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رسمقاله

كولی گرفتن 
از طبقه فرودست جامعه

 در برخي كشــورهاي غربي، طبقه فرودست، 
غير مولد و بدون اندیشه تحول خواهانه توصيف 
مي شود كه رفتار وپارادایم زندگي آنها هم زمان 
تهدیدی جدی برای دموكراســی است. اما در 
ایران، این طبقه از ابتدا محروماني قلمداد مي شد 
كه اساسا انقالب اسالمي براي تحقق شعار آنها 

كه همان عدالت و برابري بود شكل گرفت.
اما بعد از گذشــت چند دهه از انقالب اسالمي 
همچنان فریاد عدالت خواهي بلند است. مسعود 
پزشكيان نماینده مردم تبریز در مجلس انقالبي، 
روز گذشته در جلسه علني گفت »ما در جامعه 
ای زندگــی می كنيم كه بی عدالتی در اقتصاد، 
سياســت، قوميت و فرهنگ وجود دارد و انكار 

ناپذیر است«.
امروز صــداي فریاد خواهي طبقه فرودســت 
جامعه بيش از هر طبقه ي دیگر بلند است و این 
طبقه همچنان عدالت وبرابري را تمنا مي كند.

بخــش بزرگي ازطبقه متوســط نيــز كه طي 
سال هاي گذشته طبق آمارها ریزش داشته است 
وبه طبقه پایين جامعه اضافه شــده، در حقيقت 
جمعيت طبقه فرودست جامعه ایران را چندین 

برابر افزایش داده است.

سجاد  بهزادی

 بعد از ۱۵ سال اتفاق می افتد

»بی بی« شماره معکوس برای پایان قدرت  

وعده های عجیب و غریب کاندیداها همچنان ادامه دارد

سمفونی وعده های  پوپولیستی
گروه سیاســی: در حالی به انتخابات ریاســت 
جمهوری ایران نزدیک می شویم كه وعده های 
عجيب كاندیداها همچنان ادامه دارد و بسياری 
معتقدند كــه اقتصاددانان باید عاقبت ایده های 

پوپوليستی را برای مردم شفاف كنند.
همواره انتخابــات، وعده های عجيب و غریب 
كاندیداها را در پــی دارد و در انتخاباتی بزرگ 
چون ریاست جمهوری، این وعده ها به مساله ای 
مهم بدل می شــود كه در شرایط بيمار اقتصاد 
ایران، توجه به تحقق یا عدم تحقق این وعده ها 
و پيامدهای اجرای آنان امری ضروری اســت.  

یكــی از راهكارهــای معمــول نامزدها برای 
پيــروزی در انتخابات ارائه وعده های انتخاباتی 
و تصویری روشــن تر و بهتر در آینده متناسب 
با اقشــار و طبقات به ویــژه تأثيرگذار جامعه به 
لحاظ ميزان رأی است. اما وقتی وعده ای فراتر 
از درآمدها و هزینه های دولت باشــد یا نيازمند 
كسب رضایت و موافقت نهادها و بازیگران دیگر 
و ... باشــد )تقریباً عملياتی نباشد( عماًل آن را 
می توان وعده ای پوپوليستی و خارج از محدوده 
امكانات دولت ارزیابی كرد. در همين چند روزی 
كه از تبليغات ریاست جمهوری 1400 گذشته، 

بســياری از وعده های نامزدهــای انتخابات را 
می توان ذیل چنين مفهومــی قرار داد.افزایش 
چند برابری یارانه ها، وام چند صدميليونی ازدواج 
به تمام جوانان، ایجاد آمار اشــتغال بسيار زیاد 
در كوتاه مدت، رفع مشــكل بورس در چند روز، 
تغيير یا برداشــتن كنكور، رفع سریع مشكالت 
سياست خارجی، تغيير خدمت نظام وظيفه و ... 
ازجمله این وعده ها است. همان گونه كه اشاره 
شــد برخی از این وعده ها عمــاًل تحقق ناپذیر 
هســتند، تعدادی از آن ها از عهده دولت خارج 
مشروح در صفحه2 است...  
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سیاست

گزارش روز

 روزهای شلوغ نمایندگان در ستادهای 
نامزدهای اصولگرا

در آرزوی پاستور

از ميــان ۵۹۲ داوطلــب ســيزدهمين دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری، نــام ۶ نماینده 
پارلمان نيز به چشم می خورد كه در نهایت دو 
نفر آن ها بــرای ادامه رقابت های انتخاباتی از 
سوی شــورای نگهبان احراز صالحيت شدند. 
دو نفری كه آمده بودند تا 4 ســال مطالبات 
موكليــن خود را در ســاختمان پارلمان دنبال 
كنند اما مســير به نيمه نرسيده، هوای پاستور 

به سرشان زد.
هــر روز از تریبون مجلس به این و آن حمله 
می كنند كه مردم مشــكالت اقتصادی دارند 
و مــا آمده ایم كه چنان كنيــم و چنين كنيم. 
آمده ایم مجلس را بــه رأس امور بازگردانيم 
و ده هــا وعــده دیگری كه بــه جامعه هدف 
كم تعــداد خود می دهند، امــا نگاهی دقيق تر 
به اخبار انتخابات نشــان می دهد كه بيش از 
بهارستان، حال و هوای پاستور به سرشان زده 
است؛ از دولت ۲4 ساعته سخن می گویند، در 
حالی كه امروز سرشان در ستادهای انتخابات 
ریاست جمهوری گرم شده و مشخص نيست 

برای مردم، وكيل چند ساعته هستند.
نمایندگانی كــه بهارســتان و قانون گذاری، 
دیگر كمتر برای شــان جذابيــت دارد و یكی 
پــس از دیگری، راهی ســتادهای انتخاباتی 
كاندیداهــای انتخابــات ریاســت جمهوری 
می شــوند. از ميان هفت كاندیدایی كه مجوز 
حضور در ماراتن انتخابات را دریافت كرده اند، 
دو تن نماینده مجلس هســتند؛ نخستين نفر 
مشهد  نماینده  هاشمی  قاضی زاده  اميرحسين 
است كه زهرا شيخی، نماینده مردم اصفهان 
را به عنوان رئيس ســتاد خــود منصوب كرد 
و نفر دوم، عليرضا زاكانی نماینده قم اســت 
كــه روح اهلل متفكرآزاد، نماینــده مردم تبریز 
رئيس و مالک شــریعتی نماینده مردم تهران 

سخنگوی ستاد او هستند.
به نقــل از ایلنا، همچنين علی نيكزاد نماینده 
مــردم اردبيل كــه چند روز قبل موفق شــد 
برای نایب رئيسی مجلس، اعتماد نمایندگان 
را جلب كند به عنوان رئيس ســتاد كشــور و 
احمد اميرآبادی فراهانی نماینده قم به عنوان 
رئيس ســتاد اقشــار رئيس فعلی قوه قضائيه 
فعاليت می كنند. در كنــار این اخبار، می توان 
به تشــكيل »ســتاد هم اندیشــی نمایندگان 
در حمایت از ریيســی« اشــاره كرد كه عصر 
روز شــنبه ۲۵ اردیبهشت و ســاعاتی پس از 
ثبت نام وی تشــكيل شد. ستادی كه می توان 
نام افــرادی مانند محمدرضــا ميرتاج الدینی 
نماینــده مــردم تبریز، ســيد محمــد موحد 
نماینده مردم كهگيلویــه و بویر احمد، احمد 
حســين فالحی نماینده مردم همدان و علی 
اكبر بســطامی نماینده مردم ایالم را در ميان 
اعضای آن مشــاهده كرد. نكته دیگر مطرح 
شــدن »طرح اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهــوری« از همان ابتدای شــروع به كار 
مجلس اســت. موضوعی كه نشــان می دهد 
علی رغم شــعارهای معيشــتی فــراوان و پر 
ســروصدای نمایندگان این دوره از مجلس، 
»انتخابات« آن هم از نوع ریاســت جمهوری 
دغدغــه مهم و اولویت اصلی نمایندگان دوره 
یازدهم است. كســانی كه با آرای حداقلی در 
انتخاباتــی با پایين ترین ميزان مشــاركت در 
ادوار پس از انقالب بر كرســی سبز پارلمان 
تكيه زده اند و به نظر می رســد كه بدشان هم 
نمی آید زمينــه را برای روی كار آمدن دولتی 
با شرایط مشــابه خود فراهم كنند؛ دولتی كه 
محصول مشاركت پایين و منتخب اقليت اما 
همراه و هم فكر بهارستان نشينان باشد. حضور 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  پرشــمار 
در ســتادهای انتخاباتــی و آینده نگری برای 
قرارگيــری احتمالی در پســت های وزارت یا 
چيدن پســت ها در دولت آینده، آنجایی بيشتر 
به چشــم می آید كه رهبــر معظم انقالب در 
آخرین دیدار مجلســی ها با ایشان،  نمایندگان 
را به پرهيز از تالش برای رســيدن به منصب 
وزارت یا پست های اجرایی توصيه كردند كه 
تالش های یادشــده، ادعای »والیت مداری« 

مجلس نشينان را هم زیر سؤال می برد.

بازتاب

خبرسازی درباره دختر 
ابراهیم رئیسی و همتی

فارس: این روزها شایعات زیادی درباره كاندیداهای 
ریاست جمهوری شــكل گرفته است؛ شایعاتی كه 
شكل آن ها تغيير پيدا كرده و خانواده نامزدها را هدف 

قرار داده است.
از شایعه تا واقعيت: با اعالم اسامی كاندیداهای تأیيد 
صالحيت شده توسط شــورای نگهبان شایعاتی در 
خصوص عملكرد و تصميات این شــورا در فضای 
مجازی و رسانه ای به وجود آمد اما پس از مشخص 
شــدن اسامی نامزدهای تأیيد شــده شایعات بيشتر 

حول این كاندیداها منتشر شد.
 دختر بی حجاب ناصر همتی ��

برخی كاربران با انتشار تصویر یک دختر بی حجاب 
مدعی شــدند كه عكس متعلق بــه مرضيه همتی، 
دختر عبدالناصر همتی، كاندیدای انتخابات ریاســت 

جمهوی است كه در كاليفرنيا زندگی می كند.
اما همتی در برنامه بدون تعارف در باره این شــایعه 
توضيــح داد و گفت كه تصویر یــک خانم دیگری 
را كه با او هيچ نســبتی نــدارد را به جای دخترش 
منتشر كردند. همتی تصریح كرد كه ۳ فرزند دارد، دو 
دختر و یک پسر؛ یک دخترش متخصص كودكان، 
دیگری دانشجوی معماری و تنها پسرش هم استاد 
دانشگاه است و هر سه آن ها در ایران زندگی می كنند

 تابعیت استرالیایی فرزندان آیت اهلل رئیسی ��
اخيراً شــایعاتی مبنی بر دو تابعيتی بــودن فرزندان 
آیت اهلل رئيسی و اقامت دختر وی در كشور استراليا، 
توسط برخی از كاربران مغرض و معاند، در شبكه های 

اجتماعی منتشر شده.
اما بررسی ها نشان می دهد، این شایعات كذب محض 
است و فرزندان سيد ابراهيم رئيسی، نه تنها در هيچ 
كشــور دیگری اقامت ندارند، بلكه تاكنون حتی به 
كشور استراليا سفر نكرده اند. آیت اهلل رئيسی همچنين 
عنوان كرد: دو فرزنــد دختر دارم یكی دوره دكتری 
جامعه شناسی دانشــگاه تهران و دیگری ليسانس 
فيزیک دانشــگاه شریف و ارشد علوم قران و حدیث 
كه هر دو در تهران ازدواج كردند و مشغول تحصيل 
و زندگی هستند. در دوره قبلی نيزشایعه مدیریت نوه 
وی در یكی از شركت های شستا منتشر شده بود كه 

مشخص شد نوه وی ۵ ساله بيشتر نداشت.

محمود احمدی نژاد: 
معترضان به من گفتند تو فقط بیا، 
بنزین اگر ۱۰ هزار تومان شد هم 

اشکالی ندارد

خبرآنالین: محمود احمدی نژاد می گوید در انتخابات 
۸۸ هيچ تقلبی نشده است.

محمود احمدی نژاد كه برای دومين بار با ردصالحيت 
روبرو شد مدتی است كه در فضای مجازی هم فعال 
شده و گفتگوهای متعدد انجام می دهد. او سه شنبه 
شب گذشته بازهم به كالب هاوس آمد و اظهاراتی 
عجيب و جنجالی داشــت. بخش هایی از ادعاهای 

محمود احمدی نژاد را بخوانيد؛
* با ميرحسين موسوی دوست بودم االن هم دوستم!

*برای ادعالی تقلب در ســال ۸۸ می توان هر چيز 
گفت.

*همه مدعيان تقلب بعداً گفتند تقلب نشده است.
*یک ماه مهلت عالوه بر مهلت قانونی به مدعيان دادیم.

*قاطعانه می گویم هيچ تقلبی نشده است.
*در رأی گيری الكترونيكی كه االن آورده اند می شود 

روی جمع آرا رأی اضافه كرد.
*یک گروه امنيتی فاسد درگيری های ۸۸ را درست 

كرد.
*من با جمعی از معترضين آبان ۹۸ صحبت كردم. 
به من گفتند تو فقط بيا، بنزین هم اگر شــد ده هزار 

تومان اشكالی ندارد.

گروه سیاسی: در حالی به انتخابات ریاست 
جمهــوری ایــران نزدیک می شــویم كه 
ادامه  كاندیداها همچنان  وعده های عجيب 
دارد و بسياری معتقدند كه اقتصاددانان باید 
عاقبت ایده های پوپوليســتی را برای مردم 

شفاف كنند.
همواره انتخابات، وعده های عجيب و غریب 
كاندیداها را در پی دارد و در انتخاباتی بزرگ 
چون ریاســت جمهوری، ایــن وعده ها به 
مساله ای مهم بدل می شــود كه در شرایط 
بيمار اقتصاد ایــران، توجه به تحقق یا عدم 
تحقق این وعده ها و پيامدهای اجرای آنان 

امری ضروری است.
 یكــی از راهكارهــای معمــول نامزدهــا 
برای پيروزی در انتخابــات ارائه وعده های 
انتخاباتی و تصویری روشن تر و بهتر در آینده 
متناسب با اقشار و طبقات به ویژه تأثيرگذار 
جامعه به لحاظ ميزان رأی اســت. اما وقتی 
وعده ای فراتر از درآمدها و هزینه های دولت 
باشــد یا نيازمند كســب رضایت و موافقت 
نهادها و بازیگران دیگر و ... باشــد )تقریبًا 
عملياتی نباشد( عماًل آن را می توان وعده ای 
پوپوليستی و خارج از محدوده امكانات دولت 
ارزیابی كــرد. در همين چنــد روزی كه از 
تبليغات ریاســت جمهوری 1400 گذشته، 
بسياری از وعده های نامزدهای انتخابات را 

می توان ذیل چنين مفهومی قرار داد.
افزایــش چند برابــری یارانه هــا، وام چند 
صدميليونی ازدواج به تمام جوانان، ایجاد آمار 
اشتغال بسيار زیاد در كوتاه مدت، رفع مشكل 
بورس در چند روز، تغيير یا برداشتن كنكور، 
رفع سریع مشكالت سياست خارجی، تغيير 
خدمت نظام وظيفه و ... ازجمله این وعده ها 
است. همان گونه كه اشاره شد برخی از این 
وعده ها عماًل تحقق ناپذیر هستند، تعدادی از 

آن ها از عهده دولت خارج است، انجام برخی 
دیگر از وعده ها نيز منوط به كسب رضایت 
دســتگاه ها و ســازمان های دیگر است كه 
می باید اذعان داشت جلب موافقت و رضایت 
آن ها اگر گفته نشود ناشدنی حداقل فرایندی 

زمان بر و طوالنی است.
به عنوان مثال پرداختــن به موضوع خدمت 
نظام وظيفه و ســربازی حرفه ای در روزهای 
اخير توســط یكــی از نامزدهای ریاســت 
جمهوری موجب واكنش ستاد كل نيروهای 
مسلح شد. سردار سرتيپ ابوالفضل شكارچی، 
ســخنگوی ســتاد كل نيروهای مسلح روز 
شنبه ۸ خردادماه دراین باره اظهار داشته بود: 
به هيچ عنوان  جمهوری  ریاست  كاندیداهای 
مجاز نيستند برای جذب رأی به موضوعاتی 
مانند سرباز حرفه ای بپردازند. آنان می دانند 
كه نبایــد بعضی كليدواژه هایــی كه صرفًا 

كاربرد انتخاباتی دارد را استفاده كنند.
شــاید یكــی از دالیلی كه موجب شــده 
نامزدهــای انتخابات به ســمت وعده های 
تقریباً بزرگ حركت كنند همين فاصله اندک 

مشــخص شــدن صحنه رقابت ها تا زمان 
رأی گيری اســت. به عبارت بهتر با توجه به 
اینكه هم اكنون عرصه انتخابات شكل گرفته 
و نامزدهــای نهایی انتخابات در این دوره از 
رقابت ها خيلی دیرهنگام مشــخص شدند و 
صرفاً سه هفته بيشــتر فرصت ندارند تا به 
ارائه برنامه های خود بپردازند برای پيروزی و 
ایجاد موج اجتماعی به بيان وعده های بزرگ 
و حساســيت زا برای جلب حماســت اقشار 

مختلف مردم روی آورده اند.
با توجه به این توضيحات باید گفت با فرصت 
بيســت روزه كه تا زمان انتخابات باقی مانده 
نمی توان انتظار داشــت رقابت برنامه ها در 
حوزه هــای مختلف منجر بــه تعيين نامزد 
برتر و گرایش افكار عمومی برای رأی دهی 
به آن شــود. لذا نامزدی كــه در مناظره ها 
و  انتخاباتی حاضرجواب تر  یا ســخنرانی ها 
خالق تر باشــد و قول و قرارهای بزرگ تری 
بدهد بهتر می تواند درصد آرای بيشــتری از 

مردم را به سمت خود جلب نماید.
در این شرایط شاید توقع این كه انتخابات بر 

مبنای عقالنيت مردم و آگاهی آن ها شكل 
بگيرد سخت است. برای رهایی از شرایط و 
وضعيت باال در این دور از انتخابات و مقطع 
زمانی چه اقداماتی می توان انجام داد؟ بالطبع 
این مســئله ای است كه متخصصان باید به 
آن جــواب دهند. علی الحســاب دو راه حل 
می توان پيشــنهاد داد كه می تواند در مسير 
اخذ تصميم آگاهانه مردم كمک كننده باشد.

اول: معرفی تمام وزیران یا حداقل برخی از 
وزرا یــا اعضای مهم كابينه )مانند وزیر امور 
خارجه، رئيس بانک مركــزی، معاون اول، 
رئيس دفتر و ...( اســت كه طبيعتاً می تواند 
جهت گيری كلی كابينه، انسجام و گفتمان 
هــر نامزد را بهتر به جامعه معرفی نماید. در 
ایــن صورت تصميم گيری نيــز برای مردم 

ساده تر و آسان تر خواهد بود.
دوم: ارائــه سياســت های كلــی مدنظر در 
حوزه هــای مختلــف سياســی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و ... اســت. بالطبع این 
سياست های كلی نباید از چند صفحه بيشتر 
باشــند و این كه می باید دقيقــاً تعيين كننده 
و مشــخص كننده نوع گفتمــان حاكم بر 

برنامه ریزی های هر نامزد باشد.
البته معمواًل نامزدهــا در این مقطع زمانی 
كه به آرای اقشــار و طبقات مختلف و تمام 
گروه های یک جریان سياسی جهت پيروزی 
نيازمند می باشند به این گونه شفافيت چندان 
تمایلــی ندارند. در این صورت صداوســيما 
تلویزیونی چنين  مناظره هــای  در  می تواند 
درخواستی را از هفت نامزد انتخابات داشته 

باشد.
به این ترتيب اســت كه مردم می توانند در 
رابطه با انتخاب گزینه اصلح بهترین تصميم 
را بگيرند و كاندیداها نيز از اجرای سمفونی 

وعده های پوپوليستی خودداری كنند.

 »بودجه پس از تصویب در صحن علنی 
مجلس دســت كاری شــد.« این ادعا را 
چندی پيش یک نماینده مجلس انقالبی 
كه از قضــا عضو جبهه پایداری اســت 
مطرح كرد و مستقيمًا محمدباقر قاليباف 
رئيــس مجلس و الياس نــادران رئيس 
كميسيون تلفيق بودجه 1400 را مخاطب 
قرار داد و مدعی شــد كــه این تغييرات 
گسترده »با اطالع و تأیيد آنها انجام شده 
اســت«. آن زمان رئيس مجلس ادعای 
همكار خود را قبول نكــرد تا اینكه روز 
نماینده مجلس  علی خضریان  گذشــته 
خبر داد كــه »قاليباف انتقــادات درباره 
دســت كاری جداول بودجــه را پذیرفته 
اســت وقول داده اســت ســبک بودجه 

نویسی در مجلس اصالح شود.«
اگر چه این دست كاری خود مشتی است 
نمونه خروار در بودجه نویســی و نظارت 

مجلس؛ امــا برخی هم بر این باور بودند 
البد این دســت كاری به سمت وسویی 
بوده كه بخشــی از مشــكالت معيشتی 
مردم را حل كند؛ زیرا كه فقر از در و دیوار 
جامعه باال رفته اســت و مجلس انقالبی 
نيز با شعار حل مشكالت معيشتی بر سر 
كار آمد وهمچنان در شعارهای خود شور 

و نگرانی از مشكالت مردم را دارند.
اما ناگهان خبرگزاری ایرنا دست كاری های 
جداول بودجه را منتشر كرد. )و البته بعد 
از اعمال فشــار از خروجی خود برداشت( 
تبليغات  ســازمان  سایبری های  »بخش 
اســالمی ۲00 ميليارد تومــان / فعاالن 
فضای مجازی صداوسيما 1۵00 ميليارد 
تومان! / طرح تحــول قوه قضائيه 400 
ميليارد تومان / دفتر طب سنتی در وزارت 
بهداشت ۵0 ميليارد تومان / شورای عالی 
حوزه علميه 10۲ ميليارد تومان/ شورای 
ایرانيان خارج از كشور ۵0 ميليارد تومان 
/ شورای سياســتگذاری ائمه جمعه ۵0 

ميليارد تومان.«

یكی نيست به نمایندگان مجلس انقالبی 
بگوید حاال كه كشــور به گونه ای اداره 
می شود كه می توان در روز روشن بودجه 
مملكت را دســت كاری كرد كمی هم به 
فكر ما فقرا باشيد. چرا دست كاری هایتان؛ 
به ســمت وسوی معيشــت مردم غش 
نمی كند؟! مگر نمی بينيد كه بسياری در 
جامعه یكی پس از دیگری درفقر و كرونا 

گرفتار هستند.
این را من نمی گویم. فرمانده ستاد مقابله 
با كرونا در تهــران می گوید: »در تهران 
مشكالت اقتصادی بسيار است. بسياری 
افراد شغل شان را از دست دادند و برخی 
دچار بحران هــای اقتصادی جبران ناپذیر 
شدند مثل دستفروشان و كارگران فصلی. 
از  بهداشتی  رعایت شيوه نامه های  انتظار 
این افراد شوخی است خيلی ها می گویند 
ما از فقــر می ميریم بگذاریــد از كرونا 

بميریم«.
یكی نيســت از رئيس مجلس بپرســد 
كدام یک از این دســت كاری های شما 

تناســبی با گرانی های افسارگسيخته ای 
دارد كه برایش نگران هستيد؟ مگر شما 
نبودید كه فرمایــش كردید »گرانی های 
افسارگســيخته دغدغه اصلی مردم شده 
و زندگــی را بــر مردم ســخت و پدران 
را شــرمنده وشرمســار خانواده ها كرده؛ 
گرانی های كمرشكنی كه یک روز با تخم 
مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسيده؛ قيمت 
مرغ امروز تبدیل به نمادی از ناكارآمدی 
و ناهماهنگــی در اجرا و سياســتگذاری 
شــده اســت«. بله جناب رئيس؛ پدران 
بيــش از آنكه از گرانی شــرمنده زن و 
»دســت كاری«هایی  از  باشند  بچه شان 
در سيســتم مملكت به ستوه آمده اند كه 
یــک روز بودجه را هــدف قرار می دهد، 
یک روز بورس را و روزی دیگر نرخ دالر 
را دســت كاری می كند. پيشنهاد می كنم 
بودجه را در روز روشن ودر اتاق شيشه ای 
تقسيم كنيد تا همگان بدانند اندک ثروت 
باقيمانــده در خزانه چگونــه و در كدام 

بخش ها هزینه می شود.

وعده های عجیب و غریب کاندیداها همچنان ادامه دارد

سمفونی وعده های پوپولیستی

بنت پس از درگيری های اخير ميان عرب ها 
و یهودیان از ائتالف با راست ميانه و چپ ها 
فاصله گرفت و به نتانياهو متمایل شــد و 
همين تنها دســتاورد بی بی از اتفاقات اخير 
بود، اما همين رهاورد تحت الشعاع نارضایتی 
عمومی اســرائيلی ها از نتایج جنگ غزه و 
انتقادات تند از نتانياهو كأن لم یكن شد و در 
سایه چنين وضعيتی، بنت بار دیگر عطای 
شراكت با بی بی را به لقای ائتالف با جبهه 
مخالف وی بخشيد و كفه این جبهه سنگين 
شــد. چون هدف حذف نتانياهو از قدرت به 
هر شيوه ممكن اســت، الپيد پذیرفت كه 
دوره نخست وزیری را با نفتالی بنت تقسيم 
كند و دو سال اول نخست وزیری را به بنت 
بسپارد كه پيشنهاد وسوسه برانگيزی بود و 
رئيس یمينا توانست اعضای مخالف حزب 
خود همچون ایليت شــاكيد را راضی كند، 
البته گویا اميخای شــيكلی نماینده كنست 

همچنان ناراضی است.
به هر حال، بنا به اخبار قرار اســت الپيد به 
رئون ریولين اعالم كند كه موفق به تشكيل 
كابينه شــده است كه اگر چنين شود به 1۵ 
سال نخســت وزیری نتانياهو پایان خواهد 

داد.
ائتالف تغيير تشــكلی بســيار ناهمگون و 

متشــكل از ایدئولوژی هــا و تفكرات ضد 
و نقيض اســت و تنها وجه مشترک آن ها 
خصومت با نتانياهو و حذف وی است. از این 
جهت، به احتمال زیاد در صورت تشــكيل 
دولت و حــذف بی بی، دولــت ناپایداری 
خواهند داشت و بعيد است بتواند دوام بياورد.

نتانياهو كه خطر حذف از قدرت را بيش از هر 
زمانی حس می كند، در ساعات اخير خواستار 
نشست فوری با بنت و ساعر و تقسيم دوره 
نخست وزیری با آنها شد، اما فعاًل پاسخی 
نشنيده اســت. البته در آن سو هم بنت به 
خاطر ائتالف با راســت ميانه، چپ ها و غير 
مستقيم با منصور عباس، رئيس حزب رعام 
به خاطــر حمایتش از تشــكيل این دولت 
بدون مشــاركت در آن به شدت مورد انتقاد 
بخــش بزرگی از راســت گرایان تندرو قرار 
گرفته است و همين احتمااًل جایگاه وی را 

در این جریان در آینده تضعيف كند.
فعاًل باید منتظر ماند و دید آیا كار تشــكيل 
دولت به وسيله ائتالف تغيير نهایی می شود 
و نفتالی بنت دوباره تغيير جهت می دهد یا 
خير؟ اما حذف احتمالی نتانياهو از ســپهر 
سياست اســرائيل برآیندی در جهت تغيير 
سياست های آن نخواهد داشت؛ چه در قبال 
فلسطينی ها چه مسائل منطقه ای. چهره های 

تندروتر از نتانياهو همچون ســاعر، بنت و 
ليبرمن در ائتالف مقابــل حضور دارند كه 
عماًل احتمال هر گونــه تحولی را ناممكن 

می سازد.

 بعد از ۱۵ سال اتفاق می افتد

شماره 
معکوس برای 
پایان قدرت  

»بی بی« 

ساعات پيش رو در اسرائيل بسيار 
اتفاق خاصی  اگر  است.  حساس 
نيفتد مخالفــان بنيامين نتانياهو 
به تشكيل دولت برای كنار زدن 
وی بســيار نزدیک شده اند. این 
چرخش  نتيجه  احتمالــی  اتفاق 
مجدد نفتالی بنت به سمت جبهه 
مخالــف نتانياهــو یعنی ائتالف 

تغيير است.

صابر گل عنبری 
 کارشناس ارشد مسائل بین الملل

چرا دستکاری بودجه به سمت مردم غش نمی کند!؟

سجادبهزادی
روزنامه نگار
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اقتصاد

تحلیل بازار

دوراهی 
واکنش بازارها

در هفته گذشته بازارها تحت تأثير اخبار متناقض در 
یک محدودی كوتاه قيمتی نوسان داشته و ریسک 
تغييرات ناگهانی را نپذیرفتند. ریيس دولت همچنان 
در تالش است تا در روزهای پایانی دولتش مذاكرات 

وین را به نتيجه برساند.
از طرف دیگر انتشار ليست نامزدهای تأیيد صالحيت 
شــده و ادعای روسيه مبنی بر عقب نشينی ایران از 
غنی سازی ۶0 درصدی اورانيوم باعث شد تا معامله 
گــران در خرید و فروش احتياط كنند. در هفته اخير 
ســكه و دالر روند مشــابهی را در پيش گرفته و از 
اواسط هفته شروع به رشد كردند. به این ترتيب در 
مجموع دالر در باالی مرز ۲۳ هزار تومان پيشروی 
كرد. ســكه نيز افزایش قيمتی قابل توجهی را ثبت 
كرد و تا روز چهارشــنبه به نقطه 10 ميليون و ۳00 
هزار تومان رسيد. به نظر می رسد چنانچه دالر روند 
افزایشی را در پيش گيرد سكه رشد قابل توجهی را 
تجربه خواهد كرد. البته روند افزایش قيمت جهانی 
طال نيز در این افزایش مؤثر بوده اســت در آخرین 
روز هفته طالی جهانی قيمت 1۹01 دالر را به ثبت 
رسانده اســت. پيش بينی كارشناسان بر این است 
طالی جهانــی با رفع محدودیت های كرونا در اكثر 
نقاط جهان و از سرگيری بسياری از كسب و كارها 
تــا ۲000 دالر نيز افزایش یابــد. بدین ترتيب دالر 
بازدهی 1.1 و ســكه بازدهی ۲.1 درصد را به ثبت 
رســاندند. تا قطعی شدن نتایج مذاكرات وین حجم 
معامالت همچنان پایين خواهد بود و تقاضای قابل 
توجهــی در بازار وجود نخواهد داشــت. همچنين، 
تمدید یک ماهه توافق ایــران و آژانس بين المللی 
انرژی اتمی باعث شــكل گيری انتظارات كاهشی 
و افزایش احتمال دســتيابی بــه توافق در روزهای 
آتی را به همراه دارد. با تكيه بر این احتمال مي توان 
اميدوار بود تا با كاهش تحریم ها و آزادســازی منابع 
بلوكه شده ایران، عرضه ارز افزایش و قيمتها تعدیل 
شــوند. هر چند كه عده ای نيز بر این باور هســتند 
كه این آرامش در بازار موقتی است و اخبار سياسی 
و انتخاباتــی در هفته های پيش رو می تواند موجب 

التهاب در بازار شود.
بازار سهام در اوایل این هفته روند نزولی داشته، اما 
در دو روز پایانی با رشــد مواجه شد. در هر صورت 
شاخص كل ســهام افت ۳.۹ درصدی را ثبت كرد. 
پر واضح است كه ریزش سهام ها به ویژه سهام های 
بزرگ باعث افزایش صف فروش و خروج ســرمایه 
از این بازار شــده اســت. اما همچنان بی اعتمادی 
سهامداران به تصميمات خلق الساعه سياست گذاران 
به منظور حمایت از بازار ســهام، امكان رشد در این 
بازار را كاهش داده است. اما به نظر می رسد بسياری 
از ســرمایه گذاران غيرحرفه ای در حــال خروج از 
بازار هســتند كه خود موجب كاهش افت و خيزان 
قيمتی و هيجانات خواهد شد كه در نهایت با تعيين 
تكليف موضوع مذاكرات آینده وین و نتایج مثبت آن 

می تواند به رشد مجدد در این بازار خوش بين بود.
بر اساس پيش بينی ها به نظر می رسد اوپک پالس 
تصميم قطعــی برای افزایش عرضــه نفت در ماه 
جوالی را نداشته باشد و منتظر نتایج مذاكرات ایران 
با وین بماند. چنانچه نتایج مثبت باشد و تحریم های 
نفتی ملغی گردد ایران مجدداً وارد چرخه فروش نفت 
شــده و قيمت ها مجدداً كاهش می یابد. تا آن زمان 
و بــا وجود تردیدها در نتایــج مذاكرات قيمت انواع 
نفت با رشد قابل توجهی مواجه شد. به طوریكه نفت 
خام آمریكا مجدداً به باالی مرز ۶۶ دالر برگشــت. 
با اعالم خبر كاهش حجم ذخایر نفت خام آمریكا و 
پيش بينی بهبود تقاضا در سه ماهه سوم سال ۲0۲1 
در نتيجه افزایش سطح فعاليت های اقتصادی قيمت 
نفت خام آمریكا به كانال ۶۷ دالر نزدیكتر شد. نفت 
برنت و نفت اوپک به ترتيــب به ۶۹ و ۶۷ دالر در 

هر بشكه رسيد.
بازار رمز ارزهای دیجتالی بســيار داغ شده است اما 
بيــت كوین به عنوان قدیمی تریــن رمز ارز در این 
هفته بخشــی از اصــالح خود را جبــران كرد و تا 
كانــال ۳۸ هزار دالر باال آمــد. در هفتهٔ قبل از آن 
این ارز دیجتالی به دليل ادعای سه نهاد چينی مبنی 
بر مناســب نبودن بيت كوین به عنــوان یک ابزار 
معامالتی به شدت سقوط كرد اما در شرایط كنونی، 
تثبيت قيمت بيت كوین در باالی مرز ۵0 هزار دالر 
تنها مي تواند این ارز دیجيتال را مجدداً در یک مسير 

صعودی قرار دهد.
بازار فلزات اساســی هفته پر رونقی را پشــت سر 
گذاشتند. به جز سنگ آهن ســایر فلزات توانستند 
رشــد مثبت را به خود اختصاص دهند. البته اجرای 
سياست های دستوری در راستای كنترل سنگ آهن 
توســط چين قيمت این فلــز در این هفته را با افت 

مواجه ساخت.

خربخوان

قاچاق بیش از ۶ میلیارد 
نخ سیگار در سال گذشته

جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( حاكی از كاهش 
حدود ۳۶ درصدی قاچاق سيگار و افزایش بيش 
از ۲ برابری صادرات سيگار در سال گذشته است.

