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نگاه نخست

دردسرهای شوِک قیمتی

شوک قیمتی از مســیرهای مختلف بر زندگی 
اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مردم اثرگذار 
خواهد بود. در مطالعات تجربی نشان داده شده 
است که افزایش نرخ ارز ناشی از این سیاست، 
منجر به رشــد قیمــت نهاده هــا و کاالهای 
واسطه ای شــده و با توجه به ضریب وابستگی 
تولید به واردات، از این مسیر قیمت محصوالت 
دو بخــش کلیدی اقتصاد یعنی کشــاورزی و 

صنعت افزایش خواهد یافت.
بــا افزایش هزینه های تولیــد، امکان صادرات 
محصــوالت به ویژه کشــاورزی با محدودیت 
بیشتری مواجه شــده و اقتصاد به سمت رکود 
تورمی عمیق تر خواهد رفت. سرمایه در گردش 
بســیاری از تولیدکنندگان دچار اختالل خواهد 
شــد و در نتیجه، تحت فشار قیمتی ایجاد شده 
مجبــور به کاهش ظرفیت و یــا تعطیلی واحد 
تولیدی می شوند. این امر موجب رشد بیکاری 
می گــردد. تنهــا تولیدکنندگانی کــه از رانت 
برخوردارند مانند خودروســازان )از طریق پیش 
فروش( و برخی بنگاه های وابسته به نهادهای 
عمومی غیردولتی که دسترسی آسان به منابع 
دارند، می توانند سرمایه در گردش خود را تأمین 
کنند و در نتیجه باز هم بخش خصوصی واقعی 

تضعیف خواهد شد.
دولت نیز از این شــوک آسیب خواهد دید، زیرا 
بزرگترین مصــرف کننده و ســرمایه گذار در 
اقتصاد، دولت اســت؛ لــذا افزایش قیمت ها بر 
هزینه هــای دولت نیز اثرگــذار خواهد بود. در 
مطالعه ای که در ســال ۸۲ انجام شد، هر واحد 
اضافــه درآمد دولت از طریق شــوک درمانی، 
موجب افزایش ۱.۲۴ هزینه های مصرفی دولت 
و ۱.۴۶ واحد هزینه های سرمایه ای دولت خواهد 
شد )مؤمنی، اقتصاد سیاسی ایران، ۱۲۲(؛ بنابراین 
برخالف انتظار، کسری بودجه افزایش می یابد. 
یک تجربه تاریخی به ما می گوید که حجم کل 
بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان ســال ۶۷ 
)دوره دفاع( حدود هزار میلیارد تومان بوده است، 
اما با آزاد سازی ها، حجم بدهی دولت به بانک 
مرکــزی در فاصله ۶۸ تــا ۷۵، ۸ برابر و بدهی 
شــرکت های دولتی ۲۳ برابر شد. )همان، ۱۲۳( 
تجربــه دوره ۸۹ تا ۹۴ و ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز همین 
نکته را مورد تاکید قــرار می دهد. در حالی که 
کســری بودجه در سال ۹۶ حدود ۵۰ همت بود 
این رقم در ســال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ همت رســید. 
در این راســتا دولت با افزایش هزینه های خود، 
مجبور به کاهش سرمایه گذاری ها و هزینه های 
آموزش، بهداشــت و سالمت شــده و اهداف 
توسعه ای و آینده جامعه را به. مخاطره می اندازد.

گرچه فقیران یارانه خواهنــد گرفت، اما اثرات 
تورمی، ارزش حقیقی یارانه نقدی را کاهش داده 
و برای گروهی از فقیران که در شــرایط رکود 
تورمی شــغل خود را از دست می دهند؛ آسیب 
پذیری بیشتری ایجاد خواهد کرد. مراجعه به آمار 
نشــان می دهد که مناطق و استان های محروم 
کشــور، نرخ باالتری از تورم را تحمل می کنند 
در نتیجه این مناطق، آســیب بیشــتری از این 
ناحیه خواهند دید. گســترش بیشتر فساد مالی 
و رانتخواری یکی دیگر از این پیامدهاســت. در 
اقتصاد رانتی ایران، امتیازهای واردات و صادرات 
به برخی افراد و گروه های خاص موجب می شود 
تــا آنان در بازار رقابتی جهانی خریداری کرده و 
در بازار انحصاری ایــران فروش کنند و از این 
طریق به سود سرشــاری دست یابند. از طرفی 
صادرات مواد معدنی و صادرات صنایع وابســته 
به آن، از این تفاوت درآمد زیادی کسب خواهند 
کرد. آخرین پیامد، افزایش نارضایتی عمومی و 
ایجاد شــکاف ملی است. اگر تلقی عموم مردم 
این باشد که دولت برای کاهش کسری بودجه 
و ندیدن همه جوانب، زندگی ســخت آنان را با 
تالطمی جدید مواجه کرده است؛ شکاف دولت 
و ملت بیشــتر از گذشته شده و اعتماد عمومی 
بیشــتر ضربه خواهد دید.امیدوارم سیاست های 

سنجیده ای در پیش گرفته شود.
* استاد اقتصاد دانشگاه مفید  

محمدرضا یوسفی*
از تورم و نقدینگی تا ذخایر ارزی و رشد نفتی؛

چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۱
در پژوهــش حاضر تالش شــده تا ضمــن ارائه 
تصویــری از وضعیت متغیرهــای اقتصادی گروه 
کشــورهای صادرکننده نفت منطقــه خاورمیانه و 
شمال آفریقا و آسیای مرکزی، به توصیه های مهم 
سیاستی صندوق بین المللی پول برای این منطقه 
نیز پرداخته شــود؛ بنابر یافته های این تحقیق نرخ 
شتاب قیمت بهبود شــرایط اقتصادی کشورهای 
منطقه خاورمیانه، شــمال آفریقا و آسیای مرکزی 
در ســال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ نیز استمرار خواهد 
یافت و قیمت باالتر انرژی موجب خواهد شــد تا 
شاهد رونق نسبی در گروه اقتصادهای صادرکننده 
نفت باشــیم. به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه 

)ســنا(، متغیرهای ارائه شــده در ایــن پژوهش 
مربوط به بازه زمانی ســال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ 
)میانگین ساالنه(، ســال های ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۱ به 
همراه پیش بینی دو ســال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، شامل؛ 
رشد اقتصادی، رشــد بخش نفتی و غیرنفتی، نرخ 
تورم، رشــد نقدینگی، ذخایر ارزی، تراز حســاب 
جاری، صادرات و واردات کاالها و خدمات، تولید و 

صادرات نفت خام و گاز طبیعی است.
براساس این پژوهش، ممنتوم )نرخ شتاب قیمت( 
بهبود شرایط اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۱، در 
سال ۲۰۲۲ نیز استمرار خواهد یافت و قیمت باالتر 

انرژی موجب خواهد شــد تا شاهد رونق نسبی در 
گروه اقتصادهای صادرکننده نفت باشیم.

کشــورهای صادرکننــده نفت با چشــم اندازهای 
روشــن تری روبرو هســتند، زیرا انتظــار می رود 
درآمدهای بادآورده ناشــی از افزایش قیمت نفت و 
اقدامات موفق در حوزه واکسیناسیون باعث تقویت 
تعادل مالی و خارجی و پشتیبانی از بهبود اقتصادی 
آنها شود. به طور متوســط درآمدهای نفتی و تراز 
حســاب جاری این گروه اقتصادها به ترتیب ۵.۳ 
و ۷.۲ واحد درصد تولید ناخالص داخلی در ســال 
۲۰۲۲ نســبت به ســال ۲۰۲۱، افزایش و بهبود 

خواهد یافت....
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مثلث اصالحات نظام بانکی 
در دایره اقتدار بانک مرکزی

