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نگاه نخست

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ 
درست یا غلط؟

اگرچــه دو تصمیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف 
ارز 4200 تومانی از اقالم کاالی اساسی راهبردی 
و ســهمیه 15 لیتــری بنزین به هر کــد ملی از 
جمله تصمیمات سخت هســتند اما نمی توان آنها 
را جــزو جراحی عمیق در اقتصاد دانســت بلکه از 
جمله جراحی های کــم عمق در مباحث اقتصادی 
محســوب می شــوند. جراحی عمیق بــه معنای 
دگرگونی یک ســاختار اســت، زمانی می توانیم از 
جراحی عمیــق حرف بزنیم کــه بخواهیم درباره 
یارانه های پنهان اقدامی انجام داده باشیم یا اینکه 
ساختار را تغییر دهیم اماحذف ارز 4200 تومانی و 
تغییر یارانه بنزین نیازی به اصالح ساختار ندارند و 
جزو تصمیمات سخت و جراحی کم عمق محسوب 
می شوند. از ســال 97 که بحث ارز 4200 تومانی 
شروع شد شامل 25 قلم کاال بود اما به تدریج 18 
قلم کاال حذف شــد و در حــال حاضر 7 قلم کاال 
باقی مانده اســت. به عبارتــی 18 قلم کاال در این 
پروسه حذف شدند بدون اینکه کسی خبردار شود. 
البته باید توجه داشــته باشــیم که این 7 قلم کاال 
از جمله کاالهای بســیار راهبردی هستند و حذف 
ارز 4200 تومانی از دارو، گندم، کنجاله و دانه های 
روغنی بســیار ســخت خواهد بود. این اقدامات از 
جمله تصمیمات سخت است چراکه طبیعتاً با شوک 
تورمی همراه خواهد بود، موضوع بســیار مهم این 
است که دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد 
ایران به ثبات و آرامش نرســیده دســت به حذف 
ارز 4200 تومانــی از کاالهای اساســی راهبردی 
نزند و معتقدم اینکــه در الیحه بودجه 1401 این 
موضوع ذکر شده خطا است و باید خارج از الیحه 
این موضوع دیده می شد که زمان اجرای آن بعد از 
ایجاد ثبات اقتصای در بازار باشــد. این اقدام شبیه 
به پروتکل های پزشکی است وقتی بیماری مبتال 
به چند عارضه قلبی یا فشــار خون و قند خون باال 
باشــد، پزشکی نســبت به جراحی آن بیمار اقدام 
نمی کند چراکــه باید در ابتدا ایــن عالیم حیاتی 
بیمار کنترل شــود در غیر این صورت جراحی پر 
ریســک خواهد بود.حذف ارز 4200 تومانی باید را 
باید در قالب دستور یا تصمیم باز مورد بررسی قرار 
می دادند، این دســتور یا تصمیم باید زمانی به اجرا 
برســد که در اقتصاد ثبات و آرامش حاکم باشد یا 
اینکه مذاکرات هسته ای به نتیجه ای رسیده باشد. 
زمان مناســب برای اجرای این برنامه ها، موقعی 
است که عالیم حیاتی اقتصاد به ثبات رسیده باشد 
و نوسانات قیمتی در کاالهای مختلف کنترل شده 
و انتظارات در روند قیمت ها کاهنده باشــد. در این 
شرایط است که می توان جراحی کم عمق را انجام 
داد و اساســاً حذف ارز 4200 تومانی باید به تدریج 
انجام شود به صورتی که در سه ماه اول سال یک 
قلم از کاالهای اساســی از لیست دریافت کنندگان 
ارز 4200 تومانی حذف شــوند تا اثرات جانبی آن 
بررسی و کنترل شود و در سه ماه دوم سال کاالی 
دیگر در نوبت حذف ارز 4200 تومانی قرار بگیرد. 
اینکه حذف ارز 4200 تومانی در الیحه بودجه سال 
آینده آمده، بسیار خطرناک است. ارز 4200 تومانی 
از کاالهای اساسی را در شرایطی حذف می کنند که 
سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و هنوز قیمت ها 
در بازار ارز، بازار دارایی ها مختلف و بازار سایر کاال 
و خدمات به ثبات نرســیده است. ارز ترجیحی اگر 
به یکباره حذف شود قطعاً یک شوک تورمی برای 
دهک های کم درآمد ایجــاد می کند این در حالی 
اســت که در سه سال گذشــته کشور با تورم های 
باالی 35 درصد مواجه بوده اســت. موضوع دیگر 
این اســت که مانند پروتکل پزشــکی، در مباحث 
اقتصادی هم نمی تــوان همزمان چند جراحی هر 
چنــد کم عمق را انجام داد چراکه دوره نقاهت هر 
یک از این اقدامات باید تمام شود و بعد از آن نسبت 
بــه انجام جراحی دیگر اقــدام کنند، آن هم برای 

بیماری که شرایط و عالیم حیاتی مناسبی ندارد.
*کارشناس اقتصادی

وحید شقاقی*  برنامه ای که دولت برای حل مشکالت اقتصادی دارد

 تهاتر؛  شاه کلید   اقتصاد!؟
اســتفاده از ابزار تهاتــر در تعامالت تجاری 
ایران با دنیا، یکی از محورهایی اســت که 
به تازگی از ســوی دولت سیزدهم مطرح و 
زیرســاخت های الزم برای آن از راه اندازی 
اتــاق پایاپای تهاتر گرفته تا ورود بانک های 
خصوصــی به این عملیات و فراهم ســازی 
بستر اســتفاده از رمزارزها در تبادالت ارزی 
این عملیات تجاری از سوی بانک مرکزی در 
حال فراهم شدن است؛ هر چند موضوع تهاتر 
ظرف هفته های گذشــته مورد هجمه برخی 
صاحب نظران و رســانه ها قرار گرفته است، 

اما به نظر می رســد مفاهیم بسیار ابتدایی و 
پیش پا افتاده این موضوع پررنگ شده و کمتر 
به اصل ماجرا و مزایای آن برای اقتصاد ایران 
اشاره شده است؛ به خصوص اینکه ترکیه در 
ماه گذشته مرکز تهاتر را افتتاح کرده و چین 
نیز به زودی شــهر تهاتری خود را راه اندازی 
خواهد کرد که همه اینها نشانه مقبولیت این 
روش تجــاری در عرصه بین المللی اســت. 
موضوع تهاتــر در اقتصاد جهانی کاماًل یک 
ســاز و کار حرفه ای شناخته شــده بوده که 
متاســفانه طی هفته های اخیر این موضوع 

در ایران سیاسی شــده است. موضوع تهاتر 
در انتخابات ریاســت جمهوری نیز از سوی 
برخی کاندیداها با ادبیات غیرحرفه ای مورد 
هجمه قرار گرفت؛ در حالیکه حتی امروز آن 
دســته از کشورهایی که در اقتصاد جهانی با 
چالشــی به نام تحریم مواجه نیستند، یکی 
از روش های مرســوم فعالیــت تجاری خود 
را تهاتر انتخــاب کرده اند. این موضوع از دو 
منظر حائز اهمیت اســت؛ اول آنکه یکی از 
ویژگی های اصلی اســتفاده از این شیوه در 
عرصه تجارت، پرداخت های ارزی است؛ ....
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باال بودن هزینه زندگی مانعی برای فرزندآوری

پیری ایران را 
جدی بگیرید!
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نظام پزشکی: در بسیاری از رشته ها قرار نیست پزشکان زن تحصیل کنند

مراجعه زنان به پزشک زن؛ 
دغدغه امروز مجلس!
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توسعه صحیح و مناسب زیرساخت ها به تحوالت مهم اقتصادی در کشور منجر می شود

صنعت حمل و نقل ریلی و 
آینده پژوهشی
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 از اول بهمن ماه، پرمصرف ها برق از سرشان می پرد

گرانی یقه »برق« 
را هم می گیرد
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مسکو در وین
منجی ایران است؟

تحرکات مسکو در مذاکرات وین، سروصدای تهران را در آورده است
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یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد

نوسانات مثبت در انتظار
 پاالیشی ها
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چرا مجلس یازدهم »قیر رانتی« را احیا کرد؟

پروژه فسادزا در بودجه 
سال آینده 
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مسعود رضایی

پیامد کمبود
 پزشک
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جالل خوش چهره

بازی
 رندانه
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هفته نامه سراسری اقتصادی - اجتماعی

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باز هم 
بالتکلیف ماند

یک قانون مالیاتی همچنان 
در پیچ و تاب اجرا

قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان از سال 1398 
تصویب و ابالغ شده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده 
اســت و تازه ترین اعالم معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی حاکی از آن اســت که این قانون در ســال آینده اجرا 
خواهد شــد. سازمان امور مالیاتی از شهریور سال 1398 معادل 
15 گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 50 شــغل می شــوند را 
دسته بندی کرد تا برای شــفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار 
مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام 
در سامانه مؤدیان و اســتفاده از کارتخوان باشند. این اقدام در 
راســتای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشــمول باید به ترتیبی 
که ســازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان 
اقدام کنند و خرده فروشــی ها و واحدهای صنفی که به صورت 
مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عالوه بر عضویت 
در ســامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نیز 
هســتند اما استفاده از پایانه فروشــگاهی برای مؤدیانی که به 
صورت مســتقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی 
نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود را 
به ترتیبی که ســازمان تعیین می کند، از طریق سامانه مؤدیان 
صادر کنند. در این زمینه، گزارش تفریغ بودجه ســال گذشته 
حاکی از آن اســت که تنها 35 درصد از پزشــکان و وکالی 
شناسایی شده اقدام به ثبت نام در سامانه مؤدیان کرده اند و ۶5 

درصد این افراد از قانون مربوطه تخلف کرده اند.
البته در گزارش ها مشــاهده شده اســت که برخی از مشاغل 
نیز بــرای دور زدن مالیات اقدام به جمع کردن دســتگاه های 
کارتخوان از محــل فعالیت خود کرده اند و هزینه خدمات خود 
را به صورت نقــدی دریافت می کنند که قانون برای این افراد 

مجازاتی درنظر گرفته است.
از ســوی دیگر، تاکنون بیش از دو سال از تصویب این قانون 
می گذرد و با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده 
که از فردا اجرا می شــود، ســامانه مؤدیان و قانون پایانه های 
فروشــگاهی به صورت کامل رونمایی و اجرا نشــده است که 
تازه ترین اعالم حاکی از آن اســت، این قانون در ســال آینده 

اجرا می شود.
این در حالی اســت که اجرای این قانــون که از آن به عنوان 
بستری برای بستن راه های فرار مالیاتی و هوشمندسازی مالیات 

یاد می شود، در این مدت همچنان در پیچ وتاب اجرا باقی مانده 
و ســازمان امور مالیاتی در حالی قانون جدید مالیات بر ارزش 
افزوده را اجرا می کند که سامانه مؤدیان ستون اصلی این قانون 

هنوز راه اندازی نشده است.
گفتنی است، پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان 
بانکی )pos(، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری 
است که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی 
کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب 

الکترونیکی برخوردار باشد.
عالوه براین، ســامانه مؤدیان ســامانه ای است تحت مدیریت 
ســازمان امور مالیاتی که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه ای 
اختصاص یافته و تبادل اطالعات میان مؤدیان و ســازمان از 
طریق آن کارپوشــه انجام می شود. همچنین، 50 گروه شغلی 
که باید برای اتصال به ســامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین 

شرح هستند:
1. وکال

2. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
3. دفاتر اسناد رسمی
4. مشاورین امالک

5. تاالر پذیرایی، رســتوران ها، چلوکبابی هــا، کبابی ها، اغذیه 
فروشــی ها و فست فودی ها، ســفره خانه های سنتی و کافی 
شــاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، ســالن های 
غذاخــوری و باغ تاالرها، باغ ســراها، طباخی ها، آش و حلیم 
پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشــی ها و مشاغل 

مشابه
۶. مرکــز اقامتــی از قبیل هتل ها، هتــل آپارتمان ها، مهمان 
پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویالها، 

اقامتگاه های بین راهی و متل ها
7. نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وســایط نقلیه موتوری )به 

استثنای ماشین آالت راهسازی، ساختمانی و کشاورزی(
8. آرایشگاه های مردانه و زنانه

9. آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثنای مشمولین ماده )81( 
قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(

10. قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، بستنی 
و فالوده فروشی ها

11. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین میوه و تره بار، 
بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها

12. مجموعه های فرهنگی و ورزشی
13. لوازم تحریر و نوشــت افزارفروشــی ها )به استثنای تولید 

کنندگان و وارد کنندگان(
14. بازی های رایانه ای )گیم نت ها( و کافی نت ها

15. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه 
و ثابت و خدمات پســتی(، دفاتر خدمات الکترونیکی )از جمله 
دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات 

پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی(

مهسا طاعتی الطران
روزنامه نگار

نمایندگان بودجه را چقدر تغییر 
می دهند؟

بودجه زیرتیغ بهارستان

 هر ســاله دولت بــا محوریت ســازمان برنامه و 
بودجــه با در نظر گرفتن درآمدهــای قابل تحقق 
خود، نسبت به چگونگی هزینه آنها تصمیم گیری 
و اقدام به نوشــتن الیحه بودجــه می کند. اگرچه 
این قانون یکساله بوده و اجرای آن نیز منحصر به 
همان سال است؛ اما تبعات تصمیمات مالی دولت 
به هیچ وجه تنها محدود به آن ســال نیست و آثار 
تصمیمات اشتباه دولت تا ســالها می تواند پا برجا 
بماند؛ برای در اولویت قرار گرفتن رشــد اقتصادی 
بلند مدت کشــور و از بین بــردن منافع حزبی و 
گروهی دولت، نظارت مجلس به عنوان نمایندگان 
مردم و ســازمانی مســتقل از دولــت اهمیت پیدا 
می کنــد. مجلس بــا در اختیار داشــتن بازوهای 
اجرایی و تحقیقاتی مســتقل از ســازمان برنامه، 
اقدام به بررســی الیحه بودجه پیشــنهادی دولت 
کرده و تطبیق آن با قوانین باالدستی و هدف های 
بلنــد مــدت سیاســی- اقتصادی را می ســنجد. 
دیوان محاســبات و مرکز پژوهش های مجلس از 
سازمان های زیر مجموعه مجلس شورای اسالمی 
هستند که وظایف مهمی در آگاه سازی نمایندگان 
مجلس به عهده دارند. دیوان محاســبات کشــور 
بازوی نظارتی مجلس در تمــام فرآیندهای مالی 
کشور است. این سازمان با بررسی هزینه کرد تمام 
ســازمان ها و ارگان هایی که بــه نحوی از بودجه 
دولت اســتفاده می کنند بر آنها نظارت می کند؛ تا 
هزینه هیچ دستگاهی از بودجه مصوب تجاوز نکند. 
این ســازمان با بررسی هزینه های هر ساله دولت، 
گزارش نظارت خــود و تفریغ بودجه را به مجلس 
ارائــه می کند؛ تــا مجلس از روند اجــرای قانون 
بودجه ســال گذشته آگاه شــود. مرکز پژوهش ها 
نیز بازوی پژوهشــی-تحقیقاتی مجلس است. این 
ســازمان با در اختیار داشتن پژوهشگران متعددی 
در حوزه هــای مختلف، به صورت مســتقل تأثیر 
تصمیمات مالی دولت را بررســی کرده و در رابطه 
با الیحه بودجه به نمایندگان مشــورت می دهد.اما 
همان طور که دولت به دلیل داشــتن انگیزه های 
حزبی-انتخاباتی ممکن است آینده را فدای امروز 

کند. مجلس نیــز با داشــتن انگیزه های محلی-
انتخاباتی ممکن اســت توسعه ملی را فدای توسعه 
استانی کند. برای جلوگیری از بروز این منافع کوتاه 
مدت نقش مشــترک دولت و مجلس در نگارش و 
رسمیت بودجه ناگریز اســت. اما تغییرات گسترده 
مجلس در تغییر آنچه که دولت برنامه ریزی کرده 
عالوه بر شــبه انگیزه های اســتانی، باعث از بین 
بردن یکپارچگــی الیحه بودجه و ناکامی احتمالی 
دولت در رســیدن بــه اهداف و شــعارهای خود 
می شــود.از طرف دیگر بدیهی اســت تمام هزینه 
کردهای دولتی نیاز به منابع دارد؛ دولت با تخمین 
درآمدهای ســال آینده خود اقدام به اولویت بندی 
هزینه هــا می کند. اضافه کردن هر وظیفه جدید به 
الیحه بودجه، موجب حذف موردی دیگر و از بین 
رفتن اولویت بندی های دولت و نرسیدن دولت به 
اهداف و شعارهای خود می شود. اما مشکل بزرگتر 
ایجاد وظیفه جدید توســط مجلــس بدون حذف 
موارد قبلی اســت. دولت پیش تر در الیحه بودجه 
تمام درآمدهای قابل وصــول را پیش بینی کرده 
است و اگر می توانســت درآمد دیگری ایجاد کند، 
خود آن را در الیحه می آورد. در این وضعیت منابع 
هزینه های جدیدی که مجلس بر دوش دولت قرار 
داده اســت غیر قابل اطمینان بوده و به مشــکل 
کســری بودجه دامن می زند.آنچه که متاسفانه در 
سال های اخیر دیده شده دخالت روزافزون مجلس 
در کم و کیف جزئیات بودجه اســت. بدترین ورود 
مجلس به ســند دخل و خرج دولت در این سالها، 
مربوط به بودجه همین امســال است که مجلس 
بودجه منابع عمومی را از 841 هزار میلیارد تومان 
1278 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رســاند. 
یعنی رشــد بیش از پنجاه درصدی در بودجه منابع 
عمومی که اگر قابل تحقق بود قطعًا دولت حداقل 
بخشی از آن را در الیحه وارد می کرد. این افزایش 
بودجه نیاز به منابع باالیی دارد که عدم تحقق آن 
ســبب گزینش ســلیقه ای دولت از بین موارد ذکر 
شده در بودجه می شود. اقدامی که باعث به وجود 
آمدن البی های اســتانی و سازمانی در طول سال 
می شود. بهتر آن اســت که مجلس با حفظ کلیت 
بودجه اختیار عمل را دســت دولت باقی بگذارد و 
صرفــًا در مواردی که الیحه با قوانین باالدســتی 
تناقض و یا آثار منفی بلند مدتی داشت ورود کند.

اگــر روند تغییــرات بودجه در مجلــس به همین 
صورت فزاینده ادامه پیدا کند، توانایی دولت برای 
شفاف ســازی بودجه و رسیدن به اهدافی که ذکر 

کرده در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

مرتضی آل غفور
روزنامه نگار
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سیاست

یادداشت

نقدروز

خطرات یکدست شدن حاکمیت!

زمانی که سال 84 رقابت های انتخاباتی انجام می شد، دو 
رقیب باال آمدند. آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی 
نژاد. بنده سیاســت های آقای هاشمی را دنبال می کردم، 
باالخره ایشان هشت سال رئیس جمهور بودند، نقدهایی 
به سیاســت های اقتصادی ایشان داشــتم. نقدهایم هم 
بازتاب پیدا می کرد. در یکی از یادداشــت هایم هفده نقد 
به سیاســت های اقتصادی ایشان وارد کردم، اما هیچ گاه 
به حریم و شــخصیت ایشان هتاکی و بداخالقی نکردم؛ 
زیــرا معتقدم این رفتارها ارزش نقد را پایین می آورد. نقد 
به محتوا تعلق می گیرد و نه به شخص. اما حدس می زدم 
که با استقرار دولت جدید، یک هم نوایی ناموجه بین دولت 
و مجلس شکل می گیرد و احساس کردم که باید یک بار 
دیگر ناقوس دیکتاتوری را به صدا دربیاوردم. کمااینکه در 
دولت قبل هم همین کار را کردم، وقتی که دولت وقت با 
مجلس ششم یکی شد؛ زیرا که مجلس باید همیشه نقاد 
و ناظر باشد. اگر که بخواهد کامال در اختیار دولت ها باشد 
که این نقض غرض است. آن موقع این امر باعث شد که 
من زنگ خطر دولت گرایی پارلمانی را به صدا دربیاورم و 
این اتفاق هم افتاد. دقت کنید که دو ســال اول، مجلس 
هفتم، خیلی خوب و منتقد بود؛ اما به محض اینکه دولت 
جدید آمد کامال در دام دولت جدید افتاد. احســاس کردم 
که باید ســنگر روشنگری ام را عوض کنم. دیدم مجلس 
جای بنده نیست. احساس کردم که نمی توانم اهداف بلند 
و روشــنگرانه خود را از طریق مجلس دنبال کنم. قبل از 
آن فکر می کردم که مجلس نزدیک ترین کانون حاکمیت 
به آگاهی بخشی و روشن فکری است؛ بعد متوجه شدم که 
آن قدر آن جا تراکم البی ها و جناح زدگی و سیاست زدگی 
است که بهتر اســت قالب و شکل آگاهی بخشی خود را 
عوض کنم. آمــدم در عرصه مدنی به فعالیت هایم ادامه 
دادم. مصاحبه می کنم، یادداشت می نویسم، کتاب و مقاله 
می نویســم. رســالتم را فراموش نکرده ام.توصیه بنده به 
مســئولین نیز این است که در برابر نقدهایی که از آن ها 
می شود سعه صدر داشته باشند. امام یک جمله زیبا دارد 
که بنده نقل به مضمون می کنم. ایشان می فرمایند: »حتی 
تخطئه هم موجب ســازندگی است«. حاال نقد که دیگر 
جای خود دارد. تخطئه تان کردند! از آن فرصت بســازید، 
جواب بدهید! جواب عالمانه بدهید! من امروز خیلی نگرانم 
از اینکه تقریبا می شود گفت حاکمیت یک دست شده، و 
این خود زنگ خطری را به صدا در می آورد. ان شاءاهلل که 
این یک دستی، مضمونی باشد. یک دستی مضمونی یعنی 
یک قانون اساســی داریم، یک آرمان انقالب و اهداف و 
ارزش های متعالی داریم، که همه درحال حرکت به سمت 
آن باشــیم. این خیلی خوب اســت؛ اما من می ترسم که 
این یکدستی مضمونی تبدیل شود به یک دستی جناحی 
و ایــن زنگ خطر خواهد بود؛ زیرا جامعه بدون تکثر معنا 
ندارد و اداره کشــور هم بدون تکثر معنا ندارد. یک جناح 
نمی تواند کشور را اداره کند. ما می گوییم وحدت در عین 
کثرت. یعنی کثرت باید نمود داشــته باشد.بنابراین وقتی 
یک دست می شود نگرانم که نقد به محاق برود. نگرانم 
که عده ای احســاس کنند باید با این یک دستی جناحی، 
هم نوا باشند، و هم به تملق بیافتند و هم جلوی منتقدین 
را بگیرند. این نگرانی و هشــدار جدی بنده است. نه تنها 
که به تملق بیافتند و جلوی منتقد را بگیرند بلکه با هتاکی 
و بی حرمتــی همان اتفاقی را رقم بزنند که در دولت قبل 
از روحانی شــکل گرفت.بنده صراحتا می گویم که بنده 
منتقد سیاســت های اقتصادی آقای روحانــی بودم، اما 
روزنامه ایران که وابسته به دولت بود، نقدهایم را نسبت 
به سیاســت های اقتصادی دولت آقــای روحانی بازتاب 
می داد و کوچک ترین بی حرمتی ای نمی کرد. برخالف این 
موضوع در دولت قبل از آقای روحانی در همین روزنامه؛ 
هرجا مطلبی از من می دیدند یک ســتون ویژه داشتند و 
بد و بیراه حواله بنده می کردند. این نشان دهنده چیست؟ 
نگرانی بنده االن همین اســت که نکنــد خدای نکرده 
رســانه ها درگیر سیاست های رســانه ای آن زمان شوند. 
وقتی مردم در یک پیمایش ملی روی هم رفته 2۶ درصد 
می گویند که گرایش چپ و راست داریم یعنی 74 درصد 
از آن ها نیستند. این 74 درصد را چه کسی باید نمایندگی 
کند؟ بی تردید اینها را رسانه ها باید نمایندگی کنند. یعنی 
74 درصد تحت تاثیر این صف آرایی های کاذب سیاسی 
نیســتند، یعنی نیازهایی دارند و اتفاقا التزام به انقالب و 
اسالم و میهن و هویت دارند، اما حاضر نیستند این مصالح 

را فدای منافع روزمره عده ای بکنند. 

سپهبدی که سرباز شد

ظهر عاشورا نبود که تنهایی حسین را بهانه نوشتار کنم. 
دل هم بدون گریه قلم، به ســامان نمی شد. در خیالم 
صدای شلیک سنگریزه های کینه به سوی منصور هنوز 
شنیده می شد و بوی عفونت اشرافیت و تفاخر در مکه 
و مدینه که چکاوک شمشیرها نشانگر آن بود، به مشام 
می رسید و بســیارآزار دهنده بود اما با تفاوت اندک به 
ظاهر و بســیار بزرگ در اندرون. در آن روزگاران بسان 
عهد قدیم کینه عریان بود و در لفافه ای از شعر و بیان 
و حیلت های ســخن پنهان نمی شد؛ اما در عهد جدید 
که پست مدرن خوانده می شود، کدورت درمیان حلوایی 
پر از قند شــیرین با پیونــدی از درام و تراژدی خود را 
می نمایانــد و آنی کارگر می افتد ولی مدتها طول می 
کشــد تا راز خصومت نهان برمال شود و عالجی هم بر 
واقعه نیست. در این نبردی از خصومت و محبت که در 
درونم آغازیده بود به یاد سپهبدی افتادم که سرباز شد تا 
سربازان وطن سردار بمانند و عارفان بر سر دار، حدیث 
وصل و ترانه عشــق بخوانند. با این نماهنگ از کوی 
سربازی به سمت شهر سرداری رونمایی شد. آن هجای 
تازه این واژه را به اکرام رساند و با دمی دیگر تفاخر را به 
تحقیر کشاند. شهید عزیز ما از تبار و قومی بود که نعم 
العبد بودند. آنان برای رهایی از نفاق، لجاجت، استبداد 
و سرسپردگی با خون خویش، امواج بلندی از نور سرخ 
آفریدند. فجر و ســپیده دم را سایه بان صالحان نمودند 
تا ترجمان عبد صالح باشند. شفق قطبی شان به قدری 
خارج از جسم جلوه می نمود کانه از تاج خورشید بیرون 
جهیده است. آنان سیاوش های ما بودند که شمع شدند 
و در آتش رفتند تا تهمت سودابه زمان را با عشق بیان 
کنند. اهرمن آنچه را که خود زاییده بود به فرزندان وطن 
نســبت می داد و از روز مباهله که در پیش بود هراسی 
نداشــت. در مرام شــهیدان ما صداقت و تکریم خلق 
نمایان بود. آنها دهان به تخریب خلق نمی گشــودند 
و در جنگ با اغیار و اهرمن از عدل خارج نمی شــدند. 
خالیق را به فرقه ها و گروه ها نمی دیدند، چرا که آن 
را نشانه استضعاف قبطیان می پنداشتند. شهیدان برای 
برپایی مباهله، معابد را شست و شو دادند، نیایش ها را 
به اخالص آراستند و از نفاق، دروغ و ریا رهیدند. از ملت 

نشانی گرفتند و بر امت نشانه ای دادند.

آمریکا نمی تواند به ایران حمله کند

زمانــی که از خطرناکی اوضــاع در خاورمیانه صحبت 
می کنیــم منظــور ما مانند گذشــته جنگ اســرائیل  
کشورهای عربی نیســت بلکه منظور جنگی است که 
احتماال اسرائیل علیه ایران صورت می دهد با این هدف 
که ایران را از دســتیابی به فناوری هسته ای منع کند. 
فناوری ای که باید در منطقه تنها در انحصار اســرائیل 
باشد و نه هیج کشور دیگری. تهدیدهای رسمی اسرائیل 
دربــاره نزدیک بودن حمله به ایران و تجاوزات نظامی 
مکرر اســرائیل به سوریه و عراق از سوی سازمان ملل 
و در سطح بین المللی پذیرفته شده و با هیچ تعجب و 
نگرانی بین المللی روبه رو نیست و امنیت و ثبات بین 
المللی را تهدید نمی کند؛ گویی این تهدیدها و تجاوزات 
مسئله ای قانونی اســت. حوادث منطقه در پرتو رابطه 
هسته ای ایران و اســرائیل به عنوان نشانه های حمله 
قریب الوقوع اسرائیل و آمریکا به ایران تفسیر می شوند. 
تحلیلگران بسیاری شکست مذاکرات غرب و ایران در 
وین را به عنوان جنگی در شــرف وقوع میان اسرائیل 
و متحدانش از یک ســو و ایران و متحدانش از سوی 
دیگر تفسیر می کنند. ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل 
باید بهانه ها و توجیهاتی به وجود آورند که بتوانند برای 
افکار عمومی آمریکا و کشــورهای دیگر برای حمله 
به ایــران آنها را ترویج دهند. به نظر من )نویســنده( 
آنها نــه این کار را انجام می دهند و نه می توانند انجام 
دهند نــه به این علت که قدرت یا تســلیحات ندارند 
بلکــه به این علت که توانایــی پیش بینی نتایج آن را 
ندارند و نمی توانند پیامدهای آن را تحمل کنند. ســه 
حادثه در اســرائیل، عراق و روسیه در جریان است که 
ممکن اســت توجیهی به اسرائیل و آمریکا برای انجام 
این حمله اعطا کند. تقریبا یک ماه اســت که اسرائیل 
افزایش قابل مالحظه عملیات مســلحانه جریان های 
مقاومت فلسطینی را شاهد اســت. اسرائیل، آمریکا و 
بســیاری از کشورهای جهان و چه بسا برخی عرب ها 
و نیز حکومت خودگردان این عملیات متعدد مقاومت را 
اقداماتی تروریستی توصیف می کنند. درحالی که همه 
از ارتباط و تماس داعش و محافل مخابراتی اسرائیلی 
و آمریکایــی خبر دارند و هــدف آنها ایجاد فضایی در 
منطقه است که اسرائیل و آمریکا را تروریستی توصیف 
می کنند و این امر ممکن اســت به آنهــا این بهانه و 
توجیه را اعطا کند که جنگی تحت عنوان از میان بردن 
تروریست و حامیانش به راه بیندازند. همانطور که گفتم 

نه قصد این کار را دارند و نمی توانند.

گروه سیاسی: تحرکات مسکو در مذاکرات 
وین، سروصدای تهران را در آورده است. 
عکس مذاکره مستقیم میخائیل اولیانوف، 
نماینده روسیه در مذاکرات وین با رابرت 
مالی، نماینده ویــژه دولت آمریکا در امور 
ایران بر ســر یک میز در خصوص احیای 
برجام انتقــادات زیــادی در داخل ایران 
ایجاد کرده اســت. این دو دیپلمات طبق 
توئیت اولیانوف 29 دسامبر )هشتم دی(، 
در آخرین روز از مرحله اول دور هشــتم 
مذاکرات وین گفت وگو کرده اند.همزمان 
با انتشار این عکس، فیلم کوتاهی از علی 
باقری کنی در ســفرش به مسکو پیش از 
آغاز دور جدید مذاکرات پخش شده است 
کــه در آن به ســرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر خارجه روسیه می گوید ایران به طور 
جدی روی رایزنی ها با او درباره مذاکرات 
حساب می کند. بسیاری از رسانه ها دست 
به نقد این رویکرد ایران در مقابل روسیه 
زده اند و در فضــای مجازی بحث های 
بسیاری شــکل گرفته است. برخی معتقد 
هســتند که خودداری ایــران از مذاکره 
مستقیم با آمریکا عنان مذاکره را به دست 
روســیه داده و این برای کشور خطرناک 
اســت.انتقادات از میانجی گری روســیه 
در مذاکــرات وین با خبرهــای اولیانوف 
از مذاکرات شــدت نیز پیدا کرده اســت. 
اینکه اولیانــوف به نقش اول  مخصوصاً 
خبررسانی این دور از مذاکرات تبدیل شده 
است. او در توئیتر خود از نتیجه مذاکرات 
خبــر می دهــد و حتی از مــواردی پرده 
برمی دارد که برخالف گفته های مقامات 
ایرانی اســت و از جنبه های پشــت پرده 
مذاکرات نیز خبررسانی می کند. تا جایی 

که میخائیل اولیانوف گفته اســت روسیه 
و چین ایــران را وادار کرده اند که برخی 
خواسته های حداکثری خود را کنار بگذارد 
و گفت وگوهای وین بر اساس پیش نویسی 
که در شش دور مذاکره با دولت روحانی به 
دست آمده بود، شروع شود.همین رویکرد 
روسیه باعث نگرانی و اعتراض بسیاری در 
داخل ایران شــده است. بی شک ایران با 
این روش مذاکراتی، اهدافی را دنبال می 
کند و همچنین روســیه نیز سعی دارد از 

بازی این نقش سودی بدست آورد.
ایران به دنبال چیست؟ ��

این امر که دولت ابراهیم رئیسی گرایش 
زیادی به روســیه دارد، بر کسی پوشیده 
نیســت. این موضوع را در ســفر حسین 
امیرعبداللهیــان، وزیر امور خارجه ایران و 
دو ســفر علی باقری کنی، رئیس هئیت 
مذاکره کننده ایران در وین می توان دنبال 
کرد. حتی ســفر احتمالی ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری به مســکو نیز می تواند 
مهر تایید بزرگی بر این جریان باشد. دولت 
رئیسی معتقد اســت که روسیه از زمانی 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا از برجام خارج شــده، همراه ایران 

بوده اســت و بر همین اســاس می تواند 
شریک خوبی برای ایران محسوب شود. 
بدون شک یکی از علل انتخاب روسیه به 
عنوان میانجی نیــز از همین رویکرد آب 
می خورد.از سوی دیگر به جز روسیه دیگر 
اعضای برجام به دالیل مختلف مناســب 
نقــش میانجی میان تهران و واشــنگتن 
نیســتند. چین هیــچ گاه در بحث پرونده 
برجام ســعی بر حضور پررنگ نداشته و 
نخواهد داشت و اروپایی ها نیز برای دولت 
ایران قابل اعتماد نیستند. بر همین اساس 
ایران جز انتخاب روسیه برای میدان داری 
مذاکرات با آمریکا چــاره ای ندارد.هیئت 
مذاکــره کننده ایرانــی در مذاکرات وین 
نیز برای رســیدن به توافق روی روسیه و 
چین حساب ویژه ای باز کرده اند. به نظر 
می رســد با تغییر تیم مذاکراتی در دولت 
جدید ایران از شرایط مطلوب و تیم قوی 
برخوردار نیســت و به همین دلیل روسیه 
می توانــد راه را برای ایــران تا حدودی 
همــوار کند. به همین دلیل دولت ابراهیم 
رئیسی سعی دارد روند مذاکراتی روسیه در 

وین را کاماًل امر طبیعی نشان دهد.
روسیه به دنبال چیست؟ ��

مسکو در وین ســعی دارد خود را منجی 
ایران نشان دهد و از شلوغ کاری اولیانوف 
در توئیتر به خوبی این جریان را می توان 
رصد کــرد. با این حال اولیانوف در اوایل 
ورود دولت ابراهیم رئیســی به پاســتور 
سعی داشــت با تیکه پرانی ها، ایران را 
به راهی که مد نظر داشــت حرکت دهد. 
در واقع مسکو سعی دارد خود را کشوری 
که می تواند مذاکــرات بین المللی را به 
سرانجامی برســاند، نشان دهد. از سوی 
دیگر همانطور که در اخبار می توان دنبال 
کرد، روسیه و آمریکا تنش ها و اختالفات 
جدی با یکدیگــر دارند. در روزهای اخیر 
نیز حضور نظامی روســیه در اوکراین نیز 
اختالفات دو کشور را به جاهای باریکی 
کشــانده اســت. بی شک روســیه این 
موضوعات را پس ذهن خود در مذاکرات 
ویــن دارد. به نظر می رســد اولیانوف با 
شــوآف های خود در توئیتر سعی دارد با 
برگ ایران در اختالفات روسیه با آمریکا 
بازی کند. حال اینکه چقدر می تواند این 
شرایط را پیش ببرد در آینده معلوم خواهد 
شد. مسکو با میانجی شدن مذاکرات وین 
نیز موضوع دیگــری را دنبال می کند و 
آن احیای برجام اســت. زیرا روسیه نیز 
مانند دیگر اعضای برجام از ایران دارای 
بمب اتم نیز نگران اســت و نمی خواهد 
منطقه دچار تنش جدیدی شود. همچنین 
با شــکل گیری توافق، روسیه جزء اولین 
کشــورهایی است که دولت جدید و بازار 
ایران به ســراغ آن مــی رود. بر همین 
اساس همانطور که شاهد هستیم روسیه 
تمام سعی خود را برای شکل گیری توافق 
به کار می گیرد. با تمام شــدن تعطیالت 
ســال نوی میالدی باید دید طبق پیش 
بینی نماینده روسیه در وین مذاکرات به 
زودی و در اوایل فوریه به نتیجه می رسد 

یا خیر؟

تحرکات مسکو در مذاکرات وین، سروصدای تهران را در آورده است

مسکو در وین منجی ایران است؟

گروه سیاسی: زنگ از سرگیری مذاکرات برجامی 
با پایان تعطیالت سال نو میالدی به صدا درآمد. 
هتل »کوبورگ« وین از دوشــنبه )ســوم ژانویه 
2022( باردیگر محل مذاکره کنندگانی است که 
در هشــت دور چانه زنی های ســخت، قرار است 
برای مناقشه ای تعیین تکلیف کنند که شاید پیش 
از این هم می شــد به نتیجه ای روشــن برای آن 
دست یافت. برخالف گذشــته و گمانه زنی های 
بدبینانه در باره سرنوشت مذاکراتی که از دور هفتم 
به بعد را تیم دولت »ابراهیم رئیســی« مدیریت 
کــرده، حاال کفــه ترازو به ســمت احتمال های 
خوش بینانه ســنگینی می کند. براساس اظهارات 
مقام هــای ایرانی و آنچــه »میخائیل اولیانوف« 
نماینده ویژه دولت روســیه گفته است، تهران با 
قبول توصیه های مسکو و پکن و برای به نتیجه 
رســیدن مذاکرات کشدار وین، از برخی مطالبات 
حداکثری خود عقب نشسته و راه را برای دستیابی 
به توافق تا اندازه ظرفیت قابل تحمل و براساس 
نتایج شــش دور گفت وگوهای متوقف شــده در 
خردادماه گذشــته هموار کرده است. اگرچه هنوز 
از میــزان انعطاف تهــران در دور تازه گفت گوها 
اخبار روشــنی در دست نیست، اما ابراز امیدواری 
نمایندگان روسیه و چین در مذاکرات وین، عقب 
نشینی مخالفان بیرونی و داخلی برجام و افزایش 
پیش بینی هــا درباره پیامدهــای توافق احتمالی 

آینده، در این حال رایزنی های دیپلماتیک از جمله 
گفت گوی وزیران امور خارجه ایران و عمان، ابراز 
امیدواری واشــنگتن و اعضای تروئیکای اروپایی 
به نتایج قابل دســترس، نشــان از هموار شدن 
مسیر دستیابی به توافق دارد. البته نباید همچنان 
احتیــاط و احتمال وقوع اتفاق های غیر منتظره را 
در این پیش بینی از نظر دور داشت.بیراه نیست اگر 
حاشیه ســازی برخی جریان های سیاسی مخالف 
برجام در داخل را درباره آنچه به راســتی در وین 
جریان دارد، از نشانه های احتمال توافق دانست. 
مخالفان دوآتشــه توافق جامع هسته ای )برجام( 
اکنــون دربرابر واقعیتی قــرار دارند که خود را بر 
شــعارها و مخالفت های دیروز آنان تحمیل کرده 
است. به عبارت دیگر، آنان با فرار روبه جلو بازی 
رندانه ای را پیشــاپیش آغاز کرده اند.ادعای اینکه 
توافق احتمالی آینده نتیجه محتوم سنگ انداختن 
تیم مذاکره کننده دولت »حسن روحانی« به چاه 
است که اکنون تیم مذاکره کننده دولت »ابراهیم 
رئیسی« مجبور به بیرون آوردن آن است، بیشتر 
به رفتار رندانه ای شبیه است که می خواهد ضمن 
بهره مندی از نتایج مذاکرات، هرگونه هزینه دیگر 
را به گردن دولت گذشته بیندازد. آنان در این حال 
می خواهند به این وســیله، مذاکراتی را که دولت 
کنونی به درســتی در آن ورود کرده، سوادگرانه 
توجیه کنند. توجیه آنان از آن روست که تا خرداد 

ماه گذشته، نتایج شش دور مذاکرات وین را عین 
سازشــکاری و حتی در مــرز خیانت می خواندند. 
عالوه براین، توقف پنج ماهــه در مذاکرات وین 
که نتایجی جز ســخت تر شدن اوضاع اقتصادی، 
تشــدید اعتراضات صنفی، نزدیک شدن مواضع 
اعضای گروه مذاکره کننده با تهران به یکدیگر، 
دستاورد قابل قبول دیگری نداشته، نیاز به حاشیه 
ســازی هایی دارد که طبل آن را حاشیه سازان از 
اکنون به صدا در آورده اند.حاشیه سازان سرانجام 
الزم است فارغ از وابستگی های جناحی و با نگاه 
به منافع ملی و امنیتی و با تجربه ای که تیم مذاکره 
کننده هســته ای دولت ســیزدهم در وین کسب 
کرده است، دریابندکه سیاست خارجی عرصه واقع 
بینی، انعطاف پذیری و درک و معرفت عملی است. 
بنابراین به جای حاشیه سازی، توجیه گری و فرار 
رو بــه جلو، چه خوب خواهد بود که در خدمت به 
منافع ملی برخی جریان های سیاســی به اصالح 
در نگرش هــای خود همت کنند.هشــتمین دور 
گفت گوهای وین آغاز شــده است. امید به توافق 
در این دور بیش از گذشــته است. تهران با حفظ 
مواضع اصولی خود در عرصه دفاعی و تکنولوژی 
هســته ای به چانه زنی با بازیگران اصلی جامعه 
جهانی مشغول است. حمایت از مذاکره کنندگان، 
امری الزم و پرهیز از حاشــیه سازی های رندانه، 

شرط کافی در آن خواهد بود.