روند قاچاق سيگار در ســال 1۳۹۸ كاهشی بود، 
بــه طوری كه بــرآورد وزارت صمــت از ميزان 
قاچاق ســيگار نسبت به ســال 1۳۹۷ حدود ۳۹ 
درصد كاهش یافته بود، اما در ســال گذشــته با 
مشــكالتی كه به دليل عدم تخصيص ارز برای 
واردات مواد اوليه در زمينــه توليد این محصول 
ایجاد و منجر به توقف توليد در هشت واحد از 1۵ 
واحد توليد محصوالت دخانی شد، قاچاق سيگار 
رو به افزایش گذاشت، تا جایی كه در اردیبهشت 
1۳۹۹ برآوردها از ميزان قاچاق سيگار نزدیک به 
دو برابر دو ماهه اول سال 1۳۹۸ بود. اما از بهمن 
سال گذشته ميزان افزایش قاچاق تک رقمی شد 
و در مجموع قاچاق سيگار در سال 1۳۹۹ نسبت 
به سال 1۳۹۸ كاهش ۳۵.۹ درصدی داشته است.

بر اساس این آمار طی سال گذشته ۵۸ ميليارد و 
۷00 ميليون نخ ســيگار توليد شده كه نسبت به 
توليد ۵4 ميليارد و ۸00 ميليون نخ در سال قبلش 

۷.1 درصد افزایش داشته است. 

شکر رسماً گران شد
شركت بازرگانی دولتی ایران افزایش قيمت شكر 
را به ادارات كل غله و خدمات بازرگانی استان ها 

ابالغ كرد.
در متن ابالغيه حسن حنان - قائم مقام مدیرعامل 
و معاون بازرگانی داخلی شركت بازرگانی دولتی 
ایــران - بــه اداره كل غله و خدمــات بازرگانی 

استان ها آمده است:
در اجرای ابالغ معاون محتــرم بازرگانی داخلی 
وزارت متبوع و دســتور معاون وزیر و مدیرعامل 
شركت طی نامه شماره ۲۹۶۹/۲ تاریخ اول خرداد 
1400 با توجه به تغيير نرخ چغندر و افزایش قيمت 
شــكر توليد داخل و نيز پایان طرح توزیع شــكر 
خانوار ویژه مــاه مبارک رمضان با هدف افزایش 
حجم عرضه در سطح شبكه های توزیع برای كليه 
مصارف شكر به ميزان تقاضای بازار به قيمت هر 
كيلوگــرم 11۵, 000 ریال عرضه می گردد. لذا از 
تاریخ اول خرداد 1400 كليه خریدارانی كه مجوز 
خروج كاال برای آنها صادر نگردیده است مشمول 

پرداخت مابه التفاوت نرخ شكر می باشند.

صادرات فرش ایران 
تقریباً صفر است

ایلنا:  عضــو هيات نمایندگان اتــاق بازرگانی 
تهران اظهار داشت: ميزان صادرات فرش طبق 
آخرین آماری كه داشتم حدود ۷0 ميليون دالر 
بود كه این ميزان بــرای صادرات فرش ایران 
تقریبًا صفر اســت. ســيد رضی ميری در مورد 
آخرین وضعيت صادرات فرش دستباف ایران به 
كشورهای مختلف از جمله آمریكا اظهار كرد:  از 
آنجا كه ما تحریم هستيم، نمی توانيم صادرات 
فرش به آمریكا داشته باشيم بنابراین صادرات 
بــه آمریكا صفر اســت مگر اینكــه از طریق 
كشورهای ثالث و به صورت تغيير مدارک انجام 
شود. وی افزود: یعنی فرش با هزینه گزافی وارد 
یک كشــور دیگر مانند پاكستان یا تركيه شود، 
مدارک آن به صــورت غيرقانونی تغيير كند تا 
بتواند وارد آمریكا شود. از آن جهت كه این كار 
غيرقانونی اســت آماری هم از آن در دسترس 
نيســت و توســط گروه قليلی انجام می شود و 
هزینه زیادی هــم دارد. عضو هيات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان ساخت: بعد از 
روی كار آمــدن آقای بایدن نيــز در این مورد 
تغييری ایجاد نشد. وقتی برجام معلق است همه 
مســائل مربوط به آن نيز معلق است. االن هم 
مذاكرات در حال انجام است اما به نظر می رسد 
همچنان در بر همان پاشنه سابق بچرخد. البته 
اتفاقات داخلی هم تأثير دارند اما در كل به نظر 

من اتفاق مثبتی در راه نيست.

گروه اقتصادی: درحالی كليات طرح ماليات 
بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده 
كه در آن برای محاسبه عایدی سرمایه كسر 
ميزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی به 
آن وارد می شود كه نه تنها آن را از عدالت 
محوری دور می كند، بلكه مردم را نيز تحت 

فشار قرار می دهد.
پس از مدت ها انتظار برای ماليات بر عایدی 
سرمایه كه نوید كاهش سفته بازی و داللی 
در بازارهای مالی را مطرح می كرد، باالخره 
مجلس، كليــات طرح ماليــات بر عایدی 

سرمایه را تصویب كرد.
طبق این طرح، اگر فردی طال، ارز، مسكن 
و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش 
آن كند، باید از محل سود این معامله طبق 
مدت نگهداری آن ســرمایه، بخشی را به 

عنوان ماليات پرداخت كند.
جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه ��

امالک در صورت نگهداری كمتر از یكسال 
مشمول 40 درصد ماليات بر عایدی سرمایه 
می شــوند كه با نگهداری بيش از یكسال، 
ســاالنه ســه واحد درصد از نــرخ ماليات 
بر عایدی ســرمایه كم می شــود و از سال 
دوازدهــم به بعد با نــرخ ثابت چهار درصد 

مشمول ماليات می شوند.
همچنين، نگهداری انــواع خودرو در كمتر 
از یكسال معادل ۳0 درصد مشمول ماليات 
می شــود و در صورت نگهــداری بيش از 
یكسال، ساالنه 10 واحد درصد از نرخ كم و 
ماليات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ 

ثابت صفر درصد محاسبه می شود.
از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی هایی 
)طــال، ارز، جواهرآالت و...( كه مشــمول 
ماليات بر عایدی ســرمایه هستند باید به 

شرح زیر ماليات متعلقه را بپردازند:
1( با نگهداری كمتر از یكســال معادل ۳0 

درصد

۲( با نگهــداری بيش از یک تا دو ســال 
ساالنه ۲0 درصد

۳( بيش از دو سال معادل 10 درصد
دو نگاه متفاوت به ماليات بر عایدی سرمایه

از زمان تصویــب كليات این طرح تاكنون، 
عــالوه براینكه موجی از مثبت اندیشــی 
درباره آن مبتنی بر كاركرد تنظيم گری این 
طرح كه می تواند بــا تضعيف فعاليت های 
غيرمولد و كاهش انگيزه های ســوداگرانه 
نقش موثری در تنظيم بازارهای مختلف از 
جمله مســكن، خودرو، طال و ارز ایفا كند، 

منتشر شد.
اما از ســوی دیگر، برخــی ماليات عایدی 
سرمایه پيشنهاد شده از سوی مجلس را اخذ 
ماليات بر تورم و ماليات دوبل از ســرمایه 
می دانند كه بيش از پيش مردم را در زمينه 

مالياتی تحت فشار قرار می دهد.
طبق گفته منتقدان، این ماليات برای اینكه 
بتواند عادالنه اجرا شــود، باید در محاسبه 
عایدی سرمایه ميزان تورم در زمان فروش 

سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگيرید.
به عنــوان مثال، اگر فــردی خودرویی به 
ارزش یک ميليارد تومان خریداری كرده و 
پس از شــش ماه قيمت آن به 1.۵ ميليارد 

تومان رسيده اســت، در زمان فروش آن با 
محاسبه ميزان افزایش قيمت )۵0 درصد( 
و رشــد تورم در این مــدت )۲0 درصد( و 
اختــالف آن ها با هــم، ۳0 درصد خالص 
عایدی ســرمایه این فرد می شود كه دولت 
می تواند بخشــی از آن را به عنوان ماليات 

دریافت كند.
الزم به ذكر است كه در كليات طرح ماليات 
بر عایدی ســرمایه مجلس، كســر تورم از 
خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده 

است.
طرح مجلس از عدالت دور است ��

در این زمينه، وحيد شقاقی شهری _ یک 
كارشناس اقتصادی - در گفت وگو با ایسنا 
با بيان اینكه ماليات بر عایدی سرمایه برای 
كنترل ســوداگری افراطی یک ابزار كارآمد 
اســت، اظهار كرد: از آنجا كه اقتصاد ایران 
ساليان سال می شــود كه درگير سوداگری 
افراطی اســت، ماليات بر عایدی ســرمایه 

بسيار برای آن كمک كننده است.
طبق گفتــه این تحليلگر اقتصادی، ماليات 
بر عایدی ســرمایه برای اینكه قابليت اجرا 
داشــته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو 
شرط برخوردار باشــد كه یكی مالک قرار 

دادن كســر تورم از خالص عایدی سرمایه 
بــرای ماليات ســتانی و دیگری تصاعدی 
شدن نرخ ماليات بر عایدی دارایی با كاهش 
زمان نگهداری آن اســت. به عبارت دیگر، 
هر چه قــدر ســرمایه در دوره های زمانی 
كوتاه تری مبادله شــود، بایــد نرخ ماليات 
عایدی حاصل از آن ســرمایه نيز تصاعدی 

باشد.
وی افزود: اگر طرح مجلس به این دو شرط 
توجه نكرده باشد، از نظر عدالت محوری و 

عقالنيت اقتصادی مشكل دارد.
طرح مجلس اصالح شود ��

بنابراین، درحاليكه مردم برای حفظ ارزش 
پول خــود مقابل افسارگســيختگی تورم، 
سرمایه های خود را وارد بازارها می كنند كه 
با وجود همين تورم، این افراد سود آنچنانی 
از ســرمایه خود نمی برند كه بخواهند بابت 

این سود، مالياتی بدهند.
از ســوی دیگر، از آنجا كه طبق بودجه 
ســالجاری، درآمدهای نفتــی و مالياتی 
دولت چندین برابر افزایش یافته اســت 
و در ایــن زمان هيچ كــدام از بازارهای 
مالی نسبت به تورم 40 درصدی بازدهی 
مناســبی ندارند، چه لزومی دارد مالياتی 
تصویب شــود كه فقط بر مردم فشــار 
بيشــتری وارد می كند تا این نوع ماليات 
ستانی از عدالت محوری دور شود. البته، 
درست است كه باید اضافه شدن پایه های 
مالياتی جدید چــون ماليات بر خانه های 
خالــی و لوكس و عایدی ســرمایه را به 
فال نيک گرفت اما با توجه به تعداد قابل 
توجهی از معافيت هــا و فراریان مالياتی 
در اقتصاد كشــورمان، باید بيشتر از قبل 
مالياتی جدید،  پایه هــای  بر هدفگذاری 
مشــموالن و نرخ های آن ها در شناسایی 
فراریان از ماليات و دالالن تاكيد شود نه 
اینكه در این زمينه، مردم نقره داغ شوند.

در تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کسر میزان تورم لحاظ نشده است

بی  عدالتی درمالیات ستانی 

پایين ترین نرخ اجاره یک شــب سوئيت در 
شهرهای شمالی درحال حاضر تا ۲00 هزار 
تومان اســت كه در تعطيالت نيمه خرداد، 
قيمت آن بــه ۶00 هزار تومان می رســد. 
نرخ اجاره فقط یک شــب ویالی ســاحلی 
به هشــت ميليون تومان هم رسيده است. 
كرایه یک شــب كلبه چوبی در كنار جنگل 
همراه با اســتخر و جكوزی كــه در حالت 
عادی سه ميليون تومان قيمت گذاری شده، 
در تعطيالت پيــش رو تا پنج و نيم ميليون 

تومان می رسد.
نرخ اجاره یک شب این ویال در تعطیالت نیمه  ��

خرداد به ۵/۵ میلیون تومان رسیده است
در منطقه طالقان، محدوده كردان نيز یک 
ویال كه در روزهای عادی قيمت یک شب 
اجاره آن یک ميليــون و ۳00 هزار تومان 
است در تعطيالت نيمه خرداد تا چهار ميليون 
تومان اوج گرفته اســت. در این منطقه كه 
بيشتر ویالها برای تعطيالت پایان هفته نيز 
اجاره داده می شوند نرخ كرایه ها برای یک 
شب، گاه تا پنج ميليون تومان هم می رسد.

برخی از این ویالها و خانه های مســكونی، 
بدون مجوز قانونی نه تنها به مســافر اجاره 
داده می شــوند كــه محل ضبــط موزیک 
ویدئوهــا و فيلم هســتند و همين بهانه ای 
شده برای گران تر كردن نرخ اجاره یک شب 

آن ها.
بــازار آزاد و بدون كنتــرل و نظارِت كرایه 
خانه ها و ویالهای شخصی درحالی داغ است 
كه از ابتدای شيوع ویروس كرونا، با مصوبه 
ســتاد ملی كرونا قرار بر ممنوعيت فعاليت 
آن ها بود. با این حال، وجود محدودیت های 
عرفی و قانونی حاكــم در هتل ها، در كنار 
قيمــت نابرابر با خدمات آن ها باعث شــده 
در برخی مناطق، به ویژه شهرهای شمالی، 

مشتریان خانه ها و ویالهای شخصی بيشتر 
هم باشد.

برخی از این ویالها در تعطیالت پیش رو برای  ��
داده  اجاره  تومان  میلیون  هشت  تا  شب  یک 

می شوند
در مازنــدران كــه یكی از پرمســافرترین 
استان های كشور به شمار می آید، از اسفندماه 
۹۸ با حكم دادســتان عمومــی و انقالب 
مركزی این اســتان، اجــاره این واحدهای 
مسكونی و ویالهای شخصی مطابق مصوبه 
كارگــروه پدافند زیســتی و مقابله با كرونا 
ممنوع شده بود، اما به استناد گزارش هایی 
كه به ایســنا رســيده، اجاره خانه و ویال در 
این استان همچنان بدون محدودیت، رواج 
داشــته و حتی از ادامه فعاليت بســياری از 
آن هــا در دوران كرونا با وجود دغدغه های 
بهداشتی، جلوگيری نشده است. مشابه این 
وضعيت در استان های خراسان رضوی، به 
ویژه شهر مشهد، گيالن، همدان، كردستان، 
كرمانشاه و جزایر كيش و قشم حاكم است.

جمشــيد ســلطان مرادی ـ ریيس جامعه 
هتلداران مازندران ـ، اســتانی كه بيشترین 
چالــش را با فعاليت خانه های شــخصی و 
ویالهای اجاره ای دارد، گفته اســت: بيشتر 
مسافران مازندران یا ویال دارند یا خانه ای را 

اجاره می كنند. این خانه های غيرمجاز را هم 
كــه نه تعطيل می كنند و نه برخورد قاطع و 

نظارتی می شود.
بــه زعــم جمشــيد حمــزه زاده ـ ریيس 
جامعــه هتلداران ایران ـ نيــز وجود برخی 
محدودیت هــا در هتل، مردم را به ســمت 
قيمت  اجاره ای كشــانده، وگرنه  خانه های 

كرایه همين خانه ها چندبرابر هتل ها است.
هرچند واكنش به این اظهارنظر از ســوی 
مخاطبان زیاد بوده اســت؛ بسياری بر این 
عقيده اند آن چه مــردم را از هتل ها گریزان 
كــرده، قيمت بــاال و بــدون منطق آن ها 
در قيــاس بــا خدمات ضعيــف و امكانات 
محدودشان است. نظر بعضی از مردم بر این 
بوده كه قيمت اجاره یک ویالی لوكس به 
مراتــب از یک اتاق هتل با امكانات ضعيف 
و فضای محدود كه نــرخ اجاره آن برابر با 
حقوق اكثریت اقشار جامعه نيست، مقرون 

به صرفه تر است.
نرخ اجاره یک شــب این سوئيت درحالت 
عــادی ۲00 هــزار تومــان اســت كه در 

تعطيالت به ۶00 هزار تومان رسيده
گزارش هــای مركــز آمار ایــران نيز تأیيد 
می كند كه گرایــش مردم به اســتفاده از 
خانه های شخصی بيشــتر از اقامتگاه های 
رسمی است. در بهار ۹۸ از بين 10۲ ميليون 
ســفری كه انجام شــد 4۶ درصد همراه با 
اقامت شــبانه بود كه پس از خانه بستگان 
و دوستان، ویالها، آپارتمان های اجاره ای و 
خانه ها و ویالهای شــخصی بيشترین آمار 
مصرف را داشته اند. ســهم چادر مسافرتی 
و كمپ از اقامت های شــبانه مسافران سه 
درصد و استفاده از اقامتگاه های رسمی مثل 
هتــل، مهمانپذیر و هتل آپارتمان نيز حدود 

سه درصد بوده است.

اجاره بهاهای عجیب ویال 
پی ممنوعیت سفر در

بازار آزاد و 
بدون نظارِت 

کرایه ویال

با وجود اعالم ممنوعيت سفر در 
تعطيالت نيمه خردادماه، قيمت 
اجاره یک شــب ویــال و خانه 

شخصی به اوج رسيده است.
طبق اعالم ســتاد ملی كرونا 
ســفرهای بين اســتانی از 1۲ 
تا 1۷ خردادماه ممنوع اســت 
و تردد بيــن همه مناطق زرد، 
نارنجی و قرمز از ۵00 هزار تا 
یک ميليون تومان جریمه دارد. 
هرچند این ستاد طبق معمول 
سفر با وســایل نقليه عمومی 
را ممنوع و یــا محدود نكرده 
اســت. با این حال، بررسی ها 
از بــازار اجاره خانه و ویالهای 
شــخصی نشــان می دهد در 
ایران،  مســافرپذیر  مناطــق 
مثل شــهرهای شمالی كشور 
تهران  نزدیک  یيالق هــای  و 
كه ظاهراً در انتظار مســافران 
تعطيــالت نيمــه خردادمــاه 
هســتند، نرخ اجاره یک شب 
خانه و ویالی شــخصی تا سه 

برابر گران تر شده است.

کرونا بازار کار کشور  را زمین گیر کرد

بحران اشتغال در کشور
 در حالــی اقتصــاد ایــران همه 4۶۶ روز گذشــته را در 
همزیستی با ویروس كرونا بود كه تعطيلی، مرخصی های 
اجباری و تعدیل نيرو به دليل از رونق افتادن كسب وكارها، 
یكی از پيامدهای كرونا در بــازار كار بود؛ تا آن جایی كه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گزارش اخير خود نيز 

از بيكاری حدود ۲ ميليون نفر خبر داد.
معاون اشــتغال وزیر كار اعالم كرد: كرونا در ایران حدود 
۲ ميليــون نفر را بيكار كرد كه تا االن یک ميليون و 100 

هزار نفر به بازار كار برگشتند.
روایت آمارهای رسمی از بازار کار ��

آخریــن گزارش مركز آمــار از وضعيت بازار كار نشــان 
می دهد كه در سال ۹۹ نرخ مشاركت اقتصادی ۲.۸ درصد 
نسبت به ســال ۹۸ كاهش داشته اســت؛ به طوری كه 
بررســی نسبت اشتغال جمعيت 1۵ ســاله و بيشتر بيانگر 
آن اســت كه ۳۷.۳ درصد از جمعيت در ســن كار شاغل 
بودند. این در حالی اســت كه این آمار در سال قبل از آن 
)سال ۹۸( ۳۹.4 درصد بود. همچنين بنا به آمارها، تحليل 
نرخ بيكاری جمعيت 1۵ ســاله و بيشتر نشان می دهد كه 
۹.۶ درصد از جمعيت فعال بيكار بوده اند. این آمار در سال 

۹۸ حدود 10.۷ درصد گزارش شده بود. بر همين اساس، 
تعداد بيكاران در جمعيت 1۵ ســاله و بيشــتر در سال ۹۸ 
حدود ۲ ميليون و ۸۹۳ هزار و ۵۸۸ نفر گزارش شــده بود 
كه این عدد در ســال ۹۹ به ۲ ميليون و 4۷4 هزار و ۶۳ 
نفر كاهــش یافت.با توجه به اعــداد و ارقامی كه از نرخ 
مشاركت اقتصادی دیده شد، دليل كاهش نرخ بيكاری را 
می توان پاسخ داد. به عبارتی، تک رقمی شدن نرخ بيكاری 
نه به دليل ایجاد اشتغال بلكه به دليل كاهش نرخ مشاركت 
بوده است. براساس آمارها در زمستان سال 1۳۹۹ نسبت 
به زمســتان سال قبل از آن در مجموع ۳00 هزار اشتغال 

كاهش یافته است.

جمال رزاقی
رئیس اتاق بازرگانی شیراز
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جامعه

نقدهفته

برق گرفتگی حقوق عامه!

»صرف محروم كردن دسترسی شهروندان به برق، 
نقض حقوق عامه است؛ اما وقتی قطعی برق به شكل 
مستمر و خارج از برنامه های از پيش اعالم شده رخ 
می دهد، حقوق عامه به صورت صریح تر، گسترده تر، 
ســاختاری و غيرقابل چشم پوشی نقض شده است. 
ایــن روزها تقریباً همه ایران با این نقض گســترده 
حقوق عامه شأن از سوی دولت مواجه شده اند. مرور 
اخبار در این رابطه، نوشتن چند نكته را الزم می كند.

گرما در اســتان هایی چون خوزســتان، هرمزگان، 
سيستان و بلوچستان و كرمان توان سوز است. قطعی 
برق خصوصاً در این مناطق، تحمل شرایط را عماًل 
غيرممكن می كند. ابتدایی ترین حقوق شــهروندی، 
نظير حق برخورداری از رفاه نسبی، حق بر سالمت، 
حق بر دسترســی عادالنه به امكانات دولتی و حتی 
حق بر اشــتغال تحت الشــعاع قطعی های برق قرار 
گرفته است؛ خصوصاً در این مناطق كه مردمانش در 
خردادمــاه گرمای باالی 40 درجه به همراه رطوبت 
زیــاد را تجربــه می كنند. برای نشــان دادن عمق 
فاجعه رخ داده، با اندوه فــراوان، باید این پيام یكی 
از شــهروندان ایرانی را كه رسانه ای شده است، باز 
نوشــت: »دیروز وقتی برق خانه امان رفت به خاطر 
گرمای هوا پدرم كه جانباز اســت كالفه شــد و در 

نهایت مجبور شدیم دست هایش را ببندیم«.
بخشــی از مخاطرات جانبی و بسيار زیاد قطعی بی 
برنامه برق در رســانه ها منتشر شده است: اكسيژن 
رسانی به كرونایی ها با مشكل جدی مواجه شده و 
حياتشان را به مخاطره انداخته است، حين عمل های 
جراحی برق قطع شــده و پزشــكان و بيماران را با 
مشقت روبرو كرده است، شطرنج بازان ایرانی در حين 
مسابقات بين المللی به دليل قطعی برق مسابقه را به 
حریف خارجــی واگذار كرده اند، دانش آموزان ایرانی 
حين امتحان های مجازی با قطعی برق مواجه شده 
و عماًل درس مربوطه را تجدید شــده اند، اثاث خانه 
مردم به دليل نوسانات برقی از حّيز انتفاع خارج شده 
است، حتی افرادی كه ساعت ها در آسانسور محبوس 
شــده اند و موارد بسيار دیگری از این دست كه البته 
با یک جستجوی ساده در دســترس قرار می گيرد. 
همه اینها نقض حقوق بدیهی مردم اســت. هرچند 
در مواردی اعالم شده كه مثاًل خسارت از كار افتادن 
وســایل خانه از سوی شركت توانير قابل پيگيری و 
استيفا اســت، اما مسأله مهم كماكان پابرجاست: در 
چنين مواردی، چه كســی مسئول اتالف ميليون ها 
ســاعت وقت شــهروندان ایرانی در پيگيری برای 
اســتيفای حقوق اوليه شأن اســت؟ البته اگر اصاًل 
با ما به ازای پرداختی، بتوان وســيله خراب شده را 
جایگزین كــرد! در كنار همه اینهــا، با قطعی های 
برق اخير یک نقض مهــم و دیگر حقوق عامه هم 
رخ داده اســت: مشكل كارخانجات توليدی، صنعتی 
و كارهایی نظير كشــاورزی و یخچال های صنعتی. 
قطعی هــای برق در ایــن مورد اخير هــم با از كار 
انداختن توليدگری و صنعتگری باعث تضييع حقوق 
توليدگران و صنعت گران شــده اســت، هم حقوق 
كارگران ساعتی مشغول در این واحدها را به مخاطره 
انداخته اســت و هم به طور غيرمستقيم حقوق همه 
شهروندانی را كه از محصوالت این واحدها بهره مند 
می شــده اند خدشه دار كرده اســت. با این تفاصيل، 
ترک فعل مسئوالن در رابطه با قطعی های برق نيز 
موضوع حقوقی دیگری است كه قابل پيگرد است. 
عالوه بــر اینكه ترک فعل خود به عنوان موضوعی 
مستقل در بخشنامه های اخير قوه قضائيه و در قوانين 
الزم االجرا مورد اشاره بوده است، اما از این حيث كه 
این نحوه مدیریت موجبی برای نقض حقوق عامه، 
آن هم به صورت گســترده و ساختاری شده است، 

پيگيری مضاعفی را می طلبد.«

دست چینی ها رو شد؟
کووید ۱۹ در البراتوار

تحقيق ۲۲ صفحه ای نشــان می دهد كووید 1۹ توســط 
محققان چينی در البراتوار ســاخته شــده است. طبق این 
تحقيق كووید 1۹ هيچ اجداد طبيعی معتبری نداشته و توسط 
محققان چينی ایجاد شده و آنها سعی كرده اند مسير خود را 
با مهندسی retro یكپارچه، پوشانده تا این طور به نظر برسد 
كه به طور طبيعی از خفاش ناشــی شده است. در مطالعه 
جدید آمده اســت كه محققان اثرانگشت منحصربفردی را 
در نمونه كووید 1۹ پيدا كرده اند كه فقط می تواند ناشــی از 
دستكاری در آزمایشــگاه باشد. مقاله ۲۲ صفحه ای توسط 
پروفسور انگليسی آنگوس دالگليش و دانشمند نروژی دكتر 
 Quarterly Review of بيرگر سورنسن نوشته شده و در
Biophysics Discovery منتشــر می شود. شواهد نشان 
می دهد محققان چينی ویــروس را هنگام كار روی پروژه 
افزایش عملكــرد Gain of Function در البراتوار ووهان 
ایجاد كرده اند. پروژه Gain of Function ظاهراً در آمریكا 
غيرقانونی اعالم شده بود كه در آن ویروس عفونی تر شده تا 

روی انسان آزمایش شود. 

خربخوان

مرگ روزانه ۱۳ ایرانی 
بر اثر مصرف مواد مخدر!

مدیركل درمان و حمایتهای اجتماعی ســتاد مبارزه 
بــا موادمخدر گفت: تمایل به اســتفاده از متادون در 
ســالهای اخير بسيار زیاد شــده به طوریكه در سال 
گذشته باالترین آمار مســموميتهای دارویی و مرگ 
ناشــی از مخدرها به متادون نســبت داده شد. رضا 
تویســركان منش در مراســم افتتــاح كارخانه جدید 
توليد داروهای درمان اعتياد بــا فناوری نوین اظهار 
كــرد: طبق آخرین تخمينهای صــورت گرفته طبق 
شيوع شناســی، حــدود دو ميليــون و ۸00 هزار نفر 
مصرف كننده مســتمر مواد مخدر یا اصطالحاً معتاد 
وجود دارد كه معادل ۵,4 درصد جمعيت فعال كشــور 
را تشكيل می دهند همچنين یک ميليون و ۶00 نفر 
نيز در كشور به صورت غيرمستمر و تفننی مواد مخدر 
مصرف می كنند. این مقام مســئول ادامه داد: در این 
بين ســهم زنان كمتر از ۶ درصد بوده و مواد مخدر 
مورد اســتفاده به طور عمده در ایــران، مواد افيونی 
شامل تریاک، هروئين، انواع و اقسام موادی است كه 
از تریاک گرفته می شود. تویسركان منش خاطرنشان 
كرد: مواد مخدر مورد استفاده در ایران در سهم كمتر 
نيز شامل مواد محرک و روان گردان از جمله حشيش، 
شيشه یا تركيبی از مواد محرک جدید است. مدیركل 
درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر 
عنوان كرد: ســاالنه حدود چهار تــا پنج هزار نفر در 
كشور به دليل مصرف مواد مخدر جان خود را از دست 
می دهند یعنی حدود 1۲ تا 1۳ نفر در هر شبانه روز بر 

اثر مصرف مواد مخدر به كام مرگ می روند. 

رئیس دیوان عدالت اداری:
رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان 

الزامی است

رئيــس دیوان عدالــت اداری گفــت: در حال حاضر 
مرخصی زایمان مشموالن تأمين اجتماعی ۹ ماه است 
و رعایت مصوبه هيات وزیران الزامی اســت. حجت 
االســالم و المســلمين مصدق رئيس دیوان عدالت 
اداری گفــت: باتوجــه به صــدور آراء الزم االجرای 
هيات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶4 
مــورخ ۹4/1/1۳ و 1۳۲۸ مــورخ ۹۳/۸/1۹ و 1۳0۶ 
مــورخ ۹۸/۶/۲۶ و پيگيری هــای به عمــل آمده و 
تصویب مصوبه شماره 1۹۷۲۶ ت ۵۸۶1۳-هـ مورخ 
1400/۲/۲۶ هيات وزیران، مرخصی زایمان از شش 
ماه به نه ماه افزایش یافته اســت و ضرورتی به طرح 
شكایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود 
ندارد. رئيس دیوان عدالت اداری تصریح كرد: پس از 
صدور رأی هيات عمومی، همكاری گســترده ای بين 
دیوان عدالت اداری و سازمان تأمين اجتماعی صورت 
گرفــت و در نهایت مصوبه هيات وزیــران در تاریخ 
1400/۲/۲۶ به تصویب رســيد و مدیرعامل سازمان 
تأمين اجتماعی نيز در تاریخ 1400/۳/01 مراتب را به 
مدیران كل و معاونين این سازمان ابالغ كرده است؛ 
بنابراین در حال حاضر مرخصی زایمان مشــموالن 
تأمين اجتماعی ۹ ماه اســت و رعایت مصوبه هيات 

وزیران الزامی است.

دستگیری تبعه چینی عامل انتشار 
تصاویر دختران ایرانی در کاشان

مهر: دادســتان عمومی و انقالب كاشــان گفت: 
تبعه چينی عامل انتشار تصاویر از روابط خصوصی 
با دختران ایرانی در كاشــان دســتگير شد. روح 
اهلل دهقانی با اشــاره به انتشار تصاویر خصوصی 
یک تبعــه چينی با دختــران و زنــان ایرانی در 
فضای مجازی اظهار داشــت: انتشار این تصاویر 
واكنش های زیادی را از طرف هموطنان ایرانی در 
پی داشت. وی با بيان اینكه در این پرونده شاكيان 
خصوصی هم اقدام به شــكایت كرده بودند، ابراز 
داشــت: با توجه به حساسيت موضوع این پرونده 
در دســتور كار مقامات قضائــی و انتظامی قرار 
گرفت. دادستان عمومی و انقالب اسالمی كاشان 
با اشــاره به اینكه این فرد شــب گذشته توسط 
نيروهای انتظامی و اطالعاتی در عوارضی كاشان 
دستگير شد، تصریح كرد: متهم ضمن تفهيم اتهام 
بازداشــت و با اعمال مــاده 1۲1 تحت الحفظ به 

تهران منتقل خواهد شد.

معيشت فرهنگيان همواره جای گالیه بوده 
اســت، معلمانی كه قرار است بار آموزش و 
تربيت فرزندانمان را به عهده بگيرند در این 
روزهایی كه تورم فشــارها را بيشــتر كرده 

است، بيش از قبل گالیه دارند.
در این سال ها با هر فراز و فرودی در تغيير 
ســاختارها در آموزش و پــرورش، افزایش 
تــورم )حتی با وجود اجــرای رتبه بندی و 
افزایش حقوق معلمان(، با هر طرح جدیدی 
كه مســئوالن ســتاد در آموزش و پرورش 
بر طبلــش كوبيدند و… این معلمان بودند 
كه بيش از دو ضلع دیگر ذی نفعان )دانش 
آموزان و والدیــن( تحت تأثير قرار گرفتند؛ 
از معيشتشان تا ارتقای سطح توانمندی ها؛ 
تا نقدهای علمی شــان كه معمواًل شــنيده 

نمی شود و…
سال هاســت درباره این مســاله كه كرامت 
معلمــان بایــد به آنهــا برگردانده شــود، 
جذب معلمان كه جــای تردید جدی دارد، 
روش های نمایشی برای ارتقا سطح مهارتی 
معلمان و ســنجش صالحيت های حرفه ای 
و… صحبت شده اســت. حاال این روزها 
ریاســت جمهوری  نامزدهای  اســت  قرار 
دغدغه هــای گروه های مختلــف مردم را 
بشــنوند و درباره اش بگوینــد و طرح ها و 
برنامه هایی كه  باشــند.  برنامه هایی داشته 
عمدتًا هم با مساله حل مشكالت معيشتی 
گره خورده است اما شاید نياز است نامزدهای 
ریاســت جمهوری با توجه به شرایط اقشار 
مختلف راه حل مشــكالت معيشتی را بيان 
كنند. معلمان یكی از این قشرها هستند و به 
دليل بار مهمی كه به دوش می كشند كه بار 
تعليم و تربيت فرزندان این سرزمين است، 
یكی از اولویت ها هستند. با توجه به جمعيت 
زیادی كه در ميان كاركنان دولت دارند نيز 

این قشر منحصر به فرد است.
پيــش از ایــن در گزارش هایی بــا عنوان 
جایگاه توجه به عدالت آموزشــی در برنامه 
نامزدهای احتمالی و تحول در كسب مهارت 
و شایستگی های معلمی از حرف تا عمل و 
همچنيــن در گفتگویی با عنوان لزوم توجه 
نامزدها به مسائل آموزش و پرورش و ارائه 
برنامه مشــخص به این مهم پرداختيم. هر 
چند مسائل پر اهميت در آموزش و پرورش 
كم نيســت اما شــاید بتوان آنها را در چند 

موضوع كالن دســته بندی كرد كه یكی از 
آنها توجه به معيشت فرهنگيان است.

