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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 29 مردادماه 1399 
سال پنجم شماره 184

سیاست

 خط و نشان سرلشکر باقری 
برای اماراتی ها

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: چنانچه اتفاقی در 
منطقه خلیج فارس بیفتد و امنیت ملی جمهوری اســامی 
ایران دچار خدشه هرچند اندک شود ما آن را از چشم کشور 

امارات متحده عربی می بینیم و تحمل نخواهیم کرد.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح صبح روز یکشنبه در نشست »هم اندیشی و هماهنگی 

فرماندهان نیروهای مسلح و مدیران رسانه ملی« که در محل 
ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، با اشاره به آخرین تحوالت 
منطقه اظهار داشت: متاســفانه در این ایام با مصیبت بزرگ 
ایجاد ارتباط بین رژیم امارات متحده عربی و رژیم کودک کش 
صهیونیســتی مواجه شــدیم که فوق العاده جای تاسف و تاثر 
دارد.وی گفت: امروز در شــرایطی که همه آزادگان جهان از 
ایجاد ارتباط و دوستی با رژیم صهیونیستی ابراز تنفر و دوری 
می کنند، یکی از همسایگان جمهوری اسامی با وقاحت تمام 
اعام برقراری ارتباط با این رژیم کودک کش می کند که این 

جای تاســف دارد؛ چرا که رژیم صهیونیستی برای بقای خود 
دســت و پا می زند و بدون توجه به موازین اسامی و موازین 
دین یهود نســبت به هرگونه ظلم و ســتم در جهان اسام و 
حتی با مردم خود و همســایگانش از هیچ گونه اقدامی ابایی 
ندارد.سرلشکر باقری بیان داشت: برای کشور امارات به عنوان 
یک کشــور عربی و مسلمان چنین رابطه ای به هیچ وجه قابل 
پذیرش نیســت که با رژیم متعرض به قبله اول مسلمین که 
مردم فلسطین را آواره و مورد کشتار و زندانی قرار داده، ایجاد 
رابطه سیاسی و اقتصادی کرده و آن را به طور علنی اعام کند.

نگاه هفته

 چشم امید ترامپ به 
»گاوهای شیرده خلیج فارس«

در چند روز گذشــته شــاهد تحوالتی مهم در منطقه و سطح 
جهان بودیم.از انفجار در بندر بیروت گرفته تا شکست قطعنامه 
پیشنهادی آمریکا علیه ایران و مورد آخری اعام عادی سازی 

روابط امارات با اسرائیل.
عادی ســازی روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل 
فرایند تازه ای نیســت و از چند ســال پیش به صورت کج دار 
و مریــز و غالبا پنهانی در حال انجام می باشــد. اما اینکه چرا 
موضوع عادی سازی روابط امارت و اسرائیل در این برهه زمانی 
مطرح شده و برنده اصلی ماجرا چه کسی خواهد بود ، موضوع 

بحث ماست
چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نمانده 
و هر چه به زمان انتخابات نزدیک تر می شــویم شانس آقای 
ترامپ جهت تصدی دوباره منصب ریاســت جمهوری کم تر 

می شود.
ترامپ با مشکات عدیده داخلی دست به گریبان بوده و هیچ 
دور نمای روشــنی در مورد بهبود اوضاع و اقناع رای دهندگان 
آمریکایی درباره برگزیدن دوباره وی به مقام ریاست جمهوری 
آمریــکا وجود نــدارد. بنابراین ترامپ با نومیــدی از حصول 
دســتاوردی داخلی به شدت تاش می کند تا با بدست آوردن 
دست آوردی بین المللی از آن در رقابت های انتخاباتی استفاده 

نماید.
در این بین چه کسانی بهتر از »گاوهای شیرده خلیج فارس« 
مــی توانند به او کمک نمایند. امارات با این اقدام خود در واقع 
بزرگ ترین هدیه و دســتاویز را به ترامــپ اهدا نمود. ترامپ 
هم اکنون اســتفاده از این ماجرا را در قابتهای انتخاباتی خود 
شــروع کرده و ضمن تمجید از این اقدام مدعی شــده که در 
حال رایزنی با کشــورهایی است که »بایدن » حتی اسم آنها 

را هم نشنیده است.
پس ترامپ برنده اصلی ماجراســت چــون بدون صرف هیچ 
هزینه و تعهدی توانسته دســت آورد مهمی در راستای منافع 

خود و البته اسرائیل بدست آورد.
برنده بعدی »نتانیاهو »نخســت وزیر رژیم صهیونیستی می 
باشــد. او که هر لحظه در خطر از دســت دادن پست نخست 
وزیری و متعاقب آن محاکمه و زندانی شــدن به دلیل پرونده 
های فساد مالی می باشد ، با فتح یکی دیگر از کشورهای عربی 
می تواند جای پای خود را در منصب نخســت وزیری محکم 
تر نماید. در این میان البته به نظر می رســد که امارات نه تنها 
دســت آورد خاصی نخواهد داشــت ، بلکه مجبور به پرداخت 

هزینه های مختلفی نیز خواهد شد.
واقعیت این اســت که امارات کشوری فعال در سطح منطقه و 
حتی فرامنطقه ای بوده و »با شل کردن سر کیسه » از حمایت 
آمریکا در ابعاد مختلف برخوردار می باشــد. همچنین با دیگر 
قدرتهای جهانی از کشــورهای اروپایی و روسیه گرفته تا چین 

دارای روابط گسترده در تمامی سطوح می باشد.
امارات اصوال نیاز خاصی به ایجاد روابط با اسرائیل _ که ایجاد 
کننده تبعات و دغدغه های فراوانی برای آن کشــور می باشد 
_ و یا حداقل علنی کردن و عادی ســازی این روابط در این 
مقطع زمانی نداشــت. این اقدام ابوظبی در واقع به مثابه چک 
سفید امضایی است که به شخص ترامپ اعطا شده تا از آن در 

رقابتهای انتخاباتی خود استفاده نماید.

ترامپ: پیروز انتخابات شوم 
بالفاصله با ایران توافق می کنم

رئیس جمهور آمریکا باری دیگر ادعایش مبنی بر تمایل ایران 
به پیــروزی جو بایدن، نماینده حزب دموکــرات در انتخابات 

آمریکا را تکرار کرد.
به گزارش خبرگزاری تاس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
روز دوشــنبه در حضور جمعی از هوادارانش گفت که والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه، شــی رئیس جمهور چین، کیم 
جونگ اون رئیس جمهور کره شــمالی و رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه »شــطرنج بازانی در سطح جهانی هستند 

که منتظر پیروز شدن جو بایدن در انتخابات هستند«.
ترامپ اظهار کرد که بایدن قادر نخواهد بود به عنوان شریکی 
برابر با آن هــا همکاری کند چرا که در بهترین ســال هایش 

عملکرد خوبی نداشته است«.
طبق ادعــای ترامپ، تهران هم خواهان پیــروزی این نامزد 

دموکرات در انتخابات سوم نوامبر است. 
وی گفت: اگر ما پیروز شویم  بافاصله به توافقی با ایران دست 

پیدا خواهیم کرد.
ترامپ هشدار داد که بایدن هیچ تجربه ای در مذاکرات با پکن 
ندارد و اگر او دوباره در انتخابات پیروز نشــود، چین آمریکا را 

تصاحب خواهد کرد.
پیش از این نیز ترامــپ که در جمعی خصوصی از هوادارانش 
حضــور یافته بود وعده انتخاباتی دســت یابی به نوعی توافق 
قریب الوقوع با ایران را داد. ترامپ در ویدیویی که پایگاه خبری 
جوییش اینسایدر آن را منتشر کرد، در این باره مدعی شد: اگر 
ما در انتخابات پیروز شویم، ظرف چهار هفته به توافق با ایران 

دست پیدا می کنیم.

دولت ترامپ پس از شکســت تحقیر آمیز خود در پیشبرد تحریم 
تسلیحاتی شورای امنیت ایاالت متحده علیه ایران تهدید کرده با 
اجرای مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم های سال های پیش از 
2016، یــک ضربه محکم تر به ایران وارد آورد. ایاالت متحده در 
تاش خود برای تمدید تحریم تسلیحات متعارف علیه ایران تنها 
یک رای غیر از خودش به دست آورد. ظاهرا جمهوری دومینیکن 
سعی داشته میزبان مودبی برای مایک پومپئو، وزیر امور خارجه، به 
نظر بیاید. تقریبا همه دیگر اعضای شورای امنیت از جمله متحدان 

غربی ایاالت متحده رای ممتنع و چین و روسیه رای منفی دادند.
این در حالی بود که ایاالت متحده آشکارا قطعنامه اولیه پیشنهادی 
خــود را تلطیف کرد تا شــاید رای آورد. اما هر گونه تمدید تحریم 
تســلیحاتی برای ایران خط قرمز به شــمار مــی رود. لغو تحریم 
تسلیحاتی یکی از معدود پاداش هایی است که ایران را به رغم همه 
تحریک ها از ســوی آمریکا، به ماندن در توافق هسته ای ترغیب 
کرده اســت. هر گونه تمدید این تحریم ها اساسا دلیل کافی برای 
ایران برای ترک برجام به حساب می آید. البته ترامپ خود به دنبال 
نابودی برجام بود؛ این وعده انتخاباتی ترامپ در سال 2016 بود که 
می خواســت تا پیش از انتخابات سال 2020 آن را تحقق بخشد. 
اما برجام به رغم عقب نشــینی های ایران از تعهداتش دوام آورده 
و ایران در صورت بازگشت آمریکا به توافق، تمایل به بازگشت به 

تعهداتش را اعام کرده است.
اگرچه پومپئو از دیگر اعضای شورای امنیت به دلیل رای ندادن به 
قطعنامه انتقاد کرد، اما احتماال اهمیت زیادی به این شکست نمی 
دهد. به نمایش گذاشتن تصویری از آمریکا به عنوان تنها کشوری 

که در برابر »ایران شرور« ایستادگی می کند، از نظر سیاسی کاما 
با پایگاه انزوا طلبانه پمپئو همخوانی دارد؛ ظاهرا پومپئو امیدوار است 
ریاست جمهوری را از ترامپ به ارث ببرد! مساله جالب تر این است 
که دولت فکر می کند نه تنها می تواند تحریم تسلیحاتی را تمدید 
کند، که به دنبال اجرای مکانیزم ماشــه و بازگرداندن تحریم های 
پیش از برجام اســت. ظاهرا شکست در تصویب قطعنامه تحریم 
تســلیحاتی را یک شکست ضروری در برابر پاداشی بزرگ تر می 

پندارد.
بــا این حال، اکثریت قریب به اتفاق شــورای امنیت که با تمدید 
تحریم تســلیحاتی مخالفت کردند، با مکانیزم ماشــه نیز مخالف 
هســتند. مفاد قطعنامه 2231 شــورای امنیت ایاالت متحده که 
تکمیل کننده برجام به شمار می رود، هر یک از طرف های برجام 
را قادر می ســازد در صورت »عدم اجــرای قابل توجه تعهدات« 
توسط طرف مقابل، از بازگشت تحریم ها استفاده کند؛ نظر جهانی 
این است که آمریکا در ســال 2018 با خروج از توافق این حق را 
از دســت داده. روندی که آمریکا اکنون مد نظر دارد این است که 
کلی کرافت، ســفیر آن در ســازمان ملل، شورای امنیت را از عدم 
تعهد ایران به برجام مطلع می سازد تا دوره 30 روزه مشخص شده 
در قطعنامه آغاز شــود و در پایان آن تحریم ها باز می گردند مگر 
اینکه شــورای امنیت قطعنامه جدیدی برای ادامه خاتمه تحریم 
های ســازمان ملل تصویب کند که البته ایاالت متحده آن را وتو 
خواهد کرد. اعضای دیگر سعی خواهند کرد از طریق تاکتیک های 
مختلف مانع از حرکت ایاالت متحده در این مســیر شوند. اولین 
تاکتیک این اســت که اندونزی که ریاست دوره ای شورای امنیت 
را در ماه اوت بر عهــده دارد، اعام کند که تاش ایاالت متحده 

یک روند معتبر نیست.

با ایــن حال، انتظار مــی رود که ایاالت متحــده مصمم به این 
رونــد ادامه دهد. آنگاه، اعضا تــاش خواهند کرد مانع از تصویب 
دستورالعمل جلســه ای شوند که ایاالت متحده می خواهد در آن 
مســاله ایران را مطرح کند. با توجه به مخالفت گسترده با برنامه 
ایاالت متحــده، احتمال اینکه بتوانــد 9 رای الزم، اکثریت واجد 
شــرایط، برای اتخاذ دستورکار را به دست آورد، اندک است. جلسه 
برگزار نمی شــود و دوره 30 روزه آغاز نخواهد شد. هر مرتبه که 
آمریکا بخواهد مساله ایران را در دستورکار شورای امنیت پیشنهاد 

دهد، این روند تکرار خواهد شد.
صرف نظر از آنچه دیگران فکر می کنند، ایاالت متحده بی شک 
به طور یکجانبه ادعا خواهد کــرد که تحریم های ایاالت متحده 
قابل بازگشــت هستند. ریچارد گوان، مدیر شورای امنیت در گروه 
بین المللی بحران، وضعیت را »شورای امنیت در سرزمین عجایب« 
خوانده است. ادعای ایاالت متحده درباره بازگشت تحریم ها علیه 
ایران هیچ تاثیر عملی نخواهد داشت اگر هیچ کشوری تمایلی به 
اجرای آن نداشته باشد. ایران همچنان تا جایی که بتواند به تجارت 

بین المللی خود ادامه خواهد داد.

ایاالت متحد می توانست به جای اصرار بر پیشبرد قطعنامه ای که 
آشکار بود ناکام می ماند، امکان خرید تسلیحات توسط ایران را از 
طریق ورود به معامات مستقیم با تامین کنندگان بالقوه برای این 
کشــور، محدود کند و به هدف خود دست یابد. اما متوقف کردن 
فروش تسلیحات به ایران هدف اصلی آمریکا نبوده و نیست؛ بلکه 
هدف بازگرداندن همه تحریم های پیشین اعمال شده علیه ایران 
و نابودی برجام به طوری اســت که یک دولت پسا-ترامپ نتواند 

آن را احیا کند.
این که تاش های آمریکا درباره مکانیزم ماشه به هدف مدنظر آن 
برای نابودی برجام برسد یا خیر، بستگی به پاسخ ایران دارد. دولت 
روحانی که تهدید کرده در صورت بازگشــت تحریم های سازمان 
ملل از برجام خواهد شد، در این زمینه تحت فشارهای داخلی قرار 
دارد. در حال حاضر، منطقی ترین گزینه این است که دیگر اعضای 
شــورای امنیت با آمریکا همراه نشوند و به این صورت، برجام را تا 

چند ماه دیگر زنده نگه دارند.

منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت   

شکست دو چندان ایاالت متحده در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

تحقیر ترامپ
نویسنده: مارک فیتزپاتریک

تاریخ نمونه های بســیاری از کشــورهایی که در 
قالب بلوک های استراتژیک به هم پیوسته و با هم 
متحد شده اند را در خود ثبت کرده است و در کنار 
آن نیز موارد اندکی از کشــورهای متحد سابق که 
در حال جدا شدن و تبدیل شدن به رقبای سیاسی 
اند را نیز دارد. پولیتیکو در گزارشی در همین رابطه 
با عنوان پایان دوره امریکا و آلمان  می نویســد، 
دوســتان و متحدان قدیمی )آلمــان و آمریکا( در 
حال جدا شدن هستند و این صرفا نتیجه رفتارهای 

شخص ترامپ نمی باشد. 
از پایــان جنگ جهانی دوم تاکنــون، روابط میان 
برلین و واشنگتن هیچگاه به شکنندگی امروزنبوده 
است. سازوکازهای رسمی و غیر رسمی که از دهه 
50 تاکنون از اتحاد فرامنطقه ای حمایت میکرده 
است، در حال فروپاشی است. بزعم برخی از تحلیل 
گــران اروپایی روابط آلمــان و امریکا نه اینکه در 
حالت وخیمی اســت بلکه حیات این مناسبات و 
روابط با دستگاه تنفس زنده است.  سوالی که اینک 
برای بسیاری از ناظران سیاست بین الملل مطرح 
است این است که آیا ایاالت متحده آمریکا و آلمان 
در مسیر یک جدایی و  طاق تاریخی قرار دارند؟  

وعلل بروز چنین شرایطی چیست؟
علیرغم پیشینه اتحاد استراتژیک هفتاد ساله میان 
دو سوی اقیانوس اطلس، روابط دو کشور امریکا و 
آلمان همــواره در هاله ای از تردید و بدبینی بوده 
است . در یک رویکرد استراتژیک عده ای بر این 
باروند که کمکهای اقتصادی امریکا در قالب طرح 
مارشال و شکل گیری جامعه ذغال و فوالد بیشتر 
از اینکــه در پی نجات اروپا باشــد ، هدفش مهار 
و کنترل قدرت نظامــی و  جاه طلبی های آلمان 
بوده است. از این رو توان و قدرت اقتصادی آلمان 

بعنوان نخستین قدرت صنعتی اروپا و موازنه مثبت 
تجارتش با امریکا، نگرانــی دیرینه امریکائیها را 
نسبت به این کشور اروپایی احیا کرده است مضافا 
بر اینکه در شــرایط کنونــی امریکا تهدید بزرگی 
چون چین را دارد و المان بخوبی با درک وضعیت 
و شرایط نظام کنونی بین الملل با نزدیک شدن به 
چین و روســیه در صدد ایجاد توازن در روابط خود 
با امریکا می باشــد. بنظر جورج فریدمن، سیاست 
شناس امریکایی واشــنگتن از نزدیکی اقتصادی 
روسیه و آلمان می هراسد باعتقاد وی فن اوری و 
سرمایه المان همراه با منابع زیر زمینی روسیه می 
تواند چالش های واقعی برای ایاالت متحده باشد 

و امریکا اماده است در برابر چنین چالشی بایستد.
چنــدی پیش هایکو ماس وزیــر خارجه المان در 
گفتگویی با خبرگزاری رســمی المان DPA گفت 
هرکس معتقد است که همه چیز در روابط دو سوی 
اقیانوس با رفتن ترامپ  به دوره روســای جمهور 
دمکرات برخواهد گشت ، معلوم است که تغییرات 

ســاختاری در نظام بین الملل را دست کم گرفته 
است. وی در اظهارات دیگری هشدار داد که سطح 
و نوع روابط دو کشــور هرگز به شکل سابق خود 
باز نخواهد گشــت. اساس و زیربنای چنین بینش 
و تفکری را موسســه پیو در یک بررسی میدانی 
بخوبی آشــکار می نماید که روابط دو کشــور در 
حالتی تنش زا اســت و غالــب آلمانیها پیرامون 
اهمیت حضــور آمریکایی هــا در آلمان علیرغم 
منافع اقتصادی برای آنها، اهمیت آن برای امنیت 
ملی کشورشــان را ناچیز می دانند. در نظر سنجی 
دیگری  85 درصد از مردم المان روابط کشورشان 
با امریکا را بد یا خیلی بد توصیف می کنند و اکثر 
مردم آلمان خواســتار جدایــی و فاصله گرفتن از 

آمریکا هستند.
  منشاء اختالفات دو سوی اتالنتیک ��

اگرچه جرقــه اختافات میان این دو متحد غربی 
بــا روی کار امدن ترامپ و با طــرح موضوعات 
امنیتی و هزینه های دفاعی آغاز شد ولی واقعیت 

این اســت که دو طیف جمهوریخواه و دمکرات، 
در مقابله بــا چالش های فراآتانتیک ، اختافات 
بنیادینی با یکدیگر ندارند. اگرچه برخی از تحلیل 
گران و پژوهشــگران سیاســت بین الملل منشاء 
ایــن اختافات را در موضوعاتی چون هزینه های 
دفاعــی، گروه جی هفت ، احــداث خط لوله نورد 
استریم 2، تعرفه های تجاری بر خودروهای المانی، 
نحوه تعامل آلمان با چین، روســیه و ایران و مورد 
آخر هم اعام خــروج 9500 نیروی آمریکایی از 
المان می دانند ولی از البای اظهارات مسئوالن 
اروپایی بویژه آلمانیها، اینطور برداشــت میشود که 
ریشــه وعلت بروز و اشکار شــدن این اختافات، 
حکایت از تکوین و شــکل گیــری تغییراتی در 
نظام بین الملل دارد  در حقیقت اختاف اساســی 
دو سوی اقیانوس، در فهم و ادراک در نظم جدید 
جهانی است. مفهوم چندجانبه گرایی اروپایی حتی 
مورد نظر لیبرال های آمریکا هم نیســت و آنها با 
تردید به این چند جانبه گرایی اروپایی می نگرند. 

مرکل پس از جــوزف بورل  و ایمانوئل ماکرون ، 
جدیدترین رهبر اروپایی اســت که از پایان دوران 
رهبری آمریکا بر دنیا سخن  می گوید  در نظم چند 
جانبه گرایی اروپا، قرار است قاره سبز از بازیگری 
پیرو و منفعل به کنشــگری نسبتا مستقل و فعال 
تبدیل شــود بازیگری که مسائل مهم استراتژیک 
خود نظیــر امنیت و موضوعــات دفاعی را منوط 
به تصمیمات و تعیین تکلیف از ســوی شــریک 
اتانیتکــی خود ننماید موید ایــن فهم اروپایی از 
چندجانبه گرایــی، اظهارات مرکل در ســپتامبر 
گذشته است که گفت اروپا باید به فکر امنیت خود 
باشد زیرا آمریکا بطور خود به خودی از آنها حمایت 

نخواهــد کرد، همانطور که در طول جنگ ســرد 
چنین کاری را نکرد.

ســخنرانی  مهم و پرحاشیه مرکل بعد از نشست 
جی 7  بنوعی بیانگر تجدید ســاختار قدرت های 
جهانی بود وی بــه صراحت گفت اروپا نمی تواند 
بیــش از این بطور کامل به امریکا وانگلیس تکیه 
کند مسئله برگزیت در انگلستان و انتخاب ترامپ 
در امریکا، مســائل برای اروپا را تغییر داده اســت 
زمان آنکه ما می توانستیم بطور کامل بر دیگران 
متکی باشــیم به سرامده اســت ما اروپایی ها به 
واقع باید سرنوشت خود را در دستان خود بگیریم. 
نیویورک تایمز نیز در تحلیل ســخنان اخیر مرکل 
نوشت: صدر اعظم آلمان حاال از باال به ترامپ نگاه 
می کند. دلسردی وی از دیدارها در نشست جی 7 
قابل تشخیص است به گونه ای که وی آمریکای 
ترامپ را مانند سابق دیگر شریک قابل اعتمادی 

برای کشور و قاره خود نمی داند.
در پایــان باید گفت که تاکنون آلمان تاش های 
فراوانی را باهدف تقویت اتحادیه اروپا بعنوان یک 
نهاد اروپایی انجام داده اســت لیکن برخی ازاین 
تاش هــا بدالیل عدیده ای چنــدان مقرون به 
موفقیت نبوده است مســلما مطلوب آمریکا پس 
از خــروج انگلیس از اتحادیــه، ممانعت از تقویت 
نقش آلمان در اتحادیه به معنای خاص و تضعیف 
نهاد اروپایی به شــکل عام می باشــد. در مقابل 
راهبرد آلمان نیز براین اســاس تعریف شده است 
که ضمن حفظ و تقویــت الگوی همگرایی اروپا، 
در پی کاهش میزان وابســتگی خود به آمریکا در 
حوزه های مختلف امنیتی، انرژی وسیاسی  باشد 
حال باید دید آلمان ها چقدرتوان و اراده الزم برای 

پرداخت هزینه این مواضع اروپایی خود را دارند.

* پژوهشگر حوزه اروپا  

بر سر موضوعات جهانی از جمله ایران و برجام و تحوالت دیگر، 
به نظر می رسد انگلیس جامع نگر است و انتهای کار رفتارهای 
امریکا را موفق نمی بیند. اصوال آمریکایی ها خراب کننده هستند 
و نمی توانند اقدام به ویرانی را جمع کنند و این کار را وظیفه اروپا 

یا متحدین می بینند. 
بعد از جنگ عراق، در انگلیس به نقش تونی بلر، نخســت وزیر 
اسبق انگلیس در ایجاد جنگ به یقین رسیدند. مجلس انگلیس 
توجه بیشتری برای ورود به جنگ دارد برای همین هم دیدیم که 
مثا برای جنگ در سوریه برای بودن در کنار امریکا، رای منفی 
داد. باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق از حمله نظامی به سوریه 
اکراه داشت اما منتظر همراهی انگلیس بود که مجلس انگلیس 
رای منفی داد و دیوید کمرون، نخست وزیر اسبق به اوباما زنگ 
زد و شــرایط را توضیح داد و این کار منتفی شد )به نقل از کتاب 

بن رودز، نطق نویس اوباما(.
در حال حاضر انگلیس در شــرایط مطلــوب از نظر داخلی برای 
اقدامات جنگی قرار ندارد که اختافات با اتحادیه اروپایی و کرونا 
مهمترین آنهاســت. انگلیس و کا بســیاری از کشورها منتظر 

انتخابات آمریکا و رفتن یا ماندن دونالد ترامپ هستند. 
البته اگر آمریکا در پرونــده ای به اقدام یک جانبه مبادرت کند، 

انگلیس به ناچار، شاید هم پنهانی، همراهی کند.
در عدم همراهی انگلیس با قطعنامه پیشنهادی امریکا برای تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران، احتماال انگلیسی ها کار ترامپ را تمام 
شــده می بینند. انگلیس اگر همراهی می کرد به نشانه اطمینان 
دادن به دولت ترامپ برای اقدام نظامی منظور می شد که، از نظر 

انگلیس شرایط مهیا نیست.
در کتــاب جان بولتون، بــرای اقدام نظامی علیــه ایران بعد از 
سرنگونی پهباد امریکایی توســط ایران، مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه امریکا اصرار دارد که انگلیس را با کشــورش همراه کند. 
ظاهرا اگر اقدامی صورت نگرفته، به دلیل خودداری انگلیس بوده 
است. انگلیسی ها جامع گرا )comprehensive( هستند، یعنی 
یک تا صد قضیه را می بینند. در حالی که این حالت در آمریکایی 
ها نیســت. در مورد ایران هم یــک تا صد موضوع مطلوب حال 
انگلیسی ها نیســت.  وضعیت ترامپ هم متزلزل است، بنابراین 

بیشتر مســئولیت بر دوش انگلیس خواهد افتاد که انگلیسی ها 
خواهان چنین جایگاهی نیستند.

البته باید هوشیار بود که چه بسا انگلیسی ها در محافل بین المللی 
موضع موافق اکثریت اتخاذ کنند ولی، در روابط دوجانبه با آمریکا 

نه تنها همراهی کنند بلکه تهییج کننده هم باشند.
نکته مهم اینکه؛ انگلیس با اسرائیل در خصوص چگونگی بهره 
برداری از قدرت آمریکا در حل مشــکل فلسطین اختاف جدی 
دارنــد و می داند ترامپ در روش برخورد با ایران، در دام نتانیاهو 

است.
انگلیس بیشتر مایل است از ترفند E3 یا تروئیکای اروپایی برای 
مهار و جنگ فرسایشی علیه ایران استفاده کند و همچون ترامپ 

– نتانیاهو برای حل مساله ایران عجله ندارد.
از نطــر حقوق بین الملل؛ ایران یا عراق اگر تونی بلر را به عنوان 
مجرم جنگی اعام کنند، که در انگلیس ثابت شده، برای همیشه 

می توان کار انگلیس را برای چنین ماجراجویی هایی ابتر کرد.
در انگلیس به اذهان عمومــی و به خصوص نخبگان توجه می 

شــود و با روش  »اغفال« سیاســت پیش می رود در حالی که 
در آمریکا اصا چنین توجهی نمی شــود. ظاهرا جان بولتون هم 
مخالف روش فعلی دولت ترامپ اســت و مشخص است ترامپ 
– نتانیاهو – پمپئو در آخر ماه های دوره زمامداری ترامپ تا قبل 
از انتخابات ریاست جمهوری برای انجام کاری علیه ایران عجله 
دارند. به باور آنها هدف وسیله را توجیه می کند و نیازی به توجیه 
حقوقی و نظر نخبگان نیســت در حالی که چنین مســاله ای در 

محافل علمی – رسانه ای انگلیس پذیرفتنی نیست!

دکتر حسین غریبی*

سید وحید کریمی

طالق تاریخی آلمان و آمریکا !

پایان کار ترامپ، نگاه غالب لندن در این روزها

چرا انگلیس با امریکا علیه ایران همراه نشد؟

محمد سعادتمند

بازتاب
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 29 مردادماه 1399 
سال پنجم شماره 184

اقتصاد

یک کارشناس بازار خودرو:

  دالر تعیین کننده روند 
بازار خودرو است

یک کارشــناس اقتصادی قیمت خودرو را مستقیمًا تحت 
تأثیر ارز دانســت و گفت: تا زمانی که دالر روند صعودی 

داشته باشد خودرو ارزان نخواهد شد.
امیرحســین کاکایی درباره عوامل مؤثر بر گرانی خودرو 
توضیــح داد: اگرچــه قیمت گــذاری دســتوری یکی از 

اساسی ترین دالیل رشد قیمت خودرو است اما این روزها 
بازار بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد.

او ادامه داد: البته حدود دو هفته ای است که بازار خودرو 
همچون قبل نوســان چشمگیری ندارد و قیمت ها روزانه 
تغییر نمی کند اما تا زمانی که دالر افزایش یابد نمی توان 
انتظار ثبات و یا کاهش قیمت خودرو را داشت و بالعکس.

این کارشــناس بــازار خــودرو تصریح کــرد: در حال 
حاضر ریســک خرید و فروش خودرو باال اســت چراکه 
فروشــندگان انتظار دارند دوباره قیمت ها صعودی شود 
و خریداران منتظر ارزان شــدن خودرو هستند به همین 

خاطر معامات بازار قفل شده است.
کاکایــی درباره وضعیت بــازار خودرو بعــد از ماه صفر 
اظهار کرد: فعًا قیمت ها به یک ثبات نســبی رســیده 
درحالیکه ســال های قبل، پیش از مــاه محرم به دلیل 
رشــد تقاضا قیمت خودرو افزایش می یافت اما همانطور 
که می دانیم این بازار دچار بیماری رکورد تورمی شــده، 
بنابراین نمی توان انتظار داشــت کــه قیمت ها بعد از ماه 
صفر ارزان شــود مگر اینکه دالر بــه قیمت واقعی خود 
که رییس بانک مرکزی اعام کرده پایین تر از نرخ فعلی 

است، برسد.

چند سؤال درباره ماجرای 
گشایش اقتصادی

در هفته گذشته که ریاست جمهوری سخن از گشایش اقتصادی 
را عنوان کردند گمانه زنی های زیادی مطرح شــد. عده ای معتقد 
بودند که این گشایش درمورد تصویب لوایح FATF است که چند 
وقتی است بین قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام پاس کاری 

می شود.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر آن باور بودند که پرداخت سهام 
عدالت به ســایر اشخاص جا مانده از میراث دولت قبل شگفتانه 
دولت کنونی اســت، اما در این هفته مشــخص شــد گشایش 
اقتصادی در یک هفته مانند حل کردن مشکات در 100 روز اول 
کاری بود که دولت کنونی در نخستین روزهای ریاست جمهوری 
خویش آن را مطرح کرده بود. گشــایش و شگفتانه ای که دولت 
در این هفته مطرح کرد، فقط باعث ایجاد زلزله چند ریشتری در 
بازار ســرمایه شد و رنگ بازار ســرمایه را به رنگ سرخ در آورد. 
طرحی که قرار است نفت را به صورت سلف به مردم با سررسید 
دوساله بفروشند تا شاید کسری بودجه که باید از راه های صحیح 

اقتصادی تأمین شود، برطرف شود.
آقــای روحانی نباید فراموش کند بزرگترین ســرمایه هر دولتی 
اعتماد مردم به آن اســت که به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی و 
سیاسی رو به تباهی است و دولت آقای روحانی سریعاً باید فکری 
برای برگرداندن این اعتماد از دست رفته بکند و راهکاری دقیق 

و صریح در این زمینه اتخاذ کند.
روی سخن بنده بیشتر به طراحان بسته گشایش اقتصادی است 

و چند سؤال از این افراد به عنوان یک فعاالن اقتصادی دارم:
1- دولت روحانی همیشه گله مند بودند که دولت های قبلی برای 
ما بدهی ایجاد کرده اند، آیا سکان دار ساختمان پاستور در این مورد 
اشــراف دارند که فروش نفت به صورت سلف برای دولت بعدی 

بدهی انباشته ایجاد می کند؟
2- اگر دولت اوراق نفتی را به فروش رساند و با استقبال عمومی 
روبه رو نشــد، آیا برنامه دیگری برای گشایش اقتصادی دارد یا 

خیر؟
3- اگر قیمت دالر چند برابر شد و یا قیمت جهانی نفت افزایش 
یا کاهــش پیدا کرد، آیا دولت منابع تأمین بدهی خویش یا ضرر 

عمومی که نصیب مردم می شود را در نظر گرفته است یا خیر؟
این ســؤاالت مواردی اســت که دولت باید به صورت شفاف به 
مردم پاســخ بدهد و تا پایان مدیریت اجرایی کشــور مشکات 
جدیدی ایجاد نکند و مســائل روز کشــور را از طریق الیحه با 
مجلس در میان گذاشــته تا برای حل و فصل آن قدن بردارید تا 
شاید سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردم به دولت بازگردد و نیروی 
انســانی همراه با سرمایه گذار وارد میدان شده تا موتور اقتصادی 

کشور به حرکت در آید.
من بــا اینکه برخی دولت را خائن می نامنــد، مخالفم، اما قایلم 
این دولت توانایی حل مســاله را ندارد. این نیســت که بگوییم 
نمی خواهــد. هنگامی که با یک خبر گشــایش اقتصادی مردم 
خوشحال می شوند و منتظر خبر می مانند، نشان می دهد که هنوز 
کورسوی امید وجود دارد. پس جناب رییس جمهور همین را قدر 
بدانید و یک ســال آخر را برای شریف ترین مردم خدمت کنید و 

برای حل معضات معیشتی آنها قدم بردارید.
* عضو اتاق بازرگانی تهران  

۸۷۵ هزار تومان؛ کاهش ارزش سهام عدالت ��
در پایان معامات روز 25 مردادماه بازار سرمایه، ارزش سبد سهام 
عدالت 532 هزار تومانی با کاهش 875 هزار تومانی رو به رو شد. 

۱۰۰ درصد؛ افزایش قیمت مسکن در پاسداران ��
در حال حاضر قیمت مســکن در برخی مناطق پاسداران تهران 

نسبت به قبل از عید تا 100 درصد افزایش داشتند. 
۶۵۰ هزار تومان؛ مالیات سکه های پیش فروش شده ��

از خریداران سکه های پیش فروش شده که بین 50 تا 185 سکه 
خریداری کرده اند به ازای هر ســکه 650 هزار تومان مالیات اخذ 

خواهد شد. 
۱.۹ میلیون نفر؛ فروشندگان سهام عدالت ��

1.9 میلیون نفر از کسانی که در مدیریت سهام عدالت روش غیر 
مستقیم را انتخاب کرده بودند سهام عدالت خود را فروخته اند. 

