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نرخ ارز را 
چه زمانی واقعی می کنیم؟

ســال ۱۴۰۰ هجری شمسی در حالی آغاز شد 
که قیمت برای دالر حدود ۲۵ هزار تومان اعالم 
می شد و نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ در کشور ما به 

طور متوسط کمتر از ۴۰ درصد نبود.
در حالی که متوســط نرخ تورم در همین سال 
برای کشــورهای حوزه دالر کمتر از ۴ درصد 
گفته می شــد. بر این اساس با احتساب تفاضل 
این دو نرخ تورم قیمت برای دالر در آغاز سال 
۱۴۰۱ حــدود ۳۵ هزار تومان برآورد می شــد، 
ولــی با توجه به اخباری کــه از مذاکرات وین 
می رســید و خوش بینی که در اثر آن خبرها در 
جامعــه اقتصادی به وجود آمــد از یک طرف، 
واردکنندگان،  بــرای  که  و محدودیت هایــی 
صادرکنندگان و صرافان به وجود آمد از طرف 
دیگر، و تزریق بیش از تقاضایی که توسط بانک 
محترم مرکزی انجام می شد، فنر قیمت فشرده 
شــد و قیمت ها زیر ۳۰ هزار تومان نگه داشته 

شد.
با این حال، اخیراً با توجه به سیاست های جدید 
دولت ظاهراً قصد دارد دســت به واقعی کردن 
قیمت ها بزند، که اقدامی مبارک هم خواهد بود، 

البته تحت شرایطی.
شــرط اول اینکه این اقدامات همه جانبه باشد 
و شــامل همه کاالها و خدمات باشد )البته به 
استثنای، سه مورد آموزش و پرورش، بهداشت 
و درمــان و امنیــت و قضــاوت(، به خصوص 
حامل های انرژی، ارز و غیره. ثانیاً این جراحی 
اگر آغاز شد، از جای صحیحی شروع شود و با 
اقناع مردم همراه بوده و مســتمر باشد، وگرنه 
جراحی بیماری را که چنــد جای او احتیاج به 
جراحی دارد، اگر از جای ناجوری شروع کنیم، 
ممکن اســت بیمار صدمــات غیرقابل جبران 
ببیند. یا اگر در میانه راه جراحی او را رها کنیم 
و کار را متوقف کنیم، بسیار بدتر است از اینکه 
اصواًل جراحی را شروع نکنیم. یعنی اگر جراحی 
بخواهد نیمه کاره انجام شود، همان بهتر است 

که اصواًل شروع نکنیم.
اخیــراً صحبت از واقعی کــردن نرخ آرد و نان 
اســت، ضمن تأیید آن، ولی شاید برای شروع 
بهترین مورد نباشد. شاید واقعی کردن نرخ ارز 
و بعد از آن حامل های انــرژی را بتوان دارای 
اولویت بیشــتری دانســت. به هر حال آرزوی 
موفقیت برای دلسوزان کشور و عاقبت بخیری 

مردم را دارم.
*رئیس اسبق کانون صرافان  

دادستان کل کشور:
وزرای نیرو و امور خارجه حقابه ایران 

از ارس را پیگیری کنند

میزان: دادســتان کل کشور در نامه ای به وزیر 
نیرو دســتور پیگیری احقاق حقوق مکتســب 
حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را صادر کرد.

محمدجعفر منتظری در نامه ای بــه علی اکبر محرابیان 
وزیر نیرو با توجه به گسترش ریزگردها در مناطق غربی 
و جنوبی دســتور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتســب 
حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمراً و با جدیت 
پیگیری کننــد.وی در این نامه با توجه به اقدامات دولت 
ترکیه در باال دست رودخانه مرزی ارس، تاکید کرد: اقدام 
کشــور ترکیه به با احداث ســدهای متعدد در باال دست 
رودخانه مرزی ارس و دیوارکشــی در نقطه صفر مرزی، 
باعث کاهش دبی رودخانه مذکور و مســدود شدن کلیه 
مســیل ها و گذرگاه های آب روان در منطقــه و متعاقبًا 
گســترش ریزگردها از مناطق غربی و جنوبی کشور شده 
است. دادستان کل کشــور همچنین در این نامه عنوان 
کرد: ضروری است دستگاه های متولی از جمله وزارت نیرو 
و امور خارجه موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از 

رودخانه مرزی ارس را مستمراً و با جدیت پیگیری کنند.

علی اصغر سمیعی* ۵کاالیاساسی،بهقیمتشهریور۱۴۰۰تأمینمیشود

درمانگرانیهابایارانه۴۰۰هزارتومانی
گــروه اقتصادی: بر اســاس آخرین تصمیم 
دولت، در راســتای هدفمنــدی ارز ۴۲۰۰، 
افزایش قیمت کاالهای اساسی همچون نان، 
روغن، مرغ، تخم مرغ و شــیر منتفی و مقرر 
شــد، این کاالها به فیمت شهریور ۱۴۰۰ در 
حد نیاز متعارف مردم تأمین شود و احتمااًل ۲ 
ماه یارانه نقدی قبل آغاز طرح پرداخت گردد.

 آن طور که از خروجی جلسات تصمیم سازی 
برای اجرای طرحی کــه این روزها از آن به 
عنوان یارانه هوشــمند یاد می شود برمی آید، 

برنامه نهایی دولت تأمیــن چند قلم کاالی 
حیاتی از جمله نان، مرغ، تخم مرغ، روغن و 
شیر به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ برای عموم 

مردم است.
هر چند نظراتی در دولت مطرح بود که پس 
از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی، 
روغــن و نان، در راســتای جبــران افزایش 
قیمت کاالهای مربوطه، یارانه نقدی به مردم 
پرداخت شــود، ولی ظاهراً این نظر به دلیل 
اینکه ممکن اســت یارانه نقــدی مورد نظر 

کفاف تأمین کاالهای اساســی مد نظر مردم 
را نکند و فشارهای معیشتی بر مردم را تشدید 
نمایــد، رأی نیاورد و در نهایت مقرر شــد به 
شــیوه کاالبرگ الکترونیکی عمل گردد، به 
این معنی که دولت متعهد شود در قبال حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی نان، نهاده دام و روغن، ۵ 
کاالی اساسی که قوت قالب مردم هست را 
به قیمت شــهریور ۱۴۰۰ برای مردم تأمین 
کند و به جای پول نقد، کاالی مورد نیاز مردم 

را تأمین کند...
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دور باطل سیاست گذاری همچنان ادامه دارد؛

اما و اگرهای سامانه جدید فروش 
خودرو
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در سال ۱۴۰۰

رکود بازار مسکن
 سنگین تر شد
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سود کالن قاچاقچیان از تزریق نامتعادل روغن نباتی

 بهشت 
قاچاقچیان
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در گفتگو با یک جامعه شناس بررسی شد:

حذف طبقه متوسط
 در ایران؟
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گرانی بالی جان کارگران
چرا دستمزد واقعی کارگران ۱۵۰ درصد کاهش یافت؟!
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استدالل های نخ نما درباره حذف
 ارز ترجیحی

 

دولت با استدالل های نخ نما نسبت به حذف ارز ترجیحی گندم اقدام 
کرد، استدالل هایی که در دهه های بعد ازجنگ هر بار توسط مقامات 
دولتی، صرف نظر از اینکه چه دولتی و با چه شــعاری ســر کار است، 

مطرح می شود.
دولت هــا هر بار که می خواســتند قیمت بنزین را بــاال ببرند، مدعی 
شــدند این افزایش قیمت برای کاهش قاچاق بنزین اســت یا اینکه 
پرمصرف ها از قشر ثروتمندان جامعه هستند و چیزی از این یارانه عاید 
فقرا نمی شود، بنابراین مجبوریم قیمت بنزین را افزایش دهیم و پس از 
مدتی اعالم می کنند با توجه به قاچاق بنزین در کشــور باید قیمت ارز 
را هم باال ببریم چراکه ارز بنزین برای کشورهای همسایه بسیار ارزان 

است و همین موضوع انگیزه برای قاچاق را باال می برد.
همین موارد برای حذف ارز ترجیحی گندم اعالم شــد. در این مدت 
دولــت مدام آمارهای غیر واقعی به مردم اعالم کرد از جمله اینکه دو 
میلیون تن قاچاق گندم از کشــور انجام می شود. این اظهارات در واقع 
همان اســتدالل های بی پایه و نخ نمایی هستند که دولت ها همواره در 
دهه های گذشته مطرح کرده اند و می کنند. با همین استدالل ها اقتصاد 
کشور به سمتی رفته است که هر روز شاهد فربه تر شدن ثروتمندان و 

نحیف تر شدن فقرا در کشور هستیم.
این بار هم دولت همان ســناریو گذشته را تکرار می کند اما جالب این 
اســت که اقدامات و رفتارهای دولت ســیزدهم در همین ۹ ماه دقیقًا 

ناقض وعده ها و شعارهایی بوده که در دوران انتخاب مطرح می کرد.
 هر چند استدالل های بی پایه مانند جلوگیری از قاچاق اعالم می شود 
اما دلیــل اصلی به بی انضباطی هایی مالی دولت برمی گردد و موضوع 
این اســت که اگر دولت منابع ندارد چرا بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه 
سال گذشــته 6۰ درصد افزایش پیدا کرده است؟ هر بار به آنها تاکید 
شــد که اگر ارز ندارید باید ارز را سهمیه بندی و بودجه بندی کنید و 
برای موارد اساسی ارز را تخصیص دهید اما اقدام موثری دیده نمی شود 
به طوریکه در چند ماه از ســال گذشته رقم قابل توجهی کاالهای غیر 
ضروری از جمله غذای ســگ و گربه وارد کشور شده است. دولت اگر 
ارز ندارد چرا این میزان از ریخت و پاش و خروج ارز از کشــور را مهار 

نمی کند.
در واقع یکی دیگر از دالیل اصلی، مســاله خروج ارز از کشور است و 

این استدالل هایی که می آورند، بهانه است.
 معلوم نیســت پس از حذف یارانه گندم و به دنبال افزایش قیمت آرد، 
چه اقدام دیگری باقی مانده که انجام دهند؟ متاســفانه شــاهد طرح 
اســتدالل های نخ نمایی هستیم که مدت زیادی است مشخص شده 

که این اســتدالل ها تنها برای حفظ منافع گروه خاصی بیان می شود، 
وگرنه حاکمیت مبالغ بسیار بزرگی را به عنوان یارانه پرداخت می کند اما 
وقتی زمان پرداخت و توزیع یارانه بین فقرا می شود چنین استدالل های 

نخ نما را تکرار می کند.
 فقط در 6 ماهه ســال ۱۴۰۰ سود خالص یک شرکت فوالدی کشور 
حدود ۵6 هزار میلیارد تومان و ســود خالص یک مجموعه معدنی ۳۰ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت اما دولت از این شرکت ها و مجموعه ها 
یا مالیات دریافت نمی کند و یا مالیاتی که اخذ می شــود بیشتر شبیه به 

شوخی است.
 همزمان شاهد آن هستیم که منابع بزرگ به عنوان منابع عمومی در 
قالب یارانه به این شــرکت ها پرداخت می شود. این در حالی است که 
باید یارانه این شــرکت ها کاهش پیدا کند تا کارایی آنها افزایش یابد و 
براساس رشد کارایی بتوانند توان صادراتی خود را ارتقا دهند نه اینکه 
از حلقوم مردم ایران زده شــود و به صنایع یارانه داده شود تا مواد خام 
کشور صادر شود که مصرف کننده هند، ترک، چینی و سایر کشورها از 
این صادرات منتفع شــوند و از یارانه ای که بابت نان به مردم پرداخت 

شده دریغ کنند.
 در ســال گذشــته ۴8 میلیارد دالر صادرات غیر نفتی انجام شد که با 
توجه به افزایش قیمت همین کاالها انتظار داریم امســال این رقم به 
حداقل 6۰ میلیارد دالر برسد که احتمااًل از این ۴8 میلیارد دالر هم ۱۰ 

تا ۱۵ میلیارد دالر کم اظهاری شده باشد.
اگر طبق گزارش هایی که اعالم شده امسال روزی یک میلیون بشکه 
صادرات نفت داشتیم انتظار داریم سال جاری چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد 
دالر درامد ارزی داشته باشیم. حال سؤال این است که چرا این درآمد 
دیده نمی شود و اثرگذار نیست؟ مشخص نیست درآمدهای ارزی کشور 
کجا خرج می شود و پرسش های اساسی در این باره مطرح است. دالیل 
اصلی حذف ارز ترجیحی و نبود منابع، خروج ارز از کشــور است.نکته 
قابل توجه این اســت که دولت سیزدهم بهانه ای ندارد چرا که کاماًل 
یکپارچه اســت و تمام نهادها و قوا یکپارچه با هم هستند و این نشان 
می دهد اراده باالتری از اراده دولت درباره این سیاست ها تصمیم گیری 
می کند. اقتصاد ایران اســیر مافیای مختلف اســت. همین افراد برای 
تصویب تصمیماتشان پول های زیادی خرج می کنند و البته در مقابل 
منابع قابل توجهی را به جیب می زنند و منافع زیادی از افزایش قیمت 
ارز عاید این شــبکه می شود که دنباله آن فقیرتر شدن مردم و افزایش 
نرخ تورم اســت و تمام این موضوعات نشانه سوء مدیریت در اقتصاد 
کشور در سه دهه گذشته است. تا اصالحات اساسی هم در این زمینه 
انجام نشــود اقتصاد از این وضعیت خارج نخواهد شد.اصرار دولت بر 
عدم افزایش قیمت ســایر کاالها با حذف ارز ترجیحی گندم درســت 
نیســت این ادعاها و اظهارات دولت نشــان می دهد که یا واقعاً تا این 
حد نســبت به مســائل و کارکردهای اقتصاد ناآگاه هستند و مسائل 
اقتصادی را دســتوری دنبال و اجرا می کنند یا اینکه با اهداف دیگری 
این حرف ها را می زنند و با مردم صادق نیســتند. شاهد آن هستیم که 
تبعات حذف ارز ترجیحی گندم در جامعه خود را نشــان می دهد و اما 

دولت از واقعیت های جامعه خود، آگاه نیست.
*کارشناس مسائل اقتصادی

آمریکای مدل هتل کوبورگ یا آمریکای 
مدل ِسنا؛

 فرقی میان این دو وجود دارد؟

هفته گذشــته بود که طرحی که پیشــنهادش از 
ســوی »جیمز لنکفورد« )سناتور تندرو جمهوری 
خواه ایالت اوکالهما( مطرح شــده بود در نهایت 
با 6۲ رأی مثبت و ۳۳ رأی منفی تصویب شــد، 

دومین طرح ضد ایرانی مجلس سنای آمریکا.
این طرح در حالی به تصویب رسید که مذاکرات 
وین در انتظار تصمیم گیری سیاسی واشنگتن در 
مورد چند موضوع مهم و باقیمانده است. هدفش 
هم ممانعت از رفع تحریم ها علیه سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در صورت بازگشــت احتمالی 
دولت جو بایدن به برجام است.این طرح از دولت 
دموکرات بایدن می خواهد در صورت بازگشــت 
احتمالی به برجام ســپاه پاســداران همچنان در 
فهرســت موســوم به ســازمان های تروریستی 
خارجی باقــی بماند. عالوه بر این این طرح ضد 
ایرانی در پی گنجاندن مسائل فرابرجامی در هر 
گونه توافق واشــنگتن برای بازگشت به برجام و 
ممانعت از رفع تحریم های سپاه پاسداران است. 
البته این اولین طرح ضد ایرانی نبود که ســنای 
آمریــکا را درگیر خود می کرد، عصر چهارشــنبه 
به وقت محلــی طرح دیگری هــم برای حفظ 
تحریم ها علیه بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایــران با هدف محدود کردن همکاری ها با چین 
تصویب شــد. طرحی که پیشنهاد دهنده آن »تد 
کروز« سناتور تندروی جمهوری خواه ضد ایرانی 
بــود و در نهایت توانســت 86 رأی مثبت و ۱۲ 
رأی منفی را در ســنا همراه خــود کند. تصویب 
این طرح ضد ایرانی آن هم درست در زمانی که 
مذاکرات در وین درحال پیشــروی است واکنش 

بسیاری را در بر داشت.
وقتی نقش کنگره جدی گرفته نمی شود

فؤاد ایزدی کارشناس مســائل بین الملل درباره 
ایــن طرح گفته اســت کــه "اصواًل سیســتم 
قانون گذاری در آمریکا به این شکل است که هر 
طرح هم باید در مجلس نمایندگان تصویب شود 
و هم در سنا و بعد از آن به قانون تبدیل می شود.

طرح مطرح شــده یک طرح ضدچینی است؛ حاال 

چــرا ایران را در آن دخالت داده اند؟ به این دلیل 
که چهره های ضدایرانی حاضر در کنگره، همیشه 
به دنبــال بهانه ای برای ضربه زدن به ایران بوده 
و هســتند".ایزدی ایــن را هم گفته اســت که 
"یکی از مشکالتی که ما در مذاکرات برجام در 
دوره قبل داشــتیم، این بود که نقش کنگره در 
سیاســت خارجی آمریکا آن طور که باید از سوی 
مقامات کشــورمان مورد توجه قرار نمی گرفت. 
این دو مصوبه اخیر مجلس سنای آمریکا اهمیت 
باالی نقش کنگره را تأیید می کند. ترامپ هم با 
مصوبه کنگره از برجام خارج شــد، یعنی »قانون 
بازبینی توافق هسته ای با ایران« که سال ۲۰۱۵ 
و در زمانی که ترامپ نامزد ریاست جمهوری هم 
نبود تصویب شد، رئیس جمهور آمریکا را موظف 
می کــرد که هر چند ماه یک بــار علنًا اعالم کند 
برجام در راســتای منافع ملی آمریکا هســت یا 
خیر.زمانــی که ترامپ تصمیــم گرفت از برجام 
خارج شود، اعالم کرد که خیر، برجام در راستای 
منافع ملی آمریکا نیســت، دســتور اجرایی داد و 

ذیل آن قانون از برجام خارج شد".
حکایــت یــک »نه« بــزرگ به مذاکــرات لغو 

تحریم ها
حسین کنعانی مقدم کارشــناس مسائل سیاسی 
فرد دیگری بود کــه این اقدام آمریکا را اینگونه 
توضیــح داد که "این اقدام نشــان دهنده جنگ 
قدرت در درون حاکمیت آمریکاســت. عماًل یک 
»نه« بزرگ به مذاکرات وین بوده است.  با توجه 
به اینکه ترامپ هم وارد رقابت های انتخاباتی با 
بایدن شــده است کنگره و سنا مخالف مذاکرات 
و بازگشت آمریکا برجام هستند". البته ابوالفضل 
ظهره وند کارشــناس مســائل سیاست خارجی 
و ســفیر پیشــین ایران در ایتالیا جنگ قدرت را 
چندان قبول ندارد و در این باره گفته اســت که 
منفعت ملی در آمریکا به گونه ای تعریف می شود 
که جنگ قــدرت نمی توانــد آن را تحریف کند 
یعنی آقای بایدن همان سیاستی را دنبال می کند 
که ترامپ دنبال می کرد. ســفیر پیشین ایران در 
ایتالیا این را هم گفته اســت که "سنای آمریکا 
اول تحریم بانک مرکزی را در دســتور کار قرار 
داد تا مانع از این شــود که در صورت رسیدن به 
توافق ایران از رســیدن بــه مزایای یک اقتصاد 
سالم برخوردار باشــد و بعد هم عدم رفع تحریم 
سپاه پاسداران را در دستور کار قرار داد که اقدام 

خالف برجامی آقای ترامپ بود. 

فاطمه تورانلو
روزنامه نگار

حسین راغفر*

بازتاب
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سیاست

نگاه روز

نقدروز

سردرگمی دولت

چیــزی که هــم در دولــت آقای روحانــی با آن 
مواجه شــدیم و هم امروز در دولت آقای رئیســی 
با آن مواجه هســتیم، این است که تغییر اقتصادی 
بدون گشــایش در وضعیت تحریم ها آن طور که 
مورد انتظار مردم است رخ نخواهد داد. تغییرات در 
اقتصاد چارچوب خاص خودش را دارد و با دســتور 
دادن و ادعــا کردن این چارچوب تغییری نمی کند 
بلکه باید مسیر پیموندن در این چارچوب ها ترسیم 
شــود. از سوی دیگر برای رسیدن به موفقیت های 
اقتصادی الزمات خاصی وجود دارد و باید شرایطی 
فراهم شود، از همین رو یک شرایط باثبات سیاسی 
که مقصود در اینجا سیاســت خارجی است، فراهم 

شود.
امروز سیاســت خارجی ثبات چندانی ندارد و این 
باعث می شــود فعاالن اقتصادی سردرگم باشند و 
نتوانند با دنیای خارج ارتباط برقرار کنند. همچنین 
ما با مســئله تحریم ها روبه رو هســتیم البته الزم 
است یادآوری کنم حتی اگر همین امروز تحریم ها 
برداشته شوند، قطعاً مشــکالتی در ارتباط جهان 
خارج داریم چراکه مســئله FATF وجود دارد و تا 
این مسئله حل نشود، بعید است دولت بتواند تحولی 

ایجاد کند و هر کاری بیهوده است.
 البته در شــرایط فعلی با توجه به حمله روسیه به 
اوکراین یک مقدار گشایشــی در وضعیت فروش 
نفت و مراودات تجاری ما ایجاد شده است اما این 
گشــایش نمی تواند ثبات مورد نظــر را ایجاد کند 
و شــرایط ما را بیش از پیش عــادی کند؛ چراکه 
ابتدا باید سیاســت خارجی به وضعیت عادی برسد 
تا بتوانیم با جهان ارتبــاط برقرار کنیم. همان طور 
که گفتم باید مســئله FATF حل شــود و بتوانیم 
مراودات تجاری داشــته باشیم تا این اتفاق نیفتد، 
نمی تــوان آنچنان امیدوار بــود تحولی در عرصه 

اقتصادی کشور صورت گیرد.
به هرحال تیم اقتصادی تغییر کند یا نکند کارگشایی 
نخواهد داشــت. تا زمانی که شــرایط عادی برای 
مبادالت اقتصادی و تجاری که باید فراهم شــود 
حاکم نشود، تغییر و تحول در تصمیم گیران مبنی بر 
اینکه چه کسی در ترکیب این تیم باشد و یا نباشد 

تأثیر چندانی نخواهد داشت.
به نظر می رســد دولت برای تغییر و تحوالت سر 
درگم است و من به شخصه منطق این جابه جایی 
را متوجه نمی شــوم. به فرض افرادی را هم کنار 
گذاشــتند باتوجه به این که شــرایط عادی برای 
فعالیت های اقتصادی فراهم نیســت نباید انتظار 
تحوالت مثبت داشته باشــیم. بدون وجود شرایط 
عادی برای تبادالت اقتصادی حتی اگر افراد تغییر 
کنند یا نکنند، معجزه ای اتفاق نخواهد بود و اقتصاد 

ما تحولی را به خود نخواهد دید.

توکلی در نامه به قالیباف: 
درباره سفر خانواده خود به ترکیه 

شفاف سازی کنید

ایســنا: احمد توکلی در نامــه ای خطاب به رییس 
مجلس و نمایندگان با اشــاره به حواشــی پیش 
آمده برای ســفر خانواده قالیباف به ترکیه نوشت: 
اگر قبول کنیم این مسئله به اعتبار رئیس مجلس 
آسیب زده اســت )که زده است( تنها راه، شفافیت 
تمام ماجرا است. این وظیفه دکتر قالیباف است که 
با شفاف سازی ابهامات را از رئیس مجلس بزداید. 
وی افزود: به طور نســبی بهترین موضع را آقای 
الیاس قالیباف گرفت، زمان ابراز موضع و محکوم 
کردن رفتار چنان بود کــه صدق در موضعگیری 
به چشــم می آمد. الیاس با صراحت تام ســفر را 
نابخشودنی خواند و برای مصون ساختن پدر چند 
خبر را در بیانیه اش منتشر کرد. پدر با سفر مخالف 
بود. ضمن عذرخواهــی از مردم مؤکدا عذرخواهی 
خانواده را نیز ضروری دانست. در عین حال از مردم 
درخواست کرد خطای فرزند را به اسم پدر ننویسند 
و بر این واقعیت تاکید کرد که ســفر به آبروی پدر 

آسیب وارد کرد.

اولین هشدار رسمی کنگره به 
بایدن درباره برجام

نشریه پولیتیکو در گزارشی از تصویب طرح جدیدی 
در کنگره آمریکا برای حفظ فشارها بر ایران خبر داده 
و نوشت: اکثریت دو حزبی سناتورهای آمریکایی اواخر 
چهارشنبه به تأیید طرحی به رهبری جمهوری خواهان 
رأی دادند که می گوید، هرگونه توافق هســته ای با 
تهران باید به آن چه »حمایت ایران از تروریســم در 
منطقه« عنوان شده بپردازد و آمریکا نباید تحریم ها 
علیه سپاه پاسداران ایران را لغو کند.پولیتیکو در ادامه 
نوشــت: در حالی که خود این طرح الزام آور نیست، 
رأی داده شده به این طرح، تقریباً یک پیروزی برای 
جمهوری خواهان به حســاب می آیــد که دولت جو 
بایدن را به فاصله گرفتــن از مذاکرات وین ترغیب 
می کنند. گزارش این نشــریه می افزاید: طبق گفته 
چند نفر از کسانی که در جریان جلسه های محرمانه 
کنگره بر سر تأیید این طرح بوده اند، قانون گذاران هر 
دو حزب گفتند این یک هشدار به تیم مذاکره کننده 
بایدن اســت که تقریباً در خفا تأیید کرده اند توافقی 
که فراتر از محدود کردن برنامه هسته ای ایران برود، 
دیگر امکان پذیر نیست.پولیتیکو همچنین نوشت: باب 
ِمَنندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که 
در رأی گیری روز چهارشــنبه حاضــر نبود اما از این 
طرح حمایت می کرد، در این باره گفت، »این ]طرح[ 
نشان دهنده حساســیت درباره موقعیت فعلی مان در 
قبال ایران و نگرانی اعضای سنا درباره مسیر ایران در 
پیشروی به سمت یک سالح هسته ای و فعالیت های 
ما برای ممانعت از آن است«. منندز در دوران دولت 

باراک اوباما از مخالفان توافق هسته ای بود.
این نشــریه درباره تصویب طرح مذکور مدعی شد: 
این کار روشن ســاخت بیش تر قانون گذاران درباره 
مفاد توافق تردید دارنــد و تنها از توافقی جامع تر ]با 
ایران[ حمایت خواهند کرد. ســناتور ُکری بروکر در 
پاســخ به این که دالیل او برای حمایت از این طرح 
چه بوده اســت، گفت: ما توافقی طوالنی تر و قوی تر 
می خواهیم. من بهترین توافق ممکن را می خواهم که 
امنیت منطقه را تأمین کند و مانع دست یابی ایران به 

یک سالح هسته ای شود.
پولیتیکو در بخــش دیگری از این گزارش به نقل از 
سناتور جیمز لنکفورد، ارائه دهند این طرح به کنگره 
می نویســد: ما نمی دانیم که آیا ]توافق نهایی شده با 
ایران[ به سنا ارجاع داده خواهد شد یا نه. من نگران 
این هســتم که این دولت تالش می کند به توافقی 
دســت بیابد اما هیچ وقت آن را بــه این جا ]کنگره[ 
نفرســتد. بنابراین فکر می کنم مهم است که بتوانیم 
بگوییم جایگاه ســنا در زمینه مســائل مهمی از این 
دســت، مانند تحریم ها علیه سپاه پاسداران، فناوری 

موشکی و مواد هسته ای کجاست.
در گزارش این نشــریه آمده اســت: اگرچه به نظر 
می رســد که اکثریت دوحزبی کنگره آماده رد کردن 
یک توافق هســته ای جدید با ایران اســت، احتمال 
نمی رود که تمام قانون گذاران مانع آن شوند. بایدن 
مصمم است که هرگونه تالش کنگره برای ممانعت 
از انجام شدن و اجرایی شدن این توافق را وتو کند و 
احتمــال نمی رود قانون گذاران هر دو حزب به حد دو 
ســومی الزم برای باطل کردن این وتو برسند. این 
یعنی واشنگتن تقریباً در حال تکرار سال ۲۰۱۵ است، 
وقتــی توافق در نهایت و با وجــود مخالفت بیش تر 

قانون گذاران از وتوی کنگره در امان ماند.

 بعد از توقف ۵8 روزه در مذاکرات وین شاهد 
اوج گیــری مخالفت های کنگــره با احیای 
برجام هستیم. در این بین پس از مطرح شدن 
تالش دولت بایدن برای خروج سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از لیست گروه های تروریستی 
این مخالفت ها تشــدید پیدا کرد تا جایی که 
ســاز ناکوک نمایندگان و سناتورها به قدری 
بلند شده است که بسیاری معتقدند حتی اگر 
مخالفت های کنگره را در چارچوب رقابت های 
میــان دوره ای ارزیابی کنیــم می تواند روی 
احیای برجام اثرات خود را داشته باشد. از این 
رو دیپلماســی ایرانی برای بررسی بیشتر این 
مســئله، گفت و گویی را با محسن جلیلوند، 
استاد و تحلیلگر روابط بین الملل ترتیب داده 

است که در ادامه می خوانید:
هر روز شاهد تالش های مکرر کنگره علیه برجام  ��

و ایران هستیم تا جایی که دست بایدن را برای هر 
گونه تعامل برجامی با تهران بسته است. در آخرین 
به دو  نزدیک  مورد چهارشنبه شب هفته گذشته 
سوم اعضای مجلس سنای آمریکا به طرح پیشنهادی 
دادند  رأی  لنکفورد  جیمز  جمهوریخواه  سناتور 
که بر اساس آن، از دولت آمریکا خواسته شده تا 
همچنان نام سپاه را در لیست سازمان های تروریستی 
نگه دارد. نکته حائز اهمیت اینجاست که ۶۲ سناتور 
مجلس سنای آمریکا شامل سناتور چاک شومر، رهبر 
اکثریت دموکرات مجلس سنا در کنار ۱۵ سناتور 
دموکرات دیگر به این طرح رأی مثبت دادند و 
تنها ۳۳ سناتور دموکرات مخالف این طرح غیرالزام 
آور بودند. بر اساس این طرح در چارچوب بررسی 
با  توافق هسته ای  با چین، هرگونه  رقابت  الیحه 
ایران که برای بررسی به سنا ارسال می شود، باید 
شامل فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه 
از جمله موشک ها، تروریسم و دور زدن تحریم ها 
شود. در عین حال نباید هیچ تحریمی علیه سپاه لغو 
شده و نام این گروه نظامی از فهرست تروریستی 
دولت آمریکا خارج شود. پیرو این نکته تا پیش از 
این بسیاری از کارشناسان این تصور را داشتند که 
دعوای سیاسی دولت بایدن و کنگره آمریکا یک 
اختالف نظر داخلی در ساختار سیاسی این کشور 
است که ارتباطی به ایران و احیای برجام ندارد، اما 
شدت اختالفات سیاسی در آمریکا به قدری پررنگ 
شده که عمالً احیای برجام را تحت الشعاع قرار داده 
است. پیرو این نکته آیا حضرتعالی این دعواهای 
سیاسی کنگره و کاخ سفید بر سر سپاه، برجام و ... 
را اختالفات داخلی ایاالت متحده می دانید که 

ارتباطی به ایران و احیای برجام ندارد؟
اواًل همانگونه که استحضار دارید این مصوبه 
یک مصوبه آیین نامه ای است که برای دولت 
جنبه غیرالــزام آور دارد، چون اگر این طرح 
پیشنهادی ســناتور لنکفورد به صورت قانون 
الزم االجرا بود باید به امضای رئیس جمهور 
می رســید که در صورت وتوی بایدن و عدم 
امضا، برای قانونی شدن این طرح به دو سوم 
آرای کنگره نیاز اســت. با اینحال چه مصوبه 
اخیر را یک مصوبــه آیین نامه ای و غیر الزام 
آور بدانیم یا خیر با توجه به آرایش سیاســی 
که در ســنا برای تصویب این مصوبه شاهد 
بودیم به نظر می رسد که دیگر اختالفات نظر 
دموکرات ها و جمهوریخواهان یا اختالف نظر 
کنگره و کاخ سفید را نمی توان یک اختالف 
سیاسی داخلی در آمریکا دانست که ارتباطی 

به ایران و برجام ندارد.
پس به باور شما آرایش سیاسی کنگره می تواند  ��

پارامتر مهمی در عدم  به  اختالف نظر داخلی را 
احیای برجام بدل کند؟

بدون شک. چون جمهوریخواهان کنگره که 
تمام قد و متحد ضدبرجام شده اند. اینجا تغییر 
نگاه دموکرات ها هم بسیار مهم است. وقتی 

عالوه بر ســناتور چاک شومر، رهبر اکثریت 
دموکرات مجلس سنا شاهد رأی مثبت سناتور 
منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا به این 
طرح و انتقاد از عملکرد دولت بایدن در قبال 
مذاکرت وین هستیم یقیناً اختالف نظر داخلی 
در آمریــکا بین دولت و کنگره پارامتر مهمی 
در عدم احیای برجام خواهد بود. چرا که این 
نکات نشان می دهد هر دو حزب در کنگره به 
اجماع جدی روی مقابله با برجام رســیده اند. 
در چنین شرایطی قطعاً سیاست خارجی دولت 

بایدن هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
چرا؟ ��

چون پارامتر اصلی تعیین خطوط قرمز سیاست 
خارجی آمریکا در دست سنا قرار دارد. درست 
است که رئیس سنا همان معاون اول رئیس 
جمهور یعنی خانم کاماًل هریس است و وی 
برای تعیین طرح هایی که آرای مساوی دارد با 
رأی خود می تواند تکلیف آن طرح را به سمت 
دموکرات ها روشــن کند، امــا فضای کنونی 
در ســنای آمریکا دیگر از دست دموکرات ها 
خارج شــده اســت. چون طبق قانون رهبر 
اکثریت سنا یعنی سناتور چاک شومر روسای 
کمیته های سنا را تعیین می کند. حال اگر به 
آرای مثبت طرح چهارشنبه گذشته نگاه کنید 
می بیند که حداقل پنج تن از روسای کمیته ها 
ســنا از حزب دموکرات به این طرح سناتور 
جمهوریخواه یعنی سناتور لنکفورد رأی مثبت 
داده اند. مجموعه آرای مثبت هم 6۲ رأی در 
برابر ۳۳ رأی مخالف بوده اســت. پس قطعًا 
دعوای سیاسی در آمریکا بین کنگره و دولت 
دیگر یک دعوای داخلی نیست. این اختالف 
نظــر می تواند احیــای برجام را بــه مراتب 

سخت تر و پیچیده تر کند.
و  �� بایدن  دولت  بین  سیاسی  دعوای  بر  عالوه 

کنگره، اختالف نظر جدی هم در خود کاخ سفید 
بر سر احیای برجام در جریان است. در یک سو 
و  بلینکن  آنتونی  شخص  و  خارجه  امور  وزارت 
رابرت مالی قرار دارند که به دنبال احیای برجام 
هستند و در سوی دیگر یک جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید و نیز لوید آستین، وزیر دفاع 
با خروج  را  قرار دارند که مخالفت جدی خود 
و  ترویستی  گروه های  لیست  از  پاسداران  سپاه 
نحوه مذاکرات وین اعالم کرده اند. حال در کنار 
اختالف دولت و کنگره این فضای دوقطبی درون 
دولت تا چه اندازه می تواند روی احیای برجام اثر 

گذار باشد؟
عالوه بر مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید و 
وزیر دفاع آمریکا حتی رئیس ســتاد مشترک 
ارتش این کشــور هم مخالفت جدی خود را 
با خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی 
اعالم کرده اســت. ضمن این که به باور من 
خود بایدن هم تمایلی به خروج سپاه از لیست 
گروه های تروریستی ندارد. در این بین وزارت 
امور خارجه با محوریت بلینکن و رابرت مالی 
به دنبال آن هســتند که یک توافق حداقلی 

با ایران به دســت آید تــا برخی از نگرانی ها 
و تنش های فعلی با تهران تعدیل پیدا کند.

به باور شــما ســایه کدام طیف بر دیگری 
سنگینی می کند؟

من معتقــدم اگرچه یک فضای دو قطبی در 
درون دولت بایدن شــکل گرفته است اما به 
نظر می رســد این دولت، چه از جناح امنیتی، 
نظامــی و دفاعی و چه از جناح سیاســی و 
دیپلماتیک ســعی می کنند بــه یک راه حل 

بینابین و میانه برسند.
و آن راه حل بینابین و میانه چیست؟ ��

برای مثال مدلی که رابرت مالی پیشتر مطرح 
کرده بود. یعنی اینکه کل ســپاه پاسداران از 
لیست گروه های تروریستی آمریکا خارج شود، 
اما نیروی قدس کماکان در این لیست باقی 
بماند که البته با مخالفت جمهوری اســالمی 

ایران مواجه شد.
در این بین اخباری پیرامون سفر سه شنبه هفته  ��

جاری انریکه مورا به تهران مطرح شده است که 
سعی دارد ایران را برای امضای توافق بدون خروج 
سپاه از لیست گروه های تروریستی راضی کند. به 
باور شما مذاکره کننده ارشد اروپایی و هماهنگ 
کننده اروپایی ها در مذاکرات وین با چه اهرمی 
این هدف را پیش خواهد برد که تهران را مجاب 

به عبور از خطوط قرمز خود کند؟

این سفر با هماهنگی دولت آمریکا شکل گرفته 
است و احتمااًل انریکه مورا پیشنهاداتی از طرف 
واشنگتن داشته باشد که ایران را مجاب کند. اما 
اینکه چه پیشنهادهایی توسط انریکه مورا مطرح 

باشد فقط در حد حدس و گمان است.
با اینحال شما این سفر را موفقیت آمیز می دانید؟ ��

من این سفر انریکه مورا به ایران با هدف تغییر 
نظر جمهوری اســالمی ایران و عقب نشینی 
تهران از خطوط قرمز خود یعنی خروج ســپاه 
از لیست گروه های تروریستی را موفقیت آمیز 
نمی دانم کما اینکه تالش های قبلی اروپایی ها 
هم نتوانســت نتیجه ملموسی را برای احیای 
برجام داشته باشــد. چرا که واقعیت آن است 
حواشــی برجام بر متن آن سنگینی می کند. 
یعنی اختالف نظری بین تهران و واشــنگتن 
بر ســر جزئیات فنی فعالیت های هســته ای 
ایران وجود نــدارد و حتی توافقــات در این 
خصوص انجام شده است، اکنون حواشی آن 
با محوریت خروج ســپاه از لیست گروه های 
تروریستی، پروژه انتقام و در کنار سوء استفاده 
روسیه از مذاکرات وین بعد از جنگ اوکراین 
یک بن بست جدی را در احیای برجام ایجاد 

کرده است.
پس به باورتان توافقی در کار نخواهد بود؟ ��

اوضاع فعلی که این را نشان می دهد.
چرا؟ ��

چون از یک طرف ایران به دنبال تثبیت خطوط 
قرمز خود است و از طرف دیگر آمریکایی ها 
هم روی خواســته های فرابرجامیشان تاکید 
دارند. لذا به نظر نمی رسد که توافقی، حداقل 

در کوتاه مدت بین طرفین شــکل بگیرد. به 
عبارت دیگــر اکنون ایران بــه این ارزیابی 
رسیده اســت که چون توانسته به یک نقطه 
بدون بازگشــت در فعالیت های هســته ای 
دست پیدا کند و از طرف دیگر شرایط جنگ 
اوکراین هم ســبب شــده تا نظام بین الملل 
و به خصوص جبهه غرب دچار افول شــود 
پس باید آمریکایی ها امتیازاتی فراتر از برجام 
ســال ۲۰۱۵ به جمهوری اسالمی بدهند. در 
طرف دیگر واشــنگتن هم این بــاور را دارد 
که سیاست فشــار حداکثری و تحریم هایش 
در این مدت اقتصاد و معیشــت ایران را فلج 
کرده اســت تا جایی که دولت رئیسی مجبور 
بــه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی از کاالهای 
اساسی و دادن کوپن نان به مردم شده است؛ 
اتفاقی که حتی در ســال های جنگ ایران و 
عراق شــکل نگرفته بود. این نکات نشــان 
می دهد که آمریکایی ها هم به این جمع بندی 
رسیده اند که تحریم ها توانسته اقتصاد ایران 
را به نقطه بحران برساند. ضمن اینکه برخی 
ناظران معتقدند تهدید گریز هســته ای ایران 
کارکرد خود را از دست داده چرا که جمهوری 
اسالمی به ســقف فعالیت های خود در حوزه 
هسته ای رسیده است. در چنین شرایطی چون 
هر کدام از طرفین بر خواسته های حداکثری 
خود پافشاری دارند توافقی در دسترس نیست.