جهانبخش محبی نیا
روزنامه نگار

وبه  مخالفان داخلی برجام فرار ر
جلو را پیشاپیش آغاز کرده اند

بازی
رندانه  

جالل خوش چهره

عماد افروغ
جامعه شناس

پرستو بهرامی راد
تحلیلگر سیاسی

 جواد الهنداوی
تحلیلگر سیاسی

دویســت روز از پیــروزی ابراهیم رئیســی 
گذشــت. البته زمانی که ابراهیم رئیسی در 
انتخابــات ثبت نام کرد بســیاری از فعاالن 
سیاســی پیش بینی می کردند که او رئیس 
جمهور بعدی ایران خواهــد بود و بعد از رد 
صالحیت گسترده رقیبان رئیسی، این شک 
به یقین تبدیل شد، اما به هر حال تنها 200 
روز از زمانی می گذرد که او به طور رســمی 
به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شــده 
است.از همان ابتدای پیروزی رئیسی، عموم 
تحلیلگران معتقد بودند اکنون دســتیابی به 
توافق هســته ای در دولت سیزدهم نسبت 
به دولت روحانی دشــوارتر شــده است و تا 
زمانی که توافق نشــود، تورم افسارگسیخته 
در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. در این 
گزارش پیش بینی می کنیم در این 200 روز، 
کدام تحوالت پیش بینی نشــده در عرصه 

مدیریت کشور رخ داده است.
دولت  �� در  رقیب  نامزدهای  سابقه  بی  حضور 

سیزدهم
روز 12 دی بود که اعالم شــد سردار حسین 
دهقان، مشــاور فرمانده معظــم کل قوا در 
صنایع دفاعی و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
و وزیر اســبق دفاع، با موافقت مقام معظم 
رهبری به عضویت شورای راهبردی روابط 
خارجــی درآمده و مســئولیت کمیســیون 
دفاعی- امنیتی این شــورا را برعهده گرفته 
است. پیش از این سردار احمد وحیدی، وزیر 
کشــور دولت آقای رئیسی، این مسئولیت را 
بر عهده داشت. سردار دهقان رقیب ابراهیم 
رئیســی بود کــه قبل از اعالم رســمی رد 
صالحیتش، به نفع رئیسی انصراف داده بود 
و حاال در مســئولیتی حساس انجام وظیفه 
می کند. اما فقط ســردار دهقان نیســت که 
در مســئولیتی مهم قرار گرفته است. زاکانی 
رقیب پوششی انصرافی ابراهیم رئیسی هم به 
عنوان شهردار تهران انتخاب شد. قاضی زاده 
هاشمی و محسن رضایی که به نفع رئیسی 

انصراف ندادند و ظاهرا با او رقابت کردند هم 
اتفاقا توسط رئیسی در دو مسئولیت مهم قرار 
گرفتند. یکی به بنیاد شهید رفت )که در دولت 
خاتمی با مدیریت سردار دهقان اداره می شد( 
و دیگری معاون اقتصادی دولت رئیسی شد! 
تصاویر حضور ســعید جلیلی هم در بعضی 
جلسات کمیســیون های دولتی منتشر شده 
است. ســعید محمد هم رئیس مناطق آزاد 
شد.استفاده رئیســی از رقیبان انتخاباتی در 
کابینه در این حد، پیش بینی نمی شد. به نظر 
می رسد سهم نامزدهای انتخابات نسبت به 
بعضی چهره های موثر ســتاد رئیسی )مثل 

نیکزاد( بیشتر بوده است.
اختالف در میان الیه های مختلف اصولگرا بر سر  ��

انتصابات
اصولگرایــان خیلی زودتر از آنچه پیش بینی 
می شد، با بعضی منصوبان رئیسی به اختالف 
خوردند و آن ها را ضعیف، بی تجربه و بی سواد 
خطاب کردند. تحلیلگران پیش بینی می کردند 

با توجه به ساختار سیاسی ایران، اصولگرایان 
به زودی به اختالف نظر برســند )چنانچه در 
دولت محمود احمدی نژاد چنین شده بود(، اما 
کمتر کسی پیش بینی می کرد این ماه عسل 
اینقدر زود تمام شود. حتی دولت روحانی هم 
در ســال اول فعالیت خــود، اینقدر تهدید به 
استیضاح نمی شــد، اما حاال الاقل استیضاح 
سه وزیر از تریبون مجلس مطرح شده است. 
یکی از کاربران اصولگرا به دوستان خود گفته 
بود بادمجان هم 4 ماه طول می کشد تا ثمر 
بدهد، اما به نظر می رسد این استیضاح ها، به 
خاطر اختالف نظر در چینش نیروها باشــد.

وزیر آموزش و پرورش رئیســی هم دوبار با 
نه مجلس مواجه شد. به نظر می رسد رئیسی 
روزهای ســختی را پیش رو داشته باشد و به 
خصوص بعد از تعطیالت نوروزی که به مرور 
نتیجه تصمیمات دولت رئیســی در زندگی 
مردم دیده می شود، این اختالفات منتهی به 

استیضاح و ترمیم کابینه شود.

روزهای سخت در انتظار رئیسی
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اقتصاد

گزارش

وزیر اقتصاد به دنبال فرار از 
استیضاح!

 یکی دو هفته قبل مســاله اســتیضاح و عزل وزیر 
اقتصــاد مطرح بود و این هفته او در ســفری به قم 
بــا برخی از روحانیون دیدار کرده اســت. روحانیون 
و چهره های طرفدار اقتصاد اســالمی. این دیدار آیا 

شیوه خاندوزی برای فرار از استیضاح است؟
پنج شنبه هفته گذشــته نهم دی ماه، رئیس جمهور 
و برخــی از اعضای کابینه به قم رفتند. وزیر اقتصاد 
یکی از همراهان ابراهیم رئیســی در این سفر بود. 
جدای از دیدارهای ابراهیم رئیسی با برخی از علما و 
چهره های مذهبی، خاندوزی برنامه جداگانه ای برای 
سفر به قم داشت. آن هم دیدار با برخی از چهره های 
اقتصــادی حوزه علمیــه قم و دیگــر اقتصاددانان 

اسالمی بود.
اگرچــه خاندوزی هــم یکی از طرفــداران اقتصاد 
اســالمی است، اما به نظر می رســد هدف او از این 
ســفر تنها هم اندیشــی با اقتصاددانان اســالمی و 
بــه اشــتراک گذاری دیدگاه ها و مشــورت درباره 
راهکارهای اقتصادی نبوده. بلکه می توان این سفر را 
راهی برای فرار از استیضاح و یا حتی عزل او از دولت 
دانست. چراکه او درست زمانی به این سفر رفت که 
انتقادات بســیاری به او و عملکردش در مجلس و 
در میان ســهامداران بورس وارد بود. جز این شرق 
هم در گزارشــی اعالم کرده بود کــه بعد از تقدیم 
الیحه به بودجه، رئیســی خواستار برگشت و تغییر 
در الیحه بودجه شده است. گفته شد این درخواست 
برای اعمال اصالحــات مدنظر خاندوزی در بورس 
بوده، اما تیم میرکاظمی با این اصالحات و برگزاری 

جلسه مخالفت کرده بود.
سفر برای فرار از استیضاح

حاال درست در میانه بررسی بودجه، اوضاع نابسامان 
بورس، طرح مجدد اســتیضاح خاندوزی در مجلس 
و مشــکالت دولت، خانــدوزی به قــم رفته و در 
جلسه ای حاضر شده که چهره های حوزه علمیه قم و 
اقتصاددانان اسالمی در آن حضور داشته اند. اقدامی 
کم ســابقه و یا به گفته حجت االســالم محقق نیا، 
بی سابقه! محقق نیا در این جلسه به همین نکته اشاره 
کرده و گفته بود: »خاندوزی، نخستین وزیر اقتصاد 
جمهوری اســالمی اســت که در جمع اقتصاددانان 
اســالمی حضور پیدا می کند.« برای همین می توان 
گفت این سفر شــیوه خاندوزی برای جلب حمایت 
و همراهی چهره های مهم حــوزه علمیه و اقتصاد 
اســالمی بوده اســت. چراکه خااندوزی می داند از 
میان وزرای دولت جدید، او بیش از همه در معرض 
انتقاد است و احتمااًل در این سفر خواسته همراهی و 
موافقت برخی از روحانیون را جلب کند تا در صورت 

ضرورت، از این همراهی به نفع خود استفاده کند.
پیــش از خاندوزی هم علی طیب نیا، وزیر اقتصاد 
دولت اول روحانی، چنین اقدامی را انجام داده بود. 
او یک بار در ســال 92 و یکبار در سال 94 به قم 
رفت و با مراجع تقلید دیدار کرد. سفر طیب نیا هم 
رنگ و بوی کاماًل سیاســی داشت و زمانی انجام 
شد که انتقادات زیادی در مجلس علیه اقدامات او 
شکل گرفته بود و به نظر می رسید این سفر، عمر 
وزارت او را بیمه کرد. حاال می توان سفر خاندوزی 
را هم از همین منظر دید. سفری برای بیمه کردن 

پست وزارت!

خربخوان

افزایش ۲۰ درصدی قیمت برنج 
در یک هفته

رییس اتحادیه شالیکوبی داران مازندران خاطر نشان 
کرد: در ســال جاری برنج 40 درصد کاهش تولید را 
تجربه کرده اســت. مرکز آمار کاهــش تولید را 30 
درصد و وزارت کشــاورزی 20 درصد اعالم می کند 
این در حالیست که بنا به آمار اتحادیه برنج 40 درصد 
کاهش تولید را تجربه کرده اســت. به نظر می رســد 
آمار ما به واقعیت تر باشــد چرا که ما کم و کیف این 
بازار را لمــس می کنیم و خســارت های فعاالن این 
بخش را از نزدیک مشــاهده کردیــم. تقی جعفریان 
با اشــاره به افزایش قیمت روزانه برنج ایرانی، گفت: 
دولت می تواند بازار برنج را ســامان بدهد اما متاسفانه 
بنا به دالیلی که هنوز برای ما روشــن نیســت دولت 
در زمینه رصد انبارها ورود نمی کند. وی با اشــاره به 
کاهش کشت دوم برنج، گفت: تولید کشت دوم برنج 
به 10 درصد ســال های گذشته هم نرسید. همچنین 
آفتاب شــدید باعث شد که کشــت برنج طارم آسیب 
جدی ببیند و ایــن برنج از کیفیــت بیفتد. همچنین 
در این رابطه حســن تقی زاده رییــس اتحادیه برنج 
فروشــان بابل، با اشــاره به افزایش قیمت 10 تا 20 
درصدی برنج درهفته گذشته، گفت: قیمت برنج طارم 
هفتــه پیش 55 هزار تومان بود این در حالیســت که 
در هفته جاری قیمت ایــن برنج به کیلویی ۶0 هزار 
تومان رسید. وی با اشاره به انواع قیمت برنج ایرانی، 
گفت: برنج هاشمی کیلویی ۶3 هزار تومان، امراللهی 
کیلویی ۶5 هزار تومان، شــیرودی کیلویی 42 هزار 
تومان، فجر کیلویی 50 هزار تومان و برنج ندا کیلویی 

40 هزار تومان رسید.

قیمت نان تا پایان سال تغییر 
نمی کند

رئیــس بنیاد ملی گندم کاران گفــت: با توجه به آنکه 
تا پایان ســال قیمت آرد و گنــدم تحویلی به نانوایان 
تغییری ندارد، بعید است که قیمت نان نوسانی داشته 
باشد. هاشــمی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم با 4 
معیار همچون هزینه تمام شده، تورم، قیمت جهانی و 
ارزش مبادالتی تعیین می شــود. به گفته او، هم اکنون 
تمامی نهاده ها به غیر از کود اوره برای ســرک گندم 
آزاد تأمین می شــود که با تغییــر تخصیص نرخ ارز، 
قیمت تمام شــده گنــدم افزایش می یابــد که با این 
وجود اصالح قیمت گندم امری اجتناب ناپذیر اســت. 
هاشــمی گفت: با توجه به تأمین کود فسفات، پتاس، 
سم و ســایر هزینه های تولید با ارز آزاد، کشاورزان با 
مشکالت متعددی رو به رو هستند که با استمرار روند 
افزایش قیمت جهانی و خدمات احتمال تجدید نظر در 
نرخ دور از انتظار نیســت. رئیس بنیاد ملی گندم کاران 
ادامه داد: افزایش قیمت نــان خارج از تصمیم گیری 
شوراست، اما به ســبب آنکه تا پایان سال هیچ گونه 
افزایش قیمت گنــدم و آرد تحویلی به نانوایان اتفاق 
نمی افتد، بعید است که قیمت نان نوسانی داشته باشد.

لوازم خانگی، دخانیات و پوشاک 
بیشترین کاالی قاچاق در تهران

به گفته معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، 
معــدن و تجارت )صمت( اســتان تهران، بیشــترین 
کاالی قاچاق کشــف شده طی 9 ماهه امسال در این 
اســتان شــامل لوازم خانگی، دخانیات، انواع پوشاک 
و الســتیک خودرو بوده است. ســعید محمدی پور 
از قــرار گرفتن برخورد با قاچــاق کاال و خدمات در 
اولویت بازرســی ها خبر داد و گفت: طی 9 ماه ســال 
جاری ۶0 هزار و 940 بازرسی در حوزه قاچاق کاال و 
خدمات صورت گرفته که رشــد ۶.11 درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل داشته است. معاون بازرسی 
ســازمان با بیان اینکه یکی از مولفه های رونق تولید 
و کمک به ساخت داخل، مبارزه با پدیده شوم قاچاق 
کاال اســت که این موضوع از اولویت های بازرســی 
ســازمان های صمت است، تصریح کرد: تشکیل واحد 
ویژه مبارزه با کاالهای قاچاق و همکاری مشــترک 
با دســتگاه های مرتبط مثل پلیــس امنیت اقتصادی 
از برنامه ها و اقدامات ســازمان صمت تهران در این 

زمینه بوده است.

اســتفاده از ابزار تهاتر در تعامالت تجاری 
ایران با دنیا، یکی از محورهایی اســت که 
به تازگی از ســوی دولت سیزدهم مطرح و 
زیرســاخت های الزم برای آن از راه اندازی 
اتاق پایاپای تهاتر گرفته تا ورود بانک های 
خصوصی به این عملیات و فراهم ســازی 
بستر اســتفاده از رمزارزها در تبادالت ارزی 
این عملیات تجاری از سوی بانک مرکزی 
در حال فراهم شدن است؛ هر چند موضوع 
تهاتر ظرف هفته های گذشــته مورد هجمه 
برخی صاحب نظران و رســانه ها قرار گرفته 
اســت، اما به نظر می رســد مفاهیم بسیار 
ابتدایی و پیش پا افتاده این موضوع پررنگ 
شــده و کمتر به اصل ماجــرا و مزایای آن 
برای اقتصاد ایران اشــاره شــده است؛ به 
خصوص اینکه ترکیه در ماه گذشــته مرکز 
تهاتر را افتتاح کرده و چین نیز به زودی شهر 
تهاتــری خود را راه انــدازی خواهد کرد که 
همه اینها نشانه مقبولیت این روش تجاری 
در عرصه بین المللی اســت. علیرضا پیمان 
پاک، معــاون وزیر و رییس کل ســازمان 
توســعه تجارت ایران در گفت وگو با اقتصاد 
آنالین، ابعاد مختلف موضوع تهاتر را تشریح 

کرده است:
 سال های زیادی است که موضوع تهاتر با توجه  ��

به شرایط اقتصادی ایران به عنوان یک راهکار 
اما  برای تداوم تجارت خارجی مطرح می شد؛ 
هیچگاه به یک اتفاق عملیاتی در عرصه تجارت 
ایران تبدیل نشد. برخی تصورشان بر این است که 
با توجه به اعمال تحریم ها، تهاتر کاالیی ایران با 
دنیا عمالً محدود به کاالهای اساسی و دارو شود و 
رویکرد دیگری برای آن نتوان متصور بود. مشخصًا 
بفرمایید دولت سیزدهم برای موضوع تهاتر، چه 

ایده عملیاتی در ذهن دارد؟
 موضوع تهاتر در اقتصاد جهانی کاماًل یک 
ســاز و کار حرفه ای شناخته شــده بوده که 
متاســفانه طی هفته های اخیر این موضوع 
در ایران سیاســی شده است. موضوع تهاتر 
در انتخابات ریاســت جمهوری نیز از سوی 
برخی کاندیداها با ادبیات غیرحرفه ای مورد 
هجمه قرار گرفت؛ در حالیکه حتی امروز آن 
دسته از کشورهایی که در اقتصاد جهانی با 
چالشــی به نام تحریم مواجه نیستند، یکی 
از روش های مرســوم فعالیت تجاری خود 
را تهاتــر انتخاب کرده اند. این موضوع از دو 
منظر حائز اهمیت اســت؛ اول آنکه یکی از 
ویژگی های اصلی اســتفاده از این شیوه در 
عرصه تجارت، پرداخت های ارزی است؛ به 
این معنا که تراکنش ها به راحتی انجام شده 
و اتفاقاً کاسبی ها و کسب و کارهای شکل 
گرفته در تحریم با اجرایی شدن بحث تهاتر 
از بین می رود. در تهاتر بسیاری از تعامالت 
تجاری، اقتصادی می شــود. نمونه ساده آن 
صــادرات قیر به اندونزی اســت که اگرچه 
ممکن اســت در نگاه اول یک تا سه درصد 
سود داشته باشد، اما زمانی که به جای پول 
حاصل از صادرات، کاغذ از این کشــور وارد 
ایران شود، این ســود به 10 درصد و حتی 
15 درصد می رســد. صادرات سیب در قبال 
واردات مــوز هم یک نمونه ســاده دیگر از 
تهاتر است؛ در حالیکه واردات موز یا صادرات 
ســیب، هیچگونه محدودیت تحریمی هم 
نداشت؛ اما انتخاب این روش از سوی دولت 
گذشــته عالوه بر اینکه توانســت صادرات 
سیب را توجیه پذیر کند، بلکه اکنون یکی از 
اقدامات اصلی واردکنندگان موز آن است که 
ساز و کاری را هماهنگ کنند که سیب ایران 
صادر شــود که این یک تجربه موفق است 
و سیب روی دست کشــاورز هم نمی ماند. 
این فرآیند در حوزه خشــکبار، واردات لوازم 
الکترونیکی و آبزیان نیز طی سنوات گذشته 
تکرار شده؛ پس اگر موضوع سیاسی نشود و 
در فضایی که مورد دســتاویز قرار نگیرد، به 
صورت حرفه ای از سوی تجار ایرانی دنبال 
می شــد و اکنون هم بحث ما این است که 
در یک فضای غیرسیاســی، موضوع تهاتر 
را توســعه دهیم. کشــور 5 میلیارد دالر در 
سنوات گذشته در زیرمجموعه ایمیدرو تهاتر 
کرده؛ به نحوی که فلزات معدنی، شــمش، 
آلومینیوم داده شــده و در مقابل موارد اولیه 
مورد نیاز تولید از موتور و کمپرسور گرفته تا 
الکترود گرافیتی وارد کشور شده و بسیاری 
از چالش های پیش روی تولید در ســایه آن 

برطرف شــده است. موضوع تهاتر اگر مورد 
توجه قرار گیرد حتماً کارا خواهد بود.

دقیقاً موضوع تهاتر به لحاظ فراهم آوردن  ��
زیرساخت ها در دولت سیزدهم، هم اکنون در 
چه مرحله ای است؟ به هر حال این موضوع به 

زیرساخت ها و قواعد خاص خود نیاز دارد.
هم اکنون مصوبات از نهادهای باالدســتی 
اخــذ و موضــوع تهاتر بــه کل کاالهای 
صادراتی تعمیم داده شــده است، به نحوی 
که صادرکننده ای که در حوزه های مختلف 
امــکان اســتفاده از ایــن روش را خواهند 
داشت؛ ضمن اینکه اگر تهاتر به عنوان یکی 
از روش های بازگشت ارز صادراتی تسهیل 
شــود، باعث افزایش صــادرات و ارزآوری 
خواهد شد؛ این در حالی است که اتحادیه ها 
و انجمن هــای صادراتی اصرار دارند که اگر 
فرآیند تهاتر و واردات در مقابل صادرات برای 
رسته فعالیتی آنها تسهیل شود، صادرات خود 
را به دو تا سه برابر رشد خواهند داد. برخی 
فرش صادر کرده و آخریــن فناوری تولید 
سلول های خورشیدی را وارد کرده است که 
این یکی از دستاوردهای حوزه تهاتر است. 
پــس تهاتر به معنای مبادلــه کاال به کاال 
نیست؛ بلکه یک شیوه به روز و جدید است؛ 
این در حالی اســت که دنیا نیز برای توسعه 
اســتفاده از این روش در حال فعالیت است؛ 
به نحوی که مرکز تهاتر در استانبول ظرف 
ماه های گذشته افتتاح شده و در عین حال، 
چین نیز در حال گشایش شهر تهاتری است 
که هیچ یک از این کشورها با تحریم دست 
و پنجه نــرم نمی کنند؛ در حالیکه برخی در 
ایران تالش می کنند که موضوع تهاتر نتواند 
به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تجاری 

مورد استفاده قرار گیرد.
 طی سنوات گذشــته بخش خصوصی نیز 
تالش کرد تا بتواند به عنوان واسطی برای 
صادرکنندگان و واردکنندگان، موضوع تهاتر 
را ساماندهی کند؛ اما با توجه به اینکه باید 
تضامیــن خاصی را در ایــن عرصه عرضه 
می کــرد، از ادامه مســیر بازماند. حاال این 
نهاد واســط برای اینکه اطمینان بخشی به 
صادرکننده برای صــادرات کاال و دریافت 
ریالی که مابه ازای صادرات او در کشــور 
هدف اســت، بدهــد و بــه واردکننده این 
اطمینــان را بدهــد تا بابــت ریالی که در 
ایران می دهد و کاالیی که قرار اســت وارد 
کند، مشــکلی را تجربــه نخواهد کرد، چه 
دســتگاهی خواهد بود؟در حــوزه تضمین 
دولت دخالــت نخواهد کــرد، بلکه دولت 
ارتباط دهنــده متقاضی یعنــی واردکننده 
و صادرکننــده به هم اســت. این ها با هم 
تعامالت حقوقی را انجام داده و دولت عالوه 
بــر ارتباط دهی این دو مجموعه، وقتی که 
اسناد مرتبط در سامانه بارگذاری شد، اجازه 
تهاتر داده و پروسه رفع تعهد ارزی را تأیید 
می کنیم. اما کار زیرساختی که دولت انجام 
می دهد آن اســت که اتــاق پایاپای تهاتر 
اســت که به کمــک بانک های خصوصی 
زیرســاخت های آنها را فراهم خواهیم کرد. 
به این معنا که بانک های خصوصی وســط 
آمده انــد و فرآینــد را مدیریت می کنند؛ به 
نحوی که با مدیریت فرآیند، مساله تضمین 
هم به نوعی حل خواهد شــد. در واقع، اگر 
این زیرســاخت مهیا شــود، واردکنندگان 
یا صادرکنندگانی کــه طرف مقابل خود را 
در تهاتر نشــناخته یا به او اطمینان ندارند، 
نگرانی نخواهند داشت؛ در حالیکه تا پیش 
از این ممکن بــود دو طرف به این فرآیند 
اعتماد نداشته و کار را عملیاتی نمی کردند؛ 
اما اگر بانک ها در این مســیر فعال شوند، 
ایــن اعتماد و تضمین فراهم خواهد شــد. 
زیرساخت های مدنظر برای عملیاتی کردن 
این موضوع در حال انجام اســت و با بانک 
مرکزی نیز مذاکرات متعددی صورت گرفته 

است که امیدواریم به زودی راه اندازی شود. 
در کنار این، بســتری مهیا شده که استفاده 
از زیرساخت رمزارزها و سامانه اتریوم است 
که روی این بستر، می توان برای معامالت 
خرد بــه راحتی تضمین رد و بدل کرد. این 
کار قابل انجام اســت و جلســات متعددی 
ظرف 4 ماه گذشته در این رابطه انجام شده 
و امیدواریــم این ابزار بــه زودی به عنوان 
پشتوانه تهاتر عملیاتی شود. این کار بسیار 
به روز و نوآورانه ای است و بانک مرکزی نیز 
این موضوع را پذیرفته و شاید زودتر از ورود 
بانک ها بــه عرصه تضمین تهاتر، عملیاتی 

شود.
برای صرافی ها هم نقشی در نظر گرفته شده  ��

است؟
خیر. صرافی ها در این موضوع نقشی ندارند. 
اینجا موضوع به ارز وابسته نیست؛ یعنی یا 
تبــادل کاال به کاال صورت گرفته و اگر هم 
قرار باشــد که در این حوزه، ارزی رد و بدل 
شــود، نکته حائز اهمیت آن است که بانک 
مرکزی ساز و کاری را فراهم خواهد کرد که 
از رمزارزها در این رابطه بهره گرفته شــود. 
بانــک مرکزی نیز در ایــن حوزه همکاری 
شایسته ای انجام داده است. در حوزه صرافی 
نیز اگر دو مجموعه بــا هم مقوله پرداخت 
داشته باشند، از صرافی های داخلی و محلی 
اســتفاده خواهند شــد. در مورد استفاده از 
رمزارزها در این حوزه لطفاً توضیح بیشتری 
بفرمایید. چطور قرار اســت ایــن مکانیزم 
عملیاتی شود؟  در مورد استفاده از رمزارزها 

کار در حال پیگیری است.
 بانک مرکزی هنوز خودش موضوع رمزارزها  ��

رسمیت  به  را  آن  تبادالت  و  ندارد  قبول  را 
نمی شناسد.

موضوع اینکه رمزارز را به رســمیت بشناسیم 
یا نشناســیم بحث دیگری است و باید مزایا 
و معایب اســتفاده از رمزارزهــا را هم کاماًل 
مورد توجــه قرار داد. این موضــوع را کاماًل 
شــفاف اعالم می کنم تا برداشت اشتباهی از 
آن صورت نگیرد و شــائبه برانگیز نشود. ما 
از رمزارز در حوزه پرداخت اســتفاده نمی کنیم 
بلکه بعنوان یک ابــزار در حوزه تجارت بین 
المللی آن را محاســبه می کنیــم. رمرزارز در 
این فرآیند، صرفاً وسیله ای برای انتقال اعتبار 
خواهــد بود و از این بعد آن را مورد اســتفاده 
قرار خواهیم داد. اینجــا در مرحله اول بانک 
مرکزی با بخش تجارت خارجی کشور تعامل 
کرده و همه جوانب را هم خواهد سنجید. اما 
این کار اگر نهایی شــود، استفاده از رمزارزها 
در تهاتر، به عنوان یک ابزار توســعه تجارت 
دیده خواهد شــد. اینکه رمزارزهــا در حوزه 
پولی و مالی کشــور مورد استقبال و استفاده 
و رســمیت قرار گیرد، تصمیم بانک مرکزی 
است و سازمان توســعه تجارت در آن دخیل 
نخواهد بود. ما در حوزه بین الملل، این موضوع 
را مورد اســتفاده قرار خواهیم داد و البته این 
کار در بســتر ســامانه های قابل رصد انجام 
خواهد شد تا تمامی تحرکات و تراکنش های 
آن قابل پیگیری باشــد؛ یعنی اگر صادرکننده 
بابت صادرات خــود رمزارز دریافت کرده، آن 
را برای واردات کاال به کشــور مورد استفاده 
قرار دهد. این بحث به رسمیت شناختن رمزارز 
نیســت؛ بلکه یک ابزار برای حوزه واردات و 
صادرات بوده و کاماًل قابل رصد اســت. چرا 
بانک مرکزی روی ارز اشخاص و یا واگذاری 
کوتاژ صادراتی حرف دارد، دلیل این است که 
بانک مرکزی بتواند مســیر ارز مورد استفاده 
در تجارت را رصد کنــد. او هم از منظر خود 
درست می گوید یعنی از کف بازار ارز خریداری 
نشده و از کشور خارج شود. این نگرانی ها هم 
طبیعی است؛ ما می گوییم رمزارزها مثل فرآیند 
واگذاری کوتاژ قابل رصد اســت؛ بنابراین اگر 
قابل رصد باشــد، از سمت بانک مرکزی هم 
قابل پذیــرش خواهد بود. جایگاه رمزارز مثل 

جایگاه کوتاژ است و به عنوان یک ابزار انتقال 
اســت و این ربطی به حــوزه داخل ندارد و از 
آن برای توسعه تجارت استفاده می شود. البته 
ما از هر ابزار نوآورانه و خالقانه و به روزی را 
در سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید 
استفاده می کنیم تا جایگاه تجارت تقویت شود.

پروژه تهاتر را با کشورهای خاصی پیش خواهید  ��
برد؟ به هر حال برخی از کشورها پتانسیل بیشتری 

برای اجرای این پروژه دارند.
تهاتر فــرش و صنایع نســاجی با آخرین 
تکنولوژی خورشیدی را با کشورهای حاشیه 
خلیــج فارس انجام دادیم. اما موضوع تهاتر 
با اندونزی، آ.ســه. آن، چین، روسیه، ترکیه 
و اروپــا نیز مذاکراتی صــورت گرفته و هر 
کشــوری اگر بتوانیــم کاال بدهیم و کاال 
بگیریم، موضــوع تهاتر را پیگیری خواهیم 
کرد. در حوزه سی.آی.اس و آفریقای جنوبی 
نیز این پتانسیل وجود دارد. برخی کشورها 
می گوینــد که منابعی ندارنــد یا به ارزهای 
محلی قادر به پرداخت پول صادرکنندگان ما 
هستند، اما از آنها می توان مواد معدنی وارد 
کرد. ما در حوزه مواد اولیه معدنی در برخی 
از حوزه ها، افق بلندمدتی را متصور نیستیم 
و منابع در حال اتمام هستند؛ بنابراین با این 
رویکرد، نیاز بــه واردات مواد معدنی داریم؛ 
ضمن اینکه برخــی از حوزه های معدنی ما 
مثل فوالد به دنبال این سیستم هستند که 
مواد اولیه وارد کنند. ما بر اســاس تجارت و 
نقشه راه توسعه صادرات، یکی از ابزارهای 
پرداختی را تهاتر گذاشــتیم و آنچه که مهم 
اســت آنکه تاجر و صادرکننده، با توجه به 
شرایط بین المللی از ابزارهای قابل دسترس 
بتواند تعهد ارزی خود را ایفا کند و از تجارت 

مقرون به صرفه تری برخوردار باشد.
چه چشم انداز کمی برای انجام عملیات تهاتر  ��

قائل هستید؟
افزایش صــادرات در افق 1404 معادل 35 
میلیارد دالر اســت که بر این اساس برای 
دســتیابی به آن برنامه ریزی صورت گرفته 
اســت، مناطــق جغرافیایی نیز مشــخص 
شده است. برای رســیدن به این رقم، باید 
زیرســاخت های متنوعی فراهم شــود. در 
حوزه پرداخت نیز ده هــا روش پرداختی را 
به عنوان فرصت پیش روی صادرکنندگان 
قرار می دهیــم که تهاتر نیــز یکی از این 
ابزارها اســت. وظیفه ما فراهــم آوردن و 
تســهیل بکارگیری این ابزارها است و تمام 
ابزارهــای مالی و بانکــی را فعال خواهیم 
کرد. بــه صندوق ضمانت صــادرات ایران 
نیز اعالم شــده که در تــک تک بازارهای 
هدف صادراتی، قراردادهایی با صندوق های 

متناظر امضا کند تا جایگزین آل سی شود.
 با توجه به سبقه صادراتی که دارید، اگر اکنون  ��

چه  دهید،  انجام  صادرات  هم  باز  می خواستید 
مزیت هایی را می دیدید که از ابزار تهاتر استفاده 

کنید؟
دو مزیت بســیار بزرگ وجــود دارد که اگر 
بحــث پرداخت و تحریــم را کنار بگذاریم، 
می توان روی آنها تکیه کرد. اولین موضوع 
مســاله اقتصادی شــدن صادرات است که 
اگــر زنجیره صادرات بــا واردات هماهنگ 
شود، درصد ســود باالتر خواهد رفت. یکی 
از مهمترین بحث هایی که شــاهد هستیم 
اعتراضات موردی کشــاورزان هندی است 
که به دولت خود فشــار می آوردند که چرا 
از ایران نفت نمی خــرد؛ چراکه منابع ارزی 
ایران محدود شده بود و واردکنندگان ایرانی 
از هنــد کاال وارد نمی کردند. در حالیکه در 
نقطه هدف و کشــور مقصد، تأمین کننده 
به بازاریاب ایران تبدیل شده بود. یعنی اگر 
می خواهید کاالیی را به کشورهایی همچون 
هنــد بدهید، بهترین گزینه این اســت که 
تاجر مخاطب شما در کشور مقصد، بازاریاب 
شــما شــود و کاالیتان را به او بدهید ولی 
کاالی او را هم خرید کرده و وارد کنید. این 
ویژگی های تخصصی استفاده از تهاتر است 

که یک بیزینس حرفه ای دنیا است.
 روی آموزش صادرکنندگان برای استفاده از  ��

این روش هم فکری کردید؟
 رویکرد جدید ما در ســازمان برون سپاری 
و اســتفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
اســت که در این راستا با اتاق های بازرگانی 
هماهنگ بود و در قالــب آموزش تهاتر به 
تجار نیز با آنها همــکاری خواهیم کرد. در 
فضــای مجازی و ســامانه ای که به زودی 
از آن رونمایی می کنیم شــرایطی را فراهم 

کرده ایم که آموزش الزم ارائه شود.

 برنامه ای که دولت برای حل مشکالت اقتصادی دارد

 تهاتر؛   شاه کلید   اقتصاد!
محبوبه فکوری

روزنامه نگار

سفیر ایران:
دریافت چای درجه ۲ و ۳ از سریالنکا 

صحت ندارد

ســفیر ایران در ســریالنکا شایعه واردات چای درجه 2 و 3 از 
این کشور را رد کرد و گفت: یادداشت تفاهم میان دو کشور 
فقط نحوه پرداخت را تغییر داده است و اال مانند گذشته تجار 
دو کشــور با هم توافق می کنند و بعد به جای انتقال پول از 
ایران به ســریالنکا، این مبلغ از محل بدهی ســریالنکا به 
کشــورمان به صادرکننده پرداخت می شود. البته تجاری که 
در حال فعالیت در ســریالنکا هســتند، تجار شریفی هستند 
که ســعی دارند چای با کیفیت وارد کشــور کنند اما اگر چای 
نامناسب وارد شود، مشکل ناشی از این تفاهم نیست. هاشم 
اشجع زاده افزود: چای یک کاالی اساسی محسوب می شود 
و برای آن ارز نیمایی در نظر گرفته شــده اســت. لذا بعد از 
ثبت ســفارش و تأیید آن، واردکننده چای مبلغ ریالی مورد 
نظر را به حســاب بانک عامل واریز می کند و ارز مورد نظر 
تأمین تا برای صادرکننده ارســال شــود. حال این تفاهم این 
بخــش آخــر را تغییر داده اســت و ارزی از طرف ایران برای 
ســریالنکا ارســال نمی شــود و بعد از تأیید مدارک، دولت 
ســریالنکا پــول را بــه صادرکننده پرداخــت خواهد کرد.

