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واشنگتن-تهران

و  تحرکات  مــوازات  به 
تالش هــای دیپلماتیک 
جمهوری   ،۴+۱ اعضای 
اســالمی ایران و ایاالت 
متحده برای لغو تحریم ها، 
بازگشت آمریکا به برجام 
و احیای توافق هسته ای 

شــاهد نگرانی روز افزون اسرائیلی ها هستیم. چرا 
که بی شــک تل آویو جدی ترین مخالف احیای 
مجدد توافق هسته ای به شمار می رود. لذا اسرائیل 
از هر طریقی به دنبال مختل کردن مسیر مذاکرات 
احیای برجام است که قرار است امروز دور سوم آن 

در وین، پایتخت اتریش برگزار شود.
در این بین وقوع حوادثی مانند حمله به کشــتی 
ایرانی ســاویز و یا حادثه صبح روز یکشنبه برای 
تاسیسات هسته ای نطنز که بی شک انگشت اتهام 
را باید به سوی اسرائیل نشانه رفت حکایت از آن 
دارد کــه تل آویو برنامه جدی برای مختل کردن 
مســیر مذاکرات دارد. اما در یــک الیه عمیق تر 
به نظر می رســد که اســرائیلی ها برخالف آنچه 
که تصور می شــود که با این اقدامات خرابکارانه 
به دنبــال دادن پیام به دولت بایــدن برای عدم 
احیای برجام هســتند باید عنوان داشــت که در 
حقیقت اســرائیل با این اقدامات خرابکارانه سعی 
دارد تهران را تحریک کــرده تا در مقام واکنش 
شــرایط مثبت، فضای مناسب و مذاکرات سازنده 
کنونی را برای احیای برجام به محاق ببرد. با وجود 
آن که بی شــک این اقدامات خرابکارانه اسرائیل 
نشان می دهد که تحرکات دیپلماتیک اعضای به 
همراه ایاالت متحده و ایران برای احیای برجام در 
مسیر درستی قرار گرفته است، اما باید خاطر نشان 
کرد به هر میزان که شاهد پررنگ تر شدن فضای 
مثبت برای احیای برجام باشــیم به همان میزان 
نگرانی اسرائیلی ها و به تبع آن اقدامات مخربشان 

برای عدم احیای برجام بیشتر خواهد شد.
از ایــن رو یقیناً به مــوازات پیگیری مذاکرات در 
روزهــای و هفته های پیش رو برای احیای برجام 
در وین باید شــاهد وقوع اقدامات مخرب دیگری 
مانند حمله به کشــتی ســاویز، ایجاد اختالل در 
تاسیسات هسته ای، ترورهای برنامه ریزی شده و 
حتی کور باشــیم. ضمن این که نباید این گزاره 
را هم از نظر دور داشــت که تل آویو برای احیای 
عدم احیــای برجام حتی ســناریو و گزینه تنش 
نظامــی با ایران را هم مد نظــر دارد. چرا که بی 
شــک اســرائیل با جدیتی که اعضای ۱+۴ و نیز 
ایاالت متحده آمریکا برای لغو تحریم ها و احیای 
برجــام دارند عماًل از آنها قطع امید کرده اســت 
و ســعی دارد با نگاه و سیاســت مستقل، هزینه 
احیای برجام را بــرای اروپایی ها و ایاالت متحده 
آمریکا بیشتر کند. پیرو این نکته نباید سفر دیروز 
یکشنبه وزیر دفاع ایاالت متحده به اسرائیل را هم 
از نظر دور داشــت. اینکه طی روزها و هفته های 
اخیراسرائیلی ها اقدامات خرابکارانه ای را در دستور 
کار قرار داده اند و به صورت پیدا و پنهان، رســمی 
و غیررســمی مســئولیت آن را پذیرفته انــد و به 
دنبالش رسانه های اســرائیلی با بازی رسانه های 
هم مرتباً بر روی آن تحلیل، تفســیر و بحث های 
کارشناســانانه ارائه می کنند صرفاً برای آن است 
که در افــکار عمومی منطقه ای و جهانی ایران را 
ناکارآمد، ضعیف و مغلوب نشــان دهند تا از این 
طریق با تغییز توازن روانی، تهران عماًل در زمین 
اسرائیل بازی کند.بدین معنا که جمهوری اسالمی 
ذیل تحریکات اسرائیل به ناچار برای ایجاد توازن 
سیاســی، دیپلماتیک، نظامی، رسانه ای و امنیتی 
اقدامات مشابه را در دستور کار قرار دهد و در سایه 
سلسله کنش ها و واکنش ها بین تهران و تل آویو 
منافع اسرائیل به واسطه عدم احیای برجام و عدم 
لغو تحریم ها تأمین شود. یعنی اسرائیل سعی دارد 
هزینه سیاســی، دیپلماتیک و امنیتی عدم احیای 
برجــام بر دوش جمهوری اســالمی ایران بیفتد.

ضمــن اینکه نباید بحــران آفرینی صوری برای 
نجات بنیامین نتانیاهو از گرداب انتخابات پارلمانی 
و احتمال محاکمه او را هم باید مد نظر قرار داد. لذا 
اگر در نهایت اقدامات خرابکارانه اسرائیل با هدف 
عدم احیای برجام به بحران منطقه ای و بین المللی 
بدل شود یقیناً شرایط به سمتی پیش خواهد رفت 
که هزینه اصلی آن بر دوش ایران بیفتد. از این رو 
یقیناً جا دارد که ایران باید با هوشــمندی سیاسی 
و انعطاف دیپلماتیک در زمین بازی اسرائیل قرار 
نگیرد تــا تالش های کنونی برای احیای برجام با 

محریت نشست وین به شکست کشیده نشود. 
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جالل میرزایی

شبکه سازی و آیندۀ ایران

چــرا روزنامۀ نیویورک تایمز بیــش از ۱30 میلیون نفر خواننده و 5 
میلیون نفر مشــترک دارد؟ یک علت در میان علل مختلف به نظر 
مهمتر اســت: چون خبرنگارانی که برای نیویورک تایمز می نویسند 
»شــبکۀ داخلی و جهانــی« دارند. فقط این نیســت که خبرنگاران 
نیویورک تایمز، اطالعات )Database( دارند، کما اینکه بســیاری 
دیگر به آنها دسترسی دارند، بلکه به شبکه ای )Networking( از 

افراد، مرتبط هستند که Data را تفسیر می کنند .
یکبار یک خبرنگار نیویورک تایمز به این نویسنده گفت:   به فاصلۀ 
۴8 ســاعت وارد هر کشوری بشوم می توانم با ده نفر اول سیاسی و 
فکری آن کشور مصاحبه و مالقات کنم. سپس جوهر این مصا حبه 
ها را استخراج می کنم و با Data مخلوط می کنم و ده ها میلیون 
نفــر آن مطلب را می خوانند و در تصمیم گیری های خود اســتفاده 
می  کنند. بنابراین، خبرنگاری که شبکه ای ندارد و میان ذهن خود و 
برداشــت خود با ده  ها ذهن دیگر ارتباط برقرار نمی  کند سخنانش در 
حــد تحریریه باقی می ماند.  خبرنــگاران را می توانیم به گروه  های 
دیگر تعمیم دهیم: کارآفرینان، سیاســت  مداران، نویسندگان، اساتید 
دانشگاه، دانشجویان و گروه  های حرفه ای دیگر. اگر تولید کننده  ای 
بــا هم  قطاران داخلی و خارجی خود تبادل اطالعات و تحلیل نکند، 
طبعاً در محیِط محدودتری تصمیم سازی خواهد کرد. اگر نویسنده و 
یک دانشگاهی صرفاً در خلوِت ذهن خود، نظریه بنویسد بدون آنکه 
َمّحک بیرون از ذهن بخورد، در دایره ای با شعاع محدود قرار خواهد 
گرفت و کارآمدی نخواهد داشــت. شــعاِع دایرۀ تعامل و معاشرت، 
سرنوشــت افراد، بنگاه  ها، سیستم ها و حکومت ها را تعیین می کند. 
کسانی که کتاب  های جدید نمی  خوانند، سفر نمی  کنند، مشاهده نمی 

کنند، دیالوگ ندارند و با طیفی از شبکه ها در تعامل نیستند، چگونه 
می توانند کارآفرینان، نویسندگان، سیاست  مداران و خبرنگاران نوآور 
و خالقی باشــند؟دلیل شکســِت برجام این بوده و هست که کشور 
در شبکه نیست. برجام نتیجۀ تعجیل دو رییس جمهور بدون شبکه 
ســازی بود. یک رییس جمهور آمریکا نمی توانــد از معاهدۀ نفتا ) 
قرارداد تجاری آمریکا با کانادا و مکزیک( خارج شود چون 89 نفر در 
سنای آمریکا آنرا تایید کرده اند. چرا سنگاپور با جمعیِت پنج میلیونی 
می تواند میلیاردها دالر سرمایه جذب کند چون در شبکه است. چرا 
کرۀ جنوبی میلیون ها دالر برای البی خرج می کند چون می خواهد 
در شــبکه باشد. چرا معموال در اروپا، دانشجویان لیسانس، یک سال 
از چهار ســال دوران تحصیل را در کشور دیگری درس می خوانند؟ 
چرا بنگاه  های اقتصادی دائماً افراد مختلف را به جلسات هیات مدیره 
و حتی کارمندان خود دعوت می کنند تا در » معرض « ســخنان و 
تفاســیر جدید قرار گیرند؟ چرا یک استاد دانشگاه باید در یک شبکۀ 
جهانی باشد تا بتواند نوآور باشد؟ چرا یک نمایندۀ مجلس باید در طول 
یک روز با نمایندگان ده  ها کشور در تماس باشد تا در جریان تحوالت 
منطقه ای و جهانی باشد؟ چرا افراد امنیتی و نظامی باید با هم  قطاران 
 Data خود حداقل در 3020 کشــور تماس دائمی داشته باشند تا

را دقیق تجزیه و تحلیل کنند و گرفتار بسته شدن زود هنگام تحلیل 
نشوند )Cognitive Closure(؟

تصمیم سازی نیازمند شبکه سازی است. تصمیم سازی  های مهم
 تر، شبکه  های وسیع  تر و پیچیده  ترمی طلبد. بودِن در شبکه ها حتی 
پی  آمدهای مثبــتِ اخالقی دارد زیرا افراد متوجه می  شــوند از آن

 ها باهوش  تر و مطلع  تر و دقیق  تر هم وجود دارد و از دایرۀ بســته  ی 
خودخواهی، خودمحوری، خود حق پنداری و خود بزرگ پنداری خارج 
می  شــوند. ذهِن آدمی خیلی سریع به محیطی که در آن زندگی می 
کند دل می بندد. خالقیت و رشــد در سایۀ شنیدِن حرف های جدید 
و معاشــرت با افراد نوآور است. وقتی دایرۀ معاشرت و شبکۀ تعامل 
محدود شــد، هم اشــتباه زیاد می شــود و هم فکر و رفتار فسیل و 

مستهلک می شوند.
پی آمد های ایزوله بودن جامعه ما از جهان، خود را ۱05 سال آینده 
نشان خواهد داد: وقتی یک دانشجو، نویسنده، دانشگاهی، صنعت  گر، 
پزشک، سیاســت  مدار، کشاورز و کارآفرین سال ها صرفاً در مدارها و 
شــبکه  های محدود فکر کرده، تعامل کرده و تصمیم گرفته اســت، 
 Social(نوآوری او به حداقل خواهد رســید. شــبکه  های اجتماعی
Media( جایگزینی برای دیدن، شــنیدن، صحبت کردن وشنیدِن 
انتقاد نیســتند. اگر اهمیتِ اقتصاد بین الملل را دقیق و از طریق تعامل 
و شبکه  های جهانی متوجه بودیم به احتمال زیاد در اقتصاد همسایۀ 
نزدیک خود در 250 کیلومتری ســرمایه  گذاری می کردیم تا اینکه 
وقــت و منابع مالی مان را ۱3900 کیلومتر آن طرف دنیا با بولیوی، 
کوبا، و ونزوئال، که سه کشور ورشکسته سیاسی و اقتصادی هستند و 
به فقر و فساد معروف هستند، صرف می کردیم. فقط طی سال  های 
20۱720۱5، جمعیتی بالغ بر 000/900 نفر از ونزوئال به ۱7 کشور 
پناهنده شــدند. این در حالی ست که ونزوئال دومین کشور جهان در 
تعداد آواره بعد از سوریه است )000/700/3 نفر( و کوبا از نظر آزادی 
های اقتصادی رتبۀ ۱78 و بولیوی رتبۀ ۱75 را داراســت. پرســش 
بنیادی این است که کدام پروسۀ فکری و تصمیم سازی و با اتکا به 
کدام Fact ها، زمینه سرمایه  گذاری و وقت گذاشتن و هزینه کردن 
برای این کشورهای آن ســوی دنیا را فراهم شده است؟ اگر کشور 
و دســتگاه دیپلماسی در شــبکه های منتهی به اقتصاِد کره جنوبی، 
اندونزی، سنگاپور، مالزی و هند قرار داشت و دستاوردهای خارق  العاده 
آن ها را طی فقط دو دهه ی گذشته مشاهده کرده بود، زمان و انرژی 

کمتری برای کوبا و بولیوی می گذاشت.
تحقیقاِت مقایسه ای این نویسنده پیرامون کشورهای در حال توسعۀ 
خاورمیــا نه ای و غیر خاورمیا نه ای، حوزه علت یابی را به » عوامل 

روانشناختی « سوق داده است. بعضی از این عوامل عبارت اند از:
عالقه شدید به نمایش، دیده شدن، تایید شدن و قهرمان شدن؛

 ترس، احساس نا امنی؛
 عالقه به مناسبات مرید و مرادی و

 تمایل شدید به کنترل و اطاعت دیگران.
کانون این چهار نارسایی را شاید بتوان در »ضعف یا فقدان اعتماد به 
نفس« جستجو کرد. فرد، بنگاه، سیستم یا کشوری که اعتماد به نفس 
دارد به ندرت نیاز به نمایش، قهرمان شــدن، کنترل دیگران و مرید 
جمع کردن دارد. فرد و سیســتمی که اعتماد به نفس دارد، واکنش 

 )Responding( نشــان نمی دهد بلکه پاســخ )Reacting(
مــی دهد. دریایی از تفاوت فکری، روحــی و روانی میان واکنش و 
 Dialectical Behavioral پاســخ وجود دارد، بحثی کــه در
Therapy جایــگاه ویــژه ای دارد . وقتی فرد یا سیســتمی می 
خواهد فقط خودش نمایش دهد، خودش محور باشــد، کنترل کند، 
مرید جمع کند، این معنی را بــه همراه دارد که از هر گونه تعامل و 
رقابت هراس دارد. کسانی که اعتماِد به نفس دارند و نیازی به اثبات 
خود ندارند، افــراد ضعیف و مطیع دور خود جمع نمی  کنند کمااینکه 
شرکت مرسدس بنز خیلی به تبلیغ و آگهی نیاز ندارد. چگونه می شود 
که نمایش، کنترل، احســاس ناامنی و ترس جای زحمت، کوشش، 
رقابت، مدنیت و نظم رفتاری را می گیرد؟ آیا علت آن به نوِع تربیت، 
به ساختارهای بســیار قدیمی و تاریخی انباشته شدۀ استبداد، دولت 
ســاالری و تحقیر در ســطوح مختلِف اجتماعی بــر می گردد؟ چه 
باعث می شــود دو راننده بعد از یک تصــادف به فاصله یک دقیقه 
زشت ترین الفاظ را نسبت به یکدیگر استفاده کنند؟ چرا ناگهان این 
رفتارها اتفاق می افتد؟)Impulsivity(. آیا عصبانیت، عدم کنترل 
 Affective( کالم، به شدت واکنشــی بودن، بی ثباتی احساسی
 )Mood Swings( به شدت حالت عوض کردن ،)Instability

ریشه در نارسایی  های آموزشی دارد؟
تعامل، یادگیری، آرامش و شــبکه ای بودن، نیازمند اعتماد به نفس 
است. اگر خوانندۀ محترم فرصتِ بازدید از زندان  های قرون وسطای 
میداِن ســن مارکو که هم اکنون به صورت موزه در شهر ونیز ایتا لیا 
را داشته می داند که این زندان ها، حدوِد یک متر ارتفاع دارند. زندانی 
حق ایستادن نداشت و سیستم آزار، بسیار گسترده و محاسبه شده بود. 
اما امروز پس از چند قرن کار، زحمت، کوشش، صنعتی شدن، رقابت 
و کســب اعتماد به نفس، فرهنگ و ادبیات ایتالیا از تخریب، جنگ، 
قحطی، لشکرکشی و نابودی به تفاهم، گفت وگو، گفتمان، هم گرایی و 
عضویت درشبکه ای بی نظیر در تاریخ بشر به نام اتحادیه اروپا تغییر 
یافته اســت . وقتی 27 رئیس دولــت باید با هم تصمیم بگیرند این 
خود به خود انصاف، دقت، نسبت خود به دیگران، متوجه رتبه شدن، 
ســطح رقابت و توانایی، مدنیت در گفت وگو، یادگیری و Fact محور 
بودن را به همراه می آورد. در شــبکه بودن، فرد و سیستم را متوجه 
متر، مقیاس، رتبه و درجه می کند. مطالعه ی مقایســه ای برخی از 
مصاحبه ها در کشــور به وضوح نشــان می دهد که 8070 درصد 
مصاحبه در مورد خود فرد است تا خودی نشان دهد. مصاحبه ظاهراً 
در مورد کشور و موضوعات کشوری است، اما باطِن مصاحبه در مورد 
فرد است که به راحتی می توان ضعف ها، نارسایی  های روحی، فقداِن 

اعتماد به نفس و فقداِن اعتماد از جایگاه افراد را متوجه شد.
عضویت و مشارکت در شــبکه های داخلی و بین المللی تابِع یک 
تصمیم پایدار برای پیشرفت است.  به میزانی که یک فرد یا کشور 
وسعِت معاشــرت خود را با شبکه ها گسترش دهد، هم می آموزد، 
هم سیستم بنا می کند، هم آسیب پذیری ها را کم می کند، هم از 
قواعِد بیشــتری مطلع می شود، هم با دقت عمل می کند، هم رشد 
می کند، هم رقابت را یاد می گیرد و هم به یک فضیلت مجهز می 

شود: بهداشت روانی.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده ��

محمود سریع القلم

نگاه روز

وخته می شود واکسن کووید 19 در بازار آزاد ۶۰ میلیون تومان فر

بازار سیاه واکسن

دو قطبی سازی مطلوب است اگر...

 با توجــه به نزدیک شــدن انتخابات، هــر دو جناح 
اصالح طلب و اصولگرا در حال دوقطبی ســازی فضا 

هستند.
افرادی که به دنبال دوقطبی کردن کشــور هســتند، 
منافعی را برای خود پیشــینی کرده و برای رسیدن به 
آن در تالش هســتند تا آرا و نظر مردم را به ســمت 
خود و کاندیدای موردنظرشان بکشانند. مفید یا مضر 
بودن فضای دوقطبی در هر انتخاباتی به شــیوه هایی 
که برای مشــارکت در نظر گرفته شده، بستگی دارد. 
اگر دو قطبی ســازی به افزایش مشــارکت مردم در 

انتخابات منجر شود، امر مطلوبی است.
مقــام معظم رهبری همواره به مشــارت باالی مردم 
در هــر انتخاباتی و حضور آنان پای صندوق های رأی 
تاکید دارند و به این وسیله نیز ظهور سرمایه اجتماعی 
ما در دنیا مشــخض می شــوند. پس می تواند این دو 
قطبی سازی مطلوب باشــد. اما این دو قطبی سازی 
با شــیوه هایی در حال حاضر از ســوی سیاسیون در 
پیش گرفته شده، مضر بوده و پیشنهاد نمی شود؛ زیرا، 

جریان های سیاسی را مقابل هم نگه می دارد.
اصالح طلبان و اصولگرایان، باید با تمام توان شــان 
محافظ کشــور بوده و در خدمت نظام و ارزش گذاری 
بر منافع ملی باشند تا کشور را در معرض سوءاستفاده 

دشمنان قرار ندهند.
در ســال ها اخیر این دوقطبی گری ها فضای کشــور 
را مســموم کرده اســت. برخی طرفداران کاندیداها، 
اظهارات و انتقاداتی داشــتند که قطعًا مورد اســتفاده 
دشــمنان انقالب اســالمی قــرار گرفتــه و به ضرر 
جمهوری اســالمی بوده است. نباید اقدامی که زمینه 
ورود بیگانــگان به ایران را باز می کنــد، انجام داد و 
از ســوی دیگر اگر، نظر یا نقدی هم ســو باشــد که 
مشارکت مردمی را هم در پیش بگیرد، امری پسندیده 
است. بنابراین دوقطبی ســازی با شیوه های نادرست 
به ضرر کشــور بوده و نتایج خوبی نــدارد. همچنین 
افــراد دیگر به خط قرمزهای نظــام توجهی نکرده و 
آرای خاکســتری را برای طرفداری از کاندیدای مورد 
تاییدشــان بســیج می کنند. این کار، ضمینه را برای 
اجرایی کردن اهداف بیگانگان فراهم می کند که برای 

منافع ملی کشور ضرر دارد.
پس اگــر دو جریان اصولگــرا و اصالح طلب، مقابل 
هم قرار گرفتن نگیرند و به صورت سالم بحث کنند، 

مشارکت مردمی در انتخابات را تقویت می کنند.
* نماینده ادوار مجلس  

حسین سبحانی نیا      *

حلول ماه پر خیر و برکت رمضان مبارک باد

 تغییر آهنگ واشنگتن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات

امید به نشست امروز وین
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زمان استثنایی 
در روابط واشنگتن-تهران

اگرچه ایــران و ایاالت متحده درباره هــدف احیای برنامه جامع 
اقدام مشــترک از طریق بازگشت کامل به تعهدات همه طرف ها 
توافق دارند، اما در مورد چگونگی ادامه کار به بن بست رسیده اند. 
ایرانی هــا بر این باورند که ایــاالت متحده باید اولین گام را با لغو 
تحریم هــا بردارد چون این دولت ترامپ بوده که در ماه مه 20۱8 
از توافق خارج شده است. مقامات دولت بایدن تمایلی به برداشتن 
گام اولیه و یک جانبه ندارند و می خواهند ابتدا با ایرانی ها دیداری 
داشته باشند و توالی را برای بازگشت به انطباق متقابل تنظیم کنند. 
آن ها می گویند هدف از دیدار اول توافق درباره جهت گیری است، 
نه امتیاز گیری. ایرانی ها در این مرحله از دیدار با مقامات آمریکایی 
امتناع می ورزند، زیرا این دیدار می تواند مذاکره مجدد درباره توافق 

تلقی شود و به گفته آنها، چنین مساله ای ممکن نخواهد بود.
جلســه وین می تواند نشان گر این باشــد که طرفین در دو زمینه 
پیشرفت داشته اند: قالب جلسه و اینکه چه کسی اولین گام را برمی 

دارد.
اروپایی ها به همراه چینی ها و روس ها با ایرانی ها دیدار داشتند و به 
عنوان میانجی با ایاالت متحده عمل و برای برطرف کردن شکاف 
ارتباطــی تالش می کنند. گردهمایی حضــوری در وین مبتنی بر 
مدل گفت و گوهای مجاورت است. همه طرف های کنونی برجام 
)۱+۴( به همراه ایاالت متحده هیئت هایی را اعزام کرده اند، اما قر 
آر نیست ایرانی ها و آمریکایی ها رو در رو دیداری داشته باشند. در 
عوض، اروپایی ها احتمااًل برای تســهیل ارتباطات بین آنها رفت و 

آمد می کنند.
این، تالشــی خالقانه برای غلبه بر بن بست فعلی است. در حال 
حاضر یک راه حل اســت، اما راه حل طوالنی مدت نیست. حتی 
در صــورت خوب پیش رفتن گفت و گوها، احتمال ســوءتفاهم و 
سوءبرداشــت زیاد است. تیم بایدن باید سریعاً مسیری واقع بینانه 
را برای برقراری ارتباطات مســتقیم و دوجانبه دیپلماتیک با ایران 
دنبال کند. با توجه به تقویم سیاسی ایران، هدف باید انجام هرچه 
بیشــتر اقدامات قبل از پایان کار دولت روحانی در تابستان امسال 

باشد.
به نظر می رســد احتمال پیشــرفت در حل معضل »کدام طرف 
اولیــن گام را برمی دارد« نیز ممکن اســت. یک رویکرد اجرایی 
جامع که به موجب آن ایاالت متحده و ایران هرکدام نقشه راهی 
برای توصیف اقدامات و زمان بازگشــت کامل به انطباق با برجام 
تهیه کنند امیدوار کننده خواهد بود زیرا حداقل در تئوری، درباره 
بازی نهایی دو کشور شفافیت ایجاد می کند. فرآیند همزمان بدان 
معناســت که هیچ یک از طرفین نباید اولین گام را بردارند. تصور 
اینکه ایرانی ها بدون اینکه بدانند چه موقع تحریم ها لغو می شوند 

به جلو حرکت کنند، دشوار است.
در مســیر پیش رو دو مانع اساســی وجود دارد. نخست، برخی از 
مقامات ایــران از جمله رهبر معظم انقالب آیــت اهلل خامنه ای، 
گفته انــد که لغو همه تحریم های آمریکا که در زمان دولت ترامپ 
وضع شده باید قبل از آنکه ایران اقدامی برای بازگشت به تعهدات 
برجامی خود انجام دهد، تأیید شــود. التــزام به این موضع گیری 
حداکثری مســلماً به بن بســت منجر خواهد شد. دوم، تیم بایدن 
تاکنون در مورد لغو تحریم ها مبهم بوده اســت. آیا هدف بازگشت 
به ژانویه 20۱7 و معکوس کردن همه تحریم ها را دنبال می کند یا 
فقط تحریم های مرتبط با هسته ای/برجام را؟ نداشتن یک دیدگاه 
گسترده تر به در نظر گرفتن تخفیف در تحریم ها، منافع اقتصادی 
ایران را محدود می کند و می شــود انتظار داشــت که به بن بست 
بیانجامد. از بین بردن این دو مانع غیرممکن نیســت، اما به یک 

دیپلماسی مصممانه و مستقیم نیاز دارد.
چندین عضو تیم بایدن پیش تر سیاســت اعمال فشار حداکثری را 
شکست خورده خوانده اند. آن ها درست می گویند: رویکرد ترامپ/

پومپئو به افزایش شــدید فعالیت های هسته ای ایران و تنش های 
بیشتر در منطقه منجر شــده و منافع ایاالت متحده را در چندین 
جبهه تضعیف کرده اســت. به عالوه، سوء استفاده دولت ترامپ از 
تحریم ها منجر به رنج بی مورد مردم عادی ایران شده، به خصوص 
اینکه آنها اکنون با موج چهارم همه گیری کرونا درگیر هســتند. 
دولــت بایدن در زبان از تحریم های ترامپ فاصله می گیرد، اما در 
عمل نه. به تأخیر انداختن بازگشــت ایاالت متحده به برجام یک 
اشتباه محاسباتی بود. وین فرصتی برای اصالح این اشتباه است.

بازگرداندن برنامه هسته ای ایران تحت محدودیت های شدید برجام 
باید از اولویت های اصلی بایدن باشد. به عالوه، ورود مجدد ایاالت 
متحده به این توافق می تواند به تحقق سایر اهداف مطلوب و مهم 
ایاالت متحده از جمله مذاکره بر سر توافقی »طوالنی تر و قوی تر«، 
رســیدن به یک توافق سیاسی برای پایان دادن به جنگ در یمن، 
توسعه پشتیبانی منطقه ای برای خروج نهایی آمریکا از افغانستان، 
زمینه سازی برای بحث منطقه ای گسترده تر درباره محدود کردن 
موشک های بالستیک، و درگیر شدن سازمان ملل و سایر کشورها 
در ایجاد یک ســاختار امنیتی منطقه ای طوالنی مدت کمک کند.

پنجره کوچک فرصت برای تنش زدایی و احیای مجدد دیپلماسی 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن به سرعت در 
حال بسته شدن است. پیگیری گشایش استراتژیک با ایران که با 
احیای مجدد برجام آغاز می شــود، راهی مناسب برای رسیدگی به 
آسیب های ناشی از شکست سیاست اعمال فشار حداکثری ترامپ، 
متوقف کردن خصومت ها هنگام شروع مجدد گفت و گوها و ایجاد 
زمینه ای برای گســترش گفت و گوهای گســترده تر بین ایران و 

آمریکا در مورد طیف وسیعی از مسائل است.
منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت ��

تحلیل هفته
امید ترامپ برای 

بازگشت به کاخ سفید

رئیس جمهوری پیشــین دونالد ترامپ گفته اســت که 
طرفدارانش باید به نامزدی مجدد او برای ریاســت کاخ 
سفید در ســال 202۴ »امید« داشته باشند. با این حال، 
ترامپ قصد خــود برای ورود به ایــن رقابت را به طور 
رســمی اعالم نکرده است.ترامپ روز سه شنبه گذشته با 
عــروس خود الرا ترامپ در یــک مصاحبه ۱8 دقیقه ای 
برای پادکســت او تحت عنوان »رایت ویو« گفت و گو 
داشت. ترامپ بار دیگر شــکایت خود را از اینکه باید در 
انتخابات ســال 2020 پیروز می شــد، تکرار و از رئیس 
جمهــوری جو بایدن انتقاد کرد. الرا ترامپ که با پســر 
رئیس جمهوری ســابق، اریک ترامپ، ازدواج کرده، در 
مورد احتمال نامزدی او برای سومین مرتبه در انتخابات 
ریاست جمهوری سؤال کرد. نظرسنجی های اخیر نشان 
می دهند که ترامپ برای نامزدی حزب جمهوری خواه در 
سال 202۴ بسیار محبوب است.الرا ترامپ پرسید: »سؤال 
دیگری مه همه مردم می خواهند پاســخ آن را بدانند و 
من می دانم که شــما هنوز آمادگی پاسخ دادن به آن را 
نداریــد اما ما به مثبت بودن جــواب آن امیدواریم، این 
است که احتمال حضور مجدد دونالد ترامپ در انتخابات 

202۴ وجود دارد؟«
ترامپ گفت: »تنها می توانم این را به شما بگویم که امید 
داشته باشید. امید خود را از دست ندهید. ما کشورمان را 
دوست داریم؛ این کشــور را. همه ما چیزهای زیادی به 
این کشــور مدیونیم، اما اکنون باید به کشور خود کمک 
کنیم.«دونالد ترامپ افزود: »و ما آنجا بودیم. ما بســیار 
خوب بودیم. آنچه در رابطه بــا ایران انجام دادیم، آنچه 
در رابطه با چین انجام دادیم. همه ما آماده انجام کارهای 
بزرگی بودیم. و حاال می بینید که چه خبر اســت.« دونالد 
ترامپ به رابطه خود را با چین و کیم جونگ اون، دیکتاتور 
کره شــمالی، اشاره داشــت و رویکرد مطلوب خود را با 

سیاست دولت بایدن مقایسه کرد.
الرا ترامپ بار دیگر به احتمال کارزار سوم انتخابات ریاست 
جمهوری اشــاره کرد و گفت: »بنابراین ممکن است شاهد 
نامزدی مجدد ترامپ در سال 202۴ باشیم. خانم ها و آقایان 
با ما همراه باشید.«در اوایل مصاحبه از رئیس جمهوری سابق 
درباره احتمال تجمعات و راهپیمایی ها ســؤال پرسیده شده 
بود. تجمعات عمومــی او در میان طرفدارانش محبوب بود، 
اما به دلیل همه گیری کوویــد۱9 تا اندازه زیادی محدود 
شد. الرا پرسید: »آیا ما هرگز خواهیم توانست در یک تجمع 
دیگر ترامپ شــرکت کنیم؟«دونالد ترامپ گفت: »اوه، بله، 
مطمئناً، مــن چنین فکر می کنم. در واقــع، ما در فکر این 
هســتیم که خیلی زود یک تجمع برگزار کنیم تا همه بدانند 
که می شــود به آینده امیدوار بود.«هرگونه کارزار انتخاباتی 
ریاست جمهوری سال 202۴ احتمااًل شامل تجمعات بزرگی 
خواهد بود که شــاخصه اصلی کارزارهــای قبلی ترامپ به 
شمار می روند. رئیس جمهوری سابق هیچ اطالعات بیشتری 
در مورد رویدادهای آینده ارائه نداد.این در حالی اســت که 
نتایج یک نظرسنجی »مشورت صبحگاهی پولیتیکو« در ماه 
گذشــته نشــان داد که جمهوری خواهان از نامزدی ترامپ 
در انتخابات ســال 202۴ حمایت می کند. 5۴ درصد از رأی 
دهندگان حزب جمهوری از همیــن حاال حمایت خود را از 
رئیس جمهوری ســابق در انتخابات مقدماتی حزب اعالم 
کرده اند. 59 درصد از شــرکت کنندگان جمهوری خواه در 
نظرسنجی هم گفته اند می خواهند ترامپ نقش برجسته تری 

در حزب داشته باشد.
منبع: نیوزویک ��

نخست وزیر کره جنوبی: 

منابع مالی ایران باید بسرعت آزاد 
شوند

نخست وزیر کره جنوبی نخست وزیر کره جنوبی که از روز 
دوشنبه به ایران ســفر کرده بود، گفت: کره جنوبی باید به 
سرعت 7 میلیارد دالر دارایی های بلوکه شده ایران در بانک 
های ســئول را با هدف رفع بن بست در روابط دیپلماتیک 
تهران  سئول آزاد کند. یونهاپ با اعالم این مطلب افزود: 
چانگ سای ِکیون این ســخنان را در سفر به تهران جایی 
کــه با مقامات ایرانی در ارتباط با تنش در مورد وجوه بلوکه 
شده ایران در سئول به دلیل تحریم های آمریکا گفت و گو 
خواهد کرد، اظهار داشت. چانگ روز گذشته به خبرنگارانی 
که وی را در این ســفر همراهــی می کنند، گفت: من قباًل 
هم گفته ام که  این پول، پول ایران اســت و باید به صاحب 
آن برگردانده شود. بهتر اســت راهی پیدا کنید و سریع آن 
را برگردانیــد. وی افزود: انجام ایــن کار به نفع کره جنوبی 
است و باید تالش شود تا بر »محدودیت های مختلف« که 
مانع از آزادسازی این پول می شوند، غلبه شود.نخست وزیر 
کره جنوبی یادآوری کرد که مقامات ایرانی در دیدار با وی، 
ناامیدی خود را از بن بســت در شرایط موجود ابراز داشته و 

خواستار راه حل سریع شده اند.

گروه سیاســی: امروز روز سرنوشــت سازی 
برای احیای برجام اســت. پــس از چند دور 
مذاکرات طی جمعه گذشــته امروز اعضای 
کمیسیون مشترک برجام به دنبال این هستند 
تا با برگزای نشست های فنی مذاکرات را در 
جهت گام های لغو تحریم ها و بازگشت ایران 

به تعهدات خود ادامه دهند.
اما اتفاقی که روز یکشنبه برای نطنز افتاد نیز 
ممکن است مسیر مذاکرات را تغییر دهد. به 
نظر می رسید در حادثه تروریستی روز یکشنبه 
که رژیم صهیونیستی در کانون توجهات قرار 
گرفــت قصد بر این بود تــا مذاکرات امروز 
وین را تحت الشــعاع قرار دهــد. از طرفی 
مقام های آمریکایی روز گذشته بارها اعالم 
داشتند که نقشــی در حادثه نطنز نداشتند و 
نباید مذاکرات برجامی تحت تاثیر قرار گیرد.

از طرفی  مقامات کاخ سفید در خفا معترفند 
که در ابتدای کار در مورد پرونده ایران بیش 
از حد دست دست کرده انده، اما اکنون شاهد 
ارسال این پیام هستیم که اوضاع تغییر کرده 
و واشــنگتن با تغییر آهنگ اکنون با سرعت 
تمام به ســوی بازگشت به برجام می رود.در 
خاتمه نشست مجازی روز جمعه میان ایران 
با کشورهای عضو برجام، مقرر شد در طول 
هفته جاری این جلسه به منظور روشن کردن 
تدابیر برداشــتن تحریم ها و انجام اقدامات 
هسته ای، در وین ادامه یابد. در این نشست 
چشم انداز بازگشت کامل آمریکا به برجام به 
رسمیت شناخته شد و شرکت کنندگان در این 
نشســت بر آمادگی خود برای انجام تالشی 
مشترک به منظور رسیدگی مثبت به موضوع 
بازگشت آمریکا، تاکید کردند.آن گونه که از 
خبرها بر می آید، در این نشســت قرار است 
گروه های کارشناسی برای برداشتن تحریم ها 
و اجرای تعهدات هســته ای، تشکیل شود و 
تماس های  نیــز  هماهنگ کننده جلســات 
جداگانه ای در وین با همه طرف های حاضر 
در برجام و آمریکا، خواهد داشت. سخنگوی 
وزارت خارجه هم این نشست را گام مثبتی 
تلقی کرده اســت. ناظران از این نشست به 
عنوانــی تحولی قابل توجه در بن بســت به 
وجود آمده پیرامــون مذاکرات احیای برجام 
یاد می کنند.به همین مناسبت تریتا پارسی، 
عضو مؤســس نایاک و از اعضای موسسه 
کوئینســی با انتشــار یادداشــتی در پایگاه 
تحلیلی رسپانســیبل استیت کرفت با عنوان 
»دیــدار آمریــکا و ایران در وین نشــان گر 
امید جدیدی به برجام اســت« پیشنهادات 

خود را برای احیای برجام ارائه کرده اســت.
با توجه به بن بست کنونِی حاصل از سرعت 
ناامیدکننده دولت بایدن در هفته های نخست 
پیرامون رســیدگی به مســئله ایران، اخبار 
منتشر شــده در مورد شرکت ایاالت متحده 
در نشست هفته آینده در وین )که میان ایران 
و کشــورهای عضو برجام و با هدف بررسی 
شــرایط احیای برجام برگزار می شود(، بیش 
از حد مسرت بخش است.مقامات کاخ سفید 
در خفا معترفند که در ابتــدای کار در مورد 
پرونده ایران بیش از حد دست دست کرده اند، 
اما اکنون شــاهد ارسال این پیام هستیم که 
اوضاع تغییر کرده و واشنگتن با تغییر آهنگ 
اکنون با ســرعت تمام به سوی بازگشت به 
برجام می رود. در حال حاضر شــاهد اولین 
نشانه هایی هستیم که چنین روایتی را تأیید 

می کنند.
علی رغم این مسئله، طی هفته های گذشته 
ســایه بی اعتمادی بر رابطه میان دو طرف 
در این مسئله بلندتر شــده است. ایرانی ها 
مشــاهده کردند که چگونه بایدن در حال 
ارسال سیگنال هایی مبنی بر این است که 
برجام در اولویت اش نیســت و هماهنگی با 
اســرائیل و همراهی تندروان کنگره ظاهراً 
شــرط آغاز مذاکرات اســت.این امر باعث 
ایجاد این تصور در تهران شــده که بایدن 
قصد دارد از فشــار حداکثری تحریم های 
ترامپ به عنوان یک ابزار چانه زنی استفاده 
کنــد و یا این کــه او اراده ای برای پرداخت 
هزینه مقابله با مخالفــان برجام در ایاالت 
متحــده و منطقه را ندارد.به مــوازات این 
مسئله، طرف آمریکایی شاهد ادامه حمالت 
در خاک عراق، سخت تر شدن موضع کلی 
ایران و تســریع روند فعالیت های هسته ای 
بود و این گمان به وجــود آمد که احتمااًل 
پنجره ]مذاکرات[ تا زمان برگزاری انتخابات 

ریاســت جمهوری گشوده نخواهد شد.طی 
هفته های سپری شــده، طرفین به صورت 
غیرمســتقیم در مورد چگونگــی عبور از 
بن بست کنونی پیشنهادهایشان را رد و بدل 
کرده اند. پیشنهادات آمریکایی ها که رسانه ها 
منتشر کرده اند، برای ایرانی ها دلسردکننده 
بود و به نظر می رســد اوضاع را بدتر کرده 
است. چنین دست فرمانی در طی یک توافق 
دشــوار موجب از میان رفتن بیش از پیش 
اعتماد می شود و باعث می شود اهداف میان 
مدت  شروع گفتگوهای مستقیم نتیجه 
عکس بدهد. در واقع، از همان ابتدا، تبدیل 
امری که تنها نیاز به هماهنگی داشــت به 

موضوع مذاکره تاکتیکی اشتباه بود.
یک پیشرفت غیرمنتظره ��

پس چگونه اســت که شرایط کنونی نوعی 
پیشــرفت غیرمنتظره محســوب می شود؟ 
گمان می کنم واشنگتن به صورتی منطقی 
در پشت صحنه پیشــنهادی عملی تر ارائه 
داده است؛ پیشنهادی که دیگر غیرمنصفانه 
نیســت. من تردید دارم زمانی که سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه، از »تحرکات 
مثبت« در ایاالت متحده صحبت می کرد، 

به پیشنهادهای غیرمنصفانه اشاره داشت.
از سوی دیگر ایران هم با توجه به شرایط 
سیاسی اش احتمااًل با این جلسه در هفته 
آینده موافقت نخواهد کرد، مگر این که برگه 
قابل توجهی برای گذاشتن روی میز داشته 
باشــد. این در شرایطی اســت که مقامات 
آمریکایــی به نیویورک تایمــز گفته اند به 
دنبــال حفظ برخی از تحریم های ترامپ به 
عنوان اهرم فشار نخواهند بود.این مهم ترین 
موفقیتی اســت که در تاریخ برجام –که از 
مذاکرات مارس 20۱3 در عمان آغاز شده 
بدان دست یافته شده است. عمان جایی بود 
که مذاکرات واقعی برجام در آن آغاز شد و با 

برقــراری محدودیت بر غنی ســازی ایران 
روی میــز مذاکره، امنیــت ایاالت متحده 
را تأمین کرد. با ایــن حال، ایاالت متحده 
توانست ســال ها این راز را حفظ کند. این 
اقدام هوشمندانه واشنگتن بود که در عین 
آغاز مذاکرات واقعی، واکنش های شــدید 
مخالفان را که معتقــد بودند امتیاز بزرگی 
به ایران داده شــده بود را خنثی کرد. جای 
تعجب ندارد اگر اتفاق مشابهی در این جا رخ 

دهد، هر چند در مقیاس بسیار کوچک تر.
اما این تنها آغاز این روند است. همان طور 
که ســفیر روســیه در وین گفته »به نظر 
می رسد که ما در مسیر درستی قرار داریم، 
اما راه پیش رو آســان نخواهــد بود و به 

تالش های فشرده ای نیاز است«.
اجتماع نقیضین؛ یک پیشنهاد ��

حاال سئوال اصلی این است که این روند به 
چه شــکل رخ خواهد داد. طرف آمریکایی 
روند گام به گام و مرحله به مرحله را برای 
انطبــاق کامل با برجام پیشــنهاد می دهد. 
طرف ایرانی فرایند سریع و یک مرحله ای را 
ترجیح می دهند که بالفاصله پس از آمریکا 
به تعهدات خود بازگردنــد. هر دو رویکرد 

استدالل های خودشان را دارند.
با این حال تهران به دلیل در پیش داشتن 
انتخابات با مشــکل زمانی هم روبروست. 
باید توجه داشــت یک روند به درازا کشیده 
شده آن را در برابر حمالت مخالفان بسیار 
آسیب پذیر می کند  ببینید چه مدت طول 

کشیده تا فقط این جلسه برگزار شود!
شــاید هر کدام از دو طرف استدالل های 
قابل توجهی داشته باشد، اما با توجه به در 
پیش بــودن انتخابات، این روند به ویژه در 
ایران در معرض سیاست زدگی است. به نظر 
من برای ایاالت متحده بهتر اســت که در 
این روند دست بجنباند، زیرا انتخابات ایران 
ممکن است باعث ایجاد موضع گیری های 
سیاســی و غیرسازنده از طرف تهران شود.