وضعیــت موجود نظام بانکــی حاصل عمل و عکس العمل ســه حوزه 
»بانک ها«، »دولت« و »مردم« اســت که در پاســخ به انگیزه هایی که 
توســط قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم می شوند، به دست 
آمده اســت.وضعیت موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکس العمل سه 
حوزه »بانک ها«، »دولت« و »مردم« اســت که در پاسخ به انگیزه هایی 
که توســط قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشــور حاکم می شوند، به 
دست آمده و در چارچوب زیرساخت های موجود شکل گرفته است. چنین 
وضعیتی بدون اصالحات در عوامل به وجود آورنده آن، از بین نمی رود و 
با سیاست های مقطعی و یا اقدامات دستوری، در بسیاری از مواقع تشدید 
می شود. تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد بازی است. بدون اجرای 
اصالحات نهادی در قوانین شکل دهنده روابط سه گانه اشاره شده، انتظار 
نمی رود وضع موجود به صورت پایدار تغییر کند. در مقابل، ادامه این وضع 
منجر به تخریب بیشتر ســالمت بازارهای مالی می شود. بنابراین، الزم 
است در نقش های حاکمیتی قانون گذار و مقام ناظر و همچنین نقش بانک 
ها در زمین بازی بانک مرکزی و بانک ها و مشتریان تغییراتی به منظور 
اصالح نظام بانکی انجام پذیرد تا از مسیر افزایش سالمت بانکی، قدرت 
تسهیالت دهی بانک ها و تأمین مالی تولید ضمن حفظ ارزش پول ملی 
و برآورده کردن انتظارات مردمی تقویت شــود. در این راستا علی صالح 
آبادی رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای در دســت گرفتن سکان بانک 
مرکزی در دولت ســیزدهم طرح اصالح نظام بانکی در سه حوزه رابطه 
»بانک مرکــزی با دولت«، »بانک مرکزی بــا بانک ها« و »بانک ها با 
مردم« را در دستور کار قرار داده است و در این مسیر اقداماتی انجام شده 
اســت. رابطه دولت با بانک مرکزی همواره به عنوان چالش بزرگ نهاد 
سیاستگذار پولی و بانکی مطرح بوده است این چالش در گفتمان روسای 
کل بانک مرکزی دوره های گذشته به عنوان لزوم استقالل بانک مرکزی 
مطرح شده است در دوره اخیر تغییر گفتمان علی صالح آبادی بر مفهوم 
»بانک مرکزی مقتدر« بجای »بانک مرکزی مستقل« دیده می شود. در 
حوزه رابطه دولت با بانک مرکزی، مهم ترین عامل عدم استقراض دولت 
از بانک مرکزی یا به بیان ســاده تر عدم وارد شدن دست دولت در جیب 
بانک مرکزی است، در همین راستا صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
صراحتاً عنوان کرده است »خلق پایه پولی از این منظر که دولت از بانک 
مرکزی اســتقراض کند، به عنوان یک خط قرمز تعریف شــده است«، 
بررســی روند سیاستگذاری و اطالعات تحلیل شده موئد ان است که در 
جانب اصــالح رابطه بانک ها با بانک مرکزی، بانک مرکزی اقداماتی از 
جمله عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، 
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود که در ماه گذشته به بانک ها ابالغ 
کرده است، اضافه برداشــت بدون وثیقه گذاری را ممنوع اعالم کرد. این 
گام نخســین بانک مرکزی را در اصالح رابطه بانک ها با بانک مرکزی 
باید به فال نیک گرفت چرا که بر طبق بخشــنامه بانک مرکزی از این 

پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان پذیر 
خواهد بود و نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار 
تعیین می شــود. نکته دیگری که در این بخشنامه بدان تاکید شده اینکه 
در صورت عدم تســویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری 
غیربانکی ظرف مهلت مشــخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد 
شــد، بانک مرکزی در چارچوب ســازوکاری مدون و مستمر، نسبت به 
فروش وثایق و اســتیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. با اتخاذ چنین 
رویکردی از ســوی سیاســت گذار پولی، به نظر می رسد که روش سنتی 
اضافه برداشــت بانکی به طور کامل کنار گذاشته شود. در جانب اصالح 
رابطه با بانک ها با مردم مهمترین اقدام بانک مرکزی تسهیل دسترسی 
آحاد مردم به خدمات بانکی است که با عنوان شمولیت مالی مطرح شده 
است. شــمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان، 
ســریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا 
یکی از شاخص های توســعه مالی در هر کشوری محسوب می شود. به 
عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی 
نقاط یک کشور اســت. مطالعات و پژوهش ها نیز حاکی از آن است که 
هرچه شــمول و فراگیری خدمات مالی بیشــتر باشد، به رشد اقتصادی 
و توســعه مالی آن کشور منتج می شــود. به همین دلیل همواره یکی از 
اهداف و مقاصد سیاســت گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث 
توســعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی 
داریم. در دوره جدید بانک مرکزی با ابالغ الزامات قانونی و زیرســاخت 
مقرراتی به شبکه بانکی، انتظار می رود این اختالف رویه در شبکه بانکی 
کاهش یابد و به ســمت همگرایی و وحــدت رویه میان بانک ها حرکت 
یابد. ر اساس تاکیدات مقامات مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه های 
این بانک را تســهیل دریافت اعتبارات اعــالم کرده اند در این خصوص 
علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز 
خوبی در شــبکه بانکی دیده می شود ولی مطالعات و بررسی ها موید آن 
است که در اســتفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی الزم وجود ندارد و با 
وضعیت مطلوب فاصله وجو دارد، از این رو در دوره جدید ریاســت بانک 
مرکزی مقرر شده است در این باره اقدامات مناسبی انجام گیرد. موضوع 
بحث برات و ســفته الکترونیکی از جمله موضوعات شمولیت مالی است 
این بستر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه 
قضائیه محقق شده است. بر این اساس امکان استفاده از سفته به صورت 
الکترونیکی، شبانه روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین 
شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق 
شــده، همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می توان از آن 
به عنوان ابزار ضمانت تسهیالت استفاده کرد.بررسی روند شاخص های 
سالمت بانکی نشان می دهد متاسفانه سالمت بانکی به صورت مستمر 
تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشــکالت بیشتری همراه 
شــده اســت و در صورتی که اقدامات عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام 
بانکی دچار اختالل خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به 
مداخالت گسترده می شود که نتیجه ای جز تورم و رکود بیشتر و طوالنی 
در پی نخواهد داشت، حل باید منتظر بود و دید که اصالحات ایجاد شده 
تا چه حد قدرت بازیابی بانک مرکزی در مواجه با دولت و بانک ها و ارائه 

خدمت گسترده به مردم را خواهد داشت.

علیرضا ریاضی
کارشناس بانکی

مریم فکری
کارشناس بانکی

احتمال پرداخت علی الحساب به 
بازنشستگان

تکلیف افزایش حقوق چه شد؟

 در حالی تا پایان اردیبهشــت ماه ۴ روز باقی مانده 
که هنوز ســرانجام افزایش حقوق بازنشســتگان 
مشــخص نشده است؛ این در شــرایطی است که 
برخی پیگیری ها نشــان می دهد کــه این افزایش 
حقوق هنوز در نوبت مصوبات در دســت بررســی 
هیات دولــت قرار دارد.بر همین اســاس، با وجود 
روشن بودن میزان افزایش های سنواتی مستمری 
بازنشســتگی، هنوز دستور پرداختی از طرف دولت 
صادر نشــده است. این وضعیت باعث شده است تا 
احتمال پرداخت علی الحســاب حقوق بازنشستگان 
صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی بیش از 
پیش قوت یابد. پرداخت علی الحساب یعنی حقوق 
این ماه نیز احتمااًل برمبنای ســال گذشته پرداخت 
خواهد شــد. این در شرایطی اســت که میرهاشم 
موســوی، مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در 
تازه ترین اظهارنظر گفته اســت؛ اطمینان می دهیم 
به محض تصویب میزان و چگونگی افزایش حقوق 
امسال بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت، 
مابه التفاوت حقوق اردیبهشت ماه را در دو روز پایانی 
همین ماه پرداخــت می کنیم و مابه التفاوت مربوط 
به ماه فروردین را هــم در ماه های خرداد و تیر به 
حساب بازنشســتگان واریز می کنیم. وی در عین 
حال تاکید کرده بازنشستگان عزیز ما نگران نباشند. 
ما آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع 
در هیات وزیــران، در موعد اعالم شــده مطالبات 

بازنشستگان را پرداخت کنیم.
تعلل مورد قبول نیست ��

برای امســال هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، 
به استناد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون این سازمان، حقوق 
بازنشســتگی را از ۵۷ درصد برای حداقل بگیران تا 
۳۸ درصد برای سایر سطوح افزایش داد. سوای این 
قرار است برای سال جاری باقیمانده متناسب سازی 