تحمیل  �� به  موفق  طرف  کدام  واصاف  این  با 
خواسته های خود خواهد شد؟

از نظر تئوریک باید دید ضریب تحمل کدام 
طرف بیشتر است. آیا ضریب تحمل نگرانی 
غــرب در خصوص فعالیت های هســته ای، 
نظامی و منطقه ای ایران بیشــتر خواهد بود 
یا ضریــب تحمل جمهوری اســالمی و به 
خصوص مردم در برابر فشارهای اقتصادی؛ 
هر چند که متاســفانه اکنون آستانه تحمل 
مردم در حوزه اقتصادی و معیشــتی به یک 
نقطه کامل شکننده رسیده است که می تواند 

وزن ایران را به شدت کاهش دهد.
حال با توجه به مجموعه نکات یاد شــده اگر 
یک درصد شــاهد حصول توافق باشیم این 
توافق می تواند اندازه توافق ســال ۲۰۱۵ در 
دولت روحانــی موفق خواهد بــود. چرا که 
بسیاری معتقدند حتی در صورت احیای برجام 
این توافق به مراتب شکننده تر و ناکارآمدتر از 

برجام هفت سال پیش است؟
در این نکته شــک نکنید. فعاًل که خبری از 
توافق نیست، اما اگر توافقی هم شکل بگیرد 
مطمئن باشید برجام جدید به مراتب شکننده تر 

از برجام سال ۲۰۱۵ است.
به چه دلیل؟ ��

چون فضای آن ســال یک فضای یکدست 
بود. نه خبری از کارشکنی و تک روی روسیه 
بود و نه جنگ اوکراین و تقابل دو بلوک شرق 
و غرب. مضافاً حمایت سازمان ملل و شورای 
امنیت بــا قطعنامه ۲۲۳۱ ضریــب اجرایی 
برجام را تقویت کرده بــود. اما اکنون دیگر 
آن یکدســتی وجود ندارد؛ روســیه ساز خود 
را می زند، چین به دنبال منافع خود اســت. 
آمریکا و اروپا هم بعد از جنگ اوکراین شرایط 
دیگری را می بینند؛ مســئله ســپاه و ... هم 
برجام را پیچیده تر کرده اســت. ضمن اینکه 
به نظر نمی رسد شورای امنیت سازمان ملل 
هم بتواند قطعنامه محکمی مانند ۲۲۳۱ برای 
پشتوانه اجرایی کردن برجام جدید صادر کند. 
پس اگر یک درصد برجامی شکل بگیرد به 
مراتب ضعیف تر از برجام روحانی خواهد بود.

 تحلیلگر روابط بین الملل مطرح کرد

 برجام رئیسی شکننده تر از برجام روحانی

گروه سیاسی: در حالی که اخبار ضد و نقیضی 
از مذاکرات هســته ای ایران و ۱+۴ به گوش 
می رســد حاال در جدیدترین اظهارنظر جوزپ 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
فایننشال تایمز گفته است که او به دنبال یک 
"راه میانه" برای پایان دادن به بن بســت در 

مذاکرات احیای برجام است.
 او گفت که می خواهد انریکه مورا، مذاکره کننده 
اتحادیه اروپــا برای گفتگو درباره این موضوع 
به تهران سفر کند، اما افزود که ایران »بسیار 
اکراه داشــت«. او این تــالش دیپلماتیک را 

"آخرین شانس" توصیف کرد.
بورل در حال بررسی ســناریویی است که به 
موجب آن نام سپاه از لیست تروریسم برداشته 
می شود، اما ســایر بخش های سپاه، در لیست 
باقی می مانــد.وی گفت: »در یک لحظه، باید 
بگویم که به عنوان هماهنگ کننده ]مذاکرات 

وین[ این پیشــنهاد را به طور رسمی روی میز 
می گــذارم«... بورل افزود: تنهــا نقطه تعادل 
ممکن همین نقطه اســت. ما نمی توانیم برای 
همیشــه به همین منوال ادامه دهیم، زیرا در 
این بین، ایران به توسعه برنامه هسته ای خود 
ادامه می دهد.«وی افــزود: »پرونده روی میز 
خود رئیس جمهور بایدن اســت، گفتگوهای 
مــن با ]آنتونی[ بلینکن بــه پایان حد و حدود 
خود رســیده اســت«.بورل گفت که آمریکا و 
ایران خواهان توافق هســتند. ما اروپایی ها از 
این معامله بســیار ذینفع خواهیم بود، وضعیت 
اکنون تغییر کرده است. او افزود: اکنون برای 
ما بسیار جالب خواهد بود که یک تأمین کننده 
نفت ]خام[ دیگر داشته باشیم. آمریکایی ها هم 
به موفقیت دیپلماتیک نیــاز دارند.به گزارش 
نور نیوز، انریکه مورا، معاون مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه هفته جاری برای 

ادامه گفت وگو با مسئولین جمهوری اسالمی 
ایران به تهران سفر خواهد کرد.

امیرعبداللهیان: سیاست غلط آمریکا مسبب وضعیت  ��
فعلی در مذاکرات وین است

این در حالی اســت که حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
گفتگوی تلفنــی با »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
سازمان ملل متحد ضمن اشاره به تداوم تبادل 
پیام بین ایران و آمریکا از طریق اتحادیه اروپا 
)انریکــه مورا هماهنگ کننــده گفت وگوها(، 
سیاست غلط فشار حداکثری آمریکا را مسبب 
وضعیــت فعلی خوانــد و با انتقــاد از مصوبه 
غیر الــزام آور اخیر کنگره، رســیدن به یک 
توافق پایدار، قــوی و منصفانه را الزمه اتخاذ 
تصمیم واقع بینانه و شــجاعانه دولت آمریکا 
در جبران رویکرد اشــتباه گذشته برشمرد.این 
دومیــن تماس امیرعبداللهیــان و گوترش در 

سال جدید شمسی است. وزیر امور خارجه در 
گفت وگوی تلفنــی ۱۴ فروردین ماه گوترش 
دبیرکل ســازمان ملل گفــت: در مذاکرات به 
توافق نزدیک هســتیم و پیشــنهادات مان را 
در مورد موضوعات باقیمانده از طریق مذاکره 
کننده اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل 
کرده ایم و اکنون توپ در زمین آمریکاســت.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز 
در این گفت وگوی تلفنی با اشــاره به اهمیت 
ابتکارات سیاســی در مذاکرات رفع تحریم ها، 
نســبت به تداوم مذاکرات و رسیدن به توافقی 

مطلوب ابراز امیدواری کرد.
به هرحال با توجه به نقش اتحادیه اروپایی در 
زمینه مبادله دیدگاه های تهران و واشــینگتن، 
سفر انریکه مورا به تهران می تواند گام جدیدی 
برای رایزنی های ســازنده پیرامون موضوعات 

اندک ولی مهِم باقی مانده تلقی شود.

 آخرین فرصت
 جوزپ بورل: می خواهم انریکه مورا را به ایران بفرستم، اما تهران بسیار اکراه دارد

عبدالرحمن فتح الهی
روزنامه نگار

داریوش قنبری
فعال سیاسی اصالح طلب

نگاه روز

خطیب نماز جمعه تهران:
رنج های اقتصادی امروز نتیجه قطعی 

سیاست های اقتصادی دهه های 
گذشته است

ایســنا: خطیب نماز جمعه تهران مشــکالت اقتصادی 
کشور را نتیجه قطعی سیاست های اقتصادی دهه های 
گذشــته دانســت و گفت: اگر دولــت می خواهد نحوه 
پرداخت یارانه ها را اصالح کند، مردم قبل از اجرای طرح 
مطلع شوند تا به آرامش برسند. حجت االسالم ابوترابی 
فرد درباره مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: به مقامات 
ارشــد و اجرایی کشــور توصیه می کنم که راه را برای 
اجماع علمی هموار کنید. جامعه نخبگی باید مورد تعامل 
و گفت وگو قرار گیرند تا بتوانیم با الهام از سیاســت های 
کلــی ابالغی از وضعیــت موجود بیــرون بیاییم. تیم 
اقتصادی دولت در این حوزه سرمایه گذاری کند.ابوترابی 
فرد با تأکید بر ضرورت شفاف بودن تصمیمات اقتصادی 
گفت: باید از طریق منبرهای رسمی و رسانه ملی برای 
مردم توضیح دهند که سیاســت نرخ رشد پول در سطح 
محدود می تواند نقش موثری در مهار تورم داشته باشد. 
سیاســت مالی یعنی تعیین مخارج دولت. مخارج دولت 
مهم ترین ابزار سیاست مالی است. بدون تردید می توان 
اذعان کرد که در طول دهه های اخیر سیاســت مالی در 
تأمین ثبات اقتصادی ناتوان بوده اســت. این سیاست ها 

باید تجدیدنظر شود. 

نگاه روز
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مصائب حذف یارانه نان

یارانه نان چنــد ایراد مهم دارد که سیاســتمدار 
عاقــل باید آن را در اســرع وقت حذف کند و به 
فقرا کمک های جبرانی جایگزین ارائه دهد. اما چه 
ایراداتی در اعطای یارانه به آرد و نان وجود دارد:

ایراد اول: یارانه به آرد پرداخت می شود
واقعیت آن است که بخش زیادی از آرد یارانه ای 
به نان تبدیل نمی شود. درصد قابل توجهی از این 
آرد در بازار ســیاه به قیمت آزاد فروخته شده و یا 
به خارج از کشــور قاچاق می شود. افزایش قیمت 
جهانی آرد )به دلیل جنگ روسیه و اوکراین( باعث 
تشدید اختالف قیمت آرد داخلی و خارجی و متعاقبًا 
افزایش سودآوری قاچاق این محصول شده است. 
مساله ای که در صورت استمرار می تواندکشور را با 

کمبود و چه بسا قحطی نان مواجه کند.
ایراد دوم: اختالل در قیمت نسبی نان

نان یارانه ای باعث شــده که قیمت نســبی این 
محصول در بازار به شــدت پایین باشد. مساله ای 
که عالوه بر افزایش شــدید مصرف نان، منجر 
به بروز فجایعی مانند اســتفاده گسترده از نان به 
عنوان خوراک دام )به دلیل ارزان تر بودن نان در 

مقایسه با علوفه دام( شده است.
ایراد سوم: خرید تضمینی گندم

بدیهی است که سرکوب قیمت آرد باعث کاهش 
انگیزه کشــاورزان برای کشــت گندم می شود. 
دولت ها به منظور حل این مساله به سراغ سیاست 
خرید تضمینی گندم رفته اند. سیاستی که در عمل 
باعــث افزایش ناخالصی گندم فروخته شــده به 
دولت )حدود ۱۵ درصد( و هزینه تمام شــده آرد 
یارانه ای شــده است. کاهش کیفیت آرد یارانه ای 
)با توجه به کاهش انگیزه کشاورزان برای فروش 
گنــدم باکیفیت به قیمــت تضمینی( و همچنین 
تشدید کســری بودجه ساختاری و تورم، از دیگر 
پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم در کشور 

است.
ایراد چهارم: تخصیص ارز ترجیحی برای واردات 

گندم
بخشــی از نیاز کشــور به گندم از طریق واردات 
تأمین می شــود. دولت به منظــور تأمین آرد به 
صورت یارانــه ای، ناگزیر از پرداخت ارز ترجیحی 
برای واردات این محصول اســت. مساله ای که 
به مانند ایراد قبل باعث تشــدید کسری بودجه 

ساختاری و تورم در کشور شده است.
چه باید کرد؟

بهترین سیاســت بــرای عبور از این شــرایط، 
واقی سازی قیمت آرد و نان، حذف خرید تضمینی 
گندم و همزمان اعطای یارانه نقدی به فقرا است. 
اقدامی که عالوه بر رفع اختالل در قیمت نسبی 
آرد و نان، دست فقرا را در انتخاب اقالم مصرفی 
خود باز گذاشــته و از تحمیل مصرف زیاد نان به 
آن ها جلوگیری می کند. اجرای مؤثر این سیاست 
مســتلزم ارتقای سازوکار شناسایی فقرا در کشور 
است. مساله ای که با اســتفاده از داده های نظام 
بانکی امکان پذیر اســت. با این حال، با توجه به 
آنکه رئیس دولت ســیزدهم و اعضــای کابینه 
بارها از تعهد خود مبنی بر عدم افزایش قیمت ها 
سخن گفته اند، اجرای این سیاست را باید منتفی 
دانســت!گزینه بعدی، طرح وزارت اقتصاد مبنی 
بر واقعی ســازی قیمت آرد و اعطای یارانه نان به 
مصرف کننده است. طرحی که اگرچه باعث حل 
مشــکل قاچاق آرد یارانه ای و نشتی آن در طول 
زنجیره تأمین می شود اما کماکان در رفع اختالل 
در قیمت نســبی نان ناتوان است. یک پیشنهاد 
اصالحــی برای طــرح وزارت اقتصــاد، اعطای 
سهمیه نان رایگان به فقرا و آزادسازی قیمت نان 
است. اقدامی که اجرای آن به مانند پیشنهاد قبل، 
مســتلزم اصالح سازوکار شناسایی فقرا در کشور 
است. انتخاب استان پایلوت برای اجرای آزمایشی 
این طرح می تواند باعث افزایش کیفیت اجرای آن 
در سطح ملی شود.متاسفانه ناهماهنگی موجود در 
کابینه باعث به حاشیه رفتن طرح وزارت اقتصاد 
و ایجاد مقاومت اجتماعی در مقابل اصالح یارانه 
آرد و نان شــده است. بنابراین، ضروری است که 
رئیس جمهــور در مدیریت تیم اقتصادی کابینه با 

اقتدار بیشتری عمل کند.

بازتاب

استعفای رییس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 خبرآنالین: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی صدیف بیک 
زاده را به عنوان سرپرســت ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان منصوب کرد.این در حالی اســت که عباس تابش، 
معــاون وزیر و رئیس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان با انتشار نامه ای از سمتش کناره گیری کرد. وی در استعفاء 
نامه خود خطاب به وزیر صمت، علت آن را شرایط حاکم بر بازار و 
نیاز به توان مضاعف در رأس مدیریت این سازمان و بنا به دالیل 

شخصی و مشکالت خانوادگی اعالم کرده است.

روغن کمیاب شد، گوشت گران

مهر: بررسی وضعیت بازار کاالهای اساسی در هفته سوم اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ حاکی از کمبود شدید روغن نباتی در مغازه ها است ضمن 
اینکه وضعیت بازار شــکر نیز مناسب نیست. بررسی های میدانی 
نشــان می دهد که قیمت ماکارونی که در روزهای اخیر گرانی آن 
حســابی ســر و صدا کرده، هنوز در مغازه های سطح شهر تغییری 
نکــرده و هر بســته ماکارونــی ۷۰۰ گرمی به قیمت 8۵۰۰ تومان 
فروخته می شود. البته عرضه ماکارونی نیز به شدت کم شده و در 
همــه مغازه ها نمی تــوان آن را یافت همچنین تولیدات برندهای 
معروف کاماًل نایاب شده و برندهای متفرقه در بازار عرضه می شود. 
در همین زمینه روز گذشته سید محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن 
آرد سازان کشور با اشاره به اینکه وقفه ای در تولید ماکارونی ایجاد 
نشــده اســت، گفته بود: اگر کمبودی در بازار وجود داشته به دلیل 
تغییر قیمت و آماده سازی بسته بندی های جدید بوده است. همچنین 
در حوزه روغن، این کاال تقریباً نایاب شده و در برخی مغازه ها فقط 
روغن ذرت عرضه می شود، برخی از فروشگاه ها نیز قیمت این کاال 
را مخــدوش کــرده و با قیمت های گران تر از نرخ مصوب آن را به 
مــردم عرضه می کنند ضمن اینکه در مغازه های زیادی موجودی 
روغن تقریباً صفر است. همچنین قیمت گوشت گوساله نیز با ۱8 
هزار تومان افزایش نســبت به هفته قبل مواجه بوده اســت.براین 
اســاس عرضه شــکر نیز به اندازه کافی نیست و قیمت این کاال در 
نقاط مختلف شــهر و فروشگاه های مختلف متفاوت است. قیمت 
هر شانه تخم مرغ نیز ۴۷ هزار تومان است که ۴ هزار تومان از نرخ 

مصوب آن گران تر است.

نوبرانه ها؛ قیمت باال، کیفیت پایین

ایســنا: رییس اتحادیه میوه و تره بار اهواز با بیان اینکه گوجه ســبز 
نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت داشته است، گفت: میوه های 
نوبرانه واردشده به بازار اهواز از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.

عبدالرضا جمالی پور با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم زردآلو و 
گیــالس بــه صورت عمده ۱۱۰ هزار تومان و در بازار ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
هزار تومان است، افزود: گوجه سبز نسبت به هفته گذشته کاهش 
قیمت چشمگیری داشته و به کیلویی ۵۰ تا 6۰ هزار تومان رسیده 
است.رییس اتحادیه میوه و تره بار اهواز با بیان اینکه بقیه اقالم میوه 
و تره بار هیچ تغییر قیمتی نداشته اند، عنوان کرد: تنها گوجه فرنگی 
نســبت به هفته گذشــته ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته است و در 
حال حاضر هر کیلوگرم گوجه در بازار ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان قیمت 

دارد.

شیر االغ لیتری
 ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

ایلنا: سود حاصل از پرورش االغ بسیاری از کشورها از جمله چین، 
ایتالیا و صربستانی ها را متقاعد کرده است که پرورش این حیوان 
را با جدیت دنبال کنند این در حالیســت که پرورش دهندگان االغ 
در ایران نه تنها حمایت نمی شوند بلکه کد بهداشتی برای صادرات 
این محصوالت به آنها داده نمی شود.مجید جعفری، معاون بهبود 
تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی، با بیان 
اینکه پرورش االغ در برنامه های جهاد کشاورزی دیده نشده است، 
گفت: یک واحد پرورش االغ در گناباد به صورت ســنتی اقدام به 
تولید شیر االغ می کند اما از آنجایی که این واحد از سازمان جهاد 
کشاورزی مجوز دریافت نکرده است نظارتی بر فعالیت این واحد 
پرورشی وجود ندارد و در نتیجه کمک یا تسهیالتی برای پرورش 
االغ و تولید شیر به آنها تخصیص داده نمی شود. علی اکبر جمهوری 
پرورش دهنده االغ در گناباد، گفت: کلمه االغ باعث شده است که 
پرورش آن در ایران بازدارنده شود این در حالیست که همه تولیدات 
این حیوان ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد و اگر ما پرورش االغ 
نداشته باشیم، نسل خر در ایران منقرض می شود. وی با اشاره به 
اثبات خواص شــیر االغ در بیماری های عفونی، تصریح کرد: شیر 
االغ برای درمان بیماری هایی چون سیاه سرفه، تنگی نفس و آسم 
بسیار مؤثر است. قیمت شیر االغ در گناباد لیتری ۲۰۰ هزار تومان 
است اما در تهران لیتری ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان عرضه می شود. 
جمهوری قیمت پنیر االغ در اروپا را کیلویی 8 تا ۱۰ میلیون تومان 
دانســت و افزود: برای تولید هر کیلو پنیر ۳۵ تا ۴۰ کیلو شــیر الزم 
اســت. دیگر محصول تولیدی از االغ عنبر نســارای اســت که در 
گلخانه ها و مرغداری ها قابل استفاده است این محصول ویروس 
کش قوی است و بسته 8 تایی عنبر نسارای ۱۰ هزار تومان بفروش 
می رسد. وی با بیان اینکه قیمت االغ شیرده حدود ۴ تا ۵ میلیون 
تومان اســت، افزود: قیمت االغ در ســراوان اســتان سیســتان و 
بلوچستان ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان شده است چرا که با االغ قاچاق 
سوخت انجام می شود. این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش پرورش 
االغ در چین، گفت: پرورش االغ عالوه بر اشتغال آفرینی می تواند 
ارز قابل توجهی برای کشور ایجاد کند محصوالتی چون پنیر، شیر، 
روغن و صابون االغ در کشورهای چون ترکیه خواهان زیادی دارد. 
ترکیه متقاضی خرید پنیر االغ است اما از آنجایی که دانشگاه علوم 
پزشکی کد بهداشتی برای این محصول صادر نکرد نتوانستیم پنیر 

را به ترکیه صادر کنیم.

 

طی هفته های اخیر گرانی و کمبود برخی 
کاالهای اساســی از جمله روغن حکایت 
از ایــرادات جــدی در تنظیم بــازار این 
روغن  کاهــش عرضه  دارد.  محصوالت 
در فروشگاه ها از اواخر سال گذشته اتفاق 
افتاد. کاهش عرضه این کاالی اساســی 
در هفته های اخیر تشــدید شده به طوری 
که در بسیاری از فروشگاه ها عرضه روغن 
ســهمیه بندی شده است.این در شرایطی 
است که دولت اصرار دارد روغن به قیمت 
سال گذشته عرضه شود اما این یارانه در 
حال حاضر به دست مردم نمی رسد چرا که 
عالوه بر کمبودی که اتفاق افتاده، برخی 
از فروشگاه ها قیمت های قبلی را مخدوش 
کرده و کاال را با هر قیمتی که می خواهند، 
به مردم عرضه می کنند. این در شرایطی 
است که دولت اصرار دارد روغن به قیمت 
سال گذشته عرضه شود اما این یارانه در 
حال حاضر به دست مردم نمی رسد چرا که 
عالوه بر کمبودی که اتفاق افتاده، بسیاری 
از فروشگاه ها قیمت های قبلی را مخدوش 
کرده و کاال را با هر قیمتی که می خواهند، 
به مــردم عرضه می کنند بــه طوری که 
قیمت مصوب روغن ۹۰۰ گرمی ۱۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان اســت اما تا ۲۵ هزار تومان 

هم به مصرف کنندگان فروخته می شود!
از جملــه دالیل این اتفاق کاهش تولید و 
عرضه روغن از سوی کارخانجات تولیدی 
اســت که به قیمت مصوب این کاال که 
مربوط به اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ اســت، 
اعتراض دارند. در کنار این مســاله اتفاق 
مهمی کــه رخ داده افزایش قاچاق روغن 

نباتی از کشور است.
رکورد تولید روغن شکسته شد اما بازار با 

کمبود و سهمیه بندی مواجه است!
به گفته دبیــر انجمن صنایع روغن نباتی 
ایران طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۲.۲ 
میلیــون تن انواع روغن نباتی در کشــور 
تولید و توزیع شد که این رقم در تاریخ 8۰ 

ساله صنعت روغن نباتی ایران بی سابقه 
اســت. این افزایش تولید در حالی اتفاق 
افتاده که کمبود عرضه این کاال از همان 

سال گذشته آغاز شد.
شــنیده ها حاکی از آن است که گسترش 
قاچاق روغن نباتی به دلیل تفاوت قیمت 
در داخل و خارج از مرزها اتفاق افتاده چرا 
که هزینه یک تن روغن بسته بندی شده 
در داخل 8۵۰ دالر اســت اما در خارج از 
مرزهــا فقط قیمت خــام آن ۲۵۰۰ دالر 

است!
در سیســتان و بلوچســتان ۱۰ برابر نیاز، 

روغن توزیع شد!
همچنیــن نامه ای که به دســت خبرنگار 
مهر رسیده نشان می دهد که در اسفندماه 
ســال گذشــته، ابراهیم زارع، مدیر کل 
بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی  دفتر 
معاونت توســعه بازرگانــی وزارت جهاد 
کشاورزی در نامه ای به عباس عسکرزاده، 
معاون بازرگانی این وزارتخانه درباره ورود 
بیش از حد روغن به اســتان های مرزی 
هشدار داده و خواستار پیگیری جدی این 
مســاله شــده بود. در متن این نامه آمده 

است:
بر اســاس گزارش اخذ شــده از سامانه 
جامع تجارت در بــازه زمانی ابتدای آبان 
تا آخر بهمن ماه، برای استان های مرزی، 
میزان حجم ورودی روغن به استان های 
آذربایجان شــرقی، سیستان و بلوچستان، 

خراســان رضــوی و هرمــزگان بیش از 
میزان نیاز اســتان بوده است. با توجه به 
هشدارهای ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز خواهشمند است دستور فرمائید مراجع 
نظارتی وارد عمل شــده و موضوع مازاد 
عرضه در این استان ها مورد پیگیری جدی 
قرار گیرد. میزان نیاز هر اســتان به روغن 
نباتی، بر اساس میزان توزیع ماهانه ۱8۰ 
هزارتن، برآورد و در جدول درج شده است.

بر اســاس جدول مذکور در حالی که نیاز 
استان سیستان و بلوچستان حدود ۵ هزار 
تن روغن بوده این اســتان تا آخر بهمن 
۱۴۰۰ حدود ۵۰ هــزار تن روغن دریافت 
کرده است، یعنی ۱۰ برابر بیشتر از نیاز و 
این درباره شــش استان دیگر نیز مشهود 
است. جدول فوق نشان می دهد 6 استان 
مــرزی نیاز به حــدود ۳۵ هزار تن روغن 
داشــته اما ۹۳ هزار تن به این اســتان ها 
روغن تزریق شــده اســت که با توجه به 
اختالف قیمــت ۱6۵۰ دالری در هر تن، 
اگــر فقط ۵8 هزار تن مازاد قاچاق شــده 
باشد ســود ۹۵ میلیون دالری را به جیب 
قاچاقچیان ســرازیر کرده اســت!افزایش 
شــدید قیمت های جهانی و جنگ میان 
روســیه و اوکراین که به نابسامانی بازار 
جهانی مواد غذایی دامن زده منجر به این 
شده که بسیاری از کشورها نسبت به جمع 
آوری ذخایر احتیاطی و ممنوعیت صادرات 
روی آورند تا بتوانند این بحران جهانی را 

پشت سر بگذارند. در کنار این مساله اصرار 
دولت برای ثابت نگه داشــتن قیمت های 
ریالی و تداوم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در داخل کشــور منجر شــده که 

انگیزه برای قاچاق افزایش یابد.
در همیــن راســتا هفته گذشــته رئیس 
جمهوری در جلسه امروز ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت دســتگاه های اجرایی و 
انتظامی را موظف کرد با فوریت اقدامات 
الزم بــرای جلوگیری خــروج غیرقانونی 
و قاچاق کاالهای اساســی را از کشــور 
انجام دهند.با این حال به نظر می رســد 
تنها راه کنترل این مســاله، واقعی کردن 
قیمت کاالها و اختصاص یارانه مســتقیم 
به مصرف کنندگان است و در این زمینه 
دولت سیاســت های مبهم و متناقضی را 
دنبال می کند به طــوری که اخیراً محمد 
مخبر، معاون اول رئیس جمهور در جلسه 
هیئت دولت با اشاره به اینکه تمام بخش ها 
و وزارتخانه های دولت سیزدهم مأموریت 
دارند تا در دستگاه های متبوع خود، برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه ریزی دقیقی 
را بــه صورت روزانه دنبــال کنند، گفت: 
متأســفانه ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد 
در کشور منجر شــد ولی اجرا و مدیریت 
صحیح طرح حذف ارز ترجیحی می تواند 
اثرات بســیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد 
کشور در نسل های کنونی و آینده به جای 
بگذارد.با این وجود هفته گذشته در حالی 
کــه قرار بود نرخ جدید روغن نباتی بعد از 
مدت ها کشمکش تصویب شود، دولت زیر 
بار این مساله نرفت و بنا بر توافق وزارت 
جهاد و تشــکل ها، قیمــت روغن نباتی 
ثابت ماند اما بــه ازای هر کیلوگرم تولید 
به کارخانجات ۲۳۰۰ تومان مابه التفاوت از 
محل ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران 
داده می شود. کارشناسان از این اقدام دولت 
انتقاد و عنوان کردند چگونه دولت سیاستی 
را ادامه می دهد و بر اجرای آن اصرار دارد 
که خود آن را کانون فســاد می داند ضمن 
اینکه با توجه به شرایط خروج غیرقانونی 
روغن، اصرار بر روش فعلی می تواند منجر 

به وخیم تر شدن شرایط شود.

سود کالن قاچاقچیان از تزریق نامتعادل روغن نباتی به ۶ استان مرزی

 بهشت قاچاقچیان
مهربانو مهدوی

روزنامه نگار

علی مروی
رییس اندیشکده کسب و کار شریف

گروه اقتصــادی: بر اســاس آخرین تصمیم 
دولــت، در راســتای هدفمنــدی ارز ۴۲۰۰، 
افزایش قیمت کاالهای اساسی همچون نان، 
روغن، مرغ، تخم مرغ و شــیر منتفی و مقرر 
شــد، این کاالها به فیمت شهریور ۱۴۰۰ در 
حد نیاز متعارف مردم تأمین شود و احتمااًل ۲ 
ماه یارانه نقدی قبل آغاز طرح پرداخت گردد.

 آن طور که از خروجی جلسات تصمیم سازی 
بــرای اجرای طرحی که ایــن روزها از آن به 
عنوان یارانه هوشــمند یاد می شود برمی آید، 
برنامــه نهایی دولت تأمیــن چند قلم کاالی 
حیاتــی از جمله نان، مرغ، تخم مرغ، روغن و 
شیر به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ برای عموم 

مردم است.
هر چنــد نظراتی در دولت مطرح بود که پس 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی نهاده های دامی، 
روغــن و نان، در راســتای جبــران افزایش 
قیمت کاالهــای مربوطه، یارانــه نقدی به 
مردم پرداخت شــود، ولی ظاهراً این نظر به 
دلیل اینکه ممکن اســت یارانــه نقدی مورد 
نظر کفاف تأمین کاالهای اساســی مد نظر 
مردم را نکند و فشارهای معیشتی بر مردم را 
تشدید نماید، رأی نیاورد و در نهایت مقرر شد 
به شیوه کاالبرگ الکترونیکی عمل گردد، به 
این معنی که دولت متعهد شود در قبال حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی نــان، نهاده دام و روغن، ۵ 
کاالی اساســی که قوت قالب مردم هست را 
به قیمت شهریور ۱۴۰۰ برای مردم تأمین کند 
و به جــای پول نقد، کاالی مورد نیاز مردم را 

تأمین کند.
در گام اول قرار شــد، یارانه نان اصالح شود 
و بر هیمن اســاس وزارت اقتصاد مسئولیت 
تأمین نان به قیمت گذشته را بر عهده گرفته و 
این فرایند از استان زنجان به شکل آزمایشی 
از روز دوشــنبه هفته جاری آغاز خواهد شد. 
در این اســتان حدود ۱۵۰۰ نانوایی مجهز به 
دستگاه های کارت خوانی هســتند که نان را 
با اســتفاده از کارت های بانکی متعارف بدون 
تغییر قیمت در اختیار شهروندان قرار می دهد. 

بر اساس اعالم معاون وزیر اقتصاد طبق تاکید 
رئیس جمهور قیمت نــان که در اختیار مردم 
قرار خواهد گرفت مشمول ۱۰ درصد تخفیف 
نیز خواهد بود. اما سؤال مهمی که در ادامه به 
آن پرداخته خواهد شد این است که اساساً این 

فرایند جدید چگونه پیاده خواهد شد.
بر اساس طرحی که با همکاری وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی و اســتانداری ها پیاده خواهد 
شد، هر شهروند می تواند از طریق کارت های 
بانکی نسبت به خرید نان به میزان نیاز روزانه 
با دســتگاه های پوز اقدام کنــد، در پایان روز 
مطابق سیســتم پایای بانکی مــا به التفاوت 
قیمت نان های فروخته شــده در طول روز به 
حساب اصلی نانوا واریز خواهد شد. نکته مهم 
اینکه این موضوع در ماه های نخست سیستم 
تأمین آرد نانوایی ها را نیز دچار مشکل می کند 
برای حل ایــن موضوع طبــق تدبیر وزارت 
اقتصاد تســویه آرد تحویل شده به هر نانوایی 
۴۵ روز بعد انجام می شود که به لحاظ سرمایه 
در گردش مشــکلی برای این واحدها ایجاد 
نشود. نکته جالب توجه اینکه تمام کارت های 
بانکی اعضــای خانوار قابلیــت خرید نان را 

خواهد داشت.
به نظر می رسد با نهایی شدن طرح دولت در 
خصوص توزیع هدفمنــد یارانه نان، بازار نان 
تاحد زیادی در سراســر کشور کنترل خواهد 
شد. بر اساس برخی اطالعات دریافتی حدود 
8۰ هزار پوز در نانوایی های سراسر کشور وجود 
دارد کــه این بازار تک محصولی در نانوایی ها 
عامــل اصلی گزینش نان بــه عنوان کاالی 
اساسی منتخب برای اجرای پایلوت طرح گذار 

از یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
در صورتــی کــه از مدل مطرح شــده برای 
پرداخت یارانه نان از طریق کاالبرگ پاســخ 
مناسب دریافت شود، تا دو ماه آینده کاالبرگ 
الکترونیکی برای ۴ قلم کاالی دیگر از جمله 
شیر، تخم مرغ، روغن و مرغ پیاده خواهد شد. 
البته قبل از اجرایی شــدن کامل طرح درباره 
ســایر اقالم غیر از نان، مبلغی به مدت یک 

یا دو ماه یارانه نقدی به حساب یارانه بگیران 
واریز خواهد شــد که هر چند این مبلغ هنوز 
نهایی نشــده، ولی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومــان برای هر نفر تخمین زده می شــود تا 
خیال مردم بابت تبعات افزایش قیمت ها راحت 

باشد.
وزیر اقتصاد و دارایــی هم در خصوص طرح 
دولت برای ساماندهی یارانه نان گفت: دولت 
به جهت سیاســت و اهمیت حوزه تأمین نان 
برنامه ای را متفاوت از ســایر کاالها به ستاد 
اقتصــادی دولت ارائه کــرد که به موجب آن 
طــرح هوشمندســازی نظام تأمیــن نان به 
تفکیک کدملی، مناطــق جغرافیایی، گروه ها 
و اقشار حمایتی در دســتورکار قرار گرفت و 
این طرح برای نخســتین بار در کشور شکل 
گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد 
زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، 
کارخانه ها، شــرکت های پخش، نانوایی های 
سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.این 
در حالی است که دیروز رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه سیاست مجلس بر حفظ 
قدرت خرید مردم اســت، گفت: همانگونه که 
در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده؛ کاالهای 
ضروری معیشــتی باید از طریــق کاالبرگ 
الکترونیک و به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم 

ارائه شود.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود 
گفــت: در این مدل کــه االن قانون مصوب 
مجلس شــده اســت، برای چند قلم کاالی 
ضروری معیشــتی مثل مــرغ و تخم مرغ و 
روغــن و پنیر و... به انــدازه مورد نیاز هر نفر 
در مــاه مقدار مشــخصی کاال در نظر گرفته 
می شــود و مردم آن کاال را تا اندازه ای که در 
نظر گرفته شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ 

خرید می کنند.
رئیس قوه مقننه کشورمان در تشریح مدل فوق 
به ذکر مثالی پرداخت و افزود: به عنوان مثال 
برای مثاًل اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم 
مرغ در ماه در نظر گرفته شــده باشــد مردم 

می توانند با همــان کارت بانکی که دارند، به 
همان مراکز که قباًل خرید می کردند، مراجعه 
کنند. مثاًل برای یک خانواده ۵ نفره می تواند 
بین 8 تا ۱۰ کیلو مرغ به قمیت کیلویی حدود 
۳۰ تا ۳۵ هزار تومان اســت، خرید کند و مابه 
التفاوت قیمــت عادی بازار تا بازار را دولت به 

حساب فروشنده پرداخت می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: ضمنــاً در خصوص 
ســالمت عالوه بر اقداماتی که بطور طبیعی 
برای دارو بطور کلی انجام می شــود، مجلس 
در قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ برای قریب به 
6 میلیــون نفری که بیمــه نبودند، بیش از 6 
هزار میلیارد تومــان پیش بینی کرد یا قریب 
به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار گذاشــته شــد 
تا همه مردم تحت پوشــش ســالمت بدون 
هیچ هزینه ای قرار گیرند. گزارش ها نشــان 
می دهد که بیمه سالمت بخش قابل توجهی 
به صورت غیر حضوری دنبال شده و یا برای 
کارت ســالمت کســانی که صعــب العالج 
هستند و داروهای ویژه اســتفاده می کنند ۵ 
هــزار میلیارد تومان پیش بینی شــد و کارت 
ســالمت برای آن ها صادر شد تا مورد توجه 
قرار گیرند.رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دولت 
و مجلس به بحث نان و ســالمت مردم توجه 
ویژه دارند، گفت: البته مسئول اجرا دولت است 
نه مجلس، اما بنده بعد از بررسی های الزم و 
با توجه به تجربه اجرایــی که دارم از اجرایی 
بودن این طرح کاماًل اطمینــان دارم. گرچه 
مجلس در الیحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشــت 
که رقم پیشــنهادی دولت برای سیاست های 
جبرانی کافی نیســت و به همین دلیل آن را 
حدود ۵۰ درصد افزایــش داد، اما در صورتی 
که با توجه به افزایش قیمت های جهانی نیاز 
به اصالح بودجه هم باشد، مجلس آماده است 
که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای 
مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای 
کاالهای اساســی حفظ شود و هم برای رفع 
هر مشــکلی هر تصمیمی که الزم باشــد را 

می گیریم.

درمان گرانی ها با یارانه ۴۰۰ هزار تومانی
۵ کاالی اساسی، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ تأمین می شود
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جامعه

یادداشت

رییس سازمان نظام پزشکی: 
هنوز تعرفه های پزشکی ابالغ نشده!

ایسنا: رییس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه کرونا هنوز 
ریشه کن نشده اما برخی نامهربانی ها به کادر درمان و پزشکان را 
شاهدیم، در عین حال از تأخیر در اعالم تعرفه های پزشکی امسال 
انتقاد کرد و گفت: ۱۳ روز است تعرفه ها تصویب شده اما هنوز ابالغ 
نشده است؛ این اجحاف به جامعه پزشکی است. رییس زاده افزود: 
در مورد دز سوم واکسن کرونا آنطور که باید موفق نبودیم و کمتر 
از ۵۰ درصد اســتقبال شــده اســت و توصیه اکید ما تزریق هرچه 
ســریع تر دز ســوم واکسن اســت. از افراد واجد شرایط دریافت دز 
چهارم هم خواهش داریم ســریعاً برای دریافت این واکســن اقدام 

کنند.