بهترین کار تهیه یک برنامه مشترک سریع 
اســت که هر دو طرف را به پیروی کامل 
متعهد کند، حتی اگر مراحل الزامی مشمول 
بــه تصمیمــات الزم االجرا بــرای انجام 
کارهایــی در طی چند هفته آینده باشــد. 
اقدامات واقعی ممکن است بعداً انجام شود، 
اما تصمیم الزم بــرای اتخاذ آن ها اکنون 
گرفته شــود. بدین ترتیب، برجام پیش از 
انتخابات ایران احیا و حفظ خواهد شــد و 

منوط به نتیجه انتخابات نخواهد بود.

 تغییر آهنگ واشنگتن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات

امید به نشست امروز وین دارا روشه

طی یک ســال گذشته شاهد ســه حادثه مختلف 
تروریســتی هسته ای در کشــور بوده ایم. نخست، 
انفجار در ســالن مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز، سپس 
ترور ناجوانمردانه شــهید فخــری زاده و در نهایت 
انفجاری دیگر در سایت هسته ای نطنز در روزهای 
اخیر. اگرچه رژیم اشــغالگر قدس همانند گذشــته 
سیاســت »نه تأییــد و نه تکذیــب » را در پیش 
گرفته است اما به درستی می توان این حوادث را به 
اسرائیل منتسب کرد. از طرفی اقدامات خرابکارانه 
هسته ای اســرائیل به این موارد محدود نمی شود و 
حمله سایبری به نطنز، ترور دانشمندان هسته ای و 
ســرقت اسناد هسته ای از شورآباد را نیز می توان به 
موارد پیش گفته افــزود. در همین رابطه ذکر چند 

نکته ضروری به نظر می رسد:
۱. یکی از اصول بنیادین امنیت هســته ای، پیش 
بینی حادثه امنیتی هســته ای اســت. نهاد امنیتی 
هســته ای باید بتواند زمــان احتمالی وقوع حوادث 
امنیتی هســته ای را پیش بینی کنــد و مجموعه 
تحت پوشش خود را برای مقابله با چنین حمالتی 
به باالترین میزان آمادگی برســاند. زمان اقدامات 
خرابکارانه هسته ای اسرائیل چه در این دولت و چه 
در دولت های گذشــته، بطور معمول قبل از شروع 
مذاکرات یا در بحبوحه مذاکرات هسته ای بوده است. 
این اقدامات عموماً با هدف ایجاد رعب و وحشــت 
در جامعــه، در موضع ضعف قــرار دادن ایران، کند 

کردن روند مذاکرات هسته ای، به شکست رساندن 
مذاکرات هســته ای، خشمگین کردن و وادار کردن 
ایران به عکس العملی شــتابزده صورت گرفته اند. 
بنابراین، با توجــه به شــروع دور جدید مذاکرات 
هسته ای در وین و پیشــرفت نسبی این مذاکرات، 
مسئوالن امنیتی کشور، علی الخصوص مسئوالن 
امنیتی تصمیم گیر هســته ای باید پیش بینی های 
الزم برای اقدامات خرابکارانه احتمالی را انجام داده 
و برای مقابله با هرگونه خرابکاری هسته ای آمادگی 

الزم می داشتند.
2. نهاد امنیتی باید بتواند حوادث امنیتی هســته ای 
را پیش بینی کند، ســناریوهای مختلفی که دشمن 
به وســیله آنها توان ضربه زدن به مجموعه تحت 
پوشش نهاد امنیتی هســته ای دارد را طراحی و در 
نتیجه، ســناریوهای مقابله و پاسخ به این حمالت 
را نیز طراحــی کند و مورد آزمایش قرار دهد. برای 
رســیدن به این منظور، نهاد امنیتی هسته ای باید 
درک صحیحی از انواع حوادث هسته ای داشته باشد 
و بتواند نقاط آسیب پذیر مجموعه تحت پوشش خود 
را شناسایی کند. برای مثال، سطح حفاظت از سایت 
هسته ای نطنز باید از سطح حفاظت از نیروگاه اتمی 
بوشهر متفاوت باشد. سطح حفاظت از سالن مونتاژ 
غنی سازی سایت نطنز باید از سطح حفاظت سالن 
غنی ســازی در این سایت هسته ای متفاوت باشد. 
شناسایی نقاط قوت و ضعف این تاسیسات، طراحی 
سناریوهای حوادث امنیتی هسته ای و سناریوهای 
پاسخ به این حوادث امنیتی هسته ای، تعیین کننده 

سطح حفاظت مثال های گفته شده هستند.
3. از دیگر اصول اساسی در امنیت هسته ای شناسایی 
عوامل خرابکاری در حادثه امنیتی هســته ای است. 
نهاد امنیتی هســته ای باید خود را برای مقابله با این 
عوامل آماده کند. در حوادث امنیتی هسته ای، یکی از 
دو عوامل خرابکار بیرونی و درونی یا تلفیقی از این دو 
نقش ایفا می کنند. عوامل بیرونی می توانند دولت های 
خارجی، گروه های تروریســتی یــا گروه های مدنی 
همانند گروه های مخالف انرژی اتمی و حامی محیط 
زیست باشــند. عوامل درونی کارمندان یک سایت 
هسته ای هستند که به دالیلی همانند نارضایتی شغلی، 
انگیزه های سیاسی، بدست آوردن منفعت مالی فراوان 
و... جذب سازمان های جاسوسی بیگانه می شوند و به 
خرابکاری در سایت هسته ای محل اشتغال خود روی 
می آورند. طبیعتاً شناســایی عوامل درونی از عوامل 
بیرونی بسیار دشوارتر است اما نظام امنیت هسته ای 
استاندارد دارای ضوابطی برای شناسایی عوامل درونی 
خرابکار قبل از اقدام به خرابکاری توسط آنان است. 
نوع ســه حادثه امنیتی هسته ای روی داده در سایت 
نطنز بیانگر آن اســت که این حوادث توسط عوامل 
درونی ارتکاب یافته اند. در نتیجه، نهاد امنیتی هسته ای 
باید با کسب تجربه از حوادث گذشته و به روز کردن 
ضوابط خود از بروز حادثه امنیتی هسته ای دیگر توسط 
عامل درونی جلوگیری می کرد که در انجام این مهم 

به توفیق نرسید.
۴. بــدون تردیــد، نیروهــای حفاظتــی و امنیتی 
مسئول با تالش های شــبانه روزی خود، توطئه ها 

و خرابکاری های بیشــماری را تا بــه امروز خنثی 
کرده اند. با این وجود، نظام امنیت هسته ای استاندارد 
مستلزم به روز شدن پیاپی و انعطاف پذیری مطابق 
شــرایط امنیتی روز اســت. در نتیجه، نهاد امنیتی 
هسته ای باید در هر لحظه چندین و چند گام جلوتر 
از عوامل درونی و بیرونــی خرابکار حرکت کند تا 
بتواند از بروز حوادث امنیتی هسته ای جلوگیری کند.

هم اکنون، به درســتی از سازکار امنیت هسته ای و 
چگونگی تأمین امنیت هسته ای در کشور، اطالعات 
چندانی برای عموم و کارشناســان موجود نیســت 
اما با توجه به حوادث امنیتی هســته ای رخ داده در 
کشور ما، علی الخصوص حوادث یک سال گذشته، 
نمی توان به نهاد امنیتی هســته ای نمره قبولی داد. 
هرچند ریاست محترم سازمان انرژی اتمی، حادثه 
تروریستی نطنز را نشانه شکست دشمن در راستای 
جلوگیری از توسعه چشمگیر صنعت هسته ای کشور 
می دانند اما با توجــه به اهمیت و نتایج یک حادثه 
امنیتی هسته ای، زمانی می توان از شکست دشمن 
ســخن گفت که دشــمن توانایی و فرصت انجام 
حمالت تروریســتی و اعمال خرابکارانه در کشور 
را نیابد، امری که در یک ســال اخیر سه بار موفق 
به انجام آن شــده است. از این رو، مناسب است تا 
سازمان انرژی اتمی و نهادهای امنیتی هسته ای در 
کشــور، با توجه به واقعیت های موجود و استفاده از 
شیوه های علمی، نوین و اســتاندارد در جهت بروز 
رسانی، ارتقا و تأمین امنیت هسته ای حرکت کنند 

و از بروز حوادث امنیتی هسته ای جلوگیری کنند

امنیت هسته ای در خطر
نکاتی درباره حادثه تروریستی هسته ای نطنز

نگاه روز

سوزان دی ماگیو

حمیدرضا اسماعیلی نجار

بازتاب

دست اصالح طلبان بعد از 
نوه امام راحل خالی شد؟

سیدحســن خمینی بعد از مشورت با رهبر انقالب 
تکلیف خود با انتخابات ۱۴00 را روشن کرد و قرار 

نیست کاندیدای ریاست جمهوری شود.
»سیدحســن خمینی نمی آید«؛ این خبری بود که 
دوشنبه شب گذشــته به نقل از سیدیاسر خمینی 
مطرح شد تا تکلیف یک کاندیدای دیگر انتخابات 

و خاصه جریان اصالحات مشخص شود.

این تصمیم سیدحســن خمینی بــه فاصله یک 
مــاه تا ثبت نام کاندیداها بعد از مشــورت با رهبر 
انقالب اتخاذ شد. بنا به روایت یاسر خمینی »رهبر 
انقالب کاندیداتــوری ایشــان در انتخابات را به 
صالح ندانســتند و با بیان اینکه حاج حسن آقا را 
مانند فرزند خود می دانند، از ایشــان خواستند که 
در شــرایط فعلی به این عرصه ورود نکنند.« این 
خبر بدون شــک یک شوک به اردوگاه اصالحات 

است، اما چرا؟
اصالح طلبان به دنبال یک کاندیدا ��

روزهای بیم و نگرانی اصالح طلبان اســت، بدنه 
اجتماعی اصالح طلبان مدتهاســت که به سکوت 
و انــزوا روی آورده و امید بــه حضور آنها در پای 
صندوق های رأی کمرنگ شــده است. سیاسیون 
اصالح طلب هــم گرچه از مدت ها قبل این خطر 
را حس کــرده بودند اما گویا عزمی برای مقابله با 
این رخوت و دلزدگی نداشتند، زمان هرچه گذشت 
بر این دلزدگی افزوده شــده و حال در آستانه یک 
انتخابات سرنوشت ساز دیگر اصالح طلبان کاسه 
چه کنم را به دست گرفته اند و به دنبال راهکاری 

برای تحریک و تهییج بدنه رأیشان برای آمدن به 
صحنه هستند.

معرفی یک کاندیدا که این بدنه رأی را به حرکت 
درآورده و بــر دلزدگی ها و ناامیدی این بدنه غلبه 
کند از جمله راهکارهایی بود که این جریان دنبال 
می کــرد. کاندیدایی که در کنار این ویژگی امکان 
عبور از فیلترهای شورای نگهبان را نیز داشته باشد. 
کاندیدایی نــه از جنس محمدرضا عارف که هنوز 
بسیاری منتقد مشــی و رویه او در سال های اخیر 

بوده اند یا حتی از جنس محسن هاشمی یا ...
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اقتصاد

جهش قیمت نفت 
به دنبال اخبار خوش اقتصادی

ترس بازار از افزایش عرضه ایران

به دنبال انتشــار داده های اقتصــادی آمریکا و چین که بهبود را 
نشان می داد، قیمت نفت روز گذشته  افزایش یافت.

به گزارش رویترز، قیمت نفت پس از سقوط ۴ درصدی که تحت 
تأثیر افزایش عرضه توسط اوپک پالس قرار گرفت، روز گذشته  
به دنبال داده های اقتصادی قوی چین و ایاالت متحده که سبب 

روشن شدن چشم انداز بهبود شد، افزایش یافت.
معامالت آتی نفت خام برنت 90 سنت یا ۱.5 درصد افزایش یافت 

و به ۶3.05 دالر در هر بشکه رسید.
معامالت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز 98 
سنت یا ۱.7 درصد افزایش را تجربه کرد و با قیمت 59.۶3 دالر 
در هر بشــکه مورد معامله قرار گرفت. هر دو قرارداد روز دوشنبه 

تقریباً 3 درصد سقوط کردند.
مرگ و میر ناشی از ابتال به ویروس کرونا در جهان، روز سه شنبه 
از 3 میلیون نفر عبور کرد؛ زیــرا افزایش مجدد اخیر موارد ابتال 
به کووید۱9، تالش ها برای واکسیناســیون در سراسر جهان را 
دچار چالش کرده اســت. یکی از کارشناسان اذعان داشت: »تا 
زمانی که عالئم محسوس کاهش نرخ ابتال وجود نداشته باشد، 
احتمااًل بازار نفت همچنان پر جنب و جوش باقی خواهد ماند.به 
دنبال بررسی موسسه مدیریت عرضه )ISM( در روز دوشنبه که 
نشــان داد فعالیت در صنعت خدمات ایاالت متحده به باالترین 
ســطح ثبت شــده خود در ماه مارس رســیده، بازار تحت تأثیر 
قــرار گرفت. این داده ها پس از گزارش مشــاغل روز جمعه که 
پیش بینی کرد 9۱۶ هزار شــغل به اقتصاد ایاالت متحده در ماه 
گذشته اضافه شده، ارائه شــد.یک بررسی بخش خصوصی روز 
سه شنبه نشــان داد که سرعت بهبود در بخش خدمات چین، به 
دنبال افزایش اســتخدام کارکنان توسط شرکت ها و بیشتر شدن 
خوش بینی در کسب و کار، افزایش یافت.عالوه بر این، قرار است 
که انگلیس برخی از محدودیت هــای بیماری همه گیر ویروس 
کرونا را در تاریخ ۱2 آوریل کاهش دهد. همچنین مشاغلی مانند 
فروشگاه ها، باشگاه ها، آرایشگاه ها و مکان های پذیرایی در فضای 
آزاد، بازگشــایی خواهد شــد.با این حال، محدودیت های جدید 
اعمال شــده در اروپا و افزایش موارد ابتــال در هند، قیمت ها را 
تحت تأثیر قرار داده اســت.این موارد کمک کرد که بخشــی از 
نگرانی های ناشــی از توافق هفته گذشته اعضای اوپک پالس 
مبنی بــر بازگرداندن عرضه 350 هزار بشــکه در روز برای ماه 
مه، 350 هزار بشــکه دیگر در روز بــرای ماه ژوئن و ۴00 هزار 
بشــکه در روز برای ماه جوالی، جبران شود.عربستان سعودی 
نیز قرار است که محدودیت عرضه داوطلبانه خود به میزان یک 
میلیون بشکه در روز را در طول این سه ماه کنار بگذارد. در همین 
حال، ایران، یکی از اعضای اوپک، مســتثنی از کاهش داوطلبانه 
بوده و در حال افزایش عرضه است.اکنون توجه بازار به مذاکرات 
غیرمستقیم بین ایران و ایاالت متحده در وین از روز سه شنبه، به 
عنوان بخشی از مذاکرات گسترده تر برای احیای توافق هسته ای 
20۱5 بین تهران و قدرت های جهانی معطوف است که می تواند 
منجر به لغو تحریم های بخش انرژی ایران توسط واشنگتن شود.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار آسیا و اقیانوسیه گفت: »دستیابی 
به موفقیت در مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا در وین در 
هفتــه جاری به احتمال زیاد منجر بــه حرکت نزولی دیگری از 
سوی بازارهای نفت خواهد شد؛ زیرا ترس از عرضه بیشتر ایران 
افزایش می یابد.«گلدمن ســاکس نیز اذعان داشت که هرگونه 
بهبود بالقوه در صادرات نفت ایران، به بازار شــوک وارد نخواهد 
کرد و بهبود کامل تا تابستان 2022 حاصل نخواهد شد.در همین 
حال، افزایش تنش ها میان عربستان سعودی و هند ادامه دارد. به 
گفته ســه منبع، پاالیشگاه های دولتی هند قصد دارند 3۶ درصد 

کمتر از حد معمول از عربستان سعودی نفت بخرند.

ممنوعیت ورود 
سامسونگ و آل جی به کشور

ســعید عمرانی در برنامه بازدید از خطــوط تولید گروه صنعتی 
انتخــاب در اصفهان، با تاکید بر اینکه اگر مبارزه جدی با قاچاق 
نداشته باشیم صنایع کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت، 
گفت: یکی از موانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع، قاچاق است. 
درحال حاضر نه فقط در حوزه لوازم خانگی، بلکه در هر بخشــی 
که مشابه داخلی آن وجود داشته باشد اجازه واردات نخواهیم داد 
و در صورت اقدام در این خصوص، عامالن تحت تعقیب قضایی 

قرار خواهند گرفت.
 معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص 
برگشت شرکت آل جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران 
با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این دو شرکت در 
شرایط ســخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه 
نمی دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم 
امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت. 
وی افــزود: صنعت لوازم خانگی و خودرو یکی از شــاخص های 
صنعتی بودن هر کشــور است که نشــان دهنده درجه پیشرفت 
هر کشور محسوب می شود. عمرانی با بیان اینکه تولیدکنندگان 
ایرانی با طراحی، مهندســی، ســاخت، قالب زنی، قطعه سازی در 
حوزه لوازم خانگی به پیشــرفت های خوبی رسیده اند، گفت: اگر 
برند محصوالت ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند 

قطعاً باورمان می شود که این محصول خارجی است.

بازتاب
علی مروی تشریح کرد

دوگانه تورم و رکود 
چالش سخت اقتصاد ایران در 1400 

یک اقتصاددان چالش کنترل تورم به همراه رکود و تولید زدایی و 
یا تن دادن به تورم های باال به بهای حمایت از اشتغال را دوگانه 

اصلی اقتصاد ایران در سال آینده عنوان کرد.
ســال ۱399، سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران بود. افزایش 
تورم، رشــد نرخ ارز، کرونا و ضربه ای که به تولید و اشتغال وارد 
کرد، به همراه تداوم اثرات تحریم ها که ســال ها اســت اقتصاد 

کشور را تحت تأثیر قرار داده، از جمله وقایع سال گذشته بودند.
با وجود اینکه انتظار می رفت بودجه سال ۱۴00 با رویکرد بهتری 
تهیه و تدوین شــود اما هم دولت و هــم مجلس به ایرادات آن 
بیش از پیش دامن زدند و درنهایت بودجه ای به تصویب رسید که 
گفته می شود یکی از خطرناکترین بودجه های تاریخ ایران است و 

کسری آن بسیار شدید خواهد بود.
در همین راســتا اقتصادآنالین در گفت وگویــی با علی مروی، 
اقتصاددان و استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی به بررسی بودجه 
۱۴00 و چالش هــای پیش روی اقتصاد ایران در ســال جاری 

پرداخته است.
علی رغــم همــه بحث هایی کــه در رابطه با کســری باالی  ��

الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ می شــد، در نهایــت ایــن الیحــه پس از 
رفت وبرگشــت های میان دولت و مجلس به تصویب رسید. 

نظرتان در این رابطه چیست؟
بودجه ۱۴00، به شــدت بودجه بدی اســت و مــا را در دوگانه 
تورم های بسیار باال یا سرکوب شدید تولید و رکود سنگین گرفتار 
می کند و حتماً منجر به این خواهد شد که رشد اقتصادی آسیب 

ببیند و تورم و نرخ بیکاری باال برود.
دولت هم برای اینکه تورم را کنترل کند مجبور اســت نرخ ارز را 
سرکوب کند. البته این امر مشروط به این است که ارزهایش آزاد 
شود ولی خب این شــرایط نشان می دهد که سرمایه گذاری هم 

وضعیت خوبی نخواهد داشت.
راهکار کنترل کسری بودجه ۱۴۰۰ را باید در سمت هزینه ها  ��

جستجو کنیم یا درآمدها؟
در زمینه کسری تراز عملیاتی یا شکاف باالی درآمدهای عملیاتی 
و هزینه های دولت، بخش قابل توجهی از مشــکل در ســمت 
هزینه ها اســت که در بودجه ۱۴00 نســبت به قانون بودجه 99 
حدود ۱2۴ درصد رشــد کرده است و خب متاسفانه بخش قابل 
توجهی از آن به این دلیل است که حقوق کارکنان دولت نسبت 
به قانون بودجه ۱399 بالغ بر 77 درصد رشــد کرده است چراکه 
طی ســال 99، آقای نوبخت خارج از قانــون بودجه، 55 درصد 
حقوق کارمندان دولــت را افزایش داد و در الیحه بودجه ۱۴00 

هم حقوق کارمندان دوباره 25 درصد افزایش یافت.
نکته دیگر این است که مجلس هم هزینه ها را به میزان زیادی 
افزایــش داد و 200 الــی 300 هــزار میلیاردتومان طی عناوین 
پرطمطراقی مثل حمایت از محرومیــن به الیحه بودجه ای که 
دولت به مجلس فرستاده بود اضافه شد ولی دود این کار درنهایت 

به چشم همان دهک های پایین خواهد رفت.
مشکلی که وجود دارد این است که هزینه های بودجه تنها برای 
سال ۱۴00 نیست و دولت نمی تواند این هزینه ها را در سال های 
بعدی انجام ندهد، ازجمله همین حقوق ها که برگشت ناپذیر است 
و چاره ای ندارد جز اینکه برای ســال ها این حقوق ها را افزایش 

ندهد یا کم افزایش دهد تا درآمدها افزایش یابد.
طی دو سه سال اخیر که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها  ��

کاهش پیدا کرده بود گفته می شد به اقتصاد بدون نفت نزدیک 
شــدیم. اما به محض اینکه احتمال افزایش این درآمدها باال 
گرفت شــاهد پیشــگیری همان رویه قبلی بودیم و سهم این 
درآمدهــا در بودجــه افزایش یافت. ایــن موضوع را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ هر کدام از دو ســناریو تحقق یا عدم تحقق 

درآمدهای نفتی چه نتیجه ای دارد؟
دولت در کوتاه مدت نمی تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد 
و اصــالح نظام مالیاتی که منجر به وصــول درآمدهای مالیاتی 
قابل توجه از بخش غیررسمی شود ۴ الی 5 سال زمان می خواهد 
و از آن طــرف تنها راهــی که می ماند این اســت که دولت از 
بانک مرکزی پول قرض کند که تورم های بسیاری به بار می آورد 
و یا ارزهای بلوکه شــده یا ارزهــای حاصل از فروش نفت را به 
بانک مرکزی بدهد تا بانک مرکزی بفروشد و پولش را به دولت 
بدهد که در این صورت تبعات تورمی اش کمتر اســت اما چون 
اینگونه ارز در مقیاس وســیع وارد بازار می شود دو اتفاق خواهد 
افتاد: اثر اول این است که باعث می شود که تولید آسیب شدیدی 
ببیند و صادرات جریمه و واردات تقویت شود و همچنین فنر ارزی 
فشرده تر شود و به تولید آسیب برساند درنتیجه در سال های آینده 
بحران ارزی شدیدتری داشته باشیم.این کسری تراز عملیاتی باال 
از سمتی تورم شدید به وجود می آورد و در سمت دیگر تولیدزدایی 
شــدید. دولت باید به دالرهای نفتی چشم بدوزد که واصل شود 

زیرا درامدهای مالیاتی محقق نخواهد شد.
مهم ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰  ��

را چه چیزی می دانید؟
مهم ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴00، دوگانه 
تورم باال و تولیدزدایی اســت که منجر به رکود شــدید می شود. 
بحث مهم دیگر احتمال فرار سرمایه است که با توجه به وضعیت 
تورمی و تولیدزدایی ممکن اســت فشار قابل توجهی بر بازار ارز 
بیاورد و همچنین ما چالش وضعیت بد معیشتی دهک های پایین 

درآمدی و نرخ باالی بیکاری جوانان را داریم.

گفت و گو

اقتصــاد ایــران در ســال های اخیــر با 
مشــکالت متعددی ناشــی از تشــدید 
تحریم های آمریکا و اعمال تحریم نفتی 
علیه ایران روبرو شــده است از ماه های 
پایانی ســال ۱398 با قرارگیری ایران در 
لیست سیاه اف ای تی اف، شرایط دگرگونه 
شد و فشارها بر این اقتصاد افزایش یافت.

 حاال بسیاری از کشــورها به بهانه عدم 
حضور ایران در کنوانسیون اف ای تی اف و 
قرارگیری در لیست سیاه این کنوانسیون، 
نســبت به بلوکه کــردن پول های ایران 
اقدام کرده اند. شرکای پیشین ایران یعنی 
عراق و کره جنوبی و ... در این لیست قرار 
دارند و تمــام رایزنی ها برای دریافت این 

پول ها همچنان به در بسته خورده است.
 درگرماگــرم مذاکــرات برجامــی برای 
بازگشت طرفی به این معاهده از یک سو و 
تالش برای احیای بازارهای نفت از سوی 
دیگر یک نکته مهم به چشــم می خورد 
و این نکته چیزی نیســت جز قرارگیری 
در لیســت سیاه اف ای تی اف که به نوعی 
مانعی در برابر عادی شدن وضعیت ایران 
تلقی می شــود.  به عبارت دیگر صادرات 
نفت و خروج از تحریم نفتی و بازگشــت 
به برجام، اگر همزمان با خروج از لیســت 
سیاه اف ای تی اف نباشد نمی تواند منجر به 
عادی شدن وضعیت ایران درجهان شود. 
از این رو صادرات با عدم بازگشت پول به 
کشور همراه است و فشار در این وضعیت 
کاهش نمی یابد.  بسیاری از کارشناسان، 
با خروج ترامپ از کاخ سفید هشدارهای 
الزم در ایــن خصــوص را داده و تاکید 
داشــتند با توجه به زمان بر بودن پروسه 
خروج ایران از لیســت ســیاه بهتر است، 
عملیات خروج از این فهرست و پذیرش 
لوایح مرتبط با اف ای تی اف کلید بخورد تا 
در زمان برداشته شدن تحریم ها ایران در 
وضعیتی عادی قرار گیرد اما این فرصت از 
میان رفت و در حالی مذاکرات بین المللی 

آغاز شده است که ایران هنوز تکلیف این 
لوایح راروشن نکرد است.

 هزینه بیرون ماندن از اف ای تی اف  ��
چقدر است؟

مرتضی اکبــری، مدیرعامل بانک قرض 
الحســنه مهر ایران که ســابقه طوالنی 
بانکداری را در کارنامــه کاری خود دارد 
در گفتگــو با خبرگــزاری خبرآنالین در 
خصوص هزینه ای که در اثر قبول نکردن 
قوانین بین المللی نظیر FATF به کشور و 
مردم وارد می شود، گفت: چه کسانی این 
هزینه را پرداخت می کنند؟ راحت بگویم 
جابه جایی پــول در نظام تحریمی و عدم 
پذیــرش FATF بین ۱0 تــا 20 درصد 
هزینه دارد. این بدان معناست کاالیی که 
در جهان قیمتی حدود ۱00 دالر دارد برای 
کشور ما ۱20 دالر تمام می شود؛ این جدا 
از هزینه هایی است که در داخل کشور بر 
این کاال مترتب است در کنار این هزینه، 
هزینه های از دست دادن فرصتها و از بین 
رفتن بازارهای صادراتی را هم اگر اضافه 

کنیم ارقام بسیار نجومی می شود.
اکبری اضافه کرد: بخشی از این هزینه ها، 
هزینه ای اســت که عدم تصویب الزامات 
FATF بــه کشــور وارد می کنــد، حال 
سیاسیون مخالف با این عضویت یا عدم 
پذیرش الزامــات، باید اعــالم کنند که 
حاضرند تبعات تصمیم خــود را بپذیرند. 
چــرا باید هزینــه تصمیم آنهــا را مردم 

متاسفانه  کرد:  خاطرنشــان  بپردازند.وی 
در کشــور، عادت کرده ایم بدون اینکه در 
قبال تصمیمات خود پاسخگو باشیم انواع 
و اقســام نظرات را بدهیم. در عین حال 
این گونه تصمیمات حزبی هم نیست که 
اگر احیاناً اشــتباه بود مــردم دیگر به آن 

حزب رأی ندهند.
تازه ترین اظهارات موافقان ��

از ســوی دیگر رییس کل بانک مرکزی 
نیز بارها صراحتاً تاکید کرده است پذیرش 
برای  انگارناپذیر  الزامــی  اف ای تــی اف 
سیستم بانکی است. وی در آخرین اظهار 
نظر خود گفته اســت: اگر از من پرسیده 
بودند حتماً FATF را تأیید می کردم، ولی 
من صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید 

تصمیم بگیرند.
محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در صفحه شــخصی خود 
تاکید کرد: اردیبهشت سال 90 وزیر وقت 
اقتصاد نوشت FATF ضروریست تصویب 
شود و اعتراضی نشــد. اما تا هشت وزیر 
این دولت نوشــتند و توجه به منافع ملی 
را تاکید کردند چه صداهایی که بلند نشد! 
بنده با ۴00 شرکت درزیرمجموعه مرتبطم 
و ریســک و هزینه های انتقال پول را می 
دانم، آیا مخالفان هم حجم خســارت را 

می دانند؟
مخالفان چه می گویند؟ ��

یکــی از مهمترین دالیــل مخالفت با 

پذیرش اف ای تی اف اســتناد به نکته ای 
در خصوص افشــای ســازوکار دور زدن 
تحریم هاســت. این در حالی اســت که 
این نهاد اساســاً، به جمع آوری اطالعات 
تراکنش هــا و معامــالت نپرداخته بلکه 
تنها به سیاســت ها، رویه هــا و مقررات 
می پــردازد و مکانیزمی جهــت دریافت 
اطالعات غیرمجاز از بانک ها و کشورها 
وجود ندارد. ثانیاً هیچ یک از اعضای گروه 
اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، 
متعهد نیســتند که اطالعات مشــتریان 
نظام مالی خود را در اختیار ســایر اعضا 
قرار دهنــد و هرگونه تبادل اطالعات بر 
اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان 
آن ها و پس از تصویب مجالس و ســایر 
مراجــع ذی صالح داخلــی آن ها خواهد 
بود و در آن صورت نیز مســئولیت هایی 
که متوجه اعضای گروه مالی می شــود، 
متقابل و دوطرفه است.طبق اسناد منتشر 
شده توســط وزارت امور خارجه، از سال 
2005 و با قطعنامه ۱۶۱7 شورای امنیت، 
دولت ها مطابق فصل هفتم منشــور ملل 
متحــد ملزم به رعایت این اســتانداردها 
شده اند. این مسأله در سایر قطعنامه های 
الزام آور شورای امنیت هم مستمراً تکرار 
شده است؛ از جمله به تفصیل در قطعنامه 
23۶8 شــورای امنیت در سال 20۱7. در 
مورد تأمین مالی تروریسم، تعهدات ذیل 
قطعنامه ۱373 شــورای امنیت در سال 
200۱ که موجب شکل گیری یک رژیم 
مقابله با تروریسم در سازمان ملل متحد 
شده است، مشابه الزامات گروه ویژه اقدام 
مالــی در این زمینه هســتند. نکته مهم 
اینجاســت که اقتصاد ایران در شــرایط 
کنونی جدا از دستیابی به توافق خارجی، 
به دســتیابی به توافقی داخلی برای رفع 
مشکالت نیاز دارد. اتفاقاً نکته اینجاست 
که توافق داخلی اهمیتی به مراتب باالتر 
از نشســت و برخاست های خارج از ایران 
دارد. باید منتظر شــد و نتایج نشســت و 

برخاست های داخلی و خارجی چیست؟

بیرون ماندن از FATF  چه  مضراتی دارد 

هزینه سازی برای اقتصاد ایران
زهرا علی اکبری

صبا نوبری

رویداد

 انتخابات ریاســت جمهوری آینده از جمله محدود 
انتخاباتی اســت که به صورت مستقیم به وضعیت 
معیشــت مردم گره خورده است. شــاید در کمتر 
انتخاباتی در گذشته وضعیت معیشتی مردم تا به این 
اندازه در سرنوشــت انتخابات نقش تعیین کننده ای 
داشــت. این در حالی است که در انتخابات گذشته 
به جز پارامترهای اقتصادی مســائل دیگری نیز در 
سرنوشــت انتخابات تعیین کننده بود. در یک نگاه 
تحلیلی باید ریشــه بســیاری از چالش های کنونی 
جامعه ایــران را اقتصادی قلمداد کرد. در شــرایط 
کنونی اغلب کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی 
زندگی می کنند و بســیاری از مغــازه داران با رکود 
مشتری مواجه هســتند. از سوی دیگر بیکاری روز 
به روز در جامعه در حال افزایش اســت. وضعیت به 
شکلی شــده که شرکت های خصوصی یا به حالت 
نیمــه تعطیل درآمده اند و یا اینکه مجبور شــده اند 
کارکنان خود را اخراج کنند. از ســوی دیگر فقدان 
آرامش روانی ناشــی از چالش هــای اقتصادی در 
خانواده ها یکــی از دالیل اصلی افزایش آمار اعتیاد 

و طــالق عاطفی بیــن زوجین اســت. همه این 
مسائل سبب تغییر دغدغه مردم از مسأله انتخابات 
به وضعیت معیشــتی شده اســت. این در حالی که 
مسائل سیاسی برای جریان های سیاسی در اولویت 
قرار دارد اما اولویت نخســت برای مردم مشکالت 
معیشتی اســت. مشکالت معیشــتی در مردم نیز 
به اندازه ای شــدت پیدا کرده که فرســایش اعتماد 
اجتماعــی در جامعه پدیــد آورده اســت. این بی 
اعتمادی به میزانی است که این روزها کمتر کسی 
نســبت به گزینه های مطرح شــده برای حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری حساسیت نشان می دهد. 
بدون تردید یکــی از چالش های مهــم کاندیدای 
ریاســت جمهوری در انتخابات آینده احیای اعتماد 
اجتماعی و ایجاد امید برای آینده اســت. مهم ترین 
نقطه امیدی که در آینده وجود دارد کاهش مناقشات 
برجامی ایران و آمریکا و بازگشت این کشور به برجام 
و همچنین فوائد قرارداد ایــران و چین برای ایران 
است. مذاکرات برجامی ایران و کشورهای غربی در 
حالی در هفته های اخیر انجام شــده که امیدواری ها 
نســبت به بهبود شــرایط را افزایش داده است. به 
همین دلیل احتمال برداشته شدن همه تحریم های 

ایران در آینده وجود دارد. واقعیت این است که برجام 
ارتباط مستقیمی روی وضعیت معیشتی مردم دارد. 
نکته دیگر اینکه اتفاقاتی در سال های اخیر در کشور 
رخ داده که شکاف بین مردم و دولت را بیشتر کرده و 
این شکاف روز به روز عمق بیشتری پیدا می کند که 
به کاهش مشروعیت منتهی خواهد شد. در نتیجه در 
شرایط کنونی برجام از نظر وضعیت معیشتی مردم، 
شکاف بین دولت و مردم و موضوع مشروعیت دارای 
اهمیت اســت. موضوع مهمی که برای برخی قابل 
درک نیســت. از ســوی دیگر اگر چه قرارداد ایران 
و چین در داخل کشــور با انتقادات و مخالفت های 
زیادی مواجه بود اما تحقق این قرارداد در کوتاه مدت 
می تواند اقتصاد ایــران را رونق بدهد. رونقی که در 
صورت تدابیر دوراندیشانه می تواند تدوام نیز داشته 
باشــد. همه این اتفاقات در حالی رخ خواهد داد که 
تصمیم گیری های داخلی درباره وضعیت معیشــت 
مــردم عقالیی و همراه با آینده نگری باشــد. نکته 
قابل تأمل اینکه گروهی به دنبال این هســتند که 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم در دولت حسن 
روحانی حل نشود و بلکه به دولت آینده سپرده شود 
تا دولت آینده که به این گروه نزدیک تر اســت این 

مشــکالت را حل کند. هدف ایــن عده نیز جناحی 
اســت و معتقدند بهتر است گشایش های اقتصادی 
احتمالی آینده به نام حسن روحانی و حامیان سیاسی 
وی نوشته نشود. واقعیت کنونی جامعه نشان می دهد 
حل مشکالت معیشــتی مردم در کوتاه مدت میسر 
نیست و به همین دلیل کاندیدای انتخاباتی با چالش 
بازگشت اعتماد اجتماعی مردم مواجه هستند. اتفاقی 
که نمی تواند نوید بخش یک انتخابات پرشور باشد. 
در چنین شرایطی کاندیدای انتخاباتی چاره ای به جز 
این ندارند که همه برنامه های خود را به مشــکالت 
معیشتی مردم گره بزنند. در نتیجه می توان شرایطی 
را در نظــر گرفت کــه موضوع معیشــت مردم به 
مهم ترین دغدغه انتخابات آینده تبدیل شود. اتفاقی 
که در گذشته کم سابقه بوده است. در چنین شرایطی 
کســی می تواند بازی انتخابات را به سود خود تمام 
کند که به جای شعار و ارائه تئوری های غیرکابردی 
در مدیریت کشور به شکلی عمل کند که مردم تغییر 
را در وضعیت معیشتی خود به صورت ملموس درک 
کنند. بدون تردید تنها در چنین شــرایطی می توان 
نسبت به برگزاری یک انتخابات پرشور و با مشارکت 

باال امیدوار بود.

