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 دو راهبرد پیش روی 
شیخ دیپلمات

شفافیت؛ 
حلقه مفقوه 

شهرداری تهران

روند معکوس 
قیمت دالر و سکه تا 

کجا ادامه دارد

نگاهی به چالش های 
راه آهن پرسرعت 

تورین - لیون

9

به نام ایران به کام 
اسرائیل

سناریوهای پیش روی در برابر کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا چیست

آرایش اقتصاد ایران پس از انتخابات آمریکا
 وحید حاج سعیدی

روزهــا  ایــن 
صــد  را  خــدا 
بار شــکر   هزار 
به مدد طرح ها 
و برنامــه های 
یی  فســطا سو
گشایش  دولت، 

اقتصــادی در بخش هــای مهمی از 
اقتصاد حاصل شــده اســت و چهار 
درصدی ها بی وقفه و نان استاپ در 
حال جمــع آوری ثروت های نجومی 
در بــازار خودرو، مســکن، ارز و دالر 
هســتند و به قول صائــب تبریزی 
» بــه هر جانب که رو آرد گشــایش 
در قــدم دارد!« در عوض این طرف 
جوی چشم امید ما 96 درصدی ها به 
همان یارانه 45 هزار تومانی و رایگان 
شدن قبر و سدر و کافور و قبض برق 
است! در جریان هستید که اخیراً برای 
خانواده های کم مصرف تخفیف ۱۰۰ 
درصــدی بهای بــرق در نظر گرفته 
شده اســت. نه پدر جان شوخی کجا 
صفحه 12 بود؟!...  

تلخند

دم خروس و طرح برق امید!
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مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از حل و فصل بدهی های ارزی این 
هلدینگ بعد از سال ها خبر داد و گفت: با حل این مشکل، وزنه های سنگینی که به پای 

هلدینگ بود، باز شد و این یک کار انقالبی بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جعفر ربیعی در مجمع 
عمومی عادی ســالیانه فارس که به دلیل شرایط ویژه ناشی از کرونا با حضور حداقلی 
فیزیکی ســهامداران و حضور حداکثری مجازی سهامداران برگزار شد، در گزارشی به 

مجمع گفت: با آزاد شدن سهام عدالت، امروز 5۰ میلیون نفر سهامدار فارس هستند.
وی با بیان اینکه سود عملیاتی شرکت در یکسال گذشته ۲۱ هزار و ۱5۸ میلیارد تومان 
بوده، گفت: درآمدهای تلفیقی به ۷۷ هزار و ۸5۳ میلیارد تومان و سود عملیاتی تلفیقی 
گروه هم در این مدت به ۱۷ هزار و ۷۷۱ میلیارد تومان رسید و این یعنی افزایش ۱۱۳ 
درصدی سود دهی شرکت اصلی و 5۱ درصدی سود تلفیقی گروه نسبت به سال مالی 

گذشته. همچنین دارایی گروه به عدد ۲9۷ هزار و 9۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس همچنین دستیابی به تولید ۱9 هزار و 4۲۷ هزار تن و 
افزایش ۲9۱ هزار تنی تولید نســبت به سال گذشته را دستاورد بزرگ این هلدینگ در 

شرایط سخت تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا عنوان کرد.
وی در ادامه با اشــاره به افزایش سرمایه های صورت گرفته در فارس در دو سال اخیر، 
افزود: افزایش سرمایه های صورت گرفته از محل سود انباشته است، که واقعی تر و البته 
شیرین تر است. در مهرماه 9۷ سرمایه شرکت از 5 هزار میلیارد تومان به 9۱5۰ میلیارد 
تومان رسید، در بهمن ماه 9۸ از 9۱5۰ میلیارد تومان به ۱4۳5۰ میلیارد تومان از محل 
سود انباشته و امروز سرمایه شرکت از ۱4 هزار و ۳5۰ میلیارد تومان به ۲۸۷۰۰ میلیارد 

تومان از محل سود انباشته و سایر اندوخته های قانونی خواهد رسید.
ربیعی با تاکید بر اینکه هلدینگ خلیج فارس یک شــرکت توسعه محور است، گفت: 
تأمیــن مالی های صورت گرفته در این هلدینگ، صــرف اتمام طرح های در حال اجرا 
و تعریف پروژه های بیشتر در راســتای افزایش ثروت سهامداران و افزایش تولید ملی 
می شــود و این یعنی سهامدار فارس مطمئن است که این یک سهم بنیادین است که 
هر سال افزایش تولید و ثروت دارد. در همین راستا تسهیالت ریالی و گشایش اعتبارات 
اسنادی داخلی، به مبلغ 6 هزار و 6۲۱ میلیارد تومان و اخذ تسهیالت ارزی به مبلغ ۸۰ 
میلیون دالر ظرف ۱5 ماه گذشــته برای پروژه های در دست اجرای شرکت های تابعه 

صورت گرفته است.
وی تأمین سرمایه از بازار سرمایه را از دیگر روش های موفق فارس عنوان کرد و افزود: 
کســب درآمد ۲ هزار و 465 میلیارد تومان از محل عرضه اولیه ســهام، انتشار 4 هزار 
میلیــارد تومان اوراق اجاره و تبعی و ۲۳ هــزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از طریق افزایش 
سرمایه منجر به تأمین مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی فارس از بازار سرمایه ظرف دو سال 
و نیم شــده که همه آنها برای تکمیل، احداث و راه اندازی پروژه های در دست انجام و 

جدید هلدینگ صرف خواهد شد و این یعنی ثروت آفرینی و تولید بیشتر.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس دســتاورد بزرگ به دست آمده در این هلدینگ را حل 
مشکالت بدهی های ارزی عنوان کرد و گفت: امروز با افتخار اعالم می کنم همکاران ما 
کاری کردند که دیگر بدهی های ارزی به شرکت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 

هلدینگ را آزار نمی دهد و مسائل پیشین ارزی در صورت های مالی حل شده است.
وی با اشاره به اخذ مبلغ ۷ هزار و 6۳۷ میلیارد تومان تسهیالت ریالی برای بازپرداخت 
بدهی های ارزی هلدینگ، اظهار داشت: پرداخت بدهی های ارزی به شرکت ملی نفت 
طی دو ســال و نیم اخیر با نرخ میانگین ارز ۱۱ هزار و 6۰۰ تومان صورت گرفته که با 
توجه به نرخ امروز موجب صرفه اقتصادی ۱4 هزار و 96۰ میلیارد تومانی شده، همچنین 
مبلغ 454 میلیون دالر از بدهی شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی دو سال 
و نیم اخیر با نرخ میانگین ۱5 هزار و ۱۰۰ تومان پرداخت شد که با توجه به نرخ امروز 

ارز، موجب صرفه اقتصادی 4 هزار و 5۸5 میلیارد تومانی شد.
ربیعــی تاکید کرد: این یک کار انقالبی بود و امــروز بخش زیادی از بدهی های ارزی 
هلدینگ پرداخت شده و برای سال های آینده ما وزنه های سنگین بدهی ارزی را از پای 

هلدینگ و شرکت های تابعه باز کردیم.
وی همچنین به رفع کامل مغایرت های موجود فی ما بین هلدینگ و شرکت ملی نفت، 
اشاره کرد و گفت: همچنین مغایرت های هلدینگ با شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 

مبلغ ۳۸6 میلیون دالر به 6۸ میلیون دالر کاهش یافته که ما نسبت به آن معترضیم که 
انشاءاهلل در مرجع داوری مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، یکی دیگر از دســتاوردهای این 
مجموعه را بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان کرد و گفت: ۸۸ درصد از 
ارز ناشی از صادرات شرکت های تابعه از طریق سامانه نیما در سال 9۸ انجام شده که 

بیانگر انجام ۱۲5 درصدی تعهدات ارزی شرکت در این مدت است.
وی عرضه اولیه سهام شرکت های پتروشیمی شهید تندگویان، آریاساسول و پتروشیمی 
ارومیه در ســال مالی 9۸ به بورس را عمل به وعده های بورسی هلدینگ خلیج فارس 
عنوان کرد و گفت: تا پایان ســال سهام سه شرکت بوعلی، اروند و بندر امام را عرضه 

خواهیم کرد.
ربیعــی همچنین به عملکرد صنــدوق بازارگردانی این هلدینگ اشــاره کرد و گفت: 
بازارگردانــی یعنی روان کردن معامالت و نه قیمت گذاری مصنوعی و دســتکاری در 
قیمت ها. در اصالح اخیر بازار ســرمایه که ۲9.۲ درصد بود با عملکرد خوب بازارگردان 

خلیج فارس، ســهام فارس ۱5.۲ درصد، پارس 9 درصد، فجر 4.6 درصد، مبین ۱۷.۸ 
درصد، نوری ۸.۳ درصد و آریا ساسول 5.۸ درصد اصالح داشت.

وی افزود: بازارگردانی از نظر ما هم در بازار مثبت و هم در بازار منفی باید انجام شود و 
امروز صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس که دومین صندوق بازارگردانی در بازار 
سرمایه از حیث ارزش دارایی است، از نظر تعداد واحد سرمایه گذاری بزرگترین صندوق 
بازارگردانی اختصاصی کشــور اســت. همچنین ارزش بازار فارس که ۲۸ بهمن سال 
گذشته به صد هزار میلیارد تومان رسید واولین شرکت تاریخ بازار سرمایه شد که از صد 
هزار میلیارد تومان ارزش بازار عبور کرد امروز به 4۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه ارزش بازار گروه شــرکت های هلدینگ 
خلیــج فارس، ۱۱ درصد بورس و فرابورس را تشــکیل می دهد، گفت: با وجود اصالح 
قیمت ها در دو ماه اخیر نســبت به ابتدای تیر ۱۳9۸، سهام فارس بازدهی ۸۰۰ درصد، 
پترول ۷۱۳ درصد، نوری 46۱، درصد، فجر ۲94 درصد، مبین ۲۱۸ درصد، شگویا ۲۳4 

درصد، شاروم ۲۰۲ درصد، آریا ۱6۰ درصد و پارس ۲۸4 درصد داشته است.
ربیعی همچنین طرح های جهش دوم هلدینگ تا انتهای ســال ۱4۰۰، را شــامل ۱۳ 
طرح شیرین سازی برش سبک پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی هنگام، پاالیش گاز 
یادآوران خلیج فارس )فاز اول(، تصیفه خانه مرکزی پتروشــیمی بندر امام، پتروشیمی 

آپادانا خلیج فارس، بازسازی واحد زایلین پتروشیمی بوعلی سینا، طرح بهسازی و احداث 
تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل، توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان، پتروشیمی 
گچساران، طرح تبدیل مواد اولیه الیاف به بطری پتروشیمی شهید تندگویان، شیمیایی 
صدف عسلویه، طرح کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام و طرح مونوکسید کربن پتروشیمی 

کارون عنوان کرد.
به گفته وی برای این طرح ها ۲.۷ میلیارد یورو ســرمایه گذاری ارزی و ۸ هزار و ۳۱5 
میلیارد تومانی ســرمایه گذاری ریالی صورت خواهد گرفت که موجب افزایش ظرفیت 

اسمی تولید 6.6۲ میلیون تنی هلدینگ خلیج فارس می شود.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس همچنین با اشاره به ۱۳ طرح جهش سوم از ۱4۰۱ به 
بعد گفت: با راه اندازی این ۱۳ طرح از جمله مگاپروژه عسلویه )هرمز(، الفین و پلی الفین 
جنوب و پتروشــیمی تفتان آریا در منطقه آزاد چابهاربا سرمایه گذاری ۱۱.۳۰4 میلیارد 
یــورو و 5 هزار و ۳4۳ میلیارد تومان، ۱۷.5 میلیون تن ظرفیت اســمی تولید هلدینگ 

افزایش می یابد.

ربیعی در پایان خاطر نشــان کرد: کارهای انجام شــده محصول تالش های یک تیم 
و یــک خانواده بزرگ به نام هلدینگ خلیج فارس اســت و مــن از همه این عزیزان 
و حتی منتقدان و بعضاً مغرضان تشــکر می کنم و امــروز اگر حتی با کمی انصاف به 
عملکردها بنگرند، می بینند دستاوردهای تیم مدیریتی هلدینگ از آخر سال 96 تاکنون 
با پیش از آن قابل مقایسه نیست و امروز هلدینگ خلیج فارس، به سازمانی تاثیرگذار در 
اقتصاد کشور تبدیل شده و عملکرد خوبی در تولید و صادرات و بورس و مسئولیت های 
اجتماعــی دارد و این موفقیت ها تــا زمانی که همه عزیزان از مدیــران و کارگران تا 
مهندسان و کارشناسان کار تیمی بکنند ادامه خواهد داشت و آن روزی که به فردگرایی 

گرایش پیدا کنیم، روز سقوط و کاهش موفقیت ها خواهد بود.
در ادامه، امید قائمی رییس مجمع عمومی تسویه بدهی ارزی هلدینگ خلیح فارس را 
کاری بسیار بزرگ عنوان کرد و گفت: این بدهی ها، وزنه بسیار سنگینی به پای هلدینگ 

خلیج فارس بود که بخش زیادی از آن حذف شد.
در ادامه با قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی هلدینگ خلیج فارس به تصویب 

رسید.
در پایان با اشاره به تحقق سود ۱46 تومانی، به پیشنهاد مجمع، تخصیص ۱۰۰ تومان 
به ازای هر سهم )افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی به میزان ۱4 هزار ۳5۰ میلیارد تومان( 
برای افزایش سرمایه و تخصیص ۳4.۸ تومان به ازای هر سهم برای سهامداران به رأی 

گذاشته شد که مورد تصویب قرار گرفت.
این سود تا ۱۲ آبان از طریق سامانه سجام برای سهامداران حقیقی واریز خواهد شد.

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فارس تصویب شد ��
مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با افزایش سرمایه ۱۰۰ 

درصدی این شرکت از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس، پیش از ظهر و 
بالفاصله بعد از پایان مجمع عمومی عادی ســالیانه فارس، مجمع عمومی فوق العاده 

این شرکت برای بررسی افزایش سرمایه تشکیل جلسه داد.
در این جلســه بعد از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه که از سوی جعفر ربیعی، 
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارائه شد 
و همچنین گزارشــی از سودهای کسب شــده از جمله خرید مدبران اقتصاد از پترول، 

افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره به تصویب مجمع رسید.
بر اساس این مصوبه سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مبلغ ۱4 هزار و 
۳5۰ میلیارد تومان بــه ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد تا فارس دومین 

شرکت بازار سرمایه از نظر میزان سرمایه ثبت شده باشد.
به گفته امید قائمی رئیس این مجمع، افزایش ســرمایه ثبت شده در مدت حداکثر دو 
ماه ثبت رسمی و اعمال خواهد شد و برای سهامداران فعلی در قالب سهام جایزه قابل 

برداشت خواهد بود.

شاخص های اصلی موثر در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا

۱۳ خوش یمن 
برای ورود به 

کاخ سفید!
2

در مجمع عمومی عادی سالیانه فارس اعالم شد:

بازدهی 800 درصدی سهم فارس ظرف 1۵ ماه
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 
سال پنجم شماره 194

سیاست

تاثیر تحریم های جدید آمریکا علیه ایران بر 
مسیر بازگشت بایدن به برجام

روزنامه نیویرک تایمز در گزارشــی به تاثیر تحریم های اعمال شــده در 
دولت ترامپ بر مســیر بازگشــت بایدن به توافق هســته ای در صورت 

پیروزی اش در انتخابات آمریکا پرداخت.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی درباره تحریم های جدید وزارت خزانه 
داری آمریکا علیه وزارت نفت و چند تن از مقامات ایرانی با توجه به تمایل 
جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ آمریکا به 
بازگشت به توافق هســته ای در صورت پیروزی اش در انتخابات نوشت: 

روند مذاکره)برای بازگشت آمریکا به توافق هسته ای( مستلزم لغو گروهی از 
تحریم هایی خواهد بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا بر ایران 
اعمال کرده است. اما با توجه به تعداد تحریم هایی که ترامپ اعمال کرده 
اســت،  کار بایدن برای لغو آن ها سخت خواهد شد. در ادامه این گزارش 
آمده است: برایان اُ تول، مشاور پیشین در دفتر کنترل دارایی های خارجی 
وزارت خزانه داری آمریکا در این باره گفته است که این کار  از نظر سیاسی 
برای بایدن مخاطره آمیز خواهد بود.نیویورک تایمز همچنین ادعای مارک 
دوبوویتز مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی در این باره را مطرح کرده و می 
نویســد که  »بایدن به عنوان رئیس جمهور آینده دوران سختی با توجه به 
آن چه پیوند ناگسســتنی بخش انرژی)ایران(  به تروریسم و سپاه پاسداران 

خوانده،  برای لغو این تحریم ها خواهد داشت. شرکت های بین المللی دوران 
بسیار سختی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران یا حتی خریدن نفت 
از ایران بدون اقدام برخالف این تحریم ها خواهند داشت.  در بخش دیگری 
از این گزارش آمده اســت: ترامپ در ماه های اخیر فشار اقتصادی بر ایران 
را از جمله از طریق اعمال تحریم ها علیه این کشور و توبیخ شرکت هایی 
که با ایران تجارت می کنند، افزایش داده اســت.  این روزنامه می افزاید: 
کارشناســان ایرانی در زمینه انرژی و اقتصاد گفته اند که این کشور راه دور 
زدن تحریم ها را پیدا کرده و توانســته است روزانه ۳۰۰ هزار تا 4۰۰ هزار 
بشکه نفت را بیشتر به چین و سوریه صادر کند که این میزان از سال ۲۰۱۸ 

از 5/۲ میلیون بشکه نفت در روز کاهش پیدا کرده است. 

نگاه هفته

فرصتی به نام»جو بایدن«
 برای ایران

 از قرائن و شواهد بر می آید که »جو بایدن« رئیس جمهور بعدی 
آمریکا خواهد بود و البته که در ۱۰ روز باقی مانده تا انتخابات، هر 

اتفاقی ممکن است رخ دهد و »دونالد ترامپ« را احیا کند.
هر چند سیاست رسمی جمهوری اسالمی این است که اعالم کند 
فرقی برایش ندارد که کدام یک از این دو برنده انتخابات شــوند، 
ولی کیســت که نداند، رهیدن از دست موجودی به نام ترامپ، نه 
فقط تمایل ایران که حتی آرزوی اروپایی ها هم هست و بعضاً نیز 

به طور علنی اعالم کرده اند.
نگرانی عمده ای که به نظر می رسد در میان مسووالن جمهوری 
اســالمی راجع به پیروزی احتمالی ترامپ وجود داشته باشد این 
اســت که اگر او مجدداً برنده شود، عرصه را بر جمهوری اسالمی 
تنگ تر و فشارها را تشدید کند. این نگرانی اما درباره بایدن بدین 
حد وجود ندارد، چه آن که او از همین االن و بدون هیچ مذاکره ای 
 با ایــران، اعالم کرده اســت که در صورت پیــروزی، به برجام 
برمــی گردد؛ برجامی که محصول دولــت اوباما بود و بایدن هم 

معاون اول همان دولت.
اگر برجام احیا شــود و تحریم های وضع شــده توسط ترامپ لغو 
شوند، گشایشــی قابل توجه در اقتصاد ایران رخ خواهد داد: ده ها 
میلیارد دالر از ارزهای بلوکه شــده ایران به کشــور بر می گردد، 
شــرکت هایی که با تحریم های ترامپ از ایــران رفته بودند، باز 
خواهند گشت، تجارت با ایران از قفل شدگی فعلی بیرون خواهد 

رفت و رونقی مجدد به کسب و کارهای مردم بازخواهد گشت.
اما باید بپذیریم که با پیــروزی بایدن، در مجموع، اوضاع فقط از 
وضعیت اســفناک فعلی بهتر خواهد شــد، نه این که تصور کنیم 
ایران نیز مانند بقیه کشــورهای متعارف دنیا، تعامالت متعارفی با 
 دنیا خواهد داشــت و همه چیز عادی خواهد شد. لذا اگر خواهان 
بهــره مندی حداکثری از شــرایط پیش روی دنیا هســتیم، باید 

سیاستی متفاوت تر اتخاذ کنیم.
جمهوری اسالمی می تواند در قبال »جو بایدن«، همان سیاستی را 
پیش بگیرد که در قبال باراک اوباما پیش گرفت. رویکرد تهران در 
برابر اوباما این بود که تا حد ممکن امتیاز بگیرد ولی وارد فاز رفع 
مشکل ارتباطی نشــود. در مقابل دولت اوباما هم کوشید در قبال 
تضعیف برنامه هســته ای ایران، امتیازاتی بدهد و ماجرا در همین 

حد متوقف ماند.
نتیجه این شــد که معمای ارتباطی دو کشــور کشــور همچنان 
الینحل ماند و ترامپ توانســت این گره را محکم تر و پیچیده تر 
کند و کار را به جایی برســاند که ایراِن نفــت خیز عماًل از دایره 
صادرکنندگان نفت جهان حذف، ده هــا میلیارد دالر ارز ایران در 
کشورهای مختلف جهان بلوکه، شرکت های ریز و درشت جهان 
از هــر گونه معامله با ایران منع و ارتباط بانک های ایران با جهان 

به طور کامل قطع شود و رشد اقتصاد ایران را به زیر صفر برسد.
جمهوری اســالمی می تواند با دولت احتمالی جو بایدن، در حدی 
تعامل کند که پول هایش آزاد شود و کمی هم تجارت خارجی اش 

رونق گیرد تا بتواند امرار معاش کند.
اما می تواند با دولت بایدن از موضع اقتدار وارد گفت و گو شود و 
مشــکل ارتباطی دو کشور با به صورت اساسی حل و فصل کند 
تا در هر صــورت، با اتفاقاتی مانند روی کار آمدن نظایر ترامپ، 
زخمی جدی، برای نشستن مگس های سیاست بین الملل مانند 

عربستان و اسرائیل و ... باقی نماند.
اشــاره به موضع اقتدار، واقعًا شعار نیست. این که آمریکا از نظر 
اقتصادی، سیاســی و نظامی در مقایســه با ایران توان بیشتری 
دارد، گزاره ای اســت درســت؛ اما واقعیت این اســت جمهوری 
اســالمی توانسته است در برابر آن مقاومت کند و حتی از دوران 
تندروتریــن رئیس جمهور تاریخ آمریکا، یعنی دونالد ترامپ جان 
سالم به در ببرد. به بیان دیگر، هر تحریمی که قابل تصور بود، در 
دولت ترامپ اعمال شد ولی جمهوری اسالمی حاضر به مذاکره 
با او نشد چرا که بر این باور بود مذاکره از موضع ضعف، مترادف 
خواهد بود با دادن امتیازات حداکثری و کسب امتیازات حداقلی.

از این رو، دولت بایدن با شرایطی مواجه است که گیوتین تحریم 
 توســط ترامپ از باال بــه پایین آمده ولی نتیجــه ای نگرفته و

بی فایده شــده است. کاخ ســفید اکنون می داند که اگر قرار بود 
ایران تحت فشار، وارد مذاکره شود، حتمًا در چهار سال حکمرانی 
ترامــپ، این کار را کــرده بود. لذا آمریکا بایــد به مذاکره روی 
صندلی های برابر با ایران تن بدهد و این به نفع دو کشور خواهد 
بود. بــرای مردم ایران هــم فرقی نمی کند که ایــن اتفاق، در 
ماه هــای باقی مانده دولت روحانی رخ دهد یا مثاًل در یک دولت 
اصولگرا. آنچه مهم اســت این که فرصت روی کار آمدن بایدن، 
باید مغتنم شــمرده شــود و منافع ملی ایران در قبال آمریکا در 
چارچوب سه اصل راستین سیاست خارجی، یعنی »عزت، حکمت 

و مصلحت« پیگیری شود.

یک تحلیلگر سیاســی ۱۳ کلید را به عنوان شاخص های اصلی 
جهت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی کرده 

است.
به گزارش مرکز مطالعاتی المستقبل، کمپین های انتخاباتی ریاست 
جمهــوری در ایاالت متحده یک عامل مهم در روند انتخابات به 
شــمار می رود و ســاز و کار اصلی برای ارائه ایده ها و برنامه های 
نامزدهای ریاســت جمهوری اســت؛ این همان چیزی است که 
»آالن لیختمــن« در کتاب »پیش بینی رئیــس جمهور بعدی؛ 
کلیدهای کاخ سفید«  مطرح و از کمپین های انتخاباتی این کشور 

انتقاد کرده است.
به نوشته المستقبل، در سال ۲۰۰۲ کنگره آمریکا اهمیت حمایت 
از یکپارچگی دموکراســی آمریکا را به رسمیت شناخته و قانون 
»به آمریکا برای رای دادن کمک کنید«  را صادر و کمیســیون 
جدیدی برای کمک به دولت ها در اصالح سیستم های انتخاباتی 
خــود ایجاد کرد. در ســال ۲۰۰5  »جیمی کارتر« رئیس جمهور 
وقت ایاالت متحده و »جیمز بیکر« جمهوری خواه کمیته مستقلی 
برای اصالح روند انتخابات تشــکیل دادند که تحت نظارت مرکز 
دموکراســی و مدیریت انتخابات بود.در آن زمان کارتر بر اهمیت 
تعریف یک سیستم انتخاباتی برای قرن بیست و یکم تاکید کرد 
کــه بتواند اعتماد آمریکایی ها را بازگردانــد.  اما با این وجود هر 
چهار سال آمریکایی ها در معرض کمپین های انتخاباتی قرار می 
گیرند که آالن لیختمان  آنها را سطحی و مشابه یکدیگر توصیف 
می کند؛  چرا که رســانه ها، کاندیدها نظرسنجی ها و مشاوران در 
یک ایده مشترک هستند؛ اینکه انتخابات چیزی جز مانور سیاسی 
نیســت که رای دهنــدگان با آن بازی می کننــد و در این میان 
مذاکرات سطحی صورت می گیرد که هیچ معنایی ندارد  و بنابرین 

اصالحات سیاسی آمریکایی هرگز محقق نخواهد شد.
مرکز مطالعاتی المستقبل افزود:علت آن است که انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا به گفته ناظران حول محور کیفیت حکمرانی است 

نــه  نحوه عملکرد نامزدها در کمپین های انتخاباتی.  تحلیلگران 
معتقدند برای حل این چالش نامزدهای ریاست جمهوری باید ابزار 
تبلیغات هجومی را کنار گذاشته و در عوض برنامه های چهارساله 
خود را به شــکل واضح بیان کنند.لیختمن  معتقد است که رای 
دهنــدگان آمریکایی با توجه به عملکرد حزبی که کاخ ســفید را 
اداره می کند، رویدادهای سیاسی، شرایط اقتصادی، موفقیت ها و 
ناکامی های سیاست خارجی، ناآرامی های اجتماعی، رسوایی ها و 
سیاست های تازه  رئیس جمهور را انتخاب میکنند  و اگر نامزدی 

بتواند در این زمینه تبلیغات خوبی داشته باشد پیروز خواهد شد.
 ایــن تحلیلگر سیاســی در کتاب خــود ۱۳ کلیــد را به عنوان 
شاخصهایی برای پیش بینی انتخاب رئیس جمهور آینده در نظر 
می گیرد که در درجه اول عملکرد حزب حاکم را مورد بررســی 

قرار می دهد:
۱-تثبیــت قدرت حزب حاکم: اینکه حزب حاکم پس از انتخابات 
میان دوره ای کرسی های بیشتری را در کنگره به خود اختصاص 

دهد.
۲-رقابــت کاندیداتوری: عدم وجود رقیــب واقعی در برابر حزب 

حاکم.
۳ -تصدی سمت ریاســت جمهوری: این که نامزد حزب کنونی 

همان رئیس جمهور فعلی باشد.
-4رقیب  سوم: عدم وجود کمپین انتخاباتی  مهم و سنگین برای 

حزب سوم و رقیب.
5-وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت: اقتصاد کشور نباید در دوران 

تبلیغات انتخاباتی دچار رکود شود.
-6 وضعیت اقتصادی در دراز مدت:اینکه رشــد اقتصادی ساالنه 
واقعی  در دوره دولت برابر با متوســط   رشد در دو دوره قبلی باشد  

یا از آن فراتر رود.
۷- تغییر سیاســت:ینکه دولت حاکم  بتواند در تغییرات سیاست 

ملی تأثیر بگذارد.

-۸ ناآرامی های اجتماعی: عدم وجود هیچ گونه آشوب و ناآرامی 
اجتماعی مستمر  در دوره حکومت دولت کنونی.

9-رسوایی: دولت کنونی نباید آلوده به رسوایی ها باشد.
۱۰- شکســت خارجی یا نظامی: دولت حاکم نباید از شکست در 

امور خارجی یا نظامی رنج ببرد.
۱۱- موفقیت خارجی یا نظامــی: دولت حاکم باید بتواند در امور 

خارجی یا نظامی به موفقیت بزرگی دست یابد.
۱۲- کاریزماتیک بودن: نامزد حزب حاکم باید دارای یک شخصیت 

کاریزماتیک بوده و به عنوان یک قهرمان ملی ظاهر شود.
۱۳- کاریزماتیــک نبودن رقیب: نامزد حــزب رقیب نباید دارای 

شخصیت کاریزماتیک باشد.
به گزارش المستقبل لیختمن توضیح می دهد که این کلیدها شرایط 
و معیارهای اندازه گیری عملکرد هستند و 4 کلید قدرت و وحدت 
حزب حاکم و 5 تا ۱۱ کلید دستاوردها و ناکامی های آن را ارزیابی 
می کند.  دو کلید آخر به خوبی نشــان می دهد که شخصیت چه 
تاثیری در سیاست های ریاســت جمهوری آمریکا دارد؛ اما تفاوت 
آن زمانی مهم می شود که نامزد ریاست جمهوری یک شخصیت 
قهرمان داشته باشد. وی ادامه می دهد که اگر حزب حاکم 5 یا تعداد 
کمتری از این کلیدها را نداشته باشد پیروز انتخابات خواهد بود اما در 

صورت نداشتن 6 کلید یا بیشتر از آن شکست خواهد خورد.

المســتقبل نوشــت: به گفته این تحلیلگر سیاســی این کلیدها 
نشــان دهنده یک برنامه زمانی موفقیت آمیز از نتایج هر انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا از سال ۱۸6۰ تا ۱9۸۰ است.  در سال 
۱99۲ جورج بوش پدر به دلیل نابســامان بودن شرایط اقتصادی 
و فقدان دســتاوردهای داخلی شانس خود را در دور دوم انتخابات 
از دســت داد.همچنین  دولت باراک اوباما در سال ۲۰۱۲ با وجود 
ایــن که از بدترین بحران های اقتصادی رنج می برد اما به دلیل 
برخورداری از یکسری شاخص های مثبت که در این کلیدها ذکر 

شده توانست یک بار دیگر اعتماد رای دهندگان را جلب کند.
طبق اطالعات مرکز مطالعاتی المســتقبل، بــا این وجود برخی 
از تحلیلگران معتقدند که ممکن اســت برای انتخابات پیش رو 
اتفاقات دیگری بیفتد چرا که یک رقابت شــدید و تنگاتنگ میان 
جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود دارد.لیختمن  در پایان گفت 
که با گسترش دموکراسی در سراسر جهان در قرن بیست و یکم 
رهبران دنیا باید آگاه باشــند کسانی می توانند پیروز شوند که در 
ازای ناکامی دیگران به مردم خود خدمت کنند. این ۱۳ کیلد نشان 
می دهد آنچه در انتخابات ریاســت جمهوری اهمیت دارد تمرکز 
بر مســائل اصلی مردم است و نه فعالیت های تبلیغاتی؛ زیرا مردم 
فریب نمی خورند و بنابراین تالش برای دســتکاری انتخابات از 
طریق رسانه ها تنها موجب اتالف وقت، تالش و هزینه ها می شود.

شاخص های اصلی جهت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

۱۳ خوش یمن برای ورود به کاخ سفید!
جعفر محمدی 

 در حالی که هر دو راهبرد استعفا و استیضاح حسن روحانی غیرقابل 
اجرا به نظر می رســد، بهتر اســت برای خروج از بحران کنونی در 
اجماعی ملّی، مذاکرات غیرهسته ای به مخالفان دولت واگذار شود 

و همزمان دولت صرفا مذاکرات هسته ای را آغاز کند.
در هفته های اخیر لزوم اســتعفای روحانی از ســوی برخی فعالین 
اصالح طلب دوباره مطرح شد؛ هرچند نه تنها با مخالفت چهره های 
اصولگرا مواجه شــد بلکه حتی در اردوگاه اصالح طلبان نیز چندان 
مورد اســتقبال قرار نگرفت. در مقابل برخی نمایندگان اصولگرا در 
مجلس از جمع آوری امضا برای اســتیضاح رئیس جمهور ســخن 

گفتند که آن هم در ادامه به جایی نرسید.
به نظر می رسد در فضای سیاسی ایران هر دو راهبرد فوق با نوعی 
تابو همراه است که امکان اجرای آن را تقریبا غیرممکن می سازد. 
این در حالی اســت که کشور به خصوص به لحاظ اقتصادی درگیر 
مشکالت عدیده ای است و لزوم اجرای طرحی برای خروج از این 

مشکالت کامال احساس می شود.
اگرچه به گفته اکثر مســئوالن ریشه مشــکالت اقتصادی صرفا 
تحریم های امریکا نیست، اما نمی توان انکار کرد بخش مهمی از 
این مشــکالت به سیاست خارجی به طور عام و موضوع مذاکره با 

امریکا به طور خاص گره خورده است.
در حالی که حدود یک هفته تا انتخابات ریاســت جمهوری امریکا 
باقی مانده، ترامپ اعالم کرده در صورت پیروزی فشــار حداکثری 
بر ایران را ادامه خواهد داد هرچند معتقد اســت کمتر از یک ماه با 
ایران به توافق خواهد رسید. در مقابل بایدن گفته در صورت انجام 

تعهــدات ایران در برجام به این توافق بازخواهد گشــت هرچند با 
همــکاری با متحدین امریکا موضوعات دیگــر را نیز مورد مذاکره 
قرار خواهد داد. لذا به نظر می رســد فــارغ از آنکه کدام فرد پیروز 
انتخابات خواهد شــد، برای رفع مشکل تحریم ها مذاکره غیرقابل 

اجتناب است.
از این منظر پیشــنهاد می شــود به جای طرح استعفا یا استیضاح 
روحانی، در ســطح عالی نظام این تصمیم گرفته شــود که بعد از 
تعیین رئیس جمهور جدید امریکا، دولت مذاکرات برای بازگشــت 
امریــکا به برجام را آغاز کند و همزمان مخالفان دولت مســئولیت 
آغاز مذاکرات غیرهســته ای را بر عهــده بگیرند. بدین ترتیب هم 
برجام احیا و به موجب آن تحریم ها رفع خواهد شد و هم مخالفان 
دولــت می توانند مذاکرات غیرهســته ای را آنطور که خود صالح 
می دانند پیش ببرند. ضمن آنکه شــرط ایران برای مذاکره درباره 
موضوعات دیگر که همانا بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم ها 
اســت عملی خواهد شد. چنانچه بایدن پیروز انتخابات امریکا باشد 
از قبل بر چنین روشــی ُمهر تایید زده و گفته بود که باید مذاکرات 
غیرهســته ای جدا از مذاکرات هسته ای باشد. حتی اگر ترامپ نیز 
پیروز انتخابات شــود به دلیل ناکامی 4 ساله در مذاکره با ایران به 
احتمــال زیاد مذاکره همزمان اما جداگانه هســته ای و موضوعات 
غیرهســته ای را خواهد پذیرفت. با این حال اجرای این پیشــنهاد 

مستلزم سه پیش شرط است:
پیش شرط اول، پذیرش لزوم مذاکره برای خروج از بحران است. به 
عبارت دیگر این گزاره باید در مجموعه نظام مورد قبول واقع شود 
که می توان با مذاکره هم منافع ملی را حفظ و هم تحریم ها را رفع 
کرد. نگارنده صرفا با توجه به شرایط اقتصادی کنونی در بطن جامعه 
و بازارهای مختلف از جمله ارز، طال، خودرو، مســکن، مواد غذایی، 
بورس و ... به این نتیجه رسیده است که وضعیت اقتصادی مناسب 
نیســت. اما اگر اطالعاتی وجود دارد که در دسترس عموم نیست و 
بیانگر شــرایط مناسب ذخایر ارزی، کاالهای ضروری، دارویی و ... 
اســت یا این اطمینان وجود دارد بــا قراردادهای میان مدت و بلند 
مدت با چین و روســیه می توان تاثیر تحریم ها را تا حدود زیادی 
کاهش داد، در آن صورت ضرورت مذاکره احتماال مورد خدشه قرار 
می گیرد. لذا اینکه تا آستانه تحمل کشور به لحاظ اقتصادی چقدر 
فاصله داریم و آیا راههای بدیلی برای رفع مشکالت اقتصادی وجود 

دارد یا خیر می تواند در تصمیم برای انجام مذاکره موثر باشد.
اما پیش شــرط دوم مربوط به نهادها، احزاب، افراد و دستگاههای 
مخالف دولت است که منافع ملی را نسبت به منافع حزبی و گروهی 
اولویت بخشند. اگر مخالفان دولت بخواهند با سنگ اندازی مانع از 
هرگونه مذاکره شوند تا دولت روحانی با کارنامه اقتصادی ضعیفی 
به پایان برسد، قاعدتا با چنین طرحی هم مخالفت خواهند کرد. در 

چنین شــرایطی هدف آنها پیروزی در انتخابات سال آینده به رغم 
آسیب کنونی به مردم خواهد بود و برای رسیدن به این هدف الزم 
است نارضایتی عمومی همچنان حفظ شود. اما اگر آنها منافع ملی را 
در اولویت قرار دهند قاعدتا باید از هر طرحی که کشور را از بحران 
خارج می سازد حمایت کنند. پیش شرط سوم مربوط به دولت می 
شــود که قبول کند بخشی از اختیارات خود که مربوط به مذاکرات 
بین المللی می شــود را به نهادها و احزاب رقیب واگذار کند. قاعدتا 
هیچ دولتی تمایل ندارد اختیارات خود را به رقبا تفویض کند، اما در 
شرایط بحران کنونی که دولت یا باید استعفا دهد )آنگونه که برخی 
اصالح طلبان خواســته اند( یا دست به عصا و ناکام دوره خود را به 
پایان برســاند، اجازه به رقبا برای گرفتن سکان مذاکرات غیرهسته 
ای راه حل بهتری اســت. در این شــرایط دولت می تواند در شش 
ماه پایانی عمر خود شرایط اقتصاد کشور را تا حدودی بهبود بخشد.