محمدرضا نيک نژاد معلم باســابقه آموزش 
و پرورش و كارشــناس مســائل آموزش و 
پرورش در خصوص اینكه مهمترین دغدغه 
جامعه معلمی را این روزها چه می دانيد كه 
باید در اولویت رئيس جمهور آینده باشــد، 
گفت: شــاید درســت ترین و ضروری ترین 
بحث چند ســال اخير در آموزش و پرورش 
بحث های معيشــتی اســت و اینكه بدانيم 
رئيس جمهور بعــدی در این خصوص چه 

كاری می خواهد انجام دهد.
وزیر آموزش و پرورش خواسته های آموزشی 

و صنفی را دنبال كند
وی ادامــه داد: در طــول چنــد دهه بدنه 
فرهنگيان از وزیــری راضی بودند كه وزیر 
دولت اصولگرا هم بود و كسی بود كه روی 
معيشت معلمان بســيار كار كرد و كارهای 
شكلی مثل تشــكيل خانه های معلم را در 
انتقادهایی كه  دستور كار گذاشت. عليرغم 
به ایشان هســت مثل تغيير ساختاری كه 
واقعاً لزومی نداشت و زمانش نبود كه در آن 
دوره صورت بگيرد، اما تمركز روی معيشت 
معلم خاطره نســبتاً خوبــی از این وزیر در 
ذهن ها گذاشت. ما نياز داریم رئيس جمهور 
با كسانی كه دغدغه های درست معلمان را 

متوجه هستند مشورت كنند.
نيک نژاد اظهار كرد: مشكل اصلی شاید این 
اســت كه عموماً وزرای آموزش و پرورش 
گرایش های سياسی شــان به اینكه واقعاً از 
بدنه آموزش و پرورش باشند و خواسته های 
آموزشــی و صنفی را دنبال كنند می چربد و 

باید این نگاه تغيير كند.
وی با اشــاره به اینكه در این ماه ها اعالم 

شــده كه حقوق معلمان ۶0 درصد افزایش 
داشــته گفت: االن با توجه بــه تورمی كه 
گریبانگير كل جامعه اســت افزایش حقوق 
معلمان آنها را هنوز به سطح متوسط جامعه 
نرســانده و باز هم مســئوالن این افزایش 
حقوق را فریاد می زنند. من معلم با نزدیک 
به ۳0 ســال سابقه هستم و بعد از كسورات 
حقوقم حدود ۵ ميليون تومان می شود. حاال 
شــما فكر كنيد مثاًل قيمت شير در طول 4 
سال چند برابر زیاد شده است؟ معلم ها زیاده 
طلب نيستند بلكه می گویند متناسب با تورم 

حقوق آنها افزایش داشته باشد.
این معلم باسابقه اضافه كرد: یک قانون در 
الیحه خدمات كشوری هست كه می گوید 
حقوق معلمــان باید حداقل برابــر با تورم 
افزایــش یابد. همين را هم اگر اجرا كنند ما 
راضی هســتيم. هيچ دولتی این اصل را تا 
به حال اجرا نكرده است. همين امسال ۲۵ 
درصد به حقوق ها اضافه شــد و بخشی از 
كارمندهای دولــت دو فيش حقوقی دارند. 
یكی همين دریافتی از دولت است و دیگری 
آن حقوقی اســت كه دولت به وزارتخانه ها 
اجازه داده اســت كه از محل درآمدشان به 
كارمندان پرداخت كنند. آموزش و پرورش 
یک خير عمومی اســت كه اصاًل نباید هم 
درآمدی داشته باشــد. حاال ببينيد ما همان 
افزایش ۲۵ درصدی را داشــتيم كه خودش 
نسبت به سایر كاركنان دولت عقب مانده ایم 
و هم تــورم حدود 40 درصد بوده اســت. 
یعنی همين امســال حدود 1۵ درصد عقب 

افتاده ایم.
معلم ها عموماً دو شغله هستند

وی بيــان كرد: تقریباً هيــچ معلم آقایی را 
نمی توانيد پيدا كنيد كه دو شــغله نباشــد. 

یک موقعی من دبير فيزیک هستم و شغل 
دومم این اســت بروم در آموزشگاه همين 
فيزیک را تدریس كنــم كه خود همين دو 
شــغله بودن در نهایت فرسودگی می آورد و 
من معلم را از زمانی كــه باید برای به روز 
بودن و كســب مهارت های بيشتر بگذارم، 
دور می كند. اما هســتند معلمانی كه شغل 
دومشان راننده تاكسی های اینترنتی است و 
یا راننده ســرویس مدرسه خودشان هستند 
یا در بنگاه كار می كنند! این وضعی اســت 
كه ما برای كيفيت آموزشی ایجاد كرده ایم.

نيک نژاد گفت: شــخصاً از دولت بعد انتظار 
تحــوالت كيفی در آموزش و پرورش ندارم 
ولی انتظار دارم شعارهایشــان در این حوزه 
واقع بينانه باشد و مهمتر از همه اینكه عمل 
كنند. آقای روحانی شــعارهای زیادی دادند 
مثل اینكه زنــگ كتابخوانی در مدارس راه 
می افتد یا زنگ گفتگو در مدارس می گذارند 
و بسياری شــعار دیگر. ۸ سال رفت و هيچ 
اتفاقی نيفتاد. ما در آموزش و پرورش عقب 
رفت داشــته ایم. ما نياز داریــم یک وزیر 
دلسوز سر كار باشد.این كارشناس آموزش و 
پرورش اظهار كرد: یک سوالی را چند سال 
پيش یكی از منتقدها مطرح كرد كه آیا اگر 
حقوق معلم ۸ برابر شود همه مسائل آموزش 
و پرورش درست می شود؟ سؤال خوبی بود. 
ببينيد نقطه آغاز تحول حل مساله معيشت 
فرهنگيان اســت. همــه می گویند معلمی 
شغل انبياســت. من معلم كه با عشق كارم 
را شــروع كردم و تمام فكرم این بود كه در 
وقت آزاد مطالعه كنم و به روز باشــم و… 
بيشتر از دو ســال در این فضا دوام نياوردم 
و ســراغ اضافه كار و شــغل دوم رفتم. در 
حالی كه معلم ۲4 ســاعت موظفی دارد و 
باید بقيــه آن را مطالعه كند. وی ادامه داد: 
االن رتبه بندی قرار است به كيفيت معلمی 
بيانجامد امــا مبنایش همان پاداش و تنبيه 
اســت. در واقع باز هم با مشــوق پول قرار 
اســت كيفيت آموزش باال برود. پس واقعًا 
معيشــت معلمی نقطه آغاز است. در تمام 
كشورهای متوســط دنيا به لحاظ آموزشی 
حقوق معلمان اندازه قشر متوسط آن جامعه 
هست. در كشورهای پيشرو كه بسيار باالتر 
است. االن شما حقوق من معلم با سابقه را 
با خط فقر و حقوق متوسط بسنجيد! همين 
ســنجش می تواند نقطه شروع خوبی برای 
نامزدهای ریاست جمهوری باشد كه برنامه 

و نگاهشان را بگویند.

معلمان از فشار بی رویه تورمی گالیه مندند

غم  معیشتی معلمان
آزاده سهرابی

روزنامه نگار

مهر امسال كه از راه برسد، اگر نقشه قرمز، 
نارنجی و زرد كرونا، آبی و سفيد شود، تازه 
برخــی از دانش آمــوزان می توانند فضای 

مدرسه را از نزدیک ببينند.
از اواخر ســال 1۳۹۸ كه به صورت رسمی 
اعالم شــد كرونا به ایران هم وارد شــده، 
تا اكنون كه پس از چنــد موج كرونا، آمار 
مرگ و مير روزانه همچنان دو رقمی است، 
بارها مدارس در شهرهای مختلف تعطيل 
شده اند. این تعطيلی به عالوه ترس بسياری 
از والدین از فرســتادن فرزنــدان خود به 
مدرسه باعث شده با نسلی از دانش آموزان 
روبه رو باشيم كه دیگر كالس اولی نيستند، 
اما هرگز مدرسه را هم تجربه نكرده اند. این 
دانش آمــوزان در كنار ميليون ها دانش آموز 
دیگر چند ماه بعد در صورت فروكش كردن 
موج های پی در پــی و مرگ آور كرونا باید 
به مدرسه بروند. آیا آنها همان دانش آموزان 
ســابق هســتند؟ آیا ما با یک افت شدید 

تحصيلی روبه رو خواهيم بود؟
افت تحصیلی در پساکرونا ��

طوالنی شــدن شــيوع كرونا بســياری از 
مســئوالن و صاحب نظــران در حوزه های 
مختلف را بر آن داشــته تــا از تاثيرات این 
وقتی  باشند.  داشــته  ارزیابی هایی  پاندمی 
كرونــا یک به یک كشــورهای مختلف را 
درمی نوردید با اعمال محدودیت های ویژه 
اقتصاد به شــكل ملموســی ضرر دید و به 
عبارتی ویران شــد. غم نان حاال كه حدود 
یک سال و نيم از آغاز شيوع كرونا می گذرد، 

بسياری از شهروندان در كشورهای مختلف 
را بر آن داشــته تا دست به اعتراض بزنند. 
تصاویری از اعتراضات شــهروندان ماسک 
زده منتشر می شود كه خواستار پایان یافتن 
محدودیت هایی هســتند كه زندگی آنها را 
مختل كرده، اما در مقابل در زمينه آموزش 
نه تنها كمتر شاهد اعتراض برای برداشتن 
محدودیت ها هســتيم كــه دانش آموزان و 
دانشجویانی هستند كه تجمع كرده و شعار 
می دهنــد: آموزش حضــوری و امتحانات 
حضــوری را لغو كنيد. نمی شــود گفت در 
شرایط كنونی كسی دغدغه آموختن ندارد، 
هر چند خبرهای ناخوشــایندی از تأثير به 
مراتــب كمتر آموزش مجازی نســبت به 

آموزش واقعی به گوش می رسد.
اردیبهشت امسال محســن حاجی بابایی، 
وزیر آموزش و پــرورش كه در مجلس به 
سؤال نمایندگان در رابطه با افت تحصيلی 
دانش آموزان جواب می داد مدعی شد كه نه 
تنها افت تحصيلی در كار نبوده كه در مورد 
شاخصی مانند تكرار پایه از 1.۳۸ به 1.۳1 

در دوره ابتدایی رسيده ایم.
به نظر می رســد وزیر آمــوزش و پرورش 

آماری كلی و بدون احتســاب كرونا را ارائه 
داده است، هر چند او در جایی از حرف هایش 
با اشاره به فعاليت در دوران تعطيلی عمومی 
اذعان كرد كــه »كيفيت آموزش از طریق 
شــبكه شــاد و فضای مجازی به آموزش 

حضوری نخواهد رسيد.«
بــه نظر می رســد مســئوالن كمابيش از 
تأثير آمــوزش مجازی بــر افت تحصيلی 
مطلع هســتند، هر چنــد برخــی از آنها 
عالقمند هســتند اظهار نظــر در این باره 
را بــه بعد موكــول كنند.عليرضا كمره ای، 
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش عنــوان می كند كه هنوز امتحانات 
دانش آموزان تمام نشــده كــه بتوانيم آمار 
اعــالم كنيم، اما در مقابل علــی باقرزاده، 
رئيس مركز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش 
و پرورش گفته است: در دوران پساكرونا ۳۲ 
تا ۳۷ درصد افت كيفی در درس علوم و ۵0 
تا ۶۳ درصد افت یادگيری در درس ریاضی 

پيش بينی شده است.
فرار از مدرسه ای که وجود ندارد ��

مشــاهدات خانمــی ۳4 ســاله از آموزش 
مجازی فرزند دانش آموز یكی از نزدیكانش 

به این شــرح است: ارســالن كالس اولی 
اســت. او حاال دیگر درس و مشقش تمام 
شــده و اگر كرونا كنترل شــود، سال بعد 
حضوری به مدرسه می رود؛ به كالس دوم. 
من خودم ســابقه تدریس دارم و به همين 
دليل برایم مهم بود بداند وضعيت درســی 
او كه یک روز هم سر كالس نرفته چطور 
اســت. البته او همه حروف را یاد گرفته و 
می تواند بنویســد و بخوانــد، اما در كارش 
كند اســت و به عبارتی جزء دانش آموزان 
تنبل كالس دســته بندی می شود. با توجه 
به شناختی كه از هوش و استعداد ارسالن 
داشــتم با دقت چند بار آموزش مجازی او 
را زیــر نظر گرفتم. عالوه بــر نبود ارتباط 
چهره به چهره و بررســی حضوری تكاليف 
و ميزان یادگيری، مواردی مانند بازیگوشی 
او باعث كاهش كيفيت كالس هایش شده 
اســت. توی كالس حضوری بــه ویژه در 
دوره ابتدایی معلم حواســش به بازیگوشی 
دانش آموزان هست و با شيوه های مختلف 
آنها را سر كالس نگه می دارد و توجه شان را 
به درس جلب می كند. این وظيفه در دوران 
كرونا و با آموزش مجازی به گردن والدین 
افتاده و بسياری از آنها وقت و حوصله چنين 
كاری را ندارنــد و در نتيجــه عدم تمركز 
دانش آمــوزان دو چندان می شــود و قطعًا 

ميزان یادگيری پایين می آید.
عبدالجليــل كریم پور، معلم و كارشــناس 
حوزه آموزش هم در گفت وگو با خبرآنالین 
از »عــدم ارتباط چهره به چهره« به عنوان 
یكی از معایب آموزش مجازی یاد می كند و 
وجود این مشكل در كنار دیگر مشكالت را 

عاملی برای افت یادگيری می داند.

کرونا و اجبار به آموزش مجازی چه بالیی سر یادگیری دانش آموزان آورده است؟

بحران در سیستم آموزشی کشور
نرگس صابری

روزنامه نگار

علی بهادری جهرمی
حقوقدان

بازتاب
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حوادث

خربخوان

ایمن سازی مناسب راننده خودرو 
پس از خرابی

توقف و نقص فنی یک دستگاه پراید، باعث تشدید 
ترافيک اتوبان نواب شــد. به گزارش مركز اطالع 
رسانی پليس راهور فاتب، مجيد رنجبر رئيس مركز 
فرماندهی و كنترل هوشمند ترافيک پليس راهور 
پایتخت در خصوص این خبر گفت: علت تشــدید 
بار ترافيكی شــدید امروز صبح در مسير جنوب به 
شــمال نواب محدوده قبل از پل كميل نقص فنی 

یک دستگاه خودروی سواری پراید بود.
مجيد رنجبر در توضيــح این خبر، عنوان كرد: در 
ساعت 0۶: 40 صبح روز گذشته در مسير جنوب به 
شمال نواب قبل از پل كميل یک دستگاه سواری 
پراید دچار نقص فنی می شود و به طور كامل آمد 
و شد خودروها را متوقف می كند. این مقام انتظامی 
عنوان كرد: با توجه به غير قابل حركت بودن این 
وسيله نقليه خودروهای دیگر پشت سر این وسيله 
نقليه متوقف می شوند. وی افزود: نكته قابل تأمل 
این ماجرا اینجاســت كه راننده با تجربه ســواری 
پراید با نصب عالیم هشداردهنده در محل مناسب 
مانع از تصادف و حادثه گردید و دیگر رانندگان را 
از بروز این خرابی با نصب مثلث شبرنگ در محل 
مطلع كرد. رنجبر از رانندگان خودورها خواست قبل 
از حركت از سالم بودن سيستم های خودور مطمئن 
شوند و سپس اقدام به حركت كنند تا دیگر شاهد 

بروز ترافيک در سطح شهر نباشيم.

جداسازی خیابان ولیعصر )عج(
به وسیله جدول

مصطفی زینی وند از جداســازی مســير رفت و 
برگشــت خيابان وليعصــر در حدفاصل دو راهی 
یوسف آباد تا تقاطع خيابان شهيد مطهری خبر داد.

مصطفی زینی وند ریيس اداره مهندســی ترافيک 
پليــس راهور تهران بزرگ ضمــن بيان این خبر 
گفت: خيابان وليعصر )عج( در حدفاصل دو راهی 
یوسف آباد تا تقاطع خيابان شهيد مطهری یكی از 
معابری بود كه بعلت عدم جداسازی مسير رفت و 

برگشت همواره ازعدم ایمنی تردد برخوردار بود.
وی گفت: انحراف به چپ وســایل نقليه به الین 
مخالف بویژه در ســاعات شب ســبب تصادفات 
بيشــماری در این محدوده گردیده بود. زینی وند 
افزود: بنابراین پس از انجام پيگيری ها، با همكاری 
معاونــت حمل و نقل و ترافيک شــهرداری طرح 
احداث جدول دوبل برای جداســازی مسير رفت و 
برگشت در این خيابان به اجرا درآمد تا بدین وسيله 
از بــروز حوادث جلوگيری واز انحراف خودروها در 

مسير یكدیگر خودداری گردد.

خربخوان

توضیحات ناجا درخصوص توقیف 
سریال خانگی »می خواهم زنده بمانم«

پایگاه خبری پليس، مركز اطالع رسانی و ارتباطات 
معاونت اجتماعی ناجا در پی توقيف سریال خانگی 
» می خواهم زنده بمانم « توضيحاتی را ارائه كرد.

در توضيحــات نيــروی انتظامــی در پی توقيف 
ســریال خانگی » می خواهم زنــده بمانم « آمده 
 اســت؛ این ســریال ایراد » ماهوی، شــكلی « و 
» محتوایی « داشــته و داستان فاقد مستندات و 
بر مبنای »تخيالت« و » رؤیا پردازی« نویسنده 
بوده كه نيازمند اصالحات اساسی است كه مراتب، 
به عوامل و ســازندگان اصلی سریال ابالغ گردید 
لذا علی رغم تعهدات اخذ شده در خصوص اعمال 
اصالحات اقدامی صورت نگرفته است؛ و از آنجایی 
كه در ســكانس هایی از این ســریال خانگی به 
پيشينه یک ســازمان انقالبی و پيشكسوتانی كه 
ســاليان متمادی در خط مقدم صيانت و پاسداری 
از ارزش های اســالمی و انقالبی تالش نموده و 
با نادیده انگاری ایثارگری هایشان در این سریال، 
به جایگاه و كارنامه درخشانشــان توهين نيز شده 
است كه وقایع تحریف شده در این سریال موجبات 
نگرانی و تكدر خاطر تعداد زیادی از بينندگان عزیز 
را فراهم آورده اســت؛ لــذا، ادامه روند پخش این 

سریال در دست بررسی و رسيدگی است.

قتل با گوشت کوب آشپزخانه در سبزوار
 مرد عصبی زنش را کشت

مرد عصبانی در درگيری خانوادگی با گوشت كوب 
آشپزخانه در نيشابور همسرش را به قتل رساند.

فرمانده انتظامی ششتمد سبزوار گفت: در پی وقوع 
مشاجره خانوادگی، مردی در یكی از توابع روستایی 
این شهرســتان همســر خود را با ضربات گوشت 
كوب به قتل رســاند. قاتل دستگير و پرونده برای 

سير مراحل اداری تحویل مراجع قضایی شد.

ریيس اداره بيماری های قابل پيشگيری 
نســبت  بهداشــت  وزارت  واكســن  با 
به شــيوع گسترده ســرخک در كشور 
هشــدار و به خانواده هــا توصيه كرد تا 
واكسيناسيون عليه این بيماری را جدی 

بگيرند.
دكتر ســيد محسن زهرایی درباره موارد 
بروز ســرخک در ایران، گفت: از ابتدای 
امسال تاكنون ۲4 مورد ابتال به سرخک 
گزارش شده است كه عمده آنها مربوط 
به استان سيستان و بلوچستان است اما 
مــواردی از بيماری هم در اســتان های 
هرمزگان، خراســان رضــوی و تهران 
این درحاليست  مشاهده شــده اســت؛ 
كه در ســال 1۳۹۹ نيز ۳ مورد ابتال به 

سرخک گزارش شده است.
واکسن؛ مهم ترین سد حفاظتی مقابل سرخک ��

وی افزود: ســرخک مسری ترین بيماری 
عفونی اســت. اگر درمــورد كرونا اعالم 
می شــود كه هر یک مبتال می تواند ۲ تا 
۳ نفر را بيمار كند، در مورد ســرخک هر 
یک بيمار در تماس با افراد دیگر می تواند 
تا 1۸ نفر را بيمار كند؛ بنابراین ســرخک 
بســيار مسری است و باید در نظر داشت 
كه مهم ترین ســد حفاطتی مــا در این 
بيماری واكسيناسيون است و می بایست 
پوشــش واكسيناســيون كودكان در حد 
باالیی بمانــد تا بتوانــد جلوی چرخش 

ویروس را بگيرد.
وضعیت سرخک در کشورهای همسایه ��

وی با تاكيد بر اینكه بيماری های عفونی 
محدود به مرزهای جغرافيایی سياســی 
بيماری های  كــرد:  اظهار  نمی شــوند، 
عفونی به راحتی می توانند ميان كشورها 
جابــه جا شــوند؛ در نتيجــه وقتی یک 
واكسيناسيون  پوشش  اساس  بر  بيماری 
باال در یک كشــور كاهش پيدا كند به 
آن معنا نيست كه بيماری در آن منطقه 

تمام شده است. 
كشــور مــا در محلی قــرار دارد كه در 
مرزهای افغانســتان، پاكســتان و حتی 
عراق مــوارد ســرخک بســيار باالیی 
داریم و علت این موضوع هم پوشــش 
این كشورها  در  ناكافی  واكسيناســيون 
بخصــوص در افغانســتان و پاكســتان 
این  است. پوشش واكسيناسيون ضعيف 
بيماری هایی  كشورها ســبب می شــود 
مثل فلج اطفال هنوز در این كشورها در 

چرخش باشد. 
این كشورها برای كنترل سرخک تالش 
می كننــد تــا از برنامه واكسيناســيون 
تكميلی اســتفاده كنند یعنی در سال دو 
یا ســه نوبت در سطح كشــور یا برخی 

مناطق كه طغيان ســرخک بيشتر است 
به صورت همگانــی اقدام به یک نوبت 
واكسيناســيون كــودكان گــروه هدف 

می كنند.
زهرایــی ادامه داد: در یک ســال و نيم 
گذشــته به دليل پاندمی كرونا عمليات 
واكسيناســيون تكميلی متوقف شــد یا 
كيفيت اجــرای آن دیگر مانند قبل نبود 
به همين دليل سرخک كه در افغانستان 
و پاكســتان بيماری بسيار شایعی است، 
طی ماه ها اخير به وضعيت حادی رسيد 
به شــكلی كه در نقشه هایی كه سازمان 
بهداشــت جهانی از این دو كشور منتشر 
سرخک  باالی  بســيار  شــيوع  می كند 

كاماًل مشهود است. 
وقتی بيمــاری در هر كشــوری در هر 
نقطه جهان شایع شود می تواند به نقاط 
دیگــر هم برســد. همانطور كــه كرونا 
ابتدا در چين مشــاهده شد اما االن تمام 
كشــورهای دنيا درگير آن شدند. وقتی 
یــک بيمــاری می تواند از كشــورهای 
همســایه به كشــور ما هم برسد حتی 
ممكن اســت افرادی كه پيشــتر ایمن 
شــدند نيز در مواجهه باال با بيماری، باز 

هم مبتال شوند.
و  �� تأییدیه حذف سرخک  به  ایران  دستیابی 

سرخجه در سال ۹۸
وی با اشاره به دستيابی ایران به تأیيدیه 
حذف ســرخک و ســرخجه از كشور در 
سال 1۳۹۸، تصریح كرد: كشور عمان و 
بحرین نيز موفق به دریافت این تأیيدیه 
شــدند اما از نظر سطح درآمدی و تعداد 
جمعيــت با مــا قابل مقایســه نبودند و 
دســتيابی ما به این تأیيدیه نشان دهنده 
در  واكسيناســيون  اجرایی خوب  برنامه 
ایران و مشــاركت مردم اســت كه در 
توانستيم  شده  ذكر  كشورهای  مجاورت 
به تأیيدیه حذف ســرخک و ســرخجه 

برسيم.
امــا باید بدانيــم این تأیيدیــه ماندگار 
نيســت و قرار نيست با اخذ تأیيدیه همه 
مشكالت به یكباره برطرف شود. برنامه 
یابد  ادامه  با قدرت  باید  واكسيناســيون 
و حساســيت نظام مراقبت هم افزایش 
یابــد. البته در كنار این موارد نمی توانيم 

از نقش همكاری مردم غافل شویم.
وی با اشــاره به اینكه تجربه بازگشت 
مجدد سرخک به كشــورها وجود دارد، 
تاكيد كرد: مثاًل در كشــور انگلســتان 
همان ســالی كه ما توانســتيم تأیيدیه 
حذف ســرخک را بگيریم، آن ها تأیيدیه 
حذف را به دليل شيوع باالی بيماری از 

دست دادند. 
بنابراین مراقبت از پوشش واكسيناسيون 
اهميت باالیــی دارد. موضوع مهم این 
است كه شرایط كرونا به هيچ وجه نباید 
سبب شــود كه خانواده ها فكر كنند كه 
به  را  واكسيناســيون كودكان  می توانند 
تعویق اندازند، واكسينه نشدن كودكان و 
نوزادان مانند این است كه آنها را آماده 
كنيــم تا در معرض خطر ســرخک قرار 
گيرند. بنابراین دقت در واكسيناســيون 

كودكان اهميت بسيار باالیی دارد.
ریيس اداره بيماری های قابل پيشگيری 
با واكســن وزارت بهداشــت بــا بيان 
ساكن  افراد  همه  واكسيناســيون  اینكه 
در كشــور رایگان اســت، ادامه داد: در 
پوشش  شد  مشــخص  بررسی ها  برخی 
اتباع ســاكن در  واكسيناســيون برخی 
ایــران به طــور معنــی داری كمتر از 
واكسيناسيون كودكان ایرانی است؛ زیرا 
اختيارشان  شاید فكر كنند واكســن در 
قــرار نمی گيرد اما باید بدانند واكســن 
در اختيار آنها قــرار خواهد گرفت و در 
ارائه واكســن برای ما مليت فرقی ندارد 
و همه بچه های كشــور چــه ایرانی و 

چه غيــر ایرانی باید از پوشــش باالی 
واكسيناسيون برخوردار شوند.

وی گفت: در نهایت اگر خانواده ها حس 
كردند فرزندشــان تب دارد یا دانه هایی 
روی صورت و بدنش زد حتمًا به پزشک 
اطفال مراجعه كننــد و خواهان دریافت 

اقدامات تشخيصی و درمانی باشند.
جریان ضد واکسن در دنیا! ��

وی با اشــاره به وجود البی ضد واكسن 
در دنيــا، اظهار كرد: بــرای این جریان 
فرقی ميان واكســن كرونا و واكســن 
ســرخک و ... وجود ندارد؛ برخی از این 
گروه هــا دنبال آن هســتند كــه به هر 
شكلی عليه واكسيناسيون تبليغات كنند. 

این حركت آسيب زا است. 
در حال حاضر در مــورد كرونا می بينيم 
چيــزی كــه می تواند مــا را از بيماری 
نجات دهد همين پيدا شــدن واكســن 
مؤثر عليه بيماری اســت. بعضی اوقات 
كه واكسيناسيون به حد باالیی می رسد 
دیگر آن بيماری مشــكل جدی برای ما 
نخواهــد بود مانند بيمــاری فلج اطفال 
و این موضوع ممكن اســت سبب شود 
خانواده هــا فكر كنند كــه خب بيماری 
دیگــر وجود نــدارد و از واكســن زدن 
فرزندشــان خودداری كننــد؛ اما، كرونا 
نشان داد واكســن یک موهبت است و 
نباید واكســن ها و توفيقات فعلی خود را 

از دست دهيم.
تأثیر کرونا بر پوشش واکسیناسیون در کشور ��

زهرایــی با بيان اینكه شــيوع كرونا بر 
پوشش واكسيناسيون اثرگذار بوده است، 
گفت: اول به خاطر نگرانی خانواده ها از 
حضور در مراكز بهداشتی برای دریافت 
واكســن و دوم به دليل اینكه همكاران 
سيستم بهداشــتی هم طی 1۵ ماه اخير 
پيگير موارد مربوط به كووید 1۹  شدیداً 
بودند و نيروی جدیدی هم در سيســتم 
بهداشتی اضافه نشــده است. در نتيجه 
ممكن اســت فرصــت پيگيــری عدم 
مراجعــه برخی برای دریافت واكســن 

توسط همكاران ما كمتر شده باشد.
افزایش موارد سرخک در کشور ��

وی گفــت: در كل جميع این شــرایط 
بيماری سرخک در  افزایش موارد  بویژه 
مرزها سبب بروز بيشتر بيماری در كشور 
شده اســت و خانواده ها و پزشكان باید 
بدانند بيماری سرخک تمام نشده است. 
واكسيناسيون  پوشش  ميزان  درباره  وی 
در كشــور، افزود: خوشــبختانه پوشش 
باالی  همچنان  كشور  در  واكسيناسيون 
۹۵ درصد است اما باید به جایی برسيم 
كه مطمئن باشيم كه حتی واكسيناسيون 
یک كودک هم به تعویق نيفتاده است.

هشدار وزارت بهداشت به خانواده ها

شیوع سرخک در کشور افزایش یافت

تأســيس شــركت با مســئوليت محدود نوین ســاخت رامان بنا 
درتاریخ 0۵/0۳/1400 به شــماره ثبت ۵۷۸۳۷۳ به شناســه ملی 
140100۵۵44۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتكميل گردیده كه خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعاليت: 
طراحی، نظارت واحــداث پروژ ه های ســاختمانی، راه، پل، ابنيه، 
تاسيســات برقی ومكانيكی، توليد، فروش واجرای سيســتم های 
ساخت وسازخشک گچی وسيمانی تهيه واجرای مصالح پيش ساخته 
ساختمانی، احداث خانه های پيش ساخته، واردات وصادرات و توزیع 
انواع مصالح ساختمانی، مشاوره و انجام مطالعات ژئوتكنيک اعم از 
آزمایشگاهی، كارگاهی وصحرائی، احداث ساختمان های مسكونی، 
تجاری، اداری، فرهنگی، عقد قرارداد باســازمانها، ادارات ونهادهای 
دولتی وشركتهای خصوصی در زمينه طراحی واجرای انواع سازه های 
بتنی، فوالدی، ابنيه، راه وپل، راه سازی وزیر سازی، تاسيسات برقی، 
مكانيكی، ژئوتكنيكی، توليد وفروش ســازه های سبک فلزی وانواع 
پيچ وبلوک های بنتی ســبک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجــع ذیربط مدت فعاليت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلی: اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر 
تهران، محله كوهک، خيابان شــهيد برادران عليمرادی )كوهک(، 
خيابان نسيم هفتم، پالک 0، ســاختمان حج و زیارت-پروژه ۳00 
واحدی رضوان، بلوک جنوبی، طبقه ســوم، واحد ۳01 كدپســتی 
14۹1۹11۵14 ســرمایه شــخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدی ميزان سهم الشركه هر یک از شركا آقای 
تقی رضائی مقدم به شــماره ملی 14۶14۹۸۳۹۲ دارنده ۹000000 
ریال سهم الشركه خانم شيما اغنيائی به شماره ملی 14۶۶۲01۵۳۳ 
دارنده 1000000 ریال ســهم الشركه اعضا هيئت مدیره آقای تقی 
رضائی مقدم به شماره ملی 14۶14۹۸۳۹۲ و به سمت نایب رئيس 
هيئــت مدیره به مــدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود خانم شــيما اغنيائی به شــماره ملی 14۶۶۲01۵۳۳ و به 

ســمت رئيس هيئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: 
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنين كليه نامه های عادی و 
اداری باامضاء آقای تقی رضائی مقدم مدیرعامل ونایب رئيس هيت 
مدیره همراه با مهر شركت معتبر می باشد اختيارات مدیر عامل: طبق 
اساســنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعاليت نمی باشد. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1142587(

 آگهی تغييرات شركت توسعه فناوری و ارتباطات ایمن دیار با مسئوليت 
محدود به شــماره ثبت 4۷۵۶۶۲ و شناسه ملی 1400۵0۸۷0۸0 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۸/0۲/1400 
تصميمات ذیل اتخاذ شد: محل شركت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 
اســتان تهران - منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر 
تهران، محله فردوس، نرسيده خيابان عقيل، خيابان شهيد ابراهيمی 
پور بســایی جنوبی، بلوار فردوس، پالک ۳۹4، طبقه همكف، واحد ۵ 
كد پســتی: 14۸1۹44۸۵4 تغيير یافت و ماده مربوطه به شرح فوق 

اصالح گردید 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1142588(

 آگهی تغييرات شــركت سهند بهامين طب سهامی خاص به شماره 
ثبت ۳۵1۳۸۹ و شناسه ملی 1010۳۹۸0۶۶۷ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 0۷/0۲/1400 تصميمات 
ذیل اتخاذ شد: - كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل 
چک – ســفته – بروات، قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و 
نامه های اداری با امضاء ۲ نفر از اعضاء هيئت مدیره متفقاً« همراه با 

مهر شركت معتبر خواهد بود. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1142589(

آگهی تغييرات شــركت كارا سيستم كهكشان شركت با مسئوليت 
محدود به شــماره ثبت ۳۸00۲1 و شناسه ملی 10۳۲0۳1۳۹۲۳ به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۸/0۹/1۳۹۹ 
تصميمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمدرضا موســوی با كد ملی 
۳۸۷۳4۸۸۲0۵ با پرداخت مبلغ ۶00000 ریال به صندوق شــركت 
وارد شركت گردید و در ردیف شركای شركت قرار گرفت. آقای مجيد 
شهرابی فراهانی با كد ملی 00۵۹۷۹۳۸4۸ با پرداخت مبلغ ۲00000 
ریال به صندوق شــركت وارد شــركت گردید و در ردیف شركای 
شركت قرار گرفت. در نتيجه سرمایه شركت از مبلغ ۲000000 ریال 
به مبلغ ۲۸00000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصالح گردید. ليست شركا پس از افزایش سرمایه: حميدرضا وارسته 
باریكرسفی با كد ملی 00۷0۶۲4۳۸0 دارای 1۲00000 ریال سهم 
الشركه حميد خضرائيان با كد ملی ۳1۷۹0۲4۲۸۳ دارای ۶00000 
ریال ســهم الشــركه محمد زارع مقدم با كد ملی 00۷۸۸۸۷۹41 
دارای ۲00000 ریال ســهم الشــركه محمدرضا موســوی با كد 
ملی ۳۸۷۳4۸۸۲0۵ دارای ۶00000 ریال ســهم الشــركه مجيد 
 شــهرابی فراهانی با كد ملی 00۵۹۷۹۳۸4۸ دارای ۲00000 ریال 

سهم الشركه 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1142590(

آگهی تغييرات شــركت بازرگانی پاک اندیش نوید شــركت سهامی 
خاص به شــماره ثبت 1۷04۸1 و شناســه ملی 1010۲1۲۹۵۸۳ به 

استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 1۵/01/1400 تصميمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای حميد فاضلی با كد ملی 4۲۸0۶۲۹۲۶۹ به ســمت 
نایب رئيس هيئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمدرضا ماهری دثار 
با كد ملی 1۳۷۹۶۹۲0۳۲ به سمت رئيس هيئت مدیره و خانم فاطمه 
اكبری ســلطانيه با كد ملی ۵۸۹۹۸10۷1۸ به ســمت منشی هيئت 
مدیره انتخاب شدند. كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، 
برات و قراردادها و عقود اســالمی با امضا مدیرعامل )حميد فاضلی( 
منفرداً همراه با مهر شــركت صورت پذیرفته و اسناد عادی و اوراق 
بهادار عادی و ســایر نامه های اداری و مرسوالت با امضا مدیرعامل 

صورت پذیرد 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1142591(

 آگهی تغييرات شــركت طليعه داران صنعت برتر فرم با مسئوليت 
محدود به شــماره ثبت 4۲0۲۳۳ و شناســه ملی 10۳۲0۷1۶۳0۹ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
0۸/0۲/1400 تصميمات ذیل اتخاذ شــد: - خانم زهرا هاشــمی 
نژاد به شــماره ملی 00۶4۷0۹۵1۵ و آقایــان محمد ایوزخانی به 
شــماره ملی 00۶۶۸0۷۸0۸ و محرمعلی ایوزخانی به شماره ملی 
4۳۲۳۶۵۵۶4۹ بســمت اعضاء هيئت مدیره برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. -آقای محمد ایوزخانی بسمت مدیرعامل و نائب 
رئيس وعضو هيئت مدیره و خانم زهرا هاشمی نژاد بسمت رئيس 
هيئت مدیره وعضوهيئت مدیره وآقای محرمعلی ایوزخانی بسمت 
عضوهيئت مدیره - كليه اوراق و اســناد تعهــد آور از قبيل چک، 
سفته، برات و كليه عقود اسالمی با مضاء مدیرعامل بتنهائی همراه 

با مهر شركت معتبرميباشد. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1142592(
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خربخوان

چرا موز برای
کاهش وزن مفید است؟

مصرف بيشــتر ميوه و سبزیجات یكی از بهترین 
راه ها برای ارتقاء ســالمتی است. در حقيقت، چه 
قصد كم كردن وزنتان را داشته باشيد و چه قصد 
افزایش ســالمتی تان، ميوه مــوز می تواند فواید 

زیادی برایتان داشته باشد.
كاهش وزن حتماً باید با مشــورت پزشک انجام 
شود تا برنامه بی ضرر و مؤثری متناسب نيازهای 
بدنی شما برایتان تنظيم كند. مثاًل عالوه بر داشتن 
یک رژیم غذایی مناسب باید بيشتر ورزش كنيد و 

خواب كافی هم داشته باشيد.
اما مصرف مواد غذایی فيبــرداری همچون موز 
می تواند شروع خوبی برای یک برنامه كاهش وزن 

مناسب و بی ضرر باشد.
در ادامــه می خواهيم ببينيم چرا موز برای كاهش 

وزن مفيد است.
آیا موز برای کاهش وزن مفید است؟ ��

موز منبع خوبی برای بسياری از مواد مغذی مهم 
 ،B۶ به شمار می رود مانند فيبر، پتاسيم، ویتامين
ویتاميــن C، منيزیم و منگنز. ماده فيبر شــما را 
در طول روز ســير نگه مــی دارد، امری كه باعث 

می شود در مجموع كالری كمتری دریافت كنيد.
فيبــر درون موز بخش مهمــی از فایده آن برای 
كاهش وزن را تشــكيل می دهد. فيبر موجود در 
این ميوه 1۲ درصد از مقدار فيبر مورد نياز بدن در 
طول یک روز را تأمين می كند، ماده ای كه نقشی 
مستقيم در كاهش وزن دارد. در حقيقت، مصرف 
زیاد فيبر ممكن است خطر افزایش وزن را تا ۳0 

درصد كاهش دهد.
مصرف ميوه های متنوع می تواند به فردی كه در 
رژیم است كمک كند انواع مختلفی از مواد مغذی 
را دریافت كند. همانطور كه موز به پتاسيم زیادش 
مشــهور اســت، دیگر ميوه ها هم می توانند مفيد 
باشند. گرچه گالبی و سيب فيبر بيشتری دارند، اما 
مقدار موز بيشتری را می توان در یک وعده خورد 

تا ميوه های توت مانند، آووكادو یا انگور.
در مجموع، توصيه می شود برای داشتن یک رژیم 
غذایی سالم روزانه دو عدد ميوه یا بيشتر مصرف 
كنيد. موز به طور حتم گزینه مناسبی است برای 
آنكه یكی از آن ميوه ها اســت و اگر قصد كاهش 
وزن دارید می توانيد روزانه حداكثر یک موز سایز 

متوسط ميل كنيد.
آیا میزان رسیدگی موز هم اهمیت دارد؟ ��

به گفته كارشناســان، موز رســيده ارزش غذایی 
متفاوتی ندارد اما مزه و ميــزان كربوهيدرات آن 

متفاوت است.
موزهای ســبز و كمتر رسيده، نشاســته زیادی 
دارند، به خصوص نشاســته مقاوم به هضم. این 
نوع نشاسته می تواند برای كاهش وزن مفيد باشد 
چون دیرتر هضم می شود و كمک می كند بيشتر 

احساس سيری كنيد.
با رســيدن موز، نشاســته درون آن تبدیل به قند 
طبيعی می شود كه به همين دليل هم هست كه 
موزهای رسيده مزه شيرین تری دارند و نرم ترند. و 
گرچه ممكن اســت موز رسيده مزه بهتری داشته 
باشــد اما فرآینده رسيدن ميوه ممكن است فواید 

نسبتاً كمتری برای سالمتی ما داشته باشد.
این امر به خصوص ممكن اســت در مورد افراد 
مبتال به دیابت یا پيش دیابت صدق كند كه باید 
رژیم غذایی و قند خون خــود را به دقت كنترل 
كنند. برای افراد مبتال به دیابت و پيش دیابت، موز 
نرسيده ممكن است بهتر باشد چون باعث می شود 

قند خون با سرعت كمتری باال رود.
با این حال، مصرف ميوه برای افراد مبتال به دیابت 
خطری ندارد و آن ها نباید از ترس قند موجود در 

آن، از مصرف ميوه خودداری كنند.
با این حال، هضم موز ســبزتر و رسيده می تواند 
دشوارتر هم باشد، به همين دليل بهتر است افراد 
مبتال به مشكالت گوارشی یا معده ای روده ای از 

خوردن آن پرهيز كنند.
کالم آخر ��

موز اگر به ميزان متعادل مصرف شــود می تواند 
مغذی و مفيد باشــد، حتی اگر قصد داشته باشيد 
وزنتان را كم كنيد. واضح است كه مصرف بيشتر 
ميوه و سبزیجات گزینه مناسبی برای كاهش وزن 
است و فيبر فراوان موجود در آن ها، این مواد را به 

ویژه به گزینه سالمی بدل می كند.