تاثیر پارامترهای اقتصادی بر انتخابات
گرانی ها و چشم انداز مبهم اقتصاد کشور به مهمترین دغدغه مردم تبدیل شده است

احسان انصاری

حذف 4 صفر از پول ملی 
در ایستگاه آخر

حذف ۴ صفر از پول ملی که از سوی بانک مرکزی 
با کم رنگ کردن صفرهای اسکناس در سال گذشته 
وارد فاز جدیدی شده بود، به زودی عملیاتی خواهد 
شد.تورم های بی سابقه در اقتصاد ایران به خصوص 
در سال 99 سبب شده که صفرهای قرار گرفته پشت 
عدد و رقم های اسکناس دیگر معنایی جز بی ارزش 
شدن پول ملی نداشــته باشد. حال دیگر تنها شاید 
حســابداران باشــند که به صفرهای پولی ملی دل 
بسته اند و برای اینکه اسناد حسابداری و روش های 

سنتی خود را دچار تغییر نکنند؛ خیلی دل خوشی از 
حذف صفر از پول ملی نداشــته باشند؛ به خصوص 
اینکه سیاســتگذار پولی از ســال گذشــته کم کم 
تالش کرده تا مردم را به شکل و شمایل دیگری از 
اسکناس آن هم با صفرهای کمرنگ شده و به نوعی 
بی ارزش شــده، آشنا کند تا بلکه در صورت تصویب 
و تائید نهایی حذف صفرها از پول ملی، دیگر هزینه 
امحای اسکناس های کهنه و انتشار اسکناس جدید 
نداشته باشــد.خردادماه سال گذشته بود که شورای 
نگهبــان برخی ایرادات را به الیحه حذف ۴ صفر از 
پول ملی وارد دانست و به همین دلیل مجدد الیحه 
به دولت بازگشــت تا بتواند مراحل حک و اصالح را 

مجدد سپری کند و کار برای تبدیل شدن تومان به 
عنوان واحد پول ملی، یکسره شود.در واقع آن روزها 
شورای نگهبان از بندی در الیحه حذف چهار صفر 
از پول ملی صحبت به میان آورده بود که بر اساس 
آن، تعهداتی در برابر صندوق بین المللی پول ایجاد 
شده بود که شورای نگهبان اعالم کرد این تعهدات 
به روشنی مطرح نشــده و دارای ابهام است. اینجا 
بود که جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی پیرامون 
الیحه حذف ۴ صفر از پول ملی برگزار و اعالم شد تا 
زمانی که ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین 
المللی پول رفع نشــده، شورای نگهبان در مورد آن 
اظهارنظر قطعی نخواهد کرد.حاال اما مقامات مسئول 

در بانــک مرکزی اعالم می کنند که تمامی ایرادات 
شــورای نگهبان برای عملیاتی کردن حذف ۴ صفر 
از پول ملی برطرف شده و کار از نظر بانک مرکزی 
تمام شده اســت. پیگیری ها حکایت از آن دارد که 
هفته گذشته جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک 
مرکزی با رئیس مجلس برگزار شده و در آن، عالوه 
بر ارائه توضیحاتی در این خصوص، رئیس مجلس 
وعده داده تا این الیحه را مجدد در اولویت قرار داده 

و به صحن علنی مجلس بیاورد.
در واقع، اکنون حذف ۴ صفر از پول ملی به ایستگاه 
آخر رســیده و منتظر تائید نهایــی در صحن علنی 

مجلس است.

ایران در آزادی اقتصادی 
چه رتبه ای آورد؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به 
بررسی وضعیت آزادی اقتصادی در میان کشورهای 
مختلف پرداخته که نشان از رتبه نامطلوب ایران در 

این حوزه دارد.
به گزارش ایســنا، شاخص آزادی اقتصادی، رابطه 

میان شــرایط آزاد اقتصاد در مسیر تحقق اهداف 
اجتماعی و اقتصادی کشورها را نشان می دهد که 
می تواند منجر به جوامعی ســالم تر همراه توسعه 
انسانی و کاهش فقر شــود.در بررسی جهانی این 
شــاخص، ۱2 عامل در چهار گروه اصلی بررسی 
می شــوند و نتیجه و برآیند کار، امتیاز کشورها و 
سپس رتبه جهانی آنها را مشخص می کند.در میان 
عوامــل تعیین کننده در این شــاخص، حاکمیت 
قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم گری و بازارهای 

باز چهار دســته اصلی را تشــکیل می دهند و در 
زیرشاخه ها مسائلی مانند هزینه های دولت، سالمت 
مالی، اثربخشی قضایی، آزادی کسب و کار، نیروی 
کار و پول و همچنیــن آزادی تجارت قرار دارند.

آخرین بررسی ها نشان می دهد که در سال 202۱، 
امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران حدود ۴7 بوده 
و به این ترتیب در ســال جاری میالدی، ایران با 
افت دو درجه ای، در میان کشورهای جهان در رتبه 

۱۶8 قرار گرفته است.

آنچه که شرایط را پیچیده تر می کند، این است که 
در میان ۱۴ کشــور خاورمیانه و آفریقای شمالی، 
اقتصاد ایران از نظر این شــاخص در رده آخر قرار 
گرفته اســت.اقتصاد ایران از سال ۱99۶، همواره 
از میانگیــن آزادی اقتصادی جهان پایین تر بوده و 
هرچند در دوره برجام روند صعودی آغاز شد اما در 
نهایت در سال 2020 بار دیگر منفی شد و به نظر 
می رســد که این روند در سال جاری میالدی نیز 

ادامه خواهد داشت.
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مرگ 26 شهروند به دلیل خاموشی 
خیابان ها در بهمن 99 

رئیس پلیس راهور تهران گفت: در بهمن ماه سال گذشته 2۶ 
نفر از هموطنان در تصادفات به دلیل خاموشــی معابر تهران 
جان باختند و پس از اینکه روشــنایی ها افزایش یافت، شاهد 

کاهش جان باختگان عابران پیاده بودیم.
سردار محمدحسین حمیدی در نشست خبری که در مقر پلیس 
راهور برگزار شــد، درباره آخرین وضعیت شکایت عنابستانی 
نماینده مجلس که بهمن ماه سال گذشته بر سر ورود غیرمجاز 
به خط ویژه با ســرباز پلیس راهور درگیر شــده بود، گفت: در 
این مورد بی خبرم و من چیزی تاکنون نشــنیده ام. وی درباره 
اینکــه آیا بی اطالعی پلیس به معنای عدم پیگیری شــکایت 
آقای عنابستانی اســت، گفت: من این موضوع را االن شنیدم 
و همانطور که گفتم چیزی در مورد آن نمی دانم و کســی هم 

چیزی به من نگفته است.
وی درباره اینکه آیا پلیس برنامه ای برای اســتفاده از پهپاد در 
معابر داخلی پایتخت دارد یا خیر، گفت: در سطح جاده ها برای 
مدیریت ترافیک و اعمــال قانون خودروهای متخلف از پهپاد 
اســتفاده شده است، اما پهپاد برای حوزه جاده ای بیشتر مدنظر 
اســت و در حوزه شهری در این رابطه فعاًل طرحی نداریم زیرا 
دوربین ها و امکانات کنترلی و نظارتی ما به خوبی کار می کند.

وی ادامه داد: در بهمن ماه ســال گذشته 2۶ نفر از هموطنان 
در تصادفات به دلیل خاموشی معابر تهران جان باختند و پس 
از اینکه روشــنایی ها افزایش یافت، شاهد کاهش جانباختگان 

عابران پیاده بودیم.
حمیدی خاطرنشــان کرد: متاســفانه کارتن خواب هایی که در 
حاشیه معابر تهران تردد دارند، در سال گذشته سهم زیادی را 
در تصادفات داشتند که تالشهای زیادی برای جمع آوری آنها 

صورت می گیرد اما کافی نیست.

افزایش 4 برابری سرعت ابتال و 
بستری کرونا در موج چهارم

ســخنگوی وزارت بهداشــت با اشــاره به افزایش چشمگیر 
موارد ابتال و بســتری کرونا از مردم خواســت تــا در اجرای 

محدودیت های کرونایی همکاری الزم را داشته باشند.
دکتر سیما سادات الری، گفت: سرعت افزایش ابتال و بستری 
در هفته ســوم از موج چهارم بیماری در کشــور نزدیک به ۴ 
برابر مدت مشــابه در موج های دوم و سوم است که مطمئناً در 
صورت تداوم این روند تند صعودی باید شاهد تجربه روزهایی 
به مراتب سخت تر از گذشته در مدیریت اپیدمی در کشورمان 

باشیم.
وی افرود: کرونا این بار سرکش تر و مهاجم تر است و ویروس 
جهش یافته قدرت ســرایت باالیی دارد و در کشور غالب شده 
اســت و همانطور که بارها اعالم کرده ایــم هرگونه تالش از 
سوی پرسنل ســختکوش نظام سالمت بدون همکاری مردم 

در عمل به توصیه های بهداشتی به نتیجه مطلوب نمی رسد.

تجمع بازنشستگان کارگری مقابل مجلس:

دریافتی مان هنوز نصف خط فقر است 

بازنشســتگان کارگری تهران با حضور مقابل مجلس شورای 
اســالمی، خواســتار پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان 
شدند. روز گذشته از ساعت ۱0:30 جمعی از کارگران بازنشسته 
در اعتراض به احکام صادره توســط سازمان تأمین اجتماعی 
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع اعتراضی برگزار کردند. 
حاضران در تجمع با بیان اینکه از نمایندگان مجلس درخواست 
داریم به قانون گریزی ورود کنند و اجازه ندهند معاش کارگران 
بازنشســته تا این حد دچار بحران باشد، خواستار رفع تبعیض 
و اصــالح احکام حقوقی شــدند.  آن هــا می گویند: علیرغم 
اینهمه وعده و وعید، هنوز دســتمزدمان نصف خط فقر است؛ 
متناسب ســازی دور اول در افزایش حقوق ها منظور نشــده و 
متناسب ســازی دور دوم نیز اجرا نشده است؛ چه کسی باید به 
داد ما برسد؟ آن ها اعالم کردند: معاش شایسته، درمان رایگان 
و خدمات حمایتی مکفی، حق کارگران بازنشسته کشور است.

ایران موفق به تولید
 واکسن آنفلوآنزا شد

در سال گذشــته واکســن آنفلوآنزای فصلی از سایر کشورها 
تأمین می شد اما یک شــرکت دانش بنیان ایرانی با استفاده از 
یک پروتئین نوترکیب، واکســن را به تولید رســانده و پس از 
مطالعات بالینی درصدد است به میزان 3 تا 5 میلیون دوز تولید 
داشته باشد.مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده واکسن 
آنفلوآنزای فصلی انســانی گفت: در سال گذشته این واکسن 
از سایر کشورها تأمین می شــد اما توانستیم در این شرکت با 
اســتفاده از یک پروتئین نوترکیب، واکسن را به تولید برسانیم 
که اکنون در مرحله مطالعات بالینی اســت. مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان تولیدکننده واکسن آنفلوآنزای فصلی انسانی با بیان 
اینکه برای تولید این واکســن، خط تولید و تکنولوژی صفر تا 
صدی را ایجاد کردیم، گفت: 30 تا ۴0 درصد مواد اولیه از خارج 

تأمین می شود که درصدد هستیم این میزان را کاهش دهیم.

بازتاب

نوشداروی بعد از 
مرگ سهراب!

با آنکه امیدی به خواندن این مطالب از سوی مسوالن نیست 
و چنین نوشــتارهایی به مثابه نشستن و گریستن پای روضه 
خود است ولی ما می نویسیم تا بدانند و بگویند و بنویسند که ما 
گفتیم آنچه می باید می گفتیم. در یاداشت منتشر شده با عنوان 
»دموکرات نیستیم اما دموکراسی می خواهیم« بر آن بودم که 
نقدی بر رفتار اجتماعی مردم در مواجهه با کرونا داشــته باشم 
و به قولی سوزنی باشد بر خویشتن خویش که با خودمحوری 
و نادیده انگاشــتن حقوق دیگران نمی تــوان دموکرات بود و 
توقع بر قراری دموکراسی داشت چراکه دموکراسی مترادف با 
دیگرخواهی و احترام به حقوق و نظر دیگران است. اما بسیاری 
از مخاطبان از نحوه مدیریت بخش سالمت کشور انتقاد داشتند 
که انتقادی به حق اســت؛ هرچند معتقــدم باید نقد را از خود 
آغاز کرد. اما اینبار نوبتی هم که باشد، نوبت نقد بی سامانی در 
نظام مدیریت ســالمت کشور است و حوالت کردن جوالدوزی 
به مسوالنی که بر کرسی وزارت و وکالت و ریاست تکیه زده اند 
و از ابتــدای بحران کرونا با تصمیم های دیرهنگام و متناقض 
کارنامه ضعیفی در مدیریت کرونا از خود بجا گذاشــته اند. در 
همین خصوص به چند نمونــه از عملکرد متناقض و پر ابهام 
ســتاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشــت در ماه های اخیر 
اشــاره می کنم. پس از آنکه بســیاری از استان ها در وضعیت 
قرمــز کرونایی گرفتار آمدند و آمار رســمی قربانیان کرونا به 
روزی ۴00 نفر رسیده بود ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به 
وضع قانون منع تردد شــبانه گرفت. قانونی که مثل بسیاری 
دیگر از قوانین هیچگاه درست اجرا نشد بطوری که بسیاری از 
مردم بی آنکه عذر موجهی داشته باشند به سادگی و به واسطه 
همان معضل دیرینه جامعه ما یعنی آشناســاالری برگه های 
مجوز تردد در جیبشــان بود و در خیابان ها جوالن می دادند یا 
به ســفر می رفتند و هنوز هم چنین است. اما در نیمه نخست 
اسفند ماه سال گذشته بر اســاس تصمیم ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و ســازمان سنجش و وزارت بهداشــت دو آزمون نظام 
مهندسی و دستیاری پزشکی به اردیبهشت سال ۱۴00 موکول 
شــدند. اما به فاصله یک هفته پس از آن در تصمیمی عجیب 
در نیمه اســفند در حالی که خوزستان در تب کرونا می سوخت 
و مدیران بیمارستان ها و استاندار خوزستان به دفعات از رئیس 
جمهور و مســوالن ذی ربط تقاضای تعطیلی چند روزه استان 
خوزستان را داشتند و فقط مانده بود که التماس کنند، که البته 
تالشــی بی حاصل بود، آزمون سراسری دکتری تخصصی با 
حدود ۱85 هزار نفر داوطلب برگزار شــد آنهم در شرایطی که 
به گفته بســیاری از داوطلبان بجز حوزه امتحانی که مسوالن 
ســنجش از آن دیدن کردند و عکس یادگاری گرفته شد، در 
برخی حوزه ها صندلی ها بگونه ای تعبیه شده بودند که داوطلبان 
نفس هایشان به پشت گردن هم می خورد و سختگیری خاصی 
در خصوص رعایت پروتکل ها وجود نداشت و با همان ویژگی 
تاریخی ما یعنی »َمشتی گری« و الفاظی چون »َدِم شما گرم« 
و یا همشــهری و هم لهجه با مراقبان جلســه بودن هرکس 
می توانست در میانه های جلسه ماســک خود را بردارد. اصرار 
مسوالن ســازمان ســنجش برای برگزاری آزمون دکتری و 
بی توجهی مسوالن مربوطه به تقاضای انبوهی از داوطلبان که 
نگران سالمت خود بودند مبنی بر تعویق زمان آزمون آن هم 
در شرایطی که دو آزمون نظام مهندسی و دستیاری پزشکی به 
تعویق افتاده بودند این شائبه را ایجاد کرد که گویی خون برخی 
رنگینتر است و جانشان عزیزتر! با این حال هیچ مقام مسولی تا 

کنون توضیحی در این خصوص ارائه نکرده است!
در آن روزها پیش بینی وقوع شــرایط بحرانی در فروردین ماه 
۱۴00 بــه دلیل تراکــم باالی مردم در خیابان ها و شــلوغی 
بازارهای شــب عید و دیدو بازدیدها و سفرهای نوروزی، کار 
سختی نبود و همچون روز روشن بود که در کنار شلوغی های 
شــب عید، صدور فله ای مجوزهای تردد و اصرار به برگزاری 
آزمون سراسری دکتری و بسنده کردن به توصیه برای ممانعت 
از ســفر، کشور را به چه شــرایط مهلکی نزدیک خواهد کرد. 
بطوری که از نخستین روزهای سال جدید آمار رسمی مبتالیان 
و قربانیان روز بــه روز افزایش یافت تا آنجا که این روزها بار 
دیگر مســوالن وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا از 
خواب بیدار شــده اند و تازه فهمیده اند که این بار نیز همچون 
گذشته وقت آن رسیده است تا نوش داروی بعد مرگ سهراب 
را آماده کننــد! در این میان عملکرد رســانه ملی به ویژه در 
ویژه برنامه های نوروزی را نباید از قلم انداخت. رسانه ملی که 
پیشانی تبلیغاتی نظام محسوب می شود و نقش برجسته ای در 
مقوله فرهنگ ســازی بر عهده دارد عملکردش در برنامه های 
نوروزی به گونه ای بود که گویی رســانه ملی مســولیت ستاد 
عادی سازی کرونا را عهده دار شده است! مجریان و میهمانان 
برنامه ها با رعایت پروتکل های بهداشــتی بیگانه بودند و این 
رفتار ناخودآگاه امر را بر مخاطبان مشتبه می ساخت که گویی 
شرایط کاماًل عادی اســت! حال اگر تمامی آنچه که تاکنون 
اشــاره شد را در یک ســو قرار دهیم و در سوی دیگر سخنان 
رئیس جمهور روحانی در هفتم فروردین ماه که به عنوان رئیس 
ستاد ملی مقابله با کرونا، درست در روزهایی که آمار مبتالیان 
رشد صعودی پیدا کرده بود خبر از پایان پیک کرونا داد و مدعی 
شــد که مقابله با آن از روز اول هم آســان تر شده است! آنگاه 

فهمیدن وضعیت کنونی کشور چندان سخت نیست. 

نقد هفته

واکسن کرونا در جهان تنها دو دالر قیمت 
دارد و اینجا در بازار سیاه ایران قیمتش بین 
۴5 میلیون تا ۶0 میلیون تومان است. آن 
هم به شــرط اینکه پیدا کنی. »اینجا که 
واکسن نیســت. باید زنگ بزنم به رابطم 
توی بیمارستان. اون باید واکسن را بکشه 
بیــرون از اونجا. زمان می بــره. کار یکی 
دو روز نیســت. عجله که نداری؟« از 50 
دالل راسته ناصر خســرو تنها چند نفری 
ادعا می کنند که واکسن کرونا دارند. البته 
خودشان ندارند. باید به کسی زنگ بزنند و 
رابطشــان واکسن را جور کند. اولین دالل 
قول واکسن را حداقل برای دو هفته آینده 
می دهــد. »دو هفته دیگه زنگ بزن. االن 
تو بازار موجود نیســت. آن وقت هم شاید 
باشــد. قیمتش ۴5 تــا ۴۶ میلیون تومان 
است. اما االن اگر کسی بگوید واکسن دارد 
دروغ گفته. یا آب مقطر دســتت می دهند 
یا بیعانه می گیرند و غیب می شوند.« بقیه 
متفق القول می گویند واکسن کرونا نیست. 
پیرمردی می گوید گیــرم که پیدا کردی، 
کجا می خواهی واکسن را بزنی. باید ببری 
بیمارستان. آنجا هم درجا دست بند می زنند 

دستت. اصاًل نگرد نیست.«
واکسن هست اما اینجا نیست! ��

خبرهــا می گوید تــا االن 80 هــزار دوز 
واکســن کرونا وارد ایران شــده. واکسن 
روسی، هندی و چین. دالالن ناصر خسرو 
می گویند حتی یک دوز واکسن توی بازار 
سیاه پیدا نمی شود. آی جی آی وی هست و 
رمدسیویر اما واکسن کرونا نه. حتی رنگش 
را هــم ندیده اند. چون هر چقدر واکســن 

وارد شده دست دولت است و دانشگاه های 
علوم پزشــکی. اما یکــی از دالالن ناصر 
خســرو می تواند واکســن را جور کند. دو 
دوز واکســن اســپوتنیک روسی. می گوید 
همین امروز به رابطم زنگ می زنم. او باید 
واکسن را از بیمارستان بکشد بیرون. یعنی 
بیرون که نه. چــون در دمای خاصی باید 
نگهداری و تزریق شود. »میری بیمارستان 
واکسن رو می زنی. قیمتش ولی 50 تا ۶0 
میلیون تومان است. حاال یا دو میلیون کمتر 
یا بیشــتر.« گویا افراد زیادی دنبال خرید 
واکسن کرونا نیستند. چون می دانند در بازار 
ســیاه وجود ندارد. اما یکی دیگر از دالالن 
می گوید به چند رابطش در بیمارستان زنگ 
میزند و اگر پیدا کرد خبر می دهد. می پرسد 
»چند دوز می خواهی؟ آقایی دیروز اینجا بود 
که ۶ دوز می خواست. برای سه چهار نفر.«

چرا ناصر خسرو؟ برو بیمارستان! ��
خبرها زود می رســد. دیروز دبیر کل خانه 
بود »واکسن های  گفته  پرســتار کشــور 

کرونــا به صاحبــان اصلی خود نرســیده 
و از کانال هایــی بــه افرای غیــر از کادر 
درمان رسیده اســت.« حاال هم چند تایی 
از دالالن ناصر خســرو خبر را شنیده اند و 
می گویند »اینجا دنبال واکســن نگرد. برو 
بیمارســتان. همونجا برات می زنن. شنیدم 
اگر آشــنا داشــته باشــی حله.« اما روند 
تزریق واکســن کرونا چگونه اســت و آیا 
واقعاً خارج از لیست می توان واکسن کرونا 
گرفت؟ م.ش پزشک بخش کرونای یکی 
از بیمارستان های دولتی است. او می گوید 
خودش و همکارانش دو دوز واکسن کرونا 
را گرفته اند. واکســن روسی. اما زمانی که 
بــرای تزریق دوز دوم رفته اند دو ســه نفر 
غریبه در صف تزریق بوده اند. مطمئن است 
که کادر درمان نبوده اند. او توضیح می دهد 
که البته روند تزریق روندی طوالنی است. 
کلیه اطالعات افراد را وارد سیستم می کنند 
با کد ملــی موجود در سیســتم مطابقت 
می دهند و روند طوالنی دارد. حداقل یک 

ســاعت طول می کشد. کمتر پیش می آید 
که بتوان ســهمیه واکســن فردی را فرد 

دیگری زد.
واکسیناسیون در میانه تعطیالت ��

اما پزشــک یکی دیگر از بیمارســتان ها 
می گوید در بیمارســتان مــا کادر بخش 
کرونا دو دوز واکسن را گرفتند. اما درست 
در وســط تعطیالت نوروز برای تزریق دوز 
اول به بعضی از همــکاران ما زنگ زدند. 
خیلی ها سفر بودند و نتوانستند دوز دوم را 
بگیرند.او می گوید بسته های واکسن 5 تایی 
است و وقتی یک بسته را وارد دمای محیط 
می کنی بایــد ســریعاً آن را تزریق کنی. 
احتمااًل واکســن آنهایی که نبوده اند را به 
فرد دیگری داده اند. چون زمانی که ما برای 
تزریق دوز دوم رفتیم، متوجه شدیم افرادی 
که از همکاران ما نبودند دوز اول را دریافت 
می کنند. این همان خبری است که چندی 
پیش منتشر و تأیید شد. انتقاد از پارتی بازی 
در تزریق واکســن کرونا. حسین کرمانپور 
نظام  روابــط عمومی ســازمان  مدیرکل 
پزشکی ضمن تأیید تلویحی این خبر گفته 
بود: احتمااًل چنین چیزی درست است چرا 
که این واکسن ها یخ زده هستند و هنگامی 
از حالت یخ زده در می آیند اگر تزریق نشوند، 
باید دور ریخته شوند و به همین دلیل برای 
این که واکســن ها دور ریخته نشود در آن 
لحظه شخصی را پیدا می کنند و واکسن را 
به او می زنند. او البته گفته بود »این حالت 
به ندرت پیش می آید مگــر اینکه برنامه 
از پیش تعیین شــده و غرض ورزی در کار 

نباشد« که گویا هست.

واکسن کرونا در بازار آزاد ۶۰ میلیون تومان فروخته می شود

بازار سیاه واکسن  محمدصادق کلبادی

دوشنبه شب دو تن از محیط بانان باسابقه استان زنجان در منطقه حفاظت 
شده »فیله خاصه« درحالی که در تعقیب یک خودروی نیسان متعلق به 
شکارچیان غیرمجاز بودند با اسلحه جنگی مورد حمله قرار گرفته و جان 

خویش را از دست دادند.
این نه اولین حمله منجر به قتــل و نه با وضعیت موجود آخرین آن 
خواهد بود که حافظان محیط زیســت کشور )جنگل بانان و محیط بانان( 
را به کام خویش خواهد کشــید.حمله و قتل محیط بانــان در ایران در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نگران کننده و کم سابقه است. در 
90 سال گذشته در کشور وســیعی چون ایاالت متحده آمریکا و برغم 
دسترسی آزاد شهروندان آن به انواع سالح های گرم، 25 محیط بان کشته 
شــده اند که علت 95 درصد مرگ آنان نیز حوادث و ســوانح بوده است 
اما در ۴0 ســال گذشــته در ایران بیش از ۱۶0 محیط بان و جنگل بان 
جان خود را از دســت داده اند. همچنین بیش از ۴00 نفر نیز مضروب و 
مجروح و دچار نقص عضو دائم شده اند.تسلسل این اتفاق و عدم حمایت 
از محیط بانان در برابر شکارچیان بی رحم نشان از یک خأل بزرگ قانونی 
و فرهنگی در سطح کشور دارد.وجود سالح گرم غیرمجاز قاچاق شده به 
داخل کشور به دلیل فقدان حکومت های مسئول در همسایگان شرقی و 

غربی )افغانســتان، پاکستان و عراق(، عدم بسترسازی مناسب فرهنگی 
بــرای حفاظت و صیانت عمومی و مردمی از منابع گیاهی و جانوری در 
معرض انقراض کشور، فقدان تشکیالت زبده، حرفه ای و دارای امکانات 
و تجهیزات مناسب و آموزش مستمر نیروهای توانمند و تأمین مناسب 
معیشــتی، مالی و لجستیکی آنها و همچنین ضعف مفرط حمایت های 
قانونی از ضابطان قانون در حوزه صیانت از محیط زیست از جمله عوامل 
تشدید خشونت علیه منابع موجود محیط زیستی کشور و همچنین علیه 
نیروهای محیط بانی اســت. الزم است یک بار و برای همیشه گام های 
جدی برای هوشمندســازی پایش مناطق و ضرورت حمایت قضایی از 
محیط بانان برداشته شــود. در حال حاضر متاسفانه به جای ۱00 هکتار 
که محدوده ای اســتاندارد براســاس معیارهای جهانی است بیش از 7 
هزار هکتار از مراتع و مناطق شکار ممنوع، تحت پوشش هر محیط بان 
قرار دارد که الزم اســت با روش های هوشمندســازی پایش و با نصب 
دوربین ها و سایر امکانات نظارتی الکترونیکی به محیط بانان کمک شود تا 
اطالعات برخط به ادارات کل محیط زیست استان ها برای اتخاذ تصمیمات 
پیشگیرانه ارسال شود.متاسفانه تا زمانی که محیط زیست به عنوان اولویت 
دولت، مجلس، مسئوالن و حتی بخش زیادی از مردم مطرح نبوده و تا 
آن هنگام که محیط زیســت اولویت اول کشور قرار نگیرد هر روز شاهد 
تکرار مشــکالتی مانند قتل محیط بانان، مــرگ جنگلبانان، ریزگردها، 

قاچاق چوب، حیوان آزاری، شــکار و قاچاق حیات وحش و بیابان زایی ها 
خواهیم بود. این بار نیز تا چند روزی، بازار تسلیت و همدردی مسئوالن با 
محیط بانان و خانواده های داغدارشان داغ خواهد شد و بعد همانی می شود 

که تا کنون بود؛
دوباره صفیرگلوله تفنگ های دشمنان محیط زیست ایران، در جای جای 
این کشور، هر روز زوزه کشان، سینه یکی از محیط بانان، این حافظان و 
عاشقان طبیعت را شکافته و این قصه پر درد را ظاهراً پایانی نیست وآنچه 

به جایی نرسد البته فریاد است.

جنایت بی مکافات 
محیط بانان همچنان می میرند

شفیع بهرامیان

پالک مخدوش؛ 
جرم در جرم

تــا چند ماه پیــش اگر جرائمی ماننــد تغییر در 
ارقام پــاک خودرو یا مخــدوش کردن آن در 
محدوده های پیرامون طــرح ترافیک و کاهش 
آلودگی هوا به چشم می خورد، حاال اما با اجرای 
طرح منع تردد شبانه این جرم به ساعات پایانی 
شب رسیده و کم و بیش در بیشتر معابر رانندگانی 
را می توان دید که با پوشــاندن، ســوزاندن و یا 
دستکاری پاک خودرویشــان اقدام به تردد در 

ساعات ممنوعه می کنند.
گر چه تاکنون آمار رسمی درباره میزان افزایش 
مخدوش کردن یا تغییــر در ارقام پاک خودرو 
درپی اعمال محدودیت های شبانه تردد به خاطر 
کرونا اعام نشده اســت، اما آنچه که از شواهد 
پیداســت، اعمال محدودیت های تردد شبانه در 
کشور سبب شده تا برخی از رانندگان برای فرار 
از جریمه اقدام به پوشــش پاک خودرو یا حتی 

تغییــر در ارقام آن کننــد. موضوعی که پیش از 
این نیز در اطراف معابر ورودی به محدوده طرح 
ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا نیز به چشم 

می خورد.
در این میان اما بخش قابل توجهی از رانندگانی 
که دســت به انجام چنین اقداماتــی می زنند از 
پیامدها و ابعاد آنچه که انجام می دهند بی خبرند 
و همین بی خبری نیز ســبب می شود تا آنان به 

دردسرهای بزرگتری دچار شوند.
علی نجفی توانا، جرم شــناس است، او در گفت 
و گو با ایســنا در خصوص مجــازات مخدوش 
کردن پاک گفت: بحث تغییر پاک یا ســایر 
مشخصات وســیله نقلیه، یا توجه به نوع کاربرد 
و اهداف شخص مرتکب دارای کیفر و مجازات 
مختلفی است.  گاهی شــخص شماره، پاک، 
بدنــه و .. خودروی متعلق به خــود را تغییر می 
دهد و گاهی مرتکب سرقت می شود و با اهداف 
خاصی شماره خودروی سرقتی دیگری را بر آن 

می گذارد. 
این جرم شناس اظهار کرد: در رابطه با اقداماتی 
مانند تغییر پاک، تعویض پاک یا تغییر شماره 
بدنه اتومبیل و ..، باید به این موضوع توجه کرد 

که قانون به منظور حفظ هویت وســیله نقلیه و 
جلوگیری از ایجاد تغییرات شــخص مرتکب را 
طبق ماده 720 قانون تشــدید مجازات مربوط 
به جرائم راهنمایــی و رانندگی، مجازات تعیین 
می کند و این مجازات تقریبا جنبه تعزیری دارد و 
صرفا در رابطه با تغییر، تعویض پاک یا شماره 

شاسی موتور و .. است. 
وی افزود: به نظر بنده این قانون برای جلوگیری 
از وقــوع جرایم دیگر به تصویب شــده و جرم 
انگاری شده است. پس عاوه بر اینکه این اقدام 
می توانــد موجب وقوع جرائم دیگر شــود و این 
خودرو ابزاری برای جرایم دیگری مثل ســرقت 
شــود، مانع از شناســایی اتومیل خواهد شد. از 
سوی دیگر به نوعی جلوگیری از برخورد قانونی 
نسبت به این نوع متخلفین می شود.  نجفی توانا 
گفت: اما شیوه عادی تر این تخلف را در رابطه با 
برخی از موتوسوارها و خودروها می بینیم. افرادی 
که بــرای ورود به محدوده های ممنوع ترافیکی 
پاک خودرو خود را ناخوانا می کنند تا به نوعی 
از تحمل واکنش های قانونی و رسمی فرار کنند. 
در این راســتا قانونگذار در راستای جلوگیری از 
چنیــن جرایم جنایی این تغییر و اصاح را بدون 

مجوز نهاد های مربوطه جرم تلقی می کند حتی 
اگر هیچ استفاده ای از آن نشود. 

وی اظهار کرد: جرایــم راهنمایی و رانندگی از 
جمله جرایم جنحه ای در نظام سابق قانونگذاری 
تلقی می شد. بعد از انقاب اسامی در واقع این 
قانون در چارچوب جرائم تعزیری قرار دارد، یعنی 
مجازات های آن مقرر برای جرائم تعزیری است 

و شش ماه تا دو سال نیز قابل کیفر است. 
این جرم شــناس تاکید کرد: آنچه مسلم است 
این اســت که افرادی که اتومبیل متعلق به خود 
را دچار تغییراتی می کنند محض خوشــگذرانی 
نیســت و اهداف مجرمانه ای در ذهن مرتکب 
جرم وجود دارد که هــدف از آن به نوعی آماده 
کردن وسیله نقلیه برای جلوگیری از اعمال قانون 

یا ارتکاب جرائم دیگر است. 
نجفی توانا در پایان تاکید کرد: پس اگر برخی از 
شهروندان تصور می کنند که با پوشاندن پاک 
یا هرگونه تغییر در پاک وسیله نقلیه می توانند 
محدودیت های تردد شبانه یا طرح ترافیک و .. 
را دور بزنند. باید بدانند که اقدامشــان نه صرفا 
یک تخلف رانندگی بلکه جرم اســت و مجازات 

درپی خواهد داشت.

پارمیس طهماسب زاده

اطالعیه ناجا برای ماه رمضان

 فعالیت اماکن غذایی منوط 
به مجوز ستاد کرونا

نیــروی انتظامــی جمهوری اســالمی ایران در 
اطالعیه ای بر توجه عموم مردم به ویژه صاحبان 
و متصدیان واحدهای صنفــی و اماکن عمومی 
به رعایت و اجرای برخــی موارد در جهت حفظ 

حرمت ماه مبارک رمضان تاکید کرد.
به گزارش پایــگاه خبری پلیس، نیروی انتظامی 

جمهوری اســالمی ایــران در اطالعیه ای حلول 
ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم و دعا و 
نیایش، ماه تزکیه و خودسازی را تبریک گفت و 
با اشاره به اهمیت تکریم و تعظیم شعائر اسالمی 
بر توجه عموم مردم به ویژه صاحبان و متصدیان 
واحدهای صنفــی و اماکن عمومــی به رعایت 
و اجــرای برخــی موارد در جهــت حفظ حرمت 
مــاه مبارک رمضان تاکید و اعــالم کرد: »روزه 
داران گرامی، در جهت تقویت خویشــتن داری و 
گسترش ارزش های اخالقی و رعایت حرمت این 

ماه عزیز از هرگونه تظاهر به روزه خواری و سرو 
غذای ســرد یا گرم در پارک ها، تفرجگاه ها، معابر 

عمومی و … اکیداً خودداری کنند.
در حــال حاضر به دلیل شــرایط قرمز و پرخطر 
شــهرها ناشی ازشــیوع ویروس منحوس کرونا، 
مراکز پذیرایی بین راهی، پایانه های مسافربری، 
فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و بیمارستان ها 
مجــاز به فعالیت و ارائه خدمات نیســتند این در 
حالیســت که اگر وضعیت فعلی به حالت عادی 
رســید، این مراکز برابر پروتکل های بهداشــتی 

ابالغی از ستاد ملی مقابله با کرونا و صدور مجوز 
از ســوی این ســتاد و رعایت دستورالعمل های 
صادره مبنی بر فعالیــت آن مراکز می توانند به 
ارائه خدمت به شهروندان در ماه مبارک رمضان 

بپردازند.
از هموطنان به ویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی 
انتظــار می رود با رعایت نکات بهداشــتی و ضد 
عفونی کردن مــداوم خودروها، از تظاهر به روزه 
خواری و اســتعمال دخانیــات در داخل خودرو و 

ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند.
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حوادث

کارگــر اخراجی بــرای انتقام جویی از 
برادران فرش فروش ابتدا یکی از آنها 
را گروگان گرفت اما وقتی در نقشه اش 
ناکام ماند تصمیم به سرقت گرفت که 

در نهایت دستگیر شد.
چنــد روز قبل مردی جــوان به یک 
مغازه فرش فروشی در تهران رفت تا با 

صاحب اصلی مغازه صحبت کند. 
او از مدتی قبل در همین مغازه کارگری 
می کرد، اما به تازگی اخراج شده بود و 
آن روز تصمیم گرفته بود با مرد مغازه دار 
صحبت  به کار  بازگشــت  درخصوص 
کند. اما حرف های آنها نتیجه نداشت و 
کارگر اخراجی که فکر همه چیز را کرده 
بــود، پیش از خداحافظــی به صاحب 
مغازه آبمیوه مسموم خوراند و باعث شد 

که او نیمه هوش شود. 
سپس با تهدید اســلحه از او خواست 
تا آرام و بی ســر و صدا از مغازه خارج 
و ســوار بر خــودروی وی که مقابل 

فرش فروشی پارک بود، شود. 
به ایــن ترتیب کارگر اخراجی، صاحب 
مغــازه را ربــود و به ســمت یکی از 
حرکت  کشور  غرب  شهرســتان های 

کرد.
این درحالی بود که گــروگان به دلیل 
مصرف آبمیوه مسموم، بیهوش شد و 
وقتی چشمانش را باز کرد در یک خانه 

روستایی زندانی شده بود.
شکایت ��

با ناپدید شدن مرد فرش فروش، خانواده 
وی راهی اداره پلیس شدند و گم شدن 

او را خبر دادند. 
با شروع تحقیقات، مأموران به بررسی 

دوربین های مداربســته مغازه پرداختند 
و معلوم شــد مرد مســلح اقــدام به 
ربودن صاحب مغازه کرده اســت. برادر 
گــروگان که او هم در فرش فروشــی 
کار می کرد به محض دیدن گروگانگیر 
وی را شناسایی کرد و گفت او مهدی 
نــام دارد و پیش از ایــن در مغازه کار 
می کرده اســت اما برادرش )گروگان( 
به تازگــی او را اخراج کرده بود، چرا که 
او به خوبی کارهایش را انجام نمی داد و 

مسئولیت پذیر نبود.
ایــن اطالعــات نشــان مــی داد که 
کارگر اخراجی با انگیزه انتقام نقشــه 

گروگانگیری کشیده است. 
با افشــای این حقیقت، نام مهدی در 
لیســت افراد تحت تعقیب قرار گرفت و 

مشخص شد که وی پس از ربودن مرد 
فرش فروش به زادگاهش که روستایی 

در غرب کشور بوده رفته است.
رهایی گروگان بعد از 72 ساعت ��

درحالی کــه هنــوز ردی از گروگان و 
گروگانگیر به دست نیامده بود متهم که 
متوجه شده بود پلیس در تعقیبش است 
3 روز بعد گروگانش را رها کرد و فراری 
شــد. گروگان رها شــده می گفت که 
متهم 3 روز وی را با دست و پای بسته 
در اتاقی زندانی کرده و از او درخواست 

پول می کرده است.
نقشه سرقت ��

مرد گروگانگیر که در اجرای نقشه اش 
ناکام مانــده بود، حــدود 2 هفته بعد 
دوباره راهی تهران شد و قدم در مغازه 

فرش فروشی گذاشت.
این بار برادرکوچک تر در مغازه بود که 
متهم با تهدید اسلحه دست و پای او را 
بست و همه پول و دالرهای موجود در 

گاوصندوق مغازه را سرقت کرد. 
او حتــی مقدار زیادی زعفــران را که 
بــرادران فرش فــروش به تازگی هدیه 
گرفته بودند دزدید و با ربودن خودروی 

برادرکوچکتر، اقدام به فرار کرد. 
او قصد خروج از تهران را داشــت که 
مأموران پلیس به دلیل سرعت باال، به او 
دستور توقف دادند. راننده اما بدون توجه 
بــه اخطار پلیس تصمیم به فرار گرفت 
که عملیات تعقیب و گریز آغاز شــد و 
سرانجام در جریان تیراندازی متهم به 
دام افتاد. مأمــوران از داخل خودروی 
وی، اسلحه را کشف کردند و متهم در 
بازجویی ها به گروگانگیری و ســرقت 
اقرار کرد. وی انگیزه اش را انتقام جویی 

از گروگان ها دانست. 
او گفت صاحبــکارش بدون دلیل او را 
اخراج کرده و در شــرایط کرونایی کار 
دیگری هم پیدا نکرده است. به همین 
دلیل و به خاطر شرایط بد مالی تصمیم 

به گروگانگیری گرفته است. 
وی گفت: پــس از گروگانگیری وقتی 
متوجه شــدم پلیس در تعقیبم اســت 
گروگان را با دســت و پای بســته رها 
کردم، اما چون همچنــان به پول نیاز 
داشتم نقشه سرقت کشیدم که دستگیر 

شدم. 
متهم با دســتور قاضی عظیم سهرابی، 
بازپرس جنایی تهران بازداشت شده و 

تحقیقات از وی ادامه دارد.