اجرایی شود.
در فروردین مــاه در همین رابطــه در فروردین ماه 
نهادهــای صنفی کارگران بازنشســته گفته بودند 
که فیش های حقوقی اردیبهشت ماه آنها براساس 
احکام ســال ۱۴۰۰ صادر شده اســت. حاال نیز با 
توجــه به این که چند روز تا پایــان ماه باقی مانده، 
نهادهای بازنشســتگی از عــدم تصویب افزایش 

حقوق بازنشستگان انتقاد می کنند. در این خصوص، 
حسین موسیوند، عضو هیات مدیره کانون کارگران 
بازنشستگان خرم آباد گفته؛ در عین ناباوری بیش 
از پانزده روز است که هیات دولت انقالبی و حامی 
قشــر ضعیف جامعه هنوز مصوبه افزایش حقوق را 
تصویب نکرده است.وی با انتقاد از عدم تأیید نهایِی 
مصوبه افزایش حقوق مستمری بگیران، عنوان کرده؛ 
بیش از این تعلل هیات دولت را نمی پذیریم. حدود 
دو هفته اســت که سازمان تأمین اجتماعی مصوبه 
افزایش حقوق مســتمری بگیران را امضا کرده اما 
هیات دولت به قدری در تصویب آن تعلل کرد که 
مستمری بگیران حقوق اردیبهشت خود را نیز بدون 
افزایش دریافــت کردند. به گفته او، طبق ماده ۴۱ 
قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم 
و ســبد معیشت افزایش پیدا کند و طبق ماده ۹۶ و 
۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی حقوق مستمری بگیران 
باید مطابق با مصوبٔه شورای عالی کار افزایش پیدا 
کند. هر ســال هیات امنا تأمین اجتماعی، افزایش 
حقوق بازنشستگان را به اندازٔه مصوبه شورای عالی 
کار تعیین می کند و این مصوبه جهت تأیید نهایی 
توســط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات 
دولت ارجاع می شود.حسن صادقی، رییس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه گفته؛ 
متاســفانه بازهم افزایش مســتمری بازنشستگان 
مصوب نشــد و تکلیف را مشــخص نکردند؛ حتی 
دالیلــی را که منجر به عدم تصمیم گیری شــده، 
اعــالم نمی کنند تا جامعه کارگری بتواند با مذاکره 
مشکل را حل کند؛ در واقع بازنشستگان را در خوف 
و رجاء نگه داشته اند و این شیوه، برخورد مناسبی با 
جامعه ۱۲ یا ۱۳ میلیون نفرِی خانوادٔه بازنشستگان 
کارگری کشور نیست.او اضافه کرده؛ به نظر می رسد 
این نحوه برخورد، فقط فرصت خریدن برای اتخاذ 
یک تصمیم ناعادالنه است که در طول دوران های 
گذشته سابقه نداشته است.صادقی با بیان این که از 
یک ســو افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب 
نمی کنند و از ســوی دیگر، آزادســازی قیمت ها 
صورت می گیرد، متذکر شده؛ این برخورد دوگانه به 
ضرر کارگران و بازنشستگان است و نشان می دهد 
تفکر علمی و حساب شده پشت تصمیم گیری های 
اقتصادی نیســت؛ دولت نباید اقتصاد و معیشت را 
دنده خالص به حال خود رها کند؛ اکنون مســاله 
معیشت به حال خود رها شده و تورم ترمز بریده و 
هیچ کس جلودارش نیست. تصمیمات دولت باید به 
گونه ای باشد که اوضاع را به سمت بهبود پیش ببرد 
نه اینکه باعدم تصویب افزایش مســتمری ها، این 

ترمزبریدگی و رهاشدگی تشدید شود.
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سیاست

یادداشت

نقدروز

پیش شرط 
آزادسازی قیمت ها

اگر آقای رئیســی بتواند قیمت هــا را تثبیت کند 
کمکی به فقرا و دهک هــای پایین دارد، در غیر 
ایــن صورت هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و 
پرداخت یارانه حتی اگر یارانه نقدی را بیش از ۴۰۰ 
هزار تومان پرداخت کنند نیز راهگشا نخواهد بود.

برای حذف یارانه های کاالهای اساســی و دیگر 
کاالها ابتدا باید چند کار ضروری را انجام داد.

در ابتدا باید قیمت دالر در بازار آزاد و بانک مرکزی 
یکسان شــود و به یک قیمت واحد رسید تا دالر 
به یک وضعیت ثابت برسد و هر روز دچار نوسان 
قیمت نشــود.نکته دوم و ضروری این اســت که 
باید چاپ پول پشتوانه داشته باشد و این پشتوانه 
یا دالری اســت یا طال. چرا که چاپ پول بدون 
پشــتوانه تنها نتیجه ای که خواهد داشــت، تورم 
اســت. در غیر این صورت تورم افسارگسیخته ای 
بر کشــور حاکم خواهد شد. از طرفی دیگر با این 
دو مقدمه باید حتماً مابه التفاوت قیمت دالر ۴۲۰۰ 
تومانی با دالر آزاد به دســت مردم برسد و فواید 
آن شــامل حال مردم شــود. اگر این سه شرط با 
هم پیش برود دولت می تواند اجازه چاپ اسکناس 
بیشتر را بدهد در غیر این صورت هر اقدامی منجر 
به تورم بسیار باال می شــود و این اقدامات دولت 
هیچ گونه نتیجه ای نخواهد داشت و مهم تر از همه 
جریان رانت خواری ادامه پیدا می کند و قیمت ها 
تثبیت پیدا نمی کند. دولت سیزدهم با شعار تأمین 
رفاه برای مردم بر ســر کار آمده است و اگر آقای 
رئیسی بتواند قیمت ها را تثبیت کند کمکی به فقرا 
و دهک های پایین دارد، در غیر این صورت هیچ 
اتفــاق جدیدی رخ نخواهــد داد و پرداخت یارانه 
حتــی اگر یارانه نقدی را بیش از ۴۰۰ هزار تومان 
پرداخت کنند نیز راهگشا نخواهد بود و بهبودی در 
اوضاع اقتصادی رخ نخواهد داد. در چنین شرایطی 
در نهایت قاعده جامعه متضرر می شــوند چرا که 
ثروتمندان اوضاع خوبــی دارند و به منابع قدرت 
و ثروت وصل هســتند و تغییری در زندگی آنها 
ایجاد نمی شــود. این نکته بســیار ضروری است 
که اولین شــرط آزادسازی قیمت ها این است که 
نرخ ارز یکســان شود و دولت به جای این که به 
رانت خواران تجاری، دالر دهد این امکانات را در 
اختیار مردم قرار دهد تا در اقتصاد کشور و در تولید 

رقابت ایجاد شود.

قالیباف:
خام اندیشی و حکمرانی بد در صنعت 

نفت و گاز بدتر از خام فروشی است

مهر: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در محل نمایشگاه های 
بین المللی تهران با بیان اینکه همواره خام فروشــی را 
نقد می کنیم و می گوییم هزینه کردن ۷۰ یا ۸۰ درصد 
آن در هزینه های کشــور بد است اما باز هم این شیوه 
را در پیش گرفته ایم، گفت: بدتر از خام فروشــی، خام 
اندیشــی و بد حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت، 
گاز و انرژی در کشــور اســت کــه در حقیقت باید از 
ثــروت حاصل از نفت صیانت کنیــم به جای اینکه از 
خود نفت خــام صیانت کنیم.رئیس مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه دولت و مجلس وظیفه دارند به 
اقتصاد مردمی ایمان داشته باشند، اظهار داشت: باید راه 
فرصت طلبی های زشت اقتصاد بیمار کشور را ببندیم 
و نقدینگی را به ســمت تولید سوق دهیم.وی در ادامه 
با تأکید بر اینکه برای دور زدن تحریم ها، ثبات درآمد 
و افزایش ارزش افــزوده باید جهت گیری ها را اصالح 
کنیم، عنوان کرد: در این راستا الزم است گاز را مبنای 
صــادرات قرار دهیم که با ثبات تر بوده و ارزش افزوده 

آن کمتر از حوزه نفت در فناوری است.

