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 هفته نامه سراسری اقتصاد   ی- اجتماعی 

خزان موسیقی ایران 

در 17 مهرماه

وداع با اعتبار 
آواز اصیل 
ایرانی

 بی اعتنایی فرهنگستان به 
درگذشت استاد شجریان

 »پیوند مهر« در توس

 نقطه وصل

 آشنایی با آرامگاه استاد 
شجریان و فردوسی بزرگ

محمدرضا شــجریان که روز ۱۷ مهر در ۸۰ سالگی از دنیا 
رفت، بدون تردید مشهورترین و از تاثیرگذارترین چهره های 

موسیقی سنتی ایران بود.
محمدرضا شجریان درگذشت. اما داستان وداع با مردی که 

نامش اعتبار آواز اصیل ایرانی بود، امری ناگهان نبود.
هنوز دقایقی از آغاز ســال نو )سال ۱۳۹۵( نگذشته بود که 
انتشار ویدئویی از استاد آواز ایران محمدرضا شجریان جامعهٔ 

ایران را در بهت و حیرت فروبرد.
شــجریان در این ویدئو نه از کلمهٔ بیماری صحبت کرده و 
نه به صورت مشــخص به دلیل تراشیدن موی سر و ریزش 
آن اشــاره کرده اســت، اما برای کسانی که پیگیر وضعیت 
سالمتی این استاد موسیقی ایران هستند مشخص است که 
او در این ویدئو دربارهٔ بیماری سرطانی صحبت می کند که 

حدود ۱۵ سال است که همراه او شده است... 
صفحات 4 و ۸  

2

سیاست

نقشه راه احمدی نژاد 
برای 1۴۰۰

اســم احمدی نژاد این روزها بیشتر از همیشه به نامزدی 
انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است.

اسمش که می آید معمواًل آدم ها دو دسته می شوند، عده ای 
تمام قد برای دفاع از او و عملکردش می ایســتند و برخی 
هم ابروهایشان را به نشانه نارضایتی بهم گره می زنند، با 
این حال اما این روزها شــاید بیشتر از همیشه و بیش از 
هر فرد دیگر نامش به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات 

آینده ریاست جمهوری مطرح باشد....

2

سیاست

چرایی عذرخواهی 
رهبر کره شمالی

کره شمالی طی این سالها به نحوی حیاط خلوت چین بوده 
اســت و در این مدت که این کشور به خاطر تحریم های 
آمریکا و جامعه جهانی منبع قابــل توجه و قابل اتکایی 
نداشته است از سوی چین مورد حمایت قرار گرفته است، 
البته این حمایت ها بیشتر در جهت تحکیم قدرت نظامی 
و اتمی کره شمالی بوده است چنان که چند روز پیش نیز 
کره شــمالی از یکی دیگر از موشک های بالستیک جدید 

خود رونمایی کرد که...

3

اقتصاد

رکود زیر سایه گرانی
 در بازار خودرو

فعــاالن بازار خودرو در حالی از رکود ســنگین حاکم بر 
این بازار ســخن می گویند که علی رغم نبود مشتری و 
فروشنده، قیمت ها هر روز باالتر می رود و نرخ های جدید 

دهان به دهان می چرخد، اما معامله ای ثبت نمی شود.
برخی کاربران با ثبت ســوژه ای با عنوان »آیا داشــتن 
خودرو رؤیایی دست نیافتنی است؟« خواستار کنترل بازار 
خودرو و مدیریت آن شــدند. در ایــن مورد باید بگوییم 

بازار خودر...

3

اقتصاد

تیغ دولبه ارز برای 
بازار سرمایه

بازار ســرمایه طی چند هفته گذشته روزهای پرنوسان و 
همراه باسقوطی را تجربه کرده است. این در حالیست که 
این بازار از ابتدای سال ۹۸ رشد بسیار باال و غیرمنتظره ای 
را بــه خود دید که پس از زنده شــدن دارایی های بورس 
بــرای بازار، با هجوم ســرمایه گذاران تــازه وارد و ورود 
نقدینگی به این بازار مواجه شــد.اگر به روند حرکتی دو 
سال گذشته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد از ابتدای روند 

رشد، شاخص تاکنون افت و خیزهای بسیای...

سکان دار شهر زیرزمینی تهران و حومه در گفت و گو با »تدبیرتازه« مطرح کرد:

حرکت بدون توقف متروی تهران 
بر مدار توسعه

12

حمل و نقل
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سیاست

نگاه هفته

چرایی عذرخواهی رهبر کره شمالی

کره شمالی طی این ســالها به نحوی حیاط خلوت چین بوده 
است و در این مدت که این کشور به خاطر تحریم های آمریکا 
و جامعه جهانی منبع قابل توجه و قابل اتکایی نداشته است از 
سوی چین مورد حمایت قرار گرفته است، البته این حمایت ها 
بیشتر در جهت تحکیم قدرت نظامی و اتمی کره شمالی بوده 
اســت چنان که چند روز پیش نیز کره شمالی از یکی دیگر از 
موشک های بالستیک جدید خود رونمایی کرد که برد و قدرتش 

افزایش قابل توجهی نسبت به قبل داشته است.
کره شــمالی در برابر تهدیدات کره جنوبــی به مفهوم پایگاه 
آمریکا در منطقه نه فقط به عنوان کشــور کره جنوبی ایستاده 
است.در واقع چین حیاط خلوت خود که همان کره شمالی است 
را آماده و تجهیز کرده که در برابر آمریکا بایستد و به تهدیدهای 
آن پاســخ دهد، بدون این که خود درگیر شود چراکه درگیری 
مستقیم با آمریکا با سیاست های اقتصاد باز چین که تحقق آن 

نیازمند وجود آرامش در این کشور است، مغایرت دارد.
این پیش بینی وجود داشــت که که چین تا ســال ۲۰۲۵ به 
اهداف اقتصادی که طی این سال ها برای آن برنامه ریزی کرده 
دســت پیدا کند ولی به خاطر اقدامات و سیاســت های فردی 
چون ترامپ، چین زودتر از موعد مقرر از قدرت اقتصادی خود 
در عرصه جهانــی رونمایی کرد و اکنون در این عرصه تنه به 
تنه آمریکا حرکت می کند و در تالش است که به عنوان یک 
هژمون هرچه زودتر پروژه »یک کمربند یک جاده« که همان 
احیای جاده راه ابریشم قدیم است را به نتیجه برساند و از دیگر 
ســو رقابت های جدی را به شکل های مختلف در عرصه های 

سیاسی، امنیتی و اقتصادی با آمریکا آغاز کرده است.
در چنین وضعیتی رهبر کره شــمالی می گوید که من در این 
مــدت هر آنچه را که چین گفته بود اجرایی و عملیاتی کردم و 
این کار باعث شــده که به مردم کره فشار آید و مردم در این 
کشــور از نظر معیشتی و اقتصادی در مشکل باشد در حالی که 
چین خود توانســته رفاه و پیشرفت خوبی را برای مردمش به 
ارمغان آورد اکنون رهبر کره شــمالی بــه زبان دیپلماتیک به 
چین می گوید که زمان آن رسیده که به کره امتیازات بیشتری 
بدهــد و می گوید که من به تعهدات خود در برابر شــما عمل 
کردم و اکنون زمان آن رســیده شما به تعهدات خود در برابر 

من عمل کنید.
 رهبر کره شــمالی در این اظهارات اگرچه مردم کشور خود را 
خطاب قرار داده ولی به قول معروف به در گفته تا دیوار بشنود 
و خطاب او در این سخنرانی به چین به عنوان یک برادر بزرگتر 
بوده است که وقت آن رسیده که توجه بیشتری به کره شمالی 

داشته باشد.

 وقتی نان تحریم در تنور مذاکره 
پخته می شود

تا اطالع ثانــوی، هدف اصلــی هر اقدامــی از جانب دولت 
ترامپ انتخاباتی است ولی به فراتر از انتخابات نوامبر هم باید 

نگریست.
تحریم های جدید، بخشی از یک جعبه ابزار بزرگ تر برای وادار 

کردن ایران به مذاکره، قبل از انتخابات ۱۳ آبان است.
ترامپ، ســوق دادن ایران به سمت مذاکره را یک برگ برنده 
بزرگ برای خود می داند و برغم خط و نشان هایی که می کشد، 

جایگزینی برای آن ندارد.
مشــخصاً تحریم ثانویه باقی مانــده بانک های ایران، مکملی 
است برای پیشنهادهای مذاکراتی پشت پرده، که پی در پی به 
ایران می رســد. دولت ترامپ دارد می گوید یا این پیشنهادها را 

بپذیرید یا فشار مرز ندارد.
از حیث محاســباتی اما نکته اساســی این اســت که پذیرش 
مذاکره، به معنای تأیید سیاســت فشــار و ‘هدیه کردن یک 
نتیجه’ بــه آن خواهد بود. در ایران، این مســئله که ‘مذاکره 
سودی ندارد’، به همان میزان مهم است که درک کنیم ‘طرفی 

برای مذاکره وجود ندارد’.
هیــچ کس راســت نمی گوید. هدف پنهان اروپا نگهداشــتن 
ایــران در خوف و رجا و مهار آن تا بعــد از انتخابات امریکا و 
بعد ملحق شــدن به دولت بعدی امریکاست )حتی اگر ترامپ 
برنده باشد(، دموکرات ها در فکرند چطور بازگشت به برجام را 
گروگان بگیرند تا ایران امتیازهای فراهسته ای بدهد؛ اسراییل، 
تیم ترامپ و اعراب هم پیمان تل آویو هم به مذاکره به عنوان 

‘شتابدهنده براندازی’ نگاه می کنند.
کسی برای معامله، و چیزی برای بده بستان وجود ندارد. حتی 
در ایران هم طرفداران مذاکره باور ندارند پای میز بتوان چیزی 
را حل کــرد.در ظاهر می گویند باید زمان خرید اما به واقع در 
اندیشــه احیای کالبد بی جان برجام و تقویت تقاضای سازش 
در انتخابات ۱4۰۰ هســتند.خالصه اینکه هدف اصلی تحریم 
و فشــار، همچنان امید به آغاز مذاکره از جانب ایران است و تا 
وقتی امید دشمن به مذاکره قطع نشود، تحریم و فشار، ‘توجیه’ 

خواهد داشت.
بارها گفته ام و دوباره تکرار می کنم: نان تحریم در تنور مذاکره 

پخته می شود.

اســم احمدی نژاد این روزها بیشتر از همیشه به نامزدی انتخابات 
ریاست جمهوری نزدیک است.

اسمش که می آید معمواًل آدم ها دو دسته می شوند، عده ای تمام قد 
برای دفاع از او و عملکردش می ایستند و برخی هم ابروهایشان را 
به نشانه نارضایتی بهم گره می زنند، با این حال اما این روزها شاید 
بیشــتر از همیشه و بیش از هر فرد دیگر نامش به عنوان یکی از 

نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری مطرح باشد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اســبق کشورمان در سال ۹۶ 
هم عزم آمدن به میدان داشت، اما با عدم تأیید صالحیت از سوی 
شــورای نگهبان مواجه شد؛ موضوعی که عباسعلی کدخدایی در 
گفت وگویی با برنامه »۱۰: ۱۰ دقیقه« باشــگاه خبرنگاران جوان 
مطرح کرد و در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه، گفته می شد اگر 
احمدی نژاد بیاید انتخابات ۹۶ دو قطبی می شــود و از همین رو 
رد صالحیت شــده، گفت: این بحث دیگری است و دالیل عدم 
صالحیت, بحث دوقطبی بودن نیســت، بلکه بحث های دیگری 

است که به موقع اعالم می کنیم.
الهام، ثمره هاشمی یا هیچ کدام؟ ��

صحبتی که از ســوی احمدی نژاد بی پاســخ نماند و او هم در 
واکنش به اظهارات ســخنگوی شــورای نگهبان مبنی بر اینکه 
دالیــل دیگری در خصوص رد صالحیتش مطرح بوده، گفت: نه 
واال؛ می گویند دوقطبی بوده است. او همچنین در پاسخ به اینکه 
دلیل رد صالحیت شما چه بود، می گوید شما می دانید؟ گفت: من 

از اساس بی خبرم و اطالعی ندارم؛ من بی تقصیرم!
حاال چهار سال از آن روزها می گذرد، اما برخی نظیر محمد حسن 
قدیری ابیانه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان معتقدند که 
سفرهای مکرر احمدی نژاد و شعارهایی که به راه می اندازد نظیر 
اینکه احمدی نژاد برگرد، زمینه ســازی طرفدارانش و اظهارات 
مشاور رسانه ای او یعنی علی اکبر جوانفکر مبنی بر اینکه احمدی 
نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ شرکت خواهد کرد، همه 

نشان از تصمیم قاطع او برای حضور دارد.
ترفند انتخاباتی احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری  ��

۱۴۰۰ چیست؟
البته عده ای هم در واکنش به این صحبت ها معتقد بودند که حتی 
در صورت حضور هم محال است که صالحیتش تأیید شود؛ برای 
مثال حجت االسالم قاسم روانبخش، عضو شورای مرکزی جبهه 
پایداری درباره تحرکات اخیــر احمدی نژاد برای ورود به عرصه 
انتخابات، گفت: احمدی نژاد با وجود تالش هایی که انجام می دهد 
ایــن امکان را ندارد که از فیلتر شــورای نگهبان عبور کند؛ زیرا 

پرونده او حتی از آنچه در سال ۹۶ بود، سنگین تر نیز شده است.

ترفند انتخاباتــی احمدی نژاد برای انتخابات ریاســت جمهوری 
۱4۰۰ چیست؟

موضوعی که بســیاری دیگر هم نظیر حســین کنعانی مقدم در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بر آن صحه گذاشته و معتقدند 
که این اقدامات احمدی نژاد در نهایت راه به جایی نخواهد برد و 
چقدر هم سعی بر دیده شدن داشته باشد، بیشتر در افکار عمومی 
نادیده گرفته خواهد شد، پس به نظر, این یک خودکشی سیاسی 

است که بخواهد نامزد انتخابات شود و راه به جایی نخواهد برد.
 اما در این میان اظهار نظر یک روزنامه اصالح طلب بحث را به 

جای دیگری کشاند.
خودش نباشد، یارانش که هستند ��

چندی پیش بود که روزنامه اعتماد نوشــت »چنانچه احمدی نژاد 
مجوز حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ را دریافت نکند، 
این احتمال وجود دارد که با حمایت از یک نامزد اجاره ای، شورای 

نگهبان را دور بزند و در تشکیل دولت آینده سهیم شود.«
موضوعی که حسین کنعانی مقدم فعال اصولگرا هم در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان آن را تأیید کرده و در این باره گفته 
اســت: احتمااًل احمدی نژاد در انتخابات تأیید صالحیت نشده و 
آرای خود را به ســبد یکی از نامزدهای مدنظرش منتقل خواهد 
کرد. یکی از ســایت های خبری هم در تأیید آن اینگونه نوشــته 
که نگاهی به اندک افــراد باقیمانده در کنار احمدی نژاد حکایت 
از آن دارد اگر او نخواهد به ســبک ۹۶ پشت چهره های جنجالی 
قرار گیرد، تنها دو چهره هستند که شانسی برای تأیید صالحیت 

شدن دارند.
غالمحسین الهام و مجتبی ثمره هاشمی، نام هایی که شاید  ��

بیشتر از آن ها بشنویم
حجت االسالم امیری فرد مشاور و ریاست شورای فرهنگی و امام 
جماعت مسجد ســلمان نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدی 
نژاد گفته بود که شک ندارم که برای انتخابات ریاست جمهوری 
۱4۰۰ می آید و پیش بینی می کنم مانند ســال ۹۶ که دست در 
دســت بقایی برای انتخابات ثبت نام کرد، این بار همراه با آقای 
الهام وارد این رقابت ها خواهد شــد. او در ادامه گفته اســت که 
احتمال تأیید صالحیت شدن الهام وجود دارد، اینطور که من رصد 
می کنــم آقای الهام تنها چهره نزدیک به احمدی نژاد اســت که 
احتمال تائید صالحیت شدن را دارد و از آنجا که او تا امروز درباره 
تخلفات و رفتارهای محمود احمدی نژاد سکوت کرده می تواند او 
را معرفی کند و پشت سر او قرار بگیرد.بنابراین اگر تمام فرض های 
مطرح شــده در این گزارش را صحیــح در نظر بگیریم می توان 
نتیجه گرفت که احمدی نــژاد احتمااًل درصدد ورود به انتخابات 
بوده، اما شانسی برای این موضوع نخواهد داشت، از همین رو نیز 
یک ترفند انتخاباتی را به کار خواهد برد، حاال شاید بد نباشد که 

به ســوابق این دو فرد که نامشان در باال مطرح شد هم نگاهی 
بیاندازیم.

اگر خودش نباشد، هیچکس نیست ��
غالمحسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در سال های 
۱۳۸4-۱۳۸۸ بــود و در مرداد ۱۳۸۹ به عنوان مشــاور حقوقی 
احمدی نژاد منصوب شد. در آذر ۹۱ الهام مجدداً سخنگوی دولت 
احمدی نژاد شــد و تا انتهای ریاســت جمهوری او در این سمت 
باقی ماند. عالوه بر این معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
ریاســت جمهوری، وزارت دادگســتری و ریاست ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز از دیگر ِســمت های غالمحسین الهام در دوران 
ریاست جمهوری احمدی نژاد و از نزدیک ترین افراد به او بوده است.

الهام، ثمره هاشمی یا هیچ کدام؟ ��
مجتبی ثمره هاشمی هم از جمله افرادی است که ظاهراً در دولت 
نهم نفوذ بسیار زیادی بر روی رئیس دولت داشته است؛ او پس از 
انتخابات سال ۸4 به عنوان مشاور ارشد احمدی نژاد انتخاب شد و 
در تمام سفرها یکی از همراهان اصلی بود، در همان زمان مدتی 
به عنوان معاون وزیر کشور فعالیت کرد و ریاست ستاد انتخابات 

کشور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشت.
الهام، ثمره هاشمی یا هیچ کدام؟ ��

در جریان انتخابات ریاســت جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸؛ ثمره 
هاشمی ریاست ستادهای مردمی احمدی نژاد را بر عهده گرفت و 
نقش گسترده برای پیروزی محمود احمدی نژاد ایفا کرد. وی در 
پشت صحنه مهم ترین مناظره های تلوزیونی احمدی نژاد حضور 
پر رنگی داشــت و پس از انتخابات به عنوان دستیار ارشد رئیس 
جمهور انتخاب شــد. اما هر چقدر نزدیکی اسفندیار رحیم مشایی 
به رئیس جمهور پررنگ تر می شــد، حضور و نقش آفرینی ثمره 
هاشــمی کم رنگ تر می شــد؛ به گونه ای که در دو سال آخر کار 

دولت دهم ثمره هاشمی به مهره ای در پشت پرده تبدیل شد.
با این وجود اما محمدزارع فومنی فعال سیاســی اصالح طلب در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان نظر دیگری را مطرح کرد 
مبنی بر اینکه اگر احمدی نژاد این دوره هم تأیید صالحیت نشود 
از هیچ یک از نامزدهای دیگر هم حمایت نخواهد کرد، موضوعی 

که در انتخابات مجلس هم شــاهد آن بودیم و سبک رفتاری و 
گفتاری او به خوبی این را نشــان داده اســت، موضوع حضور با 
دو معاونش هم داســتان دیگری بود، زیرا آنها خودشان مایل به 
نامــزدی بودند. او در ادامه گفته اســت که به نظرم احمدی نژاد 
اصاًل نامزد نخواهد شد، زیرا پالس هایی که به سمت او می رود به 
این معناست که خودش هم می داند رد صالحیت خواهد شد، پس 

اصاًل پا به این عرصه نخواهد گذاشت.
موضوعــی که وقتی وهاب عزیزی فعال سیاســی اصولگرا با آن 
مواجه شد گفت در صورتی که احمدی نژاد احراز صالحیت نشود، 
بهترین توصیه این اســت که با یکی از دو جناح، دولت اشتراکی 
تشکیل دهد؛ بدین صورت که با ایجاد تعامل با یکی از گزینه های 
تائید صالحیت شده پایگاه اجتماعی خود را پای صندوق های رأی 
بیاورد، البته به شرطی که نامزد نیابتی و شریک سیاسی خود را قبل 
از اعالم صالحیت ها مشــخص نکند؛ با این ابتکار مشارکت مردم 

در انتخابات باال رفته و مشروعیت انتخابات افزایش پیدا می کند.
عزیزی خاطرنشــان کرد که احمدی نژاد در چندسال اخیر نشان 
داده در حوزه سیاســی مرد چرخش های ۳۶۰ درجه بوده و اگرچه 
فرد غیرقابل پیش بینی اســت، اما در شرایط خاص می شود با او 
به توافق رسید، کما اینکه در اردوگاه اصالح طلب ها محمد جواد 
ظریف شریک سیاســی خوبی می تواند برای احمدی نژاد باشد؛ 
این شــرایط ایده آل اصالح طلب ها بوده و یک فرصت مناسبی 
ایجاد می کند که شانس خود را امتحان کنند، به شرطی که قبل 
از اصولگراها با احمدی نژاد به توافق رســیده و تشــکیل دولت 
مشارکتی بدهند. او در ادامه گفته است که در اردوگاه اصولگرایان 
نیز محمد باقر قالیباف می تواند شریک سیاسی احمدی نژاد برای 
تشکیل دولت اشتراکی باشــد، مستند به این که تعداد کثیری از 

یاران احمدی نژاد با پرچم قالیباف وارد مجلس یازدهم شدند.
با در نظر گرفتن تمامی این فرضیه ها و احتماالت حاال شاید تنها 
زمان بتواند پاســخ این پرسش را بدهد که در نهایت چه کسی پا 
به میدان ریاســت جمهوری ۱4۰۰ خواهد گذاشت؛ احمدی نژاد، 
یارانش و یا هیچ کدام؟ باید منتظر بشــینیم و ببینیم که زمان و 

شرایط چگونه پیش می رود.

آیا احمدی نژاد در مسیر پاستور قرار می گیرد؟

نقشه راه احمدی نژاد برای 1۴۰۰ 
فاطمه تورانلو

 نتایج نظرســنجی موسســه گالوپ که روز سه شــنبه منتشر شد، 
نشــان داد که اشتیاق مردم آمریکا برای شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰، بیش از میزان عالقمندی آن ها در سال های ۲۰۱۶ 
و ۲۰۱۲ است؛ شــرایطی که باعث شده تا هر دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه نسبت به شــانس پیروزی شان در انتخابات ۱۳ آبان 
امید داشته باشند. در نظرســنجی های سراسری بایدن دموکرات از 
ترامپ جمهوریخواه جلوتر است اگرچه رقابت آنها در نظرسنجی های 
مربوط به ایاالت محل رقابت نزدیک تر اســت. مجموع تعداد آرای 
زودهنگام یا پســتی از ۲۰۰4 تا ۲۰۱۶ بیش از دو برابر شده و از ۲۵ 
میلیون به ۵۷ میلیون رسیده است و در حالی که در ۲۰۰4 یکی از هر 
پنج رأی در انتخابات را به خود اختصاص می داد در ۲۰۱۶ دو رأی از 

هر پنج رأی انتخابات را به خود اختصاص داده است.
نظرســنجی دانشگاه مانموث حاکی است جو بایدن نسبت به دونالد 
ترامــپ در ایالت مهم و تعیین کننده پنســیلوانیا بیش از ۱۲ درصد 
پیشــی گرفته و موفق به کســب ۵4 درصد حمایت رأی دهندگان 
شــده است. این رقم برای ترامپ به کمتر از 4۲ درصد رسیده است. 
بایدن در نظرسنجی ماه گذشته تنها 4 درصد نسبت به ترامپ پیشی 

گرفته بود.
به نظر می رســد برگزاری نخستین مناظره انتخاباتی تأثیر مهمی بر 

افزایش پیشتازی بایدن نسبت به ترامپ داشته است.
در حالی که میزان حمایت افــکار عمومی در این ایالت از بایدن در 
زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا باالتر است ولی در زمینه مدیریت 

امور اقتصادی، ترامپ حمایت بیشتری را جلب کرده است.
نتایج نظرسنجی یو اس ای تودی-دانشگاه سوفلوک نیز حاکی است 
که بایدن و ترامپ در ایالت فلوریدا رقابت سخت و تنگاتنگی دارند.

در تازه ترین نظرسنجی سیان ان نیز آمارها حاکی از برتری بایدن بر 
ترامپ است. طبق این نظرسنجی جو بایدن با کسب ۵۷ درصد آرا در 

برابر 4۱ درصد از رقیبش ترامپ پیش است.
اما طبق یک نظرســنجی دیگر که موسسه دموکراسی آن را منتشر 
کرده اســت شــانس ترامپ برای پیروزی از حمایت 4۶% و بایدن 
از حمایت 4۵% برخوردار اســت. طبق این نظرســنجی ترامپ در 
ایالت های چرخشــی نیز با اختالف 4 درصدی از بایدن پیش است. 
از این رو در انتخابات ۲۰۲۰ نقش ایالت های چرخشــی مهم خواهد 
بود. آمارها نشان می دهد هر دو حزب بزرگ در این ایالت ها شانس 
خوبی دارند و می توانند پیروز شوند، این ایالت ها شامل ویسکانسین، 

پنسیلوانیا، میشیگان، آریزونا و فلوریدا هستند. در این میان، ترامپ و 
بایدن به ویژه بر ایالت هایی که رأی دهندگان بیشتری دارند تمرکز 

کرده اند.
روند انتخابات آمریکا به چه صورت است؟ ��

 بیش از ۲۰۰ میلیــون آمریکایی برای انتخاب رئیس جمهور جدید 
فراخوانده شده اند. سن شرکت فعال در رأی گیری در این کشور ۱۸ 
سال اســت. برای رأی دادن، شهروندان باید در یکی از ۵۰ ایالت یا 
منطقه کلمبیا اقامت داشته و در لیست انتخابات ثبت نام کرده باشند. 
آمریکایی های ســاکن خارج از ایاالت متحده نیز مجاز به رأی دادن 

در ایالتی هستند که آخرین بار در آن زندگی کرده اند.
سیســتم انتخاب رئیس جمهوری ایاالت متحده به این ترتیب کار 
می کند: رئیس جمهور )و معاون اولی که وی انتخاب می کند( توسط 
مجمع گزینندگان )کالج الکترال( که ۵۳۸ رأی دارد، انتخاب می شود. 
هر کدام از ۵۰ ایالت و پایتخت واشــنگتن دی ســی، بسته به تعداد 
جمعیت آنها، بین سه تا ۵۵ رأی دهنده را به این مجمع می فرستند. 
طبق این تقســیم بندی حدود ۵۵ رأی دهنده از کالیفرنیا، ۲۹ رأی 
دهنــده از فلوریدا و ۳ رأی دهنده از آالســکا در این مجمع حضور 
می یابند.قاعده کلی بر این اســت: نامزدی که برنده آرای مردمی هر 
ایالتی شــود، همه آرای الکترال آن ایالت را نیز دریافت می کند، اما 
همیشــه هم اینطور نیست. در مجموع کسی رئیس جمهور می شود 

که بیش از ۲۷۰ رأی الکترال را از آن خود کند.
از حال عمومی ترامپ چه خبر؟ ��

ترامپ به تازگی از بیمارستان والتر رید مرخص شده و روند درمانی را 
در کاخ سفید ادامه می دهد. این موضوع سبب شده تا پزشکان زیادی 
نسبت به اقدام او هشدار دهند. در تازه ترین مورد مدیر مؤسسه ملی 
آلرژی و بیماری های عفونی فدرال آمریکا هشــدار داد که پزشکان 
باید هر لحظه منتظر وخامت حال رئیس جمهور آمریکا باشند. آنتونی 
فائوچی گفت: همانطور که هنگام بیرون آمدن ترامپ از بیمارستان 
قابل مشــاهده بود، وی خوب به نظر می رسید. مسئله اینجاست که 
وی هنوز در روزهای اولیه این بیماری اســت و بر کســی پوشیده 
نیست که اگر نگاهی به دوره بالینی افراد بیندازید، برخی اوقات، بعد 
از گذشــت پنج تا هشــت روز از بیماری، شما شاهد برعکس شدن 
شــرایط خواهید بود. برعکس شدن به مفهوم رو به وخامت رفتن و 

به دردسر افتادن است
این در حالیست که پزشکان ترامپ می گویند رئیس جمهوری آمریکا 

بعد از بازگشت به کاخ سفید بعد از سه روز ماندن در بیمارستان هیچ 
عالئم ویروس کووید-۱۹ را نشان نداده است و وضعیت سالمتی او 
عموماً »بسیار خوب« است.از سویی سناتورهای آمریکایی معتقدند 
که دولت ترامپ شیوع کرونا در کاخ سفید را پنهان کرده است آنان 
از دولت این کشور به دلیل پنهان کاری عامدانه درباره شیوع کرونا در 

کاخ سفید انتقاد کردند.
آخرین خبرهای انتخاباتی؛ ترامپ: فاســدترین انتخابات را در  ��

پیش رو داریم
به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
دستور داد اسناد مربوط به دخالت روسیه در انتخابات از حالت طبقه 

بندی خارج شود.
بر این اســاس، ترامپ دســتور داد تمام اســناد مربوط به تحقیق 
درباره دخالت احتمالی روســیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۱۶ آمریــکا و همچنین ایمیل های هیالری کلینتون، رقیب وقت 
دموکراتش از طبقه بندی خارج شــود. ترامپ در این باره در صفحه 
شــخصی خود در توییتر نوشت: مدت ها پیش تمام اطالعات مربوط 
به رســوایی فریب از ســوی روســیه را از حالت طبقه بندی خارج 
کردم. متأســفانه )برخی( افراد برای کشور بسیار ُکند عمل کرده اند، 
به خصوص که این بزرگترین جرم سیاســی در تاریخ کشــور ما به 
شــمار می آید. اقدام کنید!دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا یکی از موضوعاتی پرمناقشه در چهار سال گذشته 
میان دو حــزب دموکرات و جمهوریخواه بوده اســت. هنوز هم دو 
حزب اصلی آمریکا مدعی دخالت هــای خارجی به نفع نامزد رقیب 
خود هســتند.ترامپ که در ماه ها هفته های اخیــر بارها فرار به جلو 
کرده و بحث تقلب گســترده در انتخابــات را مطرح کرده در توئیت 

تازه ای مدعی شد:
۱۱ هزار نفر از ساکنان ایالت کارولینای شمالی به طور ناصحیح فرم 
ثبت نام برای رأی دهی در انتخابات را دریافت کرده اند. همچنین در 
منطقه لس آنجلس ایالت کالیفرنیا ۲ هزار رأی دهنده برگه های رأی 
گیری معیوب به دستشان رسیده است که بی تردید می خواستند به 
من رأی دهند. از این موارد به طور گســترده در ایالت های مختلف 
دیده می شــود. این انتخابات فاســدترین انتخابات در تاریخ آمریکا 
خواهد بود.بحران کرونا یک چالش لجستیکی برای برگزار کنندگان 
انتخابات ایجاد کرده اســت. از آنجا که ســازماندهی انتخابات تابع 
ایالت ها است و نه دولت فدرال، انتخابات در هر ایالتی بسیار متفاوت 

با دیگری خواهد بود. ماه ها هر دو حزب در مورد انجام رأی گیری 
پســتی بحث کرده اند. این اختالف در اوج تــالش ترامپ برای به 
تعویق انداختن انتخابات بود که حتی جمهوری خواهان نیز بالفاصله 
آن را رد کردند. دموکرات ها اســتدالل می کنند که نقل و انتقال تا 
محل رأی گیری برای بســیاری از مردم غیر قابل تصور اســت و 
ایستادن در صف برای ســاعت ها می تواند خطرناک باشد. آن ها به 
سنت رأی گیری پستی در چندین ایالت اشاره می کنند. از سوی دیگر 
ترامپ معتقد اســت که رأی گیری پستی خطر دستکاری و تقلب را 
بــه همراه دارد و صراحتاً بیان می کند که عالقه ای به حضور میزان 
باالی رأی دهندگان ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ این 
میزان ۵۶ درصد بود.ترامپ در توئیتی دیگر نیز پیشــتازی بایدن در 
ایالت پنســیلوانیا را زیر سؤال برد و نظرسنجی ها در این خصوص را 
دروغ دانســت و گفت که او در این ایالت برنده خواهد شد.در خبری 
دیگر ترامپ گفت وگو بر ســر الیحه یاری به آســیب دیدگان بر اثر 
پاندمــی کرونا را قطع کرد و آن را به »پس از پیروزی در انتخابات« 
محول ساخت. به گفته ترامپ گفت وگو بر سر مشوق های اقتصادی 
که با حزب دموکرات جریان دارد، نافرجام بوده است. ترامپ در پیامی 
توییتری گفت به زیردستان خود دستور داده است که مذاکرات را تا 

رسیدن به موعد انتخابات سوم نوامبر قطع کنند.
در آن ســو جو بایدن نامزد ریاست جمهوری دموکرات ها گفت، در 
صورت ادامه ابتالی دونالد ترامپ به کووید-۱۹ مناظره بعدی با این 
رئیس جمهوری باید لغو شــود. تیم بایدن تدابیر احتیاطی برای عدم 
ابتالی او به این بیماری را افزایش داده اســت. وی پس از برگزاری 
کمپین انتخاباتی در پنسیلوانیا به خبرنگاران گفت: اگر او هنوز کووید 
داشته باشد، ما نباید مناظره داشــته باشیم. نمی دانم االن وضعیت 
رئیس جمهور ترامپ چطور است. نمی دانم وضعیت او چیست. قطعًا 
مشتاق هســتم که با او مناظره داشته باشــم اما فقط امیدوارم که 
تمام پروتکل ها رعایت شود.پس از این اظهار نظر سخنگوی کمپین 
ترامپ در واکنش به اظهارات بایدن گفت: ترامپ در سالمت خواهد 
بود و بــه آنجا خواهد رفت. بایدن نمی تواند از زیر آن شــانه خالی 
کند و حافظان او در رســانه ها نمی توانند او را پوشش دهند. توصیه 
استراتژیست ها جمهوری خواه: از کرونا به عنوان یک سالح سیاسی 
استفاده کنید طبق یک کتاب جدید استراتژیست های ارشد جمهوری 
خواه به اعضای این حزب توصیــه کرده اند که از ویروس کرونا به 
عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنند. به گزارش اکسپرس، پس از 
ترخیص ترامپ از بیمارســتان و بی اهمیت جلوه دادن پروتکل های 

بهداشتی از سوی او بار دیگر بحث برانگیز شده است. 

ابوالفضل خدائی استفاده از سالح کرونا در فاسدترین انتخابات تاریخ آمریکا

مهدی محمدی *

سید جالل ساداتیان

نقد هفته

ترامپ: اگر پیروز شوم اولین تماس 
تلفنی ام از ایران خواهد بود!

رئیس جمهورآمریکا بار دیگر ادعایی انتخاباتی را درباره ایران 
مطرح کرد.

دونالــد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شــب گذشــته در جمع 
هوادارانش در استفورد ایالت فلوریدا باز هم از اقدام یک جانبه 
 دولتش برای خروج از توافق هسته ای دفاع کرد و گفت: من از 
توافق هســته ای فاجعــه بار دولت قبلی خارج شــدم.ترامپ 

بــاری دیگر ادعای انتخاباتــی اش را مبنی بر تمایل ایران به 
مذاکــره با آمریکا در صورت پیروزی او در انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۲۰۲۰ آمریکا تکرار کرده و گفــت: احتماال اولین 
تماس تلفنــی ای که پس از پیروزی در انتخابات دریافت می 
کنم از ایران باشــد که بسیار مشــتاق یک توافق هستند،  به 
دلیل این که میزان تولید ناخالص داخلی آن ها زیر ۲۸ درصد 
است.بر اساس این گزارش،  ادعای انتخاباتی ترامپ در حالی 
مطرح می شــود که مقامات کشورمان تا کنون تاکید کرده اند 
یپــش از این در چارچوب برجام)توافق هســته ای( مذاکراتی 

طوالنی برای دســت یافتن به توافقی چند جانبه داشته اند که 
آمریکا نیز بخشــی از آن بود. اکنون با وجود خروج آمریکا از 
توافق هسته ای و اعمال تحریم های متعدد اقتصادی تنها در 
صورت بازگشت آمریکا به این توافق و در چارچوب آن با این 
کشور مذاکره خواهند کرد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان در این باره به شبکه راشا تودی گفته بود که با وجود 
ســختی های بسیار در مسیر مذاکراتی که به توافق هسته ای 
منجر شد،  حاضر نیست این توافق را به خاطر رضایت شخصی 

کسی از بین ببرد.
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اقتصاد

طرح دوباره مسکن استیجاری روی میز 
شهرداری و دولت

چراغ سبز دیروز حناچی و اسالمی، مسکن استیجاری را که سالهاست 
بر ســر زبانها افتاده به اجرا نزدیک کــرد؛ هرچند هنوز توافقنامه یا 

قراردادی در این زمینه به امضا دولت و شهرداری نرسیده است.
احداث مسکن استیجاری به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن 
از زمان مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح 
شد. با این حال به دلیل وجود مخالفتها با احداث خانه های کوچک 
متراژ کــه عمدتا از طرف برخی کارشناســان و نمایندگان مجلس 

عنوان می شد، طرح مجال اجرا به خود نگرفت.
با اســتعفای عباس آخوندی و آمدن محمد اسالمی از سال گذشته 
رایزنی دولت و شهرداری برای ســاخت خانه های استیجاری آغاز 
شــد. روز ۳۰ تیرمــاه ۱۳۹۸ یکی از موضوعات مورد بررســی در 
جلســه شورای عالی مســکن با حضور رییس جمهور، احداث خانه 
های کوچک متراژ به قصد اجاره بود. اواخر ســال گذشته هم برخی 
مسئوالن شهرداری از لزوم احداث خانه های ۲۵ تا 4۰ متری سخن 
گفتند. این طرح در ادامه با مخالفت برخی مسئوالن و کارشناسان را 
در پی داشــت که معتقدند نباید الگوی مصرف را به زندگی در خانه 
های کوچک عادت داد. این کش و قوس تا آنجا ادامه پیدا کرد که 
در هفتــه های اخیر دیگر صحبتی از احداث واحدهای ۲۵ متری به 
میان نیامد. به هر حال دیروز محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه پایش اطالعات انرژی ساختمان 
از آمادگــی وزارتخانه متبوعش برای ارائه زمین های ۹۹ ســاله به 
سازندگان مسکن استیجاری خبر داد و گفت: به سازندگانی که برای 
دهک های پایین خانه می سازند می توانند زمین ۹۹ ساله به صورت 
۱۰ ساله از ما خریداری کنند. آیین نامه این مصوبه را به دولت بردیم 

تا اقساط زمین را از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یابد.
اســالمی این را هم گفت که متراژ این خانه ها ۳۰ متری نیســت و 

ساخت مسکن برای ما همان الگوی ۷۵ متری است.
پیروز حناچی، شــهردار تهران هم که بارها آمادگی شهرداری برای 
احداث مسکن استیجاری را اعالم کرده امروز در این مراسم یک بار 
دیگر بیان کرد: آمادگی داریم تا با همین تسهیالتی که به سازندگان 
داده می شــود، در صورت پرداخت این تســهیالت به شهرداری، با 
امکانات خودمان اقدام به ســاخت مسکن استیجاری کنیم. او البته 
این را هم گفت که  قانونا در این زمینه وظیفه ای نداریم، ولی اعالم 
آمادگی کرده ایم که شــهرداری می تواند در این خصوص ساخت و 
ساز کند. وزارت راه و شهرسازی از اواخر سال گذشته و برای کمک 
به کنترل بازار اجاره برنامه اجاره داری حرفه ای را دســتور کار قرار 
داد. پروانــه اصالنی -  مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی - با بیان بر اینکه ســاخت واحدهای استیجاری توسط 
بخش خصوصی و با حمایت دولت، طرحی میان مدت اســت، گفته 
بود: هم اکنون پروژه های مسکونی نیمه تمام و تمام شده هستند که 
قابلیت الحاق به طرح اجــاره داری حرفه ای را دارند. در این بخش، 
پیشنهاد می شــود تا بخش خصوصی واحدهای ساخته شده و یا در 
حال تکمیل خود را با دولت تهاتر کند و با ارایه واحدهای مسکونی، 

از دولت زمین برای احداث واحدهای جدید بگیرد.