اشــجع زاده در پاســخ به این سؤال که آیا موارد دیگری هم 
بوده که این کشور برای پرداخت بدهی خود از چای استفاده 
کنــد، نیــز گفت: تا جایی که اطالع دارم مورد دیگری نبوده 
اســت اما این طرح در فضای رســانه ای سریالنکا به شدت 
مورد اســتقبال قرار گرفت. به هر حال ســریالنکا کشــور 

بدهکاری محسوب می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ساالنه بیش از 70 میلیون دالر 
از واردات چای کشــور از سریالنکا تأمین می شود. حال این 
توافــق در نظــر ندارد که میزان جدیــدی بر تجارت موجود 
اضافه کند بلکه بخشی از واردات معمول از طریق این توافق 
انجــام خواهد شــد. لذا این موضوع کــه این تفاهم به ضرر 

کشــاورز چای کار ایرانی خواهد بود، صحت ندارد.
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یادداشت

کاهش چشمگیر کیفیت درمان؛ 
پیامد کمبود پزشک

درکشــور کمبود پزشــک وجود ندارد بلکه پزشــکان به 
صورت ناعادالنه در کشور متمرکز شدند به طوری که در 
کالن شــهرها تعداد زیادی پزشک متخصص وجود دارد 
اما دربرخی شهرستان ها حتی یک پزشک متخصص هم 
وجود ندارد. به طور مثال در شــهر تهران تعدادی زیادی 
پزشــک متخصص فعالیت می کند که مشاهدات حاکی 
از آن اســت مردم زیادی به دلیل نبود پزشک متخصص 
در شــهر خود بــرای درمان بیماری خــود باید به کالن 
شهرهایی هم چون تهران، تبریز، شیراز و اصفهان مراجعه 
می کنند. شنیده ها حاکی از آن است که برخی از رشته های 
تخصصی در زیر گروه پزشــکی متقاضی ندارد، متاسفانه 
مادی گرا بودن برخی از پزشــکان باعث شــده که فقط 

برخی از رشته های پردرآمد دواطلب داشته باشد.
 قبــل از کرونا در جامعه نیــاز به متخصص عفونی حس 
نمی شد و افراد کمتر وارد این رشته شدند، همین امر باعث 
بحران کمبود پزشــک عفونی در دوران کرونا شد و الزم 
است که سازمان سنجش و سازمان بهداشت و درمان در 
خصوص کمبود پزشک در برخی از شهرها و رشته ها چاره 

اندیشی کنند.
الزم است مسئولین امر در خصوص همسان سازی حقوق 
ومزایای پزشکان متخصص در تمام رشته اقداماتی انجام 
دهنــد چراکه در حــال حاضر برخی از رشــته ها خالی از 
متقاضی است و برخی دیگر از رشته های پر درآمد همانند 

تحصص زیبایی، چشم و غیره مملو از داوطلب است.
 عدم تناسب و ســامان دهی در آمد پزشکان متخصص 
سبب شده است که در برخی رشته های تخصصی پزشکان 
تا ســال آینده هم وقت ویزیت بیمار را نداشته باشند و در 
برخی دیگر از رشته ها، پزشکان به دلیل مناسب نبودن در 

آمد، به کارهای غیر تخصصی روی آورده باشند.
در برخی از شهرستان های شیراز کمبود پزشک احساس 
می شــود، زمانی که تعدادی کمی پزشک در کشور وجود 
داشــته باشد، کیفیت درمان به شــدت کاهش می یابد و 
ممکن اســت یک پزشــک در کمتر از دوساعت بالغ ۶0 
بیمار را معاینه کند و در واقع کمبود پزشک سبب افزایش 

حجم کاری پزشکان و درمان بی کیفیت خواهد شد.
این در حالی اســت که تعداد زیادی از استعدادهای علمی 
و پزشــکی کشور به دلیل شــرایط نامطلوب در آمدی و 
اجتماعی به خارج از کشور مهاجرت کرده اند، کاهش جذب 
دانشــجو پزشکی موجب فرار استعدادها، باال رفتن هزینه 
درمان برای مردم و آســیب به حوزه گردشگری سالمت 

شده است.
ارتقا وضعیت پزشــکان و جذب متخصصین باعث خواهد 
شــد که تعداد زیادی از نخبگان رشــته های پزشکی از 
مهاجرت منصرف شوند، این امر سبب می شود که نخبگان 
دین خود را به کشوری که برای آن ها هزینه و زمان صرف 

کرده، ادا کنند.

وزیر بهداشت: واکسن ندادند تا 
مردم برجام و FATF را قبول کنند

وزیر بهداشــت در آیین آغاز مرحله سوم مطالعات بالینی 
واکســن نورا گفت: این واکسن بسیار کم عارضه است 
و با اثر بخشــی مطلوب، امکان تزریق در بین کودکان 
و نوجوانــان را دارد. بهرام عین اللهــی گفت: در دولت 
قبل واکسن وســیله ای برای کارهای سیاسی شده بود 
که مردم تحت فشــار قرار بگیرند که بعضی از مســائل 
مانند FATF و برجام را قبول کنند، اما با روی کار آمدن 
دولت جدید واردات واکسن شدت گرفت و میزان تزریق 
در یک روز به اندازه تعداد جمعیت کشور امارات متحده 
رسید در حالی که زمانی می گفتند امارات همه مردم خود 
را واکســینه کرده، اما ما کاری نکرده ایم. وزیر بهداشت 
گفت: دارو از اواخر ســال 97 گران شد و در آن زمان در 
حدود 2500 قلم دچار افزایش قیمت شده بود. اما اکنون 
ریاســت جمهوری، ارز کافی برای تأمین دارو در اختیار 
ما قرار داده اســت.او با تاکید براینکه مردم اصاًل نگران 
کمبود دارو نباشند، گفت: ما سعی کردیم کیفیت تولیدات 
داخل را ارتقا بخشــیم. تمام داروهای مورد نیاز مردم را 
تأمین می کنیم؛ به برخی از پزشکان توصیه می کنم که از 
تشویق مردم به استفاده از برندهای خارجی پرهیز کنند.

شناسایی »اُمیکرون« در ۱۶ استان 
کشور تاکنون

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت مجموع موارد تأیید شده امیکرون در کشور 
تا 11 دی ماه را 159 مورد اعالم کرد. مهندس محمد 
هاشمی در با انتشــار پیامی در توییتر در موارد مثبت 
شناسایی شده امیکرون در اســتان ها را به این شرح 
اعالم کــرد: »تهران 28، بوشــهر 3، هرمزگان 45، 
مشهد 35، مازندران 9، بابل 4، اصفهان 9، زاهدان ۶، 
یزد 8، تبریز 3، شیراز 2، قم 3، اراک 1، البرز 1، ارومیه 

1، شهرکرد 1«

خربخوان

جمع آوری اتوبوسهای
»کارتن خوابها« از سطح شهر

رئیس شــورای شهر تهران در واکنش به اتوبوس 
خوابــی، گفت: فضای عمومــی تبلیغاتی به ویژه 
خبرگزاری های خارجی بر مســئله اتوبوس خوابی 
متمرکز شده. خبرگزاری های خارجی یادشان رفته 
که زباله گردهای لندنی یا دیگر کشــورها چگونه 
زندگی می کنند. مهدی چمران با بیان اینکه البته 
اتوبوس جای استراحت نیست گفت: حتی فیلمی 
منتشــر شــده که یک اتوبوس خواب به راننده 
می گوید بخاری بزن امــا می گویند نداریم. به او 
پتو می دهند البته مسئله دریافت پول مطرح نیست 
و عده ای درمانده به اتوبوسها پناه می آورند. وی با 
بیان اینکه در گذشته به یاد دارید که برخی از این 
افراد را به زور به گرمخانه ها می بردند تا در سرمای 
تابستان جانشــان را از دست ندهد که فیلمهایش 
هم منتشــر شــد، گفت: البته من با آقای زاکانی 
صبحت کردم و قرار شــد شنبه یا یکشنبه بساط 
اتوبوسهایی که در شــب محل خواب افراد است 
جمع کنند چون اتوبوس بهداشتی نیست. صبح که 
این افراد بیدار می شــوند چه کنند؟ مشکالتی هم 
در این زمینه وجــود دارد اما دقت کنید هر کاری 
کنیم از کار ما برداشت دیگری می شود و تبلیغات 
جهانی علیه ماست و زیر ذره بین رسانه های داخلی 

و خارجی هستیم.

وزیر آموزش و پرورش: 
تعطیلی مدارس معنایی ندارد

وزیر آموزش و پرورش در بازدید از دبستان پسرانه 
»معلم« ناحیه دو کرمــان، گفت: تربیت اجتماعی 
دانش آموزان اولویت اصلی آموزش و پرورش است. 
یوســف نوری با اشاره به دشــواری کار فرهنگیان 
در دوران کرونا گفــت: کار معلمان در دوران کرونا 
دو چندان شده اســت. وی با بیان این که در نظام 
تعلیم و تربیت، تعطیلی مدارس معنایی ندارد و همه 
باید تالش کنیم که آموزش به شــکل حضوری در 
مدارس پیگیری شــود، تصریح کرد: ستون اصلی 
نظام تعلیم و تربیت در مدرسه است و همه اهداف 

ما در مدرسه محقق می شود.

استفاده از ظرفیت مساجد برای 
اسکان افراد بی سرپناه

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت: 
باید اصل موضوع بی.آر.تی خوابی را کنکاش کنیم 
و ببینیــم چقدر واقعیت دارد، باید کشــف کنیم که 
اساساً با چند عکس می توانیم بگوییم چنین چیزی 
اپیدمی شده و انقدر گسترده است؟ یا دو سه عکس 
گرفته شده و روی آن مانور داده می شود. به نظر من 
اپیدمی نشده و به این گستردگی نیست، ولی نسبت 
بــه همین میزان کم هم وظیفه داریم و شایســته 
نیســت. امین توکلی زاده در واکنش به اینکه عضو 
شــورا اعالم کرده است، می توان از ظرفیت مساجد 
نیز برای اسکان بی خانمانان اســتفاده کرد، اظهار 
کرد: این ها همان ظرفیت هایی است که می گوییم 

همه باید بیایند و کمک کنند.

رییس سازمان غذا و دارو: 
نگران »سالمت« محصوالت 

کشاورزی نباشید

رییس سازمان غذا و دارو ضمن ارائه توضیحاتی 
دربــاره نحوه نظارت و پایــش بر محصوالت 
کشــاورزی صادراتی و تولید داخلی، گفت: از 
نظر ســالمت این محصوالت در کشور جای 
هیچ نگرانی وجود نــدارد. بهرام دارایی درباره 
نحوه نظارت سازمان غذا و دارو بر محصوالت 
کشاورزی صادراتی، گفت: سازمان غذا و دارو 
بــه وزارت جهاد کشــاورزی و صادرکنندگان 
کمک می کند. هر زمان که از ما درخواســت 
داشــته باشــند و مقصدی را بــرای صادرات 
مشخص کنند، حتماً این نظارت و پایش برای 

محصوالت شان اتفاق می افتد.

خبرگزاری  پیــش  هفته  اجتماعــی:  گروه 
فارس گزارشــی منتشــر کــرد از کارزاری 
آنالین که به گفته این خبرگزاری 22 هزار 
امضا دارد. کارزاری که از مســئوالن وزارت 
بهداشت خواسته به نظر حامیان این پویش 
احترام بگذارند و شــرایطی فراهم کنند که 
زنان وقتی به بیمارســتان مراجعه می کنند، 
خیالشان راحت باشد معاینات، عمل جراحی 
و مراقبت هایشان توســط پزشک و پرستار 
خانم انجام می شــود و دغدغه این موضوع، 
در شرایطی که باید مورد عمل جراحی قرار 
بگیرنــد، تأثیر منفی بــر روح و روان آن ها 
نداشته باشــد. بعد از انتشار متن این کارزار 
بود که ســیدمحمد پاک مهر، نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت با بیان اینکه تالش ما بر 
این است تا زنان توسط پزشکان خانم درمان 
شوند و حتی در اســتثنائات هم پیش نیاید 
که آنها ناچار باشــند که در حوزه زنان نزد 
پزشک مرد بروند، گفت: »هر چند که حوزه 
درمان و نجات جان انسان ها در اولویت هر 
چیز قرار دارد اما تالش ما بر این اســت تا 
پزشــک خانم بانوان مــان را درمان کنند.« 
پیش از این هم در آبان امســال، خبرگزاری 
فارس کارزاری برای حضور نیافتن مردان در 
اتــاق عمل زنان و زایمان راه انداخت و طی 
آن چندین هزار نفر خواســتار »جلوگیری از 
سونوگرافی بانوان توسط رادیولوژیست های 
مرد« شدند. بعد از انتشار این کارزار بود که 
وزارت بهداشت به همه دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور طی دســتوری که در آن به 
»قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات 
پزشکی با موازین شرع مقدس« و آیین نامه 
اجرایــی آن و »حــق اختیــار« بیمار برای 
انتخاب جنســیت پزشک اشاره و گفته شده 
اســت: »ارائه اقدامات تشخیصی، درمانی و 
مراقبتی در مؤسســات پزشکی باید با حفظ 
حق اختیار بیمار و بر اساس موازین شرعی، 
قانونی و اصول پزشکی توسط کارکنان فنی 

هم جنس به عمل آید.«
بعید است حتی اگر چنین موضوعی مطرح  ��

شود وارد صحن مجلس شود
بعد از انتشــار گزارش خبرگزاری فارس از 
کارزار مطالبه »ممنوعیت حضور پزشک آقا 
در اتــاق عمل زنان و زایمــان«، که در آن 
اشاره ای هم به حضور نداشتن پزشک مرد در 
همه اتاق های جراحی که زنان در آن جراحی 

می شوند داشــت، بسیاری از کاربران توییتر 
بــه این موضوع اعتراض کردند و نوشــتند 
این مطالبات و ســر و صدا کردن درباره آن 
اولویت مردم نیســت. یکــی از کاربران در 
اعتراض به اظهارات نایب رییس کمیسیون 
بهداشــت مجلس نوشته اســت: »من فکر 
می کنم سواد پزشک از جنسیت اون مهم تر 
هســت. یعنی اگر قدرت انتخاب پزشک را 
داشته باشــم، قطعاً نزد آن پزشکی خواهم 
رفت که احساس کنم امنیت جانی من بیشتر 
تأمین می شــود و برایم هم مهم نیست آن 
پزشــک مرد باید، زن باشد، خوشگل باشد، 
زشت باشــد و ...« عده ای دیگر هم از این 
کارزار حمایت کردند. یکی از کاربران قمی 
توییتر نوشته اســت: »توی قم که یعنی یه 
شــهر با جمعیت اکثریــت مذهبیه اکثریت 
جاها پزشک زن نیست. جاهایی که هست 
هم غالباً یک الی دو روز در هفته هســتن. 
مــن االن چند ماهه برای یه ســونوگرافی 
میخوام خانمــم رو ببرم.«همایون ســامه 
یح نجف آبادی، عضو کمیســیون بهداشت 
مجلس اما می گوید این کمیســیون طرحی 
برای اجباری کردن ویزیت یا جراحی بیماران 
زن توسط پزشــکان زن را ندارد: »یکی از 
نماینده ها در این باره نظر شخصی خودش را 
داده است اما در کمیسیون بهداشت مجلس 
بحث یا صحبتی در این باره صورت نگرفته 
اســت. حدود 100 سال است که ما پزشک 
زن داریم، قبل از آن در تاریخ همه پزشکان 
ما در پیش از اســالم، صدر اسالم و بعد از 
آن مرد بودند. هیچ کــدام از مراجع در این 
دوران نهی نکرده بودند که پزشک حتماً باید 
زن باشــد.«او ادامه می دهد: »در بسیاری از 
شهرستان های محروم ما پزشک متخصص 
حتی یکی هم نیســت. اگر هم باشــند به 
زحمت به یک پزشــک متخصص می رسد. 

اگر تفکر بر این شکل باشد که زنان پزشک 
حتماً باید بیماران زن را ویزیت کنند، بسیاری 
از زنان و مردان از مراجعه به پزشک های در 
دسترس محروم می شوند. در حال حاضر این 
کار شدنی نیست. پزشکان در ابتدای کارشان 
قســم یاد می کنند و اغلبشان به این قسم 
پایبندند.«ســامه یح می گوید با شناختی که 
از کمیسیون بهداشت دارد، بعید است حتی 
اگر چنین موضوعی مطرح شود وارد صحن 
مجلس شــود: »امیدوارم اوضاع به همین 

منوالی که تا االن بوده باقی بماند.«
را  �� پزشکش  دارد  حق  بیمار  پزشکی:  نظام 

خودش انتخاب کند
رضا الری پور، مشاور رئیس کل و سخنگوی 
سازمان نظام پزشکی هم با کاربران مخالف 
در شبکه های اجتماعی هم نظر است. او با 
بیان اینکه بیمار حق انتخاب پزشک دارد و 
نمی شود حق بیمار را نادیده گرفت، می گوید: 
»بیمار می تواند پزشــک زن یا مرد انتخاب 
کند. پزشــک هم موظف است بیمارش را 
ویزیت کند، بیمار چه زن باشــد و چه مرد. 
نکته بعدی این است که پزشک محرم بیمار 
اســت. این یک اصل پذیرفته شده عرفی 
است که همه مردم هم به آن اعتقاد دارند. در 
بسیاری از رشته های ما در ورودی های علوم 
پزشکی، تعداد دانشجویان زن از دانشجویان 
مرد بیشــتر اســت. یعنی چیزی حدود 70 
درصد را زنان تشکیل می دهند و 30 درصد 
را مردان. اما چرا احســاس کمبود پزشــک 
می شود؟ برای اینکه در بسیاری از رشته های 
تخصصی ما قرار نیســت که پزشکان زن 
تحصیل کنند یا اصــاًل تمایل ندارند که در 
این رشته ها درس بخوانند. پزشکان زن در 
رشته های ارتوپدی، جراحی عروق، جراحی 
مغــز و اعصاب کمتــر هســتند.«او ادامه 
می دهد: »در بســیاری از رشــته ها هم هم 

پزشکان زن و هم پزشکان مرد وجود دارند 
اما طبیعی است که تعدادشان متوازن نیست 
و بدیهی اســت که دسترسی به پزشک زن 
آسان نباشد.«او ادامه می دهد: »کمک کردن 
به مردم و برطرف کردن دغدغه های آن ها 
وظیفه نمایندگان مجلس است اما طرح هر 
موضوعی نیاز به زیرساخت هایی دارد. هر روز 
و هر لحظه موضوعاتی درباره جامعه پزشکی 
بولد می شــود درحالیکه انــگار نمی خواهند 
مشکالت در حوزه های دیگر را ببینند. درباره 
گرانی اتوموبیل، یارانه و بیکاری و ... حرف 
زده نمی شــود. به نظر من مطرح کردن این 

موضوع محلی از اعراب ندارد.«
در استان سیستان و بلوچستان ۳ یا ۴ جراح  ��

زن داریم
درحالی نایب رییس کمیســیون بهداشــت 
مجلس و موافقــان کارزار خبرگزاری فارس، 
از ضرورت معاینه زنان توســط پزشکان زن 
می گویند که اجرایی کردن چنین موضوعی 
در مناطق محروم که با انواع و اقسام فقدان ها 
در زمینه بهداشت و درمان روبرو است، کاری 
نشدنی است. میثم گنجعلی، پزشک عمومی 
که در حال گذراندن دوران ســربازی اش در 
بیمارستان نیک شــهر سیستان و بلوچستان 
است هم همین را به خبرآنالین می گوید: »ما 
حتی پزشــک مرد هم نداریم. من االن که 
دارم با شما صحبت می کنم، 17 ساعت است 
که شیفتم، چون پزشک دیگری نداریم که در 
بیمارستان باشد. چه برسد به اینکه بخواهیم 
پزشــکان زن را به زنان و پزشــکان مرد را 
به مردان اختصاص دهیــم! اینجا بیمار زیاد 
است، پزشک هم داریم اما چون بیمارستان 
و مراکز درمانی کم است کسی حاضر نیست 
که با شــیفت های کاری سنگین، این کارها 
را انجــام دهد. نمایندگان باید این موضوع را 
تسهیل کنند نه اینکه حرف از زنانه و مردانه 
کــردن بزنند.« او ادامــه می دهد: »االن در 
نیک شهر با 500 هزار نفر جمعیت، فقط یک 
بیمارستان 4۶ تختخوابی وجود دارد. پزشکان 
حاضر نیســتند با چنین امکاناتی بیایند و در 
چنین جاهایی خدمت کنند، مگر اینکه مجبور 
باشند. بیشترشان به سمت کارهای زیبایی یا 
زدن مطب های خصوصی می روند. پزشکان 
زنان و زایمان در سطح استان در حال خدمتند 
اما جراحان زن در ســطح استان شاید سه یا 
چهار نفر باشند. با این وضعیت نمی شود که 
بگوییم جراحی های زنان را فقط پزشکان زن 
انجام دهند. بعضی از عمل ها به گونه ای است 
که باید هم پزشکان زن در اتاق عمل باشند 

و هم مرد.«

نظام پزشکی: در بسیاری از رشته ها قرار نیست پزشکان زن تحصیل کنند

مراجعه زنان به پزشک زن؛ دغدغه امروز مجلس!
الهه محمدی
روزنامه نگار

پیری ایران را جدی بگیرید!
باال بودن هزینه زندگی مانعی برای فرزندآوری

بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته در آینده ای نه چندان 
دور جمعیت ســالمندان در ایران افزایش پیدا می کند و ایران از 
یک کشــور جوان به یک کشور سالمند تبدیل می شود، پیری 
جمعیت در کشورها پیامدهای بسیاری دارد، مشکالت اقتصادی 
یکــی از این پیامدها اســت، به همین دلیل تمامی کشــورها 
سیاست هایی برای جلوگیری از پیری جمعیت و برقراری توازن 
بیــن جمعیت اتخاذ می کنند. نیروی جوان در هر کشــور یک 
ســرمایه محسوب می شــود، زیرا باوجود نیروی جوان در یک 
کشور امکان رشد، شکوفایی و نوآوری فراهم می شود، نیروی 
جوان در حرکت چرخ های اقتصاد بســیار مؤثر بوده و یکی از 
مولفه های مهم در تأمین امنیت یک کشور نیز به شمار می رود، 
بنابراین حضور جوانان در یک جامعه بسیار مهم و حیاتی است. 
از طرفی ســالمندان به مراقبت های بســیاری نیازمند هستند 
و ایــن مراقبت ها نیز عموماً هزینه هایی را به کشــور تحمیل 
می کند، یکی دیگر از مسائل مهم پیرامون سالمندان پرداخت 
حقوق بازنشستگی است، زمانیکه جمعیت یک کشور به سمت 
سالمندی حرکت کند و عمده نیروی آن کشور از تولیدکننده به 
مصرف کننده تبدیل شود، مشکالت اقتصادی گوناگونی برای 
کشــور ایجاد می شــود و به دلیل نبود نیروی جوان مورد نیاز 
انجام فعالیت های اقتصادی و کســب درآمد نیز بسیار سخت 
خواهد شد. پیری جمعیت امری طبیعی است و در هر کشوری 
رخ می دهد، به همین دلیل در بسیاری از کشورها سیاست های 
گوناگون برای جلوگیری از این موضوع اتخاذ شــده و تمرکز 
بســیاری بر موضوع فرزندآوری و برقــراری توازن در جمعیت 
صورت گرفته است، در ایران نیز طی سالیان گذشته هشدارهای 
بسیاری مبنی بر حرکت جمعیت به سمت سالمندی بیان شده 
و به همین دلیل نیاز به فرزندآوری و تالش برای داشتن جامعه 
جوان به شدت احساس می شود. البته یکی از موضوعات بسیار 
مهم در خصــوص فرزندآوری در میــان خانواده های امروزی 

مسائل اقتصادی اســت، زیرا داشتن فرزند نیازمند هزینه هایی 
است که شاید تأمین آن برای تمامی زوجین کار آسانی نباشد، 
متاسفانه امروزه بسیاری از زوج های جوان حتی توان پرداخت 
اجاره یک منزل مسکونی را ندارند و خرید خانه برای آن ها به 
امری بســیار سخت و محال تبدیل شده است، البته مشکالت 
آن ها تنها به این مورد ختم نمی شــود، زیرا باوجود افزایش روز 
افزون قیمت انواع کاالها حتــی خرید مواد خوراکی مورد نیاز 
و لباس نیز برای افراد با درآمد پایین بســیار دشوار شده و این 
موضوع بیانگر این است که تشــویق زوجین به فرزندآوری و 
در نتیجه برقراری تــوازن در جمعیت و جلوگیری از پیری آن 
به برنامه ریزی دقیق و سیاست گذاری صحیح در حوزه اقتصاد 

نیازمند است.
نیازهای اساسی یک کودک قابل چشم پوشی نیست ��

محمــد احمدی_ یکی از افرادی که در یکی از شــرکت های 
تولیدی در شــهرکرد مشــغول به کار است و حدود سه سال از 
زندگی مشترک او می گذرد  اظهار کرد: متاسفانه امروزه تأمین 
هزینه های مربوط به زندگی بســیار دشوار است و بنده با وجود 
اینکه فرزندی ندارم، مشکالت بسیاری در تأمین مخارج زندگی 
دارم، زیرا در بســیاری از موارد با پرداخت اجاره منزل، اقســاط 
تســهیالت گوناگون و خرید مواد خوراکــی ضروری در همان 
روزهای ابتدایی ماه حقوق تمام می شــود و به همین دلیل تا به 
حال به داشتن فرزند به صورت جدی فکر نکرده ام. وی افزود: 
البته که داشــتن فرزند برای هر انسانی بسیار شیرین است، اما 
امروزه نمی توان از نیازهای اساسی یک کودک چشم پوشی کرد، 
از آغــاز بارداری به دلیل انواع چکاپ پزشــکی مورد نیاز برای 
زنان باردار، هزینه های مربوط به داشــتن فرزند آغاز می شود و 
تمامی این موارد نیز برای سالمت کودک و مادر ضروری است 
و نمی توان به دلیل مشکل مالی از آن چشم پوشی کرد. احمدی 
ادامه داد: تأمین هزینه های مربوط به زایمان و بیمارستان و پس 
از آن خرید شیرخشک و پوشک و... بسیار سخت است و همین 
موضوعات باعث می شــود که جوانان از داشــتن فرزند واهمه 
داشــته باشند. وی خاطرنشان کرد: برخی افراد با وجود اینکه از 
وضعیت مالی مطلوبی برخوردار هستند، تمایل به داشتن فرزند 

ندارند، اما بســیاری از زوجین تنها به دلیل مشکالت اقتصادی 
اقدام به فرزندآوری نمی کنند، بنابرایــن اگر این افراد از لحاظ 
مالی دارای دغدغه های کمتری باشند، برای داشتن فرزند اقدام 
خواهند کرد، برای مثال استرس افزایش اجاره بها منزل و مجبور 
به نقل مکان، افزایش هر روزه قیمت کاالهای ضروری، نداشتن 
امنیت شغلی بسیاری از افراد و... از مهم ترین موانع موجود بر راه 
زوجین بوده که برطرف شدن آن ها نیازمند تدابیری جدی است.

باال بودن هزینه های نگهداری از کودک مانعی برای فرزندآوری ��
سحر اسدی_مادری که حدود پنج ماه از تولد فرزند او می گذرد، 
اظهار کرد: داشــتن فرزند و تجربه حس مادر شــدن بســیار 
خوشــایند اســت، اما برخی افراد باتوجه به وضعیت اقتصادی 
موجود از فرزندآوری اجتناب می کنند، البته بنده باتوجه به اینکه 
به خوبــی از میزان هزینه های مربوط به داشــتن فرزند آگاهی 
دارم در برخــی موارد به این افراد حق می دهــم.وی افزود: از 
هزینه های سرســام آور دوران بارداری، زایمان و بیمارستان که 
بگذریم، تأمین هزینه های یک کودک بسیار دشوار است، برای 
مثال شیرخشک و پوشک دو اقالمی است که برای یک کودک 
بســیار ضروری هســتند و نمی توان در خرید آن کوتاهی و یا 
صرفه جویی کرد، اما متاسفانه همین اقالم قیمت بسیار باالیی 
دارند و روز به روز نیز قیمت آن ها افزایش پیدا می کند. اســدی 
ادامه داد: کودکان رشــد روزانه دارند و بنابراین نمی توان از یک 
لباس برای مدت طوالنی برای آن ها استفاده کرد، عموماً لباس 
کودکان نیز قیمت باالیــی دارد و خرید آن ها برای والدین کار 
آسانی نیست، در صورتیکه تنها مدت کوتاهی نیز قابل استفاده 
هســتند، البته تمامی این موارد مربوط به زمان کودکی است و 
طبیعی است با رشد کودک هزینه های او نیز افزایش پیدا می کند 
و باتوجه به تورم موجود تأمین این هزینه ها دشــوار خواهد شد. 
وی عنوان کرد: من و همســرم هر دو شاغل هستیم، اما با این 
وجود در کنار هزینه های فرزندمان برای پرداخت اجاره منزل و 
ســایر موارد گاهی با مشکل رو به رو می شویم و به همین دلیل 
فکــر می کنم برای خانواده هایی که تنها یک نفر و مرد خانواده 
شاغل بوده، داشــتن فرزند و پرداخت هزینه های مربوط به آن 

بسیار دشوار است.

راضیه نظری زاده
روزنامه نگار

مسعود رضایی
نماینده سابق مجلس



چهارشنبه 15 دی ماه 1400، سال هفتم،  شامره 247
w w w . t a d b i r e t a z e n e w s . i r

هفته نامه رسارسی اقتصادی- اجتامعی

5
حوادث

خربخوان

وضع سالمت راهبر مترو باید به 
طور دائم کنترل شود

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران گفت: حوزه حمل نقل ما به ویژه در بخش 
مترو باید نســبت به تقویت نیروی انسانی بخش 
فنی حتماً پیش بینی های الزم را داشته باشد. اگر 
الزم به گرفتن مجوزی در این رابطه از شــورای 

شهر باشد هم باید حتماً این مجوز گرفته شود.
علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل 
و نقل شورای اسالمی شهر تهران درباره ضرورت 
بــاال بردن منابع مالی تخصیص داده شــده برای 
مدیریت شــهری پایتخت به میــزان گفت: این 
صحبت درســتی است. جناب آقای چمران هم در 
مصاحبه هــا و هم در بیاناتی که در صحن شــورا 
داشتند نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. 
با نمایندگان عضو فراکســیون مدیریت شهری در 
مجلس شورای اسالمی جلســه مشترکی برگزار 
شده که در آن سهم شهرداری ها در بودجه عمومی 
کشــور مورد بررســی قرار گرفت. آقای چمران با 
رییس مجلس شورای اســالمی هم جلسه ای در 
این خصوص داشته اند. اما آن حوادثی که در حمل 
و نقل عمومی رخ می دهد دالیل ضرورت افزایش 
بودجه شهرداری را برای مخاطبان روشنتر می کند. 
البتــه من تعابیری نظیر چانه زنی و گروکشــی را 
چندان مطلوب نمی دانم. اما متاسفانه واقعیت همین 
اســت. یعنی وقتی اتفاق یا حادثه ای پیش می آید 
حساسیت بسیاری از افراد تشدید می شود و ممکن 
است پاســخ های بهتری به درخواست ها در حوزه 

مدیریت شهری داده بشود.
وی درواکنش به اینکه چرا در حوادثی که در حوزه 
حمل و نقل پیش می آید به جای پیش کشــیدن 
مســاله فرســودگی ها و کمبودها نقطه تمرکز بر 
خطای انســانی گذاشته می شــود گفت: این دو 
عامــل را باید دو موضوع مســتقل از هم دید که 
وقتــی در کنار هم قرار می گیرند باعث روی دادن 
حادثه می شوند. در حوزه حمل و نقل نیروی انسانی 
بخش اداری با مشــکل چندانی روبرو نیستند. اما 
نیروی انسانی مربوط به بخش فنی از درجه اهمیت 
باالتری برخوردار هســتند. حوزه حمل نقل ما به 
ویژه در بخش مترو باید نســبت به تقویت نیروی 
انســانی بخش فنی حتماً پیش بینی های الزم را 
داشته باشــد. اگر الزم به گرفتن مجوزی در این 
رابطه از شورای شهر باشد هم باید حتماً این مجوز 

گرفته شود.
عضو کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای 
شــهر تهران اضافه کرد: من البته فکر نمی کنم 
نیــاز بــه دادن چنین مجوزی باشــد، چون به 
مســووالن آن حوزه اختیارات کافی داده شــده 
اســت. اینکه تعداد راهبر قطارهــا افزایش پیدا 
بکند، آموزش های مســتمر ارائه شــود، به طور 
دائمی این کارکنان کنترل بشــوند، یا وضعیت 
سالمتی و کیفیت آموزش و تسلطی که نسبت 
به وظایفشــان دارند همه این مــوارد در اختیار 
مســووالن آن حوزه هســت و می توانند اقدام 
کنند. اما اینکه ما با فرســودگی، کمبود قطعات 
معطل ماندن تعمیــر واگن ها، کمبود قطارهای 
متــرو و کمبود ایســتگاه مواجه هســتیم همه 
این ها بحث های سنگین تر و درازمدتی محسوب 
می شوند؛ بنابراین هم مسائل کوتاه مدت و هم 
مسائلی که در درازمدت باید حل بشوند باید در 
برنامه ریزی هــای مربوط به حوزه حمل و نقل 

شهر تهران مدنظر قرار بگیرد.

خربخوان

بررسی یک حادثه؛
بخاری نفتی مدرسه دانش آموزان 

کرمانشاهی را سوزاند

مدرسه روستای کرم بست در بخش بیلوار کرمانشاه 
بدلیل نشت بخاری نفتی در آتش سوخت. رسانه های 
معاند درحالی آموزش و پرورش کرمانشــاه را مقصر 
حادثه آتش ســوزی مدرســه می داننــد که تمامی 
اقدامــات و فنی الزم ازســوی آمــوزش و پرورش 
صورت گرفته اســت. مدرسه مقطع ابتدایی روستای 
کرم بست از توابع بخش بیلوار شهرستان کرمانشاه 
بدلیل نشت بخاری نفتی در آتش سوخت. بررسی ها 
از محــل حادثه حکایــت از آن دارد که این بخاری 
نفتی دستکاری و بدلیل عدم آشنایی با نحوه روشن 
کردن آن آتش گرفته و ســپس بــه کالس درس 
سرایت کرده اســت. رسانه های ضدانقالب با انتشار 
این خبر، مســئولین آموزش و پرورش را بدلیل عدم 
ایمن سازی کالس درس بعنوان مقصر حادثه اعالم 
کرده اند، اما اصل ماجرا چیســت؟ این مدرســه در 
روستای کرم بست واقع شده و لوله کشی گاز برای 
برقراری گاز نیز در کل روستا صورت گرفته اما بدلیل 
وضعیت آب و هوا، علمک گاز مدرســه نصب نشده 
است. همچنین آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی 
مدارس از مدتی قبل نســبت به نصب پکیج شوفاژ 
اقدام کرده است. با نگاهی به تصاویر از این مدرسه، 
نصب شوفاژها کاماًل واضح و مشهود است که عالوه 
بر آن، بخاری برقی دیــواری نیز در آن نصب بوده 
اســت و از آنجا که این مدرسه فقط 25 دانش آموز 
دارد و از شش کالس درس آن دو کالس فعال است 
و بدلیل نصب بخاری برقی دیواری نیازی به روشن 
کردن بخاری نفتی نبوده است، اما بدلیل عدم آگاهی 
دانش آموزان و معلمین از نحوه روشن کردن بخاری، 
این بخاری بعد از نشت نفت زیاد در آتش می سوزد.

ماجرای توقیف ۱۸ خودرو در یک 
بزرگراه تهران

معــاون آموزش و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور 
تهران بزرگ از توقیف 18 دستگاه خودروی تقویت 
شــده در بزرگراه همدانی خبر داد که اقدام به دور 
دور، حرکات مخاطره آمیز و تولید صدای ناهنجار 
می کردند.بنا بر اعالم مرکز اطالع رســانی پلیس 
راهور تهران بزرگ سرهنگ علی همه خانی گفت: 
18 دســتگاه خودرویی که اقدام به تقویت سیستم 
موتــور، دســتکاری در ارتفاع، صــدای ناهنجار، 
دستکاری در اگزوز، نصب شیشه دودی کرده و در 
بزرگراه همدانی محدوده پژوهش اقدام به دور دور 
می کردند، توســط تیم های پلیس بزرگراه در طرح 
مهــار پلیس راهور متوقف و بــه پارکینگ منتقل 

شدند.

معــاون اجتماعــی پلیس فتا بــه بیان 
توضیحاتی در خصوص نقش پلیس فتا در 
دستگیری مجرمان غیر سایبری پرداخت.

ســرهنگ رامین پاشایی در پاسخ به این 
سؤال پلیس فتا چه نقشی در دستگیری 
مجرمان غیر سایبری دارد گفت: در حال 
حاضر ضریب نفوذ اینترنت در کشــور ما 
باال اســت و این در حالی است که مردم 
ما به وبگردی عالقه بســیاری دارند و از 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برای 
گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی استفاده 
می کنند و حدود ۶0 میلیون ایرانی کاربر 
اجتماعی  پیام رسان ها و شبکه های  انواع 
خارجی و بومــی و همچنین فضای وب 
هســتند و از ایــن رو در این فضا انواع و 
اقسام جرائم سایبری را مشاهده می کنیم.

وی ضمن اشــاره به اینکه انواع جرم ها 
نظیر فروش مواد مخدر، فروش مشروبات 
الکلــی، تبلیغات مســتهجن و نامتعارف 
متأســفانه از طریق فضای مجازی وجود 
دارد که در بعضی مــوارد در پلتفرم های 
داخلی شــاهد این موضوع هستیم که در 
این صورت برخورد کردن با آن ها راحت تر 
و پیگیری جرائم در آنجا آســان تر است، 

ادامــه داد: در حال حاضر تقریباً بیشــتر 
پلیس های تخصصی، مواد مخدر و پلیس 
آگاهی خودشان یک پلتفرم دارند و رصد 
رسانه و فضای مجازی را انجام می دهند 
و در برخی موارد از ما کمک می گیرند و 
در جرایمی که تخصصی است برای مثال 
مثل جرائم مواد مخدر ما با آن ها همکاری 
داریم و کمک می کنیم و حتی آموزش و 
ایجاد شبکه و زیرساخت را هم برای آن ها 

انجام داده ایم.
معاون اجتماعــی پلیس فتا با بیان اینکه 
ما صرفاً به سازمان های داخلی ناجا اکتفا 
نکردیــم و برای مثــال در حوزه محیط 
زیســت نظیر فــروش پرنــدگان نادر و 
گونه های کمیاب جانوران که متأســفانه 
شــاهد خرید و فروش آن هــا در فضای 
مجازی هستیم هم ورود می کنیم، افزود: 
طی قراردادی که با سازمان محیط زیست 

کشوری داشتیم خوشــبختانه تعدادی از 
افراد آموزش های الزم را از ما فرا گرفتند 
و ســامانه هایی را هــم در اختیار دارند و 
خودشــان رصدها را انجام می دهند و ما 
هــم به عنوان پشــتیبان به آن ها کمک 

می کنیم.
ســرهنگ پاشــایی اظهار کــرد: عالوه 
بر تعامــل مســتقیمی که با ســازمان 
محیط زیست داریم با ســایر ارگان ها و 
ســازمان های دولتی مثل سازمان غذا و 
دارو و وزارت بهداشــت هم در خصوص 
تبلیغــات و خرید و فروش دارو در فضای 
مجازی همکاری داریــم و این در حالی 
اســت که هرگونه خرید و فروش دارو در 
فضای مجازی ممنوع است، مگر به شرط 
مجوزهــای خاص و از ایــن رو به آن ها 
این امکان را دادیم که با استفاده از توان 
فنی ما و ســامانه هایی که در اختیارشان 
هست خودشــان رصد داشته باشند و در 
مواردی هم در قالب طرح های مشــترک 
عملیاتی هم در سازمان محیط زیست و 
هم در وزارت بهداشــت و سازمان غذا و 
دارو فعالیت می کنیم و پشــت و پناه این 

عزیزان مان هستیم.

