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هشدار یک شاخص درباره وضعیت جمعیتی ایران
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سناریوهای
 پیش روی طالی 

سیاه ایران

 فاجعه 
کرونایی 
در هند

سوء مدیریت پرتقالی 
مسئولین!

جزییات جدید از
تجاوز به

هانیه توسلی!

جریان ایران ستیز از دو اتفاق هراس دارد: اول اینکه 
مذاکــرات وین با موفقیت تمام شــود؛ و دوم اینکه 
فضای پسا توافق در دولت بعدی به خوبی مدیریت 

شود.
جلوگیری از هر دو اتفاق نیز مســتلزم خارج کردن 
جواد ظریف از صحنه است، چرا که حضور او هم در 
موفقیت مذاکرات در دولت کنونی و هم در مدیریت 
توافق حاصله در دولت بعدی یک عامل کلیدی است.

 به همین خاطر رسانه های سعودی وابسته به جریان 
ایران ستیز تالش می کنند با تقطیع و تحریف سخنان 
ظریف، بزرگ نمایی و ترویج یک تفسیر مغرضانه از 
اظهارات او و همچنین ایجاد یک دوگانه کاذب میان 
ظریف و شهید سلیمانی مقدمات حذف او از صحنه 

سیاست ایران را فراهم آورند.
در اینکه در فضای متالطــم کنونی بهتر بود فایل 
منتشر نشود تردیدی نیست. اما اغراق در مورد سطح 
»محرمانگــی« اظهارات دکتر ظریف و تحلیل های 
غلوآمیــز در مورد تأثیر ســوء آن بر روابط خارجی و 
موقعیــت مذاکراتی ایران نیز اظهــارات بی موردی 
است که غالباً توسط عده ای با مقاصد سیاسی عنوان 
می شــود. وزیر امور خارجهٔ آلمان در روز روشــن در 
یکی از مهم ترین نشریات این کشور مقاله می نویسد 
و رابطهٔ راهبردی ۷۰ ســاله آلمــان و آمریکا را علنًا 
زیر سؤال می برد، اما چنین جنجالی به پا نمی شود؟ 
چرا؟ یا رئیس جمهور سابق فرانسه - فرانسوا اوالند 
- در کتــاب خاطراتش به جزئیــات مکالماتش با 
مقامات روســی و آمریکایــی و اروپایی می پردازد و 
گاه ســخت ترین نقدها را به متحدین فرانســه وارد 
می آورد، اما هیچ کــس از او یا حزب متبوع اش )که 
همواره یکی از ســهم داران ثابت قدرت است( ایراد 
نمی گیرد که اظهارات اش خدشه ای به روابط فرانسه 
و این کشورها وارد آورده است! حال، از خود بپرسیم 
چرا انتشــار اظهارات و تحلیل دکتر ظریف در مورد 
حساسیت روسیه نســبت به تنش زدایی بیش از حد 
میان ایران و غرب - که برای دســتگاه سیاســی 
آمریــکا، اروپا، چین، اغلب تحلیل گران و حتی افکار 
عمومی ایران اظهرمن الشــمس است - این چنین 
موجب حمله به وزیر امور خارجه کشــور می شود؟  
ایضاً، در همه کشــورهایی که در یک منطقه خاص 
منافع امنیتی، سبقهٔ تاریخی یا حوزهٔ نفوذ دارند، بحِث 
تفوق و رقابت میان »میدان« و »دیپلماسی« برقرار 
است. کتاب خاطرات »کاندولیزا رایس« - وزیر اسبق 
امور خارجهٔ آمریکا - سرشار از نقد و تحلیل این رابطه 
و خاطراتی از تنش و نزاع ســاختاری و مزمن میان 
دستگاه دیپلماســی و پنتاگون در عالی ترین سطوح 
اســت. در فرانســه نیز همواره میان دولت و ارتش 
بر ســر سیاست خارجی در آفریقا - به ویژه در مورد 
مســتعمرات سابق - جدال و رقابت علنی در جریان 
است.  در واقع، با اینکه در فرانسه رئیس جمهور خود 
فرماندهٔ ُکل قواست، »سیاســِت فرانسه در آفریقا« 
همــواره بر اثــر رایزنی و تقابل دولــت او با رئیس 
ارتــش )Chef d›État-Major( شــکل می گیرد 
و ایــن رابطه نیز همــواره مورد تحلیل و بررســی 
ناظران اســت. مقوالتی مانند »دیپلماسی دفاعی« 
)Defence diplomacy( یا نقش آفرینی آتاشه های 
نظامی )Military Attaché( در مناسبات دیپلماتیک 
هم سال هاســت در حوزه روابط بین الملل و فضای 
رســانه ای در بسیاری از کشورها به صورت علنی به 
بحث و مناظره گذاشته می شــود. اما در ایران، این 
موضوعات به دالیل نامعلومی »تابو« شــده است تا 
جایی که بحــث در مورد کیفیت و چگونگی تعامل 
میان قدرت نرم افزاری و ســخت افزاری کشور باید 
»محرمانــه« بماند!  از خود بپرســیم کجای امنیت 
ملی خدشه دار می شــود اگر آشکار شود وزیر خارجه 
و نیروهای مســلح ممکن است بر سر پیش برد یک 
سیاست اختالف داشته باشــند، اما در نهایت بلوغ، 
ثبات و قوهٔ مدبرهٔ حاکم بر نظام تصمیم سازی ایجاب 

کند با یکدیگر »هماهنگ« عمل کنند؟
 حقیقت این اســت کــه دکتر ظریــف دیپلمات و 
سیاســتمداری در تراز بین المللی است - با کالم و 
عاداتی در آن استاندارد - که اغلب با معیارهای ویژه، 
توسعه نیافتهٔ و بستهٔ صحنه سیاست داخلی ایران مورد 

قضاوت و نقد قرار می گیرد.
شاید انتشــار فایل صوتی ناخواســته موجب شود 
برخی حساسیت های غیرضروری از مباحث سیاست 
خارجی زدوده شود و فضا به نحوی شکل بگیرد که 
رسانه های متخاصم گمان نکنند می توانند به راحتی 
با انتشــار اظهارات صریح یــک وزیر - که در همه 
دنیا متداول است - بر مناسبات سیاست داخلی ایران 

تأثیر بگذارند.
*کارشناس سیاست خارجی و حقوقدان بین الملل  

نگاه نخست

پروژه حذف ظریف
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رئیسی، قالیباف و جلیلی همزمان 
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* رضا نصری 

میراث ترامپیسم برای براندازان، 
مصلحان و محافظه کاران ایرانی

 

چهار سال ریاست جمهوری ترامپ اگر عایدی یی برای ایران 
داشــت چیزی نبود جز یک »ظرفیت عظیم فکری« برای 
فعاالن سیاسی و اجتماعی. ظرفیتی که شاید با سال ها جدل 
سیاسی نیز دور از دسترس می بود. این میراث مهم البته برای 
گروه های مختلف سیاســی متفاوت است. با این وجود، هر 

کسی را َطْرفی هست:
 فشار حداکثری ترامپ یک دوره رؤیایی برای تمام مدعیان 
برانــدازِی قریب الوقوع بود که با تصور یک بازی زود بازده، 
پشت ســر ترامپ یا مستقل از او، هر آنچه در چنته دارند رو 
کنند، َکما این که کردند: بمباران بی وقفه رسانه ای. بمبارانی 
که با تمام توان و آشــکارا، قدم به قدم، بر روی پنج موضوع 

مشخص متمرکز بود:
 1. دراماتیزه کردن شکاف های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

در ایران و تبدیل سریع تر آنها به بغض های غیر قابل ترمیم
 2. ارجاع تمام مشکالت به هستهٔ اصلی قدرت سیاسی

 3. اعتبار زدایی از حضور منطقه ای ایران
 4. اعتبــار زدایی از مصلحان داخلی برای جلوگیری از نقش 

آفرینی احتمالی در آینده
 5. چهره ســازی برای راهبری براندازان و بازیگراِن فردای 

براندازی ]به گمان آنان[
 در این راســتا نیز از تمام تــوان تخصصی و غیر تخصصی 
رسانه ای در شبکه های رسمی و فضای مجازی بهره جستند. 
این گروه از سیاســیون ایرانی با سرمایه گذاری حداکثری بر 
مشکالت واقعی و بعضاً ساختگی کشــور، در مخابره چهار 
پیغــام اول تا حدی موفق بودند، در میان ایرانیان مخاطبانی 
دارند و در ایجاد حس پریشانی، استیصال و بن بست داخلی 

دستاوردهایی داشته اند.
 اما با این وجود در مخابره پیغام پنجم: چهره ســازی برای 
رهبری براندازان، دستانشــان شدیداً خالی بود و تالش های 
متنوعشان شــوری برنیننگیخت. نقصانی که احتمااًل حتی 
با ادامه ریاســت جمهوری ترامپ نیز پر شــدنی نبود. اساسًا 
جنس مسالهٔ »آلترناتیو« به گونه ای است که به چیزی فراتر 

از نارضایتی، سرمایه مالی و حمایت خارجی نیاز دارد.
 در ایــن میان، در دنیای شــبکه های فراگیــر اجتماعی و 
سفر لحظه ای اطالعات، برای اســتدالل براندازان مبنی بر 
وجود محدودیت نیز نمی توان وزن زیادی قائل شــد. اساسًا 
»آلترناتیو« های واقعی به رغم محدودیت ها شکل می گیرند 
در عین حال که دست کم در خارج از کشور اساساً محدودیتی 
متوجه براندازان نیســت و از این رو، باید با نگاهی انتقادی، 
این ناکامی را در جای دیگری ریشــه یابی کنند. به عبارتی، 
جمهوری اســالمی ایران، انواع معتــرض، مخالف، ناراضی 

و حتی معاند و دشــمن قســم خورده با توان ایجاد ناآرامی، 
در داخــل و خارج از ایران دارد امــا تا اطالع ثانوی در میان 
براندازان، آلترناتیو به معنی دقیق سیاسی کلمه که واجد یک 
گفتمان منسجم، نافذ و بسیج گر باشد، نه. پریشانی گفتمانی 
شــاید جدی ترین میراث و تلنگر ترامپ برای این دســته از 

سیاسیون ایرانی باشد.
 2. مصلحان:

 دوره ترامپ برای بهبود خواهان و مصلحان داخلی نیز در دو 
سطح، پیغام های جدی یی در بر داشت:

 پر بســامدترین میــراث در حوزه سیاســت خارجی برای 
مصلحان، عریان شــدن هرچه بیشتر روابط واقعی قدرت در 
دنیا بود. نظام بین المللی بســیار ناتوان تــر، نا برابرتر و غیر 
انســانی تر از آن اســت که بتواند به تنهایی ضامن موفقیِت 
نیت های تنش زدا و دستاوردهای دیپلماتیک باشد. به همین 
نسبت، تحت شرایطی، ضمایم واقعی و میدانی قدرت شامل 
توان فناورانه، متحدیــن منطقه ای و توانایی های نظامی نیز 

ضمانت آور و به نوعی بال دوم پرنده صلح اند.
 در حوزه سیاســت داخلی اما، میراث ترامپ برای این دسته 
از سیاســیون ایرانی کمی بغرنج تر اســت. مختصراً، بخشی 
از پشــتوانه اجتماعی مصلحان داخلی دچار تردید، تشویش 
و یأس شــده است. به ســه دلیل عمده: اول سرخوردگی از 
ناکامی رئیس جمهور منتخبشان به ویژه در داستان برجام و 
نابسامانی اقتصادی متعاقب آن، دوم ریشه یابی این ناکامی 
در ساختار سیاسی داخلی به جای عهدشکنی ایاالت متحده 
و سوم پمپاژهای رسانه ای پر حجم، بی وقفه و خوش ساخت 
از روایت های تحریف شده و ُمقَطع توسط رسانه های هدف 
مند و ثروتمند خارجی که تعمداً عقبه اجتماعی اصالح طلبان 

را نشانه رفته اند.
 در هر صورت، با وجود این که مصلحان داخلی همچنان یکی 
از نیروهای تعیین کننده در سپهر سیاسی ایران هستند - که 
اگر چنین نبود سیبل انتقادات هر روزه براندازان از یک طرف 
و تمامیت خواهان از طرف دیگر نبودند - اما اگر با روش هایی 
به روز، خالقانه، مدنی، مستقیماً قائم به پشتوانه های اجتماعی 
خود و غیر عاریه ای ظرفیت های بالقوه شان را بالفعل نکنند و 
مســووالنه در راستای اصالحات مدنظرشان )به ویژه در سه 
حوزه بودجه عمومی، فســاد و آزادی های سیاسی( قدم های 
موثری برندارند، تضمینی نیست که تا همیشه کنش گرانی 
تعیین کننده در سپهر سیاسی ایران باقی بمانند. در این مسیر، 
انتخابات تنها یکی از روش های مصرح در قانون اساسی ست 

اما یگانه راه قانونی نیست.
 پوســت اندازی و اصالح طلبی خالقانه در عصر شبکه های 
اجتماعی شــاید جدی ترین میراث ترامــپ برای مصلحان 

داخلی باشد.
 3. محافظه کاران

 اعتماد به نفس، به طور قطع شــاخص ترین آورده محافظه 
کاران از دوره چهار ســاله ترامپ اســت. میراثی که نتیجه 

منطقِی سرنوشــت نافرجام برجام بود. هیچ چیز به اندازه این 
سرنوشت نمی توانست دست کم بخشی از سیاسیون محافظه 
کار ایرانی و منتقدین برجام را به عرصه رقابت های سیاسی 
بازگرداند. ابراز ناخوش بینی احتمااًل گویاترین و درست ترین 
پیش بینی این دسته از سیاسیون ایرانی در قصه برجام است 
که تا مدت ها به آنها قدرت مانور در ســپهر سیاســی ایران 
خواهــد داد. با این وجود، این تنها اندوخته منتقدین از دوران 
فشار حداکثری نیســت. اتفاقات دی 96 و آبان 98 تلنگری 
بود برای یک خانه تکانی گفتمانِی شاید جدی در این طیف 
از سیاســیون: زخم های اجتماعی-اقتصادی در ایران واقعی 
هستند و بالقوه ظرفیت بحران آفرینی هایی ورای جناح های 
سیاســی دارند؛ البته در طوالنی مدت و نه با ســناریوهای 

کاریکاتوری، ضربتی و بیگانه-محور ...
 ثبت رکورد پایین ترین میزان مشــارکت در انتخابات های 
بعد از انقالب )42% - یازدهمین مجلس شورای اسالمی( 
دیگر واقعیتی اســت که هیچ گروهی از سیاسیون ایرانی به 
سادگی از کنار آن نمی گذرد. بخشی از افکار عمومی ایران، 
به درست یا غلط، یا ما به ازایی برای خود در آیینهٔ انتخابات 
اســفند 98 ندید و یا از اثربخشی مشارکت مأیوس بود. در 
هر صورت اقناع افکار عمومی برای ترسیم یک افق سیاسی 
جدید و مطلوب تا حدی در دســتور کار تمامی طیف های 
سیاسی است. وظیفه ای که شاید شبکه تلویزیونی افق )به 
ویژه در پسا برجام( به نمایندگی از بخشی از محافظه کاران 
با محتوای متنوع، بعضاً جسورانه، تخصصی و هنری عهده 

دار آن شده است.
 در عین حال، فشــار حداکثری ترامپ تنها مانع پیش روی 
ایران نبوده و نخواهد بود. موانعی از این دست در آتیه ایران 
حتمی اند و مشارکت های سیاسی یی با این کیفیت اگر عبور از 
آنها را ناممکن نکند دست کم بسیار دشوار و پر آسیب خواهد 
کرد. با این وجود، این که آیا تثبیت حدی از تکثر در ســپهر 
سیاســی و ترمیم ضریب آینگی در حوزه حامالن نمایندگی 
را می توان به عنوان میراثی از دوره فشار حداکثری برشمرد 
یا خیر همچنان در هاله ای از ابهام اســت و انتخابات 14۰۰ 

نزدیک ترین محک آن خواهد بود.
 ریاســت جمهوری ترامپ، نکات آموزنده دیگری نیز داشته 
است: به عنوان مثال عدم انسجام و اثرگذاری ایرانیان خارج 
از کشور در مخالفت با تحریم ها و یا قوت جامعه مدنی ایران 
در بسیج افقی نیروهای خود )نهادهای حمایت گر اجتماعی( 
و امتداد ضعف تاریخی آن در بسیج عمودی نیروها )نهادهای 
حقوقِی صنفی و سیاســی(. اما یافتن میراثــی که بتوان از 
آن به عنوان میراث مشــترک همه طیف های سیاســی نام 
برد همچنان بســیار دشوار است. نکته ای که متاسفانه شاید 
همچنان باید با تردید بسیار از آن به عنوان میراثی مشترک 
از دوره ترامپ یاد کرد خانوادگی بودن مناقشات است: »این 
دعوا خانوادگی است و باید خانوادگی بماند: خانوادهٔ ایرانیان.«
   * دانش آموختهٔ علوم اجتماعی

چه چیزی عربستان را مجبور 
به گفتگو با ایران کرد ؟

یکی از خبرهای مهم اخیر در رسانه ها مذاکرات 
هیئت عربستانی با نمایندگان ایران در سرزمین 
عراق بوده که تاکنــون دو طرف خیلی صریح و 
دقیق درباره اصل رویداد موضع روشن نگرفته اند.

شاید در نگاه اول این سوال مطرح شود که اصال 
چنین اتفاقی با توجه به سیاســت های خصمانه 
ریــاض در ســالهای اخیر امــکان دارد چراکه 
حکومت ســعودی در سالهای اخیر تا توانسته در 
منطقه و در سطح بین المللی اقدامات ضد ایرانی 
داشته و در توجیه این اقدامات صاحب نظران بر 
این باورند این رویکرد تا حدود زیادی در ســایه 
روابط سعودیها با ترامپ شکل و ارتقا یافته است.

رقابت شدید عربستان با ایران در مسائل منطقه 
ای همانند تحوالت یمن، سوریه، لبنان و عراق 
تا سیاست های خصمانه درباره بازار نفت وانرژی  
حتی همراهی در تشــدید تحریم ها و در گامی 
مهمتر ارتباط با خــرده گروههای ضد انقالب و 
در بســیاری از عملیات های تروریستی همه و 
همه از اقدامات دشمنانه ریاض در سالهای اخیر 

بوده است.
بــا تغییر حکومت در آمریکا و آمدن بایدن و نوع 
رویکرد دولت جدید در واشنگتن به نظر می رسد 
رشته محبت ســعودیها با واشنگتن قطع شده و 
لذا آگاهان منطقه هر نوع تغییر رویکرد سیاست 
خارجی ســعودی ها را به تغییر شرایط و با نگاه 
به اینده تحلیل می کنند. ســعودیها می دانند در 
چشم انداز تحوالت مهم خاورمیانه سیاست قبلی 

آنها همانند:
تداوم تجاوزات به یمن/ سیاســت براندازانه در 
ســوریه و عراق/ دخالت مســتقیم در تحوالت 
ساختار سیاسی لبنان/ کشاندن اسراییل به منطقه 
و روند عادی ســازی روابط با کشورهای عربی/ 
بحران ســازی در خاورمیانه بویژه کشــورهای 
مرتبط با ایران/ دامن زدن به اختالفات مذهبی 
و طایفه ای/ بحران ســازی در مراســم حج و 
سواستفاده سیاسی از آن/ دخالت های مداوم در 
بازار نفت با هدف کاهش قدرت اقتصادی دایران/ 
مخالفت با تفکر و اهداف جریان مقاومت.......... 
همه این عناوین که ســرفصل سیاســت های 
ســالهای اخیر ال سعود بوده، دیگر مانند گذشته 
قبل اجرا نیست. اما چشم انداز تحوالت آینده و 
تغییر بنیادین برخی امور، سران ریاض را مجبور 

به دگرگونی در نگاه و عمل سیاسی خود کرده که 
به نظر می رسد نکات زیر مهمترین آن مسایل 
هستند که سیاســت خارجی دولت بایدن سهم 

مهمی در این تغییرات دارد:
1- تداوم جنگ یمن با شرایط فعلی امکان پذیر 
نمی باشــد و دموکراتها معتقدند که این منازعه 
باید پایان پذیرد اگرچه مقاومت نیروهای مردمی 
یمن نیز معادالت جنگ را به نفع آنها کرده است.

2- جنگ داخلی و رقابت های درون سلطنت و 
شاهزادگان سعودی که در سالهای اخیر با کودتای 
آرام محمد بن ســلمان فیصله یافت هنوز مسئله 
مهمی در واشنگتن است تا آنجا که حتی برخی 

از احتمال برکناری ولی عهد سخن می گویند.
3- مســائل حقوق بشــری همانند ســرکوب 
مخالفیــن و اقلیتهــا، منازعات داخــل خانواده 
حکومت و زندانی کردن بسیاری از شاهزادگان و 
رقبای سلطنت در کنار وضع بد زندانها و همچنین 
امار باالی اعدام همه از مشکالت ساختار قدرت 
در این کشور است که فشار خارجی برای تغییر در 
این ساختار را افزایش داده است.در همین زمینه 
پرونده خاشقچی بر اهمیت موضوع افزوده است.

4- سیاســت هــای تهاجمی و مداخلــه گرانه 
ســعودیها در کلیه کشــورهای عربی منطقه در 
شــرایط فعلی مورد توجه و رضایت دولت جدید 
امریکا نیست و لذا همین موضوع ابتکار عمل و 
بازیهای سیاسی عربستان را با خلل مواجه کرده 

است.
5- تغییر فضا دیپلماســی بیــن دولت امریکا با 
عربســتان برخالف دوران ترامپ سبب شده که 
ســعودیها خود را در انزوای سیاسی ببیند و برای 
همین در تالش برای یافتن راه حل و برون رفت  

از این شرایط هستند.
6- توانایی ها و قدرت ابتکار کشــورهای مهم 
منطقــه همانند ایــران و ترکیــه در حل برخی 
بحرانها سبب افزایش نقش و بازیگری مثبت آنها 
شده و این عامل خود موجب توجه برخی کشور 

و تمایل به آنها گردیده است.
۷- بحرانهــای مختلــف همانند بحــران مالی 
،اقتصادی جهانی یا تاثیــرات ویروس کرونا در 
جهان از عوامل ثانوی در تغییر شــرایط و نقش 
آفزینی برخی کشــورها مثل عربستان شده که 
این موضوع به کاهش قدرت آن انجامیده است.

8- عربستان در دهه های اخیر مرکز پرورش و 
گســترش تفکرات افراطی و تروریستی بوده که 
این موضع هم عامل فشــار روانی علیه ریاض 
بشمار می رود که قدرتهای بزرگ در برخی مواقع 

از آن بهره گیری می کنند.   

* حسن السجردیپیام غیاثی 

دیدگاه

غبار پیری بر بازار کار ایران
وزارت امور خارجه باز هم زیر ضرب رفت

دو روی 
سکه ظریف

والدت حضرت امام حسن مجتبی )ع( مبارک باد

یادداشت
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آمریکا: ظریف نکته سری را 
فاش نکرد

ایرنا نوشــت: ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در 
کنفرانس خبری دوشنبه شب گذشته اش مواضع این کشور 
را درباره رخ دادهای اخیر از جمله انتشار یک فایل صوتی 

از اظهارات وزیر امور خارجه ایران تشریح کرد.
 بــه نقل از پایــگاه اینترنتی وزارت امــور خارجه آمریکا، 
ند پرایس ســخنگوی وزارت امور خارجه این کشــور در 
کنفرانس خبری دوشــنبه شب گذشته اش در پاسخ به این 
ســؤال که چه نظری راجع به فایل صوتی منتشر شده از 
اظهارات محمد جــواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دارد 
که در آن درباره نقش ســپاه پاســداران ایران در سیاست 
خارجی ایران و تالش روسیه در دوران مذاکرات هسته ای 
در دولت اوباما برای کارشکنی در مذاکرات هسته ای مطرح 
شــده است، گفت: ما درباره چیزهایی که ادعا می شود درز 
کرده اند نظری نمی دهیم. طبعًا، نمی توانیم صحت و دقت 
آن را تأیید کنیم و بنابراین قصد ندارم مستقیمًا درباره آن 

چیزی که در آن نوار ضبط شده است نظری بدهم.
پرایــس ادامه داد: نکته فراتر این اســت کــه ما در هر 
مذاکــره ای بر روند تصمیم گیری های داخلی همکارانمان 
کنترلــی نداریم. در ایــن زمینه به خصــوص، از طریق 
شــرکایمان، چون مذاکرات هنوز غیر مستقیم هستند، با 
مقاماتی که دولت ایران برای مشــارکت در این مذاکرات 
در وین پیش فرســتاده اســت ارتباط برقرار می کنیم. به 
مذاکرت دور قبلی ]در دولت اوباما[ اشــاره کردید؛ درباره 
هر دوی ایران و روســیه می گویم کــه یک نقطه اثبات 
کننــده وجــود دارد که بــه آن رو می کنیــم و این به ما 
درجــه ای از اطمینان را می دهد که پتانســیلی وجود دارد 
و آن خود برجام اســت. هر سیاســت داخلی و هر تحرک 
ژئوپلیتیکی که در کار بــود و در توافق جوالی 2۰15 به 
اوج خودش رســید، ما توانســتیم در گذشته با موفقیت با 
ایران در چارچوب گروه 1+5 مذاکره کنیم. االن هم دقیقًا 
موضوع همین است. تمرکز ما امروز این است که از طریق 
مذاکرات غیر مســتقیم در وین بدانیم که آیا می توانیم باز 

هم این کار را بکنیم یا نه.
او در پاســخ به ســؤال دیگری درباره ایــن فایل صوتی 
مبنــی بر این که آیا طبق گفتــه ظریف جان کری درباره 
عملیات های رژیم صهیونیســتی در سوریه مطالبی را در 
زمان وزیر امور خارجه بودنش به ظریف گفته اســت که 
مجاز به گفتنشان نبوده، توضیح داد: باز هم می گویم که 
این محتوا ظاهراً درز شده است. نمی توانم درباره صحت، 
دقت یا هر انگیزه ای که پشــت این انتشار اطالعات بوده 
است صحبتی بکنم. فقط می توانم این نکتٔه کلی را بگویم 
کــه اگر بازگردید و به کنفرانــس خبری آن موقع نگاهی 
بیاندازید، خواهید دید که مطمئنًا این یک موضوع ســری 
نبوده است و دولت هایی که در مذاکرات مشارکت داشتند 

علنًا درباره آن صحبت می کردند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین درباره این فایل 
صوتی گفت: اظهار نظر درباره هر گونه فشــار سیاسی که 
ممکن اســت روی وزیر امور خارجه ظریف وجود داشــته 
باشد، به ما ارتباطی ندارد. تنها بر یک چیز تمرکز داریم و 
آن دست یابی به یک توافق و اطمینان یافتن از آن است، 
توافقی که به گونه ای قابل راســتی آزمایی و دائمی باعث 
جلوگیری از دست یابی ایران به یک سالح هسته ای شود. 
دســت یابی ایران به یک سالح هسته ای به نفع آمریکا و 
شرکای اروپایی نیست و به نفع چین و روسیه هم نخواهد 
بود. بنابراین باز هم به این اشــاره می کنم که ما توانستیم 
در سال 2۰15 به برجام دست پیدا کنیم و در اوایل 2۰16 
آن را با همان جمع شــرکا اجرایی کنیم. فکر می کنم این 
گواهی اســت بر این احتمال بالقوه که اگر از جانب ایران 

تعهدی ببینیم، باز هم بتوانیم آن را انجام دهیم.
اما وقتی راجع به قصد روســیه می پرســید، می گذارم که 
روســی ها خودشان از جانب خودشــان حرف بزنند. فقط 
این نکته را اضافه می کنم که یک ایران هســته ای به نفع 

مسکو نیست.

دستور روحانی به وزیر اطالعات

روحانی طی دســتوری به وزیر اطالعات خواهان بررسی 
چگونگی انتشار نوار مصاحبه محرمانه ظریف شد.

یک منبع مطلع به الف گفت: در پی انتشــار نوار مصاحبه 
محرمانه دکتر ظریف در شــبکه های فارســی زبان، دکتر 
روحانی ریییس جمهور طی دســتوری از وزارت اطالعات 
خواست تا هر چه ســریعتر به موضوع چگونگی انتشار و 

انتقال فایل صوتی به رسانه های خارجی رسیدگی نماید.
این منبع افزود: مسوالن دولت از این ماجرا ناراحت بوده و 

موضوع بطور جدی در حال پیگیری است.
وی افزود: همانگونه که ســخنگوی وزارتخارجه بیان کرد 
آنچه منتشــر شده، نه یک مصاحبه رســانه ای بلکه یک 
گفت وگــوی معمــول محرمانه در دولت بــوده و قرار بر 
محرمانگی این گفت وگوها است که برای آرشیو محرمانه 

تهیه می شده است.

بازتاب
رئیسی، قالیباف و جلیلی همزمان 

نامزد می شوند

تاکتیک اصولگرایان 
برای انتخابات1400

نامه نیــوز: اخبار ضد و نقیض دربــاره وضعیت انتخاباتی 
اصولگرایان، خاصه درباره کاندیداتوری یا عدم کاندیداتوری 
سید ابراهیم رئیسی، این تصور را ایجاد کرده بود که جبهه 
اصولگرایی دچار نوعی سردرگمی شده باشد. تصوری که 
سبب شد برخی روزنامه های اصالح طلب در شماره امروز 

خود از بالتکلیفی رقیب بنویسند. 
این درحالی اســت که بنا به اطالع خبرنگار »نامه نیوز« 
اصولگرایان نه تنها بالتکلیف و سردرگم نبوده، بلکه یک 
استراتژی دقیق برای مواجه با انتخابات و فرآینده غیرقابل 

پیش بینی آن دارند. 
در چند شــب گذشته اخبار متعدد و بعضاً متناقضی درباره 
کاندیداتوری یا عدم کاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی رسید. 
اخباری کــه برخی از آنان قاطعانــه از ورود وی و برخی 
دیگری مجدانه از عدم ورود او خبر دادند؛ حتی از دیدار وی 
با یک مقام عالی رتبه و گفت وگو درباره انتخابات سخن به 
میان آمد که البته تأیید هم نشد.  به موازات این قضیه اما 
اخبار مهمی از جبهه اصولگرایی رســیده که تا حد زیادی 
تصمیمات سیاســیون در این جریان سیاسی را مشخص 
می کند. نامزدی سعید جلیلی در این انتخابات قطعی شده 
اســت. او نیز تصمیم گرفته که در کنار ضرغامی، رستم 
قاسمی و حسین دهقان که پیش تر نامزدی خود را اعالم 
کرده بودند، به رقابت بپردازد. بنا بر اخبار رسیده به »نامه 
نیوز« تیم جلیلی به این قطعیت رســیده که او باید نامزد 
شــود. فعالیت های حامیان او در فضــای مجازی نیز در 
همین راســتا افزایش یافته و الیو اینستاگرامی جلیلی نیز 
شاهد دیگری بر این مدعا است.  خبر دوم اما چیزی نیست 
غیر از ورود محمد باقــر قالیباف به رقابت های انتخاباتی 
پیش رو. اگر چه محسن پیرهادی از فعاالن سیاسی نزدیک 
به قالیبــاف پیش تر در صفحه توییتر خود تاکید کرده بود 
قالیباف بنای نامزدی در انتخابات را ندارد و حتی اظهاراتی 
منسوب به قالیباف با این محتوا منتشر شد که در صورت 
نامــزدی آقای رییســی از او حمایت خواهــد کرد؛ لکن 
گویــا جمع بندی نهایی در مورد وی این اســت که حتی 
در صورت نامزدی رئیســی نیز در نام نویســی نامزدهای 
انتخاباتی شرکت کند و تصمیم به حضور یا عدم حضور در 
رقابت های انتخاباتی را به فرآیندی که بعد از نام نویســی 
ایجاد خواهد شــد، موکول کند. نامزدی همزمان جلیلی و 
قالیباف و رییسی پیشنهاد جمعی از اصولگرایان است که 
برای مواجهه با فضای پیش بینی نشده انتخاباتی، همچنین 
تصمیم نهایی اصالح طلبان اتخــاذ کرده اند. این تصمیم 
برای عدم تمرکز اصالح طلبان بر روی تخریب یک نامزد 
اتخاذ شده است. بر این اساس برخالف اعالم محمد باقر 
قالیباف که گفته است در صورت نامزدی رییسی کاندیدا 
نخواهد شد گویا جمع موثری از اصولگرایان تصمیم ساز 
اصرار به نامزدی همزمان دارند و این مساله در مورد سعید 
جلیلــی هم صدق می کند.  در ایــن طرح این گونه پیش 
بینی شده که پس از نام نویسی این سه شخصیت اصلی 
اصولگــرا در فرآیندی که به زودی ســاز و کار آن اعالم 

خواهد شد نامزد اصلی اصولگرایان معرفی خواهد شد.

»نه« کاخ سفید به اسرائیل 
درباره برجام

ســخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این سؤال که آیا هیئت 
اســرائیلی موضع دولت اش را درباره مذاکرات وین تغییر 

می دهد یا نه، به صراحت گفت: »خیر«.
چند ساعت قبل از ســفر هیئت اسرائیلی به آمریکا برای 
بررسی احتمال بازگشت واشنگتن به برجام، سخنگوی کاخ 
سفید در نشســت خبری گفت که هیئت اسرائیلی موضع 
دولــت اش را در برابر مذاکرات برجامی تغییر نمی دهد. به 
نوشته خبرگزاری ها، جین ســاکی در پاسخ به این سؤال 
که آیا این ســفر بر موضع دولت امریکا درباره بازگشت به 
توافق 2۰15 )برجام( تأثیر خواهد داشــت، گفت: »خیر«. 
اسرائیل با بازگشت امریکا به برجام مخالف است زیرا منجر 

به برداشته شدن برخی از تحریم های ضدایرانی می شود.
ایران و گــروه 4+1 در کنار حضور غیرمســتقیم امریکا، 
مذاکراتــی را درباره احیا برجام در ویــن برگزار می کنند. 
هدف این مذاکرات، بازگشــت امریکا به برجام، بازگشت 
ایران به محدودیت های هســته ای برجام و برداشته شدن 

تحریم های امریکا علیه ایران در قالب برجام است.

گزارش

گروه سیاسی: ســخنان ظریف در فایل 
صوتی که منتشر شــده است را می توان 
همان مواضع رسمی وزیرخارجه دانست 
اما کمی صریح تر و شفاف تر. اما چرا این 
همه جنجال برپا شده است؟ چه کسانی 

به دنبال قربانی کردن ظریف هستند؟
وزارت خارجه باز هــم زیر ضرب رفت؛ 
ظریف و مجموعه وزارت خارجه را از هر 
سو می زنند؛ می خواهد اصولگرایان باشند؛ 
یا طیف موســوم به براندازان؛ می خواهد 
درز کــردن فایــل صوتــی مصاحبه ای 
غیرقابل انتشار باشد یا مذاکرات برجامی؛ 
وزارت خارجه ســیبل اســت. حاال هم 
سرزنش وزارت خارجه بابت انتشار فایل 
صوتی ای که قراری بر انتشــار آن نبوده 

است.
موضوعاتی که ناگفته نبودند ��

ســخنان ظریف را می توان آن چیزهایی 
که تا به حال به طور رسمی گفته در نظر 
گرفــت اما کمی صریح تر و شــفاف تر و 
البته با جزییات بیشــتر؛ سخنان او درباره 
کارشکنی روس ها در برجام نکته جدیدی 
نبود؛ چرا که هنگام مذاکرات هم، چنین 
خبرهایی نه به طور رســمی که به شکل 
درگوشی منتشر می شد. شاید واضح ترین 
مــورد آن در گفت وگویی باشــد »رجب 
صفراف« مشــاور ســابق معاون رییس 
دومای روسیه با روزنامه »شرق« داشته 
اســت. او در این مصاحبه که شــهریور 
93 انجام شــده، می گویــد: »زمانی که 
همه انتظار داشــتند تا ایــران و 1+5 به 
توافق برســند، پیشنهاد روســیه باعث 
شــد که آمریکا و غرب دلیلی بیاورند که 
توافق صورت نگیرد و مذاکرات را تمدید 
کنند. پیشنهاد روسیه می گفت که ایران 
نیازی ندارد که حتی در سطح پنج درصد 
در خاکش غنی ســازی انجــام دهد، چرا 
که مســکو آن را به تهران می دهد. این 
باعث شــد که انگلیس، فرانسه و آمریکا 
بگویند که روســیه دوست ایران است و 
حاضر شــده این کار را بکند؛ از طرفی ما 
هم موافق غنی سازی ایران نیستیم، پس 
ایران چرا قبول ندارد؟ اگر پیشنهاد روسیه 

نبود، شاید توافق انجام می شد«.
سردار عالیی: انتشار سخنان ظریف  ��

نشــان داد در ایران حرف محرمانه ای 
وجود ندارد

او در جای دیگری از این مصاحبه اذعان 
دارد که »مثــاًل تصور کنیــد که ایران 
کشــوری غربگرا باشــد و ارتباط خیلی 
خوبی با آمریکا و ناتو داشــته باشد. این 
امر می تواند آغاز فروپاشی روسیه باشد«. 
او به زمان ریاســت جمهوری مدودوف 
هم اشــاره کرده و گفته »خیلی ها رسمًا 
و در ســطح دولت مثل مشــاوران آقای 
مدودف می گویند که هرچه بیشــتر ایران 
تحت تحریم باشــد برای ما سود دارد«. 
گفته هــای این فرد نزدیــک به مقامات 
روس نشــان می دهد که سخنان ظریف 
آنچنان هــم ناگفته نبوده ولــی این بار 
خودش صریح تر و با جزییات بیشــتری 

بیان کرده است.

یا در مورد نقش شــهید سلیمانی و بروز 
برخی اختالفاتش بــا او، باز هم موضوع 
جدیدی نیســت؛ او در گفت وگویی که با 
یک برنامه تلویزیونی در سالگرد شهادت 
ســردار سلیمانی داشــت در لفافه همان 
حرف هایــی را زد که در ایــن مصاحبه 
اخیر گفته؛ او می گوید: »من و حاج قاسم 
الزاماً دیدگاه هایمان یکســان نبود. اتفاقًا 
ایــن امکانی که پیش آمدکــه بتوانیم با 
همدیگر گفت وگو کنیم، باالخره درنهایت 
هرجلسه ای به یک توافقی می رسیدیم که 
این کار را می خواهیــم انجام دهیم…. 
اگر به توافق نمی رسیدیم باالخره رهبری 
بودند، شورای عالی امنیت ملی بود و آنجا 
می توانستیم با هم بحث کنیم و به نتیجه 
برســیم…. ما و حاج قاسم در دو حوزه 
مختلف کار می کردیم. وظیفه حاج قاسم 
میدان بود و بــرای او موفقیت در میدان 
مهم بود و وظیفه مــن چیز دیگری بود. 
اینکه موفقیت در میدان را با موفقیت در 
صحنه بین المللی یک جور همســو کنم 
بعضی وقت ها نمی شــود و باید ما با هم 

کلنجار می رفتیم و بحث می کردیم«.
در مورد هواپیمای اوکراینی هم او چندین 
بار در رســانه ها اعالم کرده که تا عصر 
جمعه از واقعیت ماجرا خبر نداشته؛ یعنی 
همان روایــت غالبی کــه در دولت هم 

مطرح است.
چرا اینقدر جار و جنجال؟ ��

اما چرا االن این سخنان سر و صدا کرده؟ 
نخست اینکه این فایل مصاحبه قرار نبوده 
منتشــر شود و در چارچوب تاریخ شفاهی 
دولت انجام می شده و وقتی برای آرشیو 
یک نهاد، مصاحبه انجام می شــود قاعدتًا 
همــه حرف ها و ســخنان مطرح شــده 
قابل انتشار نیســت )از نگاه مسئوالن و 
دســت اندرکاران آن و نه از لحاظ گردش 

آزاد اطالعات(.
دوم اینکه این مصاحبه در زمانی افشا شده 
که مذاکرات ویــن برای احیای برجام در 
حال انجام اســت و پیشرفت های زیادی 
هم داشــته؛ تا پیش از این اتفاق وزارت 
خارجه و تیم مذاکره کننده زیر بار فشــار 
زیادی از داخل بوده اند؛ فشــاری که هم 
برای افکار عمومی داخل از طرق پخش 
فیلم هایی تحت عنوان »مستند« پخش 
می شــد و هم فشــار بر مذاکره کنندگان 
از طریــق ســیگنال هایی کــه شــبکه 
انگلیسی زبان صداوسیما یعنی پرس تی وی 
تحت عنوان منبع مطلع منتشر می کرد و 

فضای مذاکــرات را بر هم می زد. حاال با 
افشای سخنان ظریف، فشار بر مدیر تیم 
مذاکره کننده پر زورتر و پر فشــارتر شده؛ 
یعنی وقتــی در مراحل قبلــی به نتیجه 
نرسیده احتمااًل منتشــرکننده خواسته یا 
ناخواسته کمکی به این فشار کرده است.