نیاز به گفتن نیســت چنانچه هر یک از این سه پیش شرط برقرار 
نباشــد، این پیشنهاد به جایی نخواهد رسید. همچنین الزم به ذکر 
اســت مذاکرات غیرهســته ای لزوما به معنای از دست دادن توان 
موشــکی یا نفوذ منطقه ای نیست، چنانکه در مذاکرات برجام، هم 
ظرفیت غنی سازی حفظ شد و هم تحریم ها لغو گردید، بماند که 

پدیده ترامپ با حضور در کاخ سفید زیر میز توافق زد.
کوتاه ســخن آنکه، آنچه اکنون برای ایران مهم است لزوم اجماع 
میان جناح های رقیب درباره طرحی برای خروج از بحران اقتصادی 
کنونی اســت. چه این طرح از مسیر مذاکره بگذرد چه نگذرد. خواه 
این مذاکرات با حضور تمام جناح های سیاسی انجام شود یا صرفا 
توسط یک جناح مدیریت گردد؛ چراکه آستانه تحمل کشور نامحدود 

نیست.

دولت در مقابل فشارها چه سیاستی در پیش گیرد

دو راهبرد پیش روی شیخ دیپلمات
جلیل بیات 

آیا مالنیا ترامپ
 بدل دارد؟!

تصویری از دونالد و مالنیا ترامپ ســوار بر هلی کوپتر مخصوص 
رییس جمهور، موسوم به مارین وان، در کاخ سفید بار دیگر شایعه 
ســاز شده است. این شایعات می گویند که مالنیا ترامپ یک بدل 
را جایگزیــن خود کرده و زنی که در تصویر دیده می شــود مالنیا 
نیست. در یکی از این تصاویر که توسط یک عکاس خبری گرفته 
شده و در میان رســانه های خبری دست به دست می شود، مالنیا 
در حال سوار شــدن به هلی کوپتر همراه شوهرش دیده می شود، 
در شــرایطی که عینک آفتابی مشــکی صورتش را پنهان کرده و 

لبخند می زند.
در تصویر دیگری که از مالنیا منتشر شده او را نیز با عینک آفتابی 
مشکی و در حال لبخند زدن می بینیم، تصویری که در رسانه های 
اجتماعی دســت به دست شــده و می گویند مالنیا ترامپ از بدل 
استفاده می کند. در سال ۲۰۱9 تصویری از دونالد و مالنیا در یک 
مراســم بزرگداشــت یاد قربانیان تورنادو در آالباما خبرساز شد و 
برخی کاربران توییتر اعالم کردند که مالنیا در این تصویر ظاهری 
متفاوتی نسبت به همیشــه دارد. تصویر اخیر در حالی گرفته شده 
که رییس جمهور ایاالت متحده و بانوی اول در حال رفتن از کاخ 
ســفید به نشویل، تنسی در روز پنج شنبه ۲۲ اکتبر بودند. کاربران 

توییتر می گویند که شیوه لبخند زدن همیشگی مالنیا با چیزی که 
در تصویر اخیر دیده می شود متفاوت بوده و تفاوت های دیگری نیز 

در ظاهر او وجود دارد.
یکی از کاربران توییتر در این باره نوشــته است: »من هیچوقت به 
تئوری های توطئه مالنیای فیلک باور نداشــتم اما می توان با صد 
درصد اطمینان گفت که این او نیست زیرا از دور مانند کسی است 
بسیار خوشــحال در کنار درخت کریسمس«. کاربر دیگری نوشته 
اســت: »تنها چیزی از این دولت که دلم برایش تنگ خواهد شد 
عوض کردن مالنیاها توســط آن ها است و اینکه وانمود می کنند 
ما مانند یک بچه چهار ســاله متوجه نمی شــویم«. پتون اسوالت 
کمدین مشــهور نیز نوشته اســت: »این اصاًل مالنیا نیست. آن ها 
حتی بهترین تالش خود را هم نکرده اند ]برای پنهان کردن هویت 
واقعی او[«. دونالد ترامپ ســال گذشــته به تئوری های توطئه در 
مورد استفاده مالنیا از بدل واکنش نشان داد اما تقصیر تفسیرهای 

غلط در مورد تصاویر مالنیا را گردن روزنامه نگاران انداخت.

حسین علی پناهی

عالئم حیاتی در برجام

در دوران دفاع مقدس با وجود تحریم ها و شــرایط وخیم اقتصادی 
شاهد بودیم هرگاه یک پیروزی در عرصه دیپلماسی رخ می داد مردم 
جشن می گرفتند، اما امروز به دلیل دور شدن بخشی از مسئوالن از 
اصول اصلی انقالب شــاهد نوعی بی تفاوتی در میان مردم در قبال 

پایان »تحریم تسلیحاتی« هستیم.
برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران را باید 
در قالب »برجام« مورد تحلیل و بررسی قرار داد. این موضوع نشان 
داد که علی رغم ضربات اساسی که بر پیکره برجام، آن هم از سوی 
ایاالت متحده آمریکا وارد شد؛ هنوز عالئم حیاتی در این توافقنامه 
وجــود دارد.آمریکا تالش کرد موجودیت سیاســی برجام را به طور 
کامل از بین ببرد و کشــورهای اروپایی نیز با توافقنامه ای که انگار 
به کما رفته اســت، با موضع انفعالی و بی تفاوتی برخورد کردند. در 
این میان جمهوری اســالمی تنها برای اثبات استدالل های حقوقی 
خود تالش کرد که برجام را حفظ کند. پایان تحریم های تسلیحاتی 
ایران نشــان داد که هنوز برجامی که به نوعی بیمار است، می تواند 
کارایی داشــته باشــد و باید توجه داشت که این اتفاق در زمانی رخ 
داده که تنها کمتر از سه هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
زمان باقی مانده و شاید؛ با روی کار آمدن »جو بایدن« دولت آمریکا 

به برجام بازگردد.

پیروزی مجدد دونالد ترامپ و در مســند قدرت ماندن وی نیز شاید 
این پیام را داشته باشد که همین عالئم حیاتی ضعیف در برجام نیز 
به طور کامل قطع شــده و دولت ترامپ برای همیشــه برجام را از 
بین ببرد. در صحنه داخلی اگر تحریم ها به کل جامعه تســری پیدا 
می کرد، تحمل آن برای مردم ســاده تر بود، اما شاهد هستیم که در 
این فضای تحریمی عده ای با اســتفاده رانت و کارتل های سیاسی 
سود نیز می کنند و عده ای نیز با هیچ مشکلی مواجه نمی شوند و در 
عمل فشار تحریم ها بیشــتر بر روی مردم عادی تحمیل می شود. 
در دوران دفاع مقدس با وجود تحریم ها و شــرایط وخیم اقتصادی 
شــاهد بودیم که هرگاه یک پیروزی در عرصه سیاست خارجی رخ 
می داد مردم جشــن می گرفتند. اما امروز به دلیل دور شدن بخشی 
از مسئوالن از اصول اصلی انقالب شاهد نوعی بی تفاوتی در میان 
مردم در قبال پایان تحریم تسلیحاتی هستیم. من امیدوارم مسئوالن 
حاکمیتی روزی بازنشسته شده و خود را در میان مردم قرار دهند تا 
متوجه شوند که چه دردها و مشکالتی به جامعه تحمیل شده است. 
امروز حتی اگر دولت یک گام مناسب برای مردم نیز بردارد به دلیل 
اینکه فضای رانتی در بسیاری از بخش ها نفوذ کرده، این گام مثبت 
نیز دیگر به چشم جامعه نخواهد آمد. جای تأسف است که مشکالت 
اقتصادی کار را به جایی رسانده که بخشی از مردم موضوع برداشته 
شــدن تحریم های اقتصادی را نیز به ســخره می گیرند و در عمل 
نسبت به توفیقی که دولت از آن به عنوان یک دستاورد یاد می کند، 

توجهی نشان نمی دهند.
* نماینده ادوار مجلس و تحلیلگر حوزه دیپلماسی  

حشمت هللا فالحت پیشه *
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اقتصاد

روند معکوس قیمت دالر و سکه تا کجا 
ادامه دارد

با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و قوت یافتن پیروزی بایدن، معامله 
گــران با پیش بینی کاهش قیمت ها با عرضه ســکه و دالر اقدام به 
ســودگیری از خریدهای گذشته خود نمودند. بازار بورس نیز در ادامه 
اصالح خود باز هم روند نزولی را پی گرفت. بازارهای جهانی مانند طال 
و شــاخص دالر و بیت کوین نیز در انتظار نتایج انتخابات آمریکا، در 
نوسان هستند. باالخره پس از 9 ما افزایش نرخ دالر، در هفته منتهی 
به ۲ آبان در سراشــیبی قرار گرفت و تا روز ســه شنبه با افت 45۰۰ 
تومانی، رشد ۱۳.۱- درصدی را به ثبت رساند. روز چهارشنبه مجدداً با 
اندکی افزایش به ۲۸ هزار 4۰۰ تومان رسید. سکه نیز با کاهش ۱۳.4 
درصدی تا روز ســه شنبه با افت ۲ میلیون و 4۳۰ هزار تومانی مواجه 
شــد و پس از آن در روز چهارشنبه با ۱5۰ هزار تومان افزایش به ۱4 
میلیون ۱۰۰ هزار تومان رســید. با توجه به رشد بیش از واقع سکه در 
هفته های گذشته، حباب این دارایی در هفته گذشته اندکی از بین رفت 
و این دارایی به ارزش ذاتی خود نزدیک شــد. چنانچه قیمت دالر در 
هفته آینده نیز روند کاهشی یا باثبات در پیش گیرد و یا ارزش جهانی 
طال افت نماید، ارزش ذاتی و قیمت بازار ســکه به هم نزدیک شده و 
حباب ایــن دارایی کاهش می یابد. یکی از دالیل افت قیمت دالر در 
هفته گذشته، عرضه ارز از ســوی معامله گران به منظور سودگیری 
از خریدهای گذشته بوده اســت. به عالوه افزایش عرضه بازارساز و 
کاهش نرخ حواله درهم نیز بر نزولی شــدن روند قیمت دالر و سکه 
مؤثر بوده است. انتخابات آمریکا عاملی تاثیرگذار بر جو روانی بازارهای 
داخلــی بوده و با قوت یافتن احتمــال انتخاب بایدن به عنوان رئیس 
جمهوری ایاالت متحده، برخی معامله گران اقدام به فروش ســکه و 
دالر نموده و بر روند کاهشی قیمت این دو دارایی دامن زدند. با توجه 
به این که در هفته های خیر دالر در قیمت ۲۷ هزار 5۰۰ تومانی مورد 
حمایت معاملــه گران قرار گرفته و اجازه افت بیش از این را نداده اند، 
احتمال می روند روند کاهشــی ارز تا کانال ۲۷ هزار تومان ادامه یابد. 
شاخص کل سهام در هفته منتهی به ۲ آبان با کاهش 9.6 درصدی و 
افــت حدود ۱5۰ هزار واحد به ابتدای کانال ۱ میلیون 4۰۰ هزار واحد 
رسید. در این هفته نیز صف های سنگین فروش به دلیل نزدیک شدن 
به انتخابات آمریکا عامل ریزش شاخص بوده است. الزم به ذکر است 
که سیاست قیمت گذاری دستوری وزارت صمت و تعیین سقف رقابت 
برای محصوالت فوالدی در بورس کاال یکی از دالیل افت شاخص 
در هفته گذشــته می باشد. اگر چه بازارهای داخلی چشم به انتخابات 
آمریکا دوخته اند و در صورت پیروزی هر یک از نامزدها ارزش سهام 
شرکت های صادراتی یا غیرصادراتی رشد خواهند کرد، به عقیده برخی 
تحلیل گران حتی در صورت نبود جو روانی ناشی از انتخابات، احتمال 
رشد شاخص سهام در هفته های آتی وجود دارد، چرا که بازار سرمایه 
به اندازه کافی در دو ماه اخیر اصالح گردیده اســت. تصمیمات دولت 
برای جبران کسری بودجه خود از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار بورس 
در هفته های آینده می باشــد. بهای نفت در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر 
اگر چه نوسانی بود اما در مجموع افت اندکی را نسبت به ابتدای هفته 
به ثبت رساند. افزایش ذخایر نفت خام آمریکا و ذخایر بنزین از عوامل 
کاهش بهای نفت در هفته گذشــته بوده است. همچنین تداوم شیوع 
ویروس کرونا و افت مصرف به کمترین میزان نسبت به ماه سپتامبر 
از دیگر دالیل رشــد منفی قیمت طالی سیاه می باشد. قیمت جهانی 
هر اونس طال که در هفته های گذشــته با نوسان مواجه بود، در هفته 
منتهــی به ۲۳ اکتبر نیز این رفتار نوســانی را دنبال نمود. نکته قابل 
توجه این که در تمام این نوسان ها، قیمت طال پیرامون ۱9۰۰ دالر در 
حال تغییر بوده است. شاخص دالر آمریکا نیز که در هفته های گذشته 
باالی کانال 9۳ واحد در نوســان بود در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر به 
کانال 9۲ واحد وارد شد. موضوع پذیرش بسته محرک مالی از سوی 
رئیس جمهور آمریکا و احتمال انتخاب شــدن بایدن در کنار شــیوع 
ویروس کرونا، احتمال رشد قیمت طال و سایر فلزات و کاهش شاخص 
دالر را در پی دارد. قیمت بیت کوین در هفته گذشته با عبور از مرز ۱۳ 
هزار دالر رشــد قابل توجه ۱۳.۷ درصدی را به ثبت رساند. نگرانی ها 
از گسترش بیماری کووید ۱9 و امیدواری ها برای اتخاذ بسته محرک 
مالی باعث رشد قیمت این ارز دیجیتال شده است. همه فلزات پایه در 
هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده اند و بیش از همه سنگ آهن 
که در هفته ماقبل از آن کاهش یافته بود رشــد ۱۲.۱ درصدی را به 
ثبت رساند. هر چند احتمال کاهش تقاضای چین به دلیل همه گیری 
گسترده ویروس کرونا در سرتاسر جهان، ادامه رشد قیمت فلزات را در 

هاله ای ابهام باقی گذارده است.
*رئیس اتاق بازرگانی شیراز  

»آبادان یازده۶۰« با حمایت همراه اول 
به اکران آنالین می آید

فیلم ســینمایی »آبــادان یــازده 6۰« با حمایت همــراه اول و به 
کارگردانی مهرداد خوشــبخت و تهیه کنندگی حســن کالمی پس 
از نمایش در سینماهای کشــور، اکران آنالین می شود.  به گزارش  
هفته نامه تدبیر تازه به نقل ازاداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
ســیار ایران، اکران آنالین این فیلم از طریق سایت »فیلمگردی« و 
دیگر پلتفرم های اینترنتی از هفته جاری انجام می شود. همراه اول 
در راستای مســؤولیت اجتماعی و توجه ویژه به مأموریت سازمانی 
خود برای ارائه خدمات غیرحضوری و دیجیتال از این فیلم سینمایی 
حمایت مالی کرده است.علیرضا کمالی، حسن معجونی، ویدا جوان، 
شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی و نادر سلیمانی در »آبادان یازده 
6۰« ایفای نقش می کنند.تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای 
اوج، روایتی متفاوت از غیرِت مردم آبادان در شکست حصر این شهر 

در ابتدای جنگ با عراق است.

یادداشت

با وجود اعــالم بی تفاوتی ایران در انتخاب هر یک از کاندیداهای 
ریاســت جمهوری آمریکا، اما پیروزی جو بایدن می تواند از فشار 

سخت این روزهای اقتصاد کشورمان بکاهد.
شــمارش معکوس برای اعالم نتیجه نهایی انتخابات آمریکا آغاز 
شده و هرچه به روز ۱۳ آبان ماه نزدیک می شویم بازار گمانه زنی ها 

در خصوص پیروزی ترامپ و یا جو بایدن داغ تر می شود.
اما درحــال حاضر یکی از اصلی ترین موضوعــات مورد بحث در 
کشورمان، نتیجه حاصل از انتخاب هر یک از دو کاندیدا بر اقتصاد 

ایران است.
از ســوی دیگر چون فروش نفت کشــورمان در سال های اخیر به 
دلیل تحریم ها به شدت کاهش یافته، هرگونه بازگشت به برجام از 

سوی ایاالت متحده می تواند نقطه امیدی برای ما باشد.
در ایــن رابطه مرتضی فیروزی تحلیلگر ارشــد روابط بین الملل و 
انرژی گفت: با وجود اینکه مقامات کشورمان بارها اعالم کردند که 
نتیجه انتخابات آمریکا تاثیری بر روابط ایران با آن کشور نخواهد 
داشت و تفاوتی میان انتخاب شدن دونالد ترامپ و جو بایدن بعنوان 
رییس جمهور آمریکا برای سیاست خارجی تهران وجود ندارد، اما 
واقعیت امر نشــان می دهد که تفاوتی وجود دارد و یقیناً به دالیل 
متعدد تهران ترجیح می دهد که انتخابات آمریکا به نفع جو بایدن 

خاتمه یابد.
وی افزود: نخســتین و مهمترین عامل برای تهران این می تواند 
باشد که جو بایدن از ابتدا اعالم کرده است که در صورت رسیدن به 
ریاست جمهوری آمریکا در کوتاهترین زمان به برجام باز می گردد 
و این بازگشت آمریکا به برجام می تواند دو اتفاق بزرگ برای ایران 
رقم بزند، اولین اتفاق می تواند برداشــته شدن تحریم ها از فروش 
نفت ایران باشــد و گام دوم که شاید مهمتر از همه باشد دسترسی 
ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت و کاال و خدمات به سایر 
کشورها باشد چرا که در حال حاضر به دلیل تحریم ها، مبالغ ارزی 
کشورمان در نقاط مختلف دنیا بلوکه شده است از این رو بازگشت 
ترامپ به ریاســت جمهوری آمریکا خبر بســیار بدی برای تهران 

تلقی خواهد شد.
در صــورت انتخاب مجدد ترامپ بــه عنوان رئیس جمهور  ��

آمریــکا آیا اوضاع اقتصادی ایران بدتر از حالت فعلی خواهد 
شد؟

در این رابطه فیروزی گفت: با وجود این که ترامپ اعالم کرده که 
با بر سر کار آمدنش به ریاست جمهوری ظرف مدت یک ماه روابط 
با ایران را ترمیم خواهد کرد و حتی اعالم کرده که اولین تلفن برای 
مذاکره از ســمت تهران خواهد بود اما بر این باورم این اتفاق رخ 
نخواهد داد چرا که ترامپ اصواًل نه پایبند به حقوق بین الملل است 
و نه نُرم های پذیرفته شده در روابط بین الملل را قبول دارد. دیگر 
اینکه تجربه نشان می دهد صحبت های ترامپ مبنای راستی آزمایی 

نداشته و چندان قابل اتکا نیست.
نکته دیگر اینکه اگر ترامپ از همان ابتدا به دنبال مذاکره با ایران 
بود هیچگاه دســتور ترور سردار سلیمانی را صادر نمی کرد چرا که 
این اتفاق چالش بسیار بزرگی را بین روابط ایران و آمریکا به وجود 

آورد.
اما انتخاب جو بایدن بعنوان رییس جمهور، اوضاع را برای کشورمان 
متغیر خواهد شد و باید این موضوع را در نظر بگیریم که اگر بایدن 
بر ســر کار بیاید که از روز بعد از ســیزدهم آبان که روز انتخابات 
آمریکاســت تا زمان انتقال قدرت از ترامپ به بایدن و تا ۲۰ ژانویه 

یعنی اوایل بهمن ماه خواهد بود باید صبر کنیم و این زمان نســبتًا 
زیادی برای اقتصاد تحت فشار ما خواهد بود. چرا که اگر ترامپ این 
انتخابات را ببازد از آن تاریخ فشارهای بیشتری را نسبت به ایران به 
عنوان انتقام گیری اعمال خواهد کرد که این دوران بسیار سختی 
برای اقتصاد کشورمان رقم خواهد زد حتی خطر برخورد نظامی از 

سوی ترامپ با ایران به وجود خواهد آمد.

پس مالحظه می شود که در هر صورت ما باید برای هر دو انتخاب 
سناریوهای جداگانه ای را اتخاذ کرده و از پیش تعریف کرده باشیم 
که با بردن بایدن چه باید کرد و با بردن ترامپ چه شــیوه ای را در 
پیش بگیرم چرا که شــرایط اقتصادی کشورمان به گونه ای نیست 
که بتوان به قول معروف کج دار و مریز سپری کرد یعنی مشکالت 
اقتصاد ما به حد نهایت رسیده است و دیگر زمان به تعویق انداختن 

راه حل های حیاتی نیست.
 باید بدانیم که هر کدام از این دو نفر انتخاب شوند ما باید شرایط را 
سنجیده پیش ببریم. به اعتقاد من یکی از هدف های بزرگ ترامپ 
کــه از ابتدا هم آن را دنبال می کرد ایــن بود که جلوی مذاکره با 
ایران را بگیرد شاهد این مدعا نیز طرح ۱۲ ماده ای پمپئو بوده است 
که در واقع راه را برای هر گفتگویی بســته بود. از سوی دیگر باید 
توجه داشت که ترامپ با عدم مذاکره و تحریم علیه ایران و ونزوئال 
توانسته نفت این دو کشور را از بازارهای انرژی دنیا حذف کرده و 
تولید نفت خود را که به باالی ۱۳ میلیون رسیده با گرفتن از سهم 
از بازار این دو کشور، در بازارهای بین المللی بگیرد. و همین شرایط 
را برای طرح گســترش صادرات آالن جی به اروپا و آسیا دارد لذا 
راه را برای سرمایه گذاری بر روی ایران را هم بسته است. بعنوان 
مثال پس از برجام بزرگ ترین قراردادی را که ایران در حوزه گاز با 
شــرکت توتال فرانسه در منطقه پارس جنوبی داشت که با تحریم 
یکجانبه ترامپ توتال باتوجه به قراردادهای بســیار سنگینی که با 

شرکت های آمریکایی داشته است، طرح را نیمه کاره رها کرد.
 از ســوی دیگر می بینید که بازار نفت هند که کشــورمان یکی از 
اصلی ترین تأمین کننده آن بود در حال حاضر از ایران گرفته شده 
و کمپانی های نفتی آمریکایی و ســعودی در هند بیش از گذشته 
خودنمایــی می کنند حتــی میعانات گازی که ما بــه کره جنوبی 
صادرات می کردیم به واســطه تحریم ها جلوی آن گرفته شــده و 
نفت سبک و نفت شــیل آمریکا در حال حاضر جایگزین میعانات 
گازی کشــورمان در یکی از اصلی تریــن بازارهای هدف میعانات 

گازی شده است.
 پس می بینیم که لجاجت و سرســختی ترامپ در ارتباط با ایران 
به نفع اقتصاد انرژی و به ویژه نفت و گاز این کشــور بوده است و 
قطعاً ترامپ می خواهد که ما هیچ اقدامی برای صادرات نفت و گاز 
و میعانات گازی در بازارهای انرژی انجام ندهیم که اگر ما اینچنین 

کنیم این جاست که ایران در زمین ترامپ بازی خواهد کرد.
استقبال صنعت نفت آمریکا از ترامپ ��

این کارشناس ارشد انرژی در خصوص احتمال پیروزی ترامپ در 
انتخابات آمریکا گفــت: همانطور که در مناظره اخیر دو کاندیدای 
ریاست جمهوری آمریکا دیدید، ترامپ به شدت به دنبال گسترش 
صنعت نفت و گاز و حتی زغال سنگ در کشور خودش است برای 
مثال دقت کنید که ترامپ در دور قبل چطور توانســت آراء ایالت 
پنسیلوانیا را به نفع خود جذب کند. ایالت پنسیلوانیا یکی از ایاالت 
آمریکا است که سالهای سال به دموکرات ها رأی می داد اما ترامپ 
با این شعار با که با روی کار آمدنش صنعت زغال سنگ پنسیلوانیا 

که مهمترین معادن ذغال سنگ آمریکاست را احیا می کند توانست 
رأی کارگران این ایالت را به دســت آورد و با حدود ۳۰ هزار رأی 
بیشــتر به ریاست جمهوری برســد و االن هم این روش را دنبال 

می کند.
همانطــور کــه در هم آخریــن مناظره شــاهد بودیــم، یکی از 
مواردی که ترامپ توانســت بایدن را به چالش بکشــید در مورد 
نفت و ســوخت های فســیلی بود و این موضوع توانست برخی از 
ایالت هایی مانند اوکالهاما و نیومکزیکو که نســبت به رأی دهی 

به جمهوری خواهان مردد بودند را به سمت ترامپ متمایل کند.
امــا روی کار آمــدن بایدن در کوتاه مدت حتماً به نفع ماســت و 

می تواند ما را از این اوضاع نابسامان تا حدودی خارج کند.
 اما در بلندمدت باید توجه باشــیم که بایدن اعالم داشــته ۲ هزار 
میلیارد دالر )دو تریلیون دالر( در انرژی های پاک ســرمایه گذاری 
خواهد کرد و می خواهد انرژی های فســیلی را همانند ذغال سنگ 
از بین ببرد و ما باید بسیار هوشیار باشیم که نباید در بلند مدت در 
تحریم باقی بمانیم و نفت و گاز که موتور محرکه اقتصاد ما هستند 

را تعطیل نگه داریم.
روی کار آمــدن بایــدن تا چه حد می تواند تولید نفت آمریکا  ��

را متأثر کند؟
این کارشــناس حوزه نفت بر این باور اســت که با روی کار آمدن 
بایدن در آمریــکا حداقل تولید نفــت آن ایالت هایی که به دلیل 
سوخت های فسیلی بســیار در خصوص محیط زیست در معرض 
خطر هســتند به تعطیلی بکشاند که تقریباً حدود ۲ میلیون بشکه 

نفت خواهد بود.
البته باید گفت که این طرح بایدن برای خروج از حوزه سوخت های 
فســیلی از زمان اوباما کلید خورده و االن بایدن هم میراث دار آن 
خواهد بود اما در مجموع جهان در حال اندیشیدن به راه حلی است 
تا بتوانند از ســوخت های فسیلی کربن زدایی کرده تا بتواند نفت و 
گاز را در بازارهای جهانی به عنوان انرژی ارزان تر بفروشــد اما اگر 
این کار را بشر و جوامع مختلف در حوزه سوخت فسیلی نکنند دیر 

یا زود آنچه بر سر زغال سنگ آمد بر سر نفت و گاز هم می آید.
نتیجــه انتخابــات آمریــکا تا چه حد بــری روی قیمت نفت  ��

تاثیرگذار خواهد بود؟
قیمت نفت در حال حاضر بیش از آنکه به انتخابات آمریکا و روی 
کار آمدن بایدن وابســته باشد به ویروس کرونا وابسته است ببینید 
االن نفت 6۰ دالری قبل از کرونا به حدود 4۰ دالر رسیده و یکی 
از مســائلی که ما حتماً با مواجه خواهیم شد با این نفت 4۰ دالری 
دو تا از بزرگترین مصرف کنندگان جهان یعنی چین و هند توانستند 
مخازن خود را به حداکثر ذخیره ســازی برســاند و اگر کویید ۱9 

همچنان حضور داشته باشد آینده روشنی وجود ندارد.
 از ســوی دیگر باید توجه داشــت با ورود لیبی به بازار نفت که تا 
یک ماه دیگر تولیدش به یک میلیون بشــکه می رسد و اینکه در 
صورت پیروزی بایدن، ایران نیز به حوزه عرضه قابل توجه نفت به 
بازارهــای جهانی باز می گردد، قیمت نفت با چالش جدیدی روبرو 

خواهد شد.
اولویــت اصلــی ایران در صــورت روی کار آمدن جو بایدن  ��

بعنوان رییس جمهور آمریکا چیست؟
اما در هر صورت باید بتوانیم سهم خود را از بازار نفت پس بگیریم 
در نتیجه مــا اصاًل نباید نگران افت قیمت باشــیم نه اینکه افت 
قیمت برای ما مهم نیســت بلکه برای ما اولویت اول پس گرفتن 
ســهم خودمان از بازار نفت است و این مهم ترین اقدام خواهد بود 
که بتوانیم به بازار انرژی برگردیم. چون به هر ترتیب ما چهارمین 
منابع نفت جهان را در اختیار داریم اما جزء ۱۰ کشــور بزرگ صادر 
کننده نفت در جهان نیستیم و این همان بالیی که در حال حاضر 
سر گاز ما می آید، هم اکنون ۱۸ درصد از ذخایر گاز دنیا را داریم و 
زیر یک درصد صادرات گاز در اختیار ماست ولی باید به تعادلی در 

خصوص کسب سهم از بازار نفت و گاز داشته باشم.
 نکته بعد اینکه باوجود کرونا و احتمال بازگشت نفت ایران به بازار، 
اگــر اوپک پالس هم بخواهد از ابتدای ژانویه ۲۰۲۱ کاهش تولید 
خود را از ۷.۷ میلیون بشــکه به 5.۷ میلیون بشکه در صورت ادامه 
شیوع ویروس کرونا در جهان برساند بازار قیمت ها نفت حتماً سقوط 

خواهد کرد و از رقم های کنونی نیز پایین تر می آید.
آینده قیمت نفت به کدام سمت خواهد رفت؟ ��

 در مجموع برای آینده قیمــت نفت این طور می توان پیش بینی 
کرد که اگر بایدن رأی بیاورد احتمااًل شاهد افت موقت قیمت ها در 
بــازار نفت خواهیم بود چراکه معامله گران خود را برای ورود مجدد 
ایران به بازار صادرات نفت خام آماده می کنند و این دیگر به درایت 
اوپک و اوپک پالس برمی گردد که راه را برای بازگشــت ایران به 
عرصه فروش بین المللی نفت باز کند چرا که ســه و یا چهار عضو 
اصلی این گروه در خالل تحریم نفت ایران در ســال های گذشته 
ســودهای بســیاری را به جیب زده اند و حال زمان آن است که با 
کاســتن از سهم خود به بازگشــت ایران تن دهند چرا که ایران از 
یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت دنیا است و حق خود می داند 
که ســهمی از صادرات نفت داشته باشد از این رو هیچ وقت نباید 
نگران جنگ قیمتی باشید چرا که اگر سران اوپک و اوپک پالس 
نخواهند از سهم خود کاسته و به سهم از بازار ایران بیفزایند قطعًا 
جنگ قیمتی رخ می دهد که ما نباید نگران این جنگ قیمتی باشیم 
چرا که با توجه به قیمت تمام شــده پایین نفت برای کشورمان و 
همچنین ما بعنوان بنیان گذار اوپک به هر صورت باید سهم خود 

را از بازار داشته باشیم.
در نتیجه اولویت اصلی ما باید بازگشت سهم از بازار نفت در دنیا 
باشــد ضمن اینکه ما باید با استفاده از تکنولوژی مدرن جهان و 
نیروی انسانی ماهر داخلی به فکر افزایش ظرفیت پتروپاالیش ها 
برای ایجاد ارزش افزوده و هم برای مبازره با بیکاری ســرمایه 
گذاری گســترده انجام دهیم. از ایــن رو می توان نتیجه گرفت 
که شــاید نشست آتی ســران اوپک پالس به منظور بررسی و 
تســهیل کاهش تولید نفت منوط به انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا باشد.

سناریوهای پیش روی در برابر کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا چیست

آرایش اقتصاد ایران پس از 
انتخابات آمریکا

بهره برداری از پروژه احداث تصفیه خانه استحصال پساب شهری فوالد مبارکه
پروژه احداث تصفیه خانه اســتحصال پســاب شهری فوالد 
مبارکه به منظور اســتفاده مجدد از پساب های شهری، کاهش 
آلودگیهای زیست محیطی ناشی از سرریز پساب های شهری به 
محیط زیست و استفاده بهینه از منابع آبی موجود در تصفیه خانه 
PU۲۱ شرکت، تعریف شد و با انجام موفقیت آمیز اقدامات الزم، 

وارد فاز راه اندازی کامل شد.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه داد با اعالم 
این خبر تأکید کرد: این پروژه با توجه به مشکالت خشکسالی و 
کم آبی رودخانه زاینده رود و به منظور تأمین پایدار بخشــی از آب 
موردنیاز شرکت و همچنین در راستای مسئولیت های اجتماعی 
به منظور بهبود فرایند زیست محیطی در دستور کار ناحیه انرژی 

و سیاالت قرار گرفت.
علیرضا استکی در همین خصوص گفت: در این زمینه قراردادی 
بین فوالد مبارکه و شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
موضوع خرید پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان منعقد 
گردیــد تا عالوه بر تأمین بخشــی از آب موردنیاز فوالد مبارکه، 
کمک شایانی به رفع آلودگی های محیط زیستی شهرهای اطراف 

انجام شود.
وی از جمع آوری و تصفیه پساب ها در چهار تصفیه خانه شهرهای 
زرین شــهر، مبارکه، صفائیه و ورنامخواست خبر داد و در تشریح 
این کار اظهار داشــت: این پساب ها در تصفیه خانه های یادشده 

وارد فاز اول تصفیه می شــوند و در ادامه به تصفیه خانه آب فوالد 
مبارکــه )PU۱۳( منتقــل می گردند و پــس از آن با خط 6۰۰ 
میلی متری به تصفیه خانه اســتحصال پساب های شهری انتقال 
داده می شــوند. این در حالی اســت که فاز اول این پروژه شامل 
احداث مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی و خط انتقال 6۰۰ میلی متری در 
واحد PU۱۳ در اردیبهشت سال 9۷ به بهره برداری رسیده است.

مدیــر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه با بیان 
اینکــه در احداث این تصفیه خانه از به روزترین تکنولوژی موجود 
در دنیا شــامل آشــغال گیر، سیســتم تزریق مواد، منعقدسازی، 
 UV فیلترهای خودشــوینده و گندزدایی با اشعه ،DAF سیستم
استفاده شــده گفت: بخش عمده ای از این تجهیزات از برترین 

برندهــای روز دنیاســت که بعضاً برای اولین بار در کشــور 
مورد اســتفاده قرار گرفته و همچنین در اوج تحریم ها به سایت 
فوالد مبارکه وارد و در محل موردنظر نصب شــده اســت. وی 
در خصوص مشــخصات فنــی این پروژه گفت: پــروژه احداث 
تصفیه خانه استحصال پســاب شهری فوالد مبارکه در مساحتی 
حدود ۲۰.۰۰۰ مترمربع و با هزینــه ای بالغ بر 4۰۰ میلیارد ریال 
و 5 میلیــون یورو بــا ظرفیت ۱5۰۰ مترمکعب بر ســاعت و با 
قابلیت افزایش ظرفیت تا ۳۰۰۰ مترمکعب بر ساعت احداث شده 
است.  به گفته استکی در ساخت این تصفیه خانه از حداکثر توان 
شــرکت های داخلی به عنوان سازندگان تجهیزات ازجمله کابل، 
تابلو برق، جرثقیل، مخازن ذخیره مواد شیمیایی و ... استفاده شده 
است. استکی در خاتمه خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر 
تمامی مراحل پیش راه اندازی خود را طی کرده و در حال حاضر در 
حال بهره برداری و تصفیه پساب های شهری است و با راه اندازی 
این پروژه امکان ارسال کامل پساب های شهرستان های مبارکه 
و لنجان میســر شــده اســت. مدیر اجرای پروژه های انرژی و 
ســیاالت فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از زحمات 
و همکاری های معاونت طرح و توســعه، مدیریت ارشد خدمات 
فنی و پشــتیبانی، مدیریت و کارکنان ناحیه انرژی و ســیاالت، 
شرکت های مهندسی فوالد و آبســان زالل خاورمیانه به عنوان 

پیمانکار مجری طرح، تقدیر و تشکر کرد.

رویداد

جمال رزاقی

 مریم علیزاده

اعالم متوسط قیمت مسکن تهران در تهران
بانک مرکزی متوســط قیمت مسکن در تهران برای مهر ماه امسال را متری ۲۶ 
میلیون و ۷۲۰ هزار تومان اعالم کرد که نســبت به شــهریور امسال ۱۰ درصد و 
نسبت به مهر ماه پارسال ۱۱۰ درصد رشد داشت. متوسط قیمت مسکن در تهران 
برای مهر ماه امسال بر اساس اعالم بانک مرکزی، ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان 
در هر متر مربع بود. این شاخص در مقایسه با ماه گذشته )شهریور ۹۹( رشد ۱۰ و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )مهر ماه ۹۸( رشد ۱۱۰.۱ درصدی داشته است. تعداد 
معامالت مســکن نیز در مهر ماه امسال ۸۶۵۶ فقره بود که نسبت به ماه گذشته 
که ۸۴۶۳ فقره بود، رشد ۲.۳ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته )مهر ماه 
۹۸( که ۳۴۰۱ فقره معامله ثبت شده بود، افزایش ۱۵۴.۵ درصدی را نشان می دهد.

رییس اتحادیه قنادان: 
تعطیلی گسترده درکمین صنف قنادان

سال 99 را باید سال ســخت صنف قنادان به شمار آورد زیرا به سبب همه گیری 
و شــیوع ویروس کرونا، بازار شب عید را از دست دادند و دچار ضرر و زیان فراوان 
شــدند. هرچند این ماجرا در ۷ ماه گذشــته ادامه یافته و اوضاع برای اعضای این 

صنف بهتر نشده به طوری ۷۰درصد از میزان فروش آنها نیز کاسته شده است.
رییــس اتحادیه قنادان تهــران درباره  وضعیت کاری فعــاالن این صنف گفت: 
وضعیت کاری در صنف ما به اصطالح بسیار خراب است به طوری گه ادامه فعالیت 
برای همکاران ما سخت شده است. علی بهره مند افزود: با توجه به شرایط فعلی نه 
کاسبی وجود دارد و نه مواد اولیه ای، به طوری که در روزهای گذشته، تأمین روغن 
برای همکاران ما تبدیل به یک معضل شــده است. وی تصریح کرد: برای نمونه 
یکی از واحدی صنفی و تولیدی بــا 5۰کارگر اکنون محتاج یک حلب روغن ۱6 
کیلویی است که متاسفانه اصال پیدا نمی شود و در صورت پیدا شدن این ماده اولیه، 

حداقل باید 5۰۰هزار تومان برای خرید آن پرداخت.