۵۶۰ میلیون تومان؛ قیمت هایما S۷ توربو ��
قیمت هایما S7 توربو در بازار خودرو به 560 میلیون تومان رسیده 

است. 
۲۰ درصد؛ فاصله حقوق کارمندان رسمی و قراردادی ��

فاصله حقوق دریافتی کارمند رســمی با قراردادی به 20 درصد 
کاهش یافته است. 

۱۵۸۰ فقره؛ کارت بازرگانی تعلیق شده ��
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از بسته شدن حساب و تعلیق 
کارت بازرگانــی یک هزار و 580 نفر به علــت متعهد نبودن به 

تعهدات ارزی خبر داد. 
۲۸.۸ درصد؛ نرخ تورم در تهران ��

نرخ تورم سالیانه در استان تهران طی تیرماه سال جاری به 28.8 
درصد رسیده است. 

۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان؛ سهام عدالت فروخته شده ��
از ابتدای آزادســازی سهام عدالت، بیش از 6 هزار و ۴00 میلیارد 

تومان سهام عدالت فروخته شد. 

تحلیل هفته

وضعیت بازار مســکن در سالهای اخیر به واسطه هم افزایی انواع و 
اقسام محرک ها به حدی پرچالش شده که متقاضیان واقعی تقریبًا 

از آن اخراج شده اند.
وضعیت بازار مســکن در سالهای اخیر به واسطه هم افزایی انواع و 
اقسام محرک ها به حدی پرچالش شده که متقاضیان واقعی تقریبًا 

از آن اخراج شده اند.
برابر آمار وزارت راه و شهرســازی در فاصله 3 سال گذشته، قیمت 
هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و 619 هزار تومان به 21 میلیون 
و 775 هزار تومان )5 برابر قیمت مبدأ مقایسه( جهش کرده است.

از اواســط سال 1396 پس از سپری شدن یک دوره رکود سنگین 
در بازار مســکن و صنعت ســاختمان، موج افزایش قیمت مسکن 
از کان شــهرها به راه افتاد. اما ایــن افزایش موتورهای محرک 
قوی تری در ماه های آتی داشت و هم افزایی اختاف فاحش میزان 
تولید و تقاضای واقعی مسکن، افت مستمر ارزش ریال و افزایش 
شدید قیمت مصالح ساختمانی، گرانی بی سابقه مسکن را تا به امروز 

رقم زد و به سراسر کشور تسری داد.
بررســی میدانی فعل وانفعاالت بازار مسکن در ماه های اخیر نشان 
می دهد، با وجود افزایش شــدید قیمت ها فقــر عرضه واحدهای 
مسکونی از ســوی فروشنده توأم با افزایش مستمر قیمت در بازار 
کم رمق! مسکن، همچنان گریبان متقاضیان واقعی مسکن را گرفته 
اســت.بر اساس آنچه مطرح شد، در پی افزایش شکاف میان توان 
متقاضیان و نرخ های اعامی فروشندگان در بازار مسکن بحرانی 
تشــکیل شــده که برخی از متعاملین را ناچار به تماشای وضعیت 
کنونــی کرده اســت. از این رو، اگر برای بازار بحران زده مســکن 
بی درنگ چاره اندیشی نشود، پیامدهای دردناکی برای تأمین مسکن 

اقشار آسیب پذیر و حتی بابت افت بیشتر تولید مسکن در کشور در 
پی خواهد داشت.

روند شکل گیری بحران در بازار مسکن ��

تحلیل داده های وزارت راه و شهرســازی درباره کیفیت معامات، 
حاکی از بروز یک شــوک قیمتی در بازار مسکن طی 3 سال اخیر 
است. جست وجو در میان پایگاه های آماری وزارت راه و شهرسازی 
برای بررسی تغییرات قیمت مسکن در یک سال گذشته، رشد 39 
درصدی قیمت مســکن در شــهر تهران طی ۴ ماه نخست سال 
جاری را تأیید می کند. از طرفی، برابر نمودار شماره 1 در تیرماه سال 
جاری میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت بالغ 

بر 21 میلیون و 775 هزار تومان بوده است.
نمودار شماره 1- نوسانات قیمت مسکن در طول یک سال گذشته 

)منتهی به تیرماه 1399(
نکته تأسف برانگیز در این میان، از مقایسه میانگین نرخ معامات 
مسکن تیرماه 1399 در شهر تهران با مدت مشابه در سال 1396 
حاصل می شود؛ جایی که برابر آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله 
3 ســال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و 619 
هــزار تومان به 21 میلیون و 775 هزار تومان )5 برابر قیمت مبدأ 

مقایسه( جهش کرده است!
ریشه یابی بحران مسکن ��

بررسی ها نشــان می دهد، افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن 
هیچ سنخیتی با رشــد اخیر قیمت ها ندارد! گواه این ادعا انصراف 
برخی از متقاضیان وام مسکن یکم از خرید مسکن به دلیل تضعیف 
قدرت خرید، جوالن سفته بازان در بازار و حذف برخی از متقاضیان 
با علم به استمرار روند افزایش قیمت مسکن است. روندی که بازار 
مسکن حاشیه شهرها و محروم ترین مناطق را هم تا سر حد ممکن 
)به واسطه سرریز تقاضای تضعیف شده کان شهرها( با التهاب و 

آشفتگی مواجه کرده است.
بررســی مؤلفه های اثرگذار در نوســانات بازار مسکن، فهرستی از 
موارد قابــل مدیریت و کنترل پذیری را به ذهــن متبادر می کند. 
بی تردید، فارغ از آشــفتگی شــاخص های 
کان اقتصــادی، لزوم توجــه به صنعت 
ســاختمان به عنوان پیشــران بسیاری از 
مشــاغل با ظرفیت و ابزارهای داخلی تولید 
مسکن، نوشــتن تقصیر التهاب کنونی بازار 
مســکن صرفاً پای شرایط تحریمی و افت 
ارزش ریــال، را غیرمنصفانه و برای توجیه 

سو مدیریت ها نشان می دهد.
خســارت محض بازار مسکن از جانب  ��

سیاست های وزارت راه
یکی از اصلی تریــن عواملی که التهاب در 
بازار مســکن را به اوج رسانده، بی عملی در 
حوزه ساخت وساز مسکن در سنوات گذشته به ویژه در دوران وزارت 
عباس آخوندی است. به گونه ای که حتی در شرایط ثبات اقتصادی 
زنگ خطر کمبود واحدهای نوســاز در سراســر کشور نواخته شده 

بود اما گویا گوش شــنوایی برای آن وجود نداشــت تا در اثر وقوع 
یک تاطم ارزی، نرخ مســکن در مواردی بیش از نرخ ارز رشــد 

داشته باشد!
بر اساس آنچه مرکز آمار از میزان تولید مسکن در مناطق شهری 
منتشــر کرده، میزان ساخت مسکن از ســال 1392 تاکنون روند 
نزولی به خــود گرفته و تقریباً پس از آن هیچ گاه رنگ رونق را به 
خود ندیده اســت که این مهم نشان از ضعف شدید مدیریتی هم 
در حوزه سیاســت گذاری و هم در حوزه تولید مسکن برای اقشار 
آسیب پذیر برابر قانون اساســی دارد. بررسی روند تعداد واحدهای 
مسکونی مناطق شهری در کشور در نمودار شماره 2 قابل مشاهده 

است.
نمودار شماره 2- تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در مناطق 
شهری کشور براساس صدور پروانه های ساختمانی )1398-1391(

اثرپذیری هزینه تمام شده ساختمان از قیمت زمین ��
از عمده مسائلی که سیاســت گذار در سال های گذشته از بررسی 
و رفع آن غفلت داشــته، کنترل قیمت زمین با استفاده از ابزارهای 
مالیاتی و تمرکز بر توســعه زیرســاخت ها با هدف افزایش سطح 

اراضی قابل بهره برداری در صنعت ساختمان است.
از این رو، به موازات افزایش سرســام آور قیمت ها در بازار مســکن 
)که گویــا خیال توقف هم ندارد!(، فشــار بــر کادر جدید وزارت 

راه وشهرســازی متولیان امر را با اذعان به 
عقب ماندگی ســال های گذشته، به تولید 

مسکن برای اقشار کم برخوردار وادار کرد.
بر همین اســاس از آبان 1398، طرح اقدام 
ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی 
با تمرکز بر تأمیــن زمین ارزان قیمت و به 
کمک بخش خصوصــی، وارد فاز عملیاتی 
شد. البته همچنان از ابهاماتی در حوزه نحوه 
تعیین پیمانکاران، چگونگی محاسبه قیمت 
برای متقاضیــان و نحوه تأمین مالی پروژه 

رنج می برد.
در همین خصوص وحید شــقاقی شهری 

کارشــناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابهام 
در جزئیات طرح اقدام ملی مســکن گفــت: با وجود پیگیری های 
متعدد در رســانه ها، اطاعات قابل توجهی در خصوص این پروژه 

ارائه نشده و موارد غیرشفاف بسیاری درباره طرح اقدام ملی مسکن 
وجود دارد که باید این ناآگاهی از ســوی وزارت راه و شهرســازی 

مرتفع شود.
در کنار بحران تأمین زمین ارزان برای رشد تولید مسکن در سراسر 
کشــور! آنچه در ماه های اخیر گریبان حوزه ساخت وساز را گرفته، 
نوسانات شــدید قیمت مصالح ساختمانی توأم با عدم دسترسی به 
برخی از مصالح مورد نیاز در پروژه های عمرانی اســت. همچنین 
برخی از فعاالن حوزه صنعت ساختمان از دست اندازهای اداری در 
مســیر تولید واحدهای مسکونی گایه دارند که این مهم ضرورت 
بررسی روش های تسهیل در صدور مجوزهای مربوطه را از سوی 
وزارت راه و شهرسازی نشــان می دهد. شقاقی شهری همچنین 
درباره ضرورت بازنگری در سیاســت های اقتصاد مسکن به مهر 
گفت: سرمایه گذاری در صنعت ساختمان شرایط خوبی را سپری 
نمی کنــد و تمایل برای ساخت وســاز کاهش پیدا کرده اســت. 
تحقق تولید میلیونی مســکن، نیازمند حمایت در خصوص تأمین 
منابع مالی پروژه ها، ارائه زمین های ارزان قیمت با تعیین شــروط 
مشارکتی مناسب و تسریع در فرآیند کسب مجوزهای ساخت وساز 
است.بر اســاس آنچه مطرح شــد، توأم با ضرورت شفاف سازی 
درباره نحوه تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن و ایجاد داشبورد 
نظارتی برای متقاضیان این واحدهای مسکونی از سوی متولیان 

امر، ارائه برنامه منسجم و عملیاتی وزارت راه و شهرسازی برای 
رونق بخشیدن به صنعت ساختمان با هدف برون رفت از بحران 

کنونی برای بازار نیمه جان مسکن کامًا احساس می شود.

زهرا علی اکبری

یک هفته با اقتصاد

فاجعه در بازار ملک طی 3 سال؛ 

رشد افسار گسیخته قیمت مسکن 

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل نه تنها 
برای محدود کردن دولت از تصدی گری موفق نشد، بلکه برعکس 
آنچه هدف گذاری شــده بود تبدیل شد. ســازمان صنایع کوچک و 
شرکت شــهرکهای صنعتی ایران که شــامل یک سازمان مادر به 
همراه 31 شرکت استانی است، مثال خوبی برای نحوه مواجهه دولت 

با این قانون است.
به استناد تبصره 5 ماده 3 قانون مذکور که در سال 1387 به تصویب 
رسید، سازمان صنایع کوچک به عنوان یک سازمان توسعه ای تعیین 
و کلیه شــرکتهای اســتانی تابعه آن )شــامل 31 شرکت( مشمول 
واگذاری شد؛ چرا که وظایف تصدی گری آنها شامل شهرک سازی 
به بخش خصوصی واگذار شده بود و الزم بود حداکثر تا پایان برنامه 
چهارم توسعه )1390( وظایف حاکمیتی خود را نیز به استانداری ها یا 
سازمانهای صنعت و معدن استانها محول کند. برابر تبصره 2 ماده 3 
قانون، مدیریت و سرمایه گذاری و احداث و توسعه شهرکهای صنعتی 
در گروه فعالیتهایی قرار گرفته اســت که انحصاراً باید توسط بخش 
خصوصی و غیردولتی انجام شــود و دولت به هر نحو و به هر میزان 
از ورود به این فعالیتها به طور کامل منع شــده اســت. این شرایط 
می توانســت فرصت ســرمایه گذاری بزرگی برای بخش خصوصی 
فراهم کند تا در زمینه ساخت شهرکهای صنعتی سرمایه گذاری کند.

احداث شهرک صنعتی آشــکارترین تصدی گری دولت بود که هیچ 
ربطــی به مأموریتهای اصلی دولت به عنوان حاکمیت ندارد و بخش 
خصوصی به مراتب بهتــر از دولت می تواند این کار را انجام دهد. از 
طرفی ضعف زیرساختی اغلب شهرکهای صنعتی دولتی نیز ریشه در 
این دارد که دولت چندان به رعایت ضوابط و اســتانداردهای در نظر 
گرفته در زمانهایی که یک شــرکت زیرمجموعه خود شهرک سازی 
می کند پایبندی ندارند و بسیاری از شهرکهای صنعتی علیرغم گذشت 
بیش از 30 ســال از راه اندازی، هنــوز نواقصی از قبل تکمیل نبودن 

تصفیه خانه فاضاب و تأمین آب و شبکه معابر و دسترسی ها دارند.
ســازمان صنایع کوچک در ابتدا با طرح این ادعا که ممکن اســت 
در مناطق غیربرخوردار و مناطق محروم، به خاطر نداشــتن توجیه 
اقتصادی، بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی نداشته 
باشــد و این باعث شود که مناطق محروم از سایر نقاط کشور عقب 
بمانند، بنابراین درخواســت کرد که دولــت در چنین مواردی بتواند 
دوباره به کار شــهرک ســازی اقدام کند. ناگفته پیدا بود که مناطق 

غیربرخوردار بهانه ای برای جلوگیری از واگذاری 31 شرکت استانی 
بود. برابر اصاحیه که در ســال 1395 در برخی موارد قانون صورت 
گرفت، با رعایت شرایطی می توانسته در مناطق غیربرخوردار نسبت 
به اجرای شــهرک صنعتی اقدام کنند. در قانون پیش بینی شده بود 
کــه برای این منظور بایــد پس از فراخوان و احــراز نبود متقاضی 
بخش خصوصی، ابتدا طرح به تأیید هیئت وزیران رسیده و در ادامه 
محل تأمین منابع مالی این قبیــل طرحها از محل درآمد حاصل از 
واگذاری ها و به شرط بازگشــت در یک دوره سه ساله تأمین شود. 
با اصاح قانون، 31 شــرکت تابعه اســتانی سازمان صنایع کوچک 
از انحــال و واگذاری فرار کرده و مجدداً به فعالیتهای ســابق خود 
)احــداث شــهرکهای صنعتی و خریــد و فــروش اراضی صنعتی( 
بازگشــتند. بگذریم که از ســال 1390 تا 1395، 31 شرکت استانی 
وابسته به ســازمان صنایع کوچک بدون داشــتن مجوز قانونی به 

فعالیت ادامه می دادند.
از آنجایــی که اجــرای این قانون به خود ســازمان صنایع کوچک 
محول شد، سازمان مذکور نیز عیناً اختیارات اجرای مواد اصاح شده 
جدید را به شــرکتهای استانی خود محول کرد. به بیان دیگر صدور 

جواز تأســیس جهت احداث شهرک صنعتی دولتی و نیز صدور جواز 
تأســیس برای احداث شهرک صنعتی خصوصی به شرکتهای تابعه 
اســتانی محول شد. در شرایط جدید شرکتهای استانی شهرکها، هم 
برای خود و هم برای رقبای بخش خصوصی خود باید جواز تأسیس 
صــادر کنند و همزمان بر کار خود و بر کار بخش خصوصی نظارت 
کنند. به بیان دیگر، شرکت های استانی تابع سازمان صنایع کوچک، 
همزمــان هم نقش ناظر و متولی ارائه خدمات اداری و حاکمیتی به 
متقاضیان بخش خصوصی را بر عهده داشتند و هم به عنوان رقیب 
همین فعاالن بخش خصوصی خود راســاً نسبت به احداث شهرک 

صنعتی دستشان باز گذاشته شده بود.
طبیعی بود که در چنین شرایطی، متقاضیان بخش خصوصی متحمل 
انواع ســنگ اندازیها و عدم همکاری شوند؛ چرا که رقیب و داور هر 
دو شرکت شــهرکهای صنعتی استانها بودند. نمونه بارز و مشخص 
احداث شــهرک صنعتی ساوجباغ است. از ســال 1390 متقاضی 
بخــش خصوصی علیرغم تکمیل مدارک و انجــام مطالعات و اخذ 
بامانع از دســتگاههای اجرایی ذیربط و اخذ موافقت هیئت وزیران 
و شورای برنامه ریزی اســتان، در نهایت با گذشت بیش از 9 سال 

هنوز موفق به اخذ پروانه تأســیس نشده است. این در حالیست که 
در این باره هیئت رسیدگی فرا استانی اصل ۴۴، شورای ملی رقابت، 
کمیســیون اصل 90 مجلس شورای اسامی و دفتر بازرسی ریاست 
جمهوری رسیدگی به حقانیت متقاضی بخش خصوصی رأی داده اند 
اما ســازمان صنایع کوچک از عمل به آرای صادره طفره رفته است. 
طنز تلخ ماجرا اینکه شرکت شهرک صنعتی استان البرز )18 ماه بعد 
از تقاضای بخش خصوصی( با کپی نقشــه ها و مطالعات تهیه شده 
توســط متقاضی بخش خصوصی، خودش متقاضی احداث شهرک 
صنعتی دولتی در همین محدوده و در همین موقعیت و زمین شــده؛ 
به نحوی که یکی از دستگاههای اجرایی استان در نامه ای به شرکت 
شهرکهای صنعتی استان البرز، با یادآوری این نکته که در موقعیت 
فوق یک متقاضــی بخش خصوصی با معرفی خود شــما در حال 
تکمیل مدارک است، لیکن شرکت شهرک صنعتی استان با استفاده 
از نفوذ و موقعیت خــود، صدور پروانه بخش خصوصی را تا آنجا به 
تأخیر انداخته که خود بتواند بصورت موازی برای خود نیز پرونده ای با 
عنوان احداث شهرک صنعتی دولتی در همان موقعیت تدارک ببیند و 
با این روش باعث پیچیده شدن این پرونده و متوقف شدن اقدامات 
بخش خصوصی تا به امروز شود. حال آنکه بنا به تصریح قانون، در 
چنین مواردی و با وجود متقاضی بخش خصوصی شرکت شهرکهای 
صنعتی دولتی به هیچ وجه حق ورود نداشــته است. جالب تر اینکه 
ســازمان صنایع کوچک در گزارشــهای خود به نهادهای نظارتی و 
مجلس شورای اســامی، به طور کلی منکر هرگونه فعالیت جدید 

شده است.
البته سؤاالتی در زمینه نحوه تأمین هزینه های اجرایی این پروژه ها 
نیز مطرح اســت. چه اینکه دولت قانونًا مجاز به تأمین مالی چنین 
پروژه هایی )به شــرط نبود متقاضی بخش خصوصی( و با تصویب 
هیئــت وزیران و از محل واگذاری شــرکتها بوده؛ حال آنکه منابع 
مالی این پروژه ها از غیر از آن محل تأمین شــده است، زیرا برای 
تأمین منابع مالی از آن محــل نیازمند تصویبنامه هیئت وزیران و 
موافقت مجلس شــورای اسامی هستند و چون چنین موافقتهایی 
در کار نیســت، لذا به دنبــال منابع مالی دیگــر و نامعلومی روی 
آورده اند که همین امر را نیز از مجلس شــورای اســامی پنهان 

کرده اند.
تأخیر 10 ســاله احداث شهرک صنعتی ســاوجباغ علیرغم وجود 
متقاضــی دارای صاحیــت و توانمند بومی، نتیجــه قهری همان 

انحرافی است که بنیانگذار آن سازمان صنایع کوچک بوده است.

وقتیرقیبوداور،هردویکیمیشوند!  علی اصغر کیهانی 

سعید اشتیاقی *
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جامعه

واکسن ایرانی به مرحله بالینی رسید
بعید اســت در خوشــبینانه ترین حالت تا پایان سال جاری و 
اوایل سال آتی دسترسی عمومی به واکسن ایرانی و یا واکسن 

خارجی کرونا فراهم شود.
جهانپور: واکسن کرونا روســیه برای عرضه در ایران نیازمند 
بررسی های بیشتر استمدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت 
گفت: واکسن کرونا که در روسیه تهیه شده است در صورتیکه 
بخواهد در ایران اســتفاده شود باید استاندارهای علمی و فنی 
الزم درکشــور را پاس کند.دکتر کیانوش جهانپور در پاسخ به 

پرسشــی در مبنی بر اینکه آیا واکسن کرونا که به تازگی در 
کشور روسیه معرفی شده است در ایران نیز استفاده می شود، 
گفت: برای تهیه و در اختیار گذاشــتن واکسن کرونا در کشور 
پسوند روسی، چینی و یا اروپایی مهم نیست بلکه آنچه حائز 
اهمیت است طی شدن موفقیت آمیز تمامی مراحل علمی و 
تأیید شدن آن از سوی مراکز بین المللی است که پس از آن نیز 
وزرات بهداشت باید قبل از ارائه واکسن به عموم مردم تمامی 
مراحل علمی آن را تأیید کند. وی ادامه داد: آن چیزی که اخیراً 
در روسیه به عنوان واکسن کرونا از آن رونمایی شد با اطاعاتی 
که ما داریم مرحله اول مطالعات بالینی را طی کرده و لذا نیازمند 

بررسی های بیشتری است. دکتر جهانپور با بیان اینکه در حال 
حاضر حداقل 6 واکســن در دنیا شــامل 3 واکسن در چین و 
3 واکســن در اروپا و امریکا تا مرحله سوم مطالعات بالینی را 
طی کرده اند گفت: مطالعات واکسن کرونا در این کشورها به 
نوعی جلوتر از واکسن تهیه شده روسی هستند ولی در مجموع 
مســتندات نهایی در مورد هر کدام از واکسن ها که تهیه شود 
نشان دهنده این باشــند که استفاده از آن عوارضی نداشته و 
یا با کمترین عوارض می تواند ایمنی مؤثر و پایدار برقرار کند 
می تواند در فهرست واکســن هایی که وزارت بهداشت آن را 

تهیه می کند قرار بگیرد.

محکومیت 6 میلیــون یورویی ایــران در پرونده 
مــارک ویلموتس حاصل تاش های گروهی افراد 
ناخوانده در جمع فوتبالی هاست که بدون توجه به 
واقعیت های موجود، موجب ورشکســتگی فوتبال 
ایران شده اند و بزرگترین غرامت قرن را در فوتبال 

پدیده آورده اند.
فیفا باالخره محکومیت ایران در پرونده شــکایت 
مــارک ویلموتس را تأیید و فدراســیون فوتبال را 
موظف به پرداخت 6 میلیون و 137 هزار یورو )165 
میلیارد تومان( کرد تا بحران واقعی ســر باز کند و 

یقه فدراسیون ورشکسته را بگیرد.
اگر چه مــرور تصمیمــات گذشــته در وضعیت 
کنونی چیــزی را تغییر نمی دهد امــا می تواند در 
تصمیم گیری های جدید راه گشــا باشد. این که چه 
کسانی در رسیدن به این وضعیت نقش ایفا کردند 
بسیار مهم و حیاتی است و اساساً باید به این سؤال 
پاسخ داد که از چه زمانی قدم در راهی گذاشتیم که 

انتهای آن پوچی و شکست بود؟
حال که فدراسیون فوتبال در حکم ابتدایی پرونده 
ویلموتس شکست خورده و امید چندان زیادی برای 
موفقیت در حکم ثانویــه هم نمی رود، می توان به 
این سؤال پاسخ داد که چه کسانی در پرونده مارک 
ویلموتس مقصر هســتند؟ آیا یک نفر تصمیم گیر 
بودند یا افرادی از مسوول و غیرمسوول این تصمیم 

را نهایی کردند؟
مخالفان کی روش در قامت مقصران فاجعه  ��

ویلموتس
برای رســیدن به این ســؤال نیازی نیست خیلی 
در گذشــته کنکاش کنیم و می توان به نخستین 
روزهای ســال 2019 بازگشت؛ جایی که مخالفان 
مربیگری کارلوس کی روش بعد از سال ها تحمل 
هجمه هــای درســت مبنی بر ســوء مدیریت در 
عملکردشان از مهدی تاج تا مدیران ارشد در بدنه 
دولت، به بهانه این که تیم ملی نتوانست قهرمان 

آسیا شود، کی روش را کنار گذاشتند.
اما فقط مدیران نبودند که چنین شکســتی را خلق 
کردند. کی روش در برابر کاستی ها و کوتاهی افراد 
در جایگاه های مدیریتی، ساکت نبود و زبان تندش 
در برابر این مسوولیت پذیر نبودن، با اتهامات واهی 

به او مبنی بر داللی همراه شــد و در نتیجه تاش 
برخی چهره های فوتبالی و همین طور رســانه ای، 
برخی هواداران و عاقه مندان هم با این موج همراه 
شدند تا در نهایت مســووالن امر قید همکاری با 
او را زدند تا نخســتین گام برای این بحران بزرگ 

برداشته شود.
در نقش اهالی رســانه و چهره هایــی که تریبون 
صداوســیما و همین طور تربیون های شخصی در 
داخل و خــارج از ایران را در اختیــار گرفته بودند 
تا کی روش را بزنند، باید گفت که آن ها ســهم به 
ســزایی در رفتن کی روش و آمدن ویلموتس ایفا 
کردنــد و مرتب او را به دالیــل غیرفنی تخریب 
کردند و این مربی را بــه پای میز محاکمه بردند؛ 
دریغ از این که فوتبال ایران فردی مانند کی روش 

را می خواست تا با زور از مدیرانش کار بکشد.
 دالل ها کار را دست گرفتند ��

درباره نحوه جــذب مارک ویلموتس و نوع قرارداد 
و میــزان دســتمزدی که بــه او پرداخت شــده، 
گزارش های متعددی نوشته شده است که هر کدام 
به تنهایی می تواند ناکارآمدی مدیران ارشد فوتبال و 
ورزش کشور را به رخ بکشد که چطور دستی دستی 
اجازه دادند فوتبال ایران به نقطه ورشکستگی برسد 
و چطور دالل ها تا مغز و اســتخوان این فدراسیون 

نفوذ کردند!
در دورانی که فدراســیون در آســتانه همکاری با 
ویلموتس بود، مهــدی تاج گفته بــود قراردادی 
ارزان تر از قرارداد کی روش منعقد شــده است اما 
چندین ماه بعد دروغ بزرگ رییس پیشین فدراسیون 
فوتبال برما شد و مشخص شد که قرارداد منعقد 
شده با ویلموتس به مراتب بدتر و سنگین تر است 
و هیــچ جای امیدواری نــدارد و حتی تیم حقوقی 
فدراسیون هم آن را مطالعه نکردند. در واقع تاج به 
همراه فردی به نام بهروز زنجانی که هیج سمتی در 
این فدراسیون و هیج بخشی از بدنه ورزش و دولت 
نداشته، تبدیل به تنها یار تاج در سفر به بروکسل و 

عقد قرارداد می شود.
جالب تر این که با وجود قرارداد سه میلیون یورویی 
کی روش با کلمبیا، جواد نکونام از نزدیک ترین افراد 
بــه این مربی در ایران چندی پیش فاش کرده که 
کی روش با مبلغی در حدود 1.3 میلیون یورو حاضر 
به ادامه همکاری بود امــا مخالفان به نوعی عزم 

خود را جزم کرده بودند که حاضر شدند با دو برابر 
این دستمزد ویلموتس را بیاورند و کی روش را که 

فوتبال ایران را متحول کرده بود، رها کنند.
 الهه فوتبال هجومی که موجب شکست های  ��

تلخ شد
در بخــش دیگــری از فاجعه ای که بــا کلیدواژه 
ویلموتس برای فوتبال ایران تداعی می شــود، باید 
به نتایج ضعیف تیم ملی اشاره کرد که ایران از تیم 
بدون شکست آسیا و بعد از سال ها صدرنشینی در 
رنکینگ آسیایی، به یک باره به تیمی تبدیل شد که 
در برابر تیم های درجه دوم و سوم آسیا یعنی عراق 
و بحرین شکست خورد و حاال در معرض از دست 
دادن جام جهانی و سود حاصل از این رقابت ها که 
بسیار کمک حال فدراسیون فوتبال و باشگاه هاست، 

قرار گرفته است!
اما در مقطعی ویلموتس از ســوی بخش رسانه ای 
فدراســیون و وزارت ورزش تبدیل به الهه فوتبال 
هجومی شــده بود و قرار بــود تحول ها بیافریند و 
مربیانــی مانند ذوالفقارنســب که ســال ها منتقد 
کی روش بودند، یک شبه طرفدار ویلموتس شدند و 
بارها کارشناسان فوتبال نوشتند که کی روش دست 
و پای بازیکنان ایران را بسته بود تا هجومی بازی 

نکنند!
در این فاجعه، دالل هایی که ارتباط های نزدیکی با 
مسووالن وقت داشتند، بزرگ ترین نقش را در ایفا 
کردند تا یک مربی درجه دو یا سه جایگزین فردی 
شــود که در فوتبال اروپا با مربیگری در منچستر 
و ســرمربیگری در پرتغال و رئال مادرید شناخته 
شده است و دارای فلسفه ای مشخص برای فوتبال 

تیمش بود.
 بندی که از زیر دســت وزیر گذشــت تا برگ  ��

برنده ویلموتس شود
قرارداد ویلموتس نقطه عطف این بحران اســت؛ 
قــراردادی که به علت داشــتن حفره های متعدد، 
فرصــت بزرگی را برای ســرمربی بلژیکی فراهم 
کرد که برخاف توانایی های فنی پایین، به اندازه 
چندین ســال پول به جیب بزند و از بروکســل به 

ریش مسووالن فدراسیون فوتبال بخنند.
امــا وقتی جالب تر می شــود کــه در همان زمان 
مسووالن وقت فدراسیون و وزارت ورزش به وجود 
بندی در قرارداد افتخار می کردند که حاال به قیمت 

شکست سنگین ایران در این پرونده حقوقی تمام 
شده است. بندی که مهدی تاج می گوید پیشنهاد 
وزیر ورزش بود و مازیار ناظمی ســخنگوی وقت 
آن را مایه افتخار می دانســت اما حاال برگه برنده 
رقیب شده اســت. رئیس پیشــین فدراسیون که 
نقش اعظم را در این ماجرا بازی کرده، سعی کرده 
خــودش را از این ناکامی بزرگ مبرا کند اما نام او 
تا سال های سال با این شکست بزرگ گره خورده 
و حاال باید پاســخ دهد که چطور به عنوان متولی 
فوتبــال ایران این ضربه مهلک را به فوتبال ایران 

وارد کرده است؟
از مسووالن وقت این قرارداد غرامتی گرفته  ��

می شود؟
افراد زیادی در این مدت زمان اظهاراتی داشتند که 
نشان از پشیمان نبودن آن ها دارد. نمونه آن مربوط 
هیئت رییســه فدراسیون است که برخاف ادعای 
خود مبنی بر این که قرارداد را رویت نکرده بودند، 
مشخص شــد حتی آن را امضاء هم کرده اند و به 
مردم دروغ می گفتند. موضوع وقتی بدتر می شــود 
که محمود شیعی چندی پیش گفته بود باید بررسی 
شــود که قرارداد ســنگین بوده یا نــه! و محمود 
طالقانی که همیشــه می گوید اطاعی از موضوع 
ندارم و مشخص نیست برای چه یک کرسی را در 

هیات رییسه اشغال کرده است.
به طور قطع همه کســانی که از دســت اقدامات 
مغرضانه و شــخصی برخی مقام مسوول و اهالی 
رسانه عصبانی و خســته شده اند، دوست دارند هر 
چه زودتر ورق برای ایران برگردد و سایه پرداخت 
این غرامت بسیار سنگین از سر فدراسیون فوتبال 
کنار برود اما مرور ایــن پرونده که حاصل تاش 
دسته جمعی مسووالن، مربیان و برخی چهره های 
رسانه ای است تبدیل به سندی روشن برای عبرت 

گرفتن آیندگان اســت تا مجدداً با جوســازی ها و 
اتهام زنی های نادرســت موجب ضرر همه فوتبال 

ایران نشوند.
اما نکته ای که نباید فراموش شــود، رســیدگی به 
عملکرد مدیرانی اســت که ویلموتس را آوردند و 
این قرارداد را منعقد کردنــد. آیا نباید مدیران این 
چنینی که با مدیریت ناصحیح به صورت مستقیم 
به بیت المال و حق الناس دســت انــدازی کرده و 
میلیاردها تومان از سرمایه مردم را به باد می دهند 
برخورد کرد؟ آیا مهدی تاج و هیئت رئیســه ای که 
به او اختیار تام داده و قرارداد را امضاء کرده نباید در 

برابر سؤاالت مردم پاسخگو باشند؟
آیا در هر مقطع زمانــی یک فرد و یا مجموعه ای 
از افراد می توانند بــا تصمیمات غلط منابع مالی و 
ارزی کشــور را آن هم در برهه ای که فشار تحریم 
بخش های مختلف اقتصاد ایران را به چالش جدی 
کشــیده اســت هدر دهند و هیچ نهاد نظارتی و 
بازرسی هم نسبت به عملکرد آن ها واکنش نشان 

ندهد و پاسخ گوی هیچکس نباشند؟
حال سؤال اصلی این است که ضرر و زیان هنگفت 
مالی مربــوط به قرارداد مارک ویلموتس در دوران 
مدیریت مهدی تاج که طبق اساسنامه فدراسیون 
فوتبال که یک نهاد غیردولتی تلقی شــده باید از 

جیب چه فرد یا نهادی پرداخت شود؟
فعــًا قوه قضاییه به عنوان باالترین نهاد نظارتی 
به این پرونده ورود کرده و خبرهای خوبی درباره 
رســیدگی به عملکرد خاطیان به گوش می رسد. 
اگر تاش هــای ایرانی برای رفع این محکومیت 
جوابگو نبود، امید اســت که قوه قضاییه در یک 
رســیدگی قضایی علنی تمام این خســارت را از 
مســببان آن بگیرد تا عبرتی برای سایر مدیران 

ورزش شود.

فاطمه صابری

بازتاب
بازی با اعصاب مردم!