مافیای زباله خشک در تهران

خبرآنالیــن: یک مقام مســئول گفت: مافیای پســماند یا همان 
زباله های خشک به قدری پول، قدرت و نفوذ دارند که اجازه نمی دهند 
مجموعه هــای پــردازش زباله در تهران راه اندازی شــود، چرا که 
خودشــان باید از این ســرمایه تغذیه کنند. وی اظهارداشت: با یک 
حساب کتاب ساده اگر هر شهروند سه منطقه غربی تهران تنها در 
روز یک کیلو پسماند تولید کنند و جمعیت این سه منطقه )۲۲، ۲۱ 
و ۵( تهران را یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم، حجمی 
معادل یک هزار و ۵۰۰ تن پســماند تولید می شــود و اگر تنها ۲۰ 
درصد این حجم زباله خشک به دست آید درآمد بسیار باالیی برای 
مافیا به دست خواهد آمد. این مقام مسئول افزود: برخی از تجهیزات 
تفکیک مکانیزه پســماند خشــک بســیار گران اســت و نیازمند 
سرمایه گذاری زیادی است، به همین منظور سرمایه گذاران نیز با 
این مدل مدیریت شــهری کمی با احتیاط وارد ســرمایه گذاری 

خواهند شد.

کرایه تاکسی در تهران شناور شد؟

ایسنا: معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران 
در مورد چرایی افزایش نرخ کرایه تاکسی و انتقاد برخی از مسافران 
گفت: براساس مصوبه شورای شهر سازمان تاکسیرانی می تواند 
بــه طــور میانگین ۲۵ درصد و تا ســقف ۳۵ درصد نرخ کرایه را 
افزایش دهد به گونه ای که می توانیم در یک خط ۱۰ درصد و در 
یکســری نقاط تا ســقف ۳۵ درصد نرخ کرایه را افزایش دهیم که 
این مســاله رخ داده اســت. سرلک تصریح کرد: این اعداد و ارقام 
را به شــورای شــهر ارسال کردیم و آنها نیز این مساله را محاسبه 
کرده اند و شــورای شــهر به ما اجازه داده که حداکثر تا سقف ۳۵ 
درصد و به طور میانگین ۲۵ درصد نرخ کرایه را در ســال جاری 
افزایش دهیم. وی در مورد اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
در تاکســی ها نیز گفت: فاصله گذاری اجتماعی در تاکســی ها 
همچنان باید رعایت شود اما پیگیر هستیم که با توجه به کاهش 
مبتالیان و فوت شدگان کرونا این مساله در تاکسی لغو شود؛ چرا 
که فعاًل باید ســه نفر مســافر در تاکســی ها سوار شوند و اگر این 
مصوبه ســتاد کرونا مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
تاکسی ها لغو شود هم نرخ کرایه کاهش می یابد و هم دیگر شاهد 

ترافیک مسافران در خطوط نخواهیم بود.

هواشناسی: 
چهار هشدار درباره خیزش گرد و 

خاک صادرکرده بودیم

ایســنا: رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا ضمن اشاره به صدور چهار هشدار طی روزهای اخیر در 
زمینه خیزش گرد و خاک در کشور و تهران خبر داد. صادق ضیاییان 
درباره علت صدور هشدار زردرنگ- که بیشتر جنبه اطالع رسانی 
دارد- در شرایطی که آلودگی هوای تهران تشدید شده است، گفت: 
از نظر هواشناسی، گرد و خاک دید ما تا ۳۵۰۰ را فقط کاهش داده 
اســت. در کل کشــور مناطقی زیر دید ۲۰۰۰ متر خیلی کم داریم 
البته در شهر تهران موضوعی که باعث افزایش آلودگی می شود، 
افزوده شــدن آالینده ها به هوای تهران اســت. در نتیجه شاخص 
کییفیت هوا افزایش پیدا کند واال از نظر »دید« میزان گرد و خاک 
را در حد هشــدار زرد رنگ اســت. وی تاکید کرد: اگرچه خطاهایی 
در پیش بینی ممکن اســت وجود داشــته باشد اما شامل این مورد 
نمی شــود.ضیاییان در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان 
اینکه گرد و خاک تهران هم منشأ داخلی و هم منشأ خارجی دارد، 
گفت: بخش زیادی از منشأ گرد و خاک پایتخت داخلی و بخشی 
از منشــأ آن خارجی اســت. خیزش گرد و خاک در حال حاضر در 
برخی استان های کشور از دو کانون جداگانه انجام می شود؛ یکی 
از کانون های داخلی است که مناطقی از کشور را درگیر کرده است 
و وزش باد شــدید را داریم. رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به تبعات خشکسالی بر افزایش 
کانون های گرد و خاک داخلی توضیح داد: بارش فروردین بســیار 
کم بود و بیش از ۲۷ درصد امسال کاهش بارش داریم. سال گذشته 
هم با کمبود بارش مواجه بودیم. این شــرایط دســت به دست هم 
داد تا کانون های گرد و غبار زیادی در کشور تشکیل شود. ضیاییان 
اظهارکرد: درحال حاضر تقریباً تمام مناطق اطراف شهرها خشک 
هستند و مراتعی که پیش از این سرسبز بودند، غالباً خشک شده اند 
و می توانند موجب ایجاد گرد و خاک شوند ولی یک سری منابعی 
حجــم گــرد و خاک زیادتری دارند کــه از جمله آن ها می توان به 

صالحیه در اطراف تهران اشاره کرد.

محیط زیست درباره آلودگی هوا و 
مساله ریزگردها سکوت نکند

ایسنا: رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از سازمان 
محیط زیســت خواســت که درباره آلودگی هوا و مساله ریزگردها 
سکوت نکند. جعفر تشکری هاشمی در تذکر پیش از دستور خود 
در جلسه شورای شهر تهران با بیان این که امروز هوای تهران به 
شرایط بسیار آلوده رسید، گفت: در ساعت ۷: ۳۰ صبح باخبر شدیم 
که ستاد آلودگی هوا تصمیماتی اخذ کرده است و این در حالی بود 
که بســیاری از والدین در کنار مدارس ســردرگم شدند و مسئوالن 
مــدارس نیز بی خبــر از همه جا بالتکلیف مانده بودند. وی با بیان 
این کــه یکــی از اهداف تعطیل کردن مدارس برای آلودگی هوا در 
معرض قرارنگرفتن کودکان است، اظهار کرد: این نوع تصمیم گیری 
در حالی رخ داد که نه تنها کودکان مان در معرض آلودگی هوا قرار 
گرفتند بلکه والدین و مدارس نیز ســردرگم شــدند؛ به گونه ای که 
برخی از مدارس برای همراهی با والدین، بچه ها را در مدرسه نگه 

داشتند.

خربخوان

هشدار جدی به زوجین

 زوجین باید راهکارهای ارائه شــده از ســوی مشاور را به 
منظور حل مشکالت خود اجرا کنند تا به نتیجه برسند و 
از روی احســاس صرف برای طالق گرفتن اقدام نکنند. 
تصمیــم گیری برای طالق گرفتن یا ادامه دادن زندگی 
مشترک کار روان درمانگر نیست.وقتی زوجین به مشکلی 
در زندگی مشــترک بر می خورند در ابتدا می کوشــند که 
مشکل را با راهکارهای ذهنی و عملی خود حل کنند، اما 
گاهی این روش ها کارساز نیست و تنها اوضاع را خراب تر 
می کند. در این شــرایط باید به ســراغ روان درمانگر و 
روانشــناس متخصص رفت تا با تحلیل درســت مشاور، 
زوجین مسیر درست را انتخاب کنند.  طالق در سه جنبه 
خانوادگی، فردی و زناشــویی تأثیر گذار است و می تواند 
اثرات مخربی بر جای بگذارد.احســاس گناه، مشکالت 
جسمی، مشکالت روحی نظیر دوگانگی نقش، مشکالت 
اقتصادی، انزوای اجتماعی، اختالل هویت و به طور کلی 
کاهش رضایت از زندگی از جمله آثار فردی طالق است. 
احســاس رنــج، اضطراب، گنــاه و پوچــی معمواًل در 
خانواده های افرادی که طالق می گیرند دیده می شــود و 
طالق بر پیچیدگی وظایف خانوادگی می افزاید. عاطفه، 
عصبانیت، خشــم و آشفتگی می تواند به گرفتن تصمیم 
نادرســت طالق شــدت بخشد و منجر به پشیمانی افراد 
پس از طالق شود. قرار نیست در جلسه مشاوره تصمیم 
گرفتــن بــرای طالق یا ادامه زندگی مشــترک بر عهده 
روانشناس باشد بلکه روانشناس تنها راهکارهای مد نظر 
خود را برای بهبود زندگی مشــترک مطرح می کند و این 

زوجین هستند که باید تصمیم نهایی را بگیرند.
طــالق انواع مختلفی دارد که از جمله آن طالق عاطفی 
اســت و تالش برای بازگشت زوجین به زندگی مشترک 
نیــز اغلــب در این نوع طالق نتیجه بخش اســت. وقتی 
زوجین از نظر جســمی فعال و ســالم اند، اما نسبت به هم 
کششــی ندارند طالق عاطفی رخ می دهد و نشانه هایی 
دارد که زوجین با مشاهده آن ها به عنوان یک زنگ خطر 

جدی باید به روانشناس مراجعه کنند.
تغییر عالیق، لذت ها، تفریح و ســبک زندگی زوجین در 
زندگی مشــترک، خیانت، صمیمی نبودن با همسر، کینه 
ورزی همســران نســبت به هم و یا بی تفاوتی همسران 
نسبت به یکدیگر از جمله نشانه های طالق عاطفی است. 
طالق عاطفی معمواًل با شــکایت زوجین از یکدیگر به 
علت انتظارات برآورده نشده و در نهایت دعوا خود را نشان 
می دهد و خیانت، خشــم، افســردگی و آســیب روانی به 
فرزندان نیز از جمله آسیب های آن است. تصمیم به جدا 
شــدن از همســر یا ادامه دادن زندگی مشترک بر عهده 
شخص است، اما باید با آگاهی کامل انجام شود. پس از 
طــالق افــراد باید برای احیــای روان خود و از بین بردن 
آسیب های روانشناختی طالق، روان درمانی انجام دهند 
چراکه آســیب های روانی پس از طالق بدون مراجعه به 
روانشناس و روان درمانگر همراه افراد باقی خواهد ماند. 
گاهی ماندن در زندگی پر آشوب تاوان بیشتری از طالق 
دارد و به همین منظور برای گرفتن تصمیم درست، مشاوره 
پیش از طالق مهم و الزم اســت. افراد نباید تا شــش ماه 
پــس از طالق وارد رابطه جدیدی شــوند و ورود به یک 
رابطه جدید نیز باید با مشاوره دقیق انجام شود تا اشتباهات 

گذشته در زندگی مشترک جدید تکرار نشود.

وزارت بهداشت: مردم دوره 
واکسیناسیون را کامل کنند

ایســنا: محمد مهدی گویا گفــت: ظرف روزهای 

گذشــته کمترین تعداد مــوارد ابتال و مرگ میر 
ناشی از کرونا را در کشور داشتیم و این در حالی 
است که شــاهد هستیم که در بعضی از کشورها 
به خصوص کشــورهای اروپایی مــوارد بیماری 
یکباره افزایش جــدی پیدا کرد.وی ادامه داد: به 
عنوان مثال می توان از کشــور ایتالیا نام برد که 
تقریبًا روز گذشته 6۲۵۰۰ مورد ابتال و ۱۵۳ مورد 
مرگ داشته، در کشور آلمان نیز تعداد موارد ابتال 
نسبتًا باال بوده است. در کشور آمریکا و اسپانیا نیز 
موارد بیماری دو مرتبه اوج گرفته به طوریکه روز 
گذشــته در آمریکا 66۴ مورد مرگ فقط گزارش 
شــده و این در حالی که ما ظرف دو روز گذشته، 
کمتر از ۱۰ مورد فوتی داشتیم، تعداد موارد ابتال 
در کشــورمان هم به کمتر از ۳۰۰ مورد در روز 
رسیده اســت.رییس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیــر وزارت بهداشــت گفت: ایــن بیماری به 
خصوص در کســانی که هنوز واکســن تزریق 
نکردند یا روند واکسیناسیونشان نیمه کاره است، 
یعنی یک یا دو نوبت تزریق کرده و نوبت ســوم 
را تزریق نکرده اند، ممکن است خطرناک بوده و 

سویه جدید ویروس در آنها بیماری ایجاد کند. 

»افزایش دســتمزد واقعی« در قیاس با هزینه های 
عادی و ماهانٔه زندگی معنا پیدا می کند؛ فرض کنیم 
دســتمزد کارگران در ابتدای سال A درصد افزایش 
پیــدا کنــد، وقتی هنوز یک یا دو دســتمزد پرداخت 
نشده، هزینه های اساسی زندگی از جمله هزینه های 
مرتبط با نان و اقالم نشاســته ای، ۳A افزایش پیدا 
کند، این معادله هیچ معنایی ندارد جز اینکه »دستمزد 
واقعی« نه تنها افزایش نیافته بلکه ۲A پسرفت داشته 

است!
��  ۲۰۰ افزایش  و  صنعتی  آرد  نرخ  برابری   ۱۳ افزایش 

درصدی قیمت ماکارونی
این همان اتفاقی است که در روزهای اخیر با افزایش 
حدوداً ۱۳ برابری قیمت گندم برای نان های فانتزی 
و حجیم رخ داده است؛ یازدهم اردیبهشت ماه، ادارات 
کل غله و خدمات بازرگانی در استان ها طی نامه ای 
به انجمن کارخانه های تولید آرد، نرخ جدید گندم را 
۱۲ هزار تومان اعالم کردند. آن طور که فعاالن صنف 
پخــت نان فانتــزی می گویند قیمــت گندم برای 
نان های فانتزی و حجیم با رشد ۱۳.۳ برابری )۱۲۳۰ 
درصــد( از ۹۰۰ تومــان به ۱۲ هزار تومان رســید. 
موضوعــی که می تواند تأثیر مســتقیم روی قیمت 

ساندویچ بگذارد.
در عین حال، قیمت گندم طی سال جاری برای خرید 
تضمینی از کشاورزان در هر کیلو به ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان رســید. همین یک تصمیم کافی بود تا قیمت 
آرد از کیلویی ۲۷۰۰ تومان برای صنایع و اصناف به 
کیلویی ۱6 هزار و ۹۰۰ تومان برسد. این یعنی رشد 
حدود شش برابری قیمت گندم و آرد مورد نیاز صنایع 

در کمتر از یک ماه.
۱۳.۳ برابر شدن قیمت گندم برای نان های فانتزی، 
می تواند معیشــت و تغذیٔه در معرض خطِر کارگران 
کم درآمد را بیشتر از قبل به مخاطره بیاندازد؛ جمعیت 
ابنوهــی از طبقــٔه کارگــر به خصــوص کارگران 
ساختمانی و فصلی که مدتهاست توان خرید گوشت 
کیلویــی ۲۰۰ هــزار تومان یا برنج کیلویی 8۰ یا ۹۰ 
هزار تومان را ندارند، برای سد جوع و رفع گرسنگی 
در ســر کار، از ساندویچ های بی کیفیت و ارزان مثل 
فالفــل یا پیتزاهای ارزان قیمت اســتفاده می کنند؛ 
حاال با گران شدن نان فانتزی و رشد چند ده برابری 
قیمت ساندویچ، همین تغذیه ناکافی و ناسالم نیز از 
این کارگران دریغ می شود.البته صدمات گرانی نان 

فقط به گرانی نان فانتزی محدود نمی شــود؛ بعد از 
زمزمه هــای نایاب شــدِن »ماکارونی« در روزهای 
اخیر، از ســیزدهم اردیبهشــت، قیمت ماکارونی نیز 
حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافت. بر اســاس تصمیم 
سازمان حمایت، قیمت هر کیلوگرم از این محصول 
برای مصرف کننده ۳۷ هزار تومان تعیین شــد. اگر 
قیمــت کارونی را با قیمت کاالهای باکیفیت تر مثل 
گوشت مرغ قیاس کنیم، درمی یابیم امروز یک کیلو 
ماکارونی هم قیمت یک کیلو گوشت مرغ در یکسال 
قبل است! و این نشانٔه سقوط سبد غذایی گروه های 
کم درآمد اســت بــرای کارگران حداقل بگیری که 
حتــی برای یک فصل، بــه افزایش ۵۷.۴ درصدی 
دســتمزد خود خوشدل نشدند و به نظر می رسد حاال 
توان خرید ماکارونی یا یک ساندویچ فالفل را دیگر 
ندارند. در پرس و جوی میدانی از ســاندویچی ها در 
چند منطقه از شهر مشخص شد که قیمت های آن ها 
چیزی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته اســت؛ وقتی 
منوی این ســاندویچی ها را با منوی سال قبل آن ها 
که در اینترنت موجود است مقایسه می کنیم، به این 
گرانــی بی ســابقه برمــی خوریــم. روز چهاردهم 
اردیبهشــت، همچنــان ماکارونی در بســیاری از 
فروشگاه های اصلی شهر از جمله افق کوروش پیدا 
نمی شــود.این گرانی ها در حالی صورت می گیرد که 
تمام بار تورم را بر دوش دستمزد کارگران می اندازند؛ 
آیــا گرانی بیش از ۱۳ برابری قیمت گندم صنعتی و 
گرانی ۲۰۰ درصدی ماکارونی، هیچ دخلی به دستمزد 
کارگران دارد؛ آیا این ســوداگران و دالالن واســطٔه 
این کاالها نیســتند که توانسته اند با البیگری، برای 
خود سودهای نجومی بخرند و زیرپوستی، هزینه های 

اولیــه و بدیهی زندگی کارگران را افسارگســیخته 
افزایش دهند؟! این الگو مدام تکرار می شود: کاالها 
نایــاب می شــوند و بعــد از مدتی، بــا قیمت های 
چندبرابری سر از قفسه های فروشگاه ها درمی آورند.

انتقاد فعاالن کارگری ��
احسان سهرابی )عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار استان خراسان رضوی( در این 
رابطه می گوید: مسئوالن دولتی در افزایش قیمت ها 
در سال ۱۴۰۱ به جای افزایش قیمت ها، مثاًل رعایت 
خریدار را می کنند و از عناوین اصالح تعرفه، بازنگری 
تعرفه و تجدید نظر در تعرفه اســتفاده می کنند؛ اما 
هیچ فرقی ندارد؛ آنچه واضح اســت سقوط معیشتی 
کارگران در همان ابتدای ســال اســت؛ امروز شاهد 
هســتیم سرانه مصرف گوشــت بسیار پایین آمده و 
کارگران ناچاراً به سمت هیدرات ها و نشاسته ها سوق 
داده شــده اند که صرفًا احســاس سیری کنند؛ حال با 
افزایش سرســام آوِر قیمت گندم و ماکارونی، همان 
احساس سیری کاذب نیز از کارگران سلب می شود؛ 
متاســفانه به ســمتی پیش می رویم که زمزمه های 

کوپن نان و ماکارونی نیز به گوش می رسد!
او اضافه می کند: اردیبهشت ماه است و هنوز دومین 
ماه ســال به نیمه نرســیده که افزایش 6۰ درصدی 
بهای اینترنت، افزایش نرخ مواد شوینده، گرانی ۲۰۰ 
درصدی ماکارونی، ۱۳ برابر شدن نرخ گندم صنعتی، 
گرانی بی ســابقه گوشت و برنج، افزایش تعرفه های 
پزشکی و قیمت دارو و افزایش نرخ خدمات حمل و 
نقل با مجوز رسمی و سایر بخش ها به طور غیررسمی، 
اتفاق یافته است؛ افزایش بی رویٔه نرخ کاال و خدمات، 
منجر به مشکالت بسیار برای جامعٔه در معرض خطر 

سوء تغذیه می شود و در آینده ای نه چندان دور، باید 
منتظِر سونامی انواع بیماری ها باشیم.

فرامرز توفیقی )رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراها( نیز در این رابطه می گوید: مدام ادعا می کنند، 
نان سنتی گران نشده و فقط نان فانتزی گران شده؛ 
غافل از اینکه به دلیل بحران معیشــت، امروز قوت 
غالــب بســیاری از کارگــران به ســمت فالفل و 
ســاندویچ ها و پیتزاهــای بی کیفیت رفتــه و البته 
ماکارونی نیز امروز در سبد غذایی طبقات فرودست 
جای بســیار دارد؛ خانواده هــا، در هفته یکی دوبار، 
ماکارونی با سبزیجات یا سویا می خورند؛ حاال بیایند 
پاســخ دهند که تغذیٔه این گروه ها با این گرانی چه 
می شود؛ افزایش وحشتناک نان های غیرسنتی، تأثیر 
بزرگی بر سبد غذایی طبقات فرودست خواهد داشت، 
همان گروه هایی که دیگر مدتهاست گوشت و مرغ 
و برنــج نمی توانند بخورند؛ این را هم در نظر بگیرید 
که در کالنشــهرهایی مانند تهــران، کمتر نانوایی 
هســت که با آرد دولتی پخــت کند؛ همه نانوایی ها 
آزادپز هســتند و با گرانی آرد، قیمت نان را چند برابر 
افزایش خواهند داد.در روزهای اخیر و بعد از افزایش 
قیمــت آرد آزاد، احتمــال گرانی نان های معمولی و 
سنتی در نانوایی های آزادپز نیز یک نگرانی برجسته 
دیگــر اســت؛ این روزهــا تصویری اســت که در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد و نشان 
می دهد پس از افزایش قیمت گندم برخی توانسته اند 
قیمت نان سنگک ساده را تا ۱۲ هزار تومان و پرکنجد 
آن را تــا ۲۰ هزار تومان باال ببرند.عبداهلل بلواســی 
)فعال صنفی کارگران نانوایی ها( در ارتباط با افزایش 
سرســام آور قیمــت آرد می گوید: ایــن گرانی تمام 
کارگران کشور را از تغذیه حداقلی خود محروم می کند 
حتی به نفع کارگران شاغل در نانوایی ها )چه سنتی 
و چه صنعتی( نیســت؛ خود این کارگران با دستمزد 
بســیار ناچیز و حداقلی روزگار می گذرانند و با گرانی 
نان فانتزی و ماکارونی و نان، از حداقل های معیشتی 
محروم می شــوند؛ ضمــن اینکه توان خرید طبقات 
مــردم با این افزایــش نرخ کاهش می یابد و فروش 
نانوایی ها کم می شود و از آنجاکه کارگران نانوایی ها، 
کارمزدی و براساس تعداد پخت، دستمزد می گیرند، 
درآمد این کارگران به شدت کاهش می یابد؛ بنابراین 
ایــن افزایش نــرخ فقط به نفع دالالن آرد و گندم و 
ســودجویانی اســت کــه از خرید و فــروش آرد و 
محصــوالت گندم، ســود نجومی به جیب می زنند؛ 
حال چگونه است که به دستمزد ناچیز کارگران مدام 
می تازنــد، اما هیچ کس صدایش در نمی آید که چرا 
در پایان ماه رمضان با یک فرمان، محصوالت آردی 

۱۳ برابر گران می شود؟!

چرا دستمزد واقعی کارگران ۱۵۰ درصد کاهش یافت؟!

گرانی بالی جان کارگران

در گفتگو با یک جامعه شناس بررسی شد:

حذف طبقه متوسط در ایران؟
 پشت بام خوابی، اتوبوس خوابی، زندگی 
اشــتراکی چند خانــواده در یک خانه، 
مراجعــه خانوادگی به مراکز نگهداری و 
مواردی مانند این ها، خبرهایی هســتند 
که گه گاه از طریق رســانه ها شــنیده 
می شوند، اما باید پرسید این ها جزو کدام 
گروه از جامعه هستند، آیا این افراد صرفًا 
مهاجران از شــهرهای کوچک به بزرگ 
هســتند، آیا این گــروه صرفًا کارگران 
فصلی هستند که برای استراحِت موقت 
پشــت بــام و انباری خانه هــا را اجاره 
می کنند، این درحالی ســت که »احمد 
بخارایــی«، مدیــر گــروه مســائل و 
آســیب های اجتماعــی انجمن جامعه 
شناسی ایران و استاد دانشگاه در تهران، 
معتقد اســت در میان این گروه ها مردان 
همســرداری هســتند کــه بــه دلیل 
مشــکالت اقتصــادی خانــه را ترک 
کرده اند.در سال های اخیر مواردی مانند 
اجاره کردن پشت بام ها، مغازه ها و حتی 
اجاره کردن یک خانه توسط دو خانواده 
بــرای زندگــی کردن دیده و شــنیده 
می شــود، درکنــار این مــوارد مراجعه 
خانوادگــی به مراکز افراد بی ســرپناه و 
اتوبوس خوابی هم هســت، به ما بگویید 

این افراد کدام گروه از جامعه هستند؟
این ها پدیدارهایی هستند که ما به چشم 
آن ها را می بینیم، تمام این پدیدارها یک 
جنبــه پنهانی دارند، ماننــد چهرٔه زرد 
انســان، این چهرٔه زرد مانند یک نشانه 
است و حکایت از وضع نابسامان در بدن 
انسان دارد. این که این گروه ها چه کسانی 
باشــند در مرحلــه اول باید گفت این ها 
گروه های نیازمند هستند. فقر و بیکاری 
و درآمد ناکافی از جمله پدیده ها یا همان 
جنبه هــای پنهانی هســتند که موجب 
رخ نمایی پدیدارهایی می شوند که امروز 
در قالب اقامت چند خانواده در یک خانه 
یا پشــت بام خوابی در نظر شــما آمده یا 
خیلی مســائل دیگر در جامعه که حتی 
فرد را مجبور به ارتکاب جرم مانند سرقت 
می کنــد تــا بتواند ادامه حیــات دهد، 
می خواهم بگویم در جامعه ما مســائل و 
جرائــم و هنجارشــکنی ها یک رابطه 

معنادار و به هم پیوسته ای دارند.
را  �� نیازمند  گروه های  این  می شود   

عینی تر مشخص کنید؟
طیف گســترده ای دارنــد، یا مهاجران 
روستا به شهر هستند یا کارگران فصلی 
یا حتی در شهرهای بزرگ همان مردان 
متاهلی که به خاطر فشارهای اقتصادی، 
خانواده خود را ترک کرده اند، گروهی از 
این ها مهاجران از شــهرهای کوچک به 

شــهرهای بزرگ هستند، بخشی دیگر 
می توانند همان کسانی باشند که دیروز 
در طبقه متوسط و در دهک های ۴ تا ۷ 
تعریف می شدند اما امروز در دهک های 
پایین یعنی در دهک های ۱ تا ۳ ته نشین 
شــده اند، اما مشــخصه همه آن ها فقر 
است. ببینید ما با مجموعه ای از نمودها 
در جامعه مواجه هســتیم، مورد نظر شما 
در کنار سایر موارد حلقه های بهم پیوسته 

هستند.
 سایر حلقه ها کدامند؟ ��

حلقــه دیگر این زنجیره همین حکایت 
آمار طالق است که مثاًل در یک استان 
یعنــی اســتان البرز حــدود 6۰ درصد 
ازدواج ها به طالق می انجامد. در طالق 
هم ســویه های فقر دیده می شود، وقتی 
بحث فقر مطرح می شود یعنی قبل از آن 
بیکاری وجود دارد، اما مغزهای خشــک 
مدیریتی و سیاســت گذاری در ســطح 
کالن که تا نوک بینی خودشــان را هم 
به ســختی می بینند وضعیت را در حلقه 
باطــل و معیوب قرار داده اند، آن ها مثاًل 
می خواهند شغل ایجاد کنند بدتر می زنند 
آب را نابود می کنند، همین ارومیه را در 
نظــر بگیریــد، وســعت زمین هــای 
کشاورزی اطراف دریاچه را از ۳۲۰ هزار 
هکتار به 68۰ هزار هکتار افزایش دادند، 
چون می خواستند ۲۰۰ هزار شغل ایجاد 
کنند و مثاًل هندوانه تولید شود، اما نتیجه 
آن چه شــد، دریاچه ارومیه را خشــک 
کردند و مردم آن منطقه را آواره، بنابراین 
در یک حلقه معیوب به نام اشــتغال زایی 
با پشت پردٔه تبعیض و وجود فرصت های 
ویــژه برای افراد خاص، نه تنها به طور 
ریشــه ای مشکل بیکاری را حل نکردند 
بلکــه به افزایــش مهاجرت درونی هم 
دامن زدند. مهاجرت ها عالوه بر آوارگی 
و سردرگمی، شغل های کاذب را به دنبال 
دارد. این دقیقًا شبیه همان موضوع مورد 
نظر شــما اســت که اول مطرح کردید، 
یعنی اقامت چند خانواده در یک خانه یا 
در پشت بام ها، چیز جدا و مستقلی نیست، 
همه این ها مانند دانه های تسبیح هستند 
که با رشــته فقر بهم متصل شــده اند.  
به عبارتی کوچک شدن اقتصاد خانواده 
منجبــر به آســیب هایی مانند طالق و 
مشاهده نمودهایی مانند پشت بام خوابی 

و موارد مشابه می شود.
فقط این نیست، مسأله مهاجرت به خارج 
هم تابع همین شرایط سخت اقتصادی 
اســت، میلیون هــا نفر از مــردم ایران 
عالقه مند به مهاجرت و رفتن هســتند، 
رفتنی که معلوم نیســت چه سرنوشتی 

بــرای آن ها دارد، یعنی به قدری فشــار 
جلوی زندگی آن ها هســت که مجبور 
می شــوند به کوه و دشت و دریا بزنند تا 
بروند، حتی امیدی به زنده رسیدن ندارند 
اما باز می روند. فقر به نرخ رشد جمعیت 
هم مربوط اســت. شما فکر می کنید چرا 
در این کشــور این همه فرزندآوری کم 
می شــود، منهای رشد فرهنگ و آگاهی 
نســبت به ســخت بودن تربیت فرزند، 
بخــش زیــادی مربوط به فشــارهای 
اقتصادی است. این روزها فریاد معلمان 
مطالبه گر هم شــنیده می شود که یک 
علتش همین موضوع فقر اســت چرا که 
بیش از 8۰ درصد معلمان زیر خط فقری 
زندگی می کننــد، البته این اعتراضات 
علت دیگری هم دارد که عبارت از پایمال 
شــدن منزلت اجتماعی و شــخصیت 
معلمان اســت، اعتراضات گارگران هم 
که مشهود اســت، بنابراین همه این ها 
حلقه های بهم پیوســته هســتند، این 
نیست که جامعه مدنظر شما گروه خاصی 
باشند، این ها گروه نیازمندان، گروه فقرا، 
گروه آدم های زیر خط فقر هستند، حتی 
از گــروه فراتر رفته اند و تبدیل به طبقه 
شــده اند، طبقه فقرا فربه شده است، به 
همین دلیل است که طبقه متوسط، یعنی 
دهک های چهار تا هفت در ایران تبخیر 
و الغر شــده و در دهک های یک، دو و 

سه ته نشین شده اند.
اشاره  �� آن  به  که  فقری  دکتر  آقای     

الغر  را  متوسط  طبقه  معتقدید  و  کردید 
رقم  طبقه  این  برای  سرنوشتی  چه  کرده، 

خواهد زد؟
هرچه خط فقر افزایش پیدا کند و درآمد 
آدم ها ثابت باشــد افراد بیشتری به زیر 
خط فقــر می روند، بنابراین دیگر طبقه 

متوسط معنا ندارد، یک زمانی می گفتند 
اعضای هیأت علمی دانشــگاه ها جزو 
طبقه متوســط هســتند، امــا االن این 

وضعیت کمرنگ شده است.
حذف  �� جامعه  از  متوسط  طبقه  یعنی   

شده است؟
نمی خواهم صفر و صد بگویم اما تقریبًا 
بله، همان طورکه گفتم الغر شده است، 
طبقه متوسط دیگر آن اثرگذاری را ندارد.

 جامعه ای که در آن طبقه متوسط به تعبیر شما 
نحیف شده چه آسیب هایی تهدیدش می کند؟

قبــل از این که بگویم چه آســیبی دارد، 
اجــازه دهید بگویــم چرا این طبقه دارد 
حــذف می شــود؛ دو علت سیاســی و 
اجتماعــی دارد. علــت اجتماعــی آن 
نابرابری و تبعیض نهادینه شــده است. 
این علت اجتماعی در شــکل اقتصادی 
بازتولیــد شــده یعنی منجــر به ضعف 
اقتصــادی و فقــر در میــان افراد طبقه 
متوسط شده است. در بخش سیاسی هم 
یک ساختاری وجود دارد که آزادی ها را 
محدود می کند، همین طرح موســوم به 
صیانــت از فضــای مجــازی را در نظر 
بگیریــد، علت وجــودی چنین طرحی 
همان مســئله تحدیــد آزادی و وجود 
تبعیض اســت که توضیح دادم، خروجی 
چنین وضعیتی همان پدیده تبخیر شدن 

طبقه متوسط است.
آسیبی  �� چه  وضعیت  این  بگویید  حاال   

دارد؟
در این وضعیت شــما دیگر مشــارکت 
اجتماعی و مشــارکت سیاسی به عنوان 
بخشی از سرمایه اجتماعی را نمی بینید، 
طی ۳ ســال گذشــته دو تا انتخابات در 
مجلس و ریاســت جمهوری داشــتیم، 
بــرای اولین بار بعد از انقالب اســالمی 

میزان مشــارکت ها رفت زیر ۵۰ درصد. 
طبق آمار رســمی در انتخابات مجلس 
حدود ۴۲ درصد و در انتخابات ریاســت 
جمهوری حدود ۴۷ درصد مشارکت بود، 
حاال بگذریم که در پایتخت ۲۹ نماینده 
از ۳۰ نماینده حدود ۷ درصد رأی واجدین 
اعطای رآی را به خود اختصاص دادند و 
این یک پدیده ویژه و فاجعه بار اســت. 
درخصوص مشارکت اجتماعی می شود 
بــه فعالیت ســازمان های مــردم نهاد 
)NGO( اشــاره کــرد، االن چه تعداد 
NGO فعال داریم؟ به این سازمان ها به 
چشــم امنیتــی نگاه می شــود مثل آن 
اتفاقاتی که برای جمعیت امام علی )ع( 

افتاد که منحلش کردند.
 درخصوص اعتماد اجتماعی به عنوان  ��

بخشی از سرمایه اجتماعی چطور؟
اعتماد اجتماعی مثل چســب اجتماعی 
است که اعضای جامعه را به هم متصل 
و هم دل می کند، اما در ایران به شــدت 
ضعیف است، اگر اعتماد اجتماعی وجود 
می داشــت کــه ما شــاهد ایــن همه 
خودکشی نبودیم، از سال ۱۳8۹ تا االن 
هــر ســال ۵ درصــد به آمــار اقدام به 
خودکشــی اضافه شده است یعنی طی 
۱۱ ســال حدود 6۰ درصد به آمار اقدام 
به خودکشــی ها اضافه شــده و ســیر 
صعــودی زیادی داشــته، جامعه ای که 
اعضایش مجبور می شــوند برای ادامه 
حیات یا برای کســب پایگاه اجتماعی-

اقتصادی هم گون با آنچه در جریان است 
دســت به ارتکاب کارهای خالفی بزنند 
خودشــان قربانی هســتند، اما از سوی 
قانون مجرم شــناخته می شــوند که در 
اصل بی گناهند. این هم نشــانه دیگری 

ازگسست اجتماعی است.

شبنم طلوعی
روان شناس

نسرین هزاره مقدم
روزنامه نگار

نگاه روز
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حوادث

خربخوان

بازداشت 4 متهم سایت آی دیجی با 
بیش از 700 شاکی 

 30 میلیارد تومان به جیب زدند

دادســتان عمومی و انقالب مرکزالبرز از بازداشــت ۴ 
متهم پرونده کثیرالشاکی ســایت آی دیجی در کرج 

خبر داد.
به گزارش رکنا، آقای مــددی گفت: چهار متهم این 
پرونــده یک زن و شــوهر و ۲ فرد دیگــر بودند که 
دیشب پس از ۲ ماه متواری شدن با دستورات قضایی 
و پیگیری ویژه شــعبه 6 بازپرســی دادسرای عمومی 
و انقــالب ناحیه یک کرج توســط پلیس فتای کرج 

بازداشت شدند.
دادســتان عمومی و انقالب مرکزالبــرز گفت: در این 
پرونده زن و شــوهری اقدام به تأســیس شــرکت با 
مســئولیت محدود با نام آیینه دیجیتال آینده اندیش 
با ســایت آی دیجی در کرج می کنند و پس از اجاره 
6 واحد در یکی از مجتمع هــای بزرگ تجاری کرج، 
اقدام به اخذ ای نماد از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

می کنند.
مددی گفت: متهمان از اعتماد مردم به ای نماد ســوء 
اســتفاده کــرده و در ادامه این افراد اقــدام به جذب 
مشــتری در قالب فروش خــودرو، موبایل، لپ تاپ و 
انواع لوازم خانگی و الکترونیک از طریق اینستاگرام و 

سایت شرکت می کنند.
او گفت: شرکت مذکور در مدت فعالیت خود سفارش ها 
را تأمیــن می کند اما در ادامه با نوســان ایجاد شــده 
در بازار، در تأمین ســفارش ها دچار مشــکل شده و 

فعالیت های غیرقانونی آن آغاز می شود.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز می گوید: با 
توجه به این که فروشندگان در یک روش، از خریداران 
در ازای ســفارش، بخشی را در قالب نقد و مابقی را با 
چک دریافت می کردند وقتی که با مشــکل نقدینگی 
روبه رو می شــوند اقدام به عرضه چک های مشتریان 
در بــازار می کنند، از طرف دیگر وقتی با درخواســت 
مشــتریان برای تأمین ســفارش ها روبه رو می شوند 
اعالم می کنند که توان تأمین ندارند و باید ســفارش 
لغو شــود تا وجه را برگردانند در حالی که این وجوه و 

چک ها در دست افراد ثالث بوده است.
 تاکنون نزدیک به 6۰۰ شــاکی در حدود یک هزار و 
۷۰۰ سفارش برای طرح شــکایت به دادسرا مراجعه 

کرده اند.
او می گوید: این افراد با توجه به عدم توانایی در وجوه 
دریافتی از مردم متواری می شوند که با شکایت شاکیان، 
به منظور تســریع در رسیدگی و شناسایی و بازداشت 
متهمان، پرونده به شــعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 
یک کرج ارجاع شــد و متهمان پس از ۲ ماه پیگیری 
دستگاه قضایی توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.

مددی گفت: برای متهمان به اتهام خیانت در امانت و 
عــدم تحویل مبیع با وجود دریافت ثمن و عدم ایفای 
تعهد، مطابق ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک پرونده 

تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.
او از مردم خواست در خریدهای خود فریب قیمت های 
پایین فروشندگان و تبلیغات را نخورند و حتماً از مراکز 

معتبر اقدام به خرید قسطی کنند.
ارزش سفارشات و ادعای شاکیان پرونده نزدیک به ۳۰ 

میلیارد تومان است.

خربخوان

 سرقت گوشی موبایل به قیمت جان 
سارق تمام شد!