انتخابات ایاالت متحده چه تاثیری بر 
قیمت بیت کوین خواهد داشت؟

با نزدیک شــدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وجود عدم 
قطعیت در شــرایط فعلی، بسیاری از ســرمایه گذاران برای کاهش 
ریسک خود، به دارایی های امن مانند طال و بیت کوین پناه می برند.

به گفته یکی از کارشناسان فلزات گران بها، همزمان با نزدیک شدن 
به انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده، سرمایه گذاران در حال 

روی آوردن به سوی دارایی های امن مانند طال و بیت کوین هستند؛ 
زیرا بازار برای عدم قطعیت آماده می شــود. در یکی از متفاوت ترین 
انتخابات در تاریــخ ایاالت متحده، دونالد ترامپ با جو بایدن رقیب 
دموکرات خود در تاریخ ۳ ســپتامبر روبرو خواهد شد. واکنش منفی 
به این پیامد در بازارهای ســنتی، تقاضا برای دارایی های امن مانند 
طال و بیت کوین را افزایش خواهد داد؛ اگرچه این موضوع باید عنوان 
شود که بیت کوین عالئم همبستگی با بازار سهام را در سال ۲۰۲۰ 
 Kinesis نشان داده است. یکی از کارشناســان فلزات گران بها در
گفت: »نتایج بالقوه انتخابات پیش روی ایاالت متحده، تقاضا برای 
دارایی های امن را هدایت می کند. عدم قطعیت در خصوص عواملی 

مانند سیاست های نظارتی و مالیاتی نامزدها می تواند واکنش منفی 
فعاالن بازار ســنتی را در پی داشته باشد و سرمایه گذاران بیشتری 
را به ســمت طال و نقره ســوق دهد.« »در مناطــق دیگر، پس از 
مثبت شدن آزمایش کووید-۱9 ترامپ، نوسانات در بازار بیشتر شده 
است. به دنبال افزایش قیمت طال، انتظار داریم طال در میان چنین 
عدم قطعیت هایی تقویت شود.« ترامپ و بایدن، هر دو در خصوص 
رمزارزها نســبتاً بی طرف و دیپلماتیک باقی مانده اند، اما با افزایش 
توجه بــه ارز دیجیتالی ملی یا بانک مرکــزی )CBDC( جهانی و 
هجوم سازمانی به سمت بیت کوین، ممکن است این دو نامزد مجبود 

شوند در دوره بعدی یک رویکرد استراتژیک را در پیش بگیرند.

مهسا نجاتی
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جامعه

نگاه روز
شکاف میان مردم و مسئوالن ستاد 

مبارزه با کرونا

با باالرفتن آمار مبتالیان و رکورد شــکنی هر روزه این ویروس در 
کشورمان شکاف میان مسئوالن ستاد مبارزه با کرونا بیش از پیش 

آشکار شد.
اظهار نارضایتی و گله شدید وزیر بهداشت و درمان از نحوه اجرای 
قوانین ســتاد ملی مقابله با کرونا گواه این مطلب است که پس از 
گذشــت ماه ها درگیری با این ویروس همچنان شاهد ناهماهنگی 

دستگاه های اجرایی کشور در مدیریت این بیماری هستیم.
ســعید نمکی در جلسه ستاد پیشگیری مدیریت استانی آذربایجان 
گفت: در ســتاد تقاضا کردیم که هر کس ماسک نزد جریمه کنید، 
امــا آمار بیاورید که چند نفر را جریمه کردند؛ گفتیم جاده را ببندید 
ببینید چند جاده را بستند. او در بخش دیگری از سخنانش می گوید 
اگر عدم توفیق در مدیریت اپیدمی را به حســاب وزارت بهداشت 
بنویسند، دهانم باز خواهد شد و می گویم چه کسانی قصور کرده اند. 
بیان این موارد نمونه ای از فاصله حرف تا عمل مســئوالن کشور 

است.
بررسی ها نشان می دهد با وجود اعالم محدودیت های پی در پی در 
استان تهران همچنان هستند اصنافی که بی توجه به محدودیت ها 
اقدام به بازگشایی کســب و کار خود کردند. صد البته مردم برای 
ماندن در خانه های خود اختیار ندارند و جبر و فشار معیشت، مردم 
را به محل کار می کشاند. اما بی تردید یکی از اصلی ترین علت های 
این بدرفتاری اجتماعی عدم نظارت صحیح نهادهای مسئول است.

 سؤال اصلی این است که چه چیزی برای مسئوالن اجرایی کشور 
بر جان مــردم و کادر درمان ترجیح دارد؟! بی ثباتی و هجمه های 
اقتصادی مهم ترین علت بی توجهی دولت است؛ ظاهراً دولت برای 
مالحظه معیشــت مردم چشم خود را بر روی اجرای دقیق قوانین 
بسته است. دولت در شرایط مختلف مانند گرانی بنزین نشان داده 
قدرت اقناع افکار عمومی را ندارد. چیزی که همواره کشور را متوجه 
خسارت کرده اســت. اما آیا توان متقاعد کردن دیگر مسئوالن را 
نیز ندارد؟! در طی روزهای گذشــته شــاهد آن بودیم که محسن 
هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز مکرر دولت را در نحوه اجرای 
محدودیت ها و عدم تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی به باد انتقاد 

گرفته اما پاسخی درخور از هیئت دولت شنیده نشده است.
 این ناهماهنگی و عدم اتحاد در میان مسئولین بدون شک به مردم 
نیز ســرایت می کند و اتحاد ملی که بــرای کنترل و مبارزه با این 
ویروس الزم است، هیچ گاه شکل نمی گیرد و این ویروس در سایه 

برخی بی تدبیری ها هر روز رکوردی جدید ثبت می کند.

تعداد جانباختگان کرونا ۳ تا ۴ برابر 
آمار رسمی است

عضو شورای عالی نظام پزشکی، راهکار خروج از شرایط بحران 
کرونا را نیازمند عزم ملی و بازنگری اساســی در نحوه مدیریت 

بیماری در کشور دانست.
حسین قشالقی، با اشاره به اینکه ویروس کرونا در خالء مدیریت 
ناکارآمد روز به روز نگران کننده تر از قبل جوالن می دهد، گفت: 
شرایط کنونی از مدت ها قبل از سوی کارشناسان پیش بینی شده 

و هشدارهای الزم داده شده بود.
وی با اشــاره به اینکه آمار مبتالیان به جهت تعداد کم تســت 
PCR نسبت به خیلی از کشورها به ظاهر پایین گزارش می شود، 
افزود: میزان مــرگ و میر واقعی قابل کتمان نیســت و وزارت 
بهداشــت صرفًا مواردی را که تســت مثبت دارند در آمار فوت 

شدگان محسوب می کند.
وی ادامه داد: فوتی هایی که بر اســاس یافته های پاراکلینیکی و 
بالینی رخ می دهد بر تیم درمان کاماًل محرز بوده اما در لیســت 

فوتی های وزارت بهداشت قرار نمی گیرد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به آمارهایی که گاهًا از 
سوی برخی مدیران به صورت غیر رسمی اعالم می شود، اظهار 
کرد: بر اســاس گزارش های میدانــی کادر درمان و همچنین با 
بررسی آمار دفن شدگان، می توان گفت میزان مرگ و میر کرونا 

چدر کشور حدود ۳ تا 4 برابر آمار رسمی است.
قشالقی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل ها از سوی مردم ارتباط 
مســتقیم با درک صحیح و قابل اعتمــاد آنان از وضعیت موجود 
بیماری در کشــور دارد، تصریح کرد: عدم اطالع رســانی شفاف 
و دقیــق وضعیــت موجود این بیماری در کشــور و صرفًا اعالم 
وضعیت زرد یا قرمز در شــهرها، اشتباهی خطرناک و غیر قابل 

جبران و از دالیل مهم افزایش مبتالیان و فوت شدگان است.
وی گفت: عالوه بر ضعف مدیریت و عدم بهره گیری درســت از 
شیوه های معمول و شناخته شده علمی در کنترل و پیشگیری از 
همه گیری بیماری هــا و نیز عدم هماهنگی کافی در بین ارکان 
حاکمیــت در ابعــاد مختلف، از دیگر عوامل کنترل نشــدن این 

بیماری و شیب صعودی فوت شدگان است.
عضو شــورای عالی نظام پزشکی با گریز به کیفیت ماسک های 
موجود در بازار، بیان کرد: متأسفانه بخشی از ماسک های عرضه 
شــده فاقد کیفیت و استاندارد الزم هســتند و از طرفی مردم به 
علت مشکالت معیشتی یک ماسک را چندین بار و گاهًا چندین 
روز استفاده می کند، در صورتی که حداکثر زمان مفید استفاده از 
یک ماسک استاندارد چهار ساعت است و اگر به هر علتی ماسک 

از روی صورت برداشته شود نباید مجدداً استفاده شود.

محمدسجاد بهرامی

تأخیر ۳ ساله در انتشار لیست امالک واگذار شده شهرداری تهران

شفافیت؛ حلقه مفقوه شهرداری تهران

بدنبال وقوع خودکشی هایی در میان نوجوانان در ایران و برخی 
دیگر کشــورهای جهان، بحث مومــو )Momo( به بحثی مهم 
تبدیل شــده است. چالش مومو در شبکه های اجتماعی به یکی 
از ترســناک ترین ترندهای جدید در زمینه خودکشــی در میان 
کودکان و نوجوانان بعد از چالش نهنگ آبی تبدیل شــده است. 
واقعی یا غیرواقعی، چالش مومو در مورد تصاویری ترسناک است 
که کودکان را تشــویق به صدمه زدن به خود می کند. گفته می 
شــود این چالش آنالین یا بازی خودکشی آنالین در ویدیوهای 
کودکانه یوتیوبی و در کانال هایی پرطرفدار مانند Peppa Pig و 

Fortnite دیده شده است.
بدنبال وقوع خودکشی هایی در میان نوجوانان در ایران و برخی 
دیگر کشــورهای جهان، بحث مومــو )Momo( به بحثی مهم 

تبدیل شده است.

در این چالش، کودکان و نوجوانان تشویق می شوند به خودشان 
آســیب برسانند و به آن ها هشــدار داده می شود که در صورت 
انجام ندادن این چالش، یک شخصیت شبیه پرنده به نام مومو به 
آن ها یا اعضای خانواده شان آسب خواهد رساند. Snopes که 
یک منبع تایید واقعی بودن محتواهای اینترنتی اســت می گوید 
که چالش مومو می تواند یک فریب و شــوخی بوده و شــایعات 
در مــورد این چالش اکنون بیش از خود آن خطرناک شــده اند. 
ReignBot که یک یوتیوبر مشــهور در زمینه بررسی مسائل و 
موضوعات خاص در اینترنت است نیز می گوید که مومو احتمااًل 

یک افسانه محلی است.
بدنبال وقوع خودکشی هایی در میان نوجوانان در ایران و برخی 

دیگر کشــورهای جهان، بحث مومــو )Momo( به بحثی مهم 
تبدیل شده است.

مومو چالشی اینترنتی است که عموماً در شبکه اجتماعی واتس 
اپ دیده می شــود. تصویر مومو شــبیه دختری است با چهره 
ترسناک همراه با موهای ژولیده مشکلی رنگ، چشم های بزرگ 
و دهانی که به شــدت گشاد اســت. گفته می شود این بازی از 
فیسبوک شروع شــده و با درخواست های خشــونت بار پاسخ 
کاربران را می دهد. مرگ یک دختر ۱۲ ساله در آرژانتین به بازی 
مومو مرتبط بوده اســت در حالی که در آگوست ۲۰۱۸ نیز مرگ 
یک نوجوان هندی نیز با این چالش هولناک ارتباط داشته است. 
از شرکت در چالش مومو جانشان را از دست داده اندیک دختر ۱۲ ساله و یک پسر ۱6 ساله در کلمبیا نیز ظاهراً پس 

 از یک عروسک هنری تا ترغیب آنالین کودکان به خودکشی

همه چیز در مورد چالش مومو
حسین علی پناهی

چند ماهی است که موضوع واگذاری اموال شهرداری تهران نقل 
محافل شده است تا جایی که رســانه های معاند از آِب ِگل آلود 
ماهی گرفتنــد و در بخش های خبری خود نهادهای غیر مرتبط 
با این موضوع مانند ســپاه پاســداران انقالب اســالمی را آماج 

برچسب های خود قرار دادند.
باالخره بعد از گذشت سه سال از زمان مشخص شده برای ارائه 
فهرست امالک واگذار شده شــهرداری به شورای شهر تهران، 
ســرانجام این فهرست به شورا ارسال شــد که با واکنش جدی 

رئیس و اعضای شورا مواجه شد.
تأخیر ۳ ساله در اعالم واگذاری امالک شهرداری تهران ��

محســن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در تاریخ بیستم مهر 
ماه در حاشــیه برگزاری صحن علنی شورای شهر در این رابطه 
اظهار کرد: قرار است شورا نسبت به تصویب واگذاری این امالک 
به صورت ترجیحی نظر دهد که متأســفانه خیلی با تأخیر انجام 
شــد. یکی از دالیل این تأخیر این بود که در این دوره شهرداران 
عوض شدند و در دوره ای که آقای حناچی شهردار شدند، باالخره 

این گزارش فرستاده شد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: این فهرست به صورت کامل 
به شورا آمده و به کمیسیون های مختلف ارجاع داده شده است و 
با تصویب یک فوریت آن بعد از بررسی هر کدام از این امالک را 
که نباید در اختیار دیگران قرار بگیرد به شهرداری اعالم خواهیم 

کرد.
وی افزود: لیســت امالک ارسالی حدود ۷ پیوست دارد و از حدود 
۲ هزار ملک بررســی شده روی ۸۰۰ ملک حساسیت ایجاد شده 

است.
زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در گفت وگو 
بــا خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت: اگر ســازمان های 
مربوطه و دســتگاه های متولی وظایف خــود را به خوبی انجام 
ندهند؛ همواره با درز اطالعات نادرست و نامشخص بودن اعتبار 
مرجعیــت اطالعات روبه رو خواهیم بود. وقتی ســازمان متولی 
مثل ســازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران متولی اصلی 
امالک است وظایف خود را انجام نمی دهد، طبیعی است مشکل 
اطالعات نامتعارف و نامشــخص بودن افراد به وجود می آید و در 

نتیجه شــهرداری تهران نمی تواند در برابر این موضوع پاسخگو 
باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: من به عنوان نماینده 
مردم تهران در شورای شهر تهران به شهرداری تهران معترض 
هستم، چرا فهرست این امالک واگذاری شده را منتشر نمی کند؛ 
زمانی که  معامالت باالی ۲۰۰ میلیون منتشــر می شــود، چرا 
فهرست امالک به صورت مشخص منتشر نمی شود؟ این کوتاهی 
را از شــهرداری نمی توانیم بپذیریم، این یک خطای استراتژیک 
است و شــهرداری تهران در اسرع وقت باید  اطالعات  مربوطه 

را منتشر کند.
تمامی فرایند های واگذاری باید توسط مردم دیده شود ��

محمد ساالری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران  
با بیان اینکه شفاف سازی و ایجاد زمینه نظارت همگانی  یکی از 
رویکرد های مدیریت شهری دوره پنجم بوده است، گفت: تمامی 
فرآیند های واگذاری باید توســط مردم دیده شود؛ به طور اساسی 
در تمام دنیا این اصل شــفافیت نظارت همگانی موجب کاهش 
فساد، امضای طالیی و رانت شــده است. قاعدتا اعالم و انتشار 
عمومی این امالک هیچ گونه اشکال قانونی ندارد؛ باید اطالعات 
غلط داده نشــود و مبتنی بر کار کارشناسی باشد، بخشی از این 
امالک بالتکلیف هستند و از شهرداری تقاضا داریم نسبت به این 

موضوع عمل کند.
نزدیک به ۲۰۰ ملک واگذاری شده هنوز رسیدگی آن آغاز نشده 
اســت و ابهاماتی را نیز به وجود آورده اســت، افشین حبیب زاده 
معاون نظارت شورای شــهر تهران علت عدم رسیدگی را حجم 
باالی پرونده ها دانســت و گفت: سپاه پاسداران به هیچ وجه جزء  
نهاد هایی نیســت  که  این امالک  به آن واگذار شــده باشــد و 
واگذاری اموال شهرداری تهران به سپاه کذب است. همچنین به 
زودی اسامی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده این 

امالک  در سایت شهرداری  تهران منتشر خواهد شد.
فهرســت های منتشــر شــده درباره واگــذاری امالک به  ��

شهرداری تهران دقیق نیستند
اما محمد نادر محمد زاده مدیر عامل سازمان امالک و مستغالت 
شــهرداری تهران یکی از متولی های اصلی این موضوع با اشاره 

به حواشی انتشار فهرســت امالک واگذار شده شهرداری تهران 
از ســوی برخی رسانه ها، اظهار کرد: سازمان امالک و مستغالت 
شــهرداری تهران نگاه سیاسی ندارد؛ بلکه یک سازمان عملیاتی 
و اجرایی اســت و اقدامات سازمان امالک به استناد مصوبه سال 
۱۳96 شــورای شهر که شــهرداری را مکلف کرده تا امالکی را 
که در اختیار اشــخاص هســتند، تعیین و تکلیف کند؛ بر اساس 
مصوبه فوق کارگروه رصد امالک تشــکیل، لیست امالک تهیه 
و با جزئیات الزم در اختیار تمام مراجع نظارتی قرار گرفته است.

 مدیر عامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران افزود: 
درباره چگونگی آنچه در روز های اخیر در فضای مجازی انتشــار 
یافته اطالعی ندارد، الزم است عرض کنم که در قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات، محدودیت قانونی در انتشار اطالعات 
اشــخاص وجود دارد، به همین خاطر شهرداری تاکنون در جهت 
انتشــار فهرست این موارد اقدامی نداشــته است، البته این بدان 
معنی نیســت که در باز پس گیری امالکــی که به صورت غیر 
قانونی در اختیار اشــخاص هســتند اقدام نکرده، بلکه با کمک 
دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از این امالک باز پس گیری 

شده است.
محمد زاده گفت: فهرست های منتشر شده درباره واگذاری امالک 
شهرداری تهران با گزارش ما به شورای شهر تفاوت دارد و دقیق 
نیستند و در بســیاری از موارد امالک توسط شهرداری باز پس 
گیری شــده اند که کماکان در فهرســت های انتشار یافته وجود 

دارند.
وی تصریح کرد: در الیحه شــهرداری که حدود ۱۰ روز پیش به 

شورای ارسال شده است هشت پیوست وجود دارد که به تفکیک 
وضعیت امالک را مشــخص می کند. در فهرســت های پیوست 
۱۹۰۴ ملــک در حوزه بند ۶ ماده ۵۵ و ۱۸۰ واحد در بهره برداری 
مسکونی مشخص شــده که از ۱۹۰۴ ملک حدود ۹۳۰ ملک در 
حوزه اجتماعی با نظارت مســتقیم شهرداری فعالیت دارند حدود 
۶۰ ملک در اختیار نهاد های عمومی هســتند، حدود ۱۰۰ ملک با 
موضوع بند ۶ ماده ۵۵ منطبق تشــخیص داده شده و جهت اخذ 
مصوبه برای ادامه فعالیت از شــورای محترم تعیین شده اند ۲۳۹ 
مورد از ملک در دست بررسی بوده که احتماال اکثریت موارد دارای 

شرایط الزم برای ادامه فعالیت نخواهند بود.
مدیر عامل ســازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران یادآور 
شــد: حدود ۵۹۰ ملک نیز فاقد شــرایط الزم برای ادامه فعالیت 
تشــخیص داده شــده اند، که با اضافه کردن ۱۸۰ واحد مسکونی 
در اختیار اشــخاص جمعا ۷۷۰ ملک باید تخلیه و باز پس گیری 
شــوند که از مجموع این تعداد تا کنون حدود ۴۴۴ مورد باز پس 

گیری شده است.
واگذاری اموال شــهرداری تهران مدتی است نقل محافل شده تا 
جایی که رسانه های معاند از آِب ِگل آلود ماهی گرفتند؛ حاال  پس 
از گذشت ۳ ســال از این مصوبه، لیست نهایی آماده شده و یک 
فوریت الیحه تعیین تکلیــف امالک منقول و غیر منقول واگذار 
شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی هفته گذشته 
با ۱۵ رأی موافق اعضای شــورای شهر تهران تصویب شد و این 
انتظار می رود مسئوالن مربوطه با شفافیت مانع هر گونه فساد یا 

ماهی گیری برخی ضد انقالب ها شود.

رویداد

ماجرای جنجالی مخدوش کردن تصاویر روی سنگ قبر زنان متوفی در آرامستان شهر رویان

روز پنجشنبه گذشته وقتی برخی از مردم شهر رویان در مازندران 
به آرامســتان رفته تا بر ســر مزار درگذشتگانشان حاضر شوند با 
اتفاقی باورنکردنی روبرو شــدند. آن ها متوجه شــدند که عکس 
های روی سنگ قبر متعلق به فوت شدگان زن با رنگ مخدوش 
و پوشــانده شده و مهم تر اینکه مشخص نبود این کار توسط چه 
کس یا کســانی انجام شده اســت. همانطور که گفته شد، عمل 
پوشاندن عکس با رنگ ســفید تنها در مورد سنگ قبرهایی رخ 
داده بود که متعلق به درگذشــتگان زن بود و خانواده ها در مورد 
این مسئله کاماًل اظهار بی اطالعی می کردند. این موضوع باعث 
اعتراض شهروندان رویانی به هیئت امنای آرامستان و مسئوالن 
شــهر رویان می شــود که در ادامه مشخص می شود این کار به 
صورت خودسرانه توســط هیأت امنای آرامستان و تحت عنوان 
مشکل شرعی و عرفی حکاکی تصویر زنان روی سنگ قبر انجام 

شده است.
پس از مشــخص شدن عامل مخدوش کردن چهره زنان از روی 
سنگ قبرها در آرامستان شهر رویان که بین نور و نوشهر در استان 

مازندران قرار دارد
پس از مشــخص شدن عامل مخدوش کردن چهره زنان از روی 
ســنگ قبرها در آرامستان شــهر رویان که بین نور و نوشهر در 
استان مازندران قرار دارد، خانواده درگذشتگانی که سنگ قبر آن 
ها بدون اجازه دستکاری شده بود خواهان بازگرداندن سنگ قبرها 

به حالت اولیه می شوند.
یکی از این شهروندان رویانی که تصویر مادرش روی سنگ قبر او 

با رنگ پوشانده شده بود در این باره گفته است: »عصر پنجشنبه 
که برای فاتحه خوانی به آرامگاه رفتیم با این وضعیت مواجه شدیم. 
دیدن ســنگ قبر بدون تصویر مادرم بدون این که در جریان این 
تصمیم قرار بگیریم برای ما شوکه کننده بود. ما وصیت مادرمان 
را که دو سال پیش درگذشت را به جا آوردیم و تصویرش را روی 
سنگ قبر قرار دادیم. این تنها خواسته مادرم برای مسائل مربوط 
به پس از مرگش بود که از ما خواست. اما بدون اجازه و خودسرانه 
این تصویر را با رنگ پوشاندند.ابتدا از هر کسی که پیگیر می شدیم 
اظهار بی اطالعی می کردند. اما بعد اینطور شنیدیم که با تصمیم 
هیأت امنا این کار انجام شــده و گفته اند که قرار داشــتن تصویر 
بانوان روی ســنگ قبر از نظر شرعی و عرفی درست نیست. اگر 
این طور اســت پس چرا در تمام آرامگاه های دیگر درست است و 

فقط در رویان این تصمیم باید گرفته شود؟
پس از مشــخص شدن عامل مخدوش کردن چهره زنان از روی 
سنگ قبرها در آرامستان شهر رویان که بین نور و نوشهر در استان 

مازندران قرار دارد
وی در ادامه اعتــراض خود به مخدوش کردن تصویر زنان روی 
سنگ قبرها در آرامســتان رویان می گوید :»حرف ما این است 
که چرا هیچ اطالعی به خانواده ها داده نشــد؟ اگر این کار قانونی 
اســت و پایه شرعی و عرفی و قانونی مشخصی دارد به ما اعالم 
می کردند تا قانع شویم. با این تصمیم خودسرانه داغ این خانواده ها 
را تازه کردند. از هیأت امنای آرامگاه خواسته ام که باید سنگ قبر 
را مانند آن چه که از ابتدا بود تحویل دهند و بعد درباره این موضوع 
با خانواده ها صحبت کنند تا با ارائه اسناد و دالیل قانونی تصمیم 
گرفته شود«. شهروندان معترض رویان بر این باور بودند که چنین 
عملی تنها در آرامستان شهر رویان رخ داده و در دیگر نقاط کشور 

چنیــن رفتاری صورت نگرفته و همین موضوع دســتاویز هیئت 
امنای آرامستان رویان برای دستکاری سنگ قبرها را غیرقانونی و 
خودسرانه نشان می دهد، در حالی که تصاویر بانوان درگذشته از 

حجاب اسالمی کامل برخوردار بوده اند.
پس از مشــخص شدن عامل مخدوش کردن چهره زنان از روی 
سنگ قبرها در آرامستان شهر رویان که بین نور و نوشهر در استان 

مازندران قرار دارد
رییس شورای شــهر رویان نیز بی اطالع بودن این شورا از اقدام 
هیات امنای شهر را تایید کرده و گفته است: »ما هم در جریان این 
تصمیم نبودیم و در فضای مجازی از این موضوع با خبر شــدیم. 
پس از اعتراض برخی شــهروندان و مطرح شــدن این موضوع 
در فضای مجازی، شــهرداری رویان در نامه ای رسمی به هیأت 
امنای آرامگاه رویان خواهان توضیح درباره این تصمیم شــد که 
قرار است دوشنبه این جلسه برگزار شود«. کامبخش ساالریان در 
ادامه افزوده است: »ما هم معتقدیم که این اتفاق نباید می افتاد و 
اگر هم هیات امنا با ارائه دالیل شرعی و قانونی تصمیم به انجام 

آن گرفته بود، باید ابتدا با خانواده های درگذشــتگان جلسه برگزار 
می کرد و پس از بیان دالیل و توجیه و اقناع آنان اقدام به پوشاندن 
تصویر می کرد. ضمن این کــه اگر قرار دادن تصویر بانوان روی 
سنگ قبر مشکلی دارد از ابتدا نباید اجازه این کار داده می شد، نه 
این که مدت ها پس نصب ســنگ قبر روی مزارها، بدون اطالع 

قبلی این کار انجام شود«.
پس از مشــخص شدن عامل مخدوش کردن چهره زنان از روی 
سنگ قبرها در آرامستان شهر رویان که بین نور و نوشهر در استان 

مازندران قرار دارد
خبر مخدوش کردن تصویر زنان روی ســنگ قبرها در رویان با 
واکنش های شدیدی در شبکه های اجتماعی مواجه شد و بسیاری 
آن را با حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب های درســی که 
چندی پیش رخ داد مقایســه کردند. در ادامــه این موضوع، روز 
دوشنبه خبر رسید که تصاویر روی سنگ قبرهای آرامستان رویان 

به حالت قبلی بازگردانده شده اند.
وی در این باره چنین توضیح داد: »مزار شهرستان رویان در اختیار 
اداره اوقاف و هیات امنا بوده اســت. این خطا نیز ازســوی آن ها 
سرزده است. ما در آرامستان حضور پیدا کرده و قبور متوفیان بانو 
که عکس شان با رنگ پوشیده شده بود، را پاک کردیم.هیات امنا با 
مراجعه به خانواده های 4 متوفایی که تصویر قبور با رنگ پوشانده 
شــده بود، از آن ها عذرخواهی خواهند کرد. به رئیس اداره اوقاف 
ابالغ کردیم و آن ها نیز اقدامــات الزم را انجام دادند و درنهایت 
در کوتاه ترین زمان ممکن؛ 4 قبر موردنظر به حالت اول برگردانده 
شــد. این قبور متعلق به بانوان مسن بود اما اگر جوان هم بودند، 
از آنجــا که تصاویر آن ها با حجاب کامــل بر روی قبور حکاکی 

می شود، مانعی برای حضور تصاویر وجود ندارد«.

حسین علی پناهی

هشدار به مصرف کنندگان قلیان؛ 

تنباکوی تقلبی در قهوه خانه های تهران

تسنیم نوشت: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف ۲۰۰ 
تــن تنباکوی قاچاق و تقلبی بــه ارزش ۱4۰ میلیارد تومان در 

جنوب تهران خبر داد.
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی با اعالم خبر کشــف ۲۰۰ تن 
تنباکــوی تقلبی در تهران اظهار کرد: بــا دریافت خبری مبنی 
بر دپوی و جمع آوری تنباکوی قاچاق در کارگاهی در شــهرک 

گل حصار و توزیع آن با برندهای معتبر به بازار، مصرف بررســی 
موضــوع در اختیار تیمی از کارآگاهــان پلیس امنیت اقتصادی 
تهران قرار گرفت.  رئیس پلیــس امنیت اقتصادی تهران بیان 
کرد: در گام نخســت تحقیقات پلیسی، نشــانی دقیق کارگاه و 
هویت مالک یا مالکان کارگاه شناســایی و مشــخص شد دو 
مرد با همــکاری یکدیگر مقدار فراوانی تنباکــوی قاچاق وارد 
کارگاه کرده اند سپس با بسته بندی های جدید به نام شرکتهای 
برند، تنباکوهای تقلبی را در بــازار مصرف توزیع می کنند. این 
مقام انتظامی با اشــاره به اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده به 
مرجع قضایی منعکس شــد، افزود: دستور دستگیری متهمان و 

بازرســی از داخل کارگاه اخذ شد و تیمی از کارآگاهان به نشانی 
اعالمی اعزام و ضمن دســتگیری هر دو متهم موفق به کشف 
۲۰۰ تن تنباکوی قاچاق و تقلبی شــدند. گودرزی تصریح کرد: 
بازجویی های اولیه نشــان داد، متهمان با مراجعه به کشورهای 
همسایه و تهیه تنباکوی ضایعاتی در ابتدا تنباکوهای ضایعاتی را 
با برچسب تنباکوی اورجینال به صورت قاچاق وارد کشور کرده 
و پــس از انتقال محموله به داخــل کارگاه و اضافه کردن انواع 
انسانسها، تنباکوهای قاچاق و تقلبی را با بسته بندی جدید با نام 
شرکتهای برند به قیمتی ۷۰۰ برابر قیمتی واقعی به قهوه خانه ها 

می فروختند.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

حوادث

ساختمان ۲ طبقه در مشهد فروریخت و عده ای 
زیر آوار ماندند. ســخنگوی سازمان آتش نشانی 
مشهد گفت: ســاختمان مســکونی ۲ طبقه در 
خیابان پورســینای مشــهد فرو ریخت. آتشیار 
رضا حیدری افزود: در پــی اعالم حادثه ریزش 
کامــل ســاختمان مســکونی دو طبقــه، آتش 
نشــانان و نجاتگــران چند ایســتگاه به همراه 
تجهیــزات ویژه بــه محل حادثه اعزام شــدند. 
وی ادامه داد: هم اکنــون نیروهای امدادی در 
حال عملیات آواربرداری بــرای یافتن محبوس 
شدگان احتمالی هستند. سخنگوی سازمان آتش 
نشانی مشــهد گفت: طبق گفته ساکنان محل، 
سه نفر به احتمال فراوان داخل ساختمان بودند 
که عملیــات کاوش برای نجات آنها ادامه دارد. 
وی افزود: براساس بررسی های اولیه فروریختن 
این ســاختمان به دلیل انفجار رخ داده اما علت 
دقیق آن هنوز مشخص نیست و به بررسی های 

بیشتری نیاز دارد.
8 مصــدوم در حادثه ریزش منزل مســکونی  ��

در مشهد
علیشــاهی مدیر روابط عمومی اورژانس مشهد: 
حادثه ریزش منزل دو طبقه مسکونی در خیابان 
پورسینای مشــهد ۸ مصدوم برجای گذاشت که 
دو نفر از مصدومــان بدحال بودند. مصدومان با 
5 دســتگاه امبوالنس به بیمارســتان امدادی و 

هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.

دوم دی سال گذشــته پرونده ای با 
موضوع ســرقت 66۰ قطعه ســکه 
طال از خانــه ای در محدوده نیاوران 
به کالنتــری ۱۲۳ رســید و پس از 
بررســی های اولیه برای رســیدگی 
تخصصــی در اختیــار کارآگاهــان 
پایــگاه یکــم پلیس آگاهــی قرار 

گرفت.
شــاکی که مرد جوانی بود گفت من 
آزادی  بهار  96۰ قطعه ســکه تمام 
داشتم که آن ها را در آپارتمان پدرم 
نگهــداری می کردم تــا اینکه دوم 
آذر ماه متوجه شــدم 66۰ قطعه از 
سکه ها ســرقت شده است. در ادامه 
کارآگاهــان با توجه به پایش صحنه 
ســرقت و اینکه ســاختمان دارای 
احتمال  بــود  ۲4 ســاعته  نگهبانی 

داخلی بودن ســرقت را دادند که با 
جامعی  تحقیقات  شــاکی  از  دعوت 
دربــاره تمامی افــرادی که به خانه 

وی تردد داشته اند انجام شد.
سرهنگ کارآگاه »سیدعلی شریفی« 
رئیس پایــگاه یکم پلیــس آگاهی 
تهران در تشــریح ایــن خبر اظهار 
داشت: هنگام رســیدگی به پرونده، 
نامه ای از ســوی فردی ناشناس به 
داخل خانه پدر شــاکی انداخته شد 
که در آن نوشــته بود »باالخره حق 
به حق دار رسید« این موضوع نشان 
از وقوع صددرصدی ســرقت توسط 
از بستگان و آشــنایان شاکی  یکی 
اعضای  از  تحقیقات  بنابراین  داشت 
خانواده و بستگان شاکی ادامه یافت 
تا اینکه رد پای همســر شــاکی در 

ســرقت برای کارآگاهان محرز شد 
که با جمع بندی سرنخ های به دست 
مقام قضایی، زن  با هماهنگی  آمده 
جوان به نام لیال بــه پلیس آگاهی 
دعــوت شــد و در بازجویی هــای 
پلیســی، لب به اعتراف گشود و به 
ســرقت  درخصوص  انتســابی  بزه 
ســکه های همســرش در چندیــن 
مرحله از خانه پدرشــوهرش اعتراف 

کرد.
لیال در ادامه بازجویی اظهار داشــت 
که رؤیای مهاجرت به کشــور کانادا 
را در سر می پروراندم و برای تأمین 
به ســرقت طالها  هزینه ها تصمیم 
گرفتم و ســکه ها را به صرافی ها و 
طالفروشــی ها فروختم و از فروش 
آن هــا مبلــغ ۲۰ میلیــارد ریال در 

حســابم دارم. لیــال در خصــوص 
نامه ای که به منزل پدر شــوهرش 
برای  داد:  توضیــح  بود،  فرســتاده 
اینکــه تحقیقات پلیــس را منحرف 
کنم پس از ســرقت، نامــه ای را به 
شخصی که تبعه افغانستان بود دادم 
تا به منزل پدر شوهرم بیندازد البته 
4۰ میلیارد ریال از وجوه نقد فروش 
سکه ها نیز در اختیار او است. رئیس 
پایگاه یکم پلیــس آگاهی در پایان 
گفت: با مشــخص شــدن سارق و 
سرنوشت ســکه های سرقتی پرونده 
به  بــرای رســیدگی قضایی  متهم 
شعبه ۱۰ دادسرای ناحیه یک تهران 
ارسال شد و تالش کارآگاهان برای 
شناسایی و دستگیری متهم متواری 
تبعه افغانستان همچنان ادامه دارد.

زنده به گور 
شدن یک عده 
زیر ساختمان 
آوار شده

سرقت 660 
سکه از شوهر 
برای مهاجرت 
به کانادا

پرونده ای با موضوع مومو در خراسان 
شمالی تشکیل نشده است

سرگرد یوسف شــاکری اظهار داشت: برخی از معلمان مدارس در 
تماس با پلیس، از نگرانی های دانــش آموزان و اضطراب آنان از 
چالش مومو گالیه کرده و برخی از دانش آموزان هم در تماس های 
خود، خواســتار راهنمایی در این مورد شــده اند. مومو یک اکانت 
واتساپی با شماره های داخلی و یا خارجی است که تصویری از یک 
عروســک ترسناک ژاپنی را در پروفایل نشان می دهد، این چالش 

ابتدا از آرژانتین آغاز شــده و سپس در ایالت متحده آمریکا، آلمان، 
فرانسه و دیگر کشورها گسترش یافته است.

رییس پلیس فتای خراســان شمالی اظهار داشت: در چالش مومو، 
با ارسال کلیپ هایی، فرد به رفتار خطرناک سوق داده می شود که 
می تواند برای خانواده ها نگران کننده باشد. وی افزود: والدین، باید 
به فرزندان بیاموزند کــه هرگز تهدیدهایی که با کلیپ های مومو 
ارســال شده را جدی نگیرند و استرس و اضطراب را به فرزند خود 
منتقل نکنند. سرگرد شاکری خاطرنشان کرد: افزایش حضور دانش 
آموزان در بســتر اینترنت و فضای مجازی، زمینه بروز مشکالتی 
از قبیــل مومو را فراهم کرده اســت، البته پلیس، پیش از این هم 

خطرات احتمالی حضور دانش آموزان در فضای مجازی و واتساپ 
را هشــدار داده بود. وی گفت: برخــی از آموزش های مجازی، به 
جای شبکه شاد، در واتساپ و یا سایر پیام رسان های خارجی ارائه 
می شــود و این امر زمینه ساز مشــکل شده است که به معلمان و 
والدین توصیه می شــود به هر علت که از شبکه شاد برای آموزش 
مجازی اســتفاده نمی کنند، از پیام رســان های داخلی بهره ببرند. 
رییس پلیس فتای خراسان شــمالی خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
تاکنون در استان پرونده ای در خصوص چالش مومو تشکیل نشده 
است اما تماس های تلفنی، حکایت از نگرانی والدین در این زمینه 

دارد. استان خراسان شمالی ۱۸۰ هزار نفر دانش آموز دارد.