خربخوان

عوارض خفیف پس از تزریق 
واکسنهای کرونا، طبیعی است

دبيــر علمی كميته كشــوری كووید 1۹، ایجاد 
عوارض جانبی واكســن های كرونا را طبيعی و 
نشانه ایجاد ایمنی در بدن فرد برشمرد و تاكيد 
كرد: فواید واكسن ها بســيار بيشتر از عوارض 
احتمالی نادر آنها است. عابدینی - فوق تخصص 
ریه و مســئول ای ســی یو اورژانــس كرونا 
بيمارستان مسيح دانشوری و دبير كميته علمی 
كشــوری كووید 1۹، واكسن های كووید 1۹ را 
بی خطر و باعث محافظــت افراد در برابر ابتال 
به بيماری شدید و مرگ ناشی از كرونا برشمرد 
كه ممكن اســت عوارض جانبی خفيفی داشته 
باشند كه نشــانه ایجاد ایمنی در بدن است. به 
گفته وی، فرایند توليد واكسن ها پيچيده و تحت 
نظارت های جدی صــورت می گيرد تا كمترین 
ميزان خطر و عوارض را برای گيرندگان واكسن 
در برداشته باشند و ضمن مطالعات بالينی متعدد، 
بی خطری و اثربخشی واكسن ها به دقت مورد 
بررسی قرار می گيرد. دبير كميته علمی كشوری 
كووید 1۹ خاطرنشــان كرد: طراحی واكســنها 
به نحوی اســت كه بدون خطر ابتال به بيماری 
باعث تحریک سيســتم ایمنی بدن انســان و 
در نتيجه بروز برخی واكنش های ناخواســته یا 

عوارض جانبی می شود.
عوارض انواع واکسن های مورد استفاده در ایران ��

دبير علمی كميته كشــوری كووید 1۹ با اشاره 
به انواع واكســن های مورد اســتفاده در كشور 
گفت: در حال حاضر 4 نوع واكســن در كشور 
استفاده می شــود كه با مكانيسم های متفاوتی 
توليــد شــدند و از نظر عوارض جانبــی تقریبًا 
وضعيت مشابهی دارند. اما خوشبختانه عوارض 
جانبی واكسيناسيون عموماً زودگذر هستند. وی 
افزود: بســته به خصوصيات ایمنی ذاتی افراد، 
طيف وســيعی از واكنش ها در مقابل واكســن 
دیده می شــود. تعداد زیادی افراد هيچ ناراحتی 
و مشكلی نخواهند داشــت. برخی دیگر نيز در 
روزهای اول احساس ناخوشی و درد و تب دارند 
كه خود به خود و با اســتراحت و نهایتاً مصرف 
مسكن ســاده برطرف می شــود. در عده كمی 
نيز ممكن است عوارض جانبی شدت بيشتری 

داشته باشند.
عوارض جانبی خفیف ناشی از واکسن طبیعی است ��

به گفته این فــوق تخصص ریه، معمواًل پس از 
واكسيناسيون عوارض جانبی خفيف تا متوسطی 
نظيــر تب پایين یا دردهای عضالنی مشــاهده 
می شــود كه طبيعی اســت. این عالیم در واقع 
واكنش سيستم ایمنی بدن به آنتی ژن های وارد 
شده از طریق واكسن است و معمواًل پس از چند 
روز نيــز خود به خود از بيــن می روند. عابدینی 
بروز عوارض جانبی را طبيعی و به مفهوم پاسخ 
بدن به واكســن برشمرد و خاطرنشان كرد: افراد 
مختلف واكنش های متفاوتی نســبت به واكسن 
نشــان می دهند. بســياری ممكن اســت هيچ 
عالمتی پس از واكسيناســيون نداشته باشند. اما 
عدم بروز عوارض جانبی هرگز به معنی بی تأثير 
بودن واكسن نيست زیرا هر شخص پاسخ ایمنی 

متفاوتی از خود نشان می دهد.
عوارض شایع ��

دبير كميته علمی كشــوری كووید؛ از شایعترین 
عوارض واكسيناسيون كرونا به عالیمی نظير درد، 
قرمزی و ســفتی مختصر محل تزریق، تب، لرز، 
خستگی، سردرد، درد عضالنی و اسهال اشاره كرد 
كه این عوارض با توجه به نوع واكســن متفاوت 
اســت و معمواًل زودگذر بوده و خودبه خود بهبود 

می یابند.
عوارض نادر ��

وی از عوارض جانبی بســيار نادر واكســنهای 
كرونا به واكنشــهای آلرژیک شدید مانند شوک 
آنافيالكســی اشــاره كرد كه برای جلوگيری از 
پيامدهای این عارضه افــراد باید پس از تزریق 
واكســن 1۵-۳0 دقيقه در محل واكسيناسيون 
حضور داشته باشــند تا در صورت بروز هر گونه 
واكنشی تيم بهداشــتی و درمانی بتوانند سریعًا 

مراقبت های الزم را ارائه دهند.

َختنه چيست؟ به بریدن همه یا بخشی از 
پوست آلت مرد اشــاره دارد. ختنه، عمل 
جراحی كوچكی اســت كه سابقه ۵ هزار 
ساله دارد. تاریخچه ختنه به مدت ها پيش 

و به مصر باستان برمی گردد.
دالیل بهداشتی و مذهبی برای ختنه

در گذشته، دليل ختنه كردن پسران، فقط 
جنبه بهداشتی داشت اما امروزه مسلمانان، 
یهودیان و برخــی از مناطق دنيا از جمله 
بخشی از مســيحيان پسران خود را ختنه 
می كنند. مســلمانان به دالیل اسالمی و 
مذهبی فرزند خود را ختنه كرده اما بعضی 
از مذاهب و ادیان برای پيشگيری از برخی 
مشكالت پزشــكی كودكان خود را ختنه 

می كنند.
در ایران، به صورت ســنتی پسرها را در 
نوزادی یا خردســالی ختنه می كنند و این 
كار توسط پزشــک و ترجيحاً متخصص 
كودكان انجام می شود. اخيراً در شهرهای 
مختلف ایــران مراكزی كــه به صورت 
تخصصی در زمينه ختنه فعاليت می كنند 
)كلينيک ختنه( ایجاد شده اند. ختنه سوران 
جشنی اســت كه در برخی جاهای ایران 

برای كودک ختنه شده می گيرند.
یكی از اولين تصميماتــی كه برای نوزاد 
پسر خود بعد از تولد می گيرید ختنه شدن 

یا نشدن او است. عليرغم برخی تصورات 
غلط، ختنه كردن كودک شما بيشتر یک 
تصميــم مذهبی و خانوادگی اســت و نه 
تصميم پزشكی. پس چگونه شما انتخاب 

می كنيد؟
مالحظات شخصی و خانوادگی

وقتی با همســرتان بــرای بحث در مورد 
ختنه به گفت و گو نشســته اید، موارد زیر 

را در نظر بگيرید:
اعتقــادات مذهبــی یا فرهنگی شــما و 

همچنين عقاید خانواده های شما
به طور كلی چه احساســی در مورد ختنه 

دارید؟
آیا پدر كودک ختنه شده است یا خير؟ آیا 
فرقی نمی كند آلت تناســلی پسر شما با 

الگوی مردانه آنها متفاوت باشد؟
حقيقتی در مورد سالمتی و ختنه

مراقبت و تميز نگه داشــتن آلت تناسلی 
ختنه نشده نيز آسان است. بنابراین، بهبود 

بهداشت دليل بر انتخاب ختنه نيست.
این طور كه گفته می شــود، ختنه مزایای 
بالقوه ای برای سالمتی دارد. با این كه غير 
معمول اســت ولی مردان ختنه شده خطر 
كمتری از موارد و بيماری های زیر را دارند:

عفونت دســتگاه ادراری )UTI( در پسران 
كوچک

برخی از بيماری های مقاربتی در مردان
سرطان آلت تناسلی مرد

از آنجا كه در وهله اول مردان خطر باالیی 
از این موارد ندارند، كاهش خطرات آنها نيز 

فواید زیادی ندارد.
اگر تصميم دارید نوزاد پســر خود را ختنه 
كنيــد، هرچه زودتر برنامــه ختنه كودک 
خود را مشخص كنيد. بهتر است اطمينان 
حاصل كنيد كه یک متخصص با تجربه 
روش كار را انجام می دهــد. در برخی از 
شهرها، جراح عمومی این كار را در مطب 
یا بيمارســتان انجام می دهد. گاهی هم 
متخصصان اطفال ختنــه می كنند. حتی 
در برخی شــهرها یا روستاها، پيشوایان و 
مبلغان دینی كه در ختنــه آموزش دیده 
باشــد این جراحی را می توانند برای پسر 

كوچولوی شما انجام دهند.
ختنه آن طور كه به نظر می رسد دردناک 
و عذاب دهنده نيســت. روش های كنترل 
درد نيز وجود دارد كه می تواند به شــما در 
كاهش درد نوزاد تازه متولد شــده كمک 
كند. قبل از انجام این روش، حتماً ســؤال 
كنيد كه گزینه های شما برای تسكين درد 

كودک شما چيست.
همچنين، مطمئن شوید كه:

ختنه چگونه و چه موقع انجام می شود
خطــرات احتمالی چيســت و چند بار رخ 

می دهد
نحوه مراقبت از آلت تناســلی پسر ختنه 

شده شما چطور است
به یاد داشته باشيد كه هيچ تصميم درست 
یا غلطی وجود ندارد. پسر بچه شما از هر 

جهت خوب خواهد شد!

دلیل ختنه کردن پسران چیست؟

نوزاد پسرتان را ختنه کنید یا نکنید

كليد حل ایــن معما آدنو ویروس اســت، 
ویــروس ســرماخوردگی كــه از آن برای 
انتقال پروتئين اســپایک ویروس كرونا به 
داخل بدن استفاده می شود. در واكسن های 
mRNA شــركت های فایزر/ بيون تک و 
مادرنا از این سيستم انتقال استفاده نمی شود 
و تا كنون هيچ موردی از لخته شدن خون 
در رابطه با این واكســن ها گزارش نشــده 

است.
در گروه های ســنی جوان تر كه بيشترین 
خطر لخته شــدگی خون را دارند و احتمال 
ابتال به نوع شدید كرونا در آن ها كمتر است، 
لخته شدن خون اتفاقی نادر اما مشكل ساز 

است.
دانشــمندان در تحقيقی كه هنوز به چاپ 
و بررســی دوباره نرسيده، می گویند آن ها 
معتقدند مشكل در وارد كردن آدنو ویروس 
در هسته سلول به جای وارد كردن آن تنها 
در مایع ســلولی است، یعنی جایی ویروس 

معمواًل پروتئين می سازد.

در ایــن پژوهش آمده: »چرخه زندگی آدنو 
ویروس شــامل عفونی كردن سلول ها… 
ورود دی ان ای آدنو ویروس به هســته، و 
متعاقباً نسخه برداری از ژن توسط اندامگان 

نسخه برداری از ميزبان می شود.«
»و مشكل نيز دقيقاً در همينجا نهفته است: 
بخش ویروســی دی ان ای… برای نسخه 
برداری شــدن درون هســته بهينه سازی 

نمی شود.«
به عقيده دانشــمندان، در هســته سلول، 
بخش هایی از پروتئين اسپایک به یكدیگر 
می چســبند یا از هم جدا می شوند. این امر 
باعث به وجود آمدن پروتئين هایی جهشی 
می شود كه درون بدن به حركت درمی آیند 
و می توانند زمينه ساز ایجاد لخته های خونی 

بسيار نادر شوند.
دانشمندان می گویند با بازطراحی واكسن ها 
می توان جلوی بروز این مشــكل را گرفت. 
به گفته آن ها، شركت جانسون اند جانسون 

تعامل با آن ها را آغاز كرده است.

این دانشمندان می گویند شركت جانسون اند 
جانسون حاال در تالش است تا واكسن خود 
را بهينه سازی كنيد. به گفته دانشمندان، با 
اطالعاتی كــه در اختيار دارند، می توانند به 
شركت های توليد واكسن بگویند كه چگونه 
این توالی هــا را جهش دهند، و به گونه ای 
برای پروتئين اسپایک برنامه نویسی كنند 
كه مانع از به هم چســبيدگی ناخواسته آن 

شوند.
با این حال، آن ها تاكنون صحبتی با شركت 
آسترازنكا نداشــته اند. این دانشمندان می 
گویند شــركت مذكور تاكنون تماســی با 
آن ها نداشــته اما اگر این كار صورت گيرد، 
می توانند به آن ها بگویند كه چطور واكسن 

بهتری بسازند.
با این حال، دیگر دانشــمندان هم نظریات 
دیگــری مطــرح كرده انــد و توضيحات 
دانشمندان آلمانی درباره عوارض شدید این 
واكســن ها هنوز یک فرضيه است كه باید 

توسط كارشناسان دیگر هم بررسی شود.

دانشمندان علت 
لخته شدن خون با 
واکسن آسترازنکا 

را کشف کردند 

گروهی از دانشــمندان آلمانی 
واكســن  اینكه  علت  معتقدند 
كرونای آسترازنكا و جانسون اند 
باعث  افراد  بعضی  در  جانسون 
می شــود  خون  شــدن  لخته 
را یافته انــد و مدعی هســتند 
واكسن ها  راه اصالح  می توانند 
برای جلوگيری از لخته شــدن 
آن ها  توليدكنندگان  با  را  خون 

در ميان بگذارند.

پاپ محبوب ترین ژانر موســيقی اســت و در 
مقابل، موســيقی هوی متال سليقه هر كسی 
نيست. خيلی ها تصور می كنند این نوع موسيقی 
می تواند باعث پرخاشگر شدن افراد شود و اثر 
بدی بر آن ها داشــته باشد. اما دانشمندان می 
گویند اتفاقاً گوش دادن به موسيقی هوی متال 

برای ما مفيد است.
در ادامه به فواید گوش دادن به موسيقی هوی متال خواهيم پرداخت.

دوای خشم ��

عصبانی هســتيد؟ موســيقی هوی متال گوش دهيد. تحقيقات نشان داده این نوع 
موســيقی به افراد كمک می كند با خشــم و غم خود مواجه شــوند. گوش دادن به 
موسيقی هوی متال اضطراب را هم كم می كند و باعث می شود بيشتر احساس مثبتی 
پيدا كنيد. این موسيقی با احساستان متناسب است و به همين دليل است كه كمک 

می كند از پس آن بربيایيد.
نگرانی بی نگرانی ��

طبــق تحقيقات، هوی متال یكی از آرامش بخش ترین انواع موســيقی اســت. در 
حقيقت، از جهت اثربخشی در كاهش اضطراب مقام دوم را دارد. گوش دادن به این 

نوع موسيقی باعث كاهش فشار خون و ضربان قلب می شود.
برای شخصیتتان هم مفید است ��

عوامل زیادی در شــكل گيری شــخصيت ما مؤثرند و موسيقی یكی از آن ها است. 
پژوهش های می گوید گوش دادن به موسيقی هوی متال باعث می شود از تجربه های 

جدید بيشتر استقبال كنيد و زاویه آن ها با قدرت حاكم را بيشتر می سازد.
اثرش را چطور بيشتر كنيم

حاال می دانيد كه گوش دادن به موسيقی هوی متال تا چه حد می تواند مفيد باشد اما 
اگر در كنســرتش شركت كنيد می توانيد اثرش را دوچندان هم كنيد. دانشمندان می 
گویند شــركت در چنين رویدادهایی به طور مرتب به طوالنی شدن عمرمان كمک 

می كند. رویدادهای زنده سالمت و شادی مان را هم بيشتر می كنند.

آیا می دانستید گوش دادن به موسیقی
هوی متال مفید است؟

سعیده اکبری
روزنامه نگار

گلریز برهمند
روزنامه نگار

بيماری همه گير كروناویروس منجر به افزایش اســترس در بسياری از افراد ازجمله 
كودكان شــده اســت و محققان دریافتند كه با روشی ســاده، ارزان و مؤثر می توان 
اختالل استرس محيطی را كاهش داد. به نقل از سایكولوژی نيوز، محققان دریافتند 
كه قصه گویی ممكن است احساسات مثبت را افزایش دهد و باعث كاهش درد شود، 
زیرا فرد با استفاده از تخيل و احساسات افكاری را تجربه می كند كه به دنيای دیگری 

متفاوت از محيط فعلی انتقال می یابد و از شرایط منفی دور می شود.
قصه گویی منحصر به انسان است، اما درباره تأثير روان شناختی روایت های داستانی 
بر سالمتی، بررسی های اندكی انجام شده است. اولين بررسی درباره كودكان بستری 
در بيمارســتان نشان داد كه ۳0 دقيقه داستان گویی باعث افزایش احساسات مثبت و 
كاهش درد خواهد شد. محققان گمان می كنند، تأثير مثبت داستان سرایی ممكن است 

با چيزی به عنوان انتقال روایت مرتبط باشد.
بر اساس نتایج بررسی محققان برزیلی درباره كودكان بستری در بخش مراقبت های 
ویژه )ICU(، داستان سرایی ممكن است روشی ساده و ارزان )بدون دارو( برای تقویت 
احساســات مثبت و كاهش ميزان درد باشد. خواندن داستان برای كودكان در بخش 
ICU به مدت ۲۵ تا ۳0 دقيقه باعث كاهش سطح هورمون كورتيزول بزاقی و افزایش 
هورمون اكسی توسين و تغييرات مثبت عاطفی خواهد شد. با توجه به اینكه همه گيری 
به نوعی به ICU شباهت دارد، به این معنا كه افراد بسيار مضطرب هستند و نمی دانند 
كه چه زمانی اوضاع بهتر خواهد شد، می توانند از قصه گویی برای كاهش استرس در 

این شرایط استفاده كنند.
نمرات درد گزارش شــده كودكان بستری در بخش ICU در مقياس درجه بندی درد، 
بعد از شــنيدن داستان به طور متوســط ۲.۷0 نمره )از ۳.۸۵ به 1.1۵( كاهش یافت و 
ایــن كاهش برای افراد گروه كنترل، تنها 1.۵4 واحد )از ۳.۷۲ به ۲.1۸( بود. همچنين 
قصه گفتن دو برابر موثرتر از كنترل فعال در افزایش هورمون اكسی توسين و كاهش 
سطح هورمون كورتيزول بود. ســطح هورمون اكسی توسين شركت كنندگان در این 
بررسی پس از ۲۵ تا ۳0 دقيقه گوش دادن به یک داستان در مقایسه با انجام بازی های 
معمایی، به طور متوسط ۹ برابر نسبت به پنج برابر افزایش را نشان می داد. عالوه براین، 
ميزان كورتيزول كودكان بستری در ICU با خواندن داستان به طور متوسط ۶0 درصد 

نسبت به كودكان با انجام بازی های معمایی بود كه كاهش ۳۵ درصدی را داشتند.

روشی ساده در 
کاهش استرس همه گیری
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خواندنی

خربخوان

چرا غذای رستوران های گران 
قیمت اینقدر کم است؟

اگر خودتان هم تجربه اش را نداشــته اید، شاید از 
دیگران شــنيده یا در فيلم ها دیده باشــيد كه در 
رستوران های گران قيمت گاهی حجم غذایی كه 
ســرو می شود هيچ تناســبی با قيمت نجومی آن 
ندارد. این مســأله بی دليل نيست و ما هم در این 
مطلب می خواهيم ببينيم چرا غذای رستوران های 

گران قيمت اینقدر كم است.
۱- مواد به کار رفته در غذا گران قیمت اند ��

بسياری از رستوران های گران قيمت غذاهایی سرو 
می كنند كه مواد آن ها با دقت زیادی انتخاب شده 
اســت. وقتی در تهيهٔ غذا از مواد باكيفيتی استفاده 
می شود كه ممكن است وارداتی هم باشند، عجيب 
نيست كه حجم غذا را كم كنند تا قيمت نهایی آن 

مقرون به صرفه تر باشد.
۲- غذاهای کم حجم شیک ترند ��

حجم غذا وقتی كم باشد، تزئين آن راحت تر است 
و احتمااًل به چشــم مشتری شــيک تر می آید و از 
آن لذت می برد – اول با چشــم ها و سپس با حس 

چشایی اش.
۳- می توانید از همهٔ غذاها کمی بچشید ��

اغلب رســتوران ها معمواًل ســه دســت غذا سرو 
می شود – پيش غذا، غذای اصلی و دسر. ما گاهی 
تنهــا غذای اصلی را ســفارش می دهيــم. اما در 
رستوران های گران قيمت، تعداد این غذاها ممكن 

است به 1۲ نوع مختلف برسد.
این 1۲ دست شامل فينگر فود، پيش غذا، سوپ، 
ســاالد، ماهی، غذای اصلی اول، پاک كننده كام 
)غذا یا نوشيدنی ای با طعم خنثی كه باقيماندهٔ مواد 
غذایــی را از زبان خارج می كنــد و اجازه می دهد 
طعم های جدید را با دقت بيشــتری ارزیابی كند(، 
غذای اصلی دوم، پنير، دســر و یک نوشــيدنی/ 
شــيرینی. فكر كنيد اگر همهٔ این غذاها در اندازهٔ 
عادی سرو می شدند چطور باید آن ها را می خوردید. 
به همين دليل اســت كه در رســتوران های گران 
قيمت حجم غــذا را كمتر می كنند تا از هر چيزی 

بتوانيد كمی بچشيد.
۴- هر غذایی یک اثر هنری از آشپز است ��

یک غذای فرانســوی به نام Gargouillou هست 
كه از دســت كم 1۶ سبزی مختلف تهيه می شود 
كه جداگانه پخته می شوند. این غذا به مانند یک اثر 
هنری تزئين می شود و هر مشتری ای كه چشمش 
به این اثر قابل احترام در بشقاب بيافتد به طور حتم 

تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
حاال فرض كنيد بخواهيد در یک بشقاب پر از غذا، 
همهٔ این ســبزیجات كوچک را به شــكل زیبایی 
بچينيد. احتمــااًل به لحاظ زیبایی شناســی چيز 
خوشــایندی از آب در نخواهد آمد. به همين دليل، 

آشپزها ترجيح می دهند حجم غذا را كم كنند.
۵- یک به یک لقمه هایتان در خاطرتان باقی خواهد  ��

ماند و از خوردن غذا خسته نمی شوید
اولين لقمه های هر غذایی بهترین آن ها هســتند. 
چون هر چه بيشتر غذا بخورید حساسيت پرزهای 
چشایی تان كمتر می شود. آشپزها با آگاهی از این 
مسأله، تمركز خود را به جای كميت غذا، بر روی 

كيفيت آن می گذارند.
وقتی حجم غذا كم باشــد، معمــواًل از تک تک 
لقمه های غذا لذت بيشتری می بریم، در حالی كه 

حجم زیاد غذا خسته مان می كند.
۶- حس مرغوب و باکیفیت بودن به غذا می دهد ��

شركت در یک رویداد اختصاصی یا به دست آوردن 
چيزی كه مقدار محدودی از آن توليد شــده از آن 
چيزهایی اســت كه به بعضــی از ما حس غرور و 
افتخــار می دهد. اینكه مــی گویند »هر چه كمتر 
بهتــر« و »چيزهای خوب نایاب اند« كاماًل در این 

مورد صدق می كند.
بنابراین عجيب نيســت دسترســی به مكان ها و 
غذاهــای مجلل همــان احســاس را ایجاد كند، 
بــه خصوص زمانی كه غذا حــاوی مقادیر اندكی 
از موادی باشــد كه به تصــور ما از كيفيت باالیی 

برخوردارند.
۷- نامتعارف است و توقعمان را باال می برد ��

وقتی حجم غذای درون بشــقاب كم باشــد دليل 
آن برایمان سؤال می شود. وقتی قرار باشد چندین 
غذای مختلف را بچشيد حتماً كنجكاو می شوید كه 
بدانيــد غذای بعدی چگونه خواهد بود. این توقعی 

كه در شما شكل می گيرد بسيار جالب است.

خربخوان

کدام سلبریتی ها افسردگی را 
شکست داده اند؟

انگار بســياری از ما در بسياری از مواقع فراموش 
می كنيم كه ســلبریتی ها هم انســان هستند و با 
همان مشكالت جســمی و روانی درگير می شوند 
كه برای من و شــما پيش می آید. هرچند رسيدن 
به موفقيت و برخورداری از وضعيت مالی مناسب 
اتفاقات مثبتی در زندگی محسوب می شود، اما نباید 
فراموش كنيم كه تقریباً تمام این سلبریتی ها صرف 
نظر از حرفه و ميزان موفقيتشان، برنامه كاری به 
شدت شــلوغی دارند و تماشا شدن مستمر توسط 
مخاطبــان و پاپاراتزی ها هــم كمكی به وضعيت 

نمی كند.
۵. بریتنی اسپیرز ��

شاید بســياری از عالقمندان به پاپ سال ۲00۷ 
و مجموعه اتفاقات ناخوشــایندی كه برای بریتنی 
می افتــاد را بــه یــاد بياورنــد. در آن زمان همه 
روزنامه های زرد پر بــود از اخبار كارهای عجيب 
بریتنی، از تراشيدن موهای سرش گرفته تا حمله 

به یک پاپاراتزی با چتر.
حقيقت ماجــرا، اما این بود كه ســروكله زدن با 
یک طالق كه به شــدت عمومی شده بود و البته 
افسردگی كهنه ای كه هيچ وقت درمان نشده بود، 
همه و همه بریتنی را به دامن یک افسردگی فلج 
كننده سوق می داد. بریتنی در همان سال ها به یک 
مركز تــرک اعتياد رفت و با كمک گرفتن از افراد 
متخصص در زمينــه بيماری های روانی بر خالف 
تصور همه ما حاال قدرتمندتر از هميشــه بازگشته 

است.
۴. کیتی پری ��

كيتی پری در ســال ۲01۷ به ســبب برنامه كاری 
به شــدت شــلوغ و البتــه از دســت دادن حریم 
خصوصی اش به دليل شهرت زیاد، به دام افسردگی 
افتاد. در این راه البته حضور اورالندو بلوم به عنوان 
شریک زندگی كمک زیادی به كيتی كرد تا بتواند 
دوباره كنترل زندگی اش را به دســت بگيرد. كيتی 
پری درباره آن زمــان می گوید:» در آن زمان آماده 
بودم هرچيــزی را امتحان كنم از جلســات تراپی 
گرفته تا امتحان كردن پروســه هافمن. حاال كه به 
گذشــته نگاه می كنم 1۲ سال زندگی پيش چشم 
همه دنيا كاری غيرممكن به نظر می رسد و معتقدم 
من هم به عنوان یک انســان در این راه اشتباهاتی 
مرتكب شده ام، اما هنوز دست از تالش برنداشته ام.«

۳. ادل ��
ادل نمونه دیگری از افســردگی پــس از زایمان 
محســوب می شــود. این خواننده فوق العاده پس 
از تولد پسرش در ســال ۲01۲ به شدت احساس 
ناخوشــی و بيماری می كــرد. ادل اعتقاد دارد این 
افســردگی به خيلی پيش تر و زمانی كه او در 10 

سالگی مادربزرگش را از دست داد، بازمی گردد.
ادل بــه ونيتی فر می گوید:« به نظرم من یک نيمه 
تاریک دارم و در تمام زندگی مستعد دچار شدن به 
افســردگی بودم. فكر می كنم هميشه یک قدم با 
افسردگی فاصله دارم و گاه با یک لغزش به دامش 

می افتم و یا از آن خارج می شوم. »
۲. آلن دجنرس ��

اینكه چهره یكی از موفق ترین تاک شــوهای دنيا 
باشــيد، لزوماً به این معنی نيســت كه از زندگی 
لذت می برید. درحقيقت همه چيز به ســال 1۹۹۸ 
بازمی گــردد. زمانی كه آلن به دليل صحبت درباره 
زندگی خصوصی اش، حرفه و برنامه محبوبش را از 
دست داد و پس از آن برای سال ها مجبور بود انواع 

تهمت ها و توهين ها را تحمل كند.
آلن البته در مقابل این فشارها نشكست بلكه قوی تر 
شد و حاال او یكی از محبوب ترین شخصيت های 

رسانه ای دنياست.
۱. جان هم ��

 )Mad Men( ســتاره ســریال درام مردان دیوانه
اندكی پس از از دســت دادن پدرش به افسردگی 
دچار شد. البته او در آن زمان تنها ۲0 سال داشت 
و هنوز كسی او را به عنوان یک بازیگر هاليوودی 
نمی شناخت. جان هم بعدها آشكار كرد كه در آن 
زمان و تا پيش از گرفتن تصميم مبنی بر شــروع 
درمان، گاه روزهای بســيار زیــادی را تنها با دراز 

كشيدن و خوابيدن می گذرانده است.