سارق جوانی که با همدســتش دست به سرقت تلفن همراه 
سرنشین L۹۰ زده بود، پس از تعقیب و گریز طوالنی در یک 
تصادف به کام مرگ فرو رفت!شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، وقوع 
تصادف یک موتورســیکلت با خودروی پراید توســط اهالی 
خیابان شهید تیموری منطقه ستارخان به مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ گزارش شد. با اعالم این خبر، تیمی از مأموران 
پلیس راهی محل حادثه و با دو مرد جوانی مواجه شــدند که 
از ناحیه ســر به شدت مجروح شده بودند.امدادگران اورژانس 
کــه همزمان با تیم پلیــس به محل حادثه رســیده بودند، 
مجروحان حادثه را به بیمارســتان انتقــال دادند اما اقدامات 
درمانی فایده ای نداشــت و سرنشــین موتورسیکلت به کام 
مــرگ فرو رفت.بدین ترتیب تحقیقات پلیســی کلید خورد، 
بررسی ها نشان داد سرنشینان موتورسیکلت توسط خودروی 
L۹۰ تحت تعقیب بودند که با یک پراید تصادف کردند.بدین 
ترتیب راننده خودروی L۹۰ هدف تحقیق مأموران پلیس قرار 
گرفت؛ در تحقیقات مشــخص شد سرنشینان موتورسیکلت 
قبل از تصادف مرگبار، تلفن همــراه راننده خودروی L۹۰ را 
سرقت کرده به ســمت میدان تیموری متواری شدند که در 
طول تعقیب و گریز طوالنی، سرنشــینان موتورســیکلت با 
خودروی پراید تصادف کردند. مأموران پلیس در بررسی های 
اولیه، ۵ تلفن همراه مسروقه از سرنشینان این موتورسیکلت 
کشــف کردند و متوجه شدند سارقان قبل از تصادف مرگبار، 
دو تلفن همراه دیگر ســرقت کرده بودند. بنابر این گزارش، با 
دستور بازپرس پرونده، جسد متوفی برای سیر مراحل قانونی 
به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم دیگر پرونده برای کشف 
جرائم احتمالی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت 

و تحقیقات ادامه دارد.

پشیمانی پس از بی آبرو کردن مرد جوان 
در خوزستان

عامل هتک حیثیت در شــبکه های اجتماعی، شناســایی و 
دستگیر شد. ســرهنگ کارآگاه علی حسینی گفت: شخصی 
به هویت معلوم با در دســت داشتن مرجوعه قضایی ضمن 
مراجعه به این پلیس، اظهار کرد که شــخصی ناشــناس در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به انتشار تصاویر و فیلم های 
خصوصی او کرده که ایــن امر باعث هتک حیثیث و هتک 
حرمت او شده است؛ موضوع بصورت وی ژه در دستور کار این 
پلیس قرار گرفته و تحقیقات الزم و مستندات اخذ و تجزیه و 
تحلیل های الزم توسط کارشناسان این پلیس به عمل آمده 
است.رئیس پلیس فتا خوزستان می گوید: با انجام اقدامات فنی 
و اطالعاتی و شــگردهای خاص پلیسی در نهایت گرداننده 
پیج مورد شکایت را شناسایی وبا هماهنگی های قضایی، در 
یک عملیات منسجم و دقیق متهم در مخفیگاه خود دستگیر 
و بــه این پلیس داللت که در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی 
بوده ولیکن با روبرو شدن با ادله موجود و بازجویی های فنی 
صورت گرفته توســط کارشناسان این پلیس به ناچار لب به 

اعتراف گشوده و از کرده خود نادم و پشیمان بوده است.

یک معلول دچار سندروم داون در یکی از 
مراکز نگهداری معلوالن در سمنان مورد 

ضرب و شتم قرار گرفت.
به گزارش رکنا، انتشار تصویر معلول مبتال 
به ســندروم داون که مورد ضرب و شتم 
قرار گرفته بود، بــا واکنش های تندی در 
فضای مجازی اســتان سمنان روبرو شد 
موضوعی که مسئوالن باالخره آن را تائید 

کردند.
»یک معلول دچار سندروم داون در یکی 
از مراکــز نگهداری معلوالن در ســمنان 
مورد ضرب و شــتم قرار گرفت تا جایی 
که وی را به ســرعت به بیمارستان کوثر 
ســمنان منتقل کردند«، این جمله ای بود 
که مردم استان سمنان را در روزهای پایان 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به شوک فرو برد.
فضای مجازی مملــو از اظهار نظر درباره 
حمایت از حقوق معلوالن به خصوص افراد 
سندروم داون شده و مردم خواستار بررسی 
مسائل آن شده اند کار حتی به جایی رسید 
که نمایندگان مجلــس نیز به این رویداد 
واکنش نشــان داده و خواســتار بررسی 

موضوع به صورت ویژه شدند.
پیگیری خواهیم کرد ��

اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مجلس 
درباره این موضــوع گفت: جامعه در برابر 
معلــوالن وظایفی شــرعی و قانونی دارد 
که ســازمان بهزیســتی برای انجام این 

وظایف تشکیل شده و کوتاهی در این امر 
مصداق ترک فعل و بدرفتاری از مصادیق 
جرم و خدشه به آبرو و حیثیت نظام است 
لذا دادســتان به عنــوان مدعی العموم و 
نماینــدگان به عنوان منتخب مردم پیگیر 

خواهیم بود.
اما ماجرای این معلول و داستان ضرب و 
شتم او چیســت؟ این معلول سندرم داون 
در شــاهرود زندگی می کرد و خانواده وی 
برای کمک به وضعیتش، وی را به یکی از 

مراکز سمنان منتقل کردند.
خانواده »محمد« معلول شاهرودی مستقر 
در یکــی از مراکز خصوصی توانبخشــی 
در ســمنان اعــالم کرده اند کــه روز ۲۷ 
اردیبهشت ماه سال جاری از مرکز مذکور 
با آنها تماس گرفته شده و اعالم کرده اند 

که فرزند آنها کمی ناخوش احوال است اما 
در کمال تعجب با وضعیتی روبرو شدند که 
آثار جراحت بر سر و صورت وی نمایان بود.

خودزنی در کار نیست ��
خانواده محمد اعالم کرده که مرکز مذکور 
مدعی اســت محمد خودزنی کــرده اما 
خانواده این معلول در شاهرود این موضوع 
را به کلی تکذیب و از این مرکز در سمنان 
شکایتی تقدیم مراجع قضائی کرده است از 
سوی دیگر مسئوالن مرتبط با این موضوع 

تمایلی به گفتگو با خبرنگاران ندارند.
برادر محمــد، معلول ســندروم داون اما 
در گفتگو با خبرنــگاران اعالم کرده بود 
»روی بدن برادرم رد زخم و دور گردنش 
جراحت های حاصل از یک شــیء چون 
طناب وجود دارد و این از نظر ما، خودزنی 

نیســت« نخســتین واکنش رسمی اما از 
ســوی مهدی نوروزی مدیرکل پزشکی 
قانونی استان سمنان اعالم شد که ضمن 
تائید ضرب و شتم اعالم کرد: معاینه بیمار 
و مشاوره های تخصصی برای این معلول 
توسط پزشکی قانونی صورت گرفته است.

تیمی برای رسیدگی تشکیل شده است ��
اظهارات برادر معلول و همچنین شکایت 
خانــواده از مرکز نگهــداری معلوالن در 
سمنان سبب شــد تا اداره کل بهزیستی 
استان سمنان نیز به این موضوع واکنش 
نشان دهد. واکنشی که حاکی از پذیرش 
تلویحی این موضوع و البته قول رسیدگی 
بــه ماجرا داشــت البته با ایــن تاکید که 
مراکز نگهــداری از معلوالن در اســتان 
اداره می شوند. توســط بخش غیردولتی 

اداره کل بهزیســتی اســتان سمنان نیز 
آنطور که مسئوالن روابط عمومی، اعالم 
کرده اند تیمی متشکل از معاونت، حراست 
و بازرســی، رئیس شهرستان و کارشناس 
ســتادی را به مرکز اعزام کرده تا موضوع 
مورد بررسی قرار گیرد همچنین بهزیستی 
قول پیگیری مجدانه ایــن رویداد را داده 
است.در اطالعیه این اداره کل آمده است: 
در حال حاضر، موضوع سالمت توانخواه 
و بررسی نحوه ارائه خدمات مرکز در حال 
پیگیری و اقدام است که متعاقباً در صورت 

وصول نتیجه اطالع رسانی خواهد شد.

جزییات ضرب و شتم معلول ذهنی در مرکز نگهداری سمنان 

 واکنش نماینده گرمسار به پرونده تلخ 

 آگهی تغییرات موسســه هنر پژوهان کارآفرین پارســی به 
شــماره ثبت 32417 و شناســه ملی 10320896373 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1401/01/27 و مجوز شــماره 2636/1/1401 مورخ 
1401/2/05 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم فرناز سلیمانی به سمت عضو 
هیات مدیــره دارای کد ملی 3920356454 برای بقیه مدت 

تصدی هیئت مدیره انتخاب شد.
 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1317228( 

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید کنندگان چسب به شماره 
ثبت 51349 و شناســه ملی 10100965058 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/10/30 و نامه شماره 
331040/15/962 مورخ 1396/11/17 اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - 
شهر تهران-میدان وحدت اسالمی-کوچه شهیداحمد فرزین-

خیابان وحدت اســالمی-پالک 547-طبقــه اول-واحد 2کد 
پستی 1191893517 می باشد. 

سازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1317229( 

 آگهــی تغییــرات شــرکت کامیاب نــارون شــرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 307449 و شناسه ملی 
10103431211 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1400/12/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد 
ذیل به موضوع شــرکت الحاق و در نتیجــه ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شــد : ارائه ضمانت نزد اشخاص حقیقی و 
حقوقی و بانکها و موسســات اعتباری مجاز از طریق ترهین 
امــوال منقول و غیر منقــول و تنظیم قرارداد رهنی و ســایر 
تضامیــن و همچنین ضمانت از اشــخاص ثالث نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری مجاز . ســید علی موسوی دولت 
آبادی به شــماره ملــی 0060049103 بــا پرداخت مبلغ 
12500000000 ریال از محل مطالبات حال شــده شرکت، 
سهم الشرکه خود را به 37500000000 ریال افزایش داد . 
نعمان آقاکثیری به شماره ملی 0060821991 با پرداخت مبلغ 
12500000000 ریال از محل مطالبات حال شــده شرکت، 
سهم الشــرکه خود را به 37500000000 ریال افزایش داد 
. رضا مسلم به شــماره ملی 0071554734 با پرداخت مبلغ 
12500000000 ریال از محل مطالبات حال شــده شرکت، 
سهم الشــرکه خود را به 37500000000 ریال افزایش داد 
. محمدرضا جوادی نســب به شماره ملی 0032966253 با 
پرداخت مبلــغ 12500000000 ریال از محل مطالبات حال 
شده شرکت، سهم الشرکه خود را به 37500000000 ریال 

افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از 100000000000 
ریال بــه 150000000000 ریال افزایــش یافت و ماده 4 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اسامی شرکاء و میزان 
 سهم الشــرکه پس از افزایش سرمایه به شرح فوق است .

 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1317230( 

 آگهــی تغییرات شــرکت خدمات مســافرتی وجهانگردی 
فرشته سیر با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 179476 و 
شناســه ملی 10102217053 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 1400/05/16 و مجوز به شــماره 
2412013126مــورخ 1401/01/23 ســازمان هواپیمایی 
کشــوری و مجــوز بــه شــماره 423/126/1/1401مورخ 
1401/1/20 وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری و صنایع 
دستی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیداحمد 
قاســمی لموکی بشــماره ملــی 2162110881 با پرداخت 
مبلــغ 700/000/000ریــال به صندوق شــرکت، در ردیف 
شــرکا قرار گرفت. خانم فاطمه قلی پور مرزبالی بشماره ملی 
2063346690 بــا پرداخت مبلــغ600/000/000 ریال به 
صندوق شــرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای سید ایمان 
قاسمی لموکی بشــماره ملی 2150280396 با پرداخت مبلغ 

700/000/000ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار 
گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2/000/000/000ریال 
به مبلغ4/000/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه بشــرح فوق اصالح گردید. لیست شرکا پس 
از افزایش ســرمایه: 1. آقای ســید احمد قاســمی لموکی 
بشــماره ملی 2162110881 دارنــده700/000/000 ریال 
ســهم الشــرکه 2. خانم فاطمه قلی پور مرزبالی بشــماره 
دارنده600/000/000 ریال ســهم  ملــی 2063346690 
الشــرکه 3. آقای ســید ایمان قاســمی لموکی بشماره ملی 
2150280396 دارنده 700/000/000ریال ســهم الشرکه 
4. آقای محمدهادی اسداله زاده بشماره ملی 3873817861 
دارنــده 1/680/000/000ریال ســهم الشــرکه 5. خانم 
فاطمه سادات مژکانی بشــماره ملی 0052470881 دارنده 
200/000/000ریال سهم الشرکه 6. آقای محمد حسام اسداله 
دارنده 40/000/000ریال  زاده بشماره ملی 0010315683 
سهم الشــرکه 7. آقای محمدحسین اسداله زاده بشماره ملی 
الشرکه 8.  دارنده 40/000/000ریال سهم   0014654660
آقای هانی اسداله زاده بشــماره ملی 0020400209 دارنده 
40/000/000ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره 2 
الی 7 نفر خواهد بود لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1317231( 

زن جوان به خاطر خیانت شــوهرش از او 
شکایت کرد و گفت روزی به خاطر عشق 
به شــوهرش که یک گلفروش ساده بوده 

اقدام به خودکشی کرده بود.
 روزی که برای ازدواج با شاگرد گل فروش 
دست به خودکشــی زدم تا به خانواده ام 
ثابت کنم که در انتخابم اشتباه نکرده ام، 
حتــی برای لحظه ای هم نمی توانســتم 
تصور کنم که با یک جوان تزریقی ازدواج 
می کنم که عادت به عشق های خیابانی 

دارد و...
 زن ۴6 ســاله ای کــه به اتهــام خیانت 
از همســرش شــکایت کرده بود، درباره 
ماجرای ازدواجش با پســر گل فروش به 
کارشناس اجتماعی کالنتری نجفی مشهد 
گفت: فرزنــد اول خانواده بودم که در ۱8 

سالگی عاشق پسر همسایه شدم.
»مرتضی« که در حــال گذراندن خدمت 
ســربازی اش بود در یک گل فروشی نیز 
کار می کرد تا مخــارج خودش را تامین 
کند. من هم که عاشــق او شده بودم هر 
وقت صاحب گل فروشی در مغازه حضور 
نداشت به بهانه های مختلف به آن جا می 

رفتم تا این که روابط پنهانی ما آغاز شد.
حاال دیگر درگیر یک عشق خیابانی شده 
بودم و بیشــتر اوقاتم را بــا مرتضی می 
گذراندم. مدتی بعد او به خواســتگاری ام 
آمــد اما پدرم به خاطر شــرایط اقتصادی 
و رفتارهای سبک ســرانه مرتضی با این 
ازدواج مخالفــت کرد. من هم که چشــم 

و گوش بســته عاشق شــده بودم، با یک 
تصمیم احمقانه دست به خودکشی زدم تا 
به خانــواده ام ثابت کنم در انتخاب خودم 
دچار اشتباه نشــده ام و همه عشق های 

خیابانی فرجام تلخی ندارند.
خالصه آن روز به طور معجزه آسا از مرگ 
حتمی نجات یافتم و پدرم مجبور شــد با 
این ازدواج موافقت کنــد اما او فقط یک 
جمله به من گفت که »دخترم در این دنیا 
کسی دلســوزتر از خانواده و تکیه گاهی 
بهتر از پدر وجود ندارد و این عشــق های 
خیابانی هم چیزی جز هوس های زودگذر 
نیســت!« با وجود این من به حرف پدرم 
توجهی نکردم چرا که عالقه ام به مرتضی 
را یک عشق واقعی می پنداشتم. باالخره 
زندگــی مشــترک مــن و او در زیرزمین 
منزل پدر شــوهرم در حالی آغاز شــد که 
فقط یک هفتــه بعد از ازدواج فهمیدم که 
اما  مرتضی یک هروئینی تزریقی اســت 
نمی توانستم در این باره چیزی به خانواده 

ام بگویم.
در حالی که باردار بــودم، مرتضی مقابل 
چشــمان من هروئین تزریق می کرد و از 
شــدت خماری یا نشئگی نمی توانست به 
طور منظم به گل فروشی برود، به همین 
دلیل صاحب کارش او را اخراج کرد و من 
مجبور شدم از آن چه در هنرستان خیاطی 
آموختــه بودم برای امرار معاش اســتفاده 
کنم. چرخ خیاطی را برداشــتم و در حالی 
شــروع به دوخت و دوز کــردم که اعتیاد 

همسرم هر روز بیشتر می شد.
در این شرایط او با کمک اطرافیان راننده 
یک خودروی اجاره ای شد ولی اختالفات 
ما شــدت گرفته بود و مرتضــی به بهانه 
های مختلف مرا کتک مــی زد. به ناچار 
ماجرا را بــرای پدرم بازگو کردم اما او مرا 
ســرزنش کرد و گفت: هنوز هم روزهای 
خوبی را می گذرانی چرا که عشــق های 
خیابانی فرجامی جز خیانت ندارد و زندگی 

ات متالشی خواهد شد.
تصمیــم گرفتم هر طور شــده مرتضی را 
از این شــرایط خارج کنم. با آن که دختر 
دومم را باردار بودم اما شب و روز کار می 
کردم تا مخــارج زندگی را بپردازم و دختر 
8 ســاله ام نزد همکالسی هایش خجالت 
زده نشــود. در این شرایط بود که مرتضی 
هــم تصمیم به ترک اعتیاد گرفت و پدرم 
برای آن که از ما حمایت کند طبقه باالی 

منزلش را در اختیار ما گذاشت.
مدتی بعــد مرتضی راننــده اتوبوس بین 
شــهری شــد و زندگی ما رو به بهبودی 
رفت. طولی نکشــید که با پس اندازهای 
من و درآمد همســرم یک واحد آپارتمانی 
در شــهر جدید گلبهــار خریدیم اما بعد از 
آن بــاز هم مرتضی به مصرف مواد مخدر 
ســنتی و قرص های مخدردار روی آورد. 
هنوز طعم شــیرین زندگی مشــترک را 
احساس نکرده بودم که با رفتارها و تماس 

های مشکوک شوهرم روبه رو شدم.
یک روز وقتی به طور اتفاقی متوجه گفت 

وگوی عاشــقانه مرتضی با فردی در آن 
ســوی خط شــدم، ناگهان همسرم داد و 
بیداد به راه انداخت و با انکار مکالمه تلفنی 
اش در حالی با عصبانیت از خانه خارج شد 
که گوشی را روی تخت جا گذاشت. همان 
لحظه پیامی روی گوشــی همسرم نقش 
بســت که با او در گلبهار قرار گذاشته بود. 
بالفاصله با تاکســی اینترنتی خودم را به 
منزل مشترکمان در گلبهار رساندم اما زن 
غریبه ای را با ســر و وضعی زننده درون 

اتاق دیدم.
آن زن جوان که دست و پایش را گم کرده 
بــود، در برابر حیرت و پرســش های من 
گفت، من مسافر اتوبوس مرتضی بودم و 
چند روزی اســت که با او ارتباط دارم و به 
من قول ازدواج داده اســت. اشک ریزان 
به مشــهد بازگشــتم ولی همسرم باز هم 
موضوع را انکار کرد و مدعی شــد آن زن 
جا و مکانی نداشــت و من برای چند روز 
واحد آپارتمانی را در اختیارش گذاشــتم. 
وقتی فریاد زدم »حرف هایت را باور نمی 
کنم« به شــدت کتکم زد و از خانه خارج 
شــد. تازه فهمیدم که چــرا آن روز پدرم 
نصیحتم کرد که این عشق های خیابانی 

چیزی جز هوس زودگذر نیست و... .
با صدور دســتوری ویژه از سوی سرهنگ 
مهدی کســروی )رئیس کالنتری نجفی( 
رســیدگی تخصصی به این پرونده توسط 
مشــاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی 

کالنتری آغاز شد.

مچ مرتضی را گرفتم!
خودکشی دختر مشهدی به خاطر ازدواج با پسر گلفروش
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سالمت

خربخوان

هشدار جدی درباره مصرف 
دمنوش ها

یک متخصص تغذیه گفت: مصــرف بیش از حد 
جوشــانده و دمنوش ها، نه تنها مفید نیست بلکه 
مو جب مســمومیت های شدید و در مواقعی منجر 

به مرگ می شود.
مریــم معصومی گفــت: اعتماد به نقــش درمانی 
گیاهــان، از دیرباز در ایران مرســوم بوده و بینش 
درمان بــا دارو را در قدیمی ترها، نقض می کند. در 
چند ســال اخیر مصرف دمنوش هــای گیاهی در 
جامعه رواج یافته است و حتی کم سن و سال ترها را 

به این وادی کشانده است.
وی افــزود: عالقه به مصرف دمنوش های میوه ای 
و گیاهــی، اهداف متعددی را دنبال می کند. بعضی 
از افراد با شــنیدن تجربه های خوب طب سنتی، به 
منظور بهره بــردن از نقش درمانی گیاهان، خود را 
ملزم به استفاده از داروهای گیاهی می کنند. گروهی 
دیگر به منظور تجربه طعم های متفاوت نوشیدنی ها، 
و یــا ایجاد تنوع و تحت تأثیر مدگرایی، به مصرف 

دمنوش ها گرایش پیدا کرده اند.
متخصص تغذیه خاطر نشان کرد: دمنوش عصاره ای 
از اجزای خشــک شده گیاهان دارویی است که به 

شیوه سنتی تهیه شده و استفاده می شود.
در حال حاضر دمنوش های آماده با مارک ها و بسته 
بندی های مختلف تولید شــده که با اضافه کردن 
مواد افزودنــی به اصل گیاه، خاصیت دارویی آن را 
به حداقل می رساند براین اساس توصیه می شود از 

گیاهان خشک طبیعی استفاده شود.
وی عنوان کرد: مصرف دمنوش گیاهانی، چون گل 
گاوزبــان، بابونه، نعناع، دارچین، چای ســبز و ... از 
جمله نوشیدنی هایی است که جایگزین چای سیاه 
شــده و اثرات ســوء آن را به فرآیندی مفید برای 
سالمت بدن تبدیل کرده است. ناگفته نماند مصرف 
بیش از حد و بی رویه ایــن گیاهان نیز عوارضی، 
چون ایجاد حساسیت و حتی مسمومیت های شدید 

را به همراه می آورد.
معصومی با اشاره به اثرات درمانی جوشانده اذعان 
داشــت: ازجوشاندن مستقیم گیاهان دارویی با آب، 
عصاره ای قوی، با طعم و بویی کاماًل طبیعی به دست 
می آید که اثرات قوی تری را نســبت به عرقیجات 
و دمنوش ها در سیســتم بدن ایجاد می کند. براین 
اساس با توجه به تأثیر قوی و فوری این نوشیدنی ها 
بر برخی از ارگان های مختلف بدن، مصرف بی رویه 
و بــدون آگاهی از این گیاهان می تواند خطرناک و 

منجر به مسمومیت یاحتی مرگ شود.
وی در پایان گفت: قبل از مصرف هرگونه دمنوش 
و جوشانده، حتماً از حساسیت ها و عوارض آن آگاه 

بوده و تحت نظر پزشک متخصص مصرف شود.

بالیی که شیردهی بیش از دو 
سال سر کودک می آورد

یک کارشناس طب سنتی گفت: شیردهی بیش 
از دو سال توصیه نمی شود و این امر ممکن است 
موجــب بالدت و کندذهنی طفل شــود بنابراین 
توصیه می شــود قبل از دوسالگی به تدریج میزان 
شــیردهی کاهش و میزان غــذا افزایش یابد تا 

هنگام از شیر گرفتن طفل دچار مشکل نشود.
ســید جواد علــوی درباره طول مدت مناســب 
شیردهی اظهار کرد: در متون طب سنتی ایرانی 
طول مدت شــیردهی یک سال و ۹ ماه و نهایت 

دو سال ذکر شده است.
وی افزود: ادامه روند شــیردهی بیش از دو سال 
توصیه نمی شــود و این امر ممکن است موجب 
بــالدت و کندذهنی طفل شــود بنابراین توصیه 
می شود قبل از دوسالگی به تدریج میزان شیردهی 
کاهش و میزان غذا افزایش یابد تا هنگام از شیر 

گرفتن طفل دچار مشکل نشود.
این کارشــناس طب سنتی ادامه داد: نوزادانی که 
6 ماه توســط شیر مادر تغذیه می شوند نسبت به 
نوزادانی کــه ۳ ماه یا کمتر با شــیر مادر تغذیه 
می شــوند و نیز نســبت به نوزادان تغذیه شــده 
با شیرخشــک دچار عفونت گوارشــی کمتری 

می شوند.
علوی بیان داشت: توقف رشد در نوزادانی که برای 
6 ماه یا بیشتر توسط شــیر مادر تغذیه می شوند 
در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه دیده 
نشده اســت, تغذیه با شیر مادر از خونریزی روده 
نوزادان که در نوزادان تغذیه شده با شیر گاو قبل 
از 6 ماهگی مشاهده می شود، پیشگیری می کند.

وی اضافه کرد: نوزادانی که به مدت یک سال از 
شیر مادر تغذیه می کنند، نسبت به کودکانی که از 
شیرخشک تغذیه می کنند، کمتر مبتال به عفونت 
حاد می شوند؛ بر اســاس توصیه سازمان جهانی 
بهداشــت، تغذیه با شیر مادر به طور انحصاری تا 
6 ماه و ادامه آن کنار تغذیه تکمیلی تا دو ســال 

باید انجام شود.

دریچه

آموزش و ترویج فرهنگ درست 
استفاده از گیاهان دارویی

هر بــازاری فرهنگ و آداب خــود را دارد که زمینه 
توســعه بازار آن را فراهم و نحوه مصرف درســت 

محصوالت و خدمات را به جامعه تبیین می کند.
به گزارش بهداشــت نیوز، ایــن آداب و فرهنگ ها 
در هر بازار و عرصه ای متفاوت از دیگری اســت و 
می تواند ترویج کننده اصطالحات و فرهنگ درست 
مصرف محصوالت باشد. به همین دلیل همه کسب 
و کارها در هر زمینه ای اگر به ترویج آداب درســت 
مصرف محصوالت و خدمــات ورود کنند و جامعه 
هدف خود را به عنــوان مصرف کننده و عضوی از 
چرخــه تولید علم، فنــاوری و صنعت در نظر گیرند 
می توانند موفقیت بیشــتری در توسعه بازار خود به 
دست آورند.از جمله حوزه هایی که با ترویج و فرهنگ 
سازی به رونق بازار خود کمک کرده صنعت گیاهان 
دارویی و طب سنتی است. این حوزه طی چند سال 
اخیر به دلیــل افزایش تمایل مردم به اســتفاده از 
گیاهان دارویی، نیازمند ارائه فرهنگ صحیح استفاده 
از محصوالت بــه مخاطبان خود اســت به همین 
دلیــل با کمک نهادهای مؤثر در این حوزه؛ اقدام به 
فرهنگ ســازی در زمینه تولید و مصرف درست این 
محصوالت کرده است.بنابر گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان 
دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری هم به عنوان یکی از نهادهای پیشــتاز در 
ایــن صنعت، در کنار دیگر نهادها به این حوزه ورود 
کرده اســت تا در کنار آموز فرهنگ صحیح تولید و 
مصرف محصوالت به ترویج سبک زندگی سالمت 

در جامعه هم کمک کرده باشد.
افراد از مصرف آب یخ و آب سرد پرهیز کنند ��

 به گزارش صدآنالین، افراد از مصرف آب یخ و آب 
ســرد پرهیز کنند چرا که مصرف آب یخ ترشحات 

پشت حلق را بیشتر می کند.
نزله عبــارت از ریــزش و فرود آمــدن ضایعات و 
فضــوالت رطوبی از مغز به پاییــن که موجب بروز 
ترشحات پشت حلق, گرفتگی صدا و خشونت صدا 

می شود.
-نزله به دو دسته گرم و سرد تقسیم می شود که هر 

کدام عالئم خاص خودش را دارد.
-ترشــحات ناشــی از نزله گرم رقیق است و دارای 
عالئمی مانند سرخی چشم ها, سوزش و خارش بینی 

و ممکن است با تب نیز همراه باشد.
-در نزله سرد ترشحات غلیظ بوده و با عالئمی مانند 

سنگینی سر همراه است.
توصیه های عمومی در برخورد با نزله سرد

-از خوابیدن به پشت، در زمـان ایجـاد نزلـه پرهیز 
شود.

در این بــاره محمد عزیز خانی دســتیار تخصصی 
طب سنتی عنوان کرد: پوشــاندن سر و پا در زمان 
خوابیـدن بـا کـاله و جـوراب در روند بهبودی کمک 

می کند.
-افراد مبتال به نزله یا ترشحات پشت حلق در طول 
روز کمتر بخوابند و توجه کنند که بعد از غذا و بعد از 

حمام را رعایت کنند.
-از قرار گرفتن و در معرض هوای سرد پرهیز کنند 
به خصوص بعد از حمام, بعد از ورزش, بعد از نزدیکی 
جنسی و زمانی که عرق زیاد کردند در معرض هوای 

سرد قرار نگیرند.
– پرهیز از مواد عطسه آور و محرک در ابتدای بیماری.

-گرم نگه داشتن ســر خود در رفع ترشحات پشت 
حلق مفید است.

– افراد از مصرف آب یخ و آب ســرد پرهیز کنند چرا 
که مصرف آب یخ ترشــحات پشــت حلق را بیشتر 

می کند.

 Tragopogon شنگ وحشــی با نام علمی
 Asteraceae خانواده از  گیاهی   collinus
اســت و با نام محلی شــن یکی از گیاهان 
خوراکی خودروی استان و متعلق به خانواده 

کاسنی یا Compositae است.
به گزارش کارگرآنالین، فارســی این گیاه 
شنگ است، در شــیراز و اصفهان به شنگ 
آالله و در خراســان ریش بز خالدار خطاب 
می کننــد. به این گیاه قندرون، سنســفیل، 
تسلسفیل، اسپلنج و اسفلنج هم می گویند. 
در عربــی نوع چمنی این گیاه که برگ های 
آن باریک تر از شنگ می باشد، لحبه النبس و 
زنب الخیل است. ولی در عراق و شامات به 

آن اذناب الخیل می گویند.
شــنگ در چمنزارهای نمناک شمال ایران، 
عمارلو، بین کبوترچای و زردچین، ایسپیلی 
ییــالق دامنه البرز، مخصوصاً افجه و نارون 
می رویــد و نوع چمنی ایــن گیاه در مغرب 
ایران، تفرش، اراک، کوه شــاهو و کردستان 
زیاد است، و در اروپا به علت زیبایی گل این 
گیاه، شنگ پرورش می دهند. گیاه شناسان 
قدیم نوع حقیقی شنگ را نر و نوع چمنی را 
ماده می دانستند، و در زبان فرانسه به شنگ 
یارب دوشوو گویند و در فاصله اردیبهشت تا 

تیرماه ظاهر می شود.
گیاه شنگ برای معده مقوی است و مصرف 
موضعی ریشــه این گیاه در درمان عفونت 
و از بین بردن ترشــحات گوش مؤثر است. 
برگ های گیــاه شــنگ از خونریزی معده 
جلوگیری می کند. اگر مسموم شدید از ریشه 

این گیاه اســتفاده کنید. برای رماتیسم مفید 
است و آب ریشه خام شنگ زگیل را از بین 
می برد. برای مســلولین )گرفتاران بیماری 
سل( نفع بسیار دارد. گل این گیاه را بر روی 
محل سوختگی قرار دهید تا از قدرت التیام 

آن برای سوختگی پی ببرید!
خواص ریشه گیاه شنگ

ریشه گیاه شــنگ دارای لعاب بوده و کمی 
تلخ اســت و خوردن آن اشتها را فوق العاده 
زیاد می کند. ریشــه شــنگ خلط آور و نرم 
کنده سینه و التیام دهنده زخم ها می باشد. از 
برگ های شنگ در ساالد استفاده می کنند و 
ایرانیان آن را مانند کاهو و کاسنی با سرکه 
و بــدون آن می خورند، چون بســیار خنک 
می باشــد خوردن برگ های شنگ اسهال و 
خون ریزی معده را بند می آورد همچنین از 
خون ریزی سینه جلوگیری می کند و برای 

مسلولین )گرفتاران بیماری سل( نافع است.
گیاه شــنگ به میــزان زیاد از اســهال و 
خونریزی جلوگیری کرده و ریشه آن مقوی تر 
از برگش است، ضمن اینکه شنگ در تحلیل 
ورم و تقویت اعصاب نیز مفید است. مصرف 
موضعی پودر گل و ریشه گیاه باعث تسریع 
التیــام در روی زخم هــای چرکی و متعفن 
سودمند می باشــد. ضماد آن را برای التیام 
عصب قطع شده مفید دانسته اند. ضماد گل 
شنگ با موم، جهت سوختگی با آتش مفید 
است. ریشــه این گیاه در طب سنتی جهت 
سمیت زدایی بدن مورد استفاده قرار می گیرد، 
حکیم محمد بن زکریای رازی خوردن ریشه 
گیاه شــنگ را پادزهر ســموم می دانست. 
عصاره گیاه شــنگ که در طب سنتی ایران 
طرثوت خوانده شده اســت پادزهری قوی 
اســت و در ســاختن تریاق فــارون به کار 

مــی رود. برای معالجه نزلــه ریوی، نقرس، 
رماتیســم و امراض جلدی جوشانده شصت 

گرم ریشه شنگ را تجویز کرده اند.
 اگر ایــن گیاه را ُپختید هرگز آب آن را دور 
نریزید بلکه آن را بنوشید، زیرا منافع شنگ 
در آب جوشــانده آن جمع می شود، عصاره 
شنگ جهت درمان کچلی و زخم های جلدی 

مفید است.
ضمن اینکه شــنگ در تحلیل ورم و تقویت 
اعصاب نیز مفید اســت. مصرف شنگ در 
معالجه روماتیســم، نقرس و امراض جلدی 
مؤثر دانســت و مصرف 6۰ گرم از جوشانده 

آن به این منظور توصیه می شود.
متخصص داروسازی ســنتی می گوید: این 
گیاه در طب ســنتی ایران از اهمیت ویژه ای 
در درمان برخی از بیماری ها برخوردار است.

وی در خصوص فواید درمانی گیاه شــنگ 
تصریح کرد: این گیــاه در درمان زخم های 
گوارشی و ریه مورد اســتفاده قرار می گیرد 
و عصــاره آن به دلیل قابــض بودن جهت 
درمان انواع خونریزی از جمله خونریزی های 
رحمی، دستگاه تنفســی و درمان برخی از 

انواع اسهال نیز مؤثر است.
وی با تأکید بر اینکه مطالعات فارماکولوژیک 
نشــان دهنده مؤثر بودن عصاره این گیاه در 
درمان زخم معده و بیماری کولیت اســت، 
در پایان خاطرنشــان کرد: اثــرات ضد درد 
عصاره این گیاه در پژوهش های حیوانی به 
اثبات رســیده، مصرف آن در افراد مبتال به 

بیماری های کلیوی توصیه نمی شود.

 خواص دارویی شنگ وحشی؛

معده خود را با این گیاه درمان کنید

روشی برای خالصی از شر موهای سفید
خیلی از ما با پیدا شدن تار سفید در موهایمان احساس پیری و 

افسردگی می کنیم و آن را نشانه باال رفتن سن میدانیم.
بــه گزارش صدآنالین خیلی از ما با پیدا شــدن تار ســفید در 
موهایمان احساس پیری و افسردگی می کنیم و آن را نشانه باال 

رفتن سن میدانیم.
۱-سیر

حتی االمکان سیر را در وعده های غذایی خود بگنجانید و از آن 
به عنوان چاشنی اصلی غذا استفاده کنید، سیر تأثیر مستقیمی بر 

کاهش روند سفید شدن موها دارد.
۲- چای سیاه

یکی از راه های کم هزینه و بی دردسر استفاده از لوسیون چای 
سیاه می باشد. این لوسیون را به راحتی می توانید در منزل تهیه 
کنید. برای تهیه آن یک قاشــق چای سیاه را با یک قاشق گیاه 
مریم گلی خشک و دو لیوان آب روی حرارت گذاشته تا آرام آرام 

بجوشد و به اندازه یک لیوان از این محلول باقی بماند.
اجازه دهید تا خنک شود و آن را صاف کنید. سپس موهایتان را 
با شامپو مالیم شستشو داده و با این لوسیون ماساژ دهید. برای 

نتیجه مطلوب تر این کار را ۵ بار در هفته تکرار کنید.
۳-مصرف گندم

برخی مطالعات نشــان داده مصرف مداوم گنــدم می تواند در 
برگرداندن موهای سیاه بســیار مؤثر باشد. همچنین گنجاندن 

برنج سبوس دار، هلیله سیاه، پیاز، سیر و شاهی نیز تأثیر زیادی 
در برطرف شدن سفیدی موها دارند.

در هر حال اصالح رژیــم غذایی و مصرف مواد غذایی طبیعی 
تأثیر بسزایی در کاهش روند سفید شدن موها دارد.

۴-عصاره بابونه
یکی از سریع ترین شیوه ها برای تیره شدن موهای سفید استفاده 
از عصاره بابونه می باشــد. برای تهیه این عصاره ۳ قاشــق از 
برگ های خشک شــده بابونه را با ۳ لیوان آب مخلوط و آن را 

روی حرارت گذاشته و اجازه دهید بجوشد.
به طوریکه نصف آب آن باقی بماند. سپس این محلول را صاف 
کرده و بعد از شستشــوی موهای خود با شامپو، از این عصاره 
روی موها بمالید و ماساژ دهید و اجازه دهید که روی موهایتان 

خشک شود.
۵- آب پیاز و تأثیر آن روی موهای سفید

ماساژ آب پیاز بر روی موها عالوه بر تیره کردن موهای سفید، 
به رشد مجدد موهای از دست رفته نیز کمک می کند. بنابراین 
کافیســت یک عدد پیاز را رنده کــرده آب آن را گرفته و با آن 

موهای خود را ماساژ دهید.
6- ماسک حنا

برای تهیه این ماسک کافیست ۲ قاشق پودر حنا، ۱ قاشق ماست، 
۱ قاشــق برگ ریحان خشک و ۳ قاشق قهوه را ترکیب کرده و 

به موهای خود بمالید. این ماســک عالوه بر تیره کردن موهای 
سفید، به تقویت تارهای مو و ریشه موها نیز کمک می کند.

۷- روغن حنا و نارگیل
برای تهیه این روغن، مقداری روغن نارگیل خریداری نمایید و 
کمی از آن را درون ظرفی ریخته و به روش غیر مستقیم روی 
کتری حرارت دهید تا جوش آید. سپس از روی حرارت برداشته، 

برگ های خشک حنا را به آن اضافه کنید.
بعــداز مدتی رنگ آن به قهوه ای تغییر خواهد کرد. وقتی کاماًل 
سرد شــد چند قطره از آن را روی سر ریخته و به آرامی ماساژ 
دهید. در پایان باید خاطر نشــان کرد تأثیر استرس و عصبانیت 
در ســفید شدن موها، بیش از هر عامل دیگری است، پس آرام 

باشید تا گرد سپید روی موهایتان ننشیند.