جوان ۳۰ ســاله ای که به همراه دیگر اعضای 
باند و به اتهام سرقت دوچرخه توسط نیروهای 
ورزیده کالنتری شفای مشهد به چنگ قانون 
افتاد؛ درباره سرگذشــت خود توضیحاتی ارائه 

داد.
این جــوان معتاد و ســابقه دار بــا بیان این 
که دوســت داشــتم روزی مهندس شوم، اما 
دوســتانم مرا با مواد مخدر آشنا کردند، درباره 
سرگذشــت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفــت: در یک خانــواده آبرودار و 
اصیل در مشــهد به دنیا آمــدم. پدرم کارمند 
بانــک بــود و در میان مرم عــزت و آبرویی 
داشت، به طوری که دیگر خواهران و برادرانم 
هر کدام از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار 
شدند و پدرم نیز همه تالشش را برای سعادت 
و خوشــبختی فرزندانش به کار می گرفت، اما 
در این میان، مــن که فرزند آخر خانواده و به 
قول معروف ته تغاری بودم بیشتر از خواهران 
و برادران دیگرم مــورد توجه قرار می گرفتم، 
به طوری که هیچ کس به من کاری نداشــت 
و مــن هر گونه کــه دلم می خواســت رفتار 
می کــردم. تا این که در دوران دبیرســتان و 

به پیشــنهاد یکی از دوســتانم کــه مقداری 
تریاک به همراه داشت، پای بساط مواد مخدر 

نشستم.
از آن روز بــه بعــد گاهی در منــزل یکی از 
دوستانمان جمع می شــدیم و به بهانه درس 

خواندن، مواد مخدر مصرف می کردیم.
از همان دوران نوجوانی دوست داشتم روزی 
مهندس شــوم و دیگران مــرا آقای مهندس 
صدا بزننــد، به همین دلیل تالش می کردم تا 
با بچه های درس خوان مدرســه ارتباط برقرار 
کنــم، ولی وقتی لذت زودگــذر مواد مخدر را 

چشــیدم، به طرف دوســتان خالفکارم سوق 
پیدا کــردم. کار به جایی رســید کــه دیگر 
نمی توانستم حتی یک روز را بدون مواد مخدر 
ســر کنم. چندین بار با گرفتن قرص هایی از 
داروخانه سعی کردم اعتیادم را به طور پنهانی 
ترک کنم، اما هیچ فایده ای نداشــت و دوباره 
مصرف را شــروع می کردم. آن قدر غرق در 
اعتیادم شدم که نتوانســتم دیپلم بگیرم. پدر 
و مادرم زمانی متوجه اعتیادم شــدند که برای 
اولین بار به اتهام نگهداری موادمخدر دستگیر 
شــدم. از آن روز به بعد خانواده ام نیز مرا طرد 
کردند و من به ناچار از پاتوق های اســتعمال 

مواد مخدر سر در آوردم.
بعد از آن بود که به پیشــنهاد همان دوستان 
پاتوق نشین و برای تأمین هزینه های اعتیادم 
وارد باندهای ســرقت شــدم. هــر چیزی را 
می توانستم به ســرقت می بردم و به مالخران 
می فروختم. سر و وضع ظاهری ام به اندازه ای 
آشفته و به هم ریخته بود که جرئت حضور در 
خیابان را نداشتم تا این که چند روز قبل دیگر 
همدستانم دستگیر شــدند و بعد از آن پلیس 

مرا هم در خواب دستگیر کرد.

ساعت ۱ ظهر چهارشنبه ۳۰ مهر، زن جوان در سالن فرودگاه دزد معتاد در خواب دستگیر شد؛ می خواستم مهندس بشوم
به انتظار اعالم شــماره پروازش برای سفر به ترکیه نشسته 
بود که ناگهان درد شدیدی در شکمش حس کرد در حالی 
که عرق ســردی بر پیشانی اش نشسته و رنگ از چهره اش 
پریده بود به سختی بلند شد تا به سمت دستشویی برود، اما 
درد امانش را برید و قدم هایش ناتوان ماند. وضعیت آشفته 
و حال جســمی فریبا از چشــم مأموران زن پلیس فرودگاه 
پنهان نماند و آن ها برای کمک به ســمت وی رفتند. فریبا 
در نزدیکی سرویس بهداشتی فرودگاه تقریباً نیمه جان روی 
زمین افتاده بود که مأموران به او رسیده و علت این حال را 
جویا شدند. زن جوان با کلماتی بریده بریده گفت: در شکمم 
هروئین بار زده ام کمکم کنید. مأموران زن با شــنیدن این 
جمله بالفاصله او را به اتاق کمک های اولیه بردند. فریبا در 
حالی که انگار نفس های آخر را می کشید گفت: بهروز از من 
خواســت مواد را ببلعم ۱5۰ گرم هروئین بلعیدم تا به ترکیه 

ببرم. او همین جاست پیدایش کنید.
دستگیری در فرودگاه ��

زن جوان به بیمارســتان منتقل شــد، اما به علت باز شدن 
بســته های هروئین در شــکمش جان باخت. بدین ترتیب 
باتوجــه به اطالعاتی که او در اختیار مأموران قرار داده بود، 
دوربین های مداربســته فرودگاه و گیت پــرواز ترکیه مورد 
بازبینی قرارگرفت و باالخره بهروز شناسایی شد. چهره مرد 
جوان و مشخصاتش به واحدهای پلیس فرودگاه اعالم شد 
و مأموران هنگامی که بهروز قصد خروج از فرودگاه را داشت 

او را بازداشت کردند.

استخدام قاچاق بر ��
مرد جوان در ابتدا منکر آشــنایی با فریبا بود و ادعا کرد زن 
جوان را نمی شناخته و او را اشتباه گرفته اند. اما تصاویر گرفته 
شــده او با فریبا در فرودگاه و اطالعاتی که زن جوان قبل 
از مرگش داده بود باعث شــد که وی به استخدام این زن 
برای قاچاق مواد مخدر اعتراف کند. در ادامه تحقیقات، دختر 
فریبا که از مرگ مادرش با خبر شده بود گفت: بهروز شوهر 
صیغه ای مادرم اســت. مادرم در کار قاچاق مواد نبود بهروز 
دروغ می گوید. با اعتراف مرد جوان به دستور احسان زمانی 
بازپرس شعبه ششم دادســرای امور جنایی تهران، وی به 
اتهام تســبیب در قتل عمد در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد. پرونده این متهم از نظر 
رسیدگی به اتهام قاچاق مواد مخدر نیز به دادگاه عمومی و 

انقالب ارسال خواهد شد.
گفتگو با متهم ��

چه مدت است در کار قاچاق مواد مخدر هستی؟
سال هاست که در ترکیه زندگی می کنم، وقتی دیدم تفاوت 
قیمت زیادی بین مواد مخدر درترکیه و ایران است تصمیم 

به قاچاق مواد مخدر گرفتم.
با فریبا چطور آشنا شدی؟

دو سال قبل به یکی از دوستانم که در ایران عکاسی داشت 
گفتم که به دنبال افراد نیازمند هســتم که بتوانند برای من 
مــواد را به صورت بلع و انباری قاچــاق کنند. فریبا یکی از 
آشــنایان او بود، از همسرش جدا شده و با دخترش زندگی 
می کرد. چون وضع مالی خوبی نداشت، وقتی با پیشنهاد من 

مواجه شد، از آن استقبال کرد.
پیشنهادت چه بود؟

برای بلع و انباری ۱۰۰ تا ۱5۰ گرم هروئین، پیشــنهاد ۱5 
تا ۲۰ میلیون تومان دادم. فریبا هم از این پیشنهاد استقبال 

کرد.
چند بار مواد به ترکیه قاچاق کرد؟

چهار بار و این دفعه پنجم بود که این اتفاق افتاد.
آخرین بار کی به ایران برگشتی؟

چند روز قبل برای کاری به ایران آمدم. شب قبل از حادثه نیز 
به خانه فریبا رفتم و مواد کشیدم بعد صبح به همراه او راهی 
فرودگاه شــدیم تا مواد را برای من قاچاق کند. اما یک دفعه 
حال فریبا بد شد و به من گفت به سرویس بهداشتی می رود. 
زمانی که به ســمت سرویس بهداشــتی می رفت، متوجه 
مأموران شــدم که به او مشکوک شده اند، برای همین از او 
فاصله گرفتم و در گوشــه ای مخفی شدم تا ببینم وضعیتش 
چه می شود، اما وقتی دیدم لو رفته و او را به بیمارستان منتقل 

کردند می خواستم فرار کنم که دستگیر شدم.

مرگ مسافر زن عازم 
ترکیه با 1۵0 گرم 
هروئین در معده

آگهی تغییرات شــرکت پارســا کیــش با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 94393 و شناسه ملی 10101384716 به استناد 
صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1399/06/03 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقــای بهــروز امامی به شــماره ملی 
0054026210 بــا دریافت 2525000 ریال معادل کلیه ســهم 
الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شــرکت خارج گردیــد. آقای 
محســن بخشی داودی به شــماره ملی 0082756937 با دریافت 
252500 ریال معادل کلیه ســهم الشرکه خود از صندوق شرکت 
از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه از 10352500 ریال به 
7575000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه: آقای حمیدرضا بخشی 
داودی به شــماره ملــی 0050926861 دارای 2525000 ریال 
سهم الشرکه آقای بهزاد فراهانی به شماره ملی 3920347609 
دارای 2525000 ریــال ســهم الشــرکه آقای ســجاد فراهانی به 
شماره ملی 3920063181 دارای 2525000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1030589(

 آگهی تغییرات شــرکت رایکا شــیمی گلستان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 422685 و شناسه ملی 10320753361 
العــاده مــورخ  بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق 
1397/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود مونسان 
کد ملــی 4569493211 به موجب ســند صلح شــماره 19112 
مورخ 97/05/27 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 1109 حوزه 
ثبتی تهران مبلغ 56000000 ریال از ســهم الشــرکه خود را به 
آقای رضــا نظری مهر کد ملــی 2121529391 واگــذار گردید و 
میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 4000000 ریال کاهش داد. 
- آقای محمد علی نظری مهر به موجب ســند صلح شــماره 19114 
مــورخ 97/05/27 در دفتر خانه اســناد رســمی شــماره 1109 
حوزه ثبتی تهران مبلغ 19600000 ریال از ســهم الشــرکه خود 
را بــه آقای رضا نظری مهر کد ملی 2121529391 واگذار نمود و 
میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 4000000 ریال کاهش داد. 
- آقای علی نظری مهر به موجب ســند صلح شــماره 19113 مورخ 
97/05/27 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 1109 حوزه ثبتی 
تهران مبلغ 19800000 ریال از ســهم الشــرکه خود را به آقای 
رضــا نظری مهر کد ملــی 2121529391 واگذار نمود و میزان 

سهم الشرکه خود را به مبلغ 2000000 ریال کاهش داد. میزان 
سهم الشــرکه بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه بقرار ذیل تغییر 
کرد - آقای رضا نظری مهر 2121529391 دارای 190000000 
ریال ســهم الشــرکه - آقــای محمــود مونســان 4569493211 
دارای 4000000 ریال ســهم الشرکه - آقای محمدعلی نظری مهر 
2249533938 دارای 4000000 ریال ســهم الشــرکه - آقای 
علی نظــری مهــر 2121702628 دارای 2000000 ریال ســهم 

الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1030590(

 آگهــی تغییرات شــرکت ســرمایه گــذاری تأمین و عمــران نگین 
آسمان شــرکت سهامی خاص به شــماره ثبت 317800 و شناسه 
ملی 10103564588 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العــاده مــورخ 1397/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آدرس 
دفتر مرکزی شــرکت به نشانی اســتان تهران - شهرستان تهران 
- بخش مرکزی - شــهر تهران-محله سعادت آباد-خیابان سعادت 
آباد- خیابان شهیدمجیدشــعبانی )9(-پالک -19-مجتمع ستاره-

طبقه ســوم-واحد 12- کد پســتی 1998715989 انتقال یافت 
وماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره 

به 3 نفر افزایش یافت وماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1030591(

 آگهــی تغییــرات شــرکت پارســا کیش با مســئولیت محــدود به 
شماره ثبت 94393 و شناســه ملی 10101384716 به استناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399/06/03 تصمیمــات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقــای حمیدرضا بخشــی داودی به شــماره ملی 
0050926861 به سمت رئیس هیئت مدیره و سجاد فراهانی به 
شماره ملی 3920063181 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
بهزاد فراهانی به شماره ملی 3920347609 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق 
بهــاء دار با امضاء مدیر عامــل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس 

هیئت مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتجاری تهران )1030592(

 آگهــی تغییرات شــرکت ســرمایه گــذاری تأمین و عمــران نگین 
آسمان شــرکت سهامی خاص به شــماره ثبت 317800 و شناسه 
ملــی 10103564588 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی 
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/04/04 تصمیمات ذیل 
اتخــاذ شــد: ابراهیم حبیبی به شــماره ملــی 4899712987 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و امیر هوشــنگ نصیبی به شماره ملی 
0450054128 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صادق 
حبیبی به شماره ملی 0058158340 به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. محسن ملکی به شماره 
ملی 4323070136 بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی 
به شماره ملی 6599662341 بعنوان بازرس علی البدل شرکت 
بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق 
بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی باامضا 

ء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1030593(

 آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی جلــوه صنعــت شــرکت بــا 
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 292340 و شناســه ملــی 
10100041174 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/04/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:. تعداد اعضاء 
هیات مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده 14 اساســنامه به شرح 

صورتجلسه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1030594(

 آگهی تغییرات شــرکت تعاونی فرهیختگان نوین فن آوران نویان 
به شــماره ثبت 457854 و شناســه ملــی 14004257142 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
مــورخ   105880/15/992 شــماره  مجــوز  و   1399/06/01
1399/07/06 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای 
مدت 3 سال انتخاب گردیدند: - آقای محمدحسین عباسی کسبی 

به شــماره ملی 3931171930 و آقای نورالدین بهزاد به شماره 
ملــی 4391273845 و آقــای محمدتقی قماشــی به شــماره ملی 
1239509324 به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره همچنین آقای 
حســین زندیه شیرازی به کد ملی 3930198150 و آقای محسن 
رحیمــی به کــد ملی 0036606782 به ســمت اعضــا علی البدل 
هیئــت مدیره انتخاب گردیدند آقــای احمدرضا چگینی به کد ملی 
0491122802 به سمت بازرس اصلی وآقای محمدعلی خوش گو 
به کد ملی 0043463290 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی سالهای 

1396 و 1397 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1030595(

 آگهی تغییرات شــرکت تعاونــی فرهیختگان نوین فــن آوران نویان 
بــه شــماره ثبــت 457854 و شناســه ملــی 14004257142 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1399/06/11 و مجوز 
شــماره 105880/15/992 مورخ 1399/07/06 اداره کل تعاون 
کار و رفــاه اجتماعی اســتان تهــران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
محمدحســین عباســی کســبی به کد ملی 3931171930 به سمت 
عضــو اصلی هیئــت مدیره و رئیــس هیئت مدیره -آقــای نورالدین 
بهــزاد بــه کــد ملــی 4391273845 به ســمت عضو اصلــی هیئت 
مدیــره و نایب رئیــس هیئت مدیره -آقای محمدتقی قماشــی به کد 
ملــی 1239509324 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و منشــی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای حسین زندیه شیرازی به کد ملی 
3930198150 عضو علی البدل هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
شــرکت تعاونی برای مدت 3 ســال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و 
اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا - اقای حسین زندیه 
شیرازی مدیر عامل به عنوان دارنده امضای ثابت و اقای محمدحسین 
عباسی کسبی رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای 
اعتبــار خواهند بود. و در غیاب رییس هیئت مدیره امضای نورالدین 
بهزاد نایــب رییس هیئت مدیره معتبر اســت. همچنین اوراق عادی 

شرکت تعاونی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1030596(
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رییس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مسکن 
آخرین وضعیت پرداخت سه سطح تسهیالت ارزان 
قیمت به ســیل زدگان فروردین ماه سال گذشته را 

اعالم کرد.
رضا صالحی شــهرابی رییس اداره کل اعتبارات و 
تأمین بانک مسکن با اشاره به استمرار حمایت مالی 
از آسیب دیدگان ناشی از ســیل فروردین ماه 9۸، 
به پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، گفت: حجم 
تسهیالت دهی به ســیل زدگان ۲۲ استان کشور 
از سال گذشــته تا تاریخ ۲4 مهرماه امسال به 4۰ 
هزار و ۱۷۲ فقره رســیده است. به گفته وی اعتبار 
تخصیصی به شعب بانک مســکن در استان های 
آســیب دیده رقمی بالغ بر 95۰ میلیارد تومان بود 

که تا این تاریخ بیش از ۸5۰ میلیارد و ۸۲۲ میلیون 
تومان آن در قالب ســه نوع تسهیالت ارزان قیمت 
به متقاضیان پرداخت شده است. وی با بیان اینکه 
مطابق با برنامه ریزی انجام شــده بانک مســکن 
در سه سطح شــامل بازسازی واحدهای مسکونی، 
تعمیر واحدهای آســیب دیده و نیز پرداخت کمک 
هزینه امور معیشتی از سیل زدگان این استان ها در 
قالب پرداخت تســهیالت حمایت مالی کرده است، 
عنوان کرد: بیشترین پرونده های تسهیالتی تشکیل 
و پرداخت شــده در شــعب این اســتان های سیل 
زده از میان این ســه سطح مربوط به تقاضای اخذ 
تسهیالت برای تعمیر واحدهای مسکونی روستایی 
و شهری بوده است. وی ادامه داد: براساس گزارش 

به دست آمده تا تاریخ مذکور، تعداد ۱6 هزار و 5۱۷ 
فقره تسهیالت به ارزشی بالغ بر ۱۸۱ میلیارد و 9۲4 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومــان برای تعمیر واحدهای 
مسکونی مناطق شهری و روستایی سیل زده در این 
استان ها پرداخت شده است. صالحی در عین حال با 
اشاره به تخریب بخش زیادی از واحدهای مسکونی 
در این مناطق ســیل زده، اظهار کرد: بانک مسکن 
برای بازسازی واحدهای مسکونی مناطق روستایی 
تا ۲4 مهرماه امسال، ۱۰ هزار و 9۰9 فقره تسهیالت 
با ارزش ریالی در حدود 4۳6 میلیارد و ۷6۰ میلیون 
تومان و برای بازســازی خانه های تخریب شــده 
در مناطق شــهری تعداد یک هــزار و ۳۷۱ فقره 
تسهیالت با ارزش ریالی در حدود 6۸ میلیارد و 5۳۰ 

میلیــون تومان اعطا کرده اســت. رییس اداره کل 
اعتبارات و تأمین مالی همچنین به میزان تسهیالت 
اعطایی برای تأمین امور ضروری و معیشــتی سیل 
زدگان اشاره کرد و افزود: در دوره زمانی مذکور بیش 
از ۱۱ هزار و ۳۷5 فقره تسهیالت به متقاضیان این 
گروه از تسهیالت پرداخت شده است. ارزش ریالی 
این تسهیالت نیز حدوداً معادل ۱64 میلیارد و ۲۸۳ 
میلیون تومان بوده اســت. وی در پایان تاکید کرد: 

بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در 
حوزه مســکن و ساختمان و همچنین بازوی اصلی 
دولــت در حوزه پرداخت تســهیالت حمایتی، تنها 
بانکی است که بخش ویژه ای را در راستای حمایت 
از هموطنان آســیب دیده در زمــان وقوع حوادث 
غیرمترقبــه پیش بینی کرده تــا از طریق پرداخت 
تســهیالت ارزان قیمت به آنها بتواند مسیر جبران 

خسارات وارده در این حوادث را تسهیل کند.

رییس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مسکن اعالم کرد:

استمرار حمایت ویژه از سیل زدگان کشور با 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت

پرداخت خسارت هفتاد میلیارد ریالی 

توسط بیمه ملت

در پــی حادثه خــروج از خط قطار زاهــدان - تهران در 
مهرماه ســال گذشــته، تعداد ۱۱ واگن قطار مسافری در 
ورودی ایســتگاه شورو زاهدان دچار سانحه شده و از خط 
خارج شــدند. تعداد 9 دستگاه از واگن های این قطار تحت 

پوشش بیمه های مهندســی تمام خطر بیمه ملت بودند که 
از این تعداد ۸ دستگاه دچار خسارت شدند.

 بــه گــزارش هفته نامــه تدبیرتــازه به نقــل از روابط 
عمومی بیمه ملت؛ پس از اعالم خســارت توسط شرکت 
برناریل گســتر تهران و تکمیل مدارک و بررسی جنبه های 
مختلــف پرونده، طی دو نوبت جلســات شــورای فنی و 
مذاکــرات با ارزیابان خســارت ریلــی و امنیتی و با توجه 
به لزوم مکاتبات متعدد با نهادها و ســازمان های مختلف 

و انجــام کلیه تشــریفات مربوطه نهایتًا مــوارد مربوط به 
پرداخت خســارت ۸ واگن آســیب دیده، تأییــد و با توجه 
به رضایــت کامل بیمه گزار، با حضور محمدطه ســعیدی 
مدیرعامل شــرکت برناریل در بیمه ملت، خسارت تقریبی 
بالغ بــر هفتاد میلیارد ریال در ۲۸ مهرماه ســال جاری در 

وجه این بیمه گزار پرداخت شد.
گفتنی است؛ حق بیمه پرداخت شده توسط شرکت برناریل، 

بابت این بیمه نامه ها حدود ۱5۰ میلیون ریال بوده است.

مدیر عامل بانک رفاه کارگران به عنوان 
یکی از مدیران برتر سال کشور انتخاب شد

در پنجمین اجالس سراســری نشان عالی 
مدیر سال، اســماعیل هلل گانی مدیر عامل 
بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از مدیران 

برتر سال کشور انتخاب شد.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل ازروابط 
عمومی بانک رفاه کارگران، در این اجالس 

سراســری که با حضور فرشــید فرخ نژاد رئیس هیات مدیره این 
بانک، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، معاونان وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت و وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و برخی مدیران 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مدیران عامل برخی بانک ها و 
شرکت های خصوصی برگزار شد، سخنرانان، موضوعاتی همچون 
نقش مدیران در اقتصاد کشــور، راهبری و مدیریت ســازمان های 
اقتصادی، شایســته ســاالری و جانشــین پروری در سازمان ها و 
نهادهای اداری، تحقیق و آینده پژوهی، روش های نوین مدیریتی 
در حوزه اقتصاد مقاومتی، ارائــه الگوی حمایت از تولید داخلی در 
سال جهش تولید و بررسی فرصت ها و چالش های توسعه مدیریت 
در چشــم انداز آینــده صنعت را مورد بحث و بررســی قرار دادند. 
گفتنی اســت، پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال با 
هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی 
مدیریتی و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و 
مؤسسات عالی و تحقیقاتی کشور عصر در تاالر دیپلماتیک وزارت 
امور خارجه برگزار شد و از هلل گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران 

با اعطای نشان عالی زرین مدیر سال تجلیل به عمل آمد.

بیمه نوین در »جشنواره پائیزه« خود ارائه می دهد
 فروش ویژه محصوالت بیمه ای

در آبان ماه ۹۹
شــرکت بیمه نویــن به پــاس قدردانی از 
همراهی مشتریان، محصوالت بیمه ای خود 

را با شرایط ویژه در آبان ماه ارائه می کند.
به گزارش هفته نامه تدبیــر تازه به نقل از 
روابط عمومــی و امور بین المل بیمه نوین؛ 
این شــرکت در جشنواره فروش خود تحت 

عنوان »جشنواره پائیزه«، بیمه نامه های بدنه اتومبیل، آتش سوزی 
منازل مســکونی، آتش ســوزی صنعتی و غیر صنعتی را از تاریخ 
یکم الی دهم آبان ماه با شــرایط ویژه ارائه می نماید. همچنین به 
دلیل استقبال مشتریان عزیز، »جشنواره مهربان« بیمه نوین که به 
فروش ویژه محصول بیمه عمر و سرمایه گذاری اختصاص داشت، 
تا ۳۰ آبان ماه تمدید گردید. عالقه مندان برای کسب آگاهی بیشتر 
از شرایط خرید این محصوالت بیمه ای، می توانند عالوه بر مراجعه 
به شعب و نمایندگی های بیمه نوین، به سامانه اینترنتی این شرکت 
بــه آدرس www.novininsurance.com مراجعه نموده و یا با 
شــماره تماس ویژه بیمه نویــن ۰۲۱۷5۰6۷۲۲۲ تماس حاصل 

نمایند.

پرداخت خسارت ۹ میلیارد ریالی 
توسط بیمه دی

شــرکت بیمه دی، خســارت 9 میلیارد و 
۸۰۰ میلیون ریالی یک زیان دیده را که در 
سانحه تصادف با خودرو در روستای کریم 
آباد از توابع شهرستان ارومیه دچار حادثه و 

خسارت شده بود را پرداخت کرد.
بــه گزارش هفته نامه تدبیــر تازه به نقل 
از روابط عمومی شــرکت بیمه دی؛ مدیر 

اســتان آذربایجان غربی شــرکت بیمه دی با حضور در منزل این 
زیان دیده ضمن دلجویی و ابراز همدردی با وی نسبت به پرداخت 
خسارت اقدام نمود. گفتنی است بیمه دی بر اساس منشور حقوق 
مشــتریان، در راستای تکریم بیمه شدگان و زیان دیدگان خود در 
تالش است با پرداخت خسارت ها در کوتاه ترین زمان، گام موثری 
در جهت توســعه فرهنگ بیمه و همچنین افزایش اعتماد جامعه 

نسبت به صنعت بیمه بردارد.

تقدیر از نمایندگان برتر شعب
 استان فارس بیمه دانا

شعب بیمه دانا در استان فارس با برگزاری 
نشستی از نمایندگان برتر خود تجلیل کرد.

بــه گزارش هفته نامه تدبیــر تازه به نقل 
ازروابط عمومی بیمه دانا، در این مراســم 
که روز ۲۷ مهرماه جاری با حضور علیرضا 
کتیرایی سرپرســت منطقه 5 و مسئولین 

شعب سعدی و حافظ شیراز در محل شعبه حافظ این شرکت برگزار 
شــد، از نمایندگان برتر شــعبه تقدیر به عمل آمد. در این نشست 
کتیرایی سرپرست منطقه 5 ضمن تشکر از نمایندگان گفت: شما به 
عنوان نمایندگان برتر استان فارس الگوی سایر نمایندگان هستید و 
حتماً باید در این خصوص تالش خود را در جهت ارتقاء سطح سایر 
نمایندگان اســتان به کار بندید. اسامی نمایندگان برتر به شرح زیر 
است: خانم لیال دهقان جلیل کد 9۲4۳، خانم مژگان فتحی قالتی 

کد ۱۸۰9، یحیی دانیالی کد ۱54۸

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:

صورت های مالی شفاف پیش نیاز ارائه خدمات و تسهیالت در اگزیم بانک ایران
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
تصمیم گیری در خصوص پرونده شرکت هایی که 
صورت های مالی شفاف و مناسبی دارند بدون وقفه 
انجــام می پذیرد. به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به 
نقل از روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، 
رضا ساعدی فر، افزود: شرط دریافت تسهیالت از 
محل منابع صندوق توسعه ملی برخورداری حداقل 
بیســت درصدی از نسبت مالکانه است. وی افزود: 
در صورتی که بنگاهی از نســبت مالکانه یادشده 
برخوردار نباشد، امکان ثبت اطالعات آن در سامانه 
صندوق توســعه ملی به منظور دریافت تسهیالت 
تلفیقی، وجود نخواهد داشــت. ساعدی فر با بیان 
اینکه نســبت مالکانه برای بنگاه هایی که خواهان 
اســتفاده از تسهیالت از محل منابع بانک هستند، 
حداقل ۱5 درصد تعیین شده، اظهار داشت: دریافت 
تســهیالت بــرای بنگاه هایی که حداقل نســبت 

مالکانه یادشــده )۱5 درصد( را دارند، از ســهولت 
بیشتری برخوردار خواهد بود. معاون اعتبارات بانک 
توســعه صادرات ایران تصریح کرد: این بانک به 
شرکت هایی تسهیالت بدون وثیقه اعطا می کند که 
صورت های مالی شفاف خود را با امضا و مهر تأیید 
حسابرس به بانک ارائه دهند، در غیر اینصورت باید 
وثیقه ای مناسب به بانک معرفی کنند. ساعدی فر 
اعالم کرد: اگر شرکتی تعهدات ارزی خود را طبق 
آخرین فهرســت اعالمی بانک مرکزی ایفا کرده 
باشد، بر اساس اختیاراتی که به سیستم بانکی کشور 
اعطا شــده، می تواند تسهیالت تا مبلغ 5۰ میلیارد 
ریال در قبال ارائه کامل مدارک اظهارنامه مالیاتی 
از بانک توسعه صادرات ایران دریافت کند. وی در 
ادامه خاطرنشان کرد: هرچند برای ما مهم است که 
تسهیالت اعطایی بانک صرف صادرات شود اما اگر 
در مسیر صادرات مشتریان منع قانونی به وجود آمد، 

جریمه ای برای عدم انجام تعهد صادراتی مشتریان 
برای ایشان در نظر گرفته نمی شود. ساعدی فر در 
مورد مقررات تغییرکاالی صادراتی، گفت: از آنجایی 
که در سیســتم بانکی ما قوانین بانکداری اسالمی 
رعایت می شــود، مشــتریان ملزمند تغییر برنامه 
صادراتی خود را کتباً به شعبه ذیربط اطالع داده و 
اسناد صادراتی مرتبط را به موقع به بانک ارائه دهند 

تا مشکلی برایشان ایجاد نشود.

تدوام صدر نشینی بیمه آسیا و رشد ۷2۰ درصدی در سودآوری

 بیمه آسیا در نیمه نخست سال جاری سه 
هزار ۷54 میلیارد تومــان حق بیمه تولید 
کرد و همچنین ۳4۱ میلیارد تومان ســود 
خالص شناسایی کرد و به هر سهم ۱4۸۲ 
ریال ســود اختصاص داد.  شــرکت بیمه 
آســیا صورت های مالی شش ماهه منتهی 
به پایان شــهریور ماه سال 99 )حسابرسی 
نشده( را منتشــر کرد. این شرکت بیمه ای 
که رکورد تولید بیشــترین حق بیمه را در 
بین ۲۳ شــرکت خصوصی بیمه ای در چند 
سال گذشته در اختیار دارد در نیمه نخست 
ســال جاری هم این جایگاه را با تولید سه 
هزارو ۷54 میلیــارد تومان حق بیمه حفظ 
کرد و نســبت به نیمه نخست سال گذشته 
۲9 درصد حق بیمه خــود را افزایش داد و 
یک هزارو ۸۰۷ میلیارد تومان خسارت بیمه 

گذاران این شرکت را جبران کرد. این برند 
خوش نام بیمه ای که یکی از گسترده ترین 
شــبکه های بیمه ای کشور را در اختیار دارد 
در ایــن دوره زمانی در آمد حق خود را ۳۲ 
درصد افزایش داد و به رقم ســه هزار ۸4 
میلیارد تومان رساند این رقم در دوره مشابه 
سال گذشــته دو هزارو ۳۳۱ میلیارد تومان 
بود. عملکرد بســیار مطلوب بیمه آسیا هم 
در بخــش عملیات بیمه گری و هم بخش 
سرمایه گذاری این شــرکت بورسی را به 
سود خالص ۳4۱ میلیارد تومانی رساند که 
جهش ۷۲۰ درصدی نســبت به شش ماه 
نخست سال گذشته داشت و نسبت به ۱۲ 
ماه سال گذشته نزدیک ۱۱۲ درصد افزایش 
یافته است. بیمه آسیا در این دو فصل 4۱۳ 
میلیارد تومان ســود انباشــته ثبت کرد که 

نسبت به دو فصل سال گذشته ۱9۷ درصد 
افزایش داشته اســت و همچنین برای هر 
ســهم یک هزارو 4۸۲ سود شناسایی کرد 
که شاهد رشــد ۷۱9 درصدی بوده است. 
این شرکت بورسی در طول این دوره شش 
ماهه 69 درصد سرمایه گذاری های کوتاه 
مدت و ۱۲۱ درصــد موجودی نقدی خود 
را نســبت پایان سال گذشــته افزایش داد 
و حقوق صاحبان ســهام آن با افزایش 5۲ 

درصدی به رقم ۷64 میلیارد تومان رسید.

رئیــس کل بیمه مرکــزی در بازدیــد از صندوق بیمه 
کشاورزی، فراگیری بیمه محصوالت کشاورزی را گامی 
مؤثر در راســتای رونق صادرات در صنعت کشــاورزی 

عنوان کرد.
به گزارش هفته نامه تدبیر تازه به نقل ازاداره کل روابط 
عمومی و امــور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا 
سلیمانی، در نشست مشــترک بیمه مرکزی و صندوق 
بیمه کشاورزی بر اهمیت و نقش بیمه در توسعه صنعت 
کشــاورزی تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی 
کشور، بخش کشــاورزی از رونق خوبی برخوردار است 
که با فراگیری بیمه، رشــد آن می تواند چند برابر شود. 
وی افزود: هدف از این بازدید، آشنایی با سازو کار، نحوه 
صدور بیمه نامه و پرداخت خســارت بیمه کشاورزی بود 
که خوشبختانه صندوق بیمه کشاورزی بسیار نظام مند 
و با تکیه بر شــرکت های دانش بنیان و ســازمان های 
مربوطه عمل کرده و سامانه های خوبی راه اندازی کرده 
است. دکتر ســلیمانی گفت: بیمه های زیادی در کشور 
در قالب صندوق فعالیت می کنند که اگر تجمیع شــود، 
ضریب نفوذ بیمه افزایش می یابد. در این زمینه ضرورت 

دارد که ارتباط اطالعاتی از طریق ســامانه های مختلف 
بین صنعت بیمه کشور و صندوق ایجاد شود. وی افزود: 
ضریب نفوذ بیمه در کشــور ۲. 5 است که اگر خدمات 
بیمه سالمت و صندوق بیمه کشاورزی نیز به آن اضافه 
شــود، ضریب نفوذ بیمه حدود ۳.6 می شود. ما آمادگی 
داریم برای تجمیع خدمات بیمه ای کشور اقدامات الزم 
را انجام دهیم تا رقــم و جایگاه واقعی خدمات بیمه ای 
در کشــور مشخص شــود. دکتر ســلیمانی با اشاره به 
اینکه ریسک بیمه محصوالت کشاورزی باالتر از سایر 

رشته هاست، گفت: محاســبه ریسک و نرخ فنی کمک 
می کند که صندوق با ســازو کار بیمه ای منطبق باشد و 
اگر این سازو کار فراهم شــود می توان ارتباط مطلوبی 
بین صنعت بیمه کشور و سایر نهادهای مرتبط با رویکرد 
بیمه گری برقرار کرد. رئیس شورای عالی بیمه در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به پیشنهاد تأسیس صندوق 
بازنشستگی اختیاری در کشــور گفت: با ارائه این طرح 
بیمه مرکزی بالفاصله وارد شده و اعالم کرد که ماهیت 
این صندوق شــباهت زیادی با بیمه های زندگی دارد و 
منطقاً باید زیر نظر بیمه مرکزی باشــد. دکتر سلیمانی 
با اشــاره به وابستگی صندوق بیمه کشاورزی به وزارت 
جهاد کشــاورزی و بانک کشاورزی گفت: این وابستگی 
به جهت حمایت های مطلوب این نهادها بســیار خوب 
است که ما عالقه مندیم در ارتباط با فعالیت های بیمه ای 
به شما خدمات بدهیم. رئیس کل بیمه مرکزی در پایان 
از زحمات صندوق بیمه کشاورزی قدردانی کرد و گفت: 
امیدوارم با حمایت های دولت از بخش کشاورزی و ارائه 
یارانه، ظرفیت بیمه کشــاورزی و به تبــع آن امنیت و 

اعتماد کشاورزان را افزایش دهد.

رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از صندوق بیمه کشاورزی:

 محاسبه ریسک و تعیین نرخ فنی به انطباق خدمات
صندوق بیمه کشاورزی با سازوکار بیمه ای کمک می کند

شــرکت بیمه تجارت نو، در شش ماهه اول سال جاری علی رغم 
تبعات شــیوع ویروس کرونا و دیگر مشــکالتی که بنگاه های 
اقتصادی با آن روبرو هســتند، موفق شــد برای هر سهم خود 
۱6۲۱ ریال ســود محقق کند که این مبلغ در مقایســه با مدت 

مشابه سال مالی گذشته رشد ۱۱۲۸ درصدی را نشان می دهد.
بنابرایــن گــزارش؛ تجارت نوکه ایــن روزها در بازار ســرمایه 
نیزکارنامه قابل قبولی دارد، توانست با ثبت عملکرد درخشان در 
نیمه اول سال جاری، سهامداران را به آینده روشن تر امیدوارکند. 
طبق صورت های مالی 6 ماهه منتهی به ۳۱ شــهریور 99، این 
شــرکت به ســود خالص ۲544 میلیارد ریالی دست یافته که از 
رشــد ۱۱۳5 درصدی خبر می دهد. در مدت مشــابه سال مالی 
قبل نیز ســود ۲۰6 میلیارد ریالــی را محقق کرد که با توجه به 
پرداخت خسارت های سنگین سیل و چند حادثه دیگر سود قابل 
قبولی محســوب می شــود. طبق صورت های مالی، با گذر سود 

عملیاتــی از مبلغ ۲5۸۲ میلیارد ریال، رشــد خیره کننده ۱۱۳5 
درصدی معــادل ۱۲ برابرافزایش، در این شــرکت رقم خورده 
اســت. همچنین ترازنامه 6 ماهه گویــای افزایش ۷9 درصدی 
سرمایه گذاری های کوتاه مدت “بنو” نسبت به سال مالی گذشته 
و جهش ۱۷5 درصدی ســرمایه گذاری های بلند مدت است که 
با توجه به افزایش ســرمایه گذاری های شــرکت درپروژه های 
کوتاه مدت و بلند مدت، می توان نتیجه گرفت که شــرکت روند 
ســوددهی را طی خواهدکرد. و اما نماد “بنو” در هفته های اخیر 
مورد اقبال ســهامداران قرارگرفته، بررسی جریان معامالت در 
یک ماه اخیر حاکی از آن اســت که سهام این شرکت روزانه با 
ســقف افزایش قیمت مورد معامله قرار می گیرد. حال با انتشار 
گزارش مثبت شــش ماهه می توان پیش بینی کرد فضای بازار 
ســرمایه برای تجارت نو مطلوب تر شــده و افراد بیشتری برای 

خرید سهام “بنو” صف بکشند.