انتقام کارگر اخراجی از برادران فرش فروش

چه کسانی با پرونده میالد حاتمی 
مرتبط شده اند؟

ســخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد از مسئوالنی که درباره اعالم 
وضعیت قرمز و تعطیل کردن سفرهای نوروزی و قرنطینه شهرها 
قصور یا تقصیر داشــته اند، پاسخ قانونی مطالبه می شود. او درباره 

پرونده میالد حاتمی هم توضیح کوتاهی ارائه کرد.
در نشست خبری امروز ســخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از او 

پرســید: درباره کرونا بسیاری از اشخاص می گویند عدم تصمیم 
گیری برای تعطیلی سفرها و اعالن وضعیت قرمز در نوروز باعث 
بروز مرگ و میرهای زیادی در هفته های اخیر شده است. آیا قوه 

قضاییه درباره قصور یا تقصیر مسئوالن مربوطه ورود می کند؟
اسماعیلی در پاســخ به این سئوال گفت: اگر برای ما محرز شود 
قصور یا تقصیر مسئوالن باعث ورود خسارت به شهروندان شده، 

باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند. 
پاسخگویی در نظام ما یک اصل است و باید افراد نسبت به رفتار 
و تصمیمات خود پاسخگو باشند. این که پاسخ قانع کننده است یا 

نه، باید ارزیابی شود.
ســخنگوی قوه قضاییه ادامــه داد: در این زمینه هم ســئوال و 
بازخواست انجام می شود و متناسب با پاسخهای دریافتی تصمیم 
مقتضی گرفته می شود. در ســئوال دیگری خبرنگاری پرسید در 
پرونده میالد حاتمی چه تصمیمی گرفته شــده و آیا این که وی 
با اشــخاصی در داخل ارتباط داشته یا نه؟ اســماعیلی در پاسخ 
گفت: این پرونده در دادسراســت و چــون تحقیقات درباره متهم 
مزبــور تکمیل نشــده اظهارنظر درباره آن مقدور نیســت. بعد از 

رسیدگی های قضایی نتایج اعالم می شود.

معــاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناســایی و برخورد با تولید 
کنندگان و انتشــار دهندگان کلیپ هایی تحت عنوان« دوربین 
مخفی جنجالی در فضای مجازی و به خصوص شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام« که بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به این کار 
می کننــد، در کارگروه ویژه پلیس فتا خبر داد. ســرهنگ رامین 
پاشــایی افزود: بر اســاس رصدهای صورت گرفته در فضای 
مجازی و گزارش های متعدد دریافتی از سوی کاربران به پلیس 
فتا مشخص شد عده ای از افراد با اهداف مختلف از جمله افزایش 
تعداد دنبال کننده اقدام به تهیه و انتشارکلیپ هایی تحت عنوان« 
دوربین مخفی جنجالی در فضای مجازی و به خصوص شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام«با مضامین مختلف از جمله سرقت صوری 
خودرو و گوشــی تلفن همراه اشــخاص، بازسازی صحنه های 
متفاوت قتل و زد و خورد در انظار عمومی و محیط های پر تردد 
شــهری می کنند. وی ادامه داد: تهیه و انتشار این گونه کلیپ ها 
که عمدتاً بدون اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه های ذی صالح 
و مربوطه صورت می گیرد، در نگاه و انتشــار اولیه باعث ایجاد 
ترس و جریحه دار شــدن احساسات و تشویش اذهان عمومی 
می شــود و پلیس فتا به محض رصد و رویت این گونه کلیپ ها 
نســبت به شناسایی و برخورد با مجرمان و متخلفان برابر قانون 
اقدام خواهد کرد. معــاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: 
بــا توجه به اینکه یکی از خصلت های بارز فضای مجازی ایجاد 
سرگرمی برای کاربران است، تولید محتواهای صوتی و تصویری 
دارای مجوز، با رعایت هنجارها و ارزش های پذیرفته شــده در 
جامعه هیچ گونه منافاتی با قانون ندارد ولی متاســفانه تعدادی 
از کاربران با ســوء استفاده از شرایط موجود و با اهداف مختلف 
کلیپ هایی را تولیــد می کنند که بعضاً در آن ها موارد توهین به 
افراد و قومیت ها نیز دیده می شــود که همین امر در بسیاری از 
موارد باعث اعتراض شدید گروه های مختلف و فرقه های دینی 
در کشــور می شود. وی افزود: در این رابطه و بر اساس اقدامات 
عملیاتــی و فنی، تعدادی از تولید کنندگان این گونه محتواهای 
غیر مجاز شناسایی شــده اند و پس از پاکسازی صفحات آن ها 
موضوع به جهــت تعیین تکلیف قانونی به مراجع قضائی ارجاع 
شــده اســت و تعدادی از کاربران هم در این رابطه به صورت 

احضار حضوری و یا تلفنی مورد ارشاد و تذکر قرار گرفته اند.

رییــس پلیس پایتخت به موضوع فــروش 50 تا ۶0 میلیون 
تومانی واکسن کرونا در بازار آزاد واکنش نشان داد.

سردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره 
اینکه آیا پلیس مواردی از فروش واکسن کرونا در ناصرخسرو 
و ... را مشــاهده کرده است، گفت: مورد خاصی درباره فروش 
واکسن کرونا و عرضه آن در بازارهای غیر و متفرقه نداشتیم.

وی با بیــان اینکه در فضای مجازی نیــز چنین مواردی را 
تاکنون مشاهده نکردیم، اظهارکرد: در بعضی موارد ما شاهد 
این هســتیم که اظهاراتی مطرح می شود اما تاکنون ما چنین 
مواردی را مشاهده نکردیم. رحیمی درباره اینکه آیا قیمت های 
50 و ۶0 میلیونی واکسن صحت دارد گفت: همانطور که گفتم 
ما چنین چیزی مشاهده نکرده ایم. رییس پلیس پایتخت درباره 
نظــارت بر این فضا و فروش واکســن گفت: هرگونه عرضه 
و خرید و فروش واکســن کرونا در خارج از سیســتم وزارت 
بهداشــت و درمان جرم بوده و طبیعتاً پلیــس با آن برخورد 
خواهد کرد. به گفته رحیمی، پلیس بر هرگونه تبلیغ یا فروش 
احتمالی واکسن چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی 

نظارت داشته و با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: شهروندان الزم است فریب تبلیغات و وعده ها 
و ادعاهــای مجرمان را نخورند. مجرمان بعضاً با طرح ادعای 
واکسن به دنبال کالهبرداری از شهروندان بوده و این احتمال 
هم وجود دارد که با دریافــت مبالغی افدام به فروش داروی 
جعلــی تحت عنوان واکســن کنند. از ایــن رو توصیه ما به 
شهروندان این اســت که واکسن را حتماً از چرخه و سیستم 
مورد تأیید وزارت بهداشــت دریافت کــرده و هرگونه موارد 

مشکوک را به پلیس گزارش کنند.

واکنش پلیس به 
واکسن های 60 میلیونی کرونا

پلیس فتا: دوربین مخفی 
»بدون مجوز« جرم است

آگهی تغییرات شــرکت آب توسعه نیارش با مسئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 383636 و شناســه ملــی 
10320343283 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضا هئیت مدیره مرکب از 2 )دو( نفر می باشد 

وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1122381(

 آگهی تغییرات صندوق ذخیره بسیجیان به شماره ثبت 
17200 و شناســه ملی 10100606734 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت امنا مورخ 1399/07/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: افراد به شرح ذیل برای مدت 3 سال 
بــه عضویت هیئت مدیره موسســه انتخــاب گردیدند. 
احمد اســفندیاری رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
4230089759 - محمدرضا طالبی عضو هیئت مدیره 
4230076061 - سعید محمدی ها عضو هیئت مدیره 
0083737561 - حســن تــوکل عضو هیئــت مدیره 
6599419437 - مهــدی آلوئیــان عضو هیئت مدیره 

. 0070290628
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1122382(

 آگهی تغییرات صندوق ذخیره بسیجیان به شماره ثبت 
17200 و شناســه ملی 10100606734 به اســتناد 
 1399/09/11 مــورخ  مدیــره  هیئــت  صورتجلســه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهد آور از جمله قرارداد، چک، ســفته و برات با امضاء 
ثابــت رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامل و امضاء متغیر 
یکــی از اعضا هیئــت مدیره یا معاون مالــی و اقتصادی 

موسســه متفقًا همراه با مهر موسســه و امضــاء اوراق 
عادی و مراســالت با امضــاء رئیس هیئت مدیره و مدیر 

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

مؤسسات غیرتجاری تهران )1122383(

 آگهــی تغییــرات شــرکت طاهر صنعت امید شــرکت با 
مســئولیت محدود به شماره ثبت 4864 و شناسه ملی 
10320217857 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فــوق العــاده مــورخ 1399/12/16 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: امید طاهری با کدملــی 0440939887 با 
پرداخت مبلغ 100000000 ریال به صندوق شــرکت 
در ردیف شــرکاء قرار گرفت ســرمایه شــرکت از مبلغ 
500000000 ریــال بــه مبلــغ 600000000 ریــال 
افزایــش یافت و ماده مربوطه اساســنامه بشــرح فوق 
اصالح گردید. لیســت شــرکاء بعد از افزایش ســرمایه 
محسن طاهری دارنده 375000000 ریال سهم فاطمه 
ناصری دارنده 125000000 ریال سهم الشرکه امید 

طاهری دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه 
حجــت الــه قلــی تبــار سرپرســت اداره ثبت شــرکتها 
و مؤسســات غیر تجــاری شهرســتانهای اســتان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان تهران مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری شهریار )1122384(

 آگهی انحالل شــرکت صادراتی رهاورد روده پارســیان 
با مســئولیت محدود به شماره ثبت 184 و شناسه ملی 
10861785668 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399/12/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: -شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید 

و محمدرضــا کریمیان به کد ملــی 0069780171 به 
ســمت مدیر تصفیه انتخاب گردید نشانی محل تصفیه: 
تهــران. خیابــان پاســداران. اختیاریــه شــمالی. کوچه 
غفاری. پــالک 7 واحد 12 کد پســتی 1958735166 
می باشــد حجــت اله قلــی تبــار سرپرســت اداره ثبت 
شــرکتها و مؤسســات غیر تجاری شهرســتانهای استان 
تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت 
اســناد و امالک اســتان تهران مرجع ثبت شــرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری قرچک )1122385(

 آگهی تغییرات شــرکت بهران آســانبر شــرکت ســهامی 
ملــی  شناســه  و  ثبــت 145680  شــماره  بــه  خــاص 
10101886061 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العــاده مورخ 1399/10/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: 1- آقای 
محمــود شــاکری به کدملــی 3991191008 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 2- آقای احمد 
شــاکری به کد ملی 3991191611 به سمت مدیرعامل 
ونائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 3- آقای 
عبــاس شــاکری به کد ملــی 3991192349 به ســمت 
عضــو هیئت مدیــره 4-آقای جعفر شــاکری بــه کد ملی 
3992247236 به ســمت عضو هیئــت مدیره 5-آقای 
جالل شــاکری به کد ملی 3992504352 به سمت عضو 
هیئت مدیره 6-آقای حســین شــاکری به کد ملی به کد 
ملی 3991192543 به ســمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اطهر به 
شناسه ملی 10100177661 به سمت بازرس اصلی و 
آقای مهرداد رعایایی به کدملی 4130858866 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند.

 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری تهران )1122386(

 آگهــی تغییــرات شــرکت ماهــان فراینــد ایرانیان با 
مســئولیت محدود به شماره ثبت 410427 و شناسه 
ملی 10320629601 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 1398/11/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ایرج دســتور، شماره 
ملــی 0052075745 بعنوان رئیــس هئیت مدیره - 
آقای علی ســدهی زاده، شماره ملی 1285849574، 
بعنــوان نایب رئیــس هئیت مدیــره - خانم افســانه 
بعنــوان   ،0061778151 ملــی  شــماره  باریکانــی، 
عضوهیئت مدیره و مدیرعامل به سمت اعضای هیئت 
مدیره شــرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق اداری، عادی و اســناد بهــادار و تعهد آور 
شــرکت به امضای رئیس هیئــت مدیره و نایب رئیس 

هیئت و همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1122387(

 آگهــی تغییــرات شــرکت ماهــان فراینــد ایرانیــان با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 410427 و شناسه 
ملی 10320629601 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1398/11/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای ایرج دســتور شماره ملی 0052075745 بعنوان 
رئیس هئیت مدیره - آقای علی ســدهی زاده شــماره 
ملی 1285849574 بعنوان نایب رئیس هئیت مدیره 
- خانم افســانه باریکانی شــماره ملی 0061778151 
بعنوان عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اســناد و 
مــدارک و اوراق بهاء دار با امضــاء رئیس هیئت مدیره 
و نایــب رئیس هیئــت و همــراه با مهر شــرکت معتبر 

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

مؤسسات غیرتجاری تهران )1122389(
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جوشــان  دیگ  آن  با  اوضاعتــان 
اســترس چطور اســت؟ زندگی در 
مهارت های  کرونــا  اپیدمی  دوران 
انســان در مقابله با شــرایط دشوار 
چنــان تضعیــف کرده اســت که 
دارند که  بیــم  این  از  کارشــناس 
بســیایر از ما ممکن اســت بزودی 
به مرحله خرد شدن رسیده و مردم 
در اقصــی نقاط جهان بــا بحران 
ســالمت روانی در سطحی ویرانگر 

مواجه شوند. 
تحقیقات  متحــده،  ایاالت  در  تنها 
افسردگی  میزان  که  می دهد  نشان 
در ۶ مــاه بین آگوســت 2020 تا 
فوریــه 202۱ از 3۶ درصد به ۴2 

درصد افزایش یافته است.
که  اینجاســت  جالــب  نکته  امــا 
بســیاری از این افراد توانســته اند 
استرس را به شــکلی حیرت انگیز 
مدیریت کنند. آیا این افراد فشــار 

استرسی کمتری تجربه می کنند؟ 
این موضوع امکان پذیر اســت زیرا 
افراد در دوران شــیوع کرونا  همه 
شغل خاصی نداشته یا از کار بیکار 
نشــده اند یــا بدتــر از آن، یکی از 
اعضای خانواده را به خاطر کرونا از 

دست نداده اند. 
همچنین این امکان وجود دارد که 
پذیرفتن  دیــدن،  نرمال  هنر  آن ها 
استرس یا حتی دیدن بخش مثبت 
و خوشایند زندگی استرس را کسب 
کرده اند. با این دیدگاه، کارشناسان 
می گویند، به انعطاف پذیری دست 

خواهید یافت. 
و همانند بازی سنگ، کاغذ، قیچی، 
انعطاف پذیری سرپوشــی است بر 

استرس.
روانشناسی  استادیار  سیری،  مارک 
در دانشــگاه بوفالــو در این مورد 
می گویــد: »تنها بــه این خاطر که 

شرایط استرس زا را تجربه می کنید، 
به این معنا نیســت که این شرایط 
نشان  مستندات  است.  زننده  آسیب 
می دهند روشی که افراد استرس را 
تجربه می کنند بر روی این موضوع 
که آیا استرس آیا آسیب زننده است 

یا خیر تاثیرگذار خواهد بود«. 
به گفته این کارشناس، این موضوع 
تحــت تأثیر شــیوه رویارویی ما با 

مسائل روانشناختی است. 
ســیری در ادامه می گوید که افراد 
یاد می گیرند به شــیوه ای کم خطر 
با استرس روبرو شوند و حتی از آن 

به نفع خود استفاده نمایند. 
برای درک این موضوع باید اتفاقی 
که در هنگام استرس برای بدن رخ 

می دهد را مورد بررسی قرار داد.
بخش های قدیمی و باستانی مغز در 
این گونه موارد وارد میدان می شوند 
و مواد شیمایی را تولید می کنند که 
برای آماده ساختن بدن برای حالت 

فرار یا مبارزه طراحی شده اند. 
افزایش  در این موارد، ضربان قلب 
نفس کشــیدن ســریع  می یابــد، 
می شــود و مغز وارد حالت هشدار 

می شود. 
احســاس انســان به نهایت قدرت 
رنگ ها  رســیده،  خود  حساسیت  و 
و صداها بســیار واضح تر می شوند. 
انــرژی مضاعفی پیــدا می کنید و 
تا  کنید  تمرکــز  بیشــتر  می توانید 
با یک تهدید مقابلــه کرده و زنده 

بماند.
این »اســترس خوب« می تواند در 
مبارزه با مهاجم یا فرار از دست وی 
یک قــدم جلوتر بیفتید اما این تنها 
تأثیر حالت فرار یا مبارزه نیســت و 
در هنگام یک ورزش رقابتی، سخن 
مصاحبه  عمومــی،  انظار  در  گفتن 
کاری یــا حتی تجربه کردن دوران 
بیماری مسری  قرنطینه شیوع یک 

نیز وارد عمل خواهد شد.
بنابراین وقتــی تهدید تحت کنترل 
درآمد، ســطح هورمون های استس 
به سطح نرمال بازگشته و عوارض 
ماند  باقی نخواهد  جانبی درازمدتی 
و این چیزی اســت که طبیعت در 

نهاد انسان گذاشته است. 
بدین ترتیب اســترس در این موارد 
یک بازی بردبرد است. اما در اکثر 

موارد به جای اینکــه این واکنش 
باز پذیرفته  با آغوش  را  استرســی 
و متوجه فواید آن باشــیم، معمواًل 
این تغییــرات فیزیکی را به عنوان 
اینکه  از  نشــانه هایی  یا  اســترس 
فشار بیش از حدی به ما وارد شده 
و توانایــی بر آمــدن از پس آن را 

نداریم، تفسیر می کنیم. 
میشــله آن، کارشــناس حوزه علم 
عصب شناســی و رهبری می گوید: 
»افکار ما بســیار قوی هســتند و 
کلید ماجرا این است که شما افکار 
خودتان را بسازید و وقتی یاد بگیرد 
افکارتــان را کنترل کنید، می توانید 
واکنشــتان به اســترس یا ترس یا 

نگرانی را از نو سازماندهی کنید.
در این صــورت ۱00 درصد کنترل 
اختیار خواهید داشت«. بدین  را در 
ترتیب می تــوان گفت که برخالف 
تصــور عمومی، اســترس می تواند 
برای بدن مفید باشــد زیرا در این 
گونه موارد قدرتی فراانســانی پیدا 

می کنیم. 
اینکه دیــدگاه مثبت  نکته دیگــر 
داشــتن بــه تحمل اســترس نیز 
می توانــد باعــث تغییــر میــزان 
هورمون های اســترس در مغز شود 
و همین موضوع مرز بین مســموم 
بودن اســترس یا مفیــد بودن آن 

است. 
در طی واکنش مثبت به اســترس، 
بــدن مقادیر کمتــری از هورمون 
اســترس کورتیزول ترشح می کند، 
ســطوح  در  می تواند  که  هورمونی 
مزمنــی بســیار خطرناک باشــد. 
همزمان در اینگونه موارد، مغز مقادیر 
بیشــتری از هورمون اســتروئیدی 
 )DHEA( دی هیدرواپیاندروسترون
ترشح می کند که با عنوان هورمون 

»ضد پیری« نیز شناخته می شود.

چرا استرس داشتن برای بدن ما بسیار خوب است؟

وسواس را چگونه درمان کنیم؟
یک روانشــناس درخصوص درمان وسواس توضیحاتی 

ارائه داد.
اعظم موحدی، روانشــناس در توضیح افکار وسواســی 
گفــت: این افــکار و تصاویــر تکانه هاییســت که غیر 
ارادیست و فرد راه فراری برای متوقف کردن آن ندارد از 
طرفی فرد به طور ناخودآگاه بعضی از اعمال را به صورت 
مداوم انجام می دهد که به وسواس عملی معروف است. 

این افراد نمی توانند اعمال و افکارشان را متوقف کنند.
موحدی، کمالگرایی را به دو نوع مثبت و منفی تقســیم 
کــرد و گفــت: در کمالگرایی مثبت، فــرد به هیچ کس 
آسیب نمی رساند و سعی در بهتر کردن رفتار و عمل خود 
دارد ولی در کمالگرایــی منفی فرد با رفتار خود دیگران 
را آزار می دهد به عنوان مثال اگر شــخصی نمره پایینی 
در آزمونی گرفته اســت بــا ناراحتی های خود دیگران را 

آزار می دهد.
این روانشــناس راهکارهایی را برای افرادی که افکار و 
رفتارهای وسواسی دارند و حتی اعمال جدیدی را نشان 
می دهند پیشــنهاد داد. در روش اول روانشناسان به افراد 
وسواســی کمک می کننــد و در روش دوم متخصصان 

شناختی – رفتاری به شخص کمک می کنند.
وی وســواس را به دو نوع عملی و فکری تقسیم بندی 
کرد و گفت: وســواس به انواع زنجیــره ای هم می تواند 
تبدیل شــود و در مقوله نظم دهنده هــا می گنجد. مثاًل 
در رفتارهای اجباری شــخصی می تواند مدام وســایل را 
بشــوید، یا ممکن اســت همه چیز را چک کند یا اینکه 
فرد شــکاک اســت و یا اینکه مدام دنبال این است که 

کارهــای خود را بــه بهترین نحو انجام دهــد، یا اینکه 
فرد مدام احســاس گناه می کند، فرد وسواســی می تواند 
شمارشــگر یا تقارنی باشد به عنوان مثال صندلی ها و یا 
موزاییک های کف یک مطب را می شــمارد و به قرینه و 
تقارن توجه زیادی می کند. دســته ای از وسواسی ها هم 
عنــوان محتکران را دارند و در این حالت فرد می ترســد 

چیزی را که در دستش دارد را دور بریزد.
روانشناس کشورمان ریشه وســواس را اکتسابی و ارثی 
دانســت و گفت: به عنوان مثال مــادری می تواند رفتار 
وســواس گونه خود را به فرزندش انتقال دهد. فردی هم 
می توانــد با قرار گرفتن در محیط دچار وســواس عملی 
شــود به عنوان مثال در دوره کرونــا می تواند این رفتار 

تشدید شود.
وی گام هایــی را برای خوددرمانی وســواس در منزل را 
معرفی کرد و خاطرنشــان کرد: شناسایی محرک ها گام 
اول اســت به عنوان مثال اختالف با همســران می تواند 

منجر به رفتار و افکارهای وسواس گونه شود. 
گام دوم مقاومت در انجام اعمال وســواس گونه اســت 
در این روش افرادی که در منزل هســتند باید به عنوان 
یارکمکی راهــکاری را انجام دهند تا فرد به صورت غیر 
مســتقیم از رفتار و اعمال وسواس گونه خود دوری کند. 
این افراد باید از ســرزنش شــخص وسواسی بپرهیزند و 
ســعی در پرت کردن حواس شــخص وسواسی داشته 

باشند.
موحدی گام بعدی را مدیریت اســترس فرد دانســت و 
گفت: امتیازدهی به اســترس و زمان آن موجب دریافت 

رفتارهای وســواس گونه در زمان های خاص می شود و 
می تــوان این رفتارها را به نحو بهتــری در این زمان ها 
کنترل کرد. این افراد باید ســبک زندگــی خود را تغییر 
دهنــد. برخی افراد در محیط هایی با اشــخاصی برخورد 

دارند که وسواسی هستند و باید از انها دوری کنند.
وی اظهار داشــت: افرادی که وســواس شــدید دارند 
و آســایش را از خــود و دیگران ســلب می کنند باید به 
روانپزشــک مراجعه کنند تا به وســیله دارو درمان شوند 
اما اگر رفتارهای وســواس گونه خفیف باشــد با مراجعه 
به روانشــناس و ریشــه یابی رفتارهای شخص می توان 

به وی کمک کرد.

چگونه کمبود ویتامین
»امگا ۳« را جبران کنیم؟

اســیدهای چرب امگا 3 ماده ای بســیار ضروری برای 
سالمتی است که از راه های مختلف می توان آن را تأمین 

کرد.
»آلپینا کمیســاروا«، متخصص تغذیــه و غدد درون ریز 

روس از نحوه جبران کمبود اســید »امگا 3« با کمترین 
هزینه می گوید.

کمیســاروا توضیح می دهد که ایــن ویتامین را می توان 
از طریق برخی مواد غذایی که ارزان تر از بقیه هســتند، 

جبران کرد.
وی تأکید کرد که اســیدهای چرب بــه مقدار زیادی در 
آجیل، دانه های کتان و روغن های گیاهی یافت می شوند.

این کارشناس تغذیه می گوید: اسیدهای چرب امگا 3 فقط 

در ماهی های قرمز گران قیمت وجود ندارد، بلکه در انواع 
مختلفی مانند ماهی خال مخالی و شــاه ماهی نیز یافت 
می شود. وی همچنین خواستار توجه به ماهی ساردین و 

آنچو نیز در رژیم غذایی شد.
پیش از این پزشکان گفته بودند عالئمی مانند تحریک و 
خشکی پوست، افسردگی، خشکی چشم، درد مفاصل و 
مشکالت مو می تواند نشانه کمبود اسیدهای چرب اشباع 

نشده امگا 3 در بدن باشد.

اگر هنوز هم فکر می کنید اگر شــب ها قبل از خواب ورزش 
کنید این کار باعث مختل شدن خوابتان می شود بهتر است در 
طرز فکر خود تجدید نظر کنید. علم، ورزش شبانگاهی را تأیید 
می کند و اثبات کرده به اندازٔه ورزش صبحگاهی مفید و مؤثر 
است. ورزش قبل از خواب را اگر امتحان کنید متوجه خواهید 

شد که خللی در خوابتان ایجاد نمی کند. 
۱- می توانید ورزش های سنگین تری انجام دهید ��

اگر گاهی در اواخر بعد از ظهر یکباره احســاس انفجار انرژی 
می کنید باید بدانید که این اتفاق بی دلیل نیست. یادتان هست 
وقتی بچه بودید شــب ها قبل از خواب چقدر فعال می شدید؟ 
دلیلش آن اســت که در فاصلٔه 2 تا ۶ بعد از ظهر دمای بدن 
باال می رود. این امر احتمال آنکه تالش بیشتری صرف ورزش 
کردن کنید را بیشتر می کند. عالوه بر این، اگر دونده هستید، 
شــب ها می توانید در فضای باز بدوید. تحقیقات نشــان داده 
دویدن در تاریکی به دلیل آنکه چیزی برای پرت شدن حواس 

وجود ندارد، باعث می شود سرعت دویدن تان باالتر رود.
2- ممکن است خواب بهتری داشته باشید ��

برخالف باور رایج، ورزش قبل از خواب کیفیت خواب را باالتر 
می بــرد. محققان می گویند این کار باعث می شــود راحت تر 
به خواب روید. عالوه بر این، هیچ مدارک و شــواهدی وجود 
ندارد که نشان دهد فعالیت فیزیکی اثر منفی بر کیفیت خواب 
دارد. با این حال، بهتر است از انجام ورزش های تناوبی تنشی 

خودداری کنید چون بر روی خواب اثر می گذارند.
۳- ممکن است عضالتتان زودتر فرم بگیرد ��

میزان هورمون های تستوســترون و کورتیزول در هنگام شب به 
بهترین حالت برای رشد عضله می رسد. گرچه میزان آن ها در هنگام 
صبح باالتر اســت اما تأثیر آن در عضله سازی با غروب خورشید 
به باالترین ســطح می رســد. برای آنکه بتوانید نهایت استفاده را 
ببرید بهتر است تمرکز خود را بر دویدن در مسافت های طوالنی یا 

ورزش های طوالنی تر به لحاظ زمانی اما سبک تر بگذارید.
۴- ممکــن اســت از اضطرابی که گرفتارش شــده اید  ��

خالص شوید
افکار و احساسات ما گاهی خوابیدن را برایمان دشوار می کنند. 
در اینصورت بهتر اســت قبل از خواب حرکات کششی یا یوگا 
انجام دهید. تحقیقات نشان داده انجام یوگا قبل از خواب کمک 
می کند سریع تر به خواب روید. این کار اضطراب و تنش را هم 
کاهش می دهد، ذهن را آرام می کند و باعث می شــود تنفس 
عمیق تری داشــته باشید. تنفس عمیق باعث می شود اکسیژن 
بیشتری وارد بدن شود و در نتیجه بیشتر احساس آرامش کنید.

ســوز زمســتان که می رود تصور می کنیم نیازی به مراقبت 
از پوســت نیســت. فصل بهار آغاز شــده و هوا خوب است و 
همین که دســت و صورت را بعد از کار یا بازگشــت به منزل 
بشــوییم؛ کافی است. اما پوست هم نیاز به تغذیه دارد؛ به ویژه 
وقتی ســاعت های زیادی در طول روز مقابل نور آفتاب، انواع 
آلودگی های شغلی، عوامل استرس زای دیگر مانند آالینده های 

هوا و... قرار داشته است.
۱ به ترتیب اســتفاده کنید: بعد از رســیدن به منزل، برای 
پاکسازی پوست، ابتدا آن را با آب گرم و بعد آب سرد بشویید. 
صورت را خشــک کرده و با پاک کننده متناسب با نوع پوست 
صورت )خشــک/ چرب یا مختلط( سطح پوست را پاک کنید. 
صورت را بشویید و بعد به آن مرطوب کننده بزنید. برای انتخاب 

مرطوب کننده هم باید به نوع پوست دقت کنید.
2 پوشش سبک: هنوز آفتاب آنقدر تند و سوزاننده نشده است 
که به کرم ضدآفتاب با )spf( درصد مراقبت یا پوشانندگی( باال 
نیاز باشد. اما باید از کرم ضدآفتاب استفاده کنید. پیش از خارج 

شدن از منزل، حتماً ضدآفتاب بزنید.
3 سبک باشد: فصل بهار، فصل نفس کشیدن پوست است. 
هوا سوز زمستان و خشــکی تابستان و پاییز را ندارد. بنابراین 
بهتر اســت اصاًل آرایش صورت نداشــته باشید. اگر روی این 
مسأله تأکید دارید، بســیار سبک آرایش کنید تا پوست بتواند 

نفس بکشد.
۴ پوســت اندازی کنید: تعطیالت آخر هفته فرصت مناسبی 
برای رســیدگی به پوست اســت. یکی از ماسک های خانگی 
الیه بردار بســیار خوب، مخلوط زردچوبه و ماست است. برای 
این منظور، یک سوم قاشق چایخوری زردچوبه را داخل کاسه 
کوچک آبجوش بریزید. چند بار آب کاسه را پر و خالی کنید تا 
رنگ زرد زردچوبه کاهش پیدا کند. ســپس زردچوبه آبکشیده 
را با یک قاشــق غذاخوری ماست بدون چربی مخلوط کرده و 
هم بزنید تا مخلوط یکدســتی شود. سپس تمام صورت به جز 
دور چشم ها را با یک الیه از این ماسک بپوشانید. صبر کنید تا 
کاماًل خشک شود. سپس با کف دست به آرامی ماسک خشک 
شده را روی صورت بســایید تا ماسک از روی صورت بریزد. 
صورت را با آب گرم و ســپس آب سرد بشویید و خشک کنید. 

کرم مرطوب کننده به صورت بزنید.

یکــی از بهترین ابزارهــای اندازه گیری غذا، اســتفاده از 
دست هاست.

معمواًل اندازه دست ها با اندازه بدن فرد متناسب است. افراد 
درشت تر، دســت های بزرگتری دارند و بنابراین باید غذای 

بیشتری مصرف کنند.
روش اندازه گیری غذا با دست:

* غذاهــای پرپروتئین )مانند گوشــت قرمز، ماهی، مرغ و 
لوبیاها(: یک کف دست برای خانم ها و دو کف دست برای 

آقایان.
* سبزیجات و انواع ساالدها: به اندازه یک مشت بسته برای 

خانم ها و دو مشت بسته برای آقایان.
* غذاهای سرشــار از کربوهیــدرات )مانند غالت کامل و 
سبزیجات نشاســته ای مثل سیب زمینی، هویچ و سویا(: به 
اندازه یک کف دست که شبیه فنجان جمع شده است برای 

خانم ها و دو کف دست برای آقایان.
* غذاهای پرچرب: به اندازه یک انگشــت شســت برای 

خانم ها و دو انگشت شست برای آقایان.

یک متخصص بیماریهای عفونــی دوره نهفتگی کرونای 
انگلیســی را سه تا ۱۴ روز اعالم کرد و افزود: بطور معمول 
در اکثر موارد با ورود ویروس به بدن، عالئم بیماری ظرف 

سه تا پنج روز خود را نشان می دهد.
دکتر محمدحسین زمانیان در خصوص دوره کمون کرونای 
انگلیســی گفت: این نوع ویروس جهش یافته هم همانند 
کرونای معمولی دوره کمون ســه تــا ۱۴ روزه دارد، با این 
تفاوت که در اکثر موارد عالئم بیماری ظرف سه تا پنج روز 

خود را نشان می دهد.
وی افــزود: در کرونای انگلیســی عالوه بــر اینکه عالئم 
بیماری سریعتر بروز می کند، قدرت باالیی در ایجاد درگیری 
سیستم تنفسی بدن دارد، بطور مثال در بیشتر موارد زمانی 
که ریه درگیر می شــود ظرف دو تا ســه روز از 20 درصد 
درگیری به 70 درصد درگیری ریه می رســد و عماًل ســیر 

بیماری سرعت باالیی دارد.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشاه 
تصریــح کرد: در یک مورد یک فرد مبتال مراجعه کرد و در 
حالی که سی تی اسکن ریه درگیری بسیار جزیی را نشان 
می داد، ظرف ســه روز این میزان درگیری ریه به حدود 70 
درصد رســید که این میزان سرعت درگیری زنگ خطری 

جدی است.
زمانیان گفت: از طرفی شــدت بیماری هم بیشــتر است و 
درصورت بروز عالئم در افراد، این عالئم شــدت بیشتری 

نسبت به نوع کرونای معمولی دارند.
این متخصص بیماریهای عفونی خاطرنشان کرد: با توجه به 
سرعت و شدت باالی درگیری تنفسی در بیماری کرونای 
انگلیسی، شروع به موقع درمان اهمیت زیادی دارد و افراد 
باید به محض مشــاهده هرگونه عالئم مشــابه کرونا به 

پزشک مراجعه کنند.
وی به قدرت ســرایت باالی این ویروس هم اشــاره کرد 
وافزود: برای تفاوت قدرت ســرایت این ویروس با کرونای 
معمولی کافی است بدانید که اگر در یک اتاق ۱0 نفر حضور 
داشــته و یک نفر مبتال باشــد، در کرونای معمولی امکان 
ابتالی سه نفر وجود دارد، اما در نوع کرونای انگلیسی این 

میزان حداقل به هشت نفر می رسد!
وی یادآور شــد: کرونای انگلیســی تفاوت دیگری هم با 
کرونای معمولی دارد و آن درگیر کردن کودکان و نوجوانان 
اســت. در این نوع بیماری، عماًل کودکان و نوجوانان هم 
همپای بزرگســاالن و افراد مسن در معرض خطرهستند و 
باید پروتکل های بهداشــتی با جدیت و دقت در مورد آنها 

هم رعایت شود.

ورزش قبل از خواب
خوب است یا بد؟

اگر می خواهید الغر شوید، غذایتان 
را با دست اندازه گیری کنید

دوره نهفتگی “کرونای انگلیسی” 
چند روز است؟

از بزرگترین اندام بدن در 
فصل بهار درست مراقبت کنید
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ماجرای دزدیده شدن کفش های
دونده ایرانی قبل از مسابقه!

حســن تفتیان که از او به عنوان یوز پلنگ ایرانی یاد می شــود یکی از 
اصلی ترین نامزدهای عنوان قهرمانی در مســابقات دو و میدانی مشهد 
بود که متاســفانه با شکست در برابر حریف عراقی نتوانست این عنوان 
را کسب کند. حســن تفتیان مقصر اصلی این باختش را دزدیده شدن 
کفش هــای اصلی اش می دانــد. تفتیان، ورزشــکار و دو و میدانی کار 
کشورمان هنگام گرم کردن و آمادگی پیش از مسابقه متوجه می شود که 

کفش هایش سرجایشان قرار ندارد. او در این رابطه می گوید: »هنگامی 
که می خواستم گرم کردن را شروع کنم متوجه شدم که کفش هایم در 
کیفم نیســتند. همه جا را گشتیم و متوجه شدیم هنگام عبور از دستگاه 
اکس ری ورودی ورزشگاه بیرون افتاده است، وقتی از مسئول مربوطه 
در مورد کفش ها سؤال پرسیدیم گفت فرد دیگری اعالم کرده کفش ها 
برای او هســتند و آن ها را برده اســت. بعد از این اتفاق من کاماًل بهم 
ریختم و مجبور شــدم از یــک دونده 800 متر کفــش قرض بگیرم. 
متاســفانه کفش ها بزرگ بود اما دوســت داشتم حتی پا برهنه هم که 

شده قهرمان شوم.«
این ورزشــکار ادامه می دهد: »کار دوندگان به طــور کامل مربوط به 

کفش هایشان می شود. بزرگ بودن کفش ها باعث شد در زمان شروع و 
هنگام رسیدن به خط پایان نتوانم تعادل خود را حفظ کنم.« تفتیان در 
مورد ارزش کفش دزدیده شده می گوید: »فکر می کنم حدود ۱0 میلیون 

تومان باشد. البته مشکل من اصاًل مادی نبود.«
از چند روز گذشته مسابقات دو و میدانی جام امام رضا )ع( در ورزشگاه 
مدرن امام رضا شــروع شده است. 5۴ ورزشــکار از کشورهای ترکیه، 
ارمنستان، قرقیزستان، سوریه، افغانستان، پاکستان، بنگالدش، عراق و 
۱70 ورزشکار از 32 استان کشور در این رقابت ها شرکت کرده اند. این 
مسابقات در تقویم فدراســیون جهانی دو و میدانی ثبت رسمی شده و 

برای ورزشکاران آن دارای امتیاز برای انتخابی المپیک است. 