مردم به اندازه کافی مشــکل دارند و بسیاری با درک مشکات 
کشــور صبورانه و با مناعت طبــع روزگار می گذرانند. در چنین 
شرایطی چرا باید مســئولین ما نمک به زخم مردم بپاشند و داغ 

روی داغ بگذارند.
بخشــی از این اتفاق به ناکارآمدی نظام تصمیم گیری در کشور 
بازمی گردد. چند نمونه اخیر که به آنها اشاره می کنم در این هفته 

توانست روح و روان مردم را بار دیگر بیازارد.
1- چــرا آقای روحانی با این جمله کــه »در دو هفته آینده قرار 
اســت گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور بوجود بیاید« به بیان 
خبری پرداخت که هیچ یک از ابعاد آن روشــن نبوده و ذهن ها را 
به ســمت و سوهای متفاوتی هدایت کرد و کار را به جایی رساند 
که مشــاور آقای روحانی از مردم خواســت »قبل از هر تصمیم 
اقتصادی شــخصی، یک هفته صبر کنید«. امروز نه از گشایش 
خبری است نه از هماهنگی قوا در این موضوع. با این روش های 
غلط و اطاع رســانی نادرست نه تنها کام مردم شیرین نمی شود 

که تلخ تر هم می شود.
2- بــرای برگزاری کنکوری که همه در دو نکته اجماع دارند 1- 
اصــل برگزاری 2- برگزاری با رعایت ضوابط بهداشــتی و حفظ 
ســامت شــرکت کنندگان در آزمون. آیا تصمیم گیری در این 
موضوع این قدر ســخت است که باید با ذهن و فکر صدها هزار 
جوان بازی کرد. امروز می گویند برگزار نمی شود. فردا می گویند 
می شــود. و حتی برخی دو قطبی از آن می ســازند که گویی اگر 
موافق برگزاری کنکور بودی یعنی بی توجه به ســامت فرزندان 
این مملکت هســتی و اگر مخالف بودی می شــوی بی اعتنا به 

سرنوشت و آینده جوانان و نظام آموزش عالی کشور.
آیا واقعاً امکان نداشت برای 12 ساعت تمام مسئوالن تصمیم گیر 
در این موضوع اعم از آموزش عالی، بهداشــت و درمان، امنیتی و 
... را در قرنطینه قرار بدهیم و از آنها بخواهیم در این مدت زمان، 
ضمــن بحث و جدل پیرامون موضوع جمع بندی خود را با امضاء 

صورتجلسه ای مورد اتفاق اعام و همان مبنای عمل باشد؟
3-دولت چند ماه قبل تصمیم به عرضه سهام برخی شرکت های 
خــود در بورس گرفت و اولین آن تحت عنوان دارایکم-ETF در 
بورس عرضه شــد و در مدت زمان کوتاهی با رشد خوبی مواجه 
شد و بافاصله مســئوالن از واگذاری دارا دوم و سوم در مرداد و 
شهریور خبر دادند. معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی 

سازی از جمله مقامات بودند.
 در حالیکه مردم خود را برای دارا دوم آماده می کردند روز یکشنبه 
به یکباره اعام شــد که بدلیل مخالفت وزارت نفت این سهام به 
مردم عرضه نمی شود. همین خبر کافی بود تا بورس را قرمز کند. 
توجه به این نکته الزم اســت که یک سهم هرگز نمی تواند بازار 
بورس را چنین تحت تأثیر قرار داده و شــاخص را منفی کند. اما 
تفاوت این ســهم با سایر عرضه ها در بورس در این است که دارا 
یکم و صندوق ETF نماد مشارکت و حضور دولت در بازار بورس 
است و عقب نشــینی از عرضه وعده داده شده می تواند این پیام 
منفی را به بازار بدهد که دولت برخاف شعارها و وعده ها در حال 

خروج از بازار است.
 این موضوعی است که توانست بازار را به سمت فروش هیجانی 
سوق دهد. اما این پایان ماجرا نیست و در این موضوع هم شاهد 
ناکارآمدی نظام هماهنگی و تصمیم گیری در دولت هســتیم. دو 
وزیر اقتصاد و نفت با هم هماهنگ نیســتند. یکی موافق و یکی 
مخالف است. وعده را چند ماه پیش آنکه موافق است داده بی آنکه 
به تفاهمی اصولی با وزیر دیگر )نفت( برسد و وقتی واکنش بازار 
سرمایه را می بینند و دل نگرانی مردم را بیشتر کرده اند به فکرشان 
می رسد که با هم بنشینند و موضوع را حل کنند. همان کاری که 
باید قبًا در اتاق های در بسته انجام می دادند. و نتیجه آنکه وزیر 
اقتصاد پس از آشفته شدن بازار و ذهن سهامداران اعام می کند با 
صحبت هایی که روز یکشنبه با آقای زنگنه داشتم مقرر شد تا در 

اولین چهارشنبه شهریور این سهام به مردم عرضه شود.
به همیــن راحتی و بی توجه به تصمیمــات قبلی و آثار تبعات 
سخنان نســنجیده تصمیم جدیدی اتخاذ می شود. متاسفانه این 
نظام تصمیم گیری معیوب در بســیاری از دستگاه ها وجود دارد. 
البته باید بخش عمده این هماهنگی در دولت و توســط رئیس 
جمهور صــورت گیرد که ظاهراً فرصت چنیــن کارهایی وجود 

ندارد!.

محکومیت در پرونده ویلموتس، بزرگترین غرامت قرن تاریخ فوتبال

چوب حراج بر بیت المال

علیرغــم تمامی تردیدها و نگرانی هــا پیرامون برگزاری کنکور 
اما همانند کنکور دکتری و ارشــد به زودی کنکور سراسری نیز 
برگزار می شــود، روز برگزاری کنکور روز پیروزی پولدارها و روز 
ناکامی فقراست، روز پیروزی پول و از بین رفتن آرزو و استعداد 

بسیاری از جوانان است.
قرار بــود کنکور عدالت را در جامعه برقــرار کند اما امروز خود 
به نماد تبعض و بی عدالتی تبدیل شــده اســت، قرار بود با بی 
عدالتی بجنگد اما امــروز با عدالت می جنگد. دهک های باالی 
درآمدی جامعه با صــرف هزینه های گزاف از کنکور می گذرند، 
طبقه متوسط جامعه مجبور است سهم زیادی از درآمد خود را به 
پای آن بریزد و دهک های پایین درآمدی کمترین شانس را برای 

موفقیت در آن دارند چون پول ندارند!
آماری که از کنکور منتشــر می شود بســیار تکان دهنده است، 
طبق آخرین آمار منتشر شده 60 درصد دانشجویان دانشگاه های 
برتر از دهک های باالی درآمدی هستند و سهم دهک های کم 
درامد تنها 11 درصد اســت، با وجود این آمار تکان دهنده چرا 
هیچ مسئول، نماینده و حتی رسانه ای واکنش جدی به آن نشان 

نمی دهد؟
یکی از علل ناکامــی دهک های کم درآمــد جامعه در کنکور 
تضعیف کیفی و کمی آموزش در مدارس عادی دولتی اســت. 
این دهک های پایین درآمدی از مدارس عادی دولتی اســتفاده 
می کننــد و کیفیت پاییــن این مدارس یــک واقعیت غیرقابل 
انکار است، این مدرســه ها از امکانات کمی برخوردار هستند و 
ساعت های آموزشی که در آنها برگزار می گردد کمتر از مدارس 
پولی می باشد، این کاهش ساعت های تدریس و کاهش کیفیت 
بویژه در ســال های اخیر به صورت عامدانه و دستوری از سوی 
وزارت آمــوزش و پرورش به مدارس عــادی دولتی تحمیل و 
تکلیف شده اســت، در حقیقت مسوالن دولتی با هدف کاهش 
هزینه های حق التدریس و حقــوق در مدارس دولتی، کیفیت، 
حجم کتب و میزان ســاعت های درسی را با بهانه ها و عناوین 
مختلف مانند سخت و زیاد بودن و غیره کاهش داده اند اما دست 
مدارس پولی را برای اجرای فوق برنامه ها و کاس های بیشتر با 

تأمین هزینه ها از اولیا باز گذاشته اند.

عوامــل زیادی در تضعیف مدارس دولتی نقش دارند اما یکی از 
مهمترین عوامل که امروزه باعث تضعیف مدارس دولتی شــده 
این است که مسوالن کشور از آموزش و پرورش دولتی استفاده 
نمی کنند و به آن نیازی ندارند و فرزندان خود را به مدارس خاص 
و پولی با باالترین اســتاندارهای آموزشی و باالترین شهریه ها 
می فرســتند، به نظر می رســد برای تحقق عدالت آموزشی باید 
قانونی در این زمینه تصویب شود و بچه های مسوالن در سطوح 
متفاوت از شــرکت در مدارس پولی منع شوند و البته در سطح 
جهانی این قانون چیز جدیدی نیســت، در سال 2016 میادی 
دیوید کامرون نخســت وزیر انگلستان مجبور شد بابت ثبت نام 
فرزندش در مدرسه غیردولتی عذرخواهی کند، تحقق این قانون 
در کشــور نیاز به عزم جدی بویژه از ســوی نمایندگان مجلس 
دارد اما آنچه باعث به حرکت درآمدن نمایندگان می شود، فشار 
اصحاب رســانه بر روی نمایندگان که متاسفانه بسیارکم رنگ 

است.
تنوع و جریان مدارس پولی که بویژه امروزه در ســاختمان های 

دولتی رخ می دهد برخاف قانون اساســی بــوده و پذیرفتنی 
نیست، آیا محل ســؤال نیست که چرا کشورهایی نظیر فناند 
که از باالترین اســتاندارد آموزشی برخوردارند از این همه تنوع 
مدارس بی بهره اند؟ در فناند تحصیل در کلیه مدارس رایگان 
می باشــد و بچه های مســوالن در کنار بچه های مردم عادی 
درس می خوانند زیرا این امر باعث توجه و فشار بیشتر بر روی 
آموزش و پرورش و باال رفتن کیفیت آموزش شده و کلیه افراد 
جامعه از این امر منتفع می شــوند، در فناند اصطاحی به نام 
»مدرسه خوب« و »مدرسه بد« وجود ندارد، بلکه تمامی مدارس 
از نظر کیفی یکســان هستند اما شنیدن اصطاح »مدرسه بد« 
در کشور به امری عادی تبدیل شده است! امروز ما همه قربانیان 
این مدارس بی کیفیت هستیم، مدارسی که از هدف اصلی خود دور 
شده اند و حتی از آموزش ساده ترین عادت های اجتماعی عاجزند و 
هدف اکثریت آنها فقط موفقیت فارغ التحصیان شان در کنکور 
پزشکی است، مدارسی که طعم شیرین موفقیت در کنکور در آنها 
بیشتر ویژه پولدارها است، مدارسی که به حال خود رها شده و مبتا 
به درد بی درمان کنکور شــده اند و ظاهراً اراده ای برای درمان آن 
وجود ندارد تا روز به روز قربانیان آن بیشتر شوند، آیا با گذشت بیش 
از چهل سال از انقاب وقت آن نشده فکری برای این درد بکنیم؟

کنکور، و طعم موفقیت برای پولدارها جمال محمدیان

بیژن مقدم

 در شــبکه های اجتماعی جوان ترها برای رفیقی که 
یار بی وفایش او را ترک کرده نســخه »بی تفاوتی« 
بی تفاوتیه!«  انتقــام،  »بزرگ ترین  اینکه  می پیچند. 
یعنی وانمود کنی یا واقعًا تصمیم بگیری که یک فرد 
یا موضوع چنان از چشمت بیفتد که دیگر هیچ خبر 

و نظری در موردش برایت مهم نباشد.
روانشناسان و اهل حقوق احتمااًل در هرم آسیب های 
اجتماعی اعتیاد، اختــاف خانوادگی، طاق، طاق 
عاطفی، کودکان بی سرپرست، کودکان بد سرپرست، 
ناهنجاری هــا، کج روی ها، خشــونت، ســرقت و 
خودکشی، فرار از منزل، ترک تحصیل، تکدی گری 
و ... را ردیــف می کنند اما ایــن روزها »بی تفاوتی« 
نســبت به هر اتفاقی دارد به شکل فزاینده ای رشد 

می کند.

- آمار ترســناک روزانه مرگ قریب به 200 نفر به 
کرونا کســی را تکان نمی دهد. خیلی زود به آن خو 
کردیم و خیلی ها بی تفاوت به هشدارهای بهداشتی 
که تعیین کننده مساله »مرگ و زندگی« است، کار 

خودشان را می کنند!
- خبر اختاس های میلیاردی و افشــای فســاد در 
نهادهای دولتی، چنان عادی شده که حتی عددهای 

هزارمیلیاردی هم پذیرفتنی شده است!
- قطع دست بچه های بلوچ توسط تمساح ها و مرگ 
کولبرها و ... خیلی هایمان را نگران نمی کند. این هم 

مصیبتی البه الی مصیبت های دیگر!
- از کارتن خوابــی بــه گور خوابــی و کانال خوابی 

رسیدیم و عادت کردیم. انگار دیگر قبیح نیست.
- خبر افزایش بی ســامان قیمت هــا، یورتمه دالر، 
بی ارزش شــدن پول ملی و ... چنان عادی شده که 

انگار یک امر بدیهی و یک قاعده معمول است!

- اگــر زمانــی مدیرانــی دو خودکار تــوی جیب 
می گذاشتند که با یکی کارهای مردم را انجام بدهند 
و با دیگری کار شخصی، حاال کارخانه خودکارسازی 

را قورت می دهند و دیگر برایمان مهم نیست.
- هر روز خبر جریمه شکایت بازیکن و مربی فوتبال 
خارجــی و جریمــه میلیارد تومانی فیفا می رســد و 

بی تفاوت از کنار آن می گذریم.
- نگرانــی از روشــن ماندن شــمع بیت المال حاال 

جایش را داده به »ُکلش واس ماس«!
کنار اینها اخباری که می شــنویم و می گوییم: »آدم 
از غصه این خبر بمیره رواســت« را هم اضافه کنید. 
می گوییم و نمی گذریم و بی تفاوت رد می شــویم. 
مشتی الیک چند تکان دادن سر و رد شدن. همین.

قصدم سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی نیست، 

که بیشتر مردم به سیاهی و تشویش اذهان شان هم 
بی تفاوت شــده اند. همه هم ایــن را پذیرفته ایم. از 
روزنامه نگار و مردم کوچه و خیابان تا طیف زیادی از 
مدیران که عمومًا به روی خودشان نمی آورند. انگار 

روی یک کرختی ملی توافق کرده ایم.
گاهی کسی مثل احمد توکلی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام می گوید: »ما شده ایم چوپان دروغگو 
و بایــد بپذیریم کــه اعتماد مردم به ما مســووالن 
در قیاس با گذشــته بسیار کمتر شــده است« ولی 
بســیاری از مردم به همیــن اعتراف های دیرهنگام 
هم بی تفاوت شــده اند. این »مهم نیســت ها«، این 
»دیگه فرقی نمیکنه ها«، این عدم تعلق به سرزمین 
از کرونا خطرناک تر است. هزاران بار گفتیم و نوشتیم 
و عاقل ترها هم هشدار دادند مباد آن روزی که مردم 

چنان دامن بکشــند که روز خوب و بدتان برایشان 
مهم نباشد که تنها می مانید، گوش نکردید.

انتخابات مجلس شورای اسامی نشان داد که عده 
زیادی از سیاســت، امید، تغییر، اصاح، بهتر شدن 
اوضــاع و ... چنان نومیده شــده اند و به بی تفاوتی 
رسیده اند که برایشان هیچ فرقی نمی کند چه کسی 
به مجلس برود و چه کســی نــرود و اصًا مجلس 

تشکیل شوید یا نشود!
این نوشــتار قرار بود در مورد خبر جریمه 6 میلیون 
یوروری )تقریبًا 1۴7 میلیارد تومانی( ویلموتس باشد. 
دریافتی برای هیچ! اگر خبر درست باشد برای خیلی 
از مردم مهم نیســت، اگر هم غلط باشد باز هم مهم 
نیســت. انگار نه انگار این پول از جیب خود ما باید 
پرداخت شــود نه رئیس فدراسیون و وزیر و آنها که 

قرارداد را نوشتند و ... اما مهم است؟!
ایــن درجه از بی تفاوتی نســبت به همه چیز و همه 

کس از کرونا خطرناک تر است. اما خیلی وقت است 
که صاح ملک خویش را خسروان می دانند و ما این 
وســط فقط زیادی توی دست و پا وول می خوریم و 
غر می زنیم! ما گفتیم و باز هم می گوییم اما به قول 

همان نسل جدید »باز هر جور راحتید«!

147 میلیارد تومان دریافتی برای هیچ! احسان محمدی



آفتاب بوشهری 5 کودکش را یتیم کرد

3 عضو آفتاب قره قانی زن بوشهری که پس از زایمان دچار 
مرگ مغزی شده بود، به نیازمندان پیوند عضو اهدا شد.

مســئول هماهنگی تیــم پیوند اعضای دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: 
آفتاب قره قانــی متولد 1363 متولد نورآباد ممســنی و 
ســاکن برازجان، هفدهم مرداد بــرای زایمان طبیعی به 
زایشــگاه مراجعه می کندو پنجمین فرزند خود را به دنیا 

می آورد.

او افزود: این مادر پس از زایمان به بخش پســت پارتوم 
)اتاق بعد از زایمان( منتقل می شود و آنجا دچار دیسترس 
تنفســی )نارسایی تنفسی( شدید می شود که باعث ایست 

تنفسی او و به دنبال آن ایست قلبی می شود.
مســئول هماهنگی تیــم پیوند اعضای دانشــگاه علوم 
پزشــکی بوشــهر عنوان کرد: با احیا قلبی، مجدد تپش 
قلب او برقرارمی شــود، اما به علت آمبولی مایع آمنیوم و 
مشــکات متعاقب آن، مشکوک به مرگ مغزی می شود 

که آزمایش ها نیز مرگ مغزی او را تائید می کنند.
باقری بیان کرد: این بیمار از هجدهم مرداد در آی ســی 

یو جراحی بستری بود؛ که با رضایت خانواده نوع دوست و 
ایثارگرش، کبد و دو کلیه او در بیمارســتان شهید گنجی 
برازجان برداشت و برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینا 

شیراز فرستاده شد.
او با اشاره به اینکه این مورد، شصت و نهمین اهدا عضو 
در استان، و ســومین مورد اهدا عضو در سال 99 است، 
گفت: به علت شیوع ویروس کرونا، با وجود داشتن موارد 
مرگ مغزی متعدد، و حتی رضایت اهدا عضو خانواده های 
آنان، چون آزمایش کرونای بیماران مثبت می شد، امکان 

اهدای عضو وجود نداشت.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

حوادث

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر از دستگیری یک خرده فروش حرفه ای مواد مخدر و کشف 
26 کیلو و 582 گرم تریاک از مخفیگاهش خبر داد.

سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« گفت: چندی پلیس گزارش های متعددی از شهروندان مبنی 
بر فعالیت مشــکوک فردی در محله تهرانپارس دریافت شد و تیمی از ماموران پایگاه سوم 

پلیس مبارزه با مواد مخدر بررسی موضوع و مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بیان داشــت: تحقیقات پلیسی آغاز و در پایش های 
اطاعاتی مشخص شد که این فرد به تازگی مقداری مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور تهیه 

و با پنهان کردن آن در محل سکونتش، مشغول خرده فروشی مواد می باشد.
این مقام انتظامی عنوان کرد: مراقبت های ویژه پلیسی از مخفیگاه متهم انجام شد، با گرفتن 
دستور قضائی تیمی از ماموران پایگاه سوم این پلیس برای دستگیری متهم به مخفیگاه وی 
در حوالی خیابان جشنواره اعزام و ماموران اعزامی موفق شدند در یک عملیات پلیسی متهم 

را در مخفیگاهش دستگیر و مقدار 26 کیلو و 582 گرم تریاک را از آن محل کشف کنند.
این مقام انتظامی گفت: متهم به همراه اموال کشف شده به پایگاه سوم پلیس مبارزه با مواد 

مخدر منتقل و با تکمیل پرونده، در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

رئیس کانتری 1۴0 باغ فیض گفت: داماد 2 زنه به دســت برادرزن هایش به قتل رسید. 
ســرهنگ رسول بهرامی اظهار کرد: 3 برادر که یک خواهر داشتند، به سبب درگیری به 
وجود آمده شوهرخواهرشــان را به قتل می رسانند. وی ادامه داد: ماجرای این قتل از این 
قرار است که این ســه برادر به ترتیب ۴8، 50 و 5۴ ساله هستند و خواهرشان حدود ۴0 
سال سن دارد. هر کدام از این خواهر و برادرها، سه فرزند دارند که به صورت خانوادگی به 
شغل بنکداری )تهیه و توزیع آجیل و خشکبار( در داخل بازار مشغول به کار هستند. رئیس 
کانتری 1۴0 باغ فیض افزود: خواهر این برادرها حدود 20 سال زندگی مشترک داشتند 
و همانطور که به آن اشاره کردم، سه فرزند هم داشتند. برادر کوچک تر )۴8 ساله( 6 ماه 
پیش همسرش را طاق می دهد. شوهر خواهر؛ داماد این خانواده پس از آنکه دوران عده 
همسر جدا شــده برادر زنش می گذرد، آن خانم را به عقد خود درمی آورد و با وی ازدواج 
می کند و همین مسئله ســبب اختاف و درگیری بین این خانواده می شود. وی تصریح 
کرد: دو روز پیش یکی از بستگان این داماد فوت می کند و خانواده برای عرض تسلیت به 
مراسم عزاداری آنها در یکی از شهرستان ها می رود. از آنجایی که حضانت فرزندان برادری 
که از همسرش جدا بود، چهار روز در هفته با پدر بود، این سه فرزند هم همراه پدرشان به 

مراسم عزاداری می روند تا پس از مراسم به همراه مادرشان و شوهر آن )داماد خانواده( به 
خانه بروند. بهرامی بیان کرد: برادر کوچک تر این خانواده زمانی که می بیند فرزندانش با 
همسر سابق و شوهر فعلی که داماد خانواده هم می شود، در حال حرکت کردن و رفتن به 
سمت منزل هستند، ناراحت می شود و بر اثر شدت عصبانیت با برادران دیگر، با دامادشان 
درگیر می شــوند و پس از کتک کاری، با 8 ضربه چاقو دامادشــان را مصدوم می کنند. به 
گفته رئیس کانتری 1۴0 باغ فیض، شهروندان فوراً این درگیری را به عوامل 110 اعام 
می کننــد و بافاصله به دلیل اینکه این حادثــه در نزدیکی کانتری 1۴0 باغ فیض رخ 
داده بود، مأموران این کانتری به صحنه می روند و پس از انتقال مصدوم به بیمارستان، 
باخبر می شــوند که فرد مصدوم درگذشته است؛ در واقع به قتل رسیده است. وی تأکید 
کرد: مأموران کانتری 1۴0 باغ فیض پس از اعام خبر فوت مصدوم، بافاصله دو نفر از 
برادران را دستگیر می کنند و برادر کوچک تر که همسر خود را طاق داده بود، چون آلت 
قتاله در خانه او پیدا شده بود، متواری شده و هنوز خبری از محل اختفای وی در دسترس 
نیست. بهرامی در پایان گفت: در نتیجه این درگیری، دو خانم بیوه شدند. ادامه پیگیری و 

بررسی این پرونده به اداره قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ ارائه شده است.
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مرد جوانی که در یک درگیری خونین مربی بدن سازی را به قتل رسانده بود، با 
جلب رضایت اولیای دم به لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت و از 

قضات خواست به خاطر زندگی سختی که داشته او را ببخشند.
ایــن مرد جوان به قضات توضیح داد چطور بعد از این قتل زندگی اش دگرگون 
شــد و همسرش او را ترک کرد. بر اســاس محتویات پرونده، نیمه شب آخرین 
روزهای فروردین ســال 96 به مأموران کانتری 163 ولنجک خبر رسید جدال 

سه سرنشین یک دستگاه پراید با راننده پژو 206 به خون کشیده شده است.
پلیس به خیابان مورد نظر رفت و با پیکر خونین و نیمه جان سینا 35 ساله روبه رو 
شــد. سینا که مربی بدن سازی بود، به بیمارستان منتقل شد اما تاش پزشکان 

برای نجات جان او نتیجه نداد و وی به خاطر خونریزی مغزی جان باخت.
به این ترتیب دو سرنشــین پراید به نام های فریدون و مهران بازداشــت شدند. 
در بررسی های بعدی معلوم شــد پژو 206 سرنشین دیگری به نام سیامک نیز 
داشــت که او هنگام باالگرفتن درگیری از محل گریخت. تاش برای ردیابی 
سیامک که چندین پرونده نیز در پلیس امینت داشت، ادامه پیدا کرد اما مأموران 
به نتیجه مشخصی نرسیدند تا اینکه پی بردند این پسر بعد از درگیری خونین به 
کشور ترکیه گریخته است. فریدون و مهران در بازجویی ها به درگیری با راننده 

پژو 206 اعتراف کردند.
فریدون گفت: من و دوســتم از بام تهران به خانه مان برمی گشــتیم که ناگهان 
یــک پژو 206 جلوی ما پیچید و با هم تصــادف کردیم. چون راننده پژو 206 
مقصر بود از او خواســتیم تا در محل بماند و ما با پلیس 110 تماس بگیریم اما 
ســینا گفت عجله دارد. او می خواست هر طور شده محل را ترک کند. به همین 
خاطر من و دوســتم با او درگیر شــدیم. ســینا که مربی بدن سازی بود و بدنی 
ورزیده داشــت به سمت ما حمله کرد. من همان موقع میله داربستی را که کنار 
خیابان افتاده بود برداشــتم و برای دفاع از جان خودم و دوستم ضربه ای به سر 

سینا زدم اما قصد کشتن او را نداشتم. 

مهران نیز به تشــریح جزئیات درگیری پرداخت و گفت ضربه ای به مقتول نزده 
اســت. به این ترتیب فریدون و مهران در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران پای میز محاکمه رفتند.
در آن جلسه اولیای دم برای متهمان اشد مجازات را خواستند. سپس فریدون در 
تشریح جزئیات ماجرا گفت: قبول دارم من و دوستم با سینا درگیر شدیم اما من 
ضربه ای به ســر او نزدم. وقتی دعوا باال گرفت برای ترساندن او میله داربست 
را برداشــتم اما با میله به سر مربی بدن ســازی نزدم. قبًا تحت فشار روانی به 

قتل اعتراف کرده بودم.
مهران نیز گفت: من فقط شــاهد درگیری بودم. حتی در این دعوا چاقو خوردم 
و زخمی شــدم. ممکن است ســیامک که حاال فراری است با میله به سر سینا 

زده باشد.
در پایان جلســه هیئت قضائی وارد شور شد و پرونده را برای تکمیل تحقیقات 
به دادســرا برگرداند. در حالی که بازپرس رســیدگی کننده به پرونده معتقد بود 
فریدون دســت به قتل زده، پرونده بار دیگر به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
در این میان قاضی زالی خواســت تا فیلم دوربین مداربســته خیابان که صحنه 
درگیری را ضبط کرده بود، ضمیمه پرونده شــود. بازبینی فیلم دوربین مداربسته 
نشــان می داد فریدون با میله به سر مربی بدن ســازی ضربه زده است. به این 

ترتیب وی بار دیگر از خود دفاع کرد.
در ابتدای جلســه اولیای دم برای متهم حکم قصاص خواستند. سپس فریدون 
گفت: سیامک در دعوا با ما چاقو در دست داشت. او چاقو کشید و من می خواستم 

با میله آهنی به دســت او بزنم تا چاقو از دســتش رها شــود اما ناخواسته میله 
داربست به سر سینا برخورد کرد.

وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود، گفت: من شرمنده اولیای دم هستم 
و از آنها طلب بخشــش می کنم. در پایان جلســه هیئت قضائی وارد شور شد و 
متهم را به قصاص محکوم کرد. رأی صادرشــده مورد تأیید دیوان عالی کشور 
قرار گرفت اما در این فاصله خانواده فریدون با تاش زیاد و واسطه کردن برخی 
بزرگان فامیل در نهایت موفق شــدند رضایت اولیای دم را جلب کنند و فریدون 

از قصاص نجات پیدا کرد.
متهــم یک بار دیگر در برابــر قضات قرار گرفت و گفت: مــن از کرده خودم 
پشیمان هستم و تاش زیادی کردم تا بتوانم رضایت اولیای دم را بگیرم. در این 
چند ســال که در زندان بودم، فقط خودم تنبیه نشدم، خانواده ام از من وضعیت 
بدتری داشــتند، آن ها برای اینکه بتوانند رضایت بگیرند بســیار تاش کردند. 
خانواده من برای جلب رضایت اولیای دم همه دارایی شــان را فروختند و همین 

هم باعث شد تا همه اعضای خانواده با هم بی پول و بیچاره شویم.
متهم ادامه داد: البته این فقط بخشــی از مشــکاتی است که من و خانواده ام 
درگیرش شــدیم. من آرایشــگر بودم و آرایشــگر مطرحی هم بودم و آدم های 
خاص و مشــهور را پیرایش می کردم و درآمد خوبی داشتم. ازدواج کرده بودم و 
همسرم را هم خیلی دوست داشتم اما بعد از اینکه این قتل اتفاق افتاد، همسرم 
در کنــار من نماند تا بتوانیم زندگی مان را نجات دهیم. او به من گفت نمی تواند 
با اضطراب اعــدام من زندگی کند و مرا ترک کرد. تصور کنید فردی در زندان 
منتظر قصاص باشــد و چنین وضعیتی برای او رقم بخــورد. من از درون خرد 

شــدم، همه چیز را باخته بودم و اصًا میلی به زندگی نداشــتم اما پدر و مادرم 
من را رها نکردند، آن ها روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و مرا نجات دادند 
و قدردان همه زحماتشــان هســتم. حاال هم درخواست دارم قضات با توجه به 
گذشت اولیای دم و خسارتی که من خودم متحمل شده ام و مشکاتی که برای 
خانواده ام درست شده است در مجازات من به لحاظ جنبه عمومی جرم تخفیف 
قائل شوند تا بتوانم دوباره سر زندگی ام باشم و با خانواده ام زندگی کنم و از این 

به بعد برای خانواده ام فردی مفید باشم.
قضات بعــد از گفته های متهم برای تصمیم گیری در این خصوص وارد شــور 

شدند.

قاتل مربی بدن سازی بخشیده شد

آگهی تغییرات شــرکت خدمات دریایــی دلتا موج دریا 
با مســئولیت محدود به شماره ثبت 268953 و شناسه 
ملــی 10103028830 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/21 و مجوز شــماره 
ســازمان   1395/12/07 مورخــه   95 /ص/   40706
بنــادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای پیام 
مرادی شــماره ملی 0078464811 با دریافت کل سهم 
الشــرکه خود به مبلغ 100000 ریال ازصندوق شــرکت 
از ردیــف شــرکاء خــارج و دیگرهیچ گونه حــق وحقوق و 
ســمتی دراین شــرکت ندارد. خانم نگین مرادی شــماره 
ملی 0010245588 با دریافت کل ســهم الشــرکه خود 
بــه مبلــغ 100000 ریــال از صنــدق شــرکت از ردیف 
شــرکاء خــارج و دیگر هیچ گونه حق و حقوق و ســمتی در 
ایــن شــرکت نــدارد. درنتیجه ســرمایه شــرکت ازمبلغ 
1200000 ریــال بــه 1000000 ریــال کاهش یافت و 
ماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید. اســامی شــرکا 
ومیزان ســهم الشرکه ایشان بشــرح ذیل می باشد آقای 
منصور مرادی شــماره ملی 0420715363 دارنده مبلغ 
990000 ریال ســهم الشــرکه خانم مژده مرادی شماره 
ملــی 1290356009 دارنده مبلغ 10000 ریال ســهم 

الشرکه 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )950252(

 آگهی تغییرات شــرکت ســامان بهبود ایرانیان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 441378 و شناسه ملی 
14003561812 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مــورخ 1398/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: خانم شیرین حیدریان بشماره ملی: 0063430843 
بــا پرداخت مبلغ 197010000 ریال بصندوق شــرکت، 
ســهم الشــرکه خــود را از مبلــغ 990000 ریــال بمبلغ 
198000000 ریــال افزایــش داد. - خانــم مهــری 

حیدریان بشــماره ملی: 0049852884 با پرداخت مبلغ 
1990000 ریال بصندوق شــرکت، سهم الشرکه خود را 
از مبلــغ 10000 ریال بمبلــغ 2000000 ریال افزایش 
داد. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال 
بمبلغ 200000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه شرکت بشــرح مذکور اصالح شد در نتیجه 
لیســت شــرکاء و میزان سهم الشــرکه هر یک از پس از 
افزایش ســرمایه بشــرح ذیل می باشــد: - خانم شیرین 
حیدریان دارای مبلغ 198000000 ریال ســهم الشرکه 
- خانم مهری حیدریان دارای مبلغ 2000000 ریال سهم 

الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )950253(

 آگهی تغییرات شــرکت فنی و مهندسی رهام آستاره آریا 
با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 349850 و شناسه 
ملــی 10103923132 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: تعداد اعضای هیئت مدیره 3 نفر می باشــد و 
ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شــد. حمید رضا بهروز 
وزیری به شــماره ملــی 0602408997 با پرداخت مبلغ 
165.000.000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکا 
قرار گرفت. علی سعیدی به شماره ملی 0077682971 
با پرداخت مبلغ 165.000.000 ریال به صندوق شرکت 
در زمره شــرکا قرار گرفت. علیرضا ترابی به شماره ملی 
0077221567 بــا پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت 
میزان ســهم الشــرکه خود را از مبلغ 900.000 ریال به 
مبلغ 170.000.000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت 
از مبلــغ 1.000.000 ریال به مبلغ 500.100.000 ریال 
افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح 
فوق اصالح شــد. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به 
شرح زیر می باشد: نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه 

)به ریال( علیرضا ترابی به شــماره ملی 0077221567 
ملــی  شــماره  بــه  طهماســبی  مــژگان   170.000.000
0600144739 100.000 حمیــد رضــا بهــروز وزیری 
بــه شــماره ملــی 0602408997 165.000.000 علی 
سعیدی به شماره ملی 0077682971 165.000.000 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری تهران )950254(

بــا  هگمتــان  راه  مــاکان  شــرکت  تغییرمحــل  آگهــی   
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 3950 و شناسه ملی 
10195008901 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فــوق العاده مــورخ 1398/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: -مرکز اصلی شــرکت به اســتان تهــران - منطقه 
13-شهرســتان شــهریار-بخش مرکــزی –شــهر جدیــد 
اندیشــه –محلــه فاز 3 –خیابان شــهدای گمنــام -خیابان 
گلستان هشــتم -پالک 5- ســاختمان قطعه 357-طبقه 
ســوم کدپســتی: 3354693957 تغییــر یافــت و ماده 
مربوطه در اساســنامه بشرح مذکور اصالح شد. حجت اله 
قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شــرکتها و مؤسسات غیر 

تجاری شهرستانهای استان تهران 
ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان تهران مرجع ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری شهریار )950255(

آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان قوام سهامی خاص به 
شــماره ثبت 373976 و شناسه ملی 10320226295 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق 
العاده مــورخ 1396/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: علی محمدی به شــماره ملی 3790096555 به ســمت 
بــازرس اصلــی و مهدی بختیــاری جمال آبادی به شــماره 
ملی 0069008851 بــه عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رضا کوچک عظیمی به 
شماره ملی 3732016951 به سمت رئیس هئیت مدیره 

- نسترن آدی بیک به شماره ملی 0070956146 به 
ســمت مدیر عامل وعضوهیئت مدیره - سوسن اردبیلی 
فرشــی به شــماره ملی 0039956822 به ســمت نایب 
هئیــت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک . 
سفته .بروات . قراردادها و عقود اسالمی و همچنین سایر 
نامــه های عادی و اداری با امضــاء رئیس هیئت مدیره به 

تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )950256(

 آگهی تغییرات شــرکت ریز طیف الوان ســهامی خاص به 
شــماره ثبت 258351 و شناسه ملی 10102985160 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 
1398/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای 
هیئــت مدیــره از 2 نفر بــه 3 نفر افزایــش یافت وماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )950257(

 آگهی تغییرات شــرکت آســفالت بتن ســپهر شــرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 433344 و شناسه ملی 
14003178024 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مــورخ 1398/06/10 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: - حمیــد رضا ســاالری به شــماره ملی 
3673425145 بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
و سید طاهر احســانی به شماره ملی 3250965375 به 
ســمت رئیس هیئــت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اســناد و مدارک تعهد آوراز قبیل چک، 
سفته و بروات و اوراق بهادار و قراردادها با امضای فقط 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )950258(



هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

بازار مالی
 چهارشنبه 29 مردادماه 1399 

سال پنجم شماره 184

6

تنوع ابزارهای قابل تعریف در بازار سرمایه در کنار ابزارهای متعارف 
بازار پول می تواند طیفــی از گزینه ها را مقابل دارندگان منابع قرار 
داده و شرایط را برای مدیریت بهتر نقدینگی موجود در جامعه فراهم 

آورد.
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در یکی از آخرین تمهیدات 
سیاستی خود، نرخ سود سپرده یکساله را به 16 درصد افزایش و به 
بانک ها اجازه داد تا نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری دو 
ساله با نرخ 18 درصد، اقدام کنند. هر دو این تصمیمات به صورت 
اصولی، کامًا قابل دفاع و موجه بوده و در گذشته نیز مورد اشاره و 
توصیه کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گرفته است )نگارنده این 
سطور، خود از جمله کســانی بوده که در رسانه ملی و در سال 97 
بحث صدور مجوز جذب منابع با سررســید دو تا پنج ساله را مطرح 
کرده اســت( لیکن آنچه باید در مقطع کنونی در خصوص این دو 
سیاســت بررسی شود آن است که این سیاست ها در مقطع فعلی تا 
چه اندازه مؤثر خواهند بود و برای اثربخش تر کردن آنها چه می توان 
کرد؟اساساً تعیین نرخ سود دستوری برای سپرده های بانکی، بحثی 
است که باید مستقًا و به طور مفصل، بدان پرداخت لیکن با فرض 
قابل دفاع بودن تعیین دستوری نرخ سود، موضوع ضرورت بازنگری 
در این نرخ متناســب با نرخ تورم از بدیهیات است. عبارت کلیدی 
در این گزاره، »متناســب با نرخ تورم« است. حال باید دید که نرخ 
تعیین شــده جدید، تناسبی با تورم واقعی و حتی هدف گذاری شده 
بانک مرکزی دارد یا خیر؟ بدیهیســت که فقدان این تناسب باعث 
بی اثر شــدن این تمهید سیاستی و عدم تحقق اهداف مطمح نظر 
سیاستگذار خواهد بود. از سوی دیگر افزایش نرخ سپرده که باعث 
باال رفتن بهای تمام شده پول برای بانک ها می شود، بدون بازنگری 
در نرخ تسهیات )که احتمااًل با هدف حمایت از تولید و جلوگیری 

از افزایش بهای تمام شده تولید صورت گرفته است(، باعث کوچکتر 
شدن حاشیه سود اندک بانک ها و قرار گرفتن این بنگاه های مادر در 
معرض آسیب های جدی سودآوری خواهد بود. مضافاً اینکه پایین 
ماندن نرخ سود تســهیات بانکی در شرایط تورمی، باعث تشدید 
تقاضای کاذب و ســوداگرانه جهت تســهیات، بروز زمینه فساد، 
ایجاد صف تقاضا و مدفون شدن تقاضاهای موجه و واقعی در میان 
توده ای از تقاضاهای غیرمولد خواهد شــد. لذا در خصوص سیاست 
اول )افزایش نرخ ســود ســپرده( الزم است دو ماحظه به صورت 
ویژه مد نظر قرار گیرد: ایجاد تناسب میان نرخ سود سپرده و تورم و 
بازنگری در نرخ سود تسهیات متناسب با افزایش نرخ سود سپرده.