بــه دنبال حضور ســپيده شبســتری، 
همسر عبدالناصر همتی به نمایندگی از 
همسرش در رســانه ملی، تأثير حضور 
همســران كاندیداها در بستر انتخابات 

بررسی شد.
پوشــش و بيانــی متمایز با همســران 
مسئوالن كشور دارد. با یک روسری آبی 
رنگ و نگاهی مطمئن رو به روی مجری 
برنامه خبری نشسته و از خصوصيات و 
توانمندی های همسرش به عنوان یكی 
از كاندیداهای ریاست جمهوری می گوید. 
سپيده شبســتری تصویر زنی مدرن و 
تحصيل كرده را برای مخاطبان ترسيم 
می كند كه حضورش به عنوان نماینده و 
نزدیک ترین فرد به عبدالناصر همتی در 
یک گفت وگوی خبری، می تواند قاصد 

یک پيام مثبت به جامعه باشد.
در واقع همتی از این مجال برای معرفی 
دیدگاه خود به »مسئله زنان« و اقدامات 
خود در راســتای »ارتقای جایگاه زنان« 
بــه عنوان بخش كثير و مؤثر اجتماع به 
درستی استفاده كرد. مجالی كه پيش از 

بارها مورد  نيــز  او 
استفاده نامزدهای 
جمهوری  ریاست 

قرار گرفت.
سال ۸۸، نخستین  ��

رسمی  حضور 
همسران

آشــناترین  شاید 
حضور  از  تصویر 
رجال  همســران 

سياســی در انتخابات برای عموم مردم، 
مربوط به سال 1۳۸۸ باشد. زمانی كه در 
دهمين دوره این كارزار، زهرا رهنورد در 
كنار ميرحسين موسوی حضور پيدا كرد و 
فاطمه كروبی دوشادوش مهدی كروبی 
ایستاد و رئيس ستاد او شد. همراهی كه 
از آن سال های حضور در صحنه سياست 
تا این روزهای سكوت و حصر همچنان 
ادامه دارد. البته در آن ســال، محســن 
رضایی هم با همراهی همســرش برای 
نام نویســی انتخابات به وزارت كشــور 
رفت كه البته حضور او در همين مرحله 
خالصه شــد. با این حــال این حضور 
مؤثر همسران، بستری تازه ساخت و در 

انتخابات دوره یازدهم نيز تكرار شد.
 اگرچه همســر رئيس جمهور در ایران 
برخالف برخی كشورها، یک »عنوان« 
مرســوم در عرصه سياســت به شمار 
نمی رود ولــی تأثير این زنان بر اقدامات 
رئيس جمهور انكار ناپذیر است. امروز و 
در حالی كه شمارش معكوس انتخابات 
1400 آغــاز شــده، با حضور ســپيده 

شبستری، همســر عبدالناصر همتی در 
صدا و ســيما، نگاه به نقش همســران 

كاندیداها دوباره پررنگ شده است.
معصومه خدنگ، همسر محسن رضایی ��

محســن رضایی از طریق امام جماعت 
مســجد احمدیــه نارمک و بــه عنوان 
عضوی از خانواده ای انقالبی با همسرش 

آشنا شد و ازدواج كرد.
دور  خدنــگ 
هياهــوی  از 
ی  ليت هــا فعا
عنوان  به  سياسی 
در  خانــه دار  زنی 
همســرش  كنار 
ایســتاد و حتــی 
مشــكوک  مرگ 
نيــز  پسرشــان 
در  خللی  نتوانست 
حمایــت او از رضایــی وارد كند.. نام و 
چهره این زن، اولين بار پس از حضورش 
در كنار محسن رضایی برای ثبت نام در 

انتخابات ۸۸ شناخته شد.
فاطمه سجادی، همسر سعید جلیلی ��

برخالف جليلی كه نه تنها برای ایرانيان 
بلكه به عنوان مذاكره كننده ارشد ایران در 
مسئله اتمی برای خارجی ها نيز شناخته 

شده اســت، همسر او 
به دليل دور بودن 
سياسی  فضای  از 
ميان مردم چندان 
شــده  شــناخته 
فاطمه  نيســت. 
سعيد  و  سجادی 
ســال  در  جليلی 
یكدیگر  با   1۳۷1
كردنــد.  ازدواج 

قانون،  گزارش  طبق 
سجادی كه دانش آموخته رشته پزشكی 
است، برخالف دیگر همسران كاندیداها 
حاشيه نشــينی را به حضور در محافل 

تبليغاتی ترجيح داده است.
جمیله علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی ��

انتخابات ریاســت  در دوازدهمين دوره 
جمهــوری، فيلمی تبليغاتــی از زندگی 
ابراهيــم رئيســی، كاندیدای ریاســت 
جمهوری آن سال منتشر شد كه او در آن 
برای اولين بــار از زندگی خصوصی اش 
گفت. همسر او، جميله علم الهدی، فرزند 

امام جمعه مشهد و 
دانشگاه  استادیار 
بهشتی  شــهيد 
است. جميله علم 
الهدی در ســال 
گفــت  در  و   ۹4
و گو بــا یكی از 
خبرگزاری هــای 
رئيســی،  حامی 
كه  كــرد  اظهار 

پس از تصميم به كاندیداتوری همسرش، 
فرزندانشــان به گریه افتادند و او نيز در 
بيمارستان بستری شد. البته این گفت و 
گو بعدها از خروجی رسانه ها حذف شد. 
او نيز مانند همســر سعيد جليلی چندان 
عالقــه ای به حضور در محافل تبليغاتی 

انتخابات ندارد.
معصومه پاکتچی، همسر علیرضا زاکانی ��

اعــالم  زمــان  از 
ی  ر تــو ا ید ند كا
حواشــی  زاكانی 
او شدت  پيرامون 
تيتر  از  گرفــت. 
“یک همســر در 
یک  دارم  تهران 
همسر در قم” كه 
زاكانی  از  نقل  به 
در خبرگزاری های 
مختلــف دســت به 
دست و بعد از سوی نزدیكان او تكذیب 
شد تا ماجرای تحصيل دختر او در لوزان، 
كه به ادعــای زاكانی، بورس تحصيلی 

شده اســت! همســر زاكانی اما، دارای 
تحصيالت سطح ۳ حوزه علميه است كه 
ســاليان متمادی در مدیریت حوزه های 
علميه خواهران استان تهران مشغول به 

فعاليت بود. 
وی از ســال 1۳۸۶ مســئوليت واحــد 
بنياد فرهنگی حضرت مهدی  خواهران 
موعــود را عهــده دار بــوده و تندیس 
مهدی یــاوران را در همایش بين المللی 
دكتریــن مهدویت در زمينه مدیریت در 

سال ۹1 دریافت كرده است.
سپیده شبستری، همسر عبدالناصر همتی ��

شبستری پيش از آن كه به نمایندگی از 
همســرش در گفت و گوی ویژه خبری 
حاضر و برای مردم شــناخته شود، دوم 
اسفند 1۳۹۸ همراه با همتی در یكی از 
مدارس تهران هنــگام رأی دادن دیده 
شد. بازتاب مثبت همراهی او با همسرش 

در كارزار انتخابات هنوز ادامه دارد.
همسران ناشناخته دیگر کاندیداها ��

همسر اميرحســين قاضی زاده هاشمی، 
چهره ای كمتر شناخته شــده در عرصه 
و  اجتماعــی  امــور 
سياسی است كه با 
تالش های  وجود 
بــرای  بســيار 
كســب اطالعات 
بيشــتر و دقيق تر 
توضيــح  بــرای 
در  ایشــان  نقش 
زندگی هاشمی به 
نتيجه ای نرسيدیم. 
در  خود  زاده  قاضــی 
مصاحبه ای درباره آشــنایی با همسرش 
می گوید كه در دوره دانشــجویی همسر 
یكی از هم دانشــكده ای هایش كارمند 
اداره بهداشــت بود و با مــادر خانم او 
آشنایی داشــت و این باب آشنایی او و 

همسرش شد.
همسر محسن مهر عليزاده نيز چهره ای 
ناآشناســت. به نظر می رسد مهرعليزاده 
نيز چندان به آشنا شدن این چهره برای 
مــردم مایل نيســت. او در مصاحبه ای 
اظهار كــرده كــه در ســال 1۳۵۹ با 
همســرش ازدواج كرد و مهریه او هزار 

تومان به همراه تعليم سوره صف بود. 
در نهایت آنچه مســلم است اینكه روز 
۲۸ خرداد، عالوه بر اینكه در سرنوشت 
مردم ایران تأثير مهمی خواهد گذاشت، 
مســيری تازه را در زندگی هفت تن از 

زنان این مرز و بوم رقم خواهد زد.
زنانی كه هركدام اميدوارند همسرانشان 
را به عنــوان رئيس جمهور آینده ایران، 

بدرقه و راهی ساختمان پاستور كنند.

زنانی که امیدوارند همسرانشان رئیس جمهور آینده ایران شوند

از همسراِن نامزدهای ریاست جمهوری چه می دانید؟

اپيزود ویژه سریال Friends همان تجدید دیداری بود كه بسياری منتظرش بودند و 
 Friends: The Reunion بعد از گذشت 1۷ سال باالخره رخ داد. نظرها دربارهٔ اپيزود
بسيار متفاوت اســت. بعضی جيمز كوردن را به خاطر خراب كردن این تجدید دیدار 
به باد انتقاد گرفته اند، بعضی اما از گرد هم آمدن دوبارهٔ بازیگران این سریال محبوب 
كاماًل راضی بوده اند. اما این تجدید دیدار برای خود ســتارگان سریال تجربهٔ عجيبی 
بود و حاال جنيفر آنيســتون آن را به »وارد آمدن ضربه ای ناگهانی به قلب« تشــبيه 
كرده اســت. این بازیگر ۵۲ ســاله كه نقش »ریچل گرین« را در این سریال خاطره 
انگيز برعهده داشــت از احساس خود نسبت به برگشت بعد از نزدیک به دو دهه به 
همان دكوری گفته كه فعاليت حرفه ای او از آنجا شــكل گرفت. او در اینباره گفت: 
»یک جورهایی مثل این بود كه یک دفعه یک ضربه به قلبتان بخورد. فكر می كنم 
برای همه مان اینطور بود. حتی كورتنی. گریه مان گرفته بود.« آنيســتون همچنين 
توضيح داد كه او و همبازی هایش چطور در مواجهه با وسایلی و دكوری كه به سریال 
اصلی تعلق داشت توانستند بر احساسات خود غلبه كنند. او در ادامه گفت: »خودمان 
رمانتيكش كرده بودیم اما یادتان باشــد كه ما از بعد از قســمت آخر سریال دیگر به 
آنجا نرفته بودیم. آن روز هم روز خيلی خاصی بود چون داشتيم با چيزی خداحافظی 
می كردیم كه دلمان نمی خواست.« »ولی می دانستيم كه دیگر وقت خداحافظی است. 
زندگی مان پيش رویمان بود. ما آینده مان را پيش رویمان داشــتيم.« آنيستون دربارهٔ 
این تجدید دیدار گفت: »تقریباً مثل این بود كه زمان از حركت ایستاده باشد و ما در 
زمان سفر كرده باشــيم. خوبی هایی در آن بود اما قلبمان هم شكست.« این بازیگر 
مشــهور پس از به پایان رسيدن ســریال Friends در فيلم های موفق زیادی نقش 
آفرینی كرد. اما او خود اذعان می كند كه حتی حاال هم برایش بسيار دشوار است كه 
بگوید ســریال Friends چه جایگاهی برای او دارد. آنيستون در اینباره گفت: »واقعًا 
برایم ســخت است كه بخواهم در قالب كلمات آن را بيان كنم. فقط می توانم بگویم 
كه همهٔ قلبم را پر كرده اســت.« »آن ميزان عشــقی كه مردم نسبت به این شش 
شخصيت دارند واقعاً چيزی نيست كه بتوانيد ارزش آن را توضيح دهيد. وقتی یاد آن 
همه شادی ای می افتيد كه این سریال به مردم بخشيده، می فهميد چقدر چيز ویژه ای 

است كه جزئی از آن بوده اید.«

 :Friends جنیفر آنیستون درباره قسمت ویژه سریال
»مثل سفر در زمان بود«

سه مادربزرگ یک خانواده به دیدار فرزند 
تازه به دنيا آمدهٔ خانواده رفتند و به این 
ترتيب ۵ نسل از این خانواده برای اولين 

بار گرد هم جمع شدند.
آليشــا آلموند، زن ۲۳ ســالهٔ انگليسی، 
جدیدترین عضو خانوادهٔ خود، رونی مور 

را ۲ ماه قبل به دنيا آورد.
اما محدودیت هــای كرونایی به این معنا 

بود كه هيچ كدام از مادربزرگ های این پسر تازه به دنيا نمی توانند او را از نزدیک 
ببينند و به دور هم جمع شوند.

مادربزرگ مادربزرگ رونی كه قباًل در فروشگاهی در لندن فروشندگی می كرد و 
حاال ۸۵ سال دارد می گوید دیدار با او رؤیایی بود كه به حقيقت پيوست.

بعد از او، مادر مادربزرگ رونی، كيم اســترتون ۶4 ساله، یک آشپز مهد كودک 
است كه با مادر خود در لندن زندگی می كند.

مادر آليشا، كلر اسكات 44 ساله كه معلم پيش دبستانی است و حاال برای اولين 
بار مادربزرگ شده هم برای دیدار با رونی به آن ها پيوسته است.

كلر می گوید: »روی ابرها سير می كنيم. خيلی خوشحاليم.«
»تا حاال از كســی نشنيده ام كه پنج نسل از خانواده شان باشد، حداقل این دور و 

بر. فكر می كنم چيز فوق العاده ای به حساب بياید.«
»راستش را بخواهيد اصاًل فكر نمی كردم این اتفاق بيافتد.«

»قبل از كریسمس معلوم شد مادرم سرطان گرفته و حاال كاماًل خوب شده است. 
ولی یک زمانی فكر می كردیم از پسش برنمی اید.«

»می خواهيم همه مان خرابكاری های بچه را تميز كنيم. سال ها تجربه از عوض 
كردن پوشک داریم. پس باید كمک كنيم. قرار است فرصتی باشد برای تحكيم 

روابط خانوادگی مان.«
برای رونی اســم پدربزرگش را انتخاب كرده اند كــه دو هفته پيش از تولد او از 

دنيا رفت.

گرد هم آمدن ۵ نسل از یک خانواده
برای اولین دیدار با نبیره
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بازار مالی

خربخوان

بانک مرکزی سفارش فروش اوراق 
مالی اسالمی بانک ها را رد کرد

بانک مركزی با سفارش فروش اوراق مالی اسالمی 
چهار بانک و یک موسســه اعتباری برای كاهش 
نقدینگی موافقت نكــرد. به دنبال اطالعيه چهارم 
خرداد 1400 مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت دار 
اوراق مالی اسالمی دولتی در عمليات بازار باز، چهار 
بانک و یک موسسه اعتباری، سفارش فروش اوراق 
مالی اسالمی دولتی در قالب توافق بازخرید )ریپو( 
را تا مهلت تعيين شده و در مجموع به ارزش ۶۳.۲ 
هزار ميليارد ریال از طریق سامانه بازار بين بانكی به 
بانک مركزی ارســال كردند. براساس این گزارش 
با توجــه به پيش بينی بانک مركــزی از وضعيت 
نقدینگی در بازار بين بانكی، موضع عملياتی بانک 
مركزی در این هفته كاهش نقدینگی بود. از این رو، 
بانک مركزی با سفارش های ارسال شده بانک های 
متقاضی موافقت نكرد. از ســوی دیگر، معامالت 
مربوط به ســر رسيد قراردادهای توافق بازخرید دو 
هفته قبل به ارزش ۲۸.1 هــزار ميليارد ریال، روز 
گذشته انجام شد. براســاس اعالم بانک مركزی 
عالوه بر عمليــات بازار باز، در هفته منتهی به 10 
خرداد امســال، هيچ یک از بانک ها و موسسه های 
اعتبــاری از اعتبارگيری قاعده مند )توافق بازخرید( 
اســتفاده نكردند. بانک ها و موسسه های اعتباری 
غيربانكی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
از اعتبارگيری قاعده مند )دریافت اعتبار با وثيقه از 
بانک مركزی( مشــروط به در اختيار داشتن اوراق 
مالی اســالمی دولتی و در قالب توافق بازخرید با 
نرخ سود ســقف داالن )۲۲ درصد( استفاده كنند. 
همچنيــن در هفته منتهی به 10 خرداد ۲۳.۲ هزار 
ميليارد ریال اوراق مالی اســالمی دولتی متعلق به 
بانک مركزی توســط كارگزاری این بانک در بازار 
ثانویه فروخته شــد. براســاس این گزارش بانک 
مركزی در چارچــوب مدیریت نقدینگی مورد نياز 
بازار بين بانكی ریالی، عمليات بازار باز را به صورت 
هفتگی اجرا می كند. در عمليات بازار باز، سه عضو 
نقش اصلی دارند؛ بانک مركزی، دولت و بانک ها. 
در این بــازار، بانک ها در پایان هــر روز به دنبال 
كنتــرل ميزان نقدینگی خود بــوده كه در صورت 
داشتن كسری باید به دنبال تزریق پول باشند و در 
صورت داشتن مازاد ذخایر، باید آن را تعدیل كنند. 
نقش بانک مركزی در این بازار این اســت كه به 
عنوان عضو و مدیر بازار، مسوول اجرای امور است 
با خرید و فــروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد 
اقدام به كنترل نقدینگی در سيستم بانكی می كند و 
هم زمان با این عمل، رشد اقتصادی و كنترل تورم 
را نيز پيش می برد. تا پيش از این بانک های كشور 
برای كنترل و تعدیل نقدینگــی خود به بازار بين 
بانكی مراجعه كرده و بر اساس نرخ سود بازار بين 
بانكی اقدام به تقاضا یا عرضه ذخایر خود می كردند. 
اگر بانكی با كسری ذخایر مواجه بود با مراجعه به 
بازار بين بانكی با تقاضای افزایش ذخایر، از بانک 
مركزی تســهيالت گرفته و به ایــن نهاد بدهكار 

می شد.

شعار سال ۱۴۰۰ شرکت بیمه آسیا 
اعالم شد

مدیرعامل بيمه آســيا شعار ســال 1400 شركت 
بيمه آسيا را » توســعه بازار، رفع موانع فروش با 
محوریت بيمه های زندگی « اعالم كرد. مســعود 
بادین، نایب ریيس هيات مدیره و مدیر عامل بيمه 
آسيا درنشستی با سرپرستی، روسای شعب و شبكه 
فروش منطقه چهار بيمه آسيا در مشهد مقدس با 
اشاره به اهميت نعمت سالمتی و امنيت، حضور در 
انتخابات را وظيفه شرعی و قانونی و تأمين كننده 
امنيت دانسته و ضمن دعوت از كاركنان بيمه آسيا، 
به حضور فعال در انتخابات تاكيد كرد. نایب ریيس 
هيات مدیره بيمه آسيا تصریح كرد: در پایان سال 
1400 عملكرد شعب و مناطق بيمه آسيا، بررسی و 
با توجه به شاخص های تعيين شده بهترین منطقه 

و استان و شعبه معرفی و تشویق خواهند شد.

 امکان فعالیت در بورس با 
نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل

به منظور جلب رضایت مشتریان و افزایش مزیت 
برای فعاالن بازار ســرمایه خدمــات نوین در نرم 
افزار فام ارائه می شــود. این موسسه برای رضایت 
و سهولت در بازار ســرمایه اقدام به ارائه خدمات 
متنوعی در نرم افزار فام نموده اســت.  متقاضيان 
محترم می توانند با نصب نرم افزار فام از خدماتی 
از قبيل احراز هویت الكترونيكی ســجام، خدمات 
كارگزاری ملل پویا، ثبت نام سجام، سامانه مشاهده 
و فروش ســهام عدالت، درگاه یكپارچه ذینفعان 
 بازار سرمایه و صندوق سرمایه گزاری اعتماد ملل

بهره مند شوند.

خربخوان

هر فرد چند کارت هدیه 
می تواند بگیرد؟

سقف صدور كارت هدیه در تمام بانک ها معادل دو 
ميليون تومان است كه با مراجعه به كيوسک، هر 
فرد در طول شــبانه روز می تواند پنج كارت هدیه 
دریافت كند اما شرایط و ميزان دریافت این كارت 

با مراجعه به شعب بانک ها متفاوت است.
این اواخر گفته هایی از ســوی مشتری یک بانک 
خصوصی مطرح شــد كه برای دریافت 10 كارت 
هدیه به شــعبه مراجعه كرده اما موفق به دریافت 

آن نشده است.
پس از طرح این موضوع، پيگيری ها نشــان داد 
كه در هر شــبانه روز هر فرد حقيقی با مراجعه به 
كيوسک بانک ها می تواند معادل پنج كارت هدیه 

دریافت كند.
همچنين، در برخی از مؤسسات اعتباری دریافت 
وجه برای صدور كارت هدیه به صورت غيرشتابی 
امكان پذیر اســت اما كارت هدیــه ای كه بدون 
مراجعه به شــعب و غير حضوری صادر می شود 
برای جلوگيری از كالهبرداری های احتمالی پنج 

روز بعد از صدور امكان انجام تراكنش دارد.
عالوه براین، طبق آخرین بخشنامه بانک مركزی 
سقف صدور كارت هدیه معادل دو ميليون تومان 
است. اما برای پاسخ به اینكه آیا مراجعه حضوری 
به شعب برای دریافت كارت هدیه در طول شبانه 
روز با محدودیتی از نظر تعداد مواجه است یا خير؟ 
بانک شهر توضيح داد كه محدودیتی در این زمينه 
وجود ندارد و فردی كه نتوانسته است، 10 كارت 
هدیه دریافت كند ممكن است به شعبه ای مراجعه 
كرده باشــد كه سيســتم آن قدیمی بوده است و 

نمی توانسته این تعداد كارت را صادر كند.
از ســوی دیگر، طبق اطالعــات دریافتی اگر 
درخواست صدور كارت هدیه در شعبه از پنج تا 
بيشتر شود، باید كارمند بانک به خزانه نامه بزند 
تا ميزان مورد نظر صادر شود كه مقداری زمان 

می برد این فرآیند طی شود.
البته این نكته حائز اهميت است كه صدور تعداد 

كارت هدیه در بانک های مختلف متفاوت است.

با تسهیالت بانک توسعه تعاون؛
۱۰۰۰ دستگاه کامیون به ناوگان 
حمل و نقل کشور اضافه می شود

مدیر عامل بانک توسعه تعاون با بيان اینكه یک 
هزار دســتگاه كاميون با تسهيالت این بانک به 
ناوگان حمل و نقل كشــور اضافه می شود، گفت: 
تفاهم نامه بانک توسعه تعاون و ایران خودرو دیزل 

برای تحویل هزار دستگاه كاميون منعقد شد.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در مراسم امضای تفاهم نامه با شركت ایران خودرو 
دیزل در ســاختمان ميرداماد بانک اظهار داشت: 
اعطای تســهيالت جهت توســعه حمل و نقل و 
ناوگان بار بين شــهری از اقدامات چندین ســاله 
بانک توسعه تعاون به شــمار می آید و همكاری 
بانک با توليد كنندگان داخلی در این زمينه موجب 
تقویــت ناوگان با اســتفاده از محصوالت داخلی 

گردیده است.
وی افزود: براســاس تفاهم نامه با شــركت ایران 
خودرو دیزل، هزار دســتگاه انواع كاميون توليدی 
شركت با جامعه هدف مناطق فعال در حوزه معادن 
و كشــاورزی اســتان كرمان با تسهيالت بانک 
توسعه تعاون، به اشخاص حقيقی و حقوقی فعال 

در بخش حمل و نقل این مناطق ارائه می شود.
مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفت: این بانک 
برای پيشــبرد و اجرای این طرح 14 هزار ميليارد 
ریال در نظر گرفته اســت و هدف این اســت با 
همكاری مناسب طرفين، این ميزان نقدینگی به 
ناوگان حمل و نقل كشــور تزریق شده و ارزش 
افزوده مناسبی در سطح ملی و بين المللی حاصل 
گردد. وی خاطر نشــان كرد: تســهيالت بانک 
توســعه تعاون حدود ۷0 درصد قيمت كاميون را 
پوشش می دهد و به ازای هر كاميون تا مبلغ 14 
ميليارد ریال تســهيالت قابل پرداخت است، كه 

اقساط تسهيالت ۶0 ماهه با دو ماه تنفس است.

یكی از كاربران صرافی رمزارز كریپتولند 
كه خــود وكيل اســت، با بيــان آخرین 
پيگيری هــا از نماینده دادســتانی تهران 
گفت: نماینده دادســتانی اعالم كردند كه 
سعی ما این اســت كه در هفته های آتی 
نحوه پرداخت پول مردم مشــخص و این 

روند آغاز شود.
حامد اكبری ادامه داد: نماینده دادســتان 
اعالم كرده كه تمام تالش ما این است كه 
نحوه پرداخت به صورتی باشد كه حقی از 
كسی ضایع نشود، همچنين آقای نریمانی 
بازپرس پرونــده اظهار كرده اند كه بخش 
اعظم پول هــا قبل از انتخابات ریاســت 
جمهوری برگردانده خواهد شد و كاربران 

نگران نباشند.
نگهداری  �� سپاه  اطالعات  توسط  مردم  پول 

می شود
این وكيل در ادامه در پاســخ به ســؤال 
اقتصــاد ۲4 مبنی بر اینكه در حال حاضر 
پول مردم كجاســت، گفــت: بنا به گفته 
بازپرس پرونده و نماینده دادستان پول ها 
توســط اطالعات سایبری ســپاه جهت 
احتمالی در  از سوءاستفاده های  جلوگيری 
جایی امن ذخيره و سيو شده و تنها مشكل 
بر سر مسير بازگشت موجودی ها و نحوه 

انتقال است تا حق كسی ضایع نشود.
اكبری ادامه داد: خواسته كاربران كریپتولند 
این است كه مســئوالن به وعده هایشان 
هرچه زودتر عمل كنند. وعده ای كه دادند، 

این اســت كه قبل انتخابــات پول مردم 
پرداخت خواهد شد. پيش از این، فرصت 
10 روزه ای هم داده بودند كه طبق آن، از 

ابتدای هفته آینده این روند آغاز می شود.
اعتراض کاربران کریپتولند نسبت به طوالنی  ��

شدن زمان بازگشت پول
این كاربــر صرافی كریپتولنــد ادامه داد: 
هرچه روند بازگشت پول ها به تأخير بيفتد، 
خطر كالهبرداری كاربران این صرافی را 
بيشتر تهدید می كند، زیرا شاهدیم كه هر 
دو روز یک بار یــک روش كالهبرداری 

می آید.
اكبــری با بيــان اینكه كالهبــرداران با 
دادن وعــده به كاربــران صرافی به پی 
وی آن هــا مراجعه می كننــد، ادامه داد: 
بســياری از كاربران این تجربه را داشتند 
كه شخص كالهبردار به پی وی آن ها در 
تلگرام پيام داده و با بيــان اینكه از دفتر 

مالزی كرپيتولند است و می خواهد پول یا 
رمزارز آن ها را بازگرداند، خواهان دریافت 
اطالعات حساب، كارت و سایر مشخصات 

شده است.
کالهبرداران در کمین کاربران کریپتولند ��

این وكيل دادگســتری با بيان اینكه همه 
نسبت به سرمایه مسدودشده خود در این 
صرافی نگرانيم، ادامه داد: تاكنون پولی به 
كسی پرداخت نشــده بنابراین مردم آگاه 
باشــند و در دام كالهبرداران نيفتند. تنها 
راه برای دریافت پول و رمزارز مراجعه به 

سایت گرداب و ارسال مدارک است.
اكبری ادامه داد: در پی دســتگيری سينا 
اســتوی، مدیرعامل صرافی كریپتولند به 
اتهام اخالل در نظام اقتصادی كشــور از 
طریق رمزارز BRG و متعاقب آن بســته 
شدن ســایت صرافی توســط اطالعات 
ســایبری ســپاه جهت حفظ دارایی های 

كاربران و عدم اطالع رسانی رسمی موجب 
بروز موجــی از نگرانی ها در بين كاربران 
شــد و در خــالل بی اطالعــی كاربران 
عده ای افراد سودجو و كالهبردار روزانه با 
گرفتن مبالــغ گزاف به طرق مختلف و با 
دادن وعده بازگرداندن موجودی سعی در 
كالهبرداری از كاربران دارند و متاســفانه 
این موضوع به دليل عدم شــفاف سازی 
و اطالع رســانی مقامات مسئول در حال 

افزایش است.
آقای بازپرس پرونده کریپتولند به وعده خود  ��

عمل کنید!
این فرد ادامه داد: مــا از مقامات مربوطه 
خواهــش می كنيم بــه وعده هایی كه به 
كاربران دادند از جمله ســيو بودن تمامی 
موجودی كاربران و بازگرداندن آن ظرف 
روزهای آینده در مهلت های تعيين شــده 
عمل كنند تا موجب بی اعتمادی كاربران 

نشود.
اكبری در مورد آخریــن وضعيت پرونده 
كریپتولند گفــت: بازپرس پرونده با توجه 
به تخصصــی بودن موضوع بخشــی از 
تحقيقات را به اطالعات ســایبری سپاه 
محول كرده انــد تا پس از تهيه گزارش و 
احراز هویت كاربران و تعيين شدن شيوه 
پرداخت دســتور پرداخت را صادر كنند تا 
حقی از كســی ضایع نشــود و مدت این 
تحقيقات ممكن اســت كمی متغير باشد؛ 
ولی طبق آخریــن اطالعات دریافتی این 
مدت و پرداختی ها قبل از انتخابات ریاست 
جمهــوری خواهد بــود و كاربران نگران 

طوالنی شدن روند پرداختی ها نباشند.

علت تأخیر در بازگشایی کریپتولند چیست؟

بازار داغ کالهبرداری از کاربران کریپتولند

فعاالن حــوزه صنعت بيش از هر زمــان دیگری نگران 
مواجهه زودهنگام با كمبود برق هســتند و بيم آن می رود 
وزارت نيــرو با هدف تأمين برق خانگی، نســبت به قطع 
برق صنایع اقدام كند، در همين حال مسئوالن این حوزه 
صراحتــاً یكی از دالیل كمبود برق در كشــور را افزایش 
فعاليت استخراج كنندگان ارز دیجيتال در كشور می دانند و 
معتقدند این عامل در كنار افزایش دما و ... سبب شده است 
زودتر از هميشــه مشكل كمبود برق به چشم بياید. پيش 
از این تنها در اوج گرمای تابستان صنایع با مشكلی به نام 
كمبــود برق روبرو بودند. البته قطعی برق در برنامه وجود 
نداشت و با اعطای مشوق هایی توسط مدیریت شبكه به 
صنایع پرمصرف، مدیریت مصرف برق صورت می گرفت.

احسان صدر، رئيس انجمن نيروگاه های كوچک مقياس، 
صراحتاً اعالم كرده اســت: صنعت برق به شرایطی دچار 
شــده كه به جای تمركز به توســعه، با بسته متنوعی از 
مشوق ها و پاداش ها به ســراغ صنایع می رود و خواهش 
می كند تا در ســاعاتی توليــد را متوقف و مصرف برق را 
كم كنند تا وزارت نيــرو بتوان مصرف برق پایدار خانگی 

را تأمين كند. 
 از ســوی دیگر غالمعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی 
توانير با اذعان به اینكه تابستان بسيار سختی پيش روست، 
اعالم كرده است: استفاده غيرمجاز از برق برای استخراج 
رمز ارز نيز از جمله عواملی است كه باعث شده تراز توليد 

و مصرف به هم بخورد و منفی باشد. 
هر چند ریيس جمهور در روزهای اخير دســتور خاموشی 
ماینرها را صادر كرده است اما به نظر می رسد خطر قطع 
برق همچنان از ســر صنایع كم نشــده است. چرا كه در 
اولين اقدام عملی شركت سهامی برق منطقه ای در نامه ای 

خواستار كاهش مصرف صنایع شده است.
طبق آخرین آمارهای ارائه شده هشتاد درصد از گاز كشور 
و پنجــاه درصد از برق توليدی كشــور در بخش خانگی 

و تجاری مصرف می شــود و حاال استخراج رمزارزها، در 
قامــت مهمانی ناخوانده بحران را در حوزه مصرف انرژی 
در ایران پيچيده تر از قبل كرده اســت. شاید كمی عجيب 
باشــد اما یكی از مهمترین گلوگاه های بحران در بخش 
صنعت، اتفاقاً به حوزه انرژی باز می گردد. ایران با دارا بودن 
مقادیر عظيم ذخایر نفت و گاز در صدر فهرست دارندگان 
منابع انرژی در جهان قرار دارد و اتفاقاً انرژی ارزان قيمت 
یكــی از مزایای مهم ایران تلقی می شــود. همين مزیت 
یعنی انرژی ارزان و در دسترس، شرایط را برای استخراج 
كنندگان ارز در ایران مطلوب ســاخته اما اســتناد به چند 
آمار كوتاه نشــان می دهد عدم سياست گذاری درست در 
حوزه انرژی تا چه ميزان صنعت ایران را با مشــكل روبرو 

كرده است.
سهم صنعت سیمان از مصرف برق ��

آمارها نشــان می دهد مصرف برق كل كشور ۲۸۷.۳۷۸ 
ميليون كيلووات ســاعت است. از این ميزان مصرف برق 
صنعتی كشــور 104۲۹۶ ميليون كيلووات ساعت برآورد 
می شــود. به این ترتيب سهم ۲۶۲ هزار مشترک صنعتی 
در ایران از كل مصرف برق كشــور ۳۶.۳ درصد است. در 
سال 1۳۹۹، حدود ۷۹۲0 ميليون كيلووات ساعت برق در 
صنعت سيمان مصرف شده اســت كه این مقدار برابر با 
۲.۷۶ درصــد از كل برق مصرفی كشــور و ۷.۶ درصد از 
كل برق مصرفی بخش صنعت بوده اســت.. همين آمار 
اهميت انرژی الكتریكی در فرآیند توليد ســيمان را نشان 
می دهد. به بيان ســاده تر نتيجه كاهش حجم توليد در اثر 
قطع برق، افزایش قيمت ها در بازار آزاد اســت آن هم در 
شرایطی كه كارخانجات سيمان به صورت رسمی قيمت 
را افزایــش نمی دهند و این چنين اســت كه فعاالن این 
صنعت وارد بازی دو سر باخت می شوند. گرانی قابل توجه 
قيمت ســيمان در بازار آزاد به رغم رعایت قيمت مصوب 
از سوی كارخانه ها دليل این مدعاست. الزم به ذكر است 
كه در زمستان سال گذشته از تاریخ بيست و سوم دی ماه 
تا هجدهم بهمن ماه، با محدودیت و گاها با قطعی كامل 
برق مواجه بود و همين امر سبب شد ۵ ميليون تن سيمان 

توليد نشود و بازار سياه در كشور شكل بگيرد.
بحــران برق در حالی به صورتی جدی، صنایع كشــور از 
جمله صنعت سيمان را نشانه رفته است كه قيمت گاز نيز 
در ســال جاری افزایش 1.۲ برابری را تجربه كرده است. 
مصوبه كميســيون تلفيق مجلس شورای اسالمی نيز در 
واپسين روزهای سال گذشــته، بهای گاز مصرفی برای 
صنایع را از مترمكعبی 11۹ تومان به ۲۵0 تومان افزایش 
داده اســت. این بدان معنی اســت كه با توجه به مصرف 
روزانه در حــدود ۲۳ ميليون متر مكعــب گاز در صنعت 
سيمان، بهای گاز مصرفی صنعت سيمان از روزانه حدود 
۲ ميليارد و ۷00 ميليون تومان به بيش از ۵ ميليارد و ۷00 
ميليون تومان افزایش می یابد. در كنار این عامل، افزایش 
حقوق و دستمزد نيز هزینه های توليد را افزایش داده است. 
از این رو پيش بينی می شــود با قطع برق صنعت و ایجاد 
اختالل در فعاليت صنعت سيمان، هزینه های توليد بيش 
از پيش افزایش یابد. نكته مهم اینجاست كه قطع برق در 
ســال جاری تاثيری به مراتب مخرب تر از سال گذشته بر 
بازار سيمان به جا خواهد گذاشت. در سال گذشته، در زمان 

قطع برق، شــركت ها، كلينكر دپو شده حاصل از توليدات 
سالهای قبل را در اختيار داشتند و توانستند با تبدیل آن به 
ســيمان در روزهای قطع گاز از بروز بحران های شدید در 
بازار پيشــگيری كنند هر چند باز هم بازار سياه سيمان در 
كشور شكل گرفت اما در سال جاری به واسطه كمتر شدن 
موجودی كلينكر، قطع برق می تواند بازار سيمان را بيش از 

پيش تحت تاثير قرار دهد.
با توجه به وضعيت كنونی پيشــنهاد می شــود ۷0 درصد 
دیماند خریداری شــده از سوی شــركت های سيمانی در 
ســاعات اوج مصرف در اختيار آنها قرار گيرد و ۳0 درصد 
باقيمانده در ســاعات غير اوج مصرف، تخصيص یابد تا با 
عدم قطع برق، بحرانی متوجه صنعت و بازار سيمان نشود.