بازخوانی صورت های مالی 6 ماهه “بنو”؛

سودعملیاتی تجارت نو ۱2 برابرافزایش یافت

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون با 
اشاره به فعالیت این بانک در کانال ها و مبادی رسمی 
و قانونی کشور تأکید کرد این بانک هیچ گونه فعالیتی 
در پیام رسان تلگرام ندارد. شهرام بخشا، رئیس اداره 
کل روابط عمومی بانک توســعه تعــاون با تأکید بر 
اینکه روابط عمومی این بانک با توجه به وظیفه ذاتی 
خود مبنی بر آگاهی بخشی و اطالع رسانی به عموم 
مــردم، در فضای مجازی به طور اعم و شــبکه های 
اجتماعی رســمی به طور خاص، حضور مســتمر و 
پررنگــی دارد، گفت: ارائه اطالعات درســت، دقیق 
و به موقع یکی از مهم ترین اصول در بانک توســعه 
تعاون است که همواره تالش کردیم با بهره گیری از 
تمام بســترها و ظرفیت های موجود در عرصه رسانه 
و اطالع رســانی آن را به صورت مســتمر و اصولی 
به انجام رســانیم. وی ضمن درخواســت از عموم 
هم وطنان در خصوص هوشــیاری و صحت سنجی 
مبادی دریافت اخبار و اطالعــات تأکید کرد: بانک 
توســعه تعاون هیچ گونه فعالیتی اعم از اطالع رسانی 
یا ارائه خدمات تســهیالت دهی در شبکه پیام رسان 
تلگرام نداشته و فعالیت کانال های تلگرامی با عنوان 

این بانک در قالب اعطای تســهیالت یا عضوگیری، 
بــه صورت تام و تمام، جعل عنوان بوده و اساســاً با 
بانک توســعه تعاون کاماًل بی ارتباط هستند. بخشا 
تصریح کــرد: بانک توســعه تعاون حــق پیگیری 
قانونــی در خصوص جعل نام و نشــان تجاری خود 
را توســط سوءاســتفاده کنندگان در فضای مجازی 
ازجمله متخلفین در پیام رسان تلگرام محفوظ می دارد 
و از روش هــای موجود قضایی برای اســتیفای این 
حق استفاده خواهد نمود. شــایان ذکر است در حال 
حاضر بانک توســعه تعاون در پیام رسان های ایرانی 
شــامل گپ، ایتا، بله، سروش و شبکه های اجتماعی 

اینستاگرام و آپارات حضور فعال دارد.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون تأکید کرد:

فعالیت کانال های تسهیالت دهی در تلگرام ذیل 
عنوان بانک توسعه تعاون، جعلی است

 بــا حمایت بانک ملی ایران بیش از ۷۲۲ 
هزار بنگاه اقتصادی در شش ماه نخست 
امسال برای رونق بازار و کسب و کار خود 

تسهیالت دریافت کردند.
به گزارش هفته نامه تدبیر تازه به نقل از 
روابط عمومی بانک ملی ایران، در شــش 
ماه ابتدای امســال ۷۲۲ هزار و 59۳ فقره 
تسهیالت بانک ملی ایران به ارزش 69۲ 
هزار و ۷۰9 میلیــارد ریال به بخش های 
مختلف کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت 
و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و... 
پرداخت شده است. سهم بخش کشاورزی 
و صنایــع تبدیلی از تســهیالت پرداختی 
بانک ملی ایران بــه بخش های مختلف 

اقتصادی طی این مدت، بالغ بر ۳۸ هزار و 
55۰ فقره به ارزش ۲5 هزار و 5۲۷ میلیارد 
ریال بوده اســت. همچنین از ابتدای سال 
جاری تا پایان شــهریورماه، هفت هزار و 
۷۷۳ میلیارد ریال تســهیالت در ۱۷ هزار 
و ۸۷۰ فقره به بخش مسکن و ساختمان 
پرداخت شده است. همچنین این بانک در 
راستای حمایت از بخش صنعت و معدن 
کشــور در مدت مذکور بالغ بر ۱6۰ هزار 
و ۷5۱ میلیــارد ریال تســهیالت در ۲۱ 
هــزار و 5۲5 فقره پرداخت کرده اســت. 
بنگاه هــای بخش بازرگانی نیز ۸4 هزار و 
۱9۷ فقره تسهیالت به ارزش ۸۸ هزار و 
46 میلیارد ریال دریافت کرده اند. همچنین 

ســهم بخش خدمات نیز از مجموع این 
تسهیالت 56۰ هزار و ۲۷۷ فقره به ارزش 
4۰9 هــزار و ۲۱۳ میلیارد ریال و ســهم 
بخش صادرات نیــز ۱۷4 فقره به ارزش 

یک هزار و ۳99 میلیارد ریال بوده است.

۷22 هزار فقره تسهیالت بانک ملی ایران برای رونق بنگاه های اقتصادی
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مدیرعامل فالی پرشیا
با محاسبه خدمات فرودگاهی بر مبنای 

دالر مخالفیم

مدیرعامل یک ایرالین داخلی مطرح کرد: وقتی شرکت فرودگاه ها 
یک شــرکت ایرانی است و پول رایج کشــور هم ریال است بر 
چه مبنایی باید هزینه خدمات را بر مبنای دالر محاســبه کنند؟ 
ایــن اتفاق در حالی انجام می گیرد که ایرالین ها به هیچ عنوان 

درآمد ارزی ندارند. یونس دقیق کیا مدیرعامل شرکت هواپیمایی 
فالی پرشیا با اعالم اینکه شرکت فرودگاه ها هزینه خدمات را بر 
مبنای دالر از ایرالین ها اخذ می کند، اظهار داشت: در حال حاضر 
شرکت فرودگاه ها هزینه نشست و برخاست پروازها در فرودگاه ها 
بر اســاس نرخ دالر محاســبه می کند. وی در ادامه توضیح داد: 
همه شرکتهای هواپیمایی داخلی نسبت به این موضوع اعتراض 
داشته اند. ما در نشستی که با وزیر داشته ایم مراتب اعتراض خود 
را نســبت به این مسئله عنوان کردیم. دقیق کیا در پاسخ به این 
ســؤال که واکنش وزیر در این باره چه بود، تصریح کرد: ایشان 
تصور می کردند که ما درآمد ارزی داریم این در حالی اســت که 

به جز شــرکت هواپیمایی ایران ایر و ماهان هیچ ایرالینی پرواز 
خارجــی ندارد. مدیرعامل این شــرکت هواپیمایی با ابراز به این 
مســئله که ســایر ایرالین ها که به صورت محدود و پروازهای 
فوق العاده به اســتانبول و یا مســقط پرواز دارند، قراردادشان با 
چارترکننده به صورت ریالی اســت. او در پاسخ به این سؤال که 
توجیه شرکت فرودگاه ها نســبت به این موضوع چیست، گفت: 
شرکت فرودگاه ها به دلیل اینکه یک شرکت دولتی است می گوید 
باید این موضوع به تصویب هیئت دولت برسد. در حال حاضر با 
دالر ۳۰ هزار تومانی پرداخت خدمات فرودگاهی با محاسبه ارزی 

کار را برای شرکت های هواپیمایی بسیار سخت کرده است.

حمل و نقل

در عصری که صنایع با ســرعتی چشمگیر حرکت 
صعودی خود را به ســمت اســتفاده از نوآوری های 
مدرن شتاب داده اند، صاحبان صنایع مقاصد خود را 
عمدتاً توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی می دانند. با 
این مقدمه ســؤال اصلی محققان صنعت ریلی اروپا 
آن اســت که آیا قطار پرســرعت تورین – لیون در 
تأمین اعتبارات خود برای ادامه مسیر برای به سوی 
تکمیل شدن توفیق خواهد یافت؟ یکی از چالش های 
اخیر این ابر پروژه عظیم تأمین بخشی از منابع مالی 
۲5 میلیارد یورویی بوده است. البته این تمام مسئله 
نیست زیرا حواشی فراوانی اعم از سیاسی و اجتماعی 

ادامه حیات پروژه را تهدید می کند.
»آدل بارتی« پژوهشگر ریلی که در مورد چالش های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پروژه راه آهن پرسرعت 
تورین – لیون مطالعه می کند در بخشــی از گزارش 
خود به طوالنی شــدن زمان پروژه و بروز وقفه های 

متناوب در طول اجرای پروژه اشاره نموده و می افزاید 
که اتحادیه اروپا، فرانســه و ایتالیا سال هاست که بر 
روی ایــن پروژه بزرگ و زیربنایی کار می کنند. وی 
چنیــن ادامه می دهد که در صــورت بهره برداری از 
پروژه زمان ســیر میان میالن و لندن به سه ساعت 
تقلیــل می یابد. این خط آهن در ادامه ســیر خود از 
تورین در ایتالیا گذشته و به لیون در فرانسه می رسد. 
دکتر بارتی همچنین می افزایــد تکمیل این پروژه 
عالوه بر ایجاد امکان روابط تجاری ســهل میان دو 
کشــور می تواند به نحو مؤثری بــه رونق اقتصادی 
سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک کند. طرح 
این پروژه که اختصاراً TAV نامیده می شــود برای 
نخستین بار در سال ۱99۰ مطرح شد. در اواخر دهه 
9۰ میــالدی تصور عموم بر آن بــود که این پروژه 
با طی مســافت ۲۷۰ کیلومتر و عبور از تونل 5۷/5 
کیلومتــری که از دل رشــته کوه های آلپ می گذرد  

صرفاً تورین را به لیون متصل می سازد.
در حوزه حفر و احداث تونل که بخشــی از مســیر 
این خط ریلی را تشــکیل می دهد تاکنون پیشرفت 
فیزیکی ۸۰ درصد بوده است که عمده آن در خاک 
فرانســه بوده است و ۲۰ درصد باقی مانده مربوط به 
تعهدات ایتالیا در تکمیل پروژه اســت که همچنان 
با چالش انجام مواجه اســت. در این زمینه مشاهده 
می شــود که پروژه مزبور بارهــا و بارها با توقف و 
تأخیر در انجام فعالیت ها مواجه شــد که تبعات این 
تأخیر و توقف ســبب ایجاد هزینه های فراوان شد. 
مجموع این مسائل ســبب شد که پروژه یادشده به 
کانون اختالفات سیاســی در ایتالیا بدل شود تا آنجا 
که دو حزب دارای اکثریت قدرت در مورد این پروژه 
به کرات باهم نزاع و اختالف داشــته اند. این نزاع ها 
بر افکار عموم مردم نیز تأثیر داشته است تا آنجا که 
اعتراضات شدید مردم محلی را در برداشته و دولت 

را وادار به واکنش نموده است. با توجه به کاهلی های 
عامدانه ایتالیا بــرای انجام تعهدات پروژه، چنین به 
نظر می رسد که طرح مزبور در موعد مقرر یعنی سال 
۲۰۳۰ افتتاح نشود. هرچند با توجه به آثار و مزایای 
اقتصادی و زیست محیطی همچنان بخش هایی نظیر 
حفر تونل و تکمیل مسیر ریلی ادامه دارد اما تأخیرات 

نیز قابل مالحظه است.
»اســتفان گوگینو« مدیر بخــش تحقیقات پروژه 
راه آهن پرســرعت تورین – لیون می گوید در حال 
حاضر ۲5 کیلومتر از حفاری تونل به اتمام رســیده 
که بخشی از آن از دل رشته کوه های آلپ می گذرد. 
الباقی مســیر ریلی به صورت روزمینی اســت. وی 
می افزاید باوجود موانع بســیار پــروژه همچنان در 
بخش های مختلف فعال است مثاًل ما روزانه ۱5 الی 
۲۰ متر تونل حفر می کنیم. البته این تنها ۱6 درصد 
از کل پروژه اســت که با بودجه معادل ۱/5 میلیارد 

یورو فعالیت می کند. وی در ادامه می گوید این پروژه 
یکی از بزرگ ترین تونل های ریلی جهان اســت که 
در مســیر لیون تا تورین قــرار دارد. از طرفی نکته 
مهم حواشی پروژه است که از آن جمله می توان به 
ناآرامی های سیاســی اشاره کرد که در صورت عدم 
همگرایی گروه های سیاسی و اجتماعی در خصوص 
ادامه فعالیت پروژه، امکان افتتاح تا سال ۲۰۳۰ وجود 
نخواهد داشت. هرچند بهره برداری عملیاتی تا سال 
۲۰۳۰ یک هدف مهم محســوب می شود اما بروز 
تأخیرها نیز ســبب ایجاد وقفه و بروز مانع در مسیر 
تکمیل پروژه شده است. از سوی دیگر حزب اقلیت 
ایتالیا سال هاســت با ایجاد جو علیه پروژه تبلیغات 
فراوانی به راه انداخته است. استدالل آن ها این است 
که بودجه هنگفت پــروژه می تواند صرف کارهای 
دیگر شــود. آن ها همچنین آســیب بــه بافت بکر 
رشته کوه های آلپ در اجرای پروژه را از دالیل مهم 
خود عنوان کرده اند. این جوسازی درنهایت سبب شد 

نخست وزیر مناقصه های ساخت تونل و احداث راه را 
به حالت تعلیق درآورد.

هرچند پس از مدتی تحت تأثیر فشار رسانه و مردم 
نخست وزیر دســتور ادامه فعالیت های تکمیل طرح 
را صادر نمود. در طرف دیگر نیز حزب ســالوینی و 
ســایر احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی با رد 
ادعای حزب رقیب به بیان مزایای زیســت محیطی 
پروژه پرداخته اند و عنوان کرده اند که طرح می تواند 
سفرهای کارآمدی را میان کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا ایجاد نماید. طبق نظرسنجی های صورت گرفته 
بیش از ۷۰ درصد مردم ایتالیا خواهان ادامه و تکمیل 
طرح هستند. بااین حال دولت ایتالیا باید گزارش جامع 
تصمیمات و اقدامــات خود را درباره طرح حداکثر تا 
پایان ســال جاری به اتحادیه اروپــا دهد. اتحادیه 
اروپا امیدوار است با رفع موانع و اجرایی شدن طرح 
بسیاری از مشکالت ترابری میان کشورها برطرف 

شود.

نگاهی به چالش های راه آهن پرسرعت تورین – لیون
 پژمان صالحی

معــاون امور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی، بســته تخفیف ها و تسهیالت ارائه شده 
به صاحبان کاال و سرمایه گذاران بخش خصوصی 

در بنادر کشور را تشریح کرد.
فرهــاد منتصــر کوهســاری دربــاره تخفیف ها و 
تســهیالت ارائه شــده به صاحبان کاال و سرمایه 
گذاران در بنادر کشــور، اظهار داشــت: در راستای 
حمایــت از بخش خصوصی؛ ۱6 بنــد مدنظر قرار 
گرفته که اولین بند آن مربوط به صنعت بانکرینگ 
اســت، تمامی واحدهای شناور ســوخت رسان که 
به امر سوخت رســانی مبــادرت می کنند  منحصراً 
صددرصــد در حقوق و عــوارض و هزینه الیروبی 

مشمول تخفیف می شوند.
وی ادامــه داد: تمامی شــناورهای رو-رو در بنادر 
شمالی کشور؛ ۸۰ درصد تخفیف در حقوق، عوارض 
و هزینه، تمامی شناورهای زیر GT۱۰۰۰ با مالکیت 
ایرانی در جنوب کشــور؛ مشمول 5۰ درصد تخفیف 
در حقوق و عوارض، تمامی شناورهای ساخته شده 
در مجتمع های کشتی ســازی مشــمول صددرصد 
تخفیف در حقــوق و عوارض، تمامی شــناورهای 
کانتینربر در بنادر شــمالی و جنوبی کشور؛ مشمول 
۲5 درصد تخفیف در حقوق، عوارض و هزینه توقف 
و نیز تمامی شناورهای ایرانی متردد به بنادر شمالی 
و جنوبی کشــور؛ مشــمول ۱۰ درصــد تخفیف در 

حقوق، عوارض و هزینه می شوند.

معــاون امور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی با اشــاره به اینکه کشتی های مسافری، 
بار-مسافر و کروز اعم از ایرانی و خارجی با سفرهای 
داخلــی و بین المللی؛ مشــمول 9۰ درصد تخفیف 
در حقــوق، عوارض و هزینه می شــوند، بیان کرد: 
کاالهای صادراتی در تمامی بنادر کشــور؛ مشمول 
صددرصــد تخفیف در عوارض و ۲5 درصد تخفیف 
در هزینه ها هســتند و برای کاالهای ترانزیتی نیز 
صددرصــد تخفیف در عوارض و 5۰ درصد تخفیف 
در هزینه هــا مدنظر قرار گرفته شــده اســت. به 
گزارش ســازمان بنادر و دریانوردی، کوهساری با 
بیان اینکه برای تمامی شــناورهای حامل کاالهای 

اساســی و کاپوتاژها در بنادر مبدأ و مقصد؛ تخفیف 
5۰ درصد در حقــوق، عــوارض و هزینه ها لحاظ 
شده اســت، گفت: برای شناورهای متردد بین بندر 
شهیدکالنتری و شهیدبهشــتی به منظور بارگیری 
کانتینرهای صادراتی و ترانزیتی صددرصد تخفیف 
در هزینه شــیفتینگ )هزینه جابجایی( لحاظ شده 
است. وی افزود: مدت معافیت کاالهای مواد معدنی 
در بندر شهیدبهشتی چابهار به مدت ۳ ماه از تاریخ 
ورود بــه بندر در نظر گرفته شــده اســت و میزان 
تخفیف برای هزینه THC )هزینه تخلیه و بارگیری 

کانتینر( و خدمات جانبی ۱۰ درصد خواهد بود.
کوهســاری؛ همچنین با بیان اینکــه کانتینرهای 
یخچالی در بنادر شــمالی و جنوبی وارداتی مشمول 
۲۰ درصد تخفیف در THC هســتند، اظهار داشت: 
بنادر شــمالی  همچنین کانتینرهــای یخچالی در 
و جنوبی صادراتی در مجموع مشــمول 45 درصد 

تخفیف در THC هستند.
معــاون امور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی ادامه داد: بســته مشوق های تعرفه ای و 
ســرمایه گذاری در بندر شهیدبهشتی چابهار شامل 
تخفیف ۸۰ درصدی در بخــش حقوق و عوارض، 
تخفیــف تا ســقف ۸۰ درصــدی در بخش هزینه 
توقف، تخفیف تا سقف 6۰ درصدی در بخش هزینه 
راهنمایی و یدک کشــی و نیز تخفیف تا سقف 9۰ 

درصدی در بخش هزینه THC است.

تخفیف صد درصدی عوارض برای تمامی کاالهای صادرتی و ترانزیتی در بنادر کشور

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بازدیدی که از متروی 
تهران داشــت از عملکرد خوب شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تقدیر 
کرد وگفت: نیاز شــرکت بهره برداری متروی تهران برای تعمیرات اساســی تا 
ســال ۱4۰۳ بیش پنج هزار میلیارد تومان اســت و این سازمان در حال بررسی 

راهکارهای کمک به این شرکت است.
بــه گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان تهران صبح روز 
پنجشــنبه یکم ابان ماه 99 از قسمت های مختلف ایستگاه های خطوط یک، دو، 
چهــارو پنج، پایانه های غرب )صادقیه( و جنوب )فتح آباد( و مراکز کنترل فرمان 

متروی تهران بازدید کرد.
مسعودشفیعی در پایان این بازدید با اشاره به دو مسئله اساسی ترافیک و آلودگی 
هوا که پایتخت با آن مواجهه است گفت: تنها راه حل قطعی رفع معضل ترافیک 

تهران و شهرهای اقماری مترو است.
وی افزود: از ۲۰ ســال گذشته برای توســعه خطوط مترو کار شده اما مسئله ای 
که از سمت دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته بهره برداری از مترو است که اگر 
جدیت درآن نداشــته باشیم به اثر بخشی الزم که مد نظر داریم نخواهیم رسید.

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان تهران به آمــار و اطالعاتی که 
در خصوص بهره برداری مترو در این بازدید ارائه شــده بود اشــاره کرد و گفت: 
تاکنون امکان اســتفاده از ظرفیت تمامی خطوط ساخته شده به وجود نیامده این 
در حالیســت که بعد از دو دهه بهره برداری تجهیزات نیار به اورهال دارد اما این 

کار اساسی انجام نشده است.
شــفیعی در ادامه گفت: امروز از نزدیک وضعیت بهره برداری را دیدم و امیدوارم 

بودجه اختصاصی برای شــرکت بهره برداری متروی تهران محقق شود.
وی تصریح کرد: در سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران تاکنون بودجه ای 

برای بهره برداری تخصیص داده نشده است.
 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهرانخاطرنشان کرد: با توجه به 

نگاهی که دولت به مترو دارد این کار محقق خواهد شــد.
وی گفــت: دانش تخصصی که در این مجموعه انباشــته شــده حاصل دو دهه 
تجربه متخصصین بهره برداری اســت که برای افزایش بازدهی نیاز به امکانات 

دارند.
شــفیعی تصریح کرد: در شــرایط فعلی مترو عملکرد خوب و قابل قبولی دارد و 

باید از آن تقدیر کرد.
در ادامــه نایب رییــس هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت بهره برداری متروی 
تهــران و حومــه نیز در ادامه گفت: نــاوگان ریلی به تعمیرات نیــاز دارد و این 
موضوع بیشــتر از قبل مورد توجه قرار گرفته ســعی کرده ایم زمان این تعمیرات 

از حد استاندارد عبور نکند.
نوبخت با اشاره به اینکه بعضی از قطارها به دلیل نیاز به تعمیرات متوقف هستند 
گفــت: امیدواریم با مســاعدتی که دولت محترم دارد بودجــه مورد نیاز اورهال 

قطارها تأمین شــود تا با همین ناوگان بخشی از نیاز شهروندان را تأمین کنیم.

وی همچنین به اهمیت تعمیر نگهداری پله های برقی اشاره کرد و افزود: خرابی 
پله هــای برقی به اندازه خرابی قطارها برای ما مهم اســت. در حال حاضر بیش 
از 9۰۰ پلــه برقی داریم که نگهداری جاری آنها را انجــام می دهیم و راجع به 

اورهال آن ها هم اقدام کردیم.
مدیر عامل شــرکت بهره برداری متــروی تهران و حومه افــزود: بحث اوراق 
مشــارکتی که 5۰ درصد دولت و 5۰ درصد شهرداری ها آن را تضمین می کنند 
صرف زیر ســاخت می شود امیدواریم هزینه های مورد نیاز برای بهره برداری نیز 
با توجه به نگاه مثبتی که دولت دارد محقق شــود تا بتوانیم بودجه الزم را برای 

بخش اورهال ناوگان و پله برقی که اعداد ســنگینی است را تأمین کنیم.

راهکارهای پدافند غیرعامل نسخه اثربخش برای کاهش خسارات در بحران ها است و 
اجرای ضابطه مند آن، می تواند از وارد شــدن آسیب های جدی به تجهیزات، تأسیسات 

حیاتی و تلفات انسانی جلوگیری کند.
زیرساخت ها، محور فعالیت ها در بخش های مختلف کشور هستند و مراقبت از آن ها نیز 
از مهم ترین وظایف مدیران برای استمرار فعالیت ها و خدمات دهی است. این وظیفه به 
ویژه در شرایطی که تهدیدات پیچیده تر و متفاوت تر از همیشه است، بیشتر اهمیت خود 
را نشان می دهد و تالش برای افزایش تحمل و تاب آوری زیرساخت ها در مقابل خسارات 

احتمالی رویدادها، راهبردی موفق برای مدیران محسوب می گردد.
یقیناً، نگرش نســبت به این موضوع بر افزایش ســاختارها اولویت دارد و آموزش این 
مفاهیــم، مدیریت بحران های احتمالی را نیز تســهیل می نماید. باید باور عمومی برای 
مصون ســازی دارایی ها در هر سیستمی اتفاق بیافتدکه نقش و سهم مدیران نیز بیش 
از هر زمان دیگری در این زمینه نمود یابد و بهترین ابزار برای توســعه این مفاهیم در 
مدیران و کارشناســان، آموزش و آگاهی دادن اســت تا جاییکه عباراتی مانند؛ رصد و 
پایش، هشدار دهی، تشخیص و تصمیم، کنترل، محافظت، پیشگیری، بازیابی و باز توانی 
منابع، بیشترین کاربری را در محاورات روزمره اداری مورداستفاده قرار گیرند. راهکارهای 
پدافند غیرعامل نســخه اثربخش برای کاهش خســارات در بحران ها اســت و اجرای 
ضابطه مند آن، می تواند از وارد شــدن آسیب های جدی به تجهیزات، تأسیسات حیاتی 
و تلفات انســانی جلوگیری کند. این راهکارها، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفًا 
با بهره گیری از فعالیت های فنی و مدیریتی اســت. مکان یابی، اعالم خبر، پیشــگیری، 
سازه های امن، واحدهای پشتیبان، آموزش، مانور و آمادگی و ... شاخصه های تالش هایی 
به ظاهر کوچک، اما بسیار مهم و حیاتی برای بقاء زیرساخت ها در مواقع بحران هستند. 
در پدافند غیرعامل همه نیروهای سازمان نقش مؤثری ایفا می کنند و مشارکت عمومی، 

ضریب اطمینان سیستم ها را در رعایت اصول پدافند غیرعامل باال خواهد برد.

کســب امنیت پایدار در توســعه، تولید علم و ارتقاء دانش، کاهش آســیب پذیری ها در 
تهدیدات، دستیابی به زیرساخت های امن، ایجاد ساختار و عملیات تداوم خدمات رسانی 
در شرایط بحران، ارتقاء بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی ها، از مهم ترین دستاوردهای 
رعایت الزامات پدافند غیرعامل می باشند. پرواضح است که هوانوردی با مفاهیم پدافند 
غیرعامل سازگاری دیرینه دارد و بسیاری از الزامات پدافند غیرعامل در ایجاد سامانه های 
هوانوردی، لحاظ گردیده اند. طرح های اضطراری در پروازها و فرودگاه ها، ســامانه های 
پشــتیبان، تعدد سیســتم ها و حتی حضور کمک خلبان در پروازها و برخی موارد دیگر، 
مصادیق پدافند غیرعامل هستند که در هوانوردی رعایت می گردند. لیکن، تنوع تهدیدات 
در انواع بحران های احتمالی سایبری، کالبدی، زیستی، شیمیایی، تروریستی، اقتصادی 
و ... مدیران و مســئوالن بخش های مختلف این صنعت را برای ایجاد زیرساخت های 
ایمن با هدف خدمت رســانی پایدار، ناگزیر بــه رعایت همه الزامات پدافند غیرعامل در 
اجرای طرح ها و پروژه ها می نماید که این، تفکر راهبردی برای بقاء در همه شرایط است.
*جانشین رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل و ارتباط غیرقابل انکار آن با مفاهیم هوانوردی

اکرم فیض آبادی

علی لطفی*

اختصاص ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان به بهره برداری متروی تهران
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 
سال پنجم شماره 194

رییس جامعه هتلداران ایران خبر داد

تعطیلی ۳۰ درصد هتل ها و بیکاری دو 
سوم شاغالن

رییس جامعه هتلداران ایران از تعطیلی ۳۰ درصد هتل ها و بیکاری 
دو ســوم نیروی شاغل در این بخش خبر داد. جمشید حمزه زاده در 
تشریح وضعیت هتل های کشور به دنبال رکود بزرگ گردشگری با 
شیوع ویروس کرونا، گفت: در وضع موجود که هتل ها مسافر ندارند، 
حدود ۳۰ درصد از این واحدهای اقامتی ترجیح داده اند تعطیل بمانند. 

بقیه هم با اعمال تخفیف های ویژه تا ۷۰ درصد باز مانده اند. میزان 
خســارت و زیان مالی واردشــده به هتل ها تا پایان شهریورماه نیز 
۸5۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. او افزود: هتل ها ماه ها است 
که مسافر ندارند و میانگین اقامت در کل کشور زیر ۲۰ درصد است. 
حتی هزینه های آب و برق را نمی توان تأمین کرد. ترجیح بســیاری 
بر تعطیلی هتل ها است، چون هزینه نگهداری حتی نسبت به قبل از 
کرونا بیشتر شده است. با این حال در برخی شهرها امکان تعطیلی 
وجود ندارد، اگر آن هتل بسته شود، دیگر جای مناسبی برای اقامت 
وجود ندارد. او ادامه داد: برای حل مســاله آب و برق هتل ها حدود 
یک ماه اســت که به وزیر نیرو نامه نوشــته و درخواست همراهی 

کرده ایم اما هنوز جوابی نداده اند. با آن که ســتاد کرونا مصوب کرد 
هزینه آب و برق به تعویق بیافتد اما کماکان شاهد تهدید و قطع آب 
و برق هتل ها هســتیم. حمزه زاده اضافه کرد: اداره مالیات به نسبت 
وزارت نیرو همراه تر بوده اســت، هرچند مــا دنبال معافیت مالیاتی 
ســال های 9۸ و 99 هســتیم اما تا کنون نتیجه نگرفته ایم. رییس 
جامعه هتلداران درباره بیکاری گســترده ای که در این بخش اتفاق 
افتاده اســت، گفت: دو سوم نیروی شاغل در صنعت هتلداری بیکار 
شده است. سازمان تأمین اجتماعی هم بیمه بیکاری آن ها را کامل 
پرداخت نکرده اســت. چند ماه وقت رسیدگی داده اند اما بسیاری از 

نیروهای تعدیل شده هنوز پول کامل را دریافت نکرده اند.

گردشگری

دره دارانداش یکی از دیدنی های شــگفت انگیز استان 
آذربایجان شــرقی اســت. از این دره اعجاب آور در ۲4 

کیلومتری شهر زنوز می توانید دیدن کنید.
دره دارانداش که به نام دره گوورچینلیق نیز شــناخته 
می شــود؛ مقصدی پرهیجان بــرای طبیعت گردان و 
عالقه مندان به ســفرهای ماجراجویانه است. با سفر به 
ایــن دره حیرت انگیز، در کنار تفریــح و لذت بردن از 
زیبایی های این مکان؛ آدرنالین خونتان بیشتر می شود 
و لحظاتی را پیش رو خواهید داشت که شاید تاکنون در 

هیچ جای دیگر تجربه نکرده باشید.

پس اگــر به دنبال یک روز پر هیجان و تکرارنشــدنی 
هســتید، با کجارو در ســفر به ســرزمین آذربایجان و 

دره گردی در دره دارانداش همراه باشید.
معرفی دره دارانداش ��

ســفر این بار کجارو به مکانی است که پیوندگاه آب و 
صخره ها اســت. جایی که رود آق چای با عبور خود از 
میان صخره ها و سنگ های سخت، دره ای تماشایی به 
نام دارانــداش را در دل طبیعت زیبای زنوز ایجاد کرده 
است. این رود با عبور خود، دل صخره ها را شکافته است 
و با ایجاد داالن هایی آب رو، موجبات به شهرت درسیدن 
این مکان را فراهم کرده اســت. این داالن ها مأمن و 

پناهگاه کبوتران و پرندگان نیز است.
فاصله صخره هــای دره دارانداش بیــن دو تا ۱۰ متر 
است و به هزارتویی افســانه ای می ماند که آدمی را به 
یاد صحنه هــای فیلم های پر ماجرا می اندازد. طول این 
دره به 5۰۰ متر می رسد و جریان هفت آبشار تماشایی، 

زیبایی آن را دو چندان کرده است.
چرا این دره دارانداش نام دارد؟ ��

این دره تماشایی نام های مختلفی دارد. دارانداش، داران 
داش و درندشــت از جمله آن ها است که داش در زبان 
ترکی به معنای سنگ است و شاید دلیل به کار بردن این 

اسم به خاطر وجود صخره ها و سنگ ها باشد.
گوورچینلیق، گورچینیک دره ســی و دره گورچینیک؛ 
از دیگر نام هایی است که محلی ها برای دره دارانداش 
به کار می برند. دلیل ایــن نام گذاری بی ارتباط با وجود 
کبوتران و پرندگان در داالن ها و البه الی صخره های 
دره نیست؛ به گونه ای که با پیمایش این دره و در طول 

مسیرتان، آن ها را می بینید.
دره گوورچینلیق ��

دره دارانــداش یکی از جاهای دیدنی مرند در اســتان 
آذربایجان شــرقی است که در ۲4 کیلومتری زنوز و در 
نزدیکی روســتای هریس یا هوروز قــرار دارد. البته در 
این منطقه روســتای به اســم دارانداش وجود دارد؛ اما 
هریس به این دره نزدیک تر است. این دره در دامنه های 
جنوب شــرقی ارتفاعات کیامکی و دامنه کوه زیدر قرار 
دارد که یکی از مناطق تحت حفاظت محیط زیست این 

استان است.
آدرس دره دارانداش: استان آذربایجان شرقی، شهرستان 

مرند، ۲4 کیلومتری شهر زنوز
فاصله تبریز تا دارانداش: ۱4۸ کیلومتر؛ حدود دو ساعت 

و ۳۰ دقیقه
E4556 N۳۸4۱ :موقعیت جغرافیایی

برای دره نوردی در دارانداش باید کوله ســفر را ببندید 
و رهســپار شمال غرب کشور شــوید. برای رسیدن به 
این دره، دو مســیر پیش رو دارید که متناســب با حال 

و احوالتــان با طی کــردن هر یک از آن هــا، مکانی 
شگفت انگیز و خارق العاده را در برابر چشمانتان خواهید 

دید.
مسیر اول ��

اگر به همراه خانواده راهی این دره گوورچینلیق می شوید، 
زمان کافی ندارید یا حال و حوصله طی کردن مســیر 
طوالنی و پر فراز و نشیب را ندارید، توصیه می کنیم این 

مسیر را در پیش بگیرید:
بعد از رسیدن به استان آذربایجان شرقی از مسیر ارتباطی 
تبریز به مرند وارد مسیر شهرستان زنوز شوید و سپس از 
روستاهای زنوزاق و روستای هریس )هوروز( عبور کنید. 
جاده ای که به روســتا می رسد، بعد از روستای کوهکمر 
حدود 6 تا هفت کیلومتر خاکی دارد که این مسیر خاکی 
مسیر مناسبی حتی برای سواری های کوچک است. بعد 
از رسیدن به روستای هریس، می توانید با گذر از باغات 
و سرسبزی های این روستا به دره گوورچینلیق برسید که 

طی این مسافت زیبا حدود نیم ساعتی بیشتر نمی شود.
مسیر دوم ��

از ســوی دیگر، اگر اهل ماجراجویی و هیجان هستید 
و وســایل مناسب ســنگ نوردی و صخره نوردی را هم 

به همراه دارید، مسیر دوم را در پیش بگیرید:
این مســیر طوالنی تر اســت و قباًل مسیر دسترسی به 
روستای هریس به شمار می رفت و طی کردن آن برای 
وســایل نقلیه سخت است. برای پیمودن این راه باید از 
سه راه دارانداش به سمت روستای هریس بروید و از آنجا 
بعد از دو ساعت و پانزده دقیقه پیاده روی و صخره نوردی 

به دره دارانداش یا همان دره گوورچینلیق برسید.
بهترین زمان سفر به دره دارانداش ��

بدون شــک بهار هنگامه سفر به دامان طبیعت، به ویژه 
دره نوردی و بهره بردن از هوای مطبوع آن اســت. پس 
کوله بار ســفر را در بهار مهیا و خود را آماده یک تفریح 

فوق العاده مهیج در دره دارانداش است.
بدیهی اســت که این دره با داشتن آب وهوای خنک و 
دل پذیر، مقصدی عالی برای فرار از گرمای تابســتان و 
داشــتن یک آب تنی فراموش نشدنی است پس سفر به 

گوورچینلیق را در فصل تابستان فراموش نکنید.
در ضمن یادتان باشــد با توجه به سردسیر بودن منطقه 

آذربایجان، در فصل های بارندگــی از رفتن به این دره 
خودداری کنید یا حداقل تجهیزات الزم را به همراه داشته 

باشید.
نــکات ایمنی و تجهیــزات الزم برای بازدید از دره  ��

دارانداش
رفتن به طبیعت و دره تماشایی و بکر داران داش شروع 

سفری ماجراجویانه و البته پرخطر نیز است بنابراین:
سعی کنید به همراه تورهای طبیعت گردی حرفه ای و تور 
دارانداش به این دره سفر کنید یا حداقل از راهنمایان و 

مردمان محلی راهنمایی بگیرید.
برای دره نوردی در دارانــداش باید مهارت های کافی و 
تکنیک های الزم در دره نوردی و آمادگی بدنی مناسبی 
داشته باشید؛ چراکه هم پیاده روی طوالنی و هم صعود و 

فرود از صخره ها را پیش رو دارید.
برای پیمایش دره دارانداش تجهیزات فرود مانند طناب، 

کاله ایمنی و... به همراه داشته باشید.
جاهای دیدنی اطراف دره دارانداش ��

بعــد از دره نوردی در دارانداش حتمــاً از طبیعت بکر و 
دل نواز این منطقه و سایر جاهای دیدنی زنور هم دیدن 
کنید. روســتای پلکانی زنوزق، روســتای هورزو مرند، 
روســتای عیش آباد، روستای اویندین، سد زنوز از دیگر 

جاذبه های این منطقه به شمار می روند.
با طبیعت دوست و مهربان باشیم ��

تصور نکنید حاال که دل به طبیعت زدید و به یک مکان 
بکر رفته اید می توانید زباله هایتان را رها کنید و مشکلی 
پیش نخواهد آمد. اگر این گونه فکر می کنید؛ باید گفت 
سخت در اشتباه هستید؛ چراکه محیط زیست و طبیعت 
متعلق به همه اســت و از بین رفتن و نابودی آن برابر 
اســت با از بین رفتن و نابودی همه انســان ها؛ پس در 

حفظ آن کوشا باشید.