درخصوص بخش دوم سیاست جدید مبنی بر افتتاح حساب سپرده 
بلندمدت دو ساله باید گفت که این سیاست می تواند به طور بالقوه 
گام موثــری در جلوگیری از تبدیل شــبه پول به پول )تبدیل منبع 
پس انداز به جاری(، افزایش توان تسهیات دهی بانک ها و کاهش 
یکی از مشکات قدیمی بانک ها یعنی عدم تطابق سررسید منابع 
و مصارف محســوب شــود. لیکن در این بخش نیز کماکان بحث 
مبنای تعیین نرخ، محل ســؤال اســت از این رو در شرایط تورمی 
فعلی و انتظارات تورمی آتی، کارســاز بودن این استراتژی در تغییر 
رفتار ســپرده گذاران با تردیدهای جدی مواجه است. نکته دیگر در 
خصوص این سیاست آن است که در شرایطی که عمده تسهیات 
شبکه بانکی )خصوصاً در بخش حقوقی و شاخه سرمایه ثابت(، عمًا 
با سررسید 2 سال به باال پرداخت می شود، دلیل آن که مجوز افتتاح 
حساب حداکثر دو ساله صادر می شــود، چیست؟ آیا در نظر گرفتن 
بازه های زمانی طوالنی تر )تا 5 ســال و یا حتی بیشــتر( نمی تواند 
مفید باشد؟ البته آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که صدور 
مجوز جذب منابع با سررسیدهای طوالنی مدت، بدون بازنگری در 
قوانین موضوعه، ظرفیت اثربخشی آن را به شدت کاهش می دهد. 
به عنوان مثال، بر اساس قوانین فعلی، منابع جذب شدهٔ بلندمدت در 

شبکه بانکی از سوی مشتری قابل شکست هستند بدین معنی که 
مشتری می تواند در هر زمان با پذیرش نرخ شکست )نسبتاً ناچیز(، 
نســبت به ابطال ســپرده خود اقدام کند در حالی که این امر برای 
بانک ها میســر نیست لذا الزم است یا این امکان برای بانک ها نیز 
فراهم شود که این منابع )که باید به شکل گواهی سپرده با نرخ هایی 
بســیار جذاب و نرخ شکست هایی به واقع بازدارنده جذب شوند( را 
طبق ضوابطی بازپس دهند )به عبارتی این منابع، Callable شوند( 
و یا بازنگری در قوانین مربوطه به شــکلی صورت گیرد که امکان 
معامله این اوراق در بازار ســرمایه فراهم آید. این امر باعث خواهد 
شد که هم بانک ها در سیاست های مدیریت نقدینگی خود با آزادی 
عملی بیشتری عمل کنند و هم با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، 
عمًا نرخ این اوراق ماهیت شــناور به خود گرفته و توسط مکانیزم 

بازار تعیین شود.
نکته کلیدی که در همین جا می توان بدان اشــاره کرد آن است که 
صاحبان منابع در کشــور را می توان در کلی ترین شکل به سه گروه 
تقسیم کرد: گروهی که صرفاً دغدغهٔ حفظ ارزش دارایی خود )و نه 
کسب سود( را دارند، گروهی که از محل سود ثابت منابع خود ارتزاق 
می کنند و گروهی که نه تنها انتظار دارند ارزش دارایی شــان حفظ 
شود، بلکه می خواهند این ارزش، افزایش نیز پیدا کند )انگیزه های 
ســوداگرانه(. این سه گروه، انتظارات، اشتهای ریسک و به تبع آن، 
رفتارها و انتخاب های سرمایه گذاری متفاوتی دارند. به نظر می رسد 

اتکاء صرف به ابزارهای بانکی متعارف )ســپرده بلندمدت و گواهی 
سپرده( نتواند پوشش دهندهٔ انتظارات این سه گروه باشد و در شرایط 
فقدان گزینهٔ ساختار یافته، بروز رفتارهای توده ای مخرب از سوی 

صاحبان منابع، دور از انتظار نیست. لذا الزم است:
1- ظرفیت بازار ســرمایه در کنار بازار پول به شکل منسجم مورد 
اســتفاده قرار گیرد. تنــوع ابزارهای قابل تعریف در بازار ســرمایه 
می تواند در کنار ابزارهای متعارف بازار پول )به شرط بازنگری های 
الزم که به نمونه ای از آن اشــاره شد(، طیفی از گزینه ها را مقابل 
دارندگان منابع قرار داده و شــرایط را برای مدیریت بهینه نقدینگی 

موجود در جامعه فراهم آورد.
2- نظام تعیین نرخ ســود ســپرده و تســهیات به گونه ای مورد 
بازنگری قرارگیــرد که امکان اتخاذ واکنش چابک برای شــبکه 
بانکی فراهم آید. اثربخشی ابزاری نظیر نرخ، به شدت تابع استفاده 
به هنگام از آن است و تأخیر در بکارگیری این ابزار سیاستی، عمًا 

اثر آن را از بین می برد.
کام آخر آنکه باید به خاطر داشته باشیم تعلل در اتخاذ این رویکرد 
منسجم و چابک باعث خواهد شد که نقدینگی سرسام آور فعلی که 
به شکل فزاینده ای در حال افزایش است، در اثر تکانه های محتمل 
و غیرمحتمل، با لجام گســیختگی، هر بازاری در کشور را متاطم 
کرده و با مهاجرت مستمر به حوزه های گوناگون، اقتصاد کشور را با 

چالش های نفسگیر مواجه سازد.

علیرضا جاللی فراهانی 

شرایط برای مدیریت بهتر نقدینگی موجود در جامعه فراهم شد

اثربخش سازی سیاست های جدید
نگاه روز

روزهای قرمز را نشانه ای شوم برای 
بورس ندانیم

 تحلیلگر بازارهای مالی و مدرس دوره تخصصی بازار سرمایه 
در مرکز آموزش جهاد دانشــگاهی قزوین، در یادداشتی که با 
عنوان توصیه های کاربردی برای معامله گری در بورس ایران 
نوشــته و آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می نویسد: این 
روزها هیجان و التهاب سراسر بازارسرمایه را درگیر کرده است 
و فعاالن ایــن بازار تا حدود زیادی ســردرگم روزهای منفی 

بورس هستند.
اینکه آیا این یک اصاح موقتی اســت یا یک ریزش بزرگ، 
بخشی از ترس همه سرمایه گذاران شده و تصمیم گیری برای 
نگهداری یا فروش ســهام را دشوارتر ســاخته است. دولت و 
مجلس نیز با وعده ها و حمایت هایی که از بازار سرمایه دارند، 
ســعی می کنند تا به ســهامداران دلگرمی و امید الزم جهت 

حمایت از بورس را بدهند.
مســلمًا حضور و ورود افراد تازه وارد در بورس به نفع این بازار 
اســت و باعث باال رفتن عمق بازار شده و همچنین نقدینگی 
که توســط آنان به بازار وارد می شــود، به رشد و ادامه صعود 

شاخص های بورس کمک شایانی می کند.
اما باید توجه داشــت، دقیقًا همان قدر که حضور افراد تازه وارد 
در بورس هم برای خودشــان و هم برای جامعه می تواند مفید 
و فوق العاده باشــد بــه همان اندازه نیــز می تواند خطرناک و 
ناراحت کننده باشد، چراکه سرمایه گذاری بدون دانش، مهارت 
و تجربه درنهایت به شکســت منجر خواهد شــد و سرانجام 
خوبی نخواهد داشت؛ لذا می بایست قبل از اینکه به فکر دعوت 
افراد تازه به بازار سرمایه کشــورمان باشیم، تدبیری در مورد 
باال بردن ســطح سواد مالی و فرهنگ ســرمایه گذاری عموم 
افراد جامعه صورت گیرد، تا تعریف درســتی از سرمایه گذاری 

و معنای حقیقی ریسک و بازده در ذهن افراد شکل گیرد.
نکتــه بســیار مهمی کــه این مقطــع زمانی از بازار بســیار 
نگران کننده اســت، توقع عجیب وغریب افرادی اســت که در 
چند ماه گذشــته وارد بورس شــده اند. چراکــه تاکنون فقط 
صفــوف خرید و روزهای مثبت بازار را چشــیده اند و از زاویه 
نگاه آن ها بورس همیشــه می بایســت مثبت و سبز و سودآور 
باشــد؛ و حتی اگر برای یک یا دو روز بازار منفی شــود از آن 
گله و شــکایت می کننــد و خود را از آن طلــب کار می دانند، 
درحالی که همه ما باید بدانیم که بورس ذاتًا دارای نوســانات 
مثبت و منفی اســت و همان طور که با اشــتیاق منتظر صعود 
و افزایش شــاخص های بورسی هســتیم، باید منتظر روزهای 
قرمز و منفی آن نیز باشیم. منفی هم جزیی جدانشدنی از بازار 
سرمایه اســت و به هیچ وجه نباید روزهای قرمز را نشانه ای بد 

یا شوم برای بورس بدانیم.
ما باید بدانیم که چهار ماه ابتدایی ســال 1399 که همه روزه 
صف خرید و مثبت بوده است و سرمایه افراد طی مدت بسیار 
کوتاهی چندین برابر شده است، یک استثنا است و شاید دیگر 

به زودی شاهد چنین شرایطی در بورس نباشیم.
لذا بهتر اســت برای حفظ آرامشــمان و داشتن ذهنی آسوده 
در معاماتمــان، رالی صعودی بورس طی چند ماه گذشــته 
را فرامــوش کنیم و حالــت عادی و واقعی بــورس را به یاد 
بیاوریم، پذیرای روزهای منفی نیز باشــیم و شــرایط عادی 
را مبنایی بــرای ســرمایه گذاری ها و معاماتمان قرار دهیم. 
بــرای موفقیت در بورس باید نوســانات کوتاه مدت و مقطعی 
بازار را نادیده بگیریم و تمرکزمان را در چشــم انداز بلندمدت 

سرمایه گذاری هایمان حفظ کنیم.
آن چیز که مهم اســت و در سرمایه گذاری ها اثر بسیار مهمی 
دارد برآیند نوســانات و تحرکات قیمت ها است. با این ذهنیت 
به خوبی درمی یابیم که نباید نگران روزهای منفی بازار باشــیم 
و از نگاه کردن به اصاح ها و صف های فروش هراسی نداشته 

باشیم.
بدانیم و بپذیریم که نوســانات قیمت در بورس می تواند منفی 
هم باشــد. اگر می خواهیم سرمایه گذاری موفقی داشته باشیم 
و از این بازار به صورت مســتمر بازده مثبت کسب کنیم، باید 
به خوبی به دانش و تخصص های موردنیاز آن مســلط شویم و 

از تجارب خبرگان بورس نهایت استفاده را ببریم.
ســرمایه گذاری در بورس نیز مانند هر حرفه و شــغل دیگری 
نیازمند تخصص اســت، پس بهتر اســت آموزش های الزم را 
ببینیم تا مهارت و تجربه اصولی برای سرمایه گذاری در بورس 

را کسب کنیم.
مسلمًا اگر بخواهیم در این بازار به صورت پیوسته فعالیت کنیم 
نیاز داریم تا کامًا به اصول تحلیل گری و معامله گری مســلط 
باشیم، از تجربه و دانش آگاهان بازار کمک بگیریم تا بتوانیم 
استراتژی معامات شخصی و تحلیل های واقعی خود را داشته 
باشــیم؛ در این صورت هیچ گاه درگیر هیجان ها و نوســانات 

مقطعی بازار سرمایه نخواهیم شد.
»ســوروس« تاجر و معامله گر باتجربه و موفق بازارهای مالی 
می گوید »اگر سرمایه گذاری تان با تفریح همراه است احتمااًل 
هیچ پولی درنمی آورید، چراکه ســرمایه گذاری کاری بســیار 
خسته کننده و طاقت فرسا است«. از این جمله به خوبی می توان 
دریافت که ما نیز اگر می خواهیم سرمایه گذاری خوبی با بازده 
فوق العاده داشته باشیم باید صبر و پایداری مان را تقویت کنیم 
تا بتوانیم در هر شرایطی بهترین و هوشمندانه ترین تصمیم را 

برای کنترل دارایی هایمان اتخاذ کنیم.

سید مهدی تقوی

با توجه به عدم امکان انقباض سیاست های بودجه ای دولت، به نظر 
می رســد که انقباض پولی تنها گزینه ای است که می تواند تا حدی 

انتظارات تورمی و روند شرایط اقتصاد کشور را تغییر دهد.
بررسی آمارها و وضعیت متغیرهای کان اقتصاد ایران نشان می دهد 
که کشــور در شرایط بســیار ویژه ای قرار گرفته است و این شرایط 
نیازمند سیاست گذاری فعال در جهت تغییر است. افزایش ریسک در 
اقتصاد جهانی، تداوم نااطمینانی باال در اقتصاد کشــور، سرریز شدن 
آثار انتظارات تورمی در بازارهای کاالیی، افزایش سرعت گردش پول 
و کمبود ابزارهای در اختیار سیاست گذار سبب شده تا گزینه انقباض 
پولی )از طریق افزایش نرخ سود سپرده بانکی( از معدود انتخاب های 
پیش رو جهت کنترل شرایط موجود باشد. آنچه در ادامه می آید، شرح 
مختصری از وضعیت اقتصاد کشور و استدالل هایی است که می توان 

در ضرورت انقباض پولی عنوان کرد.
ریسک در اقتصاد جهانی افزایش یافته است. با توجه به تداوم شرایط 
گسترش بیماری در سراســر دنیا که با ابتا روزانه حدود 250 هزار 
نفر و مرگ روزانه حدود 5 هزار نفر در یک ماه گذشــته همراه بوده 
است، انتظار بازگشــت اقتصاد جهانی به مسیر اصلی در کوتاه مدت 
بسیار نامحتمل اســت. هرچند که برآوردهای فعلی، رشد اقتصادی 
مثبت را برای ســال 2021 نشان می دهد اما ابعاد ناشناخته بیماری، 
می تواند این برآوردها را مخدوش و نامطمئن نماید. این شــرایط در 
کنار تشدید تنش ها بین چین و آمریکا و همچنین نزدیکی انتخابات 
ریاســت جمهوری ایاالت متحده سبب شده تا اقتصاد جهانی سطوح 
بســیار باالیی از ریسک را تجربه کند. این شــرایط، صرف نظر از 

وضعیت داخلی کشور، منجر به افزایش ریسک خواهد شد.
نااطمینانــی در اقتصاد ایران همچنان در ســطوح باال قــرار دارد. 
اقتصاد ایران که از میانه های پاییز ســال گذشته بنا به دالیلی نظیر 
ریسک های سیاسی خارجی، مســاله کسری بودجه و بیماری کرونا 
وارد فضای نااطمینانی شــده است، با توجه به پایداری تمامی موارد 
مذکــور، همچنان در این فضا قرار دارد. نزدیک شــدن به تاریخ 13 
نوامبر و دوگانه حدی ترامپ/بایدن، نااطمینانی را به صورت پیوسته 
افزایش خواهد داد و تا روز انتخابات، امکان تغییر این فضا در اقتصاد 
ایران وجود نخواهد داشــت. کاهش تمایل افــراد به انجام مخارج 
مصرفی و سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان، از اصول خدشه ناپذیر 
علم اقتصاد است که سبب خواهد شد وجوه مازاد در اقتصاد ایران بنا 
به دالیلی از جمله انتظارات تورمی باال، به فعالیت های ســفته بازانه 
وارد شوند و نوسانات قیمتی در تمامی بازارهای دارایی مشاهده شود. 
شرایط بازارهای دارایی به شکلی بوده که تمامی بازارهای چهارگانه 
ارز، طا، مســکن و سهام در تیرماه نیز شــبیه به خردادماه رشد دو 
رقمی را ثبت کرده اند. البته بازدهی بازارها در تیرماه بســیار بیشتر از 
خرداد بوده به شکلی که به غیر از بازار مسکن، رشد سایر بازارها بیش 

از 20 درصد بوده است.
انتظــارات تورمی که در فصول اخیــر در بازارهای دارایی اثرگذاری 
می کــرد، در حال ســرریز در بازارهــای کاالیی اســت. اثرگذاری 
متغیرهایی نظیر انتظارات تورمی و نااطمینانی که تا پیش از این تنها 
در بازارهای دارایی مشــاهده می شد، در تیرماه وارد بازارهای کاالیی 

شده است به شکلی که نرخ تورم ماهانه تیرماه )6.2 درصد( تقریباً با 
تورم فصل اول برابر بوده است و دومین رکورد ماهانه رشد قیمت ها 
در دهه 90 برای تیرماه سال جاری ثبت شده است. در کنار افزایش 
سطح عمومی قیمت ها و فشار مضاعف بر گروه های درآمدی پایین، 
داللت این موضوع برای اقتصاد کان مساله تحریک بیشتر انتظارات 
و فعالیت های ســفته بازانه اســت که خود می تواند منجر به افزایش 
مجدد قیمت ها شود. بررسی شرایط تراکنش های شاپرکی نشانگر آن 
اســت که ارزش تراکنش های شاپرکی با رشد 33.8 درصدی نسبت 
به ماه قبل )رشد 96.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل( رکورد 
جدیدی را ثبت کرده اســت و این موضوع، به خوبی افزایش تقاضا 
در بازارهای کاالیی را نشــان می دهد. الزم به ذکر است که بررسی 
شــاخص های پیش نگر تورم از جمله مولفه های شــاخص مدیران 
خرید گویای انتظار افزایش بیشــتر نرخ تورم در ماه های آینده است 
به شــکلی که در تیرماه، بیــش از 9۴ درصد بنگاه ها افزایش قیمت 
مــواد اولیه را تجربه کرده و بیــش از 76 درصد بنگاه ها نیز افزایش 
قیمت محصوالت خود را تأیید کرده اند. کاهش قابل ماحظه سطح 
موجودی مواد اولیه بنگاه ها طی ماه های اخیر نیز عامل دیگری است 
که می تواند روند افزایشی قیمت ها را تشدید کند. برآوردهای نگارنده 
)که پیشتر در همین ستون منتشر شده( نشانگر آن است که نرخ تورم 
شــهریورماه احتمااًل در محدوده 30 تا 33 درصد قرار خواهد گرفت.

سرعت گردش پول همچنان در حال افزایش است. سیاست گذار پولی 
و ارزی کشور که در دو سال اخیر اقدامات و سیاست های بسیار مهم 

و کارآمدی را اتخاذ کرده و البته اعتبار نسبی را نیز از این حیث برای 
خود فراهم کرده اســت، طی ماه های اخیر با در نظر گرفتن خطرات 
و پیامدهای رشد پایه پولی و نقدینگی، تصمیم به پایین نگاه داشتن 
نرخ سود ســپرده های بانکی گرفته است اما به نظر می رسد در این 
بین، مســاله افزایش ســرعت گردش پول که تا حد زیادی ناشی از 
انتظارات تورمی بوده مورد غفلت واقع شده است. نتیجه این موضوع، 
کوچ نقدینگی از ســپرده های بلندمدت به سپرده های جاری بوده به 
شکلی که سهم سپرده های جاری به رقم بسیار خطرناک 20 درصد 
رسیده اســت. عدم جذابیت فعلی نرخ سود سپرده بانکی )که مقدار 
حقیقی آن در محدوده منفی 10 درصد قرار دارد( در تیرماه به حدی 
رسیده است که مقادیر مطلق سپرده های یکساله برای نخستین بار 
از ابتدای ســال 1397 تاکنون کاهش یافته است. عدم تغییر نگرش 
سیاستگذار به موضوع نرخ سود سپرده بانکی )که در حال حاضر یکی 
از معدود ابزارهای در اختیار سیاســت گذاران اقتصادی کشور است( 
شرایط وخیم انتظارات، سرعت گردش پول، تورم و نااطمینانی را باز 

هم نامساعد خواهد کرد.
ابزارهای در اختیار سیاست گذار بسیار محدود است. تنگنای ارزی در 
کشــور که در ماه های اخیر به دلیل مشکات ناشی از بیماری کرونا 
تشدید شده و البته به شرایط تجارت غیرنفتی نیز تسری یافته سبب 
شده تا عمًا امکان مدیریت بازار ارز برای سیاست گذار بسیار دشوار 
شود. در زمینه سیاست مالی نیز، انقباض )جهت کنترل تورم( به دلیل 
نرخ رشــد اقتصادی منفی در دو ســال اخیر، نمی تواند مورد استفاده 
قرار گیرد. در این شــرایط، به نظر می رسد که سیاست انقباض پولی 
تنها گزینه ای اســت که می تواند تاحدی روند شرایط اقتصاد کشور 

را تغییر دهد.

انقباض پولی راهکار مدیریت اقتصاد کشور

هفته ســوم مردادماه در حالی به پایان رسید که بازارهای 
مالی در جریان نوسان و تاطم قرار گرفتند.

انعکاس خبرهای اقتصادی وسیاسی داخلی و خارجی بازارها 
را بر آن داشت که انتظارات کاهشی را فعال کنند. با اعام 
رییس دولت از ایجاد گشایش اقتصادی بدون ارائه جزییات 
از این اقدام، بازیگران بازار را وارد فاز فروش نمود و قیمت 
ســکه و دالر را کاهش داد. ایــن میزان کاهش برای دالر 
در اوایل هفته گذشــته در حدود 2 هزار تومان و برای سکه 
اندکی باالتر از یک میلیون تومان بوده است. از طرف دیگر 
نیــز رییس بانک مرکزی اعام نمود که درصدد اســت تا 
بــازار ارز را کنترل و نرخ را با ایجاد ثبات کاهش دهد. این 
خبر با ایجاد صف های طوالنی فروش قیمت ها را وارد روند 
کاهشــی نمود. در اواسط هفته با افزایش نرخ حواله درهم، 
ســکه و ارز در حالی وارد فاز افزایشــی شدند که جزییات 
گشــایش اقتصادی که رییس دولت خبــر آن را داده بود، 
فــروش نفت به صورت اوراق بود و از آنجا که معامله گران 
این اقدام را کارساز برای ایجاد ثبات تلقی نکردند، به فعالیت 
خــود ادامه دادند. همین موصوع باعث شــد تــا در روزها 
پایانی هفته دالر وارد کانال 22050 و حتی 23 هزار تومان 
شود. اقدام موثرصرافی ها برای جلوگیری از ورود تقاضای 
کاذب به بازار، پیش بینی قیمت دالر را با مشــکل مواجه 

ساخته است. پر واضح اســت که هیجانات موجود در بازار 
بــا تحت تأثیر قرار گرفتن از اخبارهــای مثبت و منفی، از 
الگوی مشابهی پیروی می کنند که امکان پیش بینی آنها را 
افزایش می دهد امــا تغییر ناگهانی، هر یک از بازارها را در 
مســیری قرار می دهد که به کوچکترین اتفاق نیز واکنش 
نشــان می دهند. بازار ســهام در هفته گذشته از این قاعده 
مستثنا نبوده و علی رغم آن که هفته را با رشد 2.2 درصدی 
آغاز می کند در اواخر هفته با افت ارزش کل سهام به زیر 2 
میلیون واحد، بازدهی آن کاهش یافت. شاخص کل سهام 
از 2078 هــزار واحد به 1975 هزار واحــد در پایان هفته 
رســید. شــاید بتوان گفت که دلیل اصلی این افت، منتفی 
شدن خبر انتشــار صندوق دارا دوم متشکل از شرکت های 
پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت 
اصفهان و پاالیش نفت تهران در شهریور ماه دانست. البته 
افت قیمت های جهانی به واســطه تنش های تجاری میان 
چیــن و آمریکا، نیز کم تأثیر نبوده اســت. به طور کلی دو 
روند را می توان برای شــاخص سهام در هفته پیش رو در 
نظر گرفت. نخست آن که به دلیل افزایش نرخ سود بانکی 
و فروش بخشــی از سهام عدالت توسط کارگزاری ها تأثیر 
منفی بر قیمتها داشته باشد. در مقابل عده ای معتقد هستند 
به دلیل باال بودن حجم نقدینگی و رشــد انتظارات تورمی 

و اطمینان به ثبات نســبی در بازار سرمایه نسبت به سایر 
بازارهای موازی مانند طا، ارز و مسکن، عرضه اوراق سلف 
مــوازی نفت و بازدهی باالی ارزهــای اولیه دولتی، حجم 

نقدینگی وارد این بازار شده و رشد خواهد کرد.
در بازارهای بین المللی نیز روند پر نوسان مشابه کشور دیده 
می شــود. دامنه نوسان نفت خام آمریکا بین ۴0 تا ۴2 دالر 
بوده و نفت اوپک به باالی ۴5 دالر رســید. سیگنال های 
مثبتی که به واسطه کاهش محدودیت های ناشی از کرونا 
شکل گرفت عامل مسلط در تحریک قیمت نفت بوده است. 
روند قیمتی در هفته گذشــته به دلیل رشد بازار سهام اروپا 
مثبت و تنش های میان چین و آمریکا پرنوســان اما بدون 

شوک بوده است.
موفقیت آمیز بودن واکسن کرونا توسط روسیه، خبری بود 
که هفته پیش منتشــر شــد و بیش از همه بازارها، قیمت 
جهانی طا را تحت تأثیر قرار داد. روند کاهشی قیمت طا 
در روز دوشــنبه به اوج خود رسید و منفی 5 درصد کاهش 
یافت اما از روز ســه شنبه با شــیب بسیار مایم افزایش و 
نهایتاً به 1950 دالر رسید. پیش بینی می شود طا به عنوان 
پشتوانه پرقدرت در اکثر اقتصادهای جهانی به همراه اتخاذ 
سیاست های تورم زا بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ 
جهان می تواند محرک افزایش مجدد قیمت طای جهانی 

باشد.
بیت کوین به عنوان پول دیجیتالی غیرمتمرکز در دهه اخیر 
از محبوبیت بســیاری در میان کاربران برخوردار شده و و 
ارزش باالیی را در این مدت رقم زده است. در هفته گذشته 
بیت کوین دو افت شــدید در اول و آخر هفته تجربه کرده 
اســت. باالترین قیمت در هفته گذشته 11872 دالر بوده 
اما در این مدت از مرز مقاوتی 11500 دالر پایین تر نیامده 
اســت. تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه در ماه گذشته 
میادی بیت کوین 2۴ درصد افزایش بها را تجربه کرده و 
همچنین به عنوان یک دارایی با ارزش برای سرمایه گذاری 
بلندمدت به حساب می آید، پیش بینی می شود که بازدهی 

آن در هفته های پیش رو افزایش یابد.
*رییس اتاق بازرگانی شیراز  

ماجراجویی بازارهای مالی جمال رزاقی*

مهدی کرامت فر

بیش از 6هزار میلیارد سهام عدالت 
فروخته شد

سخنگوی سهام عدالت، با بیان اینکه فروش سهام عدالت تاثیری 
در بازار ندارد، گفت: اگر سهم کارگزار برای فروش کم بود بصورت 
کل عرضه می کند و اگر بصورت بلوک بود تابع قانون بلوکی خواهد 

شد.
حســین فهیمی بابیان اینکه برای حمایت از بازار سرمایه و حقوق 
سهامداران، فروش سهام عدالت بصورت بلوکی با نماد 2 در بورس 
انجام می شود، گفت: فروش سهام عدالت در بازار باعث نزولی شدن 

بازار بورس نشده است و نکته ای که این روزها در این رابطه مطرح 
می کنند صحت ندارد.

وی با اشــاره به اینکه حجم بازار ســرمایه عمیق شده است ادامه 
داد: در بــازاری که بیش از 20 هــزار میلیارد تومان معامله صورت 
می گیرد عددهای چند صد میلیاردی سهام عدالت در برخی روزها 
تأثیر زیادی در منفی و مثبت شدن بازار ندارد ممکن ا ست در برخی 
نمادها تأثیر مقطعی داشته باشــد، اما اینکه کل شاخص بورس را 

منفی و مثبت می کند، صحت ندارد.
فهیمی گفت: از ابتدای آزاد ســازی سهام عدالت، بیش از 6 هزار و 
۴00 میلیارد تومان سهام عدالت فروخته شد، اما بازار منفی نشد. در 

این روزها جمعاً 600 میلیارد تومان سهام عدالت فروخته شده است 
پس فروش سهام عدالت تأثیری در بازار ندارد.

مدیرعامل شرکت ســپرده گذاری درباره روش های فروش سهام 
عدالت ادامه داد: فروش ســهام عدالت تابع قوانین و مقررات بازار 
بورس است و در فروش سهام عدالت، سفارشات تجمیع، و در اختیار 
کارگزاری قرار می گیرد ضمن اینکه اگر سهم کارگزار برای فروش 
کم بود به صورت کل عرضه می کند و اگر به صورت بلوک بود تابع 
قانون بلوکی خواهد شد به طوریکه اگر حجم فروش کارگزاری در 
یک نماد بزرگ و بلوک باشد مشمول مقررات بلوکی بازار می شود 

و باید سهام را به این روش بفروشد.
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همزمان با تکمیل آسانسورهای ایستگاه مولوی صورت می پذیرد

 بهره برداری از پست برق شرقی 
خط 7 مترو

علی امام از افتتاح و بهره برداری از پســت برق شرقی خط 7 متروی 
تهــران در هفته جاری خبر داد. به گفته امام با راه اندازی پســت برق 
شــرقی خط 7 امکان تأمین برق پایدار برای این خط فراهم شده و با 
تغذیه پست های یکسو کننده ایســتگاه ها )RS( و نیز تأمین ناوگان، 
امکان کاهش ســرفاصله قطارها میسر می شــود. مدیرعامل متروی 
تهران با تاکید بر اینکه افتتاح و بهره برداری از این پســت برق تأثیر 

بســزایی بر تأمین ایمنی خط 7 متروی تهران خواهد داشــت، گفت: 
راه اندازی ایســتگاه هایی که طی 6 ماهه دوم ســال جاری در خط 7 
صورت می گیرد، بدون راه اندازی این پست میسر نبود. او افزود: برای 
راه اندازی پســت برق شرقی خط 7 درمجموع 30 کیلومتر کابل کشی 
انجام شده اســت و بخش عمده ای از تجهیزات آن همانند کابل ها و 
سرکابل ها، برق گیرها و ترانس ها ساخت داخل است. به گفته مدیرعامل 
شــرکت مترو، خط 7 متروی تهران با دارا بودن پست های برق یکسو 
کننده ایستگاه ها )RS( در ایستگاه های صنعت، تربیت مدرس، شهید 
نواب صفوی، کمیل، هال احمر، مهدیه، مولوی و بسیج، دارای ایمنی 

و استاندارد مطلوبی در تأمین و پشتیبانی از برق است.

