رصد شرايط مترو از جهت ميزان رعايت 

پروتکل های بهداشتی اجرا می شود و رای اخذ جريمه به كار گرفته 
نمی شود.

وی در خصوص ايجاد ساز و كاری برای توزيع ماسک رايگان در مترو 
به منظور اســتفاده اقشار كم درآمد جامعه نيز توضيح داد: در برخی 
از ايستگاه های مترو در حال حاضر ماسک رايگان توزيع می شود و 
در مابقی ايستگاه ها مسافرانی كه به نظر می رسد از نظر مالی برای 
خريد همزمان بليت مترو و ماســک برخودار نيســتند، با مساعدت 
 ماموران ايســتگاه ها به جای خريد بليت، ماســک تهيه می كنند.

وی با اشــاره كاهش ســرفاصله حركت قطارهــا در خط ۲ مترو 
از ۵/۳ بــه ۳ دقيقه، در خطوط يک و چهار ۵/۳ دقيقه و خط ســه 
از ۷ بــه ۶ دقيقه گفت: توســعه مترو با توجه به شــرايط تحريم 
و محدوديــت هــای مالی دولت و شــهرداری به ســختی اتفاق 
مــی افتد و اميدواريــم با تزريــق ۹۱۰ ميليارد تومان از ســوی 
 بانــک آينده گشــايش جدی در توســعه خطوط متــرو رخ دهد.

نوبخت با تاكيد بر اينکه وظيفه اصلی اين شــركت بهبود شــرايط 
جا به جايی مســافران است، اظهار داشت: در شرايط خاص كشور 
و در جهت مقابله با شــيوع ويروس كرونا به ترويج پيگير مســائل 

بهداشتی در مترو پرداخته ايم.