درباره اینکه چه کسی از انتشار فایل سود 
می برد تحلیل هــای متفاوتی وجود دارد؛ 
مانند اولین سوالی که باید پس از قتل یک 
نفر پرسید؛ »چه کسی از آن سود می برد و 

ذی نفع است؟«.
چــه کســانی می خواهنــد ظریف را  ��

قربانی کنند؟
عده ای معتقدند که انتشــار این سخنان 
باعث می شــود تا ظریف بیش از گذشته 
مغضوب الیه های قدرت در کشور شود؛ 
همــان الیه هایــی که برای بــه نتیجه 
نرسیدن مذاکرات هر تالشی می کنند. به 
عبارت دیگر آنها می خواهند با انتشار این 
سخنان نشان دهند که ظریف نسبت به 
شهید سلیمانی نگاه مثبتی نداشته و قصد 
دارد او را مقصر مشــکالت پس از برجام 

جلوه دهد.
حاال همــان مخالفان مذاکــرات در این 
میان یک دو قطبی درســت کرده اند که 
یک سر آن »میدان« است و سر دیگرش 
»دیپلماسی«؛ به عنوان مثال خبرگزاری 
»فارس« در گزارشی سه احتمال را درباره 
هدف انتشــار این فایل در نظر گرفته که 
یکی از آنها »قربانی شدن ظریف« است. 
یعنی ســوزاندن او؛ اما این گزارش برای 
تلطیــف این گزینه خود می گوید که بعید 
اســت دولتی ها و اصالح طلبان بخواهند 
محبوب تریــن چهره خود را بســوزانند؛ 
پس این احتمال منتفی اســت. آنچه در 
بین ســطور و نه خود سطور این گزارش 
پیداست این اســت که نویسنده از میزان 
محبوبیت ظریف آگاه اســت و پیش بینی 
می کند کــه جریان دولــت و اصالحات 
می خواهد با او وارد میدان شوند و به قول 

نویسنده »عملیات« کنند.
اینجا این ســؤال پیش می آید که فارس 
از کجا مطمئن اســت که ایــن فایل از 
ســوی دولتی ها و اصالح طلبان درز داده 
شده است؟ هرچند که نهاد مرتبط با این 
فایل هــا و نگه دارنده آنها مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک ریاست جمهوری به ریاست 
حســام الدین آشنا اســت و به زعم آنها 
دسترســی خارج از این نهــاد امکان پذیر 
نبوده است! از سوی دیگر برخی منتقدان، 

محل نشــت این فایــل را وزارت خارجه 
می دانند و بــا این پیش فــرض بی خبر 
برخی  دربــاره  خارجه  وزارت  گذاشــتن 
عملیات ها و اقدامات کالن کشور را توجیه 

می کنند.
هدف؛ زدن مذاکرات؟ ��

همزمان بــا غیرقابل اطمینــان خواندن 
وزارت خارجــه و زیر ضــرب بردن آن، 
فارس احتمال دیگری هم مطرح می کند 
که پیش از این نیز گفته شده بود: »ظریف 
یک برگ بازی در اختیار دارد و آن برگ 
سیاســت خارجی اســت. اکنون فاصله 
گذاری با سردار ســلیمانی می تواند این 
برگ بازی را پررنگ تــر کند و همزمان 
گفتمــان مخالفــت با اقدامــات نظامی 
منطقه ای را در اختیار او قرار دهد. هرچند 
کالن گفتمان او برجام و سیاست خارجی 
است اما مســئله منطقه هم مهم است. 
این گفتمان ســازی جدید برای ظریف و 
جریان اصالحات می تواند هزینه سنگینی 
را ایجاد کند. لذا سرمایه گذاری سنگینی 
هم الزم است تا این کار از آب دربیاید«.

مخــرج مشــترک ایــن ادعا و ســایر 
تحلیل های فضای مجازی و غیرمجازی 
حاکی از آن اســت که بــه زعم آنها قرار 
است یک دو قطبی دیپلماسی و مقاومت 
درست شود و فضا به سمتی هدایت شود 
تا بــازی دو قطبی شــود. طیف قالیباف 
که کار ریاســت جمهوری او را تمام شده 
می بینــد و احتمااًل دیگــر امیدی به آن 
ندارنــد، ظریف را »قربانی« می دانند و بر 
آن تاکید دارنــد؛ چنانکه محمود رضوی 
دستیار قالیباف در توییتی نوشت: »ظریف 
قربانی شــد تــا در گام اول زمین بازی 
انتخابات را از کارآمدی، به سمت مذاکره، 
ســازش، تحریم برود!«. این یعنی همان 
تحلیل فارس و رسانه های نزدیک به او؛ 

قربانی کردن ظریف برای دوقطبی.
البته اینکه ســخنان یک وزیر خارجه که 
موضوعاتش ناگفته نبوده، معلوم نیســت 
چگونه می خواهــد او را »قربانی« کند و 
این »قربانی« شدن را قربانی کنندگان به 
چه شکلی اجرا می کنند و از همه مهمتر 
اینکه چه کســانی قرار اســت ظریف را 

قربانی کنند؟!
چه می شود؟ ��

شــاید بزرگترین برنــده و در عین حال 
بازنده ایــن فایل صوتی، خود محمدجواد 
ظریف باشــد؛ او احتمــااًل از این گفته ها 
دفاع خواهد کرد اما حمالت گســترده به 
او، احتمــااًل موضعــش درون نظام برای 
پیشبرد مذاکرات برجام را تضعیف خواهد 
کرد و این مذاکرات را تحت الشــعاع قرار 
خواهد داد. از طرفی شاید این فایل باعث 
محبوبیت بیشتر ظریف شود؛  هرچند که 
ظریف بر نامزد نشدنش تاکید کرده ولی 
او در عین حــال تهدید کرده بود که اگر 
فشارها و اذیت هایش بیشتر شوند، ممکن 
اســت بر تصمیمش برای نامزد نشدن در 
انتخابات تأثیر معکوس بگذارد شاید هم او 
انتشار این فایل در زمره فشارها و اذیت ها 

قرار دهد. باید نشست و تماشا کرد.

وزارت امور خارجه باز هم زیر ضرب رفت

دو روی سکه ظریف

جمهوریخواهــان کنگره آمریــکا کری را متهم 
کرده اند که بنا به گفته ظریف اطالعات نظامی 
مهم ترین متحد آمریکا )اســراییل( را در اختیار 

ایران قرار داده است.
در پی انتشــار نوار صوتی »محمد جواد ظریف« 
گروهــی از نمایندگان جمهوریخــواه در کنگره 
آمریکا بــا انتقاد از »جان کــری« وزیر خارجه 
ســابق آمریکا )دولت دوم اوباما= 2۰1۷-2۰13( 
و فرستاده ویژه ایاالت متحده برای تغییرات آب 
و هوایی در دولت بایدن، خواســتند تا به خاطر 
آنچه که افشای اسرار نظامی اسراییل به ظریف 

می خوانند از سمت خود استعفا کند.
ظریف در نــوار صوتی می گویــد اخبار مربوط 
به حمله اســراییل به مواضع نیروهای ایرانی در 
ســوریه را نه از داخل بلکــه از زبان جان کری 
شــنیده است. او گفته اســت از کری شنیده که 
اســراییل بیش از 2۰۰ بار به مواضع ایرانی ها در 

ســوریه حمله کرده است. ظریف به زمان دقیق 
این موضوع اشاره نکرده است.

جمهوریخواهــان کنگره با اســتناد به این گفته 
ظریف می گویند جان کــری اطالعات نظامی 
اســراییل را به ظریف می داده است و به همین 
خاطــر او را مــورد انتقاد قــرار داده و متهم به 
نقض قوانین کرده اند.»دن ســالیوان« ســناتور 
جمهوریخــواه ایالت آالســکا در کنگره آمریکا 
دیروز با اشــاره به نوار صوتی ظریف گفته اقدام 
کری در لو دادن اطالعات نظامی اســراییل به 
ظریف مصــداق »خیانت« بوده اســت.»مایک 
گالهر« دیگــر نماینده جمهوری خــواه ایالت 
»ویسکانســین« هم با انتقاد از کری گفته برای 
او غیرقابل درک است که یک دیپلمات آمریکایی 
چگونه توانســته اطالعاتی را که به ضرر یکی از 

مهم ترین متحدان آمریکا بوده در اختیار مهم ترین 
دولت حامی تروریســم! در جهان بگذارد.»میت 
رامنی« سناتور ارشد جمهوریخواه و عضو کمیته 
روابط خارجی سنای آمریکا هم موضوع را نگران 
کننده توصیف کرده و خواستار روشنگری درباره 

چند و چون ماجرا شده است.
»ریک اســکات« ســناتور جمهوری خواه ایالت 
فلوریدا هم گفته باید تا مشــخص شدن چند و 
چون ماجرا مجوز جان کری برای دسترســی به 

اطالعات و اسناد محرمانه لغو شود.
»میچ مک کانل« رییــس اقلیت جمهوریخواه 
سنا هم در اظهارات خود در صحن سنای آمریکا 

خواستار استعفای کری از مقامش شده است.
او با اشــاره به نوار صوتی تازه منتشر شده ظریف 
گفته:« من امروز خبرهایــی چنان نگران کننده 

شنیده ام که اگر حقیقت داشته باشد یا باید جان کری 
برکنار شود و یا اینکه استعفا کند. دیگر بس است.«

در مقابــل این انتقادها جان کــری با توییتی از 
خود دفاع کرده و اتهام لو دادن اطالعات نظامی 

اسراییل به ظریف را رد کرده است.
او نوشته:« می توانم به شما بگویم که این داستان 
و این ادعاها بدون شک نادرست است. این اتفاق 
هرگز - چه زمانی که وزیر خارجه بودم و چه پس 

از آن - اتفاق نیفتاده است.«
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم 
دیــروز در واکنش به انتقادات علیه جان کری با 
دفاع از او گفته:« اگر به گزارش های رســانه ای 
آن زمان مراجعه کنید، متوجه خواهید شــد که 
این موضوع )حمالت اســراییل به مواضع ایران 
در سوریه( قطعاً محرمانه نبوده است و دولت های 
درگیر در این مســاله به طور علنــی درباره آن 

صحبت کرده اند.«

جان کری به دردسر افتاد

بازتاب

روحانی با انتقاد از 
سیاسی کردن بورس:

اظهارات نسنجیده بر بازار 
تأثیر می گذارد

رئیس جمهور با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت 
از بازار ســرمایه به عنوان یک سیاست اصولی و 
همیشگی، گفت: باید همراه با آموزش ها و ایجاد 
تمهیدات الزم، زمینه های حضور همراه با اعتماد 

مردم در بازار ســرمایه فراهم باشــد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دویست و 
بیستمین جلسه ستاد هماهنکی اقتصادی دولت 
روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. 
در این جلســه، گزارشی از وضعیت و شرایط بازار 
سرمایه از سوی رییس سازمان بورس کشور ارائه 
شد و راهکارهای پیشنهادی برای ثبات و رونق، 
ایجــاد آرامش و تعادل در این بــازار مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت. در این گزارش با تحلیل 

عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه، پیشنهادهایی 
بــرای تقویت این صندوق و افزایش نقش تعادل 
بخش آن در بازار ســرمایه ارائه و مورد بررســی 
و تصمیم گیــری قرار گرفت. حجت االســالم 
والمســلمین حسن روحانی در این جلسه با اشاره 
به نقش محیط سیاســی در عملکرد بازار سرمایه 
گفت: همچنــان که افق مثبت در فضای تولید و 
تجارت کشــور و رفع تحریم ها و محدودیت های 
خارجی وداخلی، محاســبات ســرمایه گذاران در 

بازار بورس را تحت تأثیــر قرار می دهد و آنها را 
به تقاضای بیشــتر در بازار و ســرمایه گذاری در 
واحدهای تولیدی کشــور تشویق می کند، رئیس 
جمهور سیاسی کردن بازار ســرمایه و ورود غیر 
کارشناسی فعاالن سیاسی در اظهار نظر نسبت به 
بورس را از مشکالت امروز بازار سرمایه برشمرد 
و گفت: بازار سرمایه، بازار بسیار حساسی است و 
برخی اظهار نظرهای نسنجیده می تواند بر شرایط 

این بازار تأثیر گذار باشد.
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اقتصاد

مجتمع پتروشیمی
که ورامین را می بلعد!

با توجه به نیاز فراوان صنعت پتروشیمی به مصرف آب و 
همچنین بروز پدیده فرونشست زمین، صدور مجوز های 

جدید پتروشیمی باید با دقت بیشتری انجام شود.
صنعت پتروشــیمی یکی از مهمترین نماد های توسعه 
یافتگی در کشور های دارنده نفت است که باید در صدور 

مجوز های آن دقت ویژه ای داشت.
اواخر آذرماه بود که برای نخســتین بار، حســین نوش 
آبادی نماینده مردم شهرســتان های ورامین، قرچک و 
پیشوا در مجلس شورای اسالمی از برخی تالش ها برای 
صدور مجوز احداث یک مجتمع جدید پتروشــیمی در 

شهرستان ورامین از توابع استان تهران پرده برداشت.
او بیان کرد: در دومین جلســه پیگیری احداث مجتمع 
پتروشیمی در شهرستان ورامین که در دفتر وزیر نفت با 
من برگزار شد، با توجه به آمادگی بخش خصوصی برای 
اجرای طرح تولید محصوالت پتروشیمی در شهرستان 

ورامین، دستور اولیه توسط زنگنه وزیر نفت صادر شد.
بدون شــک احداث یک مجتمع جدید پتروشــیمی در 
کشــور می تواند عالوه بر تامین بخشــی از نیاز صنایع 
داخلی به محصــوالت آن، کمک شــایانی نیز به رفع 
معضل بیکاری داشــته باشــد، اما این موضوع با مکان 
یابی و امکان ســنجی مناســب برای صدور مجوز های 
جدید در این رابطه، تضادی ندارد.شهرستان ورامین طی 
ســال های گذشــته بنا بر دالیل مختلفی مانند افزایش 
شــدید قیمت مسکن در شــهر تهران، با ورود جمعیت 
انبوهــی همراه بوده که ســبب افت شــدید منابع آبی 
زیرزمینی این شهرستان شــده است. اتفاقی که پدیده 
فرونشســت زمین را نیز همراه با خــود در این منطقه 
به وجود آورد.این پدیده شــوم یعنی فرونشست زمین، 
آثار زیان باری را برای صنعت و کشــاورزی شهرستان 
ورامین به همراه داشته، به طوری که روز بیست و سوم 
آذرماه، غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، رئیس ســازمان 
نقشه برداری در نشســت امضای تفاهم نامه همکاری 
میان این ســازمان و سازمان مدیریت بحران کشور، در 
گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، در این باره بیان کرد: نمی دانم به چه 
دلیلی در بحث فرونشست ها در کشور ما این همه تعارف 
می شود؟ وزیر جهاد کشاورزی باید برای کشت محصول 
در دشت ورامین فکر دیگری کند؛ ریل قطار این منطقه 

نیز اکنون با مشکل مواجه است!
بنا بر دالیل بیان شده، از مسئوالن شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی پیگیر ماجرا شــدیم. بهزاد محمدی، معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره پتروشیمی ورامین اظهار 
کرد: این موضوع در حد مذاکره و گفتگو اســت و هنوز 
مجوزی صادر نشده؛ توصیه وزیر نفت این بوده که اگر 
سرمایه گذاران حوزه شهرستان ورامین بتوانند خوراکی 
که در نقاط مختلف کشور داریم را به این منطقه بیاورند، 

می توانند در طرح های پایین دستی فعالیت کنند.
او افــزود: برای صدور مجوز های جدید، تغییر رویه داده 
ایم و نقشه توســعه صنعت پتروشیمی ترسیم و تکمیل 

شده است.
محمدی ادامه داد: هر فردی قصد ســرمایه گذاری در 
حوزه پتروشیمی داشته باشد، باید در محدوده این نقشه 
قرار بگیرد. اینطور نیست که ما برای هر فرد، بخواهیم 
یــک مدل متنوع ارائه کنیم. یعنی ما یک نقشــه جامع 
داریم و ســرمایه گذار باید آن قسمتی از پازل را که ما 

می گوییم، تکمیل کند.
معاون وزیــر نفت در پایان گفــت:  آب، خوراک مورد 
نیاز، مسائل منطقه ای، بازار فروش و سایر مسائل برای 
ایجاد یک مجتمع جدید پتروشیمی، در این پازل در نظر 

گرفته شده است.
شــهرام رضایی مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی نیز، روز سه شــنبه 28 آبان ماه در نشست 
 تخصصی طرح های حوزه نفت و انرژی منطقه آزاد قشم، 
ضمن اشــاره به طرح های این صنعــت که روی کاغذ 
مانده اند، بیان کرد: ما برای رفع بســیاری از مشکالتی 
پیش روی صنعت پتروشیمی و تعریف پروژه های جدید 
نقشه راهی برای  سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در 
دست تهیه داریم که طی روز های آینده منتشر می کنیم 
و در این نقشه راه، همانطور که  برای سرمایه گذار فرش 
قرمز پهن می کنیم نقاط پرریسک و تاریک را هم روشن 
می کنیم تا ســرمایه گذار با اطمینان خاطر بیشــتری  به 
سرمایه گذاری در پروژه های جدید پتروشیمی اقدام کند.  

با توجه به مشــکل افت شــدید منابع آبــی زیرزمینی 
در دشــت ورامین و پــرآب طلب بــودن یک مجتمع 
پتروشــیمی، صدور چنین مجوزی در دشت ورامین نه 
تنها نمی تواند کمک خاصی به شــرایط اقتصادی باشد، 
بلکه آثاری را به همراه خواهد داشــت که شــاید بتوان 
گفت اوضاع اقتصادی حداقل شهرســتان ورامین را به 

هم خواهد ریخت.
منبع: باشگاه خبرنگاران  

تحلیل روز
 چه کسی پاسخگوی فاسد شدن چندین 

هزارتن میوه است؟
سوء مدیریت پرتقالی مسئولین!

چندین هزار تن میوه تنظیم بازاری شب عید به دلیل عرضه 
نشدن به بازار در انبارها فاسد شده اند و با وجود اینکه رئیس 
نظام صنفی کشــاورزی معتقد است همه مسئولیت های بعد 
از تولید یعنی عرضه و فروش و ... با وزارت صمت اســت اما 
رئیس اتاق اصناف می گوید دپوی مقداری میوه در انبارها و 
ســردخانه ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب 

عید ندارد.
چندی پیش رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران در گفت وگو 
با یکی از رســانه ها از فاسد شدن هزاران تن پرتقال و سیب 
تنظیم بازاری شــب عید که در انبارها دپو شده اند خبر داد و 
اعالم کرد با وجود اینکه شب عید به دولت هشدار دادیم تا 
میوه های تنظیم بازاری را ارزان تر وارد بازار کند اما هشدارها 
جدی گرفته نشــد و برای اینکه این میوه ها با نرخ باالتری 
عرضه شــود آنها را وارد بازار نکردنــد و حاال این پرتقال ها 

فاسد شده اند.
موضوعی که رئیس اتاق اصناف تهران به آن واکنش نشان 
داد و اعــالم کرد که وزارت صمت مســئولیت فروش میوه 
تولید شده را ندارد و موضوعی که به ستاد تنظیم بازار در این 
خصوص مربوط اســت بحث خرید و تأمین برخی اقالم، از 
جمله میوه برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف 

قیمت هاست.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه دپوی مقداری میوه در 
انبارها و ســردخانه ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار 
میوه شــب عید ندارد، اظهار کرده اســت که دپوی میوه در 
سردخانه ها با تنظیم بازار میوه شب عید مربوط نیست. این دو 
موضوع کاماًل جدا از یکدیگر هستند. ستاد تنظیم بازار برای 
جلوگیری از سواستفاده سودجویان و دالالن با تأمین برخی 
کاالها و اقالم، وظیفه دارد تا این اقالم را با قیمت مناسب به 
بازار عرضه کند که این هدف در ایام عید حاصل شد و شاهد 
عرضه میوه های شب عید به میزان کافی و با قیمت مناسب 
در بازار بودیم و این موضوع ربطی به دپو میوه های موجود در 
سردخانه ها و انبارها ندارد. مقصر این اتفاق خریدارانی هستند 
که میوه را در انبارها و سردخانه ها دپو کردند و حاضر نبودند 
در زمانــی که تقاضا در بازار وجود داشــت، میوه را با قیمت 
مناســب و پایین عرضه کنند و حاال که تقاضای این اقالم 
کاهش پیدا کرده اســت، با تهدید فســاد میوه روبرو شدند. 
دراین راستا محمد شــفیع ملک زاده_ رئیس نظام صنفی 
کشــاورزی در پاسخ به این ســؤال که مقصر اصلی فاسد 
شدن چندین هزارتن سیب و پرتقال چه کسانی هستند؟ به 
ایســنا گفت: در سال 1391 قانون گذاران در مجلس قانون 
تمرکز وظایف بخش کشاورزی را مصوب کردند و طبق این 
قانون مقرر شد که کلیه وظایف بخش کشاورزی در دستگاه 
متولی یعنی وزارت جهاد کشــاورزی باشد. از سال 1393 تا 
اوایل سال 1398 تمام وظایف مربوط به بخش کشاورزی با 
وزارت جهاد کشاورزی بود ولی متاسفانه عده ای به بهانه های 
مختلــف تالش بر این کردند که وظایــف و اختیارات را به 
وزارت صمت منتقل کنند.وی ادامه داد: حدود 2 ســال که 
وظایف عرضه و بازرگانی محصوالت کشــاورزی به وزارت 

صمت واگذار شده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد: قانون به صراحت 
مشــخص کرده بود که کلیه وظایف بازرگانی بایســتی بر 
عهده وزارت جهاد کشــاورزی باشد و تا زمانی این وظایف 
بــا وزارت جهاد بود هرچند کند اما مشــکالت رو به مرتفع 
شدن بودند. متاسفانه از زمانی که وظایف بازرگانی به وزارت 
صمت واگذار شــده نه تنها مشکالت این بخش حل نشده 
بلکه وضعیت عرضه و بازرگانی محصوالت کشاورزی بدتر 
هم شده است.وی در ادامه تصریح کرد: قبل از عید سیب و 
پرتقال و میوه های شــب عید با قیمت های باالیی وارد بازار 
شد و مردم هم که توان خرید نداشتند از آن استقبال نکردند. 
از طرفی وزارت صمت نتوانســت میوه هایی را که خریداری 
کــرده به اندازه کافی در اختیار اســتان ها قرار دهد و بخش 
عظیمی از میوه ها در انبارها و سردخانه ها ماند و زمان مصرف 

این میوه ها نیز تمام شد.
وی با بیان اینکه تولید با وزارت جهاد کشــاورزی و عرضه، 
نگهداری، فروش و صادرات محصوالت کشاورزی با وزارت 
صمت است، گفت: کلیه بازارچه ها، میادین میوه و تره بار و 
خرده فروشــی ها در اختیار وزارت صمت است و هیچ اهرم 
قانونی در اختیار وزارت جهاد نیســت که مسئولیت اینکار را 
برعهده بگیرد. ولی متاسفانه وزارت صمت توپ را در میدان 
وزارت جهاد کشــاورزی می اندازد. وزارت جهاد فقط وظیفه 
تولیــد دارد که بیش از نیاز مردم هم تولیدات صورت گرفته 

است. 
ملک زاده به صادرات محصوالت کشــاورزی نیز اشاره کرد 
و گفت: متاســفانه یا صادرات به طور کلی قطع شــده یا به 
حداقل رسیده است. محصوالت بیش از نیاز در کشور تولید 
می شــود و بازار داخل هم کشش ندارد از آن طرف صادرات 
هم صورت نمی گیرد. مسئوالن باید در امر صادرات تسهیل 
گری انجام دهند تا بتوانیم به کشــورهای عراق، افغانستان، 
پاکســتان و کشــورهای خلیج فارس صادرات انجام دهیم 
ولی متاســفانه چون برای صادرات برنامه درســتی نداریم 

محصوالت در انبارها باقی می ماند.

گزارش

شاخص وابستگی جمعیت ایران در سال 
98 به نزدیــک 45 درصد رســید، این 
رقم باالترین عددی است که برای این 
شاخص در ســال های دهه 9۰ به ثبت 

رسیده است.
طبق آخرین آمار منتشــر توســط مرکز 
آمار نرخ وابســتگی جمعیت در سال 98 
معادل 44.8 درصد به ثبت رســید. روند 
این شــاخص از سال 91 به بعد هیچگاه 
نزولی نبوده و از ســال 94 تا کنون دائمًا 
در حال افزایش بوده اســت. با توجه به 
اینکه نرخ زاد و ولد در چند سال گذشته 
بسیار پایین بوده است، می توان افزایش 
در وابستگی جمعیت در سال های اخیر را 
مترادف با پیر شدن جمعیت ایران دانست. 
افزایش در این شاخص می تواند عواقب 
سوئی برای اقتصاد و جامعه ایران داشته 
باشد که در این گزارش به برخی از آن ها 

پرداخته شده است.
شاخص وابستگی جمعیت ��

از مهم ترین شاخص های جمعیتی  یکی 
که مربورط به نیروی انســانی می شود، 
شــاخص وابســتگی جمعیت است. در 
بســیاری از تحلیل هــای اقتصــادی و 
اجتماعی از این شــاخص استفاده شده 
و حتی برخی بررســی این مــورد را در 
تحلیل های آینده نیز مؤثر می دانند. این 
شــاخص از تقسیم جمعیت خارج از سن 
کار، بــر جمعیت حاضر در ســن کار به 
دست می آید. به بیان دیگر این شاخص 
بیان می کند جمعیتی که خارج از سن کار 
هستند به جمعیتی که توانایی کار کردن 

را دارند، وابسته هستند.
سن فعالیت اقتصادی در ایران از 15 سال 
تا 65 سال است. برای محاسبه شاخص 
وابستگی جمعیت در ایران باید جمعیت 
زیر 15 ســال و 65 ســال به باال را بر 
جمعیت باالی 15 ســال تا زیر 65 سال 

تقسیم کنیم.
افزایش وابستگی جمعیت در دهه  ��
90

شاخص وابســتگی جمعیت در ایران در 
ابتدای دهه 9۰ در رقم 41.5 درصد قرار 
داشت که در ســال 91 به 4۰.9 درصد 
رسید و برای 3 سال پیاپی در همین عدد 
باقی ماند. اما از سال 94 افزایشی جزئی 
در این شــاخص پدیدار شــد و در سال 
95 ایران با جهشــی جدی در شــاخص 
وابســتگی جمعیت مواجه گشت و این 

عدد به 43.1 درصد رسید.
روند صعودی که در ســال 94 آغاز شده 
بود تا ســال 98 نیز ادامــه یافت و این 

شــاخص به 44.8 درصد رسید. به بیان 
دیگــر چنانچه جمعیت ایران را به ســه 
قسمت تقسیم کنیم، حدود یک سوم آن 
خارج از سن کار یا فعالیت اقتصادی قرار 

دارند.
چــه تلقــی از افزایــش شــاخص  ��

وابستگی در ایران می توان کرد؟
افزایش در شــاخص وابستگی جمعیت 
عموماً نمی تواند خارج از دو حالت باشــد. 
در حالت نخست می توان این افزایش را 
ناشی از رشد جمعیت و افزایش نرخ زاد و 
ولد دانست، چراکه با افزایش فرزند آوری، 
جمعیت زیر 15 سال افزایش می یابد. در 
حالــت دوم نیز این افزایــش را می توان 
متأثر از افزایش جمعیت مســن کشــور 
تلقی کرد، به بیان دیگر پیر شدن جمعیت 
می تواند از علت هــای مهم افزایش نرخ 

وابستگی جمعیت باشد.
با توجه به اینکه در چندین سال گذشته 
ایران نرخ رشــد جمعیت و نرخ زاد و ولد 
بســیار کند بوده اســت، می توان تا حد 
زیادی افزایش وابستگی جمعیت در دهه 
گذشته را به علت پیر شدن جمعیت ایران 

دانست.
در  �� جمعیتــی  بیشــتر  وابســتگی 

روستاها
بررســی شاخص وابســتگی جمعیت بر 
حســب مناطق شهری و روستایی نشان 
می دهد که وابستگی جمعیت در مناطق 
روستایی بیشــتر از مناطق شهری است. 
نرخ وابستگی جمعیت بنا به آخرین آمار 
منتشر شــده در مناطق شهری کشور در 
سال 98 معادل، 42.2 درصد بوده است. 
این درحالیست که همین شاخص برای 
مناطق روســتایی 53 درصد در سال 98 
به ثبت رسیده اســت. روند این شاخص 
در دهــه 9۰ بــرای مناطق شــهری و 
روستایی ها دقیقاً به مانند روندی است که 
کل کشور طی کرده است. بنا به این آمار 
می توان نتیجه گرفت روســتاهای کشور 

نسبت به شهرها، جمعیتی مسن تر دارند.
عواقب افزایش شاخص وابستگی  ��

جمعیت برای اقتصاد ایران
همانگونــه که گفتــه باال رفتــن نرخ 
وابســتگی جمعیت می تــوان تحلیلی از 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد. 
همچنین می توان تا حدودی مسیری که 
در آینده متصور اســت را گویا باشــد و 
عواقب تغییرات این شــاخص را در آینده 
بیــان کند. از همیــن رو در این گزارش 
به بررســی چند مورد از عواقب افزایش 
افزایش وابســتگی جمعیت در  شاخص 
ایران پرداخته شــده است. این مشکالت 

عبارت است از؛
افزایش هزینه های دولت ��

با توجه به این کمک هایی که به ســنین 
باالی 65 سال تحت عنوان پرداخت های 
اجتماعی( می شــود  انتقالی )کمک های 
نســبت به سایر سنین بیشــتر است در 
نتیجــه با افزایش وابســتگی جمعیت و 
جمعیت باالی 65 سال، هزینه های دولت 
نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به این 
اینکه افراد مســن بیشتر از خدمات بیمه 
و درمانی اســتفاده می کنند، از این ســو 
نیز باعث افزایش مخــارج دولت خواهد 
شد. همچنین با ورود جمعیت کثیری به 
کهنسالی به نظام تأمین اجتماعی کشور 
نیز فشارهای زیادی از جهت تأمین حقوق 

بازنشستگان و غیره وارد خواهد شد.
کاهش درآمدهای مالیاتی ��

زمانی که افراد زیادی از ســن کار خارج 
می شوند باعث خواهند شد تا افرادی که 
توانایی شاغل شــدن دارند کاهش یابند 
کــه در نتیجه به طور کلی باعث کاهش 

جمعیت شاغل کشور خواهد شد.
از سوی دیگر وقتی افراد کمتری شاغل 
باشند، توانایی دولت در وصول مالیات کم 
شده و منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی 
دولت خواهد شد. از طرفی هم مالیات بر 
درآمدی که بر بازنشستگان بسته می شود 

کم تر از ســایرین است که سبب خواهد 
شد که درآمدهای مالیاتی دولت کاهش 

پیدا کند.
با توجه به شــرایط کنونــی که هر چه 
ســریع تر اقتصاد و دولت ایران بایســتی 
برای تأمیــن هزینه های خــود باید به 
ســمت وصول درآمدهای مالیاتی برود تا 
درآمدهای نفتی، این رخداد می تواند روند 
اصالحات ساختاری بودجه در ایران را با 

مشکالتی مواجه سازد.
افزایش فشــار بر تولید کنندگان و  ��

رشد اقتصادی
همانگونه که گفته شد با افزایش شاخص 
وابســتگی جمعیت، در آمدهای مالیاتی 
دولت کاهش پیدا می کند. زمانی که دولت 
در درآمد زایی خود دچار مشــکل شــود، 
ناچار می شــود از جمعیت شــاغل کشور 
مالیات بیشــتری دریافت کنــد تا بتواند 
هزینه هــای خود را تأمین کند. با افزایش 
مالیات ها به تولید کننده فشار وارد شده و 
باعث کاهش انگیزه او برای تولید خواهد 
شــد. همچنین با کاهش جمعیت حاضر 
در ســن کار، نیروی کار کاهش یافته و 
بنگاه ها مجبور به با باال بردن دســتمزد 
برای رقابت با بنگاه های دیگر برای جذب 
نیروی کار خواهند شد. با افزایش دستمزد 
هزینه های تولید هم بــاال رفته و باعث 
اختالل در رشــد اقتصادی خواهد شــد. 
البته در شــرایط کونی کشور با توجه به 
باال بودن جمعیت بیکاران این امر صدق 
نمی کند، اما در آینده این امر می تواند به 

اقتصاد ایران ضرباتی را وارد کند.
پنجره جمعیتی ایران در حال بســته  ��

شدن؟
عوامل ذکر شــدن تنها چنــد نمونه از 
مشــکالتی اســت که باال رفتــن نرخ 
وابستگی جمعیت می تواند برای ایران و 
اقتصاد کشــور به وجود آورد. با توجه به 
آمارها، ایران در حال از دست دادن فرصت 
طالیی بود که با ایجاد پنجره جمعیتی به 
وجود آمده بود. پنجره جمعیتی )افزایش 
نیروی کار در ســن کار و جمعیت فعال 
اقتصادی( که ناشی از افزایش زاد ولد در 
دهه 6۰ ایجاد شــده بود، می توانست در 
ایران بسیار به افزایش بهره وری اقتصاد 
ایران و همچنین ســرمایه انسانی برای 
رشــد و توســعه اقتصادی کشور منجر 
شــود، ظاهراً در حال بسته شدن است. 
الزم اســت هرچه سریع تر از فرصتی که 
برای استفاده از پتانســیل انسانی ایران 
باقی مانده است، استفاده شود. در غیر این 
صورت به گفته کارشناسان طی چندین 
ســال آینده جمعیت ایران پیر شده و این 

فرصت از دست خواهد رفت.

هشدار یک شاخص درباره وضعیت جمعیتی ایران

غبار پیری بر بازار کار ایران
شهریار صادقی

مهفام سلیمان بیگی

تسهیالت گران چالش تولید کنندگان
صدای اعتراض برخی دریافت کنندگان تسهیالت از صندوق توسعه ملی به گوش می رسد

شــرایط دشوار اقتصادی این روزها موجب شده 
تا تسهیالت با ســود 1۰ درصدی کشاورزان و 
صنعتگران از صندوق توسعه ملی به تسهیالت 
24 درصدی شــبکه بانکی تبدیل شود. اتفاقی 
که ظاهراً متقاضیان وام را در ســیکل بی پایان 
تســویه یک وام بــا دریافت وامــی دیگر گیر 

انداخته است.
اخیراً صدای اعتراض برخــی دریافت کنندگان 
تســهیالت از صندوق توســعه ملی از گوشه و 
کنار شنیده می شود. کشــاورزان یا صنعتگرانی 
که در سیکل تسویه اقساط تسهیالت اولیه شان 
با تســهیالتی دیگر اســیر شــده اند و تورم و 
افزایش لحظه ای قیمت ها آن ها را متضرر کرده 
اســت، این بار به بیش از دوبرابر شــدن نرخ 

تسهیالتشان توسط بانک ها معترضند.
تسهیالت مقرون به صرفه پردردسر ��

طبق اساســنامه صندوق توســعه ملی از محل 

منابع آن، تسهیالت در دو بخش ارزی و ریالی 
به فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و 
بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی 

غیردولتی پرداخت می شود.
تسهیالت صندوق توسعه ملی معمواًل براساس 
ضوابط تعیین شــده در قوانین بودجه در اختیار 
متقاضیان در حوزه های پیشنهادشــده از سوی 
دولت قرار می گیرد. یکی از مهم ترین امتیازات 
این تســهیالت نرخ بهره آن هاست که عمومًا 
کمتر از 1۰ درصد اســت و در مقایســه با نرخ 
18 درصدی تســهیالت بانکی برای متقاضیان 
و فعاالن حوزه های مختلف اقتصادی مقرون به 

صرفه است.
البته گرفتن این تسهیالت مشکالت خاص خود 
را دارد. مثاًل دریافت کنندگان وام در صورتی که 
نتوانند ســر موعد مقرر اقساط خود را پرداخت 
کنند، نمی توانند از امهال های قانونی اســتفاده 
کنند. چرا که براساس دستور دولت به دلیل این 
که متقاضی یک بار در قالب این تســهیالت از 

مشوق و یارانه استفاده کرده است، نمی تواند از 
امهال استفاده کند.

از دیگر مســائل این تســهیالت که مشــکل 
ساز هم شــده ترکیب آن با منابع بانکی است. 
تسهیالت صندوق توسعه ملی معمواًل در اختیار 
بانک هــای عامل قرار می گیــرد و بانک طرف 

قرارداد این صندوق به حساب می آید.
تبدیل سود ۱0 درصدی به ۲۴ درصدی ��

نرخ بهره تســهیالت صندوق توســعه ملی در 
بخش های مختلف متفاوت اســت. معمواًل 5۰ 
درصــد اعتبارات را صنــدوق و 5۰ درصد بقیه 
را بانــک فراهم می کند. بدین ترتیب نرخی که 
صندوق تعیین می کند با نرخ مصوب بانک ادغام 
می شــود. مثاًل اگر نرخ تسهیالت صندوق 1۰ 
درصد باشــد و نرخ تسهیالت بانک 18 درصد، 
تســهیالتی که به متقاضی پرداخت می شود با 
توافق نامه هایی  نرخ بهره 14 درصد اســت.در 
که بین صندوق توســعه ملی و بانک ها منعقد 
می شــود، بانک ها ضامن بازگشــت تسهیالت 

پرداخت شده به متقاضی هستند. پس زمانی که 
متقاضی نتواند تسهیالت را پرداخت کند، بانک 
سهم صندوق توسعه ملی را از اعتبارات داخلی 
خودپرداخت می کند. امــا زمانی که می خواهد 
تسهیالت را از متقاضی بگیرد با نرخ خود بانک 

از متقاضی درخواست می کند.
در واقع بانک ها مدعی هســتند بــه دلیل این 
که بازپرداخت ســهم صندوق توسعه ملی، در 
صورتی که دریافت کننده و کشاورزان در موعد 
مقــرر پرداخت نکنند، از منابــع داخلی بانک ها 
کسر می شود، نرخ تســهیالت از 12 درصد به 
18 درصــد تغییر می کند و عالوه بر این جریمه 
دیرکرد 6 درصد را نیز مطالبه می کنند که جمعًا 
می شود 24 درصد و به کشاورز یا صنعتگر فشار 

زیادی می آورد.
درنتیجه کشاورز برای بازپرداخت این تسهیالت 
مجبور می شود مجدد تسهیالت 18 درصدی از 
بانک بگیرد تا بتواند بدهی معوق خود را بپردازد 

و این چرخه ادامه پیدا می کند.

رکوردشکنی تورم فروردین 
در تمامی دهک های درآمدی

بــرای دهک های  میانگین  تــورم  اقتصادنیــوز: 
درآمدی در فروردین مــاه از 3۷.5 درصد تا 45.8 
درصد متغیر بوده اســت. تورم به ثبت رسیده برای 
تمامــی دهک هــای درآمدی در اولین ماه ســال 
جاری در یکسال گذشــته بی سابقه بوده است.بر 
اساس گزارش منتشر شــده توسط مرکز آمار نرخ 
تــورم میانگین برای کل کشــور در فروردین ماه 

14۰۰،38.9 درصد به ثبت رســیده است. در بین 
دهک های مختلف درآمــدی، باالترین نرخ تورم 
بــرای دهک دهم با 45.8 درصد و پایین ترین رقم 
به ثبت رســیده هم به دهــک اول با 3۷.5 درصد 
تعلــق دارد. تــورم ماهانه به ثبت رســیده در ماه 
گذشته برای دهک های درآمدی از آنچنان اختالف 
برخــوردار نبوده، به طوری که این شــاخص تورم 
ماهانه بــرای دهک ها در بــازه 2.6 درصد تا 2.8 
درصد قرار داشته اســت. همچنین باالترین تورم 
مربوط به اقالم خوراکی نیز در دهک دوم با تورمی 

معادل 45.8 درصد به ثبت رســیده است. کمترین 
تورم اقالم خوراکــی نیز برای دهک دهم با 4۰.8 
درصد رقم خورده اســت. تورم اقالم غیر خوراکی 
نیز دهک های درآمدی از 29.8 درصد برای اولین 
دهک تا 4۷.1 درصد برای دهک دهم در نوســان 
بوده اســت.تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برای 
کل کشــور 49.5 درصد به ثبت رسیده است. تورم 
نقطه ای دهک هــای درآمدی از 49.3 درصد برای 
دهک ششم تا 52.۷ درصد برای دهک دهم، متغیر 
بوده است. باالترین تورم نقطه به نقطه برای اقالم 

خوراکی در اولین ماه ســال جــاری در دهک دوم 
و ســوم به طور مشــترک با 64.8 درصد رخ داده 
اســت. کمترین تورم نقطه ای اقالم خوراکی نیز با 
61.3 درصــد به دهک دهم تعلــق دارد.همچنین 
باالتریــن افزایش قیمت اقالم غیــر خوراکی در 
فروردین امسال نسبت به فروردین ماه سال 99 به 
ثروتمندترین دهک درآمدی با تورمی معادل 5۰.6 
درصد تعلق دارد. پایین ترین رقم به ثبت رسیده بین 
دهک ها برای همین شاخص تورمی در دهک اول 

با 3۷.2 درصد تورم، رقم خورده است.
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خطر قهرمان سازی از قربانیان خشونت

واکنش برخی افراد شناخته شده نسبت به آزار کودک حامی یک تیم 
فوتبال و ویدیوی منتشــر شــده از آن زنگ خطر دیگری را به صدا 
درآورده و آن خطر، »قهرمان سازی از یک کودک قربانی خشونت« 

و نابودی کودکی و آینده اوست.
از روز جمعه فضــای مجازی تحت تأثیر ویدیویی قرار گرفته که در 
آن پســربچه ای که طرفدار یکی از تیم های فوتبال کشورمان است، 
با تعصبی فراوان از تیمش دفاع کرده و حتی به قیمت کتک خوردن 
و آزارفیزیکی هم حاضر به برائــت از تیم موردعالقه اش و بدگویی 
درباره آن نمی شود. تا اینجای کار مخاطبان با یک کودک آزاری تمام 
عیار مواجهه شده اند که برابر قانون برای عامل یا عامالن، مجازات 
ســنگینی درنظرگرفته شده اســت؛ اما واکنش برخی افراد شناخته 
شــده نسبت به این کودک آزاری و ویدیوی منتشر شده از آن زنگ 
خطر دیگری را به صدا درآورده و آن قهرمان ســازی از یک کودک 
قربانی خشــونت و نابودی کودکی و آینده اوست.متاسفانه در میان 
واکنش هایی که نسبت به این اقدام وحشیانه صورت گرفت از وزیر تا 
بازیکن فوتبال و حتی کاربر کمتر شناخته شده فضای مجازی، تصویر 
این کودک را بدون پوشش چهره منتشر کرده و به ستایش از فرد آزار 
دیده پرداختند. واقعیت این است که گرچه تعصب این کودک در دفاع 
از تیم مورد عالقه اش برای طرفداران فوتبال دارای جذابیت اســت، 
اما هرگز نباید از اصل موضــوع که آزار یک کودک و نقض حقوق 
اولیه اوست، چشم پوشی کرد و متاسفانه در ماجرای این پسربچه این 
امر مهم مورد غفلت قرار گرفت تا جایی که کاربران بســیاری بیشتر 
از آنکه به موضوع کودک آزاری بپردازند به تقدیر و ســتایش از فرد 
آزاردیده روی آور شــده و عامل این رفتار را به حال خود رها کردند.