رشد ۲درصدی اقتصاد ایران در سال 
آینده

اکونومیست در آخرین برآورد خود از اوضاع اقتصاد ایران پیش بینی 
کرد اقتصاد ایران پس از رشــد منفی ۱۲درصدی در ســال جاری 
به شــرط مهار کرونا با رشــد مثبت ۲درصدی در سال آینده مواجه 
شود.»واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست« پیش بینی می کند که 
تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در ســال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با رشــد 
منفی ۱۲ درصدی مواجه شــود، مسئله ای که یکی از دالیل آن در 
اختالل گسترده در فعالیت اقتصاد به خاطر بحران کرونا نهفته است. 
اکونومیســت این نکته را در آخرین به روزرســانی گزارش کشوری 
ایران که مختص ماه آگوست ۲۰۲۰ است مطرح کرده است. در این 
گزارش آمده که انتظار می رود نرخ تورم ســال ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد 
برسد، اما با یافتن روزنه های جدید برای تجارت و افزایش خریداران 
نفت ایران، نرخ تورم طی سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲4 به طور متوسط 

به ۱۵,۵ درصد کاهش یابد.

رکورد سرویس دهی همزمان همراه 
اول به 6۰ میلیون مشترک

از رکورد ســرویس  اول  همراه 
دهــی همزمان بــه ۶۰ میلیون 
مشترک خبر داد. به گزارش اداره 
ارتباطات  شرکت  ارتباطات  کل 
سیار ایران، همراه اول به عنوان 
نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن 

همراه کشــور توانسته با تعیین چشــم انداز »تبدیل شدن به یکی از 
رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشــمند با 
هدف توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال«، سرویس دهی شبکه اش 
را بیش از پیش ارتقا دهد. طبق جدیدترین آمارها، با ظرفیت سازی 
صورت گرفته در سال های اخیر، تعداد سرویس گیرندگان همزمان از 
شــبکه همراه اول از مرز ۶۰ میلیون مشترک گذشته است که حدود 
۷۱ درصد از جمعیت کشور را شامل می شود. سرویس دهی همزمان 
همراه اول در سال ۱۳۹۶ برای حدود 4۸ میلیون مشترک انجام شده 
که در ســال جاری نسبت به ســال مذکور حدود ۲۵ درصد افزایش 
داشــته است. همچنین طبق این گزارش، در سه ماهه نخست سال 
جاری، همراه اول به دلیل ظرفیت ســازی صورت گرفته در شبکه و 
پوشش گســترده، میزبان بیش از ۸ میلیون مشترک ایرانسل و ۳,۵ 

میلیون مشترک رایتل بوده است.

رویداد

فعاالن بــازار خودرو در حالی از رکود ســنگین حاکم بر این بازار 
ســخن می گویند که علی رغم نبود مشتری و فروشنده، قیمت ها 
هر روز باالتر می رود و نرخ های جدید دهان به دهان می چرخد، اما 

معامله ای ثبت نمی شود.
برخی کاربران با ثبت سوژه ای با عنوان »آیا داشتن خودرو رؤیایی 
دست نیافتنی است؟« خواســتار کنترل بازار خودرو و مدیریت آن 

شدند.
در این مورد باید بگوییم بازار خودرو این روزها در حالی قیمت های 
نجومــی را تجربه می کند که معامله ای صــورت نمی گیرد و بازار 
تقریباً قفل شــده اســت. در حال حاضر قیمت های مختلفی برای 
فروش خودرو در بازار ارائه می شــود، به طوری که بین قیمت یک 
خــودرو از مغازه ای به مغازه ای دیگر و از بــازار تا فضای مجازی 
فاصلــه زیادی وجود دارد. با این وجود، هر دســتگاه پراید ۱۳۱ در 
بازار به طور متوســط ۱۲۷ میلیون تومان قیمت می خورد هر چند 
در فضای مجازی و ســایت ها قیمت باالتری نیز برای این خودرو 

ارائه می شود.
همچنین قیمت هر دستگاه سایپا ۱۱۱ در بازار حدود ۱4۷ میلیون 
تومان اســت. در مورد پژو 4۰۵ معمولی نیــز باید به قیمت ۲۱۸ 
میلیــون تومانی این خودرو در بازار اشــاره کنیم. قیمت پژوپارس 
نیز حدود ۲۵۵ میلیون تومان و رانا ۲4۵ میلیون تومان اســت و هر 
دســتگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۲4۲ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ 

تیپ ۵ با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می شود.
معامالت در بازار خودرو، صفر شد ��

قیمت خودرو در بازار در شــرایطی با نوســان نرخ ارز باال و پائین 
می شود که بررسی ها حاکی از قفل شدن بازار و عدم معامله خودرو 
اســت. در این خصوص سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو با بیان اینکه طی دو ماه گذشــته همکاران ما معامله ای در 
بازار خــودرو انجام نداده اند، گفت: تعداد معامالت در بازار به نقطه 

صفر رســیده به طوری که با قیمت های بــاالی فعلی، خریداری 
برای خودرو وجود ندارد و در عین حال، فروشندگان نیز دست نگه 

داشته اند و قیمت ها بر روی کاغذ باال و پائین می شود.
وی ادامه داد: رکود کامل بر بازار خودرو کامل اســت، این رکود از 
اواخر شهریورماه آغاز شده و فعاًل معامله ای در بازار انجام نمی شود. 
به همین دلیل قیمت خودرو به صورت واقعی مشــخص نمی شود 
و فقط عده ای پیگیر پرسیدن قیمت خودروها برای ارزیابی دارایی 
خود هســتند. در نتیجه زنگ خور مغازه ها زیاد است، اما وقتی یک 
خودرو در فضای مجازی آگهی می شــود، هیچ معامله ای برای آن 

صورت نمی گیرد.
مؤتمنی ادامه داد: با قیمت های فعلی هیچ کس جرأت خرید خودرو 
ندارد و بعید می دانم در یک ماه گذشته حتی یک معامله خودرو در 

بازار انجام شده باشد.
پیش بینی ریزش یکباره بازار خودرو ��

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو پیش بینــی کرد همانطور که 
قیمت خودرو به طور نجومی باال رفته، دچار ریزش خواهد شد زیرا 
در حال حاضر قیمت ها واقعی نیست و متقاضی برای خرید خودرو 

در بازار وجود ندارد.
به گفته وی، قیمت پراید تا یک ماه پیش در بازار حدود ۹۸ میلیون 
تومان بود که حاال باالتر از این رقم رفته، در حالی که این قیمت ها 
منطقی به نظر نمی رســد زیرا خودرو یک کاالی مصرفی است و 

نباید به کاالی سرمایه ای تبدیل شود.
موتمنی همچنین با اشــاره به عرضه خودرو توسط خودروسازان و 
خرید و فروش قولنامه ای خودروهایی که سند آنها در رهن شرکت 
خودروســاز است، گفت: این اقدامات از نظر حقوقی اشتباه است و 
نباید انجام شــود اما در مورد خودروهایی که سند آنها یک سال در 
رهن شرکت خودروساز است بیشتر شاهد انجام معامالت قولنامه ای 
در بازار هستیم.وی با اشاره به هزینه باالی نمایشگاه داران خودرو، 

گفت: افرادی که نمایشگاه اجاره کرده اند برای پرداخت هزینه های 
خود طی ماه های آینده با مشکالت جدی روبه رو خواهند شد زیرا 

درآمدی در بازار ندارند.
باال و پایین بازار خودرو با نوسان نرخ ارز ��

مصطفی احمدی، یکی از فعاالن بازار خودرو نیز در مورد وضعیت 
بازار گفت: قیمت خودرو به طور لحظه ای با نوســان نرخ ارز باال و 

پائین می شود ولی فروشی صورت نمی گیرد.
وی بــا بیان اینکه همه چیز به ثبات نرخ ارز بســتگی دارد، گفت: 
اگر نرخ ارز ثبات نداشته باشد نمی توانیم بگوییم که بازار خودرو یا 

بازارهای دیگر کنترل می شوند.
وی گفت:  با افزایش نــرخ ارز، قیمت خودرو نیز در بازار باال رفت 
ولی طی یک هفته ای که شاهد کاهش نرخ ارز بودیم قیمت خودرو 

در بازار ریزش کرد و دوباره با رشد نرخ ارز، خودرو نیز گران شد.
احمدی همچنین با اشاره به تأثیر فضای مجازی در قیمت سازی 
بازار خودرو، گفت: در سال ۹۶ خودروی آزرا با قیمت ۷۰۰ میلیون 
تومان خرید و فروش می شــد اما وقتی یک سایت اعالم کرد که 

این خودرو ۹۵۰ میلیون تومان می ارزد، قیمتش در بازار باال رفت.
وی تأکید کرد: برای منطقی شدن بازار خودرو عالوه بر ثبات نرخ 

ارز باید فضای مجازی نیز کنترل شود تا از قیمت سازی جلوگیری 
شود.
دستور وزیر صنعت برای جمع بندی راهکارهای کنترل بازار ��

بازار خودرو در حالی نابســامان است که رزم حسینی وزیر صنعت 
در روزهای نخســت حضورش در وزارت صنعت، با تشکیل کمیته 
خودرو بر لزوم کنترل بازار خودرو تاکید کرد. همچنین در جلســه 
هفته پیــش کمیته خودرو به منظور بررســی شــرایط موجود و 
راهکارهای پیشنهادی برای ســاماندهی بازار خودرو تشکیل شد، 
وزیر صنعت دســتور داد راهکارهای ســاماندهی بازار خودرو جمع 

بندی شود.
در این جلسه ضمن بررسی شرایط موجود و راهکارهای پیشنهادی 
برای ســاماندهی بازار خودرو، رزم حســینی دستور داد در فضای 
کارشناسی و با بهره گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحب نظران 
این حوزه به ویژه مجلس شــورای اســالمی و تشکل ها، پیشنهاد 

نهایی جمع بندی و ارائه شود.
حاال مردم منتظرند تا ببینند وزیــر جدید و مدیران وزارت صنعت 
و شرکت های خودروســاز چگونه با نابسامانی بازار خودرو برخورد 

می کنند و چه راهکارهایی برای حل معضل بازار ارائه می شود.

قیمت هایی که فقط دهان به دهان می چرخد

رکود زیر سایه گرانی در بازار خودرو

کمیته سیاســت گذاری خودرو در جلســه اخیر خود تصویب کرد 
قیمت گذاری خــودرو، تا زمانی که طــرح مجلس برای عرضه 
خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت 

مصرف کنندگان منتقل شود.
کمیته سیاســت گذاری خودرو در جلســه اخیر خود تصویب کرد 
قیمت گذاری خــودرو، تا زمانی که طــرح مجلس برای عرضه 
خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت 

مصرف کنندگان منتقل شود.
در آخرین جلســه کمیته سیاست گذاری خودرو که توسط وزارت 
صمــت و با حضور برخی نمایندگان کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس و طراحان طرح »عرضه خودرو در بورس« برگزار شــد، 
خودروسازان تاکید داشــتند با توجه به اینکه زیان آنها روزانه در 
حال افزایش اســت و طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس 
مدتی زمان می برد تا نهایی شــود، فعــاًل تصمیمی عاجل برای 
کاســتن از زیان خودروسازان و بهبود شــرایط تولید اتخاذ شود. 

براین اساس، آن ها درخواست داشتند که قیمت حاشیه بازار مبنای 
فروش خودروســازان قرار بگیرد که این درخواســت با مخالفت 

نمایندگان مجلس مواجه شد.
اما کمیته سیاســت گذاری خودرو تصویب کرد تا زمانی که طرح 
مجلس نهایی شــود، قیمت گذاری خودرو از شــورای رقابت به 
»هیــأت تعیین و تثبیت قیمت ها« در ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. قرار است این مصوبه برای 

تائید به شورای هماهنگی سران قوا ارائه شود.
مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به حیطه قیمت گذاری خودرو فراهم آمد. در این جلســه بنا شــد 
تا نهایی شــدن طرح نمایندگان مجلــس مبنی بر عرضه خودرو 
در بــورس کاال، هیأت تعیین و تثبیت قیمت ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، به جای شــورای رقابت به 
قیمت گذاری بپردازد. دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان 

به واسطه روند صعودی هزینه های تولید است.

رییس صندوق بین المللی پول در آخرین اظهارات خود گفت: 
با وجود اینکه وخامت شــرایط اقتصاد جهانی نسبت به ابتدای 
سال کاهش یافته اما هنوز راه درازی برای رسیدن به وضعیت 
مطلوب در پیش است. صندوق بین المللی پول همچنان بهبود 

نسبی و ناهموار را در سال ۲۰۲۱ پیش بینی می کند.
به گــزارش رویترز، کریســتالینا جورجیــوا، رییس صندوق 
بین المللی پول گفت: »به نظر می رسد وخامت اوضاع اقتصاد 
جهانی نسبت به ماه ژوئن کمتر شده باشد و صندوق بین المللی 
پول در پیش بینی بازده اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰، بازنگری 
کند.« جورجیوا در ســخنرانی خود در دانشــکده اقتصاد لندن 
گفــت: »پیام اصلی من این اســت: اقتصــاد جهانی از عمق 
این بحران در حال بازگشت اســت.« وی در ادامه بیان کرد: 
»اما این فاجعه به پایان نرســیده اســت. در حال حاضر همه 

کشــورها با چیزی که من آن را »صعــود طوالنی« می نامم، 
مواجه هستند  صعودی دشوار، طوالنی، ناهموار و نامطمئن که 

مستعد عقب نشینی نیز است.«
این صندوق در ماه ژوئن پیش بینی کرد که تعطیلی های ناشی 
از ویروس کرونا، ســبب ســقوط 4,۹ درصدی تولید ناخالص 
داخلی جهانی می شــود که شدیدترین کاهش را از زمان رکود 
بزرگ در سال ۱۹۳۰ نشان می دهد، و به همین دلیل خواستار 
سیاســت های حمایتی بیشتر از ســوی دولت ها و بانک های 
مرکزی شد.صندوق بین المللی پول، پیش بینی بازنگری شده 
خود را هفته آینده، در جلســات ساالنه کشورهای عضو که به 

صورت آنالین برگزار می شود، منتشر خواهد کرد.
جورجیوا گفت: صندوق بین المللی پول همچنان بهبود نسبی و 
ناهموار را در سال ۲۰۲۱ پیش بینی می کند. در ماه ژوئن، این 
صندوق رشد جهانی در ســال ۲۰۲۱ را ۵,4 درصد پیش بینی 

کرد.

کاهش وخامت اوضاع اقتصاد جهان نسبت به ابتدای شیوع کروناقیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می شود؟

تیغ دولبه ارز برای بازار سرمایه

بازار ســرمایه طی چند هفته گذشــته روزهای پرنوســان و همراه 
باسقوطی را تجربه کرده است. این در حالیست که این بازار از ابتدای 
سال ۹۸ رشد بسیار باال و غیرمنتظره ای را به خود دید که پس از زنده 
شدن دارایی های بورس برای بازار، با هجوم سرمایه گذاران تازه وارد 

و ورود نقدینگی به این بازار مواجه شد.
اگر به روند حرکتی دو ســال گذشته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد 
از ابتدای روند رشــد، شــاخص تاکنون افت و خیزهای بسیای را به 

خود دیده است.
اولیــن عنصر هر بازاری قیمت اســت، عنصری که بازار را به تعادل 
می رســاند. اینجا قیمت باید آزاد باشــد، اما دولت آن را بسته است. 
بازار سرمایه طی این مدت شاهد صف های زیاد بوده و این به دلیل 
دخالت های دولت در قیمت هــا بوده که اجازه نداده قیمت ها از یک 
حدی باالتر برود یا پایین بیاید. همین صف ها همیشــه باعث ایجاد 
هیجان در سهامداران می شد و تجربه نشان داده هرگاه هیجان باال 

می رود، تعقل نیز کنار می رود.
در بازار ســرمایه دیگر کشورها اگر صعود یا سقوطی در سهامی رخ 
دهد، نهایتاً یکی دو ســاعت است و بعد از آن شرایط بازار به شرایط 
معقول باز می گردد. اما بازار ما به شرایط معقول بازنمی گردد، چون 
بازار را بســته ایم و هیجان را به آن تزریق کرده ایم. تزریق هیجان 
به بازار ضدعقالنیت اســت. وقتی بازار هیجانی و روبه باالست، هر 
سهمی را بخرید، سود کرده اید، اما بورس هنگامی با ارزش و عمیق 
می شود که سرمایه شرکت ها افزایش پیدا کند و به مردم سود بدهد.

صرف افزایش قیمت، سهام یک شرکت دارایی مشهودی برای مردم 
ایجاد نمی کند. اینکه ســهام یک شرکت مدام باال برود، بدون اینکه 
ثروت جدیدی خلق شود، فایده ای ندارد و بدون شک این رشد حبابی 

شکست خواهد خورد.

سیاستمداران همیشه دوست داشته اند که بازار سهام مثبت باشد، اما 
هر بازاری قواعد خاص خود را دارد که به راحتی نمی توان چیزی به 
آن تحمیل کرد. متاسفانه برخی به اشتباه اقدام به مقایسه بازار سهام 
ایران و آمریکا کرده اند در حالی که شرایط مشخصات و حتی قواعد 

این دو بازار از اساس با یکدیگر متفاوت بوده است.
ایــن روزها در اطرافمان ایرانیان زیادی را می بینیم که از روند نزولی 
بورس غمگین و ناامید هســتند. ســهامدارانی که صرفــاً به دلیل 
تشویق های دولتمردان و وعده ســودهای آن چنانی سرمایه شان را 
به بازار سرمایه آورده اند و متاسفانه برخی ازآنها تا بیش ۵۰ درصد از 

سرمایه خود را از دست رفته می بینند.
از زمان شــروع اصالح بورس در اواسط مرداد تا به امروز بیش از ده 
هزار میلیارد تومان نقدینگی از آن خارج شده است. این در حالی است 
که در خرداد ماه ورود نقدینگی به بورس تهران روزانه حدود ۷۰۰ تا 
۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده و در تیرماه این عدد تا میلیارد ۳۰۰۰ تومان 

نیز افزایش داشت.
این حجم از خروج نقدینگی که در پی ترس از دســت دادن سرمایه 
رخ داده، در حالی اســت که تمام بازارهای موازی همچون ارز، طال، 
مسکن و خودرو رکوردهای جدید را به ثبت می رسانند و بدون وقفه 

روند صعودی داشته اند.
اصالح ۲۵ درصد شــاخص کل بورس تهران درحالی اتفاق افتاد که 
کاهش قیمت در برخی سهم ها به حدود ۶۰ درصد هم رسیده است.

به نظر می رســد در این چند روز گذشته بازار در حال نمایش تفاوت 
رفتار سرمایه گذاران بین سهام بنیادی و غیربنیادی است. در حقیقت 
می توان این طور بیان کرد که ســهام ارزنده و ســهام پروژه محور 
تفاوت خود را در اینجا نشــان می دهند. طبق عرف بازار ســهم هر 
شــرکتی با توجه به ارزش آن قیمت گذاری می شود، اما ورود حجم 
باالی نقدینگی که وســع خرید سهام را داشت موجب شد در برخی 
موارد قیمت ســهام از ارزش ذاتی آن فاصله داشته باشد. البته نباید 
یادمان برود که کم عمق بودن بازار موجب می شود سهام موجود به 
قیمت باالتری به دست خریداران برسد؛ چراکه نه بازار دوطرفه است 
که ابزار فروش استقراضی برای آن تعریف شده باشد و نه آنقدر عمق 

و گستردگی دارد که حق انتخابی برای سرمایه گذار جدید قائل باشد. 
در زمــان اصالح بازار نیز از یک ســو به جهت قفل بودن پول ها در 
صفوف فروش و از ســوی دیگر ترس نقدینگی برای ورود تا زمان 
خراب شدن قیمت ســهام بازار چشم به راه نقدینگی ماند. متاسفانه 
تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه های اقتصادی کشــورمان و نبود 
هماهنگی های مشهود ما بین آنها موجب بروز مشکالت متعددی در 

بازارهای مختلف شود.
بارها دیدیم که حمایت دولت از یک بازار منجر به ســقوط یک بازار 
دیگر شــود. لزوم اصالح سیاست های دولت در حوزه های اقتصادی 
به منظور ایجاد توسعه پایدار موضوعی با اهمیت است که آثار آن در 

بازار سرمایه نیز به تدریج دیده خواهد شد.
ایجاد اثبات در بازار ســرمایه چه از طریق سیاســت گذاری و چه از 
طریق تزریق نقدینگــی از الزامات گریزناپذیر دولت برای صیانت از 
سرمایه های بزرگ و کوچک فعال در این بخش از اقتصاد بوده و این 
مطلب نه تنها در ایران که در ســایر کشورها و در مواقع بروز بحران 

به وفور دیده شده است.
البته باید دقت کرد کــه تزریق نقدینگی به بورس به معنی حمایت 
غیرمنطقی از قیمت ســهام متورم شده در این بازار نبوده و صرفاً با 
هدف بازگرداندن تعادل و ایجاد شــرایط رفتار عقالیی در بازار باید 

صورت پذیرد.
نکته مهم دیگر این است که حضور دولت در بازار و نقدینگی تزریق 
شده در آن باید به صورت موقت و صرفاً به منظور ایجاد ثبات صورت 
گرفته و به محض برگشــتن شرایط به روال معقول به مرور ازبورس 
خارج شــود. در سال جاری همزمان با رشد منابع مالی جذب شده به 
بازار در کنار رشــد توان سودآوری شــرکت های بزرگ از مهم ترین 
عوامل شــکل گیری مسیر صعوی قیمت سهام و به تبع آن شاخص 

بازار سرمایه بود.
از نیمــه دوم مرداد و با نزول قیمــت دالر از مرز ۲۵ هزار تومان به 
کانال ۲۰ هزار تومان، اولین عامل مؤثر بر سود شرکت های بورسی 
دچار تزلزل نســبی شد و در جایی که ســرمایه گذاری اکثر فعاالن 
بازار در ســودهای کالن بود، فرود فروش سهام شروع شد و روز به 

روز شدت گرفت.
طوری بود که با ضعیف شدن عوال رشد بازار در پنج ماه اول سال ۹۹ 
روند کاهش قیمت سهام نیز شروع شود اما در ادامه و با توجه به رفتار 
هیجانی خیل عظیم سهامداران تازه وارد به بورس، فروش بخشی از 
بازار از دایره محاسبات ارزندگی خارج شد و حالت فروش های ناشی 

از ترس و وحشت زدگی به خود گرفت.
یکی از عوامل مهمی که به رشــد عمومی قیمت ها در اقتصاد کشور 
و در بازارهای مختلف از جمله بازار ســرمایه، ســکه، مسکن و ارز و 
خودرو منجر شــده، همین رشد نقدینگی است و چنانچه در ماه های 
پیش رو شاهد رشد نقدینگی در اقتصاد باشیم، نه تنها رشد قیمت ها 
در بازار ســرمایه که رشد قیمت در تمام بخش های اقتصاد را تجربه 
خواهیم کرد. افزایش نرخ ارز و رســیدن دالر بــه باالی کانال ۲۷ 
هزار تومان و شکسته شــدن قیمت دالر در سامانه نیما و همجنین 
نزدیک شــدن نرخ بازار ازاد با نرخ اعالمی صرافی ملی نشــانی از 
پذیرفتن نرخ های فعلی بازار توسط بانک مرکزی و دولت دارد. بازار 
ارز همیشه برای بورس به عنوان یک قیچی دو لبه عمل کرده است 
از یک طرف می تواند یک موتور متحرکه عالی برای بورس باشــد و 
از ســوی دیگر، رقیب آن برای جذب نقدینگی به حســاب آید. بازار 
ســرمایه یک بازار بزرگ در هر کشور است. این بازار را نمی شود با 
اما و اگر اداره کرد آیا این شایدها را می توان در مقاالت مدل سازی 
کرد؟ اگر این طور اســت، بروند و آن را مدل ســازی کنند زیرا بازار 

جای تجربه آموزی نیست.
اقدامات و سیاست گذاری ها باید مبنا منطقی و اقتصادی داشته باشد، 
اما و اگرها بازار ســرمایه و اقتصاد را به بی راهه خواهند برد. به نظر 
می رسد که در این روزهای پر التهاب سیاست گذاران بایستی کم تر 
حــرف بزنند و دنــدان طمع را برای بهره بــرداری از بازارها به نفع 
خودشان بکشند و اجازه دهند بازار براساس رویه های حقیقی حرکت 
کند. اگر بازار ســرمایه واقعاً بدون پشتوانه واقعی باال رفته باشد، نیاز 
اســت که اصالح شود و ســرمایه گذاران نیز باید با حوصله و وقت 
کافی برای آینده سرمایه هایشــان تصمیم بگیرند رفتارهای هیجانی 

برای بازار سرمایه همچون سم است.

مجید سلیمی بروجنی

مهسا نجاتی

هرج و مرج در بازار سکه و ارز
دالر و سکه رکوردهای ناباورانه ای برجا گذاشتند.

پای گذاشــتن دالر به کانال ۳۱ هزار تومان و ســکه به کانال 
۱۶ میلیــون تومان، رکوردهای جدیدی بودند که دیروز در بازار 
شدند. هر چند این ارقام در پی دو تصمیم بانک مرکزی به ارقام 

پایین تری تنزل کردند.
ارز و طال دیروز رکوردهــای جدیدی ثبت کردند. دالر که این 
روزها مجدد ســیر صعودی گرفته، برای نخســتین بار، پای به 

کانال ۳۱ هزار تومان گذاشت و با بیش از ۱۶۰۰ تومان افزایش 
نســبت به روز شنبه، حدود ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورد. 
اما به گزارش اقتصاد نیــوز، با دو اقدام بانک مرکزی، مجدد تا 
حدود ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان عقب نشست. بانک مرکزی از یک 
سو سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی را از 
۳۰۰ به ۵۰۰ هزار دالر افزایش داد و از ســوی دیگر اعالم کرد 
که روزانه ۵۰ میلیون دالر در بازار به صورت اســکناس عرضه 
خواهد کرد.به موازات تحوالت نرخ ارز، سکه نیز رکورد شکنی 
کرد. دیروز و در شــرایطی که بازارهــای جهانی تعطیل بودند، 

قیمت هر سکه به بیش از ۱۶ میلیون و حدود ۱۶ میلیون و ۵۰ 
هزار تومان ســرک کشید اما در ادامه و همزمان با افت نرخ ارز، 
تا حدود ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان عقب نشست. به گزارش 
تسنیم به نقل از کشتی آرای، با این روند تشدید نوسانات قیمت 
در بازار طال و ســکه، بیشتر معامالت در این بازار دیروز متوقف 
شد و حباب سکه به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسید. 
در همین حال برخی صفحات در فضای مجازی مدعی استعفای 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی شدند که چند منبع خبری معتبر 

این شایعه را تکذیب کردند.
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جامعه

وزیر بهداشت:
خبرهای خوشی از واکسن دارم

وزیر بهداشت با اشاره به شرایط بسیار سخت کرونا و اهمیت رعایت 
موارد بهداشتی و دستورالعمل ها از ســوی مردم، در عین حال درباره 
واکسن کرونا ایرانی گفت: خبرهای خوشی از واکسن دارم و به مدیرکل 
روابط بین الملل دستور دادم به سازمان جهانی بهداشت اعالم کنند که 
ما فازهای مطالعاتی واکسن را تا کجا رسانده ایم. به این ترتیب پیشرفت 
واکسن را به عنوان حرکت عظیم ملی به گوش جهانیان خواهیم رساند.

دکتر سعید نمکی ضمن تبریک روز تولد خواجه حافظ شیرازی و تشکر 
از اصحاب رسانه برای پوشــش خبری مناسب در ایام کرونا گفت:  

بسیار متأســفم که مجبور بودیم امسال اربعین را به شکل متفاوتی 
تجربه کنیم و عشــاق امام حسین )ع( که مشتاق خدمت به زائران 
ایشان بودند، نتوانســتند به زائران خدمت گذاری کنند. اما همکاران 
من به عنوان مدافعین ســالمت از طریق دیگری در بیمارستان ها 
به مردم خدمت کردند. من از تمام دســتگاه های نظارتی و انتظامی 
تشــکر می کنم که در برخورد با کسانی که بدون توجه به توصیه ها 
در حال حرکت به ســوی مرزها بودند، به شکل کوشا عمل کردند 
و از راهپیمایی در سطح شهرها نیز جلوگیری کردند. وی همچنین 
درباره واکسن کرونا ایرانی گفت: خبرهای خوشی از واکسن دارم و به 
مدیرکل روابط بین الملل دستور دادم که به سازمان جهانی بهداشت 

اعالم کنند که ما فازهای مطالعاتی واکسن را تا کجا رسانده ایم. به 
این ترتیب پیشرفت واکسن را به عنوان حرکت عظیم ملی به گوش 
جهانیان خواهیم رســاند. وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر پر 
شدن تخت های بیمارستانی از بیماران کرونا و عدم پذیرش بیماران 
جدید، گفت: به هیچ عنوان چنین نیســت که بیمار جدید پذیرش 
نشــود این به آن معنا نیست که بیمارستانی از پذیرش بیمار معذور 
باشــد. تخت های خالی وجود دارد اما معنایش این نیست که مجاز 
هستیم که بیمار شویم. دو روز گذشته در تهران بیش از ۵۰۰۰ تخت 
بیمارستانی پر شد؛ اما می خواهیم به مردم بگوییم که ضمن آنکه 
نگران بیماری باشند اما اضطراب درمان و تخت را از خود دور کنند. 

نگاه روز
»پیوند مهر« در توس

خراسان رضوی به مشهد بازگشت، برای همیشه؛ در توس و در جوار 
آرامگاه فردوســی بزرگ و اخوان ثالث به خاک سپرده شد تا از این 
خاک و از این سرزمین، شعله های آوازش گرمابخش جان هایی باشد 
که سال ها تشنه »فریاد« ش بودند؛ حاال سه خورشید در یک خاک 

به هم پیوند خواهند خورد.
»مــرغ خوش خوان« ی که جلوه ها داشــت و هنــرش تنها به آواز 
منحصر نبود و از جنبه های بسیاری او را گرامی می داشتند و خواهند 
داشــت که یکی از آن جنبه ها مبحث ادبیات و شعر بود، خسرو آواز 
ایران با صدایش اشــعار حافظ و سعدی و موالنا و... را بیش از پیش 
به مردم شناساند و بسیاری این کار بزرگ او را ستوده اند؛ چونان که 
پرویز مشــکاتیان موسیقیدان و نوازنده شــهیر ایران در جایی گفته 
بود: »گاه فکر می کنم که مردم ما باید بیشــتر شــجریان را دوست 
داشــته باشند چون حافظ، سعدی، موالنا خواجو و هر آنکه را که به 
ســمتش می رود و جلب و جذبش می شود، دقیقاً بغل می کند و او را 
در بغل مخاطب می گذارد و این کار هر کســی نیست و کار سترگ 

و بزرگی است.«
شجریان شعر و موسیقی را با هم در آغوش می کشید و فرم و محتوا 

را با هم به مخاطب هدیه می کرد.
اما در پیام های بی شــماری که برای درگذشــت شجریان داده شد، 
آنچه به وضوح دیده می شود رنگارنگی هنرمندان و کنشگران و افراد 
مختلف جامعه اســت به این معنی که دوستداران شجریان تنها به 
دوستداران موسیقی و آواز محدود نمی شوند و حتی دوستداران او تنها 
به یک جامعه هنری نیز محدود نیستند بلکه شخصیت های سیاسی و 
اجتماعی بسیاری نیز در داخل و خارج از کشور به درگذشت این استاد 
برجسته آواز واکنش نشان دادند که بی شک این واکنش ها نشان از 
شــخصیت و جایگاهی بوده و هست که شجریان در طی سال های 
زندگی خود کسب کرد و این موقعیت کم نظیر و غیر قابل توصیف 
به دلیل حضور او در کنار مردم و همگامی اش با آنها و همچنین درد 
مردم را داشــتن بود که در صحبت ها و آثار او کاماًل نمایان است و 

همین امر او را به شخصیتی خاص در جامعه تبدیل کرد.
ســخن گفتن درباره کســی که هیچ گاه در یک بُعد نزیسته، سهل 
نیســت؛ چگونه می تــوان درباره یــک خوانندهٔ موسیقی شــناِس 
خوشنویس که ساز می سازد و با مردم می سوزد که شعر می خواند و 

با مردم می گرید به آسانی سخن گفت...
شــاید مخلص کالم، صحبت پایانی شهرام ناظری در پیام ویدئویی 
اوســت که پس از خوانش آهنگ به یاد ماندنی و فراموش نشدنی 
»مرغ ســحر« گفت: »محمدرضا شــجریان رفتنی نیست، او برای 

همیشه جاوید و زنده است.«
حاال اســتاد آواز ایران در جوار آرامگاه فردوسی و همسایگی اخوان 
ثالث خواهد خفت، خفتنی که درگیر خاموشــی نیست، فریاد بلندی 

است از جنس مهر...
»گرچه گلچین نگذارد که گلی باز شود

تو بخوان، مرغ چمن! بلکه دلی باز شود«

خبر خوش رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام درباره واکسن و کیت تشخیص 

سریع کرونا

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه مراسم ارسال یک میلیون 
بسته بهداشتی و اقالم دارویی و اعزام کاروان های سیار پزشکی به 
مناطق محروم کشــور، از نهایی شدن مراحل ساخت واکسن کرونا 

توسط محققان جوان این ستاد خبر داد.
آیین آغاز مرحله سوم پویش ملی »احسان سالمت« با هدف ارسال 
یک میلیون بسته بهداشتی و اقالم دارویی و اعزام کاروان های سیار 
پزشــکی به مناطق محروم کشــور برای مقابله با بیماری کرونا، با 
حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، مدیران عامل بنیادهای برکت 

و احسان در نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی برگزار شد.
محمد مخبر در این مراســم با تأکیــد بر اینکه یکی از وظایف تمام 
دستگاه های حاکمیتی ایجاد بستر مشــارکت و نقش محوری برای 
مردم اســت، گفت: اینکه رهبر معظم انقالب اســالمی تأکید دارند 
که مشــکالت از داخل حل می شود به این دلیل است که ابزار حل 
مشکالت خود مردم هســتند و ما در ستاد این را تجربه کردیم که 

گره ها به دست خود مردم باز میشود.
مخبر افزود: ســتاد اجرایی فرمان امام در حوادث مختلف مانند سیل 
و زلزله و حتی کرونا همیشــه جزو اولین دســتگاه هایی بوده که در 
کنار مردم حضور یافته و با تمام قوا برا رفع مشکالت و امدادرسانی 
بی وقفه اقدام کرده اســت.مخبر با اشــاره به تالش محققان ستاد 
برای تولید واکســن کرونا افزود: محققان دارویی ســتاد از ۶ مسیر 
برای ساخت واکسن کرونا اقدام کردند که دو مسیر به مراحل نهایی 
نزدیک شده و چند مرحله تست حیوانی آنها از جمله تست و تزریق 
ویروس بســیار قوی شــده بر روی میمون، با موفقیت انجام شد و 
کارایی واکســن تأیید شد و به زودی تست انسانی هم انجام خواهد 
شد. وی افزود: پس از اینکه واکسن به میمون تزریق شد، هیچ اثری 
از ویروس در این حیوان مشاهده نشد و حتی در پاتولوژی هم اثری 
از ویروس نبود؛ تمامی مستندات ساخت واکسن به وزارت بهداشت 
ارائه شده تا مجوز تست انسانی صادر شود. وی عنوان کرد: خط تولید 
مجهز واکسن کرونا را نیز ســاخته و آماده شده و همزمان با اعالم 
مؤفقیت تست انسانی، افتتاح این خط تولید انجام خواهد شد که در 

این خط تولید بیش از نیاز کشور میتوانیم واکسن کرونا تولید کنیم.

سیمین سلیمانی

محمدرضا شــجریان که روز ۱۷ مهر در ۸۰ ســالگی از دنیا رفت، 
بدون تردید مشــهورترین و از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی 

سنتی ایران بود.
محمدرضا شجریان درگذشت. اما داستان وداع با مردی که نامش 

اعتبار آواز اصیل ایرانی بود، امری ناگهان نبود.
هنوز دقایقی از آغاز ســال نو )سال ۱۳۹۵( نگذشته بود که انتشار 
ویدئویی از اســتاد آواز ایران محمدرضا شجریان جامعهٔ ایران را در 

بهت و حیرت فروبرد.
شــجریان در این ویدئــو نه از کلمهٔ بیماری صحبــت کرده و نه 
به صورت مشــخص به دلیل تراشیدن موی سر و ریزش آن اشاره 
کرده است، اما برای کسانی که پیگیر وضعیت سالمتی این استاد 
موسیقی ایران هستند مشخص اســت که او در این ویدئو دربارهٔ 
بیماری سرطانی صحبت می کند که حدود ۱۵ سال است که همراه 
او شده است. خبر بیماری شجریان که پخش شد، سیل واکنش ها 
از راه رسید. پرویز پرستویی، رامبد جوان، مهناز افشار و چهره های 
مشهوری از این دست که در شبکه های اجتماعی هواداران بسیاری 
دارند هر کدام به شــیوه خود برای او آرزوی ســالمتی کردند اما 
دلنوشته شــبنم مقدمی چکیده حرف های همه شان بود:  »دورتان 
بگردم استاد، می شود این مهمان ناخوانده را جواب کنید؟ مرامتان 
نیســت، می دانم! اما به خاطر ما… شما را به خدا جوابش کنید تا 

غصه مهمان حاال تا همیشه دل ما نشود… افتخار آفاق… خسرو 
خوبان… مهمان را همان جــا بگذارید و بیایید خانه… قدمتان 

روی چشم ما…«
از آن روز بیش از 4 سال تلخ برای دوست داران محمدرضا شجریان 
سپری شد. دیگر صدای او را نشنیدند، کار تازه ای از او بیرون نیامد 
و آنچه شنیده می شد اخبار ناخوشایندی بود که از درمان استاد آواز 

ایرانی به گوش می رسید.
محمدرضا شــجریان یک مهر ۱۳۱۹ در مشهد به دنیا آمد. او که 
میان هوادارانش »خســرو آواز ایران« لقب گرفته بود، هنرمندی 

مردمی بود و خود بر این موضوع تاکید داشت.
او از ســال ها پیش نشــان داده بود که کنار مردم ایســتاده است، 
هنگامی که در اعتراض به کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و فاجعه سینما 

رکس آبادان همراه با محمدرضا لطفی از رادیو بیرون آمد.
عالقه مندان به شــجریان در هر طیفی حضور داشتند و از مردمی 
که با ربنایش روزه شــان را می گشودند تا هنرمندانی که از او الهام 
می گرفتند را شامل می شد. چنانچه اصغر فرهادی که برای نمایش 
فیلم »فروشنده« به کن رفته بود، آنجا از ارادتش به شجریان گفت 
و به خواست او صدای شجریان در کاخ جشنواره کن هم پخش شد.