تکمیل آسانسورهای ایستگاه مولوی ��
امام در ادامه از تکمیل آسانســورهای ایســتگاه مولوی در خط 7 
خبر داد و گفت: این آسانســورها توانایــی تحمل بار قابل توجه و 
متواتر را دارا هســتند وظرفیت آن ها 16 نفره اســت. او با اشــاره 
به آنکه درمجموع در این ایســتگاه ۴ آسانســور و 6 گیت ورودی 
آسانسور نصب و راه اندازی شده است، عنوان کرد: باهدف دسترسی 
ســهل الوصول به ســالن فروش بلیت، آسانســور ورودی جنوبی 
به گونه ای طراحی شــده که در ســالن فروش بلیت نیز توقف دارد. 
گفتنی است با راه اندازی این آسانسورها، دسترسی افراد کم توان به 

سکوی میدان صنعت و بسیج با سهولت بیشتری انجام می شود.

حمل و نقل

در گزارش اخیر بانک جهانی نشــان داده شــده است که 
شــیوع کووید 19 روند جابجایی مســافران را از سفرهایی 
هوایی به ســمت ســفرهای ریلی تغییر داده است. در این 
گزارش همچنین آمده اســت که پیش بینی می شــود این 
روند در طی یک دهه آینده نیز ادامه یابد. بنابراین سئوالی 
که پیش روی محققان حــوزه حمل و نقل ریلی قرار دارد 
آن اســت که آیا در دوران پــس از کرونا نیز صنت حمل و 
نقل ریلی می تواند ســهم بیشتری از بازارهای حمل و نقل 

داشته باشد.
در عنوان این مقاله چنین آمده اســت: » آینده بازار حمل و 
نقل از آن ریل اســت یا هواپیما؟« در این گزارش نویسنده 
آورده اســت که در بحبوحه نگرانی ها و دشواری های ناشی 
از شــیوع ویروس کووید 19 نظرسنجی جامعی از مسافران 
به عمل آمده اســت و در نمونــه ای ۴000 نفری از جامعه 
آماری مســافران آلمانی، ایتالیایی، چینی و اسپانیایی نشان 
داده شــده اســت که غالب مســافران ریلی در مقایسه با 
هواپیما به طور متوسط چند ســاعت بیشتر در سفر هستند 
اما جلوه های تفریحی و گردشگری و راحتی سفرهای ریلی 
برای مســافران از جذابیت بیشتری برخوردار بوده است. در 
ایــن گزارش پس از تحلیل داده ها نویســنده نتیجه گرفته 
اســت که احتمااًل روند رشــد ترافیک هوایی بین سالهای 
2018 تا 2028 از 5.1% به ۴.6% برســد. البته در قسمتی 
از این گزارش آمده اســت در طی یک دهه آینده 800 رام 
قطار پرسرعت به شــبکه ریلی اتحادیه اروپا تزریق خواهد 

شــد در حالیکه برای برابری رقابت ریل با صنعت هوایی، 
196 فروند هواپیما برای رشــد محسوس ســفرها کمبود 

وجود دارد.
از ســوی دیگر برای توســعه صنعت حمــل و نقل ریلی 
الزم است سیاســت های کلی دولت ها مردم را به استفاده 
از خدمــات صنعت حمل و نقــل ریلی ترغیــب نمایند و 
مشــوق های کافی نیز وجود داشته باشــد. همچنین شبکه 
ریلی باید از یکپارچگی و انسجام بیشتری برخوردار شده و 
از حالت جزیره ای خارج شود. ارتقای سطح خدمات صنعت 
حمل و نقل ریلی به مســافران می تواند بــه رضایتمندی 

بیشتر آنها از این صنعت منتهی شود.
دکتــر »راجــرز تایر« اســتاد جامعه شناســی دانشــکده 
ســاوتهمپتون در نوشــته ای چنین گفته است: در مسافرت 
از انگلیس به چین از قطار اســتفاده کردم که زمان آن دو 
هفته به طول انجامید. وی ادامه داد در این ســفر 21 مسیر 
ریلی را در 9 کشــور مختلف عوض نمودم. این مسافرت ها 
برایم 2000 پوند هزینه داشــت که اگر بــا هواپیما انجام 
می شــد تنها هزینه ای کمتر از 700 پوند می داشت. اما در 
انتهای مقاله خود چنین آورده است که با یک برآورد ساده 
در این سفرها 90 درصد انتشار کربن کمتر بوده است. وی 
همچنین به مناظر بســیار زیبای گردشگری در طول سفر 
با قطار اشــاره نموده و گفته است در طول این سفرها آثار 
باســتانی فراوانی را مشــاهده نمودم و از دیدن آنها لذت 

فراوان بردم.

تأثیــر کووید ۱۹ بر صنعت حمل و نقل ریلی ��
هر چند در مورد شــیوع کووید 19 توســط مســافران در 
قطارها آمار دقیقی در دســت نیســت، اما نشانه های اولیه 
حاکی از توفیق نســبی صنعت حمل و نقل ریلی در دوران 

کووید 19 است.
کارل بوســلی مدیــرکل تحقیقــات EuRail می گویــد: 
نظرســنجی آناین از مســافران نشــان داده است که در 
شرایط کرونا شــهروندان برای ســفرهای خود قطار را بر 
اتوبوس، هواپیما و حتی کشــتی ترجیح می دهند. در پاسخ 
بــه گویٔه دیگر این نظرســنجی درخصوص راحتی ســفر؛ 
مســافران قطــار را به عنوان راحت ترین مــد حمل و نقل 

انتخاب کرده اند.
در این گزارش آمده اســت یکی از فرصت هایی که توسط 
کووید 19 برای اقتصاد حمل و نقل ایجاد شده است تقویت 
صنعت توریسم داخلی بوده است. در این خصوص خبرگان 
ریلی گفته اند در ســفرهای کوتاه و داخلی معمواًل مسافران 
ســفر با قطار را ترجیح می دهند و اگر محدودیت ها مرتفع 
شود شــهروندان برای سفر به کشــورهای همسایه نیز از 

قطار استفاده خواهند کرد.
روندهــا و فن آوری هــای تأثیرگذار بر صنعت حمل و  ��

نقــل ریلی در دوران پس از کرونا
برای ایجــاد فضای رقابتی در آینده بازار حمل و نقل و نیز 
بهبود جایگاه ســفرهای ریلی الزم اســت زمان سفرها در 
صنعت ریلی کاهش یابد. این مهم می تواند رقابت مطلوبی 

را برای سفرهای ریلی در مقایسه با سفرهای هوایی ایجاد 
نماید.

با این وجود در صورت ایجاد سرویس هایی برای سفرهای 
شــبانه روزی و کاهش زمان جابجایی مســافران می توان 
شــاهد افزایش تقاضا برای سفرهای ریلی در بازار حمل و 
نقل بود. آینده پژوهشــی صنعت حمل و نقل ریلی نشــان 
می دهد که توسعه و پیاده سازی فن آوری هایی نظیر هایپر 
لوپ می تواند تا حد قابل توجهی زمان سفر را کاهش دهد. 
تعدادی از شــرکت های صنعتی و تحقیقاتی در حال توسعه 
و کار پژوهشــی بر روی پیاده سازی چنین فن آوری هایی 

در جهان هستند.
تیوپ های مغناطیســی که می توانند سرعتی بالغ بر 1200 

کیلومتر بر ســاعت را فراهم نمایند یکــی از مصادیق این 
تکنولوژی ها اســت که می تواند طول زمان سفر از لندن به 
پکن را از 9 روز به 9 ســاعت کاهش دهد. این ســامانه ها 
همچنیــن انرژی مــورد نیاز خــود را از خورشــید تأمین 
می نمایند و در نهایت امکان جابجایی ۴5 میلیون مسافر را 

در سال فراهم می نمایند.
جانسیس فرانســیس پژوهشگر ریلی می گوید در تعطیات 
شــهروندان حمل و نقل ریلی را بر ســایر مدهای حمل و 
نقل ترجیح می دهند وی می افزاید در آینده نزدیک صنعت 
حمل و نقل ریلی حتی می تواند گوی ســبقت را از صنعت 
کشــتیرانی گردشــگری کروز برباید. تحقق اهداف بخش 

ریلی گامی مؤثر در توسعٔه پایدار کشورها خواهد بود.

افزایش سفرهای ریلی با تأثیر ویروس کرونا
سید ابوالفضل بهره دار

اولین کتابخانه عمومی مترو در جهان در متروی تهران 
با ۴ هزار جلد کتاب شروع به کار کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه، در مراســم افتتاح 
کتابخانه عمومی در متروی تهران که روز چهارشــنبه 
22 مردادمــاه 99 در ایــوان انتظار ایســتگاه متروی 
حضرت ولیعصر )عج( با حضور محمدجواد حق شناس 
عضو شــورای اسامی شــهر تهران، فرنوش نوبخت 
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، 
علیرضا مختار پورمدیرکل کتابخانه های عمومی کشور 
و هادی ناصری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 

تهران برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران اظهار کرد: 
یکی از ویژگی های این نوع کتابخانه ها این است که با 
توجه به اینکه ساخت کتابخانه هزینه های زیادی دارد، 
با ایجاد چنین ظرفیت هایی می توانیم کار کتابخوانی را 

راحت تر انجام دهیم.
هادی ناصری با اشاره به اینکه این کتابخانه کار خود 
را با ۴ هزار جلد کتاب آغاز کرد افزود: ارائه خدمات این 
کتابخانه با ســایر کتابخانه ها متفاوت است و در آینده 

شاهد افزایش کتابخانه در تهران خواهیم بود.
ویژگی هــای مهم افتتــاح کتابخانــه عمومی در  ��

متروی تهران
در ادامه مدیرکل کتابخانه های عمومی کشــوربا بیان 
اینکه 3 ویژگی در این کار اهمیت ویژه ای دارد و اولین 
آن، همکاری خوب بین 2 نهاد بود افزود: کســانی که 
این پروژه را اجرا کردند همگی جوان هستند و ویژگی 

مهم دوم کار اجرای همین موضوع است.
علیرضا مختارپور تصریح کــرد: بحث اخاقی خوبی 
اتفــاق داده و این روحیه قدرشناســی متقابل بســیار 
ارزشمند است، چراکه هر 2 نهاد کتابخانه استان تهران 
و شــرکت بهره برداری متروی تهران رفتار خوبی با 

یکدیگر داشتند.
افتتاح ماهانه یک کتابخانه در ایستگاه های مترو ��

در پایان عضو شورای اسامی شهر تهران با بیان اینکه 
یکی از مصارف و نیازهای شهروندان در حوزه معنوی 
و فرهنگی بحث اســتفاده و بهره گیری از کتاب است 
گفت: امیدوارم هر ماه شــاهد افتتاح یک کتابخانه در 

ایستگاه های مترو باشیم.
حق شناس با اشاره به اینکه در دهه 50 جمعیت کشور 
حدود 3/1 جمعیــت امروزبوده و تیراژ کتاب نیز حدود 
3 هزار جلد بودافزود: با کمال تلخی، در دهه 90 تیراژ 

کتاب به کمتر از 500 جلد رسیده است.
وی تصریــح کرد: مهم ترین دغدغــه ای که می توان 
در این شــهر داشت، توجه به همین موضوع است که 

چگونه سرانه کتاب خوانی شهرمان را افزایش دهیم.
عضو شورای اسامی شهر تهران گفت: قبل از کرونا 
در تهران حداقل 1 میلیون مســافر و 5/2 ملیون سفر 

در مترو داشتیم.
وی با بیان اینکه به طور متوسط فاصله قطارها حدود 
۴ تا 5 دقیقه است گفت: خوشبختانه این اتفاق ارزشمند 
انجام شد و امیدوارم حداقل هر ماه افتتاح یک کتابخانه 
را در مترو داشــته باشیم و ما در شــورا به سهم خود 
کمک می کنیم. حق شــناس بیان کــرد: باید به فکر 

استفاده از کتاب های مجازی هم باشیم.
در حاشیه این مراسم مهندس فرنوش نوبخت با اشاره 
به افتتاح کتابخانه عمومی در متروی جهان گفت: امروز 
شاهد افتتاح کتابخانه عمومی در متروی تهران هستیم 
و طبق تفاهم نامه منعقد شده بین شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه و نهــاد کتابخانه های عمومی 
استان تهران در هشت ایستگاه منتخب »مترو کتاب« 

راه اندازی شد.
وی گفت: شرکت بهره برداری متروی تهران در کنار 
خدمات رسانی به شهروندان اقدام فرهنگی و اجتماعی 
خوبی در ایستگاه های خطوط متروی تهران انجام داده 
که می توان به طرح کتابخانه ای به وســعت یک شهر 

اشاره کرد.
نوبخــت تصریح کرد: این طرح بــا همکاری یکی از 

شرکت های کســب و کار اینترنتی متشکل از تعدادی 
از جوانان نخبه کشور شرایطی برای دسترسی رایگان 
به کتاب های الکترونیکی از طریق گوشی های هوشمند 
بود که در 22 ایستگاه منتخب متروی تهران در بهمن 
ماه سال 1396 اجرا شد امیدواریم ما به عنوان یک نهاد 
خدمتگذار مردم، با افتتاح این کتابخانه عمومی بتوانیم 
در راستای توســعه فرهنگ کتابخوانی به افراد جامعه 

خدماتی داشته باشیم.
الزم بــه توضیح اســت ایــن کتابخانه در راســتای 
برنامه های فرهنگــی معاونت امور فرهنگی اجتماعی 
شــرکت بهره برداری متروی تهران با مشارکت نهاد 
کتابخانه های عمومی اســتان تهران با هدف ارتقای 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین مسافران متروی 

تهران اجرا شد.

افتتاح رسمی از کتابخانه عمومی در متروی تهران

وزیر راه و شهرســازی گفت: برای افزایش سهم ایران از بازار بزرگ ترانزیت 
منطقه چنــد کار مختلف انجام داده ایم که از جمله ایــن اقدامات، پیگیری و 
تسریع در ســاخت راه آهن چابهار - زاهدان و توســعه بندر اقیانوسی چابهار 

بوده است.
وزیر راه و شهرســازی درباره این سند خاطرنشــان کرده است: سند جستیک 
کشــور حمــل و نقل را از مبــدأ تا مقصد برای بار و مســافر هــم به لحاظ 
زیرســاخت ها و هم به لحاظ سیستم ها و سامانه ها و وسایل حمل و نقل تنظیم 

کرده اســت تا در قالب یک برنامه بتوان اهداف کمی را محقق کرد.
اســامی در بخشی از سخنان خود که به توســعه حمل ونقل ریلی اختصاص 
یافته بود نیز افزایش ســهم ریل در ترانزیت کشــور را یکــی از اهداف مهم 
اســناد باالدســتی دانســت و گفت: برای تحقق این هدف، تاش کرده ایم با 
توجه به واقع شــدن ایران در دو مسیر کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب 
از این فرصت بهره ببریم و اگر ســاختارها، سیاســت ها و ســازو کار مطلوب 
فراهم می شد قطعًا کشــور ما از سهم بیشتری در ترانزیت مسافر هوایی و بار 

برخوردار شده بود
او اظهار کرد: پنج سال قبل سهم ما از ترانزیت بار 13 میلیون تن در سال بود 
که با توجه به سیاست های خصمانه آمریکا و با مزاحمت های عملی این کشور 
و کمک هایی که به کشــورهای همسایه ایران و منطقه در این زمینه کرده تا 
ســهم ترانزیتی ایران را کاهش دهد، سال گذشــته 8 میلیون تن بار از مسیر 
ترانزیتی ایران جابجا شــد بنابراین ارزش ترانزیت این میزان بار از کشــور، به 

حدود 700 میلیون دالر در سال گذشته رسیده است.
او حجم ترانزیت کاال در کریدور شمال - جنوب را ساالنه 90 میلیون تن بین 
کشــورهای آسیای میانه و ســی آی اس با اقیانوس هند و هندوستان دانست 
و افزود: برای افزایش ســهم ایران از این بــازار بزرگ چند کار مختلف انجام 
داده ایم که از جمله این اقدامات، پیگیری و تســریع در ساخت راه آهن چابهار 

- زاهدان و توسعه بندر اقیانوسی چابهار بوده است.
اســامی تاکید کرد: اتصال ریلی راه آهــن ایران به ترکیه گرچه از قبل وجود 
داشــت، اما دارای نواقــص جدی عملیاتی زیادی بود، این ارتباط در شــرایط 
گســترش بیماری کرونا در جهان اتفاق افتاد و در این زمینه همچنین، معاهده 

تعرفه های مشــترک ریلی با راه آهن ترکیه و ۴ کشــور منطقه به امضا رسیده 
است.

اسامی ادامه داد: راه آهن زاهدان به بیرجند سال آینده به بهره برداری خواهد 
رســید هم اکنون پیشرفت فیزیکی این مسیر ریلی به 52 درصد رسیده است.

او ســاخت و تکمیل راه آهن رشت - آستارا و الحاق راه آهن ایران به اتحادیه 
راه آهن های آسیای میانه را از دیگر برنامه های این وزارتخانه دانست و افزود: 
بــا الحاق ایران به ایــن اتحادیه عمًا وحدت رویــه ای در موضوع معاهدات 
بازرگانــی و حقوق گمرکی ایجاد خواهد شــد که در نتیجه، ســهم ایران را از 

ترانزیت بار منطقه افزایش خواهد داد.
گفتنی اســت که در حال حاضر ســهم شــبکه ریلی در حمل و نقل در وضع 
موجود که کمتر از 10 درصد اســت که طبق سخنان وزیر راه، این مقدار باید 

افزایش پیدا کند و به باالی 30 درصد افزایش برسد.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

لزوم افزایش سهم ریل در ترانزیت کشور

معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اســامی ایران 
گفــت: در مســیر ریلی هند به روســیه توافقات خوبی داشــته ایم و بار عظیم 
ترانزیتی ریلی بین روســیه و هند از کریدور ایران در آینده نزدیک عبور خواهد 
کرد. به گــزارش روابط عمومــی راه آهن جمهوری اســامی ایران اعضای 
کمیســیون عمران مجلس شورای اسامی در ساختمان مرکزی راه آهن حضور 
یافتند و جلســاتی با مدیرعامــل راه آهن و معاونان وی در ایــن باره در حال 
برگزاری اســت. در این مراســم معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در 
حمل و نقل ریلی توفیقات خوبی به دســت آورده ایم و در بخش بین المللی نیز 

به دستاوردهای مطلوبی رسیده ایم.
ســعید رسولی افزود: در مسیر هند به روسیه توفیقات خوبی داشتیم و بار عظیم 

ترانزیتی بین روســیه و هند از کریدور ایران عبور خواهد کرد.
وی با بیان این که از ســرمایه امروز راه آهن حداکثر استفاده را داشته ایم،  گفت:  
در مورد ارتقاء ســهم حمل و نقل ریلی برنامــه داریم و به مجلس در این باره 
گزارش می دهیم. مدیر عامل راه آهن ادامه داد: از مجموع بارهای جابجا شــده 
در ســال گذشــته که 513 میلیون تن بار است، 208 میلیون تن در مسیرهایی 

بوده است که مبدأ و مقصد ریلی داشته است.

رســولی افزود: در این رقم 28 میلیون تن بارهای خرد اســت که ریل پســند 
نیستند.

معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار داشــت: از 180 میلیون تن بار ریل پسند 
کشــور ۴7 میلیون توسط حمل و نقل ریلی جابجا شده است که 33 درصد این 
رقم را تشــکیل می دهد و بقیه از طریق جاده انجام شــده اســت در حالی که 
تأکید قانون گذار رسیدن سهم ریل به جابجایی 33 درصد کل بار کشور است.

وی اظهارداشــت: برای رسیدن به ســهم حمل و نقل ریلی به حمل بار کشور 
باید اتفاقاتی رخ دهد. سرمایه گذار ریلی نظیر سرمایه گذار مناطق محروم مورد 

توجه باشد و مالیات بر ارزش افزوده صفر باشد.
رســولی اضافه کرد: فهرســتی از مشــکات راه آهن را تهیه و در جای جای 
ساختمان راه آهن نصب کردیم. ما باید در مسیر مشخصی به سمت جلو حرکت 

کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امسال در اولین جلسه شورای مدیران 
اعام کردیم مقیاس زمانبندی ســاعات کاری ما ساعت، روز و هفته باشد. وی 
بیان کرد: سازماندهی 651 دستگاه واگن مسافربری که در ایستگاه های اطراف 

تهران متوقف بوده اند، امسال به خوبی در حال انجام است.

مدیرعامل راه آهن خبر داد:
عبور بار عظیم ترانزیتی هند از کریدور ریلی ایران
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 29 مردادماه 1399 
سال پنجم شماره 184

 حال ناخوش کتیبه سلجوقی
 تیم مرمت »تخت جمشید« به کمک 

»سنگ نوشته« آمد
در حالی که »سنگ نوشــته« خرم آباد در حال فرسودگی و نابودی 
است که مسئوالن خبر از کمک تیم مرمتگر »تخت جمشید« برای 
مرمت این اثر تاریخی لرســتان می دهند. سنگ نوشــته، نوشته ای 
تاریخی بر سنگی مکعبی شکل است که به صورت یکپارچه متصل 
به صخره ای طبیعی در مرکز شــهر خرم آباد )ضلع شرقی - خیابان 
شریعتی( و در مســیر قدیمی شاپور خواست به خوزستان قرار دارد 

و نمادی از فرهنگ غنی مردمان این ســرزمین است. ارتفاع متون 
کتیبه دار با احتساب دوپله در چهار ضلع سنگ نوشته، 3۴۴ سانتیمتر 
است، این کتیبه به خط کوفی و زبان فارسی دورتادور ستون سنگی 
تحریر شــده است که درگذشته به »بردنوشته« معروف بوده است. 
کتیبه با »بســم اهلل« شروع شــده و موضوع آن مربوط به حکم امیر 
اسفهســاالر کبیر ظهیرالدین و الدوله معین االسام طغرل لتکین 
ابوسعید برســق در خصوص بخشش علفچر در چراگاه های شاپور 
خواســت و ممنوعیت برخی سنت هایی ناپســند در عهد سلطنت 
ملکشاه سلجوقی به تاریخ 513 هجری قمری است. »سنگ نوشته« 
خرم آبــاد ایــن روزها حال و روز خوشــی ندارد، عــدم حفاظت و 

ساماندهی و همچنین مرمت از این اثر تاریخی موجب شده تا شاهد 
فرســودگی و تخریب آن باشیم. سید امین قاسمی مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی لرستان در رابطه با اشاره به 
آغاز مرمت »سنگ نوشته« خرم آباد گفت: به منظور مرمت این اثر 
تاریخی و در نظر گرفتن حساسیت مرمت آثار سنگی با دعوت از تیم 
مرمتگران تخت جمشید و بازدید از سنگ نوشته تهیه طرح مرمت 
این کتیبه سنگی در دستور کار این اداره کل قرار گرفت. وی افزود: 
با توجه به تهیه طرح مرمت و اتمام فتوگرامتری و آســیب نگاری، 
مرمت این اثر تاریخی طی روزهای آتی بر اساس طرح مرمت تهیه 

شده توسط این تیم متخصص شروع خواهد شد.

گردشگری

روســتای فیلبند مرتفع ترین روستای ییاقی شــرق مازندران است که در منطقه 
سرســبز جنگلی و کوهستانی، در میان اقیانوســی از ابر قرار دارد. استان مازندران 
به دلیــل موقعیت ممتازی که دارد، دیدنی های طبیعــی بکری را در خود جای داده 
اســت. از زیباترین مناطق آن در قسمت شرقی، روستای فیلبند در ارتفاعات چاو 
است. قدم زدن در میان ابرها از برجسته ترین جاذبه های این روستا است. دریای ابر 
فیلبند، هر سال مسافران و گردشگران زیادی را به این منطقه جذب می کند و این 
پدیده فیلبند را به یکی از محبوب ترین نقاط دیدنی شمال کشور تبدیل کرده است.

معرفی روستای فیلبند ��
روســتای فیلبند از زیباترین روستاهای مرتفع در اســتان مازندران است. این روستا 
به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه اش و قرار گرفتن در ارتفاع کوهپایه ای، چشم اندازی 
زیبا به مراتع و روســتاهای اطراف دارد. روستای فیلبند با طبیعت بکر و زیبایش در 
نیمی از سال با ابرها احاطه می شود و به همین دلیل، گردشگران و طبیعت دوستان 
زیادی در فصل گرم به این منطقه خوش آب و هوا ســفر می کنند. دریای ابر فیلبند 
در بیشــتر روزهای سال تشکیل می شود. تماشای حرکت ابرها از میان پاها و احاطه 
شــدن در توده های ابر، لحظات به یادماندنی برای گردشگران خلق می کنند. ییاق 
این روستا در میان اهالی روســتاهای اطراف نیز محبوبیت باالیی دارد و در فصول 
گرم سال، از بســیاری از روستاهای اطراف نیز به روستای فیلبند می آیند و از آب و 
هوای عالی و طبیعت مطبوع آن بهره مند می شوند؛ اما در فصول سرد، ساکنان روستا 
هم به مناطق دیگر می روند و روســتا خالی از سکنه می شود. برای ساکنان تهران و 
اطراف آن، روســتای فیلبند به دلیل فاصله نزدیک تا پایتخت، محبوبیت باالیی دارد. 
از زیباترین مناظر ییاق فیلبند، طلوع و غروب زیبای خورشــید در این روستا است. 
کوهنوردی در این روستا نیز لذت بخش است. روستای فیلبند با ارتفاعی در حدود 2. 
300 متر از ســطح دریا، بلندترین روستای قسمت شرقی استان مازندران است و به 
همین دلیل با نام »بام شرقی مازندران« نیز شناخته می شود. در گویش مازندرانی این 
روستا را »فلبند« یا »فلبن« می گویند. »فل« معنای خستگی و »بند« معنی بند آمدن 

می دهد و راه دشوار تردد به این روستا در گذشته، باعث این نام گذاری شده است.
روستای فیلبند کجاست؟ ��

روستای فیلبند از توابع شهرستان بابل در مازندران است. این روستا در 57 کیلومتری 
جنوب شــهر آمل و شــرق رودخانه هراز، قرار دارد. مسیر دسترسی به این روستا از 
جاده هراز و در مسیر فرعی به سمت فیلبند، بین جنگل الیمستان و روستای »رزکه« 
قرار دارد. چشــم اندازهای این جاده فرعی کوهســتانی، بسیار زیبا هستند. روستای 
فیلبند از شــمال غربی به روستای ســنگچال آمل، از جنوب به ییاق »ونه بن« و 
روســتاهای »ورزنه« و »نشــل« و از جنوب شرقی به روستاهای »شیخ موسی« و 
»نیراســم« و »گلیران« می رسد. از این روستاها در فصل های گرم، محلی ها با پای 
پیاده و با اسب یا قاطر به فیلبند تردد می کنند؛ اما مسیر بسیار خطرناک است و تنها 
افراد محلی مسلط به مسیر می توانند این فاصله را طی کنند. روستای فیلبند آخرین 
روستای جنگل »چاو« به حساب می آید و پدیده اقیانوس ابر در این روستا، هر ساله 

گردشگران زیادی را به این منطقه جذب می کند.
مسیر دسترسی به روستای فیلبند ��

مسیر دسترسی به روســتای فیلبند از طریق جاده هراز است. فاصله تهران تا فیلبند 
در حدود 170 کیلومتر است؛ اما به دلیل جاده فرعی کوهستانی دسترسی به روستای 
فیلبند و پیچ وخم های این مســیر، طی کردن این مســیر در حدود چهار ساعت زمان 
می برد. برای رفتن به فیلبند از تهران باید از خروجی های شمال شرق تهران به بزرگراه 
تهران پردیس وارد شــوید و با گذشتن از شهر رودهن به خروجی جاده هراز برسید. 
جاده هراز را تا جنگل الیمستان ادامه دهید و روبه روی روستای »پرن« به مسیر فرعی 
جاده فیلبند وارد شــوید. این مسیر فرعی کوهستانی، در شرق جاده هراز قرار دارد. از 
تهران تا ابتدای جاده فرعی فیلبند 1۴0 کیلومتر است و از ابتدای این جاده فرعی، 30 
کیلومتر تا روســتای فیلبند راه دارید؛ اما طی کردن این مسافت در حدود یک ساعت 
زمان می برد. در ابتدای این جاده کوهســتانی از روستای »پاشاکا« خواهید گذشت 
و در ادامه به روســتای »سنگ چال« می رسید. روستای فیلبند بعد از این روستا قرار 
دارد؛ اما فاصله ســنگ چال تا فیلبند، بسیار پرپیچ وخم می شود و به خصوص در زمان 
بارندگی، تردد در این جاده می تواند خطرســاز شود. در ابتدای جاده مینی بوس هایی 
نیز به روســتا تردد می کنند. این جاده پرپیچ وخم در فصل های پاییز و زمستان خطر 
بیشــتری دارد و در زمان بارش های زمستانی امکان تردد به این روستا به دلیل خطر 
سقوط به دره وجود ندارد؛ اما در بهار و تابستان سفر با ماشین شخصی به فیلبند میسر 
می شود. مسیر دسترسی به روستای فیلبند از روستاهای اطراف آن به صورت پیاده نیز 
میســر است؛ اما مدت زیادی طول می کشد و نیازمند راهنمای محلی مسلط به مسیر 
است. فاصله روستای فیلبند تا دریا در نزدیک ترین مسیر با ساحل محمودآباد در حدود 
80 کیلومتر است. فاصله فیلبند تا بابلسر نیز 95 کیلومتر است و دو ساعت طی کردن 
آن طول می کشد. روستای فیلبند به دلیل شهرت فراوان و زیبایی منحصربه فردش، از 
نقاط مختلف شمال نیز گردشگر دارد و شهر آمل، نزدیک ترین شهر به روستای فیلبند 
و در مسیر دسترسی به آن است. آمل تا فیلبند در حدود 57 کیلومتر فاصله دارد. فاصله 
ساری تا فیلبند 126 کیلومتر است و نور تا فیلبند 10۴ کیلومتر فاصله دارد. از منطقه 
شــیرگاه تا فیلبند فاصله ای در حدود 12۴ کیلومتر وجود دارد. اگر در شهرهای شمال 
شــرقی کشور و مشــهد اقامت دارید، برای رفتن به روستای فیلبند باید ابتدا به شهر 
ساری بروید و سپس مسیر را به سمت بابل، آمل و فیلبند ادامه دهید. اگر در شهرهای 
شمال غربی هستید، با گذشتن از رشت و ادامه مسیر در جاده ساحلی، به نور و سپس 
آمل خواهید رسید. در شهرهای سایر نقاط کشور برای رفتن به روستای فیلبند باید از 
تهران و جاده هراز بگذرید. در فصل های مناسب، تور فیلبند از تهران با تنوع باال وجود 
دارد و به دلیل استقبال باالی طبیعت گردان از این روستای دیدنی، تور فیلبند از ساری 

و سایر شهرهای شمالی نیز ارائه می شود.
بهترین زمان سفر به روستای فیلبند ��

روســتای فیلبنــد در فصل های مختلف آب و هوای متنوعــی را تجربه می کند. در 
فصل های سرد، اقامت در این روستا بسیار سخت می شود و در زمستان فیلبند خالی 
از سکنه است. از اوایل پاییز سرما در فیلبند آغاز و به تدریج با رسیدن زمستان، همه 

جا پوشــیده از برف می شــود. در طول این مدت، ساکنان روستا این منطقه را ترک 
می کنند و به روستاهای گرم تر در حومه فیلبند می روند. در فصل بهار، فیلبند سرزمین 
چهار فصل است. در یک روز ممکن است آفتاب، باران، تگرگ، برف و رنگین کمان 
را با فواصل کوتاه در فیلبند ببینید؛ اما آب و هوای روســتای فیلبند در تابستان بسیار 
لطیف است. فیلبند در تابستان بهترین شرایط آب و هوایی را دارد. در این زمان هوا 
خنک می ماند و حتی شب های تابستان، هم چنان هوا سرد است. بهترین زمان سفر به 
روستای فیلبند، فصل های بهار و تابستان هستند. از آغاز بهار هرچه به سمت تابستان 
پیش برویم، شرایط آب و هوایی این روستا مناسب تر می شود. این فاصله شلوغ ترین 
زمان گردشــگری فیلبند نیز هست و گردشگران زیادی در این بازه سال از روستای 
فیلبند بازدید می کنند. دریای ابر فیلبند در بیشتر روزهای سال وجود دارد؛ اما تجمع 
آن در زمان طلوع آفتاب و نزدیک به بارندگی ها بیشتر است. در فصول سرد، توده های 
ابری متراکم تر هستند؛ اما امکان سفر در این زمان ها به فیلبند وجود ندارد. برای لذت 
بردن از دریای ابر فیلبند می توانید در بهار به این منطقه سفر کنید، گرچه در تابستان 

نیز شانس تماشای ابرها را خواهید داشت. تنها کافی است کمی سحرخیز باشید.
در سفر به فیلبند کجا اقامت کنیم؟ ��

برای اقامت در فیلبند گزینه های محدودی دارید. این روســتا هتل یا مهمانپذیر ندارد 
و به دلیل زیبایی های طبیعی آن و تمایل گردشگران به اقامت در خود روستا، بهترین 
گزینه ها خانه های روستایی و محلی هســتند. البته به دلیل حجم باالی مسافران در 
فصل های بهار و تابستان قیمت کلبه های روستایی فیلبند باال می رود. برای اجاره کلبه 
در روســتای فیلبند می توانید به صورت غیر حضوری اقدام کنید و از طریق اینترنتی 
رزرو کلبه در فیلبند را انجام دهید. در قســمت غربی روســتا مسافرخانه ای قرار دارد 
که به نام »تکیه غرب« شناخته می شود. این مسافرخانه اتاق برای اجاره شبانه دارد؛ 
اما امکانات آن بســیار محدود اســت و اتاق ها از سرویس بهداشتی مشترک استفاده 
می کنند. قیمت این مسافرخانه مناسب است و امکانات اولیه آن در فضایی روستایی، 
برای بعضی از گردشگران می تواند خاطره انگیز باشد. در نزدیکی امام زاده قاسم فیلبند 
نیــز یک مهمانپذیر کوچک وجود دارد. برای عاقه مندان کمپ کردن در فضای باز، 
روســتای فیلبند از بهترین گزینه ها است؛ اما به خاطر داشته باشید با توجه به شرایط 
خاص آب و هوایی منطقه و احتمال تگرگ و بارش های ناگهانی، حتماً وضعیت جوی 
فیلبند در زمان ســفرتان را استعام کنید و آمادگی کامل داشته باشید. تماشای طلوع 
خورشید فیلبند، می تواند اقامتی بسیار دلنشین و خاطره انگیز در طبیعت برایتان بسازد.