ســؤال اینجاست که قهرمان سازی از قربانی یک آزار و خشونت، آن 
هم صرفاً به دلیل آزاری که دیده چه اثر پیشگیرانه ای در جلوگیری از 
تکرار موارد مشابه درپی خواهد داشت؟ دیر یا زود افرادی این کودک 
را پیدا خواهند کرد و به دیدارش خواهند رفت که اگر باهدف جبران 
آسیب های روحی باشد، اقدامی ارزشــمند است، اما رسانه ای شدن 
تصاویر و فیلم های دیدار احتمالی فایده ای نخواهد داشت. آیا آنان که 
برای جذب کلیک، تماشــاگر و دنبال کننده بیشتر یا حتی از سر عدم 
آگاهی اقدام به رسانه ای کردن اقدامات بعدی و خبرسازی های متعدد 
از این کودک خواهند کرد، به پیامد اقدامشــان فکر کرده اند، اینکه 
ممکن است افرادی دیگر را نیز به این فکر بیاندازد که کاش ویدیویی 
از آزار ســاختگی خودشان را منتشــر کنند تا شاید امکان دیده شدن 
برایشان فراهم شود؟.آیا ماجرای مربوط به کودک کاری که مهمان 
برنامه ماه عسل شد و چند سال بعد نیز گفته شد دست به خودکشی 
زد، نمی تواند درس عبرتی باشــد برای آنکه از تکرار چنین اقداماتی 
بی فایده و قهرمان ســازی های کاذب در رسانه ها پرهیز کنیم؟.باید 
بپذیریم که مساله آزار کودکان با افزایش آگاهی اکثریت افراد جامعه 
و باالرفتن هزینه ارتکاب جرم برای عامل یا عامالن به ســمت حل 
شدن پیش خواهد رفت و در غیر اینصورت قربان صدقه رفتن و بیان 
جمالت حماسی و خلق شخصیت اسطوره ای برای فردی که قربانی 
آزار شده اگر مشکلی به مشــکالت قبلی اش اضافه نکند، چیزی را 
هم حل نخواهد کرد و این مهم را هم مســئوالن و افراد رسانه ای و 
هم شهروندان و کاربران فضای مجازی باید رعایت کنند. بهتر است 
بــه جای انداختن عکس یادگاری با آن کودک، اقدامات جدی برای 
ترمیم روحی او و دیگر افراد نظیرش انجام شده و اجازه داده شود تا 
به جای قهرمان و سوپر من بودن، تنها کودکی کند چرا که کودکی 

تکرار شدنی نیست.

بچه را »الی پر قو بزرگ کنید« 
تا به جایی نرسد!

این هنر نیست که فرزندانمان هرچه بخواهند برایشان فراهم کنیم، بچه 
اگر مشــکل و کمبود را تجربه نکند شخصیتش کامل نمی شود، باید 
امکاناتی را برای آنها تهیه کنیم که واقعاً به آن نیاز دارند نه چیزهایی که 

جّو جامعه و بازار ما را به آن سمت می کشاند!
این روزها مشغول آماده شدن برای استقبال از کوچولویی هستیم که 
خدا به ما هدیه داده است، خانومم می گوید »باید یک سیسمونی کامل 
و درجه یک برایش تهیه کنیم، نمی خواهم هیچی از بچه های فامیل 
کم داشته باشد«!توی بازار، سیسمونی از دو سه میلیون تا بیست سی 
میلیون تومان خرج برمی دارد اما نمی دانم آیا بچه ای که به دنیا می آید، 
برایش فرقی هم می کند که در یک اتاق چندمیلیونی زندگی می کند! 
یا این فقط چشم و هم چشمی ما بزرگترهاست!چند روز پیش با مادر 
خانومم برای خرید سیسمونی به بازار رفتیم تا دوری بزنیم، باورتان 
نمی شود دستگاهی بود با یک صفحه دیجیتال که برنامه ریزی می شد 
و بچه را در همه جهات با ســرعت های مختلف می چرخاند، تا بچه 
گیج شــود و بخوابد...وقتی زندگی روال عادی خود را دارد هرکسی 
می دانــد چقدر درآمد دارد و هزینه های او چه میزان اســت و بر این 
اساس برنامه ریزی و در واقع با نگاه به درون خانواده، هزینه را مدیریت 
می کند، اما کســی که چشــمش به زندگی دیگران است، نمی داند 
هدفش چیســت و حد مصرف او کجاســت، چون مصرف دیگران 
قابل پیش بینی نیســت و هرکسی الگوی مصرفی خود را می داند و 
از دیگران باخبر نیست.ممکن است امروز همسایه ما اتومبیلی داشته 
باشد و چند ماه دیگر مدل دیگری را؛ اگر نگاه ما به مصرف او باشد، 
نوعی سرگردانی برای ما ایجاد می شود، چنین فردی نه در مورد درآمد 
برنامــه دارد و نه درباره هزینه و از همین جا آشــفتگی در دریافت و 
پرداخت به وجود می آید؛ تا جایی که نظام و انسجام خانواده از هم فرو 
می پاشد،  در این رابطه گفته می شود 3۰ درصد طالق ها در کشور از 

آثار چشم و هم چشمی است.

نگاه روز

9 کار مهم در برابر ویروس 
جهش یافته هندی

»چهــار روز ، یک میلیون مبتالی جدید به ویروس 
کرونا »؛ این آخرین آمار هند است، کشوری که می 
گویند سیستم درمانی اش در آستانه فروپاشی است 
که اگر چنین شود، یک فاجعه بزرگ انسانی در دمین 
کشور پرجمعیت جهان رخ خواهد داد و متهم اصلی 

کرونای هندی است.
هند نخستین بار کرونای جهش یافته را تحت عنوان 
ژنوم B.1.61۷ مهر پارســال به پایــگاه داده های 
جهانی )GISAID( گزارش کرد. بنابراین، کرونای 
هندی نوظهور نیســت اما در روزهای اخیر، به طور 
عجیبی این ویروس گســترش یافته اســت و دلیل 
اش هنوز بر ما پوشــیده است. طبق اعالم مقامات 
بهداشــتی هند، حدود 6۰ درصد مبتالیان جدید )در 
ایالت هــای تحت مطالعه(  آلوده به این نوع جهش 

یافته اند.
سازمان بهداشت جهانی هنوز درباره این که ویروس 
هندی، تا چه اندازه کشنده است تحقیق می کند ولی 
فارغ از میران مرگبار بودن این ویروس، آنچه مسلم 
اســت، این که کرونای هندی، قدرت شیوع بسیار 
باالیی دارد. علت این امر نیز طبق اعالم ســازمان 
بهداشــت جهانی، »جهش مضاعف » است. ابتالی 
346۷86 هــزار نفر به کرونا تنهــا در یک روز )23 
آوریل( در هند، شــاهدی بر این مدعاســت. این در 
حالی اســت که یک ماه قبل از آن، تعداد مبتالیان  
4۷262 هزار نفر بود. به عبارت دیگر، طرف یک ماه، 
تعداد مبتالیان روزانه، بیش از ۷ برابر افزایش یافته 
است. بدیهی اســت در این مدت، امکانات درمانی 

متناسب با این مقدار رشد نکرده است.
دانشــمندان در ایــن باره تحقیق مــی کنند که آیا 
واکسن ها موجود می توانند در برابر کرونای هندی 
مصونیت ایجاد کنند یا خیر. تا کنون واکســن های 
ضد کرونا، در برابر انواع جهش یافته، دستکم بخشی 
از کارآمدی خــود را حفظ کرده و به ویژه از ابتال به 

درجات حاد کرونا جلوگیری کرده اند. 
احتمال دیگری که دربــاره کرونای هندی می رود 
این اســت که میزان آنتی بادی تولید شــده در بدن 
مبتالیان، 5۰ درصد کمتر باشد و این به معنی ایمنی 
کمتر و شیوع بیشــتر خواهد بود. به دلیل ناشناخته 
بودن ماهیت این ویروس و البته قدرت انتقال باالی 
آن، بســیاری از کشــورها پروازهای خود به هند را 
معلق کرده اند ولی تجربه یک ســال و اندی جهان 
نشان می دهد که ویروس های جهش یافته، باالخره 
راه خود را خواهند یافت و دیر یا زود در سراسر جهان 
گسترش می یابد.با توجه به این که ویروس هندی 
به طور جدی کشور ما را نیز تهدید می کند و قدرت 
ســرایت فوق العاده عجیب و بی ســابقه ای دارد، 

توصیه های زیر را جدی بگیرید:
    1- واقعاً تا جایــی که می توانید در خانه بمانید. 
دور همی ها را حتما لغو کنید. قدرت انتقال ویروس 
هندی چندین برابر ویروس انگلیســی است و قابل 
توجه این که ویروس انگلیســی هــم چندین برابر 

ویروس اولیه )چینی( قدرت سرایت دارد.
    کافی است چند ثانیه در مجاورت تنفس کسی قرار 
بگیرید که آلوده به ویروس هندی یا انگلیسی است!

    2- از دو ماسک استفاده کنید.
    3- حتمــاً با افراد دیگــر، فاصله یک و نیم تا دو 

متری را اعایت کنید.
    4- در آسانسور حرف نزنید.

    5- در محیط های سربسته، حتماٌ پنجره ها را باز 
بگذارید و تهویه مناسب داشته باشید.

    6- بعد از برگشتن به خانه، حتماً غرغره آب نمک 
)رقیق( کنید و آن را به حفره های بینی هم بکشید.

    ۷- قدرت سیســتم ایمنی خود را با خوردن میوه، 
ســبزی، دمنوش های مناســب گیاهی، داروهای 
تقویت کننده، باال ببرید تا در صورت ورود ویروس، 
بدن تان بتواند مقاومت کند و پیروز شود. خط دفاعی 

را خوب ببندید.
    8- بــا بروز اولین عالئم، به پزشــک مراجعه و 
درمان خود را شروع کنید. در این باره سستی نکنید. 
خیلی ها فقط بــه این خاطره فوت کرده اند که دیر 
نزد پزشــک رفته اند. تا بهبودی کامل، از قرنطینه 

خارج نشوید.
    9- با مشــورت پزشــک تان از برخی روش ها و 
داروهای مجرب و تاییده شده طب سنتی )مثل بخور( 

هم می توانید استفاده کنید.

رویداد

گــروه جامعه: نوع جدیــدی از ویروس 
کرونا پیدا شــده که اینبار منشأ آن هند 
اســت. مواردی از ابتال به این ویروس 
جهــش یافته در آلمان نیز دیده شــده 
اســت. این ویروش جهش دوگانه یافته 
و توانایی دور زدن آنتی بادی سیســتم 

ایمنی بدن و واکسن کرونا را دارد.
در هند شمار تازه مبتالیان به کووید-19 
به شدت افزایش یافته است. روزانه 2۷۰ 
هزار مورد ابتالی جدید در جمعیت یک 
میلیارد و 38 میلیونی این کشور به ثبت 
می رســد. هنوز مشــخص نیست نوع 
جدید جهش یافته یعنــی B.1.61۷ تا 
چه اندازه باعث افزایش شمار مبتالیان 
و ســرعت شیوع شده است، با این حال 
وجود نشــانه هایی این فرضیه را تقویت 
می کنند که به نگرانی های زیادی دامن 
زده اســت.در مورد بسیاری از کشورها، 
این گونه های جدید جهش یافته بودند 
که باعث افزایش صعودی شــمار تازه 
مبتالیان شــدند. برخی کارشناسان در 
مورد نوع جدید جهــش یافته ویروس 
کرونا که اولین بار در هند مشاهده شده، 
حتــی از یک »جهش بزرگ« ســخن 
می گویند که می تواند به سرعت منتقل 
و در قاره های دیگر منتشــر شود. یکی 
از کارشناسان آلمانی نسبت به گسترش 
شــدید این نوع جهــش یافته ویروس 
هشــدار داده و می گویــد: »یک فاجعه 
کوویدی در هند در حال وقوع اســت.« 
این نوع هندی ویروس را هم اکنون هم 
می توان در کشــورهای دیگر دید. برای 
نمونه در آلمان، بلجیم، بریتانیا، امریکا، 
آسترالیا و در ســنگاپور مواردی از ابتال 
ثبت شده اند. در بریتانیا بر پایه اطالعات 
وزارت بهداشــت و درمان این کشــور، 
تاکنــون ۷۷ مورد از ویــروس هندی 

مشاهده شده است.
چرا ویروس هندی خطرناک است؟ ��

در این ویروس جهــش دوگانه صورت 
گرفته است. این ویژگی ورود سارس-

کو 2 به بدن و ابتال به عفونت را آسان تر 
می کند و گفته می شود توانایی دور زدن 
آنتی بادی هایی را که سیستم ایمنی یا 

واکسن در بدن ساخته اند دارد؛ به همین 
دلیل می تواند در بدن با سرعت بیشتری 

پخش شود.
حتی گفته می شــود خطــر اینکه این 
ویروس جهش یافته بتواند افرادی را که 
پیش تر به کرونا مبتال شده یا در برابر این 
ویروس واکسینه شــده اند، دوباره مبتال 

کند، از جهش های دیگر بیشتر است.
ویژگی های ویروس هندی ��

E484Q/ جهش هــای نــوع هنــدی
E484K نامیــده می شــوند که برای 
پژوهشگران ناشناخته نیستند. آن ها پیش 
از ایــن هم در نوع جهش یافته افریقای 
 P1 1.353 و در نوع برزیلی.B جنوبــی
دیده شــده بودند. در برخی موارد وجود 
ایــن جهش ها حتی در نــوع بریتانیایی 

B.1.1.۷ هم به اثبات رسیده است.
برآوردهایی متفاوت ��

ســازمان جهانی صحت نوع هندی این 
 Variant of« ویروس را در شــاخه
interest« جــای داده اســت؛ یعنی 
آن را زیــر نظر می گیریــم، اما در حال 
حاضر نگران کننده نیست. داکتر جفری 
بارت، مدیر بخش بررسی های ژنومیک 
کووید-19 در مؤسســه »ولکام سنگر« 
هم می گوید، اینکه ایــن ورژن هندی 
در ماه های گذشته واقعاً به گونه نگران 
کننده ای انتشار پیدا نکرده، این احتمال را 
تقویت می کند که نوع هندی، به شدت 

B.1.1.۷ قابل انتقال نیست.
اما شمار کارشناسانی که به گونه ای دیگر 
به این نوع جهش یافته جدید می نگرند 

هــم کم نیســت. در ایالت مهاراشــترا 
در هند، نتایج بررســی تشکیل ساختار 
داخلی »دیان ای« نشــان می دهد که 
تاکنــون ابتالی 6۰ درصــد از بیماران 
بــه B.1.61۷ مربوط اســت. همزمان 
اما نهادهای رســمی صحــی و درمانی 
تأکید می کنند که شــمار این آزمایش ها 
آنقدری نیست که بتوان با قطعیت نتیجه 
گیری صریحی در این باره داشت که آیا 
 1.61۷.B افزایش موارد ابتــال واقعاً به

مربوط است یا خیر.
سرایت پذیری باالی کرونای هندی ��

در همین ارتباطعضو کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشــاره به قدرت انتقال 
باالی جهــش هندی ویــروس کرونا، 
گفت: توصیه اکید ما لغو کلیه پروازهای 
رفت و برگشــت به هند است تا زمانی 
که اطالعات بیشــتری از این جهش به 
دســت بیاوریم. دکتر مسعود مردانی در 
گفت وگو با ایســنا، درباره جهش جدید 
ویروس کرونا در کشور هند، گفت: این 
ویروس هنــدی دو جهش کروموزومی 
دارد و به عنوان ویــروس جهش یافته 
هندی قلمداد می شــود که می تواند در 
کشــور ما فاجعه ای به فاجعه های قبلی 
اضافه کند بــه همین دلیل توصیه اکید 
ما لغو کلیه پروازهای رفت و برگشت به 
هند است تا زمانی که اطالعات بیشتری 
از این جهش به دست بیاوریم.وی افزود: 
بر اساس گفته هندی ها انتقال این نوع 
جهش یافته از ویروس بســیار ســریع 
اســت. این در حالی است که نمی دانیم 

واکســن های کرونایی که اکنون تزریق 
می کنیم یا کســانی کــه پیش تر کرونا 
گرفتند نســبت به ویــروس جدید هم 

ایمنی خواهند داشت یا خیر.
به گفته مردانی، درمــورد میزان مرگ 
و میــر جهــش هندی ویــروس هنوز 

اطالعات بیشتری در دسترس نیست.
تــردد مســافر و کاال بــا کشــور  ��

هندوستان تا اطالع ثانوی ممنوع شد
عملیاتی  قــرارگاه  فرمانــده  همچنین 
مبارزه بــا کرونا در نامه ای به وزیر راه و 
شهرسازی با اشــاره به درخواست ظهر  
دیــروز  وزارت بهداشــت در خصوص 
ویروس کرونای جهــش یافته هندی، 
هرگونه تردد مســتقیم یا غیر مستقیم 
مســافر و کاال با این کشور را تا اطالع 
ثانوی ممنوع اعالم کــرد.در نامه دکتر 
رحمانی فضلی، وزیر کشــور و فرمانده 
قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، که روز 
گذشته برای مهندس اسالمی وزیر راه 
و شهرســازی ارسال شــد، با استناد به 
درخواســت واصله ظهر 4 اردیبهشــت 
ماه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی و دستور رئیس محترم جمهور، 
ناظر بر خطرات ویروس کرونای جهش 
یافتــه هندی، ضمن اعــالم ممنوعیت 
هر گونه تردد مســتقیم و غیر مستقیم 
مسافر و کاال از طریق مرزهای زمینی، 
هوائی و دریایی با کشــور هندوستان تا 
اطالع ثانوی، تصریح شــده است: لطفًا 
بدون فوت وقت وظــرف روزجاری، با 
همکاری دستگاه های مسئول، تمهیدات 
الزم دراین خصــوص معمول و نتیجه 
دراســرع وقت به قرارگاه اعالم شــود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، 
در این نامه، با یادآوری مسئولیت وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
نظارت بــر تحقق ممنوعیت یادشــده، 
تصریــح کرد: وزارت بهداشــت، درمان 
وآموزش پزشکی بعنوان مسئول نظارت 
برفرآیند اجراء، موظف است؛ متخلفین از 
این ابالغیه را بالدرنگ به مراجع قضایی 
معرفــی و نتایج امر را بصورت روزانه به 

قرارگاه عملیاتی اعالم نماید.

 آیا جهان در آستانه یک فاجعه  بزرگ کووید19  است؟

مهدی بابایی فاجعه کرونایی در هند

ایران در رتبه 99 معتبرترین پاسپورت های جهان
رتبه بندی جهانی پاسپورت ها و رتبه ایراندر تازه ترین رتبه بندی 
جهانی پاســپورت، ژاپــن همچنــان قوی ترین و افغانســتان 
ضعیف ترین گذرنامه را دارند. گذرنامه ایران نیز امسال با امکان 

دریافت ویزای فرودگاهی به عمان، دو رتبه صعود کرده است.
22۷ مقصد سفر در جهان وجود دارد که برای ورود به خاک آن ها 
باید گذرنامه داشــت. ورود به هیچ کشوری تضمین شده نیست، 
اما افزایش جابه جایی های جهانی باعث می شــود کشورهایی که 
معتبرترین گذرنامه را دارند تضمین و شانس بیشتری برای سفر 
داشته باشــند. از همین رو، در ســال های اخیر درخواست برای 

گذرنامه دوملیتی بیشتر شده است.
اطالعات تازه ای که شــرکت »هنلی پاسپورت ایندکس« منتشر 
کرده نشان می دهد کدام کشــورها با پایان یافتن پاندمی کرونا 
شــانس بیشتری برای سفر دارند. این اطالعات از طریق انجمن 
بین المللی حمل و نقل جهانی )یاتا( جمع آوری شــده اســت که 
مشــخص می کند چه تعداد از مقاصد سفر برای 199 پاسپورت 
در دســترس قرار گرفته اند. جایــگاه گذرنامه ها نیز براســاس 
شــاخص هایی چون نیاز نداشــتن به ویزا هنگام ســفر، امکان 
دریافــت ویزا در فــرودگاه و مرز و فرایند و مــدت زمان انتظار 
برای دریافت ویزا تعیین شــده اســت.با توزیع سریع تر واکسن 
این احتمال وجود دارد که بعضی از کشــورها از پاسپورت شــان 
امسال اســتفاده کنند، اما سؤال این است کدام کشور کلید ورود 
به بیشترین کشــورها را به خود اختصاص داده است.دانمارک و 
استرالیا رتبه پنجم این فهرست را به دست آورده اند؛ شهروندان 
این دو کشــور امکان سفر آســان و بدون ویزا به 189 کشور را 
دارند.ایتالیا، فنالند و اسپانیا با امکان سفر به 19۰ کشور، در رتبه 

چهارم این فهرست ایستاده اند.
کره جنوبی و آلمان که در رتبه ســوم قــرار گرفته اند، می توانند 

آسان و یا بدون ویزا به 191 کشور سفر کنند.
گذرنامه ســنگاپور با رتبه دوم این جدول، به 192 کشور امکان 
سفر آسان را دارد.ژاپن با امکان سفر به 193 کشور، همانند سال 

گذشته دارای قوی ترین پاسپورت جهان است.

نکتــه مهم این رتبه بندی، خروج انگلیس و آمریکا از فهرســت 
معتبرترین پاســپورت های جهان اســت؛ قدرت گذرنامه این دو 
کشور برخالف آن چه تصور می شود کاهش یافته است، به طوری 
که اکنون در رتبه هفتم این جدول قرار گرفته اند. شهروندان این 
دو کشــور امکان دسترســی به 18۷ را دارند. انگلیس و آمریکا 
آخرین بار در سال 2۰14 باالترین رتبه را داشتند. البته دلیل افت 
جایگاه گذرنامه این دو کشــور دقیق مشــخص نیست، اما این 
گمان می رود افزایش احساسات ضدمهاجرتی دولت های این دو 
کشــور و البته مدیریت ضعیف و مورد انتقــاد آن ها در ویروس 
کرونا، از اصلی ترین دالیل باشــد. این اطالعات همچنین نشان 
می دهد مقاصد مختلف ســفر در اروپا رتبه خود را تثبیت کرده و 

باالتر از آمریکا و انگلیس قرار گرفته اند.
بســیاری از کشورهای آسیایی از ســال 2۰۰6 به خاطر ضعیف 
بودن پاسپورت شان رنج می برند، اما ژاپن برای چند سال متوالی 
موفق شــده قوی ترین گذرنامه را در جهان داشته باشد. در 1۰ 
ســال گذشته، امارات متحده عربی نیز سعی کرده به کشورهای 
بیشتری امکان دسترسی بدهد و متعاقبًا شهروندانش امکان سفر 
آسان به 1۷4 کشور را به دست آورده اند، درحالی که قباًل به 6۷ 
کشور دسترسی داشتند.تالش های چین در سال های اخیر باعث 
جهش رتبه ای از 9۰ به 68 شــده اســت که به سیاست درهای 
باز این کشور به روی شــهروندان بیشتری از جهان برمی گردد. 
چینی ها اینک می توانند بــدون ویزا و یا با ویزای فرودگاهی به 

۷۷ کشور سفر کنند.

اما وضعیت در انتهای جدول تغییر چندانی نداشته است؛ سوریه، 
عراق و افغانســتان همچنــان ضعیف ترین گذرنامــه را دارند، 
شــهروندان این کشــورها امکان ســفر به کمتر از 3۰ کشور را 
دارنــد. هرچند، عراق که رتبه 1۰9 این جــدول را دارد، تالش 
می کند با آسان تر کردن شرایط مهاجرت و پذیرش اتباع خارجی، 

با این مساله مقابله کند.
گذرنامه ایران نیز با دو رتبه جهش در جایگاه 99 ایستاده است. 
در سال 2۰2۰ ایران رتبه 1۰1 را داشت. درحال حاضر با گذرنامه 
ایرانی می توان به 42 کشــور بــدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی 
)On arrival( ســفر کرد. این مقاصد شــامل آذربایجان، قطر، 
لبنان، ترکیه، ارمنستان، گرجســتان، عمان، سوریه )خاورمیانه(، 
ســریالنکا، مالدیو و ماکائو )چین(، کامبوج، مالزی، نپال، تیمور 
شرقی یا لسته از مستعمره های اندونزی )آسیا(، اکوادور، بولیوی، 
ونزوئال )آمریکا(، جزایر کوک، میکرونزی، نیووی، جزایر پاالئو، 
ســاموآ و تووالو )اقیانوسیه(، دومینیکا و هاییتی )کارائیب(، جزایر 
کیپ ورد، جزایــر کومورس، گینه بیســائو، کنیا، ماداگاســکار، 
موریتانــی، موزامبیک، روآندا، ســنگال، سیشــل، ســیرا لئون، 
سومالی، تانزانیا، توگو، اوگاندا و زیمبابوه )افریقا( است. در بیشتر 
این مقاصد ویزای فرودگاهی صادر می شود. البته تعداد زیادی از 
آن ها نیز جزو مقاصد ســفر ایرانی ها محسوب نمی شوند و پرواز 
مســتقیمی برای آن ها وجود ندارد.بررسی رتبه بندی گذرنامه ها 
نشان می دهد امسال اختالف اعتبار گذرنامه ها بیشتر شده است؛ 
مثاًل ژاپنی ها در مقایسه با شهروندان افغانستانی )که ضعیف ترین 
پاســپورت را دارند( به 115 کشور بیشــتر می توانند سفر کنند.

از جملــه عواملی که باعث اختالف فاصلــه در اعتبار گذرنامه ها 
شده، ویروس کرونا و مدیریت آن بوده است. پیش بینی می شود 
با تزریق گســترده واکسن در کشورهای پیشــرفته که اقتصاد 
ثروتمندتری دارند، مثل اتحادیه اروپا، امارات، انگلیس و آمریکا 
جابه جایی جهانی برای برخی کشورها آسان تر شود و شهروندان 
کشــورهای درحال توســعه، چون توزیع واکسن در آن ها کندتر 

است امکان کمتری برای گرفتن ویزا در آینده داشته باشند.

نقد روز

همکاری دانشمندان آمریکایی 
برای جلوگیری از یک فاجعه 

زیست محیطی در ایران

عصرایران:  محققان و دانشــمندان آمریکایی در 
احیای دریاچه ارومیه کــه یک برنامه بلندپروازانه 
برای جلوگیری از بروز یک فاجعه زیست محیطی 

در ایران است، مشارکت و همکاری دارند.
، وب سایت »یورک الرت« )EurekAlert( وابسته 

به انجمن پیشــرفت علم آمریکا با انتشار گزارشی 
با اعالم این مطلب نوشــت: در یــک اتفاق نادر، 
دانشــمندان و مهندسان منابع آب از ایران و ایالت 
یوتا آمریکا در یک تحقیق علمی جســورانه برای 
احیای یکی از بزرگترین دریاچه های شــور جهان 
همکاری می کنند. در این رویداد نادر اســاتیدی از 
دانشگاه های تربیت مدرس ایران و دانشگاه ایالتی 
یوتا با یکدیگر همکاری می کنند. آن ها با بررسی 
داده های 4۰ سال اخیر 8 شاخص مشخص برای 
سالمت دریاچه و اکوسیستم های فراوان آن تعریف 

کرده اند که جزییات یافته های آنها در آخرین شماره 
نشریه »هیدرولوژی: مطالعات منطقه ای« منتشر 
شده است. »سمیه سیما« اســتاد ایرانی دانشگاه 
تربیت مــدرس در این باره گفــت: »ما در نقطه 
اوج هستیم و هر مرحله مهم است. ما باید اکنون 
اقدام کنیم.«  در ســال 2۰18 او با کمک بورس 
تحصیلی »بنیاد خانواده سمنانی« به یوتا سفر کرد 
تا با » دیوید روزنبرگ« اســتاد منابع آب دانشگاه 
ایالتی یوتا همکاری کند. این اســتاد آمریکایی در 
زمینــه مدیریت یکپارچه و صرفــه جویی آب در 

حوضه رودخانه های غرب ایاالت متحده، از جمله 
رودخانه هایی که دریاچه های بزرگ نمکی را تغذیه 
می کنند- فعالیت دارد. پروفسور »وین وورتسبو«، 
»ســارا نول« و»کارین کترینــگ« از کالج منابع 
طبیعی » یــو اس یو کینی« نیــز در بخش های 
لیمولوژی و اکولوژی این تحقیقات چند رشــته ای 
همکاری کردند. بر اساس یکی از یافته های کلیدی 
این گروه مشترک، هدف گذاری برای یک سطح 
آب مشخص الزاماً مشکالت دریاچه ارومیه را حل 

نمی کند.
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حوادث

در آغوش کشیدن خواهر دوقلو 
پس از 36 سال جدایی

تست DNA دو خواهر دوقلو را که از هم جدا شده بودند پس 
از نزدیک به 4 دهه به هم رساند. »مولی سینرت« و »املی 
بوشنِل« پس از جداشدن از هم در دو خانواده متفاوت بزرگ 
شده بودند. مولی توسط یک خانواده در فلوریدا بزرگ شد و 
املی در پنسیلوانیا. این خوهران دوقلو در حالی بیش از 3 دهه 
از عمر خود را سپری کردند که هیچ یک اطالعی از دیگری 

و حتی از خانواده واقعی خود در کره جنوبی نداشتند.
کنجکاوی خواهر دوقلو برای یافتن ریشه اش ��

اما همه چیــزی زمانی که »ایزابل« دختر 11 ســاله املی 
برای انجام تســت DNA اقدام کرد دگرگون شــد. او دلش 
می خواســت تا با انجام این تست ریشــه اصلی خود را پیدا 
 DNA کند. ایزابل در این باره گفت: »من برای انجام تست
اقدام کردم، چون مادرم به فرزندی پذیرفته شــده بود و من 
می خواســتم تا اقوامم را پیدا کنم و بشناسم. در همین زمان 
 DNA مولی، خواهر املی نیز تصمیم گرفت با انجام تســت
در فلوریدا اطالعات بیشــتری در مــورد مادر واقعی خود به 
دســت آورد. داده های تست وی خویشــاوندی او با املی را 
تأیید می کرد. در نتیجه تســت آمده بود: »49.96 درصد از 
DNA شما با این فرد یکی است. احتمال شما خواهر باشید.«

این مطمئناً درســت نبود چراکه من خواهری نداشتم. با این 
حال املی بعداً متوجه شــد که این شــخص درواقع خواهر 
واقعی اش است. املی نیز که بی قرار بود اقدام به انجام تست 
DNA کرد و متوجه شــد که فردی که به دخترش معرفی 
شده در واقع خواهر دوقلوی خود او است. آن ها با هم تماس 
گرفتنــد، اما تصمیم گرفتند تا قبــل از دیدار حضوری هیچ 

تماس ویدئویی با یکدیگر نداشته باشند.
املــی لحظه دیدار با خواهر دوقلویش را یکی از شــادترین 

لحظات زندگی خود توصیف کرد.

دستگیری 2 کودک کولی
به اتهام 60 فقره سرقت

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از دستگیری 2 کودک 
کولی که با سوء استفاده از احساســات شهروندان اموال آنان 
را ســرقت می کردند، خبر داد و گفت: تا کنون 6۰ مال باخته 
شناسایی شده است. جلیل موقوفه ای بیان داشت: روز گذشته 2 
کودک کولی 6 و 13 ساله که در تقاطع خیابان کارگر و فاطمی 
دست فروشی می کردند به اتهام سرقت گوشی بازداشت شدند.

وی ادامه داد: شیوه ســرقت این 2 کودک به این صورت بود 
که گوشی رانندگان پشت چراغ قرمز را می قاپیدند و پا به فرار 
می گذاشتند. رئیس پلیس پیشگیری تهران ابراز داشت: این 2 
کودک بعد از دســتگیری به دادسرای اطفال معرفی و از آنجا 

راهی بهزیستی شدند.

کشف هولناک در خانه متروکه! 
شکارچیان ارواح چه دیدند؟! 

تیم شــکارچی ارواح در شــمال ولز اقدام به بررسی یک خانه 
قدیمی متروکه و مخوف می کنند. کشف آنها شوکه کننده بود.

از بزرگترین و مهم ترین ســؤاالت بشر در طول زندگی وجود یا 
عدم وجود ارواح » در زندگی و خانه ما می باشــد که بی شک 
یکی از چالش برانگیز ترین ســوالت بشر است که هنوز پاسخ 

قطعی و دقیق آن ثبت نشده است. 
بــا این حال هر چند مدت یکبار شــاهد انتشــار یافتن برخی 
مستندات هستیم که نشان دهنده وجود ارواح در خانه هستند! 
اما طبیعتاً برخی بر این باورند که این مستندات کاماًل ساختگی 
می باشــند و برخی دیگر آنها را کاماًل واقعی می دانند که اخیراً 
تصاویر و شواهد شوکه کننده ای از یک خانه متروکه 2۰۰ ساله 
توســط یک تیم محقق رونمایی شد که توانست برخی نظرات 
را تغییر دهد! از قرار معلوم تیم شــکارچی ارواح در شــمال ولز 
انگلستان برای کناش و بررسی یک خانه قدیمی متروکه حضور 
پیدا می کنند. بعد از حضور یافتن آنها وارد یکی از اتاق های این 
خانه متروکه می شوند و با صدای بلند فریاد می زنند:« آیا کسی 
در ایــن خانه زندگی می کند؟« و این در حالی اســت که این 
خانه چیزی نزدیک به 2۰۰ سال است که کسی در آن زندگی 
نمی کند! آن ها کمی با یکدیگر سرگرم حرف زدن می شوند و اما 
زمانیکه به خانه باز می گردند، شروع به بررسی فیلم ضبط شده 

می کنند که در آن سایه یک روح دیده می شود!!

هانیه توسلی که قباًل با انتشار متنی 
 metoo بــه جنبش من هم یا همان
پیوســته بود متن پست قبل را حذف 
کرد و با انتشــار پست دیگری اظهار 
نظر دیگری داشــت. هانیه توســلی 
گفت: دردی که از آن حرف زدم هیچ 
فیلم هایی  از  به هیچکــدام  ارتباطی 

که در آنها بازی کرده ام ندارد.
هانیــه توســلی بازیگر نام آشــنای 
روز  ایــران چند  وتلویزیون  ســینما 
پیش با انتشارپســتی مدعی شــد او 
نیــز همانند زنان دیگر در دنیای هنر 
این  اســت،  قرار گرفته  تجاوز  مورد 
اظهارات خانم بازیگر جوان حواشــی 

زیادی را به همراه داشت.
توســلی متن پست  تازگی هانیه  به 
قبلــی خود را پاک کرد و با انتشــار 

پست جدیدی اینطور نوشت:
متن پســت قبل تغییــر می کند. من 
می دانم اذهان عمومی روزی رشــد 
خواهــد کــرد و ظرفیــت پذیرش 
مشــکالت زنــان این ســرزمین را 

خواهد داشت. 
روزی می آید کــه وقتی زنی دردی 
را فریــاد می زنــد، همدلی و درک و 
فرهنگ جامعه حمایتش خواهد کرد. 

به امید آن روز. 
نیــت من اعــالم همدری بــا زنان 
آزاردیــده بــود، خود مــن هم مثل 

خیلی ها آزار دیده ام. 
آزار و تعرض و تبعیض جنســیتی و 
توهین و تحقیر زنان سال های سال 
است که در ریز و درشت زندگی مان 

وجود دارد. این ماجرا زمانی بیشــتر 
نمود پیدا می کند که مردان در موضع 
قدرت به خودشــان اجازٔه گفتن هر 
حرف و انجام هر رفتاری را می دهند. 

کاش نترسیم. 
حــرف زدن در مــورد آزار و تعرض 
باشــی  ضعیف تر  جایگاه  در  وقتــی 
شــجاعت و جســارت فوق العاده ای 

می خواهد، می دانم.
نکتــٔه مهمی کــه می خواهم رویش 
تاکید کنم این است که قاطعانه و در 
نهایت صداقت اعالم می کنم، دردی 
که از آن حرف زدم هیچ ارتباطی به 
هیچکــدام از فیلم هایــی که در آنها 

بازی کرده ام ندارد. 
من خوشــبختانه پیــش از ورودم به 

سینما ســال ها تئاتر کار کرده بودم 
و جایــزٔه بازیگــری تئاتر داشــتم؛ 
فیلم های خوب دیــده بودم و کتاب 

زیاد خوانده بودم. 
همین باعث شــد قبــل از ورودم به 
سینما خیلی از افراد محترمانه با من 
برخورد کنند و حتا من را به دیگران 

معرفی کنند. 
در عیــن حال نمی توانــم انکار کنم 
که افرادی هســتند که با رفتارهای 
ترسناک و غیراخالقی دختران جوان 
را مرعــوب می کننــد و آن ها را آزار 
هنری،  محیط هــای  در  می دهنــد، 
کالس های آموزشــی، به اسم استاِد 
همه چیــزدان و باتجربــه و مثلــن 

باسواد. 
آن ها زخم هایــی روی روح و روان 
دختران جوان می گذارند که تا سالها 
درمان نمی شــود و بــا قلدری ادامه 
می دهند چون بعید می دانند کســی 
حرفی بزند، چون در قدرت هســتند 

و به سادگی »می توانند«. 
وجود افرادی که چنین نگاه بیماری 
از جایگاه شــان سوءاستفاده  و  دارند 

می کنند قابل کتمان نیست. 
برای زنان و دختران سرزمینم عزت 
نفس و شــجاعت و جســارت آرزو 
می کنم و برای کل جامعه شــرافت 

و انسانیت.
بــه امید روزی که اخــالق و قانون 
و مــردم و فرهنــگ ایــن جامعــه 
آزاردیده ها را حمایت کند و دردشان 
را بشنود.#آزارجنسی #حقوق_زنان

جزییات جدید از تجاوز به هانیه توسلی!

15 هزار داروی فاسد و 
تاریخ مصرف گذشته کشف شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران بزرگ از کشف 
15 هزار قلم انواع دارو فاسد و تاریخ مصرف گذشته و دستگیری 

یک پزشک قالبی خبر داد.
داود معظمی گودرزی اظهار داشــت: مرد میانسالی به پلیس فتا 
مراجعه و اظهار کرد، باتوجــه به بیماری فرزندم و نیاز به تأمین 
سریع داروهای درمان وی، در فضای مجازی با شخصی ناشناس 

که مدعی بود، پزشــک و دارو ســاز است، آشــنا شدم. پس از 
صحبت های اولیه مبلغ 2۰۰ میلیون ریال به حســاب وی واریز 
و پس از دریافت داروها و مراجعه به بیمارســتان متوجه شدم که 

داروها فاسد می باشد.
وی با اشاره به اینکه هویت واقعی این فرد شناسایی و مشخص 
شــد که متهم با جعل عنوان خود را پزشک در فضای مجازی 
معرفی می کند، افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی مخفیگاه متهم 
در مناطق شمالی تهران شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده 

به مرجع قضائی منعکس شد.
رئیس پلیس فتا تهران با تاکید بر اینکه شهروندان داروهای مورد 

نیاز خود را از داروخانه ها تهیه کنند، خاطر نشــان کرد: متهم در 
مخفیگاهش دســتگیر و در بررسی از این مکان 15 هزار داروی 

فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.
این مقام ســایبری با بیان اینکه متهم پس از تکمیل تحقیقات 
پلیسی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت، به شهروندان یادآور 
شد: خرید و فروش هرگونه دارو در فضای مجازی ممنوع است.

وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت اطالع از هرگونه 
فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می توانند مراتب را از طریق 
ســایت پلیس فتا بــه آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش 

کنند.