کارگردان برنده اسکار فیلم »جدایی« در این باره گفته بود: »صدای 
شجریان در مراســم فرش قرمز فیلم »فروشنده« به خواست من 

پخش شــد. همه ما در آن لحظه حس عجیبی داشــتیم که قابل 
توصیف نیست. خوشحالم که توانســتم به این بزرگوار ادای دین 

کنم.«
دو سالی پس از رسانه ای شدن بیماری شجریان، گاهی خبرهایی 
درباره وضعیت نابســامان سالمتی اش به گوش می رسید. همایون 
شــجریان درباره ایــن ماجرای تکراری توضیــح داده بود: »روال 
منظمی وجود دارد و هر از چندگاهی شــایعاتی درباره وخامت حال 
پدر منتشر می شود. بارها گفته ام گزارش حال ایشان را من و برادرم 

رایان از طریق اینستاگرام به اطالع مردم خواهیم رساند.«
البته که این شــایعات را پایانی نبود و هر از گاهی تکرار و تکذیب 
می شدند. اما مشــخص بود که محمدرضا شجریان دوران سختی 

را پشــت ســر می گذارد که در نتیجه درمان بــا روش هایی مثل 
پرتودرمانی بود. بستری شدن شجریان در اسفند ۹۸ با دیگر بارها 
تفاوت داشــت. در حالی که در ایــن طور مواقع همواره همایون با 
تکذیب اخبار ناگوار، هواداران پــدرش را از نگرانی درمی آورد، در 
اســفند ۹۸ با یک توییت همه را در نگرانی فروبرد. مثل همیشــه 
شایعات درباره درگذشت خواننده »مرغ سحر« بسیار بود اما تکذیب 
هم از راه می رســید. مرداد ۱۳۹۹ باز هم شــجریان در بیمارستان 
بســتری شد. این بار هم پس از طی چند روز درمان به خانه رفت 
تا مهر از راه رســید. مهری که زادروز استاد آواز ایران بود و نقطه 
پایان زندگیش هم شد. قلب محمدرضا شجریان، استاد آواز ایرانی، 
پس از چهار سال مبارزه با سرطان، ۱۷ مهر ۱۳۹۹ از تپش ایستاد.

خزان موسیقی ایران در 17 مهرماه رقم خورد

وداع با اعتبار آواز اصیل ایرانی

به بهانه سالمرگ ستاره آسمان موسیقی ایران

فروغی، تنهایی، خودکشی

۱-دو روز بزرگتر از داریوش اقبالی بود و ســه سال کوچکتر از شهرام شبپره! اگر 
نمی شکست حاال همسن محمدباقرنوبخت سخنگوی دولت روحانی بود. اکنون اما 
۱۹ پاییز از آن صبح لعنتی بودار می گذرد. ۱۸ ساله بودم که پر کشید درست سال 
۱۳۸۰. در رشت دانشــجو بودم. درست همان شهری که قرار بود اولین کنسرت 
بزرگش آنجا برگزار شــود. به شــریکش علی فومنی گفته بود: »می خواهم تمام 
عواید این کنسرت را به تیم فوتبال سپیدرود بدهم«. بیخود نبود که فرهاد مهراد 
قهرمان ملی می دانســتش و فوتبالیست بزرگی چون پرویزقلیچ خانی او را بسان 
تختی و دالور موسیقی می نامیدش. قلب صحنه برای دوباره دیدنش تند می تپید 
اما روزهای آخر دستور از تهران رسید که مرغ ما یک پا دارد مجور نمی دهیم که 

نمی دهیم. 
به دوستدارانش بر نخورد اما تاریخ را نمی شود الی زرورق پیچاند؛ فریدون فروغی 
دق نکرد بلکه در ۵۱ سالگی خودکشی کرد. قرص ها کار خودشان را کردند؛ قلبش 

ایستاد و تمام. درست بسان تختی.
۲- پیش از انقالب ممنوع الفعالیت شده بود و هم پس از انقالب. از آن طنزهای 
تلخ تاریخ اســت. او با آن حجم صدای منحصربفرد و معترض و با تمام اعتقادش 
ترانه هایی سیاســی می خواند. سال ۵4 مســعودامینی ترانه ضد حکومتی »سال 
قحطــی« را به او می دهد و فریدون هم می خواند. چندی بعد در الهیجان همین 
ترانه را در میان دانشــجویان منتقد حکومت اجرا می کند. غافل از اینکه ساواک 
خبردار شــده. همین می شــود که مهر دو ســال ممنوع الفعالیتی بر کارنامه اش 
می خورد. البته فریدون معتقد بود مسعود امینی خودش ساواکی بوده و با آنها سر 
بازداشتش ساخت و پاخت کرده. جالب آنکه سال ۵۶ و با اعالم فضای باز سیاسی، 
فریدون همین قطعه »سال قحطی« را منتشر می کند و آب از آب تکان نمی خورد. 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی سرود معروفی می سازد با ترجیع بند: »اهلل اهلل تو 
پناهــی بر ضعیفان یا اهلل...« که عالوه بر خودش بعدتر هاتف هم آن را می خواند 
و تا همین چند سال پیش هم از صداوسیما پخش می شد. هاتف که با این سرود 
معروف شــد به جبهه ها رفت و حوالی سال ۶۲ به تهران برگشت، نارضایتی اش 
را چمدان کــرد و رفت به لس آنجلس پی خوانندگی. فریدون اما همین جا ماند. 

همچنان تنها همچنان افسرده.
۳-خیلی درد دارد فریدون فروغی باشــی، برای گرفتن مجوز حتی سیگار را ترک 
کنی و مجبور باشــی برگه عدم اعتیادت را زیربغل بزنی و پله های وزارت ارشــاد 
را بــاال و پایین بــروی. تازه بعدش هم برگردند بگویند این که هیچ، شــنیده ایم 

بهایی هستی و نمی توانیم به تو مجوز بدهیم. اینجاست که دنیا روی سرت خراب 
می شود. هرچه قسم و آیه هم می آوری کسی حرفت را باور نمی کند. مخبرها آمار 
غلط داده اند. ظاهراً دوســت دختر دوران نوجوانی در شیراز، بهایی بوده و رفت و 
آمدهای چند ساله فریدون به آن حوالی این شک را پررنگ کرده که نکند او هم 
بهایی است. خودش هم با شنیدن این حرف ها از کوره در می رفت و می گفت: »به 
من می گویند که اگر مجوز می خواهی، باید در رسانه ها اطالعیه بدهی که بهایی 

نیستی. آخر من چرا باید برای چیزی که نیستم، اطالعیه بدهم؟!«
4-نمی دانم دهه ۵۰ چه خبر بود که این اعتیاد لعنتی دســت از ســر ستاره های 
آســمان موسیقی برنمی داشت. فرهاد که به خیابان ها افتاد و داریوش منزوی شد 
و فریدون هم آلوده. همین زهرماری باعث شــد دو بار در دهه شــصت به زندان 
بیفتد. یکبار زندان کچویی و یکبار هم قــزل حصار. نمی دانم اگر پدرش کارمند 
اداره دخانیات نبود آیا بازهم روزی یکی دو پاکت سیگار دود می کرد؟ چقدر هر سه 
خواهــرش این برادر ته تغاری را ناز دادند که اگر دود را کنار بگذاری برایت فالن 
می کنیم و بسیار. اما گوشــش بدهکار این حرف ها نبود. ازدواج هایش هم دوامی 
نداشــت و روح سرکش فریدون را پناهگاه نمی بود. ســال ۵۱ با گلی فتوره چی 
ازدواج کرد که به دوسال هم نکشید و فکر می کنم سال ۷۳ با سوسن معادلیان که 
این یکی هم بیشتر از سه سال به درازا نکشید. برای فریدون تنها همدم همیشگی، 
مادرش بود و بس. هم او که با مستمری بازنشستگی و اجاره طبقه پایین منزلش 
در تهــران پارس خرج او را هم می داد. هم او که ســه دختر زایید و نذر کرد بچه 
چهارمش پسر شود که شد. هم او که ۱۰ صبح ۱۳ مهر ۱۳۸۰ زار می زد »فریدونم 
رفت، پســرم مرد...« و هم او که بعد از این مرگ دوام نیاورد، آنقدر غصه خورد تا 

دق کرد و رفت پیش تنها پسرش. مادر است دیگر، مادر.

بازتاب

سکوت »فرهنگســتان زبان و ادب پارسی« در قبال درگذشت 
یکی از برجسته ترین و محبوب ترین خدمت گزاران و پشتیبانان و 
مرّوجان زبان و ادب فارسی هم مایهٔ شگفتی است و هم نیست.

بی اعتنایی فرهنگستان به درگذشت شجریان؛ مایهٔ شگفتی است 
یا نه؟!

)مایهٔ شگفتی( هست چندان که میالد عظیمی پژوهش گر زبان و 
ادب فارسی نوشته است:

»محمدرضا شجریان تنها یک موسیقی دان و آوازخوان یکتا نبود. 
او از بزرگ ترین و کارآمدترین حامیان زبان و ادبیات فارســی در 
روزگار ما بــود. به این معنا که یک عمر بــا انتخاب و خواندن 
اشعار خوب فارســی، مرّوج زبان و ادب فارسی و خادم فرهنگ 

ایرانی بود.
 شــجریان همواره بر اهمیت انتخاب شــعر خوب تأکید کرد و 
کوشید شعرهای خوب بخواند. مجموعاً هم توفیق فراوان داشت. 
با کیمیای جاذبهٔ هنرش توانســت در عصر عسرت شعر و ادب 
کهن، ســالیق نوجو و ســنت گریز را نیز با میراث ادب فارسی 

مرتبط بدارد.
مردم در پرتو هنر شجریان با شعر سعدی و حافظ و موالنا و عطار 
و شاعران برجستهٔ معاصر انس گرفتند. ذهن و زبان شان آراسته و 

گرانبار از شعر فارسی شد. و این باب تا دیر و دور گشوده خواهد 
بود. خدمت شجریان به زبان فارسی مستمر و مستدام است.«

چنان که او به درســتی اشاره کرده خســرو آواز ایران »نه فقط 
در ایران مردم و بخصوص نســل های جــوان را با زبان و ادب 
فارســی پیوند داد که به پشــتوانهٔ هنرش مبلغ و پشتیبان زبان 
و ادبیات فارســی در جهان و بخصوص کشــورهای قلمرو زبان 
فارســی بود و پیام های تسلیت همزبانان افغان و تاجیک جایگاه 

فراملی شجریان را نشان می دهد.«
با این حال فرهنگســتان زبان و ادب پارسی خود را به ندیدن یا 
نشنیدن زده یا شــاید توجیه کنند موضوع به عرصهٔ هنر خاصه 
موسیقی و طبعاً فرهنگستان هنر مربوط است حال آن که چنان 

که اشاره شد شجریان فراتر از آواز و موسیقی بود.
باری، فرهنگســتان زبان و ادب فارســی نه تنها پیام نداده و بی 
اعتنایی کرده که تارنمای آن نیز اشــاره ای نکرده و به روی خود 

نیاورده است!
بی اعتنایی فرهنگستان به درگذشت شجریان؛ تعجب کنیم یا نه؟!

در عین حال )مایهٔ شــگفتی( نیست چون ریاست فرهنگستان با 
کسی است که سیاست و مصلحت را بر ادبیات ترجیح می دهد و 
هر چند اهل نثر و شعر است اما صبغهٔ سیاسی )از جنس معطوف 

به قدرت و نه کشــف حقیقت( او می چربد و به همان دلیلی پیام 
نداده که روزنامهٔ همفکر خبر درگذشــت اســتاد آواز ایران را بر 
خالف دیگر رســانه ها در صفحهٔ نخســت نیاورده و کم اهمیت 

شمرده است.
باز )مایهٔ شگفتی( هست چون رییس آن با حکم رییس جمهوری 
منصوب می شــود و از دولت بودجه می گیرد و بودجه همان پول 

مردم است و مردم این خنیاگر را دوست داشتند و دارند.
و نیســت چون رییس جمهوری ســابق که مورد عالقهٔ رییس 
فرهنگســتان بود با فرهنگستان هنر و علوم هم برخورد سیاسی 
داشت و رییسان آن ها را تغییر داد و رییس فرهنگستان ادب هم 

به همان راه می رود.
و البته هست چون فرهنگستان تنها رییس آن نیست و جمعی از 
چهره های شــاخص فرهنگی عضو پیوستهٔ آن اند و با این عنوان 
می توانستند و هنوز هم می توانند اطالعیه صادر کنند و شجریان 
را از منظر ادبیات بستایند البته اگر بیم توبیخ آقای حداد را نداشته 

باشند!
و نیست چون تا بوده همین بوده و چنان که پیش تر نوشتم معیار 
ســتایش نزد اینان، میزان کرنش است و شجریان اهل کرنش 

نبود.

با این همه ســکوت فرهنگستان زبان و ادب پارسی و به تعبیر 
درست تر بی اعتنایی رییس آن در قبال رخدادی چنین خسارت بار 

از اجر و ارج محمد رضا شجریان نمی کاهد اگر نیفزاید!
روزی روزنامه نــگاری به بهانهٔ حضور حــداد عادل در انتخابات 
ریاست جمهوری نوشته بود او ۱۲ میلیون رأی دارد. نیم میلیون 
برای خــودش و ۱۱ ونیم میلیون هم برای رقیب یا رقبا! به این 
اعتبار ســکوت و بی اعتنایی تشــکیالت متبوع ایشان، جایگاه 
اجتماعی شجریان فقید را روشن تر می سازد و محبوبیت افزاست 

نه محبوبیت زدا.
نمی خواهم »هســت« و »نیست« های باال را ادامه دهم اما این 
اتفاق یادآور ســخنی از دکتر محمود سریع القلم است که وقتی 
ســخنرانی یا صاحب منصبی در حضــور اهل فن به دانش آنان 
طعنه می زند آنچه بیشــتر مایهٔ تعجب است سکوت مستمعین و 

ادامهٔ حضور آنان است و این که جلسه را ترک نمی کنند.
با این نگاه اعضای ارشــد فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز نه 
به یاد شجریان که در پاس داشت شخصیِت خودشان و به صفت 
حقیقی خود نیز آیا نمی توانند پیام بدهند یا برای این کار هم باید 

از غالمعلی حداد عادل اجازه بگیرند؟!
صدایی انگار می آید! برای کــه پیام بدهیم؟ برای او که خود به 

تنهایی یک فرهنگستان بود؟!
منبع: عصرایران  

بی اعتنایی فرهنگستان به درگذشت شجریان مهرداد خدیر 

نیمانوربخش

نقطه وصل

برای استاد محمدرضا شجریان
۱- »جدایــی نادر از ســیمین«، با هر متر و 
معیاری، فیلِم بزرگ ِدوران ِماست. فیلمی که 
واقعیت و روح زمانه اش را بی کم وکاســت 
و به شــیواترین شــکِل ممکن بیان می کند. 
ســاده انگارانه ترین برداشــت از ایــن فیلم، 
محدود دانستِن آن به فیلمی خانوادگی است. 
رویی ترین چیزی ست  و  این، ســطحی ترین 
که از این معادله پیچیده و کالِف ســهمگین 
و درهم تنیــده زندگِی ایرانــی در این فیلم 
می تــوان دید. در عمق- جایی که فیلم واقعًا 

به آن تعلق دارد- »جدایی...« فیلمی درباره »ایران« اســت. ایرانی که عماًل دوپاره شده. 
تاکید بر واژه »جدایی« )که هم در عنوانِ فارســی و هم در عنوانِ بین المللی آن مهم ترین 
واژه محســوب می شود( بیش از پیش بر این ویژگیِ آن اشاره می کند. »جدایی...« داستاِن 
جدایی و انشــقاِق یک ملت اســت. ملتی از دو طبقه و فرهنگ و دیدگاه که هر کدام نگاه 
خود را به زندگی دارند و این نگاِه مســتقل، از جمع شدن شان جلوگیری می کند. برای این 
دو جریان، زندگی در کنار هم، فهمیدِن حرِف هم، کنار آمدِن با هم، امکان ناپذیر اســت و 
فیلم هم به درســتی با همین کشمکش آغاز می شود تا بگوید این دو جریان، در حالی که 
ظاهــراً در یک خانه و زیرِ  یک ســقف زندگی می کنند، چقــدر از هم دورند و چقدر نقطه 

اتصال شان سست و بی رمق شده است.
۲- این یک ســمِت قضیه اســت. اما فیلم، سمت دیگری هم دارد. این که در تاریک ترین 
لحظاِت این زندگِی از هم پاشــیدِه جدا شــده، شاید بتوان هنوز یک نقطه وصل، یک فهِم 
مشترک، یک وجه اشتراک پیدا کرد. چیزی که هنوز بتوان آن را متعلق به هر دو دانست. 

و فکر می کنید فیلم چه پیشــنهادی به این پرسش می دهد؟
۳- در یکی از ســکانس های مهمِ  فیلم، ســیمین در حاِل جمع کردن وســایلش است. او 
دارد آخرین مایملکش را از این خانه می برد و آنجا را – شاید- برای همیشه ترک می کند. 
می رسیم به آخرین چیزی که برمی دارد و بردِن آن را به زبان می آورد: »من این شجریانو 

بردم.«
4- شــجریان، محمدرضا شجریان، آخرین نقطه اتصاِل این مردِم پاره پاره شده است. تنها 
چیزی که دو جریاِن مخالِف هم در این ملک به آن دل داده اند و حتی وقتی همه چیزشان 
را از هم جدا کرده اند، این شجریان است که ماِل هر دوی آن هاست. تنها چیزی که شاید 

هر دو الزم دارند تا نســخه ای از آن برای خودشان داشته باشند.

شاهرخ دولکو
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

حوادث

عروس و داماد جوان که مدت زیادی عاشق یکدیگر 
بودند، بعد از مراسم عروسی در طی اتفاقی جانشان 
را از دست دادند. یکی از بهترین اتفاقات ممکن که 
می تواند برای هر یک از مــا در طول زندگی چند 
ده ساله مان رخ دهد، ازدواج با فرد مورد عالقه مان 
می باشــد که از بدو آشــنایی با وی، نحوه زندگی، 
آرزوها و مسیر زندگی قبلی کاماًل تغییر پیدا می کند 
و بیشتر به سمت زندگی جدیدی که تاکنون تجربه 
نکرده ایم، عالقمند می شــویم. اما این اتفاق برای 
زوج جوان آمریکایــی به نام های » هارلی مورگان 
» ۱۹ ســاله و » ریانون بودریائوکس » ۲۰ ساله در 
طی مدت زمان بسیار کوتاهی رخ داد. از قرار معلوم 
این زوج جوان که بعد از انجام مراسم های مربوطه 
خود، ســوار بر اتومبیل آرزوهای خود می شوند و در 
طی مســیر خانواده های این زوج در پشت آنها در 

حال حرکت بودند.
شــرایط همان گونه که پیش بینی می شــد، پیش 

نرفت! آن ها در اتوبان ۵ الینه در حال حرکت بودند 
که یــک کامیون که یک تراکتور به آن وصل بود، 
از پشــت با اتومبیل این زوج جوان برخورد می کند 
که نتیجه آن هم از دســت دادن کنترل اتومبیل و 
چپ شدن اتومبیل در حاشیه اتوبان شد و این اتفاق 
زمانی رخ داد که خواهر و مادر هارلی دقیقاً در پشت 

آنها در حال حرکت بودند.
مــادر هارلی در مصاحبه ای با » KFDM » گفت:« 
من مرگ کودک خودم را مشاهده کردم. من تمام 
تالشم را کردم که پسرم را از اتومبیل بیرون بیاورم... 
این تصویری اســت که در بقیه زندگی من وجود 

خواهد داشت. من آنرا فراموش نخواهم کرد...«
این زوج جوان گویا از گذشته عاشق یکدیگر بودند 
که متاسفانه دقیقاً ۵ دقیقه بعد از عروسی و تصادف 
شدیدی که تجربه کردند، جانشان را از دست دادند 
و راننده کامیون دستگیر شده است و هم اکنون در 

حال بررسی دقیق توسط پلیس می باشد.

ســاخت ویالی الکچری با فروش اموال 
مسروقه دســت ۳ تبهکار تهرانی را فاش 
کرد. رئیــس پایگاه یکــم پلیس آگاهی 
تهــران از دســتگیری ۳ ســارق منزل و 
کشف ۱۵ فقره ســرقت خبر داد و گفت: 
متهمان با فروش اموال مســروقه در کنار 
دریا ویالی الکچری ساخته اند. سرهنگ 
کارآگاه »علی شــریفی« گفت: در اواخر 
خرداد ماه چند پرونده با موضوع ســرقت 
منزل توســط یک باند حرفه ای دریافت و 
تیمی از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت 
منزل پایگاه یکم پلیس آگاهی مسئولیت 
پرونده را بر عهده گرفتند و برای کشــف 
موضوع بــه محل های ســرقت مراجعه 
و تحقیقات پلیســی را آغــاز کردند. این 
مقام انتظامی افزود: در تحقیقات پلیســی 
به دســت آمد، فردی به اســم رمضان با 

همدستی برادرش رضا و یکی از دوستانش 
به اسم ســیامک باند تبهکاری تشکیل و 
به ســرقت منزل می پردازند. رئیس پایگاه 
یکم پلیس آگاهی بیان داشــت: با بررسی 
سوابق افراد شناسایی شده مشخص شد، 
هر ۳ متهم سابقه مجرمیت و زندان دارند 
و پــس از آزادی از زندان باند ســرقت از 
منازل شــهروندان را تشکیل داده اند. این 
مقام انتظامی بیان داشت: در مرحله بعدی 
از تحقیقات پلیســی مخفیگاه سارقان در 
تهران  و  شهرستان های شــهریار، رشت 
شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به 
مرجع قضائی منعکس شد. شریفی گفت: با 
هماهنگی قضائی سه متهم در سه عملیات 
مســتقل و همزمان در هشتم مهر ماه در 
مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از آن 
مکان ها تعداد زیادی اموال سرقتی کشف 

شــد. وی با بیان اینکه ســرکرده باند، » 
رمضان« منکــر جرم ارتکابی بود و اظهار 
می کرد، پس از آزادی از زندان توبه کرده 
و دیگر هیچ کار خالفی انجام نمی دهد و 
اموال کشف شــده نیز متعلق به خودش 
می باشــد، افزود: کارآگاهان تصاویری از 
اموال تهیه و برای اطالع رسانی عمومی 
به ســایت نما ارسال می کنند که متعاقب 
آن ظرف ۷۲ ســاعت پس از دســتگیری 
متهمان، مأموران توانمند و پرتالش پایگاه 
یکــم موفق به شناســایی ۱۵ تن از مال 
باختگان در سطح تهران بزرگ می شوند. 
این مقــام انتظامی تصریح کرد: مجدداً از 
ســرکرده باند بازجوئی و به ناچار در این 
مرحله لب به اعتراف گشود و اظهار کرد، 
با آزادی از زندان به همراه برادر و دوستم 
سیامک باند سرقت از منزل تشکیل دادیم 

و برای سرقت از منازل درسطح شهر تهران 
پرسه و پس از شناسایی سوژه و اطمینان از 
عدم حضور صاحبخانه در منزل در ساعات 
پایانی روز از طریق بالکن و تخریب پنجره 
و قفــل خانه ها وارد منازل شــده و اموال 
باارزش منزل را سرقت می کردیم و سپس 
اموال سرقتی از جمله طالجات و جواهرات 
توســط رضا فروخته می شد و پول بدست 
آمده به طور مساوی بین هرسه نفر تقسیم 
وســایر اموال نیز با رضایت همدیگر رد و 
بدل می کردیــم. رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهی گفــت: با اعتراف هر ســه متهم 
و ارتــکاب به ســرقت های متعدد منازل 
مشخص شــد پولی که سارقان از فروش 
اموال مسروقه بدســت آورده اند را صرف 
هزینه ساخت و ساز ویالهای الکچری در 

کنار دریا کرده اند.

مرگ تلخ 
عروس و داماد 
5 دقیقه بعد از 
عروسی!

ساخت ویالی 
الکچری کنار 
دریا با پول 
مردم

بازداشت تبهکار حرفه ای با دستگاه 
مدرن در کالنتری تهرانسر

دســتگاه بیومتریک کالنتری کالهبردار تلفنی تحت تعقیب را 
شناسایی کرد.

 رئیس کالنتری ۱۵۰ تهرانســر از دستگیری کالهبردار تلفنی 
تحت تعقیب پلیس آگاهی اســتان های شمال غربی خبر داد و 
گفت: با اســتفاده از دستگاه بیومتریک کالنتری هویت متهم 

فاش شد.
 ســرهنگ »محمود مالمیر« در توضیح این خبر اعالم کرد: 

شب گذشته تیم عملیات کالنتری ۱۵۰ تهرانسر هنگام انجام 
مأموریت به فردی مبنی بر ســرقت لوازم و محتویات خودرو 
مشکوک می شــوند و پس از دستگیری برای بررسی موضوع 

به کالنتری انتقال می دهند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم هویت خود را فردی 
اعالم کرد که در سیســتم کالنتری قابل شناسایی نبود، گفت: 
برای بررسی دقیق تر ماموران کالنتری فرد مورد نظر را جلوی 
دوربین بیومتریک کالنتری قرار می دهند و سیستم تشخیص 

چهره، هویت واقعی فرد را شناسایی می کند.
ایــن مقام انتظامی گفت: در این بررســی های سیســتماتیک 

مشــخص شــد، متهم با عنوان مجرمانه کالهبرداری تلفنی 
تحت تعقیبپلیس آگاهی یکی از استان های شمال غربی کشور 

می باشد.
کالنتر محله تهرانســر تصریح کــرد: متهم که چاره ای جز به 
اعتراف نداشــت اظهــار کرد، با همکاری اعضــای باندی در 
اســتان شمال غربی کشور از شــهروندان کالهبرداری تلفنی 
می کرده و با اغفال شــهروندان به بهانه خوش حسابی و برنده 

شدن، موجودی حسابشان را سرقت می کرده است.
وی افزود: متهم برای ســیر مراحل قانونی و تحویل به پلیس 

آگاهی خواهان به دادسرا معرفی شد.

بوشــهر دانش آموزی ۱۱ ساله در بندر دّیر بوشهر خودکشی کرده 
اســت آن هم با طناب دار؛ هنوز علت دقیق آن اعالم نشده اما هر 
چه که بوده احساســات مردم را جریحه دار کرده تا آنجا که معلم 
سیدمحمد دل نوشته ای برای او پس از این واقعه تلخ منتشر کرده 
و در آخر هم نوشــته؛ »برای شــاگردم که هیچوقت ندیدمش اما 

شاگردم بود«...
معلم کودک یازده ســالٔه درگذشته در بخشی از دل نوشته اش که 
در فضای مجازی منتشر شده آورده است:« خسته بودم، به خودم 
گفتم دیگــه از تدریس غیر حضوری بدترم داریــم؟ روزگار ازین 
سخت ترم هست؟ داشتم عکس های فعالیت های بچه ها در گروه 
)شاد( را نگاه می کردم تا با پیام ها کلیپ بسازم. پیام سید محمد را 
دیدم که می گفت؛ اجازه گوشی من خرابه، اجازه گوشی من عکس 

نمی گیره، فیلم ارسال نمیکنه...
دیروز آقای مدیر بهم زنگ زد و گفت ســید محمد از دنیا رفته و و 
من االن نشستم پای گروه بدون تدریس، بدون تکلیف... از این به 
بعد کی وسط تدریس ریاضی بپره و بگه من گوشیم خرابه، کی بعد 

از وویسای روخوانی فارسی بچه ها بگه من نمیتونم وویس بذارم
کی بعد از کنفرانسهای مطالعات بچه ها بگه خانم معلم عزیزم من 
چطوری فیلم ارسال کنم؛ االن کی و چطوری منو آروم کنه و االن 
می فهمم که روزگار ازین سخت تر هم هست؛ سخت تر از نداشتن 

گوشی، نداشتن صاحب گوشیه«

درباره صحت و ســقم این متن و اینکه نویســنده آن واقعاً معلم 
نوجوان درگذشــتٔه اهل بندر دّیر باشد اطمینانی وجود ندارد و این 
موضوع همچنان مورد بحث است، چرا که متن فوق امضایی ندارد 

و نام معلم نیز پای آن نوشته نشده است.
آموزش و پرورش اما خودکشــی این دانش آموز به دلیل دسترسی 
نداشتن به تلفن همراه و کالس های مجازی را رد کرده و گفته از 
فروردین ماه یک گوشی توسط مدیر مدرسه در اختیار او قرار داده 
شــده و تا آخرین ساعات پیش از اقدام به خودکشی نیز در شبکه 

شاد فعالیت داشته است.
روابــط عمومی آموزش و پرورش شهرســتان دیر در اطالعیه ای 
صریحاً اعالم کرده است:«دلیل خودکشی دانش آموز دیری، عدم 

دسترسی به تلفن همراه نبوده است.«
با توجه به تحقیق و بررســی های میدانی و جمع آوری مستندات 
مربوط اعالم مــی دارد، نامبرده از روز بازگشــایی مدارس در ۱۵ 
شــهریور ماه تا روز حادثه بنا به درخواست ولی دانش آموز با توجه 
به شــرایط متأثر از کرونا در مدرسه حضور نداشته و کار آموزشی 
خود را از طریق شبکه شاد با تلفن همراهی که توسط شخص مدیر 

مدرسه در فروردین ماه ۹۹ به ایشان اهدا شده بود، انجام می داد.
تا آخرین ســاعات روز حادثه در ســامانه شــاد به صورت فعال و 
در کالس هــای درس مجازی آنالین انجام مــی داده که تمامی 
مستندات، اعم از فایل های صوتی، تصویری و تکالیف و تمرین های 

درسی دانش آموز در گروه درســی موجود می باشد، برخی از این 
مستندات برای تنویر و اطالع افکار عمومی به پیوست می باشد.

ضمنــاً نامبرده جزء دانش آموزان بی بضاعت و کم برخوردار بوده 
که در سال های تحصیلی به صورت مکرر مورد حمایت مدرسه و 
انجمن اولیا و مربیان آموزشــگاه بوده است و خانواده نامبرده این 

موضوع را تأیید می کند.«

از شایعه تا واقعیت خودکشی دانش آموز 11 ساله بوشهری
تحت پوشش سامانه ســجام اطالعات بانکی ۳۰ هزار کاربر هک 
شــد. رئیس پلیس فتا ناجا گفت: بــا اقدامات فنی و قضائی پلیس 
سایبری کشــور، اعضای باند کالهبرداری که تحت عنوان سامانه 
ســجام در کشــور از متقاضیان کالهبرداری می کردند، دستگیر و 
به مراجع قضائی معرفی شــدند. سردار وحید مجید در تشریح این 
خبر اظهار داشــت: ارجاع پرونده های متعدد کالهبرداری به پلیس 
فتا در خصوص شــکایت مال باختگان با ترفند جدید کالهبرداری 
و تجزیه و تحلیل فنی پرونده های مرجوعه مشــخص شد تمامی 
این افراد طی روزهای گذشــته با مراجعه با ســامانه سجام مورد 
ســرقت اطالعات کارت بانکی )فیشینگ( و برداشت غیر مجاز از 

حساب هایشان قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: با توجه به کثرت پرونده های قضائی و پیچیدگی شیوه 
و شگرد مجرمانه، موضوع در کارگروه ویژه پلیس فتا مطرح شد و 
اقدامات فنی و عملیاتی علیه مجرم یا مجرمان با اســتفاده از تیم 

کارشناسان فنی و با تجربه پلیس فتا آغاز شد.
رئیــس پلیس فتا ناجا افزود: در این رابطه رد پای یکی از مجرمان 
در استان زنجان کشف شد و پلیس فتا استان با کنار هم قرار دادن 
سایر شواهد و سر نخ های موجود در پرونده مجرمان ضمن همکاری 
و هماهنگی مناســب با دادستان استان زنجان اقدام عملیاتی برای 
شناسایی و دستگیری سایر مجرمان و متهمان پرونده آغاز شد و در 
این رابطه ۷ مجرم آقا و خانم در استان های مختلف مورد شناسایی 
قرار گرفتند و با انجام اقدامات تعقیب و مراقبت تمامی مجرمان به 

انضمام سر شــاخه اصلی این باند شناسایی، دستگیر و باند مذکور 
متالشی شد.

سردار مجید بیان داشت: اعضای این تیم هفت نفره که دانش فنی 
باالیی در امور رایانه ای و فنی داشــتند با ایجاد سایت جعلی کاماًل 
مشــابه با سامانه ســجام و نیز اقدامات کاماًل حرفه ای در باال نگه 
داشتن سامانه جعلی مذکور در رنکینگ جست و جو گوگل در هنگام 
مراجعه متقاضیان به ســامانه تقلبی و درگاه بانکی جعلی نسبت به 

برداشت غیر مجاز از حساب های مالی متقاضیان اقدام می کردند.
وی خاطرنشان کرد: هنگام دستگیری مجرمان، بانک اطالعاتی از 
۳۰ هزار حساب هموطنان و تعداد ۳ دستگاه خودرو به انضمام ۱۲ 

گوشی تلفن همراه و سه دستگاه لپ تاپ کشف شد.
سردار مجید تصریح کرد: با جمع بندی پرونده های قضائی مرجوعه 
به پلیس فتا کالهبرداری از یک هزار و 4۰۰ نفر از متقاضیان با مبلغ 

بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال محرز است.
رئیس پلیس فتاناجا از هموطنان خواست در صورت داشتن شکوائیه 
قضائی مشابه موارد گفته شده با مراجعه به پلیس فتا محل سکونت 
پیگیر امور قضائی خود باشند و همواره کلیه کاربران فضای مجازی 
در هنگام نیاز با مراجعه به سایت های مشابه به جهت امور ثبت نامی 
به منظور جلوگیری از حوادث مشابه، حتماً آدرس کامل را، خود یا 
به کمک افراد مطلع و مورد اطمینان در نوار آدرس URL وارد کرده 
و هرگز برای دسترسی به سایت های مختلف از سامانه جست وجو 

گوگل استفاده نکنند.

کالهبرداری از 30 هزار ایرانی در قالب سامانه سجام

آگهــی تغییــرات شــرکت نقــش جهــان کیــش آرا بــا 
مســئولیت محدود به شماره ثبت 390672 و شناسه ملی 
 10320414097 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
نام شرکت به مهندسین مشاور نقش جهان کیش آرا تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضا 
هیئت مدیره بین 2 تا 10 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
 ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1017404(

 آگهی تغییرات شــرکت حیات متعادل با مســئولیت محدود 
به شــماره ثبت 290406 و شناسه ملی 10103273768 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرضیه 
پادراد شــماره ملی 0049600958 به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره ومحمدرضا نوروزی دســتجردی شماره 
ملــی 0064613186 به ســمت نائب رئیس و عضو هیئت 
مدیره بــرای مدت نامحدودانتخاب گردیدند و کلیه اســناد 
ومدارک و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و ســفته و 
برات واوراق عادی و اداری شــرکت با امضای مدیرعامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1017405(

 آگهی تغییرات شــرکت سپهر تاج البرز با مسئولیت محدود 
به شــماره ثبت 395477 و شناسه ملی 10320453343 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1399/04/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ســید حســن 
مرتضــوی به کــد ملــی 0940571072 بــا پرداخت مبلغ 
بــه صنــدوق شــرکت در ردیــف  12000000 ریــال 

شــرکاء قرار گرفــت. مجید برات پــور امامقلی بــه کد ملی 
0942487011 بــا پرداخــت مبلــغ 6000000 ریــال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. مهدی اشرفی 
اســکوئی بــه کــد ملــی 0934403198 با پرداخــت مبلغ 
2000000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شرکاء قرار 
گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 20000000 ریال 
بــه مبلغ 40000000 ریال افزایش یافــت و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شــرح فوق اصالح گردید. اسامی ومیزان 
ســهم الشــرکه هریک ازشــرکا پــس ازافزایش ســرمایه: 
مهدی قاســم زاده به کد ملی 0075135558 دارنده مبلغ 
10000000 ریال ســهم الشــرکه علیرضا حســینی به کد 
ملی 5929369917 دارنده مبلغ 5900000 ریال ســهم 
الشــرکه محمود حســنی زاده به کد ملــی 3051910333 
دارنــده مبلــغ 4000000 ریــال ســهم الشــرکه مصطفی 
امیرســرداری گودرزی به کد ملی 0053418281 دارنده 
مبلغ 100000 ریال ســهم الشــرکه ســید حسن مرتضوی 
به کــد ملــی 0940571072 دارنده مبلــغ 12000000 
ریال ســهم الشــرکه مجید برات پــور امامقلی بــه کد ملی 
0942487011 دارنــده مبلــغ 6000000 ریــال ســهم 
الشرکه مهدی اشرفی اسکوئی به کد ملی 0934403198 
دارنده مبلغ 2000000 ریال ســهم الشــرکه تعداد اعضاء 
هیئــت مدیره به 3 نفــر افزایش یافت و مــاده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
 ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1017406(

 آگهی تغییرات شــرکت ابنیه توســعه ســهند با مسئولیت 
ملــی  شناســه  و   323018 ثبــت  شــماره  بــه  محــدود 
10103612936 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 
فوق العــاده مــورخ 1399/03/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان 
تهران - منطقه 16، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر 

تهــران، محله تهرانپارس، خیابان شــهید حســین پورصالح 
)148 غربــی(، خیابان 115 رشــید، پــالک 84، طبقه اول، 
واحــد 1 کــد پســتی 1651743483 تغییر یافــت و ماده 
مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق اصالح گردید. ســازمان 
ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1017407(

 آگهی تغییرات شــرکت حیات متعادل با مســئولیت محدود 
به شــماره ثبت 290406 و شناسه ملی 10103273768 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1397/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمدرضا 
بــا  ملــی:0064613186  شــماره  دســتجردی  نــوروزی 
پرداخــت 100000 ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمره 
شرکاء شــرکت قرار گرفت. و خانم مرضیه پادراد به شماره 
ملــی 0049600958 بــا پرداخــت مبلــغ 900000 ریال 
میزان ســهم الشــرکه خود را از مبلــغ 9000000 ریال به 
مبلغ 9900000 ریال افزایش دادند. ســرمایه شــرکت از 
10000000 ریــال به 11000000 ریــال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. لیست شرکاء و 
میزان ســهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد: مرضیه 
پادراد شــماره ملــی 0049600958 دارنــده 9900000 
ریال -مریم رحمانی شــماره ملــی 0057609144 دارنده 
1000000 ریال -محمدرضا نوروزی دستجردی شماره ملی 

0064613186 دارنده 100000 ریال .
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1017408(

 آگهی تغییرات شــرکت حیات متعادل با مســئولیت محدود 
به شــماره ثبت 290406 و شناسه ملی 10103273768 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم رحمانی به 
شــماره ملی 0057609144 با دریافت کلیه سهم الشرکه 
خود معادل 1000000 ریال از صندوق شــرکت از شرکت 

خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 11000000 ریال 
بــه 10000000 ریــال کاهش یافــت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه 
هر یک پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: مرضیه پادراد 
شــماره ملــی 0049600958 دارنــده 9900000 ریــال 
محمدرضا نوروزی دســتجردی شماره ملی 0064613186 

دارنده 100000 ریال 
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1017409(

 آگهــی تغییــرات شــرکت بهین پتــرو فخر صنعت شــرکت 
ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 425696 و شناســه ملی 
10320784050 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - 
نام شــرکت به » تولیدی بازرگانی بهین پترو فخر صنعت. » 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1017410(

 آگهی تغییرات شــرکت اپراز اندیشــه پارس سهامی خاص 
به شــماره ثبت 347001 و شناسه ملی 10103956766 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/06/1399 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: مهدی بختیاری به شــماره ملی 
3874522415 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره - فاطمه 
فضلعلی به شماره ملی 3978376369 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - احمد منیعی به شماره ملی 3978359741 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بــروات، قراردادها و عقوداســالمی بــا امضاء احمد 
منیعــی به عنوان مدیر عامل و عضــو هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1017412(
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بازار ســرمایه در ایران به دلیل تکانه های شــدید اقتصادی ناشی از 
تحریم ها به ویژه طی دو سال و نیم گذشته، مشخصاً از ابتدای امسال 
با نگاهی منطقی به مبدأ و مقصد نقدینگی ســرگردان در جامعه مورد 
توجه ویژه دولت و به تبع آن مردم قرار گرفت تا بتواند به نوعی اثرات 
مخرب این نقدینگی هنگفت را مدیریت کند. عرضه سهام شرکت های 
بزرگ دولتی، رهاســازی ارزش ســهام عدالت و... از جمله تمهیداتی 
بود که ســعی شد با انجام آن تا حدود زیادی از سرریز نقدینگی مردم 
به بازارهایی چون ملک، ســکه، طال و ارز جلوگیری شده و این پول 
بــا ورود به بورس در خدمت تولید قــرار گیرد. روند رو به تزاید ارزش 
شاخص کل، گرچه در مقاطعی با برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی 
و تصمیمات غیرکارشناسی دچار اختالل شد، اما این مسئله را نباید به 
حساب ناموفق بودن بازار ســرمایه گذاشت، چه، عالوه بر این موارد، 
آنچه بیــش از هر چیز روند رو به جلوی این بازار را تحت تأثیر منفی 
خود قرار داد، اثرات روانی و التهابات عمدتاً غیر اقتصادی بود. حال که 
پس از گذشت بیش از یک ماه از تالطم های وارده، این بازار مسیر خود 
را تــا حدود زیادی پیدا کرده و روی آرامش به خود گرفته، متاســفانه 
برخی شنیده ها حاکی از احتمال برکناری مدیرعامل بورس تهران در 
هفته آینده اســت که همین امر می تواند ثبات در حال شکل گیری را 

دوباره دچار تزلزل کند.