اهمیت تصفیه خون ��
خون وظیفــه حمل عناصــر مغذی و مــورد نیاز 
سلول ها را بر عهده دارد تا هر کدام به وظایف خود 
عمل کنند. خون با حمل اکســیژن به ســلول های 
ریــوی در جهت تنفس یاری می رســاند. این مایع 
ســرخ به کمک گلبول های سفید و آنتی بادی های 
پالســما از بدن محافظت می کند. عالوه بر این به 
کمک سلول ها باعث دفع سموم و مواد زائد از بدن 

می شود.
خون پروتئین، چربی ها، کربوهیدرات ها و هورمون ها 
را جــا به جا می کند و تعــادل میزان آب و ین های 

بدن را از طریق تعریق کنترل می کند.
سیر ��

اولین ماده غذایی مفید و در دســترس برای تصفیه 
خون ســیر است. این ماده غذایی از پرفشاری خون 
و گــردش نامنظم خون پیشــگیری می کند. چون 
کلســترول بد موجود در خــون را کاهش می دهد. 
ســیر با تســریع و تداوم جریان خون در ارگانهای 
بدن از رگ ها و بخصوص آئورت، عروق کرونری و 
مغزی محافظت می کند. عالوه بر این ســیر سرشار 
از ترکیبات سولفوریک )همان آلیسین( است و برای 
دفع سموم انباشته شده در خون مؤثر بوده و به روده 
کمک می کند تا بدن را از شــر میکروارگانیسم های 
آســیب رســان خالص کند. برای بهــره مندی از 
خواص این ماده غذایی مفید می توانید صبح سیر را 
بجوید و یا به هر بهانه در غذاهایتان استفاده کنید.

گیاه قاصدک ��
قاصدک حاوی میزان زیادی آنتی اکســیدان و مواد 
مغذی است که دســتگاه گوارش را از سموم پاک 
می کند. ایــن گیاه در درمــان بیماری های کبدی 
نیز مؤثر اســت و باعث دفع ســموم خون می شود. 

قاصدک به طور طبیعی در دشت ها و باغ ها می روید 
و دارای گل های زردرنگی اســت. ساده ترین روش 
اســتفاده از این گیاه دم کردن برگ های آن است. 
می توانید این گیاه را دم کرده و به صورت چای میل 
کنید. این نوشیدنی همچنین می تواند یک جایگزین 
مناســب برای کافئین باشــد. می توانید روزانه تا ۳ 

فنجان از این نوشیدنی مصرف کنید.
زردچوبه ��

این ادویه هندی و معروف قرن هاســت که استفاده 
می شود و خواص فوق العاده ای دارد. همه ما از این 
ادویه برای خوش طعم و خوشــرنگ کردن غذاها 
اســتفاده می کنیم اما بهتر اســت بدانید که همین 
ادویه بی ادعا خــواص درمانی فوق العاده ای دارد. 
یکی از خواص مهم زردچوبه ضدسرطان بودن آن 
اســت. چون باعث احیای آسیب های DNA شده و 

التهاب های مزمن را تسکین می دهد.
ریحان ��

ریحان به کبد و کلیه ها کمک می کند تا ســریع تر 
ســموم را از بدن دفع کنند. این مســئله نیز باعث 
کنترل مشــکالت گوارشــی و بیماری ها می شود. 
عالوه بر این ریحان مانند یک داروی ادرارآور عمل 
کرده و به دفع سموم موجود در خون کمک می کند.

گشنیز ��
گشنیز یکی دیگر از ســبزیجات معطری است که 
به تمیز شدن خون و دفع جیوه و دیگر مواد معدنی 
مضر موجود در جریان خــون کمک می کند. مازاد 
جیوه در بدن رایج تر از آن چیزی است که تصورش 
را می کنید. چون این مــاده در مواد پرکننده دندان 
)آمالگام( و همچنین در برخی از گونه ماهی ها وجود 

دارد و به سادگی وارد جریان خون می شود.
گیاه خارمریم ��

تخم گیاه خارمریم به دلیل دارا بودن فالوونوئیدها 
در دنیای پزشــکی استفاده می شــود. فالونوییدها 
برای احیای ســلول های آسیب دیده مؤثر بوده و از 
سلول های جدید و ســالم محافظت می کند. عالوه 
بر این، فالونوییدها در تولید آنزیم های حیاتی برای 

دفع سموم از بدن نقش دارند.
گیاه گزنه ��

برگ هــای گزنه بــرای تصفیه خون مؤثر اســت 
چــون حاوی ترکیبــات فعالی مانند هیســتامین و 
اسیدفرمیک هســتند. گزنه قدرت قطع خونریزی ها 
را داشــته و برای مقابله بــا خونریزی های بین دو 
قاعدگی مؤثر است. این گیاه برای کنترل مشکالتی 
از قبیل هموفیلی، قاعدگی های دردناک، خلط های 
خونی سینه و مشکالت ناشی از یائسگی مؤثر عمل 

می کند. 
�� )neem( گیاه نیم

گیاه نیم چندان شــناخته شــده نیســت. اما آنتی 
اکســیدان های فعال موجود در این گیاه باعث دفع 
سموم، رادیکال های آزاد و باکتری ها از کبد و خون 
می شــوند. برای دریافت ایــن ترکیبات فعال کافی 
اســت روزانه یک بار چای این گیاه را تهیه و میل 
کنید. می توانید این نوشــیدنی را با عســل شیرین 

کنید تا طعم تلخ آن قابل تحمل باشد.
�� )cuscuta( گیاه ِسس یا کوسکوتا

این گیاه یــک گیاه انگل و پیچنــده ای با میزان 
باالیی فالوونوئید اســت. این ماده نیز یک ترکیب 
آنتی اکسیدانی و ســم زدای قوی است که به دفع 
ســموم از کبد کمــک زیادی می کند. گیاه ســس 
برای تمیزی و تصفیه خون مفید است چون حاوی 
میکروارگانیســم های مفید بوده و پوست را سالم و 

زیبا نگه می دارد.

گیاهان مؤثر
 برای

 تصفیه خون

خون در بدن اهمیت ویژه ای دارد. 
خونی که تمیز نباشد بدن را النه 
سموم می کند. حتماً می دانید که 
کلیه ها و کبد وظیفه دفع ســموم 
و تصفیه خــون را بر عهده دارند. 
اما در عین حال می توانید با کمک 
برخی مــواد غذایی مفید از جمله 
برخی گیاهان، ســبزیجات معطر 
و ادویه هــا گام مؤثری در تصفیه 

خون بردارید.
از  بعد  به گــزارش صدآنالیــن 
تصفیه خــون پوســتی زیباتر و 
احساســی بهتر خواهید داشت. با 
ما باشــید تا با این ســبزیجات و 

ادویه ها بیشتر آشنا شوید.
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خواندنی

خربخوان

والدین جدید بیشتر از گوگل 
استفاده می کنند

یافته های جدید پژوهشگران نشان می دهد والدینی که 
به تازگی و برای بار نخست دارای فرزند شده اند، صدها 
سؤال مختلف داشته و بیشتر از سایر دوره های زندگی 

خود از گوگل استفاده می کنند.
به گزارش ســیناپرس، پــدران و مادرانی که برای بار 
نخست شاهد تولد فرزند خود هستند، هزاران سؤال بی 
جواب داشته و از التهابات و حساسیت پوشک گرفته تا 
بی خوابی، به طور متوســط در سال اول ۲ هزار و ۱۵۳ 

بار در این رابطه در گوگل سرچ می کنند.
نتایج یک نظرسنجی جدید از ۲ هزار والدین آمریکایی با 
یک کودک زیر دو سال که طی آن و فراز و نشیب های 
سال اول تولد نوزاد، تجزیه و تحلیل شد، نشان داد که 
والدین هر روز 6 بار نگران شرایط کودک خود هستند.

در ایــن میان 6۲ درصد از والدیــن اغلب به این فکر 
می کنند که تصمیمات آنها در حال حاضر چه تأثیری بر 

آینده نوزادشان خواهد داشت.
مطالعات پژوهشگران نشــان می دهد والدین در سال 
نخســت تولد فرزند، به طور متوســط بیش از ۱6۰۰ 
ســاعت را صرف نگه داشــتن نوزاد خود می کنند، ۷۷ 
شب بی خوابی دارند و به طور متوسط ۵6 تماس تلفنی 
با والدین خود و 6۷ ســاعت با متخصصان پزشکی در 

همان سال اول برقرار می کنند.
این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که والدین جدید 
ساالنه بیش از ۲ هزار جســتجو در گوگل با سؤاالت 
کودک انجام می دهند که به طور متوسط 6 جستجو در 
روز اســت. موضوعات برتر گوگل شامل نحوه مراقبت 
از بیماری های پوســتی و اطالعاتی است که در مورد 
محصوالت و مارک های کودک توســط متخصصان 
توصیه می شــود. جســتجوهای دیگر شامل سؤاالت 
مربوط به تغذیه )۴۰٪(، چرا کودک آنها گریه می کند 

)۳8٪( و چرا کودک آن ها نمی خوابد )۳۷٪( است.

افزایش ۷۴۰ درصدی خنک کنندگی 
رایانه ها با یک روش جدید

مهر:  به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، همچنین این 
ابزار قادر اســت میزان توان در هر واحد را در دستگاه 

۷۴۰ درصد افزایش دهد.
تــوان در واحد حجم که گاهی اوقات به عنوان چگالی 
توان نامیده می شود، توان خروجی برای حجم معینی از 
یک ماده یا ماشین است. همچنین می تواند مقدار توان 

تحویلی به واحد حجم باشد.
بــه گفته تارک گابریل مؤلف ارشــد ایــن پژوهش و 
دانشــجوی دکتری مهندســی مکانیک، سیستم های 
خنک کننده فعلی دارای ۳ مشــکل خاص هستند. او 
می گوید: نخست آنها گرانقیمت هستند و ارتقایشان کار 

سختی است.
این محقق دســتگاه های پخش کننده حرارتی را مثال 
زد که از الماس ساخته شده اند و بسیار گرانبها هستند. 
پخش کننده حرارت انــرژی را به عنوان گرما از یک 
منبع گرمتر به یک هیت سینک یا مبدل حرارتی سردتر 

منتقل می کند.
همچنین او توضیــح داد در روش های پخش حرارت 
فعلی یک پخش کننده گرما و یک دســتگاه گرما گیر 
روی ابزار الکترونیکی نصب می شــود. اما متاسفانه در 
بسیاری از موارد بیشتر گرما زیر دستگاه تولید می شود. 
این بدان معنا است که مکانیسم خنک کننده در مکان 

مورد نیاز قرار ندارد.
عالوه بر این موارد، دســتگاه های پخش کننده گرما 
را نمی توان به طور مســتقیم روی ســطح ابزارهای 
الکترونیکی نصب کرد. باید الیه ای از مواد رابط حرارتی 
بین آنها قرار گیرد. این ماده قابلیت های انتقال گرمای 
ضعیفــی دارد و در نتیجه تاثیری منفــی بر عملکرد 

گرمایشی کل ابزار خواهد داشت.
امــا روش ابداعی محققان هر ســه چالش را برطرف 
می کنــد. آن ها از مس به عنوان ماده اصلی اســتفاده 
کردند که ارزان اســت. در مرحله بعد پوشش مسی را 
طوری ساختند که کل دستگاه را دربرگیرد. این پوشش 
تمام سطوح دســتگاه را می پوشــاند و به این ترتیب 
تضمین می شود هیچ منطقه تولید کننده گرمایی بدون 
محافظ باقی نمی ماند. در نهایت راه حل مذکور نیاز به 

ماده رابط حرارتی و گرماگیر را از بین می برد.
با حذف این دو بخش، دســتگاه الکترونیکی نیز بسیار 
کوچک تر می شــود و این امر به معنای تولید توان در 
واحد حجم بیشــتر است. این تحقیق در نشریه »نیچر 

الکترونیکز« منتشر شده است.

نگاه روز

چرا کتاب خواندن کودکان مهم 
است؟

طاهره شــاه محمدی، نویسنده حوزه کودک در 
یادداشتی که به مناسبت برگزاری سی وسومین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران نوشته است 
مطالعــه کودکان را در جهــت افزایش مهارت 
آن ها الزم دانســت و برگزاری نمایشگاه کتاب 
سی وسوم پس از وقفه دوساله را در آشتی دوباره 

با کتاب اثرگذار خواند.
»کتــاب و کتاب خوانی یکی از مؤلفه های مهم 
فرهنگی هر جامعه اســت و لــزوم توجه به آن 
بر هیچ کس پوشــیده نیســت. در کنار اهمیت 
مطالعه در جامعه، موضوع انس کودکان با کتاب 
نیز بســیار قابل توجه و مهم است. از آن جایی 
که کتاب دریچه ورود به دنیای حیرت انگیز علم 
و دانــش بوده و یکــی از مهم ترین روش های 
افزایش توانمندی های کودک به شمار می رود، 
همگان باید نسبت به فرهنگ سازی و نهادینه 
شــدن عادت مطالعه در کودکان توجه ویژه ای 
داشــته باشــند؛ به خصوص که در دوره پس از 
کرونا و وابســتگی کودکان بــه ابزار دیجیتال، 
مطالعه و کتاب خوانی در کودکان دچار آســیب 
شــد و فضای مجــازی و ابزارهای دیجیتال تا 
حدود بســیاری جای کتاب خوانی را در کودکان 

گرفت.
 کودکــی که کتــاب می خوانــد تمرینی برای 
کســب مهارت های مختلف اجتماعی را تجربه 
می کند. او با شــنیدن قصه ها تعامل، گفت وگو، 
خوب گوش دادن، احترام به دیگران و افزایش 
گنجینــه واژگانی را تمرین می کند. در کنار آن، 
مطالعه در آمادگی برای بهتر خواندن و نوشتن، 
تقویت تخیل و نیروی ابتکار، پرورش خالقیت و 
کنجکاوی، افزایش تمرکز، یادگیری روش های 
حل مساله و آمادگی کودک برای ورود به مدرسه 
بســیار تأثیرگذار اســت. همچنین کتاب خوانِی 
مشارکتی نیز تمرینی برای تقویت ارتباط کودک 
با والدین اســت. به گونه ای که بدون تکیه بر 
قصه، کودک را در شــخصیت پردازی، توصیف 
و پایان بندی داســتان سهیم کنیم تا خودش با 

تخیل و هم ذات پنداری قصه ها را بسازد.
نکته مهم این است که وقتی پدر و مادری خود 
اهل مطالعه باشند و کودک آنها را عالقه مند و 
پیگیر کتاب ببیند، قطعاً با الگوبرداری به کتاب 
خواندن عالقه مند می شود. در واقع تـقلید مقطع 
مهمی از مراحل رشــد کودک بــوده و در این 
راستا والدین باید الگوهای مناسب رفتاری برای 
کودک خود باشند. پس ِصرف گفتن به کودک، 
او کتاب خوان نخواهد شد و باید بعد از الگودهی 
مناســب، با برنامه ریزی و ایجاد بســتر درست 
مثل گنجاندن ساعت کتاب خوانی روزانه و تهیه 
کتاب های مورد عالقه و مناسب کودک، عادت 

کتاب خوانی را در او ایجاد کرد.
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد 
از وقفه ای که شیوع ویروس کرونا در برگزاری 
حضــوری آن ایجاد کرده بــود، امیدها را برای 
آشتی دوباره با این یار مهربان بیشتر کرده است 
و همراهی نمایشگاه حضوری و مجازی در کنار 
هم، فرصت استفاده از آن را برای تعداد بیشتری 
از هم وطنــان به وجود آورده اســت تا موجب 
توســعه و گسترش فضای کتابخوانی در جامعه 

و کودکان شود.«
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 
بیست ویکم تا سی ویکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با 
شعار »با کتاب سالمتیم« در دو بخش حضوری 
در مصالی امام خمینی )ره( و مجازی در سامانه 

ketab.ir برگزار می شود.

کپســول فضایی »اســتارالینر« که در روز 
جمعه به ایستگاه فضایی بین المللی متصل 
شــد با خود شــگفتی های زیادی به همراه 
داشت و فضانوردان حاضر در این ایستگاه نیز 
تصاویر خیره کننده ای از این کپسول فضایی 

و همراهان آن منتشر کرده اند.
رســیدن یک فضاپیمای کامــاًل جدید به 
ایســتگاه فضایی اتفاقی نیست که هر روز 
پیش بیاید بنابراین فضانوردان مشتاقانه در 

حال تماشای لحظه ورود آن بودند.
اولیــن فضاپیمای بدون خدمــه »بوئینگ 
استارالینر«، شــب هنگام جمعه ۲۰ مه )۳۰ 
اردیبهشت( به ایســتگاه فضایی بین المللی 
متصل شد و خدمه حاضر در ایستگاه فضایی 
این لحظه را با جزئیاتی دیدنی ثبت کردند. 
مأموریت »اســتارالینر »که »آزمایش پرواز 
مــداری OFT(»۲-۲( نــام دارد، یک پرواز 
آزمایشــی حیاتی است تا مشخص شود که 
آیا این تاکســی فضایی تجاری آماده ارسال 
فضانوردان به ایستگاه فضایی هست یا خیر.

 Samantha(»کریســتوفورتی »ســامانتا 
Cristoforetti( از آژانس فضایی اروپا که در 
ماه آوریل با کپسول »کرو دراگون«  شرکت 
اســپیس ایکس به ایستگاه فضایی رسید در 

توییتی نوشت: استارالینر خوش آمدی!
او عکس های خیــره کننده ای از فضاپیمای 
»استارالینر« بر فراز زمین آبی ما ثبت کرد و 

آنها را در توییتر به اشتراک گذاشت.
از عکس های »کریســتوفورتی«،  دو مورد 
اســتارالینر را در حــال نزدیک شــدن به 
ایستگاه فضایی بین المللی نمایش می دهد و 
دو عکس دیگر، این کپسول فضایی تجاری 
را پس از اتصال بــه درگاه ماژول هارمونی 

ساخت ایاالت متحده نمایش می دهد.
تصویر دیگری نیز از استارالینر وجود دارد که 
در آن این فضاپیما به سختی دیده می شود. 
این تصویر در آغاز عملیــات اتصال در روز 
جمعه ثبت شد، زمانی که »استارالینر« تنها 

یک نور کوچک در تاریکی وسیع فضا بود.
» کریستوفورتی« در زمان انتشار این عکس 
نوشت: او اینجاســت! فعاًل فقط یک نقطه 
کوچک اســت، اما به زودی او درب خانه ما 

را خواهد زد.
او ایــن عکس هــا را در حالــی ثبت کرد 
کــه دو فضانورد ناســا با نام هــای »کیل 
لیندگــرن«)Kjell Lindgren( و »رابــرت 
نزدیک  مراقب   )Robert Hines(»هاینــز
شدن این فضاپیما به ایستگاه بودند تا مطمئن 
شــوند این فرآیند طبق برنامه پیش می رود. 
»هاینز« پــس از اتصال موفقیــت آمیز به 
بخش کنترل مأموریت گفت: »استارالینر« 

در جلوی ایستگاه فضایی جلوهٔ زیبایی دارد.
 Sergey(»کورســاکوف »ســرگئی 
Korsakov(، فضانورد روسی نیز عکس های 
خیره کننده ای از »استارالینر« ثبت کرد. او در 

توییتر خود نوشت: آفرین، استارالینر!
اما این تصاویر زیبا تنها شگفتی هایی نبودند 
که »اســتارالینر« با ســفر خود به ایستگاه 

فضایی رقم زد. این فضاپیما یک مانکن برای 
ادای احترام به یکی از نمادهای پویش های 
فمینیســتی و یکی از مبارزان جنگ جهانی 

دوم را با خود به فضا برده است.
باقی  و  »کورســاکوف«  »کریستوفورتی«، 
»اکسپدیشــن 6۷«  مأموریت  هفت خدمه 
در ایســتگاه فضایی بین المللی، فضاپیمای 
»استارالینر« را برای اولین بار در روز شنبه 
افتتاح کردنــد. این فضاپیما ۵۰۰ پوند )۲۲۷ 
کیلوگرم( لوازم و تجهیزات برای فضانوردان 

با خود به فضا برده بود.
 )Rosie the Riveter(»پرچ کــن »رزی 
یکی از نمادهای جنبش های فمینیستی و از 

مبارزان جنگ جهانی دوم بود.
 Rosie the« بــه  اکنــون  کــه  او 
موشک(  هدایت کننده  Rocketeer«)ُرزی 
تغییر نام داده، به صورت یک مانکن فضانورد 
هفته گذشــته در حالی کــه روی صندلی 
فرماندهی اســتارالینر نشسته بود، به سمت 

ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کرد.
هدف از ارسال او چه بود؟ ��

هدف از ارسال او تأیید توانایی »استارالینر« 
برای انجــام پروازهای فضایی دارای خدمه 
و احتمااًل شکســت اسپیس ایکس در ارسال 
خدمه به ایســتگاه فضایی بین المللی بوده 

است.
این اولین پــرواز »ُرزی« با بوئینگ نبود. او 
در ماه ژوئن ســال ۲۰۲۱ به آسمان رفت و 
اطالعات مهمی را در طول ســفر خود ارائه 

داد.
 Melanie(»در آن زمــان »مالنــی وبــر
Weber(، سرپرســت زیرمجموعــه اقامت 
خدمــه و بــار در برنامه تجــاری خدمه در 
بیانیه ای گفت: او یک دستگاه آزمایشی ۱8۰ 
پوندی )8۱.6 کیلوگرمی( با رنگ پوست تیره 
اروپایی اســت که قرار است نماینده متوسط 
ابعاد انسان ها در قد و وزن باشد. اولین پرواز 
»ُرزی« صدهــا نقطــه داده در مورد آنچه 
فضانوردان در طول پروازهای فضایی تجربه 
می کنند، ارائه کرد و این بار او به حفظ مرکز 
ثقل »استارالینر« در هنگام صعود، اتصال، 
جدا شدن از ایستگاه و فرود بر زمین کمک 

خواهد کرد.
»وبر« افزود: حتی خودرویی که شــما با آن 
رانندگی می کنید باید مرکز ثقل خود را حفظ 

کند، در غیر این صورت ممکن است واژگون 
شود.

»رزی« همچنیــن در آن زمان نمادی برای 
حضور زنان در فضا بود.

»وبر » می گوید: زنــان در صنعت هوافضا 
پیشــرفت های بزرگی داشته اند، و امیدواریم 
کــه »رزی« انگیزه ای بــرای ورود هر چه 

بیشتر آن ها به این صنعت باشد.
رزی اولیــن بار چه زمانی مــورد توجه قرار 

گرفت؟
تصویــر »رزی« که در طول جنگ بســیار 
محبــوب بود، توســط تصویرگــری به نام 
 ،)Norman Rockwell(»راک ول »نورمن 
روی جلــد مجلــه »ســتردی ایونینــگ 
پست«)Saturday Evening Post( در روز 
۲۹ مه ســال ۱۹۴۳ منتشر شد. این تصویر 
زنی عضالنــی را به تصویر می کشــید که 
لباسی سرهمی پوشیده و مدال های افتخار بر 
یقه داشت. او مچ بندی چرمی به دست کرده 
و آستین هایش را باال زده بود و یک ابزار پرچ 
در دست گرفته بود و همزمان یک ساندویچ 
می خورد و روی ظرف ناهارش کلمه »رزی« 

نوشته شده بود.
کمی بعد، این ایده مشهور شد و روزنامه ها در 
همه جا شروع به چاپ داستان های واقعی در 
مورد زنانی کردند که به دلیل کمبود نیروی 
کار ناشــی از جنــگ در صنایعی که تحت 

سلطه مردان بودند، کار می کردند.
دولت از محبوبیت »رزتی پرچ کن« استفاده 
کرد و یک کمپین اســتخدامی به همین نام 
آغاز کــرد. این کمپین میلیون هــا زن را از 
خانه ها بیرون آورد و آنها را وارد بازار کار وارد 
کرد. تا به امروز، این کمپین هنوز به عنوان 
موفق ترین کمپین تبلیغاتی دولتی تاریخ در 

نظر گرفته می شود.
دیــدن اینکه این نماد فمینیســتی محبوب 
برای یک هدف مفید دوباره استفاده می شود، 
بسیار خوب است. این کار فرصت های زیادی 
برای »رزی« و به طور کلی برای زنان ایجاد 

می کند.
»ُرزی« تنهــا شــخصیت محبوبی نبود که 
در این ســفر به فضا رفت. مــورد دیگری 
که »اســتارالینر« با خود برد عروســکی از 
 Kerbal(»شخصیت »برنامه فضایی کربال
Space Program( که یک شبیه ساز پرواز 

فضایی چند سبکی اســت و توسط شرکت 
اسکواد برای ویندوز، سیستم عامل مک ۱۰، 
لینوکس، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و 

کنسول وی یو )wii u( ساخته شده است.
زمانی که خدمهٔ حاضر در ایســتگاه فضایی 
در فضاپیمــا را باز کردند با یک عروســک 
مخملی که در کنار مانکن آزمایشــی شناور 
 Jebediah« بود روبه رو شدند. این عروسک
Kerman« بود کــه یکی از چهار فضانورد 
اصلــی برنامــه فضایی کربال موســوم به 

»Kerbonauts« است.
»یوری گاگارین«، فضانورد روسی در اولین 
سفر انســان ها به فضا یک عروسک با خود 
به درون فضاپیما بــرد و از آن زمان همراه 
بردن عروسک در سفرهای فضایی تبدیل به 
یک سنت شده است. این عروسک ها ورود 
به شرایط ریزگرانش را با شناور شدن نمایش 

می دهند.
بر موشک  فضاپیمای »استارالینر«  ســوار 
»اطلس V«،   عصر پنجشــنبه ۱۹ مه بدون 
خدمه به فضا پرتاب شد تا ماموریتی موسوم 
-OFT(»۲ بــه »آزمایش پــرواز مــداری

۲( را آغــاز کند. حدود ۲۲ ســاعت پس از 
پرتاب، »اســتارالینر« فرآیند نزدیک شدن 
به ایســتگاه فضایی بین المللی را آغاز کرد 
و ســرانجام ایــن فضاپیما در ســاعت ۲۰: 
۲8 به وقت منطقه زمانی شــرقی )۰۴: ۵8 
بامداد شــنبه به وقت ایران( به درگاه ماژول 
»هارمونی«)Harmony( در ایستگاه فضایی 
متصل شــد. فضاپیمای بوئینگ و ایستگاه 
فضایــی در فاصلــه ۲۷۰ مایلــی )۴۳۴.۵ 
کیلومتــر( بر فراز اقیانــوس هند با یکدیگر 

مالقات کردند.
البته ســفر این فضاپیما خالــی از چالش 
نبوده است. مقامات ناسا و بوئینگ در روز 
پنجشــنبه در یک کنفرانس خبری پس از 
پرتاب اعالم کردند که یکی از رانشــگرها 
در حین مرحله سوختن حیاتی در مدار،  ۳۱ 
دقیقه پس از پرتاب دچار نقص شده است. 
رانشگر پشــتیبان برای جبران این مشکل 
فعال شــد؛ اما پیش از اتمام کار با شکست 
رو به رو شد و در نهایت یک پشتیبان سوم 
فعال شــد و »اســتارالینر« توانست برای 
اتصال با ایســتگاه فضایی در مدار مناسب 
قرار بگیرد. مشکل دیگری نیز در دستگاهی 
که وظیفه خنک کــردن فضاپیما را دارد، 
بروز کرد. این دســتگاه در ابتدا به کندی 

شروع به کار کرد.
نماینــدگان بوئینگ در بیانیــه خود گفتند: 
تیم هــای کنترل پرواز به کســب اطالعات 
بیشــتر در مورد این وســیله نقلیه و نحوه 

عملکرد آن در فضا ادامه می دهند.
بوئینگ در حال حاضر قصد دارد کپســول 
اســتارالینر را در روز ۲۵ مه )چهارم خرداد( 
در نیومکزیکو فرود بیاورد، اما ناسا و بوئینگ 
گفته اند که زمان فرود و تاریخ حرکت آن از 
ایستگاه فضایی ممکن است بسته به شرایط 

آب و هوایی با تأخیر احتمالی روبه رو شود.

کپسول فضایی »استارالینر« شگفتی های زیادی به همراه داشت

داستان ماجراجویی »استارالینر«

گریه نوزاد چه زمانی کاهش می یابد؟
پژوهشگران دانمارکی، دو مدل ریاضی ابداع کرده اند که ایده های 

کنونی مربوط به کاهش گریه نوزاد را به چالش می کشند.
 به نقل از ســاینس دیلی، اگر پدر و مادری هستید که در مورد 
توقف گریه نوزاد خود در گوگل جستجو می کنید، یک پژوهش 

جدید می تواند به شما پاسخ دهد.
بسیاری از بازدیدکنندگان گوگل، شما را به یک پژوهش قدیمی 
ارجاع می دهند که نتیجه می گیرد گریه نوزادان معمواًل در حدود 
6 هفتگی به اوج خود می رسد، پس از آن به صورت قابل توجهی 

کاهش می یابد و پس از سه ماه در سطح پایینی ثابت می شود.
والدین ممکن اســت با مراجعه به این روند که معمواًل با عنوان 
»منحنی گریه« شــناخته می شود، انتظار داشته باشند که نوزاد 
پس از اوج ابتدایی گریه، با شــدت کمتری گریه کند. با وجود 
این، یک پژوهش جدید که در دانمارک انجام شده است، الگوی 
منحنی گریه را با ادغام داده های به دســت آمده از ۱۷ کشــور 

گوناگون به چالش می کشد.
»کریستین پارسونز« )Christine Parsons(، پژوهشگر بخش 
 )Aarhus University( »پزشــکی بالینی »دانشــگاه آرهوس
دانمــارک، گفت: ما دو مدل ریاضی ابداع کرده ایم که داده های 
موجود را به طور منطقی نشان می دهند. هیچ کدام از آنها نشان 
نمی دهنــد که مدت زمان گریه پس از پنج هفته به میزان قابل 
توجهی کاهش می یابد. در حالی که این همان چیزی است که 
در نمودارهایی که به والدین ارائه می شوند، وجود دارد. داده های 
موجود نشان می دهند که گریه همچنان بخش مهمی از کارنامه 

بسیاری از نوزادان پس از 6 ماهگی است.
کاربرد گسترده منحنی گریه ��

پژوهشگران در این پروژه، داده هایی را از ۵۷ مقاله پژوهشی در 

سراسر جهان جمع آوری کرده اند که والدین در آنها، میزان گریه 
نوزادان خود را طی روز ثبت کرده اند.

الگوی عــادی گریه در منحنی گریه کــه والدین اغلب به آن 
مراجعه می کنند، براساس یک پژوهش آمریکایی در سال ۱۹6۲ 
ارائه شده است که تنها بر ۱۲ هفته نخست زندگی نوزاد تمرکز 

دارد.
 ،)Arnault-Quentin Vermillet( »آرنو کوئنتیــن ورملــت«
پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: این نموداری است که اغلب به 
والدین جدید ارائه می شود. اگر عبارت »گریه نوزاد« را در گوگل 
جستجو کنید، تصاویر زیادی از این نمودار خاص خواهید دید. ما 
باور داریم که مدل سازی همه داده های موجود، کار جالبی خواهد 
بود و قصد داریم آزمایش کنیم که آیا این داده ها با منحنی گریه 

اصلی سازگار هستند یا خیر.
یک روش مهم برای پزشکان ��

گریه یکی از نخســتین راه های ارتباطی است که نوزادان برای 
جلب توجه والدین خود از آن اســتفاده می کنند. رشد شناختی و 
عاطفی نوزاد زمانی تحریک می شود که والدین به سیگنال های 

کودک، واکنش مناسبی نشان دهند.
اگر والدین جدید نگران گریه بیش از اندازه نوزاد خود باشــند، 
اغلب از سیســتم مراقبت های بهداشــتی کمک می گیرند. به 
گفته »پارسونز«، به همین دلیل مهم است که هم متخصصان 
مراقبت های بهداشــتی و هم والدین، درک درست و دقیقی از 

الگوهای عادی گریه نوزادان داشته باشند.
وی افزود: این موضوع مخصوصاً برای پزشکان مهم است؛ زیرا 
وظیفــه آنها کمک کردن، حمایت کــردن و برآوردن انتظارات 
والدین نگران است. مهم است که پزشکان داده های به روزی را 

در مورد گریه طبیعی نوزاد داشته باشند تا بتوانند به بهترین شکل 
از والدین جدید حمایت کنند.

تنوع الگوهای گریه ��
یک تعریف پرکاربرد برای گریه بیش از اندازه، زمانی اســت که 
نوزاد بیش از سه ساعت در روز و بیش از سه روز در هفته گریه 
کند. در 6 هفته نخست پس از تولد، گریه بیش از اندازه بین ۱۷ 

تا ۲۵ درصد از نوزادان تخمین زده شده است.
پژوهشــگران دانشــگاه آرهوس، دو مدل جدید را برای الگوی 
گریه نوزاد طراحی کرده اند. یکی از آنها، اوج گریه نوزاد را پس از 
چهار هفته نشان می دهد. مدل دوم نشان می دهد که نوزادان در 
هفته های نخست، زیاد و در سطح ثابتی گریه می کنند و پس از 
آن، سطح پایین می آید. با وجود این، هیچ کدام از مدل ها کاهش 

شدید را نشان نمی دهند.
به گفته »پارسونز«، یکی دیگر از یافته های قابل توجه پژوهش 
حاضر این است که الگوهای گریه در نوزادان کشورهای مختلف 
چقدر متفاوت هستند. به عنوان نمونه، »پارسونز« خاطرنشان کرد 
که داده های محدود کنونی نشان می دهند کودکان کشورهایی 
مانند هند، مکزیک و کره جنوبی کمتر از کودکان کشــورهای 

انگلیسی زبان مانند آمریکا، انگلستان و کانادا گریه می کنند.
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نقد روز

در پی وعده اختصاص سهام
 به دهک های پایین؛

آقای مخبر، از کدام سهام حرف 
می زنید؟

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به حذف نشدن 
یارانه نــان و دارو، از واریز کمک هزینه ها پیش از 
آزادسازی قیمت ها و درنظر گرفتن سبد سهام برای 

دهک های پایین خبر داد.
بنابر اعالم محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، 
یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی شود. برای 
نان ســنتی یارانه ای در نظر گرفته شــده که طبق 
مصوبه مجلس باید به صورت کاالبرگ الکترونیکی 
پرداخت شــود و برای کاالهای اساســی دیگر نیز 
مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت ها 

جبران شود.
به گفته وی، اقشار با درآمد باالتر، بخشی از هزینه 
تأمین این کاالها را پرداخت می کنند، اما اقشار نیازمند 
و کم درآمد به طور کامل از این کمک هزینه ها بهره 
می برند و پولی که به آنها تعلق می گیرد، آرامش آنها 
را تأمین می کند. کمک هزینه ها قبل از آزادســازی 
قیمت ها به حساب سرپرســتان خانوار واریز خواهد 
شــد. در کنار این تمهیدات برای دهک های پایین، 

سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
اظهارات مخبر مبنی بر اختصاص ســبد ســهام به 
دهک های پایین جامعه در حالی مطرح می شود که 
منابع آن هنوز مشخص نیست و معاون اول رییس 
جمهور به جزییات این موضوع اشــاره نکرده است. 
از ســوی دیگر، طرح اختصاص سهام به مشموالن 
جامانده از ســهام عدالت نیز، همچنان در هاله ای از 
ابهام قرار دارد و به گفته بسیاری از مسئوالن دولت، 
ســهام کافی برای اختصاص به مشــموالن وجود 
نــدارد. با توجه به این موضوع و نبود ســهام کافی 
برای عرضه به عموم، این پرســش مطرح می شود 
که معاون اول رییس جمهور از کدام سهام صحبت 

می کند؟
از ســوی دیگر، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، 
دولت برای جبران کسری بودجه خود باید اقدام به 
واگذاری سهام شرکت های دولتی در از طریق بازار 
سرمایه کند. این در حالی است که با وجود ظرفیت 
قابل توجهی که در سهم های متعلق به دولت وجود 
دارد، این موضوع هنوز با موانعی مواجه بوده و تجربه 
واگذاری های پیشین )باقیمانده سهام دولت در برخی 
بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های خودرویی، 
فوالدی و...( تنها به ضرر و زیان ســهامداران منجر 

شده است.

نایب ریس مجلس:
پرداخت تسهیالت وضعیت 

اقتصادی را سامان می بخشد 

نایب رییس مجلس شــورای اســالمی از پرداخت 
نشدن تســهیالت به صنایع تولیدی توسط بانک ها 
انتقاد کــرد و گفت: بانک ها متاســفانه از پرداخت 
تسهیالت سینه خالی می کنند و این در حالی است 
که یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصادی پرداخت 
این تسهیالت است.به گزارش تسنیم، علی نیکزاد 
اظهار داشــت: ضعف مدیران اســتانی در پیگیری 
نکردن جــذب اعتبارات ملی قابل قبول نیســت و 
باید در این زمینه با ورود مســئولیت پذیرانه مدیران 
استانی در این عرصه شاهد تحقق اهداف مورد نظر 
در این زمینه باشــیم که ایــن امر به نوبه خود حائز 
اهمیت و اساسی است.نماینده مردم اردبیل، سرعین، 
نمین و نیر در مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: 
متاسفانه وزیر سابق میراث فرهنگی اختصاص اعتبار 
۱6 میلیــارد تومان را به مرمت بازار اردبیل داده بود 
کــه ریالی از این اعتبار به اســتان اختصاص نیافته 
است.نایب رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
بانک ها متاســفانه از پرداخت تسهیالت سینه خالی 
می کنند در حالی که امری الزم و ضروری اســت 
تا برای بهبود وضعیت اقتصادی تدابیری اندیشیده 
شود تا بتوانیم با پرداخت تسهیالت برای واحدهای 
صنعتی و تولیدی شــرایط مناســب اقتصادی را در 
سطح استان فراهم کنیم.نیکزاد تصریح کرد: منابع 
اقتصادی استان اردبیل در مقایسه با سایر استان ها 
تفاوت محرزی را نشان می دهد و باید قانون منابع و 
مصارف حذف شود تا نسبت به پرداخت تسهیالت 
مشکلی باقی نماند.وی اظهار کرد: ۱۰ هزار و 6۰۰ 
میلیارد تومان بودجه ســاالنه برای اســتان در نظر 
گرفته شــده که هشــت هزار میلیارد تومان از آن 
برای حقــوق و مزایا و دو هزار میلیــارد تومان نیز 
برای کارهای عمرانی در نظر گرفته شده است.نایب 
رییس مجلس شورای اســالمی ادامه داد: مشکل 
مالیات اصناف را نیز با جدیت پیگیری می کنیم چرا 
که در غیر این صورت اجحاف بزرگی در حق استان 
اردبیل انجام می شود و باید نسبت به آسیب شناسی 

قانون نظام صنفی پرداخته شود.