اکرم زمانی نوری

چادر زدن و نکاتی که باید رعایت کنید

چادر زدن در طبیعت یک روش کم هزینه برای گذران 
شب در سفر و تجربه ای همراه با یادگیری بسیار است؛ 

اما اصولی دارد که بهتر است از آن مطلع باشیم.
روی آوردن به ســفرهای طبیعت محور و ماجراجویانه 
رغبــت گردشــگران بــه چــادر زدن در طبیعت را 
افزایش داده است. به طوری که حتی با وجود افزایش 
اقامتگاه های بوم گردی و استراحتگاه های بین راهی، 
بسیاری از گردشگران ترجیح می دهند تا شب خود را 
در چادر ســپری کنند؛ اما از آنجا که هر کاری اصول 
خود را دارد، اصول کمپینگ نیز باید رعایت شود تا هم 
ایمنی ســفر باال برود و هم لذت ما از بیتوته در دامان 
طبیعت دوچندان شود. کجارو قصد دارد تا نکات مهم 

چادر زدن در طبیعت را به شما یادآوری کند.
چادرها در انواع مختلف و برای کاربری های متفاوتی 
تولید شــده و مورد اســتفاده قــرار می گیرند. به طور 
کلــی می توان چادرهــا را به دو دســته تخصصی و 
غیرتخصصی تقسیم کرد. منظور از این تقسیم بندی 
نوع کاربری آن اســت. بعضی چادرها که ما به عنوان 
چادر مسافرتی می شناسیم و تقربیا در همه خانواده ها 
یافت می شــود، از نوع غیرتخصصی هستند و بعضی 
چادرها برای کوهنــوردی، دیواره نوردی و صعودهای 
بلند در ارتفاعات پوشــیده از برف طراحی و ســاخته 

شده اند و از نوع تخصصی هستند.
انواع چادرهای مســافرتی دونفره، چهارنفره، 6 نفره و 
هشت نفره، چادرهای مخصوص کودکان و نوجوانان 
و حتی چادرهای مدل تنت برای دور هم جمع شدن در 

طبیعت، تولید شده و در بازار موجود هستند.
در یک تقســیم بندی دیگر، چادرها به انواع چادرهای 
فنری، چادرهای عصایی و چادرهای اتوماتیک تقسیم 

می شوند.
چادرهای فنــری معمواًل وزن باالیــی دارند و برای 
سفرهای خانوادگی بین شهری مناسب هستند. این ها، 
همان چادرهایی هســتند که در تعطیالت تابستان و 
نوروز و آخر هفته ها در کنار ســواحل و حاشیه جنگل 
به چشم می خورند؛ اما چادرهای عصایی در مقابل وزن 
کمتر و استقامت بیشــتری دارند. این چادرها از یک 
رویه و چند پایه مقاوم از جنس فایبرگالس ســاخته 
می شوند. بیشتر چادرهای کوهنوردی، صخره نوردی و 
طبیعت گردی از نوع چادرهای فنری به شمار می روند 

و کاماًل حرفه ای هستند.
چادرهای اتوماتیک نیز از تعدادی ستون و بازو تشکیل 
شده اند و به پارچه چادر متصل هستند. زمانی که این 
ســتون ها و پایه ها را باز می کنید، چادر به خودی خود 

سرپا می شود.

بعضــی چادرهــا دارای چند اتاق مجزا هســتند که 
می توانید از آن ها به عنوان آشپزخانه و انبار مواد غذایی 
استفاده کنید. این چادرها برای کمپ های طوالنی و 

حرفه ای کاربرد بیشتری دارند.
نحوه چادر زدن در طبیعت ��

 اگر قصد دارید در طبیعت چادر بزنید باید چادر خود را 
متناسب با اقلیم منطقه انتخاب کنید؛ اما در هرصورت 
همراه داشــتن یک چادر ضد آب یا پوش اضافه برای 

چادر محتاطانه تر است.
برای کمــپ زدن مکان امنی را انتخــاب کنید. اگر 
به صورت گروهی ســفر می کنیــد، چادرها را نزدیک 
به هم و به شــکل دایره یا نیم دایره مســتقر کنید تا 
بیشــترین امکان ارتباط با یکدیگر و بیشترین میزان 

امنیت را داشته باشید.
اگر هوا ابری بود و احتمال بارندگی وجود داشت، حتمًا 
قبل از خواب، دور چادر را شیار باریکی حفر کنید تا آب 

را به سمت دیگری هدایت کنید.
انتخاب مکان مناسب برای چادر زدن ��

برای اســتقرار چادر سطح صافی و بدون سنگ ریزه و 
خار و خاشــاک را انتخاب کنید تا هم از پاره شــدن 
چادر جلوگیری کنید و هم خواب راحت تری داشــته 
باشــید. شیب محل استتقرار چادر بهتر است بیشتر از 

۱۰ درجه نباشد.
چادر را کمی دورتر از آتش مستقر کنید. جنس پارچه 
چادر بسیار قابل اشتعال است و امکان آتش سوزی در 

اثر وزش باد وجود دارد.
چادر خــود را در نزدیکی محل اســتراحت حیوانات 
وحشی مستقر نکنید. گوسفندسراها نیز مکان مناسبی 
برای کمپ زدن نیســتند؛ چون حشرات موذی خواب 
راحت را از شما خواهند گرفت. همچنین توجه کنید که 
نزدیک به النه مورچه ها و کندوی زنبورها چادر نزنید.

مکان های مرتفع و ســتیغ قله ها بــرای کمپ زدن 
مناسب نیستند، چون احتمال صاعقه در این مکان ها 

وجود دارید.
چادر زدن در برف ��

اگر بر روی برف چادر می زنید، محلی را انتخاب کنید 
که در مسیر بهمن نباشد. توجه کنید که زیر نقاب های 
برفی هم نمی تواند مکان مناســبی برای کمپ زدن 
باشد؛ چراکه احتمال ســقوط برف و ماندن چادر زیر 

بهمن وجود دارد.
محلی را برای اســتقرار کمپ خود انتخاب کنید که 
خشک باشد. گل و الی چادر و ابزار سفر شما را کثیف 
می کنــد. حتی کمی رطوبت در ســطح زمین، خواب 

راحت را از شما خواهد گرفت.
در حریم رودخانه ها و هرجایی که خطر ســیل وجود 

داشته باشد، نمی توانید چادر خود را برپا کنید.
میخ چادر طبیعتگردی ��

 بهتر اســت محلی را که برای استقرار کمپ خود بنا 
می کنید، خاک سســتی نداشته باشد. چون درصورت 
سست بودن زمین نمی تواند میخ های چادر را محکم 

کنید.
برای جلوگیری از ورود حیوانات موذی و گزنده و نفوذ 
سرما و باد و باران به داخل چادر، دریچه چادر را فقط 

هنگام ورود و خروج باز کنید.
برای چــادر زدن از محل های مجاز برای کمپ زدن 
استفاده کنید تا هم امنیت بیشتری داشته باشید و هم 
به زیســتگاه حیوانات و پوشش گیاهی منطقه آسیب 

نزنید.
همیشــه احتمال سقوط اشیایی مانند سنگ را در نظر 
بگیرید. کمپ خــود را در زیر دیواره های و صخره ها 

مستقر نکنید.
چادر را طوری مســتقر کنید که درب آن به سمت باد 
باشد تا از ورود حشرات موذی به داخل چادر جلوگیری 

کنید.
پیش از بردن وسایلی مانند کوله پشتی به داخل چادر، 
اول خوب آن را وارســی کنید که مبادا کثیف باشد یا 

مار و عقرب وارد کوله شما شده باشد.
زیرانداز چادر باید بزرگ تر از سطح چادر باشد. می توانید 
بعد از نصب چادر، لبه های زیرانداز را به ســمت باال 
بکشید تا از ورود آب به داخل چادر، در هنگام بارندگی 

جلوگیری شود.

ثابت گذاری چادر با استفاده از باتوم ��
 اگر میخ چادر همراه خود نداشــتید، کیسه ای را پر از 
ســنگ کنید و طناب چادر را به آن ببنید. چادر خود را 
به این طریق در برابر وزش باد ثابت نگه دارید. برای 
ثابت نگه داشــتن چادر از باتوم هم می توانید استفاده 

کنید.
توجه: بعد از اتمام برنامــه و جمع کردن چادر محیط 
اطــراف را به خوبی وارســی کنید تا وســیله ای جا 
نگذاشــته باشید. آتش را خاموش کنید و تمام زباله ها 
را جمع کنید و با خود به شهر ببرید. بعضی از زباله ها 
که پســماند مواد غذایی است، می تواند مورد استفاده 
حیوانات قرار بگیرد؛ اما مواد پالســتیکی و شیشه ای 
را با خود به شهر برگردانید و به ایستگاه های بازیافت 

تحویل بدهید.
نکاتی برای نگهداری و محافظت از چادر ��

درســت که چادر را برای حفاظت از جان خود در برابر 
باد، باران، گرما و ســرما می خریم؛ اما نگه داری، عمر 
طوالنی و تمیز نگه داشــتن چادر کامــاًل به خود ما 
بستگی دارد. در ادامه نکاتی برای نگهداری از چادر را 

به شما گوشزد می کنیم:
چادر از جنس پارچه ساخته می شود؛ پس امکان پاره 
شدن آن در اثر تماس با اشیای تیز و برنده وجود دارد. 
توصیه می کنیم میخ ها و میله های چادر را در محفظه 
مخصوص خود و به طور جداگانه نگهداری کنید تا از 
آسیب زدن به چادر جلوگیری شود. از قراردادن میخ ها 

و دیرک ها در البه الی چادر خودداری کنید.

هیچ وقت چادر را به صورت خیس جمع نکنید؛ اما اگر 
در شــرایطی مجبور به این کار شدید، بالفاصله چادر 

را باز کنید و اجازه بدهید در هوای آزاد خشک شود.
بهتر اســت برای چادر خود حتماً یــک زیرانداز تهیه 
کنیــد. زیرانداز چادر شــما را از کثیف یا پارگی در اثر 

تماس با خار و سنگ حفاظت می کند.
بندهــای چادر را بیش از حد نکشــید؛ چون این کار 
ممکن اســت باعث پاره شدن بندها و بدنه چادر شود. 
بندها باید در حدی کشیده شوند که چادر را در مقابل 

باد ثابت نگه دارند.
زیپ های چادر را از دوطرف باز کنید و برای باز و بسته 
کردن آن از دو دست خود استفاده کنید. زیپ ها را به 

صورت صاف و بدون زاویه باز و بسته کنید.
هرگز اجاق گاز را در داخل چادر روشــن نکنید. چون 
این کار می تواند هم منجر به آتش ســوزی شود و هم 
خطر مرگ ناشی از خفگی را به دنبال داشته باشد. حتی 
چادر خود را با فاصله ای دورتر از آتش مستقر کنید تا 

در نتیجه وزش باد چادر شما دچار حریق نشود.
برای تمیز کردن چادر هیچ وقت از برس و مواد شوینده 
شیمیایی استفاده نکنید. بالفاصله بعد از پایان برنامه 
چادر را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید، پنجره ها را باز 

کنید و اجازه بدهید چادر در هوای تازه خشک بشود.
هرگونه پارگی حتی کوچک و آسیب جزئی را قبل از 
زیادتر شــدن آن و قبل از اجرای برنامه بعدی، کنترل 

و ترمیم کنید.
ظرفیت چادرها مشــخص اســت. یک چادر دونفره 
نمی توانــد برای چهار نفر مورد اســتفاده قرار بگیرد. 
تعداد افــراد باال باعث صدمه زدن به بدنه و دیرک ها 

را به دنبال دارد.
نکات مهم برای خرید چادر  ��

برای خریــد چادر بیش از آنکه بــه بودجه خود نگاه 
کنید باید کاربــری آن را در نظــر بگیرید. آیا هدف 
شــما از خرید چادر همین مسافرت های خانوادگی و 
یا کمپ های دوستانه است یا قصد دارید دیواره ای را 
صعود کنید و یا شبی را در کنار جان پناه قله ای مرتفع 

کمپ بزنید؟
ناگفتــه نماند که بیشــتر افــرادی که مشــغول به 
فعالیت هــای تخصصــی از قبیــل کوهنــوردی و 
دیواره نوردی یا صعودهای بلند هســتند همیشه این 
شــانس را دارند تا از تخصص و مهارت یک مربی یا 
همنــورد کهنه کار در خصوص خرید چادر بهره ببرند. 
با این حال بد نیســت این نکات مهم در خرید چادر را 

به خاطر بسپارید:
در هنــگام خرید تعداد نفــرات را در نظر بگیرید. آیا 
یک چادر مسافرتی خانوادگی می خواهید یا یک چادر 

کوهنوردی تــک نفره؟ باید بدانید کــه دقیقاً به چه 
منظوری و برای چه تعدادی قصد دارید چادر بخرید.

ضد آب بــودن در خرید چادر یک امتیاز محســوب 
می شود. ممکن است بخواهید شبی بارانی یا برفی را 
در طبیعت بگذرانید. چادر مسافرتی شما باید ضد آب 
باشد. در چادرهای تخصصی همیشه یک یا دو پوش 
دیگر وجود دارد که به »پوش دوم و ســوم« معروفند. 
این پوشش ها با کمی فاصله در باالی بدنه اصلی چادر 
قرار می گیرند و هم از نفوذ باران و برف به درون چادر 
جلوگیری می کنند و هم به دلیل وجود مقداری هوا در 
فاصله بین بدنه اصلی و پوش چادر، از هدر رفتن گرما 
به بیرون و نفــوذ باد و باران به درون چادر جلوگیری 

می کنند و شما را گرم نگه می دارند.
برای چادر خود حتماً یک زیرانداز چادر هم تهیه کنید. 
زیرانداز چادر باید ضد آب باشد تا اگر قصد شبمانی در 
منطقه برف خیز را داشتید از نفوذ برف به درون چادر 
جلوگیری کند. عالوه بر این بهتر است زیرانداز چادر 
تعدادی ســوراخ داشته باشد تا با استفاده از میخ چادر 

بتوان چادر و زیرانداز را در زمین مستقر کرد.
توجه: همیشــه تعدادی میخ اضافه چادر همراه خود 
داشته باشید. این میخ ها استفاده های بسیار زیادی در 
طبیعت دارند؛ البته مهم ترین استفاده آن همین ثابت 

نگه داشتن چادر در مقابل باد و باران است.
بعضــی چادرها ارتفاع بیشــتر دارنــد و همین باعث 
می شود تا رفت و آمد شما به داخل چادر راحت تر انجام 

شود یا برای تعویض لباس دشواری نداشته باشید.
تمام چادرها چه چادرهای مســافرتی و چه مدل های 
تخصصی تر باید دریچه هایی برای تهویه هوا داشــته 
باشند. این دریچه معمواًل توری هستند و یک پوشش 
ضــد آب هم دارند. دقت کنید چــادری که می خرید 
دریچه توری داشته باشــد تا امکان تهویه هوا برای 

شما وجود داشته باشد.
هنگام خرید چادر تمام درزها و زیپ ها را بررسی کنید 
و از ســالم بودن آن مطمئن باشید. اگرچه توصیه ما 
این اســت که حتماً از سایت ها و فروشگاه های معتبر 

خرید کنید.
چادر کوهنوردی ��

چادرهای کوهنــوردی و تخصصی تــر دیرک هایی 
دارند که بســته به نوع چادر بــه صورت ضربدری از 
باالی چادر عبور می کنند و بدون آن نمی توانید چادر 
خود را مســتقر کنید. پس هنگام خرید توجه کنید که 

دیرک های چادر را هم سفارش داده باشید.
بعضی چادرها دو اتــاق اضافه در دو طرف خود دارند 
که می توانید از آن برای نگه داری مواد غذایی، کفش 

و کوله پشتی استفاده کنید.

دره دارانداش کجاست؟

زهره خسروی
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انرژی

امارات متحده عربی و اسرائیل به تازگی توافق نامه  ای برای استفاده 
از خط لوله نفت »ایالت- اشکلون« امضا کردند.

این توافق نامه باعث می شود امارت نفت خام خود را از طریق این 
خط لوله، بدون نیاز به عبور از کانال سوئز، از دریای سرخ به دریای 
مدیترانه منتقل کند. اسرائیل و امارات چندی پیش توافقنامه صلح 

و عادی سازی روابط امضا کردند.
خط لوله ایالت-اشکلون ��

این خط لوله بندر ایالت در جنوب اسرائیل )شمال دریای سرخ( را 
به بندر اشکلون اسرائیل در دریای مدیترانه متصل می کند. 

این خط لوله سال ها قبل )۱969( به صورت مشترک توسط ایران 
و اسرائیل ساخته شد. ایران سهم 5۰ درصدی در ساخت و مالکیت 
این خط لوله دارد اما بعد از انقالب 5۷، اســرائیل ســهم ایران را 

توقیف کرد.
این خط لوله ۲54 کیلومتر طول دارد. امارات قصد دارد با استفاده از 

این خط لوله، نفت خود را به اروپا صادر کند. 
 تا قبل از انقالب 5۷، این خط لوله، مسیری برای انتقال نفت ایران 

به اسرائیل و اروپا بود.
تاسیســات ذخیره نفت در سواحل اسرائیل.  توافق نامه جدید اجازه 

می دهد نفت خام امارات از خط لوله ای از طریق دریای ســرخ به 
مدیترانه برسد بدون اینکه نیازی به استفاده از کانال سوئز در خاک 
مصر باشــد. این خط لوله در گذشــته و با سرمایه  گذاری مشترک 

ایران و اسرائیل ساخته شده بود
تاسیسات ذخیره نفت در اسرائیل ��

دولت ایران درباره این خط لوله، از اسرائیل شکایت کرده و خواهان 
دریافت سهم خود از این خط لوله است.

فایننشال تایمز در این مورد نوشت: پس از ۲ دهه داوری و قضاوت، 
دادگاه ســوئیس در سال ۲۰۱6 حکم داد که اسرائیل برای توقیف 
این خط لوله، بیش از یک میلیارد دالر به ایران بدهکار اســت اما 
اســرائیل از پرداخت این مبلغ به »کشور دشمن« خودداری کرده 
است. استفاده اسرائیل از این خط لوله نیز باعث خشم ایران است.

خط لوله »ایالت- اشکلون« برای کمک به اسرائیل شکل گرفت 
تا در صورت بســته شدن کانال ســوئز مصر مسیری برای انتقال 
نفت اسرائیل وجود داشته باشد. کانال سوئز به عنوان مرسوم ترین 
مسیر انتقال نفت که تحت کنترل مصر است پس از جنگ 6 روزه 
اعراب و اســرائیل در سال ۱96۷ )۱۳46( بسته شد. جنگ 6 روزه 
اعراب و اسرائیل بین مصر، سوریه و اردن  از یک طرف و اسرائیل 

از طرف دیگر رخ داد.
»فایننشــال تایمز« نوشــت: اســرائیل و امــارات متحده عربی 
توافق نامه های گسترده ای را با میانجگری آمریکا امضا کردند تا بر 
وزن عادی سازی روابط بیفزایند. عادی سازی روابط باعث شد تا این 
کشــور حوزه خلیج فارس پس از دهه ها پشتیبانی از فلسطینان به 

سمت اسرائیل متمایل شود.
براساس یکی از این توافق نامه ها اسرائیلی ها می توانند بدون ویزا به 
امارات سفر کنند. امارات اولین کشور عربی است که چنین اجازه ای 

را به اسرائیلی ها داده است.

اســرائیل هم در مقابل، همین حق را برای طرف مقابل قائل شده 
است و شهروندان امارات می توانند بدون ویزا به اسرائیل سفر کنند.

این اقدام که باید در ابتدا از ســوی پارلمان های هر دو طرف تائید 
شود باعث رونق و تقویت شرکت هوایی-دولتی »امارات« خواهد 

شد.
شرکت هواپیمایی امارات تالش دارد مشتریان شرکت هوایی »ال 
عال« )El Al ( اسرائیل را به سمت خود جذب کنند. شرکت هوایی 
»ال عال« اسرائیل پس از شیوع کرونا با ورشکستگی و فروپاشی 

تقریبی مواجه شده  است.

بایزید مردوخی، کارشناس اقتصاد: 

رویکرد غلط خام فروشی 
نفت در همه دولتهای بعد 
از انقالب ادامه داشته است

مردوخی گفت: رویکرد غلِط خام فروشی که پیش از انقالب 
شــروع شــد،  در دولت های پس از انقالب هم ادامه پیدا 
کرد تا بتوان به این نتیجه رســید کــه »تنبلی دولت ها« 
موجب شــده نتوانیم از نفت استخراجی به دست آوردهای 

با ارزش  تری برسیم. 
دولت روحانی در شــرایطی ماه های آخر دوره اش را تجربه 
می کنــد که تحریم و به ویژه کاهش زیاد درآمدهای نفتی 
وضعیتــی غیرقابــل تحمل را پیش روی کشــور و مردم 

گذاشته است.  
»بــا وجود همیشــگی بــودن تحریم، با چــه تغییرهایی 
می توانیم از نفت بهره وری بیشــتری در راســتای ترمیم 
فضای کدر اقتصادی ببریم« این ســوالی است که شرایط 
وخیم روز باعث شده اذهان عمومی را به خود مشغول کند. 
بایزید مردوخی،  کارشناس اقتصاد ، در گفت وگو با نفت ما،  
در این باره اظهار داشت: ایران از زمانی که نفت ملی شد، تا 
به امروز که قریب به 4۲ سال از استقرار جمهوری اسالمی 
می گذرد، اســاس اقتصادش را بر پایــه نفت تنظیم کرده 
است. الزم به تذکر است که چنین حالتی هم موهبت هایی 
دارد و هم تبعات منفی ای که در راستای توسعه اقتصادی 

ایجاد مانع  کرده اند. 
ایــن چهره که پیش از انقالب در دســتگاه های اقتصادی 
عهده دار مســئولیت بود، در ادامه گفت: نفت می تواند منبع 
عظیم مالی باشــد و شــریان اقتصاد کشــور را به جریان 
بیاندازد. اما اصرار بی منطقی به خام فروشــی و کم توجهی 
عجیــب برای تالش جهت راه انــدازی تولید فراورده های 
نفتی باعث هدررفِت این ثروت گرانقدر ملی شــده است. 
نکته عجیــب چیزی جز این نیســت که رویکــرد غلِط 
خام فروشــی که پیش از انقالب شروع شد،  در دولت های 
پــس از انقالب هم ادامه پیدا کــرد تا بتوان به این نتیجه 
رســید که »تنبلی دولت ها« موجب شــده نتوانیم از نفت 

استخراجی به دست آوردهای با ارزش  تری برسیم. 
او همچنین تصریح کرد: اصرار به خام فروشی در شرایطی 
اســت که ایران برای راه اندازی پاالیشگاه های نفتی هم 
بودجــه الزم را دارد و هم  اینکــه متخصصین امر آمادگی 
ایــن کار مهــم را دارند. همچنیــن باید گفــت، نیروی  
کاِر ایرانی نســبت بــه نیروی کار در کشــورهای منطقه 
ارزان تر هســتند. این موضوع ها نشان می دهد دولت های 
ایــران برای راه اندازی خط تولیــد فراورده های نفتی هیچ 
محدودیت یا مانعی ندارند. کافی است تصمیم گیران به این 
تصمیم برســند که روند خام فروشی را قطع کرده و تولید 
فراورده های نفتی را به عنوان هدفی بسیار مهم و تاثیرگذار 

در دستور کار قرار بدهند. 
مردوخی در ادامه افزود: مناســبات ایران با نظام بین الملل 
به گونه ای اســت که کشــور ما همیشه ســایه هزینه ساز 
تحریم را بر باالی ســر خود احســاس می کند. به عنوان 
مثــال در این ۳۰ ماهی که ایاالت متحده آمریکا از برجام 
جدا شــد، فروش نفت ایران در بازارهای جهانی به شدت 
افت کرد. حاال نه تنها نمی توانیم به دنیا به میزان استاندارد 
نفت صادر کنیم ، بلکه بــرای تولید فراورده های نفتی هم 
دست مان کوتاه اســت. نتیجِه چنین حالتی چیزی جز این 
نمی تواند باشــد که درآمدهای دولت بــه یکباره کاهش 
چشمگیری پیدا می کند و باطبع آن مردم روز به روز فشار 

بیشتری را به لحاظ معیشتی متحمل می شوند. 
وی توضیح داد: در واقع اگر توجه الزم و اهتمام کافی برای 
راه اندازی پاالیشگاه های نفت و گاز شود، با توجه به اینکه 
کشــور ما از ابزار رونق تولید بهره مند اســت  هم وضعیت 
به هم ریخته اقتصاد کشــور را ترمیم می کند و هم اینکه به 
فضای ســرد و بی روح اشتغال سر و سامان می دهد. با این 
حال، واقع بینی به این حکم می دهد که منتظر تغییر شرایط 
مدیریت نفتی نباشیم. یعنی کما فی السابق همچنان فقط به 
خام فروشــی چشم  خواهیم داشت و هم در شرایط تحریم، 

درآمد کشور با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. 
بایزید مردوخی در پایان گفت: از دولت دوازدهم این توقع 
مــی رود که در ماه های پایانی دوره فعلی با در نظر گرفتن 
بحران های بی شمار کشــور، با نگاهی دقیق و کارشناسی 
امور را رصد کنند تا بلکه از این طریق ،  گره ِ کور معیشــت 

باز شود و مردم به آرامش نسبی الزم برسند.

تحیل روز

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی مطرح کرد؛

سهم 60درصدی عراق از 
بنزین صادراتی ایران

ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: در 
حال حاضر 6۰درصد از بنزیــن صادراتی ایران راهی بازار عراق 

می شود.
»ســید حمید حسینی« با بیان اینکه به دلیل تحریم ها نمی توان 
میــزان بنزین صادراتی را اعالم کــرد،  ادامه داد: با این حال 6۰ 

درصد از بنزین صادراتی ایران جذب بازار عراق شده است.
وی افزود:  در حال حاضر روند صادرات فرآورده های نفتی مطلوب 

است و تمام محموله های عرضه شده نیز خریداری می شود.
حسینی با بیان اینکه فرآورده های نفتی در بورس عرضه می شوند، 
 تاکید کرد:  این فرآورده ها بعد از خرید توسط بخش خصوصی به 

کشورهای هدف صادر می شود.
وی ادامه داد:  بــرای انتقال پول صادرات فرآورده های نفتی و از 
جمله بنزین مشکلی وجود ندارد و پول یا از طریق صرافی ها و یا 

به صورت ارز از سوی خریدار پرداخت می شود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: در خصوص 
دریافت پول گاز و برق صادراتی ایران به عراق نیز با پیگیری های 
وزیر نیرو و رئیس کل بانک مرکزی ایران گشــایش هایی اتفاق 

افتاده که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.
وی بــا بیان اینکه بــرای دریافت این پــول، تغییراتی در بانک 
مرکزی و بانک عراق بوجود آمده اســت، گفت: این خوشــبینی 
هست که مساله حل شود و طبق آن روند، پول را دریافت کنیم.

طلب 5 میلیارد دالری ایران از عراق
به گفته حســینی، صادرات برق و گاز هر روز بین دو کشــور در 
جریان اســت با این حال آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 
کــه طلب ایران از عراق در حوزه صــادرات گاز و برق 5 میلیارد 

دالر است.
وی ادامــه داد: عراقی ها قبول کردند که این پول را بپردازند زیرا 

بخشی از این پول در حسابی در بانک مرکزی عراق است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی تاکید کرد: در 
این روند قرار است شرکت های ایرانی، از شرکت های بین المللی 
خرید کرده و فاکتور خرید را بانک مرکزی عراق از همان حساب 

پرداخت کند.
وی افزود:  از آنجا که در شــرایط فعلی تامین کاالهای اساســی 
و دارو در اولویت کاری دولت اســت،   به نظر می رسد بیشترین 
خرید از محل پول صادرات برق و گاز به عراق صرف واردات این 

محصوالت به کشور شود.
  ایران در بهار امسال روزانه تا ۳۲ میلیون متر مکعب گاز به عراق 

صادر می کرده که این عدد در تابستان بیشتر نیز بوده است.
از ســوی دیگر، صادرات فرآورده های نفتی ایران به عراق نیز در 
جریان اســت و حتی با وجود کرونا با قدرت ادامه دارد. این مهم 
با افزایش گازرســانی در سراسر کشور طی هفت سال گذشته و 

صرفه جویی در مصرف سوخت مایع محقق شده است. 

افزایش صادرات روغن موتور از ایران 
 دورنمای سودآوری ایرانول 

در شش ماهه دوم 99
در شش ماهه نخست سال جاری صادرات روغن موتور ایران 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که به 
گفته معاون فروش شــرکت نفت ایرانول، این شرکت در بین 
شــرکت های داخلی، با رشــدی ۱6 درصدی در صادرات در 
صدر قرار گرفته و پیش بینی ها حکایت از افزایش سودآوری 

سهام بورسی این شرکت در شش ماهه دوم سال دارد.
به گــزارش روابط عمومی ایرانول؛ صنعت تولید روانکارها در 
ایران امــروزه با چالش های فراوانــی در عرصه تولید مواجه 
است. تحریم ها این صنعت را هم بی نصیب نگذاشته و تهیه 
مواد اولیه و مشــکالت حمل و نقلی از سویی و قیمت گذاری 
نامتناسب از ســویی دیگر این صنعت را هم دچار مشکالت 
بسیاری کرده اســت. با این حال در 6 ماهه اول سال جاری 
افزایش صادرات این صنعت نســبت به سال گذشته افزایش 
داشــته و شرکت  های ایرانی در فروش روغن در بازار خارج از 
کشــور موفق بوده  اند و هرجایی که مازاد عرضه وجود داشته 
با تزریق به بازارهای خارجی توانســته اند آورده  ارزی برای 

کشور به ارمغان بیاورند.
در حال حاضر 4 کارخانه تولید روغن موتور در داخل کشــور 
فعال است که شرکت نفت ایرانول یکی از این تولید کننده ها 
اســت. افزایش ۲4 درصدی فروش کل این شــرکت نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل نشان از عزم جدی تیم جوان این 
شــرکت برای توسعه تولید و فروش در این صنعت و افزایش 
ســهم بازار دارد. معاون فروش ایرانول با اشــاره به اینکه در 
سال جاری شرکت نفت ایرانول در فروش مقداری صادراتی 
پیشرو بوده است، گفت:» مقدار صادرات شرکت نفت ایرانول 
در مقایسه با مدت مشابه سال 9۸ رشد ۱6 درصدی داشته و 
با اختالف در صدر جدول پیشرفت در میان رقبا قراردارد. امیر 
عظیمی با بیان اینکه ایرانول از منظر رشد صادراتی شرکت ها 
نسبت به مدت مشابه سال قبل باالترین میزان رشد را داشته 
است، افزود: بر اســاس آمار منتشر شده شرکت نفت ایرانول 
در مقایســه با مدت مشابه در ســال 9۸ رشد ۱۷درصدی را 
در فروش صادراتی )ریالی( تجربه کرده اســت. از نظر میزان 
صــادرات پس از ایرانول به ترتیب شــرکت نفت بهران با 9 
درصد رشــد، شــرکت نفت پارس با  ۷درصد رشد نسبت به 
مدت مشــابه سال 9۸ در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. 
عظیمــی ادامه داد: در فروش کل مقداری نیز شــرکت نفت 
ایرانول در صدر جدول قرار دارد که با ۲۰ درصد رشــد نسبت 
به مدت مشــابه در ســال 9۸ ، بیشــترین  مقدار رشد را به 
خود اختصاص داده اســت و ما تالش داریم نیمه دوم ســال 
نیز این آمار افزایشــی باشــد. عظیمی با بیان اینکه یکی از 
مهمترین دارایی و سرمایه شرکت ها سهم بازار است، تصریح 
کرد: ایرانول ســهم بازار باالی ۳۰ درصدی کسب کرده که 
براساس استراتژی تدوین شده به دنبال این است که تا سال 
۱4۰۰ فروش انواع روغن موتــور را به بیش از ۲۰۰ میلیون 

لیتر برساند.

رییس کانون انجمن جایگاه داران ســوخت گفت:با توجه به منع 
رفــت و آمد در برخی از شــهر ها به دلیل شــیوع کرونا، مصرف 

سوخت در کشور ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
صالحی رییس کانون انجمن جایگاه داران ســوخت، درباره میزان 
فروش ســوخت در جایگاه های سوخت کشــور گفت: با توجه به 
تعطیالت اخیر در کشــور و منع رفت و آمد در برخی از شهر ها به 
دلیل شیوع کرونا، مصرف ســوخت ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده 

است.

 رییس کانون انجمن جایگاه داران سوخت ادامه داد:در حال حاضر 
میانگین مصرف بنزین در کشــور عدد ۷4 میلیون لیتر در روز را 

نشان می دهد.
او  درباره میزان مصرف بنزین ســوپر در کشور گفت: با توجه به 
اینکه بنزین سوپر لیتری ۳ هزار و 5۰۰ به فروش می رسد مصرف 
آن در کشــور کم است، از ســال گذشته که سهمیه بندی بنزین 

اتفاق افتاد، مصرف سوخت هم کمتر شد.
صالحی با بیان اینکه در ســال 99 فروش بنزین سوپر در جایگاه 
های سوخت 6۰ درصد کاهش داشته است، گفت: از زمان افزایش 
قیمت بنزین و حذف یارانه  بنزین ســوپر، اســتقبال مردم از این 
سوخت کمتر شد اســت، به طوری که در اواخر سال 9۸ مصرف 

بنزین سوپر ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد.
رییس کانــون انجمن جایگاه داران ســوخت گفت: متاســفانه 
جایگاه های ســوخت در چندین ســال گذشــته بابــت فروش 
بنزیــن ضــرر کرده اند زیــرا تبخیر بنزین بســیار باال اســت و 
متاســفانه شــرکت های تابعه وزارت نفت آن را بــرای جایگاه 
داران ســوخت جبران نمی کننــد و با توجه بــه افزایش قیمت 
 بنزین در ســال گذشــته و شــیوع بیمــاری کرونــا هیچگونه 
حق العملی برای جایگاه داران سوخت در نظر گرفته نشده است.

وزیر نفت پس از تحریم وزارت نفت و مدیران نفتی از سوی وزات 
خزانه داری آمریکا از پایان دوران یکجانبه گرایی آمریکا نوشــت و 

تاکید کرد: صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست.
بیژن زنگنه شــامگاه دوشــنبه )پنجم آبان ماه( پس از تحریم از 
ســوی وزارت خزانه داری آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه 
مجازی توئیتر نوشت:  »تحریم من و همکارانم واکنش منفعالنه 

به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت 
است. دوران یکجانبه گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت 
نفت ایران از پا نخواهد نشست. هیچ دارایی هم در خارج از ایران 

ندارم که شامل تحریم شود.
جان و مال و آبرویم فدای ایران.«

طبق اعالم وزارت نفت، وزارت خزانه داری آمریکا شامگاه دوشنبه 
)پنجم آبان ماه( بیژن زنگنه، وزیر نفت، وزارت نفت و سازمان های 
مرتبط با آن را تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانــه داری آمریکا چندین نهاد و شــخص مرتبط با وزارت نفت 

ایران را در فهرست تحریم ها قرار داده است.
شرکت های تابعه وزارت نفت ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، شــرکت خطوط لوله و ارتباطات نفتی ایران، شرکت ملی 
مهندسی و ساخت نفت ایران، شرکت پاالیش نفت آبادان، شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی شازند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 

شرکت هایی هستند که تحریم شده اند.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، مسعود کرباسیان مدیر عامل شرکت 
ملی نفــت ایران، نصراهلل سردشــتی، مدیرعامل شــرکت ملی 
نفتکش ایران، علیرضا صادق آبادی، مدیر عامل پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، بهزاد محمدی، مدیر عامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و  علی اکبر پورابراهیم، مدیر عامل شرکت نیکو 

در لیست تحریم های جدید آمریکا قرار گرفتند.

در پی تحریم وزارت نفت اتفاق افتاد:

واکنش زنگنه به تحریم  مدیران نفتی از سوی آمریکا

رییس کانون انجمن جایگاه داران سوخت:

کرونا مصرف سوخت را کاهش داد

امارات از خط لوله ایران - اسرائیل نفت صادر می کند

به نام ایران به کام اسرائیل

 احتمال اُفت قیمت جهانی نفت 
به زیر 2۰ دالر

نماینده پیشین ایران در اوپک گفت:باتوجه به این که اوپک پالس 
میزان تولید نفت خود را کاهش داده اســت، اگر این روند ادامه پیدا 

کند، قیمت جهانی نفت به عددی کمتر از ۲۰ دالر خواهد رسید.
سید محمد علی خطیبی نماینده پیشین ایران در اوپک درباره آخرین 
تحوالت قیمت نفت در جهان با توجه به انتخابات پیش روی آمریکا 
گفت:به طور معمول در آمریکا قیمت گذاری انرژی میان جمهوری 
خواهــان و دموکرات ها با یکدیگر فــرق دارد و جمهوری خواهان 

بیشتر به بازار نفت اهمیت می دهند.او ادامه داد: رئیس جمهور بعدی 
آمریکا، ممکن است سیاست های جدیدی در حوزه انرژی و صنعت 
نفت پیش بگیــرد، ولی ترامپ به قرارداد هــای بین المللی چندان 
اهمیتی نمی دهد، ترامپ قول داده در دوره دوم ریاســت جمهوری 
خود محدودیت های تولید و برداشت گاز متان را کاهش دهد.نماینده 
پیشین ایران در اوپک افزود:با توجه به همه گیری بیماری کرونا در 
جهان،اقتصاد نه تنها در آمریکا بلکه در کل دنیا با اُفت روبه رو بوده 
است و انتخابات ریاست جمهور آمریکا برای بازار نفت مهم است زیرا 
هر چقدر اقتصاد محدود شــود قطعا انرژی کمتری استفاده می شود.