در این خصوص چند مالحظه بسیار مهم وجود دارد:
۱- چنانچه اشاره شد، بورس طی شش ماه گذشته یکی از اصلی ترین 
بازارهای تاثیرگذار بر ارکان اصلی اقتصاد کشور بوده و فراز و نشیب های 
کم سابقه ای داشته است. در شرایط موجود هرگونه تصمیم گیری در مورد 
این بازار به ویژه موضوعاتی که در رویکردهای مدیریتی بازار ســرمایه 
اثرگذار باشــد باید با احتیاط، درایت، دوراندیشی، فارغ از رویکردهای 

سیاسی و... باشد تا مجدداً به یک شوک ناخواسته تبدیل نشود.
۲- به دلیل حساســیت های بازار ســرمایه و اثرگذاری مستقیم آن بر 
شــرایط اقتصادی بخش بزرگی از جامعه با سرمایه های خرد و کالن، 
توجه دشــمن به ویژه رسانه های معاند طی ماه های گذشته به صورت 
مســتقیم معطوف به ایجاد اعوجاج و به هم ریختگی در این بازار بوده 
و حجم عملیــات روانی که برای خارج کردن این بازار از تعادل انجام 

می شود بی سابقه است.
۳- کلیه کارشناســان اقتصادی در کشــور با وجود تاکید بر ضرورت 
هدایت ســرمایه های خرد و کالن به بازار سرمایه و جلوگیری از ورود 
حجم عظیم نقدینگی به بازارهای کاذب و غیر مولد بر این نکته تاکید 
دارند که رشد بازار سرمایه در کشور ما از منطق اقتصادی دقیقی پیروی 
نکرده و از این رو تأثیر عوامل روانی بر نوسانات این بازار می تواند بیش 
از شرایط معمول باشد. از این رو در اتخاذ هر تصمیمی باید شاخص های 
روانی تاثیرگذار بر بازار را حتی بیش از مولفه های مؤثر اقتصادی مورد 

توجه قرار داد و ضمن استفاده مثبت از این عوامل، امکان تأثیرپذیری 
بازار از عوامل روانی و غیراقتصادی را به حداقل رساند.

4- بر اســاس موارد ذکر شده و حساسیت هایی که بازار سرمایه با آن 
روبرو است و با وجود مشکالت عدیده ای که مدیران و سرمایه گذاران و 
نهادهای نظارتی طی ماه های گذشته در حوزه تعادل بخشی به این بازار 
با آن روبرو بوده اند و همچنین با چشم پوشی از برخی تصمیم هایی که 
به دلیل ناهماهنگی های اداری و برخی رقابت ها در دستگاه های دولتی 
و حاکمیتــی بروز و ظهور پیدا کرد و اثرات مخربی به دنبال داشــت، 
باید پذیرفت که بازار سرمایه و نقش آن در جذب و هدایت نقدیندگی 
کارنامه نسبتاً قابل پذیرشی داشته و در شرایط پیچیده اقتصادی موجود 
توانســته نقش تعیین کننده ای در عبور کشور از میدان های پرخطری 
که نظام ســلطه برای ایجاد فروپاشــی در اقتصاد کشور تدارک دیده 

داشته باشد.

۵- در این میان و در کنار تالش مجموعه بخش های اقتصادی، اداری، 
مدیریتی و نظارتی در کشــور، مدیریت بــورس اوراق بهادار به ویژه 
بورس تهران که وزن اصلی بازار ســرمایه کشور را به خود اختصاص 
داده نمی تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر شرایط فعلی 
نادیده گرفته شــود و به طور قطع همان گونه که شکل گیری شرایط 
ناخواسته و احیاناً نامطلوب، همه توجهات را به سمت ارکان مدیریتی 
بورس هدایت می کند ارزش های مثبت ایجاد شــده را نیز بدون شک 
بایــد به نحوه مدیریــت ارکان تصمیم گیری و اجرایی این ســازمان 

اقتصادی مرتبط دانست.
۶- بدون شــک مهمترین عامل منفی تاثیرگــذار بر نفوذ تصمیمات 
مدیریتی ارکان بورس، اتخاذ رویکردهای سیاســی و غیراقتصادی و 
تالش در بهره گیری از واقعیت های اقتصادی برای تأمین منافع کالن 

سرمایه.

تغییر مدیرعامل 
تزلزل در بازارسرمایه

شعب پایتخت بانک شهر در بهترین 
شرایط خدمات رسانی قرار دارند

مدیر امور شعب شــهر تهران بانک شهر با بیان اینکه نوآوری در 
خدمات، توجه به نیاز مشــتریان و اعتالی نام بانک محور فعالیت 
شعب این بانک بوده اســت، گفت: شعب پایتخت بانک شهر در 

بهترین شرایط خدمت رسانی قرار دارند.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر، ســعید 
عســگری با تاکید بر اینکه توجه به خواست و نیازهای مشتریان 
بانک شهر و تمامی شهروندان همواره در صدر اقدامات شعب این 

بانک قرار داشته است، افزود: معتقدیم مشتریان، مهم ترین دارایی 
بانک ها هســتند و درهمین راستا هر روز باید نحوه خدمت رسانی 
به آنان بهبود یابد. وی ادامه داد: خوشــبختانه طی ۲ سال گذشته 
بانک شــهر تالش کرده است با ارائه جدیدترین خدمات در شعب 
و به خصوص در حــوزه بانکداری الکترونیک میزان رضایتمندی 
مشــتریان را افزایش داده و باعث محبوبیت بیش از پیش خود در 
شبکه بانکی کشور شود. عســگری با اشاره به عملکرد درخشان 
برخی شــعب پایتخت بانک شــهر در تمامــی حوزه های بانکی، 
تصریح کرد: پرداخت تسهیالت در قالب طرح های مختلف اعم از 
»پذیرندگان«، »شهریار«، »اساتید«، »شکوه شهر«، »تندرستی« 

نشــان از دغدغه مداری این بانک نســبت به تمامی اقشــار به 
خصوص اقشــار آســیب پذیر دارد. مدیر امور شعب شهر تهران 
بانک شهر گفت: وصول مطالبات، جذب منابع ارزان قیمت، بهبود 
نرخ مؤثر تســهیالت، کاهش هزینه ها و ... از جمله عوامل اصلی 
سودآوری شعب پایتخت این بانک بوده است. عسگری با اشاره به 
حضور نیروهای توانمند، جوان و با اســتعداد در شعب بانک شهر، 
افزود: اعتقاد راسخ داریم که آموزش مستمر کارکنان باعث کاهش 
مشــکالت اجرایی خواهد شد، بنابراین طی برنامه ریزی مدون و 
با بهره گیری از دانش اســاتید بنام، روز به روز بر دانش و توان 

فکری کارکنان افزوده می شود.

 فعالیت زیر مجموعه های
بیمه پارسیان با قدرت 

آمار و ارقام بیان گر آن اســت که شــرکت 
ســرمایه گذاری آتیه پارســیس پارس، از 
شــرکت های زیرمجموعه بیمه پارسیان، در 
سال مالی جاری خود خوش درخشیده است. 
صورت های مالی ۶ ماهــه منتهی به پایان 
تیرماه ۱۳۹۹، منتشــر شده در صفحه کدال 

مربوط به بیمه پارســیان، حاکی از رشد ۱۲۷ درصدی سود خالص 
نســبت به سال مالی ۱۳۹۸ است. براســاس این گزارش، شرکت 
آتیه پارسیس پارس در ۶ ماه سال مالی ۱۳۹۹، موفق به تحقق در 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سود خالص گردیده؛ در حالی که این رقم 
برای کل سال مالی ۱۳۹۸ شرکت در حدود 44 میلیارد تومان بوده 
است. همچنین سود خالص شرکت در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ 
در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۸، نشان از رشد بیش از ۳۵۰ 
درصدی دارد. عملکرد مثبت شرکت آتیه پارسیس پارس سبب شده 
تا در پایان دوره شــش ماهه ابتدایی سال مالی ۱۳۹۹، به سود پایه 
۱۰۶ تومان به ازای هر ســهم دست پیدا کند که بیش از ۲,۲ برابر 

سود پایه هر سهم سال مالی ۱۳۹۸ است. 

افزایش قابلیت های همراه بانک سینا
نســخه جدید نرم افزار همراه بانک ســینا 
به منظور افزایش قابلیت ها و بهینه ســازی 
فرایندها، منتشــر شد. نســخه جدید همراه 
بانک سینا به منظور افزایش مزیت ها و ارتقاء 
انعطاف پذیری در ارائه خدمات نوین بانکی 
با گرافیک جذابتر برای گوشی های اندروید 

و IOS به روزرســانی شــد. از جمله مهمترین تغییرات ایجاد شده 
در نســخه جدید می توان به امکان بازیابی و دریافت نام کاربری و 
رمز همراه بانک اشاره کرد که طی آن در صورتی که مشتری رمز 
همــراه بانک خود را فراموش کرده باشــد با انتخاب لینک مربوط 
به بازنشــانی رمز در صفحه ورود به نرم افزار می تواند در خصوص 
بازیابــی آن اقدام نماید. همچنین در انجــام عملیات انتقال وجه، 
امکان نمایش آخرین کارتها و سپرده هایی که مشتری به آنها انتقال 
وجه انجام داده است، حتی در صورت نبود آنها در لیست مخاطبین 
مشتری، فراهم شده و کاربر می تواند از میان آنها مقصد انتقال وجه 
خود را انتخاب نماید. مشاهده آخرین تراکنش های واریز و برداشتی 
مخاطب خاص و مدنظر کاربر در قسمت مخاطبین، امکان ذخیره 
قبوض اســتعالم شده در بخش اســتعالم قبوض و به روز رسانی 
خودکار مبلغ قبض جهــت پرداخت های بعدی و همچنین امکان 
تغییر رنگ نمایش کارتها از دیگر قابلیت های جدید نســخه همراه 

بانک سینا است. 

 طرح »راه رفاه باشگاه مشتریان
بانک رفاه کارگران« آغاز شد

بانک رفاه کارگران در راســتای پیاده سازی 
استراتژی مشــتری محوری، ایجاد محیط 
صمیمی بــرای اعضا، شناســایی نیازهای 
مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی 
و تسهیل آن نسبت به راه اندازی طرح »راه 
رفاه« باشگاه مشــتریان اقدام کرد. تمامی 

مشتریان حقیقی که در این بانک حســاب دارند می توانند پس از 
تعریف شماره تلفن همراه خود در شعب بانک رفاه کارگران از طریق 
وارد کردن کد ملی و تأیید شــماره تلفن همراه در سایت باشگاه به 
نشانی اینترنتی ir.https://club.rb۲4 ثبت نام کرده و وارد حساب 
کاربری خود شــوند. بر این اساس، تمامی مشتریان حقیقی بانک 
رفاه کارگران از طریق عضویت در این باشگاه می توانند از امتیازها 
و جوایز این طرح بهره مند شــوند. در طرح یاد شده تراکنش های 
انتقال وجه، خرید شارژ، پرداخت اقساط تسهیالت، پرداخت قبوض 
و ... از طریق درگاه های اینترنت بانک، موبایل بانک، اپلیکیشــن 
همراه کارت رفاه و پورتال بانک مشمول امتیاز می شود. قرعه کشی 
در طرح »راه رفاه« ماهانه بوده و در پایان هر ماه به قید قرعه به ۲۰ 
نفر از اعضا جوایزی همچون کمک هزینه های خرید لوازم منزل، 

سفر، لوازم ورزشی و چکاپ پزشکی اهدا می شود.

 راه اندازی طرح اتوپالس
بیمه نوین در شهرکرد

طرح اتوپالس بیمه نوین پس از اجرای موفق 
خود در ۳۰ منطقه از کشور، در شهرکرد هم 
اجرایی شد. این شرکت در راستای گسترش 
و بهبود خدمات بیمه ای، طرح »اتوپالس« 
خود را در شــهرکرد هم راه اندازی کرد. بر 
اســاس این گزارش، طــرح اتوپالس بیمه 
نوین به عنوان خدمتی ویژه برای دارندگان 

بیمه نامه بدنه اتومبیل این شرکت طراحی شده و پوشش ها و خدمات 
امدادی متنوعی را به صــورت رایگان ارائه می دهد. خدمات طرح 
اتوپالس به طور کلی شــامل پوشــش های بیمه ای ویژه، خدمات 
امدادی رایگان، امکان انتخاب تعمیرگاه توسط بیمه گذار، مراجعه 
ارزیاب خســارت بیمه به تعمیرگاه بیمه گذار، عدم الزام به مراجعه 
حضوری بیمه گذار جهت استفاده از خدمات بیمه بدنه، پاسخگویی 
۲4 ساعته و... می شوند. این طرح بیمه ای پیش از این در ۳۰ منطقه 
کشور از طریق شعب و باجه های شهرهای تهران، کرج، اصفهان، 
شهررضا، گلپایگان، شاهین شهر، نجف آباد، مشهد، بیرجند، اهواز، 
شــیراز، زنجان، کرمان، قزوین، قم، اراک، گرگان، رشــت، انزلی، 
چالوس، ساری، آمل، تنکابن، همدان، یزد، بجنورد، اردبیل، تبریز، 

بندرعباس و کرمانشاه رونمایی و اجرایی شده است.

اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات جهت کمک به صادرکنندگان
مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران از 
آمادگــی این بانک جهت کمــک به صادر 
کنندگان کشور در ایفای تعهدات ارزی خبر 

داد.
به گزارش هفته نامه تدبیــر تازه به نقل از 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، 
دکتــر علی صالح آبــادی در دیدار با محمد 
باقری نماینــده بناب در مجلس شــورای 
اســالمی و جمعی از صادرکننــدگان این 
شهرســتان، گفت: با توجه به شــرایط ویژه 
کشور اگر مشــتری این بانک به هر دلیلی 
نتوانســت کاالی خود را صادرکند، مشمول 
جریمه عــدم صدور نخواهد شــد. در مورد 
جریمه صادرکنندگان بــه بهانه جابه جایی 
کاالی صادراتی نیز اظهار داشــت: به هیچ 
عنــوان صادرکنندگان نباید بــه بهانه تغییر 
کاالی صادراتی مشمول جریمه شوند. وی 
اعالم کرد: بانک توســعه صادرات به منظور 
رفع مشــکل صادرکنندگان در زمینه تغییر 

کاالی صادراتی به شعب خود بخشنامه ای را 
ابالغ خواهد کرد. ارزش گذاری پایین امالک 
یکی دیگر از مســائل مطرح شــده در این 
جلسه بود که صالح آبادی با تأیید این مطلب، 
گفــت: با توجه به نرخ تورم ایجاد شــده در 
کشور، الزم است در زمینه ارزشگذاری وثائق 
مشــتریان، بازنگری کنیم. مدیرعامل بانک 
توســعه صادرات ایران با اعالم اینکه عمده 
صادرکنندگان کشــور خواهان ایفای کامل 
تعهد ارزی خود هستند، گفت: بانک توسعه 

صادرات با استفاده از همه ظرفیت های خود 
آماده کمک به صادرکنندگانی اســت که در 
روند ایفای تعهد صادراتی خود به چالش های 
فنی و ســاختاری برخورد کرده اند. وی ادامه 
داد: بانک توســعه صادرات ملزم به رعایت 
مفاد بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم 
ارائه خدمــت به صادرکنندگانی اســت که 
بــه رفع تعهد صادراتی خود پایبند نیســتند 
امــا در عین حــال چالش ها و مشــکالت 
صادرکننــدگان در ثبت ایفــای تعهد ارزی 
در ســامانه های مربوطه را نیز در نظر دارد. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار 
داشت: براین باوریم که عمده صادرکنندگان 
کشور خواهان ایفای کامل تعهد ارزی خود 
هســتند اما در این مسیر به چالش های فنی 
و ســاختاری برخورد کرده اند که می توان با 
مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرتبط 
در بانک و نهادهــای مرتبط آنها را برطرف 

کرد.

ورود بانک توسعه تعاون به مرحله جدید برنامه حمایت از کارآفرینان روستایی 

مدیرعامل بانک توســعه تعاون در خصوص 
برنامه و عملکرد این بانک در حوزه حمایت از 
کارآفرینان روستایی و عشایری گزارشی ارائه 
داد. حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون که در جلسه بررسی نقش این بانک در 
طرح اشتغال روستایی و عشایری که به صورت 
ویدئو کنفرانسی برگزار شد اظهار داشت: این 
طرح به عنوان یکی از برجسته ترین طرح های 
ملی با گسترش جغرافیایی پراکنده در کشور 
طی چهار مرحله به اجرا درآمده است و بانک 
توســعه تعاون نیز به عنوان یکی از بانک های 
عامل، به اجرای تعهدات و تکلیف خود پای بند 
بوده است. مهدیان اجرای طرح اشتغال پایدار 

روستایی و عشایری را نقطه عطفی در کارنامه 
چندین ســاله این بانک عنوان نمود و گفت: 
نگاه مشتری مدارانه و رعایت ابعاد توسعه ای 
موردتوجه همکاران بانک در اجرای طرح بوده 
است و با توجه به این که این طرح ویژه مناطق 
روستایی و عشایری اجراشده است، تالش بر 
این بوده است که همکاران با در نظر گرفتن 
برخی مشکالت متقاضیان مناطق، با رعایت 
موارد ســهل گیری و روان ســازی خدمات، 
باروحیه حل مســئله با مراجعین رفتار نمایند 
و ازاین جهت تثبیت تکریم مشتریان به عنوان 
رفتار ســازمانی دائمی مورد تأکید بوده است. 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: 

ارتباطات تنگاتنگ این بانک با کارگروه های 
ملی و کارگروه های اســتانی موجب گردیده 
اســت مراحل نظارت بر اجــرای طرح ها نیز 
به خوبی دنبال شــود و بر اساس گزارش های 
باالدستی، تسهیالت اعطایی با ضریب بسیار 
باالیی، در مسیر افزایش اشتغال و رونق تولید 
در مناطق بکار گرفته شــده است. وی خطاب 
به مدیران اســتانی اعالم نمود مراتب نظارت 
و رصد دوره ای شــعب تحت اختیار خود را در 
اجرای صحیح طرح های ملــی به ویژه طرح 
اشتغال پایدار روســتایی مدنظر قرار دهند و 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی بر عملکرد 

شعب نظارت داشته باشند.

 اجرای باالترین سطح رعایت
دستورالعمل های بهداشتی در بیمه آسیا

کمیتــه پدافنــد غیرعامل بیمه آســیا به 
منظور کاهش تبعات شــیوع بیماری کرونا، 
باالترین  دســتورالعمل های بهداشــتی در 
سطح را ابالغ کرد. به گزارش روابط عمومی 
بیمه آســیا، در پی موج سوم شیوع بیماری 
کرونا در کشــور، با دستور مســعود بادین، 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه 
آســیا و رییس کمیته پدافند غیرعامل این 
شــرکت، این کمیته در جلسه ای فوق العاده 
و بــا هدف کاهش تبعات حاصل از شــیوع 
بیماری کرونا برای کارکنان و بیمه گذاران، 
دســتورالعمل های بهداشــتی را با باالترین 
سطح، ابالغ کرد. بنا بر این گزارش، در این 
دستور العمل، الزام استفاده از ماسک و رعایت 

فاصله اجتماعی در ساختمان های مرکزی و 
شــعب بیمه آســیا و همچنین جلوگیری از 
حضور افراد فاقد ماســک اعم از کارکنان یا 
ارباب رجــوع، مورد تاکید قرار گرفته و آمده 
است: ارائه خدمات به بیمه گذاران، منوط به 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 

است و در این خصوص مسئولین ذیربط باید 
تمهیدات الزم را با رعایت اصل تکریم ارباب 
رجوع، مدنظر قــرار دهند. اتخاذ تدابیر الزم 
برای به حداقل رساندن مراجعه و تردد افراد 
در ساختمان های مرکزی و شعب بیمه آسیا، 
پیگیری امور ترجیحاً از طریق تماس تلفنی 
و بــه صورت غیرحضوری، عدم تجمع افراد 
در محیط کار، انجام کلیه خدمات بیمه های 
درمانــی از جمله صــدور معرفینامه ها به 
صورت آنالین، لغو کلیه جلسات آموزشی و 
اداری و مأموریت ها تا اطالع ثانوی مگر در 
صورت ضرورت و در شرایط خاص، از جمله 
دســتور العمل های کمیته پدافند غیر عامل 

بیمه آسیا است.

چقازردی خبر داد:

پرداخت 18 هزار و 6۰۰ میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک سپه به اقشار کم درآمد جامعه

مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد: این بانک 
برای حمایت اقشــار کم درآمد جامعه 4۱۰ 
هزار فقره تســهیالت در قالب تسهیالت 
اشــتغال زایی خانواده های تحت پوشــش 
کمیتــه امداد امام خمینی )ره( و ســازمان 
بهزیســتی، بهسازی و نوســازی مسکن 
روســتایی، قرض الحســنه ازدواج و ودیعه 
مسکن از ســال ۱۳۹۵ تا پایان شهریورماه 
سال جاری پرداخت کرده است. محمدکاظم 
چقازردی ضمن اشــاره بــه روند صعودی 
کمک های بانک ســپه به اقشار کم درآمد 
جامعه، افزود: رقم تسهیالت پرداختی بانک 
سپه به اقشار کم درآمد در این مدت ۱۸ هزار 

و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.
خوداتکایی خانواده های تحت پوشش  ��

کمیته امداد و بهزیستی با حمایت بانک 
سپه

مدیرعامــل بانک ســپه ضمــن تأکید بر 
ضــرورت حمایــت بانک های کشــور از 
اقشار آســیب پذیر جامعه به ویژه در شرایط 
اقتصادی فعلی، تصریح کرد: بانک ســپه 
برای کمــک به خوداتکایــی خانواده های 

تحت پوشــش کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( و ســازمان بهزیستی از سال ۱۳۹۵ تا 
پایان شــهریورماه ســال جاری ۳۵ هزار و 
۲۹۰ فقره تسهیالت به مبلغ ۶ هزار و ۶۶۱ 
میلیارد ریال برای اشــتغال این خانوارهای 

واجدالشرایط پرداخت کرده است.
و نوســازی 38 هزار مسکن روستایی  ��

با کمک بانک سپه
چقازردی در مورد اقدامات بانک ســپه در 
زمینه حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن 
روستایی گفت: این بانک از سال ۱۳۹۵ تا 

پایان شــهریورماه ســال جاری ۱۱ هزار و 
۲۲۵ میلیارد ریال بابت بهسازی و نوسازی 
۳۸ هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور 
پرداخت کرده است. مدیرعامل بانک سپه 
ضمن تأکید بر حمایت از اقشار آسیب پذیر 
جامعه، تصریح کرد: این بانک برای کمک 
به اقشــار کم درآمد آســیب دیده از بیماری 
کرونا ۸ هزار و ۱۸۵ فقره تسهیالت به مبلغ 
هــزار و ۵۶۰ میلیارد ریــال در قالب ودیعه 
مســکن به سرپرســتان خانواده های واجد 

شرایط اعطا کرد.
تســهیالت  �� پرداخــت  افزایــش 

قرض الحسنه ازدواج در بانک سپه
مدیرعامل بانک ســپه در مــورد پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، گفت: برای 
کمک به تســهیل ازدواج جوانان این بانک 
از ســال ۱۳۹۵ تا پایان نیمه نخست سال 
جاری ۳۲۹ هزار فقره وام ازدواج ارزان قیمت 
به زوج های جوان پرداخت کرده است. وی 
رقم پرداختی بانک ســپه بابت تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج در ایــن مدت را ۶۶ 

هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد.

رئیس اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن با 
اشاره به ثبت ۶۶ هزار سفارش فروش سهام عدالت به 
صورت آفالین، از آمادگی کامل برای دریافت سفارش 
فروش سهام عدالت به صورت غیرحضوری توسط این 

بانک خبر داد.
محســن کریمی درباره آخرین وضعیت عملکرد بانک 
مســکن در خصوص میزان ثبت سفارش فروش سهام 
عدالت اظهار داشت: از تاریخ ششم خرداد امسال امکان 
دریافت سفارشــات فروش ســهام عدالت مشتریان از 
طریق شعب بانک فراهم شد. وی افزود: بر اساس روش 
اولیه، مشتریان به شعب بانک مراجعه و پس از تکمیل 
فرم اقرارنامه و سفارش فروش سهام عدالت، درخواست 
آنان از طریق سامانه ذیربط به صورت آفالین و تجمیعی 
برای کارگزاری بانک مسکن ارسال می شد. با استفاده 

از روش موصــوف بالــغ بر ۶۶ هزار ســفارش فروش 
سهام عدالت از مشتریان دریافت و به کارگزاری بانک 
مسکن ارسال شــد. رئیس اداره کل نقدینگی و خزانه 
داری بانک مســکن ادامه داد: اما با توجه به اشکاالتی 
که در سازوکار قبلی وجود داشت، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی شیوه نامه جدیدی برای دریافت سفارشات به 
بانک ها ابالغ کرد تا بر اساس فرایند جدیدی که مبتنی 
بر وب سرویس بود با استفاده از سامانه شرکت های نرم 
افزاری ارائه دهنده خدمات به کارگزاری ها سفارشــات 
مشتریان به صورت آنالین ثبت و پردازش شود. کریمی 

گفت: اداره کل نقدینگی و خزانه داری با همکاری اداره 
کل سازمان و روش های بانک، در تاریخ ۱۳۹۹,۰۶,۳۰ 
شــیوه نامه جدید دریافت سفارش فروش سهام عدالت 
را به شبکه بانک ابالغ کردند. وی با بیان اینکه با توجه 
به شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا و رکود نسبی 
در برخی کســب و کارها، افراد بسیاری برای دستیابی 
به وجوه ناشــی از فروش سهام عدالت تعجیل داشتند، 
افزود: اداره کل نقدینگی و خزانه داری با درک اهمیت 
این موضوع، به ســرعت اقدامات الزم را در خصوص 
ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف بانک و شرکت 

کارگزاری بانک مســکن به عمل آورد، به نحوی که با 
همکاری مناســب تمام واحدهای ذی مدخل، در اسرع 
وقت فرآیندهای مبتنی بر سازوکار اعالم شده را تعیین 
و نقش هر یک از واحدها مشخص کرد. رئیس اداره کل 
نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن ادامه داد: متاسفانه 
در سازوکار قبلی به دلیل اینکه سرویس های مناسبی در 
اختیار بانک ها قرار نگرفته بود، پاسخگویی به مشتریان 
در خصوص وضعیت فروش ســهام آنــان امکان پذیر 
نبود، اگرچه این اداره کل جلســات متعددی با شرکت 
کارگزاری بانک مسکن برگزار کرد تا علیرغم اشکاالت 

موجود در روش دریافت و ارسال سفارشات، فرایند مورد 
نظر به شــکل مطلوبی در بانک انجام پذیرد. اما اکنون 
با روش جدید مبتنی بر اســتفاده از وب سرویس های 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه، مشــتریان می توانند عالوه بر مراجعه به شــعب 
بانک، به راحتی از طریق سایت بانک و به صورت غیر 
حضوری نســبت به ثبت سفارش فروش سهام عدالت 
و مشاهده وضعیت سفارشــات ارسالی اقدام کنند. این 
مقام مســوول در بانک مســکن افزود: بدیهی است با 
سازوکار جدید، عملکرد بانک از منظر مشتریانی که از 
جزئیات فرآیند فروش و نقش بانک و ســایر نهادهای 
بازار ســرمایه در این خصــوص آگاهی ندارند و تمامی 
مسئولیت ناشی از ارائه خدمات در حوزه را بر عهده بانک 

می دانند، بهتر از گذشته به نظر خواهد رسید.

رئیس اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن:

روش جدید ثبت سفارش فروش سهام عدالت سرعت گرفت

محمد حسین زاده 
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 23 مهرماه 1399 
سال پنجم شماره 192

 ورود ۴ فروند هواپیمای »امبرائر«
 16 ساله به ناوگان هوایی

آن طور که شنیده می شود 4 فروند هواپیمای امبرائر وارد کشور 
شــده اما هنوز اطالعات دقیقی از مالــک و بهره بردار آن در 

دست نیست.
بر اساس این خبر، ۲ فروند امبرائر ERJ-۱4۵ با رجیسترهای 
EY-۳۰۵ و EY-۳۰۶ و ســن تقویمی ۱۶ سال چندی پیش 

وارد کشور شدند و ده روز پیش یک فروند آن به مهرآباد منتقل 
شــد. این هواپیماها پیش از این با رجیسترهای ZS-MIB و 

ZS-MIF متعلق به Badr Airlines سودانی بودند.
 Chautauqua این هواپیماها در ســال ۲۰۰4 به ســفارش
 Shuttle America تولید شــدند و ۱۱ سال بعد به Airlines
فروخته شــدند. در نهایت پس از ۳ سال به ایرالین آفریقایی 
تاریــخ  در  آن  از  پــس  و   Sahara African Aviation
۲۰۱۹/۰4/۱۰ رجیســتر ملکــی Badr Airlines را بــه خود 

گرفتند.

براساس اطالعات دریافتی از کانال تلگرامی مرجع هوانوردی 
و هوافضای پارســی؛ دو فروند امبرائــر ERJ-۱4۵ دیگر به 
رجیسترهای T۷-۱4۵ و ZS-MIS نیز به ترتیب ۱۲ و ۲ روز 
پیش وارد ایران شده اند. این دو فروند نیز ۱۶ سال سن تقویمی 
دارنــد. ZS-MIS از طریــق Badr Airlines و T۷-۱4۵ با 

مالکیت سابق یک شرکت خصوصی وارد شدند.
گفتنی اســت که این هواپیما ســاخت برزیل است و چیدمان 
این هواپیماها همچون سایر امبرائرهای موجود به صورت ۵۰ 

صندلی اکونومی است.

حمل و نقل

چشم اندازی که توسط محققان فنالندی ها برای 
طراحــی و احــداث این تونل مهم ترسیم شــده 
بود بســیار بلندپروازانه و دســت نیافتنی به نظر 
می رســید. این طــرح بزرگ نمایانگر ســازه ای 
مدرن و مســتحکم بود که می توانســت مسافت 
زمانی میان پایتخت های دو کشــور اســلونی و 

فنالند را بسیار کوتاه نماید.
ایده اجرای این طرح پس از مدت ها توسط یک 
کارآفرین موفق فنالندی به نام پیتر وســترباکا 
مطرح شد وی که از ســازندگان و ایده پردازان 
دنیای  در  کامپیوتری  معــروف  بازی های  برخی 
نرم افــزار و رایانه به شــمار می رفت در یکی از 
کنفرانس های بین المللی حمل ونقل، هدف اصلی 

خود را از اجرای این طرح چنین بیان نمود:
ما می خواهیم به طراحی و ساخت ۱۰۰ کیلومتر 
ریلــی بپردازیم که بتواند با عبور از خلیج فنالند، 
هلســینکی پایتخت فنالند را به تالین پایتخت و 

بزرگ ترین شهر استونی متصل نماید.
البته الزم به توضیح است طرح احداث این تونل 
که یکــی از طوالنی ترین تونل های ریلی جهان 
در اعماق دریا محســوب می شــود ایده چندان 
تازه ای نیســت زیرا نقشــه ابتدایی این طرح در 
سال ۱۹۹۳ توســط یکی از مؤسسات پژوهشی 
فنالند در زمینه زمین شناسی و مکانیک و خاک 
ارائه شده بود. مؤسسه مذکور در گزارشی به بیان 
دستاوردهای مطالعاتی خود در زمینه احداث این 
تونل زیردریایی پرداختــه بود. البته طرح در آن 

ســال ها صرفًا در حد یک مطالعــه ناتمام باقی 
ماند.

۲۰۱4 محققان مؤسســه  در ســال  درنهایــت 
حمل ونقل فنالند مجدداً امکان سنجی اقتصادی، 
عملیاتــی و فنی طرح را موردبررســی قراردادند 
که گزارش آن با عنــوان مطالعه تونل ارتباطی 
»فین اِســت« در جراید فنالند منتشر شد. در پی 
آن بازهم در ســال ۲۰۱۸ مطالعه موردبازنگری 
محققان قرار گرفت. نتایج نشــان می داد که این 
پروژه احتمااًل در حــدود ۲۰ میلیارد یورو هزینه 
دربر خواهد داشــت. در این گزارش پژوهشگران 
خاطرنشــان شده بودند که در حال حاضر ساالنه 
حدود ۹ میلیون مســافر دائمًا مسیر میان این دو 

شهر را طی می کنند.
این گزارش نشــان می داد که در صورت تکمیل 
این پروژه تا ســال ۲۰۵۰ حــدود ۱۲/۵ میلیون 
سفر از مجموع ۲۳ میلیون سفر توسط این تونل 
انجام خواهد شــد. ازنظر ظرفیــت حمل بار نیز 
این تونــل امکانی را فراهم مــی آورد تا مقدار 
حمل بار از ۳/۷ میلیون ُتن در ســال ۲۰۱۷ به 
هشــت میلیون ُتن بار پس از بهره برداری کامل 
برســد. از ســوی دیگر در حال حاضر مسافت 
میان دو شهر از طریق کشتی با دو ساعت زمان 
طی می شــود درحالی که با بهره برداری کامل از 
این تونل زمان فوق به ۲۰ دقیقه تقلیل می یابد 
که این مقــدار، صرفه جویی قابل مالحظه ای در 

وقت شهروندان خواهد بود.
وسترباکا برای پیاده ســازی و اجرای این طرح 

در ســال ۲۰۱۶ یک تیم فنی و تخصصی کامل 
تشــکیل داد. در ابتدا وی توانست با ارائه دالیل 
مســتند و جامع نظر مقامات محلــی را درباره 
مزایای اجرای طرح جلب نماید. بنابراین در ابتدا 
کوشش شده بود بدون اشاره به هزینه های طرح 
به بیان مزایای احداث تونل ریلی در اعماق دریا 

برای ارتباط میان شهرها پرداخته شود.
وی در نوامبر ســال ۲۰۱۹ بــه مجله فورچون 
گفتــه بود که ایــن تونل دارای پتانســیل های 
فراوانی اســت و جنبه هــای رقابتی آن در بازار 
حمل ونقل دارای نمودهای فراوانی اســت. وی 
در ایــن مصاحبه اشــاره کرده بــود که در حال 
حاضر سفرهای میان دو شهر هلسینکی و تالین 
فاقد بهره وری اقتصادی است و وقت شهروندان 

را تلف می کند.
در طرح تفضیلی ارائه شــده توسط تیم مطالعاتی 
وســترباکا برای احداث تونل، گانت چارت ها و 
ارائه شده  جداول زمانی به طور دقیق ترســیم و 
بــود. در ایــن طرح پیش بینی شــده اســت که 
بهره بــرداری کامــل از طرح در ســال ۲۰4۰ 

است. امکان پذیر 
در نوشــتاری دیگر مدیر اجرایــی پروژه درباره 
اجرای بدون وقفه طرح در روزنامه پســت تایمز 
چنین اســتدالل نموده بود کــه نمی توان برای 
تکمیل مطالعات ۵ یا ۶ سال دیگر اجرای پروژه 
را بــه تأخیر انداخت و ما می توانیم بســیاری از 

کارها را به طور هم زمان انجام دهیم.
همچنیــن ایجــاد پایانه های بــزرگ و احداث 

ایســتگاه های جزیــره ای به عنوان بخشــی از 
پروژه در طرح تفضیلی آورده شــده است. البته 
مقوله های مرتبط با امکان کاسته شدن از زمان 
پــروژه به طرق دیگر توســط سیاســتمداران و 
مدیران ارشد هر دو کشور به عنوان یک آلترناتیو 

در طرح مطرح شده است.
این تونل در مســیر پیشنهادی می تواند فرودگاه 
تالین را در آن سوی خلیج به فرودگاه هلسینکی 
متصــل نماید و این خــود مفهوم اســتفاده از 
را در مدیریت  ُمدهــای مختلــف حمل ونقــل 
ترابری شــهری عینیت می بخشــد. ایســتگاه 
دیگر نیز در ۱۵ کیلومتری ســاحل با استفاده از 
شیوه های مدرن حفاری ایجاد و احداث می شود. 
مدیر بخش اجرایی پــروژه در مصاحبه با یکی 
از وب ســایت ها چنین گفته بود کــه ما در ۱۲ 

 TBM جهت متفاوت با اســتفاده از دستگاه های
به صــورت شــبانه روزی کار می کنیــم و روش 
فعالیت در این پــروژه امکانی را فراهم می آورد 
که درنهایت بتوان در صورت تخصیص مناسب 
بودجه و تأمین به موقع آن، بخش مهم پروژه را 
ظرف حتی مدتی کمتر از دو یا سه سال به اتمام 
رساند. در مورد منابع مالی برای تأمین اعتبارات 
موردنیاز پروژه نیز الزم اســت گام های ضروری 
از ســوی دولت ها و اتحادیه اروپا برداشته شود 
و این مهم مســتلزم آگاهی جامع اتحادیه اروپا 
و کشــورهای فنالند و اسلونی از منافع باارزش 
اســتقرار و توســعه پروژه از منظــر اقتصادی 
و اجتماعــی اســت که این مســئله به خوبی در 
بحث هــای هزینه – فایده پروژه گنجانده شــده 

است.