یادداشت

سمت و سوی دالر

 در طی هفته گذشــته کشــورهایی مانند ترکیه و 
امارات تعطیالت طوالنی مدتی را به مناســبت عید 
فطر داشته اند. از ســوی دیگر نیز با افزایش حجم 
مسافران، تقاضا برای ارز بیشــتر شده؛ با این حال 
به طور کلی تغییرات اساسی که نرخ ارز به آن وابسته 
است مانند فاکتورهایی چون اخبار سیاسی مثبت و 
منفی، تراز مثبت تجاری، افزایش فروش نفت، تزریق 
ارز توسط بانک مرکزی، افزایش فروش، کاهش نرخ 
بازارســاز و... تغییری نکرده است، در نتیجه به دنبال 
این شرایط پیش بینی می شود بازار شاهد نوسانات 
شدیدی نخواهد بود، به طوری که دالر در کانال ۲8 
هزار تومان اندکی ثبات و البته عدم کاهش قیمت را 

تجربه خواهد کرد.
نوســان قیمت دالر در یک کانال، نشان دهنده این 
است که بازار سازان می خواهند نرخ این اسکناس را 
روی قیمتی مشخص در کانال مشخص وارد کنند 
و از طرفی نیز با افزایش کم، شوک قیمت را خنثی 
کرده و نرخ را ثابت نگــه دارند. در نتیجه گویا نظر 
بازارسازان ماندگاری نرخ ارز در کانال ۲8 هزار تومان 

است.
 یکی از اتفاقات خوبی که در طی چند روز گذشته رخ 
داده، فرصت ۳ ماهه بانک مرکزی به مردم است، با 
ایــن هدف که مردم بتوانند ارزهای خود را وارد بازار 
کنند. اما مشــکل این تصمیم آن است که زمانیکه 
ارز بــرای مثال در بازار آزاد در کانال ۲8 هزار تومان 
اســت، فروش آن با نرخ صرافی های رسمی سبب 
ایجاد ضرر برای مردم شده و رغبت را برای فروش 
دالر کاهش می دهد. اگر بنا بر این است که مشوقی 
برای مردم بگذاریم، این مشوق باید بر مبنای قیمت 
واقعی بازار باشد تا رغبت برای فروش ارز یا کاال را 
ایجاد کند. در نتیجه این معضل عملی شدن بازگشت 
ارز مردم به بازار را با ابهام و این سؤال روبرو می کند 
که آیا این اتفاق شــدنی هست یا خبر؟ و یا اینکه تا 
چه اندازه ممکن اســت موفق عمل کند؟ در چنین 
موقعیتی سپرده کردن ارز راه حل مناسب تری به نظر 
می رسد، اما مسئله ای که در اینجا مطرح می شود نیز 
آن است که آیا مردم هر زمان که بخواهند می توانند 
ارز خود را بــاز پس بگیرند؟ چراکــه پیش از این، 
این اتفــاق رخ داده و مردم در این رابطه دغدغه مند 

هستند.
*رییس سابق کانون صرافان  

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
منابع نباید در سازمان بورس بلوکه شود 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسات 
مستمر و متعددی که با نمایندگان سازمان بورس و 
اوراق بهادار و دســتگاه های اجرایی داشتیم بر عمل 
به مّر قانون مجلس یعنی واریز ســودهای رســوب 
شده شــرکت های بورسی به حساب ســهامداران 
تاکید شــد که در حال حاضر بخشی از این موضوع 
اجرایی شــده است.به گزارش خانه ملت؛ محمدرضا 
پور ابراهیمی داورانی با بیان اینکه سودهای رسوب 
شده شــرکت های بورسی به حساب ســهامداران 
واریز می شــود، گفت: در جلسات مستمر و متعددی 
که با نمایندگان ســازمان بــورس و اوراق بهادار و 
دستگاه های اجرایی مرتبط به این بخش داشتیم، بر 
عمل به مّر قانون تاکید شــد.نماینده مردم کرمان و 
راور در مجلس شورای اسالمی افزود: هر عددی که 
به عنوان سود به افراد اختصاص پیدا می کند، از یک 
سو طبق قانون تجارت نباید در شرکت بورسی بماند 
و از سوی دیگر نیز منابع نباید قبل از اینکه به دست 
افراد برسد، در سازمان بورس بلوکه شود.این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: هرچند براساس 
گزارش های ارائه شده بخشی از این موضوع اجرایی 
شده اما اجرای آن هنوز کامل نیست و باید اقدامات 

الزم برای اجرای صددرصدی آن انجام شود.

عضو هیات عامل صندوق توســعه ملی با 
اعالم اینکه این صندوق در ازای ســود از 
پیش تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری 
۱۲ هزار میلیاردتومانی در بازار سهام اقدام 
کرده و در پایان دوره پنج ســال می تواند 
پول خود را برداشت کند، گفت: صندوق با 
مجوزی که اخیراً صادر شده، در حال آماده 
سازی جهت ورود مستقیم و گسترده برای 
سرمایه گذاری جدید در بازار سرمایه است 
که از قراردادهای قبلی متفاوت خواهد بود.

به گزارش ایسنا؛ علیرضا میرمحمدصادقی 
عضــو هیات تعامــل و معــاون بانکی و 
اعتباری صندوق توســعه ملی جزییاتی از 
جریان ســرمایه گذاری ۱۲ هــزار میلیارد 
تومانی در صندوق تثبیت بازار ســرمایه و 
جریان مجوز سرمایه گذاری های جدید در 

بورس را تشریح کرد.
این مقام مســئول در صندوق توسعه ملی 
با اشــاره به این که مصوبــه ورود به این 
ســرمایه گذاری، در راستای حمایت از بازار 
سرمایه بوده است، توضیح داد: با توجه به 
تالطمی که در مقطعی در بازار ســرمایه 
ایجاد و بحث سرمایه گذاری یک درصدی 
از منابــع صندوق توســعه ملی پیش آمد، 
طبق محاســبات صورت گرفته بر مبنای 
منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل 
ریالی ۵۱۰ میلیون دالر به صورت تدریجی 
در بازار ســهام سرمایه گذاری شود که این 
مبلغ به نرخ ســامانه معامالت الکترونیک 
)ETS( حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

بانک مرکزی بدون هماهنگی به بورس پول  ��
داد

وی با اشــاره به این کــه در آذرماه ۱۳۹۹ 
اولیــن پرداخت بــه مبلــغ ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان انجام شــد، گفت: امــا در ادامه به 
دلیل برخی مســائل از جمله اســتنباط از 
مصوبه و مشخص نبودن محل منابع قابل 
پرداخت، واریز متوقف شــد. درنهایت در 
اردیبهشت ماه سال گذشته با مصوبه هیاتت 

امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ سود 
و مبلغ مشــخص شــد، بانک مرکزی نیز 
حــدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع 
صندوق توســعه ملی را به صندوق تثبیت 
بازار تزریق کرد که چون بدون هماهنگی با 
صندوق توسعه ملی بود، برای این پرداخت، 

قراردادی بین طرفی منعقد نشد.
قرارداد امضا نکردند ولی پول دادیم ��

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در دی ماه 
سال گذشته در مورد اینکه میزان پرداخت 
ماهانه و اینکه از محل بازگشت تسهیالت 
پرداختی و طلب صندوق توســعه ملی از 
سازمان امور مالیاتی باشد، توافق شد، گفت: 
با اینکه قرارداد قبلی هنوز از سوی صندوق 
تثبیت بازار امضا نشده بود، صندوق توسعه 
ملی برای نشان دادن پایبندی به تعهدات 
خود، پرداخــت 6۵۰ میلیارد تومانی در ۲6 
دی مــاه انجام داد ولی با توجه به اختالف 
نظرهایی کــه وجود داشــت، روند واریز 
اقساط، مدتی متوقف شــد تا اینکه اخیراً 
طی مذاکرات صورت گرفته، مسائل حل و 

فصل و پرداخت از سر گرفته شد.
پایان  �� تا  دیگر  قسط  دو  پرداخت  احتمال 

اردیبهشت
وی با اشاره به پرداخت دو قسط 6۵۰ میلیارد 

تومانی به صورت یکجا به صندوق تثبیت 
بازار که در اوایل اردیبهشت ماه انجام شد، 
افزود: بر این اســاس ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
بــه صندوق تثبیت بازار پرداخت شــد که 
امیدواریم تا پایان اردیبهشــت ماه دو قسط 

دیگر پرداخت شود.
پرداخت ۸۰۰۰ میلیارد دیگر؛ احتماالً تا یک  ��

سال آینده
به گفته این عضــو هیاتت عامل صندوق 
توسعه ملی تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان از 
رقم پیش بینی شــده ۱۲ هزار میلیاردی از 
سمت صندوق توســعه ملی به بازار سهام 
تزریق شده اســت و 8۰۰۰ میلیارد تومان 
دیگر نیز به صورت اقســاط 6۵۰ میلیارد 
تومانی پرداخت خواهد شــد که احتمااًل تا 

یکسال آینده تکمیل می شود.
منفعت این سرمایه گذاری چیست؟ ��

وی در رابطــه با اینکه این تزریق پول چه 
منفعتی برای صندوق توســعه ملی دارد و 
ســرانجام این ۱۲ هزار میلیارد تومان چه 
خواهد شد، یادآور شد: این مبلغ به صورت 
قرارداد پنج ســاله و در چند قرارداد پیش 
بینی شده است که قابلیت تمدید دارد؛ به 
طوری که هر 6۵۰ میلیارد تومان قراردادی 
جداگانــه دارد و از زمان انعقاد، پنج ســال 

بعــد سررســید خواهد شــد. در ازای این 
سرمایه گذاری نیز ســود ثابت شده ای در 
اختیار صندوق توسعه ملی قرار می گیرد و 
ما می توانیم در پایان دوره، ســرمایه اولیه 
را برداشــت کنیم.معاون بانکی و اعتباری 
صندوق توســعه ملی در رابطــه با میزان 
ســودی که این صندوق از سرمایه گذاری 
۱۲ هزار میلیاردی در صندوق تثبیت بازار، 

دریافت خواهد کرد پاسخی ارائه نکرد.
سود تثبیت نشده از شروط سرمایه گذاری است ��

میرمحمد صادقی همچنین با بیان این که 
صندوق توسعه ملی مایل به سرمایه گذاری 
در بازار سهام البته به شرط سود تثبیت نشده، 
اســت گفت که صندوق مایل اســت به 
صورت مشــارکت با صندوق تثبیت بازار و 
یا مســتقل، در بازار سهام سرمایه گذاری و 
با سازو کار مشخص عملیات گسترده ای در 

این بازار داشته باشد.
عملیات مستقیم در راه بازار ��

وی در این رابطه به مصوبه ســال گذشته 
هیاتت امنای صندوق توســعه ملی اشاره 
و توضیح داد: بر این اســاس می توانیم به 
جای سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار، 
از این طریق، سرمایه گذاری مستقیم داشته 
باشــیم؛ به طوری که صندوق توسعه ملی 
صرفاً پول را در اختیار صندوق تثبیت بازار 
قرار ندهد بلکه در کنار آن عملیات شــبه 
کارگزاری و یا خرید و فروش ســهام را با 
نظارت خود داشته باشد. در این حالت سود 
از قبل تعیین نمی شــود و صندوق توسعه 
ملی ریسک نوسان قیمت سهام را پذیرفته 
و خود جهت حمایت از بازار ســرمایه وارد 

می شود.
این مقام مســئول در صندوق توسعه ملی 
یادآور شد که ســازوکار الزم جهت ورود 
صندوق توســعه ملی برای سرمایه گذاری 
در بازار ســهام در حال تدوین است ولی تا 
نهایی شدن آن، به روند سپرده گذاری نزد 
صندوق تثبیت بازار سهام ادامه خواهد داد.

جزییات سرمایه گذاری ۱2 هزار میلیارد تومانی 
در صندوق تثبیت بازار سرمایه

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تشریح کرد؛

بانک ها در زمان برداشت، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند
روابط عمومی بانک مرکزی؛

اغلب مدیران ارشد بیمه ای، کوچک ترین تجربه ای ندارند
مدیرکل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی؛

از تاریخ ۱۰ اردیبهشــت ۱۴۰۱ هنگامی که ســپرده گذاری 
با تحویل اســکناس ارز انجام شــده باشد، بانک سپرده پذیر 
در صورت درخواســت سپرده گذار، مکلف و متعهد به عودت 
همان نوع ارز اسکناس به مشتری بوده و عالوه بر این سود 

سپرده ارزی نیز باید به صورت نقدی پرداخت شود.
به گزارش تســنیم، از جمله خدمــات ارزی بانک ها اخذ و 
نگهداری ســپرده های ارزی از مشتریان است که مجوز این 
خدمــت در آغاز فعالیت ارزی بانک های عامل به آن ها اعطا 
می شود که ضوابط و مقررات موضوع سپرده پذیری ارزی در 
بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه های موردی 

بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.
بر این اســاس و در راســتای ایجاد اطمینــان کافی برای 
سپرده گذاران ارزی در شــبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت 
سپرده گذاری توسط بانک ها نزد بانک مرکزی، وفق مقررات 
و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی موارد ذیل مورد 

تاکید قرار گرفته است:
۱ـ  بانک های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط 

مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند.

بــه عبارت دیگــر در صورتی که ســپرده گذاری با تحویل 
اسکناس ارز انجام شده باشــد، بانک سپرده پذیر در صورت 
درخواست سپرده گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز 
اسکناس بوده و عالوه بر این سود سپرده ارزی آن نیز باید به 

صورت اسکناس ارز پرداخت شود.
۲ ـ بانک ها مکلف شــده اند هنگام ســپرده پذیری ارزی از 
مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، 
نحوه وصول ارز از مشــتری )اسکناس(، تعهد به بازپرداخت 
ارز به اســکناس، پرداخت ســود به صورت اسکناس را قید 
کنند. در این ارتباط شایان ذکر است در صورت سپرده گیری 

ارزی به صورت اسکناس از اشخاص توسط بانک ها به نیابت 
از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده گذاری 

شده، توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
 با اطمینان خاطر ایجاد شــده برای ســپرده گذاران ارزی در 
قالب بخشنامه های ابالغی از سوی بانک مرکزی و همچنین 
خطرات زیاد نگهداری وجوه ارزی به صورت اسکناس، انتظار 
می رود که این منابع در بانک ها ســپرده گذاری و نگهداری 
شــوند تا نه تنها ریســک نگهداری فیزیکی ارز به حداقل 
ممکن برســد، بلکه متقابآل بازده مطلوب و مناسبی هم به 
واسطه ســپرده گذاری نزد بانک های عامل عاید آن ها شود. 
از ســوی دیگر برای اینکه منابع جمع آوری شــده در قالب 
این نوع ســپرده های ارزی برای بانک های سپرده پذیر بدون 
استفاده نباشد، بانک مرکزی این فرصت را برای بانک های 
عامل ایجاد کرده اســت که نه تنها هزینه های جمع آوری و 
نگهداری ســپرده ارزی را به حداقل برسانند، بلکه با استفاده 
از این فرصت ها منابــع ارزی بی مصرف نزد مردم به چرخه 
اقتصادی کشور بازگشــته و در جای خود مورد بهره برداری 

مناسب قرار گیرد.

مدیرکل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی گفت: 
بیش از 66 درصد اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه ای 

بدون هیچ سابقه ای مسئولیت گرفته اند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مهدی نمن الحسینی 
مدیرکل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی، در 
رابطه با شــرایط تعیین مدیران صنعت بیمه و دوره مدیریتی 

آن ها به سؤاالت زیر پاسخ داد:
نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره شــرکت های بیمه ای به 

چه صورت است؟
 نمن الحســینی: انتخاب مدیران طبق اساسنامه ها در مجمع 
شــرکت های بیمه ای صورت می گیرد و سهامدارن آن ها را 
انتخاب می کنند. صالحیــت مدیران پیش از انتخاب باید به 
تأیید بیمه مرکزی رســیده باشد و همچنین به امور بیمه ای 
آشــنا باشند؛ زیرا وظایف سنگینی مانند سیاست گذاری ها بر 

دوش هیئت مدیره قرار دارد.
در بســیاری از شرایط اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل را 

تعیین و بر عملکرد آن ها نظارت می کنند؛ بنابراین اشخاصی 
که معرفی می شوند، باید شرایط قید شده در آیین نامه اصل 
۹۰ کــه مطابق با نظام های تعییــن صالحیت در نظام های 
بیمه ای دنیاســت را داشته باشند. به عنوان مثال، تحصیالت 
اعضای هیئت مدیره باید مرتبط و تجربه مدیریتی هم داشته 
باشــند؛ در ایران تجارب مدیریتی در زمینــه بیمه ای برای 

اعضای هیئت مدیره نیازی نیست.
چند درصد از اعضای هیئت مدیره سابقه مدیریتی در صنعت 

بیمه دارند؟
 نمن الحسنی: طبق بررسی های صورت گرفته در مجمع های 
برگزار شــده، بیــش از 66 درصــد اعضای هیئــت مدیره 
شــرکت های بیمه ای هیچ سابقه ای در صنعت بیمه نداشتند 
و عضو هیئت مدیره شــدند؛ اما باید دارای تجربه مدیریتی و 
مدرک تحصیلی مرتبط باشند و در مصاحبه تخصصی شرکت 

کنند.
دوره مدیریتی این افراد چقدر اســت و چه وثایقی باید داشته 

باشند؟
 نمن الحســینی: دوره مدیریتی اعضای هیئت مدیره ۲ سال 
است و بیمه مرکزی در این دوره هیچ نقشی در تأیید صالحیت 
آن ها ندارد. شــرکت بیمه ای به ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی 
البدل نیاز دارند که این افراد، در مجامع بیمه انتخاب می شوند. 
اعضای هیئت مدیره در صورتی کــه به عنوان عضو اصلی 

انتخاب شوند، باید ۱۰۰ هزار سهام وثیقه داشته باشند.
برخی از مدیران فعال در شــرکت های بیمه ای عقیده دارند، 
کوتــاه بودن دوره مدیریتی مانع از ســرمایه گذاری آن ها در 
صنعت بیمه می شــود؛ به همین دلیل، ســرمایه های خود را 
وارد این حوزه نمی کنند. به طور مثال، محمد صالح چیتگران 
عضو هیئت مدیره شــرکت بیمه تعاون گفته اســت: یکی از 
چالش های اصلی مدیران ارشــد شــرکت های بیمه ای برای 
ســرمایه گذاری، طول دوره کوتاه مدیریت اســت که سبب 
می شــود برخی از مدیران ترجیح دهند تــا در بخش های با 

ثبات تر سرمایه گذاری کنند.

 کامران سلطانی زاده*

بازتاب

نگاه روز
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آیا ایران از ترکیه آب وارد می کند؟
داپ؛ برنامه جدید قدرت نمایی 

آنکارا 

محقق حوزه سیاست گذاری و دیپلماسی آب گفت: 
مقامات ترک اکنون با یک پشتوانه دیپلماسی؛ از 
آب به عنوان عامل قدرت استفاده می کنند اما به 
طور عیان از این موضوع حرفی نمی زنند تا وجهه 

بین المللی کشورشان را تخریب نکنند.
مهدی فصیحی هرنــدی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره فعالیت های ترکیه روی رود 
ارس و تبعات آن بر ایران اظهار داشــت: موضوع 
سدســازی ترکیه بحث جدیدی نیست، اما مسئله 
این اســت که افراد کمی روی آن پژوهش دارند، 
زیرا ترکیه از طرح های در حال اجرا از جمله ارس 
اطالعاتــی ارائه نمی دهد و در عین حال در ایران 
نیز مشــاهده نشــده که روی این موضوع تمرکز 
کنند، در هر حال ترکیه پروژه ای با عنوان داپ در 
شرق کشور خود در حوزه منتهی به ارس در دست 
اجرا دارد و معروف ترین پروژه ها هم سد کاراکورت 
بر یکی از سرشاخه های اصلی ارس است که روی 

آب دهی این رود تاثیر گذاشته است. 
وی افزود: در هــر حال ترکیه در حوزه ارس یک 
کشــور باالدست اســت و ایران تاکنون نتوانسته 
کاری انجام دهد، نکته دیگر اینکه مقامات ترک 
اکنون با یک پشــتوانه دیپلماسی؛ از آب به عنوان 
عامل قدرت اســتفاده می کنند اما به طور عیان از 
این موضوع حرفــی نمی زنند تا وجهه بین المللی 
کشورشــان را تخریــب نکنند، هرچنــد قانون 
بین المللــی نیز وجود ندارد که از عدم ورود آب به 

کشورهای پایین دست جلوگیری کند. 
این محقق حوزهٔ سیاســت گذاری و دیپلماسی 
آب تصریح کرد: ترکیه سعی کرده از موضوع آب 
برای پیشــرانی در حوزه سیاست خارجی استفاده 
کنــد و آب را به عنوان یک پارامتــر در روابط و 
تاثیرگذار بر قدرت قرار داده و نمی تواند آن را انکار 
کند، البته جایی هم اثری از خود باقی نمی گذارد. 
ضمن اینکه تبلیغ می کند که در زمینه توسعه پایدار 
کار می کنــد، در این بین نقص ما این اســت که 
به نظر می رسید در رودخانه های مرزی استراتژی 
مشــخصی نداریم و تاکنون بازیگران متخصصی 
نداشــته ایم، هرچند اقداماتی هم انجام شده مثال 
ما با آذربایجان در رودخانه مرزی ارســی توافقات 
خوبی داریم و سد خداآفرین مشترکا ایجاد و عامل 
همکاری شده اســت، اما در خیلی مناطق هم از 

اقدامات کشورهای باالدست غافل بوده ایم. 
وی گفت: اکنون ترکیه طرح هایی را در ارس جلو 
برده است و هیچکس اطالعاتی ندارد که چند سد 
روی آن اجرا می کند، حتی ممکن است اطالعات 
غلط ارائه دهد. بهرحال مسئله رودخانه های مرزی 
سال ها سیاســی بوده و اکنون امنیتی شده است، 
بنابراین اصل داستان رودهای مرزی عدم شفافیت 

و به اشتراک گذاری اطالعات است.
فصیحی هرندی بیان داشت: در حال حاضر ترکیه 
با همان سیاستی که گاپ را جلو می برد، با برخی 
درس آموخته هایی از اثرات بین المللی و با روکشی 
از توســعه پایدار اهداف خود را در داپ نیز دنبال 
می کند، در پروژه گاپ سیاست ترکیه تولید انرژی 
بوده و آب بــرای مصرف داخل مهار کرد و امروز 
در پروژه داپ فروش آب را دنبال می کند و در نظر 
دارد آب را تحت کنترل درآروده و به کشــورهای 
دیگر صادر کند و حتی در برخی سیاست های خود 

نیز این مسئله را اعالم کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: مشکل ما این است که بدون 
توجه و اطالع از اتفاقات باالدست؛ پایین دست را 
توسعه دادیم اصل داستان این است که با علم به 
اینکه یک باالدســتی وجود دارد و تجربه تبعات 
سدسازی روی فرات و دجله و آتاترک را داشتیم 
اقداماتی در پایین دســت داشتیم و همچنان هم 
توسعه ادامه دارد.این محقق حوزه سیاست گذاری 
و دیپلماسی آب گفت: اکنون مشخص نیست ما با 
چه ساز و کار و مکانیزمی باید با ترکیه وارد تعامل 
شــویم، ما با کشــورهایی که معاهده هم داریم 
در موضوع آب های مــرزی کاری پیش نبردیم 
و اکنون در جایی کــه معاهده ای وجود ندارد راه 
سختی در پیش داریم. وی یادآور شد: تنها مسیر 
ما این اســت که وابستگی ترکیه را بیشتر کنیم 
و در حــوزه آب از آن بهره برداری کنیم و اکنون 
راهی جز مذاکره و دیپلماسی فعال و هوشیار نیاز 
داریم، هرچند بدنه بیمار بوروکراســی ایران این 

اجازه را نمی دهد.

خربخوان

آلمان: آماده توقف خرید نفت 
روسیه هستیم

آلمان از پیشــنهاد کمیســیون اروپا بــرای اعمال 
ممنوعیت تدریجی نفت روسیه به تالفی حمله نظامی 
این کشور به اوکراین حمایت کرد.روبرت هابک، وزیر 
اقتصاد آلمان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این 
دوره گذار بــرای یافتن منابع تأمین جایگزین کافی 
اســت. با این حال وی افــزود: احتمال اختالالت با 
کنار گذاشتن نفت روسیه، همچنان وجود دارد.هابک 
گفــت: دوره گذار به حد کافی طوالنی اســت تا ما 
بتوانیم همه اقدامات احتیاطــی را برای ایجاد منابع 
عرضه جایگزین نفت روســیه در آلمان بکار ببریم. 
البته نمی توانیم در این وضعیت تضمین کنیم که هیچ 
نقصانی وجود نخواهد داشت.وی گفت: چالش اصلی، 
پاالیشگاه واقع در شودت، نزدیک مرزهای لهستان 
اســت که توسط شــرکت روس نفت روســیه ادامه 
می شود و انگیزه چندانی برای تغییر تأمین کنندگانش 
ندارد. آلمان قانونی را آماده می کند که زمینه را برای 
به دست گرفتن کنترل این تاسیسات فراهم می کند.

تصویب الیحه ضد اوپک در کمیته 
سنای آمریکا

یک کمیته ســنای آمریکا الیحــه ای را به تصویب 
رساند که راه را برای شکایت از اوپک و متحدانش به 
دلیل افزایش قیمت نفت، هموار می کند.الیحه "هیچ 
کارتل تولیدکننده یا صادرکننده نفت" )نوپک(، مورد 
حمایت ســناتورهایی نظیر چاک گریســلی و ایمی 
کلوبوچــار قــرار دارد و با ۱۷ رأی موافــق در برابر 
چهار رأی مخالف، در کمیته قضایی ســنا تصویب 
شد. جن ساکی، ســخنگوی کاخ سفید گفت: دولت 
نســبت به پیامدهای احتمالی و ناخواسته این قانون 
به خصوص در بحبوحه بحران اوکراین، نگرانی هایی 
دارد.نمونه های مشابه این الیحه در کنگره طی بیش 
از دو دهه اخیر، شکســت خورده اند. اما قانونگذاران 
آمریکایی به میــزان فزاینده ای نگران رشــد تورم 
ناشــی از باال رفتن قیمتهای بنزین شده اند. قیمت 
بنزیــن در آمریکا، بهار امســال برای مدت کوتاهی 
به باالی ۴.۳۰ دالر در هــر گالن صعود کرد.نوپک 
قانون ضدانحصارطلبی آمریــکا را تغییر می دهد تا 
مصونیت حاکمیتی که اوپک و شرکتهای نفتی ملی 
اعضای این گروه در برابر شکایتها برخوردار هستند 
را لغو کند. این الیحه باید توســط همه اعضای سنا 
و مجلس تصویب شــود و پس از امضا توســط جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به قانون تبدیل شــود.

در صورت تصویب این قانون، دادســتان کل آمریکا 
می تواند از اعضای اوپک مانند عربستان سعودی در 

دادگاه فدرال شکایت کند.

کاهش ۴۶ درصدی ظرفیت سدهای 
کشور

باشــگاه خبرنگاران جوان: میزان کل حجم آب در 
مخازن سدهای کشور به ۲6 میلیارد و ۹6۰ میلیون 
مترمکعب رسیده که حدود ۴6.6 درصد ظرفیت سدها 
خالی است.آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
نشان می دهد، با سپری شدن ۲۲۷ روز از سال آبی، 
تا ۱۷ اردیبهشت سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان کل 
حجم آب در مخازن سدهای کشــور حدود ۲6.۹6 
میلیارد مترمکعب است که نســبت به مدت مشابه 
ســال آبی گذشــته ۹ درصد کاهش نشان می دهد.

فیروز قاســم زاده مدیرکل دفتر اطالعات و داده های 
آب کشور گفت: بررســی وضعیت ورودی سدهای 
کشور نشــان می دهد که ورودی به مخازن در سال 
آبی جاری ۲۳.۵۰ میلیاردمترمکعب رســیده که برابر 
با ورودی در دوره مشــابه سال گذشته است.به گفته 
قاسم زاده میزان پرشدگی ســدهای استان تهران، 
ســد زاینده رود در اســتان اصفهان، سدهای استان 
خوزستان و ســدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در 
شــرایط فعلی به ترتیب حدود ۲۹ درصد، ۳۲ درصد، 
۵8 درصد و ۷۵ درصد است. با توجه شرایط اقلیمی 
کشــور و وضعیت ذخایر منابع آبــی، رعایت الگوی 
بهینه مصــرف در بخش های مختلف مصرف امری 

ضروری است.

وزیــر نفت با بیان اینکــه رویکرد دولت 
ســیزدهم گســترش روابط اقتصادی و 
سیاســی با کشــورهای آمریکای التین 
به ویــژه نیکاراگوئــه اســت، تأکید کرد: 
هیچ گونــه محدودیتــی بــرای ایران و 
نیکاراگوئه در زمینه توسعه روابط اقتصادی 

وجود ندارد.
جــواد اوجی در دیــدار با دنیــل اورتگا، 
رئیس جمهوری نیکاراگوئه ضمن تشــکر 
از این کشور برای مهمان نوازی از هیئت 
ایرانی گفــت: بیش از ۹ ماه از اســتقرار 
دولت ســیزدهم در ایــران می گذرد و در 
ایــن مدت تاکنــون دو هیئــت بلندپایه 
اقتصادی و سیاســی به کشور دوست و 
برادر نیکاراگوئه ســفر کرده که از اهمیت 
و عالقه ما برای ارتباط بیشــتر با کشور 
نیکاراگوئه حکایت دارد.وی با بیان اینکه 
رویکرد دولت ســیزدهم گسترش روابط 
اقتصادی و سیاسی با کشورهای آمریکای 
التین به ویژه نیکاراگوئه است، تأکید کرد: 
هیچ گونه محدودیتی برای دو کشــور در 
زمینه توسعه روابط اقتصادی وجود ندارد. 
سفر اخیر معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
به نیکاراگوئه در همین زمینه بوده است، 
برای  زیــادی  ظرفیت های  نیکاراگوئــه 
بی اثر کردن تحریم های آمریکا برای دو 
کشور دارد، ایران و نیگاراگوئه دو قلوهای 
انقالبی بر ضد امپریالیسم آمریکا هستند.

وزیر نفت با بیان اینکه مردم ایران در سایه 
تحریم هــای آمریکا طی ۴۳ ســال اخیر 
دستاوردهای بزرگی در حوزه صنعت نفت، 
کشــاورزی، هســته ای، دارویی، پزشکی 
و ... داشــته اند، افزود: امروز به لطف خدا 
و همت کارکنان صنعــت نفت در ایران 
دستاوردهای بزرگی همچون تولید روزانه 
یک میلیارد مترمکعــب گاز، فعالیت 6۵ 
واحد پتروشــیمی و ۲۵ پاالیشگاه نفت و 

گاز رقم خورده است.
اوجی به تأمین ســوخت و فرآورده های 
نفتی ونزوئال در ســال های گذشته اشاره 

کــرد و گفت: ایــران یاور کشــورهای 
آمریــکای التین به ویــژه نیکاراگوئه در 
روزهای ســخت تحریم آمریــکا بوده و 
ایران  اسالمی  هست. سیاست جمهوری 
حمایت از حفظ اســتقالل، آزادی و حق 
تعیین سرنوشت ملت ها و مداخله نکردن 
در دیگر کشورهاســت، از این رو مداخله 
بعضی از کشورها در امور داخلی نیکاراگوئه 

را به شدت محکوم می کنیم.
ایران سوخت نیکاراگوئه را تأمین می کند

وی بــا بیان اینکه در دو روز گذشــته در 
مالقــات با مســئوالن صنعــت نفت و 
کشاورزی نیکاراگوئه به توافق های خوبی 
دست یافته ایم، تصریح کرد: این توافق ها 
و قراردادها با حضور رئیس جمهوری کشور 
نیکاراگوئــه به امضــای دو طرف خواهد 
رسید. امیدواریم فصلی جدید را در روابط 
دو طرف در زمینــه صنعت نفت و دیگر 
حوزه ها شاهد باشــیم. یکی از مهم ترین 
این قراردادها تأمین ســوخت نیکاراگوئه 
به شــمار می رود.وزیــر نفت بــه اهمیت 
و افزایــش قیمــت انــرژی در بازارهای 
جهانی اشــاره کرد و ادامه داد: پیش بینی 
ما و دیگر کارشناســان حوزه انرژی این 
است که بی شــک نفت در ماه های آینده 
روندی افزایشــی خواهد داشت، به شما 
قول می دهم برای تأمین ســوخت کشور 

دوست و برادر نیکاراگوئه همه تالش خود 
را خواهیم کرد.

مشــارکت ایران، ونزوئال و نیکاراگوئه در 
ساخت پتروپاالیشگاه

اوجی با اشــاره به تکمیل مرحله نخست 
پتروپاالیشــگاه ۱۰۰ هــزار بشــکه ای 
نیکاراگوئه با سرمایه گذاری کشور ونزوئال 
بــا وجــود تحریم های آمریــکا گفت: با 
تحویل اسناد فنی این پروژه بی شک ایران 
در تکمیل این پــروژه و دیگر پروژه های 

پاالیشی شرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه ایران در جریان روند 
توســعه میدان های نفت و گاز نیکاراگوئه 
نیز قرار گرفته اســت، یادآور شد: به زودی 
من و همکارانم در بازگشت به تهران برای 
حضور در توســعه این میدان، اطالعات 
به دســت آمده را تجزیه و تحلیل خواهیم 
کرد.وزیر نفت تهاتر کاال با کاالی ایران و 
نیکاراگوئه را راهی مناسب برای دور زدن 
تحریم های آمریکا دانست و گفت: ظرفیت 
خوبی در زمینه کشاورزی و دامپروری در 
این کشور وجود دارد که ما می توانیم از آن 

بهره مند شویم.
تحریم های آمریکا بر مردم ایران و نیکاراگوئه  ��

تأثیر ندارد
بــر پایه ایــن گــزارش، دانیــل اورتگا، 
هیئت  حضور  نیکاراگوئه  رئیس جمهوری 

تجاری ایران در این کشور را نماد دوستی 
و همبستگی دو کشور دانست و افزود: در 
سال ۱۹۷۹ ملت های ایران و نیکاراگوئه 
انقالبشان بر ضد حکومت های استبدادی 
هم زمان به پیروزی رسید. مردم دو کشور 
در طول تاریخ ثابت کرده اند تحریم های 

آمریکا هیچ گاه تأثیرگذار نبوده است.
وی بــا یــادآوری اینکه پیــش از آنکه 
کشــورهای اســتعماری اروپایی پایشان 
به کشورمان باز شــود با ایران به صورت 
تهاتر تجارت داشــتیم، گفت: هم اکنون 
نیز به دلیل تحریم های آمریکا این روش 
تجــارت همچنان میان دو کشــور ادامه 
دارد. برنامه هیئت تجاری ایرانی با هدف 
صلــح و افزایــش رفاه مردم دو کشــور 
اســت.رئیس جمهوری  شده  برنامه ریزی 
نیکاراگوئه بــا بیان اینکه ایران هم اکنون 
در زمینه صنعت نفت و کشاورزی دانش 
فنی و فناوری هــای زیادی دارد، تصریح 
کرد: دو کشور می توانند در این دو زمینه 
که مورد نیاز ما اســت فعالیت و همکاری 
خوبی داشــته باشــند، به نظر می رســد 
برگزاری سمینارها و همایش ها می تواند 
در تبادل اطالعات کارســاز باشد. اورتگا 
با تأکید بــر اینکه هم اکنون عزم الزم در 
وزارت نفت ایران برای تأمین نفت خام و 
نیکاراگوئه  برای مردم  نفتی  فرآورده های 
وجــود دارد، گفت: ایرانی ها شــجاعانه و 
بــر خالف میل آمریکا ایــن کار را برای 
ملت ونزوئال انجام داده اند.وی با اشاره به 
امضای یادداشت تفاهم میان شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
و وزارت انرژی و معدن نیکاراگوئه گفت: 
بر اســاس این تفاهم نامه امکان تکیمل 
و ســاخت پتروپاالیشــگاه نفت جدید در 
کشور نیکاراگوئه بررسی خواهد شد، البته 
زمین و تأسیسات اساسی برای ایجاد این 
پاالیشــگاه از سال ها پیش وجود دارد که 
به دلیــل تحریم های آمریکا نیمه کاره رها 

شده است.

وزیر نفت تاکید کرد

گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای آمریکای التین

تحریم نفت روسیه چه بالیی سر اروپا می آورد؟

تبعات جنگ اوکراین برای چشم آبی ها
اتحادیه اروپــا تحریم نفت روســیه را برای 
تشــدید فشار بر مسکو بر سر حمله نظامی به 
اوکراین پیشنهاد کرده است اما ممنوعیت نفت 

روسیه در اروپا چه تاثیری خواهد گذاشت؟
آمار آژانس بین المللی انرژی نشــان می دهد 
اتحادیه اروپا پیــش از جنگ در اوکراین، ۲.۲ 
میلیون بشکه در روز نفت و ۱.۲ میلیون بشکه 
در روز فرآورده های نفتی از روسیه وارد می کرد.

پر کردن باک خودروها، برای رانندگان اروپایی 
احتمااًل گرانتر خواهد شد. اروپا عالوه بر نفت 
خام، فرآورده های نفتی مانند دیزل برای تأمین 
سوخت مورد نیاز صنعت و خودروهای سواری 
وارد می کند. وارد کردن دیزل از نقاط دیگری 
بجز روســیه، به معنای هزینه هــای باالتر و 
متعاقــب آن قیمــت باالتــر در جایگاههای 
سوخت است. به عنوان مثال طبق آمار شرکت 
مشاوره FGE، آلمان پیش از جنگ، ۷۴ درصد 

از واردات دیزل را از روسیه داشت.
پاالیشگاه ها به نفت روسیه وابسته هستند ��

بر پایه آمار آژانس بین المللی انرژی، روســیه 
منبع یک پنجــم از واردات فرآورده های نفتی 
به اروپا بوده اســت. بعضی از پاالیشگاههای 
تولیدکننده ســوختهایی نظیر بنزین و سوخت 
جت مانند پاالیشــگاه پی ســی کی شودت 
و لوینــای آلمان و پاالیشــگاههای واقع در 
جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی و لهستان 

نفت خام روســیه را از طریق خط لوله دروژبا 
)دوســتی( دریافت می کنند.عرضه از خط لوله 
دروژبا در سالهای اخیر نوسان شدیدی داشته 
و تحویل نفت از طریق این خط لوله تا رکورد 
۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده اما در ماههای 
اخیر کاهش پیدا کرده و در فوریه به حدود ۰.8 
میلیون بشکه در روز افت کرد.لهستان می تواند 
از عرضه دریابرد استفاده کند و از طریق بندر 
گدانســک در دریای بالتیک، از کشــورهایی 
مانند عربستان سعودی یا نروژ نفت وارد کند.