 آگهی تغییرات شرکت گلخانه سازان اشتاد با مسئولیت 
محدود بــه شناســه ملــی 10181505308 به موجب 
نامه شــماره 23453/99/101 مورخه 1399/3/26 
اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان.های استان تهران 
و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 
1399/2/18 مرکــز اصلــی شــرکت مذکور به نشــانی 
اســتان تهــران - منطقه 16 ، شهرســتان تهران ، بخش 
مرکزی ، شــهر تهران، محله ازگل ، کوچه درختی ، خیابان 
شــهید هاشــم ازگلی ، پالک 23 ، طبقه دوم ، واحد 6 به 
کد پستی 1695835193 انتقال یافت و در اداره ثبت 
شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 561133 به 

ثبت رسیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1126978( 

 آگهی تغییرات شــرکت پیمان آبکوه با مســئولیت محدود به 
شــماره ثبت 422553 و شناســه ملــی 10320753186 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مورخ 
1399/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت فیالمنت 
هلدینگز جــی ام بی ایچ کد فراگیرملــی 3003274473 و 
شــرکت کراکت هلدینگــز جی ام بی ایچ به کــد فراگیر ملی 
3003274481 هریک از محل مطالبات خود از شرکت سهم 
الشــرکه خود را به ترتیب بــه 189.460.460.000 ریال و 
1.705.144.140.000 افزایش دادند سرمایه شرکت از مبلغ 
894.604.600.000 ریــال به مبلغ 1.894.604.600.000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه فوق اصالح 
گردید. اســامی شــرکا ومیزان ســهم الشرکه شــرکا بعد از 
افزایش ســرمایه شــرکت فیالمنت هلدینگز جــی ام بی ایچ 
دارای 189.460.460.000 ریال شــرکت کراکت هلدینگز 

جی ام بی ایچ دارای 1.705.144.140.000 ریال.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1126981( 

 آگهــی تغییرات شــرکت پیشــرو طب مایا ســهامی 
خاص بــه شــماره ثبــت 436079 و شناســه ملی 
10320856605 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مــورخ 1399/08/07 تصمیمــات ذیــل  مدیــره 
اتخــاذ شــد : آقــای حمیــد چنــاری به شــماره ملی 
0050670727 بــه ســمت مدیــر عامــل و عضو 
هیئــت مدیــره و آقای احمد شــریفیان به شــماره 
ملــی 0074269852 بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره و خانم راحله هنری شــریف به شــماره ملی 
0059173858 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهــد آور شــرکت از قبیل چک ســفته بروات و 
قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی واداری با 
امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر 

یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1126979( 

 آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی تحقیقاتی توان 
آوران سپاهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 493 و 
شناسه ملی 10260506348 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1399/11/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -سرمایه شرکت از مبلغ 
2.000.000.000 ریــال به مبلغ 15.000.000.000 
ریال منقســم بر 15.000 ســهم 1.000.000 ریالی 
بانام از محل مطالبات حال شــده سهامداران افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح 

گردید. 
حجــت اله قلــی تبــار سرپرســت اداره ثبت شــرکتها و 
موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

پردیس )1126980( 

 آگهی تغییرات موسســه فدراسیون ملی ورزش های 
دانشــگاهی جمهــوری اســالمی ایران به شــماره ثبت 
46930 و شناســه ملی 14008267440 به استناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطور فــوق العاده 
مــورخ 1399/07/05 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 
آقای هادی بشــیریان به کد ملــی 3781880648 به 
عنوان رئیس فدراســیون طاهره رحیم دل قادر با کد 
ملــی 0035047267 به عنوان خزانه دار آقای محمد 
پور کیانی با کد ملــی 0384508391 به عنوان عضو 
هیــات رئیســه و دبیرکل خانــم مرجان صفــاری با کد 
ملی 0067301681 به عنوان عضو هیات رئیســه و 
نایــب رئیس بانوان آقای محمد حســین علیزاده با کد 
ملــی 4323274335 بــه عنوان عضو هیات رئیســه 
و نایــب رئیــس اول آقــای رضــا قراخانلو بــا کد ملی 
0048000620 بــه عنوان عضو هیات رئیســه آقای 
مهــدی مقدم منــش با کــد ملــی 0382023498 به 
عنوان عضو هیات رئیســه آقای امیرعباس لشــگری با 
کد ملی 0047814071 به عنوان عضو هیات رئیسه 
تعیین شــدند . کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار 
با امضا ی رئیس فدراسیون و خزانه دار متفقا« ممهور 
به مهر فدراســیون و اوراق عادی و مراسالت اداری با 
امضای رئیس فدراســیون ومهر فدراسیون معتبر می 

باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1126982( 

 تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود رامــش جویان 
ثبــت  بــه شــماره  درتاریــخ 1400/01/28  هیمالیــا 
576215 بــه شناســه ملــی 14009954517 ثبت و 
امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهــت اطالع عمــوم آگهی میگردد. موضــوع فعالیت 
:انجــام کلیه امــور پیمانکاری و بازرگانــی اعم از خرید و 
فروش، واردات و صــادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 

و انجــام معامــالت مجاز تجــاری، اخذ و اعطــای نمایندگی 
داخلی و خارجی، شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
و خصوصی، ایجاد شــعب و اعطای نمایندگی در سراســر 
کشــور، اخــذ نمایندگــی داخلــی و خارجی، شــرکت در 
نمایشــگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت از 
کلیه بانکها و موسسســات دولتی و خصوصی، تصدی به 
فعالیت در زمینه کاریابی و تامین نیرو، مشــاوره شغلی، 
تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی درصورت لزوم پس 
از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان تهران 
، شهرســتان تهــران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله 
امامزاده حســن ، خیابان امام زاده حســن ]امین الملک[ 
، خیابان شــهید بهــروز صبوری]رضوان[ ، پــالک -55 ، 
مجتمع تجاری امام رضا )ع()رضوان مال( ، طبقه همکف ، 
واحد 314 کدپستی 1358872840 سرمایه شخصیت 
حقوقــی عبارت اســت از مبلــغ 1.000.000 ریال نقدی 
میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سعید زارعی 
به شــماره ملی 0384883648 دارنــده 10000 ریال 
سهم الشرکه آقای محمد نثاری افشاریان به شماره ملی 
0453757391 دارنده 990000 ریال ســهم الشرکه 
اعضــا هیئت مدیره آقای ســعید زارعی به شــماره ملی 
0384883648 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای محمد نثاری افشاریان به شماره ملی 
0453757391 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و به ســمت رئیــس هیئت مدیــره به مــدت نامحدود و 
به ســمت عضو اصلی هیئــت مدیره به مــدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اســالمی و نیــز اوراق عادی و اداری بــا امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر مؤسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساســنامه ثبت موضــوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1126983( 
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بیهوشــی فرآیندی اســت که در آن 
بیماران پیــش از عمل جراحی با کمک 
داروهای مختلف به خواب می روند، طی 
این خواب، نه دردی احساس می کنند و 

نه چیزی به خاطر می آورند.
طبق اطالعات موسســه ملی بهداشت، 
روزانــه حــدود 6۰ هزار بیمــار با انواع 
داروهای تسکین دهنده درد، تحت انواع 
جراحی ها و ســایر اقدامات پزشکی قرار 

می گیرند.
شکی نیست که بیهوشی، میلیون ها نفر 
را قادر به دریافت درمان های پزشــکی 
کرده اســت. البتــه مــواردی در مورد 
بیهوشی وجود دارد که ممکن است شما 

را متعجب کند.
افراد ســیگاری بیــش از افراد غیر  ��

سیگاری به بیهوشی نیاز دارند
بیهوشی  متخصصان  که  مدت هاســت 
متوجه شــده اند که افراد سیگاری اغلب 
به بیهوشــی اضافی نیاز دارند. تحقیقات 
مقدماتی ارائه شــده در نشست انجمن 
بیهوشی اروپا در ســال 2۰15 در برلین 
نشــان داد زنان سیگاری در حین عمل 
به 33 درصد بیهوشــی بیشــتر از زنان 
غیرســیگاری احتیاج دارنــد. همچنین 
کسانی که در معرض دود سیگار هستند 
2۰ درصد بیشــتر از دیگران به داروی 
بیهوشــی نیاز دارند؛ با این وجود هر دو 
گروه پس از جراحی به داروی مســکن 
بیشتری نیاز داشتند. دکتر جان رینولدز، 
دانشیار بیهوشــی در دانشکده پزشکی 
Wake Forest در وینســتون ســیلم، 
کارولینای شــمالی، توضیح می دهد که 
افراد سیگاری مجاری تنفسی را تحریک 
کرده اند. در نتیجه، آن ها ممکن است به 
دزهای باالتر داروی مســکن نیاز داشته 
باشند. طبق مطالعه ای که در ماه مه سال 
2۰19 در مجله انجمن استئوپاتی آمریکا 
منتشر شد؛ افرادی که به صورت روزانه 
یا هفتگی سیگار می کشند، ممکن است 
بیش از دو برابر حد معمول بیهوشی برای 
انجام اقدامات معمول مانند آندوسکوپی 

نیاز داشته باشند.
طبق مطالعات منتشــر شــده در مجله 
آنســتیزیولوژی، ترک سیگار حتی فقط 

چند روز قبــل از جراحی هم می تواند به 
بهبودی شما کمک کند.

بیهوشــی همیشه شما را به خواب  ��
نمی برد

طبــق تحقیقات کلینیــک کلیولند، بی 
حسی موضعی برای جلوگیری از درد در 
روش هایی مانند کشــیدن دندان، بخیه 
زدن بــرای بریدگی عمیق یا برداشــتن 
خال، فقط ناحیــه کوچکی از بدن را بی 
درد  منطقه ای  بیهوشــی  حس می کند. 
و حرکت را در ناحیــه بزرگتری از بدن 
سرکوب می کند اما شما را کاماًل هوشیار 
و قادر به گفت وگو و پاســخ به سؤاالت 
می کنــد. اپیدورال داده شــده در هنگام 

زایمان یکی از این موارد است.
بیهوشــی عمومــی روی کل بدن تأثیر 
می گذارد، شــما را بیهوش کرده و بدن 
قادر به حرکت نیست. این نوع بیهوشی 
به طور معمول بــرای کارهای عمده و 

زمان بر استفاده می شود.
بیدار شــدن در حیــن جراحی امکان  ��

پذیر است
طبــق گفتــه انجمن بیهوشــی آمریکا 
)ASA(، این مورد بسیار نادر است و فقط 
در 1 یا 2 مورد از هر 1۰۰۰ روش پزشکی 
مربوط به بیهوشی عمومی انجام می شود. 
این وضعیت که آگاهی از بیهوشی نامیده 
می شــود، هنگامی رخ می دهد که بیمار 
از محیــط اطراف خــود و از وقایع حین 
جراحی آگاه می شود. چنین بیداری هایی 

معمواًل مختصر اســت و بیماران معمواًل 
دردی احساس نمی کنند.

اضافــه وزن می تواند خطر عوارض  ��
شما را افزایش دهد

تهیه بهترین دز دارو و رســاندن آن دارو 
به صورت وریدی به بیمارانی که به طور 
قابل توجهی اضافه وزن دارند، دشوارتر 
اســت. عالوه بر این، چاقــی خطر آپنه 
خواب را افزایش می دهــد، بیماری که 
باعث وقفه های مکرر در تنفس می شود. 
این مورد می تواند اطمینــان از دریافت 
کافی اکســیژن و جریان هــوا، به ویژه 
هنگام بیهوشی عمومی را دشوارتر کند. 
کاهش وزن قبل از جراحی می تواند خطر 

ابتال به عوارض را کاهش دهد.
به گفته انســتیتوی ملی علوم پزشکی 
عمومی )NIGMS(، امروزه اعتقاد بر این 
است که داروهای بیهوشی با هدف قرار 
دادن مولکول های پروتئینی خاص درون 
غشاهای ســلول عصبی، سیگنال های 

عصبی را مختل می کنند.
افــراد بــا موهــای قرمــز بیش از  ��

دیگران به بیهوشی احتیاج ندارند
تیموتی هاروود، رئیس بخش بیهوشــی 
 Wake Forest Baptist ســرپایی در
Health، می گوید: تصور می شد افرادی 
که موهای قرمز دارند به احتمال زیاد ژنی 
 )MC1R( 1- به نام گیرنده مالنوکورتین
دارند که باعث می شود اثر مواد بیهوشی 
را کاهش دهد اما یک مطالعه منتشــر 

 Anesthesia and شــده در مجلــه
Intensive Care نشــان می دهد هیچ 
تفاوتــی در میــزان بیهوشــی عمومی، 
سرعت بهبودی یا میزان درد بعد از عمل 
بین بیماران با موهــای قرمز یا موهای 

تیره تر وجود ندارد.
رایحه درمانی را هنگام بیدار شدن  ��

امتحان کنید
رایحه های  اســت که  مشخص شــده 
خاصــی به رفع حالت تهوع و اســتفراغ 
کمک می کند که اغلب پس از بیهوشی 
اتفــاق می افتد. یک مطالعه که در فوریه 
 Complementary 2۰19 در ژورنــال
منتشر شد،   Therapies in Medicine
نشان داد که استنشاق روغن زنجبیل یا 
اســطوخودوس به مدت 5 دقیقه شدت 

عالئم را کاهش می دهد.
به همین ترتیب، مطالعه منتشر شده در 
 Anesthesia & Analgesia ژورنــال
به این نتیجه رســید که بیمارانی که سه 
نفــس عمیق می کشــیدند در حالی که 
بینی خود را با یک پد گاز اشــباع شــده 
با روغن زنجبیل یا ترکیبی از روغن های 
زنجبیل، سکنجبین، نعناع فلفلی، و هل 
پوشانده بودند، احساس می کردند بعد از 
انجام عمل نیاز به داروهای کمتری برای 

درمان حالت تهوع دارند.
بیهوشــی ممکن است حافظه شما  ��

را تحت تأثیر قرار دهد
طبق یک مطالعه دانشــکده پزشــکی 
دانشــگاه تورنتــو کــه در نوامبر 2۰14 
در مجله تحقیقات بالینی منتشــر شــد، 
بیهوشــی عمومی ممکن اســت باعث 
از دســت دادن حافظه شود که می تواند 
روزها، حتی ماه ها ادامه داشــته باشــد. 
همانطور کــه محققان توضیح می دهند، 
حــدود 3۷ درصد از بزرگســاالن جوان 
و 41 درصد از بیماران مســن، گزارش 
می کنند که پس از ترخیص از بیمارستان، 
مشکالت حافظه بعد از عمل دارند. برخی 
ممکن اســت به دلیل عواملــی غیر از 
بیهوشی مانند التهاب یا استرس ناشی از 
جراحی باشد اما برخی احتمااًل به دلیل اثر 
بیهوشی، گیرنده های حافظه را از دست 

می دهند.

در بیهوشی چه اتفاقی می افتد؟

تأثیر شیر بر طول عمر انسان!

نتایج یک بررسی جدید که در آلمان انجام شده نشان می دهد بر خالف 
تصورات قبلی مصرف مداوم شیر بر روی سالمت انسان اثرات منفی دارد 
و حتی عمر را کوتاه می کند. اگر چه مصرف خود شیر به حفظ سالمت 
انســان کمک نمی کند، اما مصرف محصوالتی مانند ماســت و کفیر 
که با تخمیر شیر به دســت می آیند می تواند به حفظ سالمت انسان ها 
کمک کند. یافته های مذکور حاصل ســال ها تحقیق و بررسی در مورد 
اثرات مصرف شیر پاستوریزه حیوانات بر روی سالمت انسان هاست که 

نشــان می دهد خود این شیر برای سالمتی مفید نیست، اما محصوالت 
تخمیری به دست آمده از شیر اثرات مفیدی برای بدن دارند.

باکتری های مفید شیر برای انسان ��
با توجه به میزان مصرف باالی شــیر در کشور سوئد برای انجام این 
پژوهش از داده های موجود در این کشــور اســتفاده شده است. قباًل 
پژوهش هایی در این زمینه در ســوئد انجام شده بود که نشان می داد 
بین مصرف شــیر پاســتوریزه و مرگ و میر در این کشور رابطه ای 
وجود دارد. در عین حال ثابت شــده بود باکتری های مفید موجود در 
محصوالت تخمیری به دســت آمده از شیر به حفظ سالمت انسان 

کمک می کنند.

خطر سرطان پستان با زیاده روی در خوردن شیر ��
تحقیق تازه که از این آدرس در دسترس است، نشان می دهد مصرف 
شیر پاستوریزه باعث افزایش نوعی مجموعه پروتئینی در بدن موسوم 
به mTORC1 می شود که سلسله واکنش های ناشی از فعالیت های 
آن در بدن به کاهش عمر انســان می انجامد. در مقابل محصوالت 
تخمیرشــده مانند ماست حاوی باکتری های اسید الکتیک است که 
برخی عناصر نامطلوب موجود در شیر برای بدن مانند mTORC1 و 
نیز اگزوزوم ها و گاالکتوز را از بین می برد.پیش از این بررســی های 
مستقل دیگری نشان داده بود مصرف بیش از حد شیر موجب افزایش 

خطر ابتال به سرطان پستان می شود.

افراد گرفتــار اضافه وزن که در ماه مبــارک رمضان روزه 
می گیرند باید به این نکات تغذیه ای توجه کنند.

یک متخصــص تغذیه در خصوص نحوه روزه گرفتن افراد 
گرفتار اضافه وزن نکاتی را متذکر شد.

احمدرضا درســتی، گفت: برخی از مبتالیان به اضافه وزن، 
به منظور الغر شــدن تحت رژیم های درمانی هســتند و 
در مــاه مبارک رمضان دچار ســردرگمی می شــوند، زیرا 
محدودیت های ویژه غذایی آنان، زمان بندی خاص صرف 
غذا را می طلبد که در ماه رمضان این زمان بندی ها به هم 
می خــورد، اما باید گفت رژیم غذایــی این گونه افراد تغییر 
عمــده ای نمی کند و تنها با چند جابه جایی جزئی و رعایت 

چند مسئله مهم به همان نتایج مقرر دست خواهند یافت.
تغییر ساعات دریافت غذا ��

وی افــزود: در واقع این افراد همان مقدار مواد غذایی رژیم 
خاص خود را دریافت می نمایند، ولی ســاعات دریافت غذا 
تا حدودی تغییر می کند. به عنوان مثال، در روزهای عادی 
فاصله زمانی بین وعده های شــام و صبحانه روز بعد، حدود 
1۰ ســاعت اســت، در روزهای ماه مبارک نیز مدت زمانی 
بین 14-1۰ ساعت بین سحری یک شب با افطار شب بعد 
فاصله وجود دارد؛ بنابراین توصیه می شود صبحانه معمول 
روزهای غیر روزه داری را در افطار صرف نموده و با فاصله 
قابل قبولی شام را بر اساس شام روزهای معمول )غیر روزه 

داری(، صرف کنند.
انتقال ناهار به ســحری در روزه داران درگیر اضافه  ��

وزن
ضمناً ناهار روزهای معمول، در ایام روزه داری به ســحری 
منتقل می شــود. بدیهی اســت، میان وعده های روزهای 
معمول )شــامل آنچه که در قبل از ظهر و عصرانه صرف 

می شد( نیز، بین افطار و زمان خواب قابل صرف هستند.
درســتی اظهار کرد: توجه به این نکته ضروری اســت که 
بهترین زمان برای انجام فعالیت بدنی آهسته و پیوسته، بعد 
از افطار اســت، چرا که انجام ورزش در طول روز موجب از 
دســت دادن انرژی و تعریق گردیده و به نوبه خود می تواند 
سبب ضعف، بی حالی و سرگیجه شــود. انجام پیاده روی 
آهسته و پیوســته پس از افطار عالوه بر مصرف کالری، با 
ایجاد حرکات عضالت شــکم موجب به حرکت واداشــتن 

دستگاه گوارش و کمک به هضم غذا می نماید.
توصیه به افراد الغر روزه دار ��

وی عنوان کرد: افرادی که تا حدودی الغر هستند، می توانند 
به شــرط اینکه غذای کافی را در وعده های افطار تا سحر 
دریافت کنند، اقدام به روزه داری نمایند. باید توجه داشــت 
که استفاده از مواد خیلی شیرین مانند زولبیا، بامیه، شیرینی 
و کیک به هنگام سحر به اشتها لطمه زده و تنها مدت زمان 
کوتاهی قند خون فرد را باال نگه می دارد، بنابراین در هنگام 
ســحر بهتر است از غذاهایی مثل ســبزیجات، میوه جات، 
مغزهای گیاهی، پنیر، سبزی، گردو، نان، گوجه فرنگی، خیار، 

میزان مناسب چای و یا آب ولرم استفاده شود.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت احتمال کاذب 
بودن نتیجه تست های کرونا را تا 35 درصد عنوان کرد.

کرونا در کشــورمان وارد موج چهارم شــده است و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی ضروری تر از قبل است.

جعفــر صادق تبریزی با بیان این که در حال حاضر در پیک 
کرونا هستیم و تمام افرادی که در تماس نزدیک با بیماران 
مبتال به کرونا بوده اند باید به مدت یک هفته خود را از سایر 
اعضــای خانواده جدا کنند، اظهار کــرد: اگر در یک هفته، 
عالئم کرونا در این افراد بروز کرد، باید برای انجام تســت 
کرونا به مراکز خدمات جامع ســالمت منتخب کووید 19 
مراجعه کنند. وی در پاســخ به این سؤال که احتمال بروز 
منفی کاذب در تست های کرونا چه قدر است، تصریح کرد: 
حــدود 35 درصد از افراد علیرغم این که عالئم کرونا دارند، 

ممکن است تست شان به طور کاذب منفی باشد.
وی ادامه داد: افرادی که عالئم کرونا دارند اما تســت آنها 
منفی شده است را نیز باید مثبت فرض کنیم زیرا این تست 
منفی، کاذب است و این افراد نیز مانند مبتالیان کرونا باید 

جداسازی و درمان شوند.

دکتر زهرا مرادی اظهار کرد: مکیدن انگشت نوعی اختالل 
اضطرابی است که در بین هر دو جنس کودکان شایع است 
و به صــورت میانگین از هر 5 کــودک یک کودک دچار 
اختالالت اضطرابی اســت.دراین راستا نیز تحقیقات نشان 
داده که مکیدن انگشــت شســت 3/۷% در بین کودکان و 

مکیدن سایر انگشتان غیر از شست 2/1% شایع است.
مهم ترین نشانه های اضطراب در کودکان ��

این روانشــناس و مشاوره کودک اضافه کرد: میزان ابتالی 
این اختالل بین دختران و پســران تفاوت زیادی ندارد، اما 
این اختالل و ســایر عادات دهانــی از جمله تنفس دهانی، 
مکیدن لب، دندان قروچه، ناخن جویدن و سایر مصادیق در 
بین خانواده های پر جمعیت که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
ضعیف تر هســتند، بیشتر مشاهده می شــود. مرادی با بیان 
اینکه کودک در هنگام تولد دارای چند عکس العمل اصلی 
اســت که شامل حرکات بازتابی بوده و با آن متولد می شود، 
اظهار کرد: برخی از این عالیم در چند هفته اول و برخی تا 
ماه ها با کودک همراه اســت. وی ادامه داد: این بازتاب ها به 
رشد جسمی و فکری نوزاد کمک می کند و جزئی از فرایند 
رشد نوزاد محسوب می شود و ارزش زنده ماندن برای نوزاد 
دارد. این متخصص مهمترین بازتاب ها در نوزادان را مکیدن، 
چنگ زدن، پلک زدن و بازتاب گونه برشمرد و افزود: بازتاب 
مکیدن از ابتدای تولد تا چهار ماهگی وجود دارد و بعد از آن 
مکیدن کودک از حالت بازتابی خــارج و به یک امر ارادی 
تبدیل می شود.. این روانشناس تصریح کرد: انگشت مکیدن 
در کودکی را می توان از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار 
داد، چرا که گاهی مربوط به مرحله ای از رشد کودک است و 
طبق نظریه روانکاوی یا روانی تحلیلگری فروید که عنوان 
می کند 4 تا 5 سال اول زندگی یا مرحله کودکی برای شگل 
گیری شــخصیت اهمیت زیادی دارد. مرادی گفت: مرحله 
اول رشد کودکی مرحله دهانی است چرا دهان اولین اندامی 
است که به کودک لذت می هد، کودکان غذای حیات بخش 
را از حفره دهان کســب می کنند، اما غیــر از آن، از طریق 
مکیدن نیز لذت می برنــد و اغلب در اوایل کودکی این نیاز 

کودک به بهترین شیوه ارضا می شود.
دالیل اضطراب بچه ها ��

وی ادامه داد: وقتی کودکان بزرگ تر می شوند، بچه ها به خاطر 
تغذیه زمان بندی شده، افزایش فواصل زمانی بین وعده های 
غذا و از شیر گرفتن به احتمال بیشتری دچار احساس ناکامی و 
اضطراب می شوند و این اضطراب ها باعث می شود که کودک 
راهی برای آرام کردن خــود )دفاع کردن از خود علیه محیط 
اضطراب زا( پیدا کند. ایــن متخصص اضافه کرد: در واقع با 
فاصله پیدا کردن وعده های غذایی و به ویژه از شــیر گرفتن، 
اضطراب از دست دادن مادر در کودک ایجاد می شود و راهی 
برای ایجاد آرامش جست و جو کرده و انگشتانشان را می مکند. 
مرادی یکی دیگر از علت های مکیدن انگشت در کودکان را 
رویــش دندان ها و خارش لثه دانســت و افزود: کودکانی که 
دندانشان در حال رویش است برای کاهش خارش از انگشتان 
خود اســتفاده می کنند. وی گفت: در صورتیکه علت مکیدن 
انگشت در کودکان مشخص شد، والدین باید ارتباط صمیمی با 
کودک ایجاد کنند و رابطه والد فرزندی نقش مهمی در کاهش 
اضطراب و به طبع آن انگشــت مکیدن دارد. این روانشناس 
کودک خاطرنشــان کرد: رابطه صمیمی شامل گذراندن وقت 
منظم و بازی کردن با کودک و فعالیت های لذتبخشــی است 

که کودک آن ها را انتخاب می کند.
اضطراب کودک از شیر گرفتن ��

وی ادامــه داد: اضطراب از شــیر گرفتن که جزیی از مرحله 
رشدی کودک است طبیعی بوده و بعد از ایجاد رابطه صمیمی 
و از بین بردن اضطراب کودک، اگر همچنان این رفتار ادامه 
داشــت و در واقع به صورت عادت در آمده بود باید اقدامات 
درمانی را انجام دهند. این روانشناس تاکید کرد: والدین باید با 
زیر نظر گرفتن کودک زمان ها و موقعیت های که بیشتر اقدام 
به این کار می کند را شناســایی کرده و از تکنیک هایی مانند 
مشغول نگه داشتن دســت کودک، حواس او را پرت کنند. 
وی بر تکنیک استفاده از حواس پرتی تاکید کرد و گفت: اگر 
در حال خواندن کتاب هســتید و متوجه می شوید که کودک 
دســت خود را به دهان برده است از او بخواهید که کتاب را 

نگه دارد یا ورق بزند یا از روی تصویر توضیحاتی بدهد.
راهکار حل مشکل مکیدن انگشت در کودکان ��

مرادی اســتفاده از قانون برای کــودکان بزرگتر را راهکار 
مناســب برای درمان مکیدن انگشــت برشمرد و گفت: به 
عنوان مثال هنگام خواندن کتاب دست ها زیر پتو باید قرار 
قرار گیرد و هر موقع دست به سمت دهان می رود خواندن 
داستان قطع می شود. وی یادآور شد: برای کودکان دبستانی 
و بزرگ تر می توان از یاد آور استفاده کرد. یعنی رمزی بین 
والد و کودک گذاشــته می شود، به عنوان مثال، هرگاه من 
شما را در حال انگشــت مکیدن مشاهده کنم یک بشکن 
یا ســوت می زنم و شما سریع این عمل را به عمل دیگری 
تبدیل کند. این روانشــناس تصریح کــرد: برای کودکان 
بزرگتر دبستانی می توان از اعمال پیامد استفاده کرد. پیامد 
ابتدا باید مثبت باشــد و اگر تأثیر نداشت از پیامد منفی مثل 

جریمه می توان استفاده کرد.

چقدر از غذا خوردن بگذرد تا ورزش کنیم؟
پزشک هیات پزشــکی ورزشی کرمانشاه گفت: فاصله غذا 
خوردن تا شــروع تمرینات ورزشی نباید کمتر از سه ساعت 
باشــد تا هضم و جذب مواد غذایی به خوبی انجام گرفته و 

خون به مقدار کافی در دسترس ماهیچه ها باشد.
دکتر تورج خدیری، بااشــاره به نامگذاری دومین روز هفته 
سالمت با عنوان » ورزش و بهداشت« از سوی فدراسیون 
پزشــکی ورزشــی، اظهارکرد: همه ورزشــکاران باید در 
نظر بگیرند که فعالیت های ورزشــی مستلزم رعایت موارد 
بهداشتی است که شامل بهداشت ورزشی و بهداشت روانی 
می شود و به سالمت جســمی و روانی آنها کمک شایانی 

می کند.
وی به نقش و اهمیت رعایت بهداشــت ورزشــی در ایام 
شــیوع کرونا پرداخــت و گفت: باتوجه بــه ادامه دار بودن 
شیوع بیماری کرونا، امکان قطع فعالیت های ورزشی برای 
بلنــد مدت وجود نــدارد، چرا که می توانــد عوارضی برای 
ورزرشکاران بدنبال داشته باشد، بنابراین در چنین شرایطی 
که ادامه تمرینات ورزشــی ضروری است، ورزشکاران باید 
نکات بهداشــتی را مورد توجه قرار دهند تا بدون مشکل به 

تمریناتشان ادامه دهند.
پزشک هیات پزشکی ورزشی کرمانشــاه با تاکید براینکه 
شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون و ضدعفونی کردن 
تجهیزات ورزشی و سطوح مطابق با پروتکل های بهداشتی 
باید در دستور کار ورزشکاران قرارگیرد، افزود: همچنین به 
همه ورزشکاران توصیه می کنیم که حتی االمکان تمرینات 
ورزشی خود را در خانه و یا فضای باز با رعایت فاصله یک 

تا دو متری از افراد انجام دهند.
در دوران کرونا به چه باشگاه هایی برویم؟ ��

وی تاکید کرد: درصورتی که ورزشکار امکان انجام تمرینات 
ورزشــی را در خانه و یا فضای باز ندارد و باید باشگاه برود، 
حتماً به باشــگاه هایی مراجعه کند که تهویه مناسبی داشته 

باشند و حین ورزش هم به دلیل بسته بودن فضا از ماسک 
استفاده کند.

خدیری در ادامه با تاکید براینکه ورزشکاران باید برخی نکات 
بهداشت ورزشــی را نه تنها در ایام کرونا بلکه باید همواره 
رعایت کنند، گفت: توصیه می شود ورزشکاران پس از اتمام 
تمرین و بازی، لباس های ورزشــی خود را شسته و زیر نور 
آفتاب خشک کنند، چراکه لباس های ورزشی آغشته به عرق 
بدن، محیط مناسبی برای رشد قارچ های بیماری زایی است 
که در صورت عدم شستشوی آنها می توانند انسان را مبتال 
نماینــد. وی گرفتن دوش آب گرم پــس از پایان تمرینات 
ورزشــی را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: همچنین بهتر 
است فاصله غذا خوردن تا شروع تمرینات ورزشی، کمتر از 
سه ساعت نباشد تا هضم و جذب مواد غذایی به خوبی انجام 

گرفته و خون به مقدار کافی در دسترس ماهیچه ها باشد.
نوشیدنی های خیلی سرد در طول ورزش ��

پزشــک هیات پزشکی ورزشی کرمانشــاه اضافه کرد: نیم 
ســاعت قبل از تمرین و یک ربع بعد از آن، از آشــامیدن 

نوشیدنی های خیلی سرد باید خودداری نمود.
وی توجه به موانع و خطرات در زمین و سالن ها موقع ورزش 
کردن، انجام ورزش و تمرینات مناسب با فصل، جلوگیری از 
ورزش کردن در هوای آلوده، استفاده از کفش های مناسب، 
استفاده از بطری های یکبار مصرف برای نوشیدن آب حین 
تمرین، ضدعفونی کردن تجهیزات ورزشــی و خودداری از 
رفتن به باشــگاه های شــلوغ را از دیگر نکاتی دانست که 
ورزشــکاران باید آنها را مورد توجــه قرار دهند. خدیری در 
بخش دیگری از این گفت و گو به نقش بهداشت و سالمت 
روانی روی ارتقاء علمکرد ورزشــکاران اشاره کرد و گفت: 
اگر ســالمت روانی را به معنای احســاس راحتی نسبت به 
خــود و دیگران تعریف کنیم، معیارهای آن موفقیت، تعادل 
هیجانی، سازگاری با محیط، واقع بینی، احساس ارزشمندی 

و اجتماعی بودن خواهد بود، بنابراین ورزش با فعالســازی 
چنین معیارهایی نه تنها به بهداشت جسم، بلکه به بهداشت 

روانی هم کمک می کند.
اضطراب دارید ورزش کنید ��

وی بــا بیان اینکه اضطراب افــراد با پرداختن به ورزش به 
میزان بســیار زیادی کاهش می یابــد، اضافه کرد: ورزش 
می تواند یکــی از آرامش بخش ترین فعالیت هایی باشــد 
که به کاهش اســترس کمک می کند، بــرای بدن و ذهن 
بســیار آرامش بخش اســت، تمرینات مغز را برای ترشح 
هورمون های احســاس خوب که به نام اندورفین شــناخته 
می شــوند، تحریک می کند و این شرایط استرس را کاهش 
داده )موجب کاهش ترشح هورمون کورتیزو ل می گردد( و 

موجب شکل گیری احساس خوب می شود.

رژیم ویژه روزه داران

درگیر اضافه وزن

نتیجه تست های کرونا

تا چند درصد خطاست؟

یک نشانه شایع

اضطراب در کودکان
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شرکت های آلمانی
از اپل شکایت کردند

اپل در نسخه جدید iOS به کاربران اجازه می دهد تا خود تصمیم 
بگیرنــد کدام اپ ها می توانند از اطالعــات آنان برای تبلیغات 
استفاده کنند. در همین راستا شرکت های آلمانی از اپل شکایت 

کرده اند.
به گــزارش رویترز، شــرکت های مختلف بخش های رســانه، 
اینترنت و تبلیغاتی آلمان یک شکایت آنتی تراست علیه اپل ثبت 

کرده اند آنها ادعا می کنند تنظیمات حریم خصوصی جدید آیفون 
نشان دهنده فرایند سواستفاده در بازار و نقض قانون رقابت است.

شــکایت مذکور که در »اداره کارتل فــدرال آلمان« )قانونگذار 
رقابت در این کشور( ثبت شده، در حالی مطرح می شود که این 
شرکت قصد دارد چهارچوب شفاف سازی جدیدی ارائه کند. در 
این چهارچوب جدید کاربران انتخاب می کنند که چه شرکت یا 

ماهیتی می تواند برای مقاصد تبلیغاتی آنها را ردیابی کند.
چند اتحادیه تجاری آلمان نیز در یک بیانیه مشــترک نوشته اند: 
در نتیجه این اقدامات یک ســویه، اپل تمــام رقبا را از فراوری 

اطالعات مرتبط تجاری در اکوسیستم خود منع می کند.

در شــکایت نامه ثبت شــده نام گروه اصلی البی گری انتشار 
روزنامه ها و فدراسیون تبلیغات آن نیز دیده می شود.

اپــل این اتهامات را رد و ادعا می کند چهارچوب که در نســخه 
جدید iOS14 ارائه شــده از حریم خصوصــی افراد محافظت 

می کند.
اپل نیز در بیانیه ای اعالم کرد: اطالعات کاربران به خودشــان 
تعلق دارد و آنها باید درباره اشــتراک گذاری آن تصمیم بگیرند. 
در نســخه جدید iOS14 کاربر می توانــد انتخاب کند کدام اپ 
هــا اجازه دارند به منظــور تبلیغات آنالین، اطالعاتشــان را با 

شرکت های طرف سوم به اشتراک بگذارند.

هر چیزی را که به طور معقول بیشتر بخواهید یا هر عاملی 
را که برای خوشــبختی خود و دستیابی به زندگی شاد مهم 
بدانید، می تواند در یکی از ۷ جزء اصلی موفقیت شــما قرار 
گیــرد. تمامی مواردی کــه در این مطلب به آن ها اشــاره 
کرده ایم ۷ ماده تشــکیل دهنده یک زندگی شاد هستند که 
در رابطه با خوشبختی، موفقیت و خودسازی، نوشته یا کشف 
شــده اند. همه این ها، ویژگی های زندگــی و موفقیت های 
زنان و مردانی هســتند کــه در زندگی خود تالش می کنند 
و عملکــرد باالیی دارند و همچنین، شــامل همه مواردی 
می شوند که شــما هم می توانید در هر زمانی که بخواهید، 
به آن ها دست پیدا کنید. زندگی ایده آل هر کسی دارای این 
۷ ویژگی است و ترکیب این ویژگی ها با هم می تواند باعث 
زندگی خوشبخت و شادی برای افراد شود. اگر خوشبختی و 
موفقیــت خود را از لحاظ یکی از این ۷ ویژگی تعریف کنید، 
می توانید برای خودتان یک هدف واضح و مشــخصی را در 
نظــر بگیرید و به این ترتیب، برای خودتان نیز یک ذهنیت 
مثبت ایجاد کنید و همچنین می توانید میزان موفقیت خود را 
اندازه بگیرید و به دنبال آن می توانید جنبه های ناقص زندگی 

خود را اصالح کنید.
۷ جزء اصلی یک زندگی شاد ��
آرامش ذهن ��

اولین کلید زندگی شــاد و همچنین، مهم ترین آن، آرامش 
ذهن اســت، چراکه بدون آرامش، هیچ چیز این دنیا ارزش 
خاصی ندارد و به همین دلیل است که شما تمام عمر برای 
آن تالش می کنید و معمواًل با توجه به میزان آرامش درونی 
خــود ارزیابــی می کنید که در هر زمــان چقدر خوب عمل 
کرده ایــد. آرامش ذهن و تفکر مثبــت برای عملکرد بهتر و 
زندگی شادتر همه گروه های انسانی ضروری است و می تواند 
روابط دوســتانه، خانوادگی، کاری و ...، شــما را تحت تأثیر 

قرار دهد.
سالمتی و انرژی ��

ســالمتی و انرژی، دومین مواد اولیه زندگی شــاد هستند 
و درســت مانند آرامش ذهن که حالت روانی طبیعی شــما 
است، این دو مسئله نیز حالت جسمی طبیعی شما محسوب 

می شوند.
روابط عاشقانه ��

ســومین کلید موفقیت و داشــتن یک زندگی شــاد، روابط 
عاشــقانه با کسانی اســت که دوستشــان دارید و به آن ها 
اهمیت می دهید، چراکه این افراد باعث شــده اند شما یک 
انسان کامل باشید و به همین دلیل، شاد بودن یا نبودن شما 
در زندگی از رابطه شــما با دیگران نشأت می گیرد و رابطه 
شما با دیگران است که شما را به معنای واقعی کلمه، تبدیل 

به انسان می کند.
آزادی مالی ��

آزاد بودن از نظر مالی به این معنی است که پول کافی داشته 
باشید تا مانند اغلب مردم به طور مداوم نگران آن نباشید.

پول ریشه بدی ها نیست، بلکه این بی پولی است که بدی ها 
را به وجود می آورد. دســتیابی بــه آزادی مالی، خود یکی از 

مهم ترین اهداف و مسئولیت های زندگی شما است.
احساس آزادی مالی برای خودسازی و دستیابی به هر هدف 
مهم دیگری ضروری است و شــما تا زمانی که پول کافی 
نداشــته باشید و برای دست پیدا کردن به آن تالش نکنید، 

نمی توانید واقعاً آزاد باشید.
ایده ها و اهداف ارزشمند ��

شــاید به گفته دکتر ویکتور ای. فرانکل، نویســنده کتاب 
جستجوی انســان برای معنا، عمیق ترین انگیزه ناخودآگاه 
شما، نیاز به معنی و هدف در زندگی باشد. برای اینکه واقعًا 
خوشحال باشید، به یک احساس مشخص جهت گیری نیاز 
دارید و برای رسیدن به آن نقطه هم نیاز به تفکر مثبت دارید. 
شما به تعهدی نسبت به چیزی بزرگ تر و مهم تر از خودتان 
نیاز دارید و باید احساس کنید که زندگی شما دارای معنایی 
است که به نوعی کمک بزرگی به جهان می کند.خوشبختی 
به عنوان »تحقق تدریجی یک ایده آل شایســته« تعریف 
شده است و فقط زمانی می توانید از خود راضی باشید که گام 
به گام به سمت چیزی بروید که واقعاً برای شما مهم است.

آگاهی از خود ��
ششمین ماده برای موفقیت و زندگی شاد، خودآگاهی است.

در طول تمام تاریخ، خودشناسی همراه با خوشبختی درونی، 
مثبت اندیشی و دستاورد بیرونی در ارتباط بوده است و برای 
انجام بهترین عملکرد خود، باید بدانید که شــما چه کسی 

هستید و چرا این گونه فکر کرده و احساس می کنید.
رضایت شخصی ��

هفتمین ماده سازنده زندگی شاد، احساس رضایت شخصی 
است. این یک احســاس درونی است که شما تمایل دارید 
به هر آن چه که به ســمت آن می روید تبدیل شوید و این 
تحقق توانایی کامل شــما به عنوان یک انســان است، چرا 
که زندگی ســعادتمندانه شما با خودسازی آغاز می شود و با 
یک تحقق شخصی به پایان می رســد که توانسته اید تمام 
خواســته های خود را به دست آورید. اکنون، وقت آن رسیده 
است که قلم موی خیالی خود را بردارید و آن زندگی را بِکشید 
که از ابتدا تصورش را داشتید و در این میان، فقط باید تصمیم 
بگیریــد که چه چیزی می تواند شــما را تبدیل به یک فرد 

خوشحال کند.