نگاهی به طرح احداث تونل هلسینکی – تالین به عنوان یکی 
از شریان های مهم و جذاب ارتباطی در جهان

 پژمان صالحی

مراســم افتتاح نمایشــگاه دائمی جهاد خودکفایــی صنعت ریلی با 
حضــور وزیر راه و شهرســازی، وزیــر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح و مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی ایران و جمعی از 
نمایندگان مجلس و مقامات کشــوری و لشــگری در ایســتگاه راه 
آهن تهران برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری 
 اســالمی ایران در این مراســم تفاهم نامه حمایت از ایجاد و توسعه 
همکاری های مشترک راهبردی در حوزه تولید و تامین مالی و سرمایه 
گذاری در راستای تامین نیازمندی های شرکت راه آهن، تامین قطعات 
و مجموعه های صنعتی مورد نیاز شرکت راه آهن، بومی سازی مواد و 
قطعات مورد نیاز شرکت راه آهن با هدف ایجاد استقالل صنعتی و بی 
اثر ســازی تحریم های ظالمانه منعقد شد. همچنین نمایشگاه دائمی 
جهاد خودکفایی صنعت ریلی افتتاح شد. سعید رسولی، معاون وزیر راه 
و شهرسازی در این مراسم از امضای تفاهم نامه همکاری بین وزات 
دفــاع و راه آهن در تولید قطعات ناوگان ریلی خبر داد و گفت: وزارت 
دفاع ظرفیت های قوی در تولید قطعات انواع ناوگان دارد. مدیرعامل 
راه آهن یادآور شــد: از سال گذشته حمایت از تولید داخل با حمایت 
وزیر راه و شهرســازی به صورت جدی در دســتورکار راه آهن قرار 
گرفت. تالش شده همه ظرفیت های تولید قطعات و تجهیزات ریلی 
احصاء شود و در این راستا سامانه جامع رونق و جهش تولید در صنعت 
ریلی در ســایت راه آهن بارگذاری شد. مدیرعامل راه آهن افزود: در 
سامانه جامع رونق و جهش تولید صنعت ریلی چهار هزار قطعه تولید 
داخل در حوزه ریلی با مشــخصات فنــی و نام تولیدکننده بارگذاری 
شده اســت. این قطعه ها زمانی وارد کشور می شد و مصرف کننده 
از تولید داخل آن خبر نداشــت. رسولی ادامه داد: همچنین قطعاتی از 
ناوگان ریلی که در داخل تولید نمی شــود و واردات داریم نیز در این 
سامانه معرفی شده است تا شرکت های دانش بنیان داخلی با حمایت 
شــرکت راه آهن برای تولید این قطعات گام بردارند. وی با اشاره به 
راه اندازی نمایشــگاه دائمی جهاد خودکفایی صنعت ریلی در محل 
بازسازی و نوسازی ناوگان ریلی در تهران گفت: در این نمایشگاه که 

با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
افتتاح شــد، قطعات ریلی ساخته شــده در داخل در این نمایشگاه به 
نمایش گذاشته می شود. همچنین قطعاتی که هنوز وارد می شود نیز 
در معــرض دید عموم قرار می گیرد تا صنعتگران ببینند و در صورت 

امکان نسبت به تولید آن اقدام کنند. 
رسولی با بیان این که این نمایشگاه دائمی خواهد بود، گفت: بخشی 
را برای گفت وگوی تولیدکننده و مصرف کننده در نظر گرفته ایم و 
تالش شــده است توانمندی داخلی در حوزه ریلی به نمایش گذاشته 

شود.
رســولی با اشاره به امضا سند تفاهم راهبردی بین شرکت راه آهن و 
وزارت دفاع گفت: در این باره جلسات مکرر برگزار شد. ما توانمندی 
زیــادی در حوزه دفاعی داریم و وزارت دفاع در حوزه های های تک، 
بخش هوایی و بخــش دریایی توفیقات خوبی دارند و ما هم تالش 
کردیم در قالب این ســند همکاری، بهتریــن بهره را از این ظرفیت 
صنایع دفاعی داشته باشیم. امروز این سند امضا می شود و در تعامل 
نزدیک بین راه آهن و وزارت دفاع نیازمندی های راه آهن با تکیه بر 

توان داخل تأمین می شود.
وزیر راه و شهرســازی در ادامه این مراسم گفت: با همت صنعتگران 

و فعاالن صنعت ریلی طرح تولید داخل در صنعت ریلی را شتاب داده 
ایم و از همکارانم در شرکت راه آهن تشکر می کنم که هر ماه مراسم 
افتتــاح و بهره برداری از ناوگان جدید ریلی را برگزار می کنند و این 

موضوع تبدیل به یک نهضت در راه آهن شده است.
محمد اسالمی تاکید کرد: حلقه اســتفاده حداکثری از ظرفیت ها و 
توان داخل با افتتاح نمایشگاه دائمی خودکفایی صنعت ریلی تکمیل 
می شود و در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم توجه جدی 

به تولید داخل بسیار راه گشا خواهد بود.
وی یادآور شد: با عضویت ایران در cis و امضای تفاهم نامه های یک 

و چند جانبه نگاه ویژه ای به ترانزیت ریلی داریم.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مهمترین مسیرهای ریلی کشورمان 
تکمیل کریدور شمال – جنوب با اتصال چابهار به شبکه ریلی است 

که بزرگترین پروژه ریلی کشور محسوب می شود.
اسالمی همچنین از افتتاح راه آهن خواف- هرات در ماه آینده خبر داد 
و گفت: از ماه آینده ارتباط ریلی بین ایران و افغانستان برقرار می شود.

محمد اسالمی با بیان اینکه تا پایان دولت چهار استان دیگر به شبکه 
ریلی متصل می شــوند، اظهار داشــت: تا پایان عمر دولت دوازدهم 
استان های اردبیل، کردستان، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری 

به شبکه ریلی متصل خواهند شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این مراسم گفت: از زحمات 
و تالش های شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و وزرات راه و 
شهرسازی تشکر می کنم و بسیار خوشحالم که راه جهاد خودکفایی 

را انتخاب کرده اند.
امیر حاتمی افزود: دشــمنان ملت ایران، تمام ســعی خود را به کار 
گرفته اند تا با جنگ اقتصادی ما را تســلیم کنند اما ما با راه جهاد به 
جنگ آنان رفته ایم و در پایان راه پیروزی و ســرافرازی با ملت ایران 

خواهد بود.
وی تاکید کرد ما با تمام امکاناتمان در وزارت دفاع پشتیبان، همراه و 
پشتیبان وزارت راه و راه آهن در راه خودکفایی صنعت ریلی هستیم.

همکاری وزارت دفاع و راه آهن برای توسعه صنعت ریلی

ســخنگوی دولت در اولین روز طرح اجباری شــدن 
اســتفاده از ماسک از در منازل با حضور در متروی تهران 
گفت: امروز شاهد استفاده صد درصدی مسافران مترو از 
ماســک بودیم.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه علی 
ربیعی روز شــنبه ۱۹ در حاشــیه بازدید از ایستگاه های 
متروی تئاترشهر، دروازه دولت و تجریش با اشاره به لزوم 
استفاده همه شــهروندان از ماسک برای حفظ سالمتی 
و جلوگیری از شــیوع کرونا گفت: در حال حاضر شــاهد 

استفاده تمامی مسافرن مترو از ماسک هستیم.
وی تصریح کرد: هر فردی که در آزمایشــگاه به او اعالم 
شده مبتال به کروناست از شیوه هایی مانند ردیابی موبایل 
کنترل می شود و در صورت خروج از خانه، جرائم سنگینی 
متوجه اش خواهد شــد. ســخنگوی دولت با اشــاره به 
اینکه با امکانات موجود در متــروی تهران رعایت دیگر 
پروتکل های بهداشــتی مثل رعایت فاصله اجتماعی در 

ســاعات پیک غیر ممکن اســت تصریح کرد: شهرداری 
تهران با ســازمان مدیریت برنامه ریزی جلساتی را داشته 
و مذاکرات اولیه پرداخت هــزار ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
اورهال قطارها مطرح شــده و بایــد تبصره های دولت را 
بگیرد و پیگیر این موضوع هستم تا زودتر به نتیجه برسد. 
ســخنگوی دولت با بیان اینکه مشکل ما در مکان هایی 
که مردم تجمع دارند مانند فرودگاه ها، پاســاژها و بعضی 
از صنوف مثل نانوایی هاســت و از سوی دیگر نیز کمبود 
وســایل حمل و نقل عمومی در شــهرهای بزرگ است. 
وی یادآور شد: در دو جلســه قبل ستاد اقتصادی دولت، 
وزیر کشور طرحی را با همکاری وزارت صمت و با کمک 
شهرداری ها مطرح کرد تا از محل منابع تهاتر یا به شکلی 
دیگر، ارز تأمیــن و اتوبوس هایی را در داخل تولید کنیم. 
ربیعی در پایان گفت: اکنون ســه وزارتخانه روی طرحی 
برای تأمین منابع مالی و ارزی کار می کنند تا اتوبوس هایی 
که از رده خارج شــده اما نوسازی آنها امکانپذیر است، به 

چرخه حمل و نقل برگردد. ربیعی گفت: مصوبه دولت برای 
اجباری شدن استفاده از ماسک تصمیم درستی است و ما 
نیز در جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد چگونگی 
مجازات افرادی که مبتال هستند و از خانه خارج می شوند 
و افرادی که مبتال نیســتند اما پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند، تصمیم گیــری خواهیم کرد. وی افزود: 
در خصوص موضوع جرائم و شــیوه شناسایی افراد مبتال 
کار شده است و آزمایشــگاه های دولتی و خصوصی باید 
همه اطالعات را در اختیار وزارت بهداشــت قرار دهند که 
وزارت بهداشــت نیز آنها را به صــورت آنالین در اختیار 
نیروی انتظامی، بســیج و سایر بازرسان قرار می دهد. وی 
همچنین تاکید کرد: نمی خواهیم درگیری فیزیکی در قبال 

اجرای این طرح رخ دهد و شیوه هایی اتخاذ خواهد شد که 
افرادی که رعایت نمی کنند، جریمه شــوند. ربیعی یادآور 
شــد: دیگران هم حقوقی دارنــد و باید به حقوق دیگران 
احترام گذاشته شود. مبارزه با کرونا به رعایت پروتکل ها به 
خصوص استفاده از ماسک نیاز دارد. همه کشورهایی که 
پروتکل های بهداشتی مربوط را رعایت کرده اند، در مبارزه 
با کویید ۱۹ موفق شــده اند؛ در مدتی که ما پروتکل ها را 
بیشتر رعایت می کردیم نیز میزان مرگ و میر پایین بوده 
اما در دوره اخیر در شــهر تهران رعایت پروتکل ها به زیر 

4۰ درصد رسید.
در ادامه هاشــمی به این بازدید اشاره کرد و گفت: در این 
بازدیدها واقعیت مدیریت شهری و جامعه دیده می شود و 

خیلی خوب اســت که دولت مردان نیز خود را جای مردم 
قرار دهند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
و حومــه در پایان این بازدید خواســته های خود را برای 
اورهــال کردن اتوبوس و متــروی را مطرح کرد و گفت: 
برای خرید همین امکانــات نیاز به هزاران میلیارد تومان 
داریم اما با پرداخت هزینه هــای کمتر می توانیم اورهال 
۱۰۰ دســتگاه اتوبوس و ۳۰۰ واگن خود را انجام دهیم. 
وی تصریــح کرد: اگر یک یا دو قرارداد با واگن ســازی 
تهران یا دیگر واگن ســازی های کشور در سال جهش 
تولید انجام شود ۵۰ درصد هزینه ها را ما پرداخت می کنیم. 
هاشمی با اشاره به اینکه ظرفیت زیر ساخت های مترو ۳ 
هزار واگن اســت گفت: در حال حاضر هزارو ۵۰۰ واگن 
داریــم اگر قرار داد ۲۰۰ تــا ۳۰۰ واگن تولید داخل انجام 
شود حمایت یارانه ای خوبی انجام می شود. معاون حمل و 
نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: در شرایط بد اقتصادی 
اگرچه شاهد کاهش مسافران در مترو واتوبوس هسیم اما 

هنوز هم در بعضی از ســاعات روز حجم زیاد مسافر را 
شاهد هستیم. و سخنگوی دولت قول مساعد دادند تا این 
موضوع را درســتاد کرونا مطرح کنند اگرچه بحث اصلی 
ستاد امروز وضع جرائم برای افرادی است که پروتکل ها 
را رعایــت نمی کنند. وی در پایان گفت: منابع مالی برای 
عرضه ماسک رایگان نداریم و باید خیرین در این موضوع 
ورود پیدا کنند و یا یارانه ای به تولید کنندگان داده شود تا 

ماسک ارزران تر در اختیار شهروندان قرار گیرد.
در پایان نوبخت مدیر عامل شــرکت بهره برداری مترو 
هم به شلوغی ایستگا ه های تقاطعی از جمله دروازدولت، 
صادقیه و پانزده خرداد اشــاره کرد وگفت: متروی تهران 
یک شبکه گســترده است و درایســتگا ه های تقاطعی 
بخاطر تبادل مسافران دو ایستگاه با ازدحام بیشتری روبرو 
هستیم. وی خاطرنشــان کرد: برای کاهش این ازدحام 
مسافران باید زمان سفر خود را مدیریت کنند و در ساعاتی 
که مترو شلوغ است از سفرهای غیر ضرور جلوگیری کنند.

سخنگوی دولت با حضور در متروی تهران مطرح کرد

تمامی مسافران مترو از ماسک استفاده می کنند

 حناچی:
دولت مانع افزایش کرایه 

حمل ونقل عمومی تهران نشود

شــهردار تهران با اشــاره به کاهش چشمگیر 
درآمدهای شهرداری در دوران کرونا، گفت: دولت 
مانع افزایش کرایه حمل و نقل عمومی نشــود. 
پیروز حناچی روز سه شــنبه در حاشیه دویست 
و چهل و دومین جلســه شورای شهر تهران به 
خبرنگاران توضیــح داد: برج میالد که در عمل 
تعطیل شــده و فعالیت حمل و نقل عمومی هم 
به ۵۰ درصد ظرفیت کاهش یافته است و همین 
موارد از جمله دالیل کاهش درآمد شــهرداری 
به شــمار می رود. حناچی درباره اقدام شهرداری 
بــا توجه به موضع منفی در قبــال افزایش ۲۵ 
درصدی کرایه هــای حمل و نقل عمومی، بیان 
کرد: شهرداری ها در تمام شهرهای بزرگ دنیا در 
شرایط کرونا مورد حمایت قرار گرفتند و انتظار 
ما این اســت که اگر حمایتی از ما نمی کنند، از 
افزایش کرایه ها جلوگیری نکنند. گفتنی اســت 
که موضوع یــک فوریت افزایش کرایه حمل و 
نقل عمومی پایتخت در جلســه گذشته شورای 
شــهر تهران تصویب شــد که این موضوع در 
فضای مجازی مورد انتقاد کاربران و شهروندان 
قرار گرفت. پس از آن »محمدعلیخانی« رئیس 
کمیســیون عمران و حمل و نقل شورا توییت 
کرد که این موضوع فعاًل در کمیسیون مربوطه 
در حــال پیگیری بوده و افزایش کرایه ها اعمال 
نشده اســت. با وجود اینکه واکنش ها نسبت به 
افزایش کرایه حمل و نقــل عمومی تهران در 
بیشــتر موارد مردمی بوده، شهردار تهران امروز 
دولــت را در این زمینه خطاب قرار داد و به نظر 
می رســد از این طریق به دنبال مساعدت مالی 

دولت به شهرداری تهران باشد.

به گفته وزیر راه و شهرســازی بهینه ســازی سوخت در حوزه 
ریلی با تبدیل دیزل های قطار به ســوخت ال.ان.جی بود و تا 
حدودی محقق شــده اســت و در حوزه جاده ای نیز با اجرای 
برنامه نوســازی ناوگان در تالش برای کاهش مصرف انرژی 

هستیم.
محمد اسالمی  روزگذشته در مراسم رونمایی از سامانه پایش 
اطالعات انرژی ساختمان که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی برگزار شــد، گفت: وزارت راه و شهرسازی از سال 
گذشته و به صورت ویژه اهتمام به بهینه سازی مصرف سوخت 

هم در حوزه حمل و نقل و هم در حوزه ساختمان داشته است.
وی گفت: بهینه سازی سوخت در حوزه ریلی با تبدیل دیزل های 
قطار به سوخت ال.ان.جی بود و تا حدودی محقق شده است و 
در حوزه جاده ای نیز با اجرای برنامه نوسازی ناوگان در تالش 
برای کاهش مصرف انرژی هســتیم. اکنون مراحل ثبت نام و 
شناسایی انجام شده است و شاهد خارج سازی ناوگان فرسوده 

از حمل و نقل جاده ای هستیم.
وزیر راه و شهرســازی با گالیه از اینکه هنوز در ساخت و ساز 
به شیوه سنتی عمل می شود، گفت: مباحث مربوط به مقررات 
ملی ساختمان در بخش مصرف انرژی، مادامی که در طراحی و 
ساخت مورد اعمال نشود کاهش مصرف انرژی رخ نخواهد داد.

وی تصریح کرد: اســتانداری سازی مصرف سوخت در بخش 
ســاختمان نیز موضوع بســیار مهمی است که با ابالغ مبحث 
۱۹مقررات ملی ســاختمان بر اجــرای آن همت داریم، وزارت 
نفت و وزارت راه و سایر نهادها متعهدانه بحث کاهش مصرف 
انرژی در بخش ســاختمان را دنبال می کنند و آخرین ویرایش 
مبحث ۱۹ را هم منتشــر کردیم با این حال واجب اســت که 
مبحث مقررات ملی ساختمان در فرآیندهای طراحی ساختمان 

رعایت شود .

به گفته وزیر راه و شهرسازی مادامی که مقررات ملی ساختمان 
در طراحی و ســاخت اعمال نشــود و تنها به صورت نمایشی 
به شکل مصوبه و قانون باشــد کاهش مصرف انرژی محقق 

نخواهد شد.
وی با بیان اینکه هنوز در ساخت و ساخت به شیوه سنتی عمل 
می شود، گفت: موضوع دیگر استفاده از مصالح و لوازمی است 
که باید بحث بهینه ســازی مصرف انرژی را دنبال کند و نکته 
مهم دیگر دانش ســاخت اســت که می تواند منجر به کاهش 
مصرف انرژی شود و همچنین تمام این موضوعات باید توسط 

سازندگان ذی صالح به خدمت گرفته شود.
اســالمی درباره اخذ عوارض از عدم رعایت کنندگان مقررات 
ملی ساختمان نیز گفت: از سازندگانی که این مباحث را رعایت 

نکنند اخذ عوارض در نظر گرفته ایم.
وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد: رونمایی از ســامانه پایش 
اطالعات انرژی ساختمان می تواند گامی باشد که ایران را برای 

رسیدن به کشوری پاک با کاهش مصرف انرژی کمک کند.

 وزیر راه:

تحقق بهینه سازی سوخت در حوزه حمل و نقل و ساختمان
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ابطال مصوبه گرانی بلیط هواپیما

طبق اعالم وزیر راه و شهرسازی، افزایش قیمت ۸۰ درصدی 
اعالم شده از سوی انجمن شــرکت های هواپیمایی که قرار 
بود از اول آبان ماه اعمال شود، معتبر نیست و لغو شده است.

محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی، از لغو نرخ نامه جدید 
انجمــن شــرکت های هواپیمایی خبر داد کــه به موجب آن 
قیمت بلیط هواپیما ۸۰ درصد گران شــده است. اسالمی در 

این رابطه چنین گفت:
افزایش قیمت اعالم شــده از ســوی انجمن شــرکت های 

هواپیمایی معتبر نیســت. قیمت های جدید که قرار بود از اول 
آبان ماه اعمال شود، لغو شده است.

پیش تر مقصود اســعدی ســامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایــی، نیز از احتمــال تعدیل در نرخ هــای جدید بلیط 

هواپیما خبر داده بود:
 تصمیم افزایش قیمت ها موقتی اســت؛ حتی به همین دلیل 
است که هنوز نرخ نامه جدید را روی سایت شرکت نگذاشتیم 
و ممکن اســت تا اول آبان تغییر داشــته باشــد. اگر شــرط 
محدودیت ۶۰ درصدی مسافرگیری در پرواز که مصوب ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اســت برداشته شود و ایرالین ها مجاز به 

مسافرگیری با ظرفیت کامل شــوند، ما هم نرخ ها را کاهش 
خواهیم داد.

طبق گفته ســامانی، بلیط پروازها ۸۰ درصد گران شــده که 
4۰ درصد آن ســهم ارز ۲۷ هزار تومانی که ۳۰ هزار تومان 
شــده بود و 4۰ درصد آن سهم مصوبه ســتاد ملی مبارزه با 

کرونا است.
انجمن شــرکت های هواپیمایی ایران در نرخ نامه جدید که بر 
اســاس دالر ۲۷ هزارتومانی تعیین شده است، حداکثر قیمت 
بلیط هواپیما را در بیش از ۶۰ مســیر به بیش از یک میلیون 

تومان افزایش داد.

گردشگری

آرامگاه فردوســی محل دفن حکیم ابوالقاسم فردوسی 
است که در توس مشهد قرار دارد. طرح مقبره امروزی 
ترکیبی از طرح های ارائه شده توسط آندره گدار و کریم 
طاهــرزاده بهزاد اســت. بنای آرامگاه فردوســی یکی 
از زیباتریــن مقبره های ایران اســت که در طول زمان 
تغییرات زیادی کرده اســت و معمــاران بزرگی برای 
طراحی بنای مقبره شــاعر بزرگ ایران طرح هایی ارائه 

کرده اند.
آرامگاه فردوسی کجاست؟ ��

در ۲۸ کیلومتــری غرب روســتای پــاژ، آرامگاه یکی 
از بــزرگان این آب و خاک و احیاکننده زبان پارســی، 
»ابوالقاســم فردوســی« اســت. فردوســی، شــاعر 
حماسه سرای ایرانی، در سال ۳۲۹ هجری قمری چشم 
به جهان گشــود. وی در خانــواده ای دهقان بدنیا آمد، 
دهقانان در طبقه اشــراف در عصر ساسانی بودند که از 

نظر اعتبار و ثروت در درجه دوم کشور قرار داشتند.
زندگی نامه فردوسی ��

از زندگی فردوســی قبل از سرودن شاهنامه اطالعات 
درستی در دسترس نیست، بر اساس برخی روایات اولین 
پسر او در سال ۳۵۹ هجری قمری به دنیا آمد، از همسر 
فردوسی اطالعات درستی در دسترس نیست و بسیاری 
از پژوهشــگران از جمله محمدتقی بهــار، زنی که در 
ابتدای داستان بیژن و منیژه از آن یادشده است را همسر 
فردوسی می دانند. در برخی از روایات به این مسئله اشاره 
شده که وقتی فردوسی ۶۷ ساله بود پسر ۳۷ ساله خود 
را از دست می دهد و از این موضوع بسیار آزرده می شود 
و در برخی از اشعارش به این مسئله اشاره شده است. بر 
اساس مدارک موجود از شاهنامه ابومنصوری، فردوسی 
شاهنامه را از سی سالگی سرود، ولی با توجه به استعداد 
این شاعر می توان در نظر داشت که او از سنین نوجوانی 
مشــغول به این کار بوده اســت. در شاهنامه بخشی از 
اشــعار، متعلق به دقیقی است که خود فردوسی هم به 
این مسئله اشاره داشته است و بقیه شاهنامه که سروده 

شخص اوست، اصل شاهنامه به شمار می رود. فردوسی 
داســتان هایی را در عصر منصور بن نوح، امیر سامانی، 
سروده بود. سپس در حدود سال ۳۷۰ هجری قمری، در 
روزگار نوح دوم پســر منصور و پس از مرگ دقیقی، به 
نظم درآوردن متن شاهنامه ابومنصوری را شروع کرد. 
احتمال این موضوع زیاد است که دقیقی به دستور شاه 
ســامانی کار نظم شاهنامه را شروع کرده بود. به همین 
دلیل، فردوســی برای دنبال کردن کار دقیقی، به بخارا 
پایتخت سامانیان، سفر کرد تا هم دستور ادامه کار را از 
شاه سامانی بگیرد و از پشتیبانی مالی او برخوردار شود و 
هم این که از نسخه ای از شاهنامه منثور ابومنصور محمد 
بن عبدالرزاق اســتفاده کند؛ اما بعد از این که دوستی از 
همشهریانش دست نویسی از این منبع را در دسترس او 
گذاشت، از این کار صرف نظر کرد و کار را در شهر خود 
شــروع کرد. امیرک منصور، فرزند ابومنصور محمد بن 
عبدالرزاق فردوسی را ازنظر مالی پشتیبانی کرد، اما این 
دوران طولی نکشید و امیرک منصور کشته شد. در آخر 
شــاهنامه در سال ۳۸4 هجری قمری به پایان رسید و 
اولین ویرایش این اثر ۱۶ سال پس از این تاریخ به اتمام 

رسید و بخش هایی هم به شاهنامه اضافه شد.
حقایق آرامگاه فردوسی ��

۱. پیکر فردوسی را به دلیل شیعه بودن به قبرستان راه 
ندادند و به همین دلیل در باغ شخصی خود او، در شهر 

تابران توس دفن شد.
۲. در مقدمه شاهنامه بایســنقری ساختن اولین مقبره 

برای فردوسی را به »ارسالن جاذب« نسبت داده اند.
۳. صدســال بعد از مرگ فردوسی این بنا همچنان برپا 

بود و در حمله غزنویان بنا آسیبی ندید.
4. در ســال ۶4۱ هجری قمری، »امیر مغول« تصمیم 
گرفت تا برای بنای قلعه ای در طوس، آرامگاه را ویران 

کند و از مصالح آن در ساخت قلعه استفاده کند.
۵. در دوران حکومــت »غازان خان« شــخصی به نام 
»امیر ایسن قتلغ« ساختمانی در نزدیکی مقبره بنا کرد 
و خانقاهــی هم در کنار آن قرار گرفت. قبل از به پایان 

رسیدن این بنا، امیر ایسن درگذشت.
۶. تا نیمه دوم قرن هشتم، آرامگاه فردوسی در کنار قبر 
محمد غزالی و معشــوق توسی در بخش شرقی توس 

بود.
۷. عبیــداهلل خان ازبــک در حمله به خراســان، بنا به 
تعصبی که بر ضد شیعیان داشت، دستور ویرانی آرامگاه 

فردوسی را داد.
۸. خانیکوف، »پژوهشگر و کنسول روس« در بازدید از 
توس، نشــانی از آرامگاه ندید؛ اما با نگاهی به گزارش 
کرزن انگلیســی، آرامگاه فردوسی تا حدود سال ۱۲۵4 
هجری شمســی آشــکار بوده اســت، اما پس از آن، 

گندمزاری روی آن را پوشاند.
۹. عبدالوهــاب آصف الدوله )والی خراســان( از طرف 
ناصرالدین شــاه به جستجوی آرامگاه فردوس رفت و با 
راهنمایی چند فرانسوی که از توس دیدن کرده بودند، 

موفق به پیدا کردن آرامگاه شد.
۱۰. تصمیم ســاخت بنایی باشــکوه و درخور فردوسی 
گرفته شــد و تا شروع ســاخت بنایی عظیم، دو اتاق 

به صورت موقت نزدیک آرامگاه فردوسی بنا شد.
۱۱. محمدتقــی بهــار با تحریک حس وطن پرســتی 
رضاشاه از او خواست تا بنای آرامگاه فردوسی را ترمیم 
کند و ساختمانی باشــکوه در این منطقه با کمک های 

ملی بسازد.
۱۲. به پیشــنهاد »ارباب کیخسرو شــاهرخ« )نماینده 
زرتشتیان در مجلس(، انجمن آثار ملی برگه هایی چاپ 
کرد تا از طریق آن برای کمک مالی یا قرعه کشی برای 
ساخت آرامگاهی شایسته فردوسی، اطالع رسانی شود و 

از مردم خواسته شد تا در این رویداد کمک کنند.
۱۳. تیمورتاش )دولتمرد ایرانی در عصر قاجار و پهلوی(، 
پیشنهاد بازسازی آرامگاه فردوسی را در مجلس پیشنهاد 

داد.
۱4. کیخســرو شاهرخ مأمور شــد تا محل دقیق دفن 
فردوســی را پیدا کند، در آن زمان محل دفن فردوسی 
در باغــی با مالکیت »حاج میــرزا محمدعلی قائم مقام 

التولیه« بود. مالک باغ، این باغ را به رضاشاه پیشکش 
کرد و رضاشاه هم باغ را برای ساخت مقبره به انجمن 

واگذار کرد.
۱۵. »ارنست امیل هرتسفلد« )باستان شناس آلمانی( و 
کریم طاهرزاده بهزاد پیشنهاد طراحی مقبره را رد کردند 

و سرانجام طراحی این بنا به مسابقه گذاشته شد.
۱۶. نکته جالب اینجا است که خود هرتسفلد و طاهرزاده 
بهزاد در این مســابقه شــرکت کردند و در کنار آن ها 
افرادی نظیر آندره گدار، نیکالی مارکف دیده می شدند.

۱۷. طرح طاهرزاده بهزاد در سال ۱۳۰۷ تصویب شد که 
سبک معماری آن، به سبک سرستون های هخامنشی 

بود.
۱۸. طــرح بهــزاد در میانه کار متوقف شــد و از گدار 
فرانسوی خواســتند که طرحی برای آرامگاه بزند. گدار 
از فرانسه طرحی فرستاد. تیمورتاش با اصرار طرح گدار 
را تغییر داد و ســقفی هرمی بر بنا افزود. انجمن با این 
تصمیم تیمورتاش مخالفت کــرد و بر این باور بود که 

سقف هرمی یادآور معماری مصر است.
۱۹. بار دیگر از طاهــرزاده دعوت به عمل آمد تا طرحی 
جدید با در نظر داشتن طرح گدار ارائه دهد. طاهرزاده سقف 

پلکانی را جایگزینی مناسب برای سقف هرمی دانست.
۲۰. نقشــه جدید آرامگاه در سال ۱۳۱۲ تصویب شد و 

با نظارت حسین لر زاده در سال ۱۳۱۳ به پایان رسید.
۲۱. این بنا بعدها دچار نشســت شد و بازسازی و تعمیر 
آن به هوشنگ سیحون واگذار شد. بازسازی بنا در سال 

۱۳4۷ به پایان رسید.
۲۲. مساحت مجموعه آرامگاه فردوسی امروز برابر با ۶ 
هکتار اســت که دربردارنده باغ آرامگاه، استخر، یادبود 
فردوســی، ســاختمان اداری، کتابخانه، موزه و آرامگاه 
شــاعر بزرگ مهدی اخوان ثالث اســت. تندیس ضلع 
جنوبی مجموعه که حکیم ابوالقاسم فردوسی را نشان 
می دهد، اثر ابوالحسن صدیقی است که در جلوی استخر 

قرار دارد.
۲۳. ســاختمان آرامگاه مساحتی برابر با ۱۰4۳ مترمربع 
دارد و از همه ســمت پلکان دارد. ساختمان بنا به شکل 

مکعب است و ارتفاعی برابر با ۱۸ متر دارد.
۲4. در سمت غربی بنا دری است که قبل از بازسازی، 

ورودی اتاق آرامگاه بود و در سمت شرقی هم دریچه ای 
بود که بعد از بازسازی و انتقال مدفن به زیرزمین، بسته 

شد.
۲۵. در چهار طرف بنای مکعبی شــکل، الواح مرمری 
به اندازه ۱٫۵ در 4 متر دیده می شــود که ســروده های 
شــاهنامه روی آن تراشیده شده اســت. این اشعار ۱۲ 

بیت هستند.
۲۶. برای ورود به بخــش درونی آرامگاه باید از جبهه 
غربی وارد شد. پله های شمالی و جنوبی به زیرزمین و 
اتاق مدفن می رسند. روی دیوار پله ها، ۶ نقش برجسته 
سنگی دیده می شــود که قبل از بازسازی در دو طرف 

اتاق مدفن قرار داشت.
۲۷. این نقوش برجسته شــامل داستان هایی از جمله 
جنگ رســتم، جنگ ایرانی ها و تورانی ها، نبرد رستم و 

سهراب می شود.
۲۸. در بخش میانی آرامگاه سنگ قبری از جنس مرمر 
با ابعاد یک متر در یک و نیم متر و ارتفاع نیم متر دیده 
می شــود که محل دفن شاعر بزرگ ایرانی است. روی 

سنگ قبر با خط نستعلیق نوشته شده است:
 بــه نام خداوند جان و خرد. این مکان فرخنده، آرامگاه 
استاد گویندگان فارسی زبان و سراینده داستان های ملی 
ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی است که سخنان 

او زنده کنندٔه کشــور ایران و مــزار او در دل مردم این 
سرزمین جاویدان است.

۲۹. در سال ۱۳۸4 بر اساس تصمیم دکتر بهروز احمدی، 
استراحتگاه و چایخانه آرامگاه، به موزه فردوسی تبدیل 
شد. در این موزه اشــیایی با عناوین مختلف نگه داری 
می شود که از جمله آن ها باید به آثار سنگی دوران پیش 
از تاریخ کشف شــده در دشت توس، سفالینه های دوره 
اسالمی، سکه های دوره اسالمی و تنگ ها، عطردان ها 

و پیه سوزها اشاره کرد.
در محوطه آرامگاه، مهدی اخوان ثالث شــاعر مشهور 
ایرانی به خاک ســپرده شده است، اخوان ثالث در سال 
۱۳۶۹ از دنیا رفت و در نزدیکی مقبره فردوسی به خاک 
ســپرده شد. مزار این هنرمند در بخش غربی مجموعه 
قرار دارد و تندیســی از او هم در باالی سنگ قبر دیده 
می شود. در ســحرگاه ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز پیکر 
استاد محمدرضا شجریان، خســرو آواز ایران، در جوار 
آرامگاه مهدی اخوان ثالث به خاک سپرده شد و به این 

ترتیب گنج های خاک طوس تکمیل شد.
استاد شجریان از مفاخر موسیقی ایرانی به شمار می رود 
که در یکم مهر ۱۳۱۹ چشــم به جهان گشود و در ۱۷ 
مهرماه ۱۳۹۹ پس از سال ها مبارزه با بیماری دار فانی 

را وداع گفت.

فاطمه محمدی

هزینه های زندگی در کانادا چگونه است؟
کانادا کشوری بسیار پهناور سرشار از منابعی 
طبیعی، نســبت به کشــورهای دیگر از نظر 
کیفیت زندگی دارای شــهرت می باشــد، در 
فهرست بندی U.S.News&World که در 
سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ صورت گرفته است 
کشور کانادا در صدر این فهرست قرار دارد و 
همچنین به تازگی این کشور از نظر کیفیت 
زندگی بعنوان بهترین کشــور جهان شناخته 
شده اســت و در حال حاضر از نظر سالمتی 
روان یکی از بهترین کشورها به شمار می رود.

بــرای زندگی در خارج از کشــور کانادا یکی 
از مناســب ترین و بهترین گزینه ها محسوب 
می شــود، مواردی مانند دانشــگاه های بین 
المللی که بسیار مشهور می باشند و همچنین 
نزدیکی بــه طبیعت، فرهنگ هــای متنوع، 
امنیــت و آرامــش خاطر بــرای زندگی این 
کشور را نســبت به کشورهای دیگر برجسته 
کرده است. البته شایان بذکر است این کشور 
برنامه هــای متنوعی را برای جذب مهاجرین 
علی الخصوص مهاجرین متخصص در نظر 
دارد. الزم بذکر اســت کشور کانادا نسبت به 
مســاحت موجود دارای جمعیت بسیار کمی 
می باشد که همین امر پیشرفت های بسیاری 
را در زمینــه شــغل و تحصیل برای جمعیت 

ساکن در این کشور فراهم آورده است.
زندگی در کشور کانادا ��

در زمان مهاجرت به این کشور پهناور اولین 
و اساســی ترین سوالی که ذهن هر مهاجرت 

کننــده ایی را بخود مشــغول می کند هزینه 
زندگی در کانادا می باشــد سواالتی از قبیل 
هزینــه تحصیل در دانشــگاه ها و مدارس و 
هزینه مسکن که خود بعنوان بخشی از هزینه 
زندگی در کانادا به شــمار مــی رود، چگونه 
خواهد بود؟ با توجه به آمار بیکاری این کشور 
در ســال ۲۰۱۹ که معــادل ۵٫۶% بوده این 
رقم در سال ۲۰۲۰ به ۵٫۵% رسیده است که 
این خود نشان دهنده شرایط بسیار خوبی که 
بر بازار کار کانادا حاکم شــده است، می باشد 
الزم اســت این نکته را متذکر شویم که در 
ایالت های انگلیسی زبان این کشور برای پیدا 
کردن کار از شانس بســیار باالیی برخوردار 
خواهید بود و با توجه به همین امر در صورت 
داشتن شغل مناسب هیچگاه مشکل اساسی 

در پرداخت هزینه نخواهید داشت.
میزان درآمد در کشور کانادا ��

برای محاســبه هزینــه زندگی در کشــور 
کانادامناسب ترین راه محاسبه میزان درآمد در 
این کشور می باشد، از آنجایی که کشور کانادا 
کشوری مهاجر پذیر و انگلیسی زبان به شمار 
می رود بنابراین تقاضای کار در این کشور به 
صورت صعودی رو به افزایش است و در کل 
استان های کشور کانادا بیشترین میزان سطح 
درآمد افراد به ترتیب متعلق به اســتان آلبرتا 
و استان های اونتاریو، ساسکاچوآن و بریتیش 
کلمبیا می باشــد. طبیعتاً هر شغلی در کشور 
کانادا دارای میزان درآمد خاص خود می باشد، 

کشور کانادا در سال ۲۰۲۰ لیستی از مشاغلی 
که در آن ها نیاز به نیروی کار می باشــد ارائه 
داده است، مشاغلی مانند مهندس نرم افزار، 
مهنــدس IT، نماینــده فــروش و بازاریاب، 
مهندس شــیمی، مهندس عمران، مهندس 
برق، مهندس صنایع، پزشــک، پرستار، مدیر 
پروژه ساختمانی و ماشین کار می باشد. البته 
تعدادی از مهاجران با ورود به کانادا و تالش 
بــرای پیدا کردن کار متناســب با حرفه و یا 
رشــته تحصیلی خود در صورتی که بر زبان 
انگلیسی یا فرانسوی مسلط نبوده و یا تجربه 
کار در کانادا را نداشــته باشــند با مشکالتی 
مواجه خواهند شــد البته الزم بذکر است که 
کارفرمایــان کانادایی بیشــتر تمایل دارند تا 
افرادی را اســتخدام کنند که در کشور کانادا 
تحصیل کرده و دارای مدرک همین کشــور 
می باشــند و همین امر گاهی مهاجرین را با 
مشکل پیدا کردن کار متناسب مواجه می کند.