دستاوردهای امیر قطر 
از سفر به تهران

امیر قطر، تمیم بن حمد آل ثانی با هیئت بلندپایه 
سیاســی و اقتصادی در ۱۲ می ۲۰۲۲ به تهران 
سفر کرد تا با ابراهیم رئیسی مالقات کند. گمانه 
زنی ها حاکی از آن اســت که این سفر با هدف 
ممانعت از به بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای 
میان ایران و غرب و احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
انجام شد؛ به طوری که امیر قطر پس از سفر به 
تهران راهی اروپا شــد. اما سؤال مطرح آن است 
که این سفر در صورت موفقیت چه دستاوردهایی 

برای دوحه، تهران و غرب خواهد داشت؟
از دهــه ۲۰۰۰ میــالدی تــا پیش از شــروع 
خیزش های عربی در منطقه، قطر نقش میانجی 
گرایانــه و حافظ صلح و ثبــات در منطقه را در 
پیش گرفته بود. سیاست میانجی گرایانه قطر )در 
موارد لبنان، بحران دارفــور و...( در این برهه بر 
پایه اعطای مشوق های اقتصادی، سرمایه گذاری 
خارجــی و ارائه وام ها بوده اســت. امــا با وقوع 
خیزش های عربی و اتخاذ سیاست جانبدارانه در 
منطقه نقش میانجی گری قطر کاهش یافت. با 
این وجود امیر تمیم بــن حمد پس از به قدرت 
رســیدن تالش کرد ضمن آنکه دوحه سیاست 
مستقل خود را در مســائل منطقه ای حفظ کند، 
بار دیگر نقش میانجی گرایانه خود را در منطقه 
از سر بگیرد. این مهم با شروع روند خروج ایاالت 
متحده از افغانستان آغاز شد و با به دست گرفتن 

قدرت از سوی طالبان به اوج خود رسید.
 هم اکنون بار دیگر دوحه درصدد اســت نقش 
میانجی گر میان جمهوری اسالمی ایران و غرب 
را حول فعالیت هســته ای ایران و بازگشــت به 
توافق سال ۲۰۱۵ میالدی بازی کند. در رابطه با 
سفر تمیم بن حمد به تهران و تالش برای ایفای 
نقــش میانجی گر ذکر چند نکتــه حائز اهمیت 

است:
نخست آنکه قطر با علم بر مشکالت و تنگناهای 
اقتصادی ایران درصدد است با ارائه مشوق های 
اقتصادی چون اعطای وام، قول سرمایه گذاری 
و ... تهــران را مجاب کند به منظور دســتیابی 
به توافقی جدید در سیاســت های خود انعطاف 
نشان دهد. به بیان دیگر کمک ها و مشوق های 
اقتصادی بخشی از اســتراتژی قطر در رسیدن 
به موفقیت در فرایند میانجی گری است. گرچه 
ایران در صورت اندکی انعطاف می تواند از مزایای 
ســرمایه گذاری خارجی و اعطــای وام از جانب 
دوحه برخوردار شود اما تمامی مواردی که قطر در 
دهه ۲۰۰۰ میانجی گری کرده نشان می دهد که 
ابزار اقتصادی و کمک های مالی لزوماً موفقیت 
قطر را موجب نشده است و به نظر می رسد مسئله 
توافق هسته ای میان ایران و غرب نیز از این امر 
مستثنا نباشد. به بیان دیگر دوحه تنها درصورتی 
که بتواند دغدغه هــای امنیتی ایران را در فرایند 
میانجــی گری با غرب درنظر بگیرد، می تواند به 
دســتیابی به توافقی حداقلی میان ایران و غرب 

امیدوار باشد.
دوم آنکه با توجه به حمله روســیه به اوکراین و 
متعاقــب با آن عدم امنیت و بــی ثباتی در بازار 
نفــت و گاز اروپا، درصورتی کــه دوحه موفق 
شــود دســتیابی به توافق میان ایران و غرب را 
ممکن سازد در حالت حداقلی تولید نفت ایران در 
بازارهای جهانی افزایش می یابد و اندکی ثبات به 
بازار جهانی انرژی باز خواهد گشت که این مهم 
از سوی غرب مورد استقبال قرار خواهد گرفت. 
الزم به ذکر اســت ورود ایران به بازار انرژی و 
افزایش صادرات نفت از اهرم فشــار عربستان و 
امارات متحده عربی بــر ایاالت متحده و غرب 
حول مسائل منطقه ای و بین المللی در این برهه 
حساس می کاهد. درنهایت آنکه با توجه به آنچه 
بیان شــد اگر دوحه موفق شــود حتی ایران را 
مجــاب به توافقی حداقلی با غرب کند، وجهه و 
جایــگاه قطر و به ویژه امیر قطر در نزد متحدان 
غربی اش به شدت ارتقا می یابد و باردیگر نقش 
دوحــه به عنوان بازیگری حافــظ صلح و ثبات 
در منطقه غرب آســیا پررنگ می شــود. چراکه 
نه تنها موفق شــده است از بی ثباتی در منطقه 
جلوگیری کند بلکه با رفع نسبی تحریم ها علیه 
تهران و متعاقــب با آن افزایش صادرات نفت و 
ســرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران ثبات و 
امنیت نسبی به بازار انرژی پس از حمله روسیه 
به اوکراین بازمی گردد. کســب چنین پرستیژ و 
وجهه ای وزنه قطر را در حل مســائل منطقه ای 
ارتقا می دهد و درنتیجه به افزایش امنیت قطر و 
البته امیر قطر در مقابله با تهدیدهای منطقه ای 

منجر می شود.

 پیش از ظهر روز پنجشــنبه شاهد ورود 
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانــی، امیر قطر 
به همــراه هیئت بلند پایه دیپلماتیک این 
کشــور به تهران بودیم. اگــر در چه در 
محافل رسانه ای و سیاسی و طبق ارزیابی 
کارشناسان، تحلیلگران و ناظران امر این 
سفر با ارتقاء روابط دوجانبه تهران – دوحه، 
بررسی مسائل منطقه ای و یا جام جهانی 
قطــر ارتباط دارد، امــا کلیدی ترین دلیل 
حضــور امیر قطر در تهران به بن بســت 
کنونی در فضای مذاکرات وین باز می گردد 
که بیم شکســت گفت وگوها را بیش از 
پیش تقویت می کند. از همین رو شــیخ 
تمیم با هدف میانجیگری یا تسهیلگری 
بین تهران و واشنگتن پا به ایران گذاشته 
است. اما تحرکات دیپلماتیک دوحه تا چه 
انــدازه می تواند به احیای برجام و نزدیک 
شــدن مواضع جمهوری اسالمی ایران و 
ایاالت متحده آمریکا کمک کند؟ پاســخ 
به این سؤال، محور گفت وگوی دیپلماسی 
ایرانی با سیدجالل ساداتیان، سفیر پیشین 
ایران در انگلستان و تحلیلگر ارشد مسائل 

بین الملل است که در ادامه می خوانید:
پیش از ظهر روز پنجشــنبه بود که شاهد 
ســفر امیر قطر به ایران بودیم. بســیاری 
از رســانه ها تالش دوحه بــرای ارتقای 
روابط با تهران، بررســی مسائل دو جانبه 
و منطقه ای، حواشی مربوط به جام جهانی 
۲۰۲۲ قطــر و ... از عمــده محورهــای 
دیدار شــیخ تمیم با مقامــات جمهوری 
اسالمی ایران برشــمرده اند، اما کانونی و 
محوری ترین مسئله به تالش قطر برای 
خروج مذاکرات وین از بن بســت کنونی 
بازمی گردد. از نگاه حضرتعالی این مسئله 
تا چه اندازه به واقعیت نزدیک اســت و در 
این صورت آیا امیر قطر موفق بود تعدیل 
اختالفات بین ایران و آمریکا در خصوص 

برجام خواهد شد؟
اگرچــه بعــد از محاصره اقتصــادی و 
تحریم های عربســتان، بحرین امارات و 
مصر در خصوص قطر شــاهد بودیم که 
دوحه نوعی استقالل سیاسی و دیپلماتیک 
را در پیش گرفت و این مســئله ســبب 
نزدیکی بیشــتر تهران با این کشور شد، 
اما به نظر می رســد که اساســاً قطری ها 
متناسب با منافع خود سعی دارند یک رفتار 
دیپلماتیک منعطف و فراگیر را در منطقه 
و جهان پیش ببرند کما اینکه حمایت های 
بیش از دو ســاله دیپلماتیک این کشور از 
طالبان، هم در دوره دونالد ترامپ و هم در 