معاون اجتماعی پلیس فتا بیان کرد

نقش پلیس فتا در دستگیری مجرمان غیر سایبری

تاسیس شرکت با مســئولیت محدود مکث طب تجهیز درمان 
درتاریخ 1400/10/13 به شــماره ثبت 589494 به شناسه 
ملی 14010664563 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
پیمانکاری، مشــاوره،  بازرگانی،  :وارادات، صــادرات،  فعالیت 
خدمات، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، پاراکیلینیکی، زیبایی، 
تصویر برداری، اجرای گازهای طبی و موتورخانه گازهای طبی، 
خرید فروش و راه اندازی تجهیزات : گازهای طبی، اتاق عمل، 
ابزاراالت کلی بیمارســتان، بخش های ویژه درمانی، هتلینگ، 
آزمایشگاهی، رادیوتراپی، توانبخشــی، کلینیکی و پاراکلینیکی 
درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز اصلی : 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، 
محلــه چهارصددســتگاه ، خیابان شــکوفه ، خیابان پیروزی ، 
پالک 1052 ، طبقه دوم کدپســتی 1717683714 ســرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
200,000,000 ریال غیر نقدی تعهدیمیزان ســهم الشــرکه 
هر یک از شــرکا آقای ســید حمید رضا آقامیری به شماره ملی 
0045947392 دارنده 100500000 ریال سهم الشرکه آقای 

علیرضا رحمانی انباردان به شماره ملی 0049025902 دارنده 
100500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید 
حمید رضا آقامیری به شــماره ملی 0045947392 به ســمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای علیرضا رحمانی انباردان به شــماره ملی 
0049025902 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور 
شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء ســیدحمیدرضا 
آقامیری و علیرضا رحمانی انباردان همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1255209( 

 آگهی تغییرات شرکت ســاویس اورس با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 553729 و شناسه ملی 14008944502 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 1400/09/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : به موضوع فعالیت شــرکت عبارت 

: کشت گیاهان دارویی، برداشــت عصاره گیری و بسته بندی، 
تحصیل فراورده هــای دارویی، تجهیزات پزشــکی و تولید و 
ساخت داروهای شــیمیایی و داروهای با پایه ی گیاهی، احداث 
کارخانه و کارگاه ساخت دارو ، تاسیس مراکز بهداشتی درمانی 
از قبیل داروخانه ، درمانگاه ، بیمارســتان جهت برآورده کردن 
نیازهای کشور پس از اخذ مجوزهای الزم الحاق و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1255210( 

 آگهی تغییرات شرکت ســاویس اورس با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 553729 و شناسه ملی 14008944502 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 1400/09/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد قریشی با شماره ملی 
0019618719 با پرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت 
در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال 
به 1500000 ریال سهم الشرکه افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شد اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا پس از افزایش سرمایه : آقای سید مهدی قریشی 

به شــماره ملی 0015333000 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه خانم فاطمه قزلباش به شــماره ملی 0055724078 
دارنده 500000 ریال ســهم الشرکه آقای سید محمد قریشی 
به شــماره ملی 0019618719 دارنده 500000 ریال سهم 

الشرکه 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1255211( 

 آگهی تغییرات شرکت نور افشان استیل با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 458484 و شناسه ملی 14004304673 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 1400/09/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شــرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس استان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، 
شــهر تهران، محله داوودیه ، خیابان البرز ، بن بست قبادیان 
شــرقی ، پالک -43 ، طبقه سوم ، واحد شمال شرقی کدپستی 
1918913579 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1255212(

نابودی اعتماد جمعی، با ادامه مدیریت های غیرتخصصی

از ویرانی اقتصاد و معیشت مردم تا افزایش مشکالت زیست محیطی

مشکالت کشور بیش از آنکه ساخته و پرداخته عوامل 
خارجی باشند، زاییده مدیریت های غیرتخصصی در 
درون ســاختار مدیریتی کشور اســت. مدیریت های 
ناکارآمــد خطرناک می تواند بــه زودی بحران های 
خیلــی جدی تر بــرای ایران و ایرانیــان ایجاد کند. 
کشــور سال هاســت که دچار کهولت مدیریت شده 
اســت. مدیریت کشــور نیاز به جوان سازی دارد نه 
جوان ســازی ســنی بلکه تفکر های نو و تازه برای 
مدیریــت تخصصی امور نیاز اســت. نگاه به انتخاب 
مدیران اگر تغییر نکند همه جامعه و هم مســئوالن 
باید منتظر پیامدهای ناگواری باشــند که همه اقشار 
جامعه از طبقه مسئوالن تا طبقه فرودستان کشور را 

گرفتار خود می کند.
اگر از قانونگذاران و مجریان عالی کشور سوال شود 
کــه چالش های کوتاه مدت و دراز مدت کشــور در 
آینــده چه خواهند بود کمتر کســی اســت که برای  
بســیاری از تصمیم گیری های عالی اجرایی و قانون 
گــذاری ها، توصیفی خارج از گفتمان کلیشــه ای و 

تکراری و با تکیه با پژوهش های علمی ارائه دهد.
اگر تدبیری برای کنترل بحران اندیشــیده نشــود و 
آرامــش و اعتمــاد هر چه ســریعتر بــه عامه مردم 
بازنگردد ســیل بنیان کن بحران هــای آینده نه تنها 
قابــل کنترل نیســت بلکه صدمــات آن از آنچه که 
ممکن اســت تصمیم گیران عالی کشــور تصور می 

کنند فراتر باشد.
در ادامه نگاهی به بحران های اولیه کشــور خواهیم 
داشــت که در صورت استمرار مدیریت های ناکارآمد 
در صدر امور این موارد، کشــور با خســارات جبران 

ناپذیــری مواجه خواهد کــه همه اقشــار جامعه و 
مسئوالن را در گرداب خود گرفتار می کند.

1- اقتصاد کشــور: تورم و بیکاری مشــکالتی قابل 
حل کردن هســتند و در بســیاری از کشورها با بهره 
گیری از روش های علمی حل شــده اند. واقعیت این 
اســت که در بهترین حالت ممکنه باید تصور کرد که 
اصول علمی ای که باید شــکل دهنده سیاست های 
پولی کشور باشــند سالهاست فراموش شده اند و در 
بدترین حالت تصوری جز این نمی توان داشــت که 
فقر علمی و تخصصی ســنگینی بر دســتگاه اقتصاد 
کشور سایه افکنده که توان حل مشکالتی که تقریبا 
در تمام کشــورهای دیگر حل شــده انــد ندارد. اگر 
لشــگری از مسئولین اقتصاد کشــور با مدارک عالی 
تحصیلی از بهترین موسسات عالی توان حل مشکل 
تورم و بیکاری را برای بیش از 33 ســال که از پایان 
جنگ می گذرد ندارند ســواالت جدی ای در کفایت 
تخصصی و علمی آنان مطرح می شــود و دســتگاه 
های بازرسی کشور باید عملکرد آنها را مورد بررسی 

قرار دهند.
2- زیــر ســاخت هــای کشــور: تقریبــا در تمام 
زیرساخت های کشــور آثار فرسودگی و عدم سرمایه 
گذاری طوالنــی مدت دیده می شــود. صنایع مادر 
همچــون صنعت انــرژی چندین دهــه از تمام دنیا 
عقب افتاده اســت. بکارگیری تکنولوژی های جدید 
و تعلیــم متخصصــان آگاه بــه علــم روز که توان 
توســعه و بازسازی صنایع مادر کشــور داشته باشند 
از اولویت های فراموش شــده کشور است. فقر علمی 
کشور در شناسایی این تکنولوژی ها سبب شده است 
که در بســیاری از موارد حتی مراکز علمی کشور از 
وجــود آن تکنولوژی ها و نحوه اســتفاده از آنها بی 
اطالع باشــند. مدیران بــدور از علم روز، توان ایجاد 

تغییرات گســترده که الزمه پیشرفت کشور است را 
ندارند. سپردن پروژه های زیر بنایی و بزرگ به مراکز 
غیر تخصصی ضایعات جبران ناپذیری برای کشــور 
دارند همچنان که در برخی صنایع این خســارات در 

حال نمایان شدن است.
3- مشکالت زیســت محیطی: مدیریت ضعیف آب، 
آلودگی هوا، افزایش گازهای گلخانه ای و فرسایش 
خــاک تنها چند نمونه از مشــکالت بزرگ زیســت 
محیطی هســتند. این مشکالت سبب مهاجرت های 
بزرگ در داخل کشــور و تغییرات گســترده در بافت 
اجتماعی کشور می شــوند. عدم آمادگی زیر ساخت 
های کشور برای تغییرات گسترده در بافت اجتماعی 
کشــور خود مسبب مشــکالت اجتماعی و اقتصادی 
بیشــتری خواهد شــد. مدیریت ضعیف آب ســبب 
خســارات جانی و مالی عظیمی برای مردم می شود. 
عدم اهتمام در کاهش گازهای گلخانه ای باعث می 
شود که در آینده شــاهد فجایع طبیعی سهمگین تر 
و همچنین تکرار بیشــتر این فجایع باشــیم. اقتصاد 
نهیف کشــور توان جبران این خســارات را نخواهد 
داشــت و رفته رفته تحلیل توان کشور، کشور را در 
مقابل تهدیدهای خارجی بی دفاع خواهد گذاشت. در 
صورت آماده نبودن کشور مشکالت زیست محیطی 
بســرعت می توانند کشــور را در بحرانی عمیق فرو 

برند.
عدم توجه مسئوالن کشور به مقوله های باال بحران 
جدی تر اعتماد و اقبــال عمومی به حکمرانان را در 
پی خواهد داشــت. اگر حکمرانان در انجام مسئولیت 
هــای خود در ارائه شــرایط اولیــه و اصولی زندگی 
شــرافتمندانه به شهروندان خود بی توجه باقی بماند، 
اعتمــاد مردم به آنــان زیر ضربات این مشــکالت 

مخدوش و رفته رفته از بین خواهد رفت.

آزاده مختاری
روزنامه نگار
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سالمت

خربخوان

کدام قسمت از بدن تان سن شما 
را لو می دهد؟

قسمت هایی از بدن هستند که به دلیل ژنتیک، 
هورمون ها و آســیب هایی که نور خورشید وارد 
کرده، بافت و رنگ شــان زودتــر تغییر می کند، 
امــا راه هایی برای حفظ جوانی و شادابی شــان 
وجود دارد.دســتهای شــما )مخصوصاً خانمها( 
یکی از اولین قســمت های بدن تان هستند که 
متوجه عالئم پیری در آنها خواهید شد. تغییرات 
هورمونی موجب از دست رفتن قابلیت انعطاف 
پذیری پوســت از جمله پوســت پشت دستها 
می شوند. این تغییرات می توانند ظاهری چروک 
خورده به پوست داده و رگها را برجسته تر جلوه 
دهند. ضمناً دست ها به ندرت پوشیده می شوند 
و بــرای همین در اثر قرار گرفتن در معرض نور 
خورشــید، دچار لکه هایی خواهند شد و عالئم 
پیری را بیشــتر می کنند. به دست های تان نیز 
ضد آفتاب بزنید و هنگام رانندگی دســتکش به 

دست کنید.
چشم ها ��

خط لبخند بی دلیل این اســم را به خود نگرفته 
است. پوست اطراف چشمها، نازک ترند و در اثر 
تکرار عادت هایی مانند اخم کردن، لبخند زدن 
و آســیب نور خورشید، چروک می خورند. بیشتر 
ضد آفتاب ها برای استفاده دور چشمها مناسب 
نیستند اما زدن عینک آفتابی محافظت خوبی از 
پوست اطراف چشــمها به عمل می آورد. ضمنًا 
اگر از عینک آفتابی استفاده نکنید، مجبورید اخم 
کنید و پوست دور چشم تان چروک خواهد خورد.

لب ها ��
خطوط ریــز اطراف لبها اغلب بعــد از خطوط 
اطراف چشــمها و پیشانی بروز می کنند. آسیب 
نور خورشید در به وجود آمدن این خطوط نقش 
دارد اما عادتهایی که باعث بهم فشــردن لبها 
می شــوند مانند با نی یا بطری نوشیدن نیز در 

این اتفاق دخیلند.
پیشانی ��

معمواًل برای ابراز احساســات، پیشانی را جمع 
می کنیم یا باال می بریم و این قســمت، یکی از 
اولین قســمت ها در صورت است که دچار چین 
و چروک می شود. محصوالتی که حاوی رتینول 
هســتند، تولید کالژن را افزایش می دهند و از 
چیــن و چروک ها کم می کنند، ضمناً پوســت 
مرده را الیه برداری می کنند تا پوست ظاهری 

روشن تر و لطیف تر پیدا کند.
گردن ��

خیلــی از افراد نســبت به مراقبت از پوســت 
صورت بینهایت حساسند اما گردن را فراموش 
می کنند. شــما باید به گردن تان نیز ضد آفتاب 
بزنید. اصطالح »گردن بوقلمونی« عبارتی است 
که برای توضیح شــل شــدن پوست )ناشی از 
افزایش ســن( در زیر چانه و باالی ناحیه گردن 
روی می دهد. علت شــل شدن پوست، ترکیبی 
از کاهش حجم پوست و قابلیت انعطاف پذیری 

آن است.
روی قفسه سینه ��

پوشیدن لباس های یقه باز باعث می شود پایین 
گردن و پوست قفســه سینه تان در معرض نور 
خورشید باشد و پارگی مویرگ ها، لکه های تیره 
و آفتاب سوختگی در این قسمت بروز کند. اگر 

لباس تان یقه باز است حتماً ضد آفتاب بزنید.
زانوها ��

پوست زانوها معمواًل پیش از سایر قسمت های 
بدن شروع به شل شدن می کنند. اطراف زانوها، 
برجستگی های استخوان و تاندون ها و رباط های 
زیادی وجود دارند اما هیــچ چربی و عضله ای 
در این قسمت نیســت، بنابراین نرم و بالشتک 
مانند نیست تا پوست این قسمت برجسته بماند، 
بنابراین حالت استخوانی و تورفتگی پیدا خواهد 
کرد. به پوست زانوهای تان مرطوب بزنید و آن 

را چرب نگه دارید.
آرنج ها ��

آرنج ها نیز مانند زانوها بیشــتر استخوانی اند و 
چربی و عضله ای ندارنــد. ضمناً معمواًل عادت 
داریم آرنج های مان را تا کنیم و قسمتی از وزن 
خود را روی آن بیندازیــم. به آرنج های تان نیز 

مرطوب کننده بزنید و آنها را چرب نگه دارید.
موها ��

خیلــی از افراد در دهه ســی زندگی خود اولین 
موهــای خاکستری شــان را می بیننــد چون 
تولید  رنگدانــه  بدن شــان دیگر ســلول های 
نمی کند. نیمی از افراد می توانند انتظار داشــته 
باشند که با رسیدن به 50 سالگی، پنجاه درصد 
از موهای شان خاکستری شده باشد. این موهای 
خاکستری، نازک تر از تار موهای رنگ دار هستند 
اما ضخیم تر احساس می شوند زیرا پوست سر، 
چربی کمتری تولید می کند و سبب خشکی موها 

می شود.

خربخوان

با دیدن این تغییر پوستی، 
وحشت کنید!

مشــکالت و تغییراتی که در پوســت ایجاد 
بیماری های پوســتی  می شــوند فقط عالئم 
نیســتند. گاهــی ممکن اســت عالمت یک 

بیماری خطرناک در بدن باشند.
هوای ســرد زمســتان باعث می شود که شما 
توجه بیشــتری به پوستتان داشته باشید و به 
دنبال راهکارهایی برای سالم و مرطوب نگه 
داشــتن آن بیفتید. روتین مراقبت از پوســت 
بســیار مهم اســت اما گاهی اوقات با وجود 
مراقبت هایــی که از پوســتتان دارید، متوجه 
بعضی از مشــکالت خاص در آن می شــوید 
که ممکن است مرتبط با بیماری های کلیوی 

باشد.
بیماری کلیوی خیلی عالئم خاصی از خودش 
نشــان نمی دهد و یک کشنده خاموش است؛  
بنابراین باید به پوســتتان خیلی توجه کنید و 

تمام عالئم آن را زیر نظر بگیرید.
بیماری  �� اولیه  عالمت  دار  خارش  و  خشک  پوست 

کلیوی است
بیماری های کلیوی بیــش از 37 میلیون نفر 
را در کشــورهای بزرگ درگیر کرده است اما 
عالئم آن خیلی مشــهود نیســتند و شما باید 
خیلی حواســتان را جمع کنیــد؛ زیرا ممکن 
اســت باعث ایجاد مشکالت شــدیدتر شود. 
شاید تشــخیص بیماری در مراحل اول خیلی 

سخت باشد.
وظیفه اصلی کلیه این اســت که استخوان ها 
را محکــم نگــه دارد و به گونــه ای کار کند 
که مقدار کافی مواد معدنی وارد خون شــود. 
هنگامــی که کلیه نتواند ایــن مواد معدنی و 
مغذی را مدیریت کند، بدن با کمبود این مواد 
مواجه می شود و پوســت خشک و خارش زا 

خواهد شد.
خارش پوستی که باید جدی گرفت ��

تقریبــًا نیمــی از بیماران مبتال بــه بیماری 
کلیــوی مزمــن؛ خــارش پوســت را تجربه 
می کنند. خارش و خشــکی پوســت یکی از 
رایج تریــن عالئم بیماری های کلیوی اســت 
و 50 درصد بیماران کلیــوی این وضعیت را 
تجربــه می کنند. این خــارش معمواًل زمانی 
افزایــش پیدا می کند کــه وضعیت کلیه بدتر 
شــود؛ حتی افراد دیالیزی هم با این مســئله 
مواجه هســتند و از این میــزان خارش زیاد 
از  جلوی بقیه خجالت می کشــند. بســیاری 
آن ها اظهار کرده اند که ما هر روز این خارش 

را تجربه می کنیم.
فرقی ندارد که عالئم خفیف یا شــدید باشد. 
در هر صورت خارش پوســت تأثیر زیادی در 
کیفیت زندگی افــراد می گذارد. مطالعه ای در 
سال 2019 انجام شــد و از بیماران سواالتی 
را پرسیده و در طول 27 روز آن ها را زیر نظر 
قرار دادند و متوجه شــدند که چقدر از خارش 

پوست در عذاب و رنج هستند.
یافته ها نشــان داد که 24 درصد آن ها درگیر 
خارش پوست هســتند. جزئیات زندگی آن ها 
نیز مورد بررسی قرار گرفت. این خارش باعث 
شــده بود که به مشــکالت دیگری مثل بی 
قراری هنگام خوابیدن و افســردگی هم دچار 

شوند.
خارش پوستی همیشه از کلیه نیست ��

دالیل بســیار زیــاد دیگر هم بــرای خارش 
پوســت وجود دارد. درســت است که خارش 
پوســت می تواند یکی از عالمت های بیماری 
کلیوی باشــد اما گاهی اوقات دالیل دیگری 
دارد. بــه عنوان مثــال بیماری های آلرژیک، 
آســم و اگزما هم می تواند جزء عوامل ایجاد 
کننده خارش پوست باشد، زیرا بدن به اندازه 
کافی مواد مرطوب کننده تولید نمی کند. پس 
برای این که علت خارش را بفهمید، حتمًا به 
آزمایش  آزمایش خون،  پزشک مراجعه کنید. 
آلرژی، عکســبرداری هــا و نمونه برداری از 
پوســت چیزهای زیــادی را در مورد وضعیت 

بدنی شما نشان خواهد داد.

تهیه چک لیســت قبل از بــارداری مهم 
اســت. الزم است قبل از اینکه تصمیم به 
بارداری بگیرید یا شــروع به انتخاب نام و 
رنگ آمیزی اتاق کودک کنید، به این فکر 
کنید که چگونه بدن و زندگی خود را برای 

نوزادتان آماده کنید.
تحرک داشتن ��

برای سهولت در بارداری و زایمان، سعی 
کنید زودتر به فرم برســید )حتی اگر کمر 
شــما برای مدتی ناپدید می شود(. سعی 
کنید روزانه 30 دقیقه ورزش کنید؛ ورزشی 
که قلب شــما را در بیشتر روزها به تپش 
برساند. پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا 
راه های خوبی برای تمرین هستند. یا حتی 
می توانید به کالس ورزش دوران بارداری 

بپیوندید.
تغذیه درست به خاطر کودک ��

به زودی هوس بســتنی و ترشی خواهید 
کرد. حاال وقتش رســیده است که روی 
خــوب غذا خوردن تمرکز کنید. شــما به 
مقدار زیــادی پروتئین، آهن، کلســیم و 
اســید فولیک نیاز دارید. میوه ها، آجیل ها، 
ســبزیجات، ســبزیجات برگ دار، غالت 
کامــل و محصوالت لبنــی کم چرب را 
ذخیره کنید. مصرف چیپس، محصوالت 
پخته شده، نوشابه و سایر غذاهای ناسالم 
با کالری تهی را کاهش دهید. از شــریک 
زندگی خود بخواهید که به شــما ملحق 

شود تا کار را آسان تر کنید.
مصرف اسید فولیک ��

مصــرف اســیدفولیک بــه جلوگیری از 
نقایص جدی مادرزادی که ممکن اســت 
قبل از اینکه متوجه شــوید باردار هستید، 
 B رخ دهد، کمک می کنــد. این ویتامین
را در بسیاری از غذاها، از جمله سبزیجات 
برگــدار، مرکبات و لوبیا پیدا خواهید کرد، 
اما بیشتر زنان برای دریافت مقدار کافی به 

یک قرص نیاز دارند.
با یک ویتامین روزانه شروع کنید. زمانی 
کــه قصد بارداری داریــد، روزانه به 400 
میکروگرم اسید فولیک نیاز دارید که این 

مقدار در اکثر مولتی ویتامین ها است.
مراقبت از وزن خود ��

الغری بیش از حد می تواند باردار شــدن 
را سخت تر کند. سنگین بودن بیش از حد 
نیز می تواند مشکالتی ایجاد کند: احتمال 
ابتال به دیابت و فشار خون باال را افزایش 
می دهــد. همچنین می توانــد زایمان را 

طوالنی تر کند- و شما این را نمی خواهید!
با پزشــک خود در مــورد اینکه چه وزنی 

برای شما مفید است صحبت کنید.
انجام چکاپ کلی ��

آیا می خواهید برنامه های خود را به اشتراک 
بگذارید؟ با پزشک خود شروع کنید. چند 
ماه قبل از شــروع تالش برای بارداری، 
آن ها را ببینید. در مورد این موضوعات از 

پزشک خود سؤال بپرسید:
آزمایش ها یا واکسن هایی که نیاز دارید

 ویتامین های دوران بارداری
 نحوه مدیریت یا کنترل هر گونه شرایط 

بهداشتی که دارید
 داروهایی کــه می توانید یا نمی توانید در 

دوران بارداری مصرف کنید
مشاوره ژنتیک ��

هیچ توپ کریســتالی جادویی وجود ندارد 
که پیش بینی کند و به شما بگوید کودک 
شما چشــمان چه کسی را خواهد گرفت. 
اما اگر ســابقه خانوادگی یا قومیت شــما 
را در معرض خطر باالی داشــتن نوزادی 
با اختالل ژنتیکی قــرار می دهد، ممکن 
است پزشک آزمایشــات پیش از بارداری 
را توصیه کند. یک آزمایش ساده خون یا 
بزاق می تواند متوجه شود که آیا شما حامل 
ژن فیبروز کیستیک، سندرم X شکننده، 
بیماری تای ســاکس یا بیماری ســلول 

داسی هستید یا خیر.
مراجعه به دندانپزشک ��

اگر به طور معمول از نخ دندان اســتفاده 
نمی کنید، اکنون وقت آن اســت که آن را 
به یک عادت تبدیل کنیــد. این کار هم 
برای کودک شــما و هم لبخند شما مفید 
است. بارداری شانس ابتال به بیماری لثه را 
افزایش می دهد، مشکلی که ممکن است 
زایمان زودرس را نیز بیشتر کند. بنابراین 
دندان هــای خود را تمیــز و چک کنید و 
روزانه مسواک بزنید، نخ دندان بکشید و با 

دهانشویه ضد عفونی کننده بشویید.

کاهش مصرف کافئین ��
برخی از متخصصان پیشنهاد می کنند که 
در طول بارداری و در دوران بارداری بیش 
از 200 میلــی گرم کافئین در روز دریافت 
نکنید. ایــن مقدار تقریباً بــه اندازه یک 
فنجان قهوه 12 اونســی یا چهار فنجان 
چای 8 اونسی است. مصرف کافئین را به 
قهوه بدون کافئین تغییر دهید یا به جای 

آن شیر گرم و ادویه دار را امتحان کنید.
اگر نمی توانید بدون نوشیدنی صبحگاهی 
خود روزتــان را آغاز کنید، فقط یک عدد 

بنوشید و مقدار آن را اندک نگه دارید.
ترک کردن سیگار ��

ســیگار کشــیدن، عالوه بر تمام معایب 
دیگری که دارد، می تواند باردار شــدن را 
برای شما سخت تر کند. و سیگار کشیدن 
در دوران بــارداری می توانــد احتمــال 
مشکالتی مانند زایمان زودرس، وزن کم 
هنگام تولد و سقط جنین را افزایش دهد. 
همچنین کودک شــما را در معرض خطر 
ســندرم مرگ ناگهانی نوزاد )SIDS( قرار 

می دهد.
از شــریک زندگی خود نیــز بخواهید که 
ترک کند. دود دســت دوم نیز خطرناک 
اســت. و ممکن اســت به باروری مردان 

آسیب برساند.
توقف نوشیدن الکل ��

از آنجایی که دقیقــاً نمی دانید چه زمانی 
باردار می شــوید، همین حــاال از مصرف 
کنید.  خــودداری  الکلی  نوشــیدنی های 
نوشــیدن الکل در دوران بارداری احتمال 
نقایص مادرزادی و مشــکالت یادگیری 
را افزایــش می دهد. الــکل گاهی اوقات 

می تواند باردار شدن را نیز سخت تر کند.
اگر معلوم شــد قبل از اینکه انتظارش را 
داشته باشید بادار شده و در همان حال نیز 
مشروبات الکلی مصرف کرده اید، وحشت 
نکنید. یک بار مصرف احتمااًل مشــکلی 
ندارد. اما از آنجایی که پزشکان نمی دانند 

چه مقــدار الــکل باعث ایجاد مشــکل 
می شود، به طور کل، از مصرف مشروبات 

الکلی خودداری کنید.
اختصاص بودجه برای کودک ��

نوزادان بــه چیزهای زیادی نیــاز دارند. 
آن ها قبل از اینکه آمــوزش توالت رفتن 
ببینند حدود 8000 پوشــک را پشت سر 
می گذارند! شما به لباس، صندلی ماشین، 
و کالسکه، و شــاید شیر خشک و بطری 
نیاز دارید. فهرســتی از لوازم تهیه کنید و 
همین االن شــروع به جست و جو کنید. 
به خاطر داشته باشید که هزینه های شما 
شامل ویزیت پزشک و احتمااًل مراقبت از 

کودک نیز می شود.
بررسی مزایای شغلی ��

اگر کار می کنید، در نظر داشــته باشید که 
پس از زایمان چه کاری می خواهید انجام 
دهید. برخی از شــرکت ها پس از زایمان 
شــما مرخصی با حقــوق می دهند برخی 
دیگر نیز مرخصی بدون حقوق. همچنین، 
ممکن است بتوانید از مرخصی استعالجی 
یا تعطیــالت، قبل از بازگشــت به کار، 

استفاده کنید.
برنامه بیمه ســالمت خود را نیز بررسی 
کنید تا ببینید کدام پزشکان و بیمارستان ها 

را پوشش می دهد.
“ماه  �� جای  به  بچه”  “ماه  برای  ریزی  برنامه 

عسل”!
اکنون زمان فرار برای پــدر و مادر آینده 
است. چه خودتان به تنهایی باشد یا همراه 
با همســرتان، به یک رستوران شیک یا 
یک ســاحل آرامش بخش یا جایی بروید 
که بچه دار نشــوید. ایــن فرصت خوب 
زمانی عالی برای »شما« یا »شما به همراه 
همسرتان« است؛ درست قبل از اینکه از 
دوران راحتی خود خارج شوید، نتوانید سفر 
کنید، و روی پدر و مادر بودن تمرکز کنید.

آماده کردن حیوان خانگی ��
اگر ســگ یا گربه خانگی دارید، نوزادی 
که گریه می کند و ناگهان ظاهر می شود، 
می تواند آنها را ناراحت یا ناآرام کند. اکنون 
بــه آنها کمک کنید تا خود را با شــرایط 

جدید سازگار کنند.
لوازم کودک از جمله لوســیون و پوشک 
را به خانــه بیاورید تا به بوها عادت کنند. 
همچنین، می توانید قوانین جدیدی وضع 
کنید، ماننــد دوری از مبلمان یا بیرون از 
اتاق مراقبت از کــودک. لباس کودک را 
قرض بگیرید و با کمک یک عروســک 
وانمود کنید بچــه دارید تا حیوان خانگی 
شما به شریک شدن توجه شما عادت کند.

کارهای مهمی که باید قبل از باردار شدن انجام دهید

چک لیست قبل از بارداری

ترک کردن ناگهانی قهوه با بدن چه می کند؟

با همه فواید بی شــمار قهوه بــرای بدن، ترک آن 
ممکن اســت برای بعضی از ما بهترین تصمیم باشد. 
اگر مشــتاق هســتید که هر چه زودتر استارت یک 
زندگــی عاری از کافئیــن را بزنید، بایــد بدانید که 
بهتر اســت مقدار قهوه ای که هر روز می نوشــید را 
به تدریــج کم کنید و به خودتــان فرصت تطبیق با 
ایــن تغییرات را بدهید. بدن ما بــه قهوه اعتیاد پیدا 
می کند و حذف یکباره آن از رژیم غذایی خود ممکن 
اســت با تجربیات ناخوشایندی همراه باشد که ناشی 
از محرومیت از قهوه ای هســتند که به آن وابســته 

شده ایم.
در ادامــه می خواهیم ببینیم تــرک یکباره قهوه چه 

تأثیری بر بدن دارد.
۱- ممکن است دچار سردرد شوید ��

اگــر تا بــه حال برایتــان پیش آمده که با ســردرد 
شدیدی از خواب بیدار شــوید، احتمااًل می دانید که 
یــک فنجان قهوه داغ و غلیــظ می تواند این درد را 
از بین ببرد. علتش آن اســت که قهوه عروق خونی 
درون مغز را منقبــض می کند. اگر قهوه را یکباره از 
رژیم غذایی خود حذف کنید، این امر باعث منبســط 
شدن عروق خونی می شود، مسأله ای که به افزایش 
خونی می انجامد که به ســمت مغــز جریان می یابد. 
بدن شــما ممکن است با ســردردهای شدید به این 
تغییــر ناگهانی در جریان خون واکنش نشــان دهد، 
سردردهایی که تا تطبیق مغز با جریان خون افزایش 

یافته، ادامه خواهد داشت.
۲- ممکن است بیشتر احساس اضطراب کنید ��

متناقــض به نظر می رســد اما ترک قهــوه می تواند 
اضطراب شما را بیش از پیش سازد. درست است که 
کافئین باعث دلشوره می شود، اما بدن به لحاظ ذهنی 
و فیزیکی بــه آن اعتیاد پیدا می کنــد. ترک یکباره 
قهوه می تواند شــما را مضطرب و عصبی کند. و اگر 
عادت کرده باشــید قهوه خود را با شکر یا هر شیرین 
کننده دیگری بنوشید، ممکن است درگیر پیامدهای 
ترک اعتیاد به قند هم شــوید، امری که ممکن است 

حس اضطراب شما را بیش از پیش سازد.
۳- ممکن است روی پوستتان اثر بگذارد ��

اضطراب ممکن اســت باعث تعریق شــود و ضربان 
قلب را بسیار بیشــتر کند، مسأله ای که اصاًل برای 
پوست مناســب نیست. علتش آن است که اضطراب 
باعــث تولید کورتیزول یا همــان هورمون اضطراب 
می شــود که بر روی منافذ پوســت اثــر می گذارد و 
موجب افزایش تولید چربی پوســت می شود. این امر 
ممکن اســت به مسدود شــدن منافذ پوست، ایجاد 
جوش های سرســیاه و چرب و روغنی شــدن پوست 
بیانجامــد. اضطراب و نگرانی بزرگ ترین دشــمنان 
پوســت هستند و حتی می توانند باعث پیری زودرس 

پوست شوند.
۴- ممکن است دندان هایتان حساس تر شوند ��

یکی از ناخوشــایندترین عالئم ترک اعتیاد به قهوه 
احتمااًل حالت تهوع اســت. به هــم ریختن معده و 
حالت تهوع ممکن اســت باعث استفراغ شود، امری 
که می تواند بر روی دندان ها اثر بگذارد. درست است 
که مصرف زیاد قهوه ممکن است باعث رنگ گرفتن 
دندان ها شــود و آن ها را زرد کند، اما کنار گذاشــتن 
یکبــاره قهوه هم برای ســالمت دهــان و دندانتان 
خوب نیست. اســتفراغ می تواند باعث خشکی دهان 
و فرســایش دندان ها شــود، امری کــه دندان ها را 

حساس تر و مستعد پوسیدگی می کند.
۵- ممکن است دچار سرگیجه شوید ��

اگر از طرفداران قهوه باشــید می دانید که سرگیجه 
صبحگاهی را می توان با یــک فنجان قهوه برطرف 
ســاخت. اما اگر یکباره مصرف قهوه را کنار بگذارید، 
طول می کشد تا بدنتان به این تغییرات عادت کند و 
ممکن اســت با سرگیجه به این مسأله واکنش نشان 
دهد. اگر دچار سرگیجه شدید، ســعی کنید بنشینید 
یا دراز بکشــید. این عالئم معمواًل تا 9 روز به طول 
می انجامند و بدن به زمان نیاز دارد تا به این تغییرات 

عادت کند.
۶- ممکن است تمرکز کردن برایتان سخت تر شود ��

قهــوه عــالوه بــر کمک به رفــع خــواب آلودگی 
صبحگاهــی می تواند قدرت تمرکــز را هم پیش از 
امتحــان یا یک روز مهم کاری بیشــتر کند. کافئین 
باعث افزایش ســطح آدرنالین می شود، امری که به 
باال رفتن فشــار خون و تحریک مغز می انجامد. اگر 
تصمیم به ترک قهوه بگیرید، ممکن اســت در ابتدا 
تمرکز برایتان دشــوار شود، اما بدن در نهایت عادت 

می کند بدون آن عمل کند.