کارآفرین میلیاردر و مدیرعامل تسال، ایالن ماسک در توییتر 
و در واکنش به اتهام مهندسی بازار رمزارزها، اعالم کرده که 

هیچ کدام از بیت کوین های خود را نفروخته است.
ماسک در واکنش به اتهامات یک شخصیت مطرح اینترنتی 
به نام »دیو پورتنوی« چنین حرفی را توییت کرده. پورتنوی 
در توییتی مدیرعامل تســال را به سوءاســتفاده از بازار بیت 
کوین متهم کرده بود و ماسک در پاسخ گفته که هیچ کدام 
از بیت کوین های خودش را نفروخته است. به گفته پورتنوی، 
مدیرعامل تسال با افزایش و کاهش قیمت بیت کوین سود 
کــرده و با بیانیه هــای عمومی اش برای پشــتیبانی از بازار 
رمزارزها، این بازار را مهندسی کرده است. ماسک با رد چنین 
موضوعی، در پاســخ گفته که تسال 1۰ درصد از بیت کوین 
خود را فروخته: »تســال 1۰ درصد از دارایی خود را فروخته 
تا نقدشــوندگی بیت کوین را به عنوان جایگزینی برای پول 
نقد در ترازنامه ثابت کند. من هیچ کدام از بیت کوین هایم را 
نفروخته ام.« تسال در سه ماهه اولیه 2۰21 بخشی از دارایی 
بیت کوین خود را فروختــه و به درآمد 2۷2 میلیون دالری 
دســت پیدا کرده. در اوایل سال جاری میالدی این سازنده 
خودروهای الکتریکی از ســرمایه گذاری 1.5 میلیارد دالری 
در بازار بیت کوین خبر داد که باعث افزایش چشمگیر ارزش 
این رمزارز شد. چندین هفته بعد این کمپانی از پذیرش بیت 
کوین به عنوان روشی برای خرید خودرو خبر داد و البته گفت 
رمزارزهای دریافتی را بجای اینکه به پول نقد تبدیل کند، به 
همان شــکل ذخیره و نگه می دارد. در حال حاضر نمی دانیم 
ایالن ماسک چه مقدار بیت کوین در اختیار دارد، اما توییت 

اخیرش نشان می دهد که تمایلی به فروش آن ها ندارد.
قیمت بیت کوین در روزهای گذشته نوسانات زیادی را تجربه 
کرده و حتی چند روز پیــش قیمتش دوباره به زیر 5۰ هزار 
دالر رسید. با این حال در 24 ساعت گذشته رشد مناسبی را 
تجربه کرده و حاال با قیمتی نزدیک به 53 هزار دالر در بازار 

معامله می شود.

بسیاری از افراد برای درمان جوش ها و حتی زمانی که دچار 
سوختگی می شوند از خمیردندان استفاده می کنند.

برای همه ما گاهی پیش آمده است که با یک جوش ناگهانی 
بر روی صورت غافلگیر شــده و بر اساس شنیده هایمان از 
خمیر دندان برای رفع آن اســتفاده کرده ایم. اما باید بدانیم 

خمیر دندان برای استفاده بر روی پوست مناسب نمی باشد.
ممکن اســت به دختر نوجوان خود توصیه کرده باشــید که 
برای جوش های خود از خمیر دندان استفاده کند در صورتی 
که اشتباه است. درست است که مواد موجود در خمیر دندان 
در هنگام خشک شدن می توانند باعث جمع شدن پوست و 
کوچک شــدن جوش شــوند اما خمیر دندان به هیچ عنوان 
مناسب پوست نیست. خمیر دندان حاوی ماده شیمیایی به نام 
تریکلوزان اســت که می تواند برای ازبین بردن باکتری های 
ایجاد کننده و بدتر شــدن جــوش جلوگیری کند همچنین 
موادی که در خمیردندان یافت می شود مانند جوش شیرین، 
الکل و پراکسید هیدروژن در هنگام خشک شدن می توانند 
به کوچک شدن جوش کمک کنند. منتول موجود در خمیر 
دندان نیز می تواند به طور موقت باعث کاهش درد و سوزش 
می شــود. با توجه به مطالب گفته شده شاید بنظر برسد میر 
دنــدان در درمان جوش بســیار مؤثر اســت در صورتی که 
دالیلی وجود دارد که باید از این کار اجتناب کنید. این مطلب 
را نیز در نظر داشته باشید که دیگر هیچ شرکتی از تریکلوزان 
در خمیر دندان استفاده نمی کند زیرا تحقیقات نشان داده اند 
که این مــاده می تواند بر روی هورمون هــای تیروئید تأثیر 
منفی بگذارند. خمیر دندان برای دندان های شما ساخته شده 
نه سطح حســاس پوست صورت شما. اگرچه مواد شیمیایی 
موجود در خمیر دندان و قدرت آن برای دندان های شما بی 
ضرر است اما ph جوش شیرین موجود در خمیر دندان برای 
پوست بسیار قوی اســت و می تواند باعث جوش و سوزش 
شود. ســدیم آوریل سولفات ماده دیگری است که در خمیر 
دندان وجود دارد و تماس آن با پوست صورت می تواند آن را 
تحریک کند و نتیجه معکوس داده و باعث ایجاد آکنه شود.

برای درمان جوش و آکنه از محصوالت بدون نســخه مانند 
شستشــو دهنده های صورت، ماســک صــورت و مرطوب 
کننده هایی اســتفاده کنید که حاوی موادی از قبیل: اســید 
سالیسیلیک، پراکسید بنزوئیل و رتینوئیدهای موضعی هستند.

روغن درخت چای ��
برای اســتفاده از درمان های خانگــی نیز می توانید از روغن 
درخت چای استفاده کنید به این صورت که چند قطره از ان 
را بر روی لکه بزنید و یا می توانید از پوست بید به عنوان یک 
منبع طبیعی از اســید سالیسیلیک به صورت عصاره استفاده 
کنید. همچنین محصوالتی کــه حاوی زغال چوب، گوگرد 
و خاک رس نیز هســتند توصیه می شــوند البته به صورت 
محصوالت مراقبت از پوســت در نتیجه از مصرف مستقیم 

آن ها پرهیز کنید.

پــس از ظهور اینترنت و بــه دنبال آن 
گسترش تصاعدی فضای مجازی، جدای 
از کاربردهای اقتصادی، علمی، سیاسی، 
فرهنگی و ... آن، شــبکه های اجتماعی 
یکــی از پرطرفدارتریــن محیط هــای 
اینترنتی برای کاربران بوده است. همین 
عالقه باعث شده شــرکت های بزرگی 
کــه در این زمینه کار می کنند، روزبه روز 
عظیم تر شوند و در نتیجه صاحبان شان 
هم لحظــه به لحظه پولــدار. به تازگی 
خبری در سایت ها و شبکه های اجتماعی 
پربازدید شــده با این مضمون که پاول 
دوروف، بنیان گذار پیام رســان تلگرام 
پس از انتقــال و ســکونت در امارات، 
به صــدر جدول ثروتمندان این کشــور 
صعــود کرده اســت. به همیــن بهانه، 
تصمیم گرفتیم زندگی و ثروت صاحبان 
چند شــرکت فعال در فضای مجازی با 
رویکرد شــبکه اجتماعی را که بین 1۰ 
نفر اول از لحاظ ســرمایه در این حوزه 
هستند، بررسی کنیم. آمار این پرونده از 
به روزترین فهرست های معتبر دنیا تهیه 
شده و فقط صاحبان شبکه های اجتماعی 
در آن آمده اند. همین ثروت زیاد یکی از 
نکات عجیب فضای مجازی اســت که 
برای فعاالن در این حوزه وسوسه کننده 

و جذاب است.
۱- جوان ترین ثروتمند دنیا ��

نام: مارک زاکربرگ
شــرکت: فیــس بــوک، واتــس اپ و 

اینستاگرام
ثروت: 9۷ میلیارد دالر

رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: 5
معروفیت زاکربرگ خــان به گوش همه 
رسیده است! با این همه بد نیست بدانیم 
مارک الیوت زاکربرگ )متولد 1984، 36 
ساله( هنگامی که دانشــجوی دانشگاه 
هاروارد بود، با کمک دانشــجویان علوم 
رایانه، ســایت فیس بوک را تأســیس 
کرد. در ســال 2۰۰8 مجله فوربس او را 
جوان ترین میلیاردر دنیــا که ثروتش را 
شخصاً به دســت آورده، معرفی کرد. در 
ســال 2۰1۰ او به عنوان شخصیت سال 
از ســوی مجله تایم انتخاب شد. محل 
کار زاکربــرگ در فیس بوک اتاق کاری 
با دیوارهای شیشــه ای اســت که همه 
کارکنان می توانند او را درحال کارکردن 
ببینند. فیس بوک اکنون بیش از 52 هزار 
کارمند در دنیا و دو میلیــارد کاربر دارد. 
زاکربرگ در ســال 2۰12 اینستاگرام را 
کــه بزرگ ترین برنامه اشــتراک گذاری 
عکس های تلفن همراه است، با مبلغ یک 
میلیارد دالر خرید. در ســال 2۰14 هم 
پروژه واتس اپ را به مبلغ 22 میلیارد دالر 
خریداری کرد که حدود یک چهارم مبلغ 
آن نقد و بقیه از سهام فیس بوک پرداخت 
شــد. او چند سال قبل مدعی شد بخش 

زیادی از ثروتش را هم بخشیده است.
۲- صاحب گوگل، خوره رایانه ��

نام: لری پیج
شرکت: گوگل و یوتیوب

ثروت: 92 میلیارد دالر
رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: 8

لری پیج یکی از نمونه هایی اســت که 
می تــوان ادعا کرد بــا تحصیالتش به 
این رتبه رســیده اســت، برعکس تعداد 
دیگری از افراد موفق دنیا که تحصیالت 
دانشــگاهی ندارند. الرنــس لری پیج 
)متولد 19۷3، 4۷ ساله( به همراه سرگئی 
برین، همکالسی دانشگاهش در مقطع 
دکترا موتور جست وجوی اینترنتی گوگل 
و پس از آن شــرکت گوگل را بنا کردند. 
ایده راه اندازی یک موتور جســت وجو در 
خواب و در 23 ســالگی به ســراغ لری 
آمد! پــدر، مادر و بــرادر بزرگ تر او هر 
ســه خوره رایانه بودند و اسباب بازی اش 
در خانه قطعات رایانه بود. لری ســبک 
مدیریتی خاص خود را دارد که می گوید: 
»کار خود را به دیگران محول نکنید. هر 

کاری که از دست تان برمی آید، خودتان 
انجام دهید تا کارها سریع تر پیش بروند. 
ایده ها از سن خیلی مهم ترند. اگر کسی 
از شما جوان تر است، به این معنا نیست 
که ســزاوار احترام و همکاری نیست.« 
پیج حامی بزرگ انرژی جایگزین است. 
وی اولین خودروی الکترونیکی دو نفره 
خود را از تســال موتورز خرید و به شدت 
از طرفداران تولیــد و توزیع خودروهای 

هیبریدی است.
۳-زندگی مخفیانه سازنده وی چت ��

نام: ما هوآتنگ
و ســهامدار  شرکت: ســازنده وی چت 

تیک تاک
ثروت: 66 میلیارد دالر

رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: 15
ما هوآتنگ، دومین فــرد ثروتمند چین 
)متولد 19۷1، 49 ســاله( تاجر، مهندس، 
ســرمایه گذار و کارآفرینی اســت که به 
عنوان یکی از بنیان گذاران و مدیرعامل 
شــرکت Tencent شــناخته می شود. 
تنســنت یکی از بزرگ ترین شرکت های 
فناوری در جهان و همچنین بزرگ ترین 
شرکت خوشــه ای گیمینگ و سرگرمی 
اســت. هوآتنگ سه بار به عنوان یکی از 
تأثیرگذارترین افراد جهان توســط مجلٔه 
تایمز شناخته شده است. در سال 1999 
هوآتنگ از ســرویس OICQ پیام رسان 
فوری که بعد نامش به QQ تغییر یافت، 
رونمایی کرد. ایــن محصول رایگان به 
شدت مورد توجه مردم چین قرار گرفت 
و تا سال 2۰۰4 به بزرگ ترین ارائه دهندٔه 
خدمات پیام رســانی فوری تبدیل شــد. 
پیام رســان وی چت هم از سال 2۰11 
یکی از محصوالت معروف این شــرکت 
اســت. ما هوآتنگ نام مستعاری به نام 
»پونی« دارد که ترجمه انگلیسی اش )ما( 
به معنای اسب اســت. او سعی می کند 
اطالعات کمی از زندگی شخصی اش به 
بیرون درز کند و به داشتن زندگی پنهانی 
شهرت دارد. هوآ تنگ جمله معروفی دارد 
که به آن معتقد اســت: »در چین ایده ها 
اهمیتی ندارد، آن چه مهم اســت اجرا و 

عمل است.«
۴- ثروت به وقت تیک تاک ��

نام: ژانگ ییمینگ
شرکت: تیک تاک

ثروت: 36 میلیارد دالر
رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: 39

ژانگ ییمینگ )متولد 1983، 3۷ ســاله( 
کارآفرین حوزه اینترنت اســت. او پلتفرم 
اینترنتی بایت دنس )ByteDance( را در 
سال 2۰12 و ســرویس محتوای خبری 
توتیائو )Toutiao( و پلتفرم اشتراک گذاری 
فیلم تیک تاک را بنیان گذاری کرده است. 
بایت دنــس تا ســال 2۰19 بیش از یک 
میلیارد کاربر ماهانه داشت و ارزش آن به 
۷5 میلیارد دالر رسید. در سال 2۰۰8 او به 
استخدام مایکروسافت درآمد، اما نتوانست 
با قوانین شرکتی آن جا کنار بیاید. سپس 
به یک استارت آپ پیوست که با شکست 
مواجه شــد. در سال 2۰12 ژانگ متوجه 
مهاجرت کاربــران از رایانه به گوشــی 
هوشمند شــد و شــرکت تازه ای به نام 
بایت دنس را تأسیس و سپس اپلیکیشن 
خبری توتیائــو را راه اندازی کرد که طی 
دو ســال بیش از 13 میلیون کاربر روزانه 
جذب کرد. او با همسرش در دانشگاه آشنا 

شد و فرزندی ندارد.
۵-نفر پنجم، یک ایرانی االصل ��

نام: پی یر امیدیار
شرکت: ای بی و پی پال

ثروت: 21.5 میلیارد دالر
رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: 83

پی یِر مــراد امیدیار )متولــد 196۷، 53 
ســاله( بنیان گذار و رئیس ایرانی سایت 
حراج e-bay اســت. او در سال 1998 
میالدی و در 31 ســالگی به عنوان یک 
الهه  مادرش  میلیاردر شناخته شده است. 

میرجاللی امیدیار یک زبان شناس مشهور 
و از استادان دانشــگاه سوربن و پدرش 
کوروش امیدیار جراح اورولوژی بود. سال 
1994 امیدیار در یک شرکت نرم افزاری 
مشغول به کار بود و در کنار شغل اصلی 
خود، با طراحی و برنامه نویسی وب سایت 
هم کســب درآمد می کرد کــه با پامال 
وســلی آشنا شــد. پی یر عاشق دختری 
شــده بود که به جمــع آوری جعبه های 
آب نبات عالقه زیادی داشــت. پامال که 
می خواست مجموعه خود را کامل کند، از 
پی یر کمک خواست. پی یر هم برای این 
که نظر پامــال را جلب کند، یک بخش 
خریدوفروش و حراج آنالین به وب سایت 
شــخصی خود اضافه کرد تا پامال بتواند 
بــرای تکمیــل مجموعه خود با ســایر 
کلکسیونرها وارد معامله شود. اتفاقی که 
جهان را خیره کرد. در کمال تعجب این 
صفحه با چنان اســتقبالی مواجه شد که 
پی یر مجبور شــد برای حراجی اش یک 

وبگاه مستقل درست کند.
۶- میلیاردر سیاه پوش تلگرام ��

نام: پاول دوروف
شرکت: تلگرام

ثروت: 1۷ میلیارد دالر
رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: 112

پاِول والِریویچ دوروف )متولد 1984، 36 
ســاله( مهندس رایانه اهل روسیه است 
 VK که برای تأسیس شــبکه اجتماعی
و پیام رسان تلگرام شهرت دارد. او پیش 
 VKontakte از تلگرام، شبکه اجتماعی
را )کــه بعد نامش را بــه VK تغییر داد( 
تأســیس کرد. پاول دوروف سال 2۰13 
 VK اســتعفای خود را به هیئــت مدیره
اعالم کرد و تصمیم گرفت از کشــورش 
خارج شــود، زیرا حاضر نشــد اطالعات 
کاربران اوکراینی اپلیکیشــن را به دولت 
روســیه تحویل دهد. دوروف یک برنامه 
پشتیبان داشــت. او و برادرش مخفیانه 
یک شرکت در نیویورک تأسیس کردند و 
برخی از کارکنان VK هم به آن جا رفتند.

ایــن پروژه مخفی تلگــرام بود. طراحی، 
ســاخت و پشــتیبانی کامل از پیام رسان 
تلگرام رقمی حدود 26۰ میلیون دالر روی 
دست پاول دوروف هزینه گذاشت که به 
گفته او اکنون هیچ گونه درآمدی برایش 
ندارد. پاول دوروف گیاه خوار است و فقط 
لباس سیاه می پوشد. همچنین به مناسبت 
بیســت و هفتمیــن ســال تولدش یک 
میلیون دالر بــه بنیاد ویکی مدیا )میزبان 

دانشنامه اینترنتی ویکی پدیا( اهدا کرد.
۷- جیک جیک های یک سخت کوش ��

نام: جک دورسی
شرکت: توییتر، اسکوئر

ثروت: 12.5 میلیارد دالر
رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: 1۷3

جک پاتریک دورسی )متولد 19۷6، 44 
ســاله( بنیان گذار و مدیــر عامل توییتر 
و همچنین اســکوئر )شــرکت پرداخت 
برجســته  نوآور  به عنــوان یک  همراه( 
شناخته می شــود. اولین چیزی که مردم 
از کودکی او به یاد دارند این اســت که 
»چه پسر ساکتی بود«، چون لکنت زبان 
داشــت و همین مســئله باعث نداشتن 
اعتمادبه نفس و گوشــه گیری اش شــده 
بود. با این حال پس از پایان درســش در 
شــرکت Odeo که در زمینه کمک به 
استارت آپ های اینترنتی فعالیت داشت، 
کار گرفت. کمی بعد، یک روز که دورسی 
و همکاران مشغول غذاخوردن بودند، او 
ایده سرویســی را که امکان هم رسانی 
)Share( فوری نظرات را می داد مطرح 
کرد. دورســی و دوســتش دو هفته بعد 
برنامه اصلی را نوشتند و نام توییتر )جیک 
جیــک کردن( را برای آن انتخاب کردند 

که این روزها طرفداران زیادی دارد.
۸-ثروتمند صرفه جوی واتس اپ ��

نام: جان )یان( کوم
شرکت: بنیان گذار واتس اپ

ثروت: 1۰ میلیارد دالر
رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: 23۰

یان کوم )متولد 19۷6، 44 ساله( مهندس 
آمریکایی،  اینترنتی  کارآفریــن  و  رایانه 
اوکراینی اســت. او مدیرعامل اجرایی و 
یکی از مؤسسان )به همراه برایان اکتن( 
واتس اپ، پیام رســان تلفن همراه است. 
کوم در کی یف اوکراین زاده شد. مادرش 
به عنوان پرستار نوزاد و خودش به عنوان 
نظافتچــی در یک خواربارفروشــی کار 
می کردنــد تا این که در 18 ســالگی به 

برنامه نویسی عالقه مند شد.
ژانویه 2۰۰9 برای همیشه در ذهنیان و 
برایان، دوست و همکارش، باقی خواهد 
ماند. خرید یک دستگاه آیفون و بررسی 
App Store یک موضوع را به سادگی 
برای آن ها مشــخص کرد: آینده دنیای 
فنــاوری در اختیار همیــن برنامه های 
کوچک خواهــد بود. جان به ســرعت 
نــام Whatsapp را برای اپلیکیشــن 
پیام رسانش انتخاب کرد. در سال 2۰14 
واتس اپ بــه مبلغ 22 میلیــارد دالر از 
ســوی فیس بوک خریداری شد. جالب 
است بدانید کوم که حاال سرمایه میلیارد 
از روش هــای  دالری دارد، همچنــان 
صرفه جویــی و پس انداز کــه در زمان 

نوجوانی یاد گرفته، استفاده می کند.
9- پولدار شدن با کمک یک تخته ��

نام: بن سیلبرمن
شرکت: پین تر است

ثروت: 3.9 میلیارد دالر
رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: ۷52

بن ســیلبرمن )متولد 1982، 38 ساله( 
بنیان گــذار و مدیــر عامل پینترســت، 
یک شــبکه ارتباط اجتماعــی و موتور 
به  که  اســت  تصویری  جســت وجوی 
عکس ها،  ســازمان دهی  اجازه  کاربران 

لینک ها و ... را می دهد.
پیش از پینترست که در سال 2۰1۰ راه 
اندازی شــد، ســیلبرمن در تیم تبلیغات 
گوگل کار می کــرد. اگرچه پس از مدت 
کوتاهی او از کار خود استعفا و به همراه 
همکالسی دانشگاهش پاول سیارا شروع 

به ساخت اپلیکیشن های آیفون کرد.
بعد از شکست در جذب کاربر، با دوستش 
به ایــده تولیــد یک تخته بــرای پین 
کردن )وصل کــردن( عکس و متن که 
در نهایت به نام پینترســت شناخته شد، 
رسیدند. سیلبرمن اعالم کرده که ایده به 
وجودآمدن پین تر اســت از عشق دوران 
کودکی او به جمع آوری چیزها آمده است.

او ادعا می کند: »جمــع آوری، چیزهای 
زیــادی را درباره این که شــما واقعاً چه 

کسی هستید بازگو می کند.«
۱0-پول درآوردن از جست وجوها ��

نام: دیوید فیلو
شرکت: یاهو

ثروت: 3.5 میلیارد دالر
رتبه در فهرست ثروتمندان جهان: 859

دیویــد فیلو )54 ســاله( یــک کارآفرین 
دیجیتالــی موفق اســت که در باشــگاه 
میلیاردرهای فوربس قرار دارد. سایت یاهو 
اول با نام »موتور جســت وجوگر جری و 
دیوید« در سال 1994 در اینترنت منتشر 
شد و در همان ســال بازدید یاهو به یک 
میلیون رسید و بســیاری از شرکت های 
بزرگ مانند مایکروسافت پیشنهاد دادند با 
قیمت باال این ســایت را بخرند، ولی فیلو 
و یانگ پاسخ منفی دادند. دلیل آن ها هم 
ایــن بود که تصمیم نداشــتند از این کار 
پول دربیاورند و بیشتر جنبه کمک رسانی 
کار برایشــان مهم بود. ولی پس از مدتی 
دانشــگاه از آن ها شــکایت کــرد، چون 
ترافیــک اینترنتی زیادی بــرای این کار 
مصرف می شــد. بعد از این بود که جنبه 
مادی این کار برای دیوید و جری مهم شد 
و دنبال حامی مالی گشــتند. اکنون یاهو، 
بخش جدایی ناپذیــر زندگی روزانه صدها 

میلیون نفر در دنیاست.

ثروتمندان فضای مجازی چه کسانی هستند؟
چطور زندگی شاد داشته باشیم؟ ایالن ماسک: هیچ کدام از

بیت کوین های خود را نفروخته ام

خمیردندان روی پوست نمالید
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فصل نوینی از همکاری بیمه رازی با 
کارگزاران رسمی بیمه آغاز شد

در پی اجــرای برنامه های اصالح، 
نویــن  رویکردهــای  و  بهبــود 
کسب و کار شــرکت بیمه رازی، 
همکاری هــای بیمــه رازی بــا 
کارگزاران رســمی بیمه توسعه و 
تعمیق می یابد. بــه گزارش هفته 
نامــه تدبیرتازه به نقــل از روابط 
عمومــی و بین الملل بیمه رازی؛ دکتر علی جباری مدیرعامل 
بیمــه رازی در دیدار اعضای هیات مدیــره انجمن کارگزاران 
رسمی بیمه ضمن اســتقبال از عالقمندی کارگزاران بیمه در 
سراسر کشــور، ارائه خدمات کیفی، حمایت و پشتییانی فنی و 
بازاریابی و توجه به منافع و درآمد منصفانه کارگزاران رســمی 
را در اولویت برنامه های موردنظر شــرکت دانست و از تأسیس 
یک مرکز خدمات اختصاصی برای همکاری ویژه با کارگزاران 
رســمی خبر داد. دکتر جباری تعامل در زمینه فروش بیمه های 
الکترونیکــی و آموزش شــبکه کارگــزاری از آن طریق را از 
دیگر محورهای همکاری متقابل عنوان نمود. در این نشســت 
مهندس محمدرضا خاوری ریاست هیات مدیره و سایر اعضای 
هیات مدیره انجمن کارگزاران رســمی بیمه پیشنهادات خود 
را ارائه و خاطرنشــان کردند که بــا راهبری عالی بیمه رازی و 
کادر فنی تخصصــی منتخب، اصل کیفیت در خدمات و خلق 
محصوالت جدید بیمه رازی موجبــات تفاوت و تمایز هر چه 
بیشتر این شرکت در بازار بیمه کشور فراهم می گردد. قابل ذکر 
است در این جلسه مقرر گردید؛ با تداوم جلسات کمیته مشترک، 
موارد از طریق حوزه فنی شرکت بصورت عملیاتی دنبال گردد.

خدمات متنوع و مکانیزه بانک سینا 
ویژه شرکت ها و سازمان ها

بانــک ســینا بــا پیاده ســازی 
زیرســاختها و بســترهای نوین 
از  بهــره مندی  امــکان  بانکی، 
تمامی ساعات  در  بانکی  خدمات 
شــبانه روز را برای شــرکت ها، 
فراهم  نیز  سازمان ها و مؤسسات 
آورده اســت. به گــزارش هفته 
نامــه تدبیرتازه به نقل از روابط عمومی بانک ســینا، در کنار 
خدمات متنوعی که ویژه مشتریان حقیقی از سوی این بانک 
تدارک دیده شــده، شرکت ها و سازمان ها نیز می توانند از این 
امکانات استفاده نمایند. شرکت های حقوقی با استفاده از وب 
سرویس های تهیه شده توسط بانک سینا می توانند نسبت به 
دریافت اقالم اطالعاتی مورد نیاز خود به صورت سیســتمی 
اقدام نمایند یا سامانه های حسابداری و مالی خود را به سپرده 
نزد بانک سینا به صورت اتوماتیک متصل نمایند. از این طریق 
امکان دریافت صورت حساب و انجام عملیات انتقال وجه های 
عادی، پایا و ســاتنا متناسب با نرم افزارهای کاربری مشتری 
وجود دارد و برای دریافت خدمات یادشــده نیازی به استفاده 
از نرم افزارهایی چون اینترنت بانک، همراه بانک یا تلفنبانک 
نیســت. همچنین امکان واریز حقوق کارکنان ســازمان ها و 
شــرکت های طرف قرارداد به صورت مکانیزه در شعب بانک 
سینا و از طریق ارائه فایل گروهی به سادگی قابل انجام است. 
تلفنبانک حقوقی نیز از جمله خدماتی است که امکان دریافت 
صورتحساب از طریق فکس، اعالم موجودی حساب و دیگر 

خدمات را برای مشتریان حقوقی فراهم می سازد.

برندگان زمستان وین کارت
مشخص شدند

دور جدید قرعه کشــی وین کارت 
برگزار و برندگان خوش شانس 444 
جایزه نقدی به ارزش دوازده میلیارد 
گزارش  به  شــدند.  ریال مشخص 
هفته نامه تدبیرتازه به نقل از سامان 
رسانه، سری جدید قرعه کشی وین 
کارت مربوط به فصل زمســتان با 
حضور مدیران ارشــد بانک برگزار و 444 برنده خوش شانس این 
فصل مشــخص شدند. در این مراسم، ابتدا قرعه کشی 4 جایزه 1 
میلیارد ریالی برگزار شد و پس از مشخص شدن اسامی برندگان 
خوش شانس این بخش، قرعه کشی برای مشخص شدن برندگان 
4۰ جایزه 1۰۰ میلیون ریالی و 4۰۰ جایزه 1۰ میلیون ریالی صورت 
پذیرفت که اســامی تمامی برندگان هم اکنون در وب سایت بانک 
سامان در دسترس است. بر این اساس، عالقه مندان به شرکت در 
قرعه کشی فصل بهار، می توانند با مراجعه به شعب بانک سامان در 
سراسر کشور، نسبت به افتتاح حساب و دریافت وین کارت اقدام و 
با انجام هریک از فعالیت های بانکی مانند پرداخت قبوض، خرید 
از کارت خوان های ســامان، خرید شارژ، انتقال وجه و غیره برای 
شرکت در قرعه کشــی دور بعد، امتیاز کسب کنند. گفتنی است، 
همه دارندگان وین کارت برای احراز شرایط شرکت در قرعه کشی 

باید در هر فصل حداقل 1۰۰ امتیاز کسب کنند.

آغاز زندگی 125 هزار عروس و 
داماد با وام ازدواج
بانک صادرات ایران

125 هزار عروس و داماد در سال 
99 با وام قرض الحســنه ازدواج 
بانک صادرات  و تهیه جهیزیــه 
ایران راهی خانه بخت شــدند و 
بیش از 144 درصد مبلغ سهمیه 
بانک  این  به  اختصاص داده شده 
برای اعطای این وام محقق شد. 

بــه گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل از روابط عمومی بانک 
صــادرات ایران، بیش از 125 هزار نفر در ســال 99 از بانک 
صــادرات ایران وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه به 
ارزش 65 هزار میلیارد ریال دریافت کردند و با وجود تخصیص 
سهمیه 45 هزار میلیارد ریالی به این بانک برای پرداخت وام 
مذکور، طی سال 99 حدود 65 هزار میلیارد ریال وام ازدواج و 
تهیه جهیزیه توسط بانک صادرات ایران پرداخت شد و به این 
ترتیب 144 درصد این هدف محقق شد. بانک صادرات ایران 
به منظور عمل به مســئولیت اجتماعی و حمایت از تشکیل 
خانواده طی سال های گذشته پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج 
را در دســتور کار خود قرار داده و اعطای این وام در سراســر 
کشــور توسط شعب بانک در حال انجام است. بانک صادرات 
ایران عالوه بر اعطای وام های قرض الحســنه برای ازدواج، 
پرداخت وام های اشــتغالزایی سرپرســتان خانواده های تحت 
پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معرفی شدگان وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، پرداخت تســهیالت مسکن اقشار ویژه، 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بافت فرسوده، پرداخت 
وام به آســیب دیدگان حوادث غیرمترقبه از جمله سیل سال 
گذشته، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، اعطای وام به 
مشاغل آسیب دیده از کرونا، پرداخت وام ودیعه مسکن و سایر 

وام های ضروری را همچنان در دستور کار دارد.

تسهیالت فروش بیمه نامه ثالث و 
بدنه خودرو شرکت بیمه دی به 
خانواده معزز شهدا و ایثارگران

شرکت بیمه دی به خانواده معزز 
شهدا و ایثارگران تسهیالت ویژه 
خرید بیمه نامه های ثالث و بدنه 
خودرو ارائــه می دهد. به گزارش 
هفتــه نامه تدبیرتــازه به نقل از 
بیمه دی؛  روابط عمومی شرکت 
توافقات صورت گرفته  بر اساس 

با بنیاد شهید و امور ایثارگران، تمامی حقوق بگیران این بنیاد، 
اعم از خانواده شــهدا، ایثارگران و جانبــازان می توانند برای 
خود و اعضای درجه یک خانواده )شــامل: پدر، مادر، همسر 
و فرزند( این بیمه نامه ها را با شــرایط ویژه خریداری نمایند. 
بر همین اساس این بیمه نامه در قالب اقساط بلند مدت و به 
صورت کسر از حقوق برای این عزیزان قابل صدور می باشد. 
متقاضیان محترم می توانند برای دریافت این تســهیالت به 
شعب و نمایندگی های سراسر کشــور بیمه دی مراجعه و یا 
با شــماره 16۷1 )بدون پیش شــماره شهری( تماس حاصل 

فرمایند.

بیمه آسیا روی سکوی پرش 1400

سال 1399 برای بیمه آسیا، سالی 
توام با موفقیت های مستمر بود و 
انتظار می رود در سال 14۰۰ روی 
سکوی پرش جدید برای رسیدن 
بــه افق های بلند قــرار گیرد. به 
گزارش هفته نامــه تدبیرتازه به 
نقل از روابط عمومی بیمه آســیا، 

مهــر تأیید بیمه مرکزی و صدور مجــوز اتکایی داخل برای 
بزرگ ترین شرکت بیمه خصوصی کشور در واپسین روزهای 
ســال 1399 این فرصت را در اختیار بیمه آسیا قرار داده که 
دســت برتر را در بازار اتکایی بیمه داخل کشور داشته باشد. 
افزون بر آن، قوام و اســتحکام مالی بیمه آسیا به ویژه پس از 
افزایش ســرمایه 949 درصدی، نویدبخش سودآوری پایدار و 
اســتمرار موفقیت در خانواده بزرگ بیمه آسیا به شمار می آید. 
بنابر این گزارش، عملکرد دو سال اخیر بیمه آسیا را می توان 
دوره جهش و اصالحات ساختار و برنامه ریزی در جهت بهبود 
کیفیت خدمات به بیمه گذاران و مشتریان، معرفی محصوالت 
بیمه ای معطوف به نیازهای آینده، اصالح پرتفوی بیمه گری 
با الگوی ترکیبی از رشــته های با ریســک باال با رشته های 
کم ریســک تر، رصد دقیق وضعیت فروش و خسارت از حیث 
جغرافیای توزیع ریسک دانست. این گزارش با تصریح تالش 
بیمه آسیا برای حفظ و ارتقای سهم از بازار بیمه، رعایت اخالق 
حرفه ای در رقابت با دیگر بیمه گران، اولویت دادن به مدیریت 
ریسک به جای فروش بیشتر، کوشش در جهت نهادینه سازی 
اصول حاکمیت شــرکتی و در یک کالم بیمه گری در آیینه 

صداقت و شفافیت را در اولویت خود قرار داده است.

یک فوالد ساز بزرگ دیگر با
تجارت نوهمراه شد

معاون فنی شــرکت بیمه تجارت نو درآســتانه فرارسیدن پنجمین 
سالروزتاسیس بیمه تجارت نو، گفت: به دنبال برگزاری یک مناقصه و 
فراخوان عمومی، پوشش های بیمه ای شرکت مجتمع فوالد خراسان 
تحت پوشش بیمه تجارت نو قرار گرفت. سیدکاظم ملکوتی با اشاره 
به قراردادهای بیمه ای شرکت بیمه تجارت نو با صنایع بزرگ وشکل 

گیری حس اعتماد دربین بیمه گذاران، افزود: نیازهای بیمه ای شرکت 
مجتمع فوالد خراســان درچندین رشــته بیمه ای وبه صورت یک 
بسته از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری تحت پوشش شرکت بیمه 
تجارت نــو قرارگرفت وتنها دربخش بیمه های درمان و عمر وحادثه 
بالغ بر 12 هزار نفر بیمه شــده برای این بیمــه گذار وجود خواهد 
داشت. وی، تصریح کرد: بیمه های آتش سوزی، تمام دارایی ها واموال 
وپوشش های بیمه ای اتومبیل شرکت مجتمع فوالد خراسان شامل 
ثالث و بدنه، تحت پوشــش بیمه تجــارت نو قرارگرفت و به تدریج 
پوشش های بیمه اتومبیل کارکنان این شرکت هم تحت پوشش این 

شرکت بیمه ای قرارخواهدگرفت. معاون فنی شرکت بیمه تجارت نو، 
ادامه داد: دربخش بیمه های مســئولیت، مسئولیت کارفرما درمقابل 
تمامی کارکنان که دراثر حوادث ناشــی از کار آســیب می بینند ویا 
مسئولیت در مقابل اشــخاص ثالث و همچنین در بخش بیمه های 
باربری و بیمه نامه های باربری صادراتی، وارداتی و داخلی شــرکت 
مجتمع فوالد خراسان هم تحت پوشش شرکت بیمه تجارت نو قرار 
گرفته است. ملکوتی، اذعان داشت که شکل گیری حس اعتماد به 
شرکت بیمه تجارت نو در بین صاحبان صنایع بزرگ همچون شرکت 
مجتمع فوالد خراسان برای این شرکت بیمه ای اهمیت بسزایی دارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشــاره به 
قدردانی وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
از ایــن بانک پس از کســب رتبه برتر 
در ارزیابی تحول و اســتقرار بانکداری 
دیجیتال گفــت: بانک ملی ایران امروز 
یک بانک پیشــرو در بیشتر بخش ها به 
ویژه در حوزه بانکداری دیجیتال است و 
این باعث اعتماد به نفس بیشتر کارکنان 
و افزایش قدرت رقابــت بانک در بازار 

شده است. 
به گزارش هفتــه نامه تدبیرتازه به نقل 
از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر 
محمد رضا حسین زاده در جلسه بررسی 
بانک طی ســال  عملکــرد واحدهای 
گذشته با اشــاره به این که راه اندازی 
سامانه های متعدد بانکداری غیرحضوری 
و دیجیتال مانند بام، بله، نشان بانک و 
ملی پالس، افتخــاری برای بانک ملی 
ایران و نظام بانکی اســت، خاطرنشان 
کرد: ایــن ســامانه ها اکنون توســط 
بانک هــای دیگر در حــال الگوبرداری 
اســت و خوشــحالیم که توانسته ایم با 
چنین رویکردی، تحولی بزرگ در نظام 

بانک کشور ایجاد کنیم. 
وی در ادامه با تاکیــد بر این که بانک 
ملی ایران هرگز وارد رقابت های ناسالم 
در نظام پولی و بانکی نخواهد شــد، به 
ابزارهای متعدد قانونــی موجود در این 
بانک بــرای جذب ســپرده های ارزان 

قیمت اشاره کرد و گفت: تازه ترین ابزار 
ایجاد شــده در این حوزه، اوراق گواهی 
ســپرده مدت دار با نرخ 18 درصد است 
که در آینــده نزدیک عرضــه آن آغاز 
خواهد شد و می تواند روش مناسبی برای 

تجهیز منابع باشد. 
او با تاکید بر ایــن که افزایش مصارف 
به منظور پرداخت تســهیالت بیشتر در 
گروی تجهیز منابع است، بر لزوم دقت 
نظر همه واحدها در کاهش قیمت تمام 
شده پول و کاهش میزان مطالبات غیر 
جاری تاکید کرد و گفــت: نباید در دام 
افزایش نرخ سود سپرده افتاد، بلکه باید با 
استفاده از همه ابزارهای قانونی موجود، 

سپرده را با نرخ های مصوب جذب کرد و 
به صورت تسهیالت در اختیار متقاضیان 

قرار داد. 
مدیرعامــل بانک ملی ایــران اعتبارات 
اســنادی، خرید دین و ضمانتنامه را از 
بهترین اهرم های جــذب منابع خواند و 
با ابراز خشــنودی از افزایش سهم این 
قبیل منابــع در طرف دارایی های بانک، 
اظهار کرد: تالش همــه کارکنان باید 
بهبود صورت های مالی بانک و در نتیجه 
افزایش ســهم آن در بازار رقابتی باشد. 
وی همچنیــن به اقدامات بیمارســتان 
بانک ملی ایران در مقابله با کرونا اشاره 
کرد و با بیان این که طی یک سال بیش 

از 4۰۰ هزار تست کرونا از کارکنان بانک 
دریافت شده است، این اقدام را کم نظیر 
خواند و خاطرنشــان کرد: پیگیری های 
توسط همه  واکسیناســیون  برای  الزم 
بخش ها در حال انجام اســت، اما بدون 

شک این اقدامی زمان بر است. 
دکتر ســید فرید موســوی عضو هیات 
مدیره بانک ملی ایران نیز در این نشست 
با اشاره به این که سیاست های اعتباری 
بانک بــه زودی در هیات مدیره مطرح 
و ابالغ می شــود، تاکیــد کرد که بانک 
ملی ایران نیز مانند هر بانک و سازمان 
دیگری با محدودیت منابع مواجه است و 
از این رو واحدهای بانک باید در تجهیز 

منابع بیش از پیش کوشا باشند. 
در این جلسه که با حضور اعضای هیات 
مدیره، هیات عامل، مدیران امور، روسای 
ادارت کل و روســای ادارت امور شعب 
سراسر کشور به صورت وبینار برگزار شد، 
جمعی از حاضــران به بیان دیدگاه های 

خود پرداختند. 
همچنین بر اســاس ارزیابــی عملکرد 
واحدهــا که توســط اداره کل مدیریت 
اســتراتژیک بانک انجام شــد، ادارات 
و  لرســتان  بوشــهر،  شــعب   امــور 
خراســان جنوبی و نیز شــعب مستقل 
فردوســی، ســعدی و مرکزی توانستند 
رتبه های برتر عملکردی سال گذشته را 

از آن خود کنند.