��  nutella نُتال نه، نیو ِت اّل چه برندی؟
دانستن اشتباه رایج در تلفظ نام این شکالت صبحانه معروف 
که خیلی از ما طعمش را چشــیده ایم، خالی از لطف نیست. 
تلفظ نادرست رایج آن »ناتال« یا گاهی اوقات »نُتال« است؛ 
اما اگر بخواهیم نام این محصول خوشــمزه شرکت »فررو« 
ایتالیا را به درستی تلفظ کنیم باید بگوییم نیو ِت اّل. ِشِورلِت 
نه، ِشوُرلِه چه برندی؟ Chevrolet نام این خودرو را بسیاری 
در ایران »ِشِورلِت« می گویند که خب تلفظ نادرستی است. 
اما این تنها تلفظ نادرست نام این برند نیست. تلفظ نادرست 
دیگر نام این برند »ِشــوُرلت« )با »و« ســاکن( است که در 
ایران گاهی به عنوان تلفظ درست در نظر گرفته می شود. در 
حالی که تلفظ صحیح چیز دیگری اســت. »ِشوُرله« )کسره 
روی ل( در واقع تلفظ درســت نام این برند اســت و به این 
ترتیب حرف »و« ساکن اســت و حرف »ت« هم نباید در 

این نام تلفظ شود.
�� IKEA آیکیا نه، ای ِک یا چه برندی؟

این شرکت تولیدکننده وسایل خانه و دکوراسیون را بسیاری 
از ما با نام »آیکیا« می شناســیم، در حالی که تلفظ درســت 
نام این برند »ایِکیا«)ای ِک یا( اســت. شاید برایتان جالب 
باشد بدانید این نام چهار حرفی ساخته شده از حرف اول نام 
و نام خانوادگی بنیان گذار این شــرکت، حرف اول نام مزرعه 

خانواده او و حرف اول شهر محل زندگی اش.
�� Hyundai هیوندای نه، هان ِدی چه برندی؟

بســیاری از ما این برنــد کره ای را با عنــوان »هیوندای« 
می شناســیم که تلفظ درستی نیست البته نسخه های اشتباه 
تلفظ این نام در کشــورهای مختلف متفاوت است. اما اگر 
بخواهیم سخت گیرانه درباره تلفظ آن برخورد کنیم باید آن 
را »هــان ِدی« تلفظ کنیم. این کلمــه در کره ای به معنای 

مدرن بودن است.
�� Tissot تیسوت نه، تیسو چه برندی؟

هر چند این شرکت تولیدکننده ســاعت سوئیسی است اما 
توجه داشته باشید که در بخشــی از سوئیس مردم به زبان 
فرانســه صحبت می کنند و نام این برند هم فرانسوی است. 
با توجه به این نکته، تلفظ درســت نام آن »تیسو« است و 
تلفظ »تیســوت« ولو این که سال هاست در ایران رواج دارد 

اما نادرست است.
�� Louis Vuitton لوئیس ویتون نه، لوئی ویتُن چه برندی؟

این تولیدکننده کیف های گران قیمت از دیگر شــرکت های 
فرانسوی اســت که نام آن در بســیاری از مواقع به اشتباه 
تلفظ می شود. نام این برند باید به شکل »لوئی ویُتن« تلفظ 
شود که البته بسیاری به شکل »لوئیس ویتون« آن را تلفظ 
می کنند. البته در ایران معمواًل تلفظ آن تا حد زیادی درست 
است اما تلفظ اشتباه آن را هم می شود از گوشه و کنار شنید.

�� Xiaomi شیائومی نه، شائومی چه برندی؟
برند چینی که این روزها اسم آن زیاد به گوش ما می خورد و 
البته بســیاری از ما با تلفظ نام آن مشکل داریم، همین مورد 
اســت. تلفظ این نام در زبان چینی »شــائومی« و به معنای 
»ارزن« اســت. به این ترتیب تلفظ هایی چون »شــیائومی« 
برای این برند نادرست است. البته این شرکت این روزها بیشتر 
با نــام »MI« خودش را معرفی می کند که به نظر می رســد 
بخشی از دلیل آن دشواری تلفظ نام شائومی برای ملیت های 
مختلف و البته دشواری در حدس زدن امالی این کلمه باشد.

�� Nike نایک نه، نایکی چه برندی؟
نام این برند تولیدکننده محصوالت ورزشــی را بســیاری از 
ما به عنوان »نایک« می شناســیم اما احتمااًل همان طور که 
طی ســال های اخیر به گوش شما هم خورده، تلفظ صحیح 
آن »نایکی« اســت. البته با وجود این که بسیاری از ما تلفظ 
صحیح آن را شنیده ایم اما هنوز هم ممکن است به آن نایک 
بگوییم که البته خیلی هم عجیب نیست؛ برای ترک عادت 

باید صبورتر از این حرف ها بود.
�� Porsche پورشه نه، پورشا چه برندی؟

نام این خودرو هم از مواردی اســت که دست کم دو تلفظ 
نادرست از آن ســراغ داریم. یکی موردی که در ایران زیاد 
شنیده ایم: »پورشه« و مورد دوم تلفظ نادرستی که در دیگر 
کشــورها رواج دارد و البته باز هم در ایران گاهی به عنوان 
تلفظ درســت معرفی شده است: »پورش« در حالی که تلفظ 

درست و دقیق تر آن »پورشا« است.
�� Sega سگا نه، سی گا چه برندی؟

بســیاری از کودکان دیروز و امروز بخشی از خاطرات خوب 
دوران کودکی خود را مدیون شرکت ژاپنی سگا هستند که در 
زمینه تولید بازی های ویدئویی و کنسول بازی فعال است. اما 
برخالف تصور رایج نام این شرکت نه »سگا« بلکه »سیگا« 

)سی گا( است.
�� Huawei هواوی نه، هو وا ِوی چه برندی؟

با پررنگ شدن حضور برندهای چینی در جهان، حاال تلفظ 
صحیح نام این برندها تبدیل به چالش جدیدی برای بسیاری 
شــده اســت. یکی از برندهایی که نام آن در ایران و البته 
بسیاری کشورهای دیگر اشــتباه تلفظ می شود »واِوی« یا 
همان »هواِوی« خودمان است. نام این برند در زبان چینی از 
دو بخش تشکیل شده است: »Hua« که به چین ارجاع دارد 

و »wei« که معنای تولید کردن و ساختن است.

سن مناســب برای ازدواج بسیار مهم اســت که تا به حال 
در مورد آن بسیار صحبت شده اســت. از نظر قانون، اعداد 
مختلفی برای قانونی بودن ازدواج گفته می شــود. سن شرط 
الزم اســت ولی کافی برای ازدواج نیســت. بلوغ در ازدواج 
چیزی بیشتر از یک عدد دارد و تنها با گذشتن عمر به دست 

نمی آید.
برای ازدواج، چگونه باید به بلوغ رسید؟ ��

بلوغ یک روند کاماًل طبیعی اســت که در زندگی همه افراد 
پیش می آید و بسته به جنس خاصی نیست. بلوغ مرحله ای 
است که انسان در آن دچار تغییر و دگرگونی هایی می شود و 
جسم و فیزیک بدنی او عوض می شود. این بلوغ اغلب با بلوغ 
جسمی و جنسی تعریف می شود اما ابعاد دیگری هم دارد که 

باید به آنها دقت کامل داشت.
افــراد باید دقت کنند که برای داشــتن یــک ازدواج موفق 
تنها وجود غریزه جنســی و عشــق کافی نیست، بلکه رشد 
عقالنی، عاطفی، اخالقی، اقتصادی و.. هم الزم است تا افراد 
بتوانند نســبت به ازدواج و مسئولیت جدید خود پایبند شوند، 
مسئولیتی که نخســت زوجین و آنگاه بچه ها را هم شامل 
شود. برای آشنایی با مواردی که گفتیم، به تعریف انواع بلوغ 

در ازدواج می پردازیم.
انواع بلوغ مورد نیاز برای ازدواج ��

برای داشــتن یک ازدواج موفق نیاز است شخص انواع بلوغ 
را دارا باشد:

بلوغ جنسی ��
دختران و پســران هر یک به فاصله چند سال در حدود ۱0 
تا ۱5 ســالگی به بلوغ می رسند. ترشح هورمون های جنسی 
سبب تغییرات فیزیولوژیک در شخص می شود. کسی که به 
بلوغ جنسی کافی رسیده باشد، درک درستی از نیاز جنسی، 
کنترل این غریضه و شیوه های برقراری ارتباط جنسی دارد.

بلوغ عاطفی ��
بلوغ عاطفی وقتی اتفاق می افتــد که فرد بتواند یک رابطه 
دوســتانه همراه با صمیمت را در روند ارتباط با طرف مقابل 
برقرار کند. این نیاز به داشتن توانایی در ارتباط مفید و همدلی 
دارد که این اتفاق با یادگیری و رشــد در یک بستر صحیح 

تربیتی به دست می آید.
بلوغ اقتصادی ��

به طور کلی بلوغ اقتصادی وقتی اتفاق می افتد که شخص 
از نظر اقتصادی و برطرف کردن مخارج و اداره امور زندگی 
خودکفا شود و یعنی اینکه بتواند از لحاظ اقتصادی روی پای 
خود بایســتد و به خود متکی شــود. در این شرایط می توان 

گفت شخص بلوغ اقتصادی موردنیاز برای ازدواج را دارد.
بلوغ فکری ��

شــخص نقاط ضعف و قوت خود را می شناسد و به شناخت 
مناســبی از شخصیت خود رسیده اســت. فردی که به بلوغ 
فکری رسیده است برنامه معلوی در زندگی خود دارد و برای 
رســیدن به آن کوشش می کند. وی در برابر تصمیمات خود 
مســئولیت پذیری و تعهد دارد و بدون وابستگی به دیگران 

تصمیم می گیرد.
قــدرت ســازش پذیــری بــا محیــط و شــرایط از دیگر 
خصوصیت های کسانی است که به بلوغ در ازدواج رسیده اند.

بلوغ روانی ��
منظور از بلوغ روانی این اســت که، زندگی شخص با عوض 
شــدن عادت های قبل از بلوغ، روبرو می شود. این تغییر در 

عادت ها عبارتند از:
– تغییر در روابط
– تغییر در کارها

– تــرک بعضــی از عادت ها مثــل کنار گذاشــتن بعضی 
ناهنجاری ها

به عالوه اینکه به طور خالصه می توان گفت هنگامی یک 
شــخص به بلوغ روانی موردنیاز می رســد که از نظر روانی 
دلبستگی خاصی به خانواده یا شخصی )منظور اتکاء از لحاظ 
روحی و روانی به پدر و مادر یا شخص دیگر می باشد( ندارد.

بلوغ معنوی ��
وقتی که شخص در چارچوب نظام خلقت بایدها و نبایدهای 
هویت دینی خود را یافته باشــد به بلوغ معنوی رسیده است، 

البته با روش فکری و بررسی خود.
بلوغ اجتماعی ��

دوره ای از رشــد فردی است که در آن فرد توانایی به وجود 
آوردن روابط فردی، کاری و عاطفی مناســب و مدیریت این 
روابط است. فرد می تواند تعادل مناسبی میان کار، تحصیل، 
زندگــی فردی و اجتماعی خود برقــرار کند و حضور مفید و 

فعالی در اجتماع دارد.
چرا رسیدن به بلوغ در ازدواج مهم است؟ ��

نبود هر یک از انواع بلوغ در ازدواج با پیامدهایی همراه است. 
ازدواج در ســن پایین و نداشــتن بلوغ فکری و دیگر انواع 
آن ســبب می شود که شخص با آگاهی انتخاب نکند. چنین 
فردی به رشد شخصیتی و فکری کافی نرسیده است، سیستم 
ارزشــی و عقاید او به طور کامل شکل نگرفته و هنوز دارای 

ثبات فکری و اخالقی نیست.
بنابراین، همیشه این ریسک وجود دارد که با رسیدن به بلوغ 

کافی، معیارها و طرز فکر شخص تغییر کند.

رنگ ها از اصلی ترین بخش های زندگی 
ما را تشکیل می دهند و جلوه ای زیبا به 
هرچیزی می بخشــند. همانطور که می 
دانید انســان ها از دوران غارنشــینی با 
استفاده از زغال و... به خلق آثاری روی 
دیوارها می پرداختند. بــا این حال تنها 
چند قرن است که توانسته ایم با رنگ ها 
از جهات مختلف از جمله ساخت رنگ، 
نحوه تولید رنگ و تاثیرات آن ها و... آشنا 

شویم.
رنگ چیست؟

بســیاری از دانســته های تکمیلی ما در 
رابطه بــا ماهیت و چگونگی پدید آمدن 
رنگ با کشفیات اسحاق نیوتن، دانشمند 
انگلیســی در سال ۱۶۶۶ آغاز شد. او در 
آزمایشــی متوجه شــد هنگامی که نور 
سفید )نور خورشید( از یک منشور عبور 
داده می شــود به رنگ های قابل رویت 
قرمز، آبی و زرد تجزیه می شود که آنها 
را به عنوان رنگ های اصلی می شناسیم.

همچنین هرکــدام از این رنگ ها طول 
موجــی منحصر به فرد داشــتند و قابل 
تجزیه به رنگ های دیگر نبودند. عالوه 
بــر این او دریافت کــه ترکیب نورهای 
رنگی باعث ایجاد رنگ جدید می شــود 
)برای مثال ترکیــب نور زرد و قرمز که 
به رنــگ نارنجی تبدیل می شــود(، به 
این رنگ ها ترکیبی مــی گویند. برخی 
رنگ هــا نیــز ماننــد زرد و ارغوانی در 
صورت ترکیب یکدیگر را خنثی کرده و 
نور سفید می سازند که به آنها نیز مکمل 
می گویند. رنگ های ســفید و سیاه نیز 
باعث روشــن تر یا تیره تر شدن هر رنگ 
می شــوند. البته طیف رنگی خاصی نیز 
وجود دارد که با ترکیب رنگ های اصلی 
با سفید یا ســیاه به وجود می آیند که از 
جمله آن ها می توان به زرشــکی که از 
ترکیب قرمز و ســیاه تشکیل شده است 
یا صورتی از ترکیب قرمز و سفید اشاره 
کرد. تعداد رنگ های قابل ساخت رابطه 
مستقیمی با تعداد رنگ های در دسترس 
دارد. برای مثال پس از ترکیب رنگ های 
اصلی و ایجاد رنگ های ثانویه، می توان 
رنگ های ثالثیه مانند خردلی از ترکیب 
نارنجی و زرد، فیروزه ای از ترکیب آبی و 

سفید و مقداری زرد و... اشاره کرد.
ساخت رنگ در انواع مختلف ��

همانطــور که متوجه شــدید رنگ های 
بســیار زیادی وجود دارند که با ترکیب 
یکدیگر ســاخته می شوند، عالوه بر این 
امروزه انواع مختلفی از رنگ ها وجود دارد 
که با هدف زیبایی و محافظت اســتفاده 
می شوند. نقطه مشترک تمامی رنگ ها 
در اســتفاده از رنگدانه یا Pigment که 
در مــواد معدنی و مختلــف وجود دارد 
می باشــد. رنگدانه ماده ای اســت که با 
استفاده از جذب طول موج انتخابی رنگ 

نور انعکاسی یا انتقالی را تغییر می دهد.
مهم ترین نکته نیز در رابطه با رنگدانه ها 
کیفیت و ثبات انهاست که در زمینه های 
صنعتــی و هنری مورد توجه اســت. به 
رنگ دانه هایی که بی دوام باشــند و به 
مرور زمان یا قرار گرفتن در معرض نور 
خاصیت خود را از دست دهند »پیگمنت 
فّرار« می گویند و پس از مدتی رنگ آنها 

به سیاه تغییر می کند.
نقطه مشترک تمامی انواع رنگ ها  ��

در داشتن رنگدانه است
ماده اولیه ســاخت رنگ ها، سنگ های 
معدنی حــاوی رنگدانه هســتند که با 
تبدیل شدن به پودر در یک سیال )مایع 
مناســب( ترکیب می شــوند تا پوششی 
محافظتی و جلوه ای زیبا به اشیا یا محیط 
ببخشند. در گذشته از شیره درختان، آب 
قند، عسل یا برخی روغن های گیاهی به 
عنوان سیال طبیعی استفاده می کردند و 
با مخلوط کردن این سیال و پودر رنگی 
به تولید رنگ می پرداختند. پایه گذاری 
صنعت رنگ به سال ۱8۶5 باز می گردد. 
در این سال شخصی به نام فلین رنگی 
بر پایه آب ساخت و آنرا ثبت اختراع کرد. 
او در این رنگ عالوه بر آب از اکســید 
روی، هیدروکسید پتاسیم و رزین طبیعی 

)صمغ درختان( به همراه شــیر و روغن 
بذر کتان اســتفاده کرده بود. با گسترش 
این صنعت و تکنولوژی ما با انواع رنگ 
در تنوعی وسیع برای کاربردهای مختلف 
روبرو شــدیم که با ترکیــب پودرهای 
معدنی طبیعی یا صنعتی )به شکل ذرات 
بســیار ریز یا پودر میکرونیزه( با ســیال 
مناســب ترکیب شــده و مایعی نرم و 
یکنواخت را تشکیل می دهند. امروزه از 
مشقات روغنی و رزینی به عنوان سیال 
استفاده می شود. البته استفاده از آب نیز 
در این صنعت رایج است که با فرایندهای 

مخصوصی همراه است.
رنگدانه های اصلی و منابع ��

با توجه به شــناختی کــه از رنگدانه ها 
به دســت آوردیم می تــوان فهمید که 
مهم ترین رنگدانه ها، آن هایی هستند که 
رنگ های اصلی شامل زرد، آبی، قرمز و 

رنگ های سفید و مشکی دارند.
معموالً رنگ دانه ها در مواد معدنی  ��

وجود دارند
● رنگ زرد

بــه عنوان یکی از ســه رنگ اصلی و از 
رنگ های گرم شــناخته می شــوند که 
پیگمنت آن در کرومات روی و کرومات 

سرب وجود دارد.
● رنگ آبی

رنگ آبی که بیشتر برای ایجاد احساس 
آرامــش و به عنوان رنگی ســرد به کار 
می رود از رنگدانه آبی پروس و آبی نیلی 
)الجورد( ساخته می شود. نوع با کیفیت 
رنگدانه آبی، الجورد است که با حرارت 
کائولین، کربنات ســدیم، گوگرد و زغال 

سنگ در شرایط خالء تولید می شود.
● رنگدانه قرمز

رنــگ قرمز که به عنوان یک رنگ گرم 
که احساساتی از جمله صمیمیت و گرم 
بودن تا احساس خشم، عصبانیت و خطر 
را بیــان می کند از زمان هــای دور مورد 
استفاده انســان ها بوده است. منابع این 
رنگ به وفور یافت می شوند و اصلی ترین 
ماده ای که این رنــگ در آن وجود دارد 
ترکیبات آهن مانند اکسید لیمونیت و.... 
می باشد. منابع دیگری نیز مانند سولفید 
روی و لیتوپن برای این رنگ اســتفاده 
می شوند. همچنین از سرنج نیز می توان 
رنگ قرمز تهیه کرد اما به علت کیفیت 
کم از آن تنها برای پوشــش ضد زنگ و 

محافظتی استفاده می شود.
● رنگ سفید

اصلی ترین ماده تشکیل دهنده این رنگ 
سفید آب اســت؛ این ماده پوشش دهی 
مناســبی دارد اما در صورت قرار گرفتن 
مقابل رطوبت هوا تیره می شــود. جهت 
جلوگیری از این مشــکل در روند تولید 
آن پراکســید هیدروژن اضافه می شود. 
همچنین از اکســید روی یا دی اکسید 
تیتان نیز می توان برای تولید رنگ سفید 
اســتفاده کرد و مرغوب تریــن نوع آن 
پیگمنت موجود در دی اکسید تیتان است

● رنگ سیاه
از قدیمی تریــن رنگ هایــی ســت که 
انسان ها آنرا شــناخته و به کار گرفتند. 
بسیاری از نقاشــی های موجود بر روی 

دیوار غارها به رنگ مشکی و با استفاده 
از زغال کشیده شده اند و منابع با کیفیت 
برای رنگدانه سیاه از تقطیر زغال سنگ 
بدست می آیند. منابع دیگر آن نیز شامل 
دوده چراخ، زغال استخوان و... می باشند.

نحوه تولید رنگ ��
پس از دانستن نحوه ساخت و مواد اولیه 
رنگ ها ممکن است این سؤال برای شما 
نیز پیش بیاید نحوه تولید رنگ و تبدیل 
این مواد اولیه جامد به مایع چگونه است. 
ترکیب پودر رنگی با آب باعث تشــکیل 
یک مایع رنگی می شود اما سرعت تبخیر 
آب بسیار باالست و ریختن پودر خشک 
شده احتمال زیادی دارد، البته این روش 
برای تهیه شــربت های خوراکی و موارد 
این چنینی کاربــرد دارد اما برای تولید 
رنــگ صنعتی از چندین مــاده مختلف 

استفاده می شود که عبارتند از:
● رنگدانه

● رزین
رزیــن از دیگر عوامل اصلــی در تولید 
رنگ است که نام گذاری آنها بر اساس 
ساختار، مولکول ها و منشأ پیدایش انجام 
می شــود. همچنین نوع رزین اســتفاده 
شــده در نام گذاری محصول نهایی نیز 
تأثیر گذار است که از جمله آن می توان 
به رنگ های پالســتیک که با رزین پلی 

ونیل استات فرموله می شوند اشاره کرد.
همچنین رزین های پایه حاللی نیز وجود 
دارند که بحث آن گســترده اســت اما 
رایج ترین نوع رزین پایه حاللی در بخش 
ســاختمان، رنگ های روغنــی )بر پایه 
آلکیدی( می باشد که معمواًل  رزین های 
از ان برای رنگ فلزات استفاده می کنند.

● حالل
همانطور که از نام آن نیز مشخص است 
به عنوان حاملی برای رنگدانه ها و رزین 
عمل کرده و می تواند شامل مواد معدنی، 

آلی یا آب باشد.
● پرکننده ها

از پر کننده ها با اهداف مختلفی از جمله 
کاهش قیمت تمام شــده، ضد اسیدی 
کردن، خمیری کردن و غیره اســتفاده 
می کننــد. از جملــه پرکننده های مورد 
اســتفاده برای تولید رنــگ می توان به 
کربنات کلســیم، تالک، کائولین، میکا و 

باریت اشاره کرد.
● سایر افزودنی ها

افزودنی هــای دیگری نیز بــرای ایجاد 
خواص ویژه مانند ســهولت قلم خوری، 
مقاومــت در برابر خــراش، مقاومت در 
برابر خشــک شدن و کپک زدگی و... به 
مواد اولیه در فراینــد تولید رنگ اضافه 

می شوند.
رنگ ها با توجه به رزین مورد استفاده، به 

موارد زیر تقسیم می شوند:
● رنگ های پایه روغن
● رنگ های پایه حالل
● رنگ های پایه الکل

● رنگ های پایه رزین اپوکسی
● رنگ های پایه آب

● و...
فرایند تولید رنگ ��

به طور کلی مراحل تولید رنگ شامل پنج 

گام است که عبارتند از:
● اندازه گیری دقیق مواد

در ابتدا مواد اولیه مورد نیاز به وسیله ترازو 
در مقایس هایی با حجم هزار کیلویی، دو 
هزار کیلویی یا پنج هزار کیلویی با دقت 

0.5± کیلوگرم اندازه گیری می شوند.
● آماده سازی پایه رنگ

دومیــن مرحله از تولید رنگ اســت که 
دران رنگدانــه ها که به صــورت پودر 
جامد هســتند با حاللی مناسب مخلوط 
می شوند. رنگدانه ها در سیستم های پایه 
آب شدیداً به هم چسپی یا فولوکوله شدن 
تمایل دارند که در مواقع بسیاری با اضافه 
کردن عامل پراکنش )دیسپرســینگ( از 

این عمل جلو گیری می کنند.
میکسرهای رنگ سازی و خط تولید  ��

رنگ
میکســر های رنگ ســازی با توجه به 
محصول نهایی متفاوت هستند اما برای 
تولید اکثر رنگ ها از میکســر با دورهای 
میان 800 تا ۱200 دور استفاده می شود. 
قطر تیغــه و تعداد آنها نیــز به صورت 
سفارشی اســت. این چرخش ها ممکن 
اســت تا چندین ساعت طول بکشند که 
در این صورت چرخش تیغه باعث ایجاد 
گرما می شود، به همین دلیل بسیاری از 
مخازن امکان خنک کردن جداره را دارند 
اما در صــورت نبود چنین امکانی باید با 
کنترل دور و زمان چرخش از ایجاد شوک 
حرارتی در محتوای مخزن و آسیب دیدن 

محصول نهایی جلوگیری کرد.
● ترکیب کردن

ترکیب و مخلوط مواد اولیه برای ساخت 
و تولید رنگ باید بر اساس فرمول ها پیش 
رود در غیر این صورت نتیجه نهایی قابل 
پیشبینی نیست و برای رسیدن به نتیجه 
دلخواه نیازمند آزمون و خطاهای بسیاری 
هستیم. در روند ترکیب کردن نیز معمواًل 
با اضافه کردن حالل به رنگدانه شــروع 
کرده و رزین ها به عنوان آخرین اجزا به 

میکسر رنگ سازی اضافه می شوند.
● آزمایش محصول نهایی

کیفیت رنگ در طول فرایند ساخت بارها 
تا  توسط متخصصین بررســی می شود 
از ایجاد هرگونه مشــکل برای محصول 
تمامی  نهایی جلوگیری کنند. همچنین 
مواد اولیــه از جمله رنگدانــه ها پیش 
از تولیــد آزمایش می شــوند تا کیفیت 
محصول نهایی پیشــبینی شود. عالوه 
بــرآن در مرحله ترکیب و مخلوط کردن 
مواد نیز آزمایش هایی صورت می گیرد تا 
از ترکیب کامل مواد اولیه مطمئن شوند.

در آخر نیز پس از آماده شدن، محصول 
نهایی توســط تیم آزمایشــگاهی تست 
می شود تا خواصی مانند درجه پراکنش، 
ویســکوزیته )گرانروی(، تراکم، پوشش 
دهی، قدرت رنگ دهــی، کاربرد، زمان 
خشک شدن و ظاهر آن را مورد بررسی 

قرار می دهند.
● بسته بندی و ارائه محصول

مرحله آخر نیز بســته بندی است که طی 
آن نیز دوباره دو نمونه از محصول گرفته 
می شــود و از آنها به عنوان مرجعی برای 
آینده و بازرســی نهایی استفاده می شود. 
نمونه نهایــی که جهت بررســی پایانی 
گرفته می شــود جهت تضمین سازگاری 
با اســتانداردها و مشــخصات مرتبط با 
محیط زیســت، apas و... مورد بررسی 
قرار می گیرد و در صورت نبودن مشــکل 
محصــول برای پخــش و اســتفاده به 

انبارهای ذخیره سازی فرستاده می شود.
جمع بندی ��

با وجود حضور رنگ ها و منابع اصلی آنها 
از زمان های بســیار دور و استفاده از آنها 
با اهداف مختلف تنها چند قرن است که 
انسان ها توانسته اند ماهیت آن را شناخته و 
در صنایع مختلف به خوبی از رنگ استفاده 
کنند. امروزه فرایند تولید رنگ با پیشرفت 
تکنولوژی تغییر کرده اســت و به یکی از 
صنایع پرکاربرد در زندگی ما تبدیل شده 
است. مواد اصلی برای تولید و ساخت رنگ 
شامل رنگدانه، رزین و حالل می شوند که 
طی فرایندی چند ساعته ترکیب می شوند.

رنگ چیست و 
چگونه ساخته می شود؟

انواع بلوغ مورد نیاز برای ازدواج 
چیست و چگونه باید به بلوغ رسید؟

یک عمر تلفظ اشتباه
برندهای مشهور!
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مشاغل باید از اردیبهشت برای 
نصب کارتخوان اقدام کنند

در حالیکه در اواخر ســال 
گذشته مســئوالن سازمان 
امور مالیاتی از اعالم لینک 
و آدرس سامانه های مرتبط 
با قانون الزام مشــاغل به 
ابتدای  نصب کارتخوان در 
سال جاری خبر داده بودند، 
سازمان  معاون  گفته  طبق 
امور مالیاتی دو ســامانه مربوطه هنوز آماده نشده اند و 
بــا آمادگی و اعالم آدرس آن ها تا ابتدای اردیبهشــت 
ماه مردم می توانند در این سامانه ها برای ثبت نام اقدام 

کنند. 
سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱398 معادل ۱5 
گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 50 شغل می شوند را 
دسته بندی کرد تا برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از 
فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف 
به ثبت نام در ســامانه پایانه فروشــگاهی و استفاده از 

کارتخوان باشند. 
اما فراهم نشــدن مقدمات اجرای قانــون پایانه های 
فروشگاهی و آماده نبودن سامانه های مرتبط برای ثبت 
نام فعاالن اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در 
سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک 
مرکزی در راســتای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های 
فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطالعات چهار میلیون 
و 700 هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور 
مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت 
جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱00 
هزار کارتخــوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا 

کم تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.
ســرانجام طبق اعالم معاون سازمان مالیاتی در اواخر 
سال گذشته، با آماده شــدن دو پلتفرم سامانه مودیان 
و پایانه های فروشــگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش 
فعــاالن اقتصادی صورت می گیــرد و اجرای قانون از 

ابتدای خرداد ۱۴00 آغاز می شود.
جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

همچنین براســاس گفته وی، لینک سامانه های مورد 
نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه ها برای ثبت 
نام فعاالن اقتصادی اعالم می شــود تا برای این افراد 
بر مبنای اطالعات و شــماره منحصــر با فرد صورت 

حساب های الکترونیک صدور شود.  
عالوه براین، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی 
جرائم درنظرگرفته شــده برای فعــاالن اقتصادی در 
این زمینه را عدم پذیرش صورت حســاب های فعاالن 
اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حســاب برای 
آن هــا و اعمال جریمه بــر میزان فــروش این افراد 
اعالم کرده بود.  حــال، محمود علیزاده درباره آخرین 
وضعیت آماده ســازی ســامانه های مرتبــط با اجرای 
قانون پایانه های فروشــگاهی گفت: دو سامانه مذکور 
)سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی( در این زمینه 
از لحــاظ کارکردی آمــاده هســتند و در اختیار واحد 
فناوری اطالعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اند تا 
تســت های امنیتی روی آن ها انجام شود. طبق اعالم 
این مقام مســئول در ســازمان امور مالیاتی، هنوز این 
دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده اند. 

وی افزود: بنابراین، با انجام تست ها تا اول اردبیشهت 
ماه ســالجاری لینک و آدرس این سامانه ها برای ورود 
مــردم به آن ها و ثبت نــام در جهت انجام فرآیندهای 

الزم در اختیار افراد قرار می گیرد. 

کدام مناطق برای راه اندازی 
مزرعه رمز ارز مناسب است؟

ســخنگوی صنعت برق از معرفی مناطق مناسب که 
تأمین برق در آنجا با محدودیتی مواجه نیست برای راه 

اندازی مزارع رمز ارز خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی، گفت: عالوه بر گشایش هایی 
که در مصوبه جدید برای صنعت اســتخراج رمزارزها 
لحاظ شــده اســت، وزارت نیرو به دنبال این است که 
مناطق اولویت دار با ظرفیت های خالی را نیز مشخص 
کند که در آن ها به دلیل سرمایه گذاری های انجام شده 
محدودیت های تأمین برق بسیار کمتر از سایر مناطق 
باشد. وی افزود: با هدایت مراکز استخراج رمزارزها به 
مناطق اولویت دار و تشکیل مزارع بزرگ استخراج در 
کشــور، امکان استفاده از تخفیف ولتاژ اتصال تا سقف 
20 درصد و تخفیف اتصال به اســتخرهای داخلی )۱5 
درصد( وجــود دارد. به گفته این مقام مســئول خرده 
ماینرها یا افرادی که تمایل دارند سرمایه های خرد خود 
را در صنعت اســتخراج رمزارزها سرمایه گذاری کنند 
امکان اســتفاده از خدمات هتلینــگ و میزبانی خرده 

ماینرها توسط این مزارع بزرگ را دارند.

نمایندگان و مشتریان، شرکای 
راهبردی بیمه کوثر هستند

مسئوالن شرکت بیمه کوثر با درنظر گرفتن نمایندگان 
و مشــتریان به عنوان شــرکای راهبردی شرکت باید 
پشتیبانی و مانع زدایی از مسایل آن ها را در اولویت قرار 

دهند.
مدیر عامل شــرکت در جلســه با معاونــان و مدیران 
ســتادی و همچنین مدیران سرپرستی و شعبه سراسر 
کشور که به صورت برخط برگزار شد، ضمن بیان مطلب 
فوق، تصریح کرد: با اتکا به فرمایش رهبر معظم انقالب 
و شــعار ســال ۱۴00، ما باید با پشتیبانی و مانع زدایی 
در بخش های گوناگون تا جــای ممکن رضایت همه 
ذی نفعان به ویژه مشــتریان، نماینــدگان و کارمندان 

شرکت را جلب کنیم.
مجید مشــعلچی فیروزآبادی جلب رضایت مشــتری 
را رمــز پیروزی شــرکت های مطرح دنیا دانســت و 
خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما نیز در تفویض اختیار 
به بخش های مختلف شرکت ایجاد امکان انعطاف در 
مواجهه با ذی نفعان و افزایش رضایت آنان بوده است.

وی با بیان اینکه کسب رضایت مشتری پیش نیاز تحقق 
خرده فروشی به عنوان یکی از سیاست های مهم شرکت 
در جذب پرتفوی کم ریســک، ماندگار و سودآور است، 
گفت: اگر خرده فروشــی به میزان مطلوبی انجام نشود 
بیمه گران مجبورند به دنبال انعقاد قرارداد با بیمه گذاران 
بزرگ باشــند که معموال هم ریسک و خسارت باالیی 
دارد و هم ماندگار نیست. مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره 
به اینکه نگاه شرکت این است که پس از بررسی دقیق 
و کامل، باید خســارت به اندازه و به موقع به زیان دیده 
پرداخت شــود و هیچ حقی از وی ضایع نشود، افزود: 
ما معتقدیم حق الناس از ســوداوری شرکت هم مهم تر 
اســت؛ زیرا تضییع حق را نمی توان به آســانی جبران 
کرد، نه از بعد معنوی و نه از بعد مادی، اما ســوداوری 
را بــا برنامه ریزی و تالش داخلی می توان افزایش داد. 
مجید مشعلچی فیروزآبادی تالش برای ایجاد رضایت 
قلبــی در نمایندگان را نیز امری حیاتی برای شــرکت 
برشــمرد و تصریح کرد: نماینده بیمه فرد زیرکی است 
که می کوشــد بنگاه اقتصادی خــود را با حفظ منافع 
طرفین قرارداد بیمه، یعنی شرکت و مشتری، به خوبی 
پیش ببرد. از این رو، مدیران هوشــمند باید بکوشــند 
منافــع خود را در امتداد منافع آنــان تعریف کنند تا از 
هرگونه تعارض منافع احتمالی جلوگیری شود. وی در 
پایان جلب رضایت کارکنان شرکت را که مقدمه جلب 
رضایت ســایر ذی نفعان است اولویت نخست شرکت 
دانست و یاداورشد: کارکنان باید بکوشند وظایف خود را 
به بهترین وجه انجام دهند و با تقوای دورنی، صبوری، 
پاسخگویی صحیح و شایسته، بهره مندی از قدرت اقناع 
و نیز اقدام به موقع و مناسب بسترهای افزایش رضایت 

ذی نفعان را فراهم کنند.

بیتکوین باز هم
 60 هزار دالری شد

بیتکوین برای بار چهارم موفــق به ورود به کانال ۶0 
هزار دالری شد.

یــک بار دیگر مجموع ارزش بــازار ارزهای دیجیتالی 
به چیزی در حدود دو تریلیون دالر رســیده که این به 
معنای ارزش بازاری معادل ارزش بازار شــرکت اپل به 
عنوان دومین شــرکت بزرگ در جهان است. از زمانی 
که بانک های مرکزی در نقــاط مختلف اعالم کردند 
پروژه های خود بــرای راه انــدازی ارزهای دیجیتالی 
را تســریع می بخشــند، مقبولیت و محبوبیت ارزهای 
دیجیتالی بین معامله گران و شهروندان عادی افزایش 

یافته است.
در ادامه روند ورود شــرکت های بزرگ به بازار ارزهای 
دیجیتالــی، ایــن بار نوبت بــه یکــی از بزرگ ترین 
شرکت های چینی رسیده اســت. طبق اعالم مدیران 
شرکت میتو، این شرکت ۱00 میلیون دالر در بیتکوین 
و اتریوم ســرمایه گــذاری خواهد کرد. ایــن اقدام در 
راســتای تنوع بخشــی به دارایی های این شرکت در 
زمان همه گیری کرونا و کاهش آسیب پذیری به سبد 

دارایی های نقدی این شرکت انجام می شود.
پــس از آن که صرافی کوین بیس موفق شــد مجوز 
عرضه اولیه ســهام خــود در بورس نیویــورک را از 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا کسب کند، حاال 
دیگر صرافی بزرگ ارزهای دیجیتالی به نام کراکن نیز 
اعالم کرده که در تدارک عرضه ســهام خود در بورس 
برای ســال 2022 میلیادی اســت. این صرافی اکنون 
چهارمین صرافی بزرگ دنیا محسوب می شود و بیش 
از ۶ میلیون مشتری دارد. جسی پاول مدیرعامل این 
صرافی پیش تر گفته بود بیتکوین پتانسیل رسیدن به 

یک میلیون دالر را دارد.

مهار پایدار تورم با طرح قانون بانک مرکزی
ساختار دولتی شورای پول و اعتبار 

تغییر می کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح قانون بانک 
مرکــزی اختیارات و ابزارهای مناســبی بــرای بانک مرکزی در 
سیاســت گذاری و نظارت بر بانک ها فراهم می کند، گفت: یکی از 
نتایج تبدیل شدن این طرح به قانون کنترل نقدینگی و پایه پولی 

و به تبع آن مهار پایدار تورم است.

مهدی طغیانی درخصوص سرنوشت طرح قانون بانک مرکزی در 
مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: این طرح سابقه 8 ساله دارد و 

در دو مجلس نهم و دهم مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: باوجود ســابقه 8 ساله مطالعات این طرح، ما در صحن 
کمیسیون اقتصادی به صورت متمرکز این طرح را بررسی کردیم و 

در نهایت در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی را که 
ما به عنوان نهاد متولی بازار پول و نظام بانکی می شناسیم حداقل 
ابزارهای الزم برای مدیریت را در اختیار ندارد، گفت: بانک مرکزی 
برای برخورد با بانک های متخلف قدرت و اختیار کافی ندارد و به 

خاطر همین هم بانک ها بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده و از 
ذخایر بانک مرکزی برداشت می کردند و بانک مرکزی هم امکان 

مقابله نداشت.
وی تصریح کرد: ســاختار شــورای پول و اعتبار از یک ســاختار 
دولتی به هیات عالی با ســاختار تخصصی تبدیل می شــود. این 
هیات یک هیات کاماًل تخصصی اســت که شامل سه اقتصاددان 
و ســه متخصص امور بانکی هستند و در دوره های ۴ ساله شبیه 
به چرخش شورای فقهای شورای نگهبان است. تغییرات ترکیب 
هیات عالی به گونه ای اســت که این تغییــرات همزمان با تغییر 

دولت ها نباشد.

بانک مرکزی  نوین  فناوری های  معاون 
گفــت: در حــال حاضــر پیاده ســازی 
ســامانه هایی را دست اقدام داریم که به 
ارتقای شفافیت در کل نظام مالی کشور 
کمک می کند. معتقدم با عملیاتی شدن 
هر یک از این سامانه ها، گامی رو به جلو، 
برای افزایش شــفافیت و کاهش فساد 

برداشته خواهد شد.
مصاحبــه ای  در  محرمیــان،  مهــران 
تصویری گــزارش عملکرد جامعی را از 
مجموعه فعالیت هــا و اقدامات معاونت 
فناوری های نوین ارائه کرده اســت که 

قسمت هایی از آن به شرح زیر است:
روند فعالیت هــای معاونت فناوری های 
نویــن بانــک مرکــزی رو به رشــد و 
جلوســت. در این زمینه نه تنها دامنه و 
فناوری های  معاونت  فعالیت های  حجم 
نویــن افزایــش یافته، بلکــه اهمیت 
فعالیت های آن نیز باال رفته است. برای 
نمونــه، در حال حاضر 180 ســامانه در 
این معاونت مشــغول به فعالیت اســت 
که مردم با بخشــی از این سامانه ها آنها 
سروکار و آشــنایی دارند و بخشی دیگر 
نیز، ســامانه های داخلی بانک است که 
طیف وســیعی از خدمات به واسطه آنها 

ارائه می شود.
در حال حاضر 110 پروژه در دست اجرای 

معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی 
اســت که بهره بــرداران ایــن پروژه ها، 
بخش هــای مختلف بانک مرکزی، خود 
معاونــت فناوری های بانــک مرکزی و 
زیرمجموعه شبکه بانکی هستند. به بیان 
بانک  نوین  فناوری هــای  بهتر معاونت 
مرکزی تقریباً در بســیاری از طرح ها و 
پروژه ها در کنار ســایر معاونت هاســت 
و آنها را در اجــرای هرچه بهتر پروژه ها 

همراهی می کند.
در این زمینه ما رهنمودهایی را پیگیری 
می کنیــم، که مهم تریــن رهنمودهای 

مــا دراین زمینه که مــورد تأکید رییس 
کل بانک مرکزی نیز هســت، همکاری 
در پروژه هــای مرتبط به حوزه نظارت و 
سامانه های مرتبط با معاونت نظارت است 
که تبلور این مهم یعنی همان نظارت را 
می تــوان در مهم ترین راهبردمان یعنی 
»شفافیت« دید. اهمیت این موضوع به 
حدی است که از مجموع 110 پروژه، ۵۴ 
پروژه مرتبط با راهبرد »شفافیت« است.