در سفر به فیلبند با خود چه ببریم؟ ��
در سفر به روستای فیلبند حتماً لباس گرم و کفش مناسب همراه ببرید. به دلیل ارتفاع 
این روستا، گشــت وگذار در اطراف آن همراه با کوهنوردی خواهد بود، ضمن اینکه 
وضعیت جوی پایدار نیست و امکان بارندگی وجود دارد. همراه داشتن پوتین یا کفش 
ساق دار مناسب شــما را برای پیاده روی طوالنی و کوهنوردی آماده می کند. بادگیر 
و بارانی را هم فراموش نکنید. اگر قصد اقامت در فضای باز را دارید، حتماً وســایل 
کامل کمپ کردن با خود داشــته باشید. امکانات فیلبند محدود است و ممکن است 
برای تهیه ســاده ترین وسایل و مواد خوراکی، قیمت های باال بپردازید؛ پس به مقدار 
مناسب آب و غذا و وسایل مورد نیاز خود را همراه ببرید. مناطق اطراف روستای فیلبند 
تابلوهای راهنما ندارند، گرچه حضور راهنمای محلی برای بازدید از نقاط دورتر الزم 
است، برای احتیاط بیشتر حتماً نقشه آفاین را دانلود کنید تا در صورت عدم دسترسی 
به اینترنت، از موقعیت مکانی خود آگاه باشــید. کوله پشتی با وسایل محدود و سبک 

برای گشت وگذار در روستای فیلبند، بسیار مناسب است. کیسه خواب شما را در شب 
مصون نگه می دارد و دوربین عکاسی برای ثبت خاطرات و لحظات زیبا در این سفر، 
بسیار واجب است. به یاد داشته باشید که برای حفظ نظافت و اکوسیستم منطقه، هیچ 

زباله ای در روستای فیلبند به جا نگذارید.
جاهای دیدنی اطراف فیلبند ��

روســتای ســنگچال و جنگل های زیبای چاو در نزدیکی روســتای فیلبند، برای 
پیاده روی در طبیعت، گزینه های مناســبی هســتند و می توانید ســاعت هایی را به 
گشــت وگذار در آن ها بپردازید. در اطراف ســنگ چال، به دام هــای در حال چرا بر 
می خورید و کلبه های چوبی زیبایی در این مسیر خودنمایی می کنند. بقعه »امام زاده 
یحیی« در این روســتا قرار دارد و می توانید در گشت و گذارتان به این امام زاده هم 
سر بزنید. اما به خاطر داشته باشید حتماً با راهنمای محلی به دیدن این روستا بروید، 
تا بتوانید راه رفت و برگشــت را پیدا کنید. برای افراد ناآشــنا به این منطقه احتمال 
گم شدن بسیار زیاد است، زیرا هیچ تابلوی راهنمایی در مسیر وجود ندارد. در مسیر 
رفت به سمت روســتای فیلبند و در ابتدای روستای سنگ چال، مغازه های محلی با 
محصوالت و صنایع دستی شمال وجود دارند. مرداد ماه در این روستا جشنواره محلی 
برگزار می شــود که اگر در این زمان به این منطقه ســفر کنید، می توانید از تماشای 
جشن های بومی با لباس های محلی لذت ببرید و با فرهنگ و رسوم مردم این منطقه 
آشنا شوید. اطراف روستای فیلبند رودخانه ای وجود ندارد، اما چشمه های آب معدنی 
در اطراف این روســتا جوشیده اند. از معروف ترین آن ها می توان »چشمه الر« را نام 
برد که خواص آب آن برای بیماری های کلیوی و اســتخوان درد، بسیار عالی است. 
»امام زاده قاسم« در نزدیکی قله »اندوار« و در کوه های جنوبی فیلبند قرار دارد. مسیر 
حرکت به سمت این امام زاده پستی و بلندی زیادی دارد و کوهنوردی است. برای طی 
کردن این مســیر حتماً از راهنمایان محلی کمک بگیرید. در امام زاده مکان مناسب 
برای استراحت و در نزدیکی آن اقامتگاه کوچکی وجود دارد. طبیعت اطراف امام زاده 
قاسم بســیار چشم نواز است. با کمی استراحت در این منطقه می توانید به پیاده روی 
در مسیر ادامه دهید و به روستای »رستم چال« برسید. در این روستا دو گودال بزرگ 
از برخورد دو شهاب سنگ به جا مانده است. پس از روستا، مسیری پاکوب به سمت 
جنگل الیمستان به چشم می خورد. پیاده روی در این جنگل سرسبز و تماشای طبیعت 

بکر آن، خالی از لطف نیست.

فیلبند؛ ییالقی بر فراز ابرها

راز ملحفه های سفید هتل در چیست؟

مینا بهزادی منش

زمانی که با رزرو هتل در بهترین هتل ها اقامت دارید و در حال اســتراحت هســتیم 
معمــوال به نکاتی که اطراف مان را پر کرده انــد دقت نمی کنیم و می خواهیم هر 
چه ســریع تر وســایل مان را جایی قرار دهیم و از هتل بیرون بزنیم تا به تفریحات 
مان برســیم. گاهی پیــش می آید که به خاطر زمان خرید بلیــط هواپیما و با کمی 
به هم خوردن برنامه های مان مجبور می شــویم چند ساعتی در اتاق مان در هتل 
بمانیم و از آن جایی که در خانه خودمان نیســتیم، وســایل ســرگرمی مان فراهم 
نیســت. پس سعی می کنیم به اکتشاف واحد اقامتی مان بپردازریم. این جا نوبت به 
معنازدایی می رســد و سعی می کنیم به وســایل عادی اتاق نگاه کنیم. راستی! چرا 
ملحفه های هتل همیشــه سفید هســتند؟ آیا رازی پشت استفاده ملحفه های سفید 

هتل پنهان شده است.
از حقیقت رونمایی کنیم ��

همه ما به محض ورود به جایی جدید اولین موردی که در نظرمان می آید پاکیزگی 
آن مکان اســت. برای کسانی که حساسیتی قابل توجه به مســئله پاکیزگی دارند، 
این نکته که همه چیز باید پاکیزه باشــد بســیار حائز اهمیت است. از این رو، رنگ 
سفید یکی از معدود رنگ هایی است که به طور غریضی به انسان حس پاکیزگی را 
انتقال می دهد. بسیاری از هتل هایی که می خواهند نظر مخاطبان خود را به سطح 
زیبایی و پاکیزگی خود جلب کنند ســعی می کنند که عاوه بر انتخاب ملحفه های 
ســفید از طیف رنگ هایی در دیگر عناصر استفاده کنند که با رنگ سفید هم خوانی 
داشــته باشند. به عنوان مثال، در هتل های پنج ستاره می بینید که از رنگ سوسنی 
برای پرده ها اســتفاده شده است و مبلمان و صندلی ها طیفی کرمی رنگ دارند. در 
بسیاری از فرهنگ ها، استفاده از رنگ سیاه پسندیده نیست و در بسیاری از مذاهب 
و ادیــان این رنگ نوعی کراهت را به همــراه دارد و حس خوبی را به مخاطب القا 
نمی کند. بایید کمی با حقیقت رو به رو شــویم. ملحفه های ســفید هتل بیش از هر 
چیز دیگری، میزان جرم و ناپاکی را نشــان می دهد و چیزی برای پوشــاندن ندارد. 
اگــر بخواهیم بیش از پیش از حقایق پرده بــرداری کنیم باید بگوییم که واحدهای 
اقامتی در هر هتلی، از گران ترین آن ها تا ارزان ترین شان، مملو از جرم و باکتری 
هســتند و طبیعی است که ورود و خروج هر مسافری با خود آلودگی هایی به همراه 

داشته باشید.
نفع وجود پارچه های ســفید برای هتل ها ��

در نگاه اول، استفاده از تخت خواب های سفید رنگ هتل ها کمی در آغاز عجیب و 
پس زننده هســتند. اما باید بدانیم که رنگ سفید ویژگی های دیگری هم دارد؛ جدا 
از مشــخص شدن جرم روی پارچه های سفید، استفاده از ملحفه های سفید در هتل 
ها باعث می شــوند که هتل از لحاظ اقتصادی هم سود ببرند. جالب است بدانید که 
پارچه هایی که با رنگ ســفید تولید می شوند از دوام باالتری نسبت به پارچه های 
رنگی دیگر برخوردار هســتند. خوب، طبیعی اســت که بعد از هر بار استفاده از این 
ملحفه ها به ویژه در این روزهای کرونایی، هر روز باید مقدار زیادی از آن ها از اتاق 
ها در هر هتلی جمع آوری شــوند به رخت شــور خانه سپرده شوند تا با دمایی بسیار 
باال شسته و اتو و آماده استفاده دوباره شوند. جالب است اگر بدانید که برای استفاده 
از ملحفــه زمانی که روی تخت خواب و حتی مبل ها قرار می گیرند، صاف و بدون 

چروک بودن آن ها به چشــم میهمانان هتل بسیار اهمیت دارد.
حس خاص بودن در پارچه های ســفید ��

شــاید این جمله را بارها شنیده باشــید که سادگی در خود زیبایی دارد. اگر پرده ای 
رنگارنگ را ببینید شاید در نگاه اول به نظرتان جذاب و زیبا به نظر می رسد اما اگر 
پرده ای ســاده با گیپورهای خامه ای دوز مانند همان نگاه اول باز به نظرتان جذاب 
و شــیک می رســد. این یکی دیگر ویژگی هایی است که از ملحفه های سفید هتل 
می توان به دســت آورد. حس تازگی در رنگ ســفید نهفته است و این را می توان 
در روانشــناختی رنگ ها متوجه شــد. اگر خوب دقت کنیم، متوجه می شویم که در 
بســیاری از ساختمان های اداری و تجاری و حتی اماکنی مانند هتل ها و حتی خانه 

های مان، رنگ سفید ماهیتی غالب دارد.
روانشناسی و شناخت مخاطبان هتل ��

یکی از کارشناســان خبره هتل های زنجیره ای »اُمنی« در یکی از مصاحبه هایش 
گفتــه بود که میهمانان انتظــار دارند که تخت خواب های هتــل ها باید در حد و 
اندازه تخت خواب های خانه شــان باشــد، نه بیش تر و نه با کیفیتی پایین تر. دلیل 
چنین تمایل ناخودآگاه روانی در مســافران هتل به این دلیل است که می خواهند در 
اقامتگاه خود نیز نوعی آشنایی ذهنی برای خود فراهم کنند تا بتوانند حتی برای چند 
روز هم که شده هتل منتخب شان را مانند خانه شان دوست بدارند و در آن احساس 
راحتی کنند. اولین باری که ملحفه های ســفید هتل در میان عناصر همیشگی تمام 
اقامتــگاه ها جا گرفت ســال 1990 بود. این پیشــنهاد در اول کار جنبه ای تجاری 
بود که این مدعا می گفت اگر تمام تخت های یک هتل ســفید باشــند این حس را 
بــه مخاطب القا می کنند که هتلی که آن را انتخاب کرده اند یک اقامتگاه شــیک 
و منظم اســت. ملحفه های سفید، حوله های ســفید و حتی وسایل بهداشتی هتل 
هم ســفید هســتند تا بتوان کوچک ترین آلودگی را در آن هــا دید. البته باید گفت 
که پوشــش سفید قابل شستشــویی که در هتل ها قرار گرفته اند باعث می شوند تا 
هتل ها در زمان شستشــو آن ها با هم نگران رنگ دهی یکی از پارچه ها به دیگر 
پارچه ها نباشــند. در صورتی که شما اقدام به شستن پارچه ای سفید با دیگر پارچه 
هــای رنگارنگ کنید، این احتمال وجود دارد که بر اثر رنگ دادن پارچه های رنگی، 
الیاف ســفید رنگ ملحفه ها و حوله ها دیگر به کار شــما نیایند و ناچار باید آن ها 

را دور بریزید.
رنگ سفید، نشان گر هتل ��

در حال حاضر، رنگ ســفید یک نشــانه مشــخص برای هتل هایی اســت که می 
خواهند جدا از هر نوع ســلیقه و باوری، خود را به عنوان یکی از هتل های محبوب 
و با نظم معرفی کنند. اگر به کتاب هتل یارها در دوران آموزشــی شــان سری بزنید 
می بینید که در ســطرهای اول کتاب های آموزشی آن ها چندین صفحه وجود دارد 
که در مــورد ترکیب ها و بافت های متنوع رنگ ســفید برای به کار بردن در اتاق 
ها، دســتورالعمل های بسیاری آورده شده اســت. یک دست بودن در رنگ در تمام 
واحدهای اقامتی در مهارت و صنعت هتل داری این پیغام را به مسافران می دهد که 
تمام مسافران از ثروتمندترین شان تا عادی ترین آن ها از لحاظ اقتصادی همگی به 
چشــم هتل، میهمان هستند و باید با تمام آن ها با احترامی یکسان برخورد داشت.

چرا در هتل ها خمیردندان وجود ندارد؟
عجله دارید. به هر دلیلی می خواهید هر چه زودتر چمدان ســفر را ببندید و به 
راه بیافتید. اما در این میان فراموش می کنید که قسمت مهمی از وسایل مورد 
نیازتان را فراموش کرده اید. جای این که بســته وسایل و لوازم بهداشتی تان 
را کامل جمع کنید، بیش تر لباس برای گشــت و گذار در چمدان جا داده اید 
که البته نصف بیش ترشــان در سفر به کارتان نخواهد آمد. بسیاری از وسایل 
فراموش شــده هستند که از حجم و ابعاد کمی برخوردارند اما اگر نباشند، سفر 
مان کمی عذاب آور می شــود. به هتل می رســید و متوجه می شوید که در 
واحد اقامتی تان خمیردندان وجود ندارد و این ســوال برای تان پیش می آید 
کــه چرا در هتل ها خمیردندان وجود ندارد؟ در این فرصت می خواهیم به این 

سوال پاسخ دهیم.
بسته وسایل بهداشتی هتل ��

از هتل می توان خدمات بســیاری دریافت کرد. بنا بر قدرت و جایگاه و تعداد 
ســتاره های هتل مورد نظرتان می توانید از امکانات بســیاری در طول مدت 
اقامت تان برخوردار شوید. تعدادی از هتل ها استخرهای روباز و سرپوشیده تا 
سونا و چکوزی و حتی گاهی یک شهربازی و زمین گلف را در خود جا داده اند 
و این امکانات را در اختیار مســافران خود قرار می دهند. واحدهای اقامتی هر 
کدام به تنهایی می توانند به عنوان یک برگه اعتباری آبروی هتل را بخرند و 
گاهــی هم پیش می آید که برای هتل با تمام تجهیزاتش، همان واحد اقامتی 
می تواند موج شکایات میهمانان را به همراه داشته باشد. یکی از امکاناتی که 
تقریبا می توان گفت که هر هتلی در اختیار میهمانان خود قرار می دهد، بسته 
وسایل بهداشتی است که شامل وسایلی مانند شامپو و صابون و حوله می شود 
و برای هر نفر به طور جداگانه در واحد اقامتی شــما قبل از ورود تان به هتل 
آماده می شود. شب موقع خواب یا بعد از میل یک وعده شام مفصل می خواهید 
دندان های تا را مسواک بزنید. به سراغ بسته وسایل بهداشتی شخصی تان می 
آیید و می بینید خبری از خمیردندان نیســت و به ناچار یا باید به حالتی کافه 
شب را به صبح برسانید و یا اگر وقت دارید به اولین مغازه شهر مقصد تان سری 
بزنیــد و خمیردندان را خریداری کنید. اول کمی دلخور می شــوید که چرا در 
عوض آن همه پولی که هتل بابت اقامت از شما دریافت کرده، خدماتی درخور 
را به شما ارائه نمی دهد و همه این دلخوری ها تنها به خاطر نبود خمیردندان 
اســت. قبل از این که به دلیل اصلی این که چرا در هتل ها خمیردندان وجود 
ندارد؟ بپردازیم، فراموش نکنید که این وســیله کارآمد را قبل از شروع سفر در 

چمدان خود قرار دهید.
وسایل یک بار مصرف و هزینه ها ��

یکی از جاهایی که انسان اسراف را به سر حد ممکن می رساند زمانی است که 
در هتل اقامت دارد. در یکی از گزارشــاتی که از کمک به زاغه نشینان آفریقا 
خبر می داد، نکته ای جالب توجه به چشم می خورد؛ مردی اروپایی که از قشر 
متوسط و نه ثروتمند بود در یکی از شهرهای نه چندان مطرح اروپایی زندگی 
می کرد و عجیب این جای داستان بود که این مرد اروپایی یکی از مهم ترین 
افراد در کمک به زاغه نشــینان آفریقایی به حساب می آمد. کاری که این مرد 

کرده بود کاما مرتبط با همین قاعده اسراف میهمانان هتل ها بود. مرد اروپایی 
توانســته بود با ذوب کردن صابون های اســتفاده نشده هتل ها بعد از خروج 
مسافران، به اندازه ای قالب های صابون درست کند که تا یک سال تمام زاغه 
های آفریقا را بی نیاز از تهیه صابون برای شستشو کند. جدا از اسراف بسیاری 
از مسافران هتل و استفاده نکردن آن ها از خمیردندان های تعبیه شده، هزینه 
هر بار به اصطاح شــارژ کردن این وسیله برای هتل هزینه ای هنگفت را به 
همراه دارد و ثابت شده که در بلند مدت می تواند حتی به هتل آسیب اقتصادی 
نیز وارد کند. چه خمیردندان و چه مسواک هر دو جز گران ترین مواردی یک 

بار مصرفی هستند که یک هتل می تواند تهیه کند.
هتل های پرستاره ��

ســوال دیگری که مطرح می شود این اســت که هتل های پرستاره و گران 
قیمت و به اصطاح الکچری چه؟ آن هم چنین دالیلی را برای فراهم نکردن 
خمیر دندان در مقابل این ســوال که چرا در هتل ها خمیر دندان وجود ندارد؟ 
دارند. حتی هتل هایی که پنچ ســتاره و چهار ستاره دالیل خود را برای فراهم 
نکردن خمیردندان دارند. حوله، صابون، وســایل موردنیاز برای دوش گرفتن و 
حتی تورهای نگهدارنده این وسایل با معروف ترین برندها در هتل های گران 
قیمت تعبیه می شوند اما مسئله این جا است که باز هم برای این دسته از هتل 
هــا صرفه اقتصادی برای تهیه خمیردندان ندارند. اما تفاوتی که در هتل های 
گران قیمت با دیگر هتل ها در تهیه خمیردندان دارند این اســت که چنان چه 
در واحد اقامتی خود خمیردندان نداشتید می توانید سری به بخش پذیرش هتل 
بزنید و از کارکنان این بخش، خمیردندان بخواهید. این قانون به طور مشــابه 
برای خمیر اصاح، دستمال اضافه برای سرویس بهداشتی و مسواک نیز صادق 
است. از درخواست این موارد خجالت نکشید و از بخش پذیرش در صورت نیاز 

موارد نام برده را درخواست کنید.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 29 مردادماه 1399 
سال پنجم شماره 184

انرژی

پیش بینی افزایش 4۰۰ هزار بشکه ای به 
ظرفیت نفت

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران با اشــاره به اینکه در بازار جهانی نفت تا 10 برابر حجم واقعی 
نفت،  نفت کاغذی خرید و فروش می شود، گفت: فروش نفت به مردم 
نه تنها گشایش اقتصادی برای دولت به شمار می رود، بلکه مردم را 

در درآمدهای نفتی کشور شریک خواهد کرد.
»سید حمید حسینی« در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر اینکه طرح 
فروش نفت به مردم که در روزهای گذشــته توسط رییس جمهوری 

مطرح شــده، کامًا عملیاتی است و با توجه به شرایط اقتصادی این 
طرح مورد استقبال مردم قرار می گیرد.وی با بیان اینکه این طرح از 
نظر اقتصادی در مقایسه با سایر بازارها مطمئن تر است،  افزود:  ریسک 
این خرید و فروش نیز به مراتب پایین تر است.حســینی با اشــاره به 
اینکه در بازار جهانی نفت تا 10 برابر حجم واقعی نفت،  نفت کاغذی 
خرید و فروش می شــود، گفت:  این موضوع متداول است تا از محل 
پیش فروش درآمدهای آتی، تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های 
نفتی و افزایــش تولید محقق شــود.به گفته ســخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، ایران کمتر از این 
ابزار استفاده کرده و به نظر می رسد این اقدام گشایش اقتصادی برای 

دولت به شــمار می رود و عاوه بر آن مــردم را در درآمدهای نفتی 
کشــور شریک خواهد کرد.حسینی تاکید کرد:  برای حفظ ارزش پول 
با توجه به نوسان بازارهای مختلف، خرید بشکه نفت بهترین وسیله 
اســت و این معامات معاف از مالیات است و در عین حال ریسک 
نگهداری دالر نیز در این شرایط دیگر وجود ندارد.سخنگوی اتحادیه 
مزبــور افزود: پایه معامات در این طرح،  افزایش قیمت دالر در نظر 
گرفته می شــود و با توجه به اینکه اغلب کارشناسان معتقدند قیمت 
دالر در ماه های آینده با رشــد همراه خواهد شد، ریسک خرید نفت 
بســیار پایین است و از سوی دیگر افزایش قیمت دالر نیز به عنوان 

یکی از عوامل سوددهی این اقدام به شمار می رود.

رئیس کمیســیون انرژی مجلس گفت: موضوع فروش بنزین به 
قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشده است، 
یکی از طرح ها برای تغییر در ســهمیه بندی بنزین این اســت که 

بنزین را به کد ملی افراد اختصاص دهیم.
فریدون عباســی در حاشــیه مراســم امضای 13 قرارداد برای 
نگهداشــت تولید نفت در جمع خبرنــگاران، در خصوص مطرح 
شدن بحث تغییر سهمیه بندی بنزین در مجلس اظهار کرد:  شدت 
مصرف انرژی در ایران باال است زیرا حمل و نقل شهری و حمل 
و نقل عمومی توسعه مطلوب نداشــته است. بنابراین در راستای 
صرفه جویی در مصرف ســوخت باید بین ســه وزارتخانه صنعت، 

کشور و نفت هماهنگی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مصرف ســوخت در بنزیــن و گازوئیل منطقی 
نیســت و هر زمان که تصمیمی برای کنترل این مصرف گرفته 
می شود، با افزایش قیمت ارز، دوباره تصمیمات بی اثر خواهد شد، 
افزود: در کنار آن همواره میل به قاچاق وجود دارد زیرا به مناطق 
مرزی برای اشــتغال توجه نشــده و از تفاوت قیمت در ســوخت 

استفاده می کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخ 
ارز کنترل نشــده، ارزش پول ملی حفظ نشــود و قیمت بنزین را 
واقعی نکنیم، مصرف بی رویه خواهیم داشت و بهره وری هم ایجاد 

نمی شــود، ادامه داد:  برای این منظور، درباره طرح های مختلفی 
بحث می شــود که یکی از آنها این است که بنزین را به کد ملی 
اختصاص دهیم و این ســهمیه قابل فروش باشد. طرح دیگر که 
جامع تر اســت اینکه واحد جامع انــرژی تعریف کنیم که این کار 

مدیریت را در مصرف انرژی ممکن خواهد کرد.
عباســی با بیان اینکه ســعی می کنیم با همفکری با وزارت نفت 
طرحی را ارائه کنیم که قابل اجرا باشــد و دولت آن را قبول کند، 
تصریح کرد: از کارهای شتاب زده نتیجه نمی گیریم، مجلس درک 
می کند که دولت مشــکات مالی دارد و می خواهد به هر نحوی 
نقدینگی جامعه را کنترل کند. در کنار آن کسری بودجه نیز وجود 

دارد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که قیمت بنزین واقعی نشود، قاچاق آن 
ادامه خواهد یافت، گفت: موضوع فروش بنزین به قیمت 90 درصد 
فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشده و ممکن است تنها نظر 

شخصی یکی از نمایندگان باشد.
رئیس کمیســیون انرژی مجلس رابطه مجلس و وزارت نفت را 
مطلوب دانســت و افزود:  تا کنون جلسات متعددی با وزیر نفت و 
معاونان وزارت نفت داشتیم. البته ممکن است نمایندگانی وابسته 
به جناح خاصی باشــند و حرکات مورد نظر خود را انجام دهند اما 

جو غالب، جو همدلی و همراهی است.
عباسی با بیان اینکه امضای این قراردادها به معنای گشایش بیشتر 
و استفاده از ظرفیت های داخلی برای حل مشکات است، اظهار 

کرد: این کار باعث می شــود توان مدیریتی کشور در حوزه نفت و 
گاز تقویت شود.

به گفته وی اجرای این قراردادها به رونق ساخت داخل تجهیزات 
کمک می کند و استفاده از نیروهای ایرانی در پروژه های داخلی را 
تقویت کرده و زمینه را برای صدور خدمات تخصصی در حوزه نفت 

و گاز هموار می کند.
رئیس کمیســیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هر کار صنعتی 
که صورت می گیرد جمعیت را متمرکزتر از گذشته می کند و تمدن 
جدید صنعتی ایجاد می شــود، تصریح کــرد: این جمعیت نیازمند 
اقدامات خاصی اســت که مســئولیت های اجتماعی آن را محقق 

خواهد کرد.
عباسی همچنین در سخنرانی در این مراسم گفت: تجارب فنی و 
مهندســی وزارت نفت می تواند رسوب الزم را در دانشگاه صنعت 
نفت داشته باشــد تا توان و تخصص را به کشورهای دیگر صادر 
کنیم. وزارت نفت می تواند در رشــد و توســعه دانشگاه و عبور از 

مرزهای دانش پیشرو باشد.
رئیس کمیســیون انــرژی مجلس با تاکید بر توجه به ســامت 
کارکنان، گفت: تنها دیدگاه فنی و مهندســی کافی نیست و باید 
پیوست سامت با آن همراه باشــد. تحریم بر مسائل مختلف از 

فعالیت های صنعتی تا سامت تأثیر گذار بوده است.
عباسی با بیان اینکه مجلس در رأس امور است، اظهار کرد: برای 
رســیدن به این مهم باید سیســتم کنــد اداری را از بین ببریم و 
مسوولیت های اجتماعی در کنار توسعه صنعت نفت باید مورد توجه 
قرار گیرد که با کاهش درآمدهای نفتی البته این اقدامات با مشکل 

رو به رو است.
وی بر هماهنگی بیشــتر بین دولت و مجلس تاکید کرد و افزود: 
در صورتی که از خرد جمعی در جامعه استفاده شود می توان نتایج 
بهتری به دســت آورد، از وزیر نفت دعوت کردم تا در جلسه ای در 
کمیسیون انرژی و وزرای نفت سابق، ریل گذاری برای دولت آینده 

انجام شود و برنامه ریزی 20 و 50 ساله صورت گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی
طرح »پیش فروش نفت« 

راهگشاست

طرح »پیش فروش نفت« اگر به درســتی اجرا گردد و منابع 
آن برای تکمیل پروژه های نفتی و گازی مورد اســتفاده قرار 
گیرد می تواند برای کشــور و مردم راهگشا باشد ولی به علت 
عدم انتشــار جزییات توسط دولت، طرح با ابهام مواجه است و 
کمتر کارشناســی حاضر است از آن دفاع نماید، فعًا در دولت 
فقط رئیس جمهــور و آقای واعظی از ایــده حمایت کرده و 
وزرای نفت، اقتصاد به کلیات بســنده کرده اند، بانک مرکزی 
موضعی نگرفته و کارشناســان نفتی هــم ترجیح داده اند که 

سکوت نمایند.
به نظر می رســد تا وقتی که مقامات و تا حدودی ملت ایران، 
احساســاتی، جو زده و خود رأی باشند توسعه پایدار در کشور 
شکل نمی گیرد، شما فقط چند مورد از اتفاقات این هفته مانند 
طرح فروش اوراق ســلف نفتی، زمان برگزاری کنکور و رأی 
اعتمــاد وزیر صمت را مرور کنید تــا باور کنیم که هنوز ملتی 

بالغ نشده هستیم.
این جدل و”روکم کنی ها”در حالی صورت می گیرد که امریکا 
در پی صدور قطعنامه جدید مبنی بر “تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران” می باشد و کشورهای “شورای همکاری خلیج فارس” 
نیز با امریکا هم صدا شــده اند، ضمنًا رسمًا امارات و اسراییل 
در حال امضا قرارداد صلح هســتند و بزودی بقیه کشورهای 
منطقه نیز به آن خواهند پیوســت، این توافق می تواند روابط 
اقتصــادی و تجاری ایران و امارات را دچار وقفه و محدودیت 
نماید و خسارت فراوانی برای کشور در بر داشته باشد، علیرغم 
پیشنهاد “طرح صلح هرمز”از طرف ایران، شاهد توافق اعراب 
حاشیه خلیج فارس با دشمنان ایران هستیم که می تواند منجر 
به محاصره ایران گردد، دیوید کوهن ســخنگوی غیر رسمی 
صهیونیســت ها اخیراً توئیت زده بود که ایران یکماه سخت و 
پرفشــار را در پیش دارد، شــدت گرفتن اعتراضات در لبنان، 
حادثه بیروت، صلح امارات و اســراییل، تحــرکات امریکا در 
شورای امنیت و توقف کشــتی های صادراتی بنزین ایران به 
ونزوئا بخشی از این برنامه ریزی ها می باشد ولی ما در کشور 
درگیر اختاف و پراکندگی هســتیم و هیــچ ایده و برنامه ای 

برای رضایت و خشنودی مردم نداریم.
بــاری، طرح “پیش فروش نفت”اگر به درســتی اجرا گردد و 
منابع آن برای تکمیل پروژه های نفتی و گازی مورد اســتفاده 
قرار گیرد می تواند برای کشــور و مردم راهگشا باشد ولی به 
علت عدم انتشار جزییات توســط دولت، طرح با ابهام مواجه 
است وکمتر کارشناســی حاضر است از آن دفاع نماید، همان 
طور که اشاره شــد فعًا در دولت فقط رئیس جمهور و آقای 
واعظی از ایــده حمایت کرده و وزرای نفت، اقتصاد به کلیات 
بســنده کرده اند، بانک مرکزی موضعی نگرفته وکارشناسان 

نفتی هم ترجیح داده اند که سکوت نمایند.
ولی مــن تمام قد از این طرح دفاع کــردم و نقطه نظراتم را 
شــفاف بیان کردم، در این راستا چند توئیت زدم و سه مناظره 
رادیویی با نمایندگان مجلس و کارشناسان بورسی داشتم و با 
خبرآناین، ایرنا، فرارو، روزنامــه ایران، تعادل، جهان اقتصاد 
گفتگو داشــتم. ضمنًا با خبرگزاری صدا وســیما و تلویزیون 
اینترنتی صنعت نفت نیز مصاحبه داشــتم و تاش کردم تا به 

نقدهایی که به این پروژه وارد شده پاسخ دهم،
نقدها عبارت بودند از:

1- پیش فروش گرفتن درامدهای آینده و بدهکار کردن دولت 
جدید

2- کاهش صادرات در دولت جدید به علت تعهدات فعلی
3- ریســک ادامه داشــتن تحریم وعدم امکان فروش نفت 
ونهایتا پرداخت طلب مردم از محل منابع صندوق توسعه ملی

۴- هزینــه نکردن منابــع حاصله بــرای پروژه های عمرانی 
ومصرف آن برای جبران کسری بودجه دولت

5- لزوم ارائه الیحه توسط دولت به مجلس وتصویب جزئیات 
آن در مجلس

من به این موارد پاســخ دادم ودر کانال روزنوشت هام موجود 
اســت و برای جلوگیری از اطاله کام پاسخ ها را ذکر نمی کنم 
ولی امیدوارم این طرح با اجماع قوای سه گانه کشور عملیاتی 

گردد و آثار آن برای کشور پر از خیر و برکت باشد.
در ایــن هفته اتفاق مهم دیگری نیز رخ داد. رأی عدم اعتماد 
مجلس بــه اقای مدرس خیابانی قابل پیش بینی نبود ولی به 

دالیل مختلف این پدیده اتفاق افتاد:
اواًل عدم حضور رئیس جمهور در مجلس وبیان نشدن دالیل 

انتخاب ایشان توسط دولت
ثانیًا، وتو شــدن تصمیم مجلس مبنی بر تعویق کنکور توسط 

رییس جمهور
ثالثًا، رأی منفی نمایندگان کرمان وخراســان به علت دل در 

گرو وزیر شدن مهندس رزم حسینی
رابعًا، حمایت نمایندگان اردبیل از ایشــان که باعث مخالفت 
ســایر نمایندگان آذری زبان شــد، ضمنــًا نمایندگانی که در 
موافقت با ایشــان صحبت کردند دفاع قابل قبولی نداشــتند 
وایشــان مظلومانه مورد کم لطفی مجلس قــرار گرفت.خبر 
خوب این روزها کاهش نســبی تعــداد مبتایان و فوتی های 
کرونا، رونق مجدد صادرات به عراق، افزایش نســبی صادرات 
نفت خام، تثبیت بازار ســهام وارز و قهرمانی پرســپولیس در 
لیگ برتر می باشــد که در شرایط ســخت کنونی کشور مایه 

امیدواری می باشد. 

تحلیل هفته

سیدحمید حسینی

LPG پیشنهاد قیمت 1200 تومانی برای هر لیتر
یک کارشناس حوزه گاز گفت: دولت می تواند آل. پی.جی را به قیمت مثًا 1200 تومان )هرکیلو( به مردم بفروشد که در نتیجه این کار 2۴0 
میلیون دالر درامد به دولت خواهد رسید.رضا رحیمی، کارشناس حوزه گاز درباره جلوگیری از هدر رفت آل. پی.جی و استفاده از آن بعنوان 
سوخت خودروها گفت: در حال حاضر حدود 5 تا 6 میلیون تن گاز مایع مازاد بر مصرف و صادرات در کشور تولید می شود که اگر ظرفیت های 
اسمی تولید این سوخت را در نظر بگیریم، این عدد به 9.3 میلیون تن می رسد. در همین راستا طرح اصلی این است که چهار میلیون تن از 
این ماده را به صورت برنامه ریزی شده و خاص بعنوان سوخت خودروها در سامانه حمل و نقل استفاده کنیم.وی ادامه داد: این طرح از این 
نظر باید »برنامه ریزی شده و خاص« باشد که می توان آل. پی.جی را در شهرهایی که پاالیشگاه دارند عرضه کنیم تا شهروندان به صورت 
اتوگاز از آن استفاده کنند. در این صورت مشکات ناشی از حمل این سوخت به سایر شهرها پیش نخواهد آمد و مدیریت شده تر می توان 
از آن استفاده کرد. همچنین خودورهای عمومی مثًا تعداد زیادی از اتوبوس های شهر تهران را می توان آل. پی.جی سوز کرد. این موضوع 
در کانشهرهایی که اتوبوس ها عامل آلودگی هوا هستند، راهکار مناسبی به شمار می رود. ضمن اینکه چون پیمایش آل. پی.جی نسبت به 
گازوئیل و بنزین بیشتر است، تعداد جایگاه هایی هم که باید برای آنها ایجاد کرد کمتر است پس نیازی نخواهد بود در همه جای شهر جایگاه 
تأسیس کرد. بنابراین می توان در ابتدای ایستگاه ها و در حاشیه شهرها جایگاه آل. پی.جی ساخته شود.این تحلیلگر مسائل انرژی درباره آثار 
استفاده از آل. پی.جی در سبد سوخت کشور اظهار داشت: در گام نخست این کار باعث خواهد شد تا جلو هدر رفت آل. پی.جی تولیدی در 
کشور گرفته شود. در حال حاضر مقداری از این ماده در فلرها سوزانده می شود و مقداری هم وارد خط لوله گاز طبیعی می شود. همچنین 
استفاده از LPG به عنوان سوخت موجب درآمدزایی برای دولت خواهد شد. دولت می تواند آل. پی.جی را به قیمت مصوبی مثًا 1. 200 

تومان به ازای هر کیلو به مردم بفروشد که در نتیجه این کار 2۴0 میلیون دالر درامد برای دولت ایجاد خواهد شد.