تهدید اشتغال به واسطه استخراج رمزارزها
صنعت سيمان ایران هم اكنون نيم درصد از توليد ناخالص 
ملی و ۳.۳ درصد از ارزش افزوده كل صنعت و بيش از ۲ 
درصد از اشتغال شاغالن كارگاه های باالتر از 10 نفر را به 

خود اختصاص داده است.
این صنعت در شــرایط فعلی بــرای ۲۵ هزار نفر به طور 
مســتقيم و بــرای بيــش از 1۵0 هزار نفر هــم به طور 
غيرمســتقيم شغل ایجاد كرده اســت. این در حالی است 
كه اشــتغال در بخش اســتخراج ارزهای رمزنگاری شده 
بسيار اندک است. بنا بر اعالم ریيس كارگروه بالک چين 
در كمييســون اقتصاد دیجيتال اتاق بازرگانی، نيروی كار 
مورد نياز برای یک مزرعه ۳000 دستگاهی استخراج ارز 
دیجيتال تنها ۶ تا ۹ نفر اســت. از سوی دیگر طبق اعالم 
مقامات وزارت نيرو بخش مهمی از استخراج كنندگان به 
صورت غيرقانونی نســبت به استخراج ارز دیجيتال اقدام 
می كنند. بررسی ها نيز نشان می دهد در اغلب كشورهای 
جهان اســتخراج كنندگان رســمی مزارع ارز دیجيتال را 
نزدیک به ســدها و نيروگاه های برق آبی و بادی و ... قرار 
می دهند تا برق مصرفی برای اســتخراج ارز دیجيتال از 
انرژی های پاک باشــد این در حالی اســت كه در ایران 
حتی این نكته نيز چندان مد نظر قرار نگرفته است. طبق 
آخرین برآوردهای صورت گرفته بيش از ۷4 درصد انرژی 
برای كاوش ارزهای رمزنگاری شده در دنيا از انرژی های 
تجدیدپذیر اســت در حالی كــه در ایران تنها به ميزان ۸ 

درصد از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده می شود.
وقتی برق به مانع تبدیل می شود ��

 نكته مهم اینجاســت كه اقتصاد ایران در آستانه رشدی 
دوبــاره قرار دارد و انتظار می رود در این دوران جدید برق 
مورد نياز برای رشد و توسعه صنعت در كشور فراهم شود.

 بدون تردید با پایان پاندمی كرونا از یک ســو و همچنين 
بهبود وضعيت اقتصادی از سوی دیگر رشد بخش صنعت 
از جمله صنعت سيمان گریزناپذیر است اما موتور محركه 

برای این رشد اكنون در دستان صنعت برق است.
رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال 1۳۹۹ طبق آمار ارائه 
شده از ســوی بانک مركزی در بخش بدون نفت برابر با 
1.۹ درصد بوده اســت. تردیدی نيســت كه اقتصاد ایران 
برای دستيابی به رشدی بيش از این ميزان خيز بردارد اما 
متاسفانه كمبود برق همچون مانعی جدی می تواند در این 
حوزه خودنمایی كرده و قطــع برق صنایع عماًل، حركت 

چرخ های صنعت ایران را كند خواهد كرد.

میناسادات حسینی
روزنامه نگار

حمله ارزهای 
دیجیتال به 
صنعت ایران

در حالی كه امســال از ســوی 
مقــام معظم رهبــری مد ظله 
العالی سال، »توليد، پشتيبانی ها 
و مانع زدایی ها« نام گرفته است 
اما صدای پای بحران، زودتر از 
هميشه به گوش فعاالن حوزه 

صنعت می رسد.

سید عباس حسینی
مدیرعامل سیمان تهران
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انرژی

گزارش

اوپک پالس سیگنال روشنی به 
بازار نفت خواهد داد؟

ایســنا: برای معامله گران نفت بزرگ ترین سؤال در 
بازار این اســت كه اوپک و متحدانش در ادامه سال 
ميالدی جاری با چه سرعتی توليدشان را احيا خواهند 
كرد و ممكن است در نشست هفته جاری وزیران این 

گروه به نشانه هایی برسند.
نماینــدگان اوپک پالس اظهار كردنــد: وزیران این 
گروه در نشست سه شنبه هفته جاری به نهایی كردن 
افزایش توليد برنامه ریــزی در دو ماه آینده خواهند 
پرداخت. اما مهمتر از همه ریاض و مســكو ممكن 
است به مرحله بعدی استراتژی خود كه احيای توليد 

روزانه ميليونها بشكه نفت خواهد بود، اشاره كنند.
از نظر تئوری شكافی بين عرضه و تقاضا وجود دارد 
كه با گشایش اقتصادها و افزایش تقاضا برای سوخت 
در نيمه دوم سال ميالدی جاری باید از سوی اوپک و 
متحدانش پر شود. با این حال این گروه همچنان باید 
ریســكهای مربوط به موجهای جدید شيوع ویروس 
كرونا در هند و كشــورهای دیگر و چشم انداز عرضه 

باالتر نفت ایران را سبک و سنگين كند.
روند احيای توليد روزانه ميليونها بشكه نفتی كه بيش 
از یک سال است فریز شــده، برای بازارهای نفت و 
درآمد توليدكنندگان سراسر جهان حائز اهميت است. 
مداخله اوپک بود كه به ریزش قيمت نفت در ســال 
ميالدی گذشته خاتمه داد و كمک كرد قيمتها امروز 

به مرز ۷0 دالر در هر بشكه صعود كنند.
بيل فارن پرایس، مدیر شركت تحقيقاتی انوروس و 
ناظر باســابقه اوپک اظهار كرد: انتظار می رود اوپک 
تصميمــی كه اول آوریل برای افزایش توليد تا پایان 
ژویيــه اعالم كرده بود را دنبال كند. پس از آن عمل 
متوازن نگه داشتن بازار بسيار ظریف و حساس خواهد 

بود و حس احتياط اوپک قطعی است.
بهبود تقاضا برای سوخت ��

با توجه به افزایش مصرف سوخت در آمریكا و چين 
و احيــای آن در اروپا، نماینــدگان اوپک پالس می 
گویند مطمئن هســتند كه می توانند حدود ۸40 هزار 
بشكه در روز در ژویيه به عرضه نفت اضافه كنند. در 
نتيجه افزایش توليد در مدت ســه ماه از مه تا ژویيه 
به بيش از دو ميليون بشــكه در روز می رســد. طبق 
نظرسنجی بلومبرگ، بازار به شكل گسترده روی این 

اقدام حساب كرده است.
منابع آگاه می گویند عربســتان سعودی اذعان دارد 
كــه در حال حاضر كمبود عرضــه ای وجود دارد كه 
باید تأمين شود. الكساندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسيه هم برآورد كرده كه در حال حاضر ميزان تقاضا 

یک ميليون بشكه در روز باالتر از توليد است.
اگرچه اوپک پالس امســال با تصميماتی كه گرفته 
بازار را غافلگير كرده اســت - زمانی كه بازار انتظار 
حفظ محدودیت عرضه را داشــته اســت توليدش را 
افزایش داده است و بالعكس – یک تصميم سرراست 
در روز سه شنبه توجهات را به حركت بعدی این گروه 

معطوف خواهد كرد.
هنگامی كه این افزایش توليد برنامه ریزی شــده در 
ژویيه كامل شــود، كشورهای اوپک پالس همچنان 
ظرفيت مازاد توليد قابل توجهی دارند كه به شــش 
ميليون بشــكه در روز معادل شش درصد از عرضه 

جهانی بالغ می شود.
تحت نقشه راهی كه یک سال پيش تهيه شد، اوپک 
پالس متعهد شــده است این ميزان توليد را تا آوریل 
۲0۲۲ فریز كند. با این حال این توافق با عجله در اوج 
بحران ویروس كرونا منعقد شــد و با آغاز درخواست 
مشــتریان برای نفت بيشتر به محک گذاشته خواهد 

شد.
معاملــه گران برای پی بردن به این كه اوپک پالس 
در برنامه فعلی خود تا چه حد انعطاف پذیری نشــان 
خواهــد داد، منتظر شــنيدن اظهــارات هفته جاری 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
سعودی و همتای روسی وی هستند. انتظار نمی رود 
برای تغيير سياست توليد پس از ژویيه در این نشست 
تصميمی گرفته شود اما اشــاراتی كه وزیران مطرح 

می كنند به دقت تجزیه و تحليل خواهد شد.
اوپک پالس در هفته جاری سيگنال روشنی به بازار 

نفت خواهد داد؟
تداوم روند فعلی محدودیت عرضه ��

آژانس بين المللی انرژی كــه به اقتصادهای بزرگ 
مشاوره می دهد بر این باور است كه اوپک پالس باید 
شــيرهای نفت خود را در نيمه دوم سال باز كند زیرا 
پيشــرفت برنامه های واكسيناسيون به بهبود مصرف 

سوخت منجر می شود.

رویداد

آمریکا دوبار از ایران نفت 
وارد کرد

ایرنا:  براســاس ادعای اسپوتنيک داده های سازمان 
اطالعات انرژی كه روز جمعه منتشــر شــده نشان 
می دهند كه با وجود تحریم هــای نفتی عليه ایران، 
آمریكا در ماه اكتبر و مارچ سال های ۲0۲0 و ۲0۲1، 

دو بار از ایران نفت وارد كرده است.
به گزارش »اســپوتنيک« طبق داده های ســازمان 
اطالعــات انرژی، آمریكا در ماه اكتبر ســال ۲0۲0 
حدود ۳۶ هزار بشــكه نفت خام در روز و در ماه مارچ 
سال كنونی ۳۳ هزار بشكه در روز از ایران نفت خام 
وارد كرده اســت. ســازمان اطالعات انرژی توضيح 
خاصی در مورد چگونگی قرار گرفتن داده های واردات 
نفت آمریكا از ایران بــا وجود تحریم های نفتی این 

كشور عليه تهران ارائه نداده است.
 آمریــكا دارای تاریخچــه ای طوالنــی از وضــع 
تحریم های یک جانبه و ظالمانه عليه ایران اســت. 
اولين تحریم های آمریكا عليه ایران در ســال 1۹۸4 
وضع شــدند و طی آن ها فروش تســليحات نظامی 

آمریكا به ایران ممنوع شد.

زنگنه: 
 تولید نفت ایران باید به روزانه 
۶.۵ میلیون بشکه افزایش یابد

وزیر نفــت با بيان اینكه به راحتی می توانيم به توليد 
روزانه ۶.۵ ميليون بشكه نفت برسيم، گفت: هر دولتی 
كه بياید باید توليد نفت را به ۶.۵ ميليون بشكه برساند، 
اما این واقعيتی است كه برخی نمی خواهند بپذیرند. 
بيژن زنگنه در مراســم امضای تفاهم نامه مطالعات 
توسعه ميدان مشترک آزادگان و آغاز عمليات اجرای 
احداث ایســتگاه های تقویت فشــار گاز در ميادین 
هما، وراوی و تابناک، ادامه داد: در وضعيتی هســتيم 
كه ناچاریــم برای تدام توليد و نگهداشــت بازیافت 
قراردادهایی را امضا كنيم كه به ۲۵ تا ۳0 ميليارد دالر 
نياز اســت.وی افزود: اینكارها به افزایش اشتغال در 
داخل منجر می شود و تمام تجهيزات در ایران ساخته 
خواهد شد. زنگنه با اشاره به اینكه كاری كه در منطقه 
پارسيان انجام می شود، تضمين برای تأمين خوراک 
پاالیشگاه های گاز منطقه است، گفت: ۳.۳ ميليون تن 
خوراک در آن منطقه ایجاد خواهد شد.وی با تاكيد بر 
اینكه در خصوص توسعه ميدان آزادگان، دولت آینده 
تصميم نهایی را خواهد گرفت افزود: ميدان آزادگان 
بيش از مطالعه است البته كه اقدام اجرایی نيست بلكه 
ارائه پيشنهاد فنی و مالی برای امضای قرارداد توسعه 

است و به 4.۵ ميليارد دالر تأمين مالی نياز دارد.
زنگنه تاكيد كــرد: باید اصل را بر این بگذاریم كه از 

بازارهای داخلی این نياز مالی تأمين شود.
وی ادامه داد: شــركت های جی ســی باید در بخش 
نفت فعال شود. همچنين شركت های اكتشاف توليد 
مهم هستند اما برخی به اســم انقالبی گری گفتند 

شركت های اكتشاف توليد گرگ زاده هستند.
وزیر نفت افزود: زحمت زیادی كشــيده شــد و 1۷ 

شركت با سطوح توانمندی مختلف شناسایی شدند.
وی تاكيــد كــرد: اميدوارم درســت عمل شــود و 
شــركت های ایرانی در امر معامالت نفت و فرآورده 
حضور داشته باشــند البته به دليل تحریم توانستيم 
شــركت های بازرگانی را در این زمينه تعریف كنيم و 

اميدوارم بعد از تحریم بمانند.
زنگنه ادامه داد: این ســه قرارداد بایــد با هم پيوند 
بخورنــد زیرا زمانی كه توليــد می كنند روی هم اثر 

منفی نداشته باشند.
زنگنه افزود: با وجود تحریم های مالی و فناوری فقط 
با اتكای داخل كار بزرگــی كردیم و غرب كارون از 
توليد ۷0 هزار بشكه به 400 هزار بشكه رسيده است. 
كسی كه یک بشكه نفت اضافه كرده باشد معنای این 

افزایش توليد را می داند.
زنگنه گفت: به راحتی می توانيم به ۶.۵ ميليون بشكه 
توليد نفت در روز برســيم اما این واقعيتی اســت كه 
برخی ها نمی خواهند بپذیرند. با این حال هر دولتی كه 

بياید باید توليد نفت را به ۶.۵ ميليون بشكه برساند.
وی ادامه داد: در سياســت های كلی نظام بر افزایش 
توليــد نفت برای باالبردن قدرت امنيتی و سياســی 

كشور تاكيد شده است.

به دنبال افزایش تقاضای جهانی سوخت 
كه توانســت تا حدودی بــر نگرانی ها از 
سوی افزایش عرضه از سوی ایران غلبه 
كند، قيمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت.

به گزارش رویتــرز، از آنجا اخيراً كه بازار 
نفت توسط چشــم انداز روشن رشد تقاضا 
در ســه ماهه بعدی حمایت شده، قيمت 
نفت در اوایل جلســه معامالتی آســيا در 
روز دوشــنبه صعود كرد. در همين حال، 
سرمایه گذاران منتظر نشست گروه اوپک 
پالس در هفته جاری هستند تا ببينند كه 

واكنش توليدكنندگان چگونه خواهد بود.
معامــالت آتی نفــت خام برنــت برای 
ماه آگوســت، پس از اینكه روز جمعه به 
باالتریــن قيمت خود در طول دو ســال 
گذشته رسيد، ۵0 سنت معادل 0.۷ درصد 
افزایش یافت و بــه قميت ۶۹ دالر و ۲۲ 
سنت در هر بشــكه معامله شد. معامالت 
آتی نفت خام وســت تگزاس اینترميدیت 
آمریكا نيز برای ماه جوالی، با ۵۵ ســنت 
معادل 0.۸ درصد رشــد، به ۶۶ دالر و ۸۷ 

سنت در هر بشكه رسيد.

الزم به ذكر اســت كــه بازارهای ایاالت 
متحده و بریتانيا، به دليل تعطيالت رسمی 

روز دوشنبه بسته است.
از آنجا كه تحليلگران انتظار دارند رشــد 
تقاضای نفت به رغم افزایش احتمالی نفت 
و ميعانات ایران از عرضه پيشی بگيرد، هر 
دو قرارداد در مسير دستيابی به دومين سود 

ماهانه بودند.
ایــران از مــاه آوریل در حــال مذاكره با 
قدرت هــای جهانی بــوده و در حال كار 
روی مراحلی كه تهران و واشــنگتن باید 

در زمينه تحریم ها و فعاليت های هسته ای 
برای بازگشــت كامل به برجام طی كنند، 

بوده است.
تحليلگران ANZ اذعان داشــتند: »ما بر 
این باوریم كه تقاضا از عرضه با ۶۵0 هزار 
بشكه در روز و ۹۵0 هزار بشكه در روز به 
ترتيب در ســه ماهه سوم و چهارم، پيشی 
می گيرد.« آن ها همچنين افزودند كه این 
ميزان شامل افزایش ۵00 هزار بشكه در 

روز از سوی ایران نيز می شود.
اعضای سازمان كشــورهای صادركننده 

نفت و متحدان آن )اوپــک پالس(، روز 
سه شنبه دیدار خواهند داشت.

انتظار مــی رود اوپک پالس بــر برنامه 
كاهش تدریجــی محدودیت های عرضه 

خود تا ماه جوالی پایبند بماند.
 Energy تحليلگــر چاوهــان،  ویرنــدا 
Aspects اظهار كرد: »ما فكر نمی كنيم 
كه ایران از هرگونه توافق با اوپک پالس 
خارج شــود؛ بنابراین انتظار می رود روند 
كاهــش محدودیت ها از ماه جوالی ادامه 
داشته باشــد و اكنون نيز در حالت تعادل 

قرار گرفته است.«
به طور جداگانه، اداره اطالعات انرِژی روز 
جمعه گــزارش كرد كه توليد نفت خام در 
ایاالت متحده در ماه مارس، 14.۳ درصد 
افزایش یافته، در حالی كه آمار ارائه شده 
از سوی بيكر هيوز نشان داد كه دكل های 
نفت و گاز در هفته گذشــته، برای 10 ماه 

متوالی افزایش پيدا كرده است.
همچنين آمار اداره اطالعات انرژی نشان 
داد كه محموله 1.0۳۳ ميليون بشــكه ای 
نفت خام ایران كه در ماه مارس در سواحل 
ایــاالت متحده تحویل داده شــد، اولين 
محموله ای بود كه از سال 1۹۹1 از سوی 

ایران به ایاالت متحده رسيد.

صعود قیمت نفت با بهبود چشم انداز تقاضا 

بازار چشم انتظار مذاکرات اوپک پالس

پيش بينی برخی از كارشناسان درباره وقوع 
پيک تقاضا بــرای نفت تا 10 ســال آینده 
یک چالش جدی برای خاورميانه اســت. با 
این حال اوپک همچنــان انتظار دارد تقاضا 
برای نفت تا ســال ۲040 همچنان رشــد 
كند. این پيش بينی برای كشــورهای نفت 
خيز خاورميانه خوب نيســت زیــرا فوریت 
تنوع ســازی را بــرای آنها كمتــر می كند. 
عــالوه بر تهدید درآمدهــای رو به كاهش، 
سرمایه گذاری در انرژی بادی و خورشيدی 
می تواند هزینه بــرق را كاهش دهد. بعالوه 
حجم قابل توجه نفــت در حال حاضر برای 
توليد برق اســتفاده می شود كه با استفاده از 
تجدیدپذیرها ظرفيت بيشتری می تواند برای 

صادرات آزاد شود.
در حالی كه جوامــع غربی به ميزان فزاینده 
نگران تغييرات اقليمی هستند و دولتهایشان 
را برای تغييرات ضروری تحت فشــار قرار 
داده اند اما كشورهای عربی تحوالت سياسی 
مشــابهی را تجربه نمی كننــد. چين هم به 
دليل آلودگی شدید هوا، مسير گذار به انرژی 
را آغاز كرده اســت. پتانسل جغرافيایی فوق 
انرژی  انقالب  خاورميانه می توانــد  العــاده 
بعدی در این منطقه را كليد بزند. شــماری 
از كشــورها چندین پــروژه عظيم را اعالم 
كرده اند. امارات متحده عربی طرحی را برای 
پارک خورشيدی بزرگ  آغاز ساخت چندین 
در ســال ۲0۲1 رونمایی كــرد كه همراه با 
نيروگاه هسته ای »براكه« می توانند نيمی از 
برق این كشور را تا اواسط قرن تأمين كنند.

بزرگی  طرحهای  هم  ســعودی  عربســتان 
دارد؛ كار روی یــک مزرعــه بــادی 400 
مگاواتی در ســواحل شمال غربی این كشور 
آغاز شــده اســت و با وجود اندازه متوسط، 
تجربــه ضروری برای پروژه های آتی فراهم 
به  می كند. صــادرات هيدروژن پــاک هم 
دليل هزینه های توليد انــدک در خاورميانه 
می توانــد به محصول صادراتــی مهمی در 
آینده تبدیل شود. عربســتان سعودی قصد 
دارد بزرگترین كارخانــه هيدروژن جهان را 

در شــهر آینده گرای نئوم احداث كند. طبق 
اعــالم آژانس بين المللی انرژی، در ســال 
۲01۹ تجدیدپذیرها تنها ۲۶ درصد از توسعه 
ظرفيت نيرو در خاورميانه را تشــكيل دادند. 
از این نظــر خاورميانه یكی از مناطق جهان 
بوده كه بدترین عملكرد را داشــته است. در 
اكثــر نقاط جهان این رقم تقریبًا ســه برابر 
باالتر بوده و همچنان كارهای بيشــتری در 

دست انجام است.
حذف نفت و فراورده های نفتی در کوتاه مدت  ��

امکان پذیر نیست
در این باره مرتضی بهروزی فر- كارشناس 
حــوزه انرژی- گفت: یک ضــرب المثل در 
دنيــای نفت وجود دارد كــه می گوید عصر 
حجر به این دليل تمام نشــد كه ســنگ ها 
تمام شد بلكه به این دليل به پایان رسيد كه 
ابزارهای بهتری روی كار آمدند و ابزارهای 
آهنی جای ابزارهای سنگی را گرفت، مساله 
این است كه با توجه به تحوالتی كه در حال 
رخ دادن اســت تمایل به توسعه انرژی های 

تجدید پذیر توسعه یافته است.
وی با بيان اینكه انتظار می رود در سال های 
آینده انرژی های تجدیدپذیر به شدت توسعه 
پيدا كنند، اظهار كرد: اینكه گفته می شــود 
در طــول 10 ســال آینده نفــت بی ارزش 
خواهد شد حرف منطقی نيست، اگر به تاریخ 
صنعت نفت نگاه كنيد اولين كاربرد فراورده 

نفتی نفت سفيد بود.
این كارشــناس ارشــد حوزه انرژی با تاكيد 
بــر اینكه با ارزش ترین فــراورده در صنعت 

نفت به دليل اســتفده در تأمين روشنایی و 
گرمایش نفت سفيد بود، تصریح كرد: زمانی 
كه برق آمد و مســاله تأمين روشنایی حذف 
شد قســمت عمده مصرف نفت از بين رفت 
و اگر صنعت خودروســازی در آن زمان رشد 
نمی كرد صنعت نفت دچار مشــكل اساسی 

می شد.
بهــروزی فــر افــزود: توســعه انرژی های 
تجدیدپذیــر جزو بدیهات اســت و در 1۵ تا 
۲0 سال آینده انرژی های تجدیدپذیر بخش 
قابل توجهی از نياز انرژی مصرفی را تأمين 
خواهند كرد لذا باتوجه به اینكه قسمت عمده 
فراورده نفتی كه در دنيا مصرف می شود در 
حوزه حمل و نقل است. ایجاد تحول در این 
بخــش می تواند تأثير زیــادی روی كاهش 
مصرف فراورده های نفتــی بگذارد، به طور 

مثال خودروهای برقی توسعه یابد.
وی با بيان اینكه این تغيير و تحوالت زمان 
بر بوده و ممكن اســت در آینــده از نفت و 
فراورده های نفتــی در بازار بزرگ تری مورد 
اســتفاده قرار بگيرد، گفت: نمی توان از هم 
اكنــون در مورد آینده نفــت و فراورده های 

نفتی نظر قطعی داد.
این كارشناس ارشد حوزه انرژی با بيان اینكه 
دولت در زمان تحریم اتكای خود را به نفت 
كاهش داد چون درآمد نفتی نداشت و این به 
معنای این نيست كه توانسته باشد هزینه ها 
را كنترل و یا منابع جدیدی ایجاد كند، گفت: 
با یــک برنامه بلندمدت می تــوان اقداماتی 
انجام داد تا درامدهــای دولت افزایش یابد، 
این روش می تواند در یک برنامه مدون مؤثر 
باشــد به طوری كه طی دو دهه وابســتگی 
بــه درآمدهای نفتی كاهش یابــد. به گفته 
بهروزی فر اینكه تصور كنيم ظرف دو یا سه 
سال می توان بند اقتصاد نفت را جدا كرد غير 
ممكن اســت و اگر درآمد نفتی وجود داشته 
باشد وابستگی دولت افزایش پيدا خواهد كرد 
طی این سال ها كه درآمد نفتی كاهش یافته 
فعاليت بخش خصوصی و درآمدهای مالياتی 

دولت نيز كم شده است.

نفت 
تا چه زمانی 

مشتری 
دارد؟

با وجود وابســتگی به صادرات 
ســوختهای فســيلی، برخی از 
كشورها در منطقه به خود آمده 
و به پتانسيل تجدیدپذیرها توجه 
كرده اند، هرچند كه در سال های 
توانستند  تجدیدپذیرها  گذشته 
جایگاه خوبی بــرای خود پيدا 
كنند امــا بازهم كارشناســان 
معتقدند كه نفت و فراورده های 
نفتــی رقبــای بزرگــی برای 
تجدیدپذیرها هستند و شكست 
آن ها كار ساده ای نيست. با همه 
گيری كوویــد 1۹ و مهارناپذیر 
ماندن ایــن بيماری، پيامدهای 
بلندمــدت آن روی تقاضا برای 
نفــت نامعلوم مانده اســت. در 
حالی كه برخی از كارشناســان 
نســبت به احيای تقاضا برای 
نفت بــه دليل بهبود شــرایط 
اقتصادی در سال ۲0۲1 خوش 
بين هستند اما چندین موسسه 
انرژی برجسته پيامدهای منفی 
مربوط بــه همه گيری را پيش 

بينی می كنند.

مهسا نجاتی
مدیرعامل سیمان تهران

قطع آب چقدر جدی است؟
چندی پيش مدیر عامل شــركت آب و فاضالب كشور در مورد 
احتمال قطعی آب در 101 شــهر قرمز خبــر داد كه طبق گفته 
كارشناســان با روند فعلی مدیریت قطعی آب چندان دور از ذهن 
نيست.براســاس پيش بينی صورت گرفته تعداد شهرهای دارای 
تنش آبی امسال نسبت به سال گذشته كه وضعيت بارش مناسب 
بود، افزایش یافته و به بيش از ۲10 شهر رسيده است كه از این 
تعداد 100 شــهر در وضعيت قرمز هســتند و بيش از ۲0 درصد 
كمبود دارند كه همين مســاله آژیر خطر تأمين آب را نيز به صدا 
درآورده است.گفته می شود سدهایی كه آب شرب تأمين می كنند 
نسبت به سال گذشته 40 درصد كمبود ذخيره دارند؛ با این حال 
طبق گفته های مدیر عامل شركت آب و فاضالب كشور قطعی آب 
جزو سياست های مجموعه نيست حتی جاهایی كه ميزان تأمين 
و مصرف باهم برابر نيست قطعی اعمال نمی شود اما با توجه به 
طول شبكه و تعداد زیاد تاسيسات ممكن است مشكالتی حادث 
شود.به گفته حميدرضا جانباز از پنج سال گذشته با مدیریت فشار 
تأمين یكنواخت آب مشتركين فراهم می شود و اكنون در دنيا در 

شبكه توزیع قطع آب و جيره بندی از دستور كار خارج شده است. 
هدف ما نيز این اســت كه مدیریت فشــار داشته باشيم مگر در 
جاهایی كه مجبور شویم و یا حادثه ای رخ دهد. 101 شهری كه 
اعالم كردیم وضعيت قرمز دارند احتمااًل با مشــكل مواجه شوند 
اما برنامه ای برای قطع آب نداریم.این صحبت ها با واكنش های 
متععدی از ســوی مردم و كارشناسان حوزه منابع آبی مواجه شد 
و آنطور كه داریوش مختاری - كارشــناس حوزه منابع آبی گفته 
اظهار نظرهای اخير مدیر عامل شــركت آب و فاضالب نشــان 
می دهد كه در نگاه این شركت همچنان توسعه و تأمين منابع آب 
و برخوردهای منفعالنه با مقوله آب شــهری و روستایی، به یک 
وضعيت مزمن در حوزه مدیریت آب شــهری و روستایی تبدیل 
شده است. الزم است هر چه زودتر، مدیریت مصرف آب شهری، 

جایگزین مدیریت تأمين )با فروكاست مدیریت مصرف( شود.
قطع آب چقدر جدی است؟ ��

به گفتــه وی در این رابطه، در ماده )1( قانون توســعه و بهينه 
ســازی آب شرب شــهری و روستایی در كشــور )1۳۹۵(، سه 

وضعيت عادی، تنش آبی و بحران برای شــهرها و روســتاهای 
كشــور پيش بينی شده اســت. این قانون در فروردین 1۳۹۵ از 
طرف مجلس به وزارت نيرو و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
كشور ابالغ شده اســت. در ماده )۲( این قانون، آشكارا وظایفی 
برای ســازمان ها و دســتگاه های اجرایی از جمله توليد و پخش 
رایگان برنامه هایــی در زمينه ترویج فرهنگ مصرف بهينه آب، 
پيش بينی شده است. این كارشــناس حوزه مدیریت منابع آبی 
اظهار كــرد: در همين رابطه وزارت آمــوزش و پرورش مكلف 
شده بود كه با همكاری وزارت نيرو، آموزش نحوه مصرف بهينه 
آب را در تدوین كتب درســی و برنامه های آموزشی و پرورشی 
منظور كند. به شــركت های آب و فاضالب اجازه داده شده بود 
كه تجهيزات كاهنده مصرف آب را در اختيار مشتركان متقاضی 
اعم از خانگــی و غيرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج 
در قبوض آب بهاء، به صورت اقســاط دو ســاله دریافت كنند. 
وزارت نيرو موظف شده بود نسبت به بازچرخانی پساب خروجی 

از تأسيسات فاضالب اقدام كند.
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خربخوان

 مترو میزبان کار آموزان
 آتش نشان شد

 شــركت بهره برداری متروی تهــران و حومه روز 
دوشــنبه 10 خردادماه 1400 ميزبان 40 نفر از كار 
آموزان جدید سازمان آتش نشانی شد. برنامه آموزشی 
نوآورانــه توســط معاونت های آمــوزش و عمليات 
سازمان آتش نشــانی با همكاری كارگروه شركت 
بهره برداری متروی تهران وحومه با حضور 40 نفر از 
كارآموزان جدید سازمان آتش نشانی برگزار شد. این 
برنامه با هدف آشنایی با تجهيزات و امكانات امدادی 
موجود در تونل های بين ایستگاهی مترو و شناسایی 

ریسک های آتش نشانی انجام پذیرفت.

خدمات رسانی در خطوط هفتگانه 
متروی تهران و حومه در روزهای 14 و 
15 خردادماه همانند روزهای تعطیل

 نایب رئيس هيات مدیره و مدیر عامل شركت بهره 
برداری متروی تهران و حومه؛ ضمن گراميداشــت 
فرارسيدن سی و دومين ســالروز ارتحال حضرت 
امام خمينی )ره( بنيانگذارجمهوری اســالمی ایران 
و شــهدای قيام خونين 1۵ خرداد، از سرویس دهی 
متروی تهران و حومه در روزهای جمعه 14 و شنبه 
1۵ خردادماه 1400 همانند روزهای تعطيل خبر داد.

علی عبداله پور با اشاره به اینكه نام انقالب اسالمی 
ایران همواره با نام معمار كبير انقالب، حضرت امام 
خمينی )ره( عجين شده و هر سال با فرارسيدن نيمه 
خرداد، یادآور روز وداع با بنيانگذار انقالب اسالمی 
ایران و قيام مردمی 1۵ خرداد اســت گفت: امسال 
نيز همانند سال گذشــته با توجه به شيوع ویروس 
كرونا و لزوم رعایت موازین بهداشتی بنا بر تصميم 
ســتادملی مبارزه با كرونا مراســم ســی و دومين 
ســالگرد ارتحال حضرت امام خمينی )ره( در حرم 
مطهر برگزار نخواهد شد وی افزود: سرویس دهی 
در روزهــای 14 و 1۵ خردادماه نيز همانند روزهای 
تعطيل در خطوط هفتگانه متروی تهران و حومه از 

ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد.

شهر زمینی میزبان پهلوانان شد

ویژه برنامه گرامی داشــت روز فرهنگ پهلوانی و 
ورزش زورخانه ای در ایوان انتظار ایســتگاه ميدان 
حضرت ولی عصر )عج( برگزار شــد. به مناســبت 
هفتــه ترویج فرهنــگ پهلوانی برنامــه ترویجی 
فرهنــگ پهلوانی و ورزش زورخانــه ای عصر روز 
شنبه ۸ خرداد ماه 1400 با حضور نایب ریيس هيات 
مدیره و مدیر عامل، معاونين و مدیران شركت بهره 
برداری متروی تهران و حومه و مســافران شــهر 
زیر زمينی در ایوان انتظار ایســتگاه ميدان حضرت 
وليعصر )عج( برگزار شد. در این مراسم مدیر عامل 
شركت بهره برداری متروی تهران و حومه با اشاره 
به اهميت ترویج فرهنــگ پهلوانی گفت: متروی 
تهران با توجه به حجم مســافرانی كه دارد فضای 
مناســبی برای تبليغ و اجرای برنامه های فرهنگی 
اســت. علی عبداله پور تصریح كرد: این برنامه به 
همت معاونت امور فرهنگی اجتماعی شــركت و با 
مشاركت مجموعه فرهنگی ورزشی شفاعه العباس 
)ع( با هدف آشنایی بيشــتر شهروندان و مسافران 
 شــهر زیر زمينی برگزار شــد. مدیر عامل شركت 
بهــره برداری متــروی تهران و حومــه ادامه داد: 
ضــرورت احيای ورزش زورخانــه ای و تقویت این 
ورزش به عنوان یک ورزش آیينی و ملی و فرهنگی 
با توجه به تاكيدی كه مقام معظم رهبری )مدظله 

العالی( داشته اند یک وظيفه است.
عبداله پور خاطرنشــان كرد: انجام حركات ورزش 
زورخانه ای جز فعاليت های اصلی و روزمره ایرانيان 
در دوران باســتان بوده است و این نشان از آن دارد 
كه مردم ما با این ورزش غریبه نيستند از جمله افراد 
به نامی كه توانسته فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و 
فروتنی را در بين همه افراد جامعه گســترش دهد 
جهان پهلوان تختی اســت كه یكی از بهترین ها و 
با اخالق ترین ها در ورزش كشــتی ایران به شمار 

می رود.
مدیر عامل شــركت بهره برداری متروی تهران و 
حومه با بيان اینكه در این ورزش رفتارهای واالی 
انســانی از جمله جوانمردی، عشــق به اهل بيت، 
مردانگی، فروتنی، دســتگيری و…. حرف اول را 
می زند، افزود: برای پاسداشــت این روز فرصتی را 
فراهم كردیم تا این عزیزان با هنرنمایی خود لحاظ 

به یاد ماندنی را برای مسافران رقم بزنند.
وی در پایــان خاطرنشــان كرد: حضــور در جمع 
خانــواده ورزش پهلوانی روح و جســم انســان را 
پرورش می دهــد، این ورزش نــه تنها در بخش 
قهرمانی حرفی برای گفتن دارد بلكه اخالق مداری 
و جوانمردی یک اصل در این رشته به شمار می رود 
ما نيز در شــهر زیر زمينی بــرای ترویج فرهنگ 

پهلوانی و ورزش زورخانه ای تالش خواهيم كرد.