سعیده اکبری
روزنامه نگار

گلریز برهمند
روزنامه نگار
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خواندنی

خربخوان

چرا دندان های عقل این قدر دیر 
درمی آیند؟

دندان های عقل بســیار دیر می روینــد، اما علت این 
موضوع چیست و آیا این دندان ها هرگز برای انسان ها 

مفید بوده است؟
کشیدن دندان های عقل برای بسیاری از افراد در اواخر 
نوجوانی و اوایل دهه سوم زندگی مرسوم است. اما چرا 
ایــن دندان ها در دوران کودکی همراه بقیه دندان های 

دائمی ما درنمی آیند؟
پاسخ به رشد کودک ارتباط دارد. در فک کودک فضای 
کافی برای رشد دندان های عقل وجود ندارد. اما همگام 
با رشــد کودک، فک او نیز بزرگ می شــود و فضایی 
برای رویش دندان های عقل مهیا می شــود. اگرچه در 
بیشتر موارد، فک انسان های مدرن به اندازه کافی بزرگ 
نمی شود که دندان های عقل بتوانند بدون مشکل رشد 
کنند. به همین دلیل، است که کشیدن دندان های عقل 

رایج است.
انسان های باســتانی دارای رژیم غذایی پر از مغزهای 
گیاهی، ســبزیجات خام، گوشت های شــکار و دیگر 
غذاهای ســفت بودنــد. جولیا بوگنر، انسان شناســی 
در کالج پزشــکی دانشگاه ساســکاچوان در کانادا در 
وب ســایت The Conversation نوشــت پیروی از 
این رژیم غذایی در خردســالی موجب رشــد بیشــتر 
فک می شــود. اما ازآن جایی که مردم در کشــورهای 
صنعتی به خــوردن غذاهای نرم تر روی آورده اند، فک 
تــا حداکثر حد ممکن رشــد نمی کند. یکــی دیگر از 
دالیلی که دندان های عقــل در جوانی می رویند، این 
است که تا آن زمان به آن ها نیازی نبوده است. زمانی 
که انسان های باستانی به دلیل خوردن غذاهای سفت 
دندان های آسیاب خود را از دست می دادند، دندان های 
عقل جای آن ها را می گرفتند. استیون کوپفرمن، جراح 
دهان در مرکز پزشکی سیدرز-ساینای در لس آنجلس 
گفت: »آن ها مانند پشتیبان برای کسی عمل می کنند 
که ممکن است دندان آسیاب بزرگ )مولر( دیگر خود 
را از دســت داده باشــد«. اما ازآنجا که بیشتر افراد در 
دوران کودکی دندان های آسیاب بزرگ خود را از دست 
نمی دهند، دندان های عقل منتظر می مانند تا در دوران 
بزرگســالی رشــد کنند. به عبارت دیگر، اگر در دوران 
کودکــی یا نوجوانی دندان های آســیاب بزرگ خود را 
از دســت بدهید، دندان های عقل برنامه ریزی شده اند 
تا برای پر کردن این شــکاف درآیند. اولین مجموعه 
از دندان های آســیاب بزرگ دائمی یا دندان های پشت 
دهان که برای آســیاب کردن غذا طراحی شــده اند، 
اولین بار حدود شش سالگی ظاهر می شوند، یعنی زمانی 
که افتادن دندان های شــیری کودک آغاز می شود. در 
حدود 12 سالگی، دندان های آسیاب بزرگ دوم ظاهر 
می شوند و به عنوان پشتیبانی برای دندان های آسیاب 
۶ ســاله درصورت ایجاد پوســیدگی عمــل می کنند. 
دندان های آسیاب ســوم یا دندان های عقل در حدود 
17 تا 21 سالگی ظاهر می شوند. امروزه، دندانپزشکان 
اغلب دندان های عقل را خــارج می کنند، زیرا رویش 
آن ها می تواند موجب درد در دهان شــلوغ شود. حتی 
اگر فردی درد نداشته باشــد، خارج کردن دندان های 
عقل در جوانی می تواند از مشــکالت سالمتی بعدی 
مانند عفونت لثه پیشگیری کند. دنداپزشکان و جراحان 
دهــان معمواًل دندان های عقل را پس از 27 ســالگی 
به عنوان اقدام پیشــگیرانه خارج نمی کنند؛ زیرا خطر 
عوارضی مانند آســیب به اعصاب مجاور افزایش پیدا 
می کند. اگرچه، افراد پس از این ســن نیز ممکن است 
مجبور شوند دندان های عقل خود را به دلیل مشکالتی 
مانند درد خارج کنند. بیشــتر افراد 32 دندان دارند که 
شــامل چهار دندان عقل می شــود. اما برخی بیشتر یا 
کمتر دارند و برخی ممکن اســت به کلی دندان عقل 
نداشته باشــند. برخی دیگر ممکن است دارای دندان 
آســیاب بزرگ چهارمی به نام پارامولر پشت هر دندان 
عقل باشند. تقریباً هرگز فضای کافی برای پارامولرها 
در دهان انسان های امروزی وجود ندارد، بنابراین آن ها 
همیشــه هم زمان با دندان های عقــل از دهان خارج 
می شوند. همه مردم دندان های عقل خود را نمی کشند. 
کوپفرمن گفت: »حتی امروزه، وقتی افراد برای استفاده 
از براکت دندانی )درمان ارتودنسی(، دندان های خود را 
می کشند، اغلب دندان های عقل را حفظ می کنند، زیرا 
فضــای کافی برای آن ها وجود دارد«. بااین حال، حفظ 
دندان های عقل می تواند در آینده به مشکل منجر شود. 
همــه دندان های عقل در اواخر نوجوانی یا ابتدای دهه 
سوم زندگی از لثه بیرون نمی آیند. اما با افزایش سن و 
عقب نشینی لثه های فرد، ممکن است دندان های عقل 
او بیــرون بزند. در این مــورد دندان های عقل فقط تا 
حدی از لثه ها بیرون می آیند، بنابراین مستعد پوسیدگی 
هســتند و باید کشیده شــوند. کوپفرمن گفت: برخی 
افراد ادعا می کنند که جراحان می خواهند با کشــیدن 
دندان های عقل کســب درآمد کنند اما اگر نوجوانی را 
می شناســید و چند عکس رادیوگرافی از این دندان ها 
دیده باشــید، می دانید که دلیل خوبی برای کشــیدن 

دندان های آسیاب بزرگ سوم وجود دارد.

خربخوان

کشف بخش جدیدی از بدن

دانشــمندان بخش جدیدی از بدن را کشف 
کرده اند. ســاختار جدیدی در عضله ماستر 

فک کشف شده است.
دانشمندان اخیراً قســمتی از بدن را کشف 
کرده اند که قباًل هرگز شرح داده نشده بود: 
الیه عمیقی درون عضله ماســتر )ماهیچه 
َجِوشــی یا عضله جونــده( که فک پایین را 
باال می بــرد و برای عمل جویــدن حیاتی 

است.
در کتاب های درســی آناتومــی مدرن آمده 
اســت که ماهیچه ماستر دو الیه دارد: الیه 
عمقی و الیه ســطحی. نویسندگان مطالعه 
 Annals در گــزارش جدید خــود در مجله
متون  »اگرچــه  نوشــتند:   of Anatomy
تاریخی معدودی به احتمال وجود الیه سوم 
اشاره کرده اند اما درمورد موقعیت آن بسیار 

متناقض هستند«.
پژوهشــگران تصمیــم گرفتند  بنابرایــن، 
بررســی کنند که آیا عضله برجســته فک 
ممکن است همان طور که در متون تاریخی 
آمده است، الیه پنهان و بسیار عمیقی داشته 
باشــد. آن ها برای انجام این کار، 12 ســر 
جسد انســان را که در فرمالدهید نگه داری 
شده بود، تشــریح کردند. آن ها همچنین از 
1۶ جسد تازه سی تی اســکن تهیه کردند و 
اســکن MRI یک فرد زنده را نیز بررســی 
بررسی ها،  این  ازطریق  کردند. پژوهشگران 
توانستند الیه سوِم عضله ماستر را شناسایی 

کنند که ازنظر تشریحی متمایز بود.
این الیــه عمیق از زائده گونه ای )برآمدگی 
استخوانی که بخشی از استخوان های گونه 
را تشــکیل می دهد و می توان آن را درست 
جلوی گوش احســاس کرد( تا زائده غرابی 
)برآمدگی مثلثی شــکل در اســتخوان فک 
پاییــن( امتداد دارد. زیلویا مزی، نویســنده 
نخســت مقالــه از گــروه زیست پزشــکی 
دانشگاه بازل ســوئیس، گفت: »این بخش 
عمقی عضله ماســتر ازنظر مسیر و عملکرد 
به وضــوح از دو الیه دیگر متمایز اســت«. 
پژوهشــگران در گــزارش خود نوشــتند: 
»براســاس آرایش فیبرهای عضالنی، این 
الیه عضالنی احتمااًل بــا باالبردن و جمع 
کردن زائــده غرابی، به ثبــات فک پایین 

کمک می کند«.
الیه ماهیچه ای تازه کشف شــده از پشــت 
استخوان گونه تا زائده عضالنی قدامی فک 

پایین امتداد دارد.
به گفته مزی، الیه عضالنی تازه کشف شده 
تنها قسمت عضله ماستر است که می تواند 
استخوان فک را به سمت عقب بکشد. دکتر 
ینس کریستوف تورب، نویسنده ارشد مقاله 
اگرچه عمومًا چنین فرض می شــود  گفت: 
که پژوهش های آناتومیکی طی 100 ســال 
گذشــته از هیچ کوششــی فروگذار نکرده 
است و همه چیز را کشف کرده است، یافته 
ما کمی شــبیه پیدا کردن گونه جدیدی از 

مهره داران توسط جانورشناسان است.
پژوهشگران در مقاله خود پیشنهاد کردند که 
 Musculus« الیه عضالنی تازه کشف شده
نامیــده   »masseter pars coronidea
شــود که بــه معنای »بخــش کرونوئیدی 

عضله ماستر« است.
آن ها خاطرنشان کردند که این کشف ازنظر 
بالینی نیز می تواند مهم باشد، زیرا آگاهی از 
این الیه عضالنی به پزشکان کمک می کند 
تــا هم جراحی های آن ناحیه از فک را بهتر 
انجام دهند و هم شــرایط مرتبط با مفصل 
متصل کننده اســتخوان فک به جمجمه را 

بهتر درمان کنند.

اســتیون هاوکینگ از دانشــمندان برجسته 
انگلیسی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان شناسی 
نظری دانشــگاه کمبریج بوده است. استیون 
هاوکینــگ فیزیکــدان بنامی بوده اســت. 
استیون هاوکینگ در 8 ژانویه 1942 در شهر 
دانشگاهی آکسفورد، انگلستان زاده شد. پدر و 
مادر استیون هاوکینگ از طبقه متوسط بودند. 
اســتیون هاوکینگ در 17 ســالگی به کالج 
دانشــگاه آکسفورد وارد شــد. در ادامه درباره 
زندگی اســتیون هاوکینگ بیشــتر بخوانید. 
استیون هاوکینگ زندگی ســاده در خانه ای 
شــلوغ و فرســوده اما مملو از کتاب داشت. 
فرانک پــدر خانواده پزشــک متخصص در 
بیماری های مناطق گرمسیری بود و به همین 
جهت نیمی از سال را به سفرهای پژوهشی در 

مناطق آفریقایی می گذراند.
تحصیل استیون هاوکینگ ��

اســتیون هاوکینگ در هفده سالگی به کالج 
دانشــگاه آکســفورد وارد شــد تا در آنجا به 
تحصیل علــوم طبیعی، با تأکیــد بر فیزیک 
بپــردازد. او از همان زمان بــه اخترفیزیک و 
کیهان شناســی عالقه مند شــد زیرا در خود 
کنجکاوی شــدیدی می یافت کــه به رمز و 
راز ســتارگان و آغاز و انجام کیهان پی ببرد. 
در ســال آخر تحصیل هاوکینگ در آکسفورد 
در پاگرد پله ها زمین خورده و سرش به زمین 
اصابت کرده بود. در نتیجه، اندکی حافظه اش 

را از دست داده بود.
بیماری استیون هاوکینگ ��

در آغاز بیســت و یک سالگی، پدرش تصمیم 
گرفت او را برای معاینه به بیمارســتان ببرد. 
آزمایش هایی که روی او انجام گرفت عالئم 
بیماری بســیار نــادر و درمان ناپذیری به نام 
اسکلروز جانبی آمیوتروفیک )ALS( را نشان 
داد. در آن سال پزشکان به وی اعالم کردند 
که وی دو ســال بیشــتر زنده نخواهد ماند. 
این بیماری بخشــی از نخاع و مغز و سیستم 
عصبی را مورد حمله قرار می دهد و به تدریج 
اعصــاب حرکتی بدن را از بیــن می برد و با 
تضعیف ماهیچه ها فلج عمومی ایجاد می کند 
به طوری که به مــرور توانایی هرگونه حرکتی 
از شخص سلب می شــود. وی زمانی درباره 
ســالمتی خود گفت: زمانی که نخستین بار 
بیماری من، ALS تشــخیص داده شــد، دو 
سال زمان برای زندگی کردن داشتم. حاال با 
گذشت 45 ســال از آن زمان، همچنان حال 

من خوب است.
ازدواج استیون هاوکینگ ��

هاوکینگ در سن بیســت و سه سالگی، کار 
برای دریافــت دکتری تخصصی را آغاز کرد، 
و در ژوئیه همان ســال با جیــن وایلد ازدواج 
کرد. در ســال 19۶7 اولین فرزند پســر این 
زوج، رابرت و در ســال 1970 دخترشان بنام 
لوســی بدنیا آمد. فرزند سوم آنها بنام تیموتی 
نیز در سال 1979 متولد شد. زندگی مشترک 
این دو تا ســال 1990 ادامه داشــت. رساله 
دکترای استیون هاوکینگ با عنوان »خواص 
جهان های در حال بســط« در ســال 19۶۶ 
نوشــته شده است و در دســترس عموم قرار 
دارد. هاوکینگ در سن 24 سالگی زمانی که 

دانشجوی فوق لیسانس هال ترینیتی کمبریج 
بود این پژوهش 134 صفحه ای را نوشت. در 
طول این سال ها، استیون هاوکینگ 15 کتاب 
را به چاپ رسانده است که یکی از آنها کتاب 
طــرح بــزرگ)The Grand Design( بود، 
که در اواخر ســال 2010 به چاپ رسید. این 
کتاب پس از چند روز به یکی از پرفروش ترین 
کتاب های آمازون تبدیل شد. همچنین کتاب 
تاریخچه زمان او که با رکوردی 237 هفته ای 
به عنــوان پرفروش ترین کتــاب در بریتانیا 
باقی ماند باعث شهرتش شد. وی که به دلیل 
ابتال به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک 
امکان تحرک نداشت، از سیستم جدیدی که 
با اســتفاده از هوش مصنوعی تولید شده بود 
برای صحبت کردن استفاده می کرد. شرکت 
بریتانیایی ســوئیفت در ســاخت این دستگاه 
مشــارکت داشــته اســت. تکنولوژی هوش 
مصنوعی این شرکت می دانست که پروفسور 
هاوکینگ چطور می اندیشــد و بر این اساس 
واژه ای را پیشــنهاد می داد که این دانشــمند 

قصد استفاده از آن را داشت.
هشدار درباره هوش مصنوعی ��

وی گفته اســت تالش ها برای آفریدن هوش 
مصنوعی، تهدیدی برای وجود بشــر اســت. 
توســعه کامل تکنولوژی هــوش مصنوعی 
می تواند پایان نژاد بشــر باشــد. هشدار این 
دانشــمند درباره تکنولوژی است که خود او 
نمونه ای ســاده از آن را برای برقراری ارتباط 
)ســخن گفتن( اســتفاده می کرد. هاوکینگ 
می گوید، نسخه های ابتدایی هوش مصنوعی 
که تاکنون ابداع شده اند مفید بوده اند با وجود 
این، از تبعات آفرینش تکنولوژی که بتواند با 
انســان برابری کند یا از او پیشی بگیرد ابراز 
نگرانی کرده است. یکی از دستاوردهای بزرگ 
هاوکینــگ )که آن را با جیم هارتل ســهیم 
اســت( ایجاد نظریه جهان بدون مرز در سال 

1983 می باشد.
مهم ترین دستاوردهای پژوهشی ��

زمینه پژوهشــی اصلی وی کیهان شناســی 
و گرانــش کوانتومــی اســت. از مهم ترین 
دســتاوردهای وی مقاله ای است که به رابطه 
ســیاه چاله ها و قانون هــای ترمودینامیــک 
می پردازد. او نشــان می دهد که سیاه چاله ها 
بعد از مدتی به وسیله زوج های ذرات مجازی 
که در افق رویداد آن تشــکیل می شود، نابود 
می شــوند که همیــن زوج ذرات پیش بینی 
می کند که ســیاه چاله ها باید امواجی از خود 

تابــش کنند، که امــروزه این امــواج به نام 
تابش هاوکینگ و گاهی )تابش بِکســتِین-

هاوکینگ( خوانده می شــوند. مقاله مشترک 
استیون هاوکینگ و پنروز که در سال 1970 
منتشر شد و ثابت می کرد که اگر نسبیت عام 
درست باشد و جهان دارای آن مقدار ماده که 
مشاهده می کنیم باشــد، باید تکینگی انفجار 
بزرگ در گذشــته رخ داده باشــد. وی اعالم 
کرده که یک سیاهچاله کوچک به اندازه یک 
کوه پرتو ایکــس و پرتو گاما از خود به اندازه 
10 میلیون مگاوات ســاطع می کند که برای 
تأمین برق تمام جهان کافی است. هاوکینگ 
خودش هشــدار داده که احتمااًل بسیار سخت 
خواهد بود که بدون آنکه این انرژی به انسانها 
آسیب بزند و تمدن بشری را نابود کند، بتوان 
از آن استفاده کرد و سیاهچاله را به اصطالح 
تحــت کنترل خود درآورد. یــک راهکار این 
اســت که ســیاهچاله در مدار زمین و فاصله 
مناســب از ما قرار بگیرد تا بتــوان از انرژی 
ساطع شده استفاده کرد. هنوز اما کسی در دنیا 

نتوانسته است سیاهچاله کوچک را پیدا کند.
تجربه شناور بودن در بی وزنی ��

هاوکینگ در ســال 2007 در سن ۶5 سالگی 
گام مهمی در جهت ســفر به فضا برداشــت. 
در هنــگام بازدیــد از مرکــز فضایی کندی 
در فلوریدا، او فرصتــی را برای محیط بدون 
گرانش تجربه کرد و صندلی چرخدار خود را با 
توجه به جاذبه صفر شناور نماید. این خدمات 
شامل یک هواپیمای ســواری بود که در آن 
صعود و فرودهای ناگهانی و ُپرشــیب آن به 
سرنشــینان اجازه تجربه بی وزنی در پرواز را 
برای چند بار که هر کدام حدود 25 ثانیه دوام 
داشــتند، می داد. هاوکینگ که پس از دهه ها 
توانست از صندلی چرخدار خود جدا شود، حتی 
قادر به اجرای پشتک های ژیمناستیکی شد. او 
در بیانیه ای در سال 2007 گفت: زندگی روی 
زمین در معرض خطر فزاینده ای از جمله بروز 
ناگهانی گرمایش جهانی، جنگ هسته ای، یک 
ویروس مهندسی شده ژنتیکی و دیگر خطرات 
اســت. من فکر می کنم که اگر انسان به فضا 
نرود هیچ آینــده ای ندارد. بــا توجه به همه 
فعالیت های هاوکینگ در زمینه کیهان شناسی، 
قابل درک اســت کــه مــردم عالقمند به 
نظریه هــای وی در مورد امکان وجود زندگی 
بیگانگان فضایی باشند. در طول جشن سالگرد 
50 ســالگی ناسا در سال 2008، از هاوکینگ 
برای سخنرانی دعوت به عمل آمد و او در این 

سخنرانی به عقاید خود اشاره کرده بود. او بیان 
کرده بود که با توجه به وسعت جهان می تواند 
امکان وجود زندگی بیگانگان در جایی از این 
جهان وجود داشــته باشد و ممکن است این 
نوع حیات بسیار ســاده و یا حتی هوشمندانه 
باشــد. هاوکینگ گفت: زندگی ابتدایی بسیار 
محتمل تر و فراوان است و حیات هوشمندانه 
کمی نادرتر و از واقعیت به دور است و برخی 
می گویند که حیات هوشمندانه هنوز بر روی 
زمین نیز شــکل نگرفته است. هاوکینگ در 
سال 2014 در میان دانشمندان برتر دیگر، در 
 AI مورد خطرات احتمالی هوش مصنوعی یا
صحبت کرد و خواستار تحقیق بیشتر در رابطه 
با تمام توانایی های هوش مصنوعی شد. آن ها 
همچنین در جلســه ای نظرات خود را در باره 
فناوری هوش مصنوعی بیان و به این نتیجه 
رسیدند که موفقیت ساخت هوش مصنوعی، 
بزرگ ترین رویداد در تاریخ بشــر خواهد بود. 
متاسفانه، ممکن است آخرین کار باشد، مگر 
اینکــه ما یاد بگیریم کــه چگونه از خطرات 

جلوگیری کنیم.
ساخت فیلم سینمایی از زندگی هاوکینگ ��

 The Theory of( همه چیــز  نظریــه 
و  درام  ســبک  در  فیلمــی   )Everything
زندگی نامــه ای به کارگردانــی جیمز مارش 
است که در ســال 2014 منتشر شد. آنتونی 
مک کارتن فیلم نامهاین فیلم را بر پایه کتاب 
ســفر به بی نهایــت: زندگی من با اســتیون 
نوشــته جین وایلد هاوکینگ، همسر استیون 

هاوکینگ نگاشته است.
جوایز و افتخارات به جز نوبل ��

در طول زندگی حرفه ای خود در شاخه فیزیک، 
هاوکینگ موفق به کســب مجموعه ای فوق 
العاده از جوایز و افتخارات متعدد شــده است. 
در ســال 1974 او به آکادمی ســلطنتی علوم 
انگلســتان ملحق شد و یک سال بعد پاپ پل 
ششــم به او و راجر پنرز مــدال طالی علوم 
پیوس ششم را اعطا کرد. او همچنین از انجمن 
سلطنتی، مدال های آلبرت اینشتین و هاگز را 
نیز دریافت کرد. هاوکینگ در جهان آکادمیک 
تا اندازه ای درخشید که توانست در سال 1979 
کرسی استادی لوکاسی ریاضیات را در دانشگاه 
کمبریج انگلستان کسب کند، جایگاهی که وی 
برای 30 ســال بعد آن را حفظ کرد. تاریخچه 
این ســمت معتبر به سال 1۶۶3 برمی گردد و 
دومین کسی که موفق به کسب این مقام شد، 
کســی نبود جز ایزاک نیوتن. در سال 1980 
هاوکینگ رتبه فرمانــده امپراتوری بریتانیا را 
دریافت کرد که در انگلســتان این مقام تنها 
قدمی با شوالیه شدن فاصله دارد. او همچنین 
نشان افتخاری را به دلیل به رسمیت شناختن 
خدمات ملی خود دریافت کرد. در سال 2009 
به هاوکینگ باالترین افتخار غیرنظامی ایاالت 
متحده یا همان مدال آزادی ریاست جمهوری 
اهدا شــد. در مجموع هاوکینگ به حداقل 12 
درجه افتخاری نائل شــد. با ایــن حال نام او 
هنوز در بین گیرندگان جایزه نوبل ثبت نشده 
اســت. وی صبح روز چهاردهم مارس 2018 
در سن 7۶ سالگی در منزلش واقع در کمبریج 

درگذشت.
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استیون هاوکینگ که بود؟

تا به حال پیش آمده خواســته باشــید مدتی از تلفن 
همراهتان فاصله بگیرید اما نتوانســته باشید در برابر 
میل به چک کردن مداوم شبکه های اجتماعی مقاومت 
کنید؟ نزدیک به 9۶/3 میلیارد نفر در دنیا از شبکه های 
اجتماعی اســتفاده و روزانه به طور متوسط 144 دقیقه 
را صــرف این کار می کنند. از آنجایی که شــبکه های 
اجتماعی وسوســه انگیز و اعتیادآور شناخته می شوند، 
بایــد فاصله گرفتن از آن ها را یــاد بگیریم. در ادامه از 
نشانه هایی خواهیم گفت که می گویند وقتش رسیده 
از شبکه های اجتماعی فاصله بگیرید و راهکارهایی در 
این زمینه به شما یاد خواهیم داد. شبکه های اجتماعی 
از منظر سالمتی یک شمشیر دو لبه هستند. از یک سو 
به ما کمک می کنند با یکدیگر در ارتباط باشــیم و با 
تنهایی مقابله کنیم، امری که می تواند برای سالمت ما 
مفید باشد چون تحقیقات نشان داده انزوای اجتماعی و 
تنهایی می تواند اثری منفی بر سالمت ما داشته باشد. 
از ســوی دیگر اما استفاده از شــبکه های اجتماعی با 
مشکالتی همچون قلدری سایبری، مقایسه کردن خود 
با دیگران و دیگر مسائلی همراه است که می توانند اثری 
مخرب بر سالمت جسم و روان ما داشته باشند. برای 
بهره مندی از مزایای شبکه های اجتماعی باید آگاهانه 
از آن استفاده کنید. این بدان معنی است که بدانید چه 
زمانی باید از آن فاصله بگیرید و توجه خود را معطوف 
به چیز دیگری کنید. به خاطر داشته باشید که استفاده 
از شبکه های اجتماعی در دسته رفتارهای بدون تحرک 
قرار می گیرد. شاید مشغول صحبت با دوستانتان باشید، 

اما شــبکه های اجتماعی امکان داشتن تعامالت رو در 
رو را برای شما محدود می کنند و باعث می شوند زمان 
کمتری را در دنیای واقعی ســپری و زمان بیشتری را 
صرف تلفن همراه یا کامپیوتر کنید. به عالوه، اگر درگیر 
مقایسه زندگی خود با دیگران شده باشید، شبکه های 
اجتماعی ممکن اســت باعث حس اضطراب، نگرانی 
یا افســردگی در شما شــوند. از منظر سالمت روانی، 
شبکه های اجتماعی می توانند اعتماد به نفس ما را تحت 
تأثیر قرار دهند و ما را به سمت مقایسه خود با تصاویر 
ویرایش شده و زندگی های به ظاهر بی عیب و نقص 
دیگران سوق دهند. اگر زمان زیادی را صرف شبکه های 
اجتماعی کنیــم، دیگر نمی توانیم برای مراقبت از بدن 
خود و لذت بردن از دنیای بیرون شبکه های اجتماعی 
وقت بگذاریم. این نشانه ها به این شرح هستند: دیگر 
برایتــان لذت بخش نیســتند. شــبکه های اجتماعی 
همچون اینستاگرام، توییتر و فیسبوک برای سرگرمی 
و روشــی لذت بخش برای برقراری ارتباط با خانواده 
و دوستان هستند. اگر متوجه شده اید که دیگر برایتان 
لذت بخش و راهی برای برقراری ارتباط نیستند، ممکن 
است نشانه این باشــد که باید از آن ها فاصله بگیرید. 
خودتان را با دیگران مقایسه می کنید. اگر هنگام گشت 
زدن در شبکه های اجتماعی احساس می کنید به اندازه 
کافی خوب، زیبا یا موفق نیستید، باید به فاصله گرفتن از 
آن ها فکر کنید. اگر بعد از هر بار سر زدن به شبکه های 
اجتماعی احساس بدی نسبت به خودتان پیدا می کنید، 
بنابراین این شبکه ها وســیله ای برای بهبود سالمت 

روان شما محسوب نمی شوند. نمی توانید دست از چک 
کردن بی وقفه شبکه های اجتماعی بکشید. بی اختیار 
و پیوسته شبکه های اجتماعی را چک می کنید. ممکن 
است به این خاطر باشد که احساس می کنید باید دائماً از 
همه چیز باخبر باشید - از اخبار دنیا گرفته تا موضوعات 
داغ روز. ممکن اســت حتی بی آنکه متوجه باشید این 
کار را انجام دهید، تا آنکــه به خود بیایید و ببینید که 
زمان زیادی گذشــته و هنوز به همان شکل پای تلفن 
همراه یا کامپیوترتان نشسته اید. قبل از خواب شبکه های 
اجتماعی را چک می کنید. نگاه کردن به صفحه تلفن 
همراه پیش از خواب ممکن است خوابتان را مختل کند، 
چــون ذهن را فعال و بیدار نگه می دارد. نور آبی رنگی 
که از صفحه تلفن همراه ســاطع می شود مالتونین را 
سرکوب می کند، هورمونی که وظیفه کنترل خواب ما را 
برعهده دارد. از آنجایی که نور آبی نوری مصنوعی شبیه 
به نور روز است، بدن شما تصور می کند هنوز روز است 
و شما را بیدار نگه می دارد، به همین دلیل در برابر میل 
به آرام گرفتن و آماده شدن برای خواب مقاومت می کند. 
از یک فعالیت لذت بخش به یک فعالیت اجباری بدل 
شده است. اگر از شبکه های اجتماعی گهگاه برای حفظ 
ارتبــاط یا از جهاتی برای بهبود زندگی خود اســتفاده 
می کنید، فعالیتی لذت بخش محســوب می شود. اما 
اگر از آن به شکلی ناســالم برای مواجهه با اضطراب 
پنهان خود استفاده می کنید یا حس می کنید بی خبری 
از شبکه های اجتماعی آشفته تان می کند، ممکن است 

نشانه این باشد که باید از آن ها فاصله بگیرد.

چرا باید 
گاهی از 

شبکه های 
اجتماعی 

فاصله 
بگیریم؟

مریم صفدری
روزنامه نگار
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بازتاب

تقطیع سخنان وزیر اقتصاد درباره 
کاهش نرخ تورم

خاندوزی قبل از انتخابات درباره 
شرط کاهش تورم چه گفت؟

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران به نقل از شــبکه اخبار اقتصــادی و دارایی 
)شــادا(، در کلیپی از سخنان دکتر احسان خاندوزی 
در اردیبهشــت ماه سال جاری، منتشر شده که وی 
ضمن توضیح درباره شرایط اقتصادی اعالم می کند 
که با توجه به فرمول نرخ تورم، دولت بعدی در هر 
حال شاهد کاهش تورم خواهد بود. اما بررسی کامل 
ســخنان خاندوزی در این گفتگو نشان می دهد که 
وی این مساله را »مشروط« بر تغییر نگرش مردم 

به اقتصاد کشور و ارزش پول ملی می داند.
وزیر اقتصاد در بخش بعدی ســخنان خود توضیح 
می دهد کــه کاهش نرخ تــورم در دولت آینده در 
صورتــی رخ خواهد داد که کاهش ارزش پول ملی 

کنترل شده و برای آن تدبیر شود.
او همچنیــن صراحتــاً می گوید که اگــر انتظارات 
اقتصادی مردم و ارزش پول ملی مدیریت نشــود، 

شاهد افزایش روند صعودی در تورم خواهیم بود.
این تحلیل خاندوزی در واقع همان سیاســتی است 
که در ماههای استقرار دولت سیزدهم پیگیری شده 
و با جلوگیری از چاپ پول، عدم استقراض از بانک 
مرکزی، تســهیل دسترسی کشور به منابع خارجی 
و اصالح تصمیمات پولی و ارزی، منجر به کاهش 

رشد نرخ تورم شده است.
میزان امیدواری مردم به بهبود شرایط اقتصادی در 
اثر اقدامات چند ماه اخیر نیز گویای آن اســت که 
دولت سیزدهم در اقناع افکار عمومی پیرامون ارزش 

پول ملی و آینده اقتصاد کشور موفق بوده است.

عملکرد درخشان در توسعه مراکز آموزشی 
و بهداشتی

بهره برداری از ۱۸۰ طرح عام المنفعه 
بانک سپه در مناطق محروم

مدیرعامل بانک ســپه گفت: ایــن بانک به منظور 
نقش آفرینی در حوزه مسئولیت اجتماعی و بر اساس 
اولویت های دولت در بخش محرومیت زدایی، طی 
یک دهــه اخیر بیش از 180 طرح عام المنفعه را در 
مناطق کم برخوردار کشــور به بهره برداری رسانده 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه؛ دکتر 
آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 
از مجموع 183 طرح عام المنفعه اجرایی بانک سپه 
طی 10 ســال اخیر بیش از 153 پــروژه در حوزه 
احداث مراکز آموزشــی و بهداشتی و 30 پروژه در 
حوزه آبرســانی عمدتاً در مناطــق مرزی و محروم 

کشور بوده است.
تحصیل ساالنه 5000 دانش آموز در مدارس احداثی 

بانک سپه
وی ضمن تأکید بر ضــرورت حمایت نظام بانکی 
کشور از توسعه مراکز آموزشی و تحقیقاتی تصریح 
کرد: بانک ســپه طی یک دهه اخیر با احداث بیش 
از 100 مدرســه، امکان تحصیل ســاالنه 5٫000 
دانش آموز کم برخوردار در مناطق محروم کشور را 

فراهم کرده است.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: این بانک در 
ســاخت و تجهیز مدارس تعامل مستمری با اداره 
نوسازی مدارس در سراسر کشور داشته و با کمک 
ایــن اداره مدارس در مناطق کم برخوردار و نیازمند 

شدید به فضاهای آموزشی احداث کرده است.
وی با بیان این مطلب که بیشترین مدارس احداثی 
بانک سپه در استان سیستان و بلوچستان بوده است، 
گفت: هم زمــان با احداث مدارس در اســتان های 
کهگیلویه و بویراحمد، لرســتان، ایالم و کرمانشاه 
پس از وقوع ســیل در اســتان گلستان بیش از 20 
مدرسه آســیب دیده با کمک بانک سپه نوسازی و 

تجهیز شد.
احداث 53 بیمارستان تخصصی و خانه بهداشت

وی با اشــاره به اقدامات گســترده بانک ســپه در 
حوزه بهداشــت درمان افزود: در این مدت 53 خانه 
بهداشت و سه بیمارستان تخصصی در نقاط مختلف 
کشور با تأمین مالی بانک سپه راه اندازی شده است. 
مدیرعامل بانک ســپه خاطرنشان کرد: هم زمان با 
فرآینــد اجرایی احداث مراکز بهداشــتی و درمانی 
با حمایــت و کمک این بانک تعــداد قابل توجهی 
از مراکــز مزبور به تجهیزات پیشــرفته و ضروری 
به ویژه در شــرایط بیماری کرونا مجهز شده است. 
دکتر ابراهیمی به اجرای موفقیت آمیز پروژه انتقال و 
شیرین سازی آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران 
با محوریت بانک سپه اشــاره کرد و گفت: اجرای 
این پروژه عالوه بر آب موردنیاز واحدهای صنعتی و 
معدنی بزرگ، آب شرب صدها هزار هموطن ساکن 
شهرها و روستاهای استان های هرمزگان، کرمان و 

یزد را تأمین کرده است.

بازتاب

معاون بازاریابی و توسعه شبکه فروش:
بیمه دانا ۳۰ هزار میلیارد ریال 

خسارت پرداخت کرد

معاون بازاریابی و توســعه شــبکه فروش بیمه دانا از 
رشــد 2۶ درصدی تولید حق بیمه این شــرکت در 7 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی بیمــه دانا، عباس عمرانپور 
بندپی درباره عملکرد هفت ماهه این معاونت شــامل 
میزان پرتفوی، صدور، خسارت و سایر اقدامات انجام 
شــده در این معاونت گفت: برحسب گزارشات مرکز 
فاوا در حوزه صدور، میزان حق بیمه صادره شــرکت 
متبوع در هفت ماهه سال 1400 حدود 48 هزار میلیارد 
ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشدی 
بالغ بر 2۶ درصد داشــته است. وی افزود: در ارتباط با 
آنالیز و تحلیل این میزان رشد به تفکیک رشته باید به 
استراتژی ارائه حق بیمه فنی بر مبنای بهای تمام شده 
در رشته درمان اشاره کرد که منتج به حذف تعدادی از 
قراردادهای پرخسارت سنوات قبل گردید و نتایج این 
تحلیل ریســک در کنترل خسارت رشته یادشده طی 
ماه های آینده نمود پیدا خواهد کرد. در سایر رشته های 
بیمه ای تقریباً رشــدی هم ســطح متوسط صنعت را 
شاهد بوده ایم.معاون بازاریابی و توسعه شبکه فروش 
بیمه دانا در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در 
تفکیک سهم پرتفوی مستقیم و غیر مستقیم شرکت 
نیــز حدود 80 درصد فروش بصورت غیر مســتقیم و 
حدود 20 درصد آن صادره مســتقیم شعب بوده است. 
عمرانپور بندپی با اشــاره به عملکــرد این معاونت در 
حوزه خسارت تاکید کرد: در حوزه خسارت، طی هفت 
ماه ســال جاری بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال خسارت 
پرداخت شــد که حدود 47 درصد آن صرفاً مربوط به 
رشــته درمان بوده و در اکثر رشــته ها نسبت به دوره 
مشابه سال قبل شاهد کاهش نسبت خسارت هستیم. 
خوشــبختانه نسبت خسارت کل شــرکت نیز در این 
مقطع نسبت به ســال قبل کاهش داشته است. وی 
درباره برنامه های آتی این معاونت تا پایان سال جاری 
عنوان کرد: در حوزه امور نمایندگان، با توجه به سهم 
80 درصدی نمایندگان از فروش شرکت، توانمندسازی 
بیش از پیش شبکه مد نظر است لذا برنامه ذیل را در 
این راســتا آغاز کرده ایم؛ نخست، برگزاری دوره های 
آموزشــی برای نماینــدگان بصــورت منطقه ای در 
رشته های مورد نیاز برای ارتقا و بروزرسانی دانش فنی 
شبکه، دوم: تسریع در جایگزینی نمایندگان کم کار و 
بی انگیزه با متقاضیان فعال و پر انرژی برای افزایش 
فروش. عمرانپور بندپی در ادامه با اشاره به برنامه های 
معاونت بازاریابی و فروش در حوزه شــعب و مناطق، 
اضافه کرد: برگزاری جلســات منطقه ای با روســای 
شعب و تحلیل نقاط قوت و ضعف در ماه های گذشته 
و اســتفاده از پتانسیل های درون مناطق برای تقویت 
فروش، شناسایی بنگاه های اقتصادی مناطق و معرفی 
توانمندی های شرکت بیمه دانا، بهینه سازی فرآیندهای 
صدور و خســارت از طریق نظارت مستمر بر عملکرد 
شعب و شبکه فروش و تقویت فروش با ترویج و تبلیغ 
طرح های جدید شرکت متبوع از دیگر برنامه های ما در 

این معاونت در حوزه شعب و مناطق است.