هزینه زندگی در کانادا ��
در اصــل هزینه زندگی در کانادا به ســبک 
زندگی افراد مرتبط می باشد که البته این امر 
تا حدود زیادی بــه منطقه مورد نظر فرد که 
برای اقامت انتخاب کرده است بستگی دارد، 
هزینه های شروع زندگی در این کشور با توجه 
به نیاز فرد متقاضی به ضروریات مناســب و 
نزدیک به اســتانداردهای آن کشــور به سه 

دسته تقسیم می گردد:
هزینه هایی که فرد مجبور است تا یکبار آن ها 

را پرداخــت کند که البته این هزینه ها جزیی 
از هزینه های سنگین به شمار می روند بطور 
مثال هزینه هایی مانند خرید مسکن یا خرید 

خودرو می باشد.
هزینه هایی که معمواًل افراد مجبور هستند که 
روزانه یا ماهانه آن ها پرداخت کنند مانند خرید 
وسایل روزمره، استفاده وسایل نقلیه عمومی، 
هزینه پرداخــت قبض های آب، برق، تلفن و 

اینترنت و پوشاک و … می باشد.
هزینه هایــی که به محــض ورورد و اقامت 
در کانــادا باید پرداخت شــود و نوعی هزینه 
برای آینده خود فرد محســوب می شود مانند 
بیمه عمر، پس انــداز برای زمان بیکاری و.. 

می باشد.
با توجه به موارد گفته شــده در ســال ۲۰۲۰ 
بیشــترین بودجه مالی افــراد در کانادا را دو 
موضــوع خرید از بازار و اجــاره خانه به خود 
اختصاص داده است که البته این دو موضوع 
خود بعنوان گران ترین موضوع در زندگی افراد 

ساکن کانادا به شمار می رود.
هزینه اجاره و خرید ملک در کانادا ��

افراد برای خرید ملک در کانادا باید هزینه های 
بســیار زیادی را متحمل شوند که همین امر 
باعث شــده است تا بســیاری از شهروندان 
کانادایی برای خرید ملک نه تنها در شهرهای 
کشــور کانادا بلکه در حومه های این شهرها 
هیــچ اقدامی نکننــد، خهزینه هــای اجاره 
آپارتمان در اکثر مناطق این کشــور بصورت 

یکسان می باشد و شهرهای تورنتو و ونکوور 
نیز از این دسته می باشــند ولی هزینه اجاره 
آپارتمان هــای تک خوابه بــا توجه به محل 
قرارگیری آن ها نســبت به آپارتمان در مرکز 
شــهر متفاوت می باشد، هزینه اجاره ملک در 
کشور کانادا در فصل زمستان نسبت به فصل 
تابســتان کمتر و مناسب تر خواهد بود و اکثر 
این فصل را برای تغییر ملک انتخاب می کنند.

هزینه خوراک در کانادا ��
در کشور کانادا هزینه های خوراک بسیار کم 
می باشــد و با خرید خوراکی های موردنیاز از 
حراجی های هفتگی این عزینه بســیار کمتر 
خواهد شــد و می توان مبلغ زیادی را در هر 
ماه صرفه جویی کرد، البته هزینه های خوراک 
در اســتان های مختلف کانادا متفاوت است، 
در ونکوور هزینه ها نسبت به شهرهای دیگر 
بیشتر خواهد بود حال آنکه در این شهر مانند 
شــهر تورنتو خبری از حراج هــای فصلی و 

هفتگی نخواهد بود.
هزینه حمل و نقل در کانادا ��

شهر تورنتو کانادا و شــهرهای اطراف آن از 
سیســتم حمل و نقل عمومی بسیار مناسبی 
برخوردار هستند، در صورتی که فرد عالوه بر 
محل کارش نیز در ناحیه ایی نزدیک به این 
ایستگاه های حمل و نقل عمومی اقامت کند، 
مقدار قابل توجهــی از هزینه های زندگی در 
این کشور کم خواهد شد و جالب است بدانید 
ساختمان هایی که در امتداد خیابان یانگ قرار 

دارند بعلت دسترسی مستقیم این ساختمان ها 
به متــرو بعنوان مناســب ترین منطقه برای 
البته  سکونت مهاجرین محســوب می شود. 
الزم بذکر اســت ساختمان هایی که از امکان 
دسترسی مســتقیم به مترو برخوردار باشند 
نســبت به ساختمان های دیگر از اجاره بهای 
بســیار زیادی برخــوردار می باشــند. مزیت 
اتومبیل صفر کیلومتر نســبت به خودروهای 
کارکرده اینســت که با خرید اتومبیل صفر تا 
چندین ســال نیاز به هزینه هایی برای تعمیر 
نمی باشــد ولی الزم است یادآوری کنیم که 
هزینه بیمه اتومبیل صفر بسیار باال می باشد، 
حال آنکه تعمیــر خودروهای قدیمی و کهنه 
هم بسیار زیاد می باشــد و مقرون به صرفه 
نخواهد بود، بــا توجه به موارد گفته شــده 
افراد بسیاری استفاده از سیستم حمل و نقل 

عمومی را بسیار مناسب می دانند.
هزینه پوشاک در کانادا ��

همانطور که می دانید بخش زیادی از هزینه 
پوشاک بستگی به فرد و عالقه اش به پوشاک 
برند می باشد و در کشور کانادا در شهر تورنتو 
به دلیل حراجی های فراوان و مقرون به صرفه 
ایی که دارد نســبت به شــهر ونکوور از نظر 

هزینه پوشاک بسیار به صرفه تر می باشد.
هزینه های زندگی دانشجویی در کانادا ��

کشور کانادا از نظر تحصیلی در بین کشورهای 
دیگر از محبوبیت باالیی برخوردار می باشدکه 
در ســال های اخیر توانسته است دانشجویان 

بین المللی بســیاری را جذب خود کند، این 
کشــوردارای ۳۰ دانشگاه می باشد که در بین 
بهترین مؤسســات دانشــگاهی دارای رتبه 
جهانی می باشند، حال با توجه به موارد گفته 
شده برای یک دانشجو عالوه بر هزینه های 
زندگی نیز هزینه شهریه هم اضافه می شود. 
هزینه شهریه دانشگاه های کانادا بسته به شهر 
و رشــته ایی که در آن قصد تحصیل را دارید 
ساالنه متفاوت است اما با این حال این هزینه 
نسبت به کشــورهای دیگر مانند انگلستان، 
ایاالت متحده و اســترالیا به نســبت کمتر 
می باشد الزم بذکر است شهریه دوره دکترا در 
این کشور تقریباً دو برابر شهریه دانشجویان 
کانادایی می باشــد، البته دانشگاه تورنتو که 
پذیرای بیشــترین میزان دانشجویان مقطع 
دکترا بین المللی می باشد از پاییز سال ۲۰۱۸ 
تا به اکنون همان شــهریه را از دانشجویان 

خود دریافت می کند.
الزم است بدانید هزینه زندگی یک دانشجو 
عالوه بر هزینه شــهریه نیز به شهر و منطقه 
ایی که دانشگاه فرد در آن قرار دارد نیز وابسته 
می باشد مثاًل در سال ۲۰۲۰ هزینه زندگی یه 
فرد دانشجو در شــهر تورنتو نسبت به شهر 
ونکورو بسیار کمتر می باشــد، البته راه هایی 
برای کم کردن ایــن هزینه وجود دارد مانند 
خرید کتاب های دانشگاه بصورت دست دوم، 
اســتفاده از حمل و نقل شهری برای رفت و 

آمد، زندگی در خوابگاه های دانشجویی و.

بســیاری از افراد هنگام بلند شــدن هواپیما 
دچار اســترس می شــوند؛ این افراد به نوعی 
تــرس از پرواز دارند. بســیاری از افراد با تهیه 
بلیط هواپیما به سفرهای خود می پردازند. دلیل 
عالقه مندی افراد به این وسیله نقلیه امکانات، 
سرعت و امنیت است. اما در این بین بسیاری 
از افراد هنگام بلند شدن هواپیما دچار استرس 
می شوند. این افراد به نوعی ترس از پرواز دارند. 
باید بین ترس و هراس تفاوت قائل شــد! در 
واقع هراس ها ترس های بی موردی هستند که 
در نتیجه تداعی عصبی و ذهنی بوجود آمده اند 
مثاًل شــخصی که از پرواز می ترسد قباًل پرواز 
برای او با یک حادثــه و اتفاق ناخوش آیندی 
مصادف شــده که این امر منجر به وجد آمدن 
یک نوع تداعی عصبی ذهنی در آن شــخص 
شــده لذا هر وقت در مورد پــرواز فکر کند یا 
بخواهد با هواپیما پــرواز کند دچار این ترس 

شــدید و بی مورد خواهد شد.  کسانی که این 
مسئله را درون خود ایجاد می نمایند، هیچ لذتی 
از ســفر با این وسیله نقلیه نخواهند برد. ما در 
این مطلــب راهکارهایی را ارائه می دهیم تا از 
استرس افراد در سفرهای هوایی کاسته شود. 
اگر شما هم در هنگام سفر با هواپیما استرس 
دارید یا بستگانتان ترس از پرواز دارند، در این 

مطلب با ما همراه باشید.
مطالعه را فراموش نکنید ��

راه کارهای مختلفی بــرای جلوگیری از پرواز 
وجــود دارد، یکی از ایــن راهکارها مطالعه در 
هنگام برخاستن هواپیما است. استفاده از کتاب، 
روزنامه و مجله در هنگام پرواز باعث می شود، 
حواس افراد از مقوله پرواز پرت شــود. خواندن 
کتاب یا هر چیز دیگری تمرکز افراد را باال برده 

و تفکر را جایگزین ترس می نماید.
صندلی های جلوی کابین را انتخاب کنید ��

از آنجایی کــه صندلی های جلــوی هواپیما 
سروصداهای کمتری را در بر دارند، در هنگام 
رزرو بلیط هواپیما صندلی های جلوی هواپیما 
را انتخــاب کنید. آرامش را در این قســمت از 

هواپیما بیشتر احساس خواهید کرد.
کافئین نخورید ��

یکی از اشــتباهاتی که افراد مختلف دچار آن 
می شــوند، خوردن کافئین قبل از پرواز است. 
هرگونه کافئین مانند چای و قهوه را از برنامه 
خود حذف کنید. کافئین سبب افزایش استرس 

در شما می شود و لذت پرواز را می کاهد.
نفس عمیق بکشید ��

دنبال راهکاری بی هزینه و کم خرج هستید؟ در 
هر حالتی نفس عمیق بکشید. رفت و آمد هوا 

در ریه های و قلب شــما ارامش خاصی هدیه 
می دهــد. از کاربردی ترین نــکات در کاهش 
اســترس در ســفرهای هوایی نفس کشیدن 

عمیق است.
موسیقی یکی از راهکارهاست

گوش دادن موســیقی را در پرواز از یاد نبرید. 
موسیقی می تواند شما را از فضای موجود پیش 
آمده بلند کند و شــما را به دنیایی دیگر ببرد. 
موســیقی فضایی را تداعی می کند که در آن 

احساسی از ترس نباشد.
هم صحبت پیدا کنید

ما ایرانی ها روابط عمومی بسیار باالیی داریم. 
اگر همراهی دارید با او به صحبت بپردازید یا با 
بغل دستی خود شروع به حرف زدن کنید. این 

کار مانع استرس می شود.
نوشیدن آب

نوشــیدن آب هم می تواند کمــک باالیی در 
کاهش اســترس شما داشــته باشد. این عمل 
اســترس را از شــما دور کرده و آرامش را باز 
می گرداند. عــالوه بر خرید بلیط هواپیما برای 
سفر باید وســایل مورد نیز را با خود به همراه 

داشته باشید.
مشورت با پزشک در موارد ضروری

ترس شــما از پرواز بیش از اندازه اســت؟ در 
صورتی که ترس شما بســیار زیاد است، تنها 
راه مشورت با پزشکی متخصص و حاذق است. 
این کار باعث می شــود تا در صورت استرس 
زیاد دارویی تجویز شود. راهکارهای بسیار زیاد 

دیگری وجود دارد تا از اســترس تان در هنگام 
پرواز کم شود. 

یکــی از تکنیک های کاهش اســترس چک 
کردن مدارک است. بعد از خرید بلیط هواپیما از 
سایت های معتبر ارائه کننده بلیط حتماً مدارک 

مورد نیــاز در پرواز را چک کــرده و در جایی 
امن و در دســترس قرار دهیــد تا قبل از پرواز 
دچار استرس نشــوید. این کار باعث می شود 
که تسلط بهتر و حس آرامش بیشتری در سفر 

داشته باشید.

با این راهکارها ترس از هواپیما را فراموش کنید

آرامگاه استاد شجریان و فردوسی بزرگ
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انرژی

بعد از گذشــت مدت ها از زمان اســتفاده از کارتهای ســوخت در 
جایگاه ها، هنوز پرسشی مبنی بر علت کسر شدن سهمیه بنزین از 
کارتها وجود دارد که علت آن همانطور که چندین بار اعالم شــده 

نحوه نادرست سوختگیری است.
سیستم سوختگیری تنها برای جلوگیری از تخلف احتمالی و خارج 
کردن زودهنگام کارت ســوخت در حین سوختگیری تعریف شده 
است و در صورتی که پس از پایان سوخت گیری، راننده ابتدا نازل 
را بر جای خود گذاشته و پس از دیدن پیام »کارت خود را بردارید« 
نســبت به خارج کردن کارت سوخت خود اقدام کند، امکان ندارد 

حتی یک قطره بیشتر از سهمیه وی کسر شود.
در واقع جریان از این قرار اســت که اگر فرایند ســوخت گیری به 
شیوه درست مورد نظر شرکت پخش فراورده های نفتی انجام نشود، 
امکان دارد تا سقف ۳.۹۹ لیتر از سهمیه کارت سوخت فرد کاسته 
شود؛ در این باره شرکت پخش فراورده های نفتی اطالعاتی را منتشر 
کرده که بر اســاس آن سامانه هوشمند سوخت »جهت جلوگیری 
از تخلف حاصل از بیرون کشــیدن کارت در حین سوخت گیری« 
بدین صورت عمل می کند که با وارد کردن کارت در کارت خوان و 
مشخص شــدن مقدار سهمیه، با شروع سوخت گیری، ابتدا ۳, ۹۹ 
لیتر از سهمیه کسر می شود و شروع به سوخت گیری می کند، پس 
از اتمام پیمانه اول، ۳, ۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و مجدداً 
سوخت گیری ادامه پیدا می کند و این فرایند به صورت پیمانه پیمانه 

تا انتهای سوخت گیری ادامه می یابد.
براین اساس، اگر در حین سوخت گیری کارت از کارت خوان بیرون 

کشــیده شود، مقداری که باقیمانده ۳, ۹۹ لیتر است، از سهمیه آن 
کارت کسر می شود )برای مثال اگر دو لیتر سوخت گیری کرده است 
و کارت را بیرون بکشــد ۱.۹۹ لیتر بیش تر از سهمیه آن کارت کم 
می شــود( و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارت خوان شود، 
سهمیه ای که بیش تر از لیتراژ برداشت شده از نازل کم شده است، 

به کارت برگردانده می شود.
شــرکت پخش فراورده های نفتی تاکید کرده است که درصورت 
خــارج کردن زودهنــگام کارت ســوخت از کارتخــوان جایگاه، 
سوخت گیری قطع می شود و لیتراژ مذکور از سهمیه کسر می شود، 
لیکن صرفاً به اندازه لیتراژ ســوخت گیری شــده، هزینه محاسبه 
خواهد شــد. بر این اساس، در صورتی که شما حین سوخت گیری 
کارت ســوخت را زودتر از اتمام کامل مراحل سوختگیری از نازل 
خارج کنید، در هر نقطه از پیمانه ۳.۹۹ لیتری درنظر گرفته شده قرار 

داشته باشید، کل آن پیمانه از حساب سهمیه شما کسر می شود.
به طور مثال اگر شــما 4.۵ لیتر بنزین زده اید و قبل از گذاشــتن 
نازل و دیدن پیغام »لطفاً کارت خود را بردارید« اقدام به برداشــتن 
کارت سوخت در میانه روند سوخت گیری کنید، ۷.۹۸ لیتر از سهمیه 
ســوخت شما کسر می شود. در مثالی دیگر اگر شما ۲۸ لیتر بنزین 
زده باشــید و بی توجه به روال درست سوختگیری، کارت خود را 
زود از دستگاه خارج کنید، سیستم ۳۱.۹۲ لیتر از سهمیه شما کسر 
می کند و در حقیقت بخشی از سهمیه سوخت گیری نوبت بعد خود 
را با این کار می سوزانید، در صورتی که اگر روند سوختگیری خود را 
به صورت درســت به پایان برسانید، دقیقاً همان ۲۸ لیتر از سهمیه 

شما کاسته خواهد شد.

در این راســتا فاطمه کاهی - ســخنگوی شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی - به ایســنا گفت: اگر فرایند ســوخت گیری با 
اســتفاده از کارت سوخت شخصی انجام شــود به هیچ عنوان از 

سهمیه افراد کسر نخواهد شد.
وی ضمن تاکید بر استفاده درســت از کارت سوخت، اظهار کرد: 
میزان کاهش بسته به پیمایشی که توسط دستگاه صورت می گیرد، 
متفاوت است اما ممکن اســت گاهی به علت استفاده نادرست از 

کارت یک یا دو لیتر میزان سهمیه کاهش یابد.
به گفته ســخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی علت 
این مســاله این است که وسط عملیات سوخت گیری کارت خارج 
می شــود، به محض این که سوخت گیری انجام و نازل سر جایش 
قرار گرفت، قطع کن نازل فعال می شود و پیام »لطفاً کارت خود را 

بردارید« روی صفحه مانیتور ظاهر می شود که اگر فرد در این زمان 
کارت خود را خارج کند، هیچ مشکلی به وجود نمی آید.

کاهی اظهار کرد: توصیه ما این است که حتماً پس از ظاهر شدن 
عبــارت »لطفاً کارت خود را برداریــد«، به خروج کارت خود اقدام 
کنند چراکه در غیر این صورت، ممکن است یک یا دو لیتر کاهش 
ســهمیه برای فرد اتفاق بیفتد و علت این اســت که هنوز ارتباط 

قطع کن نازل با سامانه برقرار نشده است.
وی با بیان اینکه امکان ندارد حتی اگر فرد شرایط سوخت گیری را 
به درستی رعایت نکند، بیش از چهار لیتر از سهمیه فرد کاسته شود، 
گفت: اگر افراد متوجه کاهش ســهمیه بیش از چهار لیتر در کارت 
هاس سوخت خود شــدند می توانند این مساله را از طریق سامانه 

۰۹۶۲۷ پیگیری کنند.

علت غیب شدن سهمیه بنزین از کارت سوخت چیست؟
 مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

افزایش  تولید پتروشیمی ها در 
دوران شیوع ویروس کرونا

مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس به 
اقدام های پتروشــیمی ها از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
در کشور اشاره کرد و گفت: همه این اقدام ها به نحوی 
بود که نه تنها تولید صنعت پتروشــیمی کشــور در این 
دوران متوقف نشــد و کاهش نیافت، بلکــه تولید این 

صنعت نسبت به پارسال افزایش هم داشته است.
به گزارش خبرنگار شــانا، جعفــر ربیعی  دیروز در آیین 
تحویل ۱4۱ دســتگاه ونتیالتور اهدایی وزارت نفت به 
بیمارســتان های مناطق نفت خیز جنــوب به اقدام های 
پتروشیمی های کشــور در عمل به مسئولیت اجتماعی 
با آغاز شیوع ویروس کرونا اشاره و اظهار کرد: با توجه 
به اینکه شــرکت های پتروشیمی بیشــتر در عسلویه و 
ماهشهر تجمع دارند، خوشــبختانه اقدام های مشترک، 
هماهنگ و خوبی در دو اســتان خوزســتان و بوشــهر 
انجام شــد، به طوری که پتروشیمی ها حدود ۹۰ میلیارد 

تومان در این دو استان هزینه کرده اند.
وی به تجهیز فرودگاه های این دوشــهر به دوربین های 
حرارت سنج و دســتگاه های اندازه گیری اکسیژن خون، 
توزیع اقالم بهداشــتی به وفور در دو اســتان و به ویژه 
امام خمینی و عسلویه و تأمین  شهرستان های ماهشهر، 
آب ژاول مورد نیاز کل کشور ازسوی پتروشیمی کارون 
اشــاره کرد و افزود: هم اکنون نیــز آمادگی کامل برای 
تأمیــن آب ژاول مــورد نیاز هر مکانــی را که وزارت 

بهداشت اعالم کند داریم.
مدیرعامل شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج فارس 
ادامه داد: برای دانشــگاه های علوم پزشــکی بوشهر و 
خوزســتان نیز افــزون بر کمک های نقــدی به صورت 
ونتیالتور،  ماننــد  تجهیزاتی  دســتگاه های  مســتقیم، 
اکسیژن ساز، تخت آی ســی یو، سی تی اسکن و غیره از 

سوی پتروشیمی ها تأمین شده است.
ربیعی تأمین مواد اولیه لباس کادر ســالمت کشــور را 
از دیگر افتخارهای شــرکت های پتروشــیمی دانست و 
گفت: لباس این عزیزان پیش از این بســیار نامناسب، 
زبــر و ناراحت کننده بود، اما هم اکنون خوشــبختانه با 
تأمین مواد اولیه این البســه از سوی صنعت پتروشیمی 
کشــور و تحویل به کارخانجات پایین دست، لباس های 

بهتری در حال تولید است.
وی به نقش مهم صنعت پتروشــیمی در تولید، صادرات 
و رونق اقتصادی کشــور و تأمیــن درآمد ارزی و مواد 
اولیه صنایع پایین دســت اشــاره و تصریح کرد: یکی از 
وظایف پتروشیمی ها براســاس دستورالعمل هایی که از 
ســوی وزیر نفت از همان ابتدای شــیوع این بیماری 
ابالغ شــد، حفظ تولید صنعت پتروشــیمی و جلوگیری 
از کاهــش تولید بود که بر مبنــای آن از همان ابتدای 
شــیوع این ویروس کار کل پیمانکاران اجرایی صنایع 
پتروشــیمی به منظور کاهش ترددها تعطیل و دورکاری 
در ســطح صنعت با حفظ تولید و بــا اولویت نیروهای 
آســیب پذیر و بانوانــی که فرزند کوچک تر از ۶ ســال 

داشتند، اجرا شد.
ربیعی با اشــاره بــه اینکه کل پروتکل های بهداشــتی 
حتی سخت تر از صنایع دیگر در مجتمع های پتروشیمی 
اجرا شد و در حال اجراســت، افزود: ما مطمئن هستیم 
که داخل شــرکت های پتروشــیمی این بیماری شیوع 
نمی یابد و آنچه ممکن اســت رخ دهــد از بیرون وارد 

می شود.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان 
اینکه مشــاغل کلیدی و حســاس در همه شرکت های 
پتروشیمی شناســایی شدند و پیش بینی های الزم برای 
احتمــال درگیری کارکنان و جایگزینــی نیرو به منظور 
پتروشــیمی  تولیــد محصوالت  از کاهش  جلوگیــری 
صورت گرفته اســت، گفت: همه این اقدام ها به نحوی 
بوده اســت که نه تنها تولید پتروشــیمی کشور متوقف 
نشــد و کاهش نیافت، بلکه در همین دوران کرونایی، 
تولید صنعت پتروشیمی نســبت به پارسال افزایش نیز 

یافته است.

بازتاب

مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتــی در واکنش به صحبت هایی که اخیراً در مورد 
پاالیشــگاه هرمز و خوزستان مطرح شــده، گفت: هیچ کدام از 
طرح های پاالیشگاه سازی در دولت های نهم و دهم از روی کاغذ 
تبدیل به پاالیشگاه نشــد؛ بنابراین در دولت بعدی برای این دو 

پاالیشگاه بهترین تصمیمات کارشناسی اتخاذ شد.
شــهاب الدین متاجــی در گفت و گو با ایســنا، با بیــان اینکه 
پاالیشگاه های هرمز و خوزستان باتوجه به طراحی و مدرن بودن 
نیاز به ســرمایه گذاری چندین میلیارد دالری داشتند، اظهار کرد: 
قاعدتاً پاالیشــگاه هایی که نیاز به این حد از سرمایه گذاری دارند 
باید در زمانی که درآمد کشور زیاد و فروش نفت به میزان مطلوبی 

رسیده است اجرایی شود.
وی افــزود: متاســفانه در زمانی که این شــرایط حاکم بود این 
پاالیشگاه ها پیشرفتی نداشــتند، هر کدام از این پاالیشگاه ها به 
بیش از هفت میلیارد دالر ســرمایه نیاز داشتند بنابراین وقتی که 
کشور با تحریم و کاهش صادرات نفت مواجه می شود، تأمین این 

میزان سرمایه دشوار است.
به گفته مدیر برنامه ریزی تلفیقی ســابق شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی عالوه بر این سرمایه گذار خارجی در این 

شــرایط تمایلی برای ورود به کار ندارد، لذا پاالیشگاه ها در زمانی 
که درآمدهای نفتی کشور باال بود می بایست احداث می شد چراکه 
بعد از آن امکان احداث این پاالیشگاه ها از نظر مالی کاهش یافت.

متاجی با اشــاره به انتقادهایی که در مورد انتقال پاالیشگاه هرمز 
به جاسک مطرح می شود، با بیان اینکه قرار شده بود منطقه بین 
بندرعباس و چابهار از حالت عدم توسعه خارج شود و توسعه یابد 
که طبیعتاً موتور توســعه آن منطقه می بایست صنعت نفت باشد، 
تاکید کرد: با توجه به اینکه جاسک از نظر ترمینال نفتی و کنار آب 
بودن جای مناسبی برای توسعه صنعت نفت بود، پیشنهاد شد که 
پاالیشگاه هرمز به این منطقه منتقل شود، همچنین وزارت نفت 
نیز درصد تخفیف خوراک بیشتری برای جاسک درنظر گرفته بود 
که جاذبه سرمایه گذاری در آن منطقه را بیشتر کرد به همین دلیل 

قرار شد که هرمز از بندرعباس به جاسک منتقل شود.
مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ادامه داد: این جابجایی اقدام بجایی بود؛ زیرا که 

پاالیشگاه هرمز در جایگاه قبلی نیز ساخته نشده بود.
متاجی اظهار کرد: اگر این مساله در نظر گرفته شود که پاالیشگاه 
هرمز از ابتدا اصاًل ساخته نشده بود و برآوردهای کارشناسی انتقال 
آن را ارجح دانســته است بسیاری از ســؤاالت برطرف می شود 
چراکه انتقال جایگاه به نفع ســرمایه گذار و کشــور بود ومنافع 

متعددی را به دنبال داشت.
وی همچنین درباره پاالیشگاه خوزستان و ماجرای واگذاری این 
پاالیشــگاه به یک خانم دو تابعیتی نیز گفت: این اقدام ها قبل از 
سال ۱۳۹۲ انجام شد و ادعاهایی که درخصوص سرمایه گذاری 
مطرح می شــود به هیچ وجه صحت نــدارد چراکه به دلیل عدم 

توانایی در سرمایه گذاری اصاًل کار پیش نرفته است.
مدیــر برنامه ریــزی تلفیقی شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی با بیان اینکه این موضوع تنها یک ادعا بود که 
این خانم سرمایه خود را از خارج آورده چراکه اصاًل چنین اتفاقی 
رخ نداده اســت، تصریح کرد: پاالیشگاه خوزستان طراحی شد اما 

به دلیل عدم توانایی در تأمین سرمایه هیچ پیشرفتی حاصل نشد.
وی با اشاره به صحبت هایی که در خصوص عملکرد وزارت نفت 
برای توقف این پروژه گفته می شود، اظهار کرد: علت این مساله 
عدم پیشــرفت پروژه طبق تعهداتی کــه در توافقنامه تخصیص 
خوراک مطرح شده بود شناخته شده است زمانی که شرکت ملی 
نفت برای فروش نفت نیاز به برنامه ریزی دارد نمی شود که حجم 
عظیمی از نفت حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز بدون برنامه ریزی 

رها شود.
متاجی با بیان اینکه درحالی که کشورهای متعدد در حال افزایش 
تولیــد نفت هســتند و قراردادهای مطمئنی با مشــتریان دارند 
نمی توان ایــن حجم از نفت را بدون برنامــه ریزی تولید کرد و 
زمانی که پاالیشــگاه ساخته نشــود وزارت نفت برای فروش آن 
برنامه ریزی می کند، تاکید کرد: بنابراین وقتی تعهدات تخصیص 

خوراک انجام نشود طبیعتاً قرارداد باطل می شود.
وی علت اصلی را عــدم انجام به موقع تعهدات و عدم تأمین به 
موقع سرمایه دانســت و اظهار کرد: انتظار می رفت در زمانی که 
درآمدهای نفتی کشور باال اســت این سرمایه گذاری ها صورت 
گیرد نه اینکه توسعه و پیشرفت کار به زمان تحریم و مشکالت 

موجود موکول شود.

ماجرای پاالیشگاه هرمز و خوزستان چیست؟

سحر بابایی

پیش بینی عراق از قیمت نفت در 
اوایل سال آینده

وزیر نفت عراق پیش بینی کرد قیمت نفت در سه ماهه نخست 
سال میالدی آینده حدود 4۵ دالر در هر بشکه خواهد بود.

روزنامه دولتی الصباح به نقل از احســان عبدالجبار، وزیر نفت 
عراق نوشت: الیحه بودجه فدرال دولت عراق در سال ۲۰۲۱ 
بر مبنــای پیش بینی قیمت 4۲ دالر هر بشــکه نفت تنظیم 

شده است.

وزارت نفت عراق هفته گذشــته اعالم کرد این کشور بیش از 
۷۸ میلیون بشــکه نفت در سپتامبر صادر کرده که بیش از سه 

میلیارد دالر آمریکا درآمد به همراه داشته است.
طبق آمار ســازمان دولتی فروش نفت عراق )سومو(، مجموع 
صادرات نفت عراق در ۳۰ روز ســپتامبر ۷۸.۳۸ میلیون بشکه 
معادل ۲.۶۱ میلیون بشــکه در روز بود. میانگین قیمت فروش 
هر بشــکه نفت عراق در ماه میالدی گذشته 4۰ دالر و چهار 

سنت بود.
کاهش صادرات نفت به دلیــل توافق اوپک پالس، فاینانس 
عراق را تحت فشــار قرار داده و برای دولت این کشور که با 

پیامدهای ســال ها جنگ و فساد دســت و پنجه نرم می کند، 
چالش برانگیز بوده اســت. عراق برای تأمین ۹۷ درصد بودجه 

دولتی خود به درآمدهای نفتی وابسته است.
بر اســاس گزارش رویترز، اوپک پــالس برای تقویت قیمتها 
و کاهــش مازاد عرضــه جهانی نفت، از ژانویه ســال ۲۰۱۷ 
محدودیت عرضه را به اجرا گذاشته است و در جدیدترین دور 
توافق که در واکنش به شیوع ویروس کرونا و نابودی تقاضا به 
اجــرا درآمد، تولیدش را به میزان ۹.۷ میلیون در فاصله ماه مه 
تا ژوییه محدود کرد و از اوت تا پایان امسال محدودیت عرضه 

خود را به ۷.۷ میلیون بشکه در روز رسانده است.

پس از انتشــار خبر مبتال شدن ترامپ به کرونا، بازار 
نفت با کاهش قیمت مواجه شــد، کارشناسان نیز بر 
این باورند که بهبود و عــدم بهبود ترامپ می تواند 

تاثیرات بیشتری نیز بر بازار نفت داشته باشد.
بازار نفت پیش از اعالم ابتالی ترامپ به کووید ۱۹ 
دچار کاهش قیمت شــده بود و طبق گفته مارشال 
اســتیوز، تحلیلگر بازارهای انرژی در شرکت آی اچ 
اس مارکیت، نگرانی ها نسبت به رشد تقاضا در سه 

ماهه چهارم، جو بازار را تیره کرده است.
سرمایه گذاران در بازارهای نفت به دقت روند شیوع 
بیماری را که در بخشهایی از اروپا تشدید شده است، 
زیر نظر دارند زیرا در صورت کندی رشــد اقتصادها، 
تأثیر مستقیمی بر تقاضا برای کاالها خواهد داشت. 
بر اساس گزارش مارکت واچ، موضوع نگران کننده 
دیگر برای بازار، افزایش عرضه نفت در شرایط فعلی 
اســت. نظرسنجی رویترز نشــان داد که تولید نفت 
اوپک در ماه ســپتامبر نسبت به ماه اوت ۱۶۰ هزار 
بشــکه در روز افزایش داشته است. همچنین انتظار 
می رود پــس از رفع محاصره هشــت ماهه بنادر و 
تاسیسات نفتی لیبی توسط ژنرال خلیفه حفتر، نفت 
بیشتری از سوی این کشــور به بازار جهانی عرضه 
شود. آمار روز چهارشنبه اداره اطالعات انرژی آمریکا 
نیز نشــان داد ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی 
به ۲۵ ســپتامبر دو میلیون بشکه کاهش داشته که 

سومین کاهش هفتگی متوالی بوده است. با این حال 
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد 
شمار دکلهای حفاری نفت فعال آمریکا هفته گذشته 
شش حلقه افزایش پیدا کرده و به ۱۸۹ حلقه رسیده 
که دومین رشد هفتگی متوالی بود و از افزایش تولید 

آمریکا در روزهای آینده حکایت داشت.
مثبت شــدن آزمایش کودییــد ۱۹ ترامپ وضعیت 
فعلی بازار را تیره تر کرده و پیش بینی ها نیز حاکی از 
کاهش تقاضا و نابسامانی بازار نفت است، با این حال 
کارشناســان بر این باورند که رهایی و عدم رهایی 
ترامپ از این بیماری می تواند تاثیرات مثبت و منفی 

در بازار نفت و اقتصاد دنیا داشته باشد.
جهانبخش امینی - کارشــناس ارشد انرژی در این 
باره گفت: وضعیت روحی و روانی ترامپ برای خود 
آمریکا و حتی طرفداران او نیز قابل چشــم پوشــی 
نیست و تصمیمات و حرکات او نیز در بحث انتخابات 
آمریکا و شــرایط موجــود در اقتصــاد تأثیر خواهد 
گذاشت. وی افزود: اعتقاد من این است که حتی اگر 
شرایط ترامپ به گونه ای باشد که برای جایگزینی او 
در انتخابات نیز تصمیم گیری شود این مساله به نفع 
ایران و حتی بازار نفت خواهد شد اما ترامپ بتواند در 
مناظرات انتخاباتی نظــر مردم را جلب کند قطعاً به 

ضرر بازار نفت می شود.
این کارشــناس انرژی با تاکید بــر اینکه در صورت 

تحقق این مساله شاهد تاثیرات منفی بیشتر در بازار 
نفت خواهیم بود، تصریح کرد: در شــرایط فعلی نیز 
بازار نفت شــرایط چندان مطلوبی ندارد و خبر مثبت 
شدن آزمایش کویید ۱۹ ترامپ به بدتر شدن اوضاع 

نیز دامن زده است.
امینی با بیان اینکه فعاًل نمی توان به بهبود قیمت ها 
در بازار نفت امید داشــت، اظهار کرد: شرایط فعلی 
تنها مربوط به سیاست های اوپک و آمریکا نمی شود 
چراکه کرونا در جهان توانسته بسیاری از مراکز تولید، 
حمل و نقل و گردشــگری را متوقف کند که همین 

مساله تأثیر زیادی بر بازار گذاشته است.
وی افزود: اگر وضعیت کرونا بهبود یابد و بســیاری 
از فعالیت های اجتماعی به حالت گذشــته بازگردد، 
قطعاً شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود، قطعاً در این 
مدت اوپک برای بهبود بازار تالش کرده اما تا تقاضا 
همچون گذشــته نشود نمی توان نســبت به بهبود 

شرایط امید داشت.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به میزان مصرف 
بنزین در ایران، گفت: علی رغم افزایش تعداد خودرو 
در کشور شاهد کاهش مصرف نسبت به سال گذشته 
هســتیم که یکی از عمده ترین دالیل آن شــیوع 
بیماری کرونا است که همین مساله در دنیا نیز حاکم 
است و تا این شــرایط بهبود نیابد نمی توان به فکر 

بازگشت بازار نفت به حالت سابق بود.

بلندمدت  انداز  چشــم 
هفته های  در  اوپــک 
اخیر با اعالم رســیدن 
به  نفت  بــرای  تقاضا 
پیــک خود از ســوی 
و  پترولیوم  بریتیــش 
مانند  دیگــری  موارد 
خودروهای  ممنوعیت 
تا  کالیفرنیا  در  بنزینی 
وعده  و  ســال ۲۰۳۵ 

چین برای صفر کردن آالیندگی کربن تا ســال ۲۰۶۰ 
تیره شده است. جزییات سیاستهای اعالم شده مبهم 
و پیش بینی ها نامعلوم هســتند امــا اعالم آنها یادآور 
این اســت که روزهای آفتابی نفت با شــتاب در حال 
پایان گرفتن است زیرا کووید ۱۹ باعث شده دولتها و 
شرکتها درباره تولید انرژی آتی و استفاده از آن دوباره 

بیاندیشند.
اوپک که حدود یک سوم از تولید نفت جهان را عرضه 
کرده و به تازگی شــصتمین ســالگرد تأسیس خود را 
جشــن گرفت، همواره بر هزینه هــای تولید اندک به 
عنوان مدرکی بر اســتقامت این گروه حتی در بدترین 

شرایط بازار تکیه کرده است.
این گروه قرار اســت گزارش دورنمای نفت جهان را 
در هشــتم اکتبر منتشر کند که شــامل پیش بینی ها 

تأثیر  چگونگی  درباره 
کووید ۱۹ روی عرضه 
و تقاضــای جهانی در 
خواهد  آینده  دهه های 

بود.
مقامــات اوپک و اکثر 
تاکیــد  تحلیلگــران 
کرده انــد کــه نفــت 
منبــع انــرژی حیاتی 
خواهد بــود زیرا هنوز 
تجدیدپذیرها و ســایر منابع انرژی جایگزین به شکل 
گسترده متداول نشده اند و رشد جمعیت مستلزم میزان 
بیشــتر از هر نوع سوختی است. اما اگر بازارهای نفت 
کوچک شــوند، رقابت برای مشتریان به خصوص در 
آســیا که 4۰ درصــد از عرضه جهانــی فعلی نفت را 
مصرف می کند، تشــدید خواهد شد. این تغییر گرایش 
در سیاســت انرژی که تحت تأثیر شــیوع کووید ۱۹ 
روی داده، ممکن اســت اوپک بــه خصوص اعضای 
خاورمیانه ای این گروه را وادار کند به بررسی استراتژی 
ســرمایه گذاری خود و روابط ژئوپلیتیکی با مشتریان 
اصلی شان بپردازند. بسیاری از اعضای اوپک عالوه بر 
صادرات بخش اعظمی از نفتشان به آسیا، حضور رو به 
رشدی در بخش پایین دستی داشته و وارد قرارداد برای 

پاالیشگاه و پایانه های نگهداری نفت شده اند.