خربخوان

تخصیص بیشترین اعتبارات 
سال ۱۴۰۰ به بهسازی راه های 

اصلی وشریانی

معــاون وزیر راه و شهرســازی و رئيس ســازمان 
راهــداری و حمل و نقــل جــاده ای گفت: یكی 
ازمهمترین اولویت های ســازمان راهداری وحمل 
ونقل جاده ای نگهــداری مطلوب از راه های اصلی 
وشریانی كشور اســت. داریوش امانی در زنجان با 
تشــریح برنامه های اولویت دار سازمان راهداری و 
حمل و نقل جــاده ای در حوزه عمرانی اظهار كرد: 
یكی دیگر از اولویت های این سازمان در سال جاری 
ایمن ســازی نقاط حادثه خيز اســت وتامين اعتبار 
پروژه های مربوط به نقاط حادثه خيز كه ۷0 درصد از 
عمليات عمرانی آن ها انجام شده به صورت ویژه در 
دستور كار قرار گرفت و تا پایان فعاليت دولت افتتاح 
می شوند. وی به بازدید خود از پروژه های در دست 
انجام و اقدامات مطلوب انجام شده در سطح استان 
زنجان اشاره و تصریح كرد: عمليات ایمن سازی ۶ 
نقطه از بين هفت نقطه حادثه خيز استان كه در بين 
پروژه های اولویت دار سازمان قرار گرفته بود انجام 
شده و طبق بررسی های انجام شده وبازدید ميدانی 
یک پروژه هم تا دو ماه آینده عملياتی خواهد شــد. 
معاون وزیر راه وشهرســازی با بيــان اینكه پيگير 
وضعيت آزادراه زنجان- تبریز هستيم، تصریح كرد: 
بهره بردار بزرگراه زنجان- تبریز بانک ملی است و 
در این خصوص صورت جلسه ای هم وجود دارد كه 
اميدواریم مســؤوالن بانک ملی هم كمک كنند تا 

مشكالت این مسير رفع شود.

ترفع مطرح کرد؛
برگزاری ۳ مناقصه برای خرید 

اتوبوس های جدید

مدیرعامل شــركت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: 
مناقصه خرید اتوبوس های جدید در حال برگزاری 
است و بازگشایی پاكت ها و اعالم برنده 1۵ خرداد ماه 
اعالم می شود. ترفع با اشاره به خرید اتوبوس های 
جدید یادآور شد: مناقصه خرید اتوبوس های جدید 
در حال برگزاری اســت، مناقصه اول 1۲0 دستگاه 
اتوبوس، مناقصه دوم 100 دستگاه مينی بوس ۲ در 
و مناقصه ســوم هم ۲0 دستگاه ون برای معلوالن 
و جانبازان است، بازگشایی پاكت ها و اعالم برنده 
1۵ خــرداد ماه اعالم می شــود. وی درباره آخرین 
وضعيت واكسيناســيون رانندگان اتوبوس، گفت: 
در این رابطه مكاتبات بســيار زیادی انجام شده و 
ليست تمام رانندگان را ارسال كردیم كه اميدواریم 
عمليات تزریق به زودی انجام شود، ما حتی مكانی 
را هم برای واكسيناسيون این افراد در نظر گرفتيم.

افزایش ظرفیت مسافر در فرودگاه 
امام خمینی به ۱۱۰ میلیون نفر در سال

عضو هيئت مدیره شهر فرودگاهی امام خمينی )ره( 
گفت: با احداث فاز اول ترمينال دو مسافری ظرفيت 
مســافر در این فرودگاه به 110 ميليون نفر می رسد. 
كریميــان عضو هئيت مدیره شــهر فرودگاهی امام 
خمينی )ره( در مراسم امضای تفاهم نامه با بيان اینكه 
طبق اعالم سازمان جهانی هوانوردی ظرفيت ساليانه 
مسافر در فرودگاه های غرب آسيا ۵00 ميليون نفر در 
سال تعيين شده است، گفت: براساس این تفاهم نامه 
فرودگاه جدید استانبول ظرفيت در فاز اول ۹0 ميليون 
مسافر در سال بوده و در فرودگاه دبی هم ۷۵ ميليون 
مسافر در سال تعيين شده است. او ادامه داد: در حال 
حاضر ظرفيت اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه امام 
خمينی حدود 10 تا 1۲ ميليون مســافر است كه در 
سال ۹۶ اعزام و پذیرش مسافر به بيش از ۹ ميليون 
مسافر رسيده بود، اما به دليل شيوع ویروس كرونا در 
یک سال ونيم گذشته با كمبود مسافر مواجه هستيم. 
او ادامه داد: طبق قانون اساســی مــاده 1۶۶ برنامه 
پنجم توسعه شــهر فرودگاهی امام خمينی با هدف 
تبدیل شدن به هاب بار و مسافر در منطقه ایجاد شده 
و تكاليف و ظرفيت های مهمی برای رسيدن به این 

هدف ها برای آن تعيين شده است.

همایش فن آوری های ریلی اروپا با توجه 
به شــرایط كرونایی امسال در یک بستر 
دیجيتال برگزار شــد. در ایــن رویداد كه 
به مــدت ۵ روز از ۲۹ مارس تا ۲ آوریل 
۲0۲1 برگزارشــده بود به بررسی تمامی 
ابعاد صنعت حمل ونقل ریلی و شيوه های 
افزایش ســهم بــازار حمل ونقل ریلی در 
دوران پســا كرونا پرداخته بود. نكته مهم 
ایــن همایش بررســی و مطالعــه تأثير 
همه گيری كرونا بر حجم و تعداد مسافران 
در صنعت حمل ونقل ریلی بود. نكته دیگر 
این همایش كه می تواند جالب توجه باشد 
آن بود كه چگونه می توان در دوران پســا 
مسافران حمل ونقل  كرونا ظرفيت جذب 

ریلی را افزایش داد.
از سوی دیگر چنانكه می دانيم همه گيری 
ویروس كرونا ســبب شــده است عمده 
كاركنان صنعــت حمل ونقل ریلی تمایل 
فراوانی به دوركاری از خود نشــان دهند. 
دكتر هاگن كارشناس صنعت حمل ونقل 
ریلی كه یكی از ســخنرانان این همایش 
بــود در گفته هــای خود بــه حضور این 
ویروس در زندگی شهروندان و لزوم توجه 
همزیستی با این ویروس و احتمال مواجهه 
با تبعات آن در دوران پســا كرونا اشــاره 
نمود كه تبلور آن در ســبک زندگی مردم 
و انتخاب نوع ُمد حمل ونقل قابل مشاهده 
اســت. بنابراین الزم اســت در خصوص 
گندزدایی و نظافت مستمر فضاهای مرتبط 
با قطار كه مردم بيشــتر با سطوح آن در 
ارتباط هستند نظير صندلی ها و ميله ها و 
غيره ... تدبيری مناســب اندیشيده شود. 
ازاین رو ضروری به نظر می رســد كه در 
دوران پسا كرونا حتی در ساخت و طراحی 
قطارها از مواد و آلياژهایی استفاده شود كه 
در آن زدودن و گندزدایی با حداقل هزینه 
و حداكثر سهولت توأم باشد. وی ادامه داد 
در حال حاضر برای قطارهای مدرن تقریبًا 

این سبک طراحی رعایت می شود.
افزایش حجم مسافران ��

در طول ایــام فراگيری ویــروس كرونا 
اســتفاده از اتومبيل های شــخصی برای 

شهروندان جذاب تر شــده است و لذا این 
مسئله فرصتی مناسب را برای كارخانه های 
خودروسازی فراهم نموده كه صنعت خود 
را شــكوفا نمایند لذا در این ایام مشاهده 
شــد كه شــهروندان ترجيح می دهند از 
اتومبيل های شخصی به جای قطار استفاده 
نمایند كه شــاید ازنظر شــهروندان برای 
پيشگيری از ابتال به ویروس ایمن تر باشد.

دكتر نيلزون اِورت مدیرعامل آزمایشــگاه 
حمل ونقل عمومی هوشــمند هلند ضمن 
تبيين ابعاد رفتار مسافری در سخنرانی خود 
به نتایج نظرسنجی های صورت گرفته در 
حمل ونقــل ریلی هلند اشــاره می كند و 
می گوید ما شاهد یک روند تحولی در تغيير 
سليقه شهروندان به اســتفاده از اتومبيل 
شخصی به جای حمل ونقل ریلی بوده اند. 
یكی از نكات مهم این نظرســنجی ها آن 
بــود كه تقریباً 10% از شــركت كنندگان 
اســتفاده از ُمد دیگــری از حمل ونقل را 
بجای قطار انتخاب كرده اند و نيمی از این 
10% درواقع ضمن عدم استفاده از قطار، 
بر استفاده از وســایل نقليه شخصی خود 
برای سفر تأكيد داشته اند. برخی نيز حتی 
اقدام به خرید اتومبيل برای خود نموده اند 
و این خود نشان دهنده یک تغيير ساختاری 
در سالیق مســافران است. بنابراین روند 
افزایــش خرید خــودرو، نحلــه ای را بنا 
می نهد كه در آن حجم ترافيک در شهرها 
افزایش یافته و مشكالت ازدحام خودروها 
را در سطوح شــهر مضاعف می سازد. اما 
بااین حــال انتظار می رود كــه در دوران 
پساكرونا ترافيک جاده ها و تبعات نامطلوب 

ناشــی از آن، نقش اتومبيل های شخصی 
را كم رنگ تر نموده و مردم را به ســمت 
استفاده از حمل ونقل عمومی ریلی ترغيب 

نماید.
دورکاری ��

بــرای رعایت  از شــركت ها  بســياری 
پروتكل هــای بهداشــتی دوركاری را به 
بنابراین  نموده اند.  پيشنهاد  كاركنان خود 
انجــام دوركاری تقاضا برای اســتفاده از 
خدمات صنعت حمل ونقل ریلی را كاهش 
می دهد و ازاین رو بخش كسب درآمد در 
صنعت حمل ونقل ریلی متأثر می گرداند. 
النيک توین محقق شركت ریلی NS به 
نتایج پژوهشی اشاره می كند كه در هلند 
انجام شده است و می گوید رفتار مسافران 
در دوران پسا كرونا بســيار متأثر خواهد 
شــد و ادامه می دهد كه نتایــج یافته ها 
حاكی از آن اســت كه پيش از فراگيری 
كرونا حــدود ۶% از افرادی كه تمام وقت 
كار می كرده اند به صورت دور كار فعاليت 
خــود را به صورت دور كار انجام داده اند با 
افزایش روند همه گيری كرونا و شــيوع 
موج های بعدی دوركاری طرفدار بيشتری 
یافت اما با رعایت پروتكل های بهداشتی 
و كاهش ميــزان مرگ وميرها دوركاری 
در فصل هــای گرم ســال كاهش یافت. 
بخشی از ســخنرانی دكتر توین به بيان 
نتایج تحقيقاتی می پرداخت كه بر تمایل 
شــهروندان به دوركاری تأكيد داشت و 
چنين می نمود كه بر این اساس می توان 
شــهروندان را به چند دسته تقسيم نمود: 
نخست افرادی كه تمایل به بازگشت به 

كار تمام وقــت خوددارند، دوم افرادی كه 
احتمااًل بخشــی از كار خود را به صورت 
دور كار انجام می دهند و ســوم: افرادی 
كه با توجه بــه ماهيت كار خود اختياری 
نداشــته و اجبــاراً می بایــد حضوری به 
فعاليت خود ادامــه دهند. و لذا در تدوین 
ســناریوهای پســاكرونا بــرای صنعت 
حمل ونقل ریلی باید به این بخش توجه 
ویژه نمود. بنابراین چنين می توان نتيجه 
گرفت كه محدودیت های ناشی از كرونا 
ســبب اقبال طيف وسيعی از كاركنان به 
دوركاری شده است. این تحقيق از آن سو 
اهميــت دارد كه می توانــد آینده صنعت 
حمل ونقل ریلی را بر اســاس پيش بينی 
روندها روشــن نماید. بنابراین در دوران 
پسا كرونا بســياری از كاركنان تمام وقت 
به كارهای قبلی خود بازگشــته و مجدداً 
از صنعت ریلی اســتفاده می نمایند. البته 
برخی از مشاغل نيز دوركاری را ادامه داده 
بنابراین صنعت حمل ونقل ریلی بخشــی 
از مســافران خود را از دســت خواهد داد 
زیرا دوركاری جایگزین ســفر شده است. 
دكتر توین به بيان ایده هایی در خصوص 
ایجاد ایمنی در خصــوص ابتال به كرونا 
در حمل ونقل ریلی درون شــهری اشاره 
نمــوده و می گوید در صورت ادامه اعمال 
محدودیت ها ظرفيت حمل ونقل عمومی تا 
حد بسيار زیادی كاهش می یابد. بنابراین 
سيستم ها و روش هایی باید در پيش گرفته 
شود كه ایمنی سفرها را از منظر احتمال 
ابتال به كرونا بهتر می سازد. وی می افزاید 
به این ترتيب می توان كاركنان و كارگران 
را به استفاده مجدد از صنعت حمل ونقل 
ریلــی عمومــی در زمان هــای خلوت 
ترغيــب نمود. البته یــک روش مطلوب 
نيز آن اســت كه تا ریشه كن شدن كامل 
ویروس ساعات كار سازمان ها، شركت ها، 
نهادهای آموزشی و غيره را در طول روز 
پخش نمایيم در این صورت هر گروه در 
ساعت مشخصی كار خود را آغاز و زمان 
استفاده از حمل ونقل عمومی از تمركز بر 
ســاعات اوج به طول روز پخش می شود. 
این در حالی اســت كه در شرایط فعلی و 
با توجه به شيوع ویروس كرونا مسئوالن 
بهداشــتی اســتفاده از حمل ونقل ریلی 

عمومی را توصيه نمی كنند.

آموزه های همایش فن آوری های ریلی در اروپا

آینده رفتار مسافری در دوران پس از کرونا
سید ابوالفضل بهره دار

کارشناس حمل و نقل

با وجود رایزنی هایی كه پيش از این شــورای 
عالــی مناطق آزاد در رابطه با ترانزیت خودرو 
انجــام داده و اختــالف نظرهایــی در مورد 
خودروهای لوكس و آمریكایی وجود داشت، 
در تازه ترین توافق بين شــورای عالی مناطق 
آزاد و گمــرک ایــران، ترانزیت شــش برند 
خودروی لوكس و همچنين هر نوع خودروی 

آمریكایی بين آنها منتفی اعالم شــده است. در 
نشســت مشتركی كه اخيراً بين دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
گمرک ایران برگزار شــد، طرفين در چند مورد با یكدیگر به توافقاتی رسيدند كه از 
جمله آن می توان به جریان ترانزیت خودروهای خارجی بين مناطق اشــاره كرد كه 
پيش از این بارها رایزنی هایی در این رابطه صورت گرفته بود. آنچه اكنون توافق شده 
به نوعی اجرای همان شروط تعيين شده از سوی گمرک ایران برای ترانزیت خارجی 
خودرو بين مناطق است؛ به طوری كه بر اساس تفاهم نامه بين شورای عالی مناطق 
آزاد و پليس راهور ناجا، ترانزیت خارجی خودروهای ســواری دارای پالک و شــماره 
گذاری شده در مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماری مورد تأیيد دبيرخانه شورای عالی 
مابين مناطق آزاد تجاری و صنعتی بالمانع اســت و گمرک ایران هم در این رابطه 
هماهنگی های الزم را انجام خواهد داد. اما همچنان شــرط مربوط به عدم ترانزیت 
خودروهای ساخت یا برند آمریكایی و خودروهای لوكس پابرجاست و توافق شده كه 
خودروهای ساخت یا برند امریكایی و نيز خودروهای با برندهای المبورگينی، فراری، 

پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی امكان ترانزیت بين مناطق آزاد را نخواهند داشت.
رایزنی های مناطق آزاد برای خودروهای آمریکایی به نتیجه نرسید ��

این در حالی اســت كه ترانزیت خودروهای آمریكایی بين مناطق در دو سال اخير 
ماجرای خاص خود را داشــته اســت؛ به گونه ای كه از ســال 1۳۹۷ و همزمان با 
ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو به كشور این ممنوعيت شامل مناطق آزاد 
هم شد، اما براساس تفاهم نامه آبان ماه 1۳۹۸ بين شورای عالی مناطق آزاد و پليس 
راهور ناجا ترانزیت خودرو بين مناطق آزاد در صورت موافقت ســازمان های متبوعه 
با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با شماره گذاری بالمانع اعالم شد. براین اساس، از 
شهریورماه سال گذشته مناطق آزاد در مكاتبه با گمرک ایران و مستند به تفاهم نامه 
بين دبيرخانه و پليس راهور ناجا خواستار جابه جایی خودرو بين مناطق شده بود كه 
گمرک ایران نيز با اعالم شرایط ترانزیت خودروها را بالمانع می دانست كه در بين 
آن تاكيد بر ممنوعيت ترانزیــت خودروهای لوكس و آمریكایی بود و این از محل 

اختالف نظر بين مناطق آزاد و گمرک ایران بود.

ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی
در مناطق آزاد منتفی شد

در شرایط ركود بازار تعداد فروشندگان خودرو 
در بازار زیاد شده ابا این حال معامالتی انجام 
نمی شــود. مدت هاســت كه خبرهای خوبی 
از بازار خودرو به گوش نمی رســد و تاكنون 
تصميم گيران و مدیران راهكارهای مختلفی 
را برای رهایی این بازار از ركود اعمال كردند، 

كه هيچكدام نتيجه بخش نبوده است.
بنابراین همچنان سایه زیان و ركود بر بازار خودرو 

سنگينی می كند. 
یعنی نه شركت های خودروســاز از قيمت های تصویب شده از سوی شورای رقابت 

رضایت ندارند و نه از آن سو خریداری برای كاالهایشان در بازار وجود دارد. 
پيش از این برخی كارشناســان بازار خودرو پيش بينی می كردند كه شاید در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوری در كشورمان و همچنين مذاكرات بين المللی و احتمال 
برداشــته شدن تحریم ها، قيمت ها تا حدودی متعادل تر شود و خریدار با بازار خودرو 
آشــتی كند. اما این گفته ها فقط در حد همان احتماالت باقی ماند و ركود همچنان 

بر این بازار حاكم است. 
هر چند اخيراً خودروسازان داخلی در قيمت گذاری برخی كاالها آزاد هستند و دیگر 
شورای قيمت گذاری دست شركت ها را در قيمت گذاری برخی خودروها باز گذاشته 
اســت اما با این حال نه خودروسازان از این وضعيت راضی هستند ونه این تصميم 

توانسته متقاضيان را به بازار بكشاند. 
هر چند براساس ابالغيه شورای رقابت، قيمت محصوالت ایران خودرو با ميانگين ۸ 

درصد و محصوالت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد گران شد. 
بنابراین با وجود اینكه در آســتانه انتخابات هستيم بازار خودرو همچنان قفل است 
و خرید و فروشی انجام نمی شــود. همان طوری كه رئيس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو گفته: فعاًل تعداد فروشــندگان خودرو در بازار زیاد شــده است اما معامالتی 

انجام نمی شود. 
ســعيد موتمنی همچنين از افزایش عرضه گسترده خودرو از پاركينگ دالل ها خبر 
داده و گفته: مردم عادی فروشــنده خودرو نيســتند. بلكه عرضه خودرو از پاركينگ 
شــخصی دالل ها به بازار زیاد شده اســت. همين افزایش عرضه باعث شد خودرو 

گران نشود. 
این در شرایطی است كه متقاضيان معتقدند كه قيمت ها همچنان باالست و همين 
امر باعث شــده كه فعاًل از خرید دست نگه دارند و یا به سمت خودروهای كاركرده 

بروند. به گونه ای كه در ماهای اخير بازار خودروهای كاركرده خيلی گرم تر است.

زنگ خطر برای دالالن خودرو نیز به صدا درآمد
عرضه خودرو در بازار بی مشتری
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خربخوان

چرا در حین پرواز، بدن رطوبت 
خود را از دست می دهد؟

آیا شــما هم در زمــان پرواز احســاس می كنيد 
دهيدراته می شــوید؟ علت این مشكل چيست و 

برای رفع آنچه كار باید كرد؟
شاید متوجه شــده باشــيد كه وقتی ساعت های 
طوالنی را در هواپيمای كامپوزیت و مدل جدیدی 
مانند ایرباس A۳۵0 یا بوئينگ ۷۸۷ به سر ببرید، 
كمتر دچار جت لگ می شــوید، پوســتتان بهتر از 
چيزی كه فكر می كردید به نظر می رســد و دیگر 

در دهان و بينی خود احساس خشكی نمی كنيد.
برای فهميدن علت این موضوع، اول باید توضيح 
بدهيم كــه هوایی كه در كابيــن تنفس می كنيد 
تركيبــی از هوای خارج كه وارد هواپيما می شــود 
و هــوای بازیافت شــدهٔ داخل كابين اســت. در 
هواپيماهای قدیمی تر، هوای خارج از كمپرسورهای 
موتور به داخل كابين دميده می شوند، اما در برخی 
از جت های مدرن مانند بوئينگ ۷۸۷، هوا به صورت 

مستقيم وارد كابين می شود.
شــاید فكر كنيد كه هر چقدر درصــد هوای تازه 
خارجی، بيشتر و درصد هوای بازیافت شده ای كه 
قباًل در آن نفس كشــيده اید، كمتر باشــد تركيب 
بهتــری برای تنفس خواهد بود؛ اما لزوماً این طور 
نيست؛ در مورد فيلترهای هوایی كه در هواپيماهای 
جدید استفاده می شود باید مفصل تر صحبت كرد 
كه در این مقاله نمی گنجد، ولی موضوع مهم این 

است كه هوای بازیافتی رطوبت بيشتری دارد.
كمی صبور باشيد؛ چراكه جزئيات این موضوع شاید 
كمی مشــمئز كننده باشــد، اما قطعاً جالب است. 
رطوبت هوا در كابين، به خصوص بعد از برخاستن 
هواپيما از زمين، ناشــی از تنفس شما و مسافران 
دیگر است. خبر خوب برای آن دسته از مسافرانی 
كه در بخش عقب هواپيما جای گرفته اند این است 
كه چون تعداد افــرادی كه با تنفس خود، رطوبت 
را وارد هوا می كنند در این بخش از هواپيما بيشتر 
از بخش های دیگر اســت، هوای آن مرطوب تر از 

كالس تجاری و كالس درجه یک است.
 ،A۳۵0 كابين هــای بوئينــگ ۷۸۷ و ایربــاس
به جای آلومينيومی كه در نسل های قبلی هواپيما 
استفاده شــده اند، از كامپوزیت هایی با فناوری باال 
ساخته شده اند. به زبان ساده، ساخت هواپيماهای 
پالســتيكی به جــای هواپيماهای فلــزی به این 
معنی اســت كه احتمال زنگ زدگــی در آن كمتر 
اســت، بنابراین می توان رطوبت هوایی كه در آن 
تنفس می شــود را تا ۲۵ درصــد افزایش داد. این 
نرخ در هواپيماهــای قدیمی تر از 10 تا ۲0 درصد 
متغير است، ولی رطوبت در خانه های مناطقی كه 
دارای آب و هوای معتدل هستند، دارای ۵0 درصد 

رطوبت هستند.
هواپيماهای ۷۸۷ و A۳۵0 همچنين می توانند فشار 
هوای داخــل كابين را در ارتفاعات پایين تر تنظيم 
كنند: در این هواپيماها تنظيم فشار هوا در 1۸00 
متری انجام می شود نه در ارتفاع ۲400 متری كه 

مربوط به هواپيماهای قدیمی تر است.
این مقدار تفاوت در ارتفاع مثل تفاوت بين دنور یا 
مكزیكوسيتی با بوگوتا یا آدیس آبابا است؛ تفاوت 
۶00 متــری در ارتفاع، تفاوت زیادی در حال افراد 
و چگونگی واكنش پوســت آن ها ایجاد می كند و 
این یكی از همان دالیلی است كه باعث محبوبيت 

هواپيماهای جدید در ميان مسافران شده است.
نوشــيدن یک ليــوان آب در هر ســاعت از پرواز 

ضروری است
اما، اینكه شما ســوار یک هواپيمای قدیمی شده 
باشــيد یا جدید فرقــی در اصل موضــوع ایجاد 
نمی كند: چگونه باید از خشــک شدن آب بدن تان 
جلوگيری كنيد؟ خب، اگر شما نسبت به دهيدراته 
شــدن در خانه، به خصوص در زمستان، حساسيت 
داشته باشيد، شاید در هواپيما هم همين طور باشيد.

اولين ترفند برای رفع این مشــكل، نوشيدن آب 
زیاد است. كار دیگری كه عاقالنه به نظر می رسد 
آن است كه از نوشيدن كافئين خودداری كنيد. اما 
اگر در نوشــيدن قهوه با مقدار مساوی آب، تعادل 
برقرار كنيد هم خوب خواهد بود. اگر بينی شــما 
خشک می شود، می توانيد از یک اسپری سالين )كه 
محتوای آن فقط آب شــور است( استفاده كنيد یا 
اینكه با كمی آب، بينی خود را بشویيد تا مرطوب 
شود و شاید هم بهتر باشد كه یک لوسيون خوب 
پوست و یک قمقمهٔ كوچک آب هم به همراه داشته 

باشيد.
هر زمان كه احســاس خشكی در بدن تان كردید، 
عالوه بر نوشيدن آب، كمی لوسيون به پوست تان 
بماليد و كمی هم سالين به بينی خود اسپری كنيد. 
شاید كمی عجيب به نظر برسد؛ اما این ترفند تأثير 

زیادی روی سالمتی شما خواهد داشت.

خربخوان

عدم افزایش قیمت بلیط هواپیما

سخنگوی سازمان هواپيمایی كشوری اعالم كرد 
كه هيچ گونه افزایــش قيمتی در بليط هواپيما رخ 

نداده است و برنامه ای نيز برای آن وجود ندارد.
سخنگوی سازمان هواپيمایی كشوری با اشاره به 
برخی اظهارات صورت گرفته در خصوص افزایش 
قيمت بليط هواپيما، از عدم هرگونه افزایش قيمت 
در نــرخ پروازهــای داخلی خبــر داد و بر رعایت 
سقف های تعيين شده سابق تاكيد كرد. وی در این 

رابطه افزود:
تخلــف در نرخ فروش بليط هواپيما از ســوی هر 
شــركت هواپيمایی یا دیگر ارائــه كنندگان بليط 
هواپيما تخلف محرز و بسيار بزرگی به شمار رفته و 

با عوامل آن برخورد قضایی خواهد شد.
ذیبخــش با بيــان اینكه بر اســاس ارزیابی های 
انجام شــده تاكنون هيچ شــركتی مرتكب تخلف 
نشده است، بر برخورد با گران فروشی احتمالی بليط 

هواپيما در مسيرهای داخلی تاكيد كرد و گفت:
مردم می توانند از طریق راه های ارتباطی سازمان 
هواپيمایی ما را در جریان تخلفات احتمالی در این 

زمينه قرار دهند تا با مسببان آن برخورد شود.
شــایان ذكر اســت كه بليط هواپيمــا در آبان ماه 
ســال 1۳۹۹ با افزایش 10 درصدی مواجه شد و 
محدودیت حداقل قيمــت نيز از این نرخ نامه كنار 

رفت.
انجمن شركت های هواپيمایی در سه روز گذشته 
نرخ نامه ای جدید برای پروازهای داخلی منتشر كرد 
كه بر اســاس آن، حداكثر قيمت برای پروازهای 
داخلی در ۲۲۷ مسير پروازی مختلف مشخص شد. 
مطابق این نرخ نامه، 4۸1, ۹00 تومان پایين ترین 
نرخ منتشر شده برای قيمت بليط پروازهای داخلی 
در مسيرهای كوتاه و 1, ۵1۸, ۵00 تومان باالترین 
آن است كه به مســير پروازی تبریز-بندرعباس 

اختصاص دارد.

شعار حج ۱۴۰۰ اعالم شد

پس از بررســی های كارشناســی و تأیيد نماینده  
ولــی فقيه در امور حج و زیارت، شــعارحج 1400 
»حج؛ خودسازی، انسجام، اقتدار اسالمی و دفاع از 

مسجداالقصی« اعالم شد.
در نشست شــورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه 
مقــام معظم رهبری و ســازمان حــج و زیارت، 
حجت االسالم والمسلمين ســيدعبدالفتاح نواب ـ 
نماینده ولی فقيه در امور حج و زیارت و سرپرست 
حجاج ایرانیـ  ضمن تبيين محورهای شــعار حج 
آینده، اظهار كرد: كليدواژه های این شــعار از ميان 
پيشنهادهای دریافتی از واحدهای مختلف و پس از 
كار كارشناسی با عنایت به توصيه های مقام معظم 
رهبری در بيانيه گام دوم انقالب و مسائل روز امت 

اسالمی و بين المللی انتخاب شده است.
او خودســازی را یكی از اهداف حج عنوان كرد و 
همبستگی و اقتدار اســالمی را راه حل مهم ترین 

چالش های جهان اسالم دانست.
نــواب با اشــاره به این كــه در انســجام و اقتدار 
اســالمی به وحدت و عظمت اســالمی نيز توجه 
شــده اســت، اظهار كرد: با توجه به اتفاقات اخير 
در صحنه فلســطين، حج فرصت بی نظيری برای 
همفكری امت اسالمی در دفاع از مسجداالقصی 

و فلسطينيان است.
همچنين علی رضا رشيدیانـ  ریيس سازمان حج و 
زیارتـ  با اشــاره به اخبار منتشرشده در خصوص 
حج پيش  رو، بار دیگر گفت: وزارت حج عربستان 
تاكنون به صورت شــفاف و قطعــی درمورد حج 
آینده اظهارنظر نكرده است و همچنان كشورهای 
اسالمی در انتظار روشن شدن تكليف حج هستند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بيان این كه 
ســازمان حج و زیارت برای راه اندازی محدود سفر 
به عتبــات عاليات در قالــب كاروان های زیارتی 
تحت پوشش این ســازمان و با رعایت موازین و 
دســتورالعمل های بهداشتی آمادگی دارد، خواستار 
آن شــد كه موضوع صدور مجوز مراجع ذی ربط 
برای این گونه ســفرها همچنان از طریق نماینده 

ولی فقيه در امور حج و زیارت پيگيری شود.

عالوه بر تاكســی های زرد رنگ معمولی 
كه در سراســر جهان به چشم می خورند، 
برخی كشــورهای جهان از تاكسی های 
منحصربه فردی برخوردارند كه در ادامه با 

آن ها آشنا خواهيم شد.
سر خيابان می ایستيد و منتظر تاكسی های 
زرد رنگ معمولی و هــر روزه می مانيد. 
شــاید گمان می كنيد كه این عادی ترین 
بخش زندگی هر روزه است؛ اما اگر فكر 
كرده اید كه تاكسی سوار شدن باید مسئله 
كاماًل عادی اســت، كاماًل در اشتباهيد. 
در سراســر دنيــا مــردم می توانند بين 
ماشين های الكتریكی، تانک ها، مایباخ ها 
و اتوریكشاها برای این طرف و آن طرف 
رفتن یكی را انتخاب كنند. چيزی نخواهد 
گذشــت كه سر و كله تاكسی های بدون 
راننده هم پيدا شــود. با ما همراه باشيد تا 
وسایل نقليه مورد استفاده در سراسر دنيا، 

شما را شگفت زده كند.
تاکسی تانک زرهی ارتش ��

اگر در سنت پترزبورگ روسيه به تاكسی 
احتياج پيدا كردید، تانــک زرهی ارتش 
را در ذهن داشــته باشيد. BRDM-۲ در 
اتحاد جماهير شــوروی، فرمانده نبرد و 
وسيله شناسایی بوده است كه هم اكنون 
در درون كشــور نگهداری می شود. البته 
سالح های جنگی متصل به آن را از كار 
انداخته اند. این وســيله نقليه را می توان 
در نــوا ریور راند كه ســنت پترزبورگ را 

شكافته است.
تاکسی های نارگیلی ��

در كوبا ریكشــاهای نارگيل شكل با دو 
صندلی، ســه چرخ و دو موتــور و تر و 
تميز را سوار شوید. تاكسی های نارگيلی 
نسبت به تاكســی های معمولی بسيار پر 

سروصداتر و البته ارزان تر هستند.
تاکسی مدل پراگ ��

این طراحی در یوركشــایر انجام گرفته 
است. انگلســتان این مدل تاكسی را كه 
»پارها« نام دارد، بر اساس معماری شهر 
پراگ طراحی كرده اســت. در درون این 
تاكسی یک صندلی منحنی شكل وجود 

دارد كه رودخانه ولدآوا را تداعی می كند. 
همچنين بافت داشــبرد آن، افق پراگ را 
نشــان می دهد. این ماشين سقفی وسيع 
و شيشــه ای هم دارد. كسانی كه از این 
ماشــين اســتفاده می كننــد، می توانند 
مسيرهای مستقيم یا تورهای مجازی را 
انتخاب كنند كه در سيســتم این ماشين 
كار گذاشته شده اند. این تاكسی پنج نفر را 

در خود جای می دهد.
تاکسی با چشم انداز ��

دومين تاكسی مدل بر پنجره های بسيار 
بزرگ متمركز شده است كه به سرنشينان 
امكان می دهد تا بی هيچ واســطه ای از 
معماری شــهر لذت ببرنــد. رنگ بژ این 
وسيله، از دیوار خانه های لسر تاون الهام 

گرفته شده است.
تاکسی مزدای لندن ��

این مــدل تاكســی در ســال 1۹۹۳ با 
همكاری بين مزدا و كالج ســلطنتی هنر 
لندن ساخته شــد. این تاكسی فقط یک 
صندلی سرنشــين دارد و بــا فرض این 
مسئله ساخته شده است كه لندن در خطر 
اشغال توسط ماشين هایی با اندازه معمولی 

است.
تاکسی لندن ��

»تاكسی های آینده« لندن با باطری های 
ليتيومــی كار می كنند و طوری ســاخته 
شــده اند تا با یــک پرچم انگلســتان و 
یک نشــان سلطنتی شــهر لندن، شبيه 
به تاكســی های كالســيک انگليسی به 
نظر برسند. سيســتمی در این تاكسی ها 

كار گذاشته شده اســت كه به مسافران 
راهنمایی هایی در مورد شــهر می دهد و 

همچنين قادر به ترجمه نيز هست.
تاکسی توک توک ��

تاكسی های توک توک نوعی اتو ریكشا 
هستند كه در ابتدای كار، در تایلند برای 
مسافت های كوتاه استفاده می شدند. نامی 
كه روی این تاكسی ها گذاشته اند، در واقع 
به خاطر صدایی اســت كه موقع روشن 
شــدن موتور آن ها ایجاد می شــود. اتو 
ریكشاها را می توانيد در هند، پرو، اتيوپی، 

چين، اندونزی و سریالنكا پيدا كنيد.
تاکسی فولکس واگن میالنو ��

تاكســی فولكس واگن ميالنــو با یک 
موتور الكتریكــی و یک باطری ليتيومی 
كار می كند. این ماشين به عنوان بخشی 
از پروژه پاكســازی هوای لندن در سال 
۲010 رونمایی شد. یک وام یک ميليون 
پوندی نيــز برای تشــویق رانندگان به 
موتورهای  بــا  موتورهایشــان  تعویض 

الكتریكی ارائه داده شد.
تاکسی های هوایی ��

تاكســی های هوایــی را می توانيــد در 
قسمت هایی از فلوریدا و باهاما پيدا كنيد. 
ایــن هواپيماها خدمات پــروازی كوتاه 
بين شــهرها و فرودگاه های بين المللی را 
می دهند و معمواًل كرایه های مسيرهای 

مختلف آن یكسان است.
تاکسی های خورشیدی ��

تاكسی های خورشيدی اولين بار در سال 
۲004 توســط لویس پالمــر و با كمک 

تعدادی از دانشــگاه های سویسی ساخته 
شد. این تاكسی بيش از ۵4000 كيلومتر 
در 40 كشــور دنيا را پيموده اســت، اما 
هم اكنون از آن اســتفاده ای نمی شود. در 
سال ۲00۹ این ماشين جایزه خورشيدی 

اروپا به دست آورد.
تسالی مدل اس ��

 ســواری با تســالی مدل اس، فرصتی 
است كه در سفر به نروژ به دست خواهيد 
آورد. شــركتی در نــوروژ از كمک مالی 
چشــمگير دولت در جهت ماشــين های 
الكتریک استفاده كرده و از تسال تاكسی 
ساخته است. این وسيله نقليه بسيار جادار 
اســت، باطری قوی ای دارد و هزینه های 

آن كم است.
تاکسی های آبی نیویورک ��

تاكســی های آبی نيویورک تور مسافرتی 
و نقل وانتقــال به شــرق و رودخانه های 
هادسن را به شما ارائه می دهند؛ اما شما 
آبی  تاكسی های  این  همچنين می توانيد 
را در كرواسی، ونيز، كاستاریكا و نيوزیلند 

پيدا كنيد.
تاکسی های BMW مسابقه ای ��

بــا اینكــه به این ماشــين ها تاكســی 
مسابقه ای گفته می شود، در جایزه بزرگ 
نورنبــرگ آلمان بی. ام. دبليوها شــما را 
هر جا كه دلتــان بخواهد نمی برند، بلكه 
راننده های مســابقه ای حرفه ای شما را با 
قدرت ۵۶0 اسب بخار، دورتادور »گرین 

هل« می چرخانند.
تاکسی های لوکس ��

در مسكو ماشين های لوكسی مانند مایباخ 
و پورشــه را به تاكســی تبدیل كرده اند. 
نارنجی روشن و طرح های قهوه ای روی 
این ماشــين ها در سطح شهر قابل رؤیت 

هستند.
�� OPTI تاکسی های بدون راننده

تاكسی های بدون راننده OPTI اميدوارند 
كه تا سال ۲0۲۵ شيوه آمد و شد مردم در 
لندن را تغيير دهند. این تاكسی ها در نقاط 
عمومی در جاهای مختلف شــهر دارای 
ایستگاه مخصوص به خود خواهند بود و 
از ماهواره ها، ليزرهای مجاورت، دوربين ها 
و سنسورهای پارک كردن برای تشخيص 

مسير بدون راننده استفاده خواهند كرد.