مرکز دانشگاهی بیمه ایران رویداد 
شتابی ثبت ایده ای برگزار می کند

مرکز نوآوری ســبا متعلق به مرکز دانشگاهی علمی 
کاربردی توسعه کسب وکار سبا )سرمایه گذاری بیمه 
ایران( با اخذ مجوز از دانشگاه علمی کاریردی تحت 
نظــارت وزارت علوم  تحقیقات وفنــاوری  » رویداد 
شــتابی ثبت ایده ای با محوریت موضوع محصوالت 
نوین بیمــه ای و ابزارهای فروش« برگزار می کند. به 
گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این رویداد علمی، 
روز سه شنبه بیست وهشــتم دی ماه 1400 برگزار 
خواهد شد وتمامی عالقمندان می توانند تا تاریخ بیستم 
دی ماه 1400 نسبت به ارسال ایده های خود از طریق 
آدرس: event.ii-uast.ac.ir  اقدام نمایند.شایان ذکر 
 NDA است که  از حقوق معنوی ایده پردازان از طریق
وچاپ کتابچه دیجیتال حمایت خواهد شد. همچنین 
به برترین ایده ها، عــالوه بر اعطای تندیس و جوایز 
نقدی، خدمات مشــاوره ای وحمایت مالی برای جذب 

در بازار وتجاری سازی ارائه خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری وزارت صمت و هفت 
بانک؛ پارســیان، صنعت و معدن، صادرات، 
ملــی، ملت، تجارت و مســکن با موضوع 
تأمین مالی زنجیره ای تولید با حضور علی 
صالح آبــادی رییس کل بانــک مرکزی، 
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، احسان 
خانــدوزی وزیر امور اقتصــادی و دارایی و 
علی آقا محمدی عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام به امضا رســید. کوروش 
پرویزیان مدیرعامل بانک پارســیان در این 
مراســم طی سخنانی به تشــریح مزایای 
این طرح و فراهم آوردن زیرســاخت های 
الزم اشــاره کرد وافزود: قراردادهای بانکی 
در قانون رفع موانع تولید و تســهیل کسب 
وکار اســتاندارد شده است و مصوبه شورای 
پول و اعتبار را دارد. برهمین اســاس اجازه 
دهید اصالحیه پذیرش اســناد الکترونیکی 
با امضای الکترونیکی در تفاهم نامه جدید 
امــروز قید شــود چراکه مــا بانک ها حق 
اضافه کــردن موردی به قراردادها و تفاهم 
نامه های بانکی را نداریم و این تفاهم نامه 
بین 7 بانک متحدالشکل است.وی با بیان 
اینکه اجرای تأمین مالــی زنجیره ای تأثیر 
بسزایی در توســعه تولید ملی دارد، افزود: 
در ایــن روش منابع و اعتبارات به ســمتی 
خواهد رفت کــه ارزش افزوده بیشــتری 
ایجاد می کند که به نفع اقتصاد ملی خواهد 
بود. با اجــرای طرح تأمین مالی زنجیره ای 
بنگاه های تولیدی و اقتصادی به جای شیوه 
ســنتی، دریافت تسهیالت مستقیم، فرآیند 
تأمین مالی بنگاه ها به صورت پیوسته و در 
طول زنجیره های تأمین و مبتنی بر جریان 
واقعی کاال و خدمات صورت می گیرد. هدف 
از اجرای این طرح که به طور آزمایشــی با 
امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت و 7 
بانک عامل آغاز به کار کرده اســت، تأمین 
تمام شــده  بنگاه هــا، کاهش هزینه  مالی 
محصول، تسریع در تأمین مالی بنگاه های 
تولیــدی و اقتصادی اســت و با اجرای آن 
انحراف منابع محدود می شــود و شفافیت 
و کارآیــی تخصیص منابــع مالی، افزایش 

می یابد.
مطالبات  �� کاهش  مرکزی:  بانک  کل  رییس 

غیرجاری بانک ها از مزیت های این طرح است
رییس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم 
با بیان اینکه موضــوع تأمین مالی تولید از 
اصلی ترین اولویت های نظام بانکی اســت 
گفت: با اجرایی شــدن طــرح تأمین مالی 
زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر 
می شــود و در نتیجه آن فشــار بر سیستم 
بانکی کاهش خواهد یافت و شــاهد بهبود 
ترازنامه بانک ها خواهیم بود. رییس شورای 
پول و اعتبار در ادامه مزیت این طرح را در 
کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها برشمرد 
و گفــت: در بحث مطالبات غیرجاری قطعًا 
بدلیل نظامند شــدن اعطای تســهیالت و 
رصد آن شاهد کاهش بدهی ها و مطالبات 
غیر جاری در شــبکه بانکــی خواهیم بود 
ضمن آنکه هزینه تمام شــده محصول با 
اجرایی شــدن طرح تأمین مالی زنجیره ای 
کاهش می یابد. صالح آبادی کار مشــترک 
بانک مرکــزی، بانک ها و وزارت خانه های 
صنعت، معدن و تجــارت و اقتصاد و امور 
دارایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
از امروز به صورت آزمایشی در هفت بانک 
عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، 
تجارت، پارسیان و مسکن با همکاری وزرات 

صنعت، معدن و تجارت زنجیره تأمین مالی 
تولید در حوزه های فلزات، خودرو، ساختمان، 
لوازم خانگی، صنایــع غذایی، محصوالت 
پتروشیمی، ماشــین آالت و تجهیزات فعال 
خواهد شد و سپس به مرور به صنایع دیگر 

نیز تعمیم خواهد یافت.
وزیر صمت: کار مشترک حاصل هماهنگی تیم  ��

اقتصادی است
در ادامه جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بــا تشــکر از بانک مرکــزی و بانک های 
عامل در کار مشــترک به منظور کمک به 
تولید گفت: امروز شــاهد یک کار مشترک 
و هماهنگ هســتیم و این مثالی مناسب و 

عینی برای هماهنگی تیم اقتصادی است.
فاطمی امین با بیان اینکه با اجرایی شدن این 
طرح ضمن تسهیل دسترسی تولیدکنندگان 
به منابع بانکی از انحراف این منابع ممانعت به 
عمل می آید گفت: بازگشت پذیری تسهیالت 
بــه بانک ها و حذف فاکتورهــای صوری و 
دسترســی ســهل تولیدکنندگان در دریافت 
اعتبارات از ویژگی های مهم این طرح است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 
این طرح امروز با حضور هفت بانک عامل به 
صورت آزمایشــی انجام می شود گفت: طرح 
تأمین مالی زنجیــره ای کمک موثری برای 
نظام بانکی در مدیریــت و هدایت اعتباری 

اســت و در مقابل نیــز واحدهای تولیدی به 
صورت آســان تر و زنجیره ای اعتبارت الزم 
را برای فعالیت خــود در یافت خواهند کرد. 
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای 
باعث  تأمیــن مالی زنجیــره ای  تفاهم نامه 
افزایــش 30 درصدی دسترســی بنگاه های 

اقتصادی به منابع مالی خواهد شد.
حلقه  �� زنجیره ای  مالی  تأمین  وزیراقتصاد: 

مقاومت در برابر تحریم هاست
در آیین امضای تفاهم نامه، وزیر امور اقتصاد 
و دارایی با تشکر از همکاری بانک مرکزی 
و وزرات صمت این کار مشــترک را نمونه 
هم افزایی بین بانک هــا و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خوانــد و گفت: امیدورایم 
این اقدامات و همکاری هــا حلقه ای برای 
زنجیره مقاومــت در برابر تحریم ها و برای 
تولیدکنندگان در شرایط کنونی اقتصادی که 
تحت فشار تحریم های ظالمانه است کمکی 

مفید باشد.
دکترخانــدوزی تأمین مالی زنجیره تولید را 
منتج به ارزان کردن هزینه تولید و ســامانه 
مند کردن اعطای اعتبــارت به بنگاه های 
تولیــدی و اقتصادی خواند و گفت: این هم 
افزایی در مسیر تولید ســال های طوالنی 
بــه عنوان دغدغه اصلی مطرح می شــد و 
در گزارش های ارزیابی موانع کســب و کار 
در صدر سه اولویت اصلی قرار داشت. وی 
افزود: ایــن اقدامات نه تنها به تولید کمک 
شــایانی خواهد کرد بلکه موجب انســجام 
و ضابطه مند شــدن اعطــای اعتباری و 
تسهیالت در واحدهای تولیدی خواهد شد 
و بر این اســاس صف و تقاضاهای صوری 
برای دریافت تسهیالت از بین خواهد رفت 
و با این اقدام با کمترین اعتبار بیشــترین 
پوشــش را در بحث اعطای تسهیالت در 
تولید را شاهد خواهیم بود. وزیر امور اقتصاد 
و دارایی از ویژگی هــای مهم این طرح را 
تحول ســاختاری خواند و گفت: امیدواریم 
این هم افزایی تعمیم و تداوم یابد و همچون 
گذشته شاهد پیشتیبانی تولید توسط شبکه 

بانکی باشیم.

امضای تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان و وزارت صمت
با هدف نظام مندشدن اعطای اعتبارات به تولید صورت گرفت؛

شهید سپهبد سلیمانی امنیت کشور را بیمه کرد
مدیرعامل بیمه رازی مطرح کرد

مدیرعامل بیمه رازی در حاشیه مراسم سالروز شهادت حاج 
قاسم سلیمانی گفت: سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی با 
شهادت خود امنیت کشــور و منطقه را بیمه کرد و دسیسه 
دشــمنان را در تغییر جغرافیایی برهم زد. جباری بیان کرد: 
تمام روزهای کشــور با شــجاعت و سلحشوری حاج قاسم 
ســلیمانی عجین شده اما از سال 1398، سیزدهم دی ماه به 
گونه ای دیگر با نام و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

در تاریخ به یادگار مانده است، تاریخی که هیچگاه ساعت 1 
و 20 دقیقه بامداد 13 آذر 1398 از یاد و خاطره این سرزمین 
پاک نخواهد شــد. وی افزود: حاج قاسم قهرمان ملی برای 
همه ایرانیان و آزادی خواهان قهرمان اســت. رفتار، کردار و 
منش حاج قاســم چه در دوران دفاع مقــدس چه در حوزه 
والیتمداری و چه در دوران حضور هیوالی داعش در منطقه 
و مبارزه با داعش، ســازماندهی مدافعان حرم و از بین بردن 

جرثومه فســاد از منطقه برای همه ما در همه مقاطع زندگی 
درس هایی دارد. مدیر عامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: حاج 
قاســم امنیت منطقه را تأمین کرد و دسیسه دشمنان را در 

تغییر جغرافیایی برهم زد.
او در انتها تاکید کرد: ســپهبد شهید سلیمانی در مقابل مردم 
خضوع و خادم بود و در مقابل دشمنان جنگندگی، شهامت و 

شجاع او زبان زد بود.

 به اعتقاد بسیاری از فعاالن بازار سرمایه، 
پاالیش یکم در مقطعی عرضه شــد که 
کلیت بازار در قیمتی باالتر از ارزش ذاتی 
خود معامله می شد. در حال حاضر نیز پس 
از گذشــت بیش از یک سال، سهامداران 
این صندوق در زیانی 40 درصدی به ســر 
می برند. از طرفی هم برخی از کارشناسان 
معتقدند ســرمایه گذاری در هلدینگ ها و 
شرکت های سرمایه گذاری با نسبت قیمت 
بــه nav زیر ۶0، در مقایســه با صندوق 
پاالیش یکم مناسب تر باشد. اما با توجه به 
عرضه سهام پاالیشگاه اراک در روزهای 
آتی انتظار می رود، نوساناتی مثبت پیرامون 

این صنعت شکل بگیرد.
مهرزاد منتظری، کارشــناس و فعال بازار 
سرمایه در ابتدا به تشریح وضعیت بازار در 
مقطعی که پاالیش یکم در آن عرضه شد 
پرداخته و گفت: صندوق پاالیش یکم در 
مقطعی عرضه شد که کلیت بازار به علت 
حجمــه وارده بر آن، باالتر از قیمت ذاتی 
معامله می شد. تبعا در آن شرایط پاالیش 
یکم نیز باالتــر از ارزش ذاتی خریداری 
شد و منجر به ایجاد شرایطی شد که پس 
از گذشــت بیش از یک سال، سهامداران 
این صندوق در زیانی 40 درصدی به ســر 

می برند.

ماهیت پاالیش یکم چگونه است؟ ��
این کارشــناس سازوکار صندوق پاالیش 
یکم را بررســی کرد و گفــت: با توجه به 
اینکه »پاالیش یکم« صندوقی غیرفعال 
اســت؛ زیرمجموعه های آن مورد معامله 
قرار نمی گیــرد و بنابراین نمی توانند بازده 
مناســبی از بازار بگیرند. وی افزود: تنها 
تعدادی سهام پتروشیمی در این صندوق 
وجــود دارد که تغییرات قیمتــی آنها در 
تابلوی معامالت، صندوق را متأثر می کند. 
یکم  پاالیش  نمی توان، صندوق  بنابراین 
را با صندوق های موجود در بازار مقایســه 

کرد.
بــه اعتقاد وی، درمقایســه ای مناســب 
می توان پاالیش یکم را با شــرکت های 
ســرمایه گذاری موجــود در بــازار مورد 
مقایســه قرار داد. اما باید این نکته را در 
نظر گرفت که شرکت های سرمایه گذاری 
 nav موجود در بازار با نســبت قیمت به
زیر ۶0 در حال معامله هســتند و صنایع 
موجود در آنها نســبت بــه پاالیش یکم 
متنوع تر است.این تحلیلگر بازار با اشاره به 
شرکت های سرمایه گذاری استانی، متذکر 
شد: شرکت های ســرمایه گذاری استانی، 
از نظر نوع مدیریــت مانند پاالیش یکم، 
صندوقی غیرفعال بوده اما نســبت قیمت 
بــه nav آن ها کمتر از 50 بوده و ســبد 
دارایی متنوع تری دارند. به همین خاطر در 
بازار کنونی با وجود اینکه نسبت قیمت به 

nav پاالیش یکم کمتر از 80 است، ولی 
باز هم نســبت به سایر گزینه های موجود 
در بازار قیمتی باالتــر از ارزش ذاتی اش 
دارد. بنابراین برای سرمایه گذاری در بازار، 
انتخاب های مناسب تری نسبت به پاالیش 
یکم برای ســرمایه گذاران وجود دارد.وی 
ادامه داد: به نظر می رســد، مکانیزمی که 
بازارگردان می تواند برای صندوق پاالیش 
یکم فعال شود مشخص نیست. با توجه به 
غیرفعال بودن این صندوق، بازارگردانی به 
شکل سنتی را نمی توان در پاالیش یکم 
متصور شــد. احتمااًل بازارگردانی در این 
صندوق به سمت مدل هایی خواهد رفت 
که دولت با کنار گذاشتن مبالغ مشخص، 
بازارگردانــی کند. اما این مــدل کارآمد 
نخواهد بود. زیرا با کوچک ترین نوســان 

بازار این مبلغ تمام خواهد شد.

چشم انداز صنعت پاالیشگاهی ��
منتظری افزود: به نظر می رســد با توجه 
به شــرایط فعلی اقتصاد، ســهام موجود 
در صنعــت پاالیشــگاهی در قیمت های 
ارزنــده ای قــرار دارند. به عبــارت دیگر 
می توان گفت، نمادهــا نزدیک به ارزش 
ذاتی خود معامله می شوند. همچنین انتظار 
می رود صنعت پاالیشــگاهی با روند بازار 
همراه شــود. به طوری که اگر کلیت بازار 
با رشد همراه شود، پاالیشگاهی ها نیز در 

همین روند قرار می گیرند و بالعکس.
وی در پایان با اشــاره به عرضه ســهام 
پاالیشــگاه اراک خاطرنشــان کــرد: در 
روزهای آتی، سهام پاالیشگاه اراک عرضه 
خواهد شد. احتمااًل در نزدیکی این عرضه، 
نوسانات و رشدی جدای از روند بازار برای 

این صنعت رقم خواهد خورد.

نوسانات مثبت در انتظار پاالیشی ها
یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد

هانا پاکمند
روزنامه نگار
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خربخوان

سرپیچی از دستور شورای امنیت ملی رقم زد؛
 تحقیق و تفحص از 

ژنرال نفتی ایران

از آنجا که پرونده قرارداد 20 ساله کرسنت در دیوان 
داوری بین المللی در حال رســیدگی است، شورای 
امنیت ملــی هرگونه اظهارنظر مقامات، نمایندگان، 
وزراء و مسئوالن کشور را در خصوص جزییات این 
پرونده و حواشــی آن ممنوع اعالم کرد اما به رغم 
صدور این دســتور نه تنهــا اظهارنظرها هر روز در 
این خصوص بیشتر می شود بلکه نمایندگان نیز به 
تازگی برای محاکمه عامالن این قرارداد نامه امضا 
کردند. موضوع کرسنت که در 8 سال دولت روحانی 
و پس از صدور دستور شورای امنیت ملی به حاشیه 
رفته بود و دیگر خبری از آن شنیده نمی شد با عوض 
شدن دولت و پس از انتشار خبری مبنی بر جریمه 
۶07.5 میلیون دالری ایران از ســوی دیوان داوری 
بین المللی دوباره نقل محافل شــد. دستور شورای 
امنیت ملی در خصــوص ممنوعیت صحبت درباره 
کرسنت به آن دلیل بود که پرونده در دیوان داوری 
بین المللی در حال رسیدگی است و اعالم هرگونه 
جزییات و خبری درباره آن می تواند پیامدهای منفی 
برای ایران داشــته باشــد و بر رأی دیوان و میزان 
جریمه های احتمالی تأثیر بگذارد. با این حال بدون 
توجه به دســتور شــورای امنیت ملی، مسئوالن و 
بخصوص نمایندگان مجلس با تاکید بر وجود فساد 

در این قرارداد، شروع به اظهار نظر کردند.
دیوان داوری بین المللی روی عدم اجرا بررسی دارد ��

نکته بسیار مهم در پرونده کرسنت آن است که دیوان 
داوری بیــن المللی صرفاً روی عــدم اجرای قرارداد 
بحث و بررسی داشته و جریمه تعیین شده نیز مربوط 
به عدم اجرای قرارداد اســت. لــذا اظهارنظر درباره 
جزییات قراداد می تواند این سیگنال را به دیوان بدهد 
که به این بخش نیــز ورود کرده و از این محل نیز 
زیان هایی متوجه ایران شود. اوج نظرهای ارائه شده 
در خصوص کرســنت به گفته های نصراهلل پژمانفر، 
عضو کمیســیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
مربوط می شــود که با حضور در برنامه »جهان آرا« 
شــبکه افق به قرارداد بیژن زنگنه با یک شــرکت 
کاغذی اشاره کرد. او در این برنامه گفت: بیژن زنگنه 
وزیر نفت وقت برخالف مصوبه شورای اقتصاد برای 
فروش گاز این میدان به یک شرکت کاغذی به نام 
کرسنت اقدام کرد. ســابقه این شرکت اصاًل خوب 
نیست و در عراق و مصر و سایر کشورها قراردادهایی 
را با کشــورها منعقد می کنند که در نهایت منجر به 
فساد و شکایت در دادگاه ها می شود تا از این طریق 
به منفعت برسد.او به این موضوع هم اشاره کرد که 
تنهــا راه نجات ایران از جریمه ســنگین در پرونده 
کرسنت، این است که با ورود قوه قضاییه و محاکمه 
مفســدان داخلی به دادگاه بین المللی ثابت کنیم که 
افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند، 
فســاد کرده اند. پس از انتشار گسترده صحبت های 
پژمانفر در رســانه ها، شبکه افق از بیژن زنگنه برای 
توضیح درباره قرارداد دعوت کرد. اما این برنامه طبق 

پیش بینی زنگنه در روز برگزاری لغو شد.
زنگنه ممنوع المصاحبه شد؟ ��

زنگنه در توئینی به موضوع لغو برنامه اشــاره کرد. 
او نوشــت: »همکاران شــبکه افق خودشان بنده 
را دعــوت کردند و من هم در همــان ابتدا گفتم 
نمی گذارند من بیایم و همان شــد که گفتم، گویا 
در موضوع کرســنت فرصت صداوسیما تنها برای 
اتهام زنندگان است!« آنچه از توئیت زنگنه برمی 
آید پایبندی صدا و ســیما به دستور شورای امنیت 

ملی است اما فقط در خصوص یک طرف پرونده.
گویــا منتقدان قرارداد، نه منعــی برای اظهار نظر 

دارند و نه منعی برای اقدامات دیگر.
با وجود سکوت مسئوالن وزارت نفت و مجریان وقت 
قــرارداد، اما نمایندگان مجلس کماکان بر موضع خود 
پافشــاری داشــته و از اظهارات هر روزه خود درباره 
کرســنت کوتاه نیامدند. نمایندگان بــه اظهار نظر در 
خصوص کرســنت اکتفا نکردند و ارســال نامه ای به 
رئیس قوه قضائیه خواســتار برخورد با فساد بزرگ در 
پرونده کرســنت شدند. مالک شــریعتی نیاسر در این 
بــاره گفت: به منظور پیگیــری بیانیه 2۶0 نفره قبلی 
و ضرورت برخورد با فســاد بزرگ کرســنت 24 نفر 
از نمایندگان به رئیس قوه قضائیه نامه ای نوشــتند و 
خواستار برخورد با فساد بزرگ در پرونده کرسنت شدند.

پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت کلید  ��
خورد

حاال در جدیدترین اقدام جواد نیک بین نماینده کاشمر 
در مجلس شورای اســالمی تاکید کرد که مجلس 
پیگیر تحقیق و تفحص از عملکرد وزیر نفت در دولت 
سابق اســت و در پیگیری حقوق مردم ذره ای کوتاه 
نمی آید. ما با عامالن تضییع حقوق مردم مماشــاتی 
نمی کنیم. او با اشــاره به تصویب تحقیق و تفحص 
از عملکرد وزارت نفت در دولت ســابق گفت: قصور 
وزارت نفت در دوره مدیریت زنگنه بر این وزارتخانه 
مهم بر نمایندگان احراز شده است از این رو تحقیق و 

تفحص از این وزارتخانه کلید خورده است.

گزارش

گمانه زنی مهم از اجرای طرح 
تغییر سهمیه بندی بنزین 

 هرچند ابالغیــه محرمانه اجرای طرح »بنزین برای 
همه« ابالغ شــد و مســئوالن با ارائه توضیحاتی بر 
جدیــت در اجرا تاکید کردند اما تا زمان اجرای آن به 

نظر می رسد فاصله بسیار زیادی وجود داشته باشد.
یکــی از مهم ترین دالیل عقــب افتادن طرح بنزین 
برای همه ایجاد پلتفرم مناسب در نظام بانکی کشور 
و ارائه خدمات بانکی سوخت به دارندگان هر کد ملی 

است.
موضوع دیگر نیز محدودیت هایی اســت که سامانه 
ســوخت برای ارائه خدمات دارد که به گفته همایون 
صالحی رییس کانون جایگاه داران سوخت در شرایط 
فعلی نیز آمادگی کاملی ندارد و در همین شرایط 20 
درصد از جایگاه ها به دلیل مشکالت سامانه ای قادر 

به ارائه خدمات نیستند.
بر این اساس نه نظام بانکی و نه جایگاه های سوخت 
برای اجرای این طرح در کیش و قشم هنوز آمادگی 

ندارند.
تا زمان ایجاد زیرساخت ها طرح اجرا نمی شود

همایون صالحی رییس کانون جایگاه داران سوخت 
در گفت و گو با اقتصاد آنالین خاطرنشــان کرد: این 
طرح بیش از یک ســال اســت در کمیسیون انرژی 
مطرح اســت و بنا بر این بــود که به هر کد ملی 20 
لیتر ســهمیه تخصیص یابد. با رد طرح تغییر سهیمه 
بندی در مجلس، دولت راســا اقــدام به اجرای این 
طــرح کرد البته در جزئیــات آن تغییراتی لحاظ کرد 
کــه مهم ترین آن تغییر میزان ســهمیه از 20 به 15 
لیتر بود. او ادامه داد: هرچند نامه منتشر شده بازتاب 
گسترده ای در رسانه ها داشــت اما خود دولت تاکید 
کرده اســت تا زمانی که زیرساخت ها و بستر مناسب 
را فراهــم نکنیم؛ طرح تغییر ســهمیه بندی را اجرا 
نخواهیم کرد. صالحی با بیان اینکه در کیش و قشم 
نیز باید زمینه سازی های مناسب جهت اجرا صورت 
گیرد تاکید کرد: روز چهارشــنبه در جلسه ای که به 
منظور بررســی این طرح برگزار شده بود عنوان شد 
که هنوز هیچ زیرساختی ایجاد نشده که طرح بتواند 
در کیش و قشم اجرا شود. او همچنین افزود: تاکنون 
هیچ ابالغیه ای به کانون سراســری جایگاه داران در 
خصوص اجرای طرح تغییر ســهمیه بندی در کیش 
و قشم ارسال نشده است. رییس کانون جایگاه داران 
سوخت اظهار کرد: در جلسه مزبور تاکید کردم که تا 
چه زمانی می خواهیم قول تخصیص سهمیه به مردم 
بدهیم. قطعاً راهکارهایی وجود دارد که بتوان عرضه 
ســوخت و قیمت آن را اصالح کرد. او با بیان اینکه 
من گمان می کنم برای اجرای این طرح دچار مشکل 
شویم گفت: در شرایط کنونی که تنها دو نرخ بنزین 
وجــود دارد مالحظه می کنید که چه تعداد پرونده در 
خصوص تخلفات صورت گرفته تشکیل شده است و 
چه تعداد افراد را به تعزیزات حکومتی معرفی می کنند.

منتظر تشکیل پرونده های داللی خواهیم بود

از اول بهمن ماه قرار اســت مشترکان برق و 
البته بنا به گفته دولتی ها، پرمصرف ها برق از 
سرشــان بپرد. آن طور که از خبرها پیداست، 
محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان تغییر 
خواهد کــرد. مدیرعامل شــرکت مدیریت 
شبکه برق ایران اوایل دی ماه از این موضوع 
اعالم مصطفی  براســاس  کرد.  پرده برداری 
مشــهدی رجیی، مشــترکانی که زیر الگوی 
مصرف تعیین شــده برای هــر منطقه برق 
مصرف می کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی 
نمی شوند و کماکان نظام تعرفه گذاری مصوب 
سال 1397 برای این مشترکان لحاظ خواهد 
شــد. آن طور که گزارش ها نشــان می دهد، 
الگوی مصرف در ماه هــای غیرگرم مناطق 
عادی برابر 200 کیلووات ساعت در ماه بوده 
و این میزان در ماه های گرم مناطق عادی که 
خردادماه تا شهریورماه است، به 300 کیلووات 
ساعت در یک ماه می رســد. بر اساس آمار، 
مشــترکان خانگی برق به تفکیک پله های 
مصرف، در حال حاضر مشترکان پرمصرفی 
که مــازاد الگوی تعیین شــده در هر منطقه 
برق استفاده می کنند، کمتر از 12 درصد کل 
هستند و بیشــتر از 88 درصد مشترکان برق 

کمتر از الگوی تعیین شده مصرف می کنند.
هزینه برق چگونه محاسبه می شود؟ ��

براساس مصوبه پنجم دی ماه هیات دولت به 
ریاست سید ابراهیم رییسی، به استناد قانون 
هدفمند کــردن یارانه هــا و در اجرای حکم 
مندرج در بند )ی( تبصــره )8( قانون بودجه 
سال 1400 کل کشــور، چگونگی محاسبه 
تعرفه برق مصرفی مشــترکان تعیین شــد. 
براســاس این مصوبه کــه از اول بهمن ماه 
اجرایــی خواهد شــد، هزینه مصــرف برق 
مشترکانی که کمتر از 150 کیلووات ساعت 
برق در ماه اســتفاده می کنند رایگان خواهد 
بود. همچنین در بخش مازاد الگوی مصرف 
مشــترکانی که به طور میانگین بین 300 تا 
450 کیلووات ســاعت در مــاه مصرف برق 
دارند، باید بهایی معادل 1.5 برابر متوسط نرخ 
قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
حرارتی 2 ســال گذشته به عالوه هزینه نقل 
و انتقال برق )ترانزیت( و هزینه ســوخت با 
تعرفــه نیروگاهی را بپردازند.با توجه به اینکه 
متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق 
از نیروگاه های حرارتی 2 ســال گذشــته به 
عالوه هزینه نقــل و انتقال برق )ترانزیت( و 
هزینه ســوخت با تعرفه نیروگاهی نزدیک به 

400 تومان برآورد می شــود، بنابراین تعرفه 
برق بــرای مشــترکان با مصــرف تا 450 
کیلووات ســاعت در ماه برابــر ۶00 تومان 
تعیین می شــود. بنا به این مصوبه، مشترکان 
پرمصرفی که مصرف برق بین 450 کیلووات 
ســاعت تا ۶00 کیلووات ساعت در ماه دارند، 
باید به طــور میانگین هزینه بــرق یک هزار 
تومانی برای هر کیلووات ساعت بپردازند. در 
عین حال، مشترکانی که میزان مصرف برق 
ماهانه آنها از ۶00 کیلووات فراتر می رود، باید 
هزینه برق یک هــزار و 400 تومان برای هر 
کیلووات ساعت را پرداخت کنند. در این میان، 
برق مصارف خانگی مشــترکان  تعرفه های 
کمتر از الگوی مصرف براساس تصویب نامه 
ســال 1397 هیات وزیران تعیین می شــود. 
همچنیــن تعرفه برق مشــترکان خانگی با 
مصرف باالتر از الگوی مصوب برای مصارف 
کمتر از الگو بر اســاس جدول فعلی، مازاد بر 
آن تــا 1.5 برابر، تــا 2 برابر و مصارف بیش 
از 2 برابــر به ترتیب با ضریــب )1.5(، )2.5( 
و )3.5( برابر هزینه تأمین برق )متوسط نرخ 
قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
حرارتی دو سال گذشته به عالوه هزینه نقل 
و انتقال برق )ترانزیت( و هزینه ســوخت با 
تعرفه نیروگاهی( محاسبه و دریافت می شود. 
در محاسبه صورت حساب برق ماه های گرم 
برای مشترکان مشــمول این مصوبه جز در 
مناطق گرمســیر یک و سایر مناطق گرم به 
ترتیب ضریب )نیم( و )هشــت دهم( اعمال 
می شود. سخنگوی صنعت برق چندی پیش 
در اظهاراتی، با تاکید بر این که مشترکانی که 
زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه 
برق مصرف می کنند، مشــمول هیچ افزایش 
قیمتی نمی شوند و کماکان نظام تعرفه گذاری 
مصوب سال 1397 برای این مشترکان لحاظ 
خواهد شــد، عنوان کرد: دولت بر اساس بند 
)ی( تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 مکلف 

به اصالح نظــام تعرفه گذاری بــرق بود، بر 
همین اساس مطابق تکلیف مجلس مشترکان 
کم مصرف با قید اینکه تحت پوشش کمیته 
امداد و ســازمان بهزیســتی باشند، مشمول 
تعرفه رایــگان هزینه برق خواهند شــد. در 
مصوبــه قبلی، الگوی کم مصرفی در مناطق 
عــادی بــرای ماه های غیرگــرم معادل 80 
کیلووات ساعت در ماه و در دوره گرم معادل 
100 کیلووات ســاعت در ماه بود، اما مطابق 
مصوبه جدید هیات دولت، الگوی کم مصرفی 
برابر 50 درصد الگوی مصرف تعیین شــده 
اســت. به عبارت دیگر در حال حاضر الگوی 
کم مصرفی مناطق عــادی در دوره غیرگرم 
برابــر 100 کیلووات ســاعت و در دوره گرم 
معادل 150 کیلووات ساعت است که در فصل 
گرم الگوی کم مصرفی 1.5 برابر شده و افراد 

تحت پوشش بیشتر می شوند.
این گروه پاداش می گیرند ��

مشترکانی که در 4 ماه گرم سال مصرف خود 
را زیر الگوی مصرف منطقــه قرار دهند، یا 
این که نسبت به سال قبل کمتر برق مصرف 
کننــد، از پاداش مدیریــت مصرف بهره مند 
می شــوند. مصطفی رجبی مشــهدی درباره 
جزییات این تشویق عنوان کرد: اگر مشترکی 
در فصل گــرم 200 کیلووات ســاعت برق 
مصرف کرده و به دنبــال آن 100 کیلووات 
ساعت زیر الگوی از برق استفاده کند، از یک 
پاداش کم مصرفی برابر نرخ اولیه پایه معادل 
40 هــزار تومان به اضافــه 20 هزار تومان 
بســتانکاری برای مصرف زیر الگو بهره مند 

خواهد شد.
چگونه مشترکان بستانکار شوند؟ ��

براساس پیش بینی مقامات وزارت نیرو، طرح 
جدید حداقل 10 درصــد کاهش مصرف را 
در پی خواهد داشــت. بنا به گفته سخنگوی 
صنعــت برق، در این طرح پیش بینی شــده 
کســانی که مصرف خود را نســبت به دوره 

مشــابه در ماه های گرم کاهش دهند و برق 
مصرفی زیر الگوی مصرفی هر منطقه داشته 
باشــند، از پاداش مدیریت مصرف برخوردار 
شــوند. به این شــکل که پاداش مدیریت 
مصرف متناســب با هزینه های تأمین برق 
خواهد بود که رقم آن جذابیت بیشتری دارد، 
حتی برای برخی مشترکین می تواند از وزارت 
نیرو و صنعت برق بســتان کاری ایجاد کند 
که خود می تواند انگیزه ای برای مشــترکان 
پرمصرف باشــد تا نسبت به کاهش مصرف 
و صورت حساب خود اقدام کنند و هم اینکه 
کســانی که زیر الگو هســتند تالش کنند 
تشویق هایی را که در تعرفه جدید پیش بینی 

شده دریافت کنند.
۸۵ درصد مشترکان زیر ۳۰ هزار تومان پرداخت  ��

می کنند
بنا به گفته ســخنگوی صنعت برق، در حال 
حاضر بیش از 85 درصد مشترکان قبض برق 
زیر 30 هزار تومــان پرداخت می کنند. البته 
پیش از آن، مدیرعامل شــرکت توانیر اعالم 
کرده بود: بیش از 93 درصد مشترکان خانگی 
)معادل 27 میلیون مشترک( به دلیل رعایت 
الگوی مصرف ماهانه کمتر از 50 هزار تومان 

صورتحساب دارند.
دولت دنبال چیست؟ ��

در ایــن میــان، وزیر نیرو دربــاره آیین نامه 
نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان 
در راســتای اجرای بند »ی تبصره 8 قانون 
بودجه سال 1400 اعالم کرد: بخش عظیمی 
ازجامعــه ما خوشــبخانه زیرالگوی مصرف 
هستند و ما به دنبال این هستیم کسانی که 
زیرالگوی تعریف شده برق مصرف می کنند، 
با کاهش مصرف، مورد تشــویق قرار گیرند. 
البته این تشویق به صورت کاماًل مؤثر بوده 
به طوری که در فصول گرم، پیش بینی شده 
این عزیزان با صرفه جویی خود در واقع معادل 
هزینه خرید برق تضمینــی، پاداش دریافت 
کنند. علی اکبر محرابیان در حاشیه بازدید از 
پروژه های صنعت آب و برق در جنوب شرق 
و شــرق اســتان تهران تصریح کرد: در این 
آیین نامه ما به دنبال این هستیم عده اندکی 
هم که مصارفشــان باالتر از الگوی مصرف 
است، مصارف خودشان را در حد الگو تنظیم 
کنند و در صورتی که به هر دلیل عالقه مند 
نیســتند مصارف خود را کاهش دهند، برق 
مصرفی آنها به صورت غیریارانه ای محاسبه 
شــود که این اقدام کاهــش مصرف برق از 
سوی بخش پرمصرف جامعه را در پی داشته 
و امکان تأمین انرژی و استفاده برق در تمام 

فصول برای همه اقشار فراهم خواهد شد.

 از اول بهمن ماه، پرمصرف ها برق از سرشان می پرد

گرانی یقه »برق« را هم می گیرد

چرا مجلس یازدهم »قیر رانتی« را احیا کرد؟

پروژه فسادزا در بودجه سال آینده 

نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی توزیع قیر رایگان 
را از بودجه سالیانه حذف کرده بودند، اما پس از روی کار آمدن 
دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، بار دیگر شاهد باز شدن پای 
این ردیف فســادزا در الیحه بودجه 1401 هستیم. توزیع قیر 
رایگان و طرح آن در بودجه ســالیانه، محل اختالف بسیاری 
از کارشناســان، فعاالن اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی و... در سال های اخیر بوده اســت. در این گزارش، 
به مشــروحی از سابقه این طرح، دالیل مخالفت و موافقت با 
آن، وضعیت طرح در بودجه ســال 1401 و برخی از حواشی 
پیرامون آن پرداخته می شود. بسیاری از پروژه های عمرانی در 
سال 1392 و به دلیل کمبود اعتبارات دولت، ناتمام ماندند. به 
همین دلیل، حواله قیر رایگان برای اتمام طرح های عمرانی به 
پیمانکاران تخصیص یافت. درواقع دولت، حواله های قیر را به 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تحویل و هر نماینده، این 
حواله ها را در اختیار پیمانکاران حوزه انتخابیه خود قرار می داد. 
ســال 1392، نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد. اما اجرای 
این طرح از ســال 1394 جدی تر شــد و تا سال 1398 ادامه 
یافت. سال 1399 بود که طرح توزیع قیر رایگان از بودجه سال 
1399 حذف و دلیل آن، ایجاد رانت و فساد گسترده اعالم شد. 
اما مجلس یازدهم با وجود رد شدن این طرح در مجلس دهم و 
مخالفت های وزارت نفت با توزیع مجدد آن در بین پیمانکاران، 
طــرح توزیع قیر رایگان را بار دیگر مطرح و ســپس تصویب 
کرد. یکم مردادماه ســال گذشته بود که مجلس، کلیات طرح 
دو فوریتی الحاق یک بند تبصره 1 قانون بودجه 99 کشور را 
که در ارتباط با تأمین قیر مورد نیاز در شهرهای با جمعیت زیر 
100 هزار نفر است، تصویب کرد که براساس آن، دولت مکلف 

به توزیع قیر رایگان میان پیمانکاران از آذرماه 1399 شد.
اختالفات آماری در طرح توزیع قیر رایگان ��

همانطور که اشاره شد، سال 1392 تنها نیم میلیون قیر رایگان 
توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد 

و بــه 2 میلیون تن در ســال های 1395 و 139۶ رســید. در 
ســال های 1397 و 1398، 4 میلیون تــن قیر از مجموع قیر 
تولیدی در کشور توزیع و مابقی آن در بورس کاال عرضه شد. 
بنابر بودجه سال 139۶، دولت مکلف به تخصیص 4 میلیون 
تن وکیوم باتوم به دستگاه های دولتی برای اجرای پروژه های 
ساخت و ساز شد. اما آمارهای منتشرشده گمرک، از صادرات 
3.8 میلیون تن قیر کشور خبر می داد. از سوی دیگر و براساس 
آمارها، کل مصرف داخلی قیر در سال 139۶، تنها 1.5 میلیون 
تن بوده است. اما همانطور که اشاره شد، بودجه سال 9۶ دولت 
را موظف به توزیع 4 میلیون تن قیر برای پروژه های عمرانی 
کرد کــه در نتیجه آن، مابه التفاوت مصــرف داخلی و میزان 
مصوب در بازار آزاد به فروش رسید. سال 1397، 5 میلیون تن 
قیر رایگان به پروژه ها تخصیص داده شد. اما براساس گزارش 
نهادهای نظارتی )از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی 
کل کشــور( تنها 2 میلیون تن قیر مورد اســتفاده قرار گرفته 
که نشــان دهنده انحراف 3 میلیون تنی است. همچنین بنابر 
گزارش های آماری گمرک، 3.5 میلیون تن قیر در سال 1397 
صادر شده است. بنابر پژوهش های صورت گرفته و آمارهای 
منتشرشده، 4.2 میلیون تن از 5.5 میلیون تن قیر تولیدشده در 

کشور در سال 1398، از کشور خارج شده است.
نحوه محاسبه قیمت قیر ��

بیش از 95 درصد قیمت قیر، متأثر از قیمت وکیوم باتوم است 
که به عنوان مواد اولیه توســط شرکت های تولیدکننده قیر، از 
پاالیشگاه های کشــور خریداری می شود. قیمت وکیوم باتوم 
براساس فرمول مشخصی که توسط شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی تعیین می شــود، هر 15 روز یکبار محاسبه 
شــده و توســط انجمن صنفی صنعت پاالیــش نفت اعالم 
می گردد. همچنین قیمت قیر در بورس کاالی ایران، براساس 
قیمت جهانی نفت، نرخ پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز و معامالت 
تهاتری دولت تعیین می شــود. آبان ماه سال جاری و پس از 
نشست مشترک اعضای کمیسیون مجلس شورای اسالمی و 
وزرای نفت و راه و شهرســازی نیز، قیمت هر تن قیر تا پایان 

سال، 9.3 میلیون تومان تعیین شد که تفاوت 2.7 میلیون تنی 
با قیمت بورس کاال دارد.