پی ســی کی شودت که ســوخت خودروها و 
فرودگاهها در برلین و منطقه را تأمین می کند 
و لوینا در نزدیکی الیپزیگ، می توانند بخشی 
از نفت مورد نیازشان را از طریق بندر روستوک 
آلمان در دریای بالتیک، دریافت کنند اما این 
حجــم برای فعالیت با ظرفیــت کامل، کافی 
نخواهد بود. لهســتان که تالش می کند نفت 
روســیه را در پاالیشــگاههایش حذف کند، 
می تواند بخشــی از نفتی که به گدانسک وارد 
می شود را به دو پاالیشگاه آلمانی ارسال کند 
اما جزییات مربوط هنوز در دست بررسی قرار 
دارند.تغییر مســیرهای تأمین نفت به معنای 
قیمتهای باالتر خوراک برای دو پاالیشــگاه 
بزرگ آلمان اســت و قیمتهــای باالتر برای 
مصــرف کنندگان نهایی را بــه دنبال خواهد 
داشت. برای همه پاالیشگاهها در کشورهای 

محصور در خشکی، جبران عدم دریافت نفت 
از خط لوله دروژبا، کار شدیداً دشواری خواهد 
بود و احتمااًل شامل حمل و نقل پرهزینه و نه 
چندان کارآمد از طریق تانکرهای سوخت، راه 
آهن، رودخانه ها یا تمدید قراردادهای خطوط 
لوله دیگر )مانند TAL که از مدیترانه تا اتریش 
و آلمان امتداد پیدا می کند( خواهد بود. تمدید 
ایــن قراردادها از جنوب، باید به تأیید مقامات 
و جمهوری  بلغارستان  برسد.اسلواکی،  آلمانی 
چک بــه دنبال دریافت معافیت از تحریمهای 
قریب الوقوع اتحادیه اروپا علیه نفت روســیه 
هستند تا منابع تأمین جدیدی پیدا کند در حالی 
که مجارستان به دلیل واهمه نسبت به امنیت 

انرژی، از طرحهای تحریم حمایت نمی کند.
اروپایی ها می توانند نفت دیگری را جایگزین  ��

کنند؟
پاالیشگاه ها معمواًل برای پاالیش نوع خاصی 
نفــت مانند گرید نفتی اورال روســیه تجهیز 
شــده اند. انواع دیگر نفت از نروژ، خاورمیانه، 
آمریکا یا غرب آفریقا می توانند مخلوط شوند 
یا پاالیشگاهها بهسازی شــوند اما این اقدام 
ممکن اســت روی تولید آن ها تأثیر بگذارد و 
خرج بیشتر و هزینه های باالتر محموله را به 

دنبال داشته باشند.
مصرف کنندگان قدیمی نفت روسیه اکنون نه 
تنها با یکدیگر بلکه باید با مشتریان فعلی در 

آسیا هم بر سر منابع تأمین نفت رقابت کنند.
کاهش تولید پاالیشگاهی ��

یک پاالیشــگاه نفت نمی تواند به ســادگی 
فعالیتش را متوقف کند زیرا ازسرگیری فعالیت 
پرهزینه و پیچیده اســت.در ســطح جهانی، 
ظرفیت پاالیش نفت بــا تالش جهان برای 
کاهش وابستگی به سوختهای مشتق شده از 
نفت، رو به کاهش است. بانک مورگان استنلی 
برآورد کرده اســت این ظرفیت از زمان آغاز 
پاندمی ویروس کرونــا، حداکثر ۲.۷ میلیون 
بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. با احیای 
رشد اقتصادی همزمان با پایان قرنطینه های 
کرونایی، حاشــیه ســود پاالیش جهش پیدا 
کرده است. به این ترتیب پاالیشگاهها تالش 
خواهند کرد تا جایی که می توانند ســوخت به 
بازار عرضه کنند. با این حال پاالیشگاههایی 
که مشــکل تأمین نفت داشــته اند، احتمااًل 
شاهد حاشیه ســود پایینتری خواهند بود زیرا 

هزینه های نفت آنها افزایش پیدا می کند.
دوره گذار؟ ��

کشورهای اتحادیه اروپا تا پایان سال باید برای 
اختــالالت عرضه آماده می شــوند و احتمااًل 
مخازن واقع در نزدیکی پاالیشــگاههایی که 
ممکن اســت دچار کمبود شوند را پر خواهند 
کرد. اگر عرضه نفت روســیه ابتدا قطع شود، 

اختالالت شدیدی ایجاد خواهد شد.

سکوت اوپک در برابر تعجیل اروپا برای تحریم نفت روسیه
اوپک در دیدار اخیر وزیران این گروه و متحدانش، بدون این که 
به موضوع تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه بپردازد، افزایش 

اندک تولید برای ماه میالدی آینده را تصویب کرد.
اوپک و متحدانش شامل روسیه پنج شنبه هفته گذشته تصمیم 
گرفتند تولیدشــان را در ماه ژوئن بیشتر از توافق قبلی، افزایش 
ندهند. این تصمیم اوپک پالس در واقع، سیلی به صورت اتحادیه 
اروپا بود زیرا به معنای آن بود که نفت بیشتری برای جایگزینی 
با نفت تحریمی روســیه، به اروپا نخواهد رفت. کمیسیون اروپا 
هفته گذشــته تحریم نفت و فرآورده های نفتی روســیه را در 
راستای ششمین بســته تحریم ها پیشنهاد کرد. اورزوال فون در 
الین، رئیس کمیســیون اروپا گفت: تحریم نفت روسیه ظرف 
مدت شش ماه و تحریم فرآورده های نفتی تا پایان سال میالدی 
جاری اجرا خواهد شد.اتحادیه اروپا حدود ۳.۵ میلیون بشکه در 

روز نفت و فرآورده های نفتی از روســیه وارد می کند که حدود 
نیمی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی روســیه و حدود یک 
چهارم واردات نفت این بلوک است. دوره شش ماهه ای پیشنهاد 
شده اســت تا اعضای اتحادیه اروپا تأمین کنندگان دیگری را 
پیدا کنند. با این حال در این فاصله زمانی، شمار تولیدکنندگان 
محدود اســت و تولیدکنندگان برنامه ای برای افزایش تولید به 
منظور کمک به اتحادیه اروپا ندارند.طبق گزارش رویترز به نقل 
از منابع آگاه، نمایندگان اوپــک کاماًل از بحث درباره تحریمها 
علیه روسیه اجتناب کردند و مذاکراتشان را ظرف مدت ۱۵ دقیقه 
به پایان بردند.کالوم مک فرسون، مدیر تحقیقات کاالی شرکت 
اینوستک گفت: اوپک پالس این مسئله را مشکلی می داند که 
خود غرب ایجاد کرده است و ارتباطی به عوامل بنیادین ندارد که 
این گروه بخواهد واکنش نشــان دهد. محمد بارکیندو، دبیرکل 

اوپک در مارس هشــدار داد: هیچ ظرفیت مازادی در دنیا برای 
جبران تأثیر تحریم کامل صادرات نفت روسیه که به حدود هفت 
میلیون بشــکه در روز نفت و فرآورده های نفتی بالغ می شــود، 
وجود ندارد. بارکیندو در کنفرانس انرژی سراویک در مارس گفته 
بود: مسئله این است که چطور این بحران را پشت سر بگذاریم. 
در حال حاضر هیچ ظرفیتی که بتواند جای هفت میلیون بشکه 
در روز صــادرات نفت و فرآورده های نفتی را بگیرد، وجود ندارد. 
وی این اظهارات را هفته گذشته پیش از نشست وزیران اوپک 
پالس تکرار کرد. با این حال در داخل خود اوپک، ظرفیت کافی 
برای گرفتن جای نفت روسیه در اتحادیه اروپا وجود دارد. شرکت 
ریســتاد انرژی برآورد کرده است که عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی، کویت و عراق به اتفاق حدود چهار میلیون بشکه 

در روز ظرفیت مازاد تولید دارند.
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۱0
راه و مسکن

نگاه روز

مقصر شرایط این روزهای بازار خودرو 
چه کسی است؟ 

افزایش سکوت عجیب وزیر صمت

وضعیــت بازار خودرو روز به روز بدتر می شــود و 
ســکوت عجیب وزیر صمت، که قبل از آغاز سال 
جدید هر روز در مصاحبــه ای از برنامه های خود 
برای ســال جدید خبر می داد و خریداران واقعی 
خــودرو را منتظر بهبود وضعیت در ســال ۱۴۰۱ 

می گذاشت، بر سردرگمی بازار افزوده است.
اواخر سال گذشته فاطمی امین، وزیر صمت دولت 
سیزدهم بارها وعده داده بود که سال ۱۴۰۱ شاهد 
بهبود شــرایط بازار و صنعت خودرو خواهیم بود. 
وعده هایی که هر چند هیچــگاه برنامه عملیاتی 
برای این وعده ها از ســوی فاطمــی امین ارائه 
نشــد اما در کنار سایر شرایط از جمله گفتگوهای 
برجامی و امید به دســتیابی بــه توافق منجر به 
تشــدید رکود بازار خودرو در آن مقطع زمانی شد. 
بــه گونه ای که فعاالن بازار خودرو در آن زمان از 

کاهش شدید معامالت می گفتند.
 حاال که حدود دو ماه از سال گذشته است نه آن 
وعده ها نشانی از عملیاتی شدن دارند و نه شرایط 
سیاسی و دســتیابی به توافق امیدوارکننده است. 
نتیجه این شــرایط را می توان به وضوح در بازار 
خودرو مشــاهده کرد؛ بازاری که از ابتدای ســال 
با جهش های قیمتی همراه بوده اســت؛ به عنوان 
مثال پژو ۲۰6 تیپ دو که پایان ســال گذشته به 
قیمت ۲۷8 میلیون تومان معامله می شد اکنون به 

بیش از ۳۱۰ میلیون تومان رسیده است.
اقتصادآنالیــن در مصاحبه با امیرحســن کاکایی 
کارشــناس خودرو جویای چرایی وضعیت کنونی 

بازار شد.
وی رونــد فعلی بازار را با توجه به همه وعده های 
غیر عملی و سیاســت های اشــتباه چند ده ساله 
اقتصاد ایــران طبیعی دانســت و در ادامه گفت: 
قول های عملی نشده مسئوالن، موجب باال رفتن 
توقع مردم شد. شــرایط این روزهای بازار خودرو 
به هیچ عنوان عجیب نیســت. همین موضوع که 
متقاضیان واقعی خودرو می بینند که پس از عملی 
نشدن وعده های وزیر جهش های چند ده میلیونی 
قیمت هــا در بازاری که با توجه به اتفاقات جهانی 
به هیچ عنوان غیرمنطقی عمــل نمی کند اتفاق 
افتاده، موجب تزریق هیجان به بازار می شــود و 
ایــن بار نه از رکود خبری هســت و نه از کاهش 

قیمت ها.
امیرحســن کاکایی دلیل عملی نشدن وعده های 
وزیر را اینگونه توضیــح داد: جنگ اوکراین و به 
طبع آن بــاال رفتن قیمت هــای جهانی از جمله 
حامل های انرژی و سایر موارد مصرفی برای تولید 
خودرو موجب افزایش قیمت تمام شده می شود و 
همینطور پس از پایان همه گیری کرونا و افزایش 
مصرف به تبع آن، موجب می شود این کمبود مواد 
اولیه بیش از پیش موجب افزایش قیمت ها شود و 
با وجود این روند اجتناب ناپذیر جهانی جناب وزیر 
چگونه وعده کاهــش ۱۵ درصدی قیمت هایی را 
می داد که همین االن هم خودروســازان را زیانده 

کرده است؟
او همچنیــن اعالم کــرد که رفتار بازار بســیار 
هوشــمندانه اســت و ایــن افزایش هــا در بازار 
هرچند با حبابی همراه اســت اما کاماًل درست و 

هوشمندانه است.
حاال وعده دیگری که خبر از افزایش ۵۰ درصدی 
تولید می داد هم نادرست از آب درآمده است. این 
کارشــناس صنعت خودرو دلیل عملی نبودن این 
وعده را اینچنین بیان می کند: هنگامی که شــما 
انتظار افزایش ۵۰ درصدی تولید را داشــته باشید 
باید بتوانیــد همه مواد اولیه تولید را هم به همان 
میــزان تولید کنید و هنگامی که شــما به وضوح 
مشــکل تأمین آب و بــرق و گاز صنایع را دارید 

عماًل چنین کاری نشدنی و صرفًا حرف است.
نتیجــه همه ایــن وعده هــای عملی نشــده و 
سیاســت های نصفه و نیمه ای همچون ســامانه 
یکپارچه فروشی که در تضاد کامل با وعده حذف 
قرعه کشی است چیزی جز تزریق هیجان به بازار 
نیست و این هیجان یکی از عوامل اصلی افزایش 

قیمت های این روزها در بازار است.

خربخوان

آغاز ثبت نام واگذاری زمین و مسکن 
خانوارهای دارای ۳ فرزند

معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی طی 
اطالعیه ای از آغاز ثبت نام واگذاری زمین یا واحد مسکونی 
به خانوارهــای دارای ۳ فرزند خبر داد.معاونت مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد: با عنایت به 
تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص 
واگذاری زمین یا واحد مســکونی بــه خانوارها پس از تولد 
فرزند سوم و بیشتر، به اطالع می رساند متقاضیانی که تاریخ 
تولد فرزند ســوم یا بیشــتر آنها بعد از تاریخ ۲۴/۰8/۱۴۰۰ 
باشــد، می توانند با مراجعه به قسمت ثبت نام نهضت ملی 
مســکن در ســامانه طرح های حمایتی مســکن به آدرس 
saman.mrud.ir با انتخاب گزینه “متقاضیان دارای ســه 
فرزند به باال )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(” در 
بخش نوع سرپرستی، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.به نقل از 
تسنیم، بدیهی است پس از ثبت نام از متقاضیان، در صورت 
واجد شــرایط بودن متقاضی، سایر اقدامات حسب ضوابط و 

مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

 امکان ثبت نام متقاضیان دارای 
»فرم ج قرمز« در نهضت ملی مسکن 

فراهم شد

باشگاه خبرنگاران:  متقاضیانی که فرم ج آن ها از قبل قرمز 
شــده، امکان ثبت نام و استفاده از امتیازات طرح متقاضیان 
دارای ســه فرزند را دارند.هم اکنون ســامانه نهضت ملی 
مسکن برای متقاضیان دارای سه فرزند و یا بیشتر باز است، 
اما حاال در این ســامانه تنها متقاضیانی که پیش از این در 
طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نکرده اند، امکان ثبت نام 
در این طرح جدید را دارند و طبق دســتورالعمل اعالم شده 
متقاضیانی که پیش از این در ســامانه ثبت نام کرده بودند، 
همزمان نمی توانند از دو طرح برخوردار شوند.از سوی دیگر 
برای ثبت نام در این طرح باید نرخ باروری شهرستان محل 
زادگاه پدر یا فرزند باالی ۲.۵ نفر نباشــد. اما متقاضیان در 
قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طرح نهضت 
ملی مســکن باید به چه شیوه ای باید ثبت نام کنند؟در ابتدا 
متقاضیان با ورود به سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن 
بــه آدرس https://saman.mrud.ir/ و انتخاب گزینه ثبت 
نام نهضت ملی مسکن و وارد کردن کد ملی، شماره موبایل، 
کد امنیتی و انتخاب گزینه مرحله بعد اقدام به ثبت نام و وارد 
کردن اطالعات شــخصی و انتخاب گزینه متقاضیان دارای 
سه فرزند )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت( می کنند.

رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه؛
خانه در ترکیه دو برابر ایران رشد قیمت 

داشت

ایسنا:  رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید که با وجود 
باال رفتن تورم در ترکیه، دولت این کشور حمایت های متنوع 
خود از بازار مسکن را ادامه می دهد. جالل ابراهیمی، اظهار 
کرد: در ماه های گذشــته قیمت ها در ترکیه افزایشی شده 
و همین موضوع بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی گذاشــته 
است، مسئله ای که در بازار مسکن نیز خود را نشان می دهد 
و با توجه به باال بــودن تقاضا، کاهش قدرت خرید در این 
حوزه می تواند مشکل ساز شود.وی با بیان اینکه دولت ترکیه 
در سال های گذشته حمایت های متنوعی را از بازار مسکن 
در دستور کار قرار داده است، توضیح داد: یکی از اصلی ترین 
حمایت هــا در این حوزه اعطای وام های بلندمدت با ســود 
پایین به خصوص برای کارمندان دولت است. این در حالی 
است که به طور همزمان نظارت شدید و سختگیرانه ای بر 
ساخت و سازها نیز اعمال می شود. رییس خانه اقتصاد ایران 
و ترکیــه ادامه داد: در کنــار آن دولت ترکیه به پیمانکاران 
ساختمانی وام های متعدد می دهد که موجب رونق در ساخت 
و ســازها در این حوزه شده است. در ترکیه بیشترین تمرکز 
بر ساخت واحدهای مســکونی با متراژ کم است و با توجه 
به کمبود مسکنی که در شــهرهای بزرگ وجود دارد، این 
موضوع برای دولت اهمیت بســیاری دارد. ابراهیمی با بیان 
اینکه قیمت مسکن در ترکیه افزایشی شدید را تجربه کرده، 
بیان کرد: برای مقایســه می توان اینطور گفت که خانه در 
ترکیه دو برابر ایران رشد قیمت داشته و این موضوع چه در 
خرید و فروش و چه در اجاره خود را نشان داده و دولت را بر 
آن داشته تا برنامه های حمایتی را در دستور کار قرار دهد. در 
ترکیه هیچ خانه و طرحی به شکل نیمه کاره رها نمی شود و 

از انبوه سازان حمایت های ویژه ای صورت می گیرد.

آمار از کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن 
در سال گذشته نســبت به سه سال قبل از 
آن حکایت دارد و نرخ افزایش ســالیانه آن 
به ۱6 درصد رسید، به طوری که در مقایسه 
با ســال ۱۳۹6 تعداد معامالت مسکن شهر 
تهران ۵۷ درصد افت کرد. ســال ۱۴۰۰ با 
وجود ثبات نسبی قیمت مسکن شهر تهران، 
رکود این بازار در مقایســه با سالهای قبل از 
آن عمیق تر شد. تعداد معامالت به حدود یک 
ســوم وضعیت نرمال رسید. بررسی ها نشان 
می دهــد عواملی همچون از دســت رفتن 
توان طرف تقاضا، کاهش بازدهی در بخش 
سرمایه گذاری، خروج سفته بازان و انتظارات 
کاهشــی از عوامل افت خریــد و فروش در 
بازار مسکن بوده اما شاید انتظار برای ارزان 
شدن خانه در پی احتمال به سرانجام رسیدن 
مذاکــرات وین، یکی از مهمترین عوامل در 
استندبای بازار مسکن باشد. آمار گویای آن 
است که از سال ۱۳۹6 به بعد همزمان با رشد 
قیمتها معامالت روند کاهشی داشته است. از 
پایان ســال ۱۳۹6 تاکنون قیمت مسکن در 
شــهر تهران شش برابر شده و از میانگین ۵ 
میلیون و ۷6۰ هزار تومان در هر متر مربع به 
۳۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان رسیده است. 
از طرف دیگر روند معامالت با قیمت رابطه 
معکوس داشته است. سال ۱۳۹6 تعداد ۱8۱ 
هزار فقره معامله در شــهر تهران منعقد شد 

که ســال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۲6 هزار فقره 
رسید. ســال ۱۳۹8 تعداد معامالت 8۳ هزار 
فقره بود که ســال ۱۳۹۹ نیــز همین تعداد 
معامله یعنی 8۳ هزار فقره انجام شــد. سال 
۱۴۰۰ هم ۷۷ هــزار قرارداد خرید و فروش 
مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در 
مقایسه با سال قبل از آن ۷ درصد و نسبت به 
سال ۱۳۹6 به میزان ۵۷ درصد کاهش پیدا 
کرد.آمار فوق گویای آن است که سال ۱۴۰۰ 
با وجــود امیدواری برای بهبود وضعیت بازار 
ناشی از ثبات قیمتها، رکود این بازار عمیق تر 
شده اســت. این در حالی اســت که اساسًا 
افــت معامالت تأثیر چندانی در جلوگیری از 
روند رشد قیمت نداشته است؛ اگرچه آهنگ 

رشــد کنده و از ۹۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به 
۱6 درصد در ســال ۱۴۰۰ رسیده اما جهش 
حدود ۵۰۰ درصدی قیمت، فاصله خریداران 
مصرفی تــا بازار را به شــدت افزایش داده 
است. همین عامل باعث شد تا در فاز دوم به 
تدریج خریداران سرمایه ای هم از بازار کنار 
بکشند. آخرین آمار از فروردین ۱۴۰۱ نشان 
می دهد تورم عمومی به ۳۹ درصد رسیده در 
حالی که تورم شهر تهران مسکن ۱6 درصد 
شده است. بنابراین سرمایه گذاری در بخش 
مســکن توجیه ندارد. با توجه به رشد ۴۰ تا 
۵۰ درصدی قیمت نهاده های ســاختمانی، 
ســرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز نیز 
حدود ۵۰ درصد کاهش یافته اســت. البته 

افت تولید مســکن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده 
و کماکان وضعیت رکــودی وجود دارد.اگر 
بخواهیم تحلیلی از وضعیت فعلی با نگاهی 
به چشم انداز آینده داشته باشیم بازار مسکن 
در ثبات نسبی قیمت و رکود معامالت به سر 
می برد. اسفند ســال گذشته به دلیل رشد 6 
درصدی ماهیانه قیمت خانه در تهران برخی 
تحلیلها از انتظارات تورمی حکایت داشــت 
امــا در فروردین ســال ۱۴۰۱ قیمت ها ۲.۴ 
درصد کاهش پیدا کرد. این نشــان می دهد 
بازار درگیر ریزنوسانات ماهیانه است و عمده 
کارشناســان معتقدند احتمااًل این وضعیت 
در ســال ۱۴۰۱ ادامه پیدا می کند؛ مگر آنکه 
بازارهای موازی مثل طال، ارز و بورس دچار 
رشد سنگین قیمت شــوند که بعید به نظر 

می رسد.
میلیون  ��  ۳۴.۲ تهران  در  خانه  متر  هر  قیمت 

تومان
طبق اعالم بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که 
نســبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل 
بــه ترتیب ۲.۴ درصد کاهش و ۱6.۹ درصد 
افزایش یافته اســت. عالوه بــر این، تعداد 
معامالت انجام شــده در این ماه ۳.۴ هزار 
فقره بود که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹ درصد 
کاهش و در مقایســه با ماه مشابه در سال 

قبل 6۳.۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

در سال ۱۴۰۰

رکود بازار مسکن سنگین تر شد

چگونه زمین رایگان بگیریم؟
متقاضیان زمین و مسکن بخوانند؛

اما و اگرهای سامانه جدید فروش خودرو
دور باطل سیاست گذاری همچنان ادامه دارد؛

وزارت راه و شهرسازی جزییات و نحوه ثبت نام متقاضیان دارای 
سه فرزند و بیشتر در طرح نهضت ملی مسکن را تشریح و اعالم 
کرد متقاضیانی که قباًل در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کرده اند، امکان اســتفاده همزمــان از امتیاز طرح های حمایتی 
نهضت ملی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند. 
امروز هم چنین وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام حدود ۱۰۰۰ نفر 

برای دریافت زمین و مسکن، مطابق این طرح خبر داد.
به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی با توجه به تکلیف قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص واگذاری زمین 
یا واحد مســکونی به خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، 
بدین شرح مقرر کرده تا متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند سوم یا 
بیشتر آنها بعد از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ باشد، می توانند با مراجعه 
به قســمت ثبت نام نهضت ملی مســکن در سامانه طرح های 
حمایتی مســکن به آدرس saman.mrud.ir با انتخاب گزینه 
متقاضیان دارای ســه فرزند به باال )قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت(  در بخش نوع سرپرستی، نسبت به ثبت نام اقدام 

کنند. بدیهی است پس از ثبت نام از متقاضیان، در صورت واجد 
شرایط بودن متقاضی، ســایر اقدامات حسب ضوابط و مقررات 

مربوطه انجام می شود.
بر اســاس اعالم معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی، متقاضیان باید مالحظاتی را مورد توجه قرار بدهند 

که این مالحظات شامل این موارد است:
تذکر ۱: آن دســته از خانوارهای دارای ســه فرزند و بیشتر که 
تاریخ تولد فرزند ســوم یا بیشتر آنها بعد از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ 
باشــد مشمول اســتفاده از امتیازات قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت در حوزه مسکن می شوند که عالوه بر دارا بودن 
شــرایط الزم، نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند 

باالی ۲.۵ نباشد.
عدم امکان استفاده هم زمان از امتیاز طرح های حمایتی نهضت 

ملی و قانون حمایت از خانواده
تذکر ۲: متقاضیانی که قباًل در ســامانه نهضت ملی مســکن 
ثبت نام کرده اند، امکان اســتفاده همزمــان از امتیاز طرح های 

حمایتی نهضت ملی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
را ندارند. متقاضیانی که طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت واجد شرایط هستند و قباًل در سامانه نهضت ملی مسکن 
ثبت نــام کرده اند، جهت بهره مندی از قانون مذکور می توانند به 

یکی از طرق ذیل عمل کنند:
الــف- در صورتی که متقاضــی به ویرایــش اطالعات خود 
دسترسی دارد، مطابق تصاویر ذیل وارد کارتابل خود در قسمت 
مشاهده و پیگیری درخواست ها شده و اطالعات سرپرستی خود 

را ویرایش کند.
ب- در صورتــی که متقاضی پس از مراجعــه به کارتابل خود 
در قسمت مشــاهده و پیگیری درخواست سامانه، دسترسی به 
ویرایش اطالعات خود را نداشــته باشد، باید از درخواست های 

قبلی خود انصراف داده و مجدد نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
الــف ـ در صورتی که متقاضــی به ویرایــش اطالعات خود 
دسترسی دارد، وارد کارتابل خود در قسمت مشاهده و پیگیری 

درخواست ها شده و اطالعات سرپرستی خود را ویرایش کند.

 دیروز هم اخبار منتشــر شده نشان از توقف فروش و ثبت نام 
خودروسازان داشت و چیزی که مشخص است این که توقف 
به منظور ثبت فروش ها در ســامانه جدیدی است که وزارت 
صمت اعالم کرده تمهیدات آن باید حداکثر تا ۲۵ اردیبهشت 
ماه توسط ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
آماده شــود.نیاز به این سامانه برای دولت زمانی جدی شد که 
پس از آغاز و تداوم فرآیندهای قرعه کشــی خودرو، اطالعات 
سامانه طراحی شده تمام و کمال به دست خودروسازان بود و 
خودروسازان هم از انتقال اطالعات به دولت و نهادهای نظارتی 
و گاهــا خود وزارت صمت هم امتناع می کردند و وزارتخانه به 
عنوان نهاد باالدســتی از ایفای نقش خــود در بازار و صنعت 
خــودرو و مهمترین آن یعنی نظارت بر روند قرعه کشــی باز 
می ماند. اقتصادآنالین در صحبت با یک مقام مسئول در وزارت 
صمت مطلع شد که طراحی این ســامانه قرار است به دست 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود 
و در صورت آماده بودن همه شــرایط اعم از مشــخص بودن 
پیمانکار و پروپوزال تأیید شــده نهایــی و مورد تأیید، حداقل 
دو هفته زمان برای طراحی این ســامانه الزم است. به گفته 
این مقام مســئول، بعید به نظر می رسد سازمان حمایت چنین 

چابکی را داشته باشد؛ چراکه هنوز هیچ گامی در جهت طراحی 
این سامانه با اســتانداردهایی که بتواند منویات وزارت صمت 
را محقق کند، برداشته نشــده است.نکته قابل توجه به دولت 
قبل باز می گردد؛ زمانی که حسین مدرس خیابانی، سرپرست 
وقت وزارت صمت موافقت کرد تا برای ساماندهی موقت بازار 
خودرو، ســامانه قرعه کشی از ســوی خودروسازان راه اندازی 
شــود، هرچند این تنها یک گام از طرح ساماندهی بازار خودرو 
بود که وی و هم تیمانش طراحی کرده و بنا داشتند گام به گام 
آن را پیاده ســازی کنند؛ طرحی که به عمر وزارت او قد نداد و 
از ســوی علیرضا رزم حسینی هم رها شد.آن زمان قرار بر این 
بود که سازمان هایی همچون ثبت احوال و پلیس راهور نسبت 
به اعالم اطالعاتی که برای ســامانه قرعه کشی نیاز بود اقدام 
کنند؛ امــا کار به کندی پیش می رفت و حاال هم به طور حتم 
برای راه اندازی این سامانه به این دست اطالعات از سوی هر 
دو نهاد نیاز است؛ در حالیکه وزارت صمت اعالم کرده که تنها 

تا 8 روز دیگر سامانه ای که هنوز حتی طراحی نشده آغاز به کار 
خواهد کرد. باید دید این وعده هم به فهرست وعده های عملی 
نشده وزیر صمت اضافه می شود؟سؤال اصلی اینجاست که اگر 
هم بنا به ایجاد این ســامانه حتی با تأخیر باشد؛ آیا این تأخیر 
به معنای توقف فروش خودرو تا زمان راه اندازی این ســامانه 
خواهد بود؟مورد اصلی که تقریباً تمامی کارشناسان آن را آفت 
این روزهای صنعت و بازار خودروی کشور می دانند و تا اصالح 
این رفتار از سوی دولت، نمی توان انتظار داشت چه این سامانه 
و چه سیاســت های حتی درست دیگر بتواند دردی از بازار این 
روزهای خودرو دوا کند، قیمت گذاری دستوری است.تا زمانی 
که قیمت گذاری دستوری و ایجاد بازاری با اختالف قیمت های 
چند ده میلیونی در کنار قیمت کارخانه، خودرو را به کاالیی به 
منظور ســرمایه گذاری بدل کرده و همین روال موجب ایجاد 
تقاضای کاذب در ثبت نام های خودرویی شــده به گونه ای که 
در فــروش اخیر ایرانخودرو بیــش از 6 میلیون متقاضی ثبت 
نام کرده اند، هرگز نه سامانه ای آنچنان که باید کارساز خواهد 
و نــه طبق انتظار آقای وزیر پــس از مدتی عرضه و تقاضا به 
تعادل می رســد که بتوان قرعه کشــی خودرو را حذف کرد و 
باید دید وزیر و معاونانش چه زمانی به این چرخه کاذب تغییر 
متوالی سیاست ها بدون اصالح مشکل اصلی، پایان خواهند داد 
و رییس جدید سازمان حمایت تا چه میزان توانایی برای تغییر 

این سیاست اشتباه خواهد داشت؟

پرهام کریمی
روزنامه نگار

پرهام کریمی
روزنامه نگار

زنگ خطر بازار اجاره به 
صدا در آمد

عضو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران امالک 
تهران اظهار داشــت: از دو سال گذشته دولت 
پرداخت وام ودیعه به مســتاجران را آغاز کرده 
و در حال حاضر ســقف ایــن وام ۷۰ میلیون 
تومان اســت. اما به دلیل دســت اندازی های 
متعــدد بانک ها تنها ۱۰ درصــد از متقاضیان 
توانستند وام ودیعه را دریافت کنند.سعید لطفی 
در گفت وگو با ایلنــا با بیان اینکه زنگ خطر 
اجاره بهــا و بازار اجاره به صدا در آمده اســت، 

اظهار داشــت: در ســال 8۵ طرح اجاره داری 
حرفه ای شروع شــد اما به اجرا نرسید و طرح 
متوقف مانــد. در حالی که اگر در همان زمان 
طرح اجاره داری حرفه ای در مرحله اجرا متوقف 
نمی شد و عرضه افزایش پیدا کرد، امروز شاهد 
چنین التهاب و تنشــی در بازار اجاره نبودیم و 
از فشار بازار اجاره کاشته می شد. وی افزود: در 
طرح نهضت ملی مسکن هم طرح اجاره داری 
حرفه ای مطرح شده اما آغازی اجرای این طرح 
در سطح کشور دیده نشده است.  عضو هیات 
مدیره اتحادیه مشــاوران امالک تهران درباره 
وام ودیعه مســکن گفت: از دو ســال گذشته 

دولت پرداخــت وام ودیعه به مســتاجران را 
آغاز کرده و در حال حاضر ســقف این وام ۷۰ 
میلیون تومان است. اما موضوع این است که 
به دلیل دســت اندازی های متعدد بانک ها تنها 
۱۰ درصد از متقاضیان توانســتند وام ودیعه را 
دریافــت کنند.لطفی ادامه داد: بانک ها از تمام 
متقاضیان برای پرداخــت وام ودیعه ضامن و 
گواهی کســر از حقوق می خواهند و شــرایط 
دریافت وام آسان نیست، کسانی که می توانند 
این شــرایط را فراهم کنند یــا با کمبود منابع 
بانک یا اتمام سهمیه آن شعبه و بانک مواجه 
می شــوند به همین دلیل حداقل متقاضیان به 

این وام دسترســی داشــتند.وی با بیان اینکه 
هنوز بازار اجاره در آرامش نسبی به سر می برد 
و قیمت هــا در این بازار پــس از خردادماه که 
فصل اوج اجاره شــروع می شــود، مشخص 
خواهد شــد، گفت: هر چند سقف اجاره بها را 
دولت ۲۵ درصد تعیین کــرد اما میزان اجاره 
بها به طور میانگین در کل کشور تا ۵۰ درصد 
افزایش یافت.لطفی افزود: بهای اجاره باالتر از 
نرخ مصــوب پیش رفت چراکه مقررات تعیین 
شده رعایت نشد و باید جرایمی برای متخلفان 
در نظر گرفته می شــد تا به راحتی نتوانند این 

مصوبات را دور بزنند. 
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۱۱
گردشگری

نگاه روز

از لیدوما شهر هخامنشی چه 
می دانید؟

لیدوما از نظر ابعاد ســاختمانی چهارمین بنای بزرگ 
هخامنشــی پس از بناهای شوش، پاسارگاد و تخت 
جمشید )پارسه( اســت. این شهر که در کتیبه های 
تخت جمشید )پارسه( با عنوان لیدوما از آن نام برده 
شده یکی از مناطق مهم حکومتی زمان هخامنشیان 

بوده است.
لیدوما یک محوطهٔ باســتانی است که در شهرستان 
ممسنی در استان فارس قرار دارد. لیدوما نام یکی از 
شــهرهایی است که در نوشته های هخامنشی از آن 
نام برده شده است و در راه شاهی بین تخت جمشید 

و شوش قرار داشته است.
در ســال ۱۳۱۲ و ۱۳۱6 در صفحه شــمالی تخت 
جمشــید حدود ســی هزار لوحه گلی پیدا شــد که 
برای انجام تحقیقات به دانشــگاه شیکاگوی آمریکا 
فرســتاده شدند. بر اســاس مطالعات انجام شده از 
سوی پروفســور جورج کامرون و پروفسور هیکس 
بر روی الواح موجود، مشــخص شد که سیزده شهر 
از شهرهای هخامنشی در منطقه ممسنی واقع بوده 

است، یکی از این شهرها لیدوما نام داشته است.
بیش از بیســت سال بعد یک هیات باستان شناسی 
ژاپنــی به ریاســت »کیکیــو آتارشــی« و »دکتر 
هاوارجی« در سال ۱۳۳8 لیدوما را مورد کاوش های 
باســتان شناســی قرار دادنــد و بنای ســاختمانی 
هخامنشــی را در این قسمت کشف کردند. مقایسه 
شباهت های معماری این بناها با کاخ های داریوش، 
خشــایار شاه و اردشیر هخامنشی در شوش و تخت 
جمشــید اثبات کرد که آثار یافت شــده در لیدوما 
مربوط به دوران هخامنشــی است، گمانه زنی های 
دیگر ثابت می کرد که لیدوما یکی از شهرهای بین 
راهی دوران هخامنشــی بوده که بر سر راه شاهی 
پاســارگاد و تخت جمشید به شــوش قرار داشته و 
شــاهان و فرمانروایانــی که در این مســیر رفت و 
آمد می کردند در این شــهرها و کاخ های بین راهی 

استراحت می نمودند.
حدود پنجاه سال طول کشید تا بار دیگر یک گروه 
باســتان شناســی از لیدوما یاد کنند، این بار هیات 
مشترک باستان شناسی پژوهشکده باستان شناسی 
ایران و دانشــگاه سیدنی اســترالیا نخستین مرحله 
از پژوهش های مشــترک را در سال های ۱۳8۱ تا 
۱۳8۳ در منطقه نورآباد ممســنی فارس انجام داد. 
پس از آن دومین مرحله از پژوهش های مشــترک 
با دیدگاهی وســیع تر و نگرشی عمیق تر در زمستان 

۱۳8۵ در این منطقه انجام شد.
لیدوما از نظر ابعاد ســاختمانی چهارمین بنای بزرگ 
هخامنشــی پس از بناهای شوش، پاسارگاد و تخت 
جمشید )پارسه( اســت. این شهر که در کتیبه های 
تخت جمشید )پارسه( با عنوان لیدوما از آن نام برده 
شده یکی از مناطق مهم حکومتی زمان هخامنشیان 

بوده است.
محل شــهر لیدومــا در منطقهٔ فهلیــان فارس در 
شهرســتان ممســنی در مجاورت روستای سروان 
)ســورون( در زیر تپه ای کــه در گفتار محلی از آن 
به قلعه کلی یاد می کنند، واقع شده است. با کاوش 
این محوطه چشم اندازی وسیع و دیدگاهی نوین در 
ارتباط با مطالعات هخامنشی جنوب و جنوب غرب 

ایران طرح شده است.
این مــکان تاریخی احتمااًل مربوط به ۵۵۰ ســال 
پیش از میالد اســت. مساحت این محوطه باستانی 
در حدود یک هزار متر در پانصد متر مربع است که 
در بیشتر نقاط آن آثار باستانی یافت می شود و حتی 
شواهد به دست آمده در آن نشان از تمدن پنج هزار 
سال پیش دارد. همچنین در این مکان بقایای یک 
کاخ کوچک هخامنشــی یافت شده که کاخ سروان 
)سورون( نام گرفته است. در غرب کاخ لیدوما و در 
۳۵۰ متری آن نیز تپه ای باســتانی واقع شده که بر 

روی آن کتیبه ای سنگی وجود دارد.
به اســتناد تاریخ این مکان در زمان شــاهان اول 
هخامنشــی یعنی داریوش و یا خشایار شاه ساخته 
شده اســت. از آن جا که این دو پادشاه بالفاصله و 
پــس از هم به قدرت رســیدند، احتمال دارد که در 
اواخر دوره داریوش و اوایل دوره خشایارشاه این بنا 

ساخته شده باشد.
از قســمت گردنه سروان تا قســمتی که شهر واقع 
شــده فاصله ای تقریبًا چهار کیلومتری است که این 
محدوده شــهر بوده تا قسمت تل چغاد یا چکاد )به 
معنی قلعه( که وجود این آثار مبین وجود یک شهر 
بزرگ در زمان هخامنشیان است. بعد از هخامنشیان 
از رونق قبلی آن کاســته شده و در زمان اشکانیان 
رونق خود را باز یافته و تا زمان ورود اسالم به ایران 
حفظ کــرده؛ و نهایتًا وجود آتشــگاه، کتیبه ها، آثار 
خزانه، جداول صخره ای و گستردگی بناها در اطراف 
و اکناف این محدوده وســیع یک شــهر باستانی را 
نشــان می دهد که باید گفت شهری وسیع و بزرگ 
اســت که هم استراحتگاه و شهری بین راهی و هم 

یک شهر والی نشین بوده است.