مواردی در رابطه با انتشار اوراق 
سلف استاندارد نفتی

قیمت جهانی نفت در حال حاضر در حداقل خود بوده و ممکن 
است تا سه سال آتی قیمت نفت به مدار خود بازگردد. بنابراین 
الزم اســت در ضمن این قرارداد اختیار خرید به شرکت ملی 

نفت داده شود.
با اعام خبر گشایش اقتصادی بسیاری از کارشناسان دست 
به گمانه زنی های مختلف نسبت به ماهیت و نحوه اجرای این 
طرح زدند اما با گذشت زمان و روشن شدن برخی از جزئیات 
طرح، گمانه های مربوط به انتشــار اوراق سلف موازی بر پایه 
نفت خام شدت گرفت. بر این اساس به نظر می رسد دولت بنا 
دارد اقدام به پیش فروش 200 میلیون بشکه نفت خام تولیدی 
در سه ســال آینده بر مبنای انتشار اوراق سلف موازی نماید. 
قرارداد سلف موازی یک نوع قرارداد سلف با این ویژگی است 
که خریدار این اختیار را دارد که قبل از تاریخ سررسید، قرارداد 
را به شخص ثالث واگذار کند. چرا که بر اساس موازین شرع 

مقدس از جمله شــرایط این قرارداد، این اســت که شخص، 
مالک کاالیی باشــد که می خواهد به فروش برساند. بنابراین 
قرارداد سلف موازی این امکان را به خریدار می دهد که مجدداً 
اقدام به فروش آن در بازار ثانویه کند.اوراق ســلف موازی بر 
مبنــای نفت خام به صورت ریال عرضه می شــود اما مبنای 
آن نفت خام تولیدی در زمان سررســید اســت که بر اساس 
قیمت جهانی نفت و قیمت تســعیر ارز، ارزش گذاری می شود 
و بنابراین پارامترهای مؤثر در میزان ســود هر ورق سلف بر 
اساس دو پارامتر قیمت نفت و قیمت ارز تعیین می شود. هرچند 
اظهــار نظر دقیق در رابطه با این طرح منوط به ارائه جزئیات 
آن است اما به برخی مواردی که باید به آن توجه داشت اشاره 
می شود.در رابطه با این شیوه تأمین مالی باید توجه داشت که 
یــک دولت پول دریافت می کند و دولت دیگری قرار اســت 
معادل ریالی ارزش محصول )یا به تعبیری اصل و ســود( آن 
را پرداخت کند. این مســاله باعث می شود انتشاردهندگان در 
طراحی و اجرای این طرح به ســمت رفتارهای مخاطره آمیز 
و ریسکی هدایت شوند که ممکن است بار مالی زیادی برای 
دولت بعدی داشته باشد. خصوصاً اینکه در حال حاضر قیمت 
جهانی نفت در حداقل خود بوده و ممکن است تا سه سال آتی 

)سررسید این اوراق حداکثر دو سال است و برنامه انتشار این 
اوراق در یک دوره یک ساله است( با فروکش کردن بیماری 
کرونا قیمت نفت به مدار خود بازگردد. بنابراین الزم است در 
ضمن این قرارداد اختیار خرید )Call Option( به شرکت ملی 
نفت داده شــود.در صورتی که قیمــت نفت و دالر توافقی در 
زمان سررسید به نحوی افزایش داشته باشد که دولت توانایی 
بازپرداخت آن را نداشــته باشد این خطر وجود دارد که دولت 
را به سمت بازپرداخت دیون خود از محل پول پرقدرت سوق 
دهد که الزم است تدابیر الزم برای ممنوعیت بازپرداخت دیون 
این اوراق از محل اســتقراض از بانک مرکزی در نظر گرفته 
شــود.یکی از جزئیات مهم این طرح برای خریداران و دولت 
مبنای محاســبه قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز در زمان انتشار 
اوراق و زمان سررسید است. در واقع خریداران باید بدانند هر 
ورق ســلف معادل چند بشــکه نفت خام است. از آنجایی که 
هــم نفت خام در بازارهای جهانی ســبدهای مختلفی دارد و 
قیمت های متناظر آن متفاوت است باید جزئیات آن مشخص 
شــود. همچنین با توجه به چند نرخی بودن نرخ ارز )نرخ ارز 
نیمایی، نرخ ســنا، صرافی بانک مرکزی یا بازار ازاد( باید نرخ 
تسعیر آن خصوصاً در زمان سررسید مشخص و نسبت به آن 

تضمین انجام شود.از آنجایی که ممکن است در زمان سررسید 
همچنان محدودیت های صادرات نفت و تحریم ها وجود داشته 
باشــد و صادرکنندگان غیر متمرکز قادر به صادرات نفت خام 
تحویلی از این محل نباشند و بازار داخلی )پاالیشگاه ها( توان 
جذب این حجم از نفت خام را نداشته باشد، باید شرکت ملی 
نفت مکلف به بازخرید این اوراق بر مبنای قیمت نفت و نرخ 
تسعیر ارز توافقی شوند. با توجه به اینکه ممکن است قیمت ارز 
و قیمت نفت در آینده با کاهش مواجه شود باید یا حداقل سود 
برای این اوراق در نظر گرفته شود و یا حداقل قیمت تضمینی 
برای نفت خام در نظر گرفته شــود.در نهایت نباید از نظر دور 
داشــت که پیش فروش منابع سال های آینده از جمله نفت و 
مالیات )در صورتی که به صورت علی الحساب دریافت شود( 
بدون وجود چشم انداز نسبی از تغییر در فضای کان اقتصادی 
و بهبود محیط کســب وکار، می توانــد وضعیت مالی دولت را 
در آن ســال ها به خطر اندازد. چرا که با توجه به وابســتگی 
حدوداً ۴0 درصدی به نفــت و اهمیت درآمدهای مالیاتی در 
بودجه، دخل دولت را با تنگناهای شدیدتری درسال های آینده 
مواجه می کند که ممکن است برای جبران این تنگناها انتخاب 

گزینه هایی با هزینه های بیشتر اجتناب ناپذیر شود.

 آگهی تغییرات شرکت خدماتی خیراندیشان نیکو با مسئولیت محدود به شماره ثبت 183801 و شناسه ملی 
10102259579 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محمود چروکتاش به شــماره ملی 0042723523 بسمت رئیس هیئت مدیره سید محمد کسائیان به 
شماره ملی 5309815767 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل عبداله شهریاری به شماره ملی 0032256949 
بســمت عضو هیئت مدیره علی وفائی پور به شماره ملی 0046440321 بسمت عضو هیئت مدیره امیر ناصر به 
شــماره ملی 0052428771 بســمت عضو هیئت مدیره محمدرضا عبدالحمیدی به شــماره ملی 1218769734 
بســمت عضو هیئت مدیره محمد دلشاد جم به شــماره ملی 0010251340 بسمت عضو هیئت مدیره علی اصغر 
ابراهیم زاده به شماره ملی 0078789389 بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و 
2 نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )950259(

 آگهی تغییرات شــرکت توســعه تجارت ثمین پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 342098 و شناسه ملی 
10103886311 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: موسسه حسابرسی آیین تراز آریا بشماره ثبت 2349 
و شناســه ملی 10861897870 بســمت بــازرس اصلی و 
آقای امیر حسین میثاقی زاده بشماره ملی 0050093525 
بســمت بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکسال مالی 

تعیین گردیدند.
 ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )950260(

ناصر یارمحمدیان

قمار  نفت با سرمایه داخلی

این روزهــا با عرضه اولیه نفت خام در بورس و وعده گشــایش 
اقتصادی دولت این سوال در اذهان عمومی شکل می گیرد که آیا 

این اتفاق به نفع مردم است یا دولت؟
در مــورد فروش نفت خــام در بورس از دو جهت قابل بررســی 
اســت. اول اینکه خواهان و عرضه نفت خام در بورس نسبت به 
فرآورده های آن به مراتب کمتر است و فروش این محصول سود 

کمتری نیز برای سرمایه گذاران دارد.
سرمایه گذاری و خرید نفت خام برای خریداران پر هزینه  است و 
باید فرایندهای مختلفی روی آن انجام دهند تا بازگشــت سرمایه 
سریعتر انجام شــود و به محصول مطلوب نهایی تبدیل شود، به 
همین دلیل است که ســرمایه داران داخلی به خرید فرآورده های 

نفتی )نه نفت خام( در بورس میل بیشتری دارند.
 خرید و فروش فرآورده های نفت در بورس به دلیل زحمت کمی 
که برای سرمایه گذاران دارد و به دلیل اینکه معامله  آن ها سریع تر 

صورت می گیرد، از سود بیشتری نسبت به نفت خام برخوردار 
اســت.دوم اینکه در حقیقت دولت و تیم اقتصادی و دانش بنیان 
کشور، در ابتدا باید در تاش باشد تا فناوری ها و تکنولوژی تبدیل 
نفت خام به فرآورده های نفتی را در کشور افزایش دهد تا سرمایه 
گذار داخلی رغبت و انگیزه بیشــتری نسبت به خرید بورس نفتی 
نشان دهد. همچنین ارزش افزوده در معامات فرآورده های نفت 

نسبت به نفت خام در بورس بسیار بیشتر است.
تنهــا مزیت ورود نفت بــه تابلوی بورس انرژی کشــور افزایش 
نقدینگی و روند افزایشــی درآمد خالص در دست دولت و چرخش 
صحیح و قانونی پول در بازار ســرمایه است. اگرچه این مهم می 
توانســت نقش موثرتری ایفا کند اگر بدلیل تحریم های ظالمانه 
ورود سرمایه گذار خارجی نیز به بورس میسر بود که در اینصورت 
چشــم به ارزآوری و ســود هنگفت نیز به محاســن این رویکرد 

اقتصادی اضافه می شد.
سرمایه گذاران بین المللی نیز همواره تمایل به خرید نفت از بورس 
دارند اما بدلیل کوتاه شــدن دست آنان این فرایند برایشان میسور 
نیست و بازار بورس ایران بدلیل یکسویه بودن آینده چندان روشنی 

نخواهد داشت.

دکتر روزبه مفیدیان
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 29 مردادماه 1399 
سال پنجم شماره 184

یک واکسن چینی کرونا تا پایان امسال 
در دسترس عموم خواهد بود

لئو ژینگ ژن، مدیرعامل شرکت داروسازی دولتی »سینوفارم« در 
چین گفته اســت که واکسن کرونای ساخت این شرکت تا پایان 
سال جاری میادی )2020( به صورت تجاری در دسترس عموم 
خواهد بود. روز دوشنبه بخش جهانی تلویزیون دولتی چین از ثبت 
رسمی نخستین واکسن ساخت محققان این کشور برای مقابله با 

ویروس کرونا خبر داده بود.
لئو ژینگ ژن به یک روزنامه چینی گفت که این واکســن هزار 

یوان )معادل 1۴0 دالر( قیمت خواهد داشت و دو بار به فاصله 28 
روز به فرد تزریق خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام جمعیت 1.۴ میلیارد نفری چین به واکسن 
نیاز نخواهند داشت، گفت که دانشجویان و کارمندان در شهرهای 
بزرگ این واکســن را دریافت خواهند کرد و نه کســانی که در 

نواحی روستایی کم جمعیت و پراکنده زندگی می کنند.
شــرکت داروســازی دولتی »ســینوفارم« که در حال حاضر دو 
واکسن را در دســت آزمایش دارد می گوید ظرفیت تولید ساالنه 
220 میلیون دوز واکســن را داراست. این شرکت اعام کرده که 
در حال توســعه فاز ســوم کارآزمایی واکسن خود در کشورهای 

عربستان سعودی، برزیل، امارات و شیلی است.
بیش از 1۴0 مرکز پزشــکی در جهان در حال کار روی ساخت 
واکســن کرونا هستند. سه شــنبه گذشته موسســه تحقیقاتی 
»نیکای گاملیا« در روسیه نیز از ثبت نخستین واکسن مقابله با 
ویروس کرونا در جهان خبر داده بود. هر چند نهادهای پزشکی و 
دارویی بین المللی و غربی در کارآیی این واکسن )به دلیل کافی 

نبودن اطاعات( ابراز تردید کرده اند.
به گزارش یورونیوز، تا کنون بیش از 22 میلیون نفر در جهان به 
ویروس کرونا مبتا شده اند که از این میان بیش از 770 هزار نفر 

جان خود را از دست داده اند.

سالمت

 4۰ نکته سالمتی

که در 1۰ دقیقه 

انجام می شوند!

آیا خواب زیاد، خستگی می آورد؟

بهترین و مهم تریــن آرزو برای خود و دیگران 
حفظ سامت بدن است. زیرا در نبود سامتی 
هیچ کاری قابل انجام نیست. تا زمانیکه سامت 
بدن در خطر نباشــد، اهمیت سامتی برای ما 
قابل درک نیست. بسیاری از افرادی که دارای 
بیماری جدی هستند فقط برای اینکه یک روز 
را در ســامت کامل به سربرند، حاضرند همه 
چیز خود را بدهند. پیشنهاد می کنیم برای حفظ 

سامت خود به توصیه های زیر عمل کنید:
۱. از رفتارهای پرخطر بپرهیزید ��

پذیرفتن خطــرات بی مورد، هم برای جســم 
مضر است و هم برای روح عواقب ویرانگر آن 
مدت ها باقی خواهد ماند. به خطر انداختن بدن 
به طور جدی و دائمی ممکن است نشانگر وجود 
یک مشــکل روانی حاد باشد در این مورد باید 
به پزشک متخصص مراجعه کنید. پزشکی که 
رشته تخصصی او در آن رابطه است. هدف خود 
را بر اساس یکی از دستاوردهایی که در قسمت 

زیر بدان اشاره شده است تعیین کنید.
 سیگار کشیدن را ترک کنید.

 شراب خواری را کنار بگذارید.
 رابطه جنسی بی خطری داشته باشید.

 از نوشیدن نوشیدنی های الکلی بپرهیزید.
 مصرف مواد مخدر را کنار گذارید.

۲. آب زیاد بنوشید ��
بزرگســاالن عاوه بر نوشــیدن چایی و قهوه 
بایــد حدود یک لیتر یا بیشــتر در طی روز آب 
بنوشند )شش یا هشت لیوان(. آب، بدن انسان 

را در دمای مناســبی نگاه می دارد و ســموم را 
خارج می کند، سمومی که نتیجه اجتناب ناپذیر 
ســوخت و ساز بدن و محصول زندگی صنعتی 
اســت. مصرف غذاهای پــر آب، برای حفظ 

سامت بدن بسیار مفید است.
3. غذای مناسب بخورید ��

بســته به برنامه کاری یا برنامه تحصیلی شما، 
یک صبحانه حاوی مواد ارگانیگ هنگامی که 
با یک میان وعده همراه شــود شما را تا هنگام 
ناهار نگاه مــی دارد. بهترین زمان برای صرف 
یک وعده شــام سبک و سالم بین ساعت 5 و 
8 بعد از ظهر می باشــد. بهتر اســت نیمه شب 
از مصــرف میان وعده ها پرهیــز کنید چرا که 
مصرف میان وعده در آن هنگام کالری اضافی 
وارد بدن شــما می کند و خواب شما را به هم 

می زند.
۴. یک رژیم غذایی سالم داشته باشید ��

رژیم غذایی حاوی فیبر، کلســترول شــما را 
کاهش می دهد، سطح قند خون شما را تنظیم 
می کند، سامت روده ها را بهبود می دهد و مانع 
از پرخوری شــما می گردد. مقدار توصیه شده 
مصرف فیبر 30 گرم در روز برای مردان و 21 
گرم برای زنان است بعد از سن 50 سالگی این 
مقــدار به 38 گرم برای مردان و 25 گرم برای 
زنان می رســد. بعضی منابع غذایی حاوی فیبر 
شامل میوه جات و سبزیجات )با پوست( غات 

سبوس دار و حبوبات می باشد.
۵. تقویت سیستم ایمنی بدن ��

کســی که دائم احساس خســتگی و سرما 
می کند کســی که دچــار عفونت ها یا ســایر 
عوارضی است که از ضعف سیستم ایمنی بدن 
ناشــی می گردد نمی تواند عادت سالم خود را 
حفظ نماید و از ســطح باالی انرژی برخوردار 

باشد.
۶. زمان بیشــتر از نور خورشــید استفاده  ��

کنید
امروزه بیشــتر وقت خود را در محیط سر بسته 
ســیر می کنیم و عدم وجود نور خورشید کافی 
می تواند باعث کمبود ویتامین D شود که باعث 
مشکات استخوانی می شود حداقل 10 الی 15 

دقیقه در روز از نور خورشید استفاده کنید.
۷. ورزش کنید ��

آهسته راه رفتن بهترین روش برای ورزش کردن 
است و هزینه ای ندارد. یک کیلومتر پیاده روی 
آهسته در روز تأثیر زیادی بر سامتی شما دارد 
استفاده از راهرو به جای آسانسور در جاهایی که 
امکان دارد از استفاده از باالبر اجتناب کنید چرا 
که استفاده از پله ها برای سامت قلب و گردش 

خون شما مفید است.
۸. اجازه ندهید تلویزیون و اینترنت خواب  ��

شما را کاهش دهد
آیا شما احســاس کمبود خواب می کنید؟ شما 
زمان زیادی تلویزیون و اینترنت استفاده می کنید 
بزرگساالن به 6-7 ســاعت خواب در روز نیاز 
دارند، اگر شما خواب کافی نداشته باشید، اثرش 

در رفتار و توانایی تمرکز شما دیده می شود.

روغن نارگیل چیست؟ ��
روغــن نارگیــل دارای مزٔه شــیرین و 
رایحه ای فوق العاده و مایم می باشد. این 
روغن را از میؤه نارگیل رسیده به صورت 
مرطوب یا خشک استخراج می کنند. فواید 
روغن نارگیل برای کودک: روغن نارگیل 
به عنوان ســالم ترین روغن خوراکی دنیا، 
شناخته شده است. با وجو اینکه به خاطر 
درصد چربی باال اشــباع شــده اش را بد 
می دانند، تحقیقات جدید نشان می دهد که 
اســیدهای چرب روغن نارگیل و خواص 
ضد میکروبــی روغن نارگیل در واقع این 
روغــن را به یک انتخاب ســالم و عالی 

تبدیل کرده است.
خواص کم آلرژیک بودن، خواص تغذیه ای 
و طعم مایم روغن نارگیل، باعث شــده 
این روغن یکــی از بهترین انتخاب ها در 
تهیه غذای نوزاد و کودک باشد و خواص 
مرطوب کنندگی روغن نارگیل و خاصیت 
ضد التهابی روغــن نارگیل، این روغن را 
بهتریــن انتخاب به منظــور محافظت از 

پوست کودک و نوزاد شما می باشد.
فواید روغن نارگیل برای غذای کودک ��

درصد آلرژی زا بودن نارگیل در مقایســه 
با سایر میوه ها بسیار پایین است و همین 
خاصیت باعث شــده تــا نارگیل و روغن 
نارگیل بهترین انتخاب برای غذای کودک 
باشد. نارگیل دارای لوریک اسید می باشد 

که این اسید در شیر مادر نیز یافت می شود 
که باعث افزایش قابلیت هضم در کودکان 
می شــود و همچنین باال برنــده ایمنی 

کودک نیز هست.
عاوه بر این، اضافه کردن روغن نارگیل 
به ســبزیجاتی مانند هویج، کدو حلوایی، 
اسفناج و کدو سبز که دارای درصد باالی 
ویتامین هــای قابل حــل در چربی مانند 
ویتامیــن A.D و E هســتند باعث جذب 
بــاالی این مواد مغــذی در بدن کودک 

می شوند.
هر زمانی کــه دکتر به شــما بگوید که 
کودک شــما می تواند غــذا و مواد جامد 
بخورد، شما می توانید مقدار کمی از روغن 
نارگیل شیرین نشده و یا شیر نارگیل را در 
غذای کودک خــود اضافه کنید. اما مانند 
هر غذای دیگر، اگر متوجه شدید استفاده 
از هرگونه محصول نارگیل و میوه و روغن 
آن با کودک شــما ناسازگار است دیگر از 
آن استفاده نکنید. برای استفاده از روغن 
نارگیل برای کودک خود باید در تهیه پوره 
حبوبــات و یا هر پوره و ســوپ دیگر، به 
جای شــیر و یا آب روغن نارگیل اضافه 

کنید.
اســتفاده روغــن نارگیل بــه عنوان  ��

مرطوب کننده برای کودک
روغن نارگیل، کــه منبع غنی چربی های 
سالم و ویتامین هاست، می تواند به عنوان 

یک مرطوب کننــده عالی عمل کند. در 
ضمن یک نکته بســیار مهم در استفاده 
از روغن نارگیل به عنوان مرطوب کننده 
وجــود دارد آن هم اینکــه روغن نارگیل 
عاری از هرگونه مواد شیمیایی برای نرمی 
و عطر و بو می باشد که این مواد به معمواًل 

در کرم های مرطوب کننده وجود دارد.
شما می توانید بعد از حمام کردن کودکتان 
از روغن نارگیل به عنوان مرطوب کننده 
برای مرطوب کردن بدن کودکتان استفاده 
کنید. بعد از مرطوب کردن بدن کودکتان 
با روغن نارگیــل می توانید کودکتان را با 
روغنی که روی بدنش مانده ماساژ دهید. 
مطالعات زیادی نشان داده است که ماساژ 
کودک با روغن طبیعی باعث خواب بهتر 
کــودک و افزایش وزن مناســب کودک 

می شود.
درمانی برای کرادل کپ ��

بعضــی از نوزادان نــورس از کرادل کپ 
یا پوســته ریزی ســر رنج می برند. این 
شــرایط هرچند بی ضرر است، اما پدر و 
مادر معمواًل دچار نگرانی می شــوند و در 
صدد از بین ردن هرچه زودتر این شرایط 
برای نوزادشــان هستند. استفاده از روغن 
نارگیل راه بسیار خوبی برای از بین بردن 
هرچه زودتر کرادل کپ در نوزاد می باشد. 
خاصیت ضد میکروبــی روغن نارگیل به 
کاهش التهاب پوســت نوزاد دلبند شــما 

کمــک خواهد کرد و مرطــوب کنندگی 
روغن نارگیــل باعث نرمی و رطوبت این 
قسمت ســر نوزاد شما می شــود و حات 
پوسته پوسته ســر نوزاد را کم می کند و 

رفته رفته از بین می برد.
روغن نارگیل را روی پوست سر نوزاد خود 
بمالیــد و 15 دقیقه صبر کنید ســپس به 
ارامی با سک برس لطیف نوزاد یا مسواک 
نرم پوســته پوسته ها را از پوست نوزادتان 
جدا کنید. بعد از استفاده از روغن می توانید 
با شامپویی نرم مخصوص نوزاد پوست سر 
نوزاد را بشویید تا پوسته ها کم تر و پوست 

سر از خشکی خارج شود.
روغن نارگیل برای التیام جای پوشک  ��

روی پوست کودک شما
بهترین راه برای رفع حساسیت و قرمزی 
جای پوشــک روی پوست کودک و نوزاد 
استفاده از روغن نارگیل است. چرب بودن 
روغــن نارگیل به حفــظ رطوبت و نرمی 
پوست کودک کمک می کند، ویتامین های 
روغن نارگیــل به جذب مواد مغذی برای 
پوســت کودک مفید است و خاصیت ضد 
میکروبی آن پوســت کودک را در مقابل 
عفونت و مریضی پوســتی حفظ می کند. 
بــرای رفع جــای قرمز پوشــک، بعد از 
تعویض پوشــک روغن نارگیل خالص را 
روی پوست تمیز و شســته شدٔه کودک 

خود بمالید.

در این مطلب به این ســؤال که آیــا خواب زیاد، 
خســتگی می آورد، پاســخ خواهیم داد. حتمًا برای 
شــما هم پیش آمده که بخواهید با خوابیدن، رفع 
خســتگی کنید اما با خواب زیاد خستگی تان بیشتر 

می شود.
گاهی اوقــات خوابیدن طوالنی تــر از حد معمول 
برای احیا کردن یک بدن بیش از حد خسته، مفید 
اســت اما گاهی اوقات می توانــد وضعیت را بدتر 
کنــد. چرا این اتفاق می افتــد؟ چطور می توانید از 

آن اجتناب کنید؟
چرخه خواب و بیداری شــما از یک الگوی منظم 
پیــروی می کنــد و هنگامی که شــما بیش از حد 
می خوابید، آن الگــو تغییر می کنــد. هنگامی که 
ســاعت های بدن یا نشانگرهای شــبانه روزی ما 
شروع به گفتن زمان اشــتباه می کنند، ما آن را به 
شکل بی حالی، خستگی و بهم ریختن چرخه خواب 
احساس می کنیم. ســاعت، یک چیزی می گوید و 
بدن شما چیز دیگری. همگام سازی این دو ساعت 
)داخلی و خارجی( با زدن دکمه »تنظیم مجدد« در 

هر 2۴ ساعت انجام می شود.
مــا می توانیم این کار را با قــرار گیری در معرض 
نور خورشــید و به وســیله فعالیت انجام دهیم. به 
عنوان مثال هنگامی که شــما می خواهید هوشیار 
و سرحال باشید اما بدنتان نمی خواهد پیروی کند، 
می توانیــد با بیرون رفتــن و قرارگیری در معرض 
آفتــاب بــرای 10 یــا 15 دقیقه یا انجــام برخی 
فعالیت هــای فیزیکی )ترجیحًا در فضای باز در نور 

روشن خورشید( بدنتان را تحریک کنید تا خودش 
را مجدداً تنظیم کند.

چرا خواب بیشتر، خستگی می آورد ��
چرخه خــواب معمولی بین 120 تا 80 دقیقه طول 
می کشد )به طور متوســط 90 دقیقه است( و یک 
فرد عادی هر شــب، 5 تا از این چرخه ها دارد )در 
مجموع حدود 7.5 ساعت(. هنگامی که بیش از حد 
می خوابیــد، تعداد این چرخه ها را افزایش می دهید 
و ســپس عمومًا در وسط یک چرخه از خواب بیدار 
می شــوید. اگر آن در بخشــی از چرخه که خواب 
عمیق یا REM اســت، باشــد آنگاه ممکن است 
احساسی که بعد از بیدار شدن از خواب دارید، بدتر 

از زمانی باشد که هنوز به رختخواب نرفته بودید.
در اینجا بهتریــن راه ها برای دقیق نگه داشــتن 

ساعت بدن تان را بیان می کنیم:
 هــر روز در یک زمان مشــخص بــه رختخواب 
بروید و بلند شــوید، از جمله آخر هفته ها. اگر یک 
برنامه منظم برای دنبال کردن وجود داشــته باشد، 
چرخه های شــما تنظیم خواهند شــد. کلید، زمان 
بیداری شماســت. فقط به این خاطر که 2 ساعت 
اضافه بیدار ماندید، به این معنا نیســت که باید دو 

ساعت بیشتر بخوابید.
 صیح ها خودتان را در معرض نور قرار دهید.

 سعی کنید صبح ها برای ورزش برنامه ریزی کنید 
و اواخر روز ورزش نکنید.

 بعد از ســاعت 3 بعدازظهــر از چرت زدن اجتناب 
کنید. بهتر اســت با توجه به ریتم شبانه روزی تان 

چــرت بزنید، که برای اکثر افــراد به معنای چرت 
زدن در اوایل بعدازظهر )3 تا 1 بعدازظهر( اســت. 
اگر باید چرت بزنید، آن را به مدت 30 یا 90 دقیقه 
انجام دهید. اگر بیشــتر از 30 دقیقــه اما کمتر از 
90 دقیقه چرت بزنید، در معرض خطر وارد شــدن 
به خواب عمیق موج آهســته در داخل چرخه تان و 
بیدار شدن با حالت گیجی و منگی قرار می گیرید.

 ســعی کنید از بیشــتر خوابیدن در آخــر هفته ها 
اجتنــاب کنیــد، حتی اگر شــب قبــل دیرتر به 
رختخواب رفته اید. شــب بعد 30 الــی 15 دقیقه 

زودتر به رختخواب بروید.
 نزدیک به ساعات خواب، از کافئین اجتناب کنید. 
در حالــت ایده آل، مصرف کافئیــن را بین 3 تا 3 
بعدازظهر متوقف کنید. کافئین مانع رفتن شــما به 
خواب عمیق تر در اوایل شب می شوند و سپس بدن 
شما سعی خواهد کرد آن خواب عمیق را دیرتر در 
زمان خواب شــما جبران کنــد. یعنی هنگامی که 

سعی دارید از خواب بیدار شوید.
اختالل خواب ��

اگر شــما از اختال خواب رنج ببرید، سپری کردن 
تمام ســاعات دنیا در رختخواب نیز به شما کمک 
نخواهد کرد که حالتان چندان بهتر شــود و حتی 
ممکن اســت احســاس بدتری پیدا کنید. اگر شما 
بعد از 7 تا 8 ساعت خواب، بیدار شدید و همچنان 
احساس خســتگی و کســل بودن کردید، ممکن 
است مشــکل شما کیفیت باشــد، نه کمیت. پس 
مغزتان از شــما می خواهد که به خواب برگردید، با 

این امید که کیفیت خوابتان بهتر شــود یا کیفیت 
خواب شــما در سراسر شب آنقدر بد است که 7.5 
ساعت خوابیدن برای مغز شــما مانند 6.5 ساعت 
خواب اســت و باز هم بیدار شــدن در وسط یک 

چرخه و کسل و گیج بودن شما را در پی دارد.
چــه نوع اختالل خوابی می تواند مشــکل ســاز  ��

باشد؟
چندین اختال خــواب وجود دارد اما این دو مورد 
اختال خواب شــایع می توانند یک مانع جدی در 
کیفیت خواب شــما باشند. بدون توجه به آنکه چه 

مدت در رختخواب می مانید.
وقفه تنفسی در خواب ��

وقفه تنفســی درخواب یا قطع تنفس در خواب یا 
آپنه خواب )Sleep apnea( یک اختال است که 
باعث توقف تنفس برای مــدت کوتاهی در طول 
خواب می شــود. این سناریو را مجسم کنید: تنفس 
شما در واقع برای 10، سپس 20 و سپس 30 ثانیه 
قطع می شود. بعد شــما شروع به نفس نفس زدن 
بــرای گرفتن هوا می کنید، طوری که انگار آخرین 
نفستان را می کشید. این چرخه در تمام طول شب، 
بارها و بارها تکرار می شــود. تعجب آور این است 
که ممکن اســت شــما به طور کامل از وقوع این 
وضعیت بی اطاع باشید. شما ممکن است با دهانی 
خشک، ســر درد و احساس خماری از خواب بیدار 

شوید.
همچنین ممکن اســت در طــول روز خواب آلود 
باشــید، فراموشی قابل توجه و مشکات مربوط به 

تمرکز، توجه، خلق و خو و ســایر مشکات مرتبط 
داشته باشــید. آپنه باعث خواب تکه تکه و کاهش 
اکســیژن می شــود که به معنی خواب آلودگی در 
طــول روز اســت. برخی مــردم هر چه بیشــتر 
می خوابند، احساس بدتری پیدا می کنند. چون مغز 

آنها نیاز شدیدی به اکسیژن دارد.
حرکات دوره ای اندام ��

این ها می توانند هر چیزی باشــند. از تکان کوچک 
ناگهانی گرفتــه تا لگدهای کامل کــه تقریبًا هر 
9 ثانیه در زمان های خاصی در طول شــب اتفاق 

اتفاق می افتند. شــما ممکن اســت متوجه نشوید 
که این حرکات گاهی اوقات شــما را صدها بار در 
شــب بیدار می کنند و در صبح بعد از بیدار شــدن، 
احســاس کسالت و خســتگی کنید. باز هم هر چه 

بیشتر بخوابید، احساس بدتری پیدا می کنید.
به یاد داشته باشید، ممکن است فکر کنید که یک 
فرد بد خواب هســتید اما محکوم به این وضعیت 
نیســتید. امروزه راه حل های زیادی وجود دارند که 
به افرادی با بدتریــن نوع خواب کمک می کنند تا 

به بهترین نوع خواب دست یابند.

براســاس تحقیقاتی که در دانشــگاه میشــیگان 
صورت گرفته یک زندگی سالم به چهار امر مهم 

بستگی دارد:
▪ عدم استعمال دخانیات
▪ پایین نگه داشتن وزن

▪ تغذیه مناسب
▪ ورزش

جالــب اســت بدانیــد از بیــن 153000 نفر که 
مورد بررســی قرار گرفته شــده اند، فقط 3 همٔه 
چهــار مورد باال را رعایــت می کردند. اکثر مردم 
وقتی وارد زندگی بزرگســالی می شــوند به دلیل 
مشــغله های مختلف دچار عادت های بد و ناسالم 
می شــوند. همه مــا بارها و بارهــا مقاالتی مثل 
همیــن را خوانده ایم و تصمیــم گرفته ایم آنها را 
عملی کنیم ولی نکرده ایم. ولی اگر هرگز شــروع 
نکنیم مطمئن باشــید ضرر بزرگــی خواهیم کرد 
و بعدها افســوس خواهیم خــورد. چون زمان و 
سامتی و جوانی دیگر هرگز باز نخواهند گشت. 

آیا عاقانه تر نیست با کمی غلبه براحساس تنبلی 
چندین سال زندگی شادتر و سالم تری برای خود 

بسازیم؟
در زیر ۴0 کار مفید برای سامتی آورده شده که 
انجام دادن آنها حداکثــر ده دقیقه طول خواهند 
کشید، فکر می کنم برای شروع یک زندگی سالم 

خوب باشد:
1-مسواک بزنید.

2-15 تا بشین پاشو بروید.
بنشینید. 3-صاف 

۴-یک سیب بخورید.
5 -تیترهــای مربوط به ســامتی روزنامه ها را 

بخوانید.
6-بایستید و کمی به بدنتان کش و قوس بدهید.

7 -10 بــار وزن بــدن را از طرفین روی یکی از 
بیاندازید. پاهایتان 

8 -یک لیوان آب بنوشید.
9- لبخند بزنید.

10 -یک نقل قول خــوب و روحیه بخش برای 
دوستانتان ارسال کنید.

11- یک نفس عمیق بکشید.
12-ده دقیقه زودتر از خواب بیدار شوید.

13-کمربندتان را ببندید.
1۴-دست هایتان را بشویید.
15-به مادرتان تلفن کنید.

16-یــک دســتور غذای خــوب و ســالم را به 
بدهید. دوستانتان 

17-خودکاری که نمی نویسد را دور بیندازید.
18-هنگام آگهی هــای بازرگانی تلویزیون 10 تا 

شنا بروید.

19-کمی فلفل به ساالدتان اضافه کنید.
20-کنترل تلویزیون را کمی دور بگذارید تا برای 

عوض کردن کانال بلند شوید.
21-پنجره ای را باز کنید.

22-نظری در یک وباگ بنویسید.

23-فرزندانتان را بغل کنید
2۴-کمــی کرم مرطــوب کننــده و ویتامینه به 

بزنید. دستانتان 
25-از کسی که لیاقتش را دارد تشکر کنید.