طرح تخصیص قیر رایگان در بودجه سال ۱۴۰۱ عملیاتی خواهد  ��
شد؟

براساس بند »ز« تبصره یک ماده واحده الیحه قانون بودجه 
سال 1401، وزارت نفت مکلف است نسبت به قرار دادن نفت 
خام به صورت ماهانه در اختیار پاالیشگاه اقدام کند و 15 هزار 
میلیارد تومان نفت خــام و وکیوم باتوم )ماده اولیه تولید قیر( 
را بــرای تولید 2.5 میلیون تن قیر پیش بینی شــده، در اختیار 
۶ دســتگاه اجرایی قرار دهد. غالمحســین رضوانی، نماینده 
مجلس شــورای اســالمی درمورد طرح توزیع قیر رایگان در 
بودجه ســال آینده و دالیل موافقت برخی از نمایندگان با این 
طرح در گفت وگو بــا اقتصادآنالین گفت: طرح های مجلس، 
نتیجه تعامل تمام نمایندگان محسوب می شوند و طرح توزیع 
قیر رایگان نیز، مصوبه مجلس برای بودجه ســال 1400 بوده 
که مانند سال های قبل، تکرار شده است. وی افزود: این طرح، 
برای سال آینده )1401( نیز پیشنهاد شده است که در صورت 
موافقت مجلس، تصویب خواهد شــد. درست است که طرح 
توزیع قیر رایگان در مجلس دهم رد شد، اما این طرح چندین 
ســال متوالی تصویب شده است و موافقان و مخالفانی دارد و 

عمده نمایندگان شهرستان ها، با این طرح موافق هستند.
تشکیل پرونده در دستگاه های نظارتی به دنبال توزیع قیر رایگان ��

ارســالن فتحی پور، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با اقتصادآنالین گفت: طرح 
توزیع قیر رایگان به دلیل ایجاد رانت و فســاد، در بســیاری 
از موارد منجر به تشــکیل پرونده هایی در بازرسی کل کشور، 
دیوان محاسبات و دیگر دستگاه های نظارتی برای شده است.

فتحی پور اضافه کرد: مابه التفاوت قیمت ها و سوءاستفاده هایی 
که در برخی از موارد توســط پیمانکاران در بحث قیر صورت 
می شد، همیشه فســادزا بوده است. بهتر بود که مشوق هایی 
برای صادرات قیر درنظر گرفته می شد تا درآمد حاصل از آن، 

جایگزین روش های دیگر می شد.

مریم فکری
روزنامه نگار

سارا محسنی
روزنامه نگار

شادی همایونی
روزنامه نگار

نگاه روز

گمانه زنی مهم از اجرای طرح 
تغییر سهمیه بندی بنزین 

 هرچند ابالغیــه محرمانه اجرای طرح »بنزین برای 
همه« ابالغ شــد و مســئوالن با ارائه توضیحاتی بر 
جدیــت در اجرا تاکید کردند اما تا زمان اجرای آن به 
نظر می رسد فاصله بســیار زیادی وجود داشته باشد. 
یکــی از مهم ترین دالیل عقــب افتادن طرح بنزین 
برای همه ایجاد پلتفرم مناسب در نظام بانکی کشور 
و ارائه خدمات بانکی سوخت به دارندگان هر کد ملی 
اســت. موضوع دیگر نیز محدودیت هایی اســت که 
سامانه ســوخت برای ارائه خدمات دارد که به گفته 
همایون صالحی رییس کانون جایگاه داران سوخت 
در شــرایط فعلی نیز آمادگی کاملی ندارد و در همین 
شــرایط 20 درصد از جایگاه ها به دلیل مشــکالت 
سامانه ای قادر به ارائه خدمات نیستند. بر این اساس 
نه نظام بانکی و نه جایگاه های سوخت برای اجرای 

این طرح در کیش و قشم هنوز آمادگی ندارند.
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بازتاب

150 هزار نفر برای شرکت در 
مراسم سالگرد شهادت سردار 
سليماني با مترو جابجا شدند

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری متروي تهران و 
حومــه از جابجا 150هزار نفر از عزاداران شــرکت 
کننده در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار دل ها 
با مترو خبــر داد. به گزارش مدیریــت ارتباطات و 
امور بین الملل شــرکت بهره برداري متروي تهران 
و حومه؛ مهدي شایســته اصل گفت: 150هزار نفر 
از عزاداران شرکت کننده در مراسم دومین سالگرد 
ســردار دل ها از دو ایستگاه شهید بهشتي و مصلي 
امام خمیني )ره( جابجا شــد.  مهدي شایسته اصل 
با اشاره به اینکه شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه در روز دوشنبه 13 دي ماه 1400با آمادگی 
کامل و به کارگیری تمامی امکانات خود به خدمت 
رسانی به شهروندان و شرکت کنندگان دراین مراسم 
پرداخت. خاطرنشان کرد: با تالش تمامی همکاران 
این شــرکت سعی شد تا ضمن ارایه سرویس دهی 
منظــم و اعزام 5 قطار فــوق العاده محیطی امن را 
برای شــهروندان و مســافران ایجاد کنیم. گفتني 
است مراسم دومین سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی با شرکت پرشور مردم پایتخت در مصلي 
امام خمیني )ره( برگزار شد.در حاشیه دومین سالگرد 
شــهادت ســردار دل ها نیز برنامه هــاي فرهنگي 

متنوعي در ایستگاه هاي مترو اجرا شد.
طراحــی و اجــرای »ســرباز ملت« با مشــارکت 

شهروندان در متروی تهران
سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت 
بهره برداری راه  آهن شهری تهران و حومه از اجرای 
طرح  تجسمی »سرباز ملت« در ایستگاه های منتخب 

متروی تهران خبر داد 
ســید محمد نقیب گفت: برای اولین بار چند تصویر 
برگزیده از عکس های شــهید واالمقام با استفاده از 
تکنیک نقطه گــذاری )ترام( با بیش از ده هزار نقطه 
توسط مسافران در قالب هنرهای تجسمی طراحی 

و اجرا شد. 

گزارش

ضد و نقیض ها درباره افزایش قیمت 
بلیت هواپیما

ایرالین ها: مقصر نیستیم!

در شــرایطی که بر اســاس قانون مصوب مجلس که از روز 
گذشــته برای حمل ونقل هوایی هم اجرا شــد، قیمت بلیت 
هواپیمــا دوباره چهــار درصد افزایش یافت، شــرکت های 
هواپیمایی معتقدند که در این زمینه مقصر نیستند و از سوی 
دیگر سازمان هواپیمایی درصدد است تا به گونه ای اقدام کند 
تا این افزایش قیمت اعمال نشــود. روز دوشنبه و بر اساس 
قانون مصوب مجلس عوارض پنج درصدی شهرداری برای 
بلیت هواپیما حذف اما به جای آن مالیات بر ارزش افزوده 9 
درصدی تصویب و اعمال شــد که بر این اساس قیمت بلیت 
هواپیما با افزایش چهار درصدی مواجه شد.این مسئله باعث 
شــد تا مردم انتقادات بســیاری در این باره مطرح کنند اما 
مقصود اسعدی ســامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی  
اعــالم کرد که مقصر ایرالین ها مقصــر این افزایش قیمت 
نیســتند و برخی نمایندگانی که همواره نســبت به افزایش 
قیمت بلیت هواپیما اعتراض می کنند با وضع و تصویب این 
قانون باعث این افزایش نرخ شده اند. وی افزود: از روز گذشته 
نرخنامه جدید را بر اساس این قانون روی سایت انجمن قرار 
داده ایم و اگر بلیتی خارج از این نرخ ها فروخته شــود، تخلف 
محسوب شده و با آن برخورد خواهیم کرد. البته شرکت های 
هواپیمایی با توجه به شــناور بودن نرخ هــا می توانند بلیت 
هواپیما را در مســیرهای داخلی عرضه کنند اما باید در نظر 
داشته باشــند که 9 درصد از این مبلغ بابت مالیات بر ارزش 
افزوده کسر خواهد شــد.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
ادامه داد: حدود 12 درصد قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای 
داخلی ارتباطی به ایرالین ها نــدارد و مربوط به هزینه هایی 
مانند عوارض و مالیات اســت که به حســاب شــرکت های 
هواپیمایی واریز نمی شود. سامانی با بیان اینکه موافق اجرای 
مالیات بر ارزش افزوده در حمل ونقل هوایی نیســتیم، گفت: 
ایرالین ها بر اساس قانون مذکور موظف هستند که مالیات بر 
ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی یعنی مســافر دریافت 
کرده و به حساب سازمان هواپیمایی کشوری برای پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده واریز کنند و این مسئله سبب می شود 
تــا قیمت هــا در این صنعت باالتر رفتــه و بیش از پیش به 
ایرالین ها فشــار وارد شــود. این اظهارات در حالی صورت 
گرفته که پیگیری های خبرنگار گویای این مســئله است که 
همچنان بر ســر افزایش قیمت چهــار درصدی قیمت بلیت 
هواپیما چانه زنی هایی در حال انجام است تا با توجه به اینکه 
ایرالین ها قیمت بلیت هواپیما را در سال جاری یکبار افزایش 
داده اند این هزینه را در قالب آن محاسبه و بهای اضافه ای را 
از مسافر بابت اعمال مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکنند. 
اما آنچه که مشخص است اینکه ایرالین ها پیش دستی کرده 

و این نرخ ها را اعمال کرده اند.

امروزه مدیران صنعت حمل ونقل به ویژه 
شبکه ریلی با مسائل و مشکالت متعدد و 
برای تحقق سیاست گذاری ها،  پیچیده ای 
برنامه ریزی ها و اجرای طرح ها بر اســاس 
تکالیــف قانونی و ضرورت های مندرج در 
سیاســت های کالن نظام به جهت نبود 
انسجام در میریت و عدم اجرای کامل مفاد 
قانونی و نداشــتن نقشه راه مناسب جهت 
بهره گیــری از ظرفیت بخش خصوصی 
و ســرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه 
هستند. شیوه های ارائه راهکار و تدبیرهای 
مواجهه با ریســک و معضالت مرتبط با 
حمل ونقل ریلی معمواًل قلمرو وسیع زمانی 
را دربــر می گیرد. ازاین رو به منظور نیل به 
اهداف این حوزه از صنایع مادر الزم است 
تنظیم سیاســت ها مبتنی بر چالش های 
آینده فراروی صنعــت حمل ونقل مدنظر 
مدیران و برنامه ریزان و فعالین این حوزه 
نقش آفرین در اقتصاد ملی بر اساس نگاه 
و عــزم ملی و منافع عمومــی قرار گیرد.

دانــش آینده پژوهشــی را به عنوان یک 
راهکار مؤثر برای آینده نگری و آتیه بینی 
و حل معضالت فرازمان صنعت حمل ونقل 
ریلی باید بهره برد. ویژگی شــبکه ریلی 
در زندگی امروز جوامع بشــری به لحاظ 
تنظیم روابط و مبادالت منطقه ای و مبانی 
و حفظ محیط زیســت و ارتباطات کاماًل 
غیرقابل انکار اســت، زیرا توسعه صحیح 
و مناســب آن می تواند به زیرساخت ها و 
تحوالت مهم اقتصادی و بهبود خدمات و 
رونق کسب و کار در کشورها بیانجامد و 
این بدان علت است که صنعت حمل ونقل 
ریلــی بســیاری از جنبه هــای صنعتی، 
خدماتــی و تولیدی را به عنوان یک مؤلفه 
تأثیرگــذار در فرایندها تحت شــعاع خود 
قرار می دهــد. ازاین رو با توجه به تنیدگی 
حمل ونقل ریلی و توسعه توریسم و امکان 
رونق تجارت همگانی می توان به جایگاه 
بااهمیت حمل ونقل ریلی در ایجاد رفاه و 
عدالت اجتماعی با دقت بیشتری پیگیری 
شود.از طرفی مشاهده می شود در تمامی 
کشــورها برنامه ریزی و سیاســت گذاری 
حــوزه حمل ونقل از مهم تریــن وظایف 
برنامه ریزان ارشــد کشــورها محسوب 
می شــود. تدوین ســند جامع حمل ونقل 
و لحاظ کــردن ابعاد مختلف و پیامدهای 
متعــدد اقتصادی، فرهنگــی، اجتماعی و 
سیاســی در آن، درک سیاست گذاران را 
برای بررســی تبعات آن افزایش می دهد 
و این خــود دلیلی قانع کننــده برای آن 
اســت که متخصصان این حوزه بکوشند 
برای پاسخگویی به نیازهای آتی صنعت 
حمل ونقل موانع موجود را در حال و آینده 
برنامه ریزی نمــوده و راهکارهای جامع و 
بلندمدت را ارائه نمود. کشور ایران به دلیل 

ویژه  موقعیــت جغرافیایی  از  برخورداری 
و وجود پتانســیل های فراوان اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی و داشــتن مرزهای 
آبی طوالنی در شــمال و جنوب وضعیت 
بسیار مناسبی دارد که باید از ان در جهت 
توسعه پایدار و تأمین نیازهای آتی کشور 
همراه با تعامالت منطقه ای و بین المللی 
به نفع نسل های آینده استفاده نمود و این 
مهــم نیازمند حضوری فعــال و حرفه ای 
در بازارهای جهانی اســت. از سوی دیگر 
اثربخشی برنامه ها در آینده مستلزم مرور 
دقیق تجــارب آموزنده به دســت آمده از 
گذشــته و آسیب شناسی شــرایط حال از 
زوایای مختلف است که نتیجه آن انجام 
پیش بینی هــای دقیق تــر و برنامه ریزی 
جامع حوزه حمل ونقل  مطالعات  برمبنای 
نگرش  جامع نگــری،  ازایــن رو  اســت، 
سیســتمی و به روزرســانی اطالعات از 
ضروریات آینده پژوهی در حوزه حمل ونقل 
ریلی است زیرا می توان بر آن اساس میزان 
تأثیرگذاری و درصد پیامدها را به گونه ای 
مدنظــر قرار داد که بتوان به طور نســبی 
میزان اثربخشی آن بر آینده حمل ونقل را 
بررسی نموده و تمامی نیروهای تأثیرگذار 
بر حمل ونقل ریلــی و پیامدهای آن ها را 
مدنظر قرارداد. آینده پژوهی و ارائه راهکار 
برای بهبود و ارتقای حمل ونقل مســتلزم 
بررسی تجارب پیشــین، آسیب شناسی و 
ارائه راهکار مناســب برای حل مشکالت 
آینده در صنعت حمل ونقل ریلی اســت. 
آینده پژوهی برای مواجهــه با آیندهده و 
مبهم، امکان دست یابی به نتایج بلندمدت 
را برای جوامع بر اســاس طرح های جامع 
ریلی به ارمغــان می آورد. ایــن مهم در 
کشورهای توســعه یافته که کمتر نیاز به 
افزایش شــبکه ریلی دارند به سمت بهره 
ورتر نمودن خطوط و اســتفاده حداکثری 
از سیســتم های نوین و بهبود راهکارها و 
نوآوری می باشــند. در رویکردهای مبتنی 
بــر آینده پژوهی در صنعــت حمل ونقل 
ریلی الزم اســت بر اســاس نقاط قوت و 
ضعــف و فرصت ها و تهدیدها و درنهایت 
ایجاد امکان برنامه ریزی هوشمند و بهره 
گیری از ســهم در تجارت منطقه و بین 
الملل، اســتفاده از تکنولوژی های نوین و 

بهره مندی از نوآوری ها و اصالح شرایط 
کنونی برای آینده اقدام نمود تا بتوان بر آن 
اساس افق مطلوب آینده را ترسیم نموده 
و درنهایت بســترهای عملیاتی تحقق آن 
را مهیا ساخت.از ســوی دیگر با توجه به 
پیوستگی حمل ونقل و توسعه پایدار و ارتباط 
ساختاری میان آن دو، الزم است مقدمات 
و الزامات توســعه حمل ونقل را از طریق 
تدویــن راهبردهای مناســب برای ایجاد 
انگیزه در برنامه ریزان و سیاســت گذاران 
فراهم کــرد. همچنین پیوند پیوســته و 
تنگاتنگ حمل ونقل ریلی )اعم از درون و 
بین شهری( و ارتباط آن با ابعاد اجتماعی، 
اقتصــادی و زیســت محیطی، می توانند 
زمینه ســاز توسعه و پیشــرفت کشورها 
باشند. بنابراین برای ایجاد تحوالت مثبت 
در آینده حمل ونقل ایران الزم اســت این 
حوزه متناسب با پیشــرفت های روز دنیا، 
ارتقا کارآمدی کریدور هــا، بهبود روابط 
سیاسی و تجاری، اســتفاده از قطارهای 
پرسرعت در راســتای حمل ونقل جهانی 
قرارگرفته و با آن ســازگاری داشته باشد. 
این مطالعات نشان می دهند که با توسعه 
پایدار می توان مقدمه و ضرورت رســیدن 
به توســعه اقتصادی که نتیجه آن ایجاد 
رفاه اجتماعی برای نســل های آتی است 
فراهــم نمــود. امــروزه آینده پژوهان در 
جهان، فردایی را بــه مردم نوید می دهند 
که در آن با توســعه فن آوری های نوین 
به ویژه حمل ونقل، زندگی شــهروندان را 
نســبت به گذشته بســیار بهتر نمایند لذا 
اســتفاده از رهیافت های جدید و نوآورانه 
نظیر بهره گیــری از انرژی های ســبز و 
پاک مانند انرژی خورشیدی و انرژی های 
سوخت زیســتی و جایگزینی انرژی سبز 
با سوخت های فسیلی می تواند به ترسیم 
آینده مطلوب کمک نماید آینده ای که در 
آن به دغدغه های زیســت محیطی مردم 
توجه شده و مسئولیت اجتماعی و اخالقی 
صنعت حمل ونقــل ریلی کامــاًل لحاظ 
گردیده اســت. ازاین رو مشاهده می شود 
ابعاد حمل ونقل در جهان چنان گسترده و 
بسیط است که سرمایه گذران از هر گروه 
و نوعی را در مقامی خطرپذیر،  نگر ورز و 
متعارف قــرار داده و زمینه ای را به وجود 

آورده تا همه گروه ها در تأمین آن گوشه ای 
برازنده برای خود به دســت آورند.برخی 
نگرانی مســافران و یا استفاده کنندگان از 
صنعت حمل ونقل ریلــی یعنی ذی نفعان 
مجبور به پرداخــت هزینه های مرتبط با 
ناکارایی سیاست های اجرایی و عدم توفیق 
بخش خصوصی در تأمین و توســعه همه 
جانبه حمل ونقل مورد تقاضای شهروندان 
در برهه های زمانی مختلف هستند که این 
مســئله ناعادالنه و غیرمسئوالنه به نظر 
می رسد؛ اگرچه عوامل دیگری در به وجود 
آمدن آن دخیل است که در جای دیگری 
به آن می پردازیم بنابراین دولت و بخش 
خصوصی باید با ارتقا کیفیت و تناســب 
هزینه ها و خدمات بیشتر به مشتریان خود 
در حوزه ریلی ایــن اطمینان را بدهند که 
صنعت حمل ونقل به گونه ای کارآمد اداره 
می شــود و دانش و تحقیقات مستقل نیز 
برای تأیید آن به انــدازه کافی وجود دارد 
که به تأمین انتظارات شهروندان و دیگر 
ذینفعان خواهد رســید. در چنین شرایطی 
لحظــه ای غفلت و بی توجهــی به آینده 
پژوهی به بهای غافلگیــری راهبردی و 
عدم آمادگــی برای مواجهه با تهدیدات و 
درنهایت تباه شدن فرصت ها بدل می گردد. 
ازایــن رو الزم اســت اهتمــام و اولویت 
بیشتری به برنامه ریزی های آینده نگرانه با 
اختصاص بودجه و ارتقا سطح مدیریت و 
آموزش نیروی انسانی مبذول شود تا بتوان 
بیشترین ســهم و بهترین و مناسب ترین 
بهره را از آن به دســت آورد. چهار کشور 
حاشــیه خزر یعنی روســیه، آذربایجان، 
ترکمنستان و قزاقستان ساالنه حدود 500 
میلیــارد دالر واردات کاال دارند که ایران 
تنها یک میلیارد و ســیصد میلیون آن را 
تأمین می کند یعنی کمتر از نیم درصد در 
حالی که توانایی ایران در کشــور به لحاظ 
وجــود امکان 9 راهگــذر )ترانزیت( 300 
میلیون تن کاال در ســال را دارد )معادل 1 
درصد ترانزیت جهانی(. این مهم مستلزم 
ارائه سیاست های مناسب تشویقی و همراه 
نمودن ابعاد سیاست های تبادلی و بازاریابی 
دقیق در منطقه و بین الملل همراه با برنامه 
ریزی منظم برای تحقق اهدافی که گفته 
شــد اســت. دراین بین با توجه به نقش و 
جایگاه حمل ونقل در کسب موفقیت و به 
دست آوردن مزیت رقابتی در آینده مبهم، 
نامطمئن و پیچیده الزم است ضمن ایجاد 
تعادل میان اهداف میان مدت و بلندمدت 
از طریــق شــیوه های مبتنی بــر دانش 
آینده پژوهــی در صنعت حمل ونقل ریلی، 
به درک و شناخت تخصصی تر و بهتر آن 
نائــل آمد تا درنتیجه آن بتوان برای اتخاذ 
تصمیمات صحیح تر و کم اشتباه تر در آینده؛ 
سناریوی مناســب را تدوین و اتخاذ نمود. 
نیل به این مهم مســتلزم تجزیه وتحلیل 
روندهــا و برنامه ریزی بر مبنای یافته های 

مرتبط با ترسیم آینده پایدار است.

توسعه صحیح و مناسب زیرساخت ها به تحوالت مهم اقتصادی در کشور منجر می شود

صنعت حمل و نقل ریلی و آینده پژوهشی

خودروهای تولیدی کجا هستند؟
آمار و ارقام عجیب خودروهای فروش فوری ایران خودرو

ایران خودرو در دو ســال گذشــته فقط حدود 312 هزار و 
750 خودرو به صورت فروش فوری عرضه کرده اســت. 
این موضوع در حالی رخ می دهد که بر اساس آمار وزارت 
صمت ایران خودرو در ســال 99 با تولید 505 هزار و 138 
دستگاه خودرو، عنوان بزرگترین خودروساز کشور را از آِن 
خود کرد و اگر مجموع تولید این خودروساز را در دو سال 
گذشته حدود یک میلیون دستگاه خودرو در نظر بگیریم، 
در واقــع ایران خــودرو فقط حدود یک ســوم از مجموع 
تولیدات خودرو را به صورت فروش فوری فروخته است.

اتفاقی که موجب گالیه بسیاری از خریداران خودرو شده 
و آنها را از حجم کم عرضه خودرو به صورت پیش فروش 
شــاکی کرده اســت اما مابقی تولیدات خودروسازان چه 
شــده است؟ امیرحســن کاکایی، تحلیلگر صنعت خودرو، 
در پاسخ به این پرسش می گوید که جواب این پرسش را 
باید از دخالت دستوری دولت در بازار خودرو جستجو کرد.

او توضیح می دهد: دولت در ســال 97 به خودروســازان 
فشــار آورد که برای کاهش قیمت خودرو، فروش فوری 
و پیش فروش خود را افزایش دهند. این موضوع در حالی 
رخ داد که خودروســازان هنوز از عهده تعهدات قبلی خود 
برنیامده بودند و این فشــار دولت برای عرضه موجب شد 
که نه تنها میزان خودروهای معوقه خودروسازان افزایش 

داشته باشــد که آنها بابت تأخیر در تحویل خودرو جریمه 
بپردازند.

کاکایی ادامه می دهد: در عین حال قیمت گذاری دستوری 
موجب زیان ســنگین خودروسازان شــده است. در حال 
حاضــر حداقل هزینه مواد اولیه خودروســازان حدود 30 
درصد افزایش داشــته اما دولت فقط با 18 درصد افزایش 
قیمت موافقت کرده است و خودروساز ناچار است با زیان 

بفروشد.
این تحلیلگر صنعت خــودرو ادامه می دهد: نتیجه دخالت 
دولت در بازار خودرو چه شــده است؟ اینکه خودروسازان 
در حال حاضر حــدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی باال 
بیاورنــد که فقط حدود 50 تا ۶0 هــزار میلیارد تومان آن 

مربوط به قطعه سازان است.
کاکایــی تاکیــد می کند: زمانــی که خودروســازان پول 
قطعه ســازان را ندهند نتیجه آن می شود که بیشتر از 150 

هزار خودرو ناقص کف کارخانه ها بماند.
ماجرای محکومیت خودروسازان چه بود؟

چندی پیش ســازمان بازرسی خودروســازان را به احتکار 
خــودرو محکوم کرد و دلیل نقصان خودرو به دلیل کمبود 
قطعه را نپذیرفت و خودروسازان را موظف کرد که هرچه 
زودتر خودروهای خود را تکمیل کنند و برای جلوگیری از 

التهاب بازار، عرضه کنند.
ادعایی که کاکایی آن را چندان مستند نمی داند و می گوید 
که دولت برای خودرو بازار آشفته ای درست کرده است و 
حاال متولیان به جــای آنکه قصور دخالت و قیمت گذاری 
دســتوری در این بازار را بپذیرند، به دنبال مقصر کردن و 

محکوم کردن یکدیگر هستند.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن قطعه سازان همگن 
ایــران هم با تأییــد رقم حدود 50 هــزار میلیارد تومانی 
خودروســازان به قطعه ســازان می گوید که قیمت گذاری 
دستوری خودروســازان را زمین گیر کرده است و آنها در 

حال حاضر شرایط وخیمی را پشت سر می گذرانند.
او تاکید می کند که اگر دولت به جای ورود به بازار خودرو 
اجــازه داده بود ایران خــودرو در مالکیت خصوصی بماند، 
خودروســازی ایران در حال حاضر توانسته بود به جایگاه 
فعلی خودروســازی کره جنوبی برســد اما سلب مالکیت 
خصوصــی خودروســازی و دخالت دولت در بــازار، این 
وضعیت وخیم را برای صنعت خودروسازی ایران رقم زده 

و مصرف کنندگان را هم ناراضی کرده است.

هادی احتشام
روزنامه نگار

سید ابوالفضل بهره دار
کارشناس حمل و نقل

روح هللا رضایی مقدم
روزنامه نگار

آسمان اوکراین خلوت شد
پروازهای عبوری به آسمان ایران 

می آیند؟

در حالی که احتمال بروز درگیری میان اوکراین و همسایه 
شــرقی این کشور باال گرفته، آســمان اوکراین با کاهش 
شــدید پروازهای عبوری مواجه شــده و احتمال افزایش 
پروازهای عبوری از آســمان ایران قوت گرفته اســت. در 
زمان جنگ کریمه در ســال 2014 کــه میان اوکراین و 
همسایه شرقی این کشور رخ داد، آژانس ایمنی هوانوردی 
اتحادیه اروپا و ســازمان جهانی هوانوردی )ایکائو( هشدار 
به ریسک پرواز در آسمان اوکراین را صادر کردند که سبب 
شد تا بخشــی از پروازهای عبوری از آسمان شرق اروپا و 
برای تردد هواپیماهای ایرالین های غربی به شرق دنیا از 
آسمان منتقل شــود. همین موضوع سبب شد تا در سال 
1393 تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشورمان به 271 
هزار و 581 ســورتی پرواز برسد؛ در حالی که این شاخص 
)پروازهای عبوری( در سال قبل از آن )1392( 178 هزار و 
۶50 سورتی پرواز بود که رشد ناگهانی 53 درصدی تعداد 
پروازهای عبوری هواپیماهای خارجی از آســمان ایران را 
رقــم زد. در روزهای اخیر نیز تعــداد پروازهای عبوری از 
آسمان کشــورمان افزایش یافته است. بر اساس اظهارات 
کارشناســان صنعت هوانوردی، به نظر می رســد کاهش 
پروازهای عبوری از آسمان اوکراین در پی افزایش احتمال 
رویارویی مجدد اوکراین با یکی از کشــورهای همســایه 
شرقی خود یکی از دالیل افزایش تعداد پروازهای عبوری 
از آسمان ایران باشد. همچنین گفته می شود برداشته شدن 
هشدار ریسک عبور از آسمان ایران از سوی آژانس ایمنی 
هوانوردی اتحادیه اروپا در اوایل آبان ماه امســال در رشد 

پروازهای عبوری مؤثر بوده است.

نگاه روز

نگاه روز

قطار آمبوالنس

آمبوالنس هــای ریلی تســهیلی مطمئــن و رو به 
رشــد در صنعت حمل ونقل ریلی محسوب می شود 
که در مقایســه با آمبوالنس های جاده ای ایمن تر و 
پرامکانات تر و از آمبوالنس های هوایی نیز ارزان تر 
و راحت تر اســت و بیماران دارای شرایط خاص که 
حمل ونقل ایشــان از طریق وســایل نقلیه جاده ای 
دشــوار است را میسر می ســازد. هدف از طراحی و 
ســاخت قطارهای آمبوالنس انتقــال یک بیمار به 
مراکــز پزشــکی موردنظر به مطمئن ترین شــیوه 
است به طوری که وضعیت و سالمتی کامل بیمار تا 
رسیدن به مقصد حفظ شــود. در این نوع خاص از 
آمبوالنس تمامی امکانات و تجهیزات بیمارســتانی 
در مدرن ترین و مناســب ترین شــیوه ممکن تعبیه 
و جانمایی شــده اســت. این قطار در مقایســه با 
آمبوالنس های جاده ای سریع تر و ایمن تر و تناسب 
آن با شرایط جسمی بیمار بیشتر است. این قطارها 
به طور مرسوم در کشورهایی نظیر هندوستان و چین 
با توجه به جمعیت و تعداد بیمارها بســیار اقتصادی 
و مقرون به صرفه بوده و از اســتقبال خوبی برخوردار 
شده اند. از نکات قابل توجه در این قطارها هزینه های 
حمل ونقل و خدمات بیمارستانی نسبتاً پایین و وجود 
شــرایط الزم برای استقرار تجهیزات و تیم پزشکی 
متخصص در قطار اســت. در ایــن قطارها امکان 
مشایعت همراه بیمار و ارائه خدمات فوریت پزشکی 
نیز وجود دارد. بهره گیری از زیرساخت های پیشرفته 
پزشــکی، امکانات مناســب، کارکنــان مجرب و 
آموزش دیده و تمام امکانات یک فضای بیمارستانی 
است که می تواند به صورت شبانه روزی و 24 ساعته 
به ارائه خدمت بپردازد. برنامه ریزی بسیار دقیق یکی 
از ویژگی های این سیستم ها است. اعزام و دریافت 
به موقع از / در مبدأ و مقصد که امکان رســیدن به 
هنگام قطار در ایستگاه موردنظر را فراهم می نماید. 
برای برخی بیماران و یا افراد دارای شرایط جسمی 
و روانی خاص که مسافت های طوالنی را نمی توانند 
با وسایل نقلیه جاده ای طی نمایند؛ قطار آمبوالنس 

بهترین و مناسب ترین امکان به شمار می رود.
ازآنجاکه وجود تمامی تجهیزات پزشــکی پیشرفته 
نظیــر مانیتورینگ های بخــش مراقبت های ویژه، 
مونیتورهای کاردیاک یا قلب، پالس اکسیمتر، کاتتر 

سوان گنز، آرتریال الین و غیره است.
یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن قطــار وجود 
ونتیالتورهای قوی است که تهویه فضای واگن ها 
را به طــور خاص بــرای بیماران و کادر پزشــکی 

امکان پذیر می سازد.

مسعود معصومي
معاون زیربنایی بخش روستایی استانداری تهران
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گردشگری

نگاه روز

رتبه بندی ستاره های هتل 
به چه معناست؟

هتل های مختلف در اقصی نقاط جهان براساس 
کیفیت خدمات و امکانات در درجه های گوناگون 
تقسیم بندی می شــوند. گرید هتل، نوعی درجه 
بندی هتل به شــمار می رود که به مشتریان در 
خصوص انتخاب هتل براساس امکانات و خدمات 

اساسی کمک شایانی می کند.
گرید هتل چیست؟ ��

گرید هتل نوعی درجــه بندی هتل های خارجی 
در خصوص کیفیت اســت. هــدف اصلی گرید 
هتل کمک به مشــتریان برای انتخاب امکانات 
و خدمات اساســی در هتل اســت. شاخصه های 
اصلی در رتبه بندی هتل ها شامل موقعیت مکانی، 
امکانات داخل هتل در اتاق، کیفیت خدمات و ... 
می گردد. یکی از واژه های مرســوم در خصوص 
آگاهی از درجه هتل ها، ســتاره است. ستاره واحد 
اندازه گیری درجه هتل است. میان ستاره و گرید 
تناســب وجود دارد. زیرا هــر دو آن ها به کیفیت 

هتل اشاره دارند.
اساس رتبه بندی گرید هتل ��

به طور کلی ســه معیار جهانی در خصوص درجه 
بندی کیفیت هتل یا گرید هتــل وجود دارد. در 
کشورهای مختلف، شــاهد تفاوت هایی در رتبه 
بندی هتل ها هســتیم. در واقــع گرید هتل ها بر 
اساس ستاره هتل، از نظر استاندارد اروپایی تعیین 
می شــوند. بی شــک با افزایش ارائه خدمات و 

امکانات، تعداد ستاره نیز فزونی می یابد.
قوانین اجباری استاندارد ��

قوانین اجباری استاندارد شامل مساحت ساختمان، 
موقعیت مکانی هتل، ساختار بنا، مصالح کاربردی 
و تأسیسات می شود. در کشورهایی اعم از ایتالیا و 
اسپانیا قوانین اجباری و سرسختی حاکم هستند. 
در این قبیل کشورها بازرسان عمومی به بررسی 
ویژگی و اســتانداردهای الزم می پردازند. سپس 
برای هر طبقه یک اســتاندارد مشخص را معین 
می کننــد. در رویکرد ترکیبــی قوانین اجباری با 
امکانات موجود، استانداردهایی برای هتل تضمین 
می گردد. سپس به وسیله ناظران و بازرسان رتبه 
بندی می شوند. در واقع در رویکرد ترکیبی قوانین 
اجباری بــا امکانات، نوع تجهیــزات، خدمات و 
ســرویس دهی از منظر کمی کیفی مورد بررسی 
قرار می گیرند.رویکرد ترکیــب قوانین با حداقل 
امکانــات برای تعیین گرید هتل در کشــورهای 
آلمان و فرانسه رایج اســت. بهتر است بدانید در 
قوانین اجباری اســتاندارد، تفــاوت در امکانات و 
خدمات هتل به صورت رسمی پذیرفته می شوند. 
در ترکیــب قوانین اجباری اســتاندارد با خدمات 
ضروری با بررســی مهارت نیروی انسانی، نحوه 
مدیریت، مباحث آموزشــی و تعداد پرســنل نوع 
درجه گرید هتل معین می شــود. در کشورهایی 
اعم از ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا، در راستای 
درجه بندی کیفیت هتل از قانون ترکیبی استاندارد 
با الزامات کیفی اســتفاده می شــود. الزم به ذکر 
است در رویکرد ترکیبی قوانین اجباری استاندارد 
با خدمات ضروری، ســطح خدمات و امکانات بر 
اساس رتبه ای که به هتل داده می شود، مشخص 

می گردد.
تقسیم بندی گرید هتل ��

در دنیای سفر بر اساس امکانات و قیمت، هتل ها 
را در درجه های a، b و c دسته بندی می کنند.

ویژگی هتل های گردشگری یک ستاره ��
هتل های یک ســتاره، از منظر کیفیت خدمات با 
هتل های مختلف در سطح پایین تری قرار دارند. 
اکثر هتل های یک ستاره، به صورت گردشگری، 
پذیرای میهمانان هســتند. هتل های یک ستاره 
در مرکز یک شــهر قرار می گیرند. زیربنای این 
قبیل هتل ها معمواًل مســاحت کمی اســت و به 
خدماتی اعم از تلفن، ســرویس بهداشتی، حمام، 
مواد شوینده، درآور، میز، تلویزیون و مبلمان مجهز 
می باشــند. در طی افزایش گرید هتل، امکانات 
رفاهی موجود در ســتاره های اول به خدمات آن 

هتل افزوده می شوند.
�� C ویژگی هتل های دو ستاره با عنوان کالس

هتل های دو ســتاره در خصوص مسافرانی تعبیه 
شــده اند که همواره در طول سفر به فکر هزینه 
اقامت هستند. بدین ترتیب برای کاهش قیمت، 
امکانــات اولیــه موجود در هتل های دو ســتاره 
محدود می شود. با این وجود در صورتی که مسافر 
خواستار ارائه خدمات با کیفیت تری باشد، هزینه 
به صورت جداگانه پرداخت می گردد. هتل های دو 
ستاره در دو تا چهار طبقه تعبیه می شوند. امکانات 
داخــل هتل با وجود نظافــت، از کیفیت کمتری 
برخوردار هستند. بهتر است بدانید اکثر هتل های 
دو ستاره از رستوران بهره مند نیستند. با این وجود 
در حوالی هتل، بازار و رســتوران هایی مقرون به 

صرفه مشغول فعالیت می باشند.

گزارش

واکسیناسیون خارجی ها در ترکیه

بنابر جدیدتریــن اطالعیه وزارت بهداشــت ترکیه، به 
زودی واکسیناســیون خارجی ها در این کشــور انجام 
خواهد شــد. به این معنا که توریســت هایی که به این 
کشور سفر می کنند، بدون نیاز به داشتن اقامت ترکیه و 
تنها با پاسپورت کشور خود، می توانند در بیمارستان های 
این کشور واکسن دریافت نمایند. از ابتدای همه گیری 
کرونا دغدغه پیدایش واکســن در سراسر دنیا تبدیل به 
آرزویی همگانی و جهانی شده بود و کشف آن بی اغراق 
خبر خوش قرن محسوب شد. در این میان شرکت های 
مختلفی در سراســر جهــان اقدام بــه تولید و پخش 
واکســن کرده اند. از آنجایی که هم اکنون برای سفر به 
کشــورهای مختلف نیاز به ارائه کارت دیجیتال واکسن 
کرونا می باشــد، زدن واکســن های مورد تأیید وزارت 
بهداشــت جهانی برای افرادی که سفر خارجی پیش رو 
دارند الزامی است. با وجود اینکه سازمان بهداشت جهانی 
لیستی از واکسن های مورد تأیید خود ارائه کرده است، اما 
هر کشور، لیست متفاوتی از واکسن های مورد تأیید برای 
ورود توریست ها به کشور خود ارائه کرده است. واکسن 
مشترک مورد تأیید تمامی کشورها، واکسن فایزر است. 
خبر خوب اینکه، واکسیناســیون خارجی ها در ترکیه نیز 
به زودی با زدن این واکســن، در کلیه بیمارستان های 
این کشور و تنها با پرداخت مبلغ 400 لیر انجام می شود. 
اطالعات تکمیلی درباره این خبر نیز به زودی از طریق 
مجله گردشــگری الی گشت اطالع رسانی خواهد شد. 
همانطور که پیش از این در اطالعیه »آخرین شــرایط 
سفر به ترکیه در پاییز و زمستان 1400« اعالم کردیم، 
برای ســفر به ترکیه شما باید یا کارت واکسن یا تست 
منفی pcr همراه خود داشــته باشید. کارت واکسن شما 
باید گواهی به زبان انگلیســی واکسیناســیون یکی از 
واکسن های فایزر، مدرنا، جانسون، آسترازنکا، سینوفارم 
یا ســینواک باشد. در هنگام سفر به این کشور شما باید 
QR code خود را ارائه دهید و از آخرین نوبت شما 14 
روز گذشته باشد. در صورت نداشن کارت واکسن معتبر، 
کلیه افراد باالی 12 باید 72 ســاعت قبل از پرواز خود 
 PCR در یکی از مراکز تأیید شده وزارت بهداشت تست
بدهند و گواهی جواب منفی تست کرونا خود را به زبان 

انگلیسی همراه خود داشته باشند.

عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:
سوءتفاهم درباره ثبت جهانی 

»پرونده خوش نویسی«

عضو هیأت  علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
معتقد اســت: درباره ثبت »برنامه ملی پاســداری از هنر 
سنتی خوش نویســی ایران« در یونسکو سوءتفاهم هایی 
ایجاد شده است.به دنبال واکنش ها و اعتراض های جامعه 
خوش نویسان نسبت به پرونده ای که ایران در یونسکو با 
عنوان »برنامه ملی پاســداری از هنر سنتی خوش نویسی 
در ایــران« ثبت کــرده و ایــن اقدام را غفلــت از ثبت 
»خوش نویســی ایران« در یونسکو دانسته است، مرتضی 
رضوانفر ـ عضو هیأت  علمی پژوهشــگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری ـ اظهار کرد: اگر جامعــه هنری از ارزش 
فوق العاده ثبت خوش نویسی اطالع پیدا کند، امیدوارانه تر و 
استوارتر در این مسیر قدم خواهند گذاشت. وی گفت: طبق 
مفاد کنوانسیون برای حفاظت از یک اثر ناملموس، اولین 
و مهم تریــن کار ارتقاء آگاهی مــردم و حامالن عنصر از 
اهمیت و روش های نگهداری است، چون میراث ناملموس 
یک موضوع مردمی و حفاظت از آن نیز غالبا در دســت 
مردم اســت. به نظرم اطالع رســانی نکردن ما به جامعه 
هنری، ســبب شــده یک کار باارزش و شایسته تقدیر در 
یونسکو، توسط برخی از هنرمندان به عنوان نقطعه ضعف 
تلقی شــود. رضوانفر همچنین تاکید کرد: باید دستگاه ها 
و وزارتخانه های متولِی هنر خوش نویســی، مانند فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی، فرهنگستان هنر، فرهنگسراها، انجمن 
خوش نویسان و… زمینه ای را برای ایجاد گفت وگو درباره 
ثبت »برنامه ملی پاســداری از هنر ســنتی خوش نویسی 
ایــران« فراهم کنند تــا عالوه بر رفع ســوءتفاهم های 
ایجادشــده، نظرات خود را برای معرفی بیشــتر و ترویج 

روش های حفاظتی در سطح ایران و جهان ارائه دهند.

معبد بهشت، معبدی در جنوب شرقی شهر 
پکن است. این معبد که معبد آسمانی هم 
نــام دارد، از بناهای متعلــق به آیین تائو 

می باشد.
معبد بهشت در شهر زیبای پکن قرار دارد. 
معبد بهشت جزو بزرگترین مجموعه آثار 
معماری و هنر چین است، مربوط به عصر 

آیین تائو می باشد.
آیین تائو، منشأ نیروی خالق جهانی است 
که به طور مداوم در حال تغییر و دگرگونی 
می باشد. هر چیزی در جهان دارای قدرت 
و فضیلت می باشــد که اگر رشد و تکامل 
یابــد، باعث ایجاد هماهنگــی و نظم در 

جهان می شود.
معبد آســمانی یا همان معبد بهشــت، از 
زیباترین معبدهای شهر پکن شناخته شده 
است. نقش و نگاره های موجود بر قسمت 
بیرونی معبد و همچنین نوع معماری این 
معبد به گونه ای اســت که نــگاه تمامی 
بازدید کننده را به خود جلب می کند. علت 
نامگذاری این معبد این اســت که در آن 
زمان، امپراطور چین خود را پســر بهشت 
نامیده بود و معمواًل در آن زمان، آســمان 
و بلندی را مایه افتخار و قدرت نامیده و و 
زمین را مایه پست و ذلت. به این دلیل، نام 

این معبد بهشت است.
از دیگــر ویژگی هــای این معبــد، وجود 
کالهک هایی اســت که ســر آن طالیی 
رنگ می باشد که باعث شده این بنا نمای 

بسیار زیبایی داشته باشد.
جنس این بنای تاریخــی از چوب و آجر 
بوده و به دلیل قدمت چندین ساله، باعث 
شده طی سال های گذشته قسمتی از آن 
خراب شود و به همین خاطر چند بار مورد 

بازسازی قرار داده اند.
نقش و نگاره ها و معماری معبد بهشت

پیش تر گفتیم جنس ایــن معبد از چوب 
و آجــر بوده و به همیــن دلیل، به عنوان 

زیباترین بنای ساخته شده با چوب است.
نوع ســاخت این بنا به گونــه ای بوده که 
باعث انعــکاس صدا می شــود. اگر تا به 
حال به پکن سفر کرده اید و وارد این معبد 
شدید، حتماً متوجه این انعکاس شده اید. در 
مرکز دایره محراب مدور، صدایی شــنیده 
می شــود که به گفته برخی، این صدای 

ایجاد شــده از قسمت هســته زمین و یا 
صدایی از آسمان است.

در طراحی نقوش این معبد، از ساختارهای 
چوبی استفاده شده این ساختار چوبی که 
بعد از رعد و برق، دچار خرابی هایی شد که 

بعدها آن را بازسازی کردند.
در طراحــی این معبد از ســنگ مرمر به 
طول شــش متر استفاده شده و همچنین 
در قســمت داخلی این معبد از کاشی های 
لعاب دار آبی استفاده شده که نماد آسمان 

آبی می باشد.
این بنــا دارای ۶ دروازه آســمانی بوده و 
همچنین ســاختمان های اصلی آن تاالر 
دعا و طاق امپراطوری بهشــت را به هم 

متصل می کند.
معبد بهشــت یا معبد آسمان، بزرگ ترین 
و پیچیده ترین معبد پرســتش آسمان در 
جهان است و در سال 1998 این معبد به 
طور رســمی در فهرست میراث فرهنگی 

جهانی به ثبت رسید.
مسیر ورود به معبد بهشت

هنگام وارد شــدن به این معبد، دروازه ای 
به نــام )Zhaoheng( را می بیند. از این 
دروازه رد می شوید و به جاده ای می رسید 
که از ســنگ مرمر ساخته شده است. این 
مسیر را اگر ادامه دهید به قسمت محراب 
مدور می رسید. محراب مدور، نماد زمین و 
بهشت می باشد که دو دیوار آن را محصور 

کرده اند.
این دیوارها از کاشی لعاب دار ساخته شده 
اســت. در ادامه مسیر، شــما سه ورودی 

اســت. ورودی میانی مکانــی ویژه برای 
شــخص اعظم بهشــت، ورودی شرقی، 
ورودی شــاهزادگان و ورودی غربی برای 
وارد شــدن کارکنان برای مراسم عبادت 

بوده است.
راه ارتباطــی بین شــمال و جنوب معبد 

بهشت
دنبی، پلی ارتباطی اســت که شــمال و 
جنوب معبد را به هم متصل می کند. این 
پل را راه مقدســی نامیده انــد چرا که به 
اعتقاد مردم چین باســتان، این پل آنان را 

به بهشت می برد.
این پل شــامل سه مســیر می شد که هر 
کدام از این ســه مســیر بــرای هر یکی 
مقامات جدا بود. مسیر مرکزی برای عبور 
شــخص امپراطور بود. مسیر دیگر برای 
عبور شــاهزادگان اختصاص یافته بود و 

دیگری برای مقامات عالی مرتبه بود.
محل عبادت در معبد بهشت

هنگامی که از پل دنبــی عبور کردید به 
سالنی می رســید که در آن محل عبادت 
می باشــد. این قسمت اولین مکان ساخته 
شــده در این معبد می باشد که شامل دو 
ســاختمان اصلی می باشــد. یکی برای 
عبــادت کردن و دیگری برای برداشــت 
خوب می باشــد. نحوه عبــادت امپراطور 
ها در این مکان بــه گونه ای بود که آنان 
برای داشتن آب و هوای خوب به عبادت 
پرداخته و همچنین برای بیشــتر شــدن 

محصوالت خود راز و نیاز می کردند.
انجام مراسمات در معبد بهشت

در معبد بهشــت مراســماتی نیز برگزار 
می شده است. از جمله می توان، مهم ترین 
مراســم را، مراســم به تاج گذاشتن هر 
پادشاه دانست. برای هر پادشاه قبل و بعد 
از به تخت نشستن مراسم تحلیف برگزار 

می کردند.
امروزه این ســالن مراســمات تبدیل به 
نمایشگاهایی شــده که در آن به معرفی 
مراحل ریاضت و تشــریفات مرتبط با آن 
در دوره های ســلطنتی مینگ و چینگ، 
نمایشگاه شرح روزه گرفتن امپراتورها که 
امپراتور، سیزده  بیســت ودو  از  تصاویری 
امپراتور ســلطنت مینگ و مــه امپراتور 

سلطنت چینگ را به نمایش گذاشته اند.
علت بازدید از این مکان این است که شما 
با نوع حکومت هر یــک از امپراطورها و 
همچنین با نحوه عبادت هر یکی از آنان 

آشنا می شوید.
نحوه انجام عبادت در معبد بهشت

علت برگزاری مراسم عبادت در آن زمان 
به دلیل حفظ پرســتش الهــی امپراطور 
بوده که برای انجام این مراسمات سخت 
گیری های زیــاده می کردند. حتی افرادی 
که در انجام فرایض دچار خطا می شــدند، 

به اشد مجازات محکوم می شدند.
قبل از انجام مراسم جاده های این منطقه 
را تمیز و همچنین حیوانات را قربانی کرده 
و پادشــاهان چند روز قبل از مراسم معبد 
را ترک می کردند اما برای روزه گرفتن به 
معبد بازمیگشتند و در این هنگام به عبادت 
می پرداختند. در این مراســم آماده کردن 
دعاها بر عهده افسران بود. همچنین دیگر 
وظایف افسران، رسیدگی به موسیقی بود. 
و همچنین در پایان این مراسم، امپراطور 

به منطقهممنوعه برمیگشت.
جمع بندی

گفتیم، این معبد از زیباترین و بزرگ ترین 
معبد شــهر پکن می باشــد که هر ساله 
گردشگران زیادی برای بازدید از این معبد 

راهی شهر پکن می شوند.
اگر قصد ســفر به این مکان را دارید حتمًا 
از افراد مربوط به حوزه گردشگری کمک 
بگیریــد، چرا که برای بازدیــد از مناطق 
باســتانی و به ویژه مناطق خارج از کشور، 

نیازمند راهنمایی گرفتن می باشید.

بزرگ ترین و زیباترین معبد پکن

معبد بهشت

کندوان، اعجوبه معماری تاریخ ۸۳ ساله شد
نقل می شود که سال 1314 در سفر بهاره شاه به مازندران 
وی در آن ســوی کندوان در بوران و برف گیر می کند و با 
ســختی و در خطر خود را به گچسر می رساند. همین امر 

رضاشاه را وا می دارد که دستور احداث تونل را بدهد.
83 ســال پیش در چنین روزی تونل »کندوان« با حضور 
رضاشاه و محمدرضا پهلوی افتتاح شد؛ تونلی که برای رفاه 
مردم احداث نشــده بود و داستان ساخت آن چیز دیگری 
بود. احداث تونل کندوان در ســال 1314 شمسی آغاز شد 
و پس از سه سال در 27 اردیبهشت 1317 به بهره برداری 
رسید. برای گشایش این تونل، رضاشاه به همراه فرزندش 
محمدرضا با خودرو به دهانه تونل رفتند تا این تونل حدوداً 
1880 متــری را افتتاح کنند. پس از افتتاح کندوان، دیگر 
نیازی به دور زدن کوه نبود و از طول مســیر 13 کیلومتر 
کاسته شــد. ضمن اینکه جاده در فصول سرد و یخبندان 

سال هم قابل تردد بود.
البته با توجه به امکانات و تمکن ایرانیان در هشــت دهه 
پیش، ساخت تونل برای آسان تر شدن دسترسی به شمال 
کشــور در اولویت مردم نبود، اما به دلیل اینکه رضاشــاه 
زمین های زیادی را در شــمال کشــور غصب کرده بود، 
برای رفت وآمد راحت تر و کسب سود بیشتر از محصوالت 

امالک خود، امر به احداث جاده ماشین رو چالوس داد.
مبنای کار هم همان جاده معروف ناصرالدین شــاهی بود. 
چون به هر حال مهندسان فرنگی دوره ناصری کوتاه ترین 
راه ممکن را جهت رسیدن به چالوس انتخاب کرده بودند. 
ولی این بار، چون جاده ماشــین رو بود باید در مسیر قبلی 
تغییراتی صورت می گرفت، و از جمله اینکه مسیر از شهر 

کرج شروع شود نه از شهرستانک.
جالب اینجا بود که در دوره رضاشــاه کــه خود را مالک 
کشور می دانست، سفر در ایران بدون مجوز شهربانی و یا 
سازمان های مسئول غیر قانونی بود و مسافران مانند اینکه 
می خواهند به کشوری بیگانه سفر کنند، بایستی جواز این 

کار را دریافت می کردند!
تنول کندوان در سال 1374 بهسازی و تعریض شد، اما در 
مواقع تعطیل و اوج مسافرت ها، پاسخگو نیست. از این رو 
در قطعه شماره 2 آزادراه تهرانـ  شمال، تونل ۶400 متری 
البرز در نظر گرفته شــده که قرار است جایگزین کندوان 
شود و سه راهی سرهنگ را به پل زنگوله متصل می کند.

تردیدی نیســت که یکــی از جذاب تریــن و دیدنی ترین 
تونل های کشــور تونل کندوان است که در جاده چالوس 
واقع شده است. بر اساس برخی شنیده ها با توجه به اینکه 
محل احداث تونل بسیار سخت گذر بوده و در ارتفاع باالیی 
از کوهستان وجود داشــت و آن زمان تجهیزات امروزی 
برای کندن صخره موجود نبــود و باید تونل با تجهیزات 
نخستین کنده می شــد. به علت تبحر اهالی روستایی در 
شهرستان اســکو به نام کندوان در کندن سنگ و کوه از 
کارگرانی از ان روستا جهت کندن تونل استفاده شده است 
و نهایتاً به پاس زحمات مردم آن روستا به پیشنهاد مهندس 
سعید رمضانی سازنده تونل، این تونل کندوان نام گرفت. 
این تونل در ارتفاعات 2700 متری کندوان و در فاصله 90 
کیلومتری جنوب چالوس، به طول 18838 متر و 5/5 متر 

عرض و ۶ متر ارتفاع حفر شده است.
کار ساخت این تونل با ادوات و ابزار آن سالها، تنها سه سال 
به درازا کشید. ساخت تونل کندوان با امکانات و تجهیزات 
محدود آن زمان و ســردی هوا و کم بودن زمان کاری در 
آن ناحیه سردسیر کار سخت و دشواری بوده است. مؤسسه 
مطالعــات تاریخ معاصر در گزارش خود پیرامون ســاخت 
این جاده آورده اســت:«با همه این ها واقعاً انجام این کار با 
امکانات آن زمان و سردی هوا و کم بودن زمان کاری این 
ناحیه سردسیر کاری بس بزرگ به دست کارگران ایرانی 

انجام شده است آن هم در زمان محدود سه سال.

ابوالقاسم مظفری رئیس انجمن تونل ایران در مصاحبه ای 
در خصوص چگونگی ســاخت تونل کنــدوان می گوید: 
»در تاریخ بیســتم اردیبهشت 1314 اولین دینامیت، برای 
حفر قســمت ابتدایی تونل به کار گرفته شد و پس از آن 
کارگران با کلنگ و تیشــه عملیات حفاری را ادامه دادند. 
گفته می شود که کارگران برای کندن کوه که با تجهیزات 
محدود آن زمان بسیار دشوار بوده با یک سکه پنج ریالی، 
که در آن زمان ارزشمند بود، تشویق می شدند و حتی گفته 
می شود که به ازای هر کلنگ پول پرداخت می شده است. 
ســنگ، ســیمان و ابزار آالت به مدت سه سال به وسیله 

کامیون و چهارپایان تا محل کار آورده می شد.«
تونل کندوان همان زمان به خاطر اهالی روستای کندوان 
که در شهرستان اسکو آذربایجان شرقی ساکن بودند تونل 
کندوان نام گرفت. بر اســاس شــنیده های غیر مستند با 
توجه به اینکه محل احداث تونل بســیار سخت گذر بوده 
و در ارتفاع باالیی از کوهســتان وجود داشت و آن زمان 
تجهیزات امروزی بــرای کندن صخره موجود نبود و باید 
تونل با تجهیزات نخســتین کنده می شــد. به علت تبحر 
اهالی روستایی در شهرستان اسکو به نام کندوان در کندن 
ســنگ و کوه از کارگرانی از ان روستا جهت کندن تونل 
استفاده شده است و نهایتاً به پاس زحمات مردم آن روستا 
به پیشنهاد مهندس گرایلی سازنده تونل، این تونل کندوان 

نام گرفت.
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کتاب »شــوخی بــا نظامی ها«، مجموعه داســتان 
روزنامه نگار لبنانی، توسط انتشارات ققنوس منتشر و 
روانه بازار نشر شد. کتاب »شوخی با نظامی ها«، نوشته 
مازن معروف، با ترجمه منصوره احمدی جعفری، توسط 
انتشــارات ققنوس منتشر و روانه بازار نشر شده است. 
این کتاب نام مجموعه  داســتانی از نویسنده، شاعر و 
روزنامه نگار مطرح لبنانی اســت که در آن 14 داستان 
کوتاه ارائه شده اســت. در معرفی این اثر آمده است: 
داستان »شــوخی با نظامی ها« که این مجموعه هم 
نــام خود را از آن گرفته، ماجرای خواندنی و تأثیرگذار 
پسربچه ای اســت که برادر دو قلوی ناشنوایی دارد و 
پدرش در خشکشویی کار می کند. پدر او مرد ترسویی 
است و مدام از نظامیانی که در کوچه و خیابان، به قول 
خودشان، در حال محافظت از مردم اند کتک می خورد. 

کتاب »شوخی با نظامی ها« در بازار نشر
آلمــان قصــد دارد تــا ســال 2030 از طریق توســعه 
زیرســاخت های انرژی بادی و خورشیدی، تا 80 درصد از 
نیازهای برقی خود را با انرژی های تجدیدپذیر تأمین کند. 
آلمان جمعه 31 دســامبر ۶ نیروگاه از 9 نیروگاه هسته ای 
خود را برای همیشــه تعطیل می کند تــا گامی دیگر در 
راستای تکمیل خروج این کشور از انرژی هسته ای بردارد. 
این کشــور که چند سالی اســت به صورت پررنگ تر بر 
انرژی های تجدیدپذیر متمرکز شده، تالش های گسترده ای 
را برای پایان دادن به استفاده از انرژی هسته ای در دستور 
کار قرار داده است. پس از تخریب و ذوب شدن راکتورهای 
فوکوشیمای ژاپن در سال 2011 میالدی بر اثر وقوع زلزله 
و ســونامی در این کشــور که از آن تحت عنوان بدترین 
فاجعه هســته ای در جهان از زمان واقعه چرنوبیل به بعد 
یاد می کنند، برلین تصمیم گرفته تا سرعت خروج تدریجی 

خود از انرژی هسته ای را افزایش دهد. 

دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی، 11 دی ماه 
در نشســتی با معاون نوســازی اداری سازمان اداری و 
استخدامی کشــور خواست ســاعت کاری بانک ها به 
صورت یکپارچه از سوی این ســازمان اعالم شود. به 
نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، 
قیطاسی، دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی با 
اشــاره به تغییر ساعت کاری بانک ها به موجب مصوبه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، گفت: پیش از این مصوبه، 
ســاعت حضور کارکنان بانک ها 7 صبح و ساعت آغاز 
خدمت دهــی آنان، 7:30 صبح بــود؛ اما پس از مصوبه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر آغاز ســاعت کاری 
کارکنان دســتگاه های اجرایی از ساعت 7:30 ساعت 
خدمت دهی به مشتریان بانک ها به 8 صبح تغییر یافته 
که این موضوع باعث یک ناهماهنگی در ارائه خدمات 

بانکی شده است.

خبر مهم درباره ساعت کاری بانک ها
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی از تصویب کلیات الیحه بودجه 1401 در جلسه 
این کمیسیون خبر داد. محمدرضا میرتاج الدینی اظهار 
کرد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پس از استماع 
نظرات دو نماینــده موافق و دو نماینده مخالف کلیات 
الیحه بودجه 1401 را تصویب کردند. وی توضیح داد: 
طبق آیین نامه جدید مجلس باید کمیســیون برنامه و 
بودجه نیز نظر و گزارش خــود را درباره کلیات بودجه 
اعــالم کند. مجلس اخیرا  آیین نامه داخلی درباره روند 
بررسی بودجه را اصالح کرد؛ طبق ماده 182 آینن نامه ، 
الیحه بودجه به همراه پیوست ها و جداول به کمیسیون 
تلفیق ارجاع می شــود. کمیسیون تلفیق موظف است 
حداکثــر ظرف مدت پنج روز از زمــان وصول الیحه، 

گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند.

کمیسیون برنامه کلیات بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد

کاریکاتور: گول این درهای ضد سرقت را نخورید!

تحلیل روز

دوران دشــواری را می گذرانیم. بحران های اقتصادی، سقوط 
ارزش پول ملّــی، و تحریم های عــذاب آوری که مثل یک 
چنگال فوالدین راه تنفس اقتصاد کشــور را بســته است. به 
جز اقلیتی که خوب بلد هســتند از آب گل آلود ماهی بگیرند، 
توده مردم با نهایت دشــواری زندگی را می گذرانند. دشواری 
برای همه دشــواری است اما افراد حســاس و از جمله قشر 
هنرمند شکننده تر از دیگران هستند و الجرم تنگناهای زندگی 
بیشتر ایشــان را آزار می دهد. افسردگی و ناامیدی بزرگترین 
آفات روحی یک هنرمند است و هنرمندی که در تنگنا باشد، 
احتمال زیاد دارد به هردو دچار شــود. البته مسائل آزار دهنده 
دیگری هم هســت. از جمله بی اعتنایی و بی تفاوتی که به 
بازار هنر فاخر آســیب جدی می زند و این آسیب بر افسردگی 
و نومیدی هنرمندان واقعی می افزاید. زمانی که جامعه درگیر 
جنگ بقا گــردد، باقی مانده توان خــود را مصروف نیازهای 
پایه بــرای زندگی خواهد کرد. هنر چیزی ورای نیازهای پایه 
اســت و به حوزه تعالی روح برمی گردد. شکم گرسنه و ذهن 
نگران از معاش امــروز و فردا، نمی تواند به تعالی روح و نظیر 
این بیندیشــد. بدین ترتیب بازار هنر در هم شکسته می شود 
و هنرمندان اصیل دچار ورشکســتگی می شوند. نمود درونی 
این ورشکســتگی همان ناامیدی و بی هویتی است که به آن 
اشاره کردم. نمود بیرونی دست کشیدن از کار هنری و ورود به 
حرفه هــای به اصطالح درآمدزا یا در صورت ماندن بر فعالیت 
هنری، ســطحی گرایی و خلق هنر بازاری اســت. این هردو 
به منزله پایان کار هنرمند واقعی اســت. حداقل برداشتی به 
نسبت منطقی است که به ذهن من می رسد. اما سیر در عالم 
هنر، برداشــت دیگری را ولو به شکل مصادیق معدود، نشان 
می دهد. چخوف زمانی از نویســنده بــازاری به یک هنرمند 
واقعی بدل شــد که آن نامه مشهور را دریافت کرد. گرسنگی 
بکش و خوب بنویس. کاری که مــن می کنم. تقریباً تمامی 
آثار شایسته چخوف به بعد از این نامه که سبب تحول عمیق 
فکری او شد مربوط اســت. گرسنگی بکش و خوب بنویس. 

در بیوگرافی ویلیام سارویان هم همین را می خواندم. با همین 
مضمون گرســنگی بکش و خوب بنویس. آثار نویســندگان 
مغضوب دوره موسوم به استالینستی در اتحاد جماهیر شوروی 
سابق، به طور عمده با این رویکرد خلق شده اند. حتی خواندن 
یادداشــت های امثال بولگاگف انسان را به معنی واقعی متأثر 
می کند. به همان شــکل که خواندن داســتان ها و مقاله های 
بسیار خوب نویســندگان آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید که 
کیفیت برخی از آن ها انسان را شگفت زده می کند. این آثار در 
منتهای فقر، خانه به دوشی و پریشانی خلق شده اند. در نهایت 
گابریل گارســیا مارکز هم هست که باالترین درجه گرسنگی 
بکش و خــوب بنویس را به معاینه به جهــان ادبیات و هنر 
نشان داده اســت. رویکرد مجنون وار به زندگی، نبرد مدام با 
ناامیدی و افسردگی، تحمل فقر به سیاه ترین شکل ممکن، و 
آفریدن به فاخرترین شکل.شاید مواردی از این دست، برداشت 
نخست مرا مخدوش کند یا حداقل فراگیری آن را مورد سؤال 
قرار دهد. با این همه ایــن روزها می بینم که گروه کثیری از 
جوانان با اســتعداد هنر را رها می کننــد. همینطور که علم و 
دانش را رها می کنند و جذب فعالیت های تجاری می شــوند. 
بعید می دانم در اقتصاد موفق شوند. برای موفقیت در اقتصاد 
می بایست از توانمندی های ذاتی برخودار بود. مدتی این در و 
آن در می زنند. شاید وقت زیادی تلف کنند و دست آخر از این 
جا مانده و از آن جا رانده بشــوند. نمی توان آن ها را سرزنش 
کرد. این افت و خیزها پاسخ به تالطم های جامعه است. اما در 
عین حال نمی توان متأسف و متأثر نبود. برخی از این جوانان 
به معنی واقعی مســتعد هستند و در صورت احساس امنیت و 
گرم بودن بازار هنر، می توانند به حافظ ها و سعدی های زمان 
خود بدل گردند. آخر می گویند ما ســرزمین حافظ و سعدی و 
خیام هستیم. رییس جمهورهای ما در سخنرانی های خود در 
مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را کشوری با فرهنگ و ادب 
متعالی می دانند و نشنیده ام که به جای شخصیت های بزرگ 
ادبی و هنری، از تاجران و صاحبان سرمایه و اصحاب بازار نام 
ببرند. با اینحال در داخل کشــور وضع به شکل دیگری است. 
چرا می بایست فردی که توان تبدیل شدن به حافظ و سعدی و 
خیام زمان خود را دارد، تحت تأثیر دغدغه معاش به ساختمان 
سازی یا خرید و فروش ماشین و یا داللی روی بیاورد. این ها 

شــغل های بدی نیســت. بی تردید درآمد زا هم هست اما با 
روحیــه هنری نمی خوانــد. آیا در میان این جوانــان، افراد با 
استقامتی هم پیدا می شوند که به امثال چخوف، نویسندگان 
دوران آپارتاید آفریقای جنوبی، دوران شــوروی استالینستی و 
گابریل گارســیا بدل شوند؟ شاید بلی. شاید خیر. امیدوارم که 
وجود داشته باشند تا اثبات کننده نظریه نقش مؤثر گرسنگی 
در اعتالی هنر باشــند. هرچه باشــد، شاید حافظ و سعدی و 
خیام نیز در شــرایط رفاه و امنیت آرمانی فکری و اقتصادی 
نشــوو نما نکرده باشند. کمااینکه در اشعار حافظ ابیاتی است 
که از فقر و تنگدســتی حکایت می کند. اما از آن سوی دیگر 
شخص گابریل گارسیا مارکز )اسطوره آفرینش در گرسنگی(، 
به صراحت منکر تأثیر عاملی به نام گرسنگی در اعتالی هنر 
اســت و در مصاحبه مشهور خود با پلینیو مندوزا می گوید که 
در یک اتاق گرم با خیال آســوده و یک ماشین تحریر برقی 
خیلی بهتر می توان نوشــت. تردید کماکان به جای خود باقی 
است. امیدوارم که گرسنگی همانطور که همینگوی می گوید 
عاملی باشــد که بتوان با اتکای به آن بهتر ظرایف تابلوهای 
نقاشی موزه لوور را دریافت. اما تردیدی نیست که نیازها خود 
را بر روح و روان انسان ها تحمیل می کنند و بعید است بتوان با 
خاطر حزین از نیاز شعرتری آفرید. نمی دانم این وضعیت تا چه 
زمان طول می کشد. امیدوارم تالش سیاستمداران پاسخ بدهد 
و جامعه رفته رفته به تعادل باز گردد. بیشتر دلم برای جوانان 
مستعد و از خود گذشته ای می سوزد که می بایست نوشته های 
خویش را از این انتشــارات به آن یکی ببرند و بیرحمانه پاسخ 
منفی بشــنوند و دچار انواع سرخوردگی بشوند. در انتها هم به 
تعبیر جان اشــتاین بک، به این نتیجه برسند که اگر در ابتدا 
تصــور می کرده اند با یک کوله بار افتخــار رفته اند، به تدریج 
به این نتیجه می رســند که انگار تمام وقت یک کیسه زباله 
در دست داشته اند. احســاس به معنی واقعی تلخی است. اما 
نمی شود انتشاراتی ها را هم مقصر دانست. بخصوص آن هایی 
که از ســوی دولت حمایت نمی شوند و می بایست روی پای 
خود بایستند. تردیدی نیست که گرسنگی اگر هم مسبب خلق 
آثار فاخر هنری گردد، در پذیرش و نشــر آن از سوی ناشرانی 
که باید درآمد خود را از فروش آثار منتشــر شده کسب کنند 

تاثیری نخواهد داشت.

گرسنگی، آری یا نه؟!

گزارش

 تکلیف سیگنال فروش های بورسی چیست؟ 
 تداوم تالش ها برای مهار 

فضای مجازی

موجی از انتقادات اهالی بورس در فضای مجازی نســبت 
بــه جرم انگاری فعالیت بدون مجوز پیج های بورســی در 
شبکه های اجتماعی شــکل گرفته که با واکنش برخی از 
کارشناســان و فعاالن قدیمی بازار نیز مواجه شــده است.  
پیش نویس طرح اصالح قانون بازار سرمایه، از همان ابتدای 
امر، مورد انتقاد شدید فعاالن بازار سرمایه قرار گرفت. یکی 
از بخش های این طرح که بیش از همه با موج واکنش های 
منفی بورسی ها مواجه شد، جرم انگاری فعالیت های مرتبط 
با بورس در فضای مجازی است.اهالی بازار معتقدند که این 
قانون، باعث ســلب آزادی از کارشناسان شده و نفعی برای 
بازار نخواهد داشــت. علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، در گفت وگو با اقتصاد 
آنالین، به بررسی این موضوعات پرداخت. وی اعتقاد دارد 
ســازمان بورس باید سیگنال فروشی را پذیرفته و فضایی را 
برای این دست فعالیت ها مهیا کند.توکلی کاشی در ابتدا با 
تاکید بر این نکته که فضای مجازی قابل کنترل نیســت و 
تنها می توان آن  را مدیریت کرد، گفت: امکان محدود کردن 
ارتباط افراد وجود ندارد و حتی اگر همه راه های ارتباطی در 
فضای مجازی هم بسته شوند، مردم از طریق نامه و بروشور 
کار خود را انجام می دهند. در سال 82 نیز که رونق شدید در 
بازار سرمایه بوجود آمد، شبکه های اجتماعی به شکل فعلی 
وجود نداشتند و تحلیل ها و سیگنال های بورسی، از طریق 
وبالگ فروخته می شدند.وی افزود: در سازمان بورس، یک 
اشکال عملیاتی وجود دارد که در بستر قانون فعلی نیز قابل 
حل اســت اما نیاز اســت که نوع نگاه به مساله تغییر کند. 
سازمان بورس، ســیگنال فروشی را به عنوان یک خدمت 
قبول ندارد. ما باید قبول کنیم خدماتی تحت عنوان سیگنال 
فروشی وجود دارد که هم عرضه کننده دارد و هم متقاضی. 
تا زمانی که این موضوع به رســمیت شناخته نشود، امکان 

برطرف شدن مشکالت این حوزه وجود ندارد.
برداشت ناصحیح سازمان بورس از متن قانون ��

این کارشــناس بازار سرمایه در ادامه اذعان کرد: سازمان 
بورس ابتدا باید این موضوع را به رســمیت بشناسد و در 
قدم بعد بازاری برای خرید و فروش ســیگنال ایجاد کند. 
سازمان بورس، برداشــت ناصحیحی از متن قانون بازار 
اوراق بهادار دارد که بر اســاس آن، عرضه کنندگان این 
خدمت یا همان فروشندگان سیگنال، باید اشخاص حقوقی 
دارای مجوز باشــند.وی افزود: با این تفاســیر، اشخاص 
حقیقی باســابقه و باتجربه بازار را نادیده می گیرد، عالوه 
بر آن، ســازمان بورس خواهان تصدی گری است. یعنی 
می خواهــد بر تحلیل هایی که فروخته می شــوند نظارت 
داشته باشد. در صورتی که ممکن است تحلیل گران این 

موضوع را نپذیرند.
ایجاد بازاری برای خرید و فروش سیگنال ��

توکلی کاشی در ادامه اظهار کرد: نگرانی سازمان بورس 
در این موضوع قابل درک اســت. سازمان بورس، نگران 
است که افراد، تحلیل ها و سیگنال های نادرستی بفروشند. 
با این وجود، این مســاله در دنیا به شــکل دیگری حل 
می شــود. به طوری که هر شــخصی کــه می خواهد در 
بازاری که اصطالحا بــازارگاه )marketplace( نام دارد، 
خدمت خود را بفروشد، باید سابقه خود را نیز منتشر کند.

وی اضافه کرد: یعنی بازارگاه به عنوان یک شــخصیت 
مســتقل از سازمان بورس، ابتدا باید هویت، مشخصات و 
مدارک فرد را راســتی  آزمایی و تایید کند. عالوه بر این، 
بازارگاه باید ســوابق تحلیلگر را در گذشــته افشا کند تا 
متقاضیان آگاه شوند که سیگنال های پیشین آن شخص، 
تا چه میزان محقق شــده اند. در نتیجه، متقاضی می تواند 
تصمیم بگیرد که از ســیگنال های کدام تحلیلگر استفاده 
کند.معاون توســعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، 
در پایان خاطرنشــان کرد: در این شرایط، سازمان بورس 
دیگر مسئولیتی در قبال این ســیگنال ها ندارد. زیرا فرد 
متقاضی با آگاهی بر همه این شــرایط، مسئولیت خرید 
سیگنال را بر عهده گرفته است. در ضمن، به طور معمول 
در این سیستم ها، قیمت سیگنال به اعتبار سیگنال دهنده 
بستگی دارد. اگر میزان خطای یک تحلیلگر، در یک مدت 
زمان مشخص کم باشد و ســیگنال های او محقق شده 
باشند، قیمت سیگنال های آن شخص نیز افزایش می یابد. 
بنابراین، تحلیلگر هیچ وقت اعتبار خود را خراب نمی کند 
و تا زمانی که از شــرایط اطمینان حاصل نکند، سیگنال 

نمی دهد.

سهیل بانی
روزنامه نگار

یادداشت

باقری یا عراقچی؟ 
مسئله این نیست!

 با روی کارآمدن ســید ابراهیم رئیســی یک اتفاق 
مهم در سیاســت خارجی ایران شکل گرفت و آنهم 
عزیز شدن »برجام« بود. بســیاری از آنهایی که در 
دوران ریاست حسن روحانی، هرچه از دهان شان در 
می آمد، نثار برجام می کردند، حاال نشسته اند و قربان 
صدقه توافق هسته ای می روند.دیگر هیچ کس »ای 
آنکه مذاکره شعارت؛ اســتخر فرح، در انتظارت« را 
در ســخنرانی های عمومی روی دســت نمی گیرد و 
نمی خواهد با مشــت دهان مذاکره کنندگان را خرد 
کند. همــان مذاکراتی که عراقچــی در وین انجام 
مــی داد حاال توســط باقری انجام می شــد. آن روز 
ناپســند بود و حاال از بهترین کارهاســت. دیر نباشد 
که فتح الفتوح هم نام بگیرد. قابل پیش بینی اســت 
که ائمه جمعه در خطبه هــای نماز جمعه از آموزش 
و پرروش، وزارت علوم و دانشــگاه آزاد بخواهند که 
مذاکرات تیم دولت رئیســی به عنوان یکی از دروس 
تدریش شود.البته همه اینها حاشیه است و اصل این 
معناست که باالخره اصول گرایان هم تأیید کردند که 
»برجام« بهترین راه پیش روی کشــور است.دولت 
می گوید که معطل مذاکره نمانده اســت اما واقعیت 
این است که بازار و مردم همچنان چشم به راه وین 
هستند تا خبرهای خوش از دل اروپا، حال جیب آنها 
را خوب کند. مردم تأثیر خوب برجام را هرچند کوتاه 
اما چشیده اند و دوســت دارند دوباره ثبات را تجربه 
کنند.بارها نوشــتیم که به برجام فــارغ از جناح ها و 
عالیق سیاســی خود نگاه کنید. اجازه بدهید توافق 
هسته ای، کلیدی باشد برای حل مشکالت اقتصادی 
کشور اما این حرف ها فایده نداشت و جناحی تالش 
می کــرد که به مــردم بگویید زندگی بــدون برجام 
شیرین اســت. همین ها اما وقتی به قدرت رسیدند و 
در دنیای واقعی مســیرهای پیش رو را دیدند و چند 
قدم در آن گذاشتند به این نتیجه رسیدند که بهترین 
و امن ترین راه پیش رو، احیای برجام است. االن در 
حال حاضر که مذاکرات در وین در حال اجراست باید 
به ســمت یک همدلی ملی حرکت کنیم. بهتر است 
کاری کــه با عراقچی و ظریف شــد با باقری و امیر 
عبداللهیان نشــود. اجازه بدهیم آنها که االن در وین 
پشت میز مذاکره نشســته اند، با فکر باز به گفت وگو 
بپردازنــد و با بیان حاشــیه هایی مثل انگلیســی بلد 
نبودن تیم مذاکره کننــده، فکر آنها را درگیر نکنیم.

برجام و احیای آن یک مسئله ملی است که می تواند 
روی زندگی تک، تک ما اثر بگذارد. اولین هدیه یک 
توافق خوب با غرب و شــرق، رســیدن به یک حال 
خوب و ثبات اســت. در یک جامعه با ثبات می شود 
از افزایش جمعیت، فرزندآوری و مسائل دیگر حرف 
زد. تورم و گرانی تحت تأثیر تحریم ها جامعه ایران را 
مچاله کرده است. بهتر است به یکدیگر کمک کنیم 

تا از این حالت خارج شویم.
منبع: عصر ایران

 آلمان 6 نیروگاه هسته ای را تعطیل کرد
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