خطیبــی تصریح کرد:باتوجه به این که اوپک پالس میزان تولیدات 

خود را کاهش داده است و اگر این کاهش تولید ادامه پیدا کند، قیمت 
نفت در بازارهای جهانی به عددی کمتر از ۲۰ دالر خواهد رســید.او 
افزود: متاســفانه بیماری کرونا شوک بزرگی به بازار نفت وارد کرده 
است و کرونا  تمامی فعالیت های اقتصادی در جهان را محدود کرده 

که باعث اُفت قیمت جهانی انرژی شده است.
نماینده پیشین ایران در اوپک گفت:شیوع بیماری کرونا روی تقاضای 
نفت در جهان تاثیر گذاشــته و همین موضوع موجب شده است که 
قیمت ها در بــازار کاهش پیدا کند.خطیبی تصریح کرد:احتمال دارد 
قیمت نفت روند کاهشی خود را ادامه دهد اما پیش بینی می شود با 

پیدا کردن واکسن کرونا قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند.

 آگهــی تغییرات شــرکت مبین صنعــت ایمن کاران شــرکت با 
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 438518 و شناســه ملی 
14003474184 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در 
واحــد ثبتی تهران به آدرس تهــران خواجه نظام ملک خیابان اجاره 
دار پــالک 388 طبقه همکــف کد پســتی: 1614868781 ، تغیر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1030597(

آگهی تغییرات شرکت فوالد صنعت مهریاران شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 333290 و شناسه ملی 10103709685

مــورخ  العــاده  فــوق  عمومــی  مجمــع  اســتناد صورتجلســه  بــه 
1398/06/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارت ذیل الحاق گردید و در نتیجه ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شد:

خرید ، فروش ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش ، تولید 
و توزیــع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و حــق العمل کاری و ترخیص 
کاال اخذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ 

وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی  از کلیه بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال 

ســی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی 
ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در 
کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین 

المللی در صورت لزوم پس از اخذ مراجع زیربط
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران ) 1024412 (
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سالمت

 کاهش سریع آنتی بادی در بدن
پس از آلوده شدن به کروناویروس

نتایج یک بررسی نشان می دهد که سطح آنتی بادی در بدن افراد 
پس از آلوده شدن به کروناویروس به سرعت کاهش پیدا می کند.

بــه گفته محققان ســطح آنتی بــادی در افراد پــس از آنکه به 
کروناویروس آلوده می شوند بسیار سریع کاهش می یابد. آنتی بادی 
بخش اصلی سیستم ایمنی بدن است که از ورود ویروس به داخل 
سلول های بدن جلوگیری می کند. پزشکان انگلیسی در بررسی های 

خود دریافتند تعداد افرادی که آزمایش آنتی بادی آنان مثبت بوده 
بین ماه های ژوئن تا سپتامبر ۲6 درصد کاهش یافته است. به نظر 
می رســد مصونیت در برابر بیماری در حال کم رنگ شدن است و 
خطــر ابتالی چند باره به کروناویــروس وجود دارد. تاکنون بیش 
از ۳5۰ هزار نفر در انگلیس به انجام تســت آنتی بادی به عنوان 
بخشی از تحقیق REACT-۲ اقدام کرده اند. در دور اول آزمایشات 
در پایان ماه ژوئن و شروع جوالی در بین ۱۰۰۰ نفر حدود 6۰ نفر 
دارای آنتی بادی قابل شناسایی بوده اند. اما در آخرین آزمایشات در 
ماه ســپتامبر در بین هر ۱۰۰۰ نفر جواب تست 44 نفر مثبت بوده 
است. این آمار نشان می دهد تعداد افرادی که دارای آنتی بادی در 

بدنشان بوده اند در فاصله فصل تابستان و پاییز بیش از یک چهارم 
کاهش داشته است. محققان انگلیسی اظهار داشتند: مصونیت در 
برابر این بیماری به ســرعت در حال کاهش است و فقط سه ماه 
پس از دور اول آزمایشات با کاهش ۲6 درصدی آنتی بادی مواجه 
بوده ایم. کاهش سطح آنتی بادی در افراد باالی 65 سال در مقایسه 
با افراد جوان تر ســریع تر است. همچنین سطح آنتی بادی در افراد 
بدون عالئم نسبت به افرادی که عالئمی از بیماری دارند سریعتر 
کاهش پیدا می کند. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، همچنین 
در کادر درمان سطح آنتی بادی به نسبت باالست چرا که به گفته 

محققان آنان به طور منظم در معرض ویروس قرار دارند.

بدون  درمــان موخوره شــدید  برای 
کوتاهی می تــوان از ترکیباتی که در 
آن ها از موادی چــون روغن نارگیل،  
ســس مایونز،  گالب،  آلوئه ورا،  موز، 
... اســتفاده شده، کمک  ماءالشعیر و 
گرفــت. موخوره یکی از آســیب های 
شایعی است که معمواًل خانم ها درگیر 
آن هستند. این مسئله همیشه مانع از 
بلند کردن موها می شود چرا که گمان 
بر این اســت،  راه حلی جز کوتاهی مو 
بــرای درمان آن وجود نــدارد. اما در 
این مطلــب قصد داریم که به شــما 
روش هایی برای درمان موخوره بدون 
کوتاهی آموزش دهیم که حتمًا به شما 

کمک خواهد کرد. با ما همراه باشید.
موخوره چیست؟ ��

موخوره به چند شــاخه شدن انتهای 
مو گفته می شود که بر اثر آسیب های 
یا  شــیمیایی مثل رنگ کــردن مو، 
آســیب های فیزیکی مثل سشــوار یا 
اتوی مو ایجاد می شود. در واقع علت 
آن این اســت که انتهای موها دچار 
خشکی و کمبود رطوبت می شوند. در 
صورت بی توجهــی موخوره می تواند 
تا ریشــه مو پیشــروی کند. هرچند 
قطعی ترین درمان بــرای خالصی از 
موهاست،  کردن  کوتاه  موخوره  شــر 
اما امــروزه راه های دیگری هم وجود 
دارند که می تواند از باال رفتن موخوره 

جلوگیری کند.
در ادامــه بــه شــما راهکارهایی را 
پیشنهاد می کنیم که می توانید به جای 
کوتاه کردن موها، از پیشرفت موخوره 

جلوگیری کنید.
استفاده از روغن نارگیل ��

موخــوره در واقع بر اثر کمبود رطوبت 
اتفاق می افتــد. روغن نارگیل یکی از 
بهترین راه ها بــرای افزایش رطوبت 
مو تغذیه رســانی به بافت و ریشــه 
موهاســت. این روغن بــه علت دارا 
بودن اســیدهای چرب قادر است که 
عالوه بــر جلوگیری از ایجاد موخوره، 
موهای آســیب دیده را ترمیم کند و 

موخوره های موجود را از بین ببرد.
ترکیب مایونز و ژل آلوئه ورا ��

سس مایونز، برخالف وجهه بدی که 
در نظــر متخصصان تغذیه دارد، برای 
زیبایی و سالمت مو بسیار مفید است. 
وجود روغن و تخم مرغ در مواد اولیه 
سس مایونز، باعث این اتفاق می شود.

بدون  درمــان موخوره شــدید  برای 
کوتاهــی در هفته دو روز، به مدت دو 
ســاعت ترکیبی از سس مایونز و ژل 
آلوئه ورا را به انتهای موها بزنید و بعد 
آن ها را بشــویید. بعد از هربار استفاده 

متوجــه نرمی و لطافت بیشــتر موها 
خواهید شد.

گالب ��
گالب از موادی اســت کــه در طب 
سنتی طرفداران زیادی دارد. با ترکیب 
گالب با چند قلم ماده دیگر می توانید 
یک اکســیر برای جوانــی و زیبایی 

موهایتان تهیه کنید:
 4 قاشق گالب

 ۱ قاشق آب لیموی طبیعی
 یک قاشق عسل

 ۸ قاشق آب
مواد باال را بــا هم مخلوط کرده و در 
هفته دوبار روی موها اسپری کنید تا 
از موخوره گرفتــن موها جلوگیری و 
ریشه و رشــد مو را تقویت کنید. این 
ترکیــب یکی از بهترین ها برای نرم و 

مرطوب کردن موهاست.
ماء الشعیر ��

استفاده از ماءالشعیر هم برای موهای 
آســیب دیده بســیار مفید است. این 
نوشــیدنی خوشــمزه به علت قند و 
پروتئین هایی که در مــواد اولیه خود 
دارد، فولیکول های آســیب دیده مو را 

تقویت می کند.
برای استفاده از ماءالشــعیر باید ابتدا 
موهایتان را با شــامپو بشویید و پس 
از آن روی مو اســپری کنید. پس از 
گذشــت چند دقیقه می توانید موها را 
آبکشــی کنید و از سالمت موهایتان 

لذت ببرید.
موز ��

ترکیب موز، دو قاشــق ماست، کمی 
آب لیمــو و بــاز هم کمــی گالب، 
موها  و شکنندگی  موخوره ها  می تواند 
را کاهش دهد. بــرای درمان موخوره 
شدید بدون کوتاهی این ترکیب را باید 
در هفته یک یا دوبار به صورت ماسک 
روی موها بمالید و پس از یک ساعت 

آن ها را آبکشی کنید.
آلوئه ورا، معجزه درمان موخوره ��

ژل موجــود در آلوئــه ورا بــه علت 
خاصیــت مرطوب کنندگی زیادی که 
دارد بســیاره به موهای آسیب دیده و 
خشک کمک می کند. عالوه بر درمان 
موخوره، ژل آلوئه ورا، رشــد موها را 
افزایــش می دهد و از ریزش موها هم 

تا حد زیادی جلوگیری می نماید.
بعد از جدا سازی پوست گیاه آلوئه ورا، 
ژل آنرا بــا هم زن یا مخلوط کن هم 
بزنید و در هفته دو یا ســه بار به موها 
بزنید. همچنیــن می توانید این ژل را 
با شامپویی که برای شستشو استفاده 
می کنید مخلــوط کنیــد و در هربار 
استحمام از خواص آن بهره مند شوید.

درمان 
خانگی تب 

و لرز با 
روش های 
فوق العاده

نوشیدنی هایی 

که عمرتان را 

طوالنی می کند

تنبل شدن 

تخمدان به چه 

دلیل است؟

همه ما برای یکبار هم که شده 
تــب و لرز را تجربــه کرده ایم. 
برای درمــان خانگی تب و لرز 
روش های گوناگونی وجود دارد 
که شــامل مصــرف داروهای 
گیاهــی و کارهایــی همچون 

پاشویه و نوشیدن آب می شود.
احساس  همچون  لرز  اصطالح 
ســرمازدگی اســت. زمانی که 
ماهیچه ها به طور مکرر منبسط 
می شوند، رگ ها نیز این احساس 
را تجربه می کنند. لرز می تواند با 
تب همراه بوده و شرایط سختی 
را برای فــرد به وجود آورد. هر 
بخش از بدن می تواند لرزه های 
مداومی داشته باشد یا اینکه به 
یا  بیفتند  اتفاق  دوره ای  صورت 
حتی برای چنــد دقیقه ای، این 

وضعیت بدن شما را بلرزاند. 
تــب و لرز چیســت و به چه  ��

دلیلی رخ می دهد؟
بعضی از انــواع تب و لرز پس 
از قــرار گرفتــن در معــرض 
محیط سرد رخ می دهند. آن ها 
عنوان  به  می تواننــد  همچنین 
یــک پاســخ به یــک عفونت 
باکتریایی یا ویروسی ایجاد شده 
سبب تب در افراد شوند. در کل 
عالئم تب و لرز معمواًل به شرح 

زیر است:
 گاســتروانتریت باکتریایــی یا 

ویروسی
آنفوالنزا
مننژیت

سینوزیت
ذات الریه

گلو استرپ
عفونت ادراری

ماالریا
عالئم تب و لرز ��

درد مفاصل
نا آرامی و بیقراری

گلودرد
حالت تهوع

خستگی
لرز

سرگیجه
افزایش ضربان قلب

ضعف
سردرگمی و گیجی

کم آبی بدن
ضعف
سردرد

کج خلقی
تعریق
بــرای درمان تــب و لرز چه  ��

بخوریم و چه نخوریم؟
زمانــی کــه دچار تــب و لرز 
می شــوید، سیستم گوارشی نیز 
تحت تأثیر قــرار می گیرد و به 

خوبی عمــل نمی کند. بنابراین 
زمانــی که بدن شــما با تب و 
لرز دســت و پنجه نرم می کند، 
می بایست از خوردن برخی مواد 
غذایــی دوری کنیــد و برخی 
شما  برای ســالمتی  که  دیگر 
مفید هســتند را جایگزین آن ها 

کنید.
مــواد غذایی کــه باید برای  ��

درمــان تــب و لــرز در خانه 
مصرف کنید:

سوپ مرغ
سبزیجات

ماهی
ماست یونانی

آب نارگیل
میوه
مواد غذایی که نباید بخورید ��

گوشــت قرمز، میان وعده های 
نوشابه،  خشــک،  شیر  ناسالم، 

قهوه و الــکل از جمله مواردی 
اســت که وقتی دچار تب و لرز 

می شوید نباید مصرف کنید.
سرخ کردنی ها

بیسکوییت
درمان خانگی تب و لرز ��
اتاق را خنک نگه دارید ��

کاهش دمای اتاق نقش موثری 
در کاهش تــب دارد و این امر 
می توانــد دمــای بــدن را نیز 

متعادل سازد.
تب بر مصرف کنید ��

همان طــور کــه می دانید در 
صورتی که تب ادامه دار باشــد، 
ناپذیری  جبران  اثرات  می تواند 
را از خــود بــر جای بگــذارد. 
بنابرایــن بهتر اســت تب را با 

داروی تب بر پایین بیاورید.
پاشــویه با استفاده از حوله  ��

نم دار

در صورتــی که تب ناشــی از 
ســینوزیت نباشد، برای کاهش 
دمای بدن، می توانید یک حوله 
را نمناک کرده و روی پیشــانی 
خود قرار دهید. با آب ولرم حمام 
کنید، چراکه عــروق خونی باز 
می شود و رفته رفته دمای بدن 

کاهش خواهد یافت.
لباس راحت و خنک بپوشید ��

ســعی کنید لباس های خنک و 
بپوشید، چراکه  راحت  همچنین 
لباس های ابریشم، پنبه و کتان 
را  بــدن  دمای  اســت  ممکن 

افزایش دهند.
 آب بنوشید ��

وقتی که تب می کنید، مصرف 
در  می توانــد  آب  و  مایعــات 
کاهش دمای بدن مؤثر باشــد. 
همچنیــن آب الکترولیت را در 

بدن تنظیم می کند.

مصرف بیشتر چای سبز و قهوه با کاهش مرگ و 
میر همراه است.

تحقیقات جدید نشــان می دهد اگر عاشق واقعی 
قهوه و چای سبز باشید با مصرف این نوشیدنی ها 
احتمال مرگ زودرس را کاهش می دهید. براساس 
مطالعات جدید نوشــیدن روزانه چند فنجان چای 
ســبز به همراه دو فنجان قهوه 6۳ ٪ خطر مرگ 
را کاهش می دهد و حدود پنج ســال مرگ افراد را 

به تأخیر می اندازد.
یــک فنجان قهوه یا چای ســبز به تنهایی روزانه 
ممکن اســت به ترتیب خطر مرگ زودرس را به 

ترتیب ۱۲ تا ۱5 درصد کاهش دهد.
یوجی کوموریتا اســتادیار دانشکده علوم پزشکی 
دانشــگاه کیوشو در فوکووکا ژاپن گفت: تحقیقات 
نشان می دهد که مصرف بیشتر چای سبز و قهوه 
با کاهش مرگ و میر همراه است و به نظر می رسد 
اثر ترکیبی آن ها در افراد دیابتی نوع ۲ بسیار بیشتر 

است.
کوموریتا افزود: مشخص نیست که این نوشیدنی ها 
چگونه به ســالمتی کمک می کنند. هر دو دارای 
مواد مغذی هســتند که ممکن اســت التهاب را 

کاهش دهند.
در ایــن تحقیق تقریبًا 5۰۰۰ بزرگســال ژاپنی با 
میانگین سنی 66 ســال و مبتال به دیابت نوع ۲ 
شرکت داشــتند که ۲۸۰۰ نفر از آن ها مرد بودند. 
وضعیت ســالمتی شرکت کنندگان در این تحقیق 
حدود 5 ســال پیگیری شد و از آن ها پرسیده شد 

مصرف روزانه چای و قهوه ســبز چه میزان است. 
همچنین از آن ها سواالتی مربوط به سبک زندگی، 
مانند میزان ورزش، مصرف الکل، سیگار کشیدن 

و میزان خواب معمول پرسیده شد.
بیــش از یک هــزار و صد نفر از افــراد حاضر در 
تحقیق روزانه یک لیوان، یک هزار و چهارصد نفر 
دو تا ســه لیوان چای سبز و یک هزار و هشتصد 

نفر چهار فنجان یا بیشتر چای سبز می نوشیدند.
همچنین یک هزار و سیصد نفر یک فنجان، نهصد 
و شــصت نفر دو فنجان و یک هزار و ششصد نفر 

دو یا چند فنجان در روز قهوه مصرف می کردند.
دکتر مینیشــا ســود، متخصص غدد درون ریز در 
بیمارســتان لنوکس هیل در نیویورک که در این 
مطالعه نقشــی نداشــته، اما با یافته ها آشنا است 
گفــت: تأثیر مثبت چای ســبز فقط مختص افراد 
دیابتی نیســت. در مطالعات متعدد جمعیت نشان 
داده شــده اســت که افراد ژاپنی که مقادیر قابل 
توجهی چای سبز مصرف می کنند، میزان مرگ و 

میر پایین تری دارند.
او افزود: چای ســبز و قهوه به دلیل گیاهی بودن 
دارای آنتی اکسیدان ها و مواد شیمیایی مفید هستند 

که ممکن است التهاب را کاهش دهند.
مینیشــا ســود ادامــه داد: نحوه اســتفاده از این 
نوشــیدنی ها نیز مهم اســت. اگر آن را شــیرین 
می کنید و شــیر یا خامه به نوشــیدنی خود اضافه 
می کنید، ممکن اســت از فواید آن برای سالمتی 

کاسته باشید.

ســندرم تخمدان پلی کیســتیک )PCOS( نوعی اختالل هورمونی 
اســت که در میان زنان در سن باروری شــایع است. زنانی که تنبلی 
تخمدان دارند، بیش از حد طبیعی هورمون های مردانه تولید می کنند. 
این نامتعادل بودن هورمون ها باعث می شــود زنان عادت ماهیانٔه خود 
را نداشــته باشند. این زنان ســخت تر باردار می شوند. تنبلی تخمدان 
همچنین باعث رشــد موهای زائد روی صورت و بدن و کمترشــدن 
موهای ســر می شــود. علت دقیق تنبلی تخمدان مشــخص نیست. 
تشــخیص و درمان به موقع ممکن است خطر عوارض طوالنی مدت 
مانند دیابت نوع ۲ و بیماری های قلبی را کاهش دهد. بسیاری از زنان 
و دختران متوجه نیستند که به تنبلی تخمدان مبتال هستند. اگر یک یا 
دو قاعدگی را پشت سر گذاشته اید )و می دانید که باردار نیستید( و مانند 
نوجوانی دوباره قاعدگی تان نامنظم شده است، آسان است که همه چیز 
را به استرس ربط دهید، اما ممکن است اتفاق جدی تری مانند سندرم 
تخمدان پلی کیســتیک )PCOS(، مشکالت سالمتی پنهان ناشی از 
عدم تعادل هورمونی و بوجود آمدن یک ســری کیســت های کوچک 
در تخمدان در جریان باشد. اگر هرکدام از این عالئم را تجربه کردید، 
آن ها را با متخصص زنان یا پزشــک عمومی خود در میان بگذارید و 

ارزیابی کنید.
۱. چرخه قاعدگی نامنظم ��

چرخه قاعدگی غیر قابل پیش بینی یا نبودن چندین دوره قاعدگی یکی 
از ویژگی های بارز تنبلی تخمدان اســت. چرخه قاعدگی ما مانند یک 
عالمت حیاتی اســت. این به ما می گوید که آیا سوخت و ساز بدن ما 
در وضعیت خوبی قرار دارد؛ اگر بیش از حد الغر باشــید، اضافه وزن یا 
استرس دارید، می تواند چرخه های شما را از بین ببرد. داشتن دوره های 
قاعدگی نامنظم یا زیاد، پرش از چند قاعدگی می تواند نشانه عدم تعادل 
هورمونی مانند تنبلی تخمدان باشــد. هنگام بی نظمی های قاعدگی 

مانند این موارد باید برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کنید.

2. رشد مو در مکان های غیر منتظره ��
در تنبلی تخمدان، تخمدان ها مقادیــر زیادی از نوع هورمون هایی به 
نام آندروژن تولید می کنند که رشد مو را تحریک می کنند. ما در مورد 
موهای ســر شــما صحبت نمی کنیم. موها در مکان های غیرمنتظره 
مانند در اطراف نوک پســتان، روی سینه، قسمت داخلی ران و شکم 

)مکان هایی که زنان معمواًل رشد مو زیادی ندارند( رشد می کنند.
۳. بروز جوش و آکنه ��

مقادیر باالی آندروژن نیز باعث ایجاد آکنه می شــود. هورمون ها تولید 
سبوم را تقویت می کنند و ترکیب روغن اضافی و بافت پوست قدیمی 
منافذ پوســت را می بندد. باکتری هایی که روی سبوم شکوفا می شوند، 

التهاب ایجاد می کنند.
۴. یک »حلقه« تیره در اطراف گردن ��

ممکن اســت علت این کار را گردنبند ارزان قیمت بدانید که حلقه ای 
روی پوســت شما باقی مانده اســت، اما تنبلی تخمدان باعث تیرگی 
سرســختانه پوست پشت گردن شما می شود. این یک تغییر رنگ تیره 
است که از بین نمی رود. رنگدانه ها و تغییرات بافت پوست نیز می توانند 

در زیر بغل و اطراف ناحیه تناسلی ظاهر شوند.
5. بزرگ شدن بدون دلیل شکم ��

افزایــش وزن غیر قابــل توضیح و مداوم، به ویژه در اطراف شــکم، 
نشــانه ای از اختالل هورمونی است. اگرچه کاماًل مشخص نیست که 
چرا افزایش وزن یک عالمت اســت، اما به نظر می رســد مقاومت به 
انسولین در این امر نقش دارد. با تنبلی تخمدان می توانید در متابولیسم 
قند خون که به مقاومت انســولین معروف است، مشکل داشته باشید. 
وقتی مقاومت به انســولین دارید، لوزالمعده شما باید بسیار سخت کار 
کند و مقدار زیادی انســولین درست کند تا قند خون شما پایین بیاید. 
این امر به افزایش وزن و چاقی شکم مرتبط است. )زنان مبتال به تنبلی 

تخمدان در معرض خطر بیشتری برای ابتال به دیابت هستند.(

یک متخصص بیماری های زنان و زایمان با اشــاره به افزایش 
بروز یائســگی زودرس در جمعیت ایرانی، با ارائه توضیحاتی در 
این خصوص، مهم ترین عالیم و عوارض ناشی از این عارضه را 
تشــریح کرد. دکتر فهیمه رمضانی تهرانی - عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی، با بیان اینکه یائسگی به 
معنای قطع قاعدگی بدون علت در خانم هایی اســت که سیکل 
قاعدگی تقریباً منظمی داشــته اند، گفــت: قطع قاعدگی زمانی 
یائســگی اطالق می شــود که حداقل فاصله زمانی یک سال از 
قطع قاعدگی گذشته باشد. وی زمان بروز یائسگی در کشورهای 
مختلف را به طور متوســط بین 4۸ تا 5۲ سالگی و در ایران سن 
49 تا 5۰ ســال دانست و ادامه داد: در این میان دو واژه نارسایی 
زودرس تخمدان و یائســگی زودرس وجود دارد که در نارسایی 
زودرس تخمدان، قطع قاعدگی در ســنین کمتر از 4۰ سالگی و 
در یائســگی زودرس نیز در سنین زیر ۳5 سال اتفاق می افتد که 

هر دو منجر به ایجاد اختالل در عملکرد مناسب مغز می شوند.
مهم تریــن علــل تاثیرگــذار در بروز یائســگی زودرس و  ��

نارسایی تخمدان
رمضانی با اشــاره به مهمترین علل تاثیرگذار در بروز یائســگی 
زودرس و نارسایی تخمدان، اظهار کرد: شایع ترین و اصلی ترین 
عامل شناخته شــده در بروز این بیماری ها، جنبه های وراثتی و 
ســابقه فامیلی در اقوام درجه یک بوده، استرس به ویژه استرس 
حاد نیز عامل بعدی اســت که با ایجاد اثرات توکسیکی و ایجاد 
مسمومیت در تخمدان ها باعث بروز یائسگی زودرس می شود. به 
گفته این عضو هیات علمی دانشــگاه،  عوامل دیگری که باعث 
تسریع یائسگی می شوند شیوه زندگی نامناسب، تغذیه نادرست، 
استفاده از فست فودها و غذاهای دارای مواد افزودنی و نگهدارنده 
و چربی های اشــباع شده، همچنین مصرف سیگار و قلیان است 
که متاســفانه برخی در کشــور ما قلیان را از سایر دخانیات جدا 
کرده و از عوارض آن مطلع نیستند، در حالی که هر پک قلیان با 
هفتاد سیگار برابری کرده و عوارض نامطلوبی برجای می گذارد.

چه بیماری هایی بروز یائسگی زودرس را تشدید می کند؟ ��
این پزشک متخصص در ادامه با اشاره به بیماری های خودایمنی 

مانند کم کاری تیروئید و آرتریت روماتوئید که به دالیل ناشناخته 
بــر علیه بدن آنتی بــادی تولید کــرده و ارگان های مختلف را 
درگیر می کنند، تصریح کرد: بیماری های خودایمنی می توانند به 
عنوان عامل خطر برای رخداد یائســگی زودرس قلمداد شده و 
بروز آن را تشــدید کنند، همچنین ابتــال به پاره ای از عفونت ها 
مانند اوریــون می تواند اثرات مخربی بر ســلول های تخمدانی 
گذاشته و شانس بروز یائسگی زودرس را تشدید کنند. وی ادامه 
داد: همچنین انجام عمل جراحی بر روی ارگان های تناســلی، 
به ویژه تخمدان ها، پرتودرمانی و اشــعه بر روی شکم، مصرف 
برخی داروهای شیمی درمانی و یا داروهای مکمل درمان بعد از 
ابتال به سرطان به خصوص سرطان پستان و بیماری اندومتریوز 
که اثرات مخربی بروی تخمدان دارد، می توانند ســبب یائسگی 

زودرس شوند.
اهمیت پیشــگیری از یائسگی زودرس و نارسایی زودرس  ��

تخمدان
این محقق با اشــاره به اهمیت پیشــگیری از یائسگی زودرس 
و نارســایی زودرس تخمدان، اظهار کــرد: از آنجاکه جنبه های 
وراثتــی، مهم ترین عامــل اثرگذار در بروز یائســگی زودرس و 
نارسایی زودرس تخمدان شــناخته می شود، بنابراین پیشگیری 
ثانویه اهمیت بیشــتری داشــته و فرد باید برای تصمیم گیری 
درباره زندگی باروری خود آگاه باشد، این آگاهی به تصمیم گیری 
صحیح تر بــرای زندگی باروری فرد کمــک می کند، به عنوان 
مثال اگر فردی در خانواده ســابقه یائسگی زودرس دارد، قاعدتًا 

نمی تواند حاملگی را تا سنین باال به تأخیر اندازد.
این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهای پیشگیری اولیه، تصریح 
کرد: پیروی از ســبک زندگی سالم، مصرف مواد غذایی سالم و 
ســبزیجات، مصرف ماهی و غذاهای دریایی، پرهیز از مصرف 

سیگار و قلیان برخی از این راهکارهاست.
مشکالت و عوارض ناشی از یائسگی زودرس ��

رمضانی با بیــان اینکه امروزه قاعدگی منظــم در کنار تنفس، 
ضربان قلب و ســالمت سیستم قلبی عروقی و ریوی به عنوان 
پنجمین عالمت حیاتی خانم ها شناخته می شود، گفت: یائسگی 

زودرس دو دســته مشــکل ایجاد می کند، بخــش اول آن به 
مشکالت روانی بازمی گردد، به عبارت دیگر اگر خانمی در سنین 
پایین یائسه شــود با بحران هویت و مشکالت عدیده ای مانند 
کاهش اعتماد به نفس چه از منظر خود و چه در زندگی زناشویی 
و از منظر همسر مواجه می شود. همچنین ممکن است درجاتی 
از افســردگی، اضطراب و گوشــه گیری را نیز تجربه کند. این 
متخصص زنان با بیان اینکه یائسگی زودرس و نارسایی زودرس 
تخمدان اثــرات مختلفی بر عملکرد اعضای مختلف بدن دارند، 
توضیح داد: خطر بروز پوکی استخوان، بیماری های قلبی عروقی 
یا ســکته های قلبی، اختالالت عملکرد مغزی و بروز آلزایمر در 
این افراد افزایش یافته و همچنین در معرض خطر عفونت ادراری 
تناسلی مکرر و بی اختیاری ادراری به واسطه کاهش استروژن در 

دستگاه ادراری تناسلی قرار می گیرند.
وی ادامــه داد: همچنیــن در این افراد عــوارض گذرایی مانند 
حمالت گرگرفتگی، تغییرات خلق وخــو یا اختالالت خواب رخ 

می دهد که معمواًل بعد از دو سال برطرف می شود.
اثرگذاری یائسگی زودرس بر مساله باروری ��

وی با بیان اینکه یائسگی زودرس و نارسایی تخمدان بر مساله 
باروری نیز اثرگذار است، عنوان کرد: با افزایش سن ازدواج درصد 
باالیی از خانم ها بعد از سن ۳5 سالگی اقدام به باروری می کنند 
که در این میان مواجهه با مســاله یائســگی زودرس آنان را از 
فرزندآوری محروم می کند. وی شکســتگی استخوان را یکی از 
علل مهم مرگ و میر به واسطه عوارض ثانویه یائسگی زودرس 
عنوان کرد و افزود: اســتروژنی که از تخمدان ترشح می شود در 
سالمت و پیشگیری از پوکی استخوان نقش مهمی دارد، بنابراین 
خطر پوکی استخوان و شکستگی استخوان سالمت زنانی که در 

سنین پایین یائسه می شوند را تهدید می کند.
یائســگی زودرس شــانس ابتــال به بیماری هــای قلبی را  ��

افزایش می دهد
همچنین یائسگی زودرس می تواند شانس ابتال به بیماری های 
قلبی، افزایش فشــارخون و ســکته های قلبی در سنین پایین را 
افزایش داده و باعث اختالل عملکرد جنســی شود. رییس مرکز 

تحقیقات اندوکرینولوژی باروری پژوهشــکده علوم غدد درون 
ریز و متابولیسم با اشاره به روش های درمانی یائسگی زودرس، 
درمان هــای هورمونی را به علت عوارض بی شــمار آن صحیح 
ندانست و ادامه داد: در گذشته خانم های دچار یائسگی زودرس و 
یا یائسگی در سنین معمول به هورمون درمانی توصیه می شدند، 
اما مطالعات اخیر نشــان داده که این مساله نه تنها کمک کننده 
نیست، بلکه ممکن است خطر بروز بیماری های قلبی عروقی و یا 

حتی سرطان سینه را افزایش دهد.
هشدار نسبت به هورمون درمانی خودسرانه ��

وی بــا تاکید بر اینکــه نباید برای تنظیــم قاعدگی به صورت 
خودسرانه از درمان های هورمونی استفاده شود، گفت: در رابطه با 
افرادی که در سنین زیر 4۰ سال یائسه می شوند، توصیه می شود 
به منظور پیشــگیری از عوارض مذکور، تحت نظارت پزشک و 
مراقبت های دقیق درمان های هورمونی و یا سایر درمان ها انجام 
شــود. وی در این رابطه با اشــاره به بسته های خدماتی تعریف 
شده برای زنان یائسه، عنوان کرد: متاسفانه این خدمات به علت 
کمبود نیروی انسانی و مشکالت بودجه ای تحت پوشش همگانی 
قرار نمی گیرند. رییس مرکز تحقیقــات اندوکرینولوژی باروری 
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم در پایان با اشاره به 
نقش تاثیرگذار رسانه ها در ارتقای آگاهی جامعه نسبت به کاهش 
عوارض یائسگی زودرس و نارسایی زودرس تخمدان، اظهار کرد: 
رسانه ها باید یائسگی را به عنوان یک فرایند طبیعی تبیین کرده 
و عوارض و راه های پیشگیری آن را به درستی آموزش دهند؛ به 
گونه ای که فرد با آگاهی و شناخت وارد این عرصه زندگی شود. 
همچنین رســانه می تواند در زمینه پیشگیری از عوارض روانی 

یائسگی نیز با اطالع رسانی صحیح نقش برجسته تری ایفا کند.

درمان خانگی موخوره 
بدون نیاز به کوتاهی

مهم ترین علل و عوارض یائسگی زودرس



۱۱

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 
سال پنجم شماره 194

 حرکت نسبتًا آرام راکت 8 متری
به سمت زمین

همانطــور که می دانید هر چیزی که باال می رود پایین نیز خواهد 
آمد اما این فرآیند عموماً 54 ســال به طول نمی انجامد. در سال 
۱966، تیمی از ناســا که مســئول پروژه فرود آمدن روی ماه بود 
بعد از قرار دادن راکت خود در مدار خورشــید فکر می کردند دیگر 
این راکت را به چشم نمی بینند. اما اکنون به نظر می رسد که این 
راکت با ســرعتی بالغ بر ۱. 5۰۰ مایل بر ساعت در حال بازگشتن 
به زمین اســت. در ابتدا تصور بر این بود که یک سیارک است و 

نام SO ۲۰۲۰ asteroid برای آن انتخاب شد اما اکنون مشخص 
شده این شیء در واقع بخشــی از راکت Centaur است که ماه 
نورد Surveyor ۲ متعلق به ایاالت متحده را 54 ســال پیش به 
ماه فرستاد. بعد از رســاندن محموله خود به مقصد، این راکت از 
ماه عبور کرده و وارد مدار اطراف خورشیدشید. ماه نورد اما پس از 
روشن نشدن یکی از موتورهای پیشرانه خود با سطح ماه برخورد 
کرد. پل چوداس کارشــناس سیارک در ناسا در این باره می گوید: 
»از این موضوع به شــدت حیرت زده شدم. همیشه سرگرمی من 
این بوده که یکی از این ها را پیدا کرده و چنین ارتباطی را کشــف 
کنم و اکنون دهه هاست که این کار را می کنم. ممکن بود در این 

مورد اشتباه کنم. نمی خواهم بیش از حد مطمئن به نظر برسم. اما 
این اولین بار است، به نظر من، که همه قطعات با هم جور بوده و با 
یک پرتاب واقعی رخ داده متناسب هستند«. وی می گوید که این 
شیء گردشی نسبتاً مدور دور خورشید داشته که برای یک سیارک 
بسیار نادر است. این راکت همچنین در افق و سطحی مشابه زمین 
قرار دارد که با سرعت ۱. 5۰۰ مایل در حال حرکت به سمت زمین 
اســت، سرعتی که بر اساس استاندارد سیارک ها بسیار کند است. 
این کارشــناس ناسا پیش بینی می کند که این راکت از ماه نوامبر 
به مدت 4 ماه در مدار زمین به گردش خواهد پرداخت و ســپس 

در ماه مارس به مدار خود در اطراف خورشید پرتاب خواهد شد.

علمی

سر و صداهای بدن چه معنایی دارند؟ از قاروقور شکم تا ترق تروق مفصل ها
شــاید خودمان دنبال زندگی آرام و بی ســر و صدایی باشیم، اما 
بدنمان نظر دیگری دارد و تمام روز در حال سوت کشیدن، قاروقور 
و وزوز کردن اســت. این سر و صداها گاهی نشانٔه مشکلی پنهان 

هستند. در ادامه به معنای سر و صداهای بدن خواهیم پرداخت.
قاروقور کردن شکم ��

هــر غذایی که می خوریم باید از ۸ متر روده عبور کند. دیواره های 
مجرای معده ای روده ای بدن بــرای آنکه حرکت مواد غذایی در 
این مسیر ادامه داشته باشــد به آن ها فشار می آورند. بنابراین آن 
صدای قاروقوری که بعد از خوردن غذا می شنوید در اثر عبور غذا، 
مایعــات و گاز از روده ها در حین فرآیند گوارش ایجاد می شــود. 
صدای قاروقور شــکم در زمان گرســنگی هم به گوش می رسد. 
مغز سیگنال هایی به معده می فرســتد تا آن را برای دریافت غذا 
آماده کند و وقتی شــیره های گوارشی اسیدی – که برای تجزیٔه 
غذا تولید می شوند – با هوای درون معدٔه خالی ترکیب می شوند، 
صدای قاروقور شکم بلند می شود. گرچه قاروقور کردن شکم امری 
طبیعی است اما اگر این مسأله با نشانه های دیگری مثل نفخ، معده 
درد یا تغییر در اجابت مزاج همراه باشــد، باید به پزشک مراجعه 

کنید چون ممکن است نشانٔه سندرم روده تحریک پذیر باشد.
وزوز کردن و زنگ زدن گوش ��

بــه وزوز یا زنگ زدن همیشــگی یا مــداوم گوش ها اصطالحًا 
تینیتوس گفته می شود.

این مشکل با باال رفتن سن بیشتر رخ می دهد و گرچه گاهی علت 

بروز آن می تواند کاهش شــنوایی باشد )مغز با تولید صدا سعی بر 
تنظیم شرایط دارد(، اما در باقی موارد ممکن است این مشکل هیچ 
علت خاصی نداشته باشد، حالتی که به آن تینیتوس ایدیوپاتیک یا 
ناشناخته گفته می شود. تینیتوس به طور کلی امر نگران کننده ای 
محســوب نمی شود. با این حال تینیتوســی که باعث ایجاد یک 
صدای ضربان دار ریتمیک مثل ضربان قلب شــود را باید جدی 
گرفت. به این حالت تینیتوس تپشــی گفته می شــود که از وجود 

مشکلی در رابطه با عروق خونی حکایت دارد.
این صدا بر اثر باریک شدن سرخرگ کارتوئید )که خون اکسیژن 
دار را به سر می رساند( در نتیجٔه انباشت پالک های چربی به وجود 
می آید. این امر باعث متالطم شــدن جریان خون هنگام عبور از 
قسمت باریک سرخرگ می شود، در نتیجه همان صدایی را ایجاد 
می کند که هنگام رسیدن جریان آرام و روان یک رود به تنداب یا 

یک آبشار به وجود می آید.
در صورت شــنیدن صداهای ضربــان دار در یک گوش خود به 

پزشک مراجعه کنید.
ترق تروق کردن مفصل ها ��

شنیدن صدای ترق تروق از شانه ها هنگام دراز کردن دست های 
خود امر نگران کننده ای نیست.