کابوس پساکرونایی اوپک خیر و شر ترامپ برای بازار نفت

 آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات پیروزان صنعت 
کیان شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 438835 و 
شناســه ملی 10320869315 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اعضــای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال بشــرح ذیل انتخاب شــدند. آقای علیرضا 
زاهد به شماره ملی 5409912705 بسمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره آقای اســماعیل دانا به شــماره ملی 
0063193930 بســمت رئیــس هیئــت مدیــره آقــای 
محمدعلی زاهد به شــماره ملی 1291475011 بســمت 
نایــب رئیــس هیئت مدیره کلیــه اوراق و اســناد بهادار 
و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چک- ســفته- بــروات- 
قراردادها- عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه 

با مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای کامران حق شناس 
به شــماره ملــی 3781952681 بعنوان بازرس اصلی و 
آقای شــهروز جوادزاده به شــماره ملی 0068759339 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند.
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1017411(
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سالمت

عدم تقارن سینه ها
در خانم ها نشانه چیست؟

گاهی بیماران به پزشک خود مراجعه می کنند و از عدم تقارن یا 
بزرگتر بودن یکی از پستان ها شاکی هستند و می خواهند بدانند 

که آیا این یک نشانه خطرناک است؟
امروزه با اســتفاده از تکنیک ســی تی اسکن سه بعدی به افراد 
نشان داده می شــود که سینه ها تقریباً متقارن هستند و در واقع 
مشــکلی وجود ندارد. اما بسیاری از خانمها ممکن است که این 
تفاوت ســایز را از زمانی که در سنین نوجوانی بوده اند به خاطر 

بیاورند واین یک امر غیر طبیعی نیست، گاهی قسمتهای دیگر 
بدن نیز شاید با هم تفاوت اندازه داشته باشند، مثل دستها، پاها، 
گوش ها و چشــمها و..... حتی ممکن اســت به اندازه یک سایز 
کامل، هردو پســتان با هم اختالف سایز داشته باشند که باز هم 
یک امر طبیعی است، اما این تفاوت اندازه وقتی باید مورد توجه 

خاص قرار گیرد که:
این تغییر ســایز به تازگی ایجاد شده باشد که به طور قطع باید 
به پزشــک مراجعه نمود. این می تواند یــک اخطار جدی برای 
یک خانم باشد که باید معاینات کامل و بررسی های پاراکلینیکی 

انجام شود.

علــل مختلفی وجود دارد که ســبب این عدم تقــارن ناگهانی 
می شود که عبارتند از:

* التهاب پستان )ماستیت(
* آبسه پستان

* انسداد مجاری شیری
* سرطان پستان

در آخر به شما توصیه می گردد در صورت هر گونه تغییر ناگهانی 
در اندازه، یا ایجاد توده، تغییر رنگ یا ایجاد زخم یا پوســته های 
خارش دار یا بدون خارش در پستان ها و یا ترشح از نوک سینه ها 

حتماً برای بررسی به موقع و الزم به پزشک مراجعه نمایید.

محققان معتقد هســتند کــه این میؤه 
پاییزی بسیار برای خانم ها مفید است به 
همین دلیل توصیه می کنیم از این میوه 

به کرات استفاده کنید.
پژوهشــگران دانشــگاه اوهایو به این 
نتیجه دست یافته اند که مصرف انار به 
دلیل وجود نوعی ماده شیمیایی در این 
میوه می توانــد در کاهش خطر ابتال به 

سرطان سینه تأثیر گذار باشد.
علــت چنین تاثیری به وجــود ماده ای 
 »phytochemical« شــیمیایی به نام
در انار برمی گردد کــه مانع از ابتال به 

سرطان سینه می شود.
این ماده شیمیایی مانع از فعالیت آنزیمی 
موسوم به »aromatase« می شود که 
این آنزیم در ایجاد سرطان سینه نقش 

دارد.
نتایج این تحقیق که در آخرین شــماره 
 »Cancer Prevention Research«

به چاپ رسید، نشــان داد که مطالعات 
بیشتری الزم است تا پژوهشگران تأیید 
کنند که آیا مقادیر الزم از ماده شیمیایی 
یاد شــده به بدن انسان می رسد یا خیر، 
زیــرا این ماده به راحتــی از طریق غذا 

جذب بدن نمی شود.
این محققان تاکیــد کردند: خوردن انار 
به عنوان یک عامــل بازدارنده در ابتال 
به سرطان ســینه و یا سرطان در دیگر 

بافتهای بدن باید اهمیت داده شود.

 معجزه

 3۰ دقیقه

پیاده روی 

روزانه

طب سوزنی 

 چیست و

چه فوایدی 

برای بدن دارد؟

میگو، 

پرخاصیت ترین 

غذای دریایی!

فوایــد پیاده روی نه تنها روی جســم 
بلکه بر ذهن و قابلیت های ذهنی افراد 
نیز قابل مشــاهده اســت. اصلی ترین 
ابتال  پیاده روی، کاهش ریسک  فایده 
بــه بیماری های قلبی عروقی اســت. 
عضالت پایین تنه در حین پیاده روی 
بسیار درگیر هستند. مزایای پیاده روی 
کدام اند؟ آیا می دانســتید پیاده روی از 
بهترین و کــم هزینه ترین روش های 

بهبود سالمت جسمی و روحی است؟
کاهش وزن ��

کاهــش وزن از اولین نتایج یک دوره 
دانشــمندان  اســت.  پیاده روی  منظم 
آمریکایــی در طی تحقیقــات خود بر 
گروه افــرادی که به صــورت منظم 
هــر روزه برنامه پیاده روی داشــته اند 
دریافته اند که پیاده روی تأثیر مســتقیم 

بر وزن افراد دارد.
بهبود سالمت قلب ��

قلــب، این عضو حیاتی و تأثیر گذار در 

ســالمت فردی به شــدت تحت تأثیر 
پیاده روی است و پیاده روی به سالمت 
آن کمک می کند. طبق نتایج تحقیقات 
پزشــکی زنان و مردان ۶۵ ســال به 
باالیی که در هفته حداقل 4 ســاعت 
میانسالی  داشته اند در سنین  پیاده روی 
و پیری از خطر ابتــال به بیماری های 
قلبی _عروقی به دور هستند و ریسک 
ابتال به ایــن بیماری ها برای این افراد 

کمتر است.
تنظیم فشار خون ��

طبق گفته های پزشکان روزانه ۱۰۰۰۰ 
قدم پیــاده روی برای بــدن اهمیت 
آماری  بررسی های  دارد. در  بســیاری 
افــرادی که بــه مــدت ۱۲ هفته هر 
روز ۱۰۰۰۰ قدم پیاده روی داشــته اند 
کاهش چشم گیری در فشار خون خود 

مشاهده کرده اند.
پیاده روی و خطر دیابت ��

ســبک زندگــی بدون تحرک بســتر 

مناســبی برای افزایــش خطر ابتال به 
بیماری دیابت اســت. این بیماری که 
بســیار هم در میان گروه های ســنی 
مختلف شایع شــده، با پیاده روی میانه 
خوبی ندارد. یکــی از فواید پیاده روی 
کاهش و تنظیم قند خون است. کنترل 
قنــد خون با پیــاده روی منظم از بروز 

دیابت نوع دو جلوگیری می کند.
برای هضم غذا قدم بردارید ��

اختالل در سیســتم گوارش بدن منشأ 
دردها و بیماری های بســیار خطرناک 
مراقبت هــای  الزم تریــن  از  اســت. 
از سیســتم گوارش  فــردی، مراقبت 
اســت. همزمان با اهمیت بخشیدن به 
خوراک و نوشیدنی سالم در وعده های 
غذایی مختلف، باید یک برنامه منظم 
پیاده روی تــدارک ببینید. پیاده روی به 
کمک سیستم گوارش بدن می آید و در 

هضم غذا به معده کمک می کند.
بیشتر عمر کنید ��

یک مطالعه آماری که بر روی ۱۷۰۰۰ 
نفــر از فــارغ التحصیالن دانشــگاه 
هاروارد انجام شده است نشان می دهد 
دانشــجویانی که هــر روز حداقل ۳۰ 
دقیقــه پیاده روی کرده اند، بیشــتر از 
افرادی کــه این عادت را نداشــته اند 
ایــن باورند  عمر کرده انــد. برخی بر 
که تاثیرات پیــاده روی بر طول عمر و 
تأثیر گــذار در طول عمر  فاکتورهای 

ثابت شده هستند.
ویتامین دی تولید کنید ��

پیاده روی در صبح فرصت فوق العاده 
مناســبی برای دریافت ویتامین D به 
انکار   D شمار می آید. اهمیت ویتامین
ناپذیر است و پیاده روی باعث می شود 
با هر روز در معرض نور خورشــید قرار 
بگیرید و میزان ویتامین D. کافی برای 

سالمتی بدن را دریافت کنید.
فکر کردن سالم ��

هر فــردی نیازمند زمانــی برای فکر 

کردن درباره اتفاقات روزمره زندگی و 
تصمیماتش است. فکر کردن در حالی 
که مشغول انجام کارهای دیگر هستید 
از کیفیت تفکرتــان کم می کند. پیاده 
روی یک فرصت طالیــی برای فکر 
کردن و تحلیل کردن زندگی اســت. 
در طول مدتی کــه پیاده روی می کنید 
خودتان هســتید و خودتان و از لحاظ 
بدنی در شــرایط پایدار و مناسبی قرار 
گرفته اید. از جمله فواید پیاده روی این 
اســت که به شــما فرصت فکر کردن 

عمیق و مثبت اندیشی می دهد.
فواید دیگر پیاده روی ��

پیاده روی دشمن سرطان
بهبود سیستم گردش خون

کاهش درد مفاصل
تقویت سیستم ایمنی بدن

استخوان بندی قوی تر با پیاده روی
تقویت عضالت با پیاده روی

افزایش متابولیسم بدن با پیاده روی

طب ســوزنی یا اکوپانکچــر )Acupuncture( که به زبان 
چینی به آن جن جیو )Zhen Jiu( گفته می شود روشی است 
که با فروکردن سوزن های بسیار نازک به نقاط خاصی از بدن 
باعث تسکین درد یا درمان مشکل خاصی از بیمار می شود.

طب سوزنی چیست؟ ��
طب ســوزنی به طور کلی شامل چندین درمان هفتگی یا 
هر دو هفته یکبار اســت. اکثر دوره ها تا ۱۲ جلســه بطول 
می انجامد. یک جلســه درمانی طب سوزنی شامل انجام 
تســت و ارزیابی وضعیت بیمار، قرار دادن سوزن و مشاوره 
در مورد نحوه مراقبت از خود است. اکثر جلسات حدود ۳۰ 
دقیقه طول می کشد. در ادامه این مطلب از مجله دلتا درباره 

فواید طب سوزنی صحبت خواهیم کرد.
طب سوزنی برای چه افرادی مفید است؟ ��

درحالیکه طب ســوزنی معمواًل به تنهایــی برای برخی از 
بیماری ها استفاده می شــود، با این حال گاهی به عنوان یک 
درمان ترکیبی توســط پزشکان در اروپای غربی و آمریکای 
شــمالی مورد استفاده می گیرد. استفاده از طب سوزنی برای 
کاهش درد و تهوع پس از عمل جراحی درحال گســترش 
اســت. حتی نیروی هوایی ایاالت متحده شروع به آموزش 
“طب ســوزنی میدان جنگ” به پزشکان مستقر درعراق و 
افغانســتان در اوایل سال ۲۰۰۹ کرده است. استفاده از طب 
سوزنی، قبل و در حین عمل جراحی به میزان قابل توجهی 
ســطح درد را کاهش می دهد و از میزان مسکن های قوی 
مورد استفاده بیماران می کاهد. همانطور که پزشکان به مرور 
بیشتر به طب سنتی اعتقاد پیدا می کنند، طیف وسیع تری از 
بیماری ها برای درمان با طب سوزنی در نظر گرفته می شوند. 
مطالعات نشان می دهد که طب سوزنی ممکن است عالئم 

سوء هاضمه را که معمواًل توسط زنان باردار تجربه می شود 
درمان کند. برخی از مطالعات نشان داده اند که طب سوزنی 
می توانــد در درمان کمر درد )مشــکالت ســتون فقرات(، 
میگرن، دندان درد، فشار خون باال و آرتروز و همچنین تهوع 
و استفراغ ناشی از شیمی درمانی مؤثر باشد. مطالعات دیگر 
نشان داده اند که طب ســوزنی به زنانی که دوران قاعدگی 

دردناکی دارند نیز کمک کند.
طب سوزنی چه مزایایی دارد؟ ��

هنگامی که به درستی انجام شود بی خطر است.
عوارض جانبی بسیار کمی دارد.

درمان ترکیبی بسیار موثری است.
در کنترل برخی از انواع دردها مؤثر است.

ممکن اســت برای بیمارانی که به داروهای مسکن پاسخ 
نمی دهند توصیه شود.

جایگزینــی مفید برای بیمارانی اســت کــه نمی خواهند 
داروهای مسکن مصرف کنند.

طب سوزنی چه خطراتی را به همراه دارد؟ ��
این درمان برای بیمارانی که خونریزی دارند خطرناک است.

برای بیمارانی کــه داروهای رقیق کننــده خون مصرف 
می کنند مضر است.

ممکن است در محل هایی که سوزن زده می شود خونریزی٬ 
کبودی و درد ایجاد شود.

ســوزن ممکن است شکسته شــود و به اندام های داخلی 
آسیب برساند. )بسیار نادر(

سوزن های غیر استریل می تواند بیمار را آلوده کند.
در صورتیکه خیلی عمیق در قفسه سینه یا قسمت فوقانی 

پشت فرو رود خطر آسیب به ریه وجود دارد. )بسیار نادر(

میگو )Shrimp( از غذاهای دریایی بســیار پرخاصیت بوده، بهبود 
عملکرد مغز، پیشگیری از آلزایمر، مبارزه با سرطان و بهبود خلق و 
خو از خواص میگو است. میگو از غذاهای دریایی بسیار پرخاصیت 
بوده، خواص و فواید مصرف آن نسبت به خواص ماهی بیشتر بوده، 
از ارزش غذایی باالیی برخوردار است. میگو بسیار کم کالری بوده 
و غذایی مفید برای افراد چاق محســوب می شود. پروتئین موجود 
در میگو ماده اصلی تشــکیل دهنده آن بوده، همچنین اسیدهای 
امــگا ۳ موجود در میگو که از نوع اســیدهای چرب غیر اشــباع 
هستند، برای ســالمت بدن و کاهش خطر ابتال به بیماری های 
قلبی در درون بدن بسیار مفید هستند، این نوع اسیدهای چرب از 
اجزای ضروری برای غشاء سلول مغز و بافت چشم نیز محسوب 
می شوند. از دیگر خواص میگو تقویت سیستم دفاعی بدن است. 
میگو به دلیل خاصیت ضد التهابی که دارد از خطر ابتال به بیماری 

برونشیت مزمن و ورم مفاصل پیشگیری می کند.
خواص میگو )طبیعت و خواص درمانی( ��

بر خالف بیشتر ماهی ها، طبع میگو گرم بوده، خواص درمانی میگو 
نسبت به ســایر آبزیان متفاوت است، برخی از مهمترین خواص 

میگو برای سالمتی به طور خالصه عبارتند از:
از مهم تریــن خــواص میگو تأثیر آن بر عملکــرد مغز و افزایش 
قدرت یادگیری اســت. تحقیقات محققان نشــان داده، عادت به 
مصرف هفتگی میگو و ســایر غذاهــای دریایی، از بروز آلزایمر و 
اختالل حواس در دوران ســالمندی جلوگیــری کند. در حقیقت 
اسیدهای چرب موجود در این ماده غذایی عامل موثری بر کاهش 

آسیب های التهابی مغز است.
از خواص میگو کمک به کاهش فشــار خون است. میگو غذایی 
مفید برای بیماران مبتال به فشــار خون باال بوده، در صورتیکه با 

روغن و نمک کم طبخ گردد.

میگو برای رفع کم خونی مفید بوده، مصرف آن برای زنان باردار 
مفید است.

پروتئین موجود در میگو مانند ســایر جانوران دریایی نظیر خواص 
ماهــی تیالپیا، به دلیل نداشــتن بافت هم بنــد به راحتی هضم 
می شود و برای گروه هایی از مردم نظیر افراد مسن که در جویدن 

و هضم غذا مشکل دارند این غذا گزینه مناسبی است.
میگو سرشــار از ویتامین های گروه ب است، از این رو مصرف آن 

برای درمان افسردگی و بهبود حاالت روحی بسیار مفید است.
مصرف میگو بــه دلیل امالح موجود در آن به ویژه ســلنیوم در 

پیشگیری از بروز سرطان مؤثر است.
از دیگر خواص میگو کمک به بهبود و عملکرد بهتر غده تیروئید 

است.
عوارض میگو )توصیه های پزشــکی و موارد احتیاطی منع  ��

مصرف(
توصیه می شود، بیمارانی که کلسترول باالیی دارند یا تحت کنترل 

دارویی هستند، از زیاده روی در مصرف میگو پرهیز کنند.
میگو دارای موادی به نام پورین اســت کــه می توانند در بدن به 
اسیداوریک تبدیل شوند. به همین دلیل بهتر است بیماران کلیوی 
یــا مبتالیان به نقرس، مصرف میگو را محدود کنند یا از مصرف 

آن خودداری نمایند.
مشــاهده شده اســت، برخی از افراد واکنش های خفیف آلرژیک 
نســبت به میگو دارند که ممکن است به صورت گرفتگی بینی، 

خارش پوست، سوزش دهان، درد شکم و حالت تهوع بروز کند.
الزم به ذکر اســت میگو بــه دلیل دارا بودن اســیدهای چرب 
غیراشباع، خیلی زود فاسد می شود و چون سیستم گوارشی میگو در 
ناحیه سر قرار دارد، فساد از ناحیه اتصال سر به بدن است. بنابراین 

هنگام تهیه آن از محلهای مطمئن خریداری نمایید.

کمبــود آهن زمانی اتفاق می افتد کــه بدن به اندازه 
کافی ماده معدنی آهن نداشــته باشــد. این امر منجر 
به ســطح غیر طبیعی گلبول های قرمز خون می شود. 
به ایــن دلیل که آهــن برای ســاختن هموگلوبین، 
پروتئینــی در گلبول های قرمز خون که آنها را قادر به 
انتقال اکســیژن به بدن می کند، مورد نیاز است. اگر 
بدن شما هموگلوبین کافی نداشــته باشد، بافت ها و 
عضالت اکسیژن کافی دریافت نمی کنند و قادر به کار 
مؤثر نیســتند. این منجر به بیماری به نام کم خونی 
می شود. اگرچه انواع مختلف کم خونی وجود دارد، اما 
کم خونی فقر آهن شایع ترین در سراسر جهان است. 
دالیل عمده فقر آهن شــامل مصرف ناکافی آهن به 
دلیل رژیم غذایی نامناسب یا رژیم های محدود کننده، 
بیماری التهابی روده، افزایــش نیاز در دوران بارداری 
و از دســت دادن خون از طریق دوره های سنگین یا 
خونریزی داخلی اســت. علت آن هر چه باشد، کمبود 
آهــن می تواند عالئم ناخوشــایندی را ایجاد کند که 
می تواند بر کیفیت زندگی شما تأثیر بگذارد. این شامل 
ســالمتی، تمرکز و بهره وری ضعیف اســت. عالئم 
و نشــانه های کمبود آهن بســته به شدت کم خونی، 
سرعت آن، سن و وضعیت فعلی سالمتی شما متفاوت 
اســت. در برخی موارد، افراد هیــچ عالئمی را تجربه 
نمی کنند. در اینجا ۱۰ عالمت و نشــانه کمبود آهن 

آورده شده است که از رایج ترین آنها شروع می شود.
۱. خستگی غیرمعمول ��

احساس خستگی زیاد یکی از رایج ترین عالئم کمبود 
آهن اســت که بیش از نیمی از افراد را مبتال می کند. 
این اتفاق می افتد زیرا بدن شما برای ساخت پروتئینی 
به نام هموگلوبین که در گلبول های قرمز وجود دارد، 
بــه آهن نیاز دارد. هموگلوبین به انتقال اکســیژن به 
بدن کمک می کند. وقتی بدن شما هموگلوبین کافی 
نداشته باشــد، اکسیژن کمتری به بافت ها و عضالت 
شما می رسد و انرژی آنها را کم می کند. عالوه بر این، 
قلب شــما باید بیشتر کار کند تا خون غنی از اکسیژن 
را در اطراف بدن خود حرکت دهد، که می تواند شــما 
را خسته کند. از آنجا که خستگی غالباً بخشی طبیعی 

از یک زندگی شلوغ و مدرن تلقی می شود، تشخیص 
کمبود آهن تنها با این عالمت دشوار است. با این حال، 
بســیاری از افراد مبتال به کمبود آهن در کنار ضعف، 
احســاس گنگ بودن، مشکل در تمرکز یا بهره وری 
ضعیف در محل کار، انرژی کمتری را تجربه می کنند.

۲. رنگ پریدگی ��
پوســت کم رنگ و رنــگ پریدگی قســمت داخلی 
پلک های پاییــن از دیگر عالئم کمبود آهن اســت. 
هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز خون به خون 
رنگ قرمز می بخشــد، بنابراین میزان کم در هنگام 
کمبود آهن باعث کمرنگتر شــدن خون می شود. به 
همین دلیل پوست می تواند رنگ سالم و گلگون خود 

را در افرادی که دچار فقر آهن هستند از دست بدهد.
ایــن رنگ پریدگــی در افراد مبتال بــه کمبود آهن 
می تواند در سراسر بدن ظاهر شود، یا می تواند به یک 
ناحیه محدود شــود، مانند صورت، لثه ها، داخل لب ها 
یا پلک هــای پایین و حتی ناخن ها. این اغلب یکی از 
اولین مواردی است که پزشکان به عنوان نشانه کمبود 
آهن بدنبال آن می گردند. با این حال، باید با آزمایش 
خون تأیید شود. رنگ پریدگی بیشتر در موارد متوسط 
یا شدید کم خونی مشــاهده می شود. اگر پلک پایین 
خود را به ســمت پایین بکشــید، الیه داخلی آن باید 
یک رنگ قرمز زنده باشد. اگر این رنگ صورتی یا زرد 
بسیار کم رنگ باشد، این ممکن است نشانگر کمبود 

آهن شما باشد.
3. تنگی نفس ��

هموگلوبین سلول های قرمز خون شما را قادر می سازد 
تا اکسیژن را به بدن منتقل کنند. وقتی هموگلوبین در 
بدن شما در هنگام کمبود آهن کم باشد، سطح اکسیژن 
نیز کم خواهد بود. این بدان معناست که عضالت شما 
اکسیژن کافی برای انجام فعالیتهای طبیعی مانند راه 
رفتن دریافت نمی کنند. در نتیجه، با تالش بدن برای 
دریافت اکســیژن بیشــتر، میزان تنفس شما افزایش 
می یابد. به همین دلیل تنگی نفس یک عالمت شایع 
اســت. اگر احساس می کنید که هنگام انجام کارهای 
عــادی و روزمره، مانند راه رفتن، باال رفتن از پله ها یا 

کار کردن نفس نفس می زنید و احســاس تنگی نفس 
می کنید، کمبود آهن می تواند مقصر باشد.

۴. سردرد و سرگیجه ��
کمبود آهن ممکن است باعث ســردرد شود. به نظر 
می رسد این عالمت کمتر از بقیه عالیم است و اغلب 
با ســرگیجه همراه است. در کمبود آهن، سطح پایین 
هموگلوبیــن در گلبول های قرمز به این معنی اســت 
که اکسیژن کافی به مغز نمی رسد. در نتیجه، رگهای 
خونی در مغز می توانند متورم شــوند، و باعث فشار و 
ســردرد شوند. اگرچه دالیل زیادی برای سردرد وجود 
دارد، ســردردهای مکرر و دائم و ســرگیجه می تواند 

نشانه کمبود آهن باشد.
5. تپش قلب ��

ضربــان قلب تند، که به آن تپش قلب نیز می گویند، 
می تواند یکی دیگر از عالئم کم خونی فقر آهن باشد. 
هموگلوبین پروتئینی در سلولهای قرمز خون است که 
به انتقال اکســیژن در بدن کمک می کند. در کمبود 
آهن، ســطح پایین هموگلوبین به این معنی است که 
قلب مجبور است برای حمل اکسیژن سخت کار کند.

ایــن می تواند منجر به ضربان قلب نامنظم شــود، یا 
احســاس کنید قلب شــما به طور غیر طبیعی سریع 
می تپد. در موارد شدید، می تواند منجر به بزرگ شدن 
قلب، سوفل قلب یا نارسایی قلبی شود. با این حال، این 
عالئم معمواًل کمتر شایع هستند. برای تجربه طوالنی 

مدت باید از کمبود آهن رنج ببرید.
6. پوست و مو خشک و آسیب دیده ��

پوست و موهای خشک و آسیب دیده می تواند نشانه 
کمبود آهن باشــد. این به این دلیل اســت که وقتی 
بدن شــما دچار کمبود آهن اســت، اکسیژن محدود 
خود را به ســمت عملکردهای مهمتر مانند اندام ها و 
سایر بافت های بدن هدایت می کند. وقتی اکسیژن در 
پوســت و مو کم شود، می تواند خشک و ضعیف شود. 

موارد شدیدتر فقر آهن با ریزش مو ارتباط دارد. ریزش 
بعضی از موها در حین شستشو و مسواک زدن روزمره 
کاماًل طبیعی است، اما اگر در حال از دست دادن خیلی 
بیشتر از حد طبیعی هستید، ممکن است به دلیل کمبود 

آهن باشد.
7. تورم، درد زبان و دهان ��

بعضی اوقات فقط نگاه کردن به داخل یا اطراف دهان 
می تواند نشــانه ای از این باشد که آیا از کم خونی فقر 
آهن رنج می برید یا خیر. عالئم شــامل زمانی اســت 
که زبان شــما متورم، ملتهب، رنــگ پریده یا به طرز 
عجیبی صاف می شود. هموگلوبین کم در کمبود آهن 
می تواند باعث رنگ پریدگی زبان شــود، در حالی که 
سطح پایین تری از میوگلوبین باعث زخم شدن، صاف 
شدن و متورم شدن آن می شود. میوگلوبین پروتئینی 
در گلبول های قرمز خون اســت که از عضالت شما 
پشــتیبانی می کند، مانند عضله ای که زبان را تشکیل 
می دهد. کمبود آهن همچنین می تواند باعث خشکی 
دهان، ترک قرمز درد در گوشه های دهان یا زخم های 

دهان شود.
8. پاهای بی قرار ��

کمبود آهن با سندرم پای بی قرار مرتبط است. سندرم 
پای بی قرار یک اصرار شدید برای حرکت دادن پاها 
در حالت اســتراحت اســت. همچنین می تواند باعث 
خزیدن یا خارش ناخوشــایند و عجیب در پاها شــود. 
دالیل سندرم پای بی قرار به طور کامل شناخته نشده 
است. با این حال تصور می شــود که تا ۲۵٪ از افراد 
مبتال به سندرم پای بی قرار دچار کم خونی فقر آهن 
هستند و هر چه سطح آهن پایین تر باشد، عالئم بدتر 

می شوند.
9. ناخن های شکننده یا قاشقی شکل ��

یک عالمت دیگر کمبود آهن، ناخن های شــکننده یا 
قاشقی شــکل، بیماری به نام کویلونیا است. این کار 

اغلب با ناخن های شــکننده ای شروع می شود که به 
راحتی تــرک می خورند. در مراحل بعدی کمبود آهن، 
ناخن های قاشقی شکل ایجاد می شوند حالتی که وسط 
ناخن فرو رفته و لبه های آن بلند شــود و مانند قاشق 
حالت گرد داشته باشــد. با این حال، این یک عارضه 
جانبی نادر اســت و معمواًل فقط در موارد شــدید کم 

خونی فقر آهن دیده می شود.
۱۰. سایر عالئم بالقوه کمبود آهن ��

چندین نشــانه دیگر وجود دارد که نشان می دهد آهن 
بدن شما کم اســت. این موارد معمواًل شیوع کمتری 
دارند و بــه غیر از فقر آهن می توانند به بســیاری از 

بیماری ها مرتبط باشند.
عالئم دیگر کم خونی فقر آهن عبارتند از: ��

هوس هــای عجیــب و غریب: به خــوردن غذاهای 
عجیب یا غیر غذایی »پیکا« گفته می شــود. معمواًل 
هوس خوردن یخ، خاک رس، خاک، گچ یا کاغذ را در 
پی دارد و می تواند نشــانه کمبود آهن باشد. همچنین 

می تواند در دوران بارداری رخ دهد. 
احساس اضطراب: کمبود اکسیژن موجود در بافت های 
بدن در فقر آهن ممکن است احساس اضطراب ایجاد 
کند. با این حال، با اصالح ســطح آهن، این امر بهبود 

می یابد یا برطرف می شود.
دســت و پای سرد: کمبود آهن به این معنی است که 
اکسیژن کمتری به دست و پا منتقل می شود. بعضی از 
افراد ممکن است همیشه دست و پا سرد داشته باشند.

عفونت های مکرر: از آنجا که آهن برای یک سیستم 
ایمنی سالم مورد نیاز اســت، کمبود آن ممکن است 

باعث شود شما بیش از حد معمول بیمار شوید.
اگــر فکر می کنید دچار کم خونی فقر آهن هســتید، 

توصیه های زیر را در نظر بگیرید.
در مورد کمبود آهن با دکتر خود صحبت کنید ��

اگر فکر می کنید عالئم یا نشانه هایی از کمبود آهن را 
نشان می دهید، باید برای مالقات با پزشک خود وقت 
بگیرید. یک آزمایش خون ســاده تأیید می کند که آیا 
شما دچار کم خونی فقر آهن هستید یا نه. اگر پزشک 
شما کمبود آهن را تأیید کند، احتمااًل با افزایش دریافت 

آهن از رژیــم غذایی یا مکمل های آهن می توانید آن 
را به راحتی درمان کنید. هدف اصلی درمان این است 
که ســطح هموگلوبین را به حالت طبیعی برگردانده و 
ذخایر آهن را دوباره پر کند. سعی کنید اطمینان حاصل 
کنید که از طریق غذا در رژیم غذایی خود آهن کافی 
دریافت می کنیــد. مکمل ها را فقط در صورت توصیه 

پزشک خود مصرف کنید.
غذاهای غنی از آهن بخورید ��

اگر دکتر شما فکر می کند کمبود آهن شما ممکن است 
به دلیل کمبود آهن در رژیم غذایی شما باشد، به فکر 

مصرف بیشتر غذاهای غنی از آهن باشید، مانند:
- گوشت قرمز، گوشت مرغ

- سبزیجات برگ دار و سبز تیره، مانند اسفناج و کلم 
پیچ

- میوه های خشک، مانند کشمش و زردآلو
- نخود فرنگی، لوبیا و سایر حبوبات

- غذای دریایی
- غذاهای غنی شده با آهن

- دانه ها و آجیل ها
به تقویت جذب آهن کمک کنید ��

نکته مهم، خوردن ویتامین C به بدن شــما در جذب 
بهتر آهن کمک می کند. اطمینان حاصل کنید که به 
اندازه کافی غذاهای غنی از ویتامین C مانند میوه ها و 
سبزیجات مصرف می کنید. همچنین ممکن است مفید 
باشد که از مصرف برخی مواد غذایی که می توانند مانع 
جذب آهن در هنگام مصرف زیاد شوند خودداری شود. 
این ها شــامل چای و قهوه و غذاهای پر کلسیم مانند 

لبنیات و غالت کامل است.
در صــورت توصیــه پزشــک از مکمل های آهن  ��

استفاده کنید
به طور کلی، فقط باید مکمل آهن را به عنوان آخرین 
راه حــل و اگر پزشــک آن را توصیه می کند، مصرف 
کنید. اگر نتوانید سطح آهن خود را فقط از طریق رژیم 
غذایی بازیابی کنید، این اتفاق خواهد افتاد. اگر مکمل 
آهن مصرف می کنید، ســعی کنید بــا آن آب پرتقال 

بنوشید تا جذب آهن را تقویت کند.

میوه ای فوق العاده برای خانم ها

عالئم کمبود آهن در بدن
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تأثیر جراحی کاهش وزن در پایین 

آمدن ریسک سرطان لوزالمعده
در این مطالعه داده های ۲۰ ساله مربوط به ۱.4 میلیون 
نفر، از جمله بیش از ۱۰ هزار نفری که جراحی کاهش 

وزن داشتند، بررسی شد.
محققان دریافتند افــراد تحت جراحی کاهش وزن در 
مقایســه با افراد بدون جراحی کاهــش وزن کمتر در 
معرض ابتالء به سرطان لوزالمعده قرار داشتند )۰.۱۹ 

درصد در مقابل ۰.۳۲ درصد(.
دکتر »اَســالم سید«، سرپرســت تیم تحقیق از شبکه 
ســالمت آلگنــی پنســیلوانیا، در این بــاره می گوید: 
»چاقی و دیابت از فاکتورهای پرخطر ابتال به سرطان 

لوزالمعده هستند.
علــت این ارتباط به دلیل التهــاب زیاد، هورمون های 
اضافــی و فاکتورهای رشــد آزادشــده از چربی بدن 

است.«
ســید در ادامه می افزاید: »قباًل مشخص شده است که 

جراحــی کاهش وزن با بهبود میــزان قندخون باال در 
بیماران دیابتی همراه است.

حال یافته های ما نشان می دهد که این جراحی، راهی 
برای کاهش ریسک سرطان لوزالمعده در گروه پرخطر 

است.«
به گفته محققان پیشگیری از ابتال به سرطان لوزالمعده 
بسیار حائز اهمیت است چراکه مدت زمان زنده ماندن 
بعد از ابتال به این نوع ســرطان تنها 4.۶ ماه اســت و 
تنها ۳ درصد از بیماران بیش از ۵ سال زنده می مانند.

علمی

استفاده از فناوری پوشیدنی برای جلوگیری از سنگ کلیه سلفی کاوشگر مریخی »تیان ون-1« در اعماق فضا

در مطالعــه جدیدی که اخترشناســان دانشــگاه 
منچســتر بتازگی انجام دادند، نمونه ای متشکل از 
۱۳۲۷ منظومه ســتاره ای که اخیراً در طی برنامه 
»Breakthrough Listen Initiative« رویت شده 
بود، بررسی گردید. همچنین دانشمندان ۲۸۸۳۱۵ 
ســتاره دیگر که در میدان هدف “تلسکوپ گرین 
بنک” در ویرجینیا و “تلســکوپ رادیویی پارکس” 

در استرالیا قرار دارند، را بررسی نمودند.
نتایج محققان نشــان می دهد کــه کمتر از ۰,۰4 
درصــِد منظومه های ســتاره ای در اطــراف ما از 
پیشرفته  برای میزبانی تمدن های  پتانســیل الزم 
این منظومه ها می توانند  یعنی  برخوردار هســتند، 
فناوری رادیویی پیشرفته تری نسبت به انسان های 
قرن بیســت و یکم یا فناوری برابر با آن داشــته 

باشند.
-SETI( دانشمندان جســتجوی هوش فرا زمینی

ستی( با اســتفاده از ابزارها و دســتگاه های فوق 
پیشرفته تعبیه شده بر روی چند تلسکوپ قدرتمند 
جهان به دنبال کشف آثاری از موجودات هوشمند 
هســتند. تاکنون هیچ نشانی از فناوری آنان کشف 
نشــده، اما همچنان که جســتجوهای پیشرفته در 
حال انجام اســت، اخترشناسان می توانند به نتیجه 
روشــن تری از این قضیه دست یابند که چه تعداد 
ســتاره در مجاورت ما می تواند از حیات هوشمند 
پذیرایی کند و از فرستنده های رادیویی قدرتمندی 

برخوردار باشد.
اخترشناســان در مطالعات ِ اولیه خود در داده های 
رادیویی به دنبال این نشــانه ها می گشتند؛ به ویژه 
زمانی که تلســکوپ های گرین بنک و پارکس به 
سمت ۱۳۲۷ ستاره نشانه رفتند. آنان در جستجوی 
خــود به ســتاره های نزدیک تمرکز کــرده بودند 
)ستاره هایی که حدود ۱۶۰ سال نوری از خورشید 
فاصله داشتند(، زیرا هرچقدر فرستنده های ضعیف 
به تلســکوپ های ما نزدیک باشــند، بــه راحتی 

شناسایی می شوند.
با این حال، هر کســی با نگاه بــه تصویر فضای 
عمیق به ایــن موضوع پی می برد که حتی مناطق 
کوچِک آســمان نیز مملو از ستاره هایی هستند که 
با فواصل مختلفی نســبت به زمین واقع شــده اند. 
وقتی محققان به جســتجوی نشــانه های فناوری 
حاصل از یک ستارٔه نزدیک می پردازند، ستاره های 
دیگری هم که در دامنه پرتو این تلســکوپ قرار 
دارند، با حساســیت بررسی می شوند. اخترشناسان 
انگلیس »بــارت ولدارزیک  دانشــگاه منچســتر 
ســرکا« و پروفسور »مایکل گرت« به همراه مدیر 
موسسه ستی دکتر »اندرو سیمون« از این واقعیت 
کمک گرفتند تا محدودیت های تازه ای بر فراوانی 
اِعمال   )technosignatures( فناوری  نشانه های 
نمایند. در این راســتا، هیچ نیــازی به جمع آوری 

داده های تلسکوپی جدید نبود.
محققان با بررســی کاتالوگی کــه فضاپیمای گایا 
آژانس فضایــی اروپا ایجاد کــرده، محدودیت ها 
بــر فراوانی فرســتنده ها در پیرامون ســتاره های 
تحت نظر تلســکوپ های رادیویــی اِعمال کردند. 

این تلســکوپ فاصله زمین تا یک میلیارد ســتاره 
را اندازه گیــری کرده اســت. محققــان با انتخاب 
ســتاره هایی که فاصلــه زیادی با زمین داشــتند 
)فاصله ۳۳۰۰۰ ســال نــوری(، توانســتند تعداد 
ستاره های مطالعه شــده را از ۱۳۲۷ به ۲۸۸۳۱۵ 

ستاره افزایش دهند.
پروفســور گرت گفت: »دانستِن موقعیت و فواصل 
زمین با این منابع می تواند قابلیت ما را در کاهش 
دامنه جســتجوی حیات فرازمینی در کهکشان راه 
شیری و فراتر از آن بهبود ببخشد. امیدواریم ستی 
در جســتجوهای آتی خود بتوانــد به خوبی از این 
روش اســتفاده کند.« »بارت ولدارزیک ســرکا« 
اخترشناس دانشــگاه منچستر انگلیس خاطرنشان 
کرد: »نتایــج ما محدودیت هــای معناداری برای 
فراوانی فرســتنده ها در راه شیری اِعمال می کند. 
حــال می دانیم که کمتر از ۱ در ۱۶۰۰ ســتاره ای 
که در فاصله حدود ۳۳۰ ســال نوری از زمین قرار 
دارند، میزبان فرســتنده هایی هستند که چند برابر 
قوی تــر از قدرتمندتریــن رادارهای مــا در زمین 
هستند.« تعداد ســتاره هایی که محققان تا کنون 
مطالعــه کرده انــد، این فرصــت را در اختیار آنان 
می گذارد تا فراوانی فرستنده های رادیویی قوی در 
این منطقه از کهکشان راه شیری را محدود کنند. 
افزون براین، آن ها برای نخستین بار توانستند این 

کار را به عنوان تابعی از نوع ستاره انجام دهند.
دکتر سیمون گفت: »این تحقیقات به ارزش ترکیب 
تلسکوپ های  توســط  شــده  گردآوری  داده های 
مختلــف اشــاره می کند. اگــر بخواهیــم قابلیت 
مشاهداتی خود را افزایش داده و تعداد ستاره های 
تحت پوشــش را ۲۲۰ برابر افزایــش دهیم، باید 
تلسکوپ هایمان  روی  توجهی  قابل  سرمایه گذاری 
انجام دهیم. با توجه به این واقعیت که ما از پیش 
نیز اسکن های رادیویِی ســتاره ها را در پس زمینه 
اهداف اصلی مان داشــتیم و با خواندن موقعیت و 
فاصلٔه آن ستاره ها از روی کاتالوگ گایا، توانستیم 
اطالعات بیشــتری از مجموعــه داده های موجود 
به دســت آوریم. امیدواریم این تحقیقات ما را به 
پاســخگویی به عمیق ترین ســؤال بشر نزدیک تر 
کند: آیا ما در جهان تنهاییم؟« جزئیات بیشتر این 
پژوهش در ماهنامه انجمن نجوم ســلطنتی منتشر 

شده است.