در حال حاضر پیاده سازی سامانه هایی را 
دست اقدام داریم که به ارتقای شفافیت 
در کل نظام مالی کشــور کمک می کند. 

معتقدم با عملیاتی شــدن هر یک از این 
سامانه ها، گامی رو به جلو، برای افزایش 
شفافیت و کاهش فساد برداشته خواهد 

شد.
به دلیل محدودیــت منابع، طبیعتاً نمی 
توانیــم همه پروژه ها را بــا یک اولویت 
پیش ببریم. برای اولویت بندی پروژه ها، 
چندین مــاک را مدنظر قرار می دهیم. 
یکی از ماک های ما »قانون« اســت. 
بدین معناکه برخی قوانین بانک مرکزی 
و شــبکه بانکی را مکلف کرده است که 
وظایفی را تا تاریخی خاص انجام دهند و 
البته عمده این موارد نیز در حوزه شفافیت 
اســت. به بیان بهتر راهبردهــای ما با 
پروژه هایمان  اولویت گذاری  ماک های 

همخوانی دارد.
براین اساس دو ماک اصلی در اولویت 
دارد.  قــرار  مدنظر  پروژه هــا  گــذاری 
نخســت، توجه به راهبردهای اصلی مان 
یعنی »شــفافیت«، »رونق کسب وکار« 
و »منصفانــه بــودن کســب وکار« و 
دومین ماک نیز تکالیف قانونی اســت 
که به بانک مرکزی اباغ شــده است. 
بدین ترتیــب، اینگونه پروژه ها از 1 تا ۵ 

اولویت گذاری شده اند.
تعداد پروژه های با اولویت های یک و دو 

نزدیک به 30 عدد است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی عنوان کرد؛

پیاده سازی سامانه ها در راستای شفافیت و کاهش فساد

کاهش نرخ سود بانکی
در شرایط فعلی تورم را تشدید می کند

یک اقتصاددان پولی گفت: در شــرایط فعلی کاهش نرخ سود، هم به افزایش پایه پولی و هم به 
افزایش ضریب تکاثری می انجامد که نتیجه آن افزایش رشد نقدینگی و تشدید نرخ تورم خواهد 
بود. کامران ندری با بیان اینکه کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط فعلی نه تنها کمکی 
به اقتصاد نمی کند، بلکه موجب افزایش تورم خواهد شد، اظهار داشت: به طور معمول بانک های 
مرکزی در دنیا در شرایط تورمی نرخ سود بانکی را افزایش می دهند تا از ایجاد التهاب و افزایش 

تورم جلوگیری کنند.
وی افزود: نرخ سود بهره بانکی غالباً باید تناسبی با نرخ تورم داشته باشد، در حالی که نرخ سود 
واقعی فعلی به دلیل باال بودن تورم، منفی است و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی موجب 

ضرر بیشتر سپرده گذاران بانکی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سّیالیت پول و خروج 
منابع از بانک ها منجر می شــود، گفت: پیامد وضعیت فعلی تحریک سایر بازارها، ایجاد حباب و 
افزایش تورم خواهد بود. از ســوی دیگر هیچ تضمینی برای ورود منابع خارج شده از بانک ها به 
ســمت بورس وجود ندارد و احتمال ورود منابع به ســایر بازارها و افزایش سفته بازی زیاد است. 
حتی در شرایط فعلی امکان ورود منابع به بازار رمزارزها وجود دارد که در این شرایط با توجه به 
ریسک باالی این بازار، امکان ایجاد مشکالت امنیتی در کنار تشدید خروج سرمایه را به همراه 

خواهد داشت.
افزایش تقاضای پول با کاهش نرخ سود بانکی ��

وی با اشــاره به درخواست های فعاالن بازار ســرمایه برای حمایت بانک مرکزی از این بازار از 
طریق کاهش نرخ سود بانکی گفت: در صورت کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیالت نیز 
باید کاهش یابد که در این صورت تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش پیدا خواهد کرد. این 
امر عالوه بر گسترش رانت و فساد در توزیع منابع بانکی، پایدار نخواهد بود، چرا که بانکها برای 
تأمین منابع مورد نیاز خود به بازار بین بانکی مراجعه خواهند کرد، در این شــرایط نرخ بهره بین 

بانکی افزایش خواهد یافت و به ناترازی بانک ها دامن خواهد زد.
ندری ادامه داد: عالوه بر این چنانکه تقاضای پول در بازار بین بانکی پاسخ داده نشود، استقراض 
از بانک مرکزی و چاپ پول گسترش خواهد یافت که نتیجه آن از دست رفتن دستاوردهای بانک 

مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها و افزایش تورم خواهد بود.
کاهش نرخ سود بانکی، تورم را تشدید می کند ��

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی ممکن نیست، مگر اینکه 
بانک مرکزی میزان پایه پولی و ذخایر عرضه شــده به بازار بین بانکی را افزایش دهد. از طرف 
دیگر، کاهش نرخ ســود در بــازار بین بانکی، موجب افزایش قدرت خلق پول توســط بانک ها 
می شــود، زیرا هزینه تأمین ذخایر برای بانک ها پایین می آید. بنابراین، کاهش نرخ سود، هم به 
افزایش پایه پولی و هم به افزایش ضریب تکاثری می انجامد و در نتیجه به افزایش رشد نقدینگی 

منجر می شود که می تواند آثار تورمی بسیار شدیدی ایجاد کند.
ندری تاکید کرد: با توجه به این دالیل ایجاد تورم برای 80 میلیون برای سود بردن فعاالن بورس 
عاقالنه نیست و منطق اقتصادی ندارد، چرا که وظیفه اولیه سیاستگذار پولی جلوگیری از کاهش 

ارزش پول ملی و کنترل تورم است.
وی افزود: بازار سرمایه با تمام فراز و نشیب هایش پر بازده ترین بازار کشور در سال گذشته بوده 
و قاعدتاً بازده باالتر، ریســک باالتری هم خواهد داشت و سهام داران باید با دانش کافی و نظر 

داشت ریسک های این بازار در آن به فعالیت بپردازند.
این کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه دالیل ریزش بازار ســرمایه را بایــد در جایی غیر از 
سیاستگذاری پولی جستجو کرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت »پی به ای« نسبت قیمت 
به عایدی سهام P/e بازار سرمایه در حدود 25 است و کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی تأثیر 

چندانی در تغییر این نسبت ندارد.

 

 

با موافقت نمایندگان؛
کلیات »الیحه چک« تصویب شد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد کلیات الیحه 
چک را به تصویب رســاندند. در صورت تصویب نهایی این الیحه، صدور چک تضمین در وجه 

حامل ممنوع می شود.
متن کامل این الیحه به شرح زیر است:

ماده ۱ ��
در تبصره )۱( ماده )2۱ مکرر( قانون صدور چک مصوب ۱۶/ ۴/ ۱355 با اصالحات و الحاقات بعدی 
آن پس از عبارت »در مورد چک هایی که« عبارت »از دسته چک های ارائه شده« اضافه شد و عبارت 
»چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می باشد.« به عبارت 
»چک های صادر شده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این 
تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن چک ها در سامانه 

صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند.
در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت »صدور و پشت نویسی 

چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است« درج شود.« اصالح شد.
ماده 2 ��

یک ماده به شــرح زیر به عنوان ماده )2۴( به قانون الحاق و شــماره ماده )2۴( فعلی به )25( اصالح 
می شود:

»ماده 2۴ چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
۱ صدور و تحویل چکهای تضمین شــده توســط بانک ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور 
یکپارچه الکترونیکی دســته چک )صیاد( امکان پذیر و مســتلزم تکمیل برگه )فرم( درخواست توسط 
متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی 
چک تضمین شــده براساس دستورالعمل اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نیز 

ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می باشد.
ســامانه مذکور به هر برگه چک شناســه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان 

استعالم اطالعات چک تضمین شده را برای گیرنده )ذینفع( فراهم نماید.
2پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده )ذینفع( که 
مشــخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای 

انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
3 ابطال چک تضمین شــده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک 
جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده )ذینفع( تنها تا یک ماه پس 

از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است.
همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده )ذینفع( با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور 
آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل 
فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده )ذینفع( و گزارش شعبه بانک به واحد 

مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می باشد.
۴ در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده )ذینفع( هر دو به بانک صادر کننده 
مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه )فرم( اعالم مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا 
نســبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخٔه المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف 
اســت عالوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده )ذینفع( نسبت به استعالم صحت مشخصات هویتی 
متقاضی و گیرنده )ذینفع( از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال 

چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطالعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
5 درصورت جعل چک تضمین شــده یا استفاده از چک تضمین شــده مجعول، مرتکب عالوه بر 
مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شــش ســال از گرفتن چک تضمین شــده 

محروم می شود.
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انرژی

آینده روشن 
در انتظار بازار نفت ایران 

همزمان با آغاز مذاکرات غیرمســتقیم با آمریکا برای بازگشت 
به برجام پیش بینی می شــود که بازگشت نفت ایران به بازار، 
باعث شــوکه شدن بازار نشــود و آنطور که کارشناسان اعالم 
کردند قطعاً به تدریج ایران جایگاه خود را در بازار نفت بدست 
می آورد و می تواند میزان تولید و صادرات خود را افزایش دهد. 
تحلیلگران گلدمن ســاکس در یادداشتی اعالم کردند به نظر 
می رســد اکنون که اوپک پالس در حــال مدیریت خروج از 
توافق کاهش تولید است، نگرانی های عرضه به سوی بازگشت 
احتمالی ایران به برجام تغییر جهــت پیدا خواهد کرد. آمریکا 
درباره توافق هســته ای ایران با دیپلماتهای اروپا، روســیه و 
چین در وین وارد مذاکرات غیرمســتقیم شــده است. در حال 
حاضــر تحریم هایی که در زمان دولــت ترامپ علیه صادرات 
نفت ایران وضع شــد، باعث شده اســت بسیاری از خریداران 
در سراســر جهان به دلیل واهمه از مجــازات آمریکا، قادر به 
خرید نفت ایران نباشــند. با این حال جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا تمایل خود را برای بازگشــت به توافق هسته ای اعالم 
کرده اســت مشروط بر این که ایران به طور کامل به تعهدات 

برجامی خود برگردد.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اظهار 
کرد: انتظار نداریم پیشــرفت اولیه یا فوری داشته باشیم زیرا 
انتظار داریم این مذاکرات دشــوار باشــد اما بر این باوریم که 
مذاکرات با شرکایمان و مذاکرات شرکایمان با ایران گام مثبتی 
به جلو خواهد بود. گلدمن ســاکس پیش بینی کرد رسیدن به 
توافقی که به برچیده شــدن کامل تحریمها علیه ایران منجر 
شود، ماه ها زمان خواهد برد. گروه اوپک پالس طی این مدت 
رویدادها را زیر نظر خواهد داشــت و اگر الزم باشد سیاستها را 
تغییــر خواهد داد تا فضا را برای بازگشــت نفت ایران به بازار 
فراهم کند. بر اســاس گزارش اویل پرایس، گلدمن ســاکس 
همچنان به نفت خوش بین اســت و انتظار دارد عالوه بر دو 
میلیون بشکه در روز تولیدی که قرار است عربستان سعودی و 
متحدانــش در فاصله ماه مه تا ژوییه احیا کنند، تقاضای قوی، 
افزایش تولید اوپک پالس به میزان دو میلیون بشــکه در روز 

دیگر در سه ماهه سوم را ایجاب کند.
در این راســتا محمد خطیبی نماینده ســابق ایران در اوپک به 
ایسنا گفت: ایران مشتریان ســنتی خود را دارد و اگر تحریم ها 
برداشته شود ممکن است که در کوتاه مدت نتواند به روال سابق 
بازگردد اما بازگشت ایران به بازار نفت و وقوع یک تحول امری 
شدنی است. وی با بیان اینکه مشتریان سنتی ایران منتظر رفع 
تحریم ها هســتند تا مراودات نفتی خود را با ما از ســربگیرند، 
اظهار کرد: اگر تحریم ها برداشــته شود ایران به تدریج می تواند 
به بازار نفت بازگردد و مشــتریان خود را داشــته باشد.نماینده 
ســابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه میزان فروش نفت ایران 
بستگی زیادی به میزان تقاضا دارد، تصریح کرد: اگر تقاضا خوب 
باشــد، بازگشــت ایران به بازار زمان زیادی نخواهد برد اما اگر 
تقاضا ضعیف باشد، حتی برای کشورهایی که تحریم نیستند نیز 
مشــکالتی را برای فروش نفت ایجاد می کند. خطیبی با اشاره 
به تصمیم اوپک پالس برای افزایش تولید و سرنوشــت ایران 
در این شرایط برای بازگشت به بازار، گفت: پیش بینی می شود 
که تا حدود ســه ماه آینده حدود دو میلیون بشکه نفت به تولید 
اوپک پالس اضافه شود، طبیعتاً این مساله بازار را با اشباع مواجه 
خواهد کرد اما ایران شــرکای خود را دارد و مشتریان سنتی ما 

منتظر خرید نفت هستند.

برق رسانی در ایران 20 درصد 
جلوتر از دنیا

ایسنا: آمار برق رســانی به روستاها در جهان و ایران از فاصله 
معنادار بیــش از 20 درصدی ایران با میانگین جهانی حکایت 
دارد؛ به این معنا که میانگین برق رسانی به روستاها در دنیا هم 

اکنون 79 درصد و در ایران 99.7 درصد است.
 چهل و دو سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، آمار روستاهای 
برق دار کشــور بیش از ۱3 برابــر افزایش یافت، به طوری که 
روســتاهای برق دار کشور از ۴3۶7 روســتا در سال 57 به 57 
هزار و ۶۴۴ روستا در حال حاضر رسیده است. تعداد روستاهای 
برق دار کشــور از ابتدای انقالب تا مــرداد 92، به 5۴ هزار و 
۶۴۱ روستا رسید که این آمار در پایان دی ماه سال 98 به 57 
هزار و ۶۴۴ روستا افزایش یافته است. برق رسانی به روستاهای 
باالی 20 خانوار در کشور به اتمام رسیده و هم اکنون صنعت 
برق در حال برق رســانی به روستاها و سکونتگاه های کمتر از 
۱0 خانوار است. همچنین تعداد روستاهای برق دار شده توسط 
سیستم های خورشیدی نیز تاکنون به 2۴۱ روستا رسیده است. 
در دولت تدبیر و امید نیز 29۶۱ روســتای کشور از این نعمت 
بهره مند شده اســت، که 809 روستا مربوط به دولت دوازدهم 
می شــود بر این اساس، عملکرد مقایســه ای نشان می دهد تا 
ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران، ۴3۶7 روستا در 
کشور از نعمت برق بهره مند بودند که این رقم تا ابتدای دولت 
یازدهم به 5۴ هزار و ۶۴۱ روستا رسیده و بعد از دولت یازدهم 
با اضافه شدن 2۱52 روستای دیگر در آغاز دولت دوازدهم 5۶ 

هزار و 793 روستا برق دار شد.

تحلیل

وزیر انرژی عربستان تاکید کرد

تصمیم برای افزایش تولید نفت 
محتاطانه بود

ایســنا: وزیر انرژی عربستان سعودی ابراز اطمینان کرد توافق 
اوپک پالس برای افزایش تولید در ســه مــاه آینده، تصمیم 
درستی بوده است.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان در مصاحبه ای 
در ریــاض گفت این تصمیم خوبی اســت و هنــوز موردی 
نمی بینم که ما، من یا همکارانم را در اوپک پالس نگران کند.

صحبت های وزیر انرژی عربســتان سعودی یک هفته پس از 
تصمیم اوپک و متحدانش برای افزودن دو میلیون بشــکه در 
روز بــه عرضه نفت در فاصله ماه مه تا ژوییه، مطرح شــد. از 
آن زمان قیمت نفت برنت با وجود مشــکالت ناشی از پاندمی 
کووید ۱9 شــامل کمبود واکســن در هند، باالی ۶0 دالر در 
هر بشــکه مانده است. بر اســاس گزارش بلومبرگ، شاهزاده 
عبدالعزیز گفت: اوپک پالس هنگامی که برای افزایش تولید 
تصمیــم گرفت، فوق العاده محتاطانه عمل کرد. این گروه هر 
مــاه به برگزاری دیدار برای ارزیابی بــازار ادامه می دهد و اگر 
اوضاع تغییر دهد، تصمیمات الزم به ســرعت گرفته می شوند. 
این توافق شامل مکانیزمی است که اجازه می دهد تولید با توجه 

به تحوالت، افزایش پیدا کرده، فریز شود یا کاهش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

دولت 10 روز برای اجرای قانون 
پتروپاالیشگاه ها فرصت دارد

 2۴ تیرماه ســال 98 در سال پایانی فعالیت های مجلس دهم، 
نمایندگان با هدف توسعه ظرفیت پتروپاالیشی و رفع مشکالت 
پیش روی تولید، »قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« 
را با اذن مقام معظم رهبری بــرای اعطای تنفس خوراک به 
پتروپاالیشگاه ها از محل ســهم صندوق توسعه ملی تصویب 
کردند. مبتنی بر این قانون طرح های پتروپاالیشگاهی جدید به 
جای آنکه در طول دوره ساخت از منابع نقدی صندوق توسعه 
ملی تســهیالت اســتفاده کنند، باید به تأمین مالی از طریق 
جــذب نقدینگِی مردمی از طرق بازار ســرمایه و غیره اقدام و 
احداث شوند و ســپس به مدت حدود یکسال تنفس خوراک 
داشته باشند. با طی روال قانونی از ابتدای سال ۱399 تاکنون، 
برگزیدگان طرح در انتظار تشکیل جلسه هیئت امنای صندوق 
توسعه ملی به ریاست رئیس جمهور برای تعیین سقف تنفس 
خوراک هســتند. موضوعی که باعث شــد اعضای کمیسیون 
انرژی مجلس نهایتاً در نشست روز دوشنبه رأی به اعمال ماده 
23۴ به دلیل این تأخیر دادند. در همین خصوص نماینده مردم 
تهران با اشاره به نشســت اعضای کمیسیون انرژی مجلس 
با موضوع اســتنکاف دولت از اجرای قانون گفت: در نشست 
کمیســیون انرژی موضوع درخواســت تعدادی از نمایندگان 
برای اعمال ماده 23۴ آییــن نامه داخلی مجلس در ارتباط با 
شخص آقای رییس جمهوری و نوبخت رییس سازمان برنامه 
و بودجه مطرح شــد. این درخواســت به دلیل تأخیر در اجرا یا 
عدم اجرای کامل قانون حمایت از صنایع پایین دســتی نفت 
خام و میعانات گازی با اســتفاده از سرمایه گذاری های مردمی 
که موسوم به قانون »پتروپاالیشــگاه ها« است در دستور کار 
کمیســیون انرژی قرار گرفت.  شریعتی نیاسر در ادامه گفت: 
مشــکلی که نمایندگان مبتنی بر آن درخواســت اعمال مانده 
23۴ را دارند، مبتنی بر این اســتدالل کلی است که چرا هیات 
امنای صندوق توســعه ملی، تنفس خوراک الزامی و مندرج در 
قانون را علی رغم تکالیفی که قانون مشخص کرده، تصویب 
نمی کننــد تا تکلیف طرح های منتخب بــرای اجرای قانون و 

تأسیس پتروپاالیشگاه ها مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تصمیم نهایی 
کمیســیون گفت: بعد از طرح موضوع در کمیسیون، اعضا بر 
ضــرورت اجرای دقیق و کامل قانون تاکید کردند. از ســوی 
دیگر، نمایندگان دولت نیز شــامل ســید حمید پورمحمدی 
)ســازمان برنامه و بودجه(، هوشنگ فالحتیان )وزارت نفت( و 
علیرضا ساعدی )هیات عامل صندوق توسعه ملی(، ضمن قبول 
ایراد نمایندگان، قول مساعد دادند که روند اجرای قانون را به 

سرعت پیگیری خواهند کرد.
شریعتی گفت: نهایتاً با توجه به تاکیدی که اعضای کمیسیون 
انرژی مبتنی بر ضرورت تصویب تنفس خوراک در هیات امنای 
صندوق توسعه ملی دارند و با عنایت به مهلت ۱0 روزه ای که 
کمیســیون برای طرح موضوع ماده 23۴ در اختیار نمایندگان 
قرار داده، اعضای کمیســیون تصمیم گرفتند همین مهلت را 
برای تشــکیل جلسه و تصویب تنفس خوراک در اختیار دولت 

قرار دهند.
 این نماینده در پایان خاطرنشــان کرد: بعد از این بازه زمانی 
۱0 روزه نظر نهایی کمیسیون در خصوص اعمال ماده 23۴ به 
هیات رییسه مجلس اعالم خواهد شد. امید است دولت از این 
فرصت استفاده کند و تنفس خوراک را در جلسه هیات امنای 
صندوق توسعه ملی تصویب کند. در غیر این صورت بعد از این 
مــدت زمان، نمایندگان روال عادی معرفی متخلفان از اجرای 

قانون به قوه قضائیه را پیگیری خواهند کرد.

بازتاب

سحر بابایی

حسین حسین زاده گفت: کشورها براساس 
منافع اقتصادی خود تصمیم گیری می کنند. 
امــا در کل قطعاً عالقه ندارنــد ایران که 
سهم آنها را بگیرد، بسته به برش سیاسی، 
شــخصیت و اقتدار نفتی ایران ما توانیم در 
بازار بین الملل نقش آفرینی کرده و جایگاه 
خود را تعیین کنیم، بعبارت دیگر افزایش و 
یا کاهش تولید نفت تابعی از شرایط سیاسی 

هر کشوری است.
حسین حســین زاده، درباره اوضاع صادرات 
نفت ایــران بعد از گشــایش احتمالی در 
تحریم هــا اظهار داشــت: در صورتی که 
گشایش سیاســی حاصل شود باید مجدداً 
بتوانیم هم بازارهای از دست رفته را بدست 

بیاوریم و هم بازاریابی جدید داشته باشیم.
وی افزود: بــا توجه به اینکــه بزرگترین 
پاالیشــگاه های دنیا در هنــد و کره که از 
جمله مشتریان ایران بودند، اکنون با نفت 
ابوظبی و سعودی جایگزین کرده اند، کار ما 
سخت اما شدنی است. نکته دوم اینکه در 
بازاریابــی جدید باید از روش های چانه زنی 
اســتفاده کنیم، در خصوص گاز مشــکل 
چندانی نداشته و در حال حاضر برنامه های 
توسعه صادرات را دنبال می کنیم، در مورد 
پتروشــیمی و فرآورده ها نیــز که تحریم 
نبودند و درآمد اصلی کشور هستند، بازمسیر 
ســخت نفت ایران ایران برای بازگشــت 
بــه بازار هم باید با توســعه زنجیره ارزش 
و صنایع پایین دســت در مســیر سریع تر 
جلوگیری از خام فروشی و افزایش سهم از 

بازارهای جهانی قرار بگیریم.
5۰ درصد پروژه های نفتی تعطیلند ��

رییس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس 

درباره واکنش کشورهای تولیدکننده نسبت 
به بازگشــت نفت ایران گفت: کرونا باعث 
شــد بیش از 50 درصــد پروژه های بزرگ 
نفتی دنیا تعطیل شود و پایان کرونا که پایان 
ســال 202۱ پیش بینی شــده قراردادهای 
قبلی بایــد احیا شــوند، بنابراین حتی اگر 
گشایش حاصل شود کار ما برای بازگشت 
سخت می شــود، اما علیرغم توافق کاهش 
تولید در اوپک پالس که طی این مدت رقم 
آن 7.۱ میلیون بشکه بوده است ما در مدت 
تحریم ســهم خود را از تولید و صادرات از 
دســت دادیم و تولیدکنندگان باید بازگشت 

تولید و افزایش صادرات ما را بپذیرند.
تابع شرایط سیاسی و اقتدار نفتی هستیم

وی یادآور شــد: در بازار بین الملل نفت هر 
کشــوری برای خود چانه زنی می کند مثاًل 
وقتی عربســتان محاســبه می کند که اگر 

یک میلیون کاهش تولید داشته باشد قیمت 
نفت باال می رود، به نفع اش اســت که زیر 
بار کاهش تولید برود، در نتیجه کشــورها 
برای کاهش تولید به بازگشــت نفت ایران 
اقتصادی  منافع  براســاس  نمی کنند،  نگاه 
خود تصمیم گیــری می کننــد. اما در کل 
قطعاً عالقه ندارند ایران که ســهم آنها را 
بگیرد؛ بسته به برش سیاسی، شخصیت و 
اقتدار نفتی ایران ما توانیم در بازار بین الملل 
نقش آفرینی کــرده و جایگاه خود را تعیین 
کنیــم، بعبارت دیگر افزایــش و یا کاهش 
تولید نفت تابعی از شــرایط سیاســی هر 

کشوری است.
چاه ها آماده اند؟ ��

حســین زاده درباره وضعیت آمادگی چاه ها 
برای افزایش تولید بیان داشــت: در مدل 
جدید قراردادی در چند ســال اخیر آیتمی 

بنام صیانت از مخازن گنجانده شده، ضمن 
اینکه باید فشــار چاه کم شود، روش های 
مختلف ریکاوری نفت هم باید انجام شود، 
بــا توجه به اینکه مخازن در نیمه دوم عمر 
خود قرار دارند، مجبوریم که هزینه کنیم تا 
نفت و گاز باال بیاید و این هزینه ها در قالب 
صیانت از مخازن در قراردادها گنجانده شده 

است.
توان تولید قبل از تحریم را داریم ��

وی تاکید کرد: آنچه مشــخص اســت در 
صورتی که گشــایش سیاسی حاصل شود 
کشور ما توان تولید به میزان قبل از تحریم 
را دارد و اگــر موضوع بازاریابی حل شــود 
به لحاظ تولیــد، نگهداری، صیانت و انتقال 

هیچ مشکلی نداریم.
به تکنولوژی نیاز داریم اما روی پای  ��

خود می ایستیم
این عضو کمیســیون انرژی مجلس درباره 
نیاز بــه تکنولوژی و حضور شــرکت های 
تراز اول بین المللی گفــت: مثاًل اکنون در 
دنیا در حفــاری چاه ها به جای گل روغنی 
از محصوالت پلیمری استفاده می شود، ما 
از لحاظ تکنولوژی با دنیــا فاصله داریم و 
قطعاً به برخــی تجهیزات و دانش روز دنیا 
نیاز داریــم. وی ادامــه داد: واقعیت اینکه 
80 درصــد تجهیــزات در داخل کشــور 
تولید می شــود، در واقع تحریم ها به حوزه 
داخلی سازی تجهیزات نفت و انرژی کمک 
کرد اما در عین حال فشــار زیادی هم وارد 
شد. در هر حال ما به تکنولوژی روز دنیا نیاز 
داریم، اما اینگونه نیست که اگر تکنولوژی و 
شرکت خارجی نیاید ما نمی توانیم روی پای 

خودمان بایستیم.

رییس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس  تشریح کرد

مسیر ناهموار فروش نفت

روی همکاری و همراهی مصرف کنندگان حساب جدی باز کرده ایم
وزیر نیرو با اشاره به کاهش بارش ها و تابستان پیش رو:

وزیر نیرو گفت: برای تابســتانی که با کاهش بارش ها به نظر می رسد 
نیازمند همکاری بیشتر مصرف کنندگان در بخش های مختلف هستیم، 
تدارک الزم دیده شــده است که بخشی از این تدارک، حساب جدی 
است که روی همکاری و همراهی مصرف کنندگان باز شده است و بنا 

بر تجربه حساب بجایی است.
رضــا اردکانیان  دیروز در آئین بهره بــرداری از ۶ پروژه صنعت آب و 
برق به ارزش 5۱۴.5 میلیارد تومان در استان های خوزستان، سیستان 
و بلوچستان و مازندران که به صورت ویدئو کنفرانسی در قالب دومین 
هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در ســال ۱۴00 برگزار شــد، 
اظهار کرد: با وجود محدودیت های بارشی، امید است در تابستان امسال 
به دلیل برگزاری انتخابات سراسری و ضرورت حضور حداکثری مردم، 
وظیفه ملی همه ما در سازمان دولت که تدارک الزم برای برخورداری 
از سطح مناسبی از آسایش و امنیت خاطر مردم است محقق شود و در 
ســال تولید، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که مسئولیت اصلی ترین 
پشــتیبانی از بخش های تولیدی کشــور را دارد عرضه مطمئن، مؤثر 
و کافــی آب و انرژی را انجام دهد.وی افــزود: همچنین برنامه ریزی 
شــده که از ظرفیت های بســیار خوب بودجــه ۱۴00 و احکامی که 
موجب خواهد شــد تا چرخ صنعت آب و برق روان تر بچرخد، استفاده 
حداکثــری کنیم و همکاران من تــدارک دیده اند که به نحو مطلوبی 
از همــه روزنه های قانون بودجه ۱۴00 که در قالب احکام پشــتیبان 
صنعت آب و برق فراهم شــده استفاده کنند و امید است نتیجه آن را 
در ســرعت بیشتر خدمت رسانی در هر دو بخش در همه نقاط کشور 
ببینیم.وزیــر نیرو همچنین گفت: دســته بندی مجموع نکته نظرات و 
پیشــنهادها شامل بخش هایی که نیازمند تداوم حمایت و توجه بیشتر 
است،   راه های طی نشده و البته کارهای انجام شده نیز در حال انجام 
بوده و به مرور حاصل این دسته بندی ها و تدارک ها عرضه خواهد شد 
که قطعاً از همکاری بخش های رسانه ای برای انعکاس و انتشار آنها به 
نحو مطلوب استقبال کرده و قدردان این همکاری هستیم.وی افزود: 

چــرا که به زعم ما مهلت ها و فرصت هــای مدیریتی یکی از جنبه ها 
و جلوه های حقوق عامه بوده و این جزو حق مردم اســت که از همه 
تجربیات، موفقیت ها، ناکامی ها و درس های گرفته شده استفاده شود؛ 
چرا که زمان صرف شده برای درک این درس ها، متعلق به جامعه است 

و این مهلت و فرصت قابل تکرار و برگشت نیست.
وزیر نیرو گفت: ســعی خواهد شــد این دسته بندی به بهترین شکل 
تدارک شــود که هم وقفه ای در خدمت رســانی صورت نگیرد و هم 
مدیریت دولت ســیزدهم با بهره مندی کامــل از مجموعه درس های 

گذشته مسیر پیش رو را طراحی و برنامه ریزی کند.
افزون بــر 2۹۰ طــرح آب و برق تا پایــان ۱۴۰۰ به بهره برداری  ��

می رسد
وی با بیان اینکه مطابق برنامه تا پایان ســال ۱۴00، جمع طرح های 
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران بالغ بر 290 طرح با ســرمایه گذاری 
حدود ۶5 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این پویش در ســال ۱۴00 بر 
اساس برنامه ریزی انجام شده هر هفته به اجرا در خواهد آمد، اظهار کرد: 
در هفته گذشته و این هفته جمعاً 9 طرح عمده با سرمایه گذاری 3۴28 
میلیارد تومان افتتاح شــد. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: پارسال، در همین 
موقع اعالم شد که پویش در سال 99 شامل 250 طرح با سرمایه گذاری 
حــدود 50 هزار میلیارد تومان خواهد بود، با تالشــی که به عمل آمد 
و همراهی و همکاری همه دســتگاه های اجرایی در ســازمان دولت، 
دستگاه های همکار، ظرفیت بخشی خصوصی، ظرفیت های پیمانکاری 
و خدمات مهندسین مشاور در پایان سال گذشته در 2۶ اسفند گزارش 
دادیم که 307 طرح با ســرمایه گذاری 8۱ هــزار میلیارد تومان افتتاح 
شد.اردکانیان گفت: امیدواریم این نحوه عمل امسال هم برقرار باشد و با 
کیفیت حتی بهتری از سال گذشته، طرح ها به موقع به ثمر برسند. آنچه 
اکنون تا پایان ۱۴00 تدارک دیده شده 290 طرح با سرمایه گذاری ۶5 
هزار میلیارد تومان است.وی خاطرنشان کرد: بخش نخست این پویش 
طرح هایی است که تا پایان دولت دوازدهم و حوالی نیمه مرداد به مدار 

بهره برداری خواهند آمد که بالغ بر ۱73 طرح با سرمایه گذاری ۴3 هزار 
میلیارد تومان است و برنامه هفته به هفته آن مشخص شده است. همه 
شرکت ها اعم از مادر تخصصی، پیمانکاری و مهندسین مشاور در جریان 
جزئیات این برنامه ها شــامل طرح های ساخت و سازی و ساز و کاری 
هستند و مطابق برنامه به نتیجه خواهند رسید.وزیر نیرو طرح هایی که 
تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری می رسند را شامل 5 سد مخزنی 
با استفاده از اعتبارات ملی، سه شبکه آبیاری و زهکشی با وسعت بیش 
از ۱0 هــزار هکتار، ۱3 تصفیه خانــه آب، ۱9 تصفیه خانه فاضالب، ۱0 
واحد نیروگاه برق حرارتی، 25 واحد نیروگاه مقیاس کوچک، 2۱ نیروگاه 
تجدیدپذیر، برق رسانی به 20۶ روستا در سطح کشور، 3۶ طرح پست و 
خطوط انتقال در مناطق مختلف کشور و آبرسانی به بیش از ۴00 روستا 
با جمعیت حدود 300 هزار نفر برشمرد.اردکانیان افزود: برنامه ریزی برای 
بخش دوم کار هم انجام خواهد شــد که تا پایان سال ۱۴00 این مسیر 

ادامه خواهد داشت و این چرخ در مدار خود خواهد چرخید.
5۱۴ میلیــارد تومان ســرمایه گذاری وزارت نیرو در هفته  ��

دوم پویش
شــش پروژه صنعت آب و برق به ارزش 5۱۴.5 میلیارد تومان در سه 
استان خوزســتان، سیستان و بلوچســتان و مازندران، امروز در قالب 
دومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در ســال ۱۴00 افتتاح 
شد. از شــش پروژه آماده افتتاح در این سه اســتان، سه پروژه برای 
خوزســتان، دو پروژه سهم استان سیســتان و بلوچستان و یک پروژه 
نیز در استان مازندران به صورت ویدئوکنفرانسی به بهره برداری رسید.

سه پروژه آماده افتتاح صنعت برق در استان خوزستان شامل »فاز اول 
پست ۱32.33 کیلوولت سردشــت و خط ارتباطی آن«، »پست ۱32 
کیلوولت GIS بیدبلند و خطوط ارتباطی آن« و »پست ۱32 کیلوولت 
پاک چوب و خط ارتباطی آن« اســت که در شهرســتان های دزفول، 
ماهشــهر و شــوش با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، افزایش 

قدرت مانور و ایجاد رضایت عمومی افتتاح خواهد شد.

گفت و گو

مهدی بیک

رویداد

وزیر نفت ضمن تاکید بر ضــرورت همکاری با 
جهان برای تقویت تــوان ملی گفت: با توجه به 
ظرفیت فنــاور مطمئنم ایران می تواند حرف های 
بااهمیتــی بیش از خود نفت و منابع طبیعی برای 

گفتن در منطقه داشته باشد.
بیژن زنگنه در آیین گشــایش صندوق پژوهش 
و فناوری صنعت نفت با بیان اینکه قراردادهایی 
که امروز امضا می شود حاصل ماه ها تالِش تعداد 
زیــادی از مدیران و کارشناســان برای توســعه 
فناوری بــا توجه به ظرفیت دانش بنیان اســت، 
تصریح کرد: هیچ شکی نیســت آینده کشور نه 
در گرو تولیدهای ســنتی بلکــه در گرو توجه به 
ظرفیت های دانش بنیان و توســعه فناوری ملی 
اســت که البته اینکار جــز در همکاری با جامعه 

جهانی اتفاق نمی افتد.
وی با تأکید بر اینکه همکاری های جهانی سبب 
تقویت توان ملی می شود، گفت: اگر می خواهیم 
تیم ملی فوتبال قوی داشته باشیم به طور حتم باید 

با تیم های درجه نخست جهان مسابقه دهیم، اگر 
هم می خواهیم کشتی گیران تراز نخست در سطح 
جهانی پرورش دهیم باید چنین مسابقاتی داشته 
باشــیم.وزیر نفت افزود: بدون حضور در جریان 
رقابت های طبیعی جهان مــا نمی توانیم از یک 
ســطح ملی فراتر و به سطح جهانی برویم. امروز 
همکاری با جهان یک اصل است و ما به طور حتم 

باید به آن توجه کنیم.
موانع را از سرراه استارتاپ ها برمی داریم ��

زنگنه با اشــاره به اینکه وزارت نفت سال هاست 
به موضوع شرکت های دانش بنیان )پیش از آنکه 
با نام دانش بنیان شناخته شود( توجه داشته است، 
یادآوری کرد: شــرکت پتروپــارس، مپنا و فرآب 
دانش بنیان هایی هســتند که آثاری شــگرف و 
تعیین کننده در توسعه صنایع برق و نفت برجای 

گذاشتند و امروز خیلی ها به حق به این شرکت ها 
افتخار می کنند.

وی به نهادسازی ســازی در دانشگاه ها و امضای 
قراردادهای متعدد با دانشــگاه ها در هشت  سال 
گذشــته با هدف حمایت از ظرفیت فناور اشــاره 
کرد و گفت: ساخت ۱0 قلم خانواده کاالیی برای 
حمایت از ظرفیت سازندگان داخلی همانند مته، 
لوله های بــدون درز، تجهیــزات درون چاهی و 

سرچاهی و ... برنامه ریزی و اجرا شده است.
وزیــر نفت با اشــاره به شــعار امســال »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« اظهــار کــرد: 
نشســت های متعددی برای تحقق این شــعار 
برگزار شد  که بر اســاس آن تصمیم گرفتیم از 
شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها حمایت 

کنیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.

دو اقدام مهم وزارت نفت برای حمایت از  ��
شرکت های دانش بنیان

زنگنــه با بیان اینکه صنعــت نفت برای حمایت 
از شــرکت های فناور دو کار مهــم را انجام داده 
اســت، ادامه داد: نخســتین آن تاســیس پارک 
فناوری و نوآوری نفت بوده، اساســنامه اش تائید، 
ارکان آن مســتقر و مکانش مشخص شده و در 
حال فعالیت اســت.وی تصریح کرد: تاکنون چند 
پــارک فناوری و نوآوری با همــت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری تاســیس شده، اما پارک نفت 
جزو نخستین مواردی تاسیس شده ازسوی بخش 
تقاضاست. وزیر نفت دومین اقدام وزارت نفت را 
تاســیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت 
برشــمرد و گفت: این صندوق هم جزو نخستین 
صندوق هایی اســت که ازسوی تقاضا ایجاد شده 
بدان معنا که شکار به دنبال شکارچی بوده است 
و طرف تقاضا با طرح تقاضای خود طرف عرضه 
را به فعالیت و حضور در صحنه تحریک می کند.