دور مفصل ها یک مایع روان ســاز طبیعی وجود دارد و با حرکت 
دادن بدن خود حباب هایی درون این مایع تشــکیل می شــود که 

وقتی می ترکند صدای ترق تروق می دهند.

اما اگر با هر حرکتی این صدا را می شــنوید یا احســاس درد هم 
می کنید، باید به پزشک مراجعه کنید.

صدای ترق تروق در زانوها هنگام خم شدن هم معمواًل امر نگران 
کننده ای نیســت. این صدا هم در اثر ترکیدن حباب هوای درون 

مایع روان ساز دور مفصل ها به وجود می آید.
با این حال، در صورتی که این اتفاق با احســاس درد همراه باشد 

باید به پزشک مراجعه کنید.
سوت کشیدن بینی ��

علت سوت کشیدن بینی در اغلب موارد انباشت مخاط، احتمااًل بر 
اثر سرماخوردگی است که باعث می شود هوا به شکلی غیر طبیعی 

در بینی جریان پیدا کند.
علت این مســأله می تواند پارگی تیغه بینی هم باشــد، دیواره ای 
که ســوراخ های بینی را از هم جدا می کند و از جنس غضروف و 
اســتخوان است. علت این پارگی می تواند جراحت، عمل جراحی، 
عفونت یا زیاده روی در اســتفاده از اسپری های استروئیدی بینی 

باشد.
صدای ترق در سر ��

پریدن از خواب به خاطر یک صدای بلند ترق در سر نشانٔه سندرم 
انفجار در ســر اســت. نظریات متعددی دربارٔه علت این مسأله 
مطرح شده از جمله تشنج های جزئی، میگرن، اضطراب یا حرکت 

بخش هایی از گوش.
پزشکان می گویند ســندرم انفجار در سر مسألٔه نگران کننده ای 

نیســت، مگر اینکه باعث شدیدترین ســردردی شود که تا به آن 
زمان تجربه کرده اید و بعد از نیم ســاعت یا مصرف دارو برطرف 

نشود.
در اینصورت باید با اورژانس تماس بگیرید چون ممکن است نشانٔه 

خونریزی مغزی باشد.
تق تق کردن فک ��

هنگام جویدن یا خمیازه کشــیدن ممکن است فک صدا دهد که 
این مسأله می تواند با درد همراه باشد.

علت این مســأله معمــواًل به دیســک های غضروفی ای مربوط 
می شود که استخوان های فک را می پوشانند. وقتی این دیسک ها 
بــه دلیل جویدن زیاد یا ســایش زیاد دندان ها بــه هم جا به جا 
می شــوند، با باز کردن فک، دیسک ها سر جای خود باز می گردند 

که این اتفاق با یک صدای تق همراه است.
دندان قروچه ��

صدای دندان قروچه از کشیده شدن مینای دندان ها به یکدیگر به 
وجود می آید. بیشتر افراد در خواب دندان قروچه می کنند.

علت دندان قروچه ممکن است اضطراب، خواب منقطع، افتادگی 
دندان یا غیر طبیعی بودن نحؤه قرارگیری دندان ها روی هم باشد. 

دندان قروچه باعث فک درد، سردرد و سایش دندان ها می شود.
آروغ زدن ��

علت این مســأله بلعیدن بیش از اندازٔه هوا است. با خروج هوای 
محبوس شــده از مری، همان صدایی به وجود می آید که هنگام 

آروغ زدن به گوش می رسد.
سوء هاضمه یا رفالکس اسید معده – زمانی که اسید معده به حلق 
برمی گردد – می تواند باعث آروغ زدن شــود. این اتفاق شاید به 
این خاطر باشد که افراد سعی می کنند سوزش ناشی از اسید معده 

را بلعیدن هوا برطرف کنند.
باد شکم ��

این اتفاق زمانــی رخ می دهد که بدن ســعی می کند در هنگام 
گوارش از گازهای درون شــکم خالص شــود. این گازها در اثر 
فعالیت تخمیــری باکتری های درون دســتگاه گوارش به وجود 

می آیند.
از بدن هر فرد عادی 5 تا ۱5 بار در روز باد شــکم خارج می شود. 
این مســأله معمواًل بی ضرر اســت اما اگر با نشانه های دیگری 
مثل شکم درد، نفخ، اسهال یا یبوست همراه باشد باید به پزشک 
مراجعه کنید چون ممکن است نشانٔه سندرم روده تحریک پذیر، 

التهاب روده ای یا حساسیت غذایی باشد.
تنفس بریده بریده ��

اگر بــا یک صدای فین ناگهانی یا تنفس بریــده بریده از خواب 
بپرید، ممکن است علت آن اختالل وقفه تنفسی در خواب باشد. در 
اختالل وقفه تنفسی با از کار افتادن ماهیچه های دور نای، مجرای 

تنفس باریک و در نتیجه تنفس فرد مختل می شود.
بدن به این اتفاق واکنش نشان می دهد. به همین دلیل است که با 
یک صدای ناگهانی از دهان یا بینی خود از خواب بیدار می شوید.

حفره های مخفی حاوی آب روی ســطح 
ماه ممکن است از آنچه که دانشمندان در 
گذشته فکر می کردند بسیار بیشتر باشند 
و این کشــف بزرگ مــی تواند مأموریت 
های آینده رفتن به ماه را تســهیل سازد. 
محققــان بر این باورند کــه در برخی از 
موارد حفره های ریز حاوی یخ در ســایه 
های همیشگی ماه وجود دارند که بزرگی 
آن ها به اندازه یک ســکه کوچک است. 
آن ها در ماه به دنبال پدیده ای به نام تله 
های سرمایی بوده اند که مناطقی تاریک 
و سایه ای روی ســطح ماه به شمار می 
آیند که همیشه در حالت تاریکی قرار می 
گیرنــد. محققان فضایی بر این باورند که 
این نقاط میلیاردها سال است که ذره ای 

از اشعه خورشید به آن ها نتابیده است.
اکنــون دانشــمندان بر ایــن باورند که 
تعداد این حفــره های کوچک حاوی آب 
روی ماه از آنچه که قباًل تصور می شــد 
بســیار بیشتر اســت. پل هاین، استادیار 
آزمایشــگاه فیزیک جو و فضا در دانشگاه 
کلــرادو بولدر در این باره می گوید: »اگر 
بتوانیــد تصور کنید که روی ســطح ماه 
کنار یکی از قطب های آن ایســتاده اید، 
سایه های را در سراسر سطح آن خواهید 
دید. بســیاری از این سایه های کوچک 
می توانند پر از یخ باشــند«. بر اســاس 
 Lunar داده های بدست آمده از مدارگرد
به  Reconnaissance Orbiter متعلق 
ناســا، محققان برآورد مــی کنند که ماه 
ممکن اســت نزدیک بــه ۱5.۰۰۰ مایل 
مربع سایه دائمی در اشکال و  اندازه های 
مختلف داشته باشد. به باور محققان، این 

فضاها می توانند مخازنی برای حفظ آب 
در غالب یخ باشند.

هیــن در ادامه در این مــورد تصریح می 
کند: »اگر درســت بررســی کرده باشیم، 
آب برای مصرف به عنوان آب آشامیدنی، 
به منظور ســوخت راکت و هر چیزی که 
ناســا برای آن به آب نیاز داشــته باشد، 
بیش از پیش در دســترس قــرار خواهد 
داشــت«. تحقیقات گذشــته نشانه هایی 
از رطوبت در ســطح مــاه را تأیید کرده 
بود، به طور ویژه در اطراف قطب جنوب 
آن. با این وجود، کشــف های گذشته بر 
اســاس ردپای طیفی در ابعاد تنها ســه 
میکرومتــر صورت گرفته کــه نمی تواند 
بین آب و هیدروکســیل )اکسیژن متصل 
به هیــدروژن( پیوندی در مــواد معدنی 
تفاوتی قائل شــود. در کشــف های اخیر 
با استفاده از تلسکوپ سوفیا تصاویری با 
طول موج 6 میکرومتر گرفته شــده و در 
این طول موج، محققان موفق شــده اند 
ردپایی طیفی از آن را شناســایی کنند که 
دیگر مشترک  هیدروکســیل  ترکیبات  با 

نیست.
آن هــا دریافته اند کــه در عرض های 
جغرافیایی باالی جنوبی روی ســطح ماه 
آب وجود دارد. بــا این وجود تنها ابزاری 
که می تواند این کشف را به یقین تبدیل 
کند حضور انســان یا مــاه نوردها روی 
سطح این ســیاره و نمونه برداری از آن 
بــرای پیدا کــردن تله های آبی اســت. 
امــا محققان کشــف صــورت گرفته را 
امیدبخــش توصیف کرده و بر این باورند 
که مأموریــت های آینده می توانند بیش 
از پیــش محققان را در مــورد منابع آبی 

روی سطح ماه آگاه سازند.

پیدا شدن آب روی سطح ماه در مقادیری بسیار 
بیشتر از آنچه تاکنون تصور می شد

شاید شــما هم هنگام تماشای ستاره ها از خودتان می پرسید چه می شد اگر به 
فضا می رفتیم. تنها کســانی که می توانند جواب این سؤال را دهند فضانوردانی 
هســتند که به فضا رفته و از آنجا بازگشــته اند. در ادامه بــه اتفاقات عجیبی 

می پردازیم که در فضا برای انسان رخ می دهند.
۱- بینایی تان به میزان چشمگیری افت می کند ��

 Visual impairment( سندرم نقص بینایی ناشی از فشــار درون جمجمه ای
intracranial pressure syndrome / VIIP( نوعی نقص بینایی اســت که 
بیشــتر فضانوردان بعد از حضور طوالنی مدت در فضا به آن دچار می شــوند. 
سازمان ناسا دست به تحقیقی بر روی این موضوع زد اما تا به حال هیچ دلیل 
مشــخصی برای آن اعالم نشده اســت. تا زمانی که دانشمندان متوجه نشوند 
چطور باید به فضانوردان در این مورد کمک کرد، مأموریت سفر به مریخ ممکن 

است زیر سؤال باشد.
2- چند سانتیمتری قد می کشید ��

اگر دلتان می خواهد چند سانتیمتری بلندتر شوید، شاید سفر به فضا بتواند موقتًا 
کمکتان کند. نبود نیروهای گرانشــی در فضا باعث کش آمدن ســتون فقرات 
انسان می شود. دانشمندان با گرفتن چند عکس سونوگرافی ثابت کردند که چرا 

فضانوردان وقتی به زمین بازمی گردند بلندقدترند.
۳- قرارگیــری در معرض تشعشــعات فضایی روی ســالمتی تان تأثیر  ��

می گذارد
در راستای آماده سازی هایی که برای مأموریت سفر به مریخ صورت می گیرند، 
دانشمندان ناسا به تحقیق دربارهٔ آثار بلند مدت تشعشعات فضایی بر روی بدن 
انســان پرداخته اند. جو سیاره مریخ بسیار ضعیف تر از جو زمین است، به همین 
دلیل این ســیاره را به طور کامل از تشعشعات فضایی حفظ نمی کند. بنابراین، 
هرچه بیشــتر بدانیم که چطور می تــوان از قرار گرفتن در معرض این حجم از 

تشعشعات جلوگیری کرد، سفر به مریخ برای فضانوردان راحت تر خواهد بود.
۴- ممکن است ناخن هایتان بیافتند ��

تا به حال ۲۲ فضانورد از افتادن ناخن هایشــان بعد از ســفر به ایستگاه فضایی 
بین المللی خبر داده اند. طبق یک تحقیق، مدل دســتکش های فضانوردان به 
گونه ای است که به ناخن های آن ها فشار وارد می کند و در نتیجه باعث افتادن 
آن ها می شــود. این مشــکل احتمااًل با طراحی یک مدل دستکش جدید برای 

پیاده روی های فضایی حل خواهد شد.
5- گوش داخلی تان دیگر مثل یک شتاب سنج عمل نمی کند ��

گوش داخلی انسان مثل یک شتاب سنج عمل می کند: وقتی تغییری در حرکت 
رخ می دهــد، این ویژگی گوش داخلی به ما کمک می کند که بیمار نشــویم. 
اما در فضا شــرایط دیگری اســت. این »دســتگاه« کوچک از کار می افتد و 
فضانوردان یک یا دو روز بعد از رســیدن به ایستگاه فضایی دچار حرکت زدگی 

می شوند. باید امیدوار باشیم با اختراع جاذبهٔ مصنوعی این مشکل حل شود.
۶- از لحاظ مایعات بدن دچار مشکالتی می شوید ��

نبود جاذبه باعث تغییر در نحوهٔ گردش مایعات در بدن هم می شود. مثاًل خون 
به جای اینکه مثل روی زمین به اندام های پایینی برگردد، دائمًا به ســمت سر 
می رود. به همین دلیل است که فضانوردان وقتی به زمین بازمی گردند صورت 

آن ها گردتر به نظر می رسد.
۷- قلبتان آب می رود ��

قلب هم در فضا دچار تغییرات زیادی می شود. مثاًل خون کمتری پمپاژ می کند 
و شکل آن تغییر می کند و کروی تر می شود. تحقیق بر روی فضانوردان ممکن 
اســت نه فقط به جلوگیری از بروز چنین مشــکالت قلبی ای در آینده در فضا، 

بلکه به انسان های روی زمین هم کمک کند.
8- ماهیچه هایتان ضعیف می شوند ��

فضانوردان هنگام حضور در فضا باید دائمًا ورزش کنند. مشکلی به نام آتروفی 
یا تحلیل رفتگی بافت وجود دارد که در سفرهای فضایی طوالنی ممکن است 
باعث تضعیف عضالت و اســتخوان ها شود. به همین دلیل به همهٔ کسانی که 

به فضا سفر می کنند توصیه می شود هر روز ورزش کنند.
۹- ممکن است دچار مشکالت روانی شوید ��

فیلم های علمی تخیلی زیادی دربارهٔ کســانی ســاخته شده که در سفینه های 

فضایی دچار مشــکالت روانی شدند. با ســفر به مریخ ممکن است این مسأله 
به واقعیــت بپیوندد. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، ناســا و ســازمان 

روسکاســموس، آژانس فضایی روسیه، دســت به تحقیقات زیادی در اینباره 
زده اند و به این تحقیقات خود ادامه خواهند داد تا متوجه شــوند در یک فضای 

بسته چه اتفاقی برای افراد می افتد.
۱۰- اگــر در فضــای بــاز لباس فضانوردی تان پاره شــود چــه اتفاقی رخ  ��

می دهد؟

اگر برایتان این سؤال پیش آمده که در صورتی که در فضای باز مشکلی برای 
لباس فضانوردی تان رخ دهد آیا ممکن اســت جان سالم به در ببرید، این تمام 

چیزی است که تا به حال در این مورد می دانیم:
 ظرف ۱5 ثانیه هوشیاری تان از هوش می روید.

 اتفاق بعدی خفگی یا بیماری کاهش فشار است.
 ۱۰ ثانیه حضور در فضای باز باعث به جوش آمدن خون می شود.

 ریه ها ظرف ۳۰ ثانیه از هم فرومی پاشند.
در مجموع ظرف کمتر از یک دقیقه جان خود را از دست خواهید داد.

۱۱- جاذبه چگونه بر بدن اثر می گذارد؟ ��
جاذبــه یا فقدان آن آثار عمیقی بر بدن انســان در فضــا دارد. به همین دلیل 
دانشــمندان هر چه بیشتر دربارهٔ نحوهٔ بازسازی جاذبه برای فضانوردان تحقیق 
کننــد، عملکرد آن ها در آینده بهتر خواهد بود. اســتیون هاوکینگ، فیزیکدان 
مشــهور، در ســال ۲۰۰۷ آن را تجربه کرد. او بعد از سفر جاذبه صفرش گفت: 

»فضا، من دارم می آیم.«
۱2- تحقیق روی دوقلوها نکات بیشــتری دربارهٔ وضعیت بدن انســان  ��

در فضا آشکار می کند
اسکات و مارک کلی، دوقلوهای همســان، سوژه های تحقیقی دربارهٔ »ایمنی 
و عملکرد فضانوردان منفرد« شــدند. اسکات به فضا رفت و مارک روی زمین 
ماند. از هر دوی آن ها آزمایشــات پزشــکی یکسانی گرفته شــد. بعد از آن، 
دانشــمندان به مقایسهٔ داده های به دســت آمده پرداختند و نتایج حیرت انگیز 
بود. مثاًل ســطح پروتئین های فعال سی )C Reactive Protein( که یکی از 
معیارهای سنجش میزان التهاب در بدن است، در اسکات به خاطر فشاری که 
هنگام فرود بر زمین تجربه بود، باال بود. این تحقیق هنوز ادامه دارد و احتمااًل 

به ما کمک خواهد کرد به تغییرات بدن در فضا در سطح ژنتیکی پی ببریم.
۱۳- ســقوط در ســیاهچاله ممکن است باعث کش آمدن بدن شود و آن  ��

را تبدیل به یون کند
یک نظریه وجود دارد که می گوید اگر داخل یک سیاهچاله سقوط کنید، بدنتان 
به شــدت »کش« خواهد آمد. درکتان از زمان هم تغییر خواهد کرد. می توانید 
آینده و گذشــته را همزمان ببینید. با این حال، ایــن تجربه به احتمال زیاد به 

مرگ فوری خواهد انجامید چون بدن و مغز تبدیل به یون می شوند.
۱۴- حس شوخ طبعی تان گل می کند ��

فضانوردی را یکی از خطرناک ترین و ســخت ترین شغل های دنیا می دانند. به 
همین دلیل داشتن حس شــوخ طبعی برای دوام آوردن در برابر فشار جسمی 
و روانــی که در هنــگام حضور در فضا تحمیل می شــود، در همه حال کمک 

کننده است.
۱5- دلتان بیشتر از هر وقت دیگری برای زمین )خانه( تنگ می شود ��

حضور در فضا شــاید فوق العاده ترین چیزی باشــد که یک فضانوردان بتواند 
تجربه کند، اما همهٔ آن ها دلشان برای خانه پر می کشد.

۱۶- خرافاتی تر می شوید ��
هیچ کس از داشــتن کمی شانس ضرر نکرده، به خصوص وقتی سر و کارتان 
به فضا و تغییراتی افتاده باشــد که در آنجا به بدن وارد می شود. این عکس از 

مأموریت آپولو ۱۰ این نکته را اثبات می کند.
۱۷- اگر در فضا رها شوید، این اتفاق رخ می دهد: ��

اگر فضانــوردی به دلیل نقص لباس فضانوردی اش یــا هر اتفاق مصیبت بار 
دیگری از ایستگاه جدا و در فضا رها شود، خیلی زود اتفاقات بسیار غم انگیزی 
رخ می دهد – اگر خدمهٔ ایســتگاه او را نجات ندهند، فضانورد آنقدر در فضای 
باز شــناور می ماند تا اکسیژنش تمام شود که این وضعیت حداکثر 6 ساعت به 
طول می انجامد. چنین مرگی برای هر فضانوردی ترســناک است. با این حال، 
ناســا و دیگر آژانس های فضایی دنیا با استفاده از ابزاری به نام سافر اطمینان 
حاصل می کنند که در چنین شــرایطی فضانورد شــانس اینکه به سالمت به 
 Simplified Aid for EVA Rescue/( ایستگاه بازگردد را داشته باشد. سافر
SAFER( نوعی کوله پشتی اســت که فضانوردان در پیاده روی های فضایی 
استفاده می کنند. این ابزار مجهز به جت نیتروژنی است و فضانوردان در صورت 

دور شدن از ایستگاه فضایی می توانند با استفاده از آن پرواز کنند.

 ۱۷ اتفاق عجیبی که در فضا برای انسان رخ می دهد
لگریز برهمند

حسین علی پناهی
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)آتلیه برنز(

بِکش بِکش به مثابه ورزش ملی!

- به این جمالت نگاه کنید:
- وقتی برای تدفین شــجریان جمع می شدید مرغ سحر 
می خوندید ایراد نداشــت، حاال ما رفتیم ســخنرانی استاد 

رائفی پور ایراد داره؟
- فقط شــمال رفتن ما کرونا پخش می کنه، اینکه شــما 
مراسم مذهبی می گیرید دور هم جمع می شد کرونا بهتون 

احترام میذاره کاریتون نداره؟
- چطور مسابقات کشتی مشــکل نداشت، جودو مشکل 

داره؟
- وقتــی نماینده هــای خودتون مجلس بــودن، اونوقت 

اعتراض نمیکردین، االن هم حق اعتراض ندارید!
- چطور خودتون مهمون داشتید سر و صدا می کردید اون 
وقت فرهنگ آپارتمان نشــینی مهم نبود حاال مهمه؟ باید 

تحمل کنید چون االن نوبت ماست و ...
ایــن لج بازی و بِکش بِکش ملی نهایت ندارد. مثل چرخه 
انتقام اســت، دیگران را به بخشــش دعوت می کنیم اما 
خودمان تا انتقام نگیریم آرام مان نمی گیرد. این جا برخالف 
تصور و توهمی که از بحث عقالنی و حق به جانب بودن 
داریم، رســمًا عقل را به تعطیالت فرستاده ایم. از موضعی 
دفاع می کنیم که می دانیم غلط است اما نباید کوتاه بیاییم 
چون طرف مقابل »پر رو« می شــود و حاال که ما زورمان 

می رسد چرا اسب مان را نتازانیم؟
اینکــه مردم رفتار مقابلــه به مثل را از ملوک شــان یاد 
گرفته اند یا نه بحث مفصل و بی نتیجه ای اســت. این جا 
قرار نیست بحث ها به نتیجه برسد چون بر همگان واضح 
و مبرهن اســت که حق کاماًل با ماســت و طرف مقابل 
است که متوجه این حقیقت آشکار نمی شود اما این چرخه 
باطل همه را ســرانجام به نابودی می کشاند. اگر آدم های 
عاقلی از دو طــرف ماجرا با قاطعیت ورود نکنند و جلوی 

این بکش بکش بی حاصل را نگیرند.
۱5 اســفند ســال پیش یعنی دو هفته بعد از علنی شدن 
کرونا یادداشــتی نوشــتم با عنوان »چرا مــا ایرانی ها از 
لج بــازی لذت می بریم؟« با گذشــت 9 ماه از کرونا هنوز 
هم، واژه به واژه حرف همان اســت. این که »امید رهایی 
نیســت وقتی همه دیواریم!« حتی اگر به این دیوار سنگ 
بزنیم و فکر کنیم پشت آن شهری است که آدم ها با عقل 

تصمیم می گیرند نه صرفًا برای خنک شدن دل!
قصد داوری و حق با چه اســت را ندارم، وسط این ُکشتار 
روزانــه و خزیدن کنج خانه ها و گریختن از هم مگر دل و 
دماغی برای قضاوت مانده؟ آدم ها در دسته های صدتایی 
می میرند، کسانی در به در دارو هستند، عده ای با وحشت 
مــدام الکل به دســت و صورت می زنند و کســانی هم 
بی توجه به فاجعه ای که دارد رخ می دهد مشــغول بِکش 
بِکش های کودکانه سیاســی و ورزشی و اجتماعی هستند 

که به بُکش بُکش ختم می شود!
»مصنفانه تر بــود که هر کس تــاوان نفهمی خودش را 
مــی داد« ولی کرونا بــه این آرزوهــای منصفانه گوش 
نمی دهد. چنگیزوار در حال تاخت و تاز اســت و ما وسط 
این بکش بکش ها که به ورزش ملی تبدیل شــده نوبت 

زوال خود را به نظاره نشسته ایم!

»عید بیعت« در مشهد، مسافرت در چالوس؛
 ما کرونا را شکست می دهیم!؟

این همه لجبازی برای چیســت؟ واقعا االن مراســمی که در 
مشهد برگزار شد، در راستای کمک به مهدویت بود؟ االن که 

می بینیم یک ضد تبلیغ به تمام معنا بوده است.
در روزهایــی که همگان به مردم توصیه می کنند از اجتماعات 
دوری کننــد، شــاهد برگزاری یــک همایش بــزرگ به نام 
»عید بیعت« با ســخنرانی رائفی پور و بــا مداحی محمدرضا 

طاهری)پدر(، حسین طاهری)پسر( و احمد واعظی بودیم.
واقعــا فکــر می کنید ما می توانیــم با این وضعیــت کرونا را 

شکســت دهیم؟ من می گویم نه! به آن یکی می گویی ســفر 
نرو؛ می گوید: فقط ســفر ما باعث کرونا می شود و مراسم آنها 
ضد کروناســت؟ به این یکی می گویی مراسم نگیر؛ می گوید: 
فقط ما کرونا داریم و در جاده چالوس خبری از کرونا نیســت؟ 
تا وقتی مملکت به این و آن تقســیم شده است، خیالتان جمع 
باید با کرونا بســازیم و بســوزیم. به خدا که هم ســفر رفتن 

خطرناک است و هم عید بیعت گرفتن.
طبق آمار وزارت بهداشــت، هر روز شاهد پرپر شدن بیش از 

۳۰۰ انسان به خاطر کرونا هستیم.
این همه لجبازی برای چیســت؟ واقعا االن مراســمی که در 
مشــهد برگزار شد، در راســتای کمک به مهدویت بود؟ االن 
که می بینیم یک ضد تبلیغ به تمام معنا بوده اســت.  در همین 
هفته مقام معظــم رهبری تاکید کردند که همه باید از قوانین 

وضع شــده توسط ســتاد ملی کرونا تبعیت کنند. بعد ما شاهد 
برگزاری جشنی با این حجم آدم هستیم.

ســخنران مراسم که برای عالم و آدم نســخه می پیچد، فکر 
نکرده اســت که ممکن است در این مراســم یک نفر کرونا 
داشته باشــد و آن را به دیگران انتقال دهد و بعد این زنجیره 
ادامه پیدا کند و بخشــی از مشهدی ها درگیر کرونا شوند. شما 
و طاهری های پدر و پســر روی ســکوی خلوت سخنرانی و 
مداحی کردید و بعد به تهران برگشــتید؛ ماندند مردمی که در 

آن مراسم بودند.
االن دختری که با هزار آرزو، عروسی اش را لغو کرده، از خود 
نمی پرسد جشــن من فقط عامل کرونا بود و مراسم هایی این 

چنین، گسترش دهنده کرونا نیست؟
ســتاد ملی مقابله با کرونا باید پیگیر این مراسم باشد تا دیگر 

شــاهد برگزاری چنین اجتماع خطرناکی نباشــیم. جان مردم 
نباید بازیچه قدرت نمایی سیاســی یک عده باشــد. اگر با این 
رفتارها برخورد نشــود، بازهم شــاهد تکرار اینگونه مراســم  
هســتیم. بازهم شــاهد لجبازی مردم با یکدیگر هستیم. باید 
داســتان سفر رفتن و مراســم مذهبی گرفتن در شرایط کرونا 

برای همیشه تمام شود.
هرکسی در هر جایگاهی در جریان مبارزه با کرونا خللی ایجاد 
کرد باید با او برخورد شــود. در زمان جنگ با خائن ها چگونه 
برخورد می شد؟ در عصر کرونا هم کسانی که جان مردم را به 

خطر می اندازند باید هزینه رفتار خود را پرداخت کنند.
درد آور است که برخی از دست رفتگان به خاطر کرونا، افرادی 
هســتند که به خاطر بی مباالتی دیگران، جان خود را از دست 
منبع: عصر ایران داده اند. بیایید در زمانه کرونا قاتل نباشــیم. 

مکر مکرون پلید مدافع شیاطین! ��
دم خروس و طرح برق امید!

این روزها خدا را صد هزار بار شــکر به مدد طرح ها و 
برنامه های سوفســطایی دولت، گشایش اقتصادی در 
بخش های مهمی از اقتصاد حاصل شده است و چهار 
درصدی ها بی وقفه و نان استاپ در حال جمع آوری 
ثروت های نجومی در بازار خودرو، مسکن، ارز و دالر 
هســتند و به قول صائب تبریزی » به هر جانب که رو 
آرد گشایش در قدم دارد!« در عوض این طرف جوی 
چشــم امید ما 96 درصدی ها به همان یارانه 45 هزار 
تومانی و رایگان شدن قبر و سدر و کافور و قبض برق 
است! در جریان هســتید که اخیراً برای خانواده های 
کم مصرف تخفیــف ۱۰۰ درصدی بهای برق در نظر 
گرفته شــده است. نه پدر جان شوخی کجا بود؟! اصل 

خبر به روایت جراید ...
مدیرعامــل توانیر در گفتگو با ایســنا گفت: در طرح 
»برق امید« برای مشترکان کم مصرف تخفیف ۱۰۰ 
درصدی در نظر گرفته شده است. وی افزود: بیشترین 
میزان مصرف بــرق در خانوارها به طــور معمول به 
یخچال، سیستم روشنایی و وسایل صوتی و تصویری 
تعلــق دارد و در صورتی که خانوارها نحوه اســتفاده 
بهینه از این وسایل را رعایت کنند، می توانند در گروه 
کم مصرف ها قرار گرفته و از تخفیف درنظر گرفته شده 
بهره مند شوند.البته رئیس دولت هم در این خصوص 
فرمــوده اند:  قبض برق ۳۰ میلیون نفر رایگان خواهد 

شد که بیشتر این افراد روستائیان هستند!
مالحظه فرمودید دولت تا چقدر به فکر اقشــار آسیب 
پذیــر و حتی یخچال هــای خالی اســت؟! هر چند 
بعید می دانم هنوز ســی میلیــون نفر در این مملکت 
از مشــعل، فانوس، شــمع، چراغ پریموس، چراغ گرد 
ســوز و پیه سوز استفاده کنند چرا که میانگین مصرف 
خانوارهــای ایرانی ۱5۷ وات اســت!  ولی با این حال 
ما باالخره متوجه نشــدیم دم خــروس را باور کنیم یا 
قسم حضرت را؟! از یک طرف صحبت از برق رایگان 
 اســت و از همان طرف امسال 6۰ درصد برق را گران 
کرده اند! حاجی دلینگانی عضو هیات رئیســه مجلس، 
هفته گذشته از افزایش چراغ خاموش قیمت برق خبر 
داد و گفت: قبوض برق برخی خانواده ها در سال جاری 
نســبت به همان دوره مشابه در ســال 9۸، حدود 6۰ 

درصد گران تر شده است!
 علــی ای حــال اگر اجــداد مــا در گذشــته از برق 
می هراســیدند و معتقد بودند » گر چه باران نعمتست 
از بــرق ترس« امــا امروز باید از قبض برق ترســید! 
مخصوصًا از زمانی که به بهانه حفظ طبیعت ارســال 
قبوض کاغذی هم میسر نیست و دوستان هر رقمی را 
که وزیر پیشنهاد می کند در قبض مجازی برق لحاظ 
می کنند و به قولی »هر قبض که ســلطان بپســندد 

هنر است!«

مصطفی داننده

کاریکاتور
تلخند

وحید حاج سعیدی

یادداشت

رســانه ملی در بخش هــای مختلف خبری چند 
روز قبل خود خبر از دستگیری دالالن ارز )طایفه 
جمشید بسم ا ...ها( را داد که ظاهرا در امر خرید و 

فروش ارز فعالیت غیر قانونی داشته اند.
۱ـ سلطان دالر :اما ماجرای جمشید چه بود؟

درست هشت سال قبل در چنین روزهایی که بازار 
ارز متالطم شــده بود خبر دستگیری محمدرضا 
میرآبی که با نام مستعار جمشید بسم ا ...  در بازار 
ارز تهران فعالیت می کرد از تیترهای برجســته ی 
همین رسانه شده بود. کسی که به تعبیر رسانه ها 
هر روز صبح درچهار راه اســتانبول تهران بر پیت 
خالی می ایستاد و نرخ برابری دالر را برای مملکت 
تعیین می کرد. او که برای اولین بار اسمش را آقای 
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور وقت 

به عنوان عامل گرانی ارز برده بود.
فارغ از این که اصال اتهام جمشید بر کدام محمل 
قانونی اســتوار بود، علی رغم سر و صدای زیادی 
که در دستگیری اش شــد، او دو ماه بعد و تقریبا 
در سکوت رسانه ای آزاد شد. نکته ی جالب تر این 
داســتان آن جا بود که قیمــت دالر که در زمان 
دســتگیری او کمتر از ۲۰۰۰ تومان بود و با وجود 
دستگیری او نه تنها بعدا کاهش محسوسی نداشت 
که در یک روند افزایشــی تقریبا با همان شــیب 
ســالیان متمادی باال رفت، تا جایی که به قیمت 

۳۲۰۰۰ تومان در همان هفته رسید.

۲ـ سلطان سکه : اگر چه استفاده از عنوان سلطان 
برای یک متهم، وجه تشابه موضوع دوم با داستان 
جمشــید بود اما حکایت برخورد با سلطان سکه 
مســیر متفاوتی داشت. آن گونه که داستان وحید 
مظلومین فرد )معروف به سلطان سکه( بر خالف 
جمشــید بسم ا ... ختم به خیر نشــد و جان او را 

گرفت.
وی کــه بنابر اظهارات ســردار حســین رحیمی 
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ در نیمه ی تیر ماه 
9۷ دستگیر شــده بود به جمع آوری ۲ تن سکه 
متهم بود. تلقی بعضی از رسانه ها از این اظهارات 
این بود که از وی در هنگام بازداشــت ۲ تن سکه 
کشف و قاعدتا ضبط شــده است ولی پس از آن 
که او به ســرعت محاکمه شد و سه ماه بعد اعدام 
گردید دادســتان تهران وجود هرگونه ســکه در 
هنگام دســتگیری او را منتفــی اعالم کرد و این 
موضوع بهانه ای دســت تعدادی از رســانه های 
معاند داد. فارغ از این که اصوال فعالیت ســلطان 
ســکه در خرید و فروش ســکه بر اساس کدام 
موازین قانونی جرم و اخــالل در نظام اقتصادی 
شناخته شده بود آن چه که در رابطه با موضوع وی 
جلب توجه می کرد رفتار قیمت سکه در خالل و 

پس از این واقعه بود.
قاعدتا مردم انتظار داشــتند که با اعدام وی بازار 
ملتهب سکه روی آرامش به خود ببیند و قیمت از 

شــیب صعودی خارج شود. بارها و بارها مسئولین 
مختلف که دست اندرکار بازار طال و اقتصاد کشور 
بودند نیز از حباب داشــتن و غیر واقعی بودن نرخ 

سکه صحبت کرده بودند.
ســکه در زمان دســتگیری او حدود۲/۷5۰/۰۰۰ 
تومان بود کــه در زمان اعدامش به ۳/۸۰۰/۰۰۰ 
تومان رســید و پس از آن نیز در یک روند تقریبا 
ثابت سالها روند افزایشی را طی کرد تا این هفته 
که به رقم بــاور نکردنی حــدود ۱6/۰۰۰/۰۰۰ 

میلیون تومان رسید.
هر دوی این ها این فرضیه را که ســر رشــته ی 
اصلی مشکل در دســت سالطین است به شکل 
جدی زیر ســوال می برد و پرسش جدی دیگری 
را در مقابــل می گذارد، این کــه پس دلیل این 

نابسامانی چیست.
اگر چه این هفته، هم نرخ دالر و هم نرخ ســکه 
 )SHARP( با یک ریزش ناگهانی به شــکل تیز
پایین آمد و این باعث خرسندی آحاد جامعه شد اما 
در کشوری که در آن نزدیک به چهل میلیون نفر 
کد بورسی دارند و کم و بیش با تحلیل رفتار قیمت 
ارز و طال نیز مانند بورس آشنا هستند این اتفاقات 

از نگاه تحلیلی هم سنجیده می شود.
بررسی ســابقه رفتار دالر و سکه در این سال ها 
نشان می دهد که این رفتار فاقد هر گونه الگوی 
تکرار پذیر اســت و این موضوع امکان هر تحلیل 

تکنیکال را می گیرد، تحلیلی که مبنای اعتبار آن 
تکراری بودن رفتار دالر و ارز است.

روش دیگر در تحلیل که به آن تحلیل بنیادی می 
گویند با نگاه علمی به سراغ موضوع رفته و با در 
نظر گرفتن وضعیت موجود و ملزومات و مختصات 
تغییر، آینده را پیش بینی می کند. این تحلیل  نیز 
در یافتن پاســخ قانع کننده بــرای اتفاقات جاری 
در بازار ارز و طال درمانده اســت. البته در تحلیل 
بنیــادی عوامل موثری کــه از بیرون و به عنوان 
پارامترهای سیستمی بر رفتار نرخ تاثیر می گذارند 

نیز مد نظر قرار می گیرد.
به عنوان مثال کاهش ناگهانی نرخ ارز در روزهای 
اخیر را شــاید بتوان از این زاویه دید. در شرایطی 
که تقاضاهای متفــاوت و ناگهانی جدیدی برای 
ارز به بازار نیامده است و سفرهای خارجی بخاطر 
کرونا تعطیل شده و خریدهای وارداتی با کاهش 
روبروســت، ورود احتمالی منابع مسدود شده ی 
ارزی کشور از کشــورهای طرف قرارداد تعادل را 
به ســمت کاهش قیمت پیش می برد. این یعنی 
پارامتــر اصلی کاهش نرخ ارز نــه در تاثیر روانی 
اســت و نه در شکســت آرایش دشمن و یا تغییر 
سیاسی و انتخابات در دیگر کشورها، که هیچکدام 
از این هــا هنوز رخ نداده اســت. بنابر این دلیل 
بهبود وضعیت فقط به عملکرد دولت مرتبط است، 
پس طبیعتا آدرس دادن منشــا مشکالت ارزی به 
سالطین و یا به دیگران، روشن ترین نوع آدرس 

غلط دادن است.
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