دوره جو بایدن که در برهه هایی درست در 
تقابل با منافع و امنیت جمهوری اسالمی 
ایران بود نشان می دهد که قطر به دنبال 
ریل گــذاری متفاوتی مبتنی بــر منافع و 
اهداف خود اســت. لذا سفر شیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی به جمهوری اسالمی ایران، 
چه با هدف ارتقای روابط دو جانبه باشد یا 
بررسی مسائل منطقه و جام جهانی قطر و 
مهمتر از آن مسئله احیای برجام بی شک 
با هدف بیشتر شدن وزن دیپلماتیک این 
کشور در منطقه و جهان انجام شده است. 
یعنی قتر به راحتی می تواند از طریق این 
تحــرکات دیپلماتیک خود را به یک وزنه 
ســنگین در منطقه غرب آسیا و جهان و 
بدل کند. البته در خصوص مســئله ایران 
به جز قطر دو کشــور عمان و عراق هم 
تالش های دیپلماتیکــی را انجام داده اند، 
اما به نظر می رســد که طی ماه های اخیر 
وزن تحرکات دیپلماتیک قطری ها بیشتر 
از بغداد و مســقط باشد. در پاسخ به سؤال 
شــما من هم معتقدم بیش از آنکه ســفر 
امیر قطر با هدف برسی مسائل دوجانبه یا 
منطقه ای باشد بیشتر معطوف فضای بن 
بست کنی در مذاکرات وین و میانجیگری 
بین تهران و واشــنگتن انجام شده است. 
اما این که تالش دوحه به موفقیت خواهد 
رسید باید دید که امیر قطر حامل چه پیام، 
پیشنهاد و یا راهکاری از جانب اروپایی ها 
و به خصوص آمریکایی ها و یا خودشــان 
برای برون رفت مذاکرات وین از بن بست 
کنونی اســت. با اینحال در یک نگاه کلی 
اگر این پیام، پیشنهاد و راهکار وجود داشته 
باشد می توان درصدی برای موفقیت سفر 
امیر قطر به ایــران را متصور بود. اگر هم 
پیامی، پیشنهادی یا دستورکار و راه حلی 
وجود نداشته باشد بسیار بعید می دانم که 
این سفر شیخ تمیم بتواند به روشن شدن 

موتور مذاکرات منجر شود.
پس باید عنوان داشت که سفر انریکه مورا 
به تهران هم می تواند تحت الشــعاع سفر 

امیر قطر قرار گیرد؟

بدون شک.
چرا؟

چون به نظر من ســفر نماینــده اتحادیه 
اروپا به تهران اگرچه پیش از ســفر امیر 
قطر انجام شده است، اما بی شک مکمل 
تالش دیپلماتیک دوحه است. یعنی ابتدا 
به ساکن مورا با سفر به تهران خواسته های 
غربی ها را به ایران منتقل کرده اســت و 
در ادامه شــیخ تمیم با حضور در تهران، 
بســتر برای پذیرش آن را فراهم می کند. 
البته در این بین پارامتر تعیین کننده دیگر 
بــه واکنش تهران باز می گردد و اینکه آیا 
اساساً جمهوری اسالمی ایران تمایلی دارد 
کماکان در جبهه روســیه قرار بگیرد و به 
فرصت های دیپلماتیک خود پشت پا بزند 

یا خیر؟!
بــه فرصت دیپلماتیک اشــاره کردید. آیا 
آنگونه که در محافل رسانه ای مطرح است 
ســفر انریکه مورا و مهمتر از آن سفر امیر 
قطر را باید آخرین شانس دیپلماتیک برای 

احیای مذاکرات دانست؟
ظاهر امر این را نشان می دهد. واقعیت امر 
این است که چند موضوع پیچیده و تودرتو 
احیای برجام را مبهم و بغرنج کرده است؛ 
از مسئله سپاه و خروج از لیست گروه های 
تروریستی گرفته تا پیش شرط های روسیه 
برای آمریکا در خصوص مذاکرات وین و 

. ...
 به عنــوان یک دیپلمات کارکشــته که 
ســال ها ســابقه حضور در حوزه سیاست 
خارجی را دارید اساســاً ورود مقامات یک 
کشور، آن هم در سطح سران را باید نشانه 
خوبی بــرای احیای برجام تلقی کرد یا به 
عکس، حضور شیخ تمیم در تهران نشان 
وخامت اوضاع و شکســت قریب الوقوع 
مذاکرات دارد که طرفیــن به جای وزیر 
امور خارجه دست به دامن سران کشورها 

شده اند؟
پاسخ به این سؤال هم مشابه سؤال قبلی 
است. اگر امیر قطر با پیشنهادی یا راه حلی 
به تهران ســفر کرده باشد معتقدم حضور 

کســی مانند شــیخ تمیم در سطح سران 
می تواند یک نقطه امید باشــد، اگر نه به 
نظر من حضور فردی مانند امیر قطر بدون 
پیشنهاد و راهکار صرفاً تالش دیپلماتیک 
شکســت خورده ای اســت که سعی دارد 
با »ریش سفیدی دیپلماتیک«  اصطالحاً 
دو طرف را پای میز مذاکره بکشاند که به 
نظر من با وجود خط قرمزها در خصوص 
سپاه و مســائل دیگر این ریش سفیدی 
دیپلماتیک بدون پیشــنهاد یــا راه حل 
ملموس از جانب دوحــه و دیگر طرف ها 

نمی تواند جوابگو باشد.
ســوالی که اکنون چرا قطر جای عمان را 
پیرامون پرونده فعالیت های هســته ای و 
مذاکرات در این رابطه گرفته است و سعی 

دارد یک میانجیگر جدی جلوه کند؟
همانگونه که قباًل گفتم به نظر من قطر 
بازی خوبی را در حوزه سیاســت خارجی 
شــروع کرده اســت. به هرحال قطر با 
فروش گاز به خصوص میدان های گازی 
مشــترک با ایران توانسته است به یک 
درآمد هنگفتی دســت پیدا کند. در کنار 
آن کســب میزبانی جــام جهانی فوتبال 
هم قطعاً نقــش و وزن قطر را در منطقه 
و جهــان افزایش خواهد داد. ســرمایه 
گذاری های این کشور در تیم های فوتبال 
خارجی و تبلیغات شرکت های هواپیمایی 
و مسائل اینگونه هم سبب شده است که 
قطر در افــکار عمومی جهانی جای پای 
خوبی را برای خود باز کند. مضافاً اعتباری 
که شبکه الجزیره طی سال های اخیر به 
این کشور داده اســت سبب شده چهره 
قطر در جهان متفاوت از گذشته باشد. در 
چنین شرایطی بدیهی است که قطر سعی 
دارد در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی 
هم رشــد و تحرکی متفاوت از گذشــته 
داشــته باشــد تا به یک نقطه عطف در 
همه ابعاد و سطوح دست پیدا کند. از این 
منظر قطری ها ضمن بهبود روابط و ارتقاء 
مناسبات با جمهوری اسالمی ایران سعی 
کردند احیای مناسبات خود را با عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و 
مصر را در دستور کار قرار دهند و در کنار 
آن جای عمان را در میانجیگری مذاکرات 
هســته ای بین ایران و ایاالت متحده بر 
عهده بگیرند. ضمنــاً اگرچه مذاکرات و 
نشست بغداد با هدف احیای روابط ایران 
و عربستان ســعودی توسط عراق انجام 
شــده اســت، اما به نظر می رسد دوحه 
تالش جدی دارد کــه میانجیگری بین 
تهران و ریاض را هم خود برعهده بگیرد 
تا یک بسته کامل تحرکات دیپلماتیک را 
برای افزایش نفوذ و وزن خود در منطقه و 

جهان داشته باشد.