حسین زاده مطرح کرد:

 از سامانه های بانکداری دیجیتال بانک ملی الگوبرداری می کنند

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و 
شرکت ملی پست ج.ا.ایران

تفاهم نامه همکاری مشــترک بین بانک آینده و شــرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران با 
حضور رمضانعلی سبحانی فر، معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی 
پست و دکترمحمد فطانت، مدیرعامل بانک آینده، اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران ارشد 

این بانک، منعقد شد. 
بر اساس این تفاهم نامه، همکاری دوجانبه بانک آینده و شرکت ملی پست ج.ا.ایران در قالب ارائه 
سبد خدماتی و تسهیالتی بانکی از سوی بانک آینده و انجام نیابتی خدمات بانکی توسط پست؛ 

با هدف خدمت رسانی مطلوب به هم وطنان، صورت می پذیرد. 
دکترمحمد فطانت، مدیرعامل بانک آینده در این مراســم ضمن ابراز خرســندی از امضای این 
تفاهم نامه، با اشــاره به جایگاه مهم پســت گفت: باوجود تحوالت عصر حاضر و ظهور فضای 
دیجیتال، پســت نه تنها جایگاه خود را از دست نداد، بلکه با انجام مأموریت های جدید همراه با 
ارزش افزوده های بیش تر، دستآوردهای ارزنده ای را برای کشور رقم زد که به عنوان بازوی اصلی 

حاکمیت و در کنار مردم، اطمینان خاطر بیش تری را در جامعه، نهادینه ساخت. 
مدیرعامل بانک آینده با اشاره به شرایط ویژه کرونایی در کشور و تالش این بانک برای بهره گیری 
از ظرفیت های بانکداری الکترونیکی خود برای انجام امور بانکی بدون مراجعه به شــعب، گفت: 
برای اولین بار در کشور، افتتاح حساب از مرحله نخست تا مراحل نهایی بر روی سامانه »کیلید« 
بانک آینده، فراهم گردید و در صورت لزوم، سایر خدمات تکمیلی با حضور همکاران، درب خانه 
مشتریان انجام می شود که در این مورد خاص می توان از ظرفیت های بی شمار شرکت ملی پست 
کمک گرفت. ارائه دیگر خدمات و محصوالت بانکی نظیر: طرح آینده داران، ویژه خرید اعتباری از 
فروشگاه های مجموعه ایران مال و دیگر پذیرنده های طرف قرارداد با بانک آینده در سراسر کشور 
با بازپرداخت مدت دار و کارمزد اندک به کارکنان شــرکت ملی پست ج.ا.ایران، شرکت های تابعه 
و پیمانکاران آن، از دیگر مفاد این تفاهم نامه اســت. در ادامه، رمضانعلی سبحانی فر، مدیرعامل 
شــرکت ملی پست ج.ا.ایران نیز با اشاره به امکان ارائه خدمات نیابتی از سوی این شرکت، این 
امکان را عاملــی برای کاهش هزینه ها و هم چنین رضایت مندی مشــتریان و نهایتاً بهره وری 
بیش تر مجموعه عنوان کرد. این خدمات در مواردی نظیر: افتتاح حســاب، بازرسانی ابالغیه ها و 

اخطاریه ها و هم چنین کمک به بخش پشتیبانی، قابل بهره برداری است.

 

 

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات:

لوفت هانزا هتل های فرودگاهی را
برای اقامت کروی پروازی خود برگزید

مدیرعامل شــرکت توســعه گردشــگری آریا زیگورات اعالم کرد: برای نخســتین بار شرکت 
هواپیمایی لوفت هانزا از بین سه هتل برتر پنج ستاره در تهران، پس از دو ماه بازرسی تخصصی، 
هتل های فرودگاهــی را برای اقامت کروی پروازی خود برگزید. به گزارش هفته نامه تدبیرتازه 
به نقل ازروابط عمومی گروه مالی گردشگری، سمانه یوسفی گفت: با انعقاد قرارداد بین شرکت 
توسعه گردشگری آریا زیگورات و شرکت هواپیمایی لوفت هانزا، از این پس شرکت مذکور برای 
اقامت کروی پروازی خود از هتل های فرودگاهی استفاده می کند. وی افزود: همچنین هتل های 
فرودگاهی به دلیل رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی درخصوص مقابله با کرونا و همچنین 
انجام تبلیغات مفید و مؤثر در ایام نوروز امســال نسبت به سال گذشته، مورد استقبال چشمگیر 
مسافران فرودگاه امام خمینی )ره( قرار گرفت. یوسفی ادامه داد: مسافران پروازهای فرودگاه امام 
)ره( با وجود تعداد پایین پروازها، نوروز امسال هتل های فرودگاهی را به عنوان مکانی برای حفظ 
آرامش و دارا بودن امنیت برای گذراندن ساعات قبل و یا بعد از پرواز خود انتخاب کردند که این 

موضوع منجر به افزایش ضریب اشغال هتل نسبت به نوروز سال گذشته شد. 
وی تصریــح کــرد: هتل های فرودگاهی به علــت نزدیکی به درگاه خروجی کشــور و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در سطح مطلوب، مکان مناسبی برای ورود مسافر به حساب می آید؛ لذا 

وفور رفت و آمدها نشان دهنده جریان خون تازه در ضریب اشغال هتل های فرودگاهی است. 
یوسفی افزود: شرکت آریازیگورات عالوه بر لوفت هانزا با چند شرکت دیگر هواپیمایی معتبر نیز 
مذاکره کرده که این شــرکت ها نیز به دلیل نزدیــک بودن هتل های »ایبیس« و »نووتل« به 
فرودگاه بین المللی امام )ره(، هتل های فرودگاهی را برای اقامت کروی پروازی خود انتخاب کرده 

یا در حال برنامه ریزی در این زمینه هستند. 
وی ضمن تشــکر از همکاری شرکت شهر فرودگاهی با هتل های فرودگاهی گفت: با برگزاری 
جلسات مستمر با مسئوالن شهر فرودگاهی با هم افزایی )سینرژی( بوجود آمده، تبلیغات محیطی 
پیرامون هتل و در پایانه اصلی فرودگاه بین المللی امام )ره( صورت پذیرفت که در نظرسنجی از 
مسافران هتل فرودگاهی، تمام کسانی که از فرودگاه امام )ره( به هتل آمده بودند، اذعان داشتند 

که تبلیغات صورت گرفته پیرامون فرودگاه در انتخاب این هتل مؤثر بوده است. 

 

 

ضرورت رفع مشکالت 
پرداخت وام های ارزی به 

شرکت های بزرگ

مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران بر 
ضرورت رفع مشکالت پرداخت وام های ارزی 

به شرکت های بزرگ تاکید کرد. 
به گــزارش هفته نامــه تدبیرتازه بــه نقل از 
روابط عمومی بانک توســعه صــادرات ایران، 
علی صالح آبادی در جلســه »هم اندیشــی با 
اســاتید، صاحب نظران و مدیران شبکه بانکی 
برای بررســی حقوقی و قضایی موانع تولید در 

حوزه بانکی« که با حضور آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی، رییس قوه قضاییه برگزار شد، ضمن 
تاکید بر ضرورت کاهش فعالیت های سفته بازی 
از طریق بکارگیری قانون مالیات ها، گفت که 
راه اندازی ســامانه ذی نفع واحد در کشــور به 
سالم ســازی فعالیت های اقتصادی در کشــور 

کمک می کند. 
وی با اشــاره به مشکالت ناشــی از پرداخت 
وام هــای ارزی به شــرکت های بزرگ گفت: 
تولیدکننده در مرحله بازپرداخت وام های ارزی 
که از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت یک 
بانک تأمین مالی می شوند، با توجه به افزایش 
چند برابری قیمت ارز توان بازپرداخت را ندارد و 

دچار مشکالت بسیار زیادی می شود. 
وی با بیان اینکه یک رابطه حقوقی بین بانک 
و صندوق توســعه ملی و همچنین یک رابطه 
حقوقی نیز بین بانک با مشــتریان وجوددارد، 
اظهارداشت: این رابطه حقوقی منفصل از هم 
است و بانک با مشتریان به دلیل شرایط موجود 
مسامحه می کند اما رابطه حقوقی که بانک با 
صندوق توسعه ملی دارد رابطه ای سختگیرانه 
اســت به نحوی که اگر بانک از مشتری ارزی 
دریافت نکرده باشــد باز هم باید تعهدات را به 

صندوق انجام دهد. 
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این ســخنان 
که در خصوص مشکالت وام گیرندگان وام های 

ارزی بود، گفت: پیشنهاد مشخصی باید در این 
زمینه ارائه شود تا در مجامع تصمیم گیری مورد 

بررسی قرار گیرد.
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انرژی

آیا آب جیره بندی می شود؟

با شــروع فصل گرما و عطش ســدها در پی کاهش 
بارندگی ها در ایران، زمزمه بحران آب و کمبود منابع 
آبی به گوش می رســد، هرچند کــه طبق گفته های 
معاون راهبــردی و نظارت بر بهره برداری شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور برنامه ای برای جیره 
بندی آب در نظر گرفته نشــده اما بیش از 26۰ شهر 

امسال با تنش آبی مواجه خواهند بود.
حمیدرضا کشــفی، درباره وضعیت منابع آبی کشــور 
اظهار کرد: با توجه بــه کاهش 42 درصدی بارش ها 
نسبت به سال گذشــته ورودی سدها کاهش داشته 
و حجم ذخایر ســدها در برخی مکان ها نیز افت پیدا 
کرده اســت بنابراین حدود 26۰ شهر با تنش مواجه 
خواهند بود و ۷۰۰۰ روســتا را با تانکر سیار آبرسانی 

خواهیم کرد.
سال سختی پیش رو داریم ��

وی با بیان اینکه ســال بسیار سختی به لحاظ مسائل 
آبی خواهیم داشت و امیدواریم که بتوانیم این مساله 
را مدیریت کنیم، تاکید کرد: ســال گذشته 1۷۰ شهر 
درگیر تنش آبی بودند که امســال بــه دلیل کاهش 

بارندگی ها تعداد این شهرها افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون راهبــردی و نظارت بر بهره برداری شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور افزود: در سال آبی 
93-94 تعداد شــهرهای دارای تنش آبی حدود 36۰ 
شــهر بود که طی سه سال اخیر پروژه های زیادی در 
این راستا انجام شد که مساله آبرسانی را سریع تر کرد 
و اگر آن پروژه ها نبود و این حجم مخزن ساخته و آن 
تعداد چاه حفر نمی شد، قطعاً امسال با شهرهای بیشتر 

دارای تنش آبی مواجه بودیم.
چه اقداماتی انجام شده است؟ ��

کشفی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مقابله 
با این شرایط، گفت: در شهرهای اولویت دار در شش 
محور اقدام به انجام عملیات کردیم که شامل، اصالح 
و بازسازی و ارتقای تجهیزات سامانه ها، ارتقای کیفی 
آب در مکان هایی که تأمین آب به لحاظ کمی مشکل 
ندارد، پایدارســازی برق، تکمیل طرح های نیمه تمام، 

حفر و تکمیل چاه و ساخت مخزن می شود.
به گفته وی، بخش زیادی از این طرح ها شــروع شده 
و به بهره برداری رســیده اســت و بخشی که باقی 
مانده نیاز اعتباری دارد که اگر ۷۰۰۰ میلیارد تومان از 
پیوست بودجه تخصیص یابد، می توانیم این طرح ها را 

تا شروع اول تابستان به بهره برداری برسانیم.
کالن شهرها دچار تنش آبی می شوند؟ ��

معاون راهبــردی و نظارت بر بهره برداری شــرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشــور با اشاره به وضعیت 
منابع آبی در کالن شــهرهای کشــور نیز، گفت: در 
برخی از کالن شهرها با کمبود منابع آبی مواجهیم، به 
طور مثال در سیســتان و بلوچستان امسال تنها شاهد 
پنج میلیمتر بارندگی هستیم و این در حالی است که 
سال گذشته میزان بارندگی در این منطقه 11۰ میلی 
متر بوده اســت به همین دلیل در زابل، زاهدان برای 
تأمین آب دچار مشکل هستیم لذا تالش شده تا برخی 

از پروژه ها برای بهبود شرایط وارد مدار شوند.
کشــفی ادامه داد: هفته گذشته یک آب شیرین کن 
بــا ظرفیت 1۰ هــزار مترمکعب در شــبانه روز را در 
زاهــدان وارد مدار کردیم، در اصفهان وضعیت ســد 
چندان مطلوب نیست، سامانه دوم آبرسانی را پیگیری 
می کنیم که تا اواســط خرداد وارد مدار شود و بتوانیم 
بخشــی از کمبود را از آن طریق جبران کنیم. زمانی 
که وضعیت ســد زاینده رود خوب نباشد، تعداد زیادی 
از شهرها همچون یزد و شهرهای مسیر از این مساله 

متأثر می شوند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در این بخش ها 
گفت: ما نیز با مدیریت فشار و اقدامات دیگر سعی بر 
مدیریت این مساله داریم و امیدواریم که با همکاری 
مشترکان با مشکل جدی مواجه نشویم و بتوانیم پیک 

را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
کدام شهرها با مشــکالت جدی مواجه خواهند  ��

شد؟
معاون راهبــردی و نظارت بر بهره برداری شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور با بیان اینکه برای 
تمام شهرها پروژه ها و برنامه های متعددی برای گذر 
از بحران در نظر گرفته شــده است، اظهار کرد: طبق 
برآوردهای صورت گرفته در تبریز، اصفهان، یزد، آبیک 
در قزوین، بوشــهر، زهدان، جنوب فارس میزان تنش 
آبی بیشــتر خواهد بود اما در حال تالش هستیم تا به 
صورت ســر به سر تولید و مصرف را جلو ببریم اما در 

کل 15 درصد کاهش تولید خواهیم داشت.
شاهد افت فشار آب خواهیم بود ��

وی با بیــان اینکه قاعدتاً در برخی از شــهرها برای 
جلوگیری از جیره بندی با تنظیم و مدیریت فشار این 
مساله را حل کنیم، گفت: امسال هیچ برنامه ای برای 
جیره بندی در نظر گرفته نشده است و امیدواریم این 

اتفاق نیز نیفتد.

نگاه روز

چادرملو 19 میلیون یورو 
صرفه جویی ارزی کرد

با داخلی ســازی قطعات: چادرملو 19 میلیون یورو صرفه جویی 
ارزی کرد.مدیر امور بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 
بیان اینکه با ساخت داخل قطعات مورد نیاز شرکت، تنها در سال 
99 بیش از  19 میلیون یورو صرفه جویی ارزی شده است  افزود: 
بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته برای سال جاری  با فرض 
عدم افزایــش قابل توجه ارزش برابــری ارز در این بازه زمانی،  
میزان صرفه جویی ارزی ناشــی از داخلی سازی اقالم مورد نیاز 
شــرکت  بالغ بر 22 میلیون یورو پیش بینی شده است .حسین 
اطمینان همچنین افزود: با تشــکیل دپارتمان بومی ســازی در 
زیرمجموعه مدیریت بازرگانی در نیمه دوم سال 1399، یکپارچه 
ســازی و مدیریت تامین اقالم مورد نیــاز واحد های تولیدی در 
بخش مجتمع معدنی و صنعتی به صورت متمرکز در دستور کار 
این دپارتمان قرار گرفت.دکتر اطمینان از جمله اقدامات دپارتمان 
بومی ســازی چادرملو را، انحصار زدایی و مهندسی ارزش عنوان 
کرد و افزود: هدف ما تامین ارزان تر اقالم )با حفظ کیفیت مورد 
نظر( و همچنین افزایش کیفیت اقالم مورد نیاز به منظور افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه های تولید اســت.مدیر امور بازرگانی 
چادرملو به عملکرد دپارتمان بومی سازی شرکت در سال گذشته 
اشاره کرد و گفت :در سال 1399 در مجتمع معدنی چادرملو 643 
قطعه و در مجتمع صنعتی 1هزارو 446 قطعه  بومی سازی شده 
که نســبت به ســال 98 به میزان قابل توجه 63 درصد افزایش 
داشته  اســت.گفتنی اســت تا کنون بیش از 3۰ هزار قطعه در 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو داخلی سازی شده است .

ایران در تولید بنزن خودکفا شد

ایرنا:  جمهوری اســالمی ایران به دنبــال تحقق 1۰۰ درصدی 
برنامه تولید بنزن در پتروشــیمی »بوعلی ســینا« در سال 99، از 
واردات این محصول راهبردی بی نیاز شد. این مجتمع آروماتیکی 
پارســال موفق به تولید بیش از 1۰۰ درصد برنامه تولید خود در 
محصول بنزن شده و با تولید 85 هزار و 61۰ تن محصول نسبت 
به ســال 98 با هشــت درصد افزایش، به تولید حداکثری رسیده 
اســت. »اردالن صداقت زاده«، مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی 
بوعلی ســینا در این زمینه اظهار داشت: این افزایش تولید، کشور 
را از واردات محصــول راهبردی بنزن که به عنوان محصول پایه 
در شوینده ها و مواد بهداشتی کاربرد دارد بی نیاز کرده تا عالوه بر 
جلوگیری از خروج ارز از کشور، در شرایط همه گیری ویروس کرونا 
و لزوم افزایش مصرف شوینده ها، کشور بدون چالش و با تکیه بر 

تولیدات داخلی نیازهای مصرف کنندگان را برطرف کند. 

آب سدهای کشور 19 درصد کم شد

ایسنا:  آخرین وضعیت ســدهای کشور نشان می دهد که میزان 
ذخایر آب در مخزن سدها به 29 میلیارد و 6۷۰ میلیون مترمکعب 
رســیده که در مقایسه با ســال آبی 99-98 )36 میلیارد و 83۰ 

میلیون مترمکعب( دارای 19 درصد کاهش است.
در ســال آبــی 14۰۰-1399 از مجموع ظرفیــت 5۰.5 میلیارد 
مترمکعبی مخازن ســدها، حــدود 29 میلیــارد و 6۷۰ میلیون 
مترمکعب، معادل 59 درصد مخازن پر شده است. بر این اساس، 
به تبع روند کاهشــی بارش ها، حجم ورودی آب از ابتدای ســال 
آبــی ۰۰-99 تاکنون برابر با 22 میلیارد و 32۰ میلیون مترمکعب 
بوده که نســبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن )3۷ میلیارد و 
35۰ میلیــون مترمکعب(، بیانگر کاهش 4۰ درصدی ورودی آب 
به مخازن ســدهای کشور است. همچنین تا 5 اردیبهشت 14۰۰ 
ورودی آب از ابتدای سال آبی ۰۰-99 تاکنون برابر با 22 میلیارد 
و 32۰ میلیون مترمکعب بوده که نشــان از کاهش 4۰ درصدی 

ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته دارد. 

تشدید شیوع کرونا در هند تقاضای 
نفت را تهدید می کند

مهر:  افزایش بی ســابقه مــوارد ابتال به ویــروس کرونا در هند 
تقاضای جهانی نفت را تهدید می کند.تقاضای ســوخت در هند، 
ســومین واردکننده بزرگ نفت جهان با افزایش بی ســابقه موارد 
روزانــه ابتالء به کرونا و محدودیت های اعمال شــده برای مهار 
آن در حال کاهش اســت، این مسئله روند بهبود جهانی تقاضای 
نفت را که مورد انتظار بازار و اوپک پالس است، ُکند می کند.هند 
روز جمعه )ســوم اردیبهشت ماه( برای دومین روز پیاپی بیشترین 
افزایش موارد روزانه ابتالء به ویروس کرونا در جهان را اعالم کرد.

بزرگ ترین شهرهای هند در ماه جاری میالدی و در پی شلوغی 
بیمارستان ها دوباره قرنطینه شده اند. محدودیت های اعمال شده در 
بخش حمل ونقل هم به تجارت این بخش که مصرف ســوخت 

باالیی دارد، آسیب زده است. م

بازتاب

هرچند که مذاکرات احیای توافق هسته ای 
در وین هنوز به نتیجه نرسیده اما گفته های 
کارشناســان داخلــی و خارجــی گویای 
بازگشــت پرقدرت ایران به بازار نفت است 
که همین مســاله موجــب نگرانی برخی 
کشــورها شــده اما آنطور که اعالم شده 
جا برای ایران باز اســت و ایران به راحتی 

می تواند وارد بازار شود.
پس از این که دولت دونالد ترامپ، رییس 
جمهور سابق آمریکا در سال 2۰18 از برجام 
خارج شد و تحریمها را احیا کرد، صادرات 
نفت ایــران از 2.5 میلیون بشــکه در روز 
کاهش پیدا کرد. بــا این حال چین هرگز 
به طور کامل خریــد نفت ایران را متوقف 
نکرد و فروش نفت ایران به چین در ســه 
ماهه چهارم ســال 2۰2۰ حدود 36۰ هزار 
بشــکه در روز در مقایسه با میانگین 15۰ 
هزار بشــکه در روز در 9 ماهه سال 2۰2۰ 
بود. صادرات ایران به چین در مارس امسال 
6۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شد و به نظر 
می رسد در حالی که مذاکرات غیرمستقیم 
میــان آمریکا و ایران بــرای احیای برجام 
ازسرگرفته شده است، این خرید ادامه دارد.

جدیدترین گــزارش ماهانــه آژانس بین 
المللی انرژی گویای این است که با وجود 
تحریمهای آمریکا، ایران شیرهای نفتش را 
از اواخر ســال میالدی گذشته باز کرده و 
عرضه این کشور در مارس به 2.3 میلیون 
بشــکه در روز رسید که باالترین میزان در 
حدود دو ســال اخیر اســت. اگر مذاکرات 
موفقیت آمیز باشــد و تحریمها رفع شوند، 
حداکثــر 1.5 میلیون بشــکه در روز نفت 
ایران می تواند در مدت کوتاهی به بازارهای 

جهانی برگردد.
مارشال اســتیوز، تحلیلگر بازارهای انرژی 
شرکت آی اچ اس مارکیت پیش بینی کرد 
اگر مذاکرات نتیجه بخش نباشــد، ممکن 
اســت اندکی یــاس ایجاد کنــد که تأثیر 
مالیمی روی بازار نفت خواهد گذاشــت با 
این حال بعید اســت از نظر صادرات فعلی 
ایــران، حجم چندانی از بازار حذف شــود. 
در واقع مسئله این است که آیا ازسرگیری 
مذاکرات ممکن است به افزایش صادرات 
ایران در سال میالدی جاری منتهی شود. 
ما روی افزایش قابل توجه در مقطع فعلی 
واقعاً حساب نکرده ایم و تصور می کنیم باید 
رویکرد صبر و مشاهده را در پیش بگیریم.

بر اســاس گزارش مارکــت واچ، به گفته 
استیوز، اگرچه به نظر می رسد هنوز با این 
چشــم انداز فاصله داریم اما رفع تحریم ها 
می تواند در را به روی یک میلیون بشکه در 
روز دیگر صادرات اضافی باز کند. مگر این 
که اعضای اوپک این افزایش که می تواند 
قیمتها را تحت فشار نزولی قرار دهد را به 
نحوی جبران کنند. همچنین اگر تقاضا تا 
آن زمان بهبود پیدا کند و از رشــد عرضه 
فراتر رود، صادرات باالتــر ایران می تواند 

جذب شود.
واردکنندگان نفــت از ریزش قیمت ها که 

به آنها اجازه داده اســت مخازنشــان را از 
نفت ارزان پر کنند، راضی هســتند و حتی 
می توان گفت که پاندمی باعث شد قیمت ها 
به رکورد تاریخی پایینی ســقوط کنند که 
مشــکل اوپک به عنــوان بزرگترین گروه 

کشورهای صادر کننده نفت جهان است.
اوضاع بازار چگونه است؟ ��

اگر بخواهیم به شــرایط فعلــی بازار نفت 
نگاهــی بیندازیم باید بگوییــم که کووید 
19 در ســال گذشــته میالدی 8۰ درصد 
فعالیت های حمل ونقل هوایی و 3۰ درصد 
حمل ونقل زمینی و 1۷ تا 2۰ میلیون بشکه 
در روز تقاضــا برای نفت خــام را کاهش 
داده اســت، اوپک پالس با توجه به شرایط 
به وجود آمــده در اقدامی منحصربه فرد 9.6 
میلیون بشــکه در روز برای ایجاد تعادل در 
بازار نفــت، تولید خود را از ماه ژوئن 2۰2۰ 
کاهش داد اما با ورود واکسن اوپک پالس 
نیز تصمیم گرفت دیگــر به کاهش تولید 

همانند گذشته ادامه ندهد.
اوپک کاهــش تقاضا برای نفــت خام در 
ســال 2۰2۰ را 9.۷5 میلیون بشکه در روز 
عنوان کرد این رقم برای سال 2۰21 مثبت 
اســت و اوپک آن را 5.9 میلیون بشکه در 
روز عنوان کرده است، به نظر می رسد سال 
2۰21 وضع بهتری داشته باشیم.در این باره 
افشین جوان - مدیرکل امور اوپک و روابط 
با مجامع بین المللی انرژی وزارت نفت - با 
طرح این پرســش که آیا بازگشت تقاضای 
نفت در پســاکرونا با سرعت در بازار انجام 
می شــود یا با تأخیر، گفت: چهار سناریوی 
بازگشــت به حالت عادی، رکود، شــرایط 
عادی جدید و آسیب شــدید در این زمینه 
مطرح است. ســناریوی خوشبینانه شرایط 
عادی جدید و تسلط اوپک پالس بر عرضه 
نفت جهان است و سناریوی بدبینانه رکود 
است که در آن بسیاری از پروژه ها متوقف 
می شــود. ما انتظار داریم این دو سناریو را 
در بــازار داشــته باشــیم.وی همچنین به 
سناریوهای قیمت نفت خام برنت در سال 
2۰21 پرداخــت و بــا بیان اینکــه انتظار 
می رود میانگیــن قیمت نفت خام برنت در 
سال 2۰21، 48 تا 5۰ دالر برای هر بشکه 
در نوسان باشــد، تصریح کرد: قیمت نفت 
خام براســاس تازه ترین گــزارش صندوق 
بین المللی پول در ســال جــاری میالدی 
باالتــر از 5۰ دالر برای هر بشــکه خواهد 
بود.مدیرکل امــور اوپک و روابط با مجامع 
بین المللی انرژی وزارت نفت با بیان اینکه 

رشد اقتصادی جهان در حالت عادی جدید 
همان 4.4 درصد اوپک اســت و در حالت 
رکود 2.۷۷ درصد خواهــد بود، افزود: هند 
و چین به عنــوان بازیگران اصلی در بخش 
تقاضای نفت هستند که طبق گزارش جدید 
صندوق بین المللی پول در ســال 2۰21 به 
ترتیب رشــد اقتصــادی 11 و 8 درصد را 

تجربه خواهند کرد.
جوان، رشد تقاضای نفت را در شرایط عادی 
جدید 5.9 میلیون بشکه در روز و در حالت 
رکود 5.6 میلیون بشــکه در روز اعالم کرد 
و یادآور شد: اوپک در سال 2۰21 و 2۰22 
همچنان بر سر دوراهی افزایش یا کاهش 
تولیــد و راهبرد قیمت یا ســهم بازار قرار 
خواهد داشــت. جهان پس از کووید 19 با 
رکودی گســترده روبه رو می شود و احتمااًل 
در میان مــدت صنایع نفــت و گاز انتقال 
خود را به ســمت منابع انرژی پاک تر و به 
دور از الگوهای ســنتی سرعت می بخشند 
که موضوع بســیار مهمی است، با رویکرد 
مثبت، کاهش پایدار تقاضای جهانی نفت، 
تولیدکنندگان عمده نفت را با انگیزه سیاسی 
و مالی قــوی به عرضه مناســب در بازار 
ترغیــب می کنند تا بتوانند تعادل را در بازار 

ایجاد کنند.
کارشناسان چه می گویند؟ ��

در این میان کارشناســان نیز معتقدند که 
سرنوشــت نفت ایران رابطه مســتقیمی با 
مذاکــرات در حــال انجام ویــن دارد، اگر 
مذاکرات موفقیت آمیز باشــد، فروش نفت 
ایران آزاد می شــود و رفع تحریم ها اتفاق 
مــی افتــد و در نتیجه ایــران می تواند به 
بازارهای نفتی خود بازگردد، نرســی قربان 
- کارشناس ارشــد حوزه انرژی - در این 
باره به ایســنا گفت: زمانیکــه برجام اتفاق 
افتاد ایران در زمانی بسیار سریع تر از آنچه 
کارشناســان پیش بینی می کردند، به بازار 
بازگشت و احتمااًل این بار هم شرایط مثل 
سابق خواهد بود و ایران می تواند بازارهای 
سابق خود را بدست آورد و حدود دو میلیون 
بشکه صادرات داشته باشد.وی در خصوص 
قیمت نفت نیز گفت: قیمت نفت ارتباطی با 
مذاکرات و ورود ایران ندارد، با اینکه با ورود 
ایران نفت بیشتری وارد بازار خواهد شد اما 
برقیمت ها تأثیر نخواهد گذاشت و قیمت ها 
در رونــد فعلی باقی خواهد ماند و ایران نیز 
اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد وارد بازار 

خواهد شد.
افزایش تولیــد و صادرات نفت ایران  ��

در زمانی کوتاه
همچنین مرتضی بهروزی فر - کارشناس 
ارشــد حوزه انرژی - به ایسنا گفت: ورود 
ایران به بــازار جهانی بســتگی به نتیجه 
مذاکرات دارد و اگــر چنین اتفاقی محقق 
شود تاثیرات بسیار خوبی را شاهد خواهیم 
بود لذا امیدواریم تحریم ها سریع تر برداشته 
شود و ایران مشکلی برای فروش و انتقال 
نفت نداشــته باشد. همانطور که در گذشته 
و در دور قبلی که برجام اتفاق افتاد شــاهد 
بودیم ظرف شش ماه ایران توانست میزان 
تولید نفــت خود را افزایــش دهد و بدون 
مشکل صادرات نفت را آغاز کند، بنابراین 
تحقق این امر از نظر فنی امکان پذیر است، 
با توجه به تجربیات گذشته ایران بی شک 
در زمانــی کوتاه می توانیــم میزان تولید و 
صادرات را افزایش و به بیش از دو میلیون 

بشکه برسانیم.
وی بــا تاکید بر اینکه ورود به بازار و اینکه 
بتوانیم مشــتریان خودمان را جذب کنیم 
امری دور از ذهن نیست چراکه هر مصرف 
کننــده ای ترجیح می دهد از منابع متعددی 
نیــاز نفتی خــود را برطرف کنــد و با این 
کار وابســتگی خود را به یک کشور خاص 
کاهش می دهد، تصریح کــرد: قطعاً ورود 
ایران به بازار به نفع چین و هند خواهد بود 
و این یک بازی برد برد بین دو کشور است.

به گفته بهروزی فر هنــگام ورود می توان 
تمهیداتــی را درنظر گرفت که کشــورها 
تشویق به خرید نفت از ایران شوند و باتوجه 
بــه اینکه ایران قبــاًل در این رابطه تجربه 
دارد، نگرانی در خصــوص ورود به بازار و 
جذب مشتری وجود ندارد. کشورهای تولید 
کننده به دنبال قیمت های باال هســتند و 
اینکه یک جنگ قیمتی اتفاق بیفتد و ورود 
ایران موجب ایجاد این جنگ شود به طوری 
که تولید کنندگان قیمت ها را کاهش دهند 
بعید است.این کارشناس ارشد حوزه انرژی 
با بیان اینکــه وحدت اوپک پالس گویای 
این است که کشورهای تولیدکننده به دنبال 
قیمت های باالی 5۰ دالر هستند، لذا حتمًا 
توافقاتی خواهند داشت که جا برای ایران باز 
شود، گفت: در حال حاضر بازار نفت شرایط 
بدی را سپری می کند، رکود ناشی از کرونا، 
کاهش مصرف و مشــکالتی کــه در این 
راستا به وجود آمده، با این وجود کشورهای 
عمده تولیــد کننده نیز مشــکالت متعدد 
مالی دارند و تمایلــی برای کاهش قیمت 
نفت وجود ندارد لــذا نگرانی برای کاهش 
قیمت ها وجــود ندارد.اگرچه بهبود تقاضا و 
کاهش مــازاد ذخایر جهانی نفت همچنان 
ســناریوهای محتملی به شمار می روند اما 
عامل ناشــناخته، موجهای شیوع ویروس 
کرونا مانند آنچه امــروز در هند می گذرد، 
از روشــنی دورنمایی که بازار نفت متصور 
است، کم می کند اما با این حال آینده ایران 
در صنعت نفت روشن است چراکه آمادگی 
برای بازگشت به بازار از نظر فنی وجود دارد 
و ایران می تواند در زمانی کوتاه در بازار نفت 
خودنمایی کنــد اما بازهم باید منتظر نتایج 

مذاکرات و وضعیت تقاضا در جهان ماند.

چشم انداز بازگشت پرقدرت ایران به بازار نفت؛

سناریوهای پیش روی طالی سیاه ایران
سحر بابایی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با هدف توانمندسازی 
مشــاغل خانگی، کارگاه ها و صنایع خرد شهرستان 
بندر ماهشهر، نمایشگاه توانمندسازی مشاغل، برگزار 
می کند.به گزارش اولین ســتاد خبری نمایشــگاه 
توانمندســازی و حمایت از شــرکت های منطقه در 
تأمیــن نیازهای عمومی و تخصصی شــرکت های 
پتروشیمی ماهشهر، جلســه کارگروه توانمندسازی 
جامعــه محلی با حضور دکتر ســید رضــا مرویان 
حسینی مشاور مســئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج 
فارس و تعدادی از روسای روابط عمومی، بازرگانی 
و خودکفایی شــرکت های تابع هلدینگ در منطقه 
در سالن همایش شــرکت فجر انرژی خلیج فارس 
برگزار شــد.مرویان حسینی در ابتدای این جلسه به 
تشــریح دومین گزارش مطالعات حوزه مســئولیت 
اجتماعی در سطح شهرستان بندرماهشهر پرداخت 

و گفت: از 5 پروژه خدمات محور که ســال گذشته 
آغاز شــدند 3 پروژه توانمندســازی دانش آموزان، 
کانون های تحکیم و تعالی خانواده و اشــتغال زایی 
پیشرفت های بسیار خوبی داشته و باید تالش کنیم 
تا دو پروژه در حوزه بهداشــت و درمان و ورزش را 
نیز به ســرانجام برسانیم.مشاور مسئولیت اجتماعی 
هلدینگ خلیج فارس در ادامه عنوان کرد: در ســال 
14۰۰ نیز همانند ســال گذشــته 5 طرح حمایتی 
خدمات محور با اعتباری بالغ بر 3۰۰ میلیارد ریال در 
جریان خواهند بود؛ این طرح ها در قالب توانمندسازی 
آموزشی دانش آموزان مستعد، حمایت از کارآفرینی 
و اشــتغال، حمایت از استقرار کانون های تخصصی 
تحکیم و تعالی خانواده، ارائه خدمات درمانی و ارائه 
خدمات ورزشی به نوجوانان و جوانان مناطق محروم 
شهرستان بندرماهشهر و بندر امام خواهند بود.در این 

جلسه نیز جزییات برگزاری نمایشگاه توانمندسازی 
و حمایت از شــرکت های منطقه در تأمین نیازهای 
مجتمع های پتروشــیمی شهرســتان بندر ماهشهر 
اعــالم شــد.این نمایشــگاه قرار اســت 2۷ تا 29 
اردیبهشت ماه در صورت مساعد شدن شرایط برای 
برگزاری و اخذ مجوزهای الزم از ستاد ملی مبارزه با 
کرونا، در مصلی نماز جمعه بندر ماهشــهر از ساعت 
1۷ الی 22 میزبان بازدیدکنندگان باشد.نمایشــگاه 
توانمندســازی و حمایت از شــرکت های منطقه در 
تأمیــن نیازهای عمومی و تخصصی شــرکت های 
پتروشیمی ماهشهر به منظور شناسایی محصوالت 
و خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز شرکت های 
پتروشــیمی از واحدهای تولیدی در بندرماهشــهر، 
ایجاد و راه اندازی مشاغل مستعد و اثر بخش متناسب 
با شرایط منطقه و تقویت تشکل های تولید کنندگان 

میان دســتی و پایین 
خواهد  برگزار  دستی 
شــد.این نمایشــگاه 
شــرکت  همت  بــه 
صنایــع پتروشــیمی 
فــارس،  خلیــج 
شــرکت های تابعه و 
شــرکت های  تمامی 
مستقر  پتروشــیمی 

در منطقــه و با همــکاری فرمانداری شهرســتان 
بندرماهشــهر، شــهرداری بندرماهشــهر، شرکت 
شــهرک های صنعتی استان خوزستان، کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، ســازمان بهزیســتی شهرستان 
بندرماهشــهر و ســازمان زندان ها و امــور تامینی 

شهرستان بندر ماهشهر برگزار خواهد شد.

به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار می شود

 نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های منطقه در تأمین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت های پتروشیمی ماهشهر

چرا عرضه بنزین سوپر 
کاهش یافت؟

در حالی برخی از مــردم از کاهش توزیع بنزین 
سوپر در جایگاه های بنزین صحبت می کنند که به 
گفته رییس صنف جایگاه داران، از زمان افزایش 
قیمت بنزین و شــیوع کرونا، بنزین سوپر با عدم 
اســتقبال مردم مواجه شد و از همین رو تقاضا و 

عرضه به جایگاه ها نیز شیب نزولی داشت.
چند ماهی اســت کــه توزیع بنزین ســوپر در 

جایگاه های سوخت با کاهش رو به رو شده است. 
برخی این اتفاق را به دلیل صادرات بنزین می دانند 
و برخــی دیگر نیز از کاهــش تولید آن صحبت 
می کنند. کاهش تولید یا صــادرات بنزین اما در 
حالی مطرح می شود که ایران اکنون ظرفیت تولید 
روزانه تا 11۰ میلیون لیتر بنزین را در کشور دارا 
اســت و آن گونه که مدیرعامل پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس اعالم کرده فقط در این پاالیشــگاه 
4۷ میلیون لیتر بنزین با کیفیتی باالتر از یورو 5 
در روز تولید می شود. بنابراین شائبه کمبود بنزین 

سوپر به دلیل ناتوانی در تولید یا افزایش صادرات 
به طور کلی رد می شود. با این حال همچنان این 
سؤال مطرح است که کاهش عرضه بنزین سوپر 
در جایگاه ها به چه دلیلی اتفاق می افتد؟ به گفته 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، بنزین درخواستی از سوی جایگاه داران اعم 
از بنزین عادی یا بنزین سوپر به طور کامل تأمین 
می شود. »فاطمه کاهی« گفت: توزیع بنزین سوپر 
کاهش پیدا کرده زیــرا تقاضا برای این بنزین از 
سوی جایگاه داران و مردم پایین آمده است. وی 

ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده، به صورت 
روزانه بنزین ســوپر در جایگاه های نواحی غرب 
و شــرق تهران توزیع می شود. کاهی تاکید کرد: 
توزیع بنزین ســوپر فقــط در جایگاه هایی انجام 
می شود که در فهرست توزیع کنندگان بنزین سوپر 
قرار دارند و شامل همه جایگاه ها نمی شود. کاهش 
تقاضا برای بنزین سوپر بعد از سهمیه بندی بنزین

این موارد در حالی مطرح می شــود که بررسی ها 
نیز حکایت از کاهش سهم فروش بنزین سوپر از 

مجموع مصرف بنزین دارد.
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فروردیــن 14۰۰ را باید ماه ســیاه اصناف دانســت، ماهی که 
تعطیالت اجباری کرونای بالفاصله پس از اتمام نوروز، ســبب 

ضرر و زیان های فراوان کاسبان شده است.
یکــی از بازارهایی که از تعطیالت کرونایی بیشــترین تأثیر را 
پذیرفته، بازار خودرو بوده اســت. بازاری که حداقل از نیمه دوم 
سال 99 به شــکل حیرت انگیزی وارد دوره رکود عمیقی شده 
کــه تعطیالت نوروزی و اجبــاری کرونایی بر عمق آن بیش از 
پیش اضافه کرده اســت.در تعطیالت اجبــاری کرونایی، تمام 
نمایشــگاه های خودرو مجبور به بســتن واحدهای صنفی خود 
شدند و حتی اگر فعالیت نصف و نیمه ای هم داشتند، تحت تأثیر 
نبود مشتری نتواستند به درآمدی دست یابند.در روزهای نخست 
فروردین 14۰۰ قیمت خودرو در بازار مجازی روند صعودی طی 
کرد و بعــد از 14 فروردین ماه و فقط بــرای چند روز، فعالیت 
نمایشگاه داران توانست از شدت قیمت های تعیین شده از سوی 
دالالن و مالــکان در این بازار بکاهــد. هرچند اظهارات رییس 
شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، سبب واکنش های 

بازار، مردم و مسووالن به این مساله شد.
فرود و نزول قیمت ها در بازار خودرو ��

واکنش ها آنچنان شــدید و منفی بود که شورای رقابت از مبحث 
قیمت گذاری خودرو به صورت آشکار عقب نشینی کرد به طوری 
که رضا شیوا، رییس شــورای رقابت در آخرین موضع گیری خود 
اعالم کرد: »این شورا برای دســتورالعمل 6 ماهه قیمتی خودرو 
تصمیمی نگرفته است، از این رو جای نگرانی نیست.« البته کاهش 
نرخ ارز و برگشــت دالر به کانال 23 هزار تومان نیز یکی دیگر از 
دالیل عقب نشینی خودروها از قیمت های باال بود. در کنار آن باید 
به تأثیر مسائل و تحوالت سیاســت خارجی و افزایش امیدواری 
به نتایج نشســت ها و مذاکرات وین، افزایش احتمال آزادســازی 
پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفته بازی در 
بازار ارز نیز اشاره کرد. بررسی ها نشان می دهد، قیمت خودروهای 
داخلی در فروردین 14۰۰ افزایش یافته که نشــان دهنده بازدهی 
مثبت این بازار است. بازار خودرو با توجه به تعداد اندک معامالت 
به دلیل تعطیالت نوروزی و شــیوع دوباره کرونا بار دیگر عرصه را 

برای فعالیت واسطه گران و دالالن فراهم کرد.
کاهش تقاضای کاذب در بازار خودرو ��

به گفته سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
تهران، در فروردین، تقاضای کاذب به کمترین میزان خود رسید 
و فقط خریداران واقعی دست به معامله زدند.وی بر این باور است 
که در این شــرایط جاذبه بازار خودرو برای دالالن و واسطه ها 
به میزان چشــمگیری کاهش یافت و ســبب شد تا این بازار را 
محل مناســبی برای سرمایه گذاری و سودآوری ندانند در سایه 
همین مســاله تعداد زیادی از آنها از این بازار خداحافظی کردند.