زنگنه:
 ایران می تواند حرف های مهمتر از نفت در منطقه داشته باشد

مهسا نجاتی

صعود قیمت نفت بر اثر 
تنش های خاورمیانه 

 به گزارش رویترز، به دنبال انتشار داده های چین 
که نشان داد واردات دومین مصرف کننده بزرگ 
نفت در جهان افزایش یافته، و همچنین به دلیل 
تنش ها در خاورمیانه پس از اینکه جنبش حوثی ها 
در یمن اعالم کردند موشــک هایی را به مراکز 

نفتی عربستان ســعودی شلیک کرده اند، قیمت 
نفت روز سه شــنبه افزایش یافت. معامالت آتی 
نفت خام برنت 3۱ ســنت یا 0.5 درصد افزایش 
یافت و به ۶3.59 دالر در هر بشــکه رسید، در 
حالی که معامالت آتی نفت خام وســت تگزاس 
اینترمیدیــت آمریکا با 28 ســنت یا 0.5 درصد 
افزایش، به قیمت 59.98 دالر در هر بشکه مورد 
معامله قرار گرفت. صادرات چین در ماه مارس با 
سرعت باالیی رشد کرد و این در حالی است که 
تقاضای جهانی در میان پیشرفت واکسیناسیون 

کووید۱9 در سراســر جهان افزایش می یابد. از 
طرفی، رشد واردات به باالترین حد خود در چهار 
سال اخیر رســیده که این عوامل سبب تقویت 
بهبود اقتصادی چین شده است.از آنجا که روند 
بیماری همه گیــر کووید۱9 کاهــش یافته و 
تقاضا برای ســوخت افزایش پیدا کرده، عملکرد 
پاالیشگاه ها نیز تقویت شــده و به همین دلیل 
واردات نفــت خام به چین از پایین ترین حد خود 
در سال گذشته، 2۱ درصد در ماه مارس افزایش 
یافته است. استفان اینس، استراتژیست ارشد در 

بازار جهانی Axi گفــت: »این داده ها به احیای 
داخلی اشــاره دارد و از آنجا که قیمت نفت پس 
از انتشار این اخبار باال رفته، می تواند خبر خوبی 
برای تقاضای بنزین باشــد.«همچنین بر اساس 
نظرسنجی رویترز در روز دوشنبه مشاهده شد که 
انتظار می رود ذخایر نفت خام ایاالت متحده در 
هفته گذشته برای سومین هفته متوالی کاهش 
یافته باشــد، در حالی که موجودی فرآورده های 
تقطیر شــده و بنزین احتمااًل رشــد کند که این 

موضوع نیز از عوامل پشتیبانی قیمت ها بود. 
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مدیرعامل ســتاد معاینه فنی تهران: امسال خودروهای پالک 
شخصی تولید داخل ۱395 و ماقبل همچنین خودروهای وارداتی 
20۱۶ و ماقبل مشــمول معاینه فنی هســتند. نرخ معاینه فنی 
خودروهای ســبک مراجعه اول ۴7000 تومان و مراجعه مجدد 
۱0000 تومان، خودروهای ســنگین مراجعه اول 7۱۶00 تومان 
و مراجعه مجدد ۱2000 و موتورســیکلت مراجعه اول ۱2000 

تومان و مراجعه مجدد 2000 تومان تعیین شده.

رئیس انجمن شــرکت های هواپیمایی با بیان این که اعتقادی 
به محدودیــت ۶0 درصدی پروازها نداریم، گفت: این کار برای 

مقابله با شیوع کرونا علمی نیست.
یونس دقیق کیــا با بیــان این که در بحث سوخت رســانی به 
شــرکت های هواپیمایی مشــکلی نداریم، اظهار کرد: یکی از 
مســائل ایرالین های داخلی محدودیت اســتفاده ۶0 درصدی 
از ظرفیت صندلی پرواز اســت؛ باید ایــن موضوع را با توجه به 

مکانسیم هایی که وجود دارد، حل کنیم.
وی توضیح داد: بر این اساس برای هر مسافری که تست کرونا 

وی مثبت باشد، کارت بلیت پرواز صادر نمی شود.
وی افزود: از ســوی دیگر در حین ورود به فرودگاه، مســافران 
با سیســتم تعبیه شده کنترل می شوند. عالوه بر این با توجه به 
این که هوای داخل کابین هواپیما تخلیه می شــود، امکان شیوع 
بیماری وجود ندارد. رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره 
به این که پرواز ایرالین های خارجی که به ایران می آیند با تمام 
ظرفیت انجام می شــود، گفت: ترکیش ایرالین و قطرایرویز به 
صورت فول پروازهای خود را به ایران انجام می دهند. دنیا قبول 
ندارد که هواپیما محل شیوع ویروس کروناست. دقیق کیا، یادآور 
شد: با وجودی که اعتقادی به اعمال محدودیت ۶0 درصدی در 
پروازهای داخلــی نداریم و این کار را علمی نمی دانیم اما آن را 

رعایت می کنیم.

اولویت های ده گانه حمل و نقل هوایی از دیدگاه انجمن بین 
المللی حمل و نقل هوایی )یاتا( چیست؟

مدیران شــرکت های هوایی عضو یاتا در شرایط حاضر باید 
بتوانند اولویت های کلیدی زیر را در دستور کار خود قرار دهند:

۱ تالش گســترده برای بازگشــایی مرزهای بین المللی با 
همکاری دولت ها به عنوان اولین و مهمترین اولویت

2 تمرکــز جدی بر بهبود و افزایش نقدینگی و نجات آن از 
طریق افزایش تعهدات و بدهی های درازمدت

3 کاهش مســتمر هزینه های ثابــت و عملیاتی به ویژه در 
شرایط کوچکتر شدن شبکه پروازی

۴ تشــکیل کارگروه مشــترک با بخش حاکمیت و تدوین 
و تصویــب برنامه اقدام ملی در بخش حمــل و نقل هوایی 

بازرگانی
5 بــه کارگیری فناوری اطالعــات و ارتباطات جهت یک 

تحول گسترده و بنیادی در ابعاد مختلف کسب وکار هوایی
۶ پیگیری مســتمر جهت اخذ کمک هــای مالی دولتی در 
قالــب وام های بلند مــدت و با بهره اندک بــا هدف تزریق 

نقدینگی و پیشگیری از ورشکستگی
7 پیــش بینی خدمات مطلوب تر با نرخ های مناســب تر در 

شرایط اقتصادی فعلی برای مسافران و مشتریان
8 در نظــر داشــتن آثار جانبی رشــد پلتفرم هــای زوم و 
مایکروسافت در برگزاری هر چه بیشتر کنفرانس ها و جلسات 
بیــن المللی به صورت مجازی و کاهش قابل توجه در بخش 

تقاضای مربوط به سفرهای کاری و تجاری
9 تالش مضاعف در راســتای دیجیتالی کردن فرآیندهای 
مربوط به بررسی و کنترل مستندات مربوط به تست PCR و 

واکسیناسیون مسافران در فرودگاه ها
۱0 مشــارکت در ارتقای سامانه بین المللی تسویه یاتا )اتاق 

پایاپای شرکت های هوایی و سایر اعضای یاتا(

رئیس شورای رقابت گفت: این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه 
قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته اســت، از این رو جای نگرانی 

نیست.
رضا شــیوا افزود: مطمئن باشــید قیمت هایــی که ما اعالم 
می کنیم در شــرایط فعلی منصفانه اســت و با بهبود شرایط، 

قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد.
وی با بیان اینکه دســتورالعمل قیمت خودرو قباًل ساالنه بود 
گفت: در ســال 99 این دستورالعمل سه ماهه شد و اکنون ۶ 
ماهه شــده که اگر ثبات در بازار بویژه ارز ادامه دار باشد صدور 

دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله برمی گردد.
شیوا افزود: اکنون هم شورای رقابت منتظر اعالم تورم بخشی 
۶ ماهه از ســوی بانک مرکزی است که تاکنون اعالم نشده، 
بنابرایــن در موضوع قیمت خودرو جای هیــچ گونه نگرانی 

نیست.
رئیس شــورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه با 
حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین افزود: این دو خودرو 
جدید بوده و مشمول دســتورالعمل های گذشته ما نمی شوند 
و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشــتیم روش 
قیمت گذاری آن ها متفاوت از دستورالعمل های شوراست.، اما 
خودروهای خانواده ســمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت 
می کنند و قیمت کارخانه این خودروها در مواردی ۱00 تا ۱50 

درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است.
وی ادامه داد: ســال گذشــته به علت تالطم و نوسانات زیاد 
ارزی و باال بودن تورم، شــورای رقابت تصمیم گرفت هر سه 
ماه تورم بخشــی را در دستورالعمل قیمت ها لحاظ کند که دو 
دوره سه ماه این کار را انجام دادیم، اما خوشبختانه با توجه به 
آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه آخر سال 

را محاسبه نکردیم.
رئیس شــورای رقابت گفت: درست است که نوسانات ارزی 
آنچنانــی نداریم و تورم هم روند آرامــی را گرفته، اما تورم 
همچنان در کشــور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار 
می آورند که تورم بخشــی ۶ ماهه را در دستورالعمل قیمت 
خودرو لحاظ کنیم، ما هم قرار نیســت تغییراتی انجام دهیم 
بلکــه اگر بانک مرکزی تورم بخشــی ۶ ماهه را اعالم کند 

درباره لحاظ کردن آن در دستورالعمل تصمیم می گیریم.
شیوا با اشــاره به نقل قولی از وی در فضای رسانه ای مبنی 
بر اینکه اگر خودرو گران اســت نخرید، گفت: چنین چیزی 
صحت ندارد بلکه بحث ما بین دو خودرو ارزان و گرانتر بود 
که خبرنگاران بخشــی از صحبت های بنده را منتشر کردند، 
بنــده توصیه نمی کنم کســی خودرو نخــرد بلکه می گویم 
کســانی که نیاز واقعی دارند خودرو بخرند.، اما کســانی که 
می خواهند سفته بازی کنند نخرند، در این بین ما هم تالش 

می کنیم خودرو با قیمت منصفانه بدست مردم برسد.
وی گفــت: برخی ها می گویند یک عــده رانتخوار از فاصله 
قیمتی میان خودروهای قرعه کشــی و حاشــیه بازار سوء 
اســتفاده می کنند در حالی که معتقدیم درصد باالی کسانی 
که در قرعه کشی شــرکت می کنند به خودرو نیاز دارند که 
بعضی از آن ها در قرعه کشــی برنده می شوند و خودرو را به 
قیمــت منصفانه می خرند، ضمن اینکــه تمام تالش ما این 
است که شرکت کنندگان در قرعه کشی افراد نیازمند حقیقی 
باشند و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه کشی را سخت 
کردیم.شیوا افزود: بعضی ها که به حواشی این موضوع دامن 
می زنند شاید از فرایند قرعه کشی خوشحال نیستند و دوست 
دارند که سامانه ثبت نام به روال قبل باشد و دالالن در چند 
دقیقه سایت را پرکنند که شکایت های زیادی در این باره به 
دســت ما رسیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع 
عادالنه خودرو در این شرایط می شناسد ارائه کند و ما هم در 

شورا آن را بررسی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ما به هزینه های جانبی خودروسازان کاری 
نداریم گفت: شــورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که 
بر اســاس آن تورم بخشی را ســال به سال اعمال می کند، 
اگر خودرو ســاز هزینه جانبی دیگری داشته باشد در فرمول 
قیمت گذاری لحاظ نخواهد شــد و به همین دلیل هم قیمت 
تمام شده خودرو ساز در مواردی ۱00 تا ۱20 درصد باالتر از 

قیمت اعالمی شورای رقابت است.
رئیس شــورای رقابت افزود: افرادی که حواله یکساله و دو 
ســاله خریده اند به این دلیل که سودی دریافت نکرده اند و 
در چنــد مورد هم افزایش قیمت ها برای آن ها لحاظ شــده 
است شکایت های زیادی را به شورای رقابت ارسال کرده اند 
که در این باره کمیته ای برای رســیدگی تشــکیل شــد، با 
خودروسازان هم جلسه ای برگزار کردیم تا چاره ای برای این 

افراد بیاندیشیم.

در شرایطي که تمام تالش هاي جهاني 
در حوزه هــاي صنعتي بــراي کاهش 
ترافیک و آلودگي هوا بوده است. حتي 
اندک کوششي در مسیر کاهش ترافیک 
از طرف مسئولین دولت و سازمان هاي 
مردم نهــاد در جهــت بهبــود ترافیک 
مي تواند داراي آثار مثبت بوده و در جاي 

خود نتیجه بخش باشد.
با فراگیــري پاندومي کرونا مشــاهده 
مي شود که شــهرها و کالن شهرهاي 
دنیا با چالش هاي اساسي فراواني مواجه 
هســتند که از آن جملــه مي توان به 
شــیوه هاي مدیریت شبکه هاي حمل و 
نقل اشاره نمود. مطالعات نشان مي دهد 
که کاهــش ازدحام و حجــم ترافیک 
ناشــي از اعمال محدودیت هاي ســفر 
در ایــن دوره، تأثیر قابل مالحظه اي بر 
حجم ترافیک و ارتقاي کیفیت آب وهوا 
و بهبود ایمني جاده اي داشته است. در 
بریتانیا توصیه هاي دولت براي کاهش 
و توقف سفرهاي غیرضروري منجر به 
کاهش چشمگیر تعداد وسایط نقلیه در 
جاده ها شــد و به تبع آن نیز کیفیت هوا 
در شــهرها و کالن شهرها بهبود یافت. 
در شــش هفته اول اعمال محدودیت 
سطح آلودگي هوا تا 35 درصد کاهش 
یافت و به طور مشابه این مسئله در سایر 
شــهرهاي اروپا نیز مشــاهده شد.  در 
ایاالت متحده آلودگي هوا از منظر انتشار 
دي اکســید نیتروژن در مقایسه با مدت 
زمان مشابه در سال 20۱9 تا 30 درصد 
کاهش یافته است که به طور محسوس 
در سایر کالن شهرها مانند لس آنجلس، 
نیویورک، شیکاگو، آتالنتا، اتاوا و غیره... 
دیده شده است. با کاهش محدودیت هاي 
ناشــي از کرونا مشــخص شد که این 
کاهش آلودگي موقتي بوده است و لذا 
با برداشتن محدودیت ها، حجم ترافیک 
به وضع پیشــین بازگشــت. در برخي 
شــهرها، تراکم وســایط نقلیه افزایش 
یافت و کیفیت هوا مجدداً کاهش یافت 
و شرایط ایمني وســایط نقلیه و راه ها 
نیز به وضعیت قبلي خود بازگشــت. از 
سوي دیگر برخي یافته ها نشان مي دهد 
که مداخالت بي برنامه و بدون سازمان 
هرچند مي تواند تأثیر ســریع و مطلوبي 
بر کیفیت هوا داشــته باشد اما با توجه 
به مقطعي بودن آن از پایداري برخوردار 
نیســت. بر اســاس گزارش ســازمان 
بهداشــت جهاني حــدود 90 درصد از 
مردم جهــان در معرض تبعات زیان بار 
هواي آلوده هســتند به طوري که منشأ 
بسیاري از بیماري هاي قلبي و ریوي در 
آلودگي هوا است. بهره برداران و مدیران 
شــهري در صنعت حمل و نقل بر آن 
هســتند راهکارهایــي را به طور عملي 
براي مقابله با آلودگــي هوا ارائه دهند 
بااین وجود درجه تأثیر هر روش به طور 

کامل قطعي نیست. به عنوان مثال اگرچه 
تالش بر آن اســت تا مناطــق داراي 
هواي پاک در جهان گســترش یابد اما 
هر یک از اماکن و مناطق هدف، داراي 
و محدودیت هاي خاص خود  شــرایط 
است و لذا مشاهده مي شود که بسیاري 
از دولت ها از طریق توسعه زیرساخت ها 
و پیاده ســازي و نصــب فن آوري هاي 
نویــن نظیر دوربین هاي هوشــمند در 
سطح معابر و خیابان ها توانسته اند زمینه 
دســتیابي به اهداف ترافیکي شهرها را 
تســهیل نمایند. بااین حال پرسشي که 
همچنان باقي است آن است که چگونه 
مي توان از داده هاي گردآوري شــده به 
نحو مؤثرتري اســتفاده  نمود. دولت ها 
در سراســر جهان کم وبیش با مســئله 
آلودگي و ترافیک دست به گریبان هستند 
لذا بهره گیري از سیســتم هاي هوشمند 
حمــل و نقــل )ITS( مي تواند مزایاي 
قابل توجهي را براي دولت ها به ارمغان 
بیاورد کــه صریح ترین نتیجه آن بهبود 
جریان ترافیک و ارتقاي ســطح کیفیت 
هوا است.  بنابراین پرداختن اثربخش به 
مسئله ترافیک و پیامدهاي آن مستلزم 
وجود نگاه کالن به موضوعات مدیریت 
شهري اســت که در بطن خود مزایاي 
فراواني را به همــراه دارد و اجراي آن 
نیز مستلزم در نظر داشتن همه عوامل 
و برخورداري از نگرش سیستمي است.  

مزایا و نقاط قوت ��
معمواًل اســتقرار پروژه هــاي ITS یک 
درمان مناســب براي رفع مشــکالت 
ترافیکي محسوب مي شود که عمدتاً در 
ســطح کالن تنظیم مي شود اما باید در 
نظر داشت که برخي بهبودهاي کوچک 
ولي مســتمر مي تواند مزایاي ملموس 
و دائمي در این حوزه داشــته باشد که 
به تدریج ســبب بهبود کیفیت هوا شده 
و در بلندمدت نیــز داراي آثار اقتصادي 
مطلوبــي خواهد بــود. بنابراین اجراي 
طرح هاي هدفمند از طریق صرفه جویي 
در منابع و افزایش بهره وري با استفاده از 
سیستم هاي هوشمند حمل و نقل نتایج 
ارزنده اي را به همراه خواهد داشــت. در 

برخي شهرهاي ایاالت متحده کوشش ها 
بر پیاده ســازي خطوط تندروي اتوبوس 
اســت که هدف از آن کاهش ازدحام و 
بهبود شرایط ترافیکي و کاهش آلودگي 
اســت. ازایــن رو وضع قوانیــن و ارائه 
و هوشمند سازي  قابل اجرا  راهکارهاي 
تجهیزات ثابت و متحرک حمل و نقل 
مي تواند زمینه ساز تغییر در رفتار ترافیکي 
نیز باشد. این شــیوه ها مي توانند عالوه 
بر تســهیل وظایف پلیــس و کارکنان 
مدیریت خدمات شهري به بهبود ایمني، 
درآمدزایي و سودآوري و کاهش حجم 
ترافیک شوند. در لندن نیز اجراي قوانین 
و مقررات پیشگیرانه پیرامون مدارس و 
فرهنگ سازي براي تغییر رفتار ترافیکي 
عالوه بر استفاده از سیستم هاي هوشمند 
از آن جمله است.  نسخه هاي چابک تر 
و در مقیاس کوچک تر از سیســتم هاي 
هوشمند حمل و نقل مانند فن آوري هاي 
تشخیص پالک از طریق بینایي ماشین 
و پــردازش تصویر مي تواند دسترســي 
وسایط نقلیه به مناطق شلوغ شهري و 
محدوده هاي طرح ترافیک را در ساعات 
مشخص به خوبي پوشش داده و احتمال 

بروز تخلفات را کاهش دهد.
در ســطوح بین المللــي نیــز  اعمال 
محدودیت هاي سرعت از طریق طراحي، 
توسعه و نصب ابزارهاي کنترل سرعت 
مي تواند به ایجاد تغییر در سبک رفتاري 
رانندگان براي تعهد به رعایت مقررات 
و توجه به محدودیت هاي سرعت شده 
و درنتیجه ایمني را به طور محسوســي 

افزایش دهد. 
یک نمونه مناسب براي این مورد تالش 
لندن براي ارتقا و بهبــود دوربین هاي 
نظارتي هوشــمند اســت که بخشي از 
این برنامه ها شــامل طراحي، ساخت و 
بر شــیوه هاي هوش  مبتني  نگهداري 
مصنوعي اســت که عمــده تمرکز آن 
بر خودکارســازي مصادیق حمل و نقل 

است. 
بنابراین در گام نخســت بیش از ۱20 
مناطق  در  ترافیکي  دوربین هوشــمند 
شلوغ و پرخطر نصب شــده اند و بر این 

اساس انتظار مي رود با این اقدامات تا 
۴0 درصد از احتمال بروز سوانح در این 
مناطق کاسته شود. از سوي دیگر انعقاد 
قرارداد ۱0 ساله با شرکت زیمنس براي 
نصب، راه اندازي و نگهداري و تعمیرات 
و توسعه ي سیستم هاي هوشمند کنترل 
ترافیک از دیگر اقدامات صورت گرفته 
توسط مدیریت شهري لندن است. مي 
توان به یکي دیگر از طرح هاي وســیع 
مدیریت شــهري در کالن شــهرهاي 
لندن و نیویورک اشــاره کرد که در آن 
عالوه بر اســتفاده از ابزارهاي سرعت 
کاه، استفاده از سرویس هاي معتبر براي 
جابجایي دانش آموزان با شــدت مورد 
نظارت قرار مي گیرد. اســتفاده از هوش 
مصنوعي براي ثبت تخلفات رانندگي از 
دیگر اقدامات کالن شهرهاســت. وضع 
مقررات براي تردد وسایط نقلیه سنگین 
و افزایش نظارت ها از آن جمله اســت. 
به طور متوســط در کالن شهرهاي دنیا 
این مقدار نســبت به حالت مشــابه در 
ســال 20۱9 تا 32 درصد افزایش یافته 
است.  به عنوان نمونه اي دیگر مي توان 
به اجراي سیســتم هاي خودکار نظارت 
اتوبوس راني توسط بخش هاي مدیریت 
شهري اشاره نمود. در شهر موردمطالعه 
بیش از دو ســال از بهره برداري از این 
ســامانه که به دو صورت متحرک )بر 
روي اتوبوس هــا( و ثابــت )کنار راه ها( 
نصب و پیاده سازي شده،  گذشته است 
که مي تواند با ثبــت تخلفات رانندگي 
نظارت دائمي را به طور مســتمر دنبال 
نمایــد. نتیجه اســتقرار سیســتم هاي 
هوشمند یادشده بهبود کارایي و استفاده 
از ســرعت مجــاز و درنتیجه کاهش 
تلفات و افزایش ایمني و رواني ترافیک 
مخصوصاً در مناطق شــلوغ بوده است. 
این سیستم با ثبت جزئیات پالک هاي 
خودروها مانع عبور آن ها در مناطق ویژه 
تردد اتوبوس ها مي شود. این سیستم ها 
با تحلیل ویدئوهــا و تصاویر از طریق 
الگوریتم هاي پــردازش تصویر با دقت 
بســیار باال به اعمال جریمــه در مورد 
رانندگان متخلف از قوانین راهنمایي و 
رانندگي مي پردازند.  تعدادي از شهرها 
در بریتانیا نیز در حال نصب سیستم هاي 
هوشــمند و یا به روزرســاني آن ها در 
ســامانه هاي ترافیکي هستند. بر اساس 
نتایج منتشرشده در گزارش ها ترافیکي 
دفتر شــهرداري لندن درنتیجه استقرار 
رویکــرد مذکــور از میــزان آالیندگي 
خودروها نیز تا حد قابل قبولي یعني ۴۴ 
درصد کاسته شده اســت. هرچند ارائه 
راه حل هاي گســترده و با مقیاس وسیع 
در حوزه مدیریت شهري مي تواند داراي 
بهبودهاي  اما  باشــد  فراوان  اثربخشي 
کوچک نیــز قادر اســت زمینه تحقق 
اهداف مدیریت شهري درزمینه ي کنترل 
ترافیک و کاهــش آلودگي هوا را براي 
دوره هاي زماني کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت در زمینه هاي مرتبط با بهبود 
کیفیت هوا، رواني ترددهاي شــهري و 

رفاه شهروندان فراهم نماید.

کاهش ترافیک از طریق پیاده سازي تکنولوژي هاي هوشمند حمل و نقل

هموار سازی جاده ها
با هوش مصنوعی

فراهانی مطرح کرد؛
عدم تامین اعتبار و بالتکلیفی بیمه 

رانندگان تاکسی

معاون برنامه ریزی و توســعه شهری تاکسیرانی تهران گفت: اگر 
دولت بتواند منابع در اخیار تامین اجتماعی بگذارد، بیمه رانندگان 
تاکسی انجام می شود. سعید فراهانی معاون برنامه ریزی و توسعه 
شــهری تاکســیرانی تهران ، اظهار کرد: حدود ۱8 برنامه برای 

پرداخت الکترونیکی کرایه های تاکسی وجود دارد که تقریبا تنها ۴ 
نمونه آن تراکنش انجام می دهد و مابقی فعال نیستند. آپ و تاپ 
از برنامه های فعال در این زمینه هســتند. وی با اشاره به آخرین 
وضعیت بیمه رانندگان تاکســی، بیان کرد: ما تنها در مقام معرفی 
رانندگان به بیمه هســتیم، اما مسئولیت اصلی آن بر عهده دولت 
اســت، زیرا باید یارانه پرداخت کند؛ مدتی قبل ما لیســت کاملی 
به سازمان تامین اجتماعی ارسال کردیم، اما این سازمان مشکل 
تامین اعتبار دارد. معاون برنامه ریزی و توسعه شهری تاکسیرانی 
تهران یادآور شــد: تامین اعتبار باید از محل ســازمان هدفمندی 

یارانه ها و ســازمان برنامه و بودجه به ســازمان تامین اجتماعی 
اختصاص پیدا کند و مشــکل دقیقا همین اعتبار است یعنی اگر 
دولت بتواند منابع در اخیار تامین اجتماعی بگذارد، این ســازمان 
کار خود را انجام می دهد. فراهانی با اشــاره به افزایش کرایه های 
تاکســی، گفت: ما طبــق مجوز کرایه هــا را افزایش می دهیم و 
براساس مصوبه شورای شــهر این افزایش از اول اردیبهشت ماه 
انجام می شــود اگر اســتانداری اعالم کرده که اول تابستان این 
قانون باید اجرا شــود، الزم است که مصوبه شورای شهر اصالح 

شود و تا به امروز هم ما شاهد اصالحیه نبودیم.

سید محسن بهره دار

گرفتن  قــوت  بــا  همراه 
از  برخی   ، برجــام  احیای 
صنعت  اندرکاران  دســت 
بازگشت  احتمال  از  خودرو 
»رنــو« به خودروســازی 

ایران خبر می دهند.
قصد  رنو  می شــود،  گفته 
از  پــس  بالفاصلــه  دارد 
لغــو تحریم ها، بــه ایران 
جدید  فعالیتی  و  برگــردد 
و البته متفاوت از گذشــته 
را در خودروســازی کشور 
آغاز کند. بازگشــت پایدار 
فرانســوی  شــرکت  این 
نیازمنــد بســتر مناســب 
ایــن  اســت.  همــکاری 

روزها کــه احتمال احیای 
توافق هســته ای، برجام و 
لغو تحریم ها علیه کشــور 
قوت گرفته، رنو خودروساز 
آماده  را  نیز خود  فرانسوی 
کرده  ایران  به  بازگشــت 

است.
بنابر اطالعاتــی که منابع 
آگاه در اختیار  گذاشته اند، 
بالفاصله  دارد  قصــد  رنو 
پــس از لغــو تحریم ها و 
از خأل حضور  با اســتفاده 
ایران  به  پژو،  هموطن اش 
برگــردد و فعالیتی جدید و 
البته متفاوت از گذشــته را 
در خودروسازی کشور آغاز 

کند. بر این اساس با توجه 
به ادغام سال گذشته پژو 
فیاتکرایسلر  با  سیتروئن 
اســتالنتیس،  برند  تولد  و 
در  حضور  امکان  فعال  پژو 
همین رو  از  ندارد.  را  ایران 
رنویی هــا بــا قوت گرفتن 
حذف پژو )حتی اگر موقتی 
طالیی  فرصتــی  باشــد( 
برای پیشــبرد اهداف خود 
در ایران پیــش رو دارند و 
به همین دلیل نمی خواهند 
زمــان را از دســت بدهند 
بابت  حــاال  همیــن  از  و 
برنامه ریزی  بازگشت  شان 

کرده اند.

برخی  را  رنــو  بازگشــت 
از  فعاالن صنعــت خودرو 
جمله قطعه سازان نیز تایید 
کرده و می گویند خودروساز 
فرانســوی طی حدودا سه 
ســال گذشــته همواره در 
انتظار لغــو تحریم ها بوده 
تا به ایــران بازگردد. البته 
گویــا رنویی ها خود عنوان 
چنــدان  را  »بازگشــت« 
معتقدند  زیرا  ندارند،  قبول 
به طور کامل از ایران نرفته 
و تنها فعالیت های  شــان را 
تعلیــق کرده  اند و حاال نیز 
به دنبال احیای خود در این 
گفته  حتی  هســتند.  بازار 

می شود شــرکت مشترک 
)رنوپارس(  رنو  و  ایرانی ها 
نیز در دوران تحریم پابرجا 
است.  نشده  منحل  و  بوده 
برای  رنو  اما  هست  هرچه 
حضور دوباره در ایران پس 
از لغــو تحریم، برنامه های 
جدیــدی دارد که به گفته 
آن،  محــور  آگاه،  منابــع 
فعالیت مســتقل است. رنو 
این بــار نمی خواهــد خود 
را محدود به مشــارکت با 
ایران خودرو و ســایپا کند، 
تاسیس  با  دارد  قصد  بلکه 
یا خرید یــک کارخانه در 
ایران، فعالیت مستقل خود 

را نیز ادامــه دهد. آنها در 
قــرارداد قبلی با ســازمان 
گسترش و نوسازی صنایع 
ماند، قصد  ناکام  که  ایران 
داشتند سایت بن رو )متعلق 
و  خریداری  را  ســایپا(  به 
برای تولید محصوالت شان 
اما در نهایت  تجهیز کنند، 
موفق به این کار نشــدند. 
آنهــا البته مشــکلی بابت 
ســاخت کارخانه در ایران 
نمی بیننــد، بــه نحوی که 
صادر  الزم  مجوزهای  اگر 
شــود، رنو اتفاقا تمایل به 
مســتقل  کارخانه  احداث 

خود در کشور را دارد .

آماده باش رنو برای بازگشت به ایران

شورای رقابت فعاًل از
افزایش قیمت خودرو منصرف شد

نرخ جدید معاینه فنی خودروها در 
سال 1400 اعالم شد

انجمن شرکت های هواپیمایی: 
اعتقادی به محدودیت

60 درصدی پروازها نداریم

اولویت های ده گانه
حمل و نقل هوایی

داریوش نیکنام
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ســفر به نقاط مختلف جهان باعث عوض شــدن روحیه، 
شناخت نقاط مختلف جهان و افزایش مهات های ارتباطی 
و اجتماعی می شود اما؛ چرا تنها سفر کردن توصیه می شود؟

تنها ســفر کردن یکی از پدیده هایی است که در سال های 
اخیر بســیار در بین جوانان باب شــده اســت و حتماً خود 
شــمایی که در حال خواندن این مطلب هستید یا دوستانی 
در نزدیکی شــما وجود دارند که تجربه تنها سفر کردن را 

داشته باشند.
مســافرت با خانواده و دوستان بســیار لذت بخش است و 
می تواند خاطرات زیادی برای ما بســازد و خنده هایی را به 
لبمان بیاورد که تا پایان زندگی آن ها را فراموش نکنیم. پس 
ممکن است به نظر بیاید که تنها سفر کردن و بدون افرادی 
که دوستشان داریم، کمتر همچین حس و تجربه ای را به ما 
منتقل می کند. چگونه می توان این دو را با هم مقایسه کرد؟

سفر تنهایی یک تجربٔه متفاوت و منحصر به فرد محسوب 
می شــود. حس و حال بیدار شــدن در یک مکان جدید و 
تنظیــم یک برنامــٔه اختصاصی و یک نفــره برای دیدن 
مکان ها و جاذبه های ناشــناخته، تجربه ای بی نظیر است 
که تنها در این شــرایط خاص می تــوان آن را تجربه کرد. 
دل خواه بودن جزئیات برنامه و امکان تغییرات بدون پیش 
بینی، از سفر تنها یک ماجراجویی بی نظیر می سازد. زمان 
برای افرادی که به تنهایی ســفر می کنند بسیار منعطف تر 
از مســافرانی است که به ســفرهای گروهی پا می گذارند. 
همچنین این مســافران می توانند راحت تر ریسک کرده و 

لذت هایی غیرقابل پیش بینی را تجربه کنند.
۱. استقالل بیشتر در تنها سفر کردن ��

زمانــی که کار بزرگی مانند مســافرت را به تنهایی انجام 
می دهید، ســایر موارد برایتان کســل کننــده و دلهره آور 
نخواهد بود. داشــتن تجربٔه تنهایی نیز می تواند شــما را 
تشــویق کند تا کارهای دیگری را نیز خودتان انجام دهید. 
این کار به شــما کمک می کند کارهایی را انجام دهید که 

همیشه از انجام تنهای آن وحشت داشتید.
2. از منطقٔه آرامش و امن خود خارج می شوید ��

معمواًل افــراد از انجام کارهای مختلــف در حضور جمع 
اجتناب می کنند. این کارها می تواند شامل تنها غذا خوردن 
و یا گردش تنهایی باشد. با این حال، ریسک کردن و صرف 
برخی از زمان ها به تنهایی، باعث می شــود به این شرایط 

عادت کنید و با افکار خود تنها باشید.
۳. می توانید با خودتان خلوت کنید ��

در دنیــای امروز زندگی همٔه ما گاهی شــتاب زیادی پیدا 
می کند. در کنار زمانی که صرف خانواده، دوستان، دانشگاه 
یا محل کار می کنیم، گهگاه نیاز داریم با خودمان هم خلوت 
کنیم. تنهایی فواید زیادی دارد: مغز را احیا می کند، تمرکز 
را باال می برد و کمک می کند تفکر عمیق تری داشته باشید 
و در نتیجه می توانید راه حل بسیاری از مشکالتتان را پیدا 
کنید. اینکه فقط گاهی چند ســاعتی را در پارک با خودتان 
خلوت کنید کافی نیست. شما به زمان بیشتری نیاز دارید. 
بنابراین تنها سفر کنید و از اوقات تنهایی تان استفاده کنید.

۴. آشنایی با آدم های جدید ��
آشــنایی با آدم های جدید یکی از بهترین بخش های سفر 
کردن است. شاید فکر تنها بودن در یک مکان کاماًل جدید 
برایتان ترسناک باشد اما به دوستان جدیدی فکر کنید که 
می توانید در جریان سفرتان پیدا کنید. هر جا بروید کنسرت، 
کافه یا صف خرید بلیت قطار آدم های بسیار زیادی اطرافتان 
خواهند بود که داستان های زیادی برای تعریف کردن دارند. 
ممکن است با بعضی از جالب ترین آدم های زندگی تان آشنا 
شوید و ایده های خوبی برای سفرهای بعدی تان پیدا کنید.

5. کنترل کامل برنامٔه سفرتان را دارید ��
اگرچه مســافرت با خانواده و دوستان لذت زیادی دارد، اما 
گاهی مجبور می شــوید کارهایی را بر خالف میلتان انجام 
دهید. وقتی گروهی سفر می کنید، هر کسی نظر خودش را 
دارد. تصمیم گیری در مورد همه چیز، از ساعت بیدار شدن 
و زمان گردش رفتن گرفته تا فعالیت هایتان، باید با در نظر 
گرفتن خواستٔه همٔه همسفران انجام شود. اما زمانی که تنها 
سفر می کنید، کنترل برنامٔه ســفرتان را دارید، خودتان در 
مورد مکان هایی که می خواهید از آن ها دیدن کنید تصمیم 
می گیرید و کارهایی که از نظر شــما ارزش تجربه کردن 

ندارند را انجام نمی دهید.
۶. خودجوش و آزاد می شوید ��

شــاید تصور کنید تنها ســفر کردن دیوانگی است، اما این 
کار باعث می شود خودجوش شوید. شما می توانید کاری را 
تجربه کنید کــه معمواًل انجام نمی دهید و جایی بروید که 
همیشه دوست داشــتید. وقتی به مقصد سفرتان برسید، با 
اولین قدمی که بیرون از هواپیما، قطار یا ماشــین بگذارید، 

طعم آزادی واقعی را احساس خواهید کرد.
7. می توانید تمام چیزها را فراموش کنید و مشکالت  ��

را در مبدأ جا بگذارید
اگر به تنهایی سفر کنید می توانید تمامی مشکالت خود را 
در شهر خود جا بگذارید و با خیالی آسوده به سفر بیایید. اما 
زمانی که با دوستان نزدیک واعضای خانواده سفر می کنید 

دیگر هیچ چیزی را نمی توانید در شهر جا بگذارید.

یکی از واجبات دین مبین اسالم، روزه ماه مبارک رمضان است. با 
وجود اهمیت روزه، مسافر از انجام این فریضه الهی معاف است و 
باید قضای آن را بعد از بازگشــت از سفر به جا آورد. البته روزه در 
سفر دارای احکام خاصی است. در فرهنگ اسالمی، روزه وسیله ای 
برای تقرب به خداوند، به دست آوردن مراتب باالتر تقوا، پاالیش 
بــدن برای درک امور معنوی یا کّفــاره بعضی از گناهان، تقویت 
اراده و نیز ایجاد حّس شفقت نسبت به نیازمندان به شمار می رود.

احکام نماز مسافر و حد ترخص شرعی ��
کســی که به سفر می رود، اگر سفر او شــرایط زیر را داشته باشد از 
نظر شرع مسافر بوده و باید نمازهای چهار رکعتی خود را به صورت 

شکسته )دو رکعتی( بخواند.
 سفر او از حیث مسافت نباید کمتر از هشت فرسخ باشد، به عبارت 
دیگر حداقل باید چهار فرســخ فاصله مبدأ تا مقصد او باشد. هشت 

فرسخ در حدود ۴3 کیلومتر است.
 از اول مسافرت، قصد پیمودن مسافت هشت فرسخی را داشته باشد.

 قبل از رسیدن به حداقل مسافت شرعی )چهار فرسخ( از قصد خود 
مبنی بر پیمودن مسافت کامل شرعی بر نگردد.

 سفرش در اثناء پیمودن مسافت شرعی، با رسیدن به وطن یا مکانی 
قطع نشود که قصد اقامت ۱0 روزه در آنجا دارد.

 سفرش اشکال شرعی نداشته باشد مثاًل برای کار حرام سفر نکند.
 مســافر از افــرادی که محل زندگــی ثابتی ندارند، نباشــد؛ مانند 

کوچ نشینان.
 شغل او مسافرت نباشد مانند رانندگان یا شغلش در سفر نباشد مانند 

کسی که محل زندگی و شغل او دو شهر متفاوت است.
 به حد ترخص برســد؛ یعنی به مقداری از وطن یا مکانی که قصد 
اقامت ۱0 روزه در آنجا را دارد، دور شــود که اذان شــهر را نشنود و 

دیوارش را نبیند.
احکام روزه مسافر و شرایط صحت روزه در سفر ��

کســی که در ماه رمضان ســفر می کند در مواردی که نمازش 
شکسته می شود، نباید روزه بگیرد. همچنین باید در برنامه ریزی 
سفر خود به موارد ذیل توجه داشته باشد تا روزه اش صحیح باشد:

 مســافر باید سفر خود را در ماه رمضان بعد از ظهر شروع کند، 
یعنــی بعد از ظهر از مبداء خود )وطن، جایی که قصد اقامت ۱0 

روزه در آن جا را دارد( خارج شود.
 مسافر باید سفرش در ماه رمضان پیش از ظهر تمام شود، یعنی 
پیش از ظهر به مقصــد خود )وطن جایی که قصد اقامت ۱0 

روزه در آن جا را دارد( برسد.
 اگر مســافر بعد از ظهر به مقصد خود برســد، چنانچه ظهر در 

جایی که نمازش کامل است، نبوده باشد، روزه اش باطل است.
 اگر مسافر پیش از ظهر به مقصد خود برسد، چنانچه مبطلی از 
مبطالت روزه را انجام نداده باشد، روزه خود را به اتمام می رساند 

و روزه اش صحیح است.
 اگر مسافر پیش از ظهر به مقصد رسیده، ولی در اثنای سفرش 
در آن روز مبطلی انجام داده باشد، روزه اش باطل است، ولی فقط 

قضای آن را باید بگیرد و کفاره ندارد.
 به طور کلی مســافرت در ماه رمضان اشــکال شرعی ندارد و 
سفری که برای فرار از روزه باشد مکروه است؛ یعنی بهتر است 

که انجام نشود.
 تنها حالتی که مسافر شرعی می تواند در سفرش روزه بگیرد این 

است که روزه در سفر را نذر کرده باشد.
 اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب 
باشــد، اگر آن وجوب از جهت حّق الناس باشــد )مثل این که 
اجیر شــده باشــد که روز معینی را روزه بگیرد( نمی تواند در آن 

روز مسافرت کند.
 اگر نذر کند روزه بگیــرد و روز آن را معین نکند، نمی تواند آن 
را در ســفر به جا آورد، ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در 
سفر روزه بگیرد، باید آن را در سفر به جا آورد و نیز اگر نذر کند 
روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد روزه بگیرد، باید آن روز را 

اگرچه مسافر باشد، روزه بگیرد.
 کســی که نمی داند روزه مســافر باطل است، اگر در سفر روزه 
بگیرد و در بین روز مسئله را بفهمد، روزه اش باطل می شود و اگر 

تا مغرب نفهمد روزه اش صحیح است.
 اگر فراموش کند که مســافر اســت، یا فراموش کند که روزه 

مسافر باطل است و در سفر روزه بگیرد، روزه او باطل است.
کفاره روزه مسافر ��

اگر مســافر قبل از ظهر مســافرت خود را شروع کند، روزه اش 
باطل اســت؛ ولی قبل از رسیدن به حد ترخص نمی تواند افطار 
کند و اگر قبل از رســیدن به حد ترخص افطار کرد، کفاره افطار 
عمدی روزه ماه رمضان بر او واجب می شود. کفاره افطار عمدی 
روزه ماه رمضان عبارت اســت از غذا دادن به شصت فقیر یا دو 
ماه )شصت روز( روزه گرفتن که باید یک ماه تمام آن و حداقل 
یک روز از ماه دوم آن پی درپی باشد و اگر بقیه ماه دوم پی درپی 

نباشد، اشکال ندارد.