دریچه

آبشار برنجه؛ رتبه ۱۳ آبشارهای 
مرتفع جهان در استان لرستان

ســرویس گردشــگری: مبیــن دربــاره یکی از 
بلندترین آبشارهای جهان، یعنی »آبشار برنجه« و 
ویژگی های بی نظیرش می گه: »آبشار برنجه )تاف( 
از نوع آبشــارهای پلکانی بوده و از سه پله تشکیل 
شده اســت. در مجموع ارتفاع این آبشــار در حدود 
8۰۰ متر و بلندترین آبشار فصلی ایران است. برخی 
منابع بر این باورند که این آبشــار دارای رتبه ۱۳ از 
نظر ارتفاع در جهان است. آبشار برنجه از زیباترین 
و بلندترین آبشارهای ایران در منطقه شول آباد واقع 
در اطراف شــهر الیگودرز است. آبشار فصلی برنجه 
در دل طبیعتی بســیار زیبــا و باالی کوه برنجه در 
نزدیکی روستای پیر امام قرار دارد. ارتفاع این کوه 
حدود ۳۵۰۰ متر از سطح دریاست و آبشار از باالی 
کوه به بیشه تاف سرازیر می شود و جلوه ای زیبا به 

این بیشه می دهد.«
اون در ادامه برای رســیدن به آبشار برنجه، مسیر 
دسترســی به این آبشار جذاب رو راهنمایی می کنه 
و از بهتریــن زمان رفتن به این محل هیجان انگیز 
می گــه: »فاصله آبشــار برنجه تا الیگــودرز، ۹۷ 
کیلومتر است. آبشار، در شهر شول آباد و در منطقه 
ززوماهر قرار گرفته اســت. به علت فاصله طوالنی 
این آبشار تا اســتان، ممکن است مسیر رسیدن به 
آن کمی گیج کننده باشد. از محور الیگودرز – شول 
آباد می توان به آبشار رسید. در این محور، از فرعی 
پیرامام بروید تا به آبشار برسید. بهترین زمان بازدید 
فصل بهار و تابســتان. آدرس اســتان لرستان، ۹۷ 

کیلومتری الیگودرز، شهر شول آباد.«

از قبرستان آهنگران چه می دانید؟

قبرســتان آهنگران یکی از آثار باســتانی شاخص 
شهرستان سیروان اســت و د ر ایام نوروز می تواند 
بعنوان یکی از مناطق گردشگری میزبان گردشگران 

و مهمانان نوروزی باشد.
قبرســتان )زاغه( آهنگران مربــوط به دوران پیش 
از تاریخ ایران باســتان اســت و در روستای سراب 
کارزان از توابع شهرستان سیروان واقع شده است. 
این اثر در تاریخ ۱۷ اســفند ۱۳8۱ با شــمارهٔ ثبت 
۷۹86 به عنــوان یکی از آثار ملــی ایران به ثبت 

رسیده است.
قبرســتان )گورســتان( آهنگران یک قبرســتان 
خانوادگی در دو کیلومتری روســتای سراب کارزان 
از توابع بخش کارزان مربوط به عصر آهن )۲۵۵۰ 
تا ۳۴۰۰ سال پیش( است. در این قبرستان نزدیک 
به ۱۰۰ قبر کشــف شده اســت و در هر قبر یک 
خانواده به صورت دسته جمعی دفن شده اند. سنگ 
قبرهای این قبرستان یک تکه و بسیار بزرگ است 
که هر ســنگ قبر بین یک تــا پنج تن وزن دارد و 
مشــخص است که این ســنگ ها از منطقه مجاور 
قبرســتان تهیه شــده اند و به صورت خشکه چین 
)بدون مالت(، دایره وار و به شــکل هرم روی هم 

قرار گرفته اند.
ســنگ گورها بدون حفر زمین بر روی سطح زمین 
چیده شــده اســت، نحوه دفن در این گورستان به 
صورت نامنظم است و با توجه به اعتقاد انسان های 
ساکن در زاگرس به عناصر طبیعی، تابش خورشید 
در نحوه قرار گیری اجســاد اهمیت بسیار داشته به 
این صورت که اگر فرد در زمان طلوع خورشید فوت 
می کرد به ســمت شرق دفن می شــد و در هنگام 
غروب به سمت غرب دفن می شده است. بررسی ها 
نشان می دهد که این گورستان تاریخی بارها توسط 
حفاران غیر مجاز حفاری شــده است و اشیا داخل 
قبرها به سرقت رفته است. قبرستان آهنگران یکی 
از آثار باســتانی شاخص شهرســتان سیروان است 
و د ر ایــام نوروز می تواند بعنــوان یکی از مناطق 
گردشــگری میزبان گردشگران و مهمانان نوروزی 

باشد.
  منبع: تریپ یار

سرویس گردشگری: اردیبهشت به معنای 
واقعی ماهی بهشتی است که در آن سفر به 
هر نقطه ای از ایران و حتی بسیاری از نقاط 
جهان دل انگیز اســت. از جنوب تا شمال و 
از غرب تا شرق باید اردیبهشت را بهترین 

زمان برای هر سفری دانست.
هوای معتدِل اردیبهشــت باعث می شود تا 
نه جنوب و کویر خیلی گرم باشد، نه شمال 
خیلی شرجی باشد و نه تبریز اسیر سرمای 
آخر زمســتان باشد. اردیبهشــت شیراز را 
شــکوفا، جنوب را مطبوع تر از همیشــه، 
شــمال را بارانی و لطیف و تبریز را خنک 
و جان بخش می کند. از کاشان بوی گالب 

می رسد و الله های در دشت ها می رقصند.
از قدیم به شــوخی و جدی اردیبهشت ماه 
عشق و عشاق بوده. ماه قرارهای عاشقانه، 
ماه رسیدن، ماه تجدید عشق های کهنه و 
ماه تازه کردن عشــق های چندین و چند 
ساله ای که شاید در طول زمان رنگ وبوی 
عادت و تکــرار گرفته اند.ما برای چند قرار 
عاشــقانه، یافتن عشق، تجدید عشق های 
کهنه و تازه کردن عشق های چندین و چند 
ساله ۵ مقصد عاشقانه برای سفر عاشقانه 

در اردیبهشت را به شما پیشنهاد می کنیم.
شیراز؛ شهِر اردیبهشت و عشق ��

شیراز تکراری ترین، مشــهورترین و البته 
هنوز بهترین و اولین مقصد برای ســفر در 
اردیبهشت است. شیراز جادویی با سعدی و 
حافظ و باغ های سرسبزش بهترین میزبان 
برای اردیبشــهتی فراموش نشدنی است. 
شــیراز شهر عجیبی است، هم چهار فصل 
اســت و هم هر نوع جاذبه گردشگری که 

بخواهید در آن پیدا می شود.
مسجد نصیر الملک شیراز ��

اهل شعر هستید؟ حافظ یک سو و سعدی 
سوی دیگر شهر است. اهل تاریخ هستید؟ 
پاسارگاد و تخت جمشید قلب تپنده تاریخ 

ایران هستند. اهل بازار گردی هستید؟ بازار 
وکیل نگین درخشــانی در تــراز بازارهای 
تهران، اصفهان و تبریز است. اهل خوردن 
و تفریح های مدرن هستید؟ رستوران های 
شــیراز نه تنها از نظر طعم و مزه هیچ چیز 
از تهــران و اصفهان کم ندارند بلکه گاهی 
با معماری های خاص خود شما را شگفت 
زده می کنند.شــیراز در اردیبهشــت شلوغ 
است و ورود گردشگر در آن میلیونی است، 
اما بوی بهارنارنــج، گل های رز، نرگس و 
بابونه چیزی نیست که بتوان از آن گذشت، 
پس حتماً یک اردیبهشت عاشقانه را شیراز 

سپری کنید.
اصفهان؛ نیمهٔ عاشقانهٔ جهان ��

اصفهان به حق عنوان نصِف جهان را یدک 
می کشد. شــکوه معماری و هنر ایرانی در 
اصفهان پیداست، شهری که پایتخت هنر 
است و در هر کوچه و پس کوچه ای از آن 

نشانی از هنر به چشم می خورد.
دیدینی هــای اصفهان به معنــای واقعی 
کلمه بی شمار اســت. از سی وسه پل و پل 
خواجوی معروف تا چهار بــاغ دل انگیز و 
میــدان نقش جهان به هر کجای اصفهان 
کــه گام بُگذارید به عمق تاریخ و فرهنگ 

ایران می رویــد. بازار اصفهــان هم بازار 
معمولی نیســت، بازاری در دل تاریخ است 
کــه با تمــام زخم هایی که خــورده هنوز 
هنــر در آن موج می زند.این شــکوه وقتی 
با اردیبهشــت ترکیب شــود چهار باغ را 
تبدیل به بهشــت و اصفهــان را از نصِف 
جهان تبدیل نیمهٔ عاشقانهٔ جهان می کند. 
اصفهان درست مثل شیراز است. حتی اگر 
در اردیبهشــت به اصفهان رفته اید باز هم 
می توانید چنیــن کاری را کنید و اطمینان 
داشته باشید سفری عاشقانه و غیرتکراری 

خواهید داشت.
رشت؛ باران عشق در شهری همیشه زنده ��

رشت تجسم زندگی در زنده ترین حالت آن 
است. از بازارهای رشت تا میدان شهرداری 
و از رستوران ها تا جنگل های اطراف رشت 

همه و همه زنده و جاری هستند.
رشــت بارانی، زندگی بخش و مهربان را با 
اردیبهشــت معتدل و جان بخش ترکیب 
کنید تا آن وقت متوجه شوید با چه ترکیب 
جادویی و عجیبی مواجه هســتید؛ ترکیبی 

تکرار ناپذیر و عمیقاً عاشقانه.
اگر در اردیبهشــت به رشت رفتید چندان 
دنبــال بازدید از نقــاط دیدنی و تاریخ این 

شهر دل انگیز نباشــید. در اردیبهشت باید 
در رشت زندگی و داستان عاشقانه ساخت؛ 

پس داستان عاشقانه خود را زندگی کنید.
ترکمن صحرا؛ سفر به نقاشی ها ��

تنها چیزی کــه می تواند از اردیبهشــت 
جادویی تر باشد ترکمن صحرا است. سفر به 
ترکمن صحرا شما را جادو می کند. مناظر 
و آدم ها به طور عجیبی دل انگیز هستند و 
انگاری از دل نقاشی بیرون آمده اند و دنبال 

مسخ کردن شما هستند.
کافی اســت یک بار بــه ترکمن صحرا و 
طبیعت جادویی آن ســفر کنید تا از حجم 
زیبایی و تفاوت تعجب کنید. دشــت های 
ترکمــن صحرا در این مــاه پر از گل های 
زرد و قرمز می شوند و چشمه ها و آبشارها 
در پر آب ترین حالت خود هســتند. از بند 
ترکمن رؤیایی و مقبــره دل پذیر خالدنبی 
در ترکمن صحرا قرار دارند. ترکمن صحرا 
در اردیبهشــت خود یک داستان عاشقانه 

جادویی و راز آلود است.
کوهرنگ؛ الله های عاشق ��

کوهرنگ ســرزمین الله هــای واژگون و 
نماد عشــق است. کوهرنگ، چهارمحال و 
بختاری و لرستان به طور کلی کم تر مورد 
توجه گردشــگران بودند و همین مســئله 
این مقاصد را برای یک ســفر عاشــقانه 
در اردیبهشت مناســب تر از قبل می کنند. 
مناظــری در کوهرنگ می بینید شــبیه به 
تصاویــر خوش رنگ و لعاب مســتندهای 
اروپایی هســتند. همانقدر جــذاب، بکر و 

دل پذیر.
بازفت در کوهرنگ ��

اگر دنبال ماجرایی عاشقانه در دل طبیعت 
و دشــت و در پیچ و تاب دشت ها هستید 
کوهرنگ مناسب ترین مقصد است، جایی 
که الله های واژگونی عشــق را مجســم 

می کنند.

۵ مقصد عاشقانه برای سفر در اردیبهشت را بشناسید

مقاصد زییای گردشگری ایران در اردیبهشت

آیا به چشمه اعال دماوند سفر کرده اید؟

آیا از دخمه های شریف آباد اردکان دیدن کرده اید؟

چشمه آب از زیر صخره سنگی می جوشد که دارای صالبت 
و استحکام زیادی است و گفته می شود این چشمه که آب آن 
قباًل خیلی بیشتر از این مقدار بوده، مردم به آن احترام خاص 

می گذاشتند و گرامی اش می داشتند.
به گزارش ســالم نو، منطقه گردشــگری چشــمه اعال از 
تفرجگاه های شهرســتان دماوند است و در فاصله حدود ۴۵ 
کیلومتری شرق تهران و ۴ کیلومتری شهر دماوند قرار دارد. 
منطقهٔ ییالقی چشــمه اعال بــا آب و هوای دلپذیر و خنک 
در ایام فراغت و تابستان پذیرای هزاران گردشگر در استان 

تهران است.
در فاصله ۳۵۰۰ متری مرکز شهر دماوند و در دامنه ارتفاعات 
شــمال غرب آن، در میان یکی از دره هایی که آبریز از غرب 
به شرق امتداد دارد و نهایتاً به رودخانه مرکزی دماوند متصل 
می گردد، محوطه وســیعی وجود دارد کــه در حقیقت آغاز 
باغات و مناطق مســکونی دماوند می باشد. سر منشأ حیات 
دراین منطقه، چشــمه آب گوارایی اســت که ضمن زایش 

حیات گیاهی و انســانی در آن زیبایی، طــراوت و صفایی 
خاص به این منطقه بخشیده است. چشمه آب از زیر صخره 
سنگی می جوشد که دارای صالبت و استحکام زیادی است 
و گفته می شود این چشــمه که آب آن قباًل خیلی بیشتر از 
این مقدار بــوده، مردم به آن احترام خاص می گذاشــتند و 
گرامی اش می داشتند. محوطه پیرامون چشمه بخاطر وجود 
آن، امروزه تبدیل به مجموعه وســیعی شده که عالقمندان 
به طبیعت و خســتگان از زندگی شهری را در هنگام غروب 
و روزهای تعطیل گرد خود می آورد و ضمن ایجاد اشــتغال 
برای بسیاری از افراد که اقدام به ارائه خدمات برای مسافران 
می نمایند برای مردم نیز موجبات تنوع، طراوت و تجدید قوا 
فراهم کرده اســت.نتایج یک بررسی نشان می دهد که آب 
معدنی چشــمه اعال دماوند، تأثیر معنی دار خود را بر کاهش 
فشــار خون در مبتالیان به پرفشاری خون با تأثیر بر میزان 
کاتیون های کلســیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم نشان داده که 
این تأثیر می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی را 

کاهش دهد.
روســتای چشمه اعال جزو دهســتان حومهٔ بخش مرکزی 
شهرســتان دماوند است و راه فرعی ماشــین رو به دماوند 
دارد. آب و هوای چشــمه اعال کوهستانی و سردسیر است 
و محصوالت اصلی آن قیسی، گیالس، زردآلو، سیب، گردو، 

آلبالو و عسل است.

دخمه، دادگاه یا برج ســکوت بنایی مدور اســت که در زمانهای 
گذشته برای متوفیان زرتشتیان استفاده می شد و امروزه بقایای 

این دخمه ها گردشگران زیادی را به سمت خود جلب می کنند.
دخمه محلی است که زرتشــتیان از دیر باز تا حدود چهل سال 
پیش، امــوات خود را طبق اصــول، فرهنگ و آداب و ســنن 
مذهبی خود و طی انجام مراســم ویژه در آن می نهادند تا طعمه 

کرکس های کوه های اطراف شوند.
در اســتان یزد دخمه های متعــددی برای بازدیــد وجود دارد. 
گردشــگران زیــادی از دخمه های شــریف آبــاد اردکان نیز 
دیدن می کننــد. این مکان تاریخی به شــماره ۹۲8۴ در تاریخ 
۰۷/۰۵/۱۳8۲ خورشــیدی در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.
دخمه، دادگاه یا برج سکوت برای مراسم زرتشتیان در مورد اموات 
خود استفاده می شد. زرتشــتیان از دیر باز تا سال ۱۳۴۲، اموات 
خود را طبق اصول، فرهنگ و آداب و ســنن مذهبی خود و طی 
انجام مراسم ویژه در آن می نهادند تا طعمه کرکس های کوه های 
اطراف شوند. وسط فضای میان تهی دخمه چاهی وجود دارد که 
به »استودان« معروف است و استخوان های باقیمانده از اجساد را 

داخل آن می ریختند.
پس از مدتی و طی مراســمی خاص، محوطه داخل دخمه جارو 
و ضد عفونی می شــد و بار دیگر دخمه مذکور مورد استفاده قرار 
می گرفت. در حقیقت دخمه تنهــا مکانی بود که برای متوفیان 

زرتشتیان استفاده می شد.
هدف از دخمه آلودگی کمتر آب و خاک و هوا و آتش بوده است 
و زمانیکه شهرها گســترش یافتند و دخمه ها در داخل محدوده 
شــهرها قرار گرفته و آلودگی هوا را باعث شــدند، زرتشــتیان 
مرده های خود را طی تشــریفاتی خاص به خاک می ســپارند تا 
آلودگی کمتری داشته باشند. البته سابقه این کار به شاهان ایران 

باستان می رسد ولی اگر آلودگی آب و خاک را باعث شود بزرگان 
دین باید چاره اندیشی کنند.

در شریف آباد شهرســتان اردکان استان یزد نیز از این دخمه ها 
وجود دارد. هر بار که فردی زرتشــتی در می گذشت گروهی از 
زرتشــتیان که مضربی از عدد چهار بودند فرد متوفی را تا آنجا 
حمل می کردند. مسافتی که امروز حتی اگر بخشی از آن را هم 
پیاده و بدون هیچ بار اضافی برویم ســختی این کار را به خوبی 

درک می کنیم.
ســاخت یکی از دخمه های شــریف آباد به زمــان مانکجی باز 
می گردد. این دخمه ها در جایی ســاخته شده اند که نزدیک ترین 
فاصله را به ســه روستای شریف آباد، حسن آباد و مزرعه کالنتر 
داشته باشد. البته پیش از آن دخمه زرتشتیان شریف آباد در دیلَم 

)نزدیک روستای ترک آباد( قرار داشته است.
در شریف آباد دو دخمه بر روی تپه ای کم ارتفاع ساخته شده اند. 
دخمه ســمت راست جدیدتر اســت و دخمه سمت چپ توسط 
مانکجی نخســتین نماینده پارسیان هند در ایران بنا شده است. 
دخمــه قدیمی تر دو جــداره دارد و در واقع دیوار بلندی دخمه را 
در دل خود جای داده اســت. دخمه در ســطحی باالتر قرار دارد 

جای سنگ نوشتهٔ آن نیز که آن را برده اند به خوبی نمایان است. 
در اینجــا ورون )vroon( یا جســدها را قرار می دادند تا کم کم 
تجزیه شود. روشــی که کمترین آلودگی را برای آب، باد، خاک 
و آتش داشــت. بقایای به جا مانده از جســد را پس از مدتی در 
داخل استودان یا چاه میان دخمه می ریخته اند و بر روی آنها مواد 
ضدعفونی ریخته می شد.دخمه دوم ارتفاع کمتری نسبت به اولی 
دارد. بعد از در ورودی آثاری از دیوار کوتاهی وجود دارد تا از بیرون 
داخل دخمه دیده نشــود، دیواری که اکنون تخریب شده است. 
کف آن بر خالف دخمه نخســت با سنگهای بزرگ فرش شده 
است و از سیمان نیز در ساخت آن استفاده شده است. استودان آن 
نیز بسیار عمیق تر است و اینها همگی نشانه های جدیدتر بودن 
این دخمه می باشد. اما در کنار بیشتر دخمه ها ساختمانهایی قرار 
دارند که مراسم و آیین درگذشتگان در آنجا برگزار می شده است.

در داخل این بناها نیز یادگاری ها و شعارهایی به چشم می خورد 
که آنچنان زیبنده یک مکان تاریخی و توریستی نیست هرچند 
کــه در اطراف این دخمه ها به غیر از چنــد مگس موجود زنده 
دیگری یافت نمی شود.روستای شــریف آباد اردکان در شصت 
کیلومتری شــمال یزد واقع شده است. این محل از قدیم االیام 
سمبل همزیستی مسالمت آمیز بین زرتشتیان و مسلمانان بوده 
است. بعد از طی مسیری طوالنی به حریم دخمه ها می رسیم که 

توسط انجمن زرتشتیان شریف آباد مشخص شده است.
جاذبه های گردشگری ��

از جاهای دیدنی شــریف آباد می توان به معابد زرتشتیان )دادار 
اورمزد، شــاه ورهرام ایزد، شــاه مهر ایزد، شــاه آذر خروه، شاه 
فریدون و گودز )شــاه تشتر ایزد و شاه اشتاد ایزد(، زیارتگاه های 
پیر سبز )چک چک(، پیر هریشت، پیر پارس بانو، دخمه و مسجد 

مسلمانان اشاره کرد.
 منبع: تریپ یار

مبین کروندی
روزنامه نگار
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وحید    ریحانی  )آتلیه برنز(

»مینگ-چی کو«، تحلیلگــر مطرح محصوالت اپل می گوید 
کوپرتینویی ها روی نســخه بروز شــده هوم پاد کار می کنند؛ 
محصولــی که در فصل چهــارم ۲۰۲۲ یا فصل اول ۲۰۲۳ از 
راه می رسد.به گفته کو، در زمینه طراحی سخت افزار احتماال 
با نوآوری خاصی روبه رو نمی شــویم. عالوه بر این، تحلیلگر 
محصوالت اپل اشــاره ای به اندازه این اســپیکر هوشمند هم 
نکرده، بنابراین نمی دانیم با نســل جدید هوم پاد اصلی مواجه 
می شــویم یا هوم پاد مینی. این اولین باری نیست که شاهد 
انتشــار اطالعاتی درباره اسپیکر هوشــمند جدید اپل هستیم. 
در گذشــته »مارک گورمن«، خبرنگار بلومبرگ هم از توسعه 
این محصول حرف زه بود. به گفته گورمن، این دســتگاه بین 
هوم پاد اصلی و مینی قرار می گیرد، بنابراین شــاید اطالعات 
جدید کو هم مربوط به همین محصول باشــد. این اســپیکر 
جدید احتماال جایگزین نسخه اصلی می شود که اپل تولیدش 

را متوقف کرده اســت. عالوه بر این، انتظار می رود قیمت آن 
از مدل مینی هم باالتر باشــد. البته ظاهرا کوپرتینویی ها روی 
چندین اســپیکر کار می کنند که یکی از آن ها به نمایشــگر و 
دوربین مجهز می شــود. این محصوالت می خواهند در بازار با 
دســتگاه هایی مانند گوگل نست هاب و آمازون اکو شو رقابت 
کنند، با این حال نباید منتظــر معرفی آن ها در آینده نزدیک 
باشیم. از دیگر محصوالت احتمالی اپل می توان به دستگاهی 
اشــاره کرد که یک آیپد را از طریق بازویی رباتیک به هوم پاد 
وصل می کند. این بازوی رباتیک باعث می شــود که دوربین 
شما را در اتاق دنبال کند. دیگر دستگاه احتمالی اپل، نسخه ای 
از اپل تی وی اســت که با هوم پاد ترکیب می شود. در نهایت 
باید بگوییــم که اگرچه گزارش ها به توســعه و آزمایش این 
محصوالت اشــاره می کنند، اما تضمینی برای ورود آن ها به 

بازار وجود ندارد.

طبق یک حــق اختراع یا پتنت جدید، شــرکت 
اپل خودروی خود را که بســیاری چشم انتظارش 
هســتند، احتماال بدون پنجره می سازد و به جای 
پنجره های شــفاف از نمایشــگر های مجازی در 
اتاق خودرو استفاده خواهد کرد. در حق اختراعی 
که توســط شــرکت اپل به ثبت رسیده است، به 
نظر می رسد خودروی اپل)Apple Car( می تواند 
بدون پنجره باشد. به گزارش دیلی میل، طبق یک 
حق اختراع یا پتنت جدید، شــرکت اپل خودروی 
خود را که بسیاری چشم انتظارش هستند، احتماال 
بدون پنجره می سازد و به جای پنجره های شفاف 
از نمایشــگرهای مجازی در اتاق خودرو استفاده 
خواهــد کرد.این غول فناوری حــق اختراع یک 
سیستم خودروی واقعیت مجازی)VR( را به ثبت 

رسانده اســت که »نماهای مجازی« را با حرکت 
فیزیکی خودرو در حین سفر مطابقت می دهد. به 
عنوان مثال، اگر خودرو در حال حرکت به سمت 
پایین یک تپه باشــد، این سیستم می تواند تصویر 
مجازی از یک ترن هوایی را در حین پایین رفتن 
نمایش دهد. این حق اختراع نشــان می دهد که 
صندلی های داخــل خودرو به گونــه ای حرکت 
می کنند که با جلوه های بصری مطابقت داشــته 
باشــند که بسیار شــبیه به یک تجربه سینمایی 
همه جانبــه خواهد بــود. این بدان معناســت که 
نماهای دنیای واقعی که همه ما در هنگام عبور از 
خیابان و جاده از پنجره خودرو مشاهده می کنیم، 
به طــور کامل با صحنه هــای گرافیکی مجازی 

جایگزین می شوند.

خودروی اپل احتماال بدون پنجره است

کاریکاتور

تحلیل روز

حرف هایی هســت که تا وقتی بحرانی پیش نیامده 
گوشــی برای شنیدن آن ها نیســت، اما حاال قیمت 
ماکارونی ســر به فلک کشیده و زمان مناسبی است 
تا یکی از این حرف ها گفته، شــنیده و مطالبه شود. 
چند دقیقه ای همراه این متن باشید توضیح می دهم.

دولت های ممالک پیشــرفته دنیــا بانک اطالعات 
دقیقی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها دارند 
و هر قدر نظام های سیاسی به »دولت رفاه« نزدیک تر 
هستند – مثل سوئد و نروژ و فنالند – کیفیت و دقت 
و کاربرد بانک های اطالعاتی آن ها بیشــتر اســت. 
اطالعات درآمد، هزینه، وضعیــت آموزش، مالیات، 
دارایی ها، ســالمت و ... خانوارها در این بانک های 

اطالعاتی وجود دارد.
این بانک هــای اطالعاتی از وضعیــت اقتصادی و 
اجتماعی خانوارها اجازه می دهد تا حمایت اجتماعی 
دولت از خانوار و افراد به صورت هدفمند و هوشمند 
صورت بگیرد. هدفمند است چون حمایت بر اساس 
مقــدار ضعف و قــوت اقتصــادی و اجتماعی افراد 
صورت می گیرد و اگر قرار است یارانه نقدی یا کمک 
غیرنقدی به خانوار یا فردی داده شــود، بر اســاس 
اســتحقاق تعلق می گیرد. هوشمند است از آن جهت 
کــه می تواند تغییرات در زندگی فــرد را لحاظ کند. 
شهروندی ممکن است به واســطه تصادف، بیماری 
یا بیکاری وضعیت اقتصــادی و اجتماعی اش نزول 

کند، و به همان میزان هم ممکن است به هر دلیلی 
وضعش بهتر یا خیلی خوب شــود. حمایت از او باید 

هوشمندانه در هر دو حالت تغییر کند.
دولت وظیفه دارد رشــد اقتصادی را تســهیل کند، 
رابطه با جهان را بهبود دهد، زمینه بروز فســاد را از 
بین ببرد، سیاست های ضدتورمی به کار بگیرد، ارزش 
پــول ملی را حفــظ کند و ... اما، وظیفــه دارد نظام 
حمایت اجتماعی هدفمند و هوشــمند را هم توسعه 
دهد. این وظیفه دهه هاست که به دولت ها تذکر داده 
شده اما نادیده گرفته اند. دولت – باالخص دولتی که 
زیر بار هزینه ها له شده و کسر بودجه اش تسمه تورم 
را بر گرده اقشار ضعیف اقتصادی آتشین کرده – الزم 
دارد که برای انجــام اصالحات یا مدیریت اجتماعی 
هر چیــزی از جنس بحران و شــوک اقتصادی، به 
داده هــا و نظامی برای حمایت هدفمند و هوشــمند 
از اقشار آسیب پذیر دسترســی داشته باشد. ضرورت 
چنین ســامانه ای امروز بیش از هر زمانی احســاس 
می شــود، حاال که ممکن اســت گروه هایی از مردم 
به ماکارونی هم دسترســی نداشته باشند و ضروری 
اســت هدفمند در برابر ســوءتغدیه حمایت شــوند. 
نکته مهم این اســت که در این کشور هر کس جاده 
غیرضروری بکشد، پتروشــیمی مخربی در میانکاله 
ســر هم کند، کارخانه فوالدی در کم آب ترین نقطه 
ُپرساخت وپاختی  کویر بسازد، کلنگ هر ساخت وساز 
را بــه زمین بزند، ژســتی می گیرد، دیده می شــود 
و قــدر می بیند و بــر صدر می نشــیند؛ اما آن ها که 
برای ایجاد ســامانه های ضــروری حکمرانی – نظیر 
بانک اطالعات و نظــام حمایت اجتماعی هدفمند و 
هوشــمند – تالش کنند، نه دیده می شــوند، نه قدر 
می بیننــد و نه بر صدر می نشــینند. کار ایجاد چنین 
 ســامانه ای با عنوان »پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 

رفاه  وزارت  در   »)/https://refahdb.mcls.gov.ir(
از ســال ۱۳۹۲ آغاز شــد. این پایگاه از تجمیع ۵۰ 
منبع داده ای تشــکیل شده، ۲۵ منبع داده ای به طور 
کامل تجمیع و ساختار اصلی آن با بیش از 6۰ جدول 
داده ای شــکل گرفته است. بیش از ۳ میلیارد رکورد 
داده ای در پایگاه داده نهایی ذخیره و تجمیع شــده 
است. متأســفانه هر قدر طراحان و مجریان این کار 
جدی بودند، بقیه آن ها کــه باید همراهی می کردند 
و اهمیت آن برای نظام اجتماعی و توســعه عدالت 
را درمی یافتند، نســبت به آن بی توجه بودند. دولت 
فعلــی نیز تا به امروز کالمی درباره آن نگفته و وزیر 
رفاهش ترجیح می دهد به جای کار اساســی نمایش 
اجرا کند. ایجــاد چنین پایگاهی و وارد کردن آن در 
سیاســت گذاری و اجرا، چیزی از جنس سازوکارهای 
حکمرانی اســت. بدبختانه در این کشور حکومت به 
عوض اصالح و ایجاد ســازوکارهای ضروری برای 
حکمرانی درست، دنبال ساخت وساز است. نمایندگان 
مجلس به عوض مطالبه این گونه سازوکارها، دنبال 
ساخت وســاز در حوزه انتخابیه خود هســتند. قدرت 
دولت ها با تعداد روبان هایی که پاره می کنند سنجیده 
می شود نه میزان ظرفیتی که برای حکمرانی صحیح 
خلق می کنند. خالصه، حاال که ماکارونی قیمت اش 
سه برابر شده و چشــم انداز آینده نیز روشن نیست، 
تکمیل، هدفمند و هوشمند کردن »پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان« را جدی بگیرید و بکوشید این کشور به 
داده های الزم برای ایجاد یک نظام حمایت اجتماعی 
مؤثر و کارآمد مجهز شــود. دســت از پوپولیســم و 
نمایــش دادن هم بردارید و همــان کاری را بکنید 
که باید انجام دهید تا بتوانید از زخم خوردگان قیمت 
ماکارونی حمایت کنید. ما مردم هم بیایید ایجاد این 

نظام حمایت اجتماعی را مطالبه کنید.

قیمت ماکارونی و نظام حمایت اجتماعی

نگاه روز

 هشداری درباره پیامدهای 
خشکسالی در جامعه ایران

خشکســالی آســیب پذیری های موجود جامعه ایران را بیشتر 
کرده و به حاشــیه راندن اجتماعی زنان را تشدید کرده است.

خشکسالی بار بیشتری را بر دوش زنان از نظر مسئولیت هایشان 
در زمینــه مراقبت از خانه وارد می کند. عالوه بر این، مهاجرت 
مردان عمدتاً جوان، تعادل جنسیتی را در مراکز شهری مخدوش 
کرده اســت. گزارش هایی وجود دارد که بــا افزایش ناامیدی، 
اثرهای منفی بر ازدواج و تولد منجر شــده اســت. کودکان به 
ویژه آسیب پذیر هستند و خطرات بیشتری برای سالمتی آنها 
از جمله بیماری های پوستی و چشمی، رشد شناختی، عالوه بر 
مشــکالت تنفسی مرتبط با خشکسالی به وجود آمده است. در 
ســال های اخیر افزایش سه برابری در کودکان از نظر سالمتی 
آســیب پذیر مستقیماً به گرد و غبار موجود در هوا و کمبود آن 
نسبت داده می شود. چشمگیرترین گواه خشک شدن ویرانگر و 
طوالنی مدت سی سال گذشته ناپدید شدن دریاچه ها و تاالب ها 
در بخش هایی از ایران اســت. تنــش بیش از حد منابع آبی در 
سراسر کشور، به ویژه در مناطق مرزی شرق و غرب، آشکارتر 
شــده است. تأمین آب سالم و کافی برای آشامیدن، بهداشت و 
سالمت، کشــاورزی، دامپروری و برق به چالش روزمره تبدیل 
شده است.از تبعات مهم خشکســالی، ناامنی غذایی است که 
خود به تضعیف انســجام اجتماعی در صورت عدم رسیدگی به 
فشارهای فزاینده بر معیشت خانوارها می انجامد. شرایط فعلی 
خشکسالی در درجه اول ناشی از فعالیتهای انسانی است، و البته 
نشانه ای از تغییرات اقلیمی ناشی از مدیریت ناپایدار زمین و آب 
در داخل و کشورهای همســایه است. گستره وسیعی از ایران 
تحت اثر شرایط خشکسالی با درجاتی متفاوتی از شدت و وسعت 
محلی قرار گرفته اســت. کاهش بارندگی در ۳۰ سال گذشته، 
پروژه های زیرساختی نامناســب و ضربه اقتصادی سیاسی به 
جامعــه، همه با هــم تاب آوری در برابــر اثرهای تحریم های 
فزاینده بر کشــور را کمتر کرده اســت. ایران تقریباً به صورت 
پیوسته میزبان حدود ۳,۵ میلیون پناهنده از سرزمین های جنگ 
زده همسایه بوده است. نزدیک به پنج میلیون نفر - ۷۰ درصد 
از جمعیت روســتایی استان های آســیب دیده از خشکسالی - 
بیشــتر در مناطق روستایی دور افتاده استان ها در معرض خطر 
باالی اثرات ناشی از خشکسالی هستند. معیشت به شدت آسیب 
دیــده و برای تطبیق با واقعیت های جدید نیاز به بازســازی و 
پاالیش دارد. زنان سرپرست خانوار و آنهایی که دارای اعضای 
فامیل تحت تکفل هستند بیشتر تحت اثر قرار می گیرند.تبعات 
خشکسالی، خطرات چندگانه همراه با آن و اثرهای انسانی آن را 

می توان به صورت زیر خالصه کرد:
اثرهای منفی بر دسترســی، و کیفیــت آب به دلیل کمبود آب 
آشــامیدنی و بهداشتی که باعث مشــکالت سالمتی می شود. 
کمبــود آب برای کشــاورزی و دامپروری، که تــا حد زیادی 
مهم ترین قسمت هایی اســت که معیشت را تأمین می کنند، و 
بیشــتر مناطق مرزی تحت اثر قرار گرفته اند.مهاجرت ناشی از 
فقدان شغل نیز اثر مخربی بر محله ها دارد. با بدتر شدن فزاینده 
خدمات اجتماعی، از دســت دادن معیشــت منظم تاب آوری 
جامعه کاهش می یابد.بازارها در تمام اســتان ها با مواد غذایی 
و اقالم ضروری از جمله در دســترس بودن کاالهای اساسی 
فعالنــد، با این حال، قدرت خرید به دلیل کمبود شــغل و نرخ 
قابل توجه بیکاری تضعیف شده است.وخامت وضع سکونتگاه 
شــهری و به ویژه حاشــیه نشین های شــهرهای بزرگ، که 
مقصد مردم در حال مهاجرت از محیط های روســتایی هستند.

آمار باالی آســیب ها از نظر سالمت روان، با افزایش ناامیدی، 
افسردگی، اضطراب و خشم. آسیب های فیزیکی سالمت شامل 
بیماری های تنفســی، چشمی و پوســتی و اسهال و مشکالت 
معده به دلیل آب آشــامیدنی آلوده.بدتر شــدن استانداردهای 
زندگی که بر سالمت مردم اثر مستقیم می گذارد.افزایش آسیب 
پذیری در برابر ســایر مخاطرات، مانند ســیل و زلزله، به دلیل 
کاهش رطوبت خاک. با پژمرده شدن خاک سطحی و پوشش 
گیاهی، از جمله جنگل ها و بیابان، باران هایی که می آیند باعث 
خسارات فزاینده ناشی از سیل می شوند.ایران با طیف وسیعی از 
چالش های زیست محیطی از جمله دمای باال، آلودگی، سیل و 
دریاچه های در حال محو شدن مواجه است. در فروردین ۱۴۰۰، 
ســازمان هواشناسی کشور نســبت به »خشکسالی بی سابقه« 
و میزان بارندگی که بطــور قابل مالحظه ای کمتر از میانگین 
بلندمدت بود، هشــدار داد. میزان بارندگی در حوضه های اصلی 
رودخانه های ایران از شهریور ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ در بیشتر نقاط 
در مقایســه با دوره قبل از آن به میزان قابل توجهی کمتر بوده 
اســت. ایران خشکسالی های مکرر را تجربه می کند و با چشم 

انداز شرایط شدیدتر ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است.

گزارش

 حداقل فالفل را از مردم 
نگیرید!

 کنار ساحل بوشــهر انبوهی از فالفل فروشی ها 
هســتند که پاتوقی شــده برای همه اقشــار که 
نان ســاندویچی بردارند و فالفل و متخلفات را 
چنان فشــرده در آن بچپانند که دیگر جا نداشته 
باشــد و بعد ساندویچ در دســت بروند کنار دریا 
بنشینند، به دریای بی کران نگاه کنند، به صدای 
امــواج گوش دهنــد و برای لحظاتــی هم که 
شــده از فکر گرانی و قســط و بیکاری و اوضاع 
نابســامان روزگار رها شــوند و از خوردن فالفل 
لذت ببرند.این پاتوق های فالفلی و خوردنی های 
ارزان قیمت در همه شــهرهای کشــور به ویژه 
شــهرهای جنوبی نیز وجود دارند و فضایی گرم 
و پویا و پرجنب وجوش به چهرهٔ شهر می بخشد.

برای بسیاری از مردم کشورمان، همین لذت های 
کوچــک باقی مانــده تا حس کننــد هنوز دارند 
نفس می کشند و چیزی شــبیه زندگی را تجربه 
می کنند. این که هنوز می توانند دست شان را توی 
جیب شــان کنند و به جای رفتن به رســتوران و 
غذایــی که بچه ها هوس کرده اند، فالفلی بخرند 
تا در برابر خانواده سرافکنده نشوند.سال به سال 
انتظارات از داشــته های زندگی کمتر شــده و از 
رستوران و پیتزا و هات داگ و همبرگر به فالفل 
و سمبوسه و نخود رسیده، از مسافرت و گردش و 
خوشگذرانی، به ساعتی پارک و زیر درخت و لب 
ساحل رفتن تنزل کرده، از پس انداز و دوراندیشی 
و حســاب بانکی به خرجی را سینه خیز تا آخر ماه 
رساندن ســقوط کرده، از خرید لباس و کفش و 
وســایل خانه، به وصله پینه و تعمیر کردن البسه 
و وســایل قدیمی و تأمین حداقل مواد خوراکی 
برای سر سفره گذاشــتن کاهش یافته و…. اما 
االن غول افسارگسیخته و سیری ناپذیر گرانی به 
همین حداقل ها هم ســرک می کشد و می خواهد 
همیــن ته مانده ها را هم ببلعــد؛ وقتی گرانی به 
فالفل و نان و پنیر و ســبزی ســر ســفر رسید، 
باید ترســید! بیم از این که ممکن اســت شکم 
میلیون ها ایرانی گرســنه بماند، نگرانی از این که 
سفره محقر خانوارهای بسیاری جمع شود، ترس 
از این که رنگ زرد رخســاره و صدای شکم های 
گرسنه ممکن است دیده و شــنیده نشود، خطر 
این که ممکن است عواقب این گرسنه ماندن به 
اتفاقــات و حوادث تلخ اجتماعی و چه بســا ملّی 
منجر شود!نان و مخلفاتش آخرین بازمانده سفره 
بسیاری از خانوارهای ایرانی است، به جای وجب 
به وجب کوچک تر کردن و در نهایت جمع کردن 
این ســفره، وقت آن است که با احیای برجام به 
ســوی رفع تحریم ها بروید و زمینه را برای جمع 
کردن سفره رنگین کاسبان تحریم، شفاف سازی 
مالی، اصالح ســاختاری و عادی سازی روابط با 
دنیا و... فراهم کنید و سیاســت های شجاعانه و 
اساسی را در دستور کار قرار دهید، تا سفرهٔ مردم 
هم ته مایه رنگی بگیرد و به جای حذف این برکت 
خداوندی، بوی خوش نان همچنان از سفره ها به 

مشام برسد.

هوم پاد جدید اپل کی معرفی می شود؟
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