از ابتدای سال 14۰۰ بازار رسمی خودرو به جز روزهای انگشت 
شــمار، تعطیل بوده و هیچ معامله ای در آن انجام نشده البته در 
کنار آن بازار مجازی خرید و فروش در فضای مجازی داغ بوده 
بــه طوری که هر روز بر تعداد آگهــی فروش خودروهای صفر 
کیلومتر مدل های 98، 99 و 14۰۰ در این بازار غیررسمی افزوده 

شده است.
بازار مجازی خودرو مورد تأیید اتحادیه نیست ��

نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران نیز بر این باور است: هیچ 
معامله ای انجام نمی شــود و تمام اعضــای این صنف تعطیل 
هستند. نعمت اهلل کاشــانی نسب درباره قیمت های اعالم شده 
بــرای خودروها در دنیای مجازی توضیــح داد: به هیچ عنوان 
قیمت های اعالم شــده در فضای مجــازی مورد قبول اعضای 
اتحادیه و این صنف نیســت و این قیمت ها را تأیید نمی کنیم.

وی خطاب به شــهروندان گفت: شهروندان بهتر است از دنیای 
مجازی خودروی مورد نیاز خود را خریداری نکنند زیرا این بازار 
اصاًل مورد تأیید اعضای اتحادیه نیست و در صورت بروز مشکل 
نمی توانیم به خریداران کمکی ارائه کنیم.وی تصریح کرد: هیچ 
اطــالع دقیقی از روند فعالیت و نحــوه خرید و فروش و تعیین 
نرخ خودرو در دنیای مجازی وجود ندارد و مورد تأیید ما نیست.

ضرر و زیان نمایشگاه داران تحت تأثیر تعطیالت اجباری ��
کاشانی نسب درباره خسارت و ضرر تعطیالت اجباری کرونایی 
بر اعضای این صنــف اظهار کرد: تعــدادی از همکاران ما در 
واحدهــای اجاره ای نمایشــگاه دایر کرده اند که بــا وجود این 
تعطیالت ناچار به پرداخت اجاره، مالیات و بیمه هستند در حالی 

که کار نکرده اند تا بتوانند قادر به پرداخت این هزینه ها باشند.
وی ادامــه داد: بــا توجه به تعطیلی اتحادیه هنــوز اطالعی از 
وضعیت اعضا نداریم اما پیش بینی می کنیم اگر این شرایط ادامه 
یابد و اعضا درآمد نداشته باشند، همانند سال گذشته شاهد تغییر 
شغل و درخواست ابطال پروانه و جواز کسب از سوی تعدادی از 

همکاران خود باشیم.
پیش بینی روزهای آینده بازار خودرو ��

کاشانی نســب درباره وضعیت این بازار در روزهای آینده گفت: 
هیچ پیش بینی دقیقی از روزهای آینده این صنف و قیمت خودرو 
نمی توان داشت البته قیمت ها در این بازار به نرخ ارز وابسته است 
اما با توجه به تعطیلی اصناف هرگونه پیش بینی درباره وضعیت 
بازار و قیمت خودرو در روزهای آینده، کار اشــتباهی محسوب 
می شــود. وی تاکید کرد: هیچ معامله ای در این شــرایط انجام 
نمی شود و همه در انتظار بازگشایی اصناف و رونق بازار هستیم.

نایب رییس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه گفت: دقت، ســالمت، ایمنی، سرعت و 
صرفه جویی در مصرف سوخت و حفظ محیط  زیست بخشی از 

مزیت های مهم متروی تهران و حومه است.
فرنوش نوبخت با تبریک هفتم اردیبهشت روز ایمنی و حمل و 
نقل به تالشــگران این عرصه گفت: مترو به عنوان ایمن ترین 

وسیله حمل و نقل عمومی درون شهری انبوه بر است.
وی تصریح کرد: متروی تهران و حومه ده ســوم فعالیت خود را 
می گذراند و تاکنون بدون تلفات جانی بیش از ده میلیارد مسافر 
را جا به جا کرده است همین موضوع نشان از استقبال شهروندان 
از مترو برای ســفرهای حمل و نقل عمومی درون شهری است 
که در حال حاضر نبود نقدینگی، اورهال قطارها، کمبود قطار و 
نبود پایانه در برخــی از خطوط از جمله کمبودها و چالش های 
شــبکه متروی تهران و حومه  است که نیاز به حمایت بیشتری 

دارد تا به خدمات رسانی ایمن خود ادامه دهد.

نایب رییس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت بهره برداری 
متروی تهران وحومه با بیان اینکه زمین بستر حیات پایدار است 
گفت: روز زمین پاک فرصتی است تا از دولت در خواست حمایت 

و مساعدت داشته باشیم.
فرنــوش نوبخت افزود: روز جهانی زمین پاک هر ســاله در 22 
آوریل مصادف با 2 اردیبهشت ماه در سراسر دنیا برگزار می شود 
و بایــد فرهنگ حفاظت و صیانــت از این کره خاکی که باعث 

حیات آحاد مردم است در بین افراد جامعه نهادینه شود.
وی در ادامه به مقوله آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیســت 
اشــاره کرد و گفت: آلودگی هوا بخصوص در کالنشهرها امروز 
به یکی از مشــکالت تبدیل شده که تنها با توسعه حمل و نقل 
عمومی درون شهری بخصوص مترو امکان پذیر است.نوبخت 
با بیان اینکه متروی تهران و حومه دست رنج تالش و زحمات 
بیش از ســی سال افراد زیادی بوده اســت تصریح کرد: امروز 
نیازمند حمایت از ســوی بخش های مختلف بخصوص حمایت 
دولت اســت تا این ســرمایه حفظ و نگهداری شود.وی افزود: 
متــروی تهران پاک ترین مجموعه حمل و نقل عمومی اســت 
و توانســته جایگاه خوبی را در بین کشورهای دیگر کسب کند.

مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با اشاره 
بــه اینکه متروی تهران در حال حاضر با 13۷ ایســتگاه از نظر 
تعداد ایســتگاه ها رتبه 23 و از نظر طول خطوط در جهان رتبه 
15 و در آســیا جایگاه 11 را دارد، خاطرنشــان کرد: از آبان ماه 
هــزار 1396 تا فروردین ماه 14۰۰ دو میلیارد و صد میلیون نفر 
با متروی تهران جابجا شده اند این در حالیست که تعداد ناوگان 
ما از کل مجموعه راه آهن بیشــتر است اما هیچ قانون حمایتی 
نداریم و حتی در شرایط کرونا نتوانستیم از هیچ بخشی، کمکی 
دریافت کنیم. امیدواریم با توجه به شعار روز زمین پاک، »احیای 
دوبــاره زمین همراه با افزایش بهره وری برای توســعه پایدار« 
شاهد حمایت های بیشتری از سوی دولت برای توسعه و تعمیر و 

نگهداری متروی تهران باشیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: در حال حاضر 
آمار مسافران پایتخت با استمرار محدودیت ها و تعطیلی برخی از 

اصناف به 48۰ هزار نفر در طول روز رسیده است.
فرنوش نوبخت، مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو تهران، 
درباره وضعیت متروی پایتخت همزمان با اجرای محدودیت ها 
در پایتخت اظهار داشت: در حال حاضر آمار مسافران پایتخت با 
استمرار محدودیت ها و تعطیلی برخی از اصناف به 48۰ هزار نفر 
در طول روز رسیده است.وی افزود: این در حالی بوده که قبل از 
شــیوع کرونا با همین ظرفیت کنونی 22۰۰ مسافر در طول روز 
از طریق مترو در نقاط مختلف شــهر جابجا می شدند و در حال 

حاضر با یک پنجم ظرفیت قبل از کرونا مترو فعال است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: دولت الزم 
اســت که در توسعه واگن های مترو از شهرداری حمایت کند تا 
امکان رعایت فاصله اجتماعی هر چه بیشتر و بهتر وجود داشته 
باشد البته از مسافران هم خواستاریم که سفرهایشان را با مترو 
مدیریت کنند و در رعایت پروتکل های بهداشتی اهتمام داشته 
باشــند. نوبخت در پاسخ به این پرسش که با لغو طرح ترافیک 
چقدر آمار مســافران مترو کاهش یافته است، گفت: هنوز آمار 
مسافران مشخص نشده و آمار امروز تا فردا اطالع رسانی خواهد 
شــد. وی درباره ضدعفونی واگن های مترو گفت: یک سال از 
شــیوع کرونا می گذرد و طی این یک ســال، مداوم ضدعفونی 

قطارهای مترو انجام گرفته و مشکلی در این راستا نداشته ایم.

یکــی از مباحث روز در حــوزه محیط 
زیست و توسعه پایدار تأکید بر ضرورت 
استفاده از انرژی های سبز یا تجدیدپذیر 
است. ســبز بدان معنا که اثر مخرب بر 
محیط زیست نداشته و می تواند از منابع 
تجدیدپذیر نظیر خورشــید، باد و دریا و 
... تأمین شــود. حلول ســال 14۰۰ و 
نامگذاری آن با عنوان تولید، پشــتیبانی 
و مانع زدایی بهانه ای اســت که با دیده 
تعمق و مالحظه بیشتر به صنعت تولید 

انرژی های سبز نگریسته شود.
پیش از این همواره بررســی مشکالت 
گرمایش زمین و آلودگی در بخش های 
علمی و صنعتی به عنوان یک مقوله روز 
در کانون های بحث محافل دانشگاهی و 
اجتماعی مطرح بوده است. مجموع این 
مباحث زمینه ساز شکل گیری گفتمانی 
بوده است که کشــورها در مسیر تولید 
انرژی های سبز، رفع قوانین و بورکراسی 
های زائــد و حمایت هــای مالی برای 
توفیق طرح های مرتبط، آن را در دستور 

فعالیت های خود قرار دهند.
از ســوی دیگر ابالغ سیاست های کلی 
نظام در حــوزه انرژی خــود مؤید این 
مطلب است که در آن بر ایجاد تنوع در 
منابع انرژی، افزایش ســهم انرژی های 
تجدید پذیر و بهره گیری از تکنولوژی ها 
و راهکارهــای اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر تأکید فراوان شــده است که 
در نتیجــه آن در برنامه پنجم توســعه، 
احداث نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر به 
عنوان یک هدف مهم مطرح بوده است 
و ســپس در برنامه توسعه ششم مجدداً 

بر تحقق اهــداف مرتبط با آن به عنوان 
یک اســتراتژی اساسی در صنعت کشور 
تأکید شده اســت که خوانش عمیق آن 
نشــان از عزم سیایســتگذران و برنامه 
ریزان کشور بر توســعه و پیشرفت این 
نوع از انرژی است که در نهایت کشور را 
به سمت استفاده از انرژی های جایگزین 
سوخت های فسیلی سوق داده و نگاه سبز 
به محیط زیســت در صنعت و خدمات 

کشور را ترویج می نماید.
از طرف دیگر وجود موانع و مشــکالت 
فراوان بر سر راه تحقق کامل استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر و عدم تخصیص 
منابــع و اعتبارات کافی و الزم، نشــان 
دهنده اولویت پایین آن در شرایط پیاده 
ســازی و تحقق عملیاتی اســت. اما به 
هر حال تمام شــدنی بودن انرژی های 
بدست آمده از سوخت های فسیلی امری 
اجتناب ناپذیر اســت که دیر یا زود پیش 
خواهد آمد و بنابراین می طلبد ساختارها 
و برنامه های فعلی و آتی به اســتفاده از 
جایگزین های مناســب برای انرژی های 

فسیلی سوق داده شود.
بهره گیری از منابع نوآوری و فن آوری 
انرژی هــای تجدیدپذیر  با  های مرتبط 
مســتلزم توجه ویژه عوامل و نهادهای 

دست اندر کار اســت. برنامه ریزی های 
بلند مدت در زمینه استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر از اولویت های مرتبط با توسعه 
این انرژی ها است. تخصیص منابع مالی 
مناسب و استمرار سیاستگذاری در زمینه 
بهــره گیری از انرژی هــای تجدیدپذیر 
نیــز از دیگــر اصول مهم توســعه این 
انرژی ها در صنعت اســت. وجود دانش، 
مهارت و انتقال تکنولوژی برای استفاده 
از فن آوری هــای مرتبط با انرژی های 
تجدیدپذیر نیز از آن جمله اســت. وضع 
قوانین مناسب و حذف تعرفه ها و حمایت 
از نوآوری هــای مرتبط می تواند به پیاده 
تجدیدپذیر  انــرژی  طرح های  ســازی 
کمک نماید. همچنین تالش برای جذب 
سرمایه گذران اعم از داخلی و خارجی و 
استفاده از بهترین تجربیات می تواند در 

این زمینه مؤثر باشد.
از آنجــا که بهره گیــری از انرژی های 
تجدیدپذیر در ابعــاد زمانی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مــدت تأثیرات مثبت 
فراوانــی نظیــر حفظ منابع انــرژی در 
راســتای توســعه پایدار، ایجاد اشتغال، 
بهبود محیط زیســت و کاهش انتشــار 

گازهای گلخانه ای دارد.
بنابرایــن مشــاهده می شــود عوامل و 

مؤلفه های متعددی ســرعت حرکت به 
سمت استفاده از ظرفیت های موجود در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر را تســریع 
نماید که برخــی از آن به اختصار مورد 
اشــاره قرار گرفت. همچنیــن با توجه 
به موقعیت ویژه ایــران و ظرفیت های 
نامحدود کشــور برای اســتفاده از منابع 
انرژی خورشــیدی به منظور تأمین برق 
مورد نیاز صنایع؛ استقرار این گونه انرژی 
اســتراتژی های  تدوین  سبز، مســتلزم 
مناســب در این حوزه اســت. از سوی 
دیگر رویکرد کشــورها به منابعی نظیر 
بــرق آبی ها و نیروگاه هــای برق آبی و 
یا انرژی های بــادی از موارد معتنابه در 
این زمینه اســت که بسیار مورد استقبال 
کشــورهای صنعتی و پیشرو قرار گرفته 
است.با این حال موانع توسعه انرژی های 
تجدیدپذیــر نیز در این زمینه قابل تأمل 
است که از آن جمله می توان به مواردی 
نظیر فقدان بســترهای فن آورانه و نبود 
راهبردهای کاربــردی و عدم تخصیص 
منابع مالی مناســب برای استقرار منابع 
انرژی های تجدیدپذیر اشــاره نمود که 
در صورت رفع این موانع سرعت تجاری 
شدن این پتانســیل های بالقوه به سطح 

مناسب و رشد قابل قبولی می رسد.
از سوی دیگر حمایت های دولت و وضع 
مقررات حمایتــی و رفع قوانین بازدارنده 
و بورکراســی هــای زائد و اســتفاده از 
مشــوق ها و محرک های مناسب، راه را 
انرژی های ســبز  برای تأمین کنندگان 
و تجدیدپذیــر هموار می ســازد. جذب 
ســرمایه های داخلی و خارجی و اصالح 
ساختار تعرفه ها نیز می تواند سهم صنعت 
را از انرژی های تجدیدپذیر افزایش دهد 
و صنعتگران را به ســمت توسعه و بهره 
گیری از انرژی های سبز نظیر برق آبی، 

خورشیدی، بادی و غیره ... سوق دهد.

 نگاهی به موانع تولید و پشتیبانی های مورد نیاز برای استفاده از منابع انرژی سبز

موانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر

ُدبی میزبان تاکسی های برقی می شود

خودروهای بدون راننده
در راه خاورمیانه

قرار اســت هزاران ون اتوماتیک برقی پایشان به دبی باز شود. این 
خودروهــا فاقد فرمان، پدال و برف پاک کن شیشــه جلو اتومبیل 
خواهند بود. به نقل از فوربس، »کروز«، شرکت روبوتاکسی مستقر 
در سانفرانسیســکو با حمایت جنرال موتورز، قصد دارد فعالیت های 
خود را به دبی گسترش دهد و اولین واحد خود را در خارج از کشور 

و در خاورمیانه تا ســال 2۰23 راه اندازی کند. این شرکت بنا دارد 
هزاران ون اتوماتیک برقی خود را تا پایان سال در آنجا مستقر کند تا 

در دوبی تاکسی و ون های اتوماتیک حضور داشته باشند.
اداره راه و ترابری دبی و کروز توافق نامه ای را با این شرکت آمریکایی 
امضا کردند تا تاکسی های مستقل در این شهر با تکنولوژی باال کار 
کند. در بیانیه اعالم شــده که 4 هزار خودرو خریداری می شــوند. 
براســاس تصمیم گرفته شــده تعداد کمی از این خودروها در سال 
2۰23 در دبی آغاز به کار می کنند، هرچند مشخص نیست که چه 
زمانی آنها اقدام به سوار کردن مسافر خواهند گرفت. این تاکسی ها 

که در ژانویه ســال 2۰2۰ و قبل از همه گیری کووید 19 رونمایی 
شــد، فاقد فرمان، پدال، برف پاک کن شیشه جلو اتومبیل یا سایر 
ویژگی های معمول خودرو است. تنها یک کابین جادار با دو مجموعه 
صندلی رو به داخل برای مسافران است. این خودرو به طور مشترک 
با مهندســان جنرال موتورز، کروز و هوندا ســاخته شده است. این 
فناوری کروز با برنامه های دبی برای تبدیل یک چهارم ســفرهای 
وسایل نقلیه با استفاده از خودروهای خودران تا سال 2۰3۰ مطابقت 
دارد. این شــهر امیدوار است که استقرار وسایل نقلیه مستقل برقی 

هم هزینه های حمل و نقل و هم حوادث جاده ای را کاهش دهد.

سید ابوالفضل بهره دار  *

محسن هاشمی در خالل دویست و 
هشتاد و نهمین جلسه شورا و در جمع 
خبرنگاران با اشاره به گرامی داشت 
روز شوراها گفت: فصل هفتم قانون 
اساســی در ۷ اصل به بیان اهمیت و 
ضرورت شوراها تأکید و داللت دارد و 
نکته اساسی در این ۷ فصل این است 
که مسائل صنفی و جاری شهرها و 
روســتاها به صورتی از فعالیت های 
دولتی جدا شــده و مــردم می توانند 
از شــوراها احقاق حق کنند تا دولت 
مصون بماند از خیلــی فعالیت های 
صنفی که باید پاسخگوی آنها باشد. 
هاشمی ادامه داد: می دانید 23 وظیفه 
را هم در این زمینه به عهده شوراها 
گذاشتند ولی تا به حال بخش کمی از 

این وظایف تفویض شده و علتش هم 
این است که قانون هنوز وزارتخانه ها 
و دولت را مسئول می داند و از سوی 
این نهادها نیز فرض بر این است اگر 
این وظایف را تفویض کنند هم باید 
جوابگو باشند و هم اختیاری نخواهند 
داشــت لذا در اینجا وضعیتی ضد و 
نقیضی وجــود دارد که امیدواریم در 
بازنگری قوانین شوراها این موضوع 
حل شود تا شوراها به حقشان برسند. 
رئیس شــورای اسالمی شهر تهران 
گفت: ما آخرین سال شورای پنجم را 
می گذرانیم و آخرین روز شوراها را در 
پیش خواهیم داشــت و این در حالی 
است که ما در شورای پنجم توانستیم 
در بعد شفافیت به ویژه وجه شفافیت 

آرا و علنی بودن تمام جلسات موفق 
باشــیم، در بُعد حفظ باغات و فضای 
سبز، توقف شــهر فروشی، حمل و 
نقل عمومی، بافت فرســوده و موارد 

مختلف نیز توانستیم موفق باشیم. 
هاشــمی در ادامه و در پاسخ به این 
سؤال که چه نمره ای به شورا می دهد 
گفــت: من همان نمره 15 که اعالم 
کرده بــودم را می دهم چرا که ما در 
استفاده از حمایت دولت و بودجه های 
دولت به ویژه در بخش حمل و نقل 
عمومی و بافت فرسوده البته در سایه 
مسائل مربوط به بحران اقتصادی و 
رکود ساخت و ساز و کرونا نتوانستیم 
موفقیت های چندانی به دست آوریم. 
هاشــمی اضافه کرد: البتــه در بعد  

حمل و نقل عمومی افتتاح های خوبی 
داشتیم ولی در تجهیز ناوگان متحرک 
نتوانســتیم موفق عمل کنیم، اما در 
امور تقنینی، شــورا موفق عمل کرد.  
هاشمی گفت: البته می دانید وظایف 
شورا نباید با شهرداری مخلوط شود 
چرا که اصواًل تبلور فعالیت شورا را در 
شهرداری می بینند و وقتی شهرداری 
در برخی زمینه هــا موفق نبوده فکر 
می کنند شورا موفق نبوده در صورتی 
که شورا وظایف اش نظارتی و تقنینی 
است که ســعی کردیم در این زمینه 
شفاف و به موقع عمل کنیم.  محسن 
هاشــمی درباره لغو طرح ترافیک در 
این روزها گفت: لغــو طرح ترافیک 
یکبار ســابقه داشت که در آن روزها 

احساس شــد ترافیک در شهر خیلی 
زیاد شده و شلوغی هم افزایش پیدا 
کرده چرا که مردم امکان حضورشان 
با خــودرو را پیــدا می کنند. بخش 
عمده ای از مردم نمی خواهند از حمل 
و نقل عمومی اســتفاده کنند لذا از 
خانه هایشان بیرون نمی آیند اما وقتی 
خودروهایشان  از  می شود  داده  اجازه 
به صورت تک سرنشین استفاده کنند 
در نتیجه تحریک می شوند که بیایند 
و در مقصد فعالیت هایشــان را دنبال 
کنند لذا تردد در شهر بیشتر می شود. 
هاشــمی ادامه داد: تجربه لغو طرح 
ترافیــک، تجربه موفقی نبوده و باید 
ببینیم این بار لغو طرح ترافیک نتیجه 

بهتری می دهد یا نه.

محسن هاشمی: لغو طرح ترافیک تجربه موفقی نیست

پیدا شدن طلبکار 
جدید برای ایرالین ها
این بار سازمان 

هواشناسی!

در حالــی کــه ایرالین ها 
متعدد  طلبــکاران  وجود  از 
همواره شکایت دارند، رئیس 
ســازمان هواشناسی کشور 
از بدهکار بودن  هم اخیــراً 
شــرکت های هواپیمایی به 

این سازمان خبر داده است.
مسلمان،  تاجبخش  ســحر 
معاون وزیر راه و شهرسازی 
و رئیس سازمان هواشناسی 

کشــور به بدهی ایرالین ها 
به سازمان هواشناسی اشاره 
کرده و گفتــه که آئین نامه 
قانون   21 مــاده  اجرایــی 
وصــول برخی از درآمدهای 
دولت و مــوارد مصرف آن 
می گوید کلیه کاربرانی که از 
داده، اطالعات و محصوالت 
ســازمان هواشناسی کشور 
اســتفاده می کننــد، مکلف 
هستند بر اساس تعرفه مورد 
تأیید هیئــت دولت، هزینه 
داده و خدمات هواشناســی 
را پرداخــت کننــد. در این 
راستا شرکت های هواپیمایی 
نیز موظف هســتند نسبت 

به پرداخت ایــن هزینه، بر 
حســب تعداد موارد نشست 
شده  انجام  برخاست های  و 
در فرودگاه هــای کشــور و 
همچنین سایر خدمات ارائه 

شده، اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی 
ادامــه داد: با ایــن نگرش 
هواپیمایــی  شــرکت های 
داخلی نیز مشابه شرکت های 
خارجی باید نسبت به تسویه 
حســاب کامل با ســازمان 
هواشناســی اقــدام کنند تا 
منابع کافی برای برنامه ریزی 
بهینه  ارائــه خدمات  جهت 
هواشناسی هوانوردی تأمین 

شود. بنابراین تمکین همگی 
می تواند  راحتی  به  قانون  از 

راهگشای مشکالت باشد.
طلبکار  دســتگاه های  همه 

ایرالین ها صف کشیده اند
ایــن اظهــار نظــر رئیس 
سازمان هواشناسی در حالی 
است که غیر از این سازمان، 
به  هم  دیگر  دســتگاه های 
موجب قانون جزو طلبکاران 
محســوب  ایرالین هــا 
شــهرداری ها،  می شــوند؛ 
شــرکت فرودگاه ها، شرکت 
فرودگاه امــام خمینی )ره(، 
فــرودگاه نجــف، هــالل 
احمر و شــرکت ملی پخش 

از  نفتــی  فرآورده هــای 
شرکت های  مهم  طلبکاران 
در  هســتند؛  هواپیمایــی 
بدهی های  محاسبه  صورت 
اقساط  و  ایرالین ها  مالیاتی 
معوقه تســهیالتی آنها، این 
ســازمان و بانک هــا را هم 
باید از طلبکاران شرکت های 

هواپیمایی دانست.
ایرالین ها:  انجمــن  رئیس 
عوارض و تعرفه های متعدد 

بر سر راه ایرالین ها
این در حالی است که یونس 
دقیــق کیا رئیــس انجمن 
هواپیمایــی  شــرکت های 
که  عوارضی  اســت  معتقد 

شهرداری ها و هالل احمر از 
می کنند،  دریافت  ایرالین ها 
مرتبط بــا بخش هوانوردی 
نیست و این عوارض باید از 

قانون حذف شود.
وی همچنین همواره نسبت 
به مصوبه ستاد ملی مقابله با 
بلیت  کرونا مبنی بر فروش 
صرفاً تــا 6۰ درصد ظرفیت 
بــوده و  منتقد  پــرواز،  هر 
می گوید: این قانون در هیچ 
نمی شود  اعمال  دنیا  کجای 
و تنها در کشــور ماست که 
از پذیرش مســافر بیش از 
هواپیما،  ظرفیت  درصد   6۰

ممانعت می شود.

افزایش احتمال بازگشت 

خودروسازان خارجی

محمد میرزایی

دقت، سالمت، ایمنی و سرعت ویژگی 

ذاتی و جدایی ناپذیر متروی تهران است

روز زمین پاک فرصتی برای در خواست 

از دولت برای حمایت بیشتر از مترو

آمار مسافران روزانه مترو پایتخت 

همزمان با اجرای محدودیت ها
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گوگل به کمک فناوری Floom موفق شــده است سفر به 
شکل مجازی به سراسر نقاط زمین را ممکن سازد.

قابلیت جدیــد گوگل تحت عنــوان »Floom« از واقعیت 
افــزوده برای عبور از زمین اســتفاده می کند و به هر کاربر 
دارای دستگاه اندرویدی اجازه می دهد که به صورت مجازی 

به آنسوی کره زمین سفر کند!
این ویژگی، مجموعه قابل قبولی از فناوری جغرافیایی ایجاد 
شده توسط گوگل را با کمک »گوگل ارث« ارائه کرده است.

گوگل برای نخستین بار در سال 2۰۰1 با ارائه »گوگل ارث« 
نخستین تجربه کار خود را در اختیار کاربران قرار داده است 
و 4 ســال بعد در ســال 2۰۰5 » گوگل مپ » پا به عرصه 
گذاشــت و این شرکت در گسترش گستردگی و بزرگی کره 
زمین سرعت خود را کاهش نداد و همچنان به مسیر اصلی 

خود ادامه داد.
تصور کنید اگر در مکانی که ایستاده اید زمین را حفر می کردید 
تا به آن سوی کره زمین برسید، بعد از بیرون آوردن سرتان 
از خاک در چه نقطه ای از کره زمین قرار داشتید؛ ابزار جدید 

همین کار را به صورت مجازی انجام می دهد!
اجرای Floom به کمک WebXR و گوگل مپ ��

Floom به کمک WebXR و گوگل مپ اجرا می شــود و 
الزم اســت آخرین نســخه گوگل کروم روی دستگاه کاربر 
نصب شــده باشد تا کاربران بتوانند در زمین تونل بزنند و به 

آن طرف زمین برسند.
 Floom در جهان که Google trotting آخریــن فنــاوری
نامدارد، بیشــتر از اینکه به عنوان ابــزاری کاربردی همانند 
گوگل مپ شناخته شود، یک ابزار آموزشی و سرگرمی است. 
گوگل با کمک آزمایش Webx به افراد کمک می کند تا به 

کشفیات جدید زمین از هر نقطه خاکی بپردازند.
داشتن دستگاه اندرویدی برای قابلیت جدید گوگل ��

برای اســتفاده از این قابلیت جدید گوگل، باید یک دستگاه 
اندرویدی با جدیدترین نســخه گوگل کروم داشــته باشید. 
آنچه در Floom انجام می شــود نشــان دهنده این است که 
یک فناوری AR، چقدر جذاب اســت؛ در شــروع، دکمه ای 
شبیه گردباد روی نمایشــگر ظاهر می شود، زاویه دوربین را 
روی نقطه ای که می خواهید در زمین تونل بزنید قرار دهید، 
دوربین دستگاه، آن سوی کره خاکی را به شما نشان می دهد 
که می توانید با استفاده از اپلیکیشن گوگل اِرث، آن مکان را 

مورد بررسی قرار دهید.
با این برنامه گوگل می فهمید در کجا قرار دارید ��

نقشه های »antipodes« به شما کمک می کند که بفهمید 
دقیقاً نقطٔه مقابل شــما در ســیارٔه زمین کجاست؟ از آنجا 
که قســمت اعظمی از کرٔه زمین را اقیانوس ها دربرگرفته، 
اغلب، نقطٔه مقابل جایی که شــما نشسته اید یک قسمت از 

اقیانوس ها به شمار می رود.
بــرای مثال اگر شــما در هر نقطه ای از آمریکای شــمالی 
ســوراخی را در عرض های جغرافیایی شمالی حفر کنید در 
نهایت به وسط اقیانوس هند خواهید رسید و براساس همین 
نقشــه، نقطٔه مقابل تهران روی کرٔه زمیــن، اقیانوس آرام 
جنوبی اســت! و بیشــتر کاربران تهرانی نیز با روشن کردن 

قابلیت Floom، سر از اقیانوس آرام درمی آورند.

منطقه اللون، از دیدنی هــای طبیعت کم نظیر البرز جنوبی 
است.روســتای اللون، طبیعتــی کوهســتانی دارد و ُپر از 
چشمه های زیبا می باشد. کوچه باغ های با صفا، تنگه اللون 
و همچنین آبشار خلنو، از دیگر جاذبه های طبیعی این روستا 
است. در ابتدای بهار، چشمه سارهای فراوانی از دل کوه و از 
میان یخچال های طبیعی منطقه، به بیرون جهیده و منظره 

بس زیبایی از چشمه و کوه و آبشار، به نمایش در می آید.
دره اللون فشــم نیز همانند سایر دره های کوهستانی دامنه 
جنوبــی البرز، نقطه ای فوق العــاده از حیث تعدد جاذبه های 

طبیعت گردی به حساب می آید.
نام این روســتا، به جهت وجود گل های فراوان الله در این 
منطقه، به این نام مشهور شده است و با گذشت زمان، از الله 

گون، به اللون تبدیل شده است.
آب و هوای تنگه اللون ��

تنگه اللون، هوای مطبوعی دارد و آبشارها، چشمه ها، برف 
چال ها و تونل های برفی بر روی بستر رودخانه، که ناشی از 
بهمن های زمســتان سال گذشته است در طی مسیر، چشم 
نوازی می کنند. این روســتا، دارای چشمه آب گازدار طبیعی 
می باشــد که بومی های روســتا، به آن، چشمه تلخاب می 

گویند.
از روستای اللون، مسیرهای کوهنوردی زیادی جهت صعود 
بــه قله های معروف منطقه آغاز می شــود، یکی از قله های 
اللون، قله خلنوا است که آبشار تلخاب، ابتدای مسیر صعود 

به آن محسوب می شود.

وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اعالم 
کرده از مجموع 6۰32 واحد اقامتی و گردشگری که اطالعات 
آن ها تا ســال 98 ثبت شــده، تنها 421 واحد استانداردسازی 
شــده و گواهی کیفیت گرفته اند. کیفیــت و قیمت هتل ها در 
ایران همواره محل بحث بوده اســت؛ اعتقاد عمومی برخالف 
نظــر هتلداران ایران، بر این اســت که کیفیت هتل ها مطابق 
با استاندارد جهانی نیســت و قیمت هتل ها، فراتر از کیفیت و 
خدمات آن ها بوده اســت. اینک آمار وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی چنین باوری را تأیید می کند. در 
ســالنامه آماری این وزارتخانه آمده که از مجموع 6۰32 واحد 
اقامتی و گردشــگری که اطالعات آن ها تا سال 98 ثبت شده 
است، تنها 421 واحد گواهی کیفیت گرفته اند که سهم هتل ها 
152 واحد، متل ها 5 واحد، مهمانپذیرها 152 واحد، مجتمع های 
پذیرایی بین راهی 1۰۷ واحد و ســفره خانه های سنتی 5 واحد 
بوده است. وضعیت کیفیت یا استانداردسازی هتل ها به تفکیک 
در ســال 98 نیز این گونه گزارش شده است: از مجموع 12۷3 
هتل در کشور 152 هتل گواهی کیفیت گرفته اند که حدود 12 
درصد هتل ها را شامل می شــود. سهم هتل های پنج ستاره از 
این مجموعه 8 واحد، چهارستاره 18 واحد، سه ستاره 43 واحد، 

دوستاره 5۰ واحد و یک ستاره 33 واحد بوده است.
هرچند هتلداران بر این عقیده اند که این گواهی لزوماً کیفیت 
خدمات سایر مراکز اقامتی و گردشگری را زیر سؤال نمی برد. 
اما نظر برخی گردشــگران خارجی کــه از این هتل ها به ویژه 
هتل هایی با ستاره باال در ایران استفاده کرده اند عموماً غیر از 
این بوده اســت. البته در سال های اخیر ساخت هتل بوتیک ها 
و اضافه شــدن اقامتگاه های ســنتی با تغییر کاربری بناهای 
تاریخی، کمبود زیرساخت استاندارد را تا حدی جبران کرده، اما 
سطح کیفیت خدمات و آموزش و استانداردسازی نیروی انسانی 

در مراکز اقامتی همچنان محل انتقاد است.
این انتظار می رفت که هتل ها در سال خلوت کرونا به به سازی 
آموزش نیروی انســانی و کیفیت خدمــات روی آورند که به 
نظر می رســد کاهش درآمد و کمبود مسافر، هتل ها را بیشتر 
به ســمت تعطیلی کشانده تا ارتقای خدمات. براساس گزارش 
آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی تا 
ســال 98 بالغ بر 6۰32 واحد اقامتی و گردشــگری در کشور 
تأســیس شده که ســهم بومگردی ها با 2۰63 واحد بیشتر از 
ســایر اقامتگاه ها در کشور بوده است. تا آن سال، 12۷2 هتل، 
688 هتل آپارتمان، 13۰1 مهمانپذیر، 63 متل، 143 پانسیون، 
113 اقامتگاه سنتی و 389 مجتمع گردشگری مجوز گرفته اند. 
بیشترین تمرکز اقامتگاه ها و مجتمع های گردشگری در استان 
خراسان رضوی با 1۰۰9 واحد و کمترین تعداد مراکز اقامتی در 
استان کهگیلویه و بویراحمد با 31 واحد بوده است. استان های 
کرمان، اصفهان و آذربایجان شــرقی به ترتیب بیشترین تعداد 
بومگردی را در کشور دارند. قم با یک واحد بومگردی کمترین 
تعداد بومگردی در کشــور را تا سال 98 داشته است. همچنین 
2114 مجتمع پذیرایی بین راهی موجود اســت که کهگیلویه 
و بویراحمد با هفت واحد و سیســتان و بلوچســتان با شــش 
واحد بین راهی کم برخوردارترین هســتند. اســتان مازندران با 
4۰6 واحد بیشــترین تعداد بین راهی ها را در کشور دارد. تعداد 
سفره خانه های سنتی که تا سال 9۷ از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مجوز گرفته اند تا سال 9۷ به عدد 
619 واحد رسیده است که تهران با 163 واحد بیشترین تعداد 

سفره خانه را در بین استان ها دارد.

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه از اخطار 
جدی این ســازمان به دفاتر خدمات مسافرت هوایی مبنی بر 
خودداری از فروش بلیت هواپیما به/ از کشورهای با شرایط ویژه 
خبر داد. ذیبخش افزود: براساس تصمیمات وزارت بهداشت در 
خصوص پروتکل های مراقبت بهداشتی مرزی در مسافرت های 
هوایی و همچنین شناسایی ویروس جهش یافته کرونا در آن 
کشورها، پروازها به/ از دو کشور هند و پاکستان از ساعت 24 
امشب ممنوع می شود. وی با تاکید بر اینکه پرواز برنامه ای بین 
ایران و هنــد وجود ندارد و در حال حاضر پروازها محدود و به 
صورت موردی انجام می شود، افزود: پذیرش مسافر کانکشن 
از کشورهای مذکور نیز ممنوع خواهد بود. این در حالی بود که 
برخی گزارش ها از فروش بلیت پرواز برای کشور هند حکایت 
داشت، مسئله ای که پس از تاخیری 24 ساعته واکنش سازمان 
هواپیمایی کشــوری را به دنبال داشــت. ســخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری در این رابطه از اخطار جدی این سازمان به 
دفاتر خدمات مسافرت هوایی مبنی بر خودداری از فروش بلیت 
هواپیما به/ از کشورهای با شرایط ویژه خبر داد. ذیبخش افزود: 
به استناد مفاد اطالعیه هوانوردی پذیرش مسافر از کشورهای 
با شرایط ویژه از جمله هند، پاکستان، فرانسه و ... ممنوع اعالم 
شده است و دفاتر خدمات مسافر هوایی ملزم هستند از فروش 

بلیت به کشورهای فوق خودداری کنند.