پروازهایی  به  پروازهای فرست کالس 
مجلل گفته می شــود که از شــرایط و 
امکانات ویژه ای نسبت به سایر پروازها 
ایــن پروازها  از  برخوردارند. اســتفاده 
رعایت اصول و آداب مخصوصی را نیز 

می طلبد.
افراد کمی پروازهای فرســت کالس را 
تجربه می کنند. نکتــه مهم پروازهای 
فرســت کالس، تنها بــه صندلی های 
راحت و سفارش های بی نهایت محدود 
نمی شــود؛ بلکه اخالق و رفتار شما، از 
همــان لحظه ورود به فرودگاه تا زمانی 
که به مقصد می رسید اهمیت دارد. اگر 
برای بار اول با این پرواز ســفر هوایی 
را تجربه می کنید وحشــت زده  خــود 
نشوید؛ کافی است گام های زیر را یک 
به یک بخوانید تا برای پرواز بعدی خود 

را آماده کنید.
بخش اول: النژ فرست کالس ��
۱. با مردم گرم بگیرید ��

النژ فرســت کالس، اولین جایی است 
کــه پــس از امنیت فــرودگاه به آنجا 
می روید. اینجا جایی است که می توانید 
با دیگر افراد ارتباط برقرار کنید، مقصد 
خــود را با آن ها درمیــان بگذارید و به 
دهید. همچنین  حرف هایشــان گوش 
ممکن اســت مدیران باال مقام یا افراد 

مشهور را ببینید.
 بسیار پیش آمده است که در پروازهای 
فرســت کالس، مردم با افراد مشهور 
دوست شده اند، و آن ها نیز دوستان جدید 
خود را بــه مهمانی یا دیگر رویدادهای 

مهم خصوصی دعوت کرده اند.
 از آنجا که افراد بســیاری با پروازهای 
لوکس ســفر نمی کنند، النژ فرســت 
کالس نســبت بــه النژهــای دیگر 

ساکت تر است.
2. با میزبان خود مؤدب باشید ��

به طور معمول یک میزبان یا همراه شما 
را تــا النژ همراهی می کنــد. این افراد 
به صورت حرفه ای آمــوزش دیده اند و 
مهارت های برقــراری ارتباط و کمک 
کردن را به بهترین شــکل آموخته اند. 
آن ها شــما را از لحظه چــک این تا 
لحظه ای کــه وارد هواپیما می شــوید 
کمک می کننــد. با ایشــان مؤدبانه و 
محترمانه برخورد کنید، و بیش از اندازه 

دستور ندهید.
 اگر نام میزبان خود را به خاطر داشــته 
باشید، بسیار عالی است؛ چراکه آن ها نام 
شما را به خاطر می سپارند؛ بنابراین شما 
نیز با به زبان آوردن نام شان، دانش خود 
را نشــان دهید. اگر با همراه خود رابطه 
خوبی برقرار نکردید، ســعی کنید به او 

توهین نکنید.
بخش دوم: ورود به هواپیما ��
۱. وقت شناس باشید ��

اینکه همیشــه موقر باشید نکته مهمی 
است. با سرموقع رســیدن نشان دهید 
که شایسه احترام هستید. به یاد داشته 
باشید که تا موقع پرواز در النژ استراحت 
می کنید و میزبان ها شما را تا صندلی تان 

در هواپیما همراهی می کنند.
 پیــش از پرواز، از کارهایی چون دوش 
گرفتن یا سفارش دادن غذاهای زیاد و 
سنگین خودداری کنید. اگر یک توقف 
طوالنی مــدت، یا زمان کافی تا ســوار 
شدن داشته باشید، می توانید این کارها 
را انجام دهید. 30 تــا ۴5 دقیقه پیش 
از زمــان مقرر )پرواز( به فرودگاه بروید. 
البته با احتساب ترافیک باید خیلی زودتر 

حرکت کرد.
 معطل کردن افراد هنگام ســوار شدن، 
در واقع معطل کــردن تمام هواپیمایی 
است. از آنجا که ممکن است شما اولین 
گروهی باشید که سوار هواپیما می شود، 
پس با وقت شناس بودن نه تنها احترام و 
وقار خود را نشان می دهید، بلکه باعث 

می شوید تا کارها به راحتی انجام شوند و 
به موقع به مقصد خود برسید.

2. تواضع داشته باشید ��
هیچ نیــازی به عجله کردن نیســت. 
صندلی شــما مشــخص شــده است، 
بنابراین فروتن باشید و اجازه دهید دیگر 
مســافران، زودتر یا جلوتر از شما وارد 
هواپیما شوند. این نشانه احترام، و بیانگر 

شخصیت واالی شما است.
۳. از میزبــان فرســت کالس خود  ��

تشکر کنید
پیش از رفتن به سوی مرحله بعد سفر، 
حتماً از میزبان خود تشکر و خداحافظی 
کنید، زیرا ممکن است دیگر او را نبینید. 
اگر مایل بودید می توانید پیش از ترک 
او )یا آن ها( و به نشــانه قدرشناسی، به 

آن ها انعام دهید.
بخش سوم: هنگام پرواز ��
۱. با مهماندار خود مهربان باشید ��

میزبانان هایــی کــه در پرواز به شــما 
معمولی  مهماندارهای  می کنند  خدمت 
نیستند، بلکه بابت میزبانی به طور کامل 
آموزش دیده و حرفه ای هســتند. با این 
افراد مهربان باشــید و به بهترین شکل 
با ایشان رفتار کنید. آن ها نهایت سعی 
خود بــرای خدمت به شــما می کنند، 
بنابراین احترام به آن ها ســاده ترین کار 

ممکن است.
2. سعی کنید با دیگران آشنا شوید ��

احتمال اینکه کنار کســی بنشینید زیاد 
اســت. شــما جا و فضای خود را دارید 
و آن قدر کافی هســت تــا از پرواز خود 
لذت ببرید؛ اما معرفی خود به مســافر 
بغل دستی، لطف و احترام شما را نشان 
می دهد. این رفتار ممکن است به یک 

مکالمه جالب تبدیل شود.
 شــما می توانید از دیگــران چیزهای 

بسیاری یاد بگیرید.
۳. لبخند بزنید ��

زمانی کــه وارد پرواز فرســت کالس 
شدید، برای اینکه رضایت خود را از سفر 
نشــان دهید، به مهمانداران و مسافران 
لبخند بزنید. افرادی کــه در پروازهای 
آرامش  به خاطر  فرست کالس هستند، 
فضا بسیار دوستانه و هیجان زده هستند.

۴. نســبت بــه دیگــران محترم و  ��
مؤدب باشید

برخی افراد گوشــه گیر هستند و دوست 
ندارند خیلی با دیگران نیزصحبت شوند. 
با احترام به سلیقه افراد و مجبور نکردن 
آن ها بــرای برقراری ارتبــاط، به خود 
و دیگران احتــرام می گذارید. اگر خود 
شما فرد خلوت گزینی هستید، باز نیز به 
دیگران احترام بگذارید و در صورتی که 
تمایل به برقراری ارتباط داشتند به آنها 
بی حرمتی نکنید. اگر به کســی معرفی 
شدید مؤدبانه رفتار کنید؛ اما اگر بگویید 
که می خواهید تنها باشید هیچ مشکلی 

ندارد.
5. با احتیاط مکالمه را پیش ببرید ��

زمانی که با یک غریبه یا یک دوســت 
جدید صحبت می کنید، زیاده روی نکنید 
و موضوع هایی که نیازمند پاســخ های 
این چنین  پاســخ های  دیگر  یا  سیاسی 

هســتند خودداری کنید. سؤاالت ساده 
بپرســید؛ مانند چرا سفر می کنید؟ یا به 

کجا و برای دیدن چه کسی می روید؟
بخــش چهــارم: افراد مشــهور یا  ��

دارای مقام باال
۱. واقع بین باشید ��

دیــدن چهره های آشــنا در پروازهای 
فرســت کالس امــری عادی اســت. 
اگر فرد مشــهوری را مالقات کردید یا 
فرصت صحبت با آن ها به شما داده شد، 
مانند افــراد معمولی دیگر با آن ها رفتار 

کنید؛ چراکه آن ها چنین می خواهند.
 با واقع بین بودن و حفظ آرامش، شــما 
نیز نیز ســطح دیگران هســنید و فضا 

غیرعادی نیست.
 خودتان باشــید و عــادی رفتار کنید. 
اگر فرد مشــهور یک خواننــده بود، از 
کلی  به طور  بخوانــد.  برایتان  نخواهید 
هیچ درخواست عجیبی نکنید که برای 
همیشه شما را در یادها ماندگار کند. به 
خاطر داشته باشید که شاید شما در سفر 
باشید، اما ممکن اســت آن ها در حال 

گذراندن یک سفر کاری باشند.
2. هدایــت مکالمــه را به دســت  ��

آن ها بسپارید
فــردی که بــا او مالقات یــا صحبت 
می کنید، با افراد بسیاری در حرفه خود 
مکالمه داشته است. بگذارید آن ها سؤال 
بپرســند و ســکان مکالمه را به دست 
بگیرند. اگر مایل به پرســیدن ســوالی 
بودید، حواستان باشد که بیش از اندازه 
آن ها را ســؤال پیچ نکنید؛ همچنین از 
پرسیدن سؤال های خصوصی خودداری 

کنید.
۳. هنــگام درخواســت عکــس یا  ��

امضا، مؤدب باشید
باید درک کنید که شــخص مورد نظر 
ممکن اســت خسته، عصبی یا خواستار 
یک پرواز آرام و بی دردسر باشد. اگر شما 
از دسته طرفدارانی باشید که می خواهند 
تمام وسایلشــان را امضا کنند و باعث 
ایجاد مزاحمت شوید، امنیت پرواز با شما 
برخورد می کند و ممکن است شما را از 

پرواز محروم کند.
 تنهــا یک امضا بخواهید و اگر فرصتی 
پیش آمد درخواســت یــک عکس نیز 

داشته باشید.
 اگر فردی را به طور شخصی نمی شناسید 
یا با او نیزتراز نیستید، از آن ها نخواهید 
شما را در شــبکه های اجتماعی دنبال 

کنند.
اگر شــما خود یک فرد شناخته شــده 
هســتید، از وکیل یا همــراه خود )اگر 
چنین فردی را همــراه دارید( بخواهید 
تا درخواست شــما را به همراه فرد مورد 

نظر برساند.
بخش پنجم: سفارش غذا ��
۱. غذای مناسب سفارش دهید ��

پروازهــای فرســت کالس خوبی های 
فراوانی دارند که یکی از آن ها لذت بردن 
از بهترین غذاها در ارتفاع ۱0 هزار متری 
در آسمان است؛ اما سعی کنید غذاهایی 
را سفارش دهید که آن ها را می شناسید. 
هیچ چیز بدتر از این نیســت که متوجه 

شــوید به غذایی که ســفارش داده اید 
حساسیت دارید؛ آنجا است که پرواز شما 

به تجربه ای تلخ تبدیل می شود.
 از آنجایــی که ایــن پروازهــا، فقط 
پرســتارهای حرفه ای دارند، اگر اتفاقی 
در رابطه با غذا برای شــما اتفاق بیفتد 
ممکن است کمک های پزشکی الزم را 

دریافت نکنید.
 بهتر اســت خوردن غذاهای دریایی را 
در هتل یا رســتوران های مقصد تجربه 
کنید و در پرواز غذاهایی چون ســاالد، 
ساندویچ، ســوپ یا فینگرفود سفارش 
دهید. حتی اگر مایــل بودید می توانید 
خانم یا آقای بغل دستی را در غذای خود 

شریک شوید.
2. درخواســت های مخصوص خود  ��

را سفارش دهید
تنوع غــذا یکی مســائلی اســت که 
هواپیمایی هــا در آن بســیار حرفه ای 
هستند؛ حتی پروازهای اکونومی نیز در 
برخی بخش ها گزینــه ای خوبی دارند؛ 
اما از آنجایی که شما در فرست کالس 
هستید می توانید از فرصت استفاده کنید 
و غــذای موردعالقه خود را ســفارش 
دهیــد. در صورتی کــه رژیم خاص یا 
پرهیز غذایی دارید، از مهماندار یا میزبان 
خود بخواهید تا دســتورالعمل غذاها را 

برایتان بررسی کند.
 اگر به برخی مــواد غذایی مانند آجیل 
حساسیت دارید از مهماندار بخواهید تا از 
آشپز درخواست کند غذایی بدون آجیل 

یا جایگزین های دیگر تهیه کند
۳. به صورت حضوری و شــخصی از  ��

آشپز تشکر کنید
بعد از اینکه بهترین نوع از غذایی را که 
سفارش داده اید میل کردید، فکر خوبی 
است که بروید و رو در رو از آشپز تشکر 
کنید. ایــن حرکت فروتنانه باعث جلب 
احترام دیگران به شــما می شود و حتی 
باعث می شــود تا در عــوض این رفتار 
به شما دســر یا غذای جدید سرآشپز را 

بدهند تا میل کنید.
بخش ششم: پایان سفر ��
۱. قدردانی خود را نشان دهید ��

در پایان سفر بهتر است از تمام افرادی 
که باعث شدند سفر بسیار عالی را تجربه 
کنید قدردانی کنید. با به زبان آوردن نام 
میزبان یا مهماندار خود از او تشکر کنید 
و برایش آرزوی یک استراحت و روزی 

خوب داشته باشید
 یک شخص محترم، احترام بسیاری به 
خود جلب می کنــد. در این صورت اگر 
در سفرهای بعدی باز همان مهماندار یا 
میزبان همراهیتان کنند، شما را به خاطر 

خواهند داشت.
 در برخــی پروازهــا می توانید خلبان را 
مالقات کنید. این فرصت خوبی است تا 
با او دست بدهید و از او برای چنین پرواز 
لذت بخشی تشکر کنید. شما با این کار 
به آن ها نشان می دهید آنچه آن ها انجام 
می دهند دنیا را به نیز نزدیک تر می کند.

2. تمام وسایل خود را بردارید ��
حواستان باشد وسایلتان را جا نگذارید. 
پیــش از فرود و دوبــاره پیش از خروج 
از هواپیما زیر صندلی، دســته صندلی 
و هرجای دیگر را بررســی کنید؛ مبادا 

وسیله ای افتاده یا جا مانده باشد.
۳. به خیریه کمک کنید ��

برخــی هواپیمایی ها حامــی خیریه ها 
هستند. اگر روی دسته صندلی یا نزدیک 
خــود برگه های مخصــوص را ندیدید، 
می توانیــد در صورت تمایل از مهماندار 
بخواهیــد تا یکی از برگه ها را به شــما 

تحویل دهد.
۴. نظر خود را بنویسید ��

بــا مراجعه به وب ســایت هواپیمایی ها 
می توانید نظر خود را درباره سفر، برخورد 

مهمانداران و غیره بازگو کنید.

در پروازهای فرست کالس چطور رفتار کنیم؟

طنین ساعت تاریخی کاخ گلستان
پس از یک قرن سکوت

ساعت تاریخی برج شمس العماره در مجموعه جهانی کاخ گلستان 
پس از سال ها خاموشــی، مجدداً به کار افتاد و صدای ناقوس آن 
در تهران شــنیده شد. این ساعت هدیه ملکه ویکتوریا، ملکه وقت 
انگلستان، به ناصرالدین شاه بود که به عنوان اولین ساعت عمومی 

شهر، بر فراز بلندترین بنای تهران نصب شد.
قدمت ساعت شمس العماره به بیش از ۱50 سال پیش بازمی گردد. 

از آنجایی که صدای ناقوس این ساعت برای اهالی کاخ و مجاوران 
آزاردهنده بود، تصمیم گرفته شــد تا صــدای آن را کاهش دهند؛ 
تالش برای این کار عاقبت باعث شد تا این ساعت تاریخی به کلی 
از کار بیفتد.در ســال های اخیر و پس از یک قرن سکوت، چندین 
بار برای تعمیر و احیای این ســاعت اقدام شده بود و هربار به دلیل 
هزینه های باالی نگهداری و ســرویس ماهیانه، از فعال نگه داشتن 
آن صرف نظر شد تا اینکه صبح روز دوشنبه، 23 فروردین ماه ۱۴00 
با حضور شــهردار منطقه ۱2 تهران، ساعت تاریخی کاخ گلستان 
مجــدداً به کار افتاد و ناقوس آن به صــدا در آمد. تعمیرکاران این 
ســاعت از صرف زمان ۱8 ماهه برای راه اندازی مجدد ســاعت و 

ناقوس آن خبر می دهند. هزینه تعمیر و کوک این ســاعت تاریخی 
را شــهرداری منطقه ۱2 تهران تقبل کرده است.جبار آوج، معاون 
فنی مجموعه جهانی کاخ گلســتان، با اشــاره به مرمت ســاعت 
شــمس العماره به روش مکانیکی، تشریح کرد: این ساعت در زمان 
خودش هر روز کوک می شــد، اما با تغییری که داده شد هر چهار 
روز به کوک نیاز داشــت، بنابراین باید یک نفر به طور مداوم حضور 
می داشت و آن را کوک می کرد و چون سیستم ساعت مکانیکی بود 
باید هر ۱5 روز روغن کاری و سر هر ماه گریس کاری می شد. برای 
همین باید قرارداد نگهداری می بستیم. این اتفاقات در اوایل دهه 90 

برای ثبت جهانی کاخ گلستان انجام شد.

احکام روزه مسافر
در ماه رمضان

چرا باید تنها سفر کردن
را تجربه کنیم؟
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)آتلیه برنز(

نگران صدها هزارآزاده نامداری 
باشیم

اینک، شــاید از مرگ تامل برانگیــز آزاده نامداری بتوان 
برداشت دقیق تری کرد؛ برداشتی که در میان اظهارنظرها 
درباره زندگی او گم شد؛ و شاید پرسش اصلی از یاد رفت 
که »چرا« خانم نامداری باید به چنین کاری دست می زد. 
اکنون که مشخص شده او با مصرف ۱00 قرص اعصاب و 
روان جانش را از دست داده می توان از این ماجرا، تحلیلی 
روان شناختی هم داشــت. پیش از پرداختن به تحلیل اما 
می خواهم مثالی بزنم. چندی پیش در فضای مجازی فیلم 
کوتاهــی از دختر خانم جوانی پخش شــد که در خیابانی 
خلوت قدم مــی زد. به ناگاه خودرویی جلوی او ایســتاد. 
سرنشــینان که مردان تنومندی بودند با خشــونت دختر 
جوان را به داخل خودرو کشیدند. دختر، جیغ های دلخراشی 
می کشــید و کســی هم به دادش نمی رســید. او به هر 
دستاویزی چنگ می زد که از دست مهاجمان خود را بیرون 
بکشد. به ناگاه مرد دیگری از خودرو پیاده شد، جلوی دختر 
جــوان زانو زد، و به او پیشــنهاد ازدواج داد. نامزدش بود. 
شاید خیلی رمانتیک به نظر برسد و هیجان انگیز؛ به ویژه 
که چنین ویدیویی می تواند هزاران بلکه صدها هزار بیننده 
را به خود جلب کند.اما ربط این داســتان به ماجرای خانم 
نامداری چیست؟ داســتان خانم نامداری تا زمان بودنش 
روی آنتن، داستان دختر جوانی است که از شهری کوچک 
در استان کرمانشــاه به پایتخت می آید و فرصت بالیدن 
می یابد. او خود را در میانه میدان پرمجادله ترین مســائل 
اجتماعی ایران قرار می دهد. اما وقتی که رفتاری مخالف 
آنچه تبلیغش کرده بود از او سر می زند، متهم به ریاکاری 
می شــود. اجراهایش هم اغلب حاشیه ســاز است و حرف 
و حدیث زیادی ایجاد می کند. در مواردی هم دســت به 
کارهایی می زند همچون به میان کشیدن مسائل خصوصی 
زندگی اش و ادعای خشــونت خانگی همسر پیشینش. در 
طی این حاشیه ســازی ها و در صدر خبرهای زرد ماندن، 
احتمالن خانم مجری دچار یک ســوِء برداشــت می شود؛ 
اینکه تصور می کند همه این مباحثه ها و مجادله ها بر سر او 
است؛ شاید خیال می کند آن قدر مهم است که همه مردم 
درباره اش حرف می زنند. واقعیت اما این اســت که کسی 
درباره نامداری صحبت نمی کند؛ این همه مجادله در باره 
حجاب و صدا و سیما و موضوعاتی از این دست در گرفته.

تــا زمانی که خانم نامداری خود را در معرض دید و توجه 
مردم می بیند، حالش خوب است، اما همین که خانه نشین 
می شــود، آتش افسردگی زبانه می کشد. این وضعیت من 
را یاد ویژگی های افراد دارای اختالل شــخصیت نمایشی 
)Histrionic personality disorder( می اندازد.در کتاب 
ارزشــمند خالصه روان پزشکی کاپالن و سادوک، ترجمه 
استاد فرزین رضاعی، تصریح شده که در افراد »نمایشی« 
مادامی که در معرض دیده شدن و توجه هستند، افسردگی 

و اضطراب به اعماق ناهشیارشان رانده می شود.
بــه عبارت دیگــر، این دیده شــدن برای افــراد دارای 
اختالل شخصیت نمایشــی، یک کژکارکرد دارد؛ آن ها تا 
وقتی ســرگرم دریافت توجه دیگران هســتند، افسردگی 
و اضطرابشــان بروز نمی کند. امــا همین که این فرصت 
از دســت رفت، تازه دیو مشــکالت روان شناختی سر بر 

می کشد.
البته نمی خواهم خانم نامداری را متهم به داشتن »اختالل 
شــخصیت نمایشــی« کنم؛ این کار حرفه ای نیست. اما 
به نظر می رســد فرصت دیده شــدن در فضای مجازی 
کژکارکــردی ای دارد که نــه تنها خانم نامــداری بلکه 
میلیون هــا فعال صفحات جهان مجــازی را هم به خود 

درگیر کرده است.
پیش از این تصور می کردم انبوه کسانی که انواع صفحات 
دابســمش، طنز و... را در برنامه هایی همچون اینستاگرام 
دنبال می کنند، از مشکالت روزمره خود می گریزند. مرگ 
خانم نامداری اما باعث شــد ایــن فرضیه را هم در ذهن 
خود طرح کنم که چه بسا برای منتشرکنندگان ویدیوهای 
توجه برانگیز نیز، دیده شــدن و الیــک گرفتن مرهمی 
باشــد برای گریختن از تألماتشان. درســت مانند نمونه 

خواستگاری نامتعارف مردی از نامزد جوانش.
از آنجــا که ایــن ویدیوهــا خیلی زود بــرای مخاطبان 
تکراری می شوند، تولیدکنندگان ویدیو ناگزیرند مدام آنها 
را هیجان انگیزتر کنند؛ باز هم مانند همان خواســتگاری 
کذایی. تولیدکننــدگان این ویدیوها که به »نمایش دادن 
خــود« و »دیده شــدن« در فضای مجــازی اعتیاد پیدا 
کرده اند، در واقع دارند مشکالت دیگرشان را از چشم خود 

و دیگران پنهان می کنند.
مســأله نگران کننده اینکه تعداد این افراد کم نیســت و 
باید راهی یافت برای بهتر شــدن حال شان. چاره کار هم 
البته نیازمند ریشــه یابی و علت زدایی اســت که بعید به 
نظر می رســد حوزه علوم انسانی کشور از پس آن بر آید؛ 
حوزه ای که این چنین درگیر مسائلی پیش پا افتاده شده و 
حرفش خریدار ندارد. این اســت که شاید باز هم برخی از 
مرگ خانم نامداری دچار تحلیل های اشتباه شوند و برای 

نمونه بگویند: »زنی که کشتید، ُمرد«.

نگاه روز
چرا علی مطهری 

در کالب هاوس باخت؟

علی مطهری سیاســتمدار پیچیده ای نیســت. صادق است و 
البته در مواضعش جدی و سفت.

داشتن این صفات و سیاست ورزی هم پارادوکس است. البد 
ماجرای چرچیل را شــنیده اید. می گویند روزی برای مراسم 
یادبود به گورســتانی رفته بود و با مقبره ای مواجه شــد که 
رویش نوشــته بودند: »اینجا سیاســتمداری راستگو آرمیده 
است«. چرچیل به طعنه از همراهانش می پرسد، چرا دو نفر را 

در یک محل دفن کرده اند؟!
مشــکل علی مطهــری هم کم و بیش همین اســت. او بلد 
نیست در صحبت کردن چند پهلو صحبت کند و مخاطبانش 
را نرنجاند و این برای کســی که بســیاری از نظراتش اقبال 
عمومی ندارند، آســیبی بزرگ اســت. مطهری که خاستگاه 
اصولگرایی دارد، به دلیل روحیه آزادی خواهی و بی پروایی اش 
در بیان مواضع سیاســی و چالش مــداوم با تنگ نظری ها و 
سختگیری ها، در ســال های اخیر مورد توجه اصالح طلب ها 
بوده و حتی با لیســت آنها به مجلس دهم راه یافته اســت. 
اما وقتی صحبت از مســائل اجتماعی می شود علی مطهری 
راهش را جدا می کند. او در مواجهه با مسئله پوشش و تساوی 
حقوق زنان چنان تند است که کمتر اصولگرایی به گرد پایش 
می رســد. نکته هم این اســت که او در بیان و پیگیری این 
مواضع حساســیت برانگیز اصرار دارد و همین شــده پاشــنه 
آشــیل اش. اتفاقی که در یکــی از اتاق های کالب هاوس در 
شب سه شنبه هفدهم فروردین افتاد همین بود. علی مطهری 
که به عنوان میزبان آمده بود تا به پرســش مخاطبان جواب 
دهــد و از نامزدی اش در انتخابات ریاســت جمهوری بگوید 
در دام خــودش افتاد. او ســال های گذشــته در نوک پیکان 
طرح و پیگیــری مطالبات عمومی بوده و بــا بیان ایده های 
متفاوت و تحول خواهانه اش تحســین بسیاری را برانگیخته، 
اما بی سیاستی باعث شــد اینجا نقاط مثبت خود را فراموش 
کنــد، در مقابل حمالت و انتقــادات در الک دفاعی برود و 
با تکرار و اصرار بر مواضع ناخوشــایند، همه چراغ های رأی 
کالب هاوس را برای خود قرمز کند. اما چرا مطهری با سابقه 
سال ها سیاســت ورزی و آشــنایی با زیر و باالی این حوزه، 

چنین رکبی خورد؟
اول این که به نظر می رسد علی مطهری برای شرکت در این 
مباحثه از هیچکس مشــاوره نگرفته. به روال همیشگی اش. 
اگر مشــاوران خوشفکری داشــت، به او یادآور می شدند که 
نقطه ضعف و قوتش کجاست و بیشتر روی چه بخش هایی از 
دیدگاه هایش مانور بدهد. کافی بود او هر بار که با ســؤاالت 
در حوزه زنان مواجه می شــد به جواب های کلی تر بسنده کند 
و وارد مصادیق نشــود. هرچقدر بیشــتر وقتش را برای بیان 
مواضع سیاسی می گذاشت، هرچقدر از عملکرد قابل دفاعش 
در مجلس می گفت، به نفعش بــود. اما برعکس عمل کرد. 
دســت گذاشــتن بر نقاط حساســیت زا و برانگیختن خشم 
مخاطبان همان و آماج سؤاالت و انتقادات شدن همان. حاال 

ببینید چه فضایی علیهش در فضای مجازی ایجاد شده.
دوم ایــن که علی مطهــری آمده بود تــا از نامزدی اش در 
انتخابات بگویــد و حضورش را توجیه و بــا نظراتش کمی 
دلبــری کند. فــارغ از این که از فیلترهای شــورای نگهبان 
عبــور خواهد کرد یا نه و این کــه در انتخابات رأی مردم را 
خواهد داشت یا نه. مطهری اگر برای نامزدی جدی بود، باید 
در صحبت از شــورای نگهبان و نهادهای تاثیرگذار مماشات 
بیشــتری به خرج می داد و با نگاه به آینده، به بیان مشکالت 
و راه حل هــای مورد نظرش می پرداخت. اگر هم شــرکت در 
انتخابات را محملی دیده تا بار دیگر ایده هایش را مطرح کند، 
می توانست با خالقیت بیشــتر با بیان موضوعات تازه، کمی 
افشاگری )به عنوان خوراک رســانه ها و مخاطبان( و تاختن 
به نامزدهای احتمالی، به دنبال پرســتیژ و اعتبار باشــد. اما 
علی مطهری هیچ کــدام از این دو راه را نرفت و به بیراهه ای 
افتاد که پرسشگران ســر راهش قرار داده بودند. پرسندگانی 
که بطور طبیعی و مثل همیشــه، اغلبشان نه دنبال پاسخ به 
ابهامــات و راه حل ها که برای خودنمایی، احساســاتی کردن 
بقیــه و روکم کردن از سیاســتمدار میزبان میکروفن خود را 

باز می کردند.
و سوم؛ علی مطهری سیاســتمداری تک روست. او به راحتی 
در فراکسیون ها و گروه های سیاسی نمی گنجد و اگر بخواهد 
آینده سیاســی موثری برای خود تدارک ببیند، کار ســاده ای 
نخواهد داشت. مطهرِی کالب هاوس هم همین راه را رفت. 
در حالی که می توانســت به جای پاســخ دادن به سوال های 
تکراری به جای کل کل با مدافعان حقوق زنان، تالش کند تا 
از اشتراکاتش با جریان های سیاسی بگوید. اصالح طلب ها یا 
اصولگرایان. برای این که او و محبوبیت نســبی اش را بیشتر 
به بــازی بگیرند، در کمپین ها جایی برایــش باز کنند و چه 
بسا برای کابینه بعدی گوشه چشــمی به او داشته باشند. اما 
مطهری همه این کارها را نکرد. او تصمیم گرفت احساساتی 
و بــدون برنامه عمل کند و این شــیوه در عرصه عمومی با 
پاسخ منفی مواجه می شود و شد )یادمان باشد او احمدی نژاد 
نیست(. شــاید این حضور در کالب هاوس درسی باشد برای 
مرد آتشین مزاج تا اگر جایی نیاز به رأی شهروندان دارد، وجوه 
تیز و آســیب زای شخصیتش را به نمایش نگذارد و بیشتر به 

دنبال جلب همدلی باشد.

دیدگاه

سیامک رحمانی

محمد جاللی

کم کم دارد به معضلی جدی تبدیل می شــود؛ کار 
به جایی رسیده که هر اپلیکیشن یا نرم افزاری که 
می رســد بوی فیلتر آن ماه ها فضــا را پر می کند! 
اصاًل کاری نداریم که آیا می تواند به اطالع رسانی 
جامعه کمک کند یا خیر؟ همین که کاری جدیدی 
ارائه دهد محکوم به فیلتر اســت! حال می خواهد 
»وی چــت« و »تلگرام« باشــد یا همیــن اواخر 

»کالب هاوس«!
ایــن یعنی پاک کردن صورت مســئله و آن را در 
نطفه خفه کردن! البته افرادی که غالباً مســئله را 
پاک می کنند به خوبی می دانند که کش دار شدن 
آن، داســتان میوه ممنوعه و حضرت آدم را خلق 

می کند.
شــاید اگر »کالب هاوس« اینگونه برجسته نشده 
بــود اینقدر وسوســه برای ورود بــه آن هم دیده 
نمی شــد مثل »تیک تاک« کــه هنوز هم در دل 

ایرانی ها آنچنان جا باز نکرده است.
نمی شود مسئله آپ های جدید و ورودشان تنها یک 
تعریف داشته و آن هم فیلتر باشد و بس! گزینه ای 

قدیمی و از کار افتاده.
حال این مســئله در دنیایی که می گوید قرار است 
اینترنت ماهواره ای رو کند و هر روز اپلیکیشنی زاده 

می شود، قطعاً کاری عبث به شمار می رود.
فقط کافی است در مرورگرها کمی جستجو کنید 
تا انواع و اقسام فیلترشکن های داخلی و خارجی، با 

هزینه یا رایگان به دست آورید.
فیلترشــکن های خطرناکی که دسترسی را برای 
همه و جســتجو برای هر چیــزی را باز می کند و 

کاری به افراد با سن قانونی یا غیرقانونی ندارد.
با این شــرایط و سرعت شــتابان فضای مجازی 
دوره ی زد و بند و بســتن های فیزیکی و مجازی 
گذشته اســت؛ همانگونه که در اواخر دهه شصت 
ویدیــو یک جرم بزرگ به شــمار می رفت و حاال 
از آن به عنوان یک نوســتالژی در سریال »نوروز 
رنگی« یا فیلم ســینمایی »نهنگ عنبر« نام برده 
می شود و کمتر کسی است که بگوید ویدیو نداشته 

یا کرایه نکرده است!
و یا داستانهای بعدی آن روزگار...

با تصمیمی کــه به قانون تبدیل شــد ماهواره و 
دیش ها غیر قانونی اعالم و یک به یک از پشــت 

بام خانه ها به زیر انداخته شــدند اما حاال تنها یک 
وسیله ارتباط جمعی به شمار می رود!

و در ادامه اپلیکیشــن هایی که روز به روز آمدند... 
برخی هــا مثل »یاهو مســنجر« ... تاریخ مصرف 
داشتند و رفتند و برخی با اپلیکیشنی قوی تر آمدند!و 
اما در شروع سال ۱۴00 خورشیدی کالب هاوس 
هم گویا قرار اســت به همین مسئله دچار شود با 
این تفاوت که خیلی زود روی آن واکنش نشــان 

داده شد.
واکنشی که شاید شــروع آتشش خود مسئوالنی 
بودند کــه ناگفته هایشــان را در اتاق های باز این 
اپلیکیشــن بیان کردند. ناگفته هایی که تلویزیون 
ملــی هرگز آنهــا را بازگو نمی کرد.شــاید کالب 
هاوس می خواهد تمریــن صحبت کردن را به ما 
بیاموزد و نشان دهد که چگونه در یک جمع درباره 
یک موضوع صحبــت کنیم و اگر کمی به بیراهه 
رفتیم منتظر باشــیم تا حاضران مــا را نکوهش 
کننــد و بگوینــد تو را چه به چه! و یــا در اتاق ها 
فقط شنونده باشیم؛ بشنویم آن چیزی که دوست 
داریم درباره اش بدانیم.یادمان نرفته که چگونه در 
ســال 88 مناظره های انتخاباتی ایده ای نو از صدا 

و ســیما به عنوان پربیننده ترین برنامه  تلویزیونی 
شــد و حاال هم این مناظره ها در فضای مجازی 
رشد و نمو یافته اســت و کالب هاوس همچون 
رســانه های مجازی بخشی از آن را ارائه می دهد؛ 
همانگونه که اینستاگرام با تصویر و فیلم، حرفش را 
می زند، تلگرام یک خبرخوان روزانه شده و یا همین 
واتســاپ که کلی کارهای مختلف برای راحتی ما 
انجام می دهد و شاید اگر نبود در این شرایط کرونا 
آموزشــمان هم با »شادی« که برخی وقت ها سر 
ناسازگاری داشــت، ناتمام می ماند.کالب هاوس 
حاال قرار است رادیویی باشد دو طرفه با مخاطبانی 
که خود انتخاب می کنند چه بشنوند و چه بگویند!به 
نظر می رســد مسئوالن کشــوری باید در مسئله 

کالب هوس چند نکته را مد نظر قرار دهند:
یکی آنکــه ورود یک پدیده را با دید مثبت ببینند، 
ارزیابی و عیارســنجی اش کنند و تصمیم نهایی را 
بگیرند؛ تصمیمی که باعث نشود تا اقل ها در برابر 
اکثرها حرفشان را به کرسی بنشانند! همانگونه که 
هیچ وقت »پیتزا«، »کش لقمه« نشد و »دراز آویز 
زینتی« جای »کراوات« را نگرفت!قطعاً تصمیمات 

این چنینی در طوالنی مدت راه به جایی نمی برد.

کالب هاوس کِش لقمه زینتی!

سیاست یک بام و دو هوای ستاد کرونا درباره ترکیه و عراق

پارسا بهمنی 

 ازدحام دهها هزار هندو در شهر »هاریدوار« در یک جشنواره آیینی

قدرت سایبری ایران در 
رده 2۳ جهان و سوم منطقه

جنگ ســایبری این روزها یکــی از روش های 
جنگ بی سروصدای کشورهای رقیب و متخاصم 
علیه یکدیگر اســت. همچنین این شیوه یکی از 
مهم ترین روش های اعمال نفوذ و دسترسی به 

اطالعات از دیگر کشورهاست.
در جنگ ســایبری یک یا چنــد برنامه نویس و 

یا هکر از پشــت یک یا چنــد رایانه کار را پیش 
می برند و به مجموعه ای از رایانه ها در کشــور 
و یا هدف مقصد حملــه کرده و اطالعات آن را 
به ســرقت می برند و یــا کاری می کنند که در 
عملکرد آن مجموعه رایانه ها در کشــور هدف 
اختالل ایجاد شده و خسارت به بار آورد. هکرها 
در این شیوه عملیات، گاه می توانند سنگین ترین 
ضربه ها را به کشور مقصد وارد کنند؛ بدون اینکه 
در اغلب موارد ردی آشکار از خود برجای گذارند.

این روزها در اغلب کشــورهای مطرح در عرصه 

توانایی جنگ ســایبری، هکرهایی حرفه ای در 
قالب واحدهای متنوع جنگ سایبری به استخدام 
دولت ها و ارتش هــا در می آیند تا یک ارتش 
سایبری با توان گسترده را برای مقاصد و اهداف 
ملی کشورها تشــکیل دهند. آخرین رده بندی 
قدرت ســایبری ملی کشــورها در شهریور ماه 
۱399 از ســوی مرکز »بلفر« وابسته به دانشگاه 
هاروارد آمریکا انجام شــده است. فایل پی دی 
اف این گزارش از اینجا قابل دســترس است. بر 
اساس این رده بندی ایاالت متحده آمریکا و چین 

2 کشــور  برتر جهان در زمینه قدرت ســایبری 
هســتند و در جایگاه اول و دوم ایستاده اند و 8 
دیگر دیگر به ترتیب رده بندی ۱0 کشــور برتر 
دنیا در قدرت سایبری عبارتند از: بریتانیا، روسیه، 
هلند، فرانســه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا. در 
این گزارش جایگاه ایران در رده 23  جهان قرار 
داده شده است. رژیم اسراییل و جمهوری ترکیه 
تنها دولت های منطقه مجاور ایران هســتند که 
در این رده بندی جایگاهی بهتر از ایران کســب 
کرده اند. اسراییل در رده ۱۱ و ترکیه در رده 22.

کاریکاتور

 عکس روز