 بررسی سفر امیر قطر به تهران در گفتگو با کارشناس مسائل بین الملل

 ریش سفیدی دیپلماتیک

در راســتای همین امر هم »ماجرای شــفافیت« از 
روزی شــروع شد که در زمان مجلس گذشته برخی 
از افــراد خارج مجلس بر شــفافیت رأی نمایندگان 
مجلس تاکید داشــتند و گفتند بایــد این امر هرچه 
سریعتر انجام شود و عدم شفافیت رأی نمایندگان را 
بهانه ای برای حمله به نمایندگان مجلس قرار دادند. 
از زمان آغاز به فعالیت مجلس فعلی و از روز نخست 
اجرای اصل شفافیت بارها بر زبان نمایندگان مختلف 
جاری شــد و برای اجرای آن پیشــنهادات مختلفی 
مطرح کردند. حال امر تصویب همین امر ســاده و 
همان پیشنهاد »شفاف شدن رأی نمایندگان« آنقدر 
توســعه یافته کــه در این روزها مجلــس به دنبال 
تهیه قانونی برای شــفاف شدن امور همه قوای سه 
گانه از شــورای روســتاها گرفته تا محاکم قضایی 
و دســتگاه های اجرایی.مجلــس یازدهم هم جهت 
اجرای این امور به دنبال جاری و ساری شدن اصل 
شــفافیت تصمیمات و عملکردها در قوای سه گانه 
بوده و به دنبال این اســت که نهادها و دستگاه های 
اجرایی مثل هیئت دولت، وزارتخانه ها، ســازمان ها 
و مؤسســات دولتی، بانک ها و … و هم نهادهای 
شورایی شــامل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، شــورای عالی و شوراهای شهر و روستا تحت 
اصل شفافیت قرار گیرند.شفافیت پیشنهادی در طرح 
برای دستگاه های اجرایی شامل داده ها، تصمیمات و 
اطالعات عمومی مثل آئین نامه ها، اسناد و مکاتبات 
اداری اســت. برای نهادهای شــورایی مثل مجلس 
و مجمع تشــخیص مصلحت و … انتشار مشروح 
مذاکرات صحن، کمیسیون ها و آرای افراد، پیشنهاد 
شــده اســت، یعنی همان چیزی که پیش از این در 
طرح شفافیت آرای نمایندگان به دنبال آن بود؛ اما با 
ابعاد وسیع تر و برای همه نهادهای شورایی.نکته مهم 

این است که در طرح فعلی برخالف طرح پیشین که 
»طرح شــفافیت آرای نمایندگان« نام داشت تعیین 
محرمانه بودن آرا به عهده نمایندگان بود، اما در طرح 
جدید این اختیار به شــورای عالی امنیت ملی سپرده 
شده اســت. اما در جریان تصویب این طرح که این 
روزها در صحن مجلس شــاهد آن هستیم سخنان 
و پیشــنهادتی بیان و طرح می شود که این گمان را 
مطرح می کند که این گویا برخی از نمایندگان بیشتر 
به دنبال رد نشدن این طرح از فیلتر شورای شورای 
نگهبان هستند تا به سرانجام رساندن آن.پیشنهاداتی 
که این روزها طرح می شــود به این گونه است که 
مثاًل نماینده ای با فالن دســتگاه یا نهاد یا سازمان 
در این دوره مشــکالتی داشته و بارها از آن ها سؤال 
کرده، اما این سؤاالت به نتیجه نرسیده لذا به دنبال 
این است که هنگام تصویب این طرح این نقیصه را 
جبران نماید. یا مثاًل پیشنهاداتی مطرح می شود که پر 
از واژه های »مگر« و »اگر« است که مثاًل تصمیمات 
فالن دستگاه باید شفاف شود »مگر« بهمان مرجع 
یا مقام مخالفت نماید. یا پیشنهادی مطرح می شود 
که همه تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و نهادها یا 
شوراها، از شــورای روستاها گرفته تا شورای امنیت 
کشور باید گزارش عملکرد شش ماهه به کمیسیون 
شــورای های مجلس بدهند که اگر واقعاً تصوری از 
حجم این مصوبات وجود داشته باشد و اینکه چگونه 
یک کمیســیون مجلس می تواند به همه این امور 
نظارت کرده و بررسی نماید واقعاً قابل تصور نیست. 
یا پیشنهاد می شــود که حتی برخی از آرای محاکم 
قبل از قطعی شدن هم مشمول اصل شفافیت شود.

برخی از نمایندگان مجلس پیش از این نسبت به این 
رونــد تذکراتی را مطرح کرده بودند و این طرح را به 
نوعی »فرار« از مطالبه به حق مردم برای شــفافیت 

آراء ارزیابــی می کردند؛ بیژن نوبــاوه نماینده تهران 
گفته بــود: باید ابتدا طرح شــفافیت آراء نمایندگان 
تعیین تکلیف و در مجلس به رأی گذاشــته شود و 
سپس طرح جدیدی که تحت عنوان شفافیت قوای 
سه گانه، نهادها و سازمان ها در جلسه بررسی می شد. 
در ابتدا طرح اولیه یعنی طرح شفافیت آراء نمایندگان 
باید تعیین تکلیف و در صحن مجلس درباره آن رأی 
گیری می شد و در صورتی که رأی نیاورد طرح بعدی 
مورد رسیدگی قرار می گرفت.محمود احمدی بیغش 
نماینده شــازند نیز در زمان بررسی کلیات این طرح 
در مقام مخالف به نوعی با تکرار صحبت های نوباوه 
بیان کرد: ما یک طرح شفافیت دیگر داشتیم و حدود 
دو سال به مردم با آن طرح وعده شفافیت را دادیم. 
چرا یک باره آن طرح شــفافیت آراء نمایندگان کنار 
رفت و دو فوریت طرحی روی میز آمد؟ ما ۲۵ طرح 
دو فوریتی دیگر در نوبت داریم چه شــد که به یک 
باره این طرح در دســتور قرار گرفت. این طرح باید 
پخته تر شود، اما سؤال اصلی این است که طرح قبلی 
چه شــد؟ باید با مردم صداقت داشــته باشیم. ما دو 
ســال به آن ها شعار شفافیت را دادیم. شفافیت فقط 
این نیســت که مردم بدانند که نماینده به یک طرح 
چه رأیی داده است بلکه مردم باید در جریان مسائل 
پشــت پرده قرار بگیرند.خالصه اینکــه همانگونه 
که پیشتر گفته شــد ایکاش نمایندگان مجلس اول 
به همین امر ساده و بســیار معمولی شفافیت آرای 
نماینــدگان عمل می کردند و بعد به دنبال این بودن 
که اصل شفافیت را در همه دستگاه های کشور جاری 
و ســاری نمایند و بهتر اســت که حداقل در جریان 
تصویب فعلی به دنبال این نباشــند که موسع کردن 
این طرح آن را در معرض خطر رد نشــدن از فیلتر 

شورای نگهبان قرار دهند.

عبدالرحمن فتح الهی
روزنامه نگار

 مردم باید در جریان 
مسائل پشت پرده 

قرار بگیرند

 بازی با 
شفافیت؟

شفافیت مســئوالن و دستگاه ها در 
کشور از مسائل ضروری است که بر 
آن تاکید شده و محدوده آن نیز به 
غیر از موارد نظامی و امنیتی، شامل 
همه مسائل مرتبط با مردم می شود. 
این مساله که بیانگر جایگاه مردم در 
نظام اسالمی و نوع رابطه مسووالن 
با مردم است، مطالبه عمومی بوده 
که بارها بر آن تاکید شــده است.

فضایی را تصور کنید که غبارآلود و 
مه آلود است و چیزی قابل مشاهده 
و شفاف نیست. در فقدان شفافیت، 
منابع و ســرمایه ها بر اثر گسترش 
فســاد هدر رفته و اعتمــاد مردم و 
ســرمایه اجتماعی تحلیل می رود، 
عالوه بر آن گســترش انواع فساد 
به تعامل مدنی و ســازنده جامعه با 
حاکمیت آسیب رسانده و آزادی های 
بنیادین مردم نقض شــده و مورد 

تعرض قرار می گیرد.