در این مطلــب به معرفــی بلندترین 
آســمان  برج های جهــان می پردازیم، 
خراش هایــی کــه همانند یک شــهر 
عمودی وسیع هســتند و بیش از 1۰۰ 
طبقه را در برمی گیرند. البته پیشرفت بشر 
ثابت کرده اســت که هیچ کدام از آسمان 
خراش های زیر بــرای مدت مدیدی به 
عنوان بلندترین آسمان خراش های جهان 
شــناخته نمی شــوند. بنابراین برج های 
وسیع تری در آینده پیش رویمان خواهند 

بود.
۱0. تایپه ۱0۱، تایوان ��

برج تایپه 1۰1 نمونه بارز مقدمه ای است 
که گفته شــد. این آسمان خراش که در 
سال 2۰۰4 تأسیس شد زمانی به عنوان 
بلندترین ساختمان جهان شناخته می شد 
اما با تکمیل پروژه آســمان خراش های 
دوبی کریک و برج جده در ســال های 
آتی، حتی در فهرست 1۰ تای بلندترین 
ســاختمان های جهان نیز به مرور جایی 

نخواهد داشت.
برج تایپه 1۰1، آســمان خراشــی 1۰6 
طبقه ای در بخش خینیی تایپه است که 
5۰8 متر ارتفاع دارد و پیش تر با نام مرکز 
ملی تایپه شناخته می شد. این ساختمان، 
یکی از مقاوم ترین ساختارها است که تا 
به حال حوادث زیادی را از قبیل زلزله و 

طوفان پشت سر گذاشته.
9. برج CITIC، چین ��

آسمان خراش 52۷.۷ متری CITIC که 
امروزه به عنوان نهمین برج بلند جهان 
شــناخته می شود، در سال 2۰18 ساخته 
شد و طراحی آن الهام گرفته شده از یک 
کشتی باســتانی چینی به نام zun بوده 
اســت و از این جهت نام برج ســیتیک 
گاها با عنوان the china zun شناخته 
می شــود. این برج 119 طبقه ای بیشتر 

کاربرد اداری دارد.
۸. برج مرکز مالی CTF تیانجین چین ��

در شــهر پرجمعیت تیانجین، آســمان 

خراش هــای زیادی دیده می شــود، اما 
 Chow هیچ کدام بــه بزرگی مرکز مالی
Tai Fook یا همان CTF نیســت. این 
ساختمان 9۷ طبقه ای 53۰ ا ارتفاع داشته 
و از این نظر با همتای خود در گوانگ ژو، 
یعنی برج مرکز مالــی CTF گوانگ ژو 
هم ارتفاع اســت. این آسمان خراش در 
ســال 2۰19 ساخته شد و کاربردی چند 

منظوره دارد.
۷. بــرج مرکز مالــی CTF گوانگ ژو،  ��

چین
برج مرکز مالی CTF گوانگ ژو به عنوان 
یکی دیگــر از 5 نماینده مرتفع چین در 
این فهرست اســت که 53۰ متر ارتفاع 
داشــته و دارای 111 طبقه است. کاربرد 
این ســاختمان، چند منظــوره بوده و به 
عنوان، هتل و اقامتگاه، تجاری – اداری 

مورد استفاده قرار می گیرد.
۶. مرکــز تجارت جهانی یک، ایاالت  ��

متحده آمریکا
 one world( مرکز تجارت جهانی یک

trade center( تنها نماینده آمریکا در 
میان 1۰ آســمان خراش مرتفع جهان 
اســت. در گذشــته آمریکا نماینده های 
متعددی در این لیست داشت اما با توسعه 
یافتن کشورهای آسیایی و عربی امروزه 
جایگزین شــده اند. مرکز تجارت جهانی 
یــک، داری 94 طبقه بــوده و 541 متر 

ارتفاع دارد.
۵. برج جهانی لوته، کره جنوبی ��

 )lotte world tower( برج جهانی لوته
واقع در کره جنوبی در ســال 2۰1۷ طی 
شش سال ساخته شــد. این چشم انداز 
که بــا الهام از فرهنگ کره ای ســاخته 
شده است، کاربرد چند منطوره دارد و در 
طبقات آن هتل فوق لوکس، دفاتر اداری 
و... می توان مشــاهده کرد. برج جهانی 
لوته در 554.5 متر ارتفاع داشته و دارای 

123 طبقه است.
۴. برج پینگ آن، چین ��

یکی دیگر از آســمان خراش های چین 
برج پینگ آن نام دارد که در شهر شینژن 

و در ســال 2۰1۷ تأسیس شد. این برج 
که کاربرد اداری دارد، دارای ارتفاع 599 
متری بوده و 115 طبقه دارد. برج پینگ 
آن متعلق به یک شرکت بیمه بین المللی 
چینــی به همین نام اســت. در این برج 
هتل، دفاتــر اداری، مراکــز خرید دیده 

لوکس و پیشرفته دیده می شود.
۳. برج رویال ساعت مکه، عربستان ��

در کنار مقدس ترین جای جهان برای 
مسلمانان، سومین آسمان خراش بزرگ 
جهان، برج رویال ساعت مکه ساخته 
شده است. این چشم انداز 6۰1 متری 
در سال 2۰12 ســاخته شد و در کنار 
دیگرش  آســمان خراش  سایر شش 
برج هــای ابــراج البیت را تشــکیل 

می دهند.
۲. برج شانگهای، چین ��

برج شانگهای با 632 متر ارتفاع و 128 
طبقه به عنوان دومین سازه مرتفع جهان 
شناخته می شود. برج شانگهای به دلیل 
دارا بودن، هتل، مراکز خرید، رستوران و 
دفاتر اداری منحصر به فرد، به یک شهر 
عمودی تشــبیه می شــود. زمانی که در 
باالترین طبقه آن قرار بگیرید، می توانید 
آســمان خراش های دیگر را تماشا کنید 
که معروف ترین آن ها برادر دوقلوی این 
برج یعنی مرکز اقتصاد جهانی شانگهای 
اســت که با فاصله کمی در کنار آن قرار 

گرفته است. 
۱. برج خلیفه، امارات متحده عربی ��

بیش از یک دهه اســت کــه نام برج 
آســمان  بلندترین  عنــوان  به  خلیفه 
خراش جهان در گینس ماندگار شــده 
اســت. این برج 828 طبقه ای که نام 
خود را از رئیس امارات، خلفیه بن زاید 
به ارث برده، در ســال 2۰1۰ ســاخته 
شد. معماری این ســاختمان برگرفته 
از گلی به نام hymenocallis یا لیلی 
عنکبوتی است. برج خلیفه دارای 29۰9 

پله و 16۰ طبقه است.

بلندترین برج های جهان در 2021

سنگ هایی که گردشگران را
به روستای دور افتاده می کشانند

یک روستا به نام روستای »ِهجی آبا« که در مکانی ایده آل دقیقاً در 
کنار بزرگترین رودخانه چین توسط کوه های سرسبز و جنگلی احاطه 
شده ساالنه تعداد قابل توجهی گردشگر را به خود جذب می کند، اما 
گردشگری ســودآورترین تجارت در این روستا نیست. این دهکده 
کوچک واقع در ســاحل رودخانه یانگ تسه در استان سی چوان به 
عنوان یکی از تأمین کنندگان برتر سنگ های زینتی در چین شناخته 

می شــود که سالیانه میلیون ها دالر درآمدزایی دارد. روستای سنگی، 
این عنوان برای مجموعه سنگ های زینتی و سنگ هایی با شمایل 
جالب به این روستا اطالق شده است. نه فقط سنگ های زینتی که 
برای شانس توسط افراد خریداری می شود بلکه تخته سنگ هایی با 
شــمایل زیبا و دیدنی که عالقمندان در سراسر چین را برای اضافه 
کردن آن ها به کلکسیون خود به آنجا می کشاند. تخمین زده می شود 
که روســتای ِهجی آبا ساالنه حدود 2۰ میلیون یوان )3.۰8 میلیون 
دالر( از فروش این منبع کامــاًل پایان ناپذیر درآمدزایی دارد. از ماه 
فوریه تا ماه آوریل هنگامی که رودخانه یانگ تسه وارد فصل خشک 
می شــود صدها روستایی برای جستجوی ســنگ های زیبا و صاف 

به کرانه این رودخانه مراجعه می کنند. حدود 3 هزار هکتار ســاحل 
پوشیده از سنگ زینتی در امتداد مسیر 1۰ کیلومتری رودخانه. اگرچه 
ســنگ های زیادی در کف رودخانه وجود دارد، اما پیداکردن سنگ 
ارزشمند کار آسانی نیست. آنچه موجب محبوبیت سنگ های رودخانه 
ِهجی آبا در بین کلکسیونرها می شود الگوهای جالبی است که برخی 
از آن ها دارند. برخی دارای شکل های هندسی جالب هستند و برخی 
هم بسیار زیبا. برخی از ارزشمندترین سنگ های ِهجی آبا به قیمت 
هزاران و حتی ده ها هزار دالر به فروش می رســند. به عنوان مثال 
یکی از ســنگ ها به خاطر الگوی روی آن به قیمت 1۰۰ هزار یوان 

)154۰۰ دالر( فروخته شد.

بازگشایی قبرس به روی گردشگران واکسینه شده
مقام های قبرس اعالم کردند به زودی مرزهای این کشور را 
به روی گردشگران واکسینه شده ده ها کشور باز خواهند کرد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقام های قبرس اعالم کردند 
مرزهای این کشور را از دهم ماه »می« به روی گردشگران 
واکسینه شــده 65 کشور بازگشایی خواهند کرد تا مسافران 
بتواننــد بدون نیاز به ارائه نتیجــه منفی آزمایش کرونا و یا 

سپری کردن قرنطینه از این کشور بازدید کنند.
بــه گفته وزیر گردشــگری قبرس، کشــورهایی همچون 
ارمنستان، بحرین، کانادا، مصر، کویت، لبنان، امارات متحده 
عربی، ایاالت متحده آمریکا و سوئیس در فهرست 65 کشور 

یادشده قرار دارند.
بر اســاس این تصمیم جدید مقام های قبرس، گردشگرانی 
که به صورت کامل واکسینه شده باشند می توانند وارد این 

کشور شــوند. گردشــگران در عین حال باید پروتکل های 
بهداشــتی همچون اســتفاده از ماســک و فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنند.
وزیر گردشگری قبرس معتقد است تصمیم جدید می تواند 
در احیای صنعت گردشگری این کشور که بر اثر همه گیری 

کرونا دچار خسارت شدید شده بود تاثیرگذار باشد.
حــدود یک ماه پیــش بود که قبرس با ورود گردشــگران 
بریتانیایی واکسینه شده بدون سایر محدودیت های مسافرتی 
موافقت کرد. بریتانیا بزرگ ترین منبع گردشــگری قبرس 

محسوب می شود.
با این حــال مقام های قبرس هنــوز منتظر تصمیم دولت 
بریتانیا برای صدور مجوز سفرهای بین المللی بریتانیایی ها 

هستند.

در حال حاضــر، با توجه به آمارهای نگران کننده قبرس در 
موارد ابتال به کرونا، روسیه، دومین منبع بزرگ گردشگری 
قبرس، پروازهای چارتــری اش را تا اطالع ثانوی به حالت 

تعلیق درآورده است.
به دنبال افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا در قبرس، 
قرنطینه دوهفته ای از روز دوشــنبه در این کشــور به اجرا 

گذاشته شد.
صنعت گردشــگری قبرس به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
محدودیت های مســافرتی و کاهش 84 درصدی مسافران 

در سال گذشته متحمل خسارت های شدیدی شده است.
گردشگری حدود 15 درصد از تولیدات ناخالص داخلی این 
کشور را دربرمی گیرد اما درآمد حاصل از این حوزه در سال 

2۰2۰ با 85 درصد کاهش مواجه شد.

Floom در گوگل سفر به همه 

نقاط زمین را ممکن ساخت

سفری به تونل برفی اللون در 

البرز جنوبی

چند هتل باکیفیت

در ایران وجود دارد؟

بلیط پرواز هند را بفروشید به 

مراجع قضایی معرفی می شوید

چگونه با هزینه کم
لوکس سفر کنیم؟

هک سفر یک راه عالی و کم هزینه برای سفر 
به جاهای مختلف و دیدن اکثر نقاط دنیاست. 
الزم نیست ده ها یا صدها ساعت از زمان خود 
را به برنامه ریزی و مدیریت سفر خود اختصاص 
دهید. کافیست اهداف ســفرتان را بدانید و از 

حساب بانکی خود هم کمک بگیرید.
اصل اولیه هک سفر، آشنایی با قوانین موجودی 
اســت که توســط شــرکت های هواپیمایی، 
کارت هــای اعتباری و هتل ها تنظیم شــده و 
اســتفاده از آن ها به نفع شــما برای به دست 
آوردن مسافرت ارزان از جمله پرواز، اقامتگاه و 
سایر موارد است. هک سفر چیز جدیدی نیست.

چیزی که آمارها نشــان می دهد این است که 
چهار نفر از پنج نفری که در قســمت فرست 
نیستند.  کالس هواپیماها می نشینند، ثروتمند 
آن ها فقط باهوش هســتند و می دانند که باید 

چه کاری انجام دهند. برای داشــتن یک پرواز 
خوب و اســتفاده از امکانات فرســت کالس 
هواپیمــا در اکثر پروازهای خود، می توانید وارد 
دنیای هک مسافرتی شــوید. مسافرانی که از 
روش هک سفر استفاده می کنند، تسلط زیادی 
روی این موضوع پیدا کرده اند و حتی می توانند 
برای مســافرت های کاری خود هم از همین 
روش اســتفاده کنند تا ســفری بسیار ارزان تر 
داشته باشــند. مخصوصاً برای کسانی که زیاد 
به سفرهای کاری می روند، این موضوع بسیار 
کمک کننده اســت و به کم شدن هزینه های 

آن ها کمک می کند.
هک سفر چیست؟ ��

هک ســفر راهکاری اســت که مردم برای به 
دســت آوردن بلیط، هتل و ... از آن اســتفاده 
می کنند و بهترین راه ها را برای ارزان شــدن 
سفرشان پیدا می کنند. هک کردن در مسافرت 
معمواًل شامل ثبت نام برای کارت های امتیاز یا 
باشگاه مشتریان بانک ها، هتل ها یا شرکت های 
هواپیمایی اســت. برای دریافت بعضی از این 

کارت ها، کافیســت در آن هــا ثبت نام کنید تا 
امتیاز به دست آورید اما برای دریافت امتیازهای 
بعضــی دیگر باید مدت کوتاهــی هزینه های 
مشخصی پرداخت کنید. ســوالی که احتمااًل 
برای شــما به وجود می آید این است که سفر 
ارزان با هک ســفر یکی است یا خیر. در سفر 
ارزان افراد ســعی می کنند از بلیط های ارزان تر 
استفاده کنند، به جای هتل در هاستل ها اقامت 
داشته باشــند، در رستوران های محلی و ارزان 
قیمــت غذا میل کنند و کارهایی از این جنس. 
در واقع در سفر ارزان بیشتر افراد سعی می کنند 
از طریق صرفه جویی در هزینه ها ارزان تر سفر 
کنند. اما در هک سفر شــما یاد می گیرید که 
وقتی مشتری یک بانک، یک شرکت هواپیمایی 
یا حتی فروشگاه ها هستید، از خدماتی که آن ها 
به مشــتریان خود ارائه می دهند آگاه باشد و به 

بهترین نحو از آن ها استفاده کنید.
آشنایی با اصطالحات هک سفر ��

برنامه های وفاداری یا باشــگاه مشــتریان: این 
بانک ها، شــرکت های کارت  برنامه ها توســط 

اعتباری، خطوط هوایی و هتل ها تنظیم می شوند 
تا به مشــتریان برای کســب و کار خود پاداش 
دهند. برای مثال خرید یک پرواز از یک شرکت 
هواپیمایــی یا پرداخت یک شــب در هتل را به 
مشــتریان خود هدیه می دهند. بــه امید اینکه 
مشتریانشان به مشتریان وفادار تبدیل شوند و باز 
هم برگردند و از سرویس های آن ها استفاده کنند.

امتیاز: این امتیازها واحدهایی هســتند که در 
برنامه های وفاداری صادر می شــوند تا بتوانند 
خدمات خود را از این طریق در اختیار افراد قرار 
دهند. این چیزی است که هکرهای مسافرتی 
جمع می کنند و هنگامــی که به حد مورد نیاز 
برسد، می توانند از آن ها استفاده کنند و در هتلی 
اقامت رایگان داشته باشند یا پرواز آن ها بدون 

هزینه باشد.
مایل: این مورد دقیقاً چیزی مانند امتیاز است؛ 
با این تفاوت که فقط برای برنامه های وفاداری 
اما  شــرکت های هواپیمایی صادر می شــود. 
هتل هــا و بانک ها از این مــورد هم به عنوان 

امتیاز یاد می کنند.
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)آتلیه برنز(

انتشار یک فایل صوتی! 
چرا و چطور؟

ســاعتی مانده به افطار، شــبکه ایران اینترنشنال 
با پخــش بخش هایی از گفت وگــوی محمد جواد 
ظریــف وزیر امور خارجه با ســعید لیالز، زلزله ای 

سیاسی را یه پا کرد.
این شبکه بخش هایی از یک گفت وگوی ۷ ساعته 
را منتشــر کرد و بعد از آن 3 ســاعت از مصاحبه 

پخش شد.
این مصاحبه گویا به ســفارش دولت و با مدیریت 
حسام الدین آشــنا مشاور رییس جمهور و واعظی، 
رییس دفتر روحانی انجام شده است. نه تنها ظریف 
بلکه دیگر وزرا هم با سعید لیالز گفت وگو کرده اند.

بعد از انتشــار این فایل صوتی، اولین ســوالی که 
به ذهن متبادر شــد این بود کــه این فایل چگونه 
به بیرون و شــبکه ایران اینترنشنال درز پیدا کرده 
اســت؟ البته برخی از روزنامه نگاران خارج نشین 
در کالب هــاووس اعالم کردند که این فایل ها در 
اختیار بی بی سی و برخی از روزنامه نگاران دیگر هم 
بوده و فقط ایران اینترنشــنال زودتر از آنها و بدون 

مالحظه این مصاحبه را پخش کرده است.
قطعًا دولت و شــخص حســام الدین آشنا، باید در 
مــورد این مصاحبه و چگونگی لو رفتن آن توضیح 
بدهند. نمی شود با ســکوت و اینکه منتظر بمانیم، 

آب ها از آسیاب بیفتد از کنار آن عبور کنند.
مســئله بعدی این است که چه کســانی به دنبال 
ســود بردن از انتشار این فایل بودند؟ اصول گرایان 
می گویند کار، کار خود دولت اســت که می خواهند 
در آســتانه انتخابــات به مردم بگویند در کشــور 
کاره ای نبوده انــد و دیگران برای اداره امور تصمیم 
می گرفتنــد و همیشــه مردان میــدان، به مردان 

دیپلماسی ارجحیت داشتند.
جریــان مقابل اما بر این باور اســت که این فایل 
توسط رقبا منتشر شده است تا به واسطه آن ظریف 
را از صحنــه رقابت حذف و بــر مذاکرات احیای 

برجام در وین تأثیر بگذارند.
نگارنــده نیز فکر می کند که تحلیل دوم به واقعیت 
نزدیک تر است از اینکه خود دولت دست به انتشار 
این فایل زده باشــد. نکته قابل توجه این است که 
بدانیم، ساعتی قبل از انتشــار این فایل، عراقچی 
رییس تیم مذاکــره کننده در وین اعالم کرد: »در 
زمینــه لغو کامل تحریم های بخشــی و موضوعی 

توافقات خوبی صورت گرفته است.«
احیــای برجام در وین، می توانــد برای دولت یک 
برگ برنده باشد. ظریف هم می تواند برخالف تمام 
نــه گفتن هایش در مورد نامزدی انتخابات، به یک 
گزینــه جدی برای انتخابات خــرداد 14۰۰ تبدیل 

شود.
برخی در یک سال گذشته فکر می کردند به راحتی 
و بدون هیچ مشــکلی به ریاســت جمهوری ایران 
خواهند رســید. حتی در خلوت هم رییس جمهور 
بودن را تمرین کرده بودند اما حاال با روشن شدن 
آتــش زیر خاکســتر مذاکره، وضعیت را مناســب 
نمی بیینــد و فکــر می کنند ممکن اســت دوباره 
نامزدی با شــعار مذاکره و دوســتی با جهان رأی 

مردم را به سبد خود بریزد.
این دسته، بهتر از هر فرد دیگری می دانند که مردم 
همچنان بر این باور هســتند که می توان با مذاکره 
و گفت وگو بخش اعظمی از مشــکالت کشــور را 
حل کرد. مشکالتی که قطعًا سومدیریت هم در آن 

نقش بسزایی دارد.
مخالفان دولت روحانی، در این اندیشــه هستند که 
به هر طریق ممکن راه رســیدن به توافق وین را 
ببندند. مذاکرات وین مثل ُگل دقیقه 9۰ اســت و 
می تواند بازی انتخابــات را به وقت اضافه و حتی 
ضربات پنالتی ببرد. این درحالی اســت که عده ای 

فکر می کردند به راحتی برنده این بازی هستند.
قطعًا با تشــکیل اولین جلسه مجلس، شاهد روانه 
شدن سیل ســوال ها به سمت ظریف خواهیم بود. 

حتی استیضاح هم دور از ذهن نیست.
باید منتظر ماند و دید ســیب سیاســت در روزها و 

ماه های آینده چگونه خواهد چرخید.
در پایان باید گفت، جــدای همه اینها واقعیت این 
است که گذشت، زمانی که تصور می شد هر سخن 
و گفتــاری را می توان به مکانی خاص محدود کرد 
یا به شــیوه سعید مرتضوی رســانه ها را به صالبه 

کشید.
 رسانه داخلی منتشر نکند رسانه ماهواره ای این کار 
را انجام می دهد. صدای سروش را در داخل ببندی 
از کالب هاوس شــنیده می شود. پس بهترین کار 
آزادی رســانه ها و امکان رقابت سیاسی در فضای 
آزاد و شکســتن انحصار صدا و سیما و خارج شدن 

آن از دست تفکری خاص است.

نگاه روز

مصطفی داننده

قیمت دالر تا چه میزان کاهش 
خواهد یافت؟

پس از کش و قوس فراوان باالخــره ترامپ در انتخابات آمریکا در 
برابــر جو بایدن شکســت خورد. در این اثنا یک جو بســیار قوی و 
خوشــبینانه در فضای کشورمان مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام و 

بهبود وضعیت اقتصادی حاکم شده است.
به طوری که نرخ ارز از زمان پیروزی بایدن به دلیل خوشبینی شرایط 
سیاسی در آینده، از 33۰۰۰ هزار تومان تا مرز 23۰۰۰ تومان کاهش 
داشــته است.در روزهای گذشته نیز رشته مذاکرات غیر مستقیم بین 
ایران و آمریکا حول بازگشــت به برجام در حال انجام است. در این 
نگارش سعی شده اســت با توجه به اعداد و اراقام موجود در شاکله 
اقتصاد ایران و ریسک های سیاسی در ماه های آتی، موضوع تقویت 
ارزش پول ملی کشــورمان مورد بررسی قرار گیرد.بر کسی پوشیده 
نیســت که تحریم های اعمال شده در دوره ریاست جمهوری ترامپ 
بر ضد کشورمان بیشــترین صدمه را به ارزش پول ملی وارد کرده 
اســت. البته باید خاطر نشان کرد تحریم ها، به عنوان یک کاتالیزور 
و محرک قوی محسوب می شــدند تا گلوگاه ها و زخم های چرکین 
اقتصادی ایجاد شده در طی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران بیش از 
پیش نمایان شــده و بر پیکر نحیف اقتصاد ایران ضربات مهلکی را 
وارد سازد.در طی چهار ســال گذشته نرخ ارز بیش از سه برابر رشد 
داشته است و این تنها به آن معنا است که ارزش پول ملی در مدت 

زمان یاد شد سه برابر سقوط کرده و از ارزش آن کاسته شده است.
به بیان بســیار ساده درهمین بازه زمانی بسیار کوتاه ارزش دارایی و 
قدرت خرید مردم به یک ســوم تقلیل یافته است. اما این روزها در 
بین مردم این سؤال مهم وجود دارد که در صورتی که ایاالت متحده 
آمریــکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه 

سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت؟
در ابتدا بایــد عنوان کرد ارزش ذاتی و واقعی پول ملی هر کشــور 

بصورت مستقیم وابسته به شاخص های زیر است.
- حجم نقدینگی موجود )با پشتوانه و یا بدون پشتوانه(

- تولید ناخالص ملی
- تعین نرخ سود بانکی متوازن با نرخ تورم

- تراز تجاری صادرات و واردات
-نرخ تورم

بنابراین به دالیلی علمی، تحریم ها به تنهایی نمی توانســتند به این 
شدت موجب تنزل ارزش پول ملی بوده باشند. متاسفانه در طی سه 
دهه اخیر حجم نقدینگی و پایه پولی کشــور بصورت فزاینده ســیر 
صعودی داشته است، از ســویی دیگر نرخ رشد تولید ناخالص مالی 
در برابر این حجم نقدینگی بســیار ناچیز بوده است. به بیان ساده تر 
در ســه دهه اخیر حجم نقدینگی بوجود آمده در اقتصاد کشور، فاقد 
پشــتوانه عملی و واقعی است. همین امرموجب شده است که حجم 
نقدینگی موجود کشــور از دید اقتصادانان به بزرگترین پاشنه آشیل 
اقتصاد کشــور بدل شود. نکته بســیار مهم دیگر که می توان به آن 

اشاره داشت، واردات محور بودن اقتصاد کشور است.
متاسفانه در برهه های زمانی خاص نیر دولت ها سعی در ثبات مصنوعی 
در مورد ارزش ذاتی پول ملی داشتند و این در حالی بود هر سه عامل، 
پایه پولی، نرخ تورم و حجم نقدینگی در تناقض با سیاست ثبات نرخ 
در زمان های یاد شده بودند. برای اشاره می توان به ابتدای دوره دولت 
تدبیر و امید به ریاست حجت السالم حسن روحانی اشاره کرد. در این 
بازه زمانی، دولت سعی داشت تا با بهره مند شدن از دستاوردهای پسا 
برجامی، و جو خوشبینی بوجود آمده در کشور ثبات پول ملی را در بازه 
خــاص بصورت تصنعی حفظ کند. البته احتمال بســیار می رود دولت 
روحانی سعی داشــت در آن برهه از زمان از این ابزار برای کسب آرا 
در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بهره برداری کند.در عین حال 
حجم ســنگین واردات به کشور با مختصات یاد شده زخم های بسیار 
عمیقــی را بر بدنه اقتصاد ایران وارد آورد که به مواردی از آن اشــاره 
خواهیم کرد. در برهه زمانی یاد شده با توجه به حجم سنگین واردات و 
نرخ تورم موجود در کشور بخش تولید کشور به هیچ وجه نمی توانست 
با کاالهای وارداتی رقابت کند. زیرا با نرخ ارز ارزان به نســبت تورم و 
تولید ناخالص ملی، قطعاً واردات کاال با قیمت بسیار مناسب تر صرفه 
اقتصادی داشت. به زبان ســاده در این بازه زمانی وارد کنندگان کاال 
از یارانه ســنگین نرخ ارز ارزان، بصورت چراغ خاموش از طرف دولت 
بهرمند شدند.همین موضوع باعث شــد تا مردم کشور هر چه بیشتر 
به ســمت مصرف گرایی آن هم از نــوع واردات محصوالت گرایش 
پیــدا کنند. اما این روزها در بین مردم این ســؤال مهم وجود دارد که 
در صورتــی که ایاالت متحده آمریکا بــه برجام و تعهداتش بازگردد، 
نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشــتی را پیش رو خواهد داشت؟ در 
علم اقتصاد معمواًل نرخ تعادلی می تواند معیار مناســبی برای ارزیابی 
قیمت کاال، خدمات و حتی نرخ ارز محسوب شود.تعادل در هر بازاری، 
نقطه ای اســت که عرضه آن کاال با تقاضایش برابر باشد. به عبارتی، 
تعادل بازار نقطه ای است که هیچ مازاد یا کمبود وجود نخواهد داشت.

اما در چند ماه آتی نرخ ارز و آرش پول ملی به کدام سو خواهد  ��
رفت؟

انتظار می رود در صورتی که در جریان مذاکرات غیر مســتقیم ایران 
و آمریکا روزنه امیدی پدیدار شــود، احتمال خواهد داشــت برخی از 
تحریم های نفتی و آزاد شــدن منابع بانکی در خارج از ایران مواجه 
شویم. همین امر موجب خواهد شد که بازار ارز از یک آرامش نسبی 
در کوتاه مدت برخوردار شــود و دولت و بانک مرکزی دسترســی 
بیشتری به منابع ارزی داشته باشند.با توجه به پارامترهای اقتصادی 
موجــود از جمله نرخ تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و حجم نقدینگی 
نرخ تعادلــی ارز در نیمه اول ســال 14۰۰ در محدوده 216۰۰ الی 
19۷۰۰ تومان قرار دارد که در صورت تحقق این فرضیات، دسترسی 

به قیمت های فوق می تواند دور از انتظار نباشد.

تحلیل روز

آیزاک سعیدیان

مهرداد خدیر
 

انتشار فایل صوتی چند ساعتٔه گفت وگوی سعید 
لیالز - روزنامه نگار، اســتاد تاریخ و صاحب نظر 
اقتصادی - با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجٔه 
ایران در قالب »تاریخ شفاهی« و بیان ناگفته های 
رییس دســتگاه دیپلماســی دربارٔه »آن ســوی 
دولت« مهم ترین خبر 24 ســاعت اخیر است که 
دربارٔه محتوا و چگونگی دست رســی یک کانال 
ماهواره ای فارسی زبان به آن بحث درگرفته و این 
که به نفع ظریف و اعتدال گرایان تمام شده یا به 
زیان آنان یا فارغ از بحث ســود و ضرر و بازنده و 
برنده، روابط سیاســیون انتخابی و نظامیان را در 
ایران و فارغ از تعارفات و کلیشــه های معمول به 

نمایش می گذارد.
 هر چنــد تلویزیون ایران اینترنشــنال خود را در 
انتشــار این فایل پیش قدم می دانــد اما می توان 
احتمال داد که بی بی سی هم در اختیار داشته و به 
خاطر مقام دولتی جواد ظریف و حضور بریتانیا در 
مذاکرات برجام، مالحظاتی داشته و ترجیح داده اند 

نخستین منتشر کننده نباشند.
 دربارٔه این فایل صوتــی تحلیل های گوناگونی 
می توان ارائه داد اما در حدی که شنیدم و در قالب 

1۰ نکته این موارد گفتنی است:
1. ایــن فایل صوتــی برای جــواد ظریف یک 
رسوایی نیست. مطلقاً نیست. چرا که درددل ها و 
بیان ناگفته های اوســت که دوست داشته روزی 
منتشر شود. منتها ظاهراً زودتر از زمان پیش بینی 
او منتشــر شــده و این هم از ویژگی های عصر 
اطالعات اســت. هیچ فیلمی در کشو نمی ماند و 
سانسورچی ها بیهوده خود و دیگران را به زحمت 
می اندازند و هیچ خبری هم غیر قابل درز نیست و 

روزی منتشر می شود.
 اگر ظریف با یک ســفیر خارجی نشســته بود یا 
خدای ناکرده اطالعــات محرمانه ای را لو می داد 
رســوایی بود یا اگر بوی توطئه می آمد. 4۰ سال 
قبل هواداران ابوالحســن بنی صــدر نوار پنهانی 
ضبط شدٔه گفت وگوی یک دانشجو با حسن آیت 
را چماقی کردند و بر سر حزب جمهوری اسالمی 
و منتقدان اولین رییــس جمهوری می کوفتند و 
مدعی بودند سخنان حســن آیت نشان می دهد 
حزب در تدارک برانداختن بنی صدر اســت. این 
فایل صوتی اما یک گفت وگوســت نه با سفیر یا 
مقام خارجی که با یک روزنامه نگار و فعال سیاسی 
شناخته شــدٔه داخلی و البته به قصد انتشار منتها 

شاید نه به این زودی.
 پس نکتٔه نخست این است که سّری فاش نشده 
بلکه ظریف، درددل کرده و آنچه را در سینه داشته 
بی ضرر به منافع ملی بازگفته است و قابل قیاس 
با اتفاقاتی چون نوار حسن آیت در سال 1359 یا 
مذاکرات جواد الریجانی با نیک براون در آستانٔه 

انتخابات دوم خرداد ۷6 نیست.
 جدای درددل شــاید واکنشی احساسی است به 
نامٔه 221 نمایندٔه مجلــس کنونی دربارٔه ظریف 
پس از توافق اســفندماه و آن گونه که می گوید 

بی میل نیستند او را در زندان ببینند.

 برای ظریــف که در مذاکرات قطعنامٔه 598 هم 
حاضر بــوده و می دیده تیم ایرانی از حمایت های 
داخلی برخوردار بوده قابل قبول نیست که اکنون 
که برای رفع تحریم ها و آزادی بیش از 1۰ میلیارد 
دالر اموال بلوکه شده در خارج از کشور می کوشد، 
در داخــل فحش بشــنود و در مجلس به زندان 

تهدید شود.
 2. وزیــر خارجه ایران در ایــن گفت وگو بارها از 
دوگانٔه »میدان - دیپلماسی« سخن به میان آورده 
است. منظور او از »میدان« روشن است. می خواهد 
بگوید نظامیان باید ذیل یا کنار سیاسیون فعالیت 
کنند و واکنش سریع باقر قالیباف برای جلب نظر 
اهل میدان نشــان می دهد در انتخابات پیش رو 
دو قطبی »نظامی ها و سیاسیون« شکل می گیرد.

 ظریف در عین حال هرگز دربارٔه سردار سلیمانی 
ناسپاسی نکرده است. کمتر شنونده ای اما می تواند 
بر ناآگاه گذاشتن مرد اول دیپلماسی از تحرکاتی 
کــه هزینٔه آن را تمام مردم ایــران باید بپردازند 
صحــه بگــذارد و می توان حــدس زد که افکار 

عمومی در این قصه با ظریف هم داستان باشد.
 در ســال های جنگ هم امام خمینی فرماندهی 
کل قوا را به چهره ای مشــهور به سیاست ورزی 
- هاشمی رفسنجانی- سپرد نه به یک نظامی و 
فرماندهان نظامی قبل از خطبه ها در نماز جمعه ای 
که به خاطر عوارض ترور آیت اهلل خامنه ای غالبًا 
هاشــمی اقامه می کرد گزارش می دادند. دولت را 
هم به نظامیان نســپرد و یکی از دالیل حمایت 
مستمر از نخســت وزیر- میرحسین موسوی - و 
توصیه به او برای حفظ وزیر خارجه به رغم حذف 
دیگر چهره های جناح راســت همیــن بود که از 
سیاست و دیپلماسی دفاع کند. اشارات مکرر آقای 
ظریف به حمایت های رهبری هم نشــان دهندٔه 

استمرار همین دیدگاه است.
 3. اشارات صریح ظریف به کارشکنی های روسیه 
در برجام و انتظارات و توقعات آنها بی سابقه است 
و بســیار محبوبیت زا و در واقــع محبوبیت افزا. 
همچنین ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی که 
در روزهای نخســت اطالعات درست به شخص 
اول دیپلماسی که در معرض تماس های خارجی 
بوده هم ارائه نمی شــده اســت و ایــن را دیگر 

نمی توانند تکذیب کنند.
 این مصاحبه روشــن می کند یــا گوینده در آن 
مدعی است که نفع روس ها در استمرار تنش در 
روابط ایران و غرب اســت و در برجامی که امضا 
کردند نیز مــوش می دوانده اند. مهم ترین بخش 
فایل صوتی همین اشــارات به روسیه است که 

کاماًل تازگی دارد.
 4. اگر انتشــار فایل صوتی را به قصد حمایت از 
ظریف و از جانب برخی داخلی ها بدانیم می تواند 
پاسخی یا واکنشی باشد به هفته ها تخریب وزیر 
خارجه و برجــام در برنامه های یک طرفٔه صدا و 
سیما در قالب های مختلف مستند )داستان اتم و 
پایان بازی( و ســریال )گاندو( و »پروندٔه ویژه« 
های شــبکٔه آقای فروغی و کم مانده بود به عمو 
پورنگ هم ســفارش بدهند ظریــف و برجام را 
بکوبند هرچند کار به مسابقه هم کشید و پرسیده 
شــد کدام یک از این چند نفر سربازی خود را در 

آمریکا گذرانده و پاســخ درست در میان گزینه ها 
جواد ظریف بود! همین اندازه مبتذل و ضایع.

 ایــن فایــل صوتی یعنــی ما هــم حرف هایی 
داریم و این گونه نیســت که مــدام کتک خور 
پایداری چی هــای تلویزیــون باشــیم اگرچه به 
صراحت می گوید صدا و ســیما بر افکار عمومی 

تأثیر گذار است.
 5. انکار نباید کرد که فضا را محمود احمدی نژاد 
هم باز کرده و اصول گرایان قبل از حمله به ظریف 
تکلیف خود را با ُدردانه شــان باید روشن کنند که 

دیگر حد و مرزی نمی شناسد.
 6. اگر ظریف کاندیدا شود و در مناظره با نظامیان 
و چهره هایی چون قالیباف، دهقان، رستم قاسمی، 
ســعید محمد و دیگران از ترجیح دیپلماســی بر 
»میدان« بگوید و آنها ماننــد امروز باقر قالیباف 
موضع بگیرند در بازی خیلی زودتر پیش می افتد. 
از کاندیداهــای نظامی طبعــاً در مصاحبه های 
بیرون صدا وسیما و در فضای مجازی یا محافل 
دانشــجویی مشــخصاً دربارٔه »روسیه« پرسیده 
خواهد شــد. هر چند بعید نیست ظرف روزهای 
آتی آقای ظریف درصدد برآید یا از او خواسته شود 
اتهام شایبٔه گرایش به روسیه در برخی تفکرات را 

بزداید یا سوء تفاهم ها را رفع کند.
 در بحث »میدان« و در انتخابات، نظامی ها و به 
ظاهر غیر نظامی ها اما دیپلمات های انقالبی مانند 
ســعید جلیلی مصداق »میدان« مورد نظر ظریف 
تلقی می شوند و خود او را نماد دیپلماسی خواهند 
دانســت و وقتی آخر هر جنگ مذاکره است ولو 
جنگ هشت ساله با شعار جنگ جنگ تا پیروزی 
و مردم می دانند ریشــٔه مشــکالت اقتصادی در 
سیاست خارجی اســت، آن گاه شعارهایی چون 
مدیریت جهادی و دولت انقالبی و نگاه به داخل 
هم جاذبه ایجاد نمی کند مگر در پایگاه ثابت رأی.

 سرنوشــت انتخابات را اما 45 درصد خاکستری 
غیر سیاسی که دوست دار رابطه و تعامل و مخالف 
انزوا هســتند تعیین می کنند که یا رأی نمی دهند 
یا اگــر رأی بدهند به گزینه مــورد نظر اصالح 
طلبان/ اعتدال گرایان خواهد بود. )در این مصاحبه 
البته آقای ظریف حاصل رأی ندادن را تشــکیل 
مجلسی مانند مجلس فعلی دانسته است(. شخص 
احمدی نــژاد کنونی هم البته برای بخش هایی از 
الیه های خاکســتری مطلوب شده اگرچه پایگاه 
خــود را در میان آرای ارزشــی و تشــکیالتی و 

عقیدتی از دست داده است.
 ۷. شــروع مصاحبه با تصویر ظریف 19 ساله که 
در آمریکا در حمایت از آرمان فلســطین در حال 
نطق و شعار اســت و در سانفرانسیسکو انقالبی 
بوده یک یادآوری هم می تواند باشــد به متولدان 
پس از جنگ و انقالب و جنگ نادیده هایی که با 
حرارت شعار می دهند و خیال می کنند جواد ظریف 
و عباس عراقچی از قوطی ســازمان سی آی ای 
در آمده اند و فقط ســعید جلیلی، انقالبی اســت 
که طرف های مذاکره را نیم ســاعت معطل نگاه 
می داشت تا به احترام جمهوری اسالمی برخیزند!

 8. جامعــٔه درگیــر تأمین معیشــت و مرغ زود 
فراموش می کنــد و خیلی ها از یــاد برده بودند 
احمدی نژادی که حاال ژســت منجــی به خود 

گرفته سال 91 چگونه کشــور را به پرتگاه برده 
بــود. این مصاحبه یادآور آن فضا هم هســت تا 
با همٔه گرفتاری ها که بعضاً ناشی از بی تدبیری 
و وفادار نبودن به عهد و پیمان ها هم هســت به 
یاد آورده شود که ظریف در چه وضعیتی سکان 
را در دســت گرفت. از این رو آنان که از مواضع 
اخیر رییس جمهور ســابق به تنگ آمده اند باید 

سپاس گزار ظریف باشند.
 9. در انتخابــات آزاد و رقابتــی و در مشــارکت 
حداکثری انتخاب مردم یک نظامی نخواهد بود اما 
اگر ظریف بتواند برجام را احیا کند و نامزد و پیروز 
شود به خاطر این مصاحبه، برای کار با نظامیان و 
اهل میدان وضعیت دشواری در پیش دارد. او در 
همین مصاحبه از ترس های خود می گوید و البته 
بعد توضیح می دهد مراد او ترس از خداست ولی 
شاید یکی از اهداف انتشار دهندگان این فایل خط 
و نشــان اهل میدان برای از میدان به در کردن 

ظریف و ترساندن او بوده باشد.
 1۰. ســخنان ظریف بار دیگر بحث برجام را به 
صحنه مــی آورد و اصول گرایی ایرانی که برجام 
را »الشــٔه متعفن« خوانده بود مانده با برجام چه 
کند؟ موفقیت مذاکرات در وین موقعیت مخالفان 
برجام در انتخابات را پارادوکسیکال می کند. اگر 
برجام را نفی کنند چگونه می خواهند مجری آن 
باشــند و اگر ستایش کنند به معنی دعوت مردم 
به رأی به یک برجامی است اگر شورای نگهبان 
مجال دهد ســفرٔه متنوعی گسترانیده شود و اگر 

تحریمی ها فزونی نگیرند.
 کوتــاه این که جان کالم محمــد جواد ظریف 
در این گفت و گوی ســه ســاعته که به زبان ها 
و با مثال های متفاوت بیان شــده این است که 
»میدان« - اصطالحی که او برای قدرت نظامی 
انقالبی به کار می برد- نباید حاکم بر دیپلماسی 
باشد حال آن که در عمل، دیپلماسی فدای میدان 

شده یا میدان، دیپلماسی را هزینه کرده است.
 به باور او و بر پایٔه نص قانون اساسی، »میدان« 
یک ضلع از 5 ضلعی اســت )سیاست داخلی، 
دیپلماســی، امنیت، اقتصاد و میدان( و توضیح 
می دهد در شورای عالی امنیت ملی با اعضای 
متنوع تنها 1۰ نفر حق رأی دارند و حسب مورد 
وزیر مربوطه هم به این ده نفر اضافه می شود: 
رییس جمهوری، رییس مجلــس، رییس قؤه 
قضاییــه و دو نمایندٔه رهبری بــه اضافٔه وزیر 
کشور )سیاست داخلی(، وزیر خارجه )دیپلماسی(، 
رییس ســازمان برنامه و بودجه )اقتصاد(، وزیر 
اطالعات )امنیت( و رییس ســتاد کل نیروهای 
مســلح به عنوان نماد یا نماینــدٔه آنچه در این 
گفت و گــو از آن بارها به عنوان »میدان« نام 
می برد. در عمل اما »میــدان« بر ارکان دیگر 
خصوصاً دیپلماسی حاکم شده است.  بنابر این 
اگر ظریف نامزد شــود یا از کاندیدایی حمایت 
کند شــعار یا برنامٔه او برقرار کردن 5 ضلعی به 
جای چیرگی یک ضلع )میدان( بر اضالع دیگر 
اســت و چنانچه نامزد نشود تشخیص این که 
هر کاندیدا نمایندٔه کدام ضلع خواهد بود دشوار 
نیست ولو به ظاهر از اقتصاد بگویند یا از اضالع 

دیگر.

 10 نکته پیرامون فایل صوتی ظریف

 سوءاستفاده برخی از مدیران  و  مسئوالن از واکسن  کرونا!