از تانک تا بی ام و 

با عجیب ترین تاکسی های جهان آشنا شوید

خطوط نازكا )به انگليسی: Nazca Lines( كه در صحرای 
نازكا در كشــور پرو كشيده شــده اند یكی از عجيب ترین 
پدیده های دنيا است. وســعت این خطوط و نقاشی ها به 
قدری زیاد اســت كــه برای درک كامــل تصاویر باید با 
هواپيما از باالی صحرای نازكا عبور كنيد. گفته می شــود 
این آثار هنری كه وسعت زیادشان باعث شده جزو عجایب 
گردشــگری دنيا قرار بگيرند توســط مردمان تمدن نازكا 
ترســيم شده است كه در 400 سال پيش از ميالد تا ۶۵0 

ميالدی در این منطقه می زیسته اند.
تصاویری كه در بيابان ترسيم شده است و به خطوط نازكا 
معروف شده اند از نظر پيچيدگی از خطوط ساده تا خطوط 
پيچيده تر و ترسيم اشكالی از قبيل عنكبوت، مرغ مگس 

خوار، مارمولک و ميمون و ... متنوع هستند.
خطوط نازکا کجاست؟ ��

صحرای نازكا، زمينی خشــک و غير قابل كشت در 400 
كيلومتری جنوب شرق ليما و بين دو شهر نازكا و پاليا قرار 
دارد.یكی از عجيب ترین جاذبه های دنيا در این صحرا دیده 
می شود. در این بيابان بی آب و علف، صدها خط مختلف 
به شكل خطوط هندسی، انســان، حيوانات و حشرات در 

مساحتی به وسعت ۵00 كيلومتر مربع كشيده شده است.
وســعت این خطوط و نقاشــی ها به قدری زیاد است كه 

نمی تــوان از نزدیک و از روی زمين شــكل كامل آن ها 
تشخيص داد و حتماً برای دیدن خطوط نازكا باید در ارتفاع 

قرار بگيرید.
بهترین روش برای دیدن خطوط نازكا، عبور از روی صحرا 
با هواپيماست. هنگام عبور از باالی صحرای نازكا ميتونيد 
شــيارها و خطوطی را روی زمين ببينيد كه اشكال انواع 
پرنده، ماهی، سوسمار، نهنگ، ســتاره، مستطيل و سایر 

اشكال هندسی را بوجود آورده اند.
عجایب خطوط نازکا ��

این خطوط با ســنگ ریزه هایی كه با اكســيد آهن ذوب 
شده، اندود شده اند ساخته شده و تضادی مشخص با سطح 

خاک صحرا دارند.
صحرای نازكا یكی از خشک ترین مناطق زمين است كه 
شــرایط آب و هوایی تقریباً ثابتی دارد و وزیدن باد در این 
ناحيه بسيار كم و ناچيز است به همين دليل آثار هنری كه 
به خطوط نازكا معروف شده اند پس از این همه سال در اثر 

فرسایش از بين نرفته اند.
عمق خطوط نازكا بين 10 – ۳0 سانتی متر است بنابراین 
در صورت بارندگی های شدید از بين خواهند رفت، سازمان 
حفاظت از خطوط نازكا اعالم نموده اســت كه آلودگی و 
فرسایش ایجاد شده از جنگل زدایی از عوامل تهدید كننده 

این خطوط هستند.
دقتی كه برای رسم این خطوط استفاده شده و وسعت آن 
برای رسم توسط انسان هایی كه حدود ۲000 سال پيش 
زندگی می كرده اند برای همه عجيب اســت. نقاشی های 
بيابان نازكا بيش از ۷0 تصویر از حيوان، حشــره و انسان 
است كه بزرگترین نقاشــی خطوط نازكا حدود ۲۷0 متر 

طول دارد.
باســتان شناســان تصور می كنند كه این طرح ها ابتدا به 
صورت كوچک رسم شده و ســپس توسط نمودار بزرگ 

شده و روی سطح زمين پياده سازی شده اند.
چرا خطوط نازکا کشیده شده اند؟ ��

انگيزه رســم این خطوط توســط مردم نــازكا كه حتی 
نمی توانسته اند از فراز آسمان شكل نهایی نقاشی هایشان 

را ببينند مهم ترین راز این پدیده است.
تاریخچــه ای از تمدن مردمان نازكا كه طراح این خطوط 
بوده اند در دسترس نيست و صرفاً در مورد علت رسم این 
خطــوط نظریه پردازی هایی وجــود داد كه جنجالی ترین 
نظریه مربوط به فون دنيكن است، به گفته او این خطوط 

احتمااًل فرودگاهی برای سفينه های فضایی بوده است.

نظریه غالب كه افراد بيشتری آن را قبول دارند می گوید، 
رسم این نقاشی ها با انگيزه های مذهبی انجام شده است 
و احتمااًل مردم قصد داشته اند تصاویری بوجود بياورند كه 

فقط خداوند از آسمان بتواند آن ها را ببيند.
فرضيه دیگر بيان می كند كه مردم نازكا می خواسته اند به 
مناطقی كه در افق دور واقع شــده اند مثل جایی كه ماه و 
خورشيد و دیگر اجرام آســمانی طلوع و غروب می كنند، 
اشــاره كنند. در سال 1۹۸۵ باستان شناسی به نام جوهان 
رین هارد اطالعاتی منتشر كرد كه در آن ها اثبات می كرد، 
پرســتش كوههــا و دیگر منابع آبــی، از قدیم تا به حال 
نقش مهمی در مذهب و اقتصاد نازكا ایفا می كرده است. 
تئوری او در مورد توجيه ستایش خدایانی بود كه مسئول 
حاصلخيزی محصوالت و فراوانی آب بوده اند و این خطوط 
راههای مقدســی بوده اند كه به خدایان منتهی می شدند 
و خدایان در آن نقطه عبادت می شــده اند و این تصاویر، 

اشكالی نمادین برای كمک گرفتن از خدایان بوده است.
فرضیه های وجود خطوط نازکا ��

دیوید جوهانســون ارتباط بين خطوط نــازكا و آبراههای 
زیرزمينی را مورد بررســی قــرار داد و می گفت از آن جا 
كه مناطقی كه بيشــترین اشــكال را دارند روی آب های 
زیرزمينی یا نزدیک به چاه ها متمركز شده اند، این خطوط 
نشــانگر این اســت كه این نقطه دارای آب هست یا نه. 
ســاكنان بيابان برای این كه وقت زیــادی را صرف پيدا 
كردن منابع آبی نكنند با رســم این تصاویر نقشــه ای در 
مقياس بزرگ كشــيده اند كه به طور دقيق به آن ها نشان 

دهد، كجا می توانند آب پيدا كنند.
فرضيه رابين ادگا می گوید خطوط نازكا به خصوص شكل 
حيوانان، انســان و گل ها یک واكنش باستانی به پدیده، 
چشم خدا، است. خورشــيد گرفتگی كامل به طور واضح 
شــبيه مردمک چشم است، انگار یک چشم غول پيكر در 
آسمان در حال تماشــای زمين است. چشم خدا در زمان 
كسوف كامل در آسمان دیده می شود. زمان رسم خطوط 
نازكا با سلسله كسوف كامل در سراسر جنوب پرو همزمان 
بوده اســت. به گفته ســاكنان محلی، ســاكنان قدیمی 
تشــریفاتی را روی این خطوط انجام مــی داده ا ند تا از 
خدایان برای ادامه داشتن باران و نزول آب از كوههای آن، 
تشكر كنند. بر همين اساس تئوری دیگری این خطوط را 
به نام، معابد راه رونده، نامگذاری كرده اســت یعنی یک 
گروه عبارت كننده در امتداد یكی از خطوط كه برای ذات 

مقدس وقف شده، حركت می كرده اند.

آشنایی با 
عجیب ترین 

جاذبه دنیا 
خطوط نازکا 

از  یكــی  نــازكا  خطــوط 
پدیده هــای  عجيب تریــن 
پرو هستند  در  دنيا  گردشگری 
كه به دليل وســعت زیادی كه 
دارند فقط از ارتفــاع زیاد و با 
كامل  تصاویر  می توان  هواپيما 

آن ها را مشاهده كرد.

پردیس جاللی
روزنامه نگار زینب موحدی

روزنامه نگار
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كولی گرفتن 
از طبقه فرودست جامعه

 در برخي كشــورهاي غربي، طبقه فرودست، غير مولد و بدون 
اندیشــه تحول خواهانه توصيف مي شــود كه رفتار وپارادایم 
زندگي آنها هم زمان تهدیدی جدی برای دموكراســی است. 
امــا در ایران، این طبقه از ابتدا محروماني قلمداد مي شــد كه 
اساسا انقالب اسالمي براي تحقق شعار آنها كه همان عدالت 

و برابري بود شكل گرفت.
اما بعد از گذشــت چند دهه از انقالب اسالمي همچنان فریاد 
عدالت خواهي بلند است. مسعود پزشكيان نماینده مردم تبریز 
در مجلس انقالبي، روز گذشــته در جلسه علني گفت »ما در 
جامعه ای زندگی می كنيم كه بی عدالتی در اقتصاد، سياست، 

قوميت و فرهنگ وجود دارد و انكار ناپذیر است«.
امروز صداي فریاد خواهي طبقه فرودســت جامعه بيش از هر 
طبقه ي دیگر بلند است و این طبقه همچنان عدالت وبرابري 

را تمنا مي كند.
بخش بزرگي ازطبقه متوســط نيز كه طي ســال هاي گذشته 
طبق آمارها ریزش داشــته است وبه طبقه پایين جامعه اضافه 
شده، در حقيقت جمعيت طبقه فرودست جامعه ایران را چندین 

برابر افزایش داده است.
حاال این طبقه در آستانه انتخابات 1400؛ خاستگاهي براي 
شعارها و وعده هاي پوپوليســتي نامزدهاي انتخاباتي شده 
اســت. وعده هایي مانند وام ۵00ميليونی ازداواج/ افزایش 
یارانه نقدی به 4۵0 هــزار تومان/ كاهش هزینه درمانی تا 
۵0 درصد/ ایجاد ساالنه یک ميليون شغل /تورم تک رقمی/ 
مجبور شــدن آمریكا به برداشــتن كل تحریم ها/ اینترنت 
رایگان براي دهک هــاي پایين جامعــه؛ اینها تنها بخش 
كوچكي از وعده ها و شعارهاي نامزدهاي ریاست جمهوري 
است كه طبقه پایين وفرودست جامعه را هدف قرار داده است.

امروز اگرچه برخي طيف هاي سياسي همچنان براي طبقه 
فرودست جامعه شــعارهاي جذابي فریاد مي زنند تا از آنها 
كولي بگيرند اما فقِر این طبقه یک روز در نمایي خطرناک تر 
خود را نشــان خواهد داد ودامان همــه را خواهد گرفت. به 
عبارتي روشن تر؛ اگر امروز به خاطر فقر ونابرابري در جامعه 
ایران، محرک هاي موثر بر توده ها در دســتان نامزدهایي 
قرار گرفته اســت كه شعارهاي عوامانه وپوپوليستي سر مي 
دهند، باید حواس شان باشد كه رفتار طبقه فرودست جامعه 
متغير اســت و این محرک ها هر لحظه مي تواند قهرمان را 
تغيير دهد. به قول گوستاو لوبون در كتاب روانشناسي توده ها 
»توده به آسانی جالد از آب در می آید و به همان آسانی هم 
شهيد می شود.« طبقه فرودست جامعه اگر امروز براي سبد 
راي، به ميل وهمراه شــما عمل مي كند، در عين حال براي 
هر لحظه این كشور مانند » آتش زیر خاكسر« مي ماند. این 
طبقه، طبقه اي بي قرار اســت؛ در چارچوب نيست وعصيان 
گر اســت. هر راي كه از آنها مي ستانيد یادتان باشد كه چه 
وعده وشعارهایي داده اید. طبقه فرودست جامعه ایران، طبقه 
بي قراري است كه نمي توانيد منافع چهار سال آینده خود را 
بــا كولي گرفتن مدام از آنها تضمين كنيد. گيرم یارانه طبقه 
فرو دســت جامعه را از 4۵ هزار تومان به 4۵0 هزار تومان 
افزایش دهيد. كولي گرفتن از طبقه اي كه محتاج این پول 
ناچيز و كم ارزش در وضعيت فعلي اقتصاد تورمي ایران است 

چه ارزش ولذتي براي شما دارد؟
كاش از خشم توده نمي ترســيدید و شعارهایتان را واقعي تر 
بيان مي كردید. شــعار مي دادید یارانه ها را حذف و به جاي 
آن درهاي ســرمایه گذاري شرق وغرب را بر روي جامعه باز 
خواهيد كرد تا ما نيز مانند كشــورهاي برخوردار وتوسعه یافته 
با اشــتغال  پایدار و بدون وابستگي به دولت ها تامين معاش 

مي كردیم.
آن گاه اگر هم شهامت دارید كمي هم از آزادي ، محيط زیست 
و حقوق زنان ســخن بگویيد و نگران پذیرش یا عدم پذیرش 

این شعارها از سوي طبقه فرودست جامعه نباشيد.

یادداشت

حکم متفاوت قاضی

توضيحات معاون دادستان دربارهٔ سرنوشت جوانی كه به اتهام 
پاره كردن بنر بزرِگ ســردار سليمانی بازداشت شده بود، مورد 
توجه قرار گرفته همــان گونه كه ویدیوی اقدام او در دی ۹۸ 
فراگير شــده بود.  هر چند ترور ســردار سليمانی از همه نظر 
خســارت فراوان وارد كرد ولی به سبب حضور گسترده مردم 
در چند شــهر و در مراسم تشييع و وداع با پيكر شهيد، اهميت 
داشت چرا كه بر تفسير اعتراضات آبان اثر گذاشت.  با این حال 
یک اتفاق تلخ – ســاقط كردن هواپيمای اوكراینی در آسمان 
ایران و ۷۲ ســاعت انكار و ارایهٔ اطالعات نادرست - خشم و 
كين انباشته را در الیه هایی از جامعه سرریز كرد و این بار اتفاقًا 
بيش از آبان مورد توجه رســانه های فارسی زبان قرار گرفت 

چون تم سياسی پررنگ تری به نسبت آبان داشت.
 در ایــن ميان تصویر جوانی كه برای پایين كشــيدن و آتش 
زدن تصویر سردار سليمانی تالش می كند و در پی آن دستگير 
می شــود در فضای مجازی و شــبكه های اجتماعی انتشاری 
گسترده داشــت و شــایعات متنوعی هم دربارهٔ سرنوشت او 
پيچيد و این كه چه بر ســر او آمده است.  معاون دادستان اما 
توضيح داده قاضی )یا دستيار او كه یک خانم بوده( حتی یک 
شــب هم پسر را در زندان نگاه نمی دارد و تنها از او می خواهد 
فــردا همراه پدر مراجعه كند.  فــردا كه با پدر خود به مجتمع 
قضایی می روند، پدر را نشســته روی ویلچر می بينند و جدای 
آن درمی یابند زندگی بسيار تنگ دستانه ای دارند چندان كه از 

عهدهٔ تأمين لوازم مدرسهٔ پسر هم بر نمی آمده است.
 وقتی پســر می گوید من این مرد )سردار سليمانی( را مسبب 
و عامل تمام بدبختی ها می دانســتم قاضی، نوجوان را موظف 
می كند شخصاً دربارهٔ سردار ســليمانی تحقيقی انجام دهد و 

بنویسد و در دادگاه ارائه كند.
 چــون قاضــی دریافته بود بــا زندانی كردن نوجــوان، تنها 
مشكالت آنان بيشتر می شــود درصدد برمی آید ذهنيت او را 
تغيير دهد.  ظاهراً ۲0 روز بعد و سر موعد مقرر حاضر می شود 
و تحقيق خود را ارائه می كند و پرونده قاعدتاً بســته می شود.  
این ماجرا در شــكل معمول می توانست به گونه ای دیگر رقم 
بخورد. حكم سنگينی عليه آن پسر صادر می شد و جوانِی خود 
را در گوشهٔ زندان سپری می كرد و با خشم و كين بيشتری به 
جامعه بازمی گشت و در شبكه های اجتماعی هم شاهد شایعات 
گوناگــون دربارهٔ او می بودیم. حتی بعيد نبــود دربارهٔ اعدام یا 
شكنجهٔ او بشنویم.  یک تصميم درست و انسانی اما سرنوشت 
متفاوتــی رقم زد و از تحميل هزینه به كشــور هم جلوگيری 
كرد.  در ســخنان معاون دادستان به یک خانم اشاره می شود. 
نمی دانم در دستگاه قضایی چه سمتی داشته ولی اگر خانم بوده 
باشد نشــان می دهد حضور زنان تا چه حد از خشونت محيط 
می كاهد و تلطيف كننده اســت.  همچنين توجيه نوجوان كه 
سردار سليمانی را مســبب همهٔ گرفتاری های خود می دانسته 
به این معنی اســت كه گزارهٔ هزینه كردن بودجه در منطقه را 
پذیرفته و احساس تبعيض و تحقير می كرده است. این ویدیو 
همچنين نشــان می دهد كه جای نهادهای واســط اجتماعی 
چقدر خالی اســت چرا كه جایی نبوده كه در آن پرورش یابد، 
پناه ببرد و بپرسد و نيازهای خود را تأمين كند و تازه دریافته اند 
با چه مشــكالتی دســت در گریبان بوده است. با موضوعاتی 
از این دســت می توان به دو گونه برخورد كرد. در حالت اول 
خشک و بی انعطاف و مطابق با ُمر قانون. اتهام را بررسی كرد 
و مطابــق بزه ارتكابی حكمی داد و جوانــی را به كنج زندان 
فرســتاد و به پيامد و هزینه و حواشــی و مهم تر از همه خود 
سوژه كه یک انسان است توجه نكرد.  در حالت دوم اما سن و 
بستر و زمينه ها را در نظر گرفت. قاضی و احتمااًل خانم قاضی 
یا اگر خانم نمی تواند بر مسند قضاوت بنسيند دستيار خانم، آن 
نوجوان را مثل پســر خود دیده با همان اعتراضات و هيجانات 
و توقعات كه به همين آموزش و پرورش ســپرده شده بود اما 
به قاضــی می گوید توان خرید دفتر و كاغذ هم ندارد و معلوم 
نيست قبل از آن چگونه درس می خوانده یا اگر ترک تحصيل 
كرده چرا كســی و جایی پی گير او نشــده است. شجاعت و 
اعتماد به نفس قاضی هم ستودنی است. چرا كه ترجيح معمول 
این اســت كه مخاطره نكنند و تبعات مراجعه نكردن متهم را 

به جانب خود نگردانند.
 درست است كه قاضی مطابق قوانين باید حكم صادر كند اما 
تشخيص او هم مهم است و تأكيد بر اجتهاد قاضی به همين 
خاطر اســت هر چند كه در عمل همه جــا این امكان فراهم 

نيامده است.
 سال ها پيش یک بار مرحوم دكتر نوربخش ریيس كل بانک 
مركزی در پاســخ به انتقاد از قانون چک و صدور حكم زندان 
گفت: چنانچه عسر و حرج بر قاضی ثابت شود می تواند حكم 
زنــدان صادر نكند و نمی دانم چرا از این اختيار خود اســتفاده 
نمی كنند.  غرض این كه قضاتی این گونه را باید تشویق كرد 
چــرا كه هم از تحميل هزینه های ســنگين به جامعه و نظام 
جلوگيری می كنند و هم ســری آسوده تر بر بالين می گذارند و 
منبع: عصر ایران نزد وجدان خود سرفرازند.  

مهرداد خدیر

برخی افراد برای شارژ كردن موبایل از شارژرهای ماشينی 
استفاده می كنند. در حالی كه باید این روش شارژ كردن 
موبایــل را فراموش كنيم.اولين باری كه از شــارژرهای 
ماشينی استفاده می كنيد متوجه تغييراتی كه در باتری و 
روند پردازش سيستم عامل پيش می آید، می شوید. این 
تغييــرات گذرا نبوده و در واقع تاثير آســيب های جبران 
ناپذیری هستند كه به باتری وارد می شوند. این آسيب ها 
كه شامل كاهش ظرفيت باتری و اختالل در راه اندازی 
برخی از برنامه های موبایل اســت. این آسيب ها به علت 
تغيير ولتاژی است كه باتری ماشين بدون ایمن سازی به 
باتری موبایل می دهد. ولتاژی كه شارژر برای شارژ كردن 
ایمن موبایل نياز دارد ۵V اســت؛ ولی ولتاژی كه باتری 
ماشين به باتری موبایل از طریق كابل USB می رساند، 

بيشتر از حد مجاز بوده و با نوسانات بسياری همراه است.

 موبایل خود را در ماشین شارژ نکنید
طبق گزارش آژانس فضایی ناســا یک جرم آســمانی به نام  
»KT1 ۲0۲1« كه در گروه سيارک های به طور بالقوه خطرناک 
قرار دارد در حال نزدیک شدن به زمين است و سه شنبه از كنار 
زمين عبور می كند.به نقل از اسپوتنيک، دسته ی سيارک های 
خطرناک به گروهی گفته می شود كه اندازه ی آن ها به قدری 
بزرگ است كه در صورت برخورد به زمين آسيب جدی ایجاد 
می كنند. به گفته ی ناسا، سيارک »KT1 ۲0۲1« كه بزرگ تر از 
برج ایفل اســت در تاریخ 1 ژوئن)11 خرداد( در ساعت 10:۲4 
به وقت منطقه زمانی شرقی) 1۸:۵4 به وقت تهران( به زمين 
نزدیک می شــود. محققان تخمين می زنند كه این سيارک در 
حدود 4۹۲ تا 10۸۲ فوت)1۵0 تا ۳۲۹ متر( باشــد. سرعت آن 
40 هزار مایل بر ساعت)۶4۳۷۳ كيلومتر بر ساعت( است و به 
گفته ی ناسا این سيارک با فاصله ی 4.۵ ميليون مایلی كه تقریبا 

1۹ برابر فاصله ی ماه و زمين است از كنار سياره ما می گذرد.

تهدید زمین با سیارکی به  اندازه برج ایفل 
اسپوتيكو، فهرستی از 100 ورزشكار پردرآمد جهان در سال 

جاری ميالدی تهيه و منتشر كرده است.
در رده نخســت این فهرست كانر مک گریگور، بوكسور 

معروف با درآمد كلی ۲0۸ ميليون دالر قرار گرفته است.
پس از او ليونل مسی و كریستانو رونالدو در رده های دوم 
و سوم قرار دارند.مسی با كسب 1۲۶ ميليون دالر در سال، 
دومين ورزشكار پردرآمد جهان در سال جاری است و رونالدو 
با 1۲0 ميليون دالر رتبه ســوم را به خود اختصاص داده 
است. فهرست بازیكنان فوتبالی كه در جمع  ورزشكاران 

پردرآمد سال جهان قرار گرفتند به این شرح است:
۲ - ليونل مسی 1۲۶ ميليون دالر

۳ - كریستيانو رونالدو 1۲0 ميليون دالر
۶ - نيمار 100 ميليون دالر

۲۸ - گرت بيل 41,۹ ميليون دالر

ورزشکاران پردرآمد 2021
مدارس و دانشــگاه های ميانمار برای اولين بار پس از 
كودتای این كشــور باز خواهند شد اما اساتيد، معلمان 
و دانشجویان این كشور خواستار مخالفت با درخواست 
مقامات دولت پــس از كودتا در برگزاری كالس های 
درس هستند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، 4 ماه پس 
از كودتای فوریه سال ۲0۲1 ميانمار و بركناری »آنگ 
سان سو چی« رهبر غيرنظامی این كشور آشفتگی در 
فضای ميانمار موج می زنــد. نيروهای امنيتی ميانمار 
حدود ۸00 نفر از معترضان را كشته اند و یک اعتصاب 
سراسری اقتصاد ميانمار را فلج كرده است.دانشجویان 
در تظاهرات  شــهر »مانداالی« ميانمار عليه حكومت 
نظامی این كشــور بنر حمل كردند و با دســت خود 
عالمت ۳ انگشــت را نشان دادند- سه انگشت ميانی 

دست نماد تظاهرات ميانمار است.

میانمار؛ چالش کودتاچیان و مدارس

 سجادبهزادی 
روزنامه نگار

کافه کتاب

»زندگانی من و روزگار سخت« شــامل نُه روایت از رخدادهای 
طنزآلود زندگی جيمز تِربِر رمان نویــس، طنزپرداز، روزنامه نگار، 
نمایش نامه نویس و طراح آمریكایی اســت كه بيشــتر به خاطر 
داســتان های كوتاه و طرح های كارتونی اش در مجلۀ نيویوركر 
مشــهور اســت. غير از این رویدادها كه با قلم بسيار توصيفی و 
افزودن شــاخ و برگ های فراوان به یک واقعۀ سادۀ خانگی به 
فصول نُه گانۀ این كتاب تبدیل شده اند، تا حدود ۵0 صفحۀ ابتدای 
كتاب شامل پيشگفتار مترجم، گاه شمار زندگی نویسنده، مقدمۀ 
جــان. ک هاِچنز و دیباچه ای بر زندگی تِربِر اســت كه خواندن 
هيچيک از این بخش ها نيز خالی از لطف نيســت. »شــبی كه 
تخت خواب افتاد«؛ »ماشينی كه همه اش باید هلش می دادیم«؛ 

»روزی كه ســد شكســت«؛ »شــبی كه روح آمد«؛ »باز هم 
واهمه هایی در شــب«؛ »یک قطار كلَفت«؛ »ســگی كه مردم 
را گاز می گرفت«؛ »ایام دانشــجویی« و »روزگار تيره در هيئت 

مشمولين« عناوین فصل های این كتاب اند.
آنچــه تربِر در این نُه فصل به رشــتۀ تحریــر درآورده ممكن 
است اتفاقاتی باشد كه شــبيه آن در زندگی و خانه های همۀ ما 
هم رخ داده باشــد، اما نحوۀ شــرح پراغراق؛ از این شاخه به آن 
شــاخه پریدن هایی كه البته بعــد از خواندن یكی دو قصه همۀ 
شاخه هایش برای خواننده آشنا و ملموس است؛ تشریح طوالنی 
عامدانه و آميختن آن به چاشــنی طنز باعث شده كه این فصول 
برای خوانندگان سراسر دنيا جذاب تر از حوادث زندگی خودشان به 

نظر بياید.كتاب، محصول دورۀ 
اول نویسندگی تربر و یكی از 
آثار مطرح ادبيــات آمریكا به 
شمار می آید. چارلز اس هولمز 
تردیدی در شــاهكاربودن آن 
نداشــته و آگِدن نَش شاعر از 
كتابی  »بهترین  عنوان  به  آن 
كه تاكنون خوانده ام« یاد كرده 

است. 
زندگانی من و روزگار سخت | 

جيمز تِربِر | ترجمۀ حسن هاشمی ميناباد | نشر نو، چاپ

روایت طنزآمیز زندگی آمریکایی

دیدگاه

چندی پيش یكی از اعضای شــورای عالــی بورس در اظهار 
نظری رســمی اعالم كرد، حدود 1۵0 هــزار ميليارد تومان از 
سوی اشخاص حقوقی و مؤسسات از بورس خارج شده و وارد 

ماركت كریپتو كارنسی شده است.
این خبــر در روزهایی كه برخی اظهــار نظرها و تحليل های 
نادرست، سعی در تقابل بورس و ماركت كریپتو كارنسی دارند، 
دارای چند نكته قابل اهميت و ابعاد مثبت و منفی اســت. در 
رابطه با ابعاد منفی در شــرایطی كه بــورس ایران دارای یک 
سيستم بسته اســت، خروج این حجم از نقدینگی می تواند به 
كســانی كه در این بازار آســيب دیده اند، آسيب بيشتری وارد 
كند. اما بعد مثبت آن بــه این واقعيت بر می گردد كه ارزهای 
دیجيتال آینده اقتصاد دنيا هســتند. ما در مقطعی هستيم كه 
مؤسســات مختلف در كشورهای دنيا، به شكل جدی وارد این 
حوزه شــده اند و خریدهای سطح باالیی را انجام می دهند. این 

دوره به تعبيری كه شــخصاً به آن رســيده ام، می تواند جنگ 
جهانی اول بيت كوینی باشــد كه با حضور و ســرمایه گذاری 
مؤسسات در ماركت كریپتو كارنسی رخ داده. ما در اواسط این 
جنگ جهانی هستيم و پيش بينی ما نشان می دهد، جنگ دوم 
جهانی بيت كوین در حدود سال های ۲0۲۵ با حضور دولت ها در 
این ماركت رخ دهد. اما در این مقطع یعنی، جنگ جهانی اول 
كه با حضور مؤسسات در این ماركت همراه شده، برازش های 
لوگاریتمی )Logarithmic Regression( ما بر روی روندهای 
كریپتو كارنسی ها به ما چه می گویند؟در حال حاضر ارزش كل 
بازار رمزارزها ۲.۳ تریليون دالر و قيمت بيتكوین حدود ۵0000 
دالر است، این ها به ما نشــان می دهد كه ماركت گپ كریتو 
كارنســی ها در حال حركت به ســمت ۸ تا 1۳ تریليون دالر 
اســت و قيمت بيت كوین نيز می توانــد به بين ۲00 تا ۳00 تا 
پایان ســال ميالدی ۲0۲1 برسد. از طرف دیگر هم در مقطع 
كنونــی به این واقعيت و این اثر قاندامنتال باید توجه داشــته 
باشــيم كه انسان در جهان در حال مهاجرت تدریجی از جهان 
واقعی به جهان مجازی است و این بخشی از تكامل بشر است.

مجموعه این برازشها نشان می دهد ماركت كریپتو كارنسی ها 
ماركت آتيه داری است. در این شرایط ورود 1۵0 هزار ميليارد 
تومان از سوی اشــخاص حقوقی و مؤسسات در ایران به این 
ماركت می تواند خبر اميدبخشی باشد. در نگاه كوتاه مدت هم 

اگر این مؤسســات بتوانند در آخر این سال ميالدی از ماركت 
كریپتو كارنســی ها خارج شــوند و آن پول را دوباره به كشور 
و بازار بورس برگرداننــد، رونق خوبی را می توان برای بورس 
متصور شــد.اما به این نكته باید توجه كرد كه تنها خطری كه 
در فرآیند وجود دارد، این اســت كه این مؤسســات نتوانند به 
موقع از ماركت كریپتو كارنسی ها خارج شوند یا اینكه سرمایه 
گذاری آنها از ســوی صرافی های بين المللی بلوكه شوند. در 
این شــرایط راهكار چيست؟ به نظر می رسد تنها راه حل ها به 
اینجا ختم می شوند كه؛ 1. از صرافی های داخلی حمایت شود 
۲. اینكه نماد كریپتو كارنسی ها به بورس ایران اضافه شود. اگر 
 ETF یا ETP نماد كریپتو كارنســی ها به صورت صندوقهای
به بورس اضافه می شــد، نياز به این حجم از خروج از بورس 
ایران نبود. از سال ها قبل، فعاالن حوزه كریپتو كارنسی، هشدار 
می دادند كه اگر ما از این فرصت بزرگ نتواتيم به درستی بهره 
ببریم، این فرصت به تهدید بزرگ تبدیل می شــود. اما شرایط 
این ماركت و شرایط بورس ایران در سال ۲0۲1 نشان می دهد 
هنوز برای برداشــتن این گام های اصولی دیر نشده است. هم 
اكنون ظرفيت ماركت رمزارزها مانند یک باران است و اگر ما 
در ایران آن را كاناليزه و مدیریت نكنيم، ممكن است تبدیل به 

سيلی ویران گر شود.
*آینده پژوه و فعال حوزه كریپتو كارنسی

بازی دو سربرد رمزارزها در بورس ایران

علی میزانی اسکویی *

 سنگ بزرگ جلوی پای متقاضیان وام ازدواج
 بانک مرکزی وکیل مدافع بانک ها شد!