محمد غرضی

نگاه روز

 زهرا زمردی
کارشناس روابط بین الملل
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3
اقتصاد

گزارش

خلق بی رویه پول بالی
 اقتصاد ایران

وقتی شما شربتی تهیه می کنید، آن شربت دارای 
خواصی است از جمله این که شیرین است، طعم و 
مزه خوبی دارد و دارای قوت اســت، ولی اگر شما 
به طور مداوم به آن شــربت آب اضافه کنید، آرام 
آرام خاصیــت خود را از دســت می دهد، از جمله 
این که شیرینی آن کم می شود، از غلظت آن کاسته 

می شود و دیگر به قوت سابق نخواهد بود.
هر چقدر شما به اضافه کردن آب ادامه دهید، طبعًا 
شــربت کم رمق تری هم خواهید داشت. ممکن 
است انگیزه شــما از اضافه کردن آب خیرخواهانه 
باشــد، مثاًل می خواهید به تعداد آدم های بیشتری 
شربت بدهید، یا شاید هدف شما سودجویانه باشد. 
فرقی نمی کند، کار شما رمق و خاصیت و مرغوبیت 

شربت را تحت تاثیر قرار می دهد.
اســتقراض از بانک مرکزی و خلق پول بیش از نرخ رشد 
توسعه هم همین اثر را روی پول ملی کشور می گذارد. هر 
چقدر بیشــتر انجام شود، از قوت و قدرت پول ملی کاسته 
می شــود و ارزش آن بیشتر تضعیف می شود. خوب معلوم 
اســت هرچه پول ملی ضعیف تر شود، کاالهای مقابل آن 
هم گران تر می شــود؛ مگر این که یک کاالیی را مثاًل ارز 
را بــه ضرب تبلیغ و احیاناً تزریق بیش از تقاضا، به صورت 
دســتوری ارزان تر از قیمت واقعی قیمت گذاری کنند، که 
البته این کار هم برای همه کاالها به طور همزمان انجام 
پذیر نیســت و حتی برای یک کاال هــم برای مدت زیاد 
شدنی نیســت. بر این اساس، تضعیف ارزش پول ملی که 
در اثر افزایش حجم نقدینگی حاصل می شود، عامل اصلی 
تورم و باعث گرانی هم خواهد بود. به نظر من ایجاد تورم 
که فقط توســط دولت ها انجام می شود غیربهداشتی ترین، 
غیرمنصفانه ترین و غیراخالقی ترین نوع مالیات ستانی است 
و دولت هایی که از مالیات ستانی مستقیم و منصفانه از مردم 
ناتوان هستند، دســت به ایجاد تورم و خلق پول می زنند. 
سالم ترین و عاقالنه ترین و بهترین نوع مالیات ستانی هم 
اخذ مالیات از "افزایش ثروت" است که این نوع مالیات به 
عنوان یک تکلیف شرعی تحت عنوان "وجوهات" توسط 

شیعیان برای مصارف تعیین شده پرداخت می شود.

معیار دهک بندی خانوار؛
 از درآمد فرزندان گرفته تا خودرو، 

سودبانکی و گردش مالی

وزیر رفاه ضمن اشــاره به شــرایط اعتراض به عدم دریافت 
یارانه گفت: معیار دهک بندی خانوار شامل مواردی همچون 
خــودرو، گردش مالی و ســودهای بانکی اســت و ملک و 
خانه افراد جزو مالک های دهک بندی نیســت.  حجت اله 
عبدالملکی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، ســالیانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور را 
مصرف می کرد، گفت: این میزان به پنج بخش تقسیم می شد. 
بخشــی از این ۴۰۰ هزار میلیارد تومــان به جیب دالالن، 
بخشی به جیب قاچاقچیان، بخشی به سفره خارجیان، بخشی 
از آن به جیب تولیدکنندگان خارجی و بخش پنجم به جیب 
مصرف کنندگان می رسد. وی افزود: همان بخش پنجم هم 
بــه صورت کاماًل نامتوازن به جیب مردم می رفت و کســی 
که بیشتر مصرف می کند بهره بیشتری می برد. عبدالملکی 
خاطرنشــان کرد: در این طرح ما ارز را به نرخ آزاد حســاب 
می کنیم و صد در صد این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مردم 
می دهیــم. وزیر رفاه گفت: با این طــرح اواًل قاچاق کاهش 
می یابد دوما انگیزه تولیدکنندگان برای تولید بیشتر می شود 
که می تواند خود به خود کنترل کننده قیمت باشد تا جایی که 
حتی به قیمت های اولیه برمی گردد، و ضریب جینی یا همان 
اختالف طبقاتی به شدت کاهش می یابد.وزیر رفاه در ادامه به 
مقایسه قدرت خرید چند دهک پرداخت و گفت: از این طرح 
حتی یک ریال ســهم دولت نمی شود و تمام ارز تخصیصی 
به خود مردم می رسد. وزیر رفاه تصریح کرد: هر یک ماهی 
که اجرای این طرح بــه تأخیر بیفتد ۳۸ هزار میلیارد تومان 
از ســرمایه که می توانست به مردم برســد از بین می رفت. 
وی افزود: دو گــروه داریم که می توانند اعتراض کنند؛ اول 
گروه هایی که یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت نمی کردند و به 
طور کلی در داده هــای رفاهی نبودند. همانطور که می دانید 
این داده ها از ســال ۹۳ ثبت نام جدید انجام نشــده است. 
عبدالملکی گفت: گروه دوم کســانی هســتند که یارانه ۴۵ 
هزار تومانی را دریافت می کردند ولی یارانه جدید را دریافت 
نکردنــد که آنها هم از چند طریق می توانند اعتراض خود را 
ثبــت کنند. وزیر کار رفته و تعــاون اجتماعی گفت: راه اول 
مراجعه به سایت حمایت وزارت رفاه است و در آنجا اعتراض 
خود را ثبت کنند. عبدالملکی گفت: راه دوم که ساده تر است 
تماس با شــماره تماس گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ وزارت رفاه 
است که دهک بندی راه اعالم می کند و از همانجا می تواند 
اعتراض خود را ثبت کند. وزیر رفاه در رابطه با طرح کاالبرگ 
گفت: بناســت مقادیری مشخص شود و مردم با کارت خود 
به فروشــگاه مراجعه کنند و با قیمتی قبل از افزایش قیمت 

پرداخت می کنند.

نگاه روز

یارانه های جدید؛
 گره گشایی گرانی ها؟

 با وجود افزایش قیمت ۴ قلم کاالی اساســی از جمله مرغ، 
تخم مــرغ، روغن و لبنیات از روز )۲۲ اردیبهشــت ماه(، با 
محاسبات صورت گرفته قدرت خرید ۹ دهک افزایش یافته 
اســت؛ برای مثال یک خانواده ۴ نفره در دهک اول شهری، 
نفــری ۴۰۰ هزار تومان و مجموعاً یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومــان یارانه دریافت می کنند. هزینه خرید مرغ، تخم مرغ، 
شــیر، پنیر و انواع روغن این خانواده قبل از اصالح قیمت ها 
۲۴۱ هزار تومان بود که با تغییر قیمت این اقالم، ۵۶۸ هزار 
تومان خواهد شــد. این یعنی هزینه این خانواده ۳۲۷ هزار 
تومان افزایش یافته اســت. همچنین میــزان یارانه خالص 
دریافتی این خانواده نسبت به یارانه قبلی یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار تومان افزایش یافته، این یعنی قدرت خرید این خانواده 
در ۴ کاالی ذکر شــده ۹۲۳ هزار تومان زیادتر شــده است.

در دهک دوم شــهری نیز محاسبات به همین شکل است. 
یعنــی یک خانواده ۴ نفره مبلغی بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ 
هــزار تومان یارانه دریافت می کنــد با این تفاوت که هزینه 
خریــد اقالمی چون مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن پیش از 
اصالح قیمت برای آنها ۳۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود که بعد 
از این اصالح به ۸۰۳ هزار تومان می رســد و افزایش هزینه 
۴۶۶ هــزار و ۵۰۰ تومانی را تجربــه خواهند کرد. اما میزان 
افزایــش یارانه خالص دریافتی آنها یک میلیون و ۲۵۰ هزار 
تومان خواهد بود و این یعنی قدرت خرید دهک دوم شهری 
۷۸۳ هزار تومان افزایش پیدا می کند.یک خانواده چهار نفره 
در دهک ســوم شــهری نیز مانند دو دهک قبل یارانه یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد. این دهک 
که پیش از افزایش قیمت ها برای خرید اقالم اساســی ۳۷۵ 
هزار تومــان هزینه می کرد بعد از اصالح قیمت ها باید ۹۱۸ 
هزار تومان هزینه کند و ۵۴۳ هزارتومان به هزینه های آنها 
اضافه خواهد شد اما با توجه به افزایش یارانه خالص دریافتی 
مانند دو دهک قبلی به قــدرت خرید این خانواده در دهک 
ســوم ۷۰۶ هزار تومان اضافه می شود.دهک چهارم شهری 
اما متفاوت با ســه دهک قبلی است. یک خانواده ۴ نفره در 
دهک چهارم مجموعاً یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه 
دریافت می کند. میزان یارانه خالص دریافتی آنها نســبت به 
قبل ۸۴۶ هزار تومان افزایش یافته است. این یعنی با وجود 
اینکــه هزینه های خرید ۴ قلم کاالی اساســی آنها از ۳۹۷ 
هــزار تومان قبل از اصالح قیمت ها به ۹۵۲ هزار تومان بعد 
از اصالح قیمتهــا تغییر می کند و هزینه های آنها ۵۵۵ هزار 
تومان زیادتر می شــود اما قدرت خریدشــان نیز ۲۹۱ هزار 