26-لباس هایتان را برای فردا آماده کنید.
27-یک بار به جای چای، قهوه بنوشید.

28-کلیدهایتان را یک جای مشخص قرار دهید.
29-نامــه یــا ایمیلی دوســتانه بــرای یکی از 

بفرستید. دوستانتان 
30-به یک موسیقی آرامش بخش گوش دهید و 

ذهنتان را آزاد کنید.
31-10 دقیقه استراحت کنید.

32-میز کار و صفحٔه نمایشگرتان را تمیز کنید.
33-به پارک بروید.

3۴-یکی از دوســتان خوبتان را برای یک شــام 
سالم دعوت کنید.

35-یــک خوردنی برای فقیــری تهیه کنید و به 
او بدهید

36-چشمانتان را ببندید و فکر کنید چه چیزهای 
خوبی در زندگی دارید.

 37-ایــن مطلب را با دوســتانتان به اشــتراک 
بگذارید.

38-دســت و صورتتان را بشــویید و 3 دقیقه از 
پنجره به دوردســت نگاه کنید. )برای چشم مفید 

است.(
39-برای پرنده ها دانه بریزید.

۴0-یکــی از کارهای باال را همیــن حاال انجام 
دهید!

کارهــای باال هر کــدام به نحوی مفید هســتند 
و باعث ســامتی جســمی، اجتماعــی و روانی 
می شــوند. انجام دادن هر کــدام از آنها حداکثر 
10 دقیقه طول خواهد کشــید. پس تنبلی را کنار 
بگذارید و همین االن چنــد تا را انتخاب کرده و 
انجــام دهید. مثًا ابتدا لبخند بزنید ســپس یک 
لیوان آب بنوشید. سپس یک سیب را در حالی که 

از پنجره به بیرون نگاه می کنید بخورید.

همه چیز در مورد روغن نارگیل8 نکته برای حفظ سالمت بدن

مجید حسین زاده
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 29 مردادماه 1399 
سال پنجم شماره 184

 افسردگی پدر و افزایش خطر
تولد زودرس فرزند!!

محققان مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی کودکان در سوئد دریافتند 
که نه تنها افسردگی مادر بلکه افسردگی پدر نیز می تواند با بروز 
تولد زودرس کودک مرتبط باشــد. بر اساس نتایج این پژوهش 
شناسایی و درمان مشکات سامت ذهنی پدر و مادر می تواند، 
خطــر تولد زودرس فرزند را کاهش دهد. پدران افســرده تعادل 
هورمون استرس را در مادر تحت تأثیر قرار داده و این افسردگی 
می تواند کیفیت اســپرم پدر را تحت تأثیر قــرار دهد. طی این 

پژوهش 360 هــزار تولد بین ســال های 2007 تا 2012 مورد 
مطالعه قرار گرفتند. افســردگی زنان و مردان بر اســاس میزان 
اســتفاده و تجویز داروهای ضد افسردگی تعیین شد. تمامی این 
اطاعــات 12 ماه پیش از بارداری تا 6 ماه پس از آن به دســت 
آمد. مادران افسرده که اولین تجربه افسردگی و یا عود افسردگی 
خــود را تجربه می کردند، در معــرض خطر 30 الی ۴0 درصدی 
زایمان زودرس قرار داشتند. در مورد پدرانی که حالت افسردگی 
»جدید« را تجربه می کردند )منظور تجربه نداشــتن افسردگی 
در 12 ماه پیش از تشــخیص کنونی افسردگی است(، خطر تولد 
زودرس و به دنیا آمدن فرزند نارس وجود داشــت. این پدران در 

معرض خطر 38 درصدی برای داشــتن فرزند بسیار نارس قرار 
داشتند. تولد زودرس معمواًل دلیل اصلی مرگ نوزادان محسوب 
می شــود و نوزادانی کــه نمی میرند، پیامدهــای طوالنی مدت 
مرتبط با سامتی را تجربه می کنند. به گفت محققان استرس و 
افسردگی پدر می تواند بر مادر باردار تأثیر گذاشته و مشکاتی به 
وجود آورد. محققان توصیه می کنند که زوج ها بهتر است، پیش از 
بارداری و به دنیا آوردن فرزند از نظر خلق و خو، ســامت ذهنی 
و اضطراب برنامه های مناسبی در نظر بگیرند. نتایج این پژوهش 
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Gynaecology » منتشر شده است.

علمی

10 شگفتی منظومه شمسی که احتمااًل نمی دانید

دنیای اطراف خورشــید ما از تکه سنگ های بیجان گرفته تا غول های گازی 
هرکدام ویژگی های شگفت انگیزی دارند. با زومیت همراه باشید تا 10 مورد 

از شگفتی های منظومه شمسی را ببینیم.
۱- سطح آتشین زهره ��

با وجود اینکه زهره دومین ســیارٔه نزدیک به خورشید است اما جو متراکم و 
ســمی آن اثر گلخانه ای شدیدی را پدید آورده که گرما را به تله می اندازد و 
اجازٔه خروج به آن نمی دهد، به همین دلیل دمای ســطح زهره به ۴65 درجٔه 

سانتیگراد می رسد، یعنی سیاره ای داغ تر از ُسرب مذاب.
۲- نوســانات وحشتناک دما در سطح عطارد ��

به عنوان نزدیک ترین ســیاره به خورشــید، دمای سطح عطارد تا ۴50 درجه 
ســانتیگراد در روز باال می رود اما ازآنجاکه جو کافی برای نگه داشــتن این 
گرما وجود ندارد شــب های عطارد تا 170 درجه زیر صفر سرد می شوند. این 
یعنی بیشــتر از 600 درجه سانتیگراد اختاف که بزرگ ترین تغییر دما در کل 

منظومه شمسی محسوب می شود.
3- کوه ها و دره های مریخ ��

ســیارٔه قرمز خانٔه بلندترین کوه و کوتاه ترین درٔه منظومه شمسی است. رشته 
کوه هــای المپیوس مریخ ارتفاعی بیشــتر از 27 کیلومتر دارد که ســه برابر 
بلندتر از کوه اورست اســت. درحالی که درٔه مارینراید مریخ عمقی برابر 8 تا 
10 کیلومتر با گســتردگی 600 کیلومتر و طولی حــدود ۴000 کیلومتر دارد 

یعنی تقریبًا به بزرگی عرض اســترالیا یا فاصلٔه تهران تا رم.
۴- انحراف عجیب محور اورانوس ��

محور چرخش اورانوس 98 درجه نســبت به بقیه ســیارات منظومه شمسی 
اختاف دارد بنابراین اورانوس برخاف دیگر ســیارات منظومه شمسی روی 
محوری تقریبًا افقی به دور خورشــید می چرخد. بسیاری از ستاره شناسان بر 
ایــن باورند که این جهت گیری غیر معمول ممکن اســت به علت برخورد با 
یک ســیاره به اندازه زمین در روزهای نخســت شکل گرفتن سیاره به وجود 

آمده باشد.
۵- بادهای نپتون ��

در نپتون بادهایی با ســرعت 1100 کیلومتر بر ساعت می وزد. منبع به وجود 
آورندٔه انرژی الزم برای شــکل گیری ســریع ترین بادهای منظومه شمسی 
در این سیارٔه دوردست ناشــناخته باقی مانده است. فاصلٔه نپتون از خورشید 
۴.50 میلیارد کیلومتر اســت. آن را با فاصلٔه 150 میلیون کیلومتری زمین تا 

خورشید مقایسه کنید.
۶- حلقه های زحل ��

شــهرت زحل به خاطر حلقه های زیبا و جذاب آن اســت. یکی از حلقه های 
زحل به حدی کج نبود که از زمین دیده شود. این حلقه در سال 2009 کشف 
شــد. برآورد می شــود قطر آن حداقل 200 برابر قطر زمین باشد، یعنی یک 

میلیارد کرٔه زمین را می توان داخل این حلقه جای داد.
۷- طوفان شن در مریخ ��

طوفان های شن مریخ بزرگ ترین طوفان در منظومه شمسی هستند که قادر 
هســتند تمام سطح سیارٔه ســرخ را به مدت یک ماه تیره کنند. اینکه چگونه 

طوفان شــن می تواند به اندازٔه ســطح کل سیاره رشــد کند را با این تئوری 
توضیح می دهند که با بلند شدن طوفان شن در یک منطقه ذرات گرد و غبار 
معلق در جو سیاره انرژی بیشــتری را از نور خورشید جذب می کنند و باعث 
گرم شــدن هوای آن منطقه می شود، سپس هوای گرم باال رفته و جای خود 
را با هوای ســرد عوض می کند که همین باعث تولید باد می شود. با تولید باد 
گرد و غبار بیشــتری به هوا بلند می شود که باعث گسترش طوفان و چرخٔه 

بزرگ شکل گیری آن می شود.
۸- شش ضلعی عجیب در زحل ��

زحل سیاره ای با حلقه های مشهور است. مشتری، اورانوس و نپتون نیز حلقه 
دارند، اما آن ها چیزی مثل شــش ضلعی بزرگی که قطب شــمال زحل را در 
برگرفته ندارد هر ضلع شــش گوشــٔه زحل 12500 کیلومتر طول دارد، یعنی 
به حدی بزرگ است که می تواند ۴ زمین را در خود جای دهد. تصاویر حرارتی 
نشــان می دهند این شش ضلعی در بعضی نقاط تا 100 کیلومتر به داخل جو 
سیاره فرو رفته است. دانشــمندان در بارٔه منشأ این شش ضلعی تئوری های 
مختلفی را ارائه داده اند که بیشــتر به اثــرات تعامل پیچیده موج های هوا در 

جو سیاره برمیگردد.
۹- لکٔه بزرگ سرخ مشتری ��

بی شک فوق العاده ترین ویژگی سطح مشتری لکٔه بزرگ قرمز رنگ آن است. 
در حقیقت این لکه طوفان عظیمی اســت که بیشتر از 300 سال است دیده 
می شــود. بزرگ ترین قطر آن ســه برابر گسترده تر از زمین است و هر لحظه 

لکٔه قرمز کامًا محو و دوباره پدیدار می شود.
۱۰- هوای زمین ��

هــوا یکی از موهبت هایی اســت که شــکل گرفتن زندگی مــان را مدیون 
آن هســتیم. زمین از اقیانوس هایی پر از آب پوشــیده شــده البته مریخ هم 
می توانســت زمانی دریا داشته باشــد ولی در هیچ سیارٔه دیگری در منظومه 
شمســی جوی پر از اکسیژن وجود نداشــته که همین عامل باعث به وجود 

آمدن حیات در منظومه شمسی شده است.

آتش  از  اســتفاده  چگونگی  کشف 
انسان ها کمک کرد طی تکامل  به 
مغزشــان بزرگ تر شود. دانشمندان 
به دنبــال تعیین زمانی هســتند که 
انســان اولین بار یاد گرفت از آتش 

استفاده کند.
انسان ها  دانشمندان حدس می زنند 
آتش هرگز  کنتــرل  بدون  احتمااًل 
نمی توانســتند مغزهــای بزرگ را 
تکامــل دهنــد و از مزیت های آن 
بهره مند شــوند. حال این ســؤال 
مطرح می شود: انسان ها نخستین بار 
چه زمانی کشــف کردند چگونه از 

آتش استفاده کنند؟
ایان تاترســال، دیرینه انسان شناس 
و موزه دار بازنشســتٔه مــوزٔه تاریخ 

طبیعی نیویورک گفت:
 این ســؤال پیچیده ای است. شاید 
شــواهد مربوط به آتــش به خوبی 
حفظ نشــده باشد و آنچه می بینیم، 
فقط بقایای چیزی باشــد که قبًا 
رکورد بســیار غنی تری بوده است. 
این هم حدس است  باز  بااین حال، 

و ما نمی دانیم.
که  مــروری  مطالعه ای  براســاس 
در ســال 2016 منتشــر شد، آنچه 
کارشناســان می دانند، این اســت 
که حــدود ۴00 هزار ســال پیش 
آتش با فراوانی بســیار بیشتری در 
باستان شناســی سراسر  رکوردهای 
اروپــا، خاورمیانــه، آفریقا و آســیا 
ظاهر شــد. کارشناســان چنین در 
انسان ها  استفاده  که  می گیرند  نظر 
از آتــش زیاد بوده اســت؛ اگرچه 
مکان های دارای شــواهد هنوزهم 

نسبتًا کمیاب است.
دو  حداقــل  گفــت  تاترســال 
مــکان جداگانــه نشــان می دهد 
کــه انســان های اولیــه قبــل از 
۴00 هــزار ســال پیــش از آتش 
مثال،  بــرای  می کردند.  اســتفاده 
در  محوطه ای  در  باستان شناســان 

فلسطین اشــغالی که قدمت آن به 
حدود 800 هزار ســال می رســد، 
قطعاتی از چوب سوخته و آتش دان 

و سنگ چخماق پیدا کرده اند.
براساس مطالعه ای که سال 2016 
در مجلــٔه PNAS منتشــر شــد، 
در  واندرورک  غار  در  دانشــمندان 
آفریقای جنوبی شواهدی پیدا کردند 
که نشــان می داد انســان ها حدود 
آتش  از  پیــش  یک میلیون ســال 
استفاده می کردند. آن ها در آن غار 
بقایای استخوان و گیاهان سوخته و 
چیزی شبیه به آتش دان پیدا کردند. 
انسان شناس  دیرینه  هلوبیک،  سارا 
دانشگاه  فوق دکتری  پژوهشــگر  و 

جورج واشنگتن گفت:
 جایی که شــواهد از آنجا می آید، 
واقعًا در عمــق غار قرار دارد. حتی 
اگــر آتش ســوزی طبیعــی در آن 
اطراف رخ داده باشد، نمی توانسته تا 
آن اندازه عقب برود. به عبارت دیگر، 
احتمــال کمی وجــود دارد که این 

داده ها تصادفی باشند.
مکانی  اولین  واندرورک  غار  اگرچه 
است که بیشــتر کارشناسان عقیده 
دارند در آن انسان از آتش استفاده 
کرده اســت، ازنظر تئوری انســان 
بایــد خیلی زودتــر از این زمان به 

استفاده از آتش روی آورده باشد.
حدود دومیلیون ســال پیش، رودٔه 
به  شــروع  راســت قامت  انســان 
کوچک شدن کرد که نشان می دهد 
چیــزی مانند طبخ غــذا هضم را 
بسیار ساده تر کرد. در همین حین، 
مغز او شــروع به رشــد کرد که به 
انرژی زیادی نیاز دارد. تاترســال با 
اشاره به پختن گوشت و سبزیجات 
گفت: »بدون استفاده از آتش برای 
پختــن غذا، این انــرژی را از کجا 

می توان به دست آورد؟«
هلوبیــک بــرای اثبات اســتدالل 
آتش  از  نشــانه هایی  به دنبال  خود 
کنترل شــدٔه باستانی در مکان هایی 

کوبی فورا،  اســت.  کوبی فــورا  در 
منطقه ای در شــمال کنیا، غنی از 
بقایای دیرینه انسان شناســی است 
و قدمتــش به حــدود 6/1 میلیون 
سال پیش بازمی گردد. تاکنون، وی 
همراه با  ســوخته ای  استخوان های 
مصنوعات دیگر پیدا کرده اســت. 
رسوبات سوخته در محل جداگانه ای 
جمع شــده بودند که نشان می دهد 
منطقه ای بــرای نگه داری از آتش 
و نیز منطقٔه دیگری وجود داشــته 
باســتانی  انســان های  اســت که 
بیشــتر زمان خود را در آن سپری 

می کردند. هلوبیک گفت:
 در این مرحله، با اطمینان می گویم 
از آتش  انســان ها  این محوطه  در 
اســتفاده می کردنــد. مرحلٔه بعدی 
پژوهش این اســت که بگوییم چند 
مکان دیگر در این منطقه شــواهد 

استفاده از آتش را دارند.
بااین همــه، تمــام کارشناســان با 
آتشی  زیرا  نیستند؛  موافق  هلوبیک 
کــه او در ایــن محل پیــدا کرده، 
آغاز  انسان ها  به دست  است  ممکن 
نشده باشــد. این امکان وجود دارد 

کــه شــواهد از بوته هایی نشــئت 
آتش ســوزی  با  باشــند که  گرفته 

طبیعی روشن شده باشد.
هر زمانی که استفاده از آتش ظاهر 
شــده باشــد، چه ازطریق کســب 
توانایــی گرفتــن و کنترل آتش از 
طبیعت، چه ازطریــق ایجاد آتش، 
تکامل  روی  درخورتوجهی  تأثیرات 
انسان گذاشته است. تاترسال گفت 
این امــر احتمااًل موجــب افزایش 
طول عمر شده است و با مهیاکردن 
مکانی که در آن انسان ها گرد هم 
آیند، آن ها را اجتماعی تر و همراه با 
ابداع لباس به آن هــا کمک کرده 
است تا به ســمت اقلیم های سردتر 

حرکت کنند. هلوبیک افزود:
 اســتفاده از آتش احتمااًل شناخت 
انســان را نیز تقویت کرده اســت. 
مزایای اســتفاده از آن باعث شده 
پیشــرفت های شــناختی پیشین را 
تقویت کند و به ایجاد شناخت های 
بیشــتر کمک کرده است. ازآنجاکه 
آتش عنصر پیچیده ای است، اگر از 
استفاده نکنید، آسیب  به درستی  آن 

خواهید دید.

مریم صفدری

با شروع شــدن تابستان و گرم شدن 
هوا، بسیاری از ما برای تعطیات به 
شهرهای ســاحلی و یا در شهر خود 
به استخرها می رویم. همان طور که 
می دانیم آب شــور دریا دارای فواید 

بسیاری برای ماست.
امــا آیا آب شــور دریــا و کلر برای 
چشــمانمان مضر اســت؟ ما در این 
مطلــب شــما را با نکاتــی در مورد 
ورزش های آبی و موارد رعایت آن ها، 
نکات قبل و بعد از شنا آشنا می کنیم:

اشــعه UV خورشــید همــان اندازه 
که برای پوســت مضر اســت، برای 

چشمانمان نیز مضر است.
نــور  معــرض  در  گرفتــن  قــرار 
به  منجر  مستقیم خورشــید می تواند 
بیماری های چشم مانند آب مروارید، 
و  ماکوال(  )دژنراســیون  زرد  بیماری 

دیگر بیماری ها گردد.
بــه همیــن دلیل بــه شــما توصیه 
می کنیــم در کنار اســتخر و دریا از 
عینک های آفتابی با محافظت باال و 

کاه استفاده کنید.
اثر UV ســاطع شــده از آب بسیار 
در  بویــژه  اســت.  خطرناک تــر 
ســاعت های 10 تا 16 اشعه خورشید 
بسیار مشتقیم است و رفتن به استخر 
و دریــا بایــد کنترل شــود. یکی از 
باید رعایت  بانوان  مسائل مهمی که 
کنند، اجتناب از شنا کردن با آرایش 

است.
پاک کردن آرایش روی صورت قبل 
از شــنا، باعث کاهش اثرات آلرژیک 

می گــردد و همچنین از عفونت های 
ممکنه جلوگیری می کند.

کلرامین در آب استخر می تواند باعث 
ایجاد حساسیت در چشم شود.

در طی شنا و استفاده از دریا، ممکن 
اســت التهاب و عفونــت هر دو رخ 
بدهد. باز کردن چشم ها در آب شور 
دریا می تواند واکنش های آلرژیک را 
افزایش دهد، در حالی که کلر و دیگر 
می توانند  اســتخر  در  شیمیایی  مواد 

باعث آلرژی شوند.
این کلر نیست که باعث ایجاد آلرژی 
در اســتخر می شــود، بلکــه کلر در 
تماس بــا روغن، خاک و ادرار باعث 
 pH ایجاد حساسیت می شود. مقادیر
اســتخرها معمواًل بیــن 7.2 تا 7.8 

است.
مقادیر پاییــن ph نیز می تواند باعث 
تحریک چشــم شــود. عاوه بر آن 
برخورد کرم های ضــد آفتاب با کلر 
آلرژی  نیز می تواند ســبب  اســتخر 

گردد.
بــرای جلوگیری از ایجــاد آلرژی و 
عفونت به شــما پیشــنهاد می دهیم 
حتی در آب شــور دریا نیز از عینک 
شنا اســتفاده کنید و هیچ وقت با لنز 

چشم به درون آب نروید.
پس در پاســخ به این پرسش که آیا 
آب شور دریا و کلر برای چشمانمان 
مضر اســت، بایــد بگوییــم بله در 
صورت عدم رعایت موارد باال ممکن 
چشمی  بیماری های  ســبب  اســت 

گردد.

آیا آب شور دریا و کلر برای چشمان مضر است؟

وحید خامسی

شایعات مربوط به کووید 19 جان بیش از 8۰۰ نفر را گرفته است

انتشار وسیع اطاعات غلط درمورد روش های درمان 
و پیشگیری از کووید 19 در کشورهای مختلف جهان 
موجب مرگ افراد زیادی شــده است. درحال حاضر، 
عفونتــی جهانی درحال انتقال از فردی به فرد دیگر 
است و موجب بیماری و حتی مرگ بسیاری از افراد 
می شود. ما درمورد ویروس کرونا صحبت نمی کنیم، 
هرچند همراه این بای موذی ظاهر شــده اســت. 
انتشار جهانی موردنظر چیزی است که پژوهشگران 
آن را یــک اینفودمیک می خوانند؛ عرضٔه بیش ازحد 
اطاعات که با آن اخبار جعلی، شایعات و تئوری های 
توطئه همراه بوده و انســان ها را در مسیر خطر قرار 
می دهد. ایده های بد و توصیه های نامناسب که میان 
دوستان و خانواده و کل غریبه ها به اشتراک گذاشته 
می شــود. ازنظر تئوری، یــک اینفودمیک می تواند 
به هر چیزی مرتبط شــود. این بــار، این کووید 19 
است و مشکلی بسیار جدی است که خطرات بزرگ 
بحران ویروس کرونا را تشــدید می کند. در مطالعٔه 
جدیدی، گروهی از پژوهشگران بیماری های عفونی، 
رســانه های اجتماعــی و وب ســایت های خبری را 
به منظور نظارت بر چگونگی گردش اطاعات غلط 
روی پلتفرم های آناین مورد بررسی قرار دادند. آن ها 
در مجموع بیش از 2. 300 مورد گزارش از شــایعات 
و تئوری هــای توطئــٔه مرتبط با کوویــد 19 را پیدا 
کردند که به 25 زبان مختلف در 87 کشــور ردوبدل 
می شــد. هیچ کدام از این اطاعات غلط مفید نبوده 
)حتی اگر هدف خوبی داشــته باشند( و بیشتر آن ها 
مضر هســتند. در برخی موارد، این اطاعات کشنده 
بوده و منجر به مرگ و جراحتی قابل پیشــگیری در 
مقیاسی واقعاً غم انگیز می شود. نویسندگان در مطالعٔه 
خود می نویســند: »برای مثال، یک داستان رایج که 
می گوید مصرف الکل بســیار غلیظ می تواند بدن را 
ضدعفونی کرده و ویروس را بکشــد در بخش های 

مختلــف جهان درحــال گردش بــود. به دنبال این 
اطاعات غلط، تقریباً 800 نفر جان خود را از دست 
دادند درحالی که 5. 876 نفر بســتری شــده و 60 
نفر پس از نوشــیدن متانول به عنوان درمانی برای 
ویروس کرونا کامًا نابینا شــدند.« حادثٔه مذکور با 
محوریت ایران ممکن اســت بدترین نمونه از مرگ، 
جراحت و اتفاق ناگوار مرتبط با اینفودمیک باشــد، 
امــا تنها مــوردی نبود که پژوهشــگران آن را پیدا 
کردند. پژوهشگران می گویند طبق گزارش ها، اتفاق 
مشــابهی جان 30 نفر را در ترکیه گرفت درحالی که 
در قطر دو مرد به خاطر خوردن ضدعفونی کننده های 
سطح و ضدعفونی کننده دســت حاوی الکل، جان 
خود را از دست دادند. در کشور هند، چندین نفر پس 
از نوشــیدن الکل ساخته شده از دانه های سمی گیاه 
تاتوره با تماشــای ویدئویی در رسانه های اجتماعی 
کــه ادعا می کرد ایمنی آن هــا را دربرابر کووید 19 
تقویت خواهد کرد، بیمار شــدند. پنج نفر از این افراد 
کودک بودند. البته هر استدالل غلط خطرناکی درمورد 
ویروس کرونا موجب بستری شــدن در بیمارســتان 
نمی شود که به عناوین خبری تبدیل شود. پژوهشگران 
دریافتند که ایده های تحریف شدٔه بسیار زیادی وجود 
دارند و به اشــتراک گذاشــته می شــوند که افراد در 
آن ها پیشــنهاد می کنند که می تواند ویروس کرونا را 
کشــته، درمان یا از آن پیشگیری کند: مواردی نظیر 
آشامیدن مایع سفیدکننده، نوشیدن ادرار گاو و مدفوع 
گاو، خوردن محلول نقره یا اســپری کردن کلر روی 
تمام بدن. پژوهشگران می گویند درمیان این گردش 
اطاعات غلط حتی اشتباهات نسبتاً بی خطر می تواند 
در دست افراد نامناسب به ابزار خطرناکی تبدیل شود. 
پژوهشــگران توضیح می دهند: »کلیســایی در کره 
جنوبی که در آن برای پاشیدن آب نمک روی حاضران 
از یک بطری اسپری استفاده شده بود، به دلیل پاشیدن 
آب آلــوده منجر به بیش از 100 مورد عفونت درمیان 

حاضران شد.« آن ها حادثه ای را توصیف می کنند که 
در آن افشانک بطری بدون ضدعفونی کردن به طور 
مکرر درون دهان حاضران قرار داده شــده بود. البته 
این اینفودمیک تنها درمورد درمان های دروغین ادعا 
نمی کنــد، بلکه همچنین حاوی اطاعات نادرســت 
زیادی درمورد منشــأ ویروس کرونا، نحؤه ابتا به آن 
و توهین هــای نژادی درمورد مقصر انتشــار ویروس 
اســت. مواردی از این فهرست طوالنی عبارت اند از: 
ویــروس کرونا نوعی هاری اســت؛ تلفن های همراه 
می توانند ویروس کرونا را منتقل کنند؛ ویروس کرونا 
یک ساح زیستی مهندسی شده است؛ ویروس کرونا 
به دلیل فروش واکســن ساخته شــده است؛ ویروس 
کرونا به وسیلٔه بنیاد بیل و ملیندا گیتس، دونالد ترامپ، 
سازمان سیا، چین )و غیره( ساخته شده است؛ ویروس 
کرونا یک طرح کنترل جمعیت اســت و موارد دیگر. 
پژوهشــگران به محدودیت های مطالعٔه خود اذعان 
کرده و خاطرنشان می کنند که آن ها اطاعات غلطی 
را که به صورت آناین دیده اند، بررسی نکرده یا مورد 
پیگیری قرار نداده اند و نیز تعداد افرادی را که هریک 
از آن ها را باور دارند، تعیین نکرده اند. بااین حال، آن ها 
این همه اطاعات غلط را پیــدا کردند که آزادانه در 
وب سایت های عمومی و رسانه های اجتماعی درحال 
گردش بودند. این بن مایه مشکل است: پژوهشگران 
می گوینــد اینفودمیک ویروس کرونا را همه می بینند 
و این مشکلی اســت که ما باید به طور فعاالنه با آن 
مقابله کنیم. آن ها می نویسند: »اطاعات غلطی که از 
شایعات و تئوری های توطئه تغذیه می کند، درصورت 
ترجیح داده شدن بر دستورالعمل های مبتنی بر شواهد 
می تواند پیامدهای جدی روی افراد و جامعه داشــته 
باشــد.« آژانس های بهداشــتی باید اطاعات غلط 
مرتبط با کوویــد 19 را در زمان واقعی مورد پیگیری 
قرار داده و از جوامع محلی و سازمان های دولتی برای 

سلب اعتبار از اطاعات غلط کمک بخواهند.

مریم صفدری نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سرما 
باعث تسهیل تبدیل چربی سفید به چربی 
قهوه ای می شود. بیشتر پستانداران از جمله 
انسان ها دارای دو نوع چربی سفید و چربی 
قهوه ای هستند که برخی اوقات از آنها به 
ترتیب به عنــوان چربی بد و چربی خوب 

یاد می شود.
یــک مطالعه جدیــد نشــان می دهد که 
دانستن تفاوت های میان این دو نوع چربی 
می تواند به مــردم در کاهش وزن کمک 
کنــد. در عین حال چربــی به عنوان یک 
عایق حرارتی عمل می کند و درجه حرارت 
بــدن را ثابت نگاه می دارد. این الیه نازک 
از چربی بیشتر بر روی شکم و ران مشهود 
است؛ در افراد ســالم چربی سفید بیش از 
20 تــا 25 درصد از وزن بدن را تشــکیل 
می دهــد. این در حالی اســت که فراوانی 
چربی قهوه ای کمتر است و این نوع چربی 
می تواند گرما تولید می کند و به این ترتیب 
با ســوزاندن انرژی یا کالری می تواند یک 
بدن ســرد را گرم کند. از آنجاییکه چربی 
قهوه ای قادر به ســوزاندن کالری اســت، 
این نــوع چربی یک نیــروی مثبت برای 
کاهش وزن اســت. این در حالی است که 
افزایش چربی ســفید بــا کاهش وزن در 
ارتباط نیست بلکه با افزایش وزن و چاقی 
در ارتباط اســت. اکنــون محققان راهکار 
ساده ای عنوان می کنند به این صورت که 
با اعمال یک کیسه یخ بر روی ذخیره های 
چربی سفید برای 30 دقیقه می توان روند 
ســوزاندن چربی به اصطــاح قهوه ای و 
کاهش وزن را تحریک کرد. در این مطالعه 
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کنتاکی 

در آمریکا به بررسی این موضوع پرداختند 
که آیا زمانیکه بزرگساالن در معرض سرما 
قرار می گیرند توانایی تبدیل چربی ســفید 

به چربی قهوه ای را دارند یا خیر.
بافت چربی قهوه ای دفاع بسیار خوبی در 
برابر چاقی است. این بافت به بدن کمک 
می کند تا کالری هــای اضافی را به جای 
اینکه به بافــت اضافی چربی تبدیل کند، 
بســوزاند. محققان با گرفتــن نمونه هایی 
از چربــی بیمــاران متوجه شــدند که در 
نمونه هــای چربی شــکم و ران در فصل 
زمســتان عائم بیشتری از قهوه ای شدن 

دیده می شود تا در فصل تابستان.
محققــان بــر اســاس نتایــج حاصل از 
ایــن مطالعه حــدس می زننــد که درجه 
حرارت های ســرد باعث تســهیل تبدیل 
چربی ســفید به قهوه ای می شود. به گفته 
محققان، اعمال کیســه های یخ بر روی 
ذخایر چربی، اثرات مشــابه تبدیل چربی 
ســفید به قهوه ای را به دنبــال دارد. این 
مطالعه همچنین نشــان داد کــه اثرات 
مثبت قهوه ای شدن چربی بر اثر سرما در 
بیماران چاق کمتر است. به گفته محققان، 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد 
که التهاب می تواند از تبدیل چربی ســفید 
به چربی قهوه ای پیشــگیری کند. با این 
حال، افزایش قرار گرفتن در معرض سرما 
می تواند به مردم در کاهش وزن و کاهش 

مسائل چاقی کمک کند.
 Endocrine مجلــه  در  مطالعــه  ایــن 
 Society›s Journal of Clinical
 Endocrinology & Metabolism

منتشر شده است.

سرما عامل الغری است

انسان چه زمانی نحوه استفاده از آتش را کشف کرد؟
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سید مناف هاشمی در حاشیه مراســم رویداد رونمایی از دستاوردهای طراحی و 
ســاخت واگن ملی در محل شرکت واگن ســازی تهران با حضور سورنا ستاری 
معاون علمی فناوری رئیس جمهور، محسن هاشمی رئیس شورای اسامی شهر 
تهران، پیروز حناچی شــهردار تهران، و مدیران عامل شــرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه)مترو(وشــرکت بهره برداري متروي تهران و حومه  و واگن سازي 
برگزار شــد اظهار کرد: بیش از 30 مجموعه در این کار حضور داشــتند. معاون 
حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: امیدوارم تا پایان امسال به 85 درصد 
از ظرفیت تولید واگن ملی برســیم و نیازهای شــهر تهران را با تولیدات ملی به 
نتیجه برســانیم و اگر تولید ملی کنیم و حمایت دولت نباشــد، نمی توانیم تولید 

1500دستگاه را به نتیجه برسانیم.هاشمی با اشاره به قرار داد630 دستگاه واگن 
منعقد شــده با چینی ها افزود: همه تولیدات نیاز به منابع زیادی دارد که از دست 
شهرداری تهران این منابع خارج است و نیار است دولت کمک کند. معاون حمل 
و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: با این 1500 دستگاه 6 میلیون مسافر می 
توانند از این ناوگان اســتفاده کنند و انشاهلل بتوانیم ســال آینده با تولیدات ملی 

نقش ایفا کنیم.
شروع به کار یک رام قطار تولید داخل تاپایان سال ��

در ادامه معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: امید داریم تا پایان سال جاري 
یک رام کامل قطار ســاخت داخل شروع به کار کند. سورنا ستاری اظهار کرد: از 

26درصد بومی سازی به 85 درصد می رسیم و این اقدام بسیار بزرگی است و تا 
پایان ســال انشاهلل یک رام قطار شامل 7 واگن تکمیل می شود.

معــاون علمی فناوری رئیس جمهور افزود: ما تا بــه حال در این حوزه زیاد کار 
نکــرده بودیم و ما کمک های مالی خــود را داریم و قطعا هزینه های پروژه را تا 
پایان ســال پرداخت می کنیم. وی گفت: امید داریم تا پایان سال یک رام کامل 

قطار ساخت داخل شروع به کار کند.
برای تولید هر قطار حدود ۵ هزار میلیارد نیاز است . ��

همچنین رییس شــورای اسامی شهر تهران گفت: برای تولید هر قطار حدود 5 
هزار میلیارد نیاز است .

محســن هاشــمی اظهار کرد: متروي تهران متشــکل از بخش ســاختمانی و 
تجهیزاتی اســت و معموال در مترو 50درصد از هزینه ها ساختمانی است. رییس 
شورای اســامی شهر تهران افزود: ما در روند ساختمانی مشکلی نداریم و 100 
درصد خودکفا هســتیم. وی گفت: در بخش تجهیزات 2 بخش تجهیزات ثابت و 
متحرک را داریم و 25 درصد از هزینه های مترو را سیستم متحرک دربرمی گیرد. 
هاشــمی با بیان اینکه عمده مشکل مترو تامین مالی پروژه ها بود گفت: ما باید 
قطار را تولید کنیم و این تولید هزینه دارد . رییس شــورای اسامی شهر تهران 
بیان کرد: برای تولید هر قطار حدود 5هزار میلیارد نیاز اســت و خوب اســت که 
این موضوع را از رئیس جمهور پیگیری کنیم تا در بودجه سال بعد نیز دیده شود.

گزارش تصویری از داخلی سازی ۸۵ درصدی واگن های مترو تا پایان سال