گروهی از محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا فقط برای پرداختن و بررسی 
این مشــکل کمک هزینه ای به مبلــغ ۲.۹۷ میلیون دالر برای مدت پنج 
ســال از موسســه ملی دیابت و بیماری های گوارشــی و کلیوی دریافت 
کردند. »دیوید کانروی«)David Conroy( استاد حرکت شناسی و رشد 
 ،)Necole Streeper(»انســانی و مطالعات خانوادگی، »نکول استریپر
استادیار جراحی کالج پزشکی دانشــگاه ایالتی پنسیلوانیا و همکاران آنها 
در حال توسعه فناوری« sipIT »هستند که »sipIT » یک برنامه مبتنی 
بر فناوری برای تشــویق بیماران به مصرف مایعات و در نتیجه افزایش 

میزان تولید ادرار و کاهش خطر سنگ کلیه هستند.
اســتریپر گفت: یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از ســنگ کلیه، 
افزایش مصرف مایعات است. دســتورالعمل های بالینی نوشیدن مایعات 
زیاد بــرای تولید حداقل ۲.۵ لیتــر ادرار در روز را توصیه می کند. با این 
حــال معمواًل زیر ۵۰ درصد از افراد ایــن کار را انجام می دهند زیرا افراد 
اغلب وقتی تشــنه نیستند، نوشیدن را فراموش می کنند. برنامه sipIT به 
افراد نوشــیدن مایعات را یادآوری می کند و یک روش نیمه خودکار برای 

ردیابی مصرف مایعات است.
SipIT ترکیبی از موبایل و فناوری پوشــیدنی و یک دستگاه متصل است 
که می تواند میزان مصرف مایعات را ردیابی کند. شــرکت کنندگان برای 
ردیابی میزان مصرف مایعات خود از یک برنامه تلفن هوشــمند، ساعت 
هوشــمند و بطری آب متصل اســتفاده خواهند کرد. محققان همچنین 
الگوریتمی جدید ایجاد کرده اند که ســاعت های هوشمند را قادر می سازد 
زمان نوشــیدن را تشخیص دهند. SipIT برای ارتقا و شکل گیری عادت 

در افراد طراحی شده اســت به گونه ای که افراد پس از مدتی استفاده از 
sipIT، حتی بدون اســتفاده از ابزار sipIT به مصرف مایعات ادامه دهند.

محققــان این مطالعه بــرای ایجاد الگوریتم های مورد نیــاز پروژه با دو 
 )West Arete( آرت«  و«وســت   )Fitabase(»فیتابیــس« شــرکت 
همکاری کردند. محققان همچنین افرادی با ســابقه سنگ کلیه را برای 
شــرکت در گروه های متمرکز مورد بررســی قرار دادند. شرکت کنندگان 
این مطالعه اطالعات مفیدی در اختیار دانشــمندان قرار دادند که به آنها 

در توسعه ابزارهای کاربردی کمک خواهد کرد.

 )۱-Tianwen(»۱-کاوشــگر مریخی »تیــان ون
متعلــق به چین، در فاصله نزدیــک به ۱۵ میلیون 

مایل از زمین از خود یک سلفی گرفته است.
به نقل از اسپیس، کاوشگر مریخی »تیان ون-۱« 
چین توســط دوربین کوچکی کــه از این فضاپیما 
بیرون زده است، از خود در فاصله ۱۵ میلیون مایلی 
از زمین عکس های سلفی گرفته و به زمین مخابره 

کرده است.
wide-( یک دوربین کوچک بــا لنزهای زاویه باز

angle( در هــر دو طرف، در اعمــاق فضا از این 
فضاپیما بیرون آمده است و در هر ثانیه یک تصویر 
گرفــت و داده هــا را به »تیان ون-۱« فرســتاد و 

سپس این تصاویر به زمین فرستاده شد.
یکــی از این تصاویر، بدنه طالیی و شــش ضلعی 
مدارگــرد مریخــی »تیــان ون-۱«، دو مجموعه 
صفحات خورشــیدی نقــره ای و ســپر محافظتی 
مخروطی شکل این مریخ نورد را نشان می دهد که 
همگی در دل سیاهی مطلق فضای عمیق هستند و 
تصویر دوم نمای دورتری از این فضاپیما را فراهم 

می کند.
»تیان ون-۱« یک مأموریت جاه طلبانه اســت که 
شــامل یک مدارگرد و همچنیــن اولین فرودگر یا 

سطح نشین و مریخ نورد چین است.
ســازمان ملی فضایی چین این تصاویر جدید را به 

مناسبت روز ملی این کشور منتشر کرده است.
گفته می شــود که »تیــان ون-۱« روز جمعه یک 
مانور فضای عمیق را به پایان رسانده است و موتور 
اصلی این فضاپیما برای تنظیم مدار و اصالح مسیر 

حرکت بیش از 4۸۰ ثانیه روشن شده است.
»تیان ون-۱« روز جمعه ۱۸.۳ میلیون مایل )۲۹.4 

میلیون کیلومتر( از زمین فاصله داشته است و تا آن 
لحظــه ۱۱۶.۸ میلیون مایل )۱۸۸ میلیون کیلومتر( 

را طی کرده بوده است.
»تیان ون-۱« قباًل دو مانور اصالح مسیر کوچکتر 
را در طول ســفر به مریخ انجام داده بود که دومی 

در ۲۰ سپتامبر انجام شد.
چینی هــا ابزارهای این فضاپیمــا را در حین پرواز 

آزمایش کرده و آنها را سالم ارزیابی کرده اند.
»تیــان ون-۱« در تاریــخ ۲۳ ژوئیه با موشــک 
»النگ مارچ ۵« به فضا پرتاب شــد. این فضاپیما 
در ماه فوریه به مریخ خواهد رسید و وارد مدار این 
سیاره می شــود و تالش برای فرود مریخ نورد، در 

ماه آوریل انجام خواهد شد.
مریخ نورد شــش چرخی »تیــان ون-۱« با انرژی 
خورشــیدی کار می کند و به گونه ای طراحی شده 
است تا برای ۹۰ روز مریخی معادل ۹۳ روز زمینی 

بر روی سطح مریخ به فعالیت بپردازد.
انتظــار می رود مدارگرد »تیــان ون-۱« که هفت 
محموله علمی را حمل می کنــد، تحقیقات خود را 
برای یک سال مریخی یا دو سال زمینی انجام دهد 
و در عین حال بــه عنوان یک رله یا تقویت کننده 

ارتباطی بین مریخ نورد و زمین عمل کند.

گربه ها به آهسته پلک زدن واکنش مثبتی نشان می دهند. 
این فرایند می تواند به بهبود رابطٔه انسان و گربه کمک کند.

گربه هــا از دیدگاه عموم به ویژه در مقایســه با ســگ ها، 
موجوداتــی غیر صمیمی به نظر می رســند؛ اما اگر چنین 
تصوری دارید شــاید روش اشتباهی برای ارتباط با گربه ها 
در پیش گرفته اید. طبق پژوهشــی جدید برقراری ارتباط 
دوستانه با گربه ها کار دشواری نیست. تنها باید کمی بیشتر 

به آن ها لبخند بزنید.
منظــور از لبخند، خندیدن به شــیؤه انســان ها یا نمایش 
دندان ها نیســت، بلکه باید با تنگ کردن چشم های خود 
و آهسته پلک زدن، به شــیؤه گربه ها بخندید. دانشمندان 
با بررســی روابط انســان و گربه، متوجه شدند پلک زدن 
آهسته باعث نزدیک تر شدن گربه ها به انسان ها و استقبال 
آن ها می شود. به گفتٔه کارن مک کاب، روانشناس دانشگاه 

ساسکس بریتانیا:
به عنوان شخصی که هم به مطالعٔه رفتار گربه ها می پردازد 
و هم صاحب یک گربه اســت، می گویم پلک زدن آهسته 
یکی از بهترین روش ها برای تعامل انســان و گربه است. 
بســیاری از افرادی که گربه دارند معمواًل این رفتار را زیاد 

می بینند؛ اما حاال با شواهدی به درستی آن پی بردیم.
اگر زمانی را با گربه ها گذرانده باشــید حتماً متوجه حالت 
چهرٔه آن ها با چشمان نیمه باز شده اید. در این حالت گربه ها 
به آهســتگی پلک می زنند. این رفتار مشــابه لبخند زدن 
انسان و تنگ کردن چشم ها است. معمواًل گربه ها در حالت 
استراحت چنین رفتاری از خود نشان می دهند؛ به این حالت 
لبخند گربه ای گفته می شود. طبق شواهد به دست آمده از 
نگه دارندگان گربه ها، انسان می تواند برای برقراری ارتباط با 
گربه ها و نشان دادن رفتار دوستانٔه خود، حالت آهسته پلک 
زدن را تقلید کند. به دنبال این فرضیه، تیمی از روانشناسان 
دو آزمایش برای بررســی تفاوت رفتــار گربه ها در حالت 

آهسته پلک زدن انجام دادند.
در آزمایــش اول، شــرکت کنندگان ۱4 خانــوار برای ۲۱ 
گربــٔه خود به آهســتگی پلک زدند. طبــق این آزمایش 
شــرکت کنندگان باید پس از مســتقر شــدن گربه و آرام 
گرفتــن آن در گوشــه ای از محیط خانــه، وقتی گربه به 
آن ها نگاه می کند به آهستگی پلک بزنند. دوربین ها چهرٔه 
شــرکت کننده و چهرٔه گربه را ثبت کردند و نتایج با گروه 
دیگــری که به ســمت گربه های خود پلک نــزده بودند، 

مقایسه شدند.

طبق نتایج، اگر شــخصی به سمت گربٔه خود به آهستگی 
پلک بزند، احتمال واکنش گربه بیشتر خواهد بود. در دومین 
آزمایش، ۲4 گربه از هشــت خانوار شرکت داده شدند. این 
بار پژوهشــگرها که هیچ تماس قبلی با گربه ها نداشتند، 
آزمایــش فوق را تکرار کردند. همچنین واکنش گربه ها در 

حالت بدون پلک زدن و خیره شدن مستقیم ثبت شد.
پژوهشــگرها فرایند آهســته پلک زدن را برای گروه دوم 
تکرار کردند و عالوه بر آن دســت خود را به سمت گربه ها 
دراز کردند. طبق نتایج، گربه ها نه تنها با پلک زدن به آن ها 
واکنش نشــان دادند بلکه تمایلشان برای نزدیک شدن به 

دست مخاطب هم افزایش یافت. به گفتٔه مک کامب:
این پژوهش اولین بررسی آزمایشگاهی نقش آهسته پلک 
زدن در رابطٔه انســان با گربه است. می توانید این فرایند را 
برای گربٔه خانگی یا گربــه ای که در خیابان می بینید اجرا 
کنید. این فرایند روشــی عالی برای بهبود رابطه با گربه ها 
است. ســعی کنید چشم های خود را تنگ کنید و به آرامی 
لبخند بزنید. گربه ها هم به همین شــیوه واکنش نشــان 

می دهند و گویی نوعی گفت وگو را آغاز می کنید.
ســگ ها نســبت به گربه ها برون گراتر عمل می کنند؛ اما 
برای گربه دوســتان این مسئله جای شگفتی نیست. برای 
مثال گربه ها با انسان هایی مهربان هستند که پذیرای آن ها 
هستند پس اگر گربه ای با شما غیردوستانه برخورد کرد، این 
مشکل شما است نه گربه. به همین ترتیب گربه ها معمواًل 
رفتار انسان های همنشین خود را منعکس می کنند. گربه ها 
همچنین می توانند اســامی خود را تشخیص دهند )اگرچه 
اغلب موارد آن را نادیده می گیرند( و روابط آن ها با انســان 

به طور شگفت انگیزی عمیق است.
به ســختی می توان به علت پلک زدن آهستٔه گربه ها در 
مواجهه با انسان پی برد. شاید این رفتار به معنی حسن نیت 
آن ها باشــد؛ زیرا طبق برخی تصــورات گربه ها نگاه خیره 
را تهدیدآمیز تلقــی می کنند. در هر صورت بهبود روابط با 
این موجودات جذاب می تواند راه خوبی برای بهبود سالمت 
روان آن ها حداقل در محیط خانه باشــد. به گفتٔه تاسمین 

هومفری روانشناس دانشگاه ساسکس:
درک روش هــای مثبت تعامل انســان و گربه می تواند به 
بهبود درک عمومی گربه ها کمک کند، رفاه آن ها را بهبود 
دهد و نکات بیشــتری را از قابلیت های اجتماعی شناختی 
این گونه ها آشکار کند. از یافته ها می توان برای ارزیابی رفاه 
گربه ها در محیط های مختلفی مثل پناهگاه ها استفاده کرد.

بامبو گیاهی است اجتماعی پس تک بامبو 
نخرید.

بامبو نســبت به رنگ قرمــز واکنش مثبت 
می دهد و به رشدش کمک می کند پس به 

شاخه های بامبو روبان قرمز ببندید.
اگر ساقه بامبو گندید و بوی بد داد با برش 
4۵ درجه قسمت خراب را جدا کنید و فقط 

سه بند داخل آب باشد.
از نظر فنگ شــویی بامبو اگر سمت شرق 

خانه باشد شانس و ثروت می آورد.
بامبو را در نور غیرمستقیم بگذارید و هر ماه 

کود تقویتی بامبو به آن بدهید.
چه کودی به بامبو بدهیم ��

* بامبو از گیاهان خوب تصفیه هوا است.
* دادن هر نــوع کودی بــه بامبو ممنوع 

است.
* فقط قطره مخصوص خــود بامبو را هر 
ماه به تعداد هر شــاخه ۲ قطره به آب بامبو 
اضافه کنید و هر مــاه حتمًا ظرف بامبو را 
کامل شســته و با آب جوشیده سرد شده پر 
کنید )فقط ســه بند از تــه بامبو داخل آب 

باشد(
* دقــت کنید قطره بامبو نهایت دو ســال 
تاریــخ مصرف دارد و بعــد از آن تاریخش 

منقضی می شود و باید دور ریخته شود.
برای داشتن بامبو سالم ��

* نور غیرمســتقیم )نور مستقیم برگ های 

بامبو را می سوزاند(
* شستن ظرف بامبو هر دو هفته آب بامبو 
را هــر ۲ هفته یا حداکثــر یک ماه عوض 

کنید و ظرف آن را بشویید.
* آب جوشیده سرد شده داخل ظرف بامبو 

بریزید.
* هر ماه یکبار به بامبو قطره تقویتی بامبو 

بدهید.
* اســپری کردن برگ هــای بامبو با آب 
جوشــیده و تمیز کردن برگ های بامبو به 

رشد بامبو کمک می کند.
* دقــت کنیــد از آب لوله کشــی به هیچ 

عنوان برای بامبو استفاده نکنید.
* تــک برگ های بامبو در اثــر نور زیاد و 

کمبود رطوبت سوخته می شود.
چهار دلیل مرگ بامبو ��

* آب آن را بــه موقع عوض نکرده اید. )هر 
ده روز یا دو هفته آب باید تازه شود(

* گیاه را در معرض نور یا باد شــدید قرار 
داده اید.

* بیــش از اندازه به آن کــود داده اید. )هر 
یک ماه قطره بامبو داده شود(

* از آب لولــه کشــی اســتفاده کردید که 
کلر زیادی داشــته است. برای جلوگیری از 
آسیب دیدن گیاه بهتر است آب را یک روز 
قبل در جایی قرار دهید و زمانی که کلر آن 

از بین رفت به گلدان اضافه کنید.

نکاتی برای نگهداری از بامبو

آهسته پلک زدن برای ارتباط با گربه ها مؤثر استگسترش دامنه جستجوی موجودات هوشمند

ایستگاه فضایی بین المللی در حساب کاربری 
خود در اینستاگرام با انتشار چند تصویر از یک 

پرتاب جدید خبر داد.
موشک ســایوز که روز چهارشنبه سه خدمه 
مأموریت »اکسپدیشــن ۶4« را به ایستگاه 
فضایی بین المللی ارســال خواهــد کرد، در 
سکوی پرتاب خود در پایگاه فضایی بایکونور 

در قزاقستان قرار گرفت.
اکسپدیشــن ۶4 که ۶4 اُمین اعزام طوالنی 
 )ISS( مدت به ایســتگاه فضایی بین المللی
خواهد بود فردا ۱4 اکتبر ســال ۲۰۲۰ با جدا 
شدن و عزیمت موشک سایوز MS-۱۶ انجام 
خواهد شــد. این مأموریت اکسپدیشن شامل 
سه سرنشین خواهد بود که فردا ساعت ۱: 4۵ 
بامداد به وقت منطقه زمانی شــرقی و ۹: ۱۵ 
-MS به وقت تهران ســوار بر موشک سایوز

۱۷ به ســوی فضا پرتاب خواهند شد و چهار 
سرنشــین دیگر قرار است اندکی پس از آن، 
طی مأموریت مأموریت سرنشین دار »کرو-

۱« ارسال شوند.
طی روزهای گذشــته اعالم شــد مأموریت 
سرنشــین دار »کرو-۱« کــه برنامه ریزی 

شــده بود اواخر مــاه جاری میــالدی و در 
تاریخ ۳۱ اکتبر و ســوار بر موشک »فالکون 
۹« شــرکت »اســپیس ایکس« پرتاب شود 
به تعویــق افتاد و اکنون پرتاب این مأموریت 
به ماه نوامبر موکول شــده اســت. طی این 
مأموریت فضانوردان ناسا به نام های »مایکل 
»ویکتور   ،)Michael Hopkins(»هاپکینــز
»شــانون  و   )Victor Glover( گالور« 
واکــر«)Shannon Walker( و ســوئیچی 
ناگوچی )Soichi Noguchi( فضانورد ژاپنی 
برای شش ماه اقامت به ایستگاه فضایی بین 

المللی اعزام خواهند شد.
بنابر برنامه ریزی ها قرار اســت این مأموریت 
در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ با جداشدن موشک 
ســایوز MS-۱۷ به پایان برسد. در مأموریت 
فردا ســه فضانورد بــه نام های »ســرجی 
و   )Sergey Ryzhikov( ریجیکــوف« 
Sergey Kud-( راد سرجوکوف«  »سرجی 

Sverchkov( از ســازمان فضایــی فدرال 
 Kathleen( »روســیه و »کاتلیــن روبینــز
 Rubins( از ناســا بــه ایســتگاه فضایــی

بین المللی خواهند رفت.

3 فضانورد در حال آماده شدن برای ترک زمین
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)آتلیه برنز(

تأمین منابع مالی شرکت در وضعیت کنونی چگونه انجام می شود؟ ��
در حال حاضر تأمین منابع مالی شــرکت بهره برداری مترو به سختی انجام 
می پذیرد این در حالیست که تأمین منابع مالی ما از طریق شهرداری صورت 
می گیرد بخش عمده ای از هزینه های جاری را از این طریق تأمین می کنیم. 
از طرفی در بحث تجاری و فروش بلیت با مشــکالت جدی مواجه هستیم 
و متاســفانه نتوانســتیم از بودجه ای که برای کرونا تخصیص داده شد و به 
صورت وام هم بود اســتفاده کنیم این در حالیســت که تالش های فراوانی 
برای اســتفاده از این وام صورت گرفته که هنوز محقق نشــده است. بعضی 
ســازمان همکاری شان را با ما محدود می کنند و این باعث می شود تا نتوانیم 
پرداخت هایمان را به موقع انجام دهیم. شــرایط مالی به صورتی است که ما 
فقط می توانیم خودمان را حفظ کنیم. پرداخت مطالبات پیمانکاران که گستره 
زیادی هم دارند به ســختی صورت می گیرد و تمام تالش ما بر این است که 
پیمانکاران که قشــر زحمت کشی هم هســتند به حق و حقوق خود برسند. 
امیدواریم که با عبور از کرونا این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم و بتوانیم 

محلی برای کسب درآمد بیشتر پیدا کنیم.
بعضی از شرکت ها مثل شرکت برق همکاری خوبی با ما دارند و در شرایطی 
که اوضاع خوب نیست با همکاری و همراهی توانستیم بخشی از بدهی های 
خود را پرداخت کنیم. از ســوی دیگر به ســازمان تأمین اجتماعی مبلغ قابل 
توجهی بدهی داشــتیم که با کمک شهرداری توانستیم بخشی از این بدهی 
را تأمیــن و پرداخت کنیم. تمام تالش ما بر این اســت که با صرفه جویی، 
هزینه ها را کاهش دهیم اما متاســفانه ارقام بدهی آنقدر درشــت است که با 
صرفه جویی هم نمی توان پاسخگوی آن بود چرا که ما درآمد واقعی خودمان 
را نداریم. درآمد واقعی ما برگرفته از فروش بلیت اســت که در حال حاضر با 
کمبود مسافر مواجه هستیم و از طرفی ناچاریم به خاطر حفظ سالمتی مردم 
و رعایت فاصله اجتماعی ســرفصل حرکت قطارها را مدیریت کنیم که این 

منجر به اصطحکاک می شود.
غرفه داران هم در شــرایط فعلی با مشکل مواجه شدند و حتی تجمعی هم 
در ایــن زمینه صورت گرفت. به هر حال در حال حاضر امکان تخفیف بیش 
از حد به غرفه داران وجود ندارد و باید همانند خیلی از سازمان ها این شرایط 

را مدیریت کنیم.

در رابطه با کمک دولت و مصوبات قانونی هم تا به حال عایدی نداشتیم. در 
بحث اوراق مشارکت هم که برای قسمت ساخت در نظر گرفته شده با آقای 
دکتر هاشــمی معاونت محترم حمل و نقل صحبت کردیم و موافقت کردند 
همچنین با شهردار هم صحبت کردند و آقای دکتر حناچی هم روی موضوع 
نظــر مثبت دارند تا بتوانیم بودجه الزم را بــرای بخش اورهال ناوگان و پله 
برقی که اعداد سنگینی هست را تأمین نماییم چون برای ساخت مترو اوراق 
مشارکت در نظر گرفته می شود همان قطعاتی که با اوراق مشارکت و کمک 
هزینه های دولتی تأمین می شــود برای نگهداری و اورهال نیز باید بتوانیم از 

دولت کمک بگیریم.
قیمــت یک ناوگان ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اســت که وقتی به اورهال 
می رسد با هزینه جاری قابل تأمین نیست و ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه می خواهد 
تا هزینه هایش پوشــش داده شــود به همین خاطر ما باید برای این اعداد و 
ارقام فکری کنیم و در جلسه ای که من با دیگر همکاران از سایر قطار شهری 
داشــتم به آنها هشدار دادم که بحث تأمین مالی اورهال ها بسیار مهم است 
و بایــد بتوان آن را تأمین کرد و تنها نباید به بحث ســاخت و بهره برداری 

اکتفا کرد.
ما االن حدود ۹۰۰ پله برقی داریم که نگهداری جاری آنها را انجام می دهیم و 
راجع به اورهال آن ها هم اقدام کردیم قطعات خریدیم و هزینه های انبوهی را 
انجام می دهیم که هم قطعه خریداری کنیم و هم کار اورهالش را انجام دهیم 
که دائم کار کند نه اینکه یک روز متالشــی شود و همه چیزش بشکند و آن 

زمان مجبور شویم تا پله برقی را مجدداً بخریم و جایگزین کنیم که این کار 
شدنی نیست و به همین خاطر سعی می کنیم تجهیزات را به اورهال تعمیرات 

اساسی که می رسند انجام دهیم.
درآمد حاصل از فروش بلیت تا چه اندازه کاهش داشته است؟ ��

فروش بلیت در ایام کرونا تقریباً نصف شــده است بطوریکه اول مهر امسال 
نسبت به مهر پارسال تقریباً ۵۰ درصد کاهش داشتیم. حتی بعد از بازگشایی 

مدارس نسبت به تابستان ۱۰% افزایش پیدا کرد.
در بحث بومی سازی تا چه اندازه پیشرفت داشته اید؟ ��

خوشبختانه ما صنعتگران توانمندی داریم که خیلی زحمت می کشند تا به نقطه 
ایده آل بومی سازی برسیم قسمت عمده ای از تجهیزات شبکه ریلی ساخت 
داخل شــده اما باید از صنعتگر به گونه مناســبی حمایت شود و این حمایت 
زمانی صورت می گیرد که تعدد یا تکرار خرید وجود داشــته باشد. صنعتگری 
که راجع به موضوع تکنولوژی وقت گذاشــته باید بتواند دائم محصول خود 
را بفروشد. مشــکل صنعت گر کمبود و محدودیت بازار است. چون صنعتگر 

به دلیل برخی محدودیت ها نمی تواند محصول خود را به تولید انبوه برساند.
صنعتگر باید بتواند از قطعه ای که تولید می کند ۱۰۰۰ عدد بفروشــد تا تولید 
برایش به صرفه باشــد که اگر غیر از این باشــد راه اندازی خط تولید برایش 
مقرون به صرفه نخواهد بود. صنعت یک پروســه پیوســته است در نتیجه 
صنعتگران ما توانمند هستند و می توانند تمامی اقالم ما را بسازنند ولی ما باید 
تعدد و پیوستگی خرید داشته باشیم. که این مهم به گستره بازار بستگی دارد. 
البته این نکته را هم باید مد نظر قرار داشــت که همه قطعات ممکن اســت 
ارزش ساخت نداشته باشند و ما باید واردات داشته باشیم چون ایمنی و کارایی 
قطعه برایمان در اولویت اســت چرا که در مترو نمی توان بحث آزمون و خطا 

داشت و باید در تأمین بخری از قطعات خیلی محتاطانه عمل کنیم.
جذابیت مترو برای سرمایه گذاری چگونه است؟ ��

مترو برای ســرمایه گذاری جذابیــت الزم را دارد. گســتره توزیع در بحث 
الکترونیک و مکانیک در صنایع مختلف بســیار زیاد اســت و قطعات از نظر 
کیفیت به درجه های مختلفی تقســیم می شوند. مثاًل در بحث لنت توانستیم 
طی دو ســه سال اخیر به خودکفایی برسیم چون تعدد مصرف داریم و برای 
تولید کننده هم مقرون به صرفه اســت. ۳ دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر و 
داشنگاه صنعتی شریف با ما همکاری می کنند و توانستیم به طور کامل لنت را 
ساخت داخل کنیم. صنعت بحث پیچیده ای دارد فقط توان یا خواسته کارفرما 
مهم نیســت بلکه این بازار است که همه چیز را تعیین می کند و در بازار هم 

مسائل مالی نقش بسزایی دارد.
در بحث وام کرونا حمایتی از شما صورت گرفته است؟ ��

همانطور که پیش تر نیز اشــاره کردم ما از ستاد ملی حمایت از کرونا چیزی 
نگرفتیم در حال رایزنی با معاونت محترم وزارت راه و شهرســازی هستیم تا 

بتوانیم منابع مالی دیگری جذب کنیم.
بــا توجه به افزایش تجربه و گذشــت چند مــاه از بحران کرونا متروی  ��

تهران چه اقدامات جدیدی برای مقابله با این ویروس انجام داده است؟
پس از گذشت ۷ ماه از عمر ویروس منحوس کرونا تجربیات خوبی در زمینه 
پیشــگیری و مقابله با ویروس کووید ۱۹ کســب کردیم بطوریکه نظافت، 
ضدعفونی کردن قطارها، ناوگان ها، ایســتگاه ها و پرسنل را به طور مرتب در 
دستور کار داریم. با برنامه ریزی های صورت گرفته این موارد به صورت شبانه 

روزی و با تالش همکاران صورت می پذیرد.
نظارتی هم بر نحوه عملکرد مردم در جهت پیشگیری از ابتال به ویروس  ��

کرونا در مترو صورت می گیرد؟
به طور قطع مردم در این زمینه باید با ما همکاری کنند همانطور که ورود با 
ماســک به مترو اجباری است خود مردم هم باید بدون اینکه تذکری به آنها 
داده شــود همکاری الزم را داشته باشند. روزانه ۱4۰ قطار وارد خط می شوند 
و اگر بطور میانگین هر قطار را ۷ واگن حســاب کنید نزدیک به ۱۰۰۰ واگن 
در خط ها وجود داد که البته نظارت بر تمامی آنها و نوع واکنش مردم سخت 

است.
اینجا یک شهر زیر زمینی است و آخر وقت که قطارها از خط خارج می شوند 

بازدیدهای الزم جهت نظافت، بازدید و ضدعفونی کردن صورت می گیرد.
بهره برداری از خط های آتی مترو در چه مرحله ای است؟ ��

خوشــبختانه در حال حاضر ۲۵۳ کیلومتر خطوط مترو در دست بهره برداری 
است. تهران تا هشتگرد، تجریش تا فرودگاه امام، خط پرند هم در دست اقدام 
است که آقای مهندس امام طی تفاهم نامه صورت گرفته عهده دار معاونت 
پرند شــدند تا ان شااهلل خط یک ما به پرند برسد. در اسالمشهر هم مشغول 
هستیم و خط ۱۰ مترو هم که کلنگ آن به زمین زده شده تا بتوانیم در آینده 

به بهره برداری برسانیم.
تمامی خطوط خط ۷ کامل خواهد شــد که از ایســتگاه میــدان صنعت تا 
ایستگاه کتابی پیش می رود همچنین توسعه ای هم در بخش شمالی و غربی 
 خط 4 خواهیم داشــت و مهمتر از همه خط ۶ اســت که االن تا ایســتگاه 

امام حســین )ع( در دســت بهره برداری است که به شــهران و باالتر از آن 
ایستگاه آبشناسان می رسد.

بدین ترتیب کل شــبکه مترو پس از راه اندازی خطوطی که ذکر شد به ۳۰۰ 
کیلومتر می رســد که جزو شبکه های خیلی بزرگ محسوب می شود. یعنی ۷ 
خط ۳۰۰ کیلومتر که قابل افتخار است و ان شااهلل جزو یکی از دستاوردهای 
پاک انقالب اســالمی است امید اســت که با بهره برداری به موقع بتوانیم 

خدمتگزار مردم عزیز باشیم و از آن به خوبی استفاده کنند.
در رابطه با سرفاصله حرکت قطارها هم توضیحاتی ارائه بفرمایید؟ ��

در حال حاضر ســرفاصله حرکت قطارها را در خط ۲ به ۳ دقیقه رســاندیم 
متاســفانه در خط ۵ که با انبوه مســافر مواجه هستیم و این خط باعث فشار 
به ســرفاصله قطارها می شــودو باید بتوانیم آن را مدیریت کنیم. در خط ۲ 
سرفاصله را به ۳ دقیقه رساندیم و در خط ۱ و 4 هم سرفاصله ها به ۳/۵ دقیقه 
می رســد. بقیه خطوط مثل خط ۳ سرفاصله ها به ۶ دقیقه رسیده است تا ان 

شاهلل بتوانیم با ورود ناوگان های جدید سرفاصله ها را کمتر هم بکنیم.
در رابطه با تأمین منابع خط ۱۰ مترو توضیحاتی ارائه بفرمایید؟ ��

بهره برداری از خط ۱۰ مترو بســتگی بــه تأمین منابع مالی دارد که اگر این 
امر زودتر محقق شود بهره برداری نیز زودتر به نتیجه می رسد اگر منابع مالی 
آن تأمین نشود به مشــکل برمی خورد چون اعداد وارقام مورد نیاز آن قابل 

توجه است.
مهم ترین پاشنه آشیل مترو چیست؟ ��

بدون شــک مهمترین پاشنه آشــیل مترو منابع مالی است ببینید همه فکر 
می کنیم مترو ساخت را باید از بهره بردای جدا کنیم در حالی که بهره برداری 
یک پدیده کاماًل اجتماعی و ساخت یک پدیده کاماًل فنی است. مسافرکه به 
ایســتگاه می آید کاری به سال ساخت، سازنده، فروشنده، RS، LPL، هواساز 
و ... ندارد و به دنبال بحث فنی نیســت. وارد که می شود می خواهد که سوار 
پله برقی شــود و کاری به برند آن ندارد. اما در ساخت بحث مالی بسیار مهم 
است. پاشنه آشیل متروی ساخت پول است باید منابع مالی وجود داشته باشد 
که ساخت بتواند از پس تأمین قطعات بربیاید. در این رابطه باید قیمت بلیت 

را واقعی تر کنیم تا بتوانیم سرپا بایستیم.
شرایط نسبت به اوایل تحریم برای شما تغییر کرده است؟ ��

از دو جنبه به موضوع تحریم می توان نگریست. در بعضی جوانب بهتر شده و 
در بعضی جوانب متاسفانه بدتر!

ما در شرایط تحریم توانستیم برخی تجهیزات را بومی سازی کنیم مثل لنت، 
هندریل و ... اما در بحث قطعات وارداتی با مشکالت بسیاری مواجه هستیم. 
قبــاًل با دالر 4۲۰۰ تومانی ثبت ســفارس می کردیم اما در حاضر باید با نرخ 
فعلی ارز ثبت سفارش کنیم که متاسفانه اعداد و ارقام باالیی می شود. زمانی 
ما با ۶ میلیاردتومان چرخ می خریدیم اما االن باید با ۵ برابر قیمت چرخ را وارد 

کنیم. که این افزایش هزینه ها کارمان را سخت تر کرده است.
در بحث کمبود واگن ها چه تدابیر اندیشیده اید؟ ��

در حال حاضر با کمبود واگن هم مواجه هســتیم اما منتظریم تا ۶۳۰ دستگاه 
واگن را وارد چرخه مترو کنیم تا ناوگان تکمیل شــود به هر حال تأمین مالی 

خرید واگن یک بحث است و تأمین مالی هزینه های نگهداری و اورهال یک 
بحث دیگر. در حال برنامه ریزی هستیم تا واگن های فعلی را سرپا نگهداریم 
و ان شــاهلل در آینده ای نزدیک واگن های جدید را وارد ناوگان کنیم. ذکر این 
نکته هم ضروریست که در ناوگان فعلی باید از اصطحکاک جلوگیری کنیم 
و پله برقی ها را ســرپا نگهداریم. حتی در هواسازها هم تغییراتی ایجاد کنیم 
بطوریکه در خطوط ۱ و ۲ مصرف آب هواســازها زیاد اســت و باید فکری 
اساســی کنیم چرا که بحث آب در کشــور بسیار مهم است و در حال حاضر 
مشغول تعویض سیستم های آنها هســتید تا بتوانیم از سیستم های جدیدتر 
اســتفاده کنیم که آب کمتر مصرف کنیم. حتی در بحث روشنایی ها هم در 
 LED حال انجام تغییراتی هســتیم و باید از المپ هــای کم مصرف تر مثل

استفاده می کنیم.
در بحــث تضامینــی کــه برای اوراق مشــارکت در نظر گرفته شــده  ��

توضیحاتی ارائه بفرمایید؟
در حال حاضر باید ممنون شــهرداری باشیم که در پرداخت هزینه های ما و 
اتوبوســرانی کاماًل با گشاده دستی برخورد می کنند این در حالیست که برای 
تضامین اوراق مشارکت با مشکل مواجه هستیم و بانک ها هم در این زمینه 
کم لطفی می کنند و به دنبال تضامینی با قدرت نقد شوندگی باال هستند. به 
هر حال در این شــرایط باید ممنون شــهرداری باشیم که من به عنوان یک 

شهروند از شهرداری تشکر ویژه دارم.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟ ��

متاسفانه در حال حاضر با همه گیری ویروس کرونا دست به گریبان هستیم و 
همانطور که پیش تر نیز اشاره کردم باید دست به دست هم دهیم تا از اشاعه 
ایــن ویروس در جامعه جلوگیری کنیم. متروی تهران به عنوان یکی از نقاط 
حساس که مردم به صورت مرتب با آن سرو کار دارند تمام تالش خود را در 
جهت مبارزه با این ویروس به کار بسته است بطوریکه در حال حاضر کارهایی 
که در مترو برای مبارزه با این ویروس صورت می گیرد برابر با استانداردهای 
جهانی است. اما متاسفانه برخی از مطبوعات در این زمینه ما را مقصر اشاعه 
این ویروس قلمداد می کنند. مثاًل چند روز قبل مطلبی درباره آمار فوتی های 
کرونا دیدم و در کنار مطلب عکس مترو گنجانده شــده بود. این در حالیست 
که ما تمام تالشمان را در طی این ۷ ماه به کار بستیم که از ابتالی مردم به 
این ویروس منحوس جلوگیری کنیم. البته که همکاری مردم هم باید در کنار 
اقدامات ما باشد. مثاًل ماسک زدن هرگز نباید در مترو فراموش شود. اما بعضی 
رســانه ها انتظاری در دل جامعه ایجاد می کنند که گویا ما کوتاهی کرده ایم. 
واقعاً ما نمی توانیم به مســافر تذکر بدهیم چرا که مســافران ما انسان های 
فرهیخته ای هســتند که ما هر روز با آنها تعامل داریم. بهتر است که در این 
زمینه و نحوه پوشش اخبار دقت الزم صورت گیرد و طوری نباشد که متروی 

تهران مقصر اشاعه ویروس کووید ۱۹ لقب گیرد.
نکته بعــدی اینکه مردم از دســتفروش های داخل مترو خریــد نکنند. ما 
بارها این مورد را از طریق رســانه های مختلف اعــالم کردیم اما این مردم 
 هســتند که تصمیم گیرنده نهایی اند و بهتر است که در تصمیم خرید خود از 

دستفروش ها جدا اجتناب کنند.

 

سکان دار شهر زیرزمینی تهران و حومه در گفت و گو با »تدبیرتازه« مطرح کرد:

حرکت بدون توقف متروی تهران بر مدار توسعه
مهندس فرنــوش نوبخــت مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره شــرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه معتقد است که متروی تهران این روزها 
نرم می کند.  پنجه  و  با مشکالت عدیده ای دست 
از کمبود منابع مالی گرفته تا شیوع ویروس کرونا 
همه مزید برعلت شــده تا توسعه متروی تهران 

به نقطه ایــده آل و مدنظر نرســد. اما در همین 
ســالها و با وجود مشکالت عدیده کارهای خوبی 
در متــروی تهران صورت گرفته اســت. کاهش 
ســرفاصله حرکت قطارها، خودکفایی در ساخت 
قطعات، توســعه خطوط، مدیریت مناسب جهت 
کاهــش هزینه ها، حرکت مترو بر مدار توســعه، 

تالش برای مقابله با ویروس کووید 19 و اشاعه 
با استانداردهای  آن در مترو، حرکت مترو مطابق 
روز دنیا و ... از جمله کارهایی اســت که سفر با 
مترو را برای پایتخت نشــینان لذت بخش کرده 

است.
در همین رابطه و پیرامون حرکت رو به رشد مترو 

و مشکالتی که امروزه شــهر زیرزمینی تهران و 
حومه با آن دســت به گریبان اســت با مهندس 

فرنوش نوبخت به گفت و گو نشستیم.
آنچه در پــی می آید ماحصل گفت و گوی تفصیلی 
»تدبیرتازه« با مدیرعامــل و رئیس هیات مدیره 
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه است.

برای تضامین اوراق مشارکت 
با مشکل مواجه هستیم و 
بانک ها هم در این زمینه 

کم لطفی می کنند و به 
دنبال تضامینی با قدرت نقد 
شوندگی باال هستند. به هر 

حال در این شرایط باید 
ممنون شهرداری باشیم که 

من به عنوان یک شهروند از 
شهرداری تشکر ویژه دارم.
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