تومان بیشتر می شود.
 یک خانــواده ۴ نفــره در دهک پنجم نیز ماننــد خانواده 
چهارنفره در دهک چهارم یارانه دریافت می کند. هزینه خرید 
مرغ، تخم مرغ، پنیر، شــیر و انواع روغن برای این خانواده 
قباًل ۴۳۳ هــزار تومان بود که به یــک میلیون و ۴۲ هزار 
تومان تغییر خواهد کــرد. این یعنی با توجه به اینکه هزینه 
این خانواده ۶۰۹ هزار تومان زیادتر شده، اما با توجه به یارانه 
جدید دریافتی قدرت خریدشان نیز ۲۳۶ هزار تومان افزایش 
خواهد یافت.دهک ششــم نیز ماننــد دو دهک قبل از خود 
است. یعنی یک خانواده چهار نفره در این دهک یک میلیون 
و ۲۰۰ هــزار تومان یارانه می گیرنــد و میزان یارانه خالص 
دریافتی آنها ۸۴۶ هزار تومــان افزایش می یابد. هزینه های 
خریــد این خانــواده از ۴۳۶ هزار تومان بــه یک میلیون و 
۴۸ هزار تومــان افزایش خواهد یافت و با وجود اینکه تغییر 
قیمت ها ۶۱۱ هزار تومان به هزینه خانوار اضافه می کند ولی 
به قدرت خرید آنها ۲۳۴ هزار تومان اضافه خواهد شد.یارانه 
دهــک هفتم نیز مانند دو دهک قبلی بوده با این تفاوت که 
هزینه خرید چهار قلم کاالی اساسی برای آنها از ۴۷۴ هزار 
تومــان به یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تغییر خواهد کرد. 
این یعنی ۶۹۶ هزار تومان به هزینه خانواده اضافه خواهد شد 
ولی به قدرت خرید آنها ۱۵۰ هزار تومان اضافه می شود.یک 
خانواده چهارنفره در دهک هشتم نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان یارانه دریافت می کنند. این خانواده تا پیش از اصالح 
قیمت ها برای خرید مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و انواع روغن 
۵۱۸ تومان هزینه می کردند که بعد از اصالح قیمت بایستی 
برای خرید این اقالم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه 
کنند و به هزینه های آنها ۷۷۴ هزار تومان اضافه خواهد شد. 
امــا با توجه به افزایش یارانه خالص دریافتی ۷۱ هزار تومان 
به قدرت خرید آنها در این اقالم اضافه می شــود.دهک نهم 
شــهری نیز مانند دهک های قبلی خود بوده و هر نفر مبلغ 
۳۰۰ هــزار تومان و یک خانواده ۴ نفر مجموعاً یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان یارانــه دریافت خواهند کرد. هزینه های 
خرید چهار کاالی اساســی برای این خانواده چهار نفره در 
دهک نهم پیش از اصالح قیمت ها ۵۴۹ هزار تومان بود که 
به یک میلیون و ۳۷۷ هزار تومان خواهد رسید. یعنی با وجود 
اینکه هزینه این خانواده ۸۲۸ هزارتومان زیادتر خواهد شد اما 

قدرت خرید آنها ۱۸ هزار تومان افزایش می یابد.

دولــت در اولیــن اقــدام خــود در طــرح 
مردمی ســازی یارانه ها به طور متغیر برای 
هر فرد مبالغ ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار تومانی را 
به حساب دهکهای اول تا نهم جامعه واریز 
کرد که البته این مبالغ برای مدتی در حساب 

سرپرستان خانوار مسدود خواهد ماند.
بر اساس اظهارات داریوش ابوحمزه، معاون 
رفــاه اجتماعــی وزارت کار، مبالغ مربوط 
به یارانه جدید روز گذشــته به حســاب ۷۶ 
میلیون نفری که از قبــل یارانه می گرفتند، 
واریز شــد و فقط دهک دهــم درآمدی از 
فهرســت یارانه بگیران حذف شــدند. واریز 
مبالغ به حســاب افراد واکنش های متعددی 
را در پی داشته اســت و بسیاری از افراد به 
عدم مشمول شــدن خود معترض هستند.

مشاهدات میدانی و پیام های مخاطبان حاکی 
از آن است که برخی از افرادی که وضعیت 
درآمدی نسبتاً متوسطی دارند و پیش از این 
هم یارانه دریافت می کردند، در دهک دهم 
قرار گرفته و از فهرست یارانه بگیران حذف 
شده اند. با وجود اینکه دولت پایگاهی برای 
بررسی اعتراض افراد تدارک دیده اما سؤالی 
که اکنون مطرح می شود این است که دولت 
چگونه و بر چه اساسی دهک های جامعه را 

مشخص کرده است؟
پایگاه نیمه کاره اطالعات رفاه ایرانیان و دهک  ��

بندی افراد جامعه
اظهارات مســئوالن تیم اقتصــادی دولت 
سیزدهم حکایت از آن دارد که دهک بندی 
افراد جامعه براســاس داده هــای موجود در 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان صورت گرفته 
است؛ این درحالی است که بنابر اظهار نظر 
معاون وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
این ســامانه به صورت ۱۰۰ درصد تکمیل 
نشده اســت و هنوز ۵ درصد تا تکمیل آن 

باقی مانده است اما برخی کارشناسان دولت 
الکترونیک اعتقاد دارنــد که اطالعات این 
ســامانه هم ناقص بوده و هم اینکه از سال 
۱۳۹۹ تاکنون بروزرسانی نشده است.حسین 
میرزایی، کارشناس رفاه و دولت الکترونیک 
در همین زمینه می گوید: »از ابتدای ســال 
پایگاه اطالعات  تاکنون، داده هــای   ۱۳۹۹
رفاه ایرانیان، هم به دالیــل داخلی وزارت 
رفــاه و هم به دلیل بیرونــی و نبود عزم در 
دستگاه های اجرایی مختلف که اطالعات در 
اختیار قرار ندادند، متاسفانه بروزرسانی نشده 
اســت. اولین موضوعی که به آقای رئیسی 
مطرح کردیم، پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
بود. یعنــی اگر دولت می خواهد براســاس 
حکمرانی داده محور جلو بــرود باید پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان را به روز کند، ولی از 

آن موقع تا االن هیچ اتفاقی نیفتاده است.«
»مسکن« در دهک بندی ها دخیل نشده است ��

از ســوی دیگر، بنا بــر صحبت های معاون 
امور اقتصــادی وزارت اقتصاد، دهک بندی 
براســاس میزان دارایی افــراد نظیر خودرو، 
حساب بانکی و خرج و مخارج )تراکنش های 
بانکی( صورت گرفته اســت، البته سازوکار 
دقیق دهک بندی از سوی این مقام مسئول 
و سایر اعضای تیم دولت عنوان نشده است. 

بنا بــر صحبت های معاون امــور اقتصادی 
وزارت اقتصاد، »مسکن« با وجود اینکه تأثیر 
به سزایی در هزینه کرد خانوارهای کشور دارد، 
نقشی در دهک بندی ها نداشته است که این 
امر به احتمال زیاد ریشــه در عدم همکاری 
سازمان ثبت اسناد در تکمیل پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان است و به همین دلیل مشخص 
نیست که دولت در دهک بندی های صورت 
گرفتــه، هزینه های یک فرد مســتأجر در 
مقایسه با فرد مالک چندین منزل مسکونی 

را در نظر گرفته است یا خیر؟
عالوه بر این مشاهدات نشان می دهد یارانه 
جدید به خانوارهایی که ۲ فرد شاغل در آن 
وجود دارند، پرداخت نشده است. در واقع در 
بسیاری از خانوارها مرد و زن در کنار یکدیگر 
در حال فعالیت هستند و به دلیل عدم مالک 
بودن بخشــی از درآمدهای آنان به پرداخت 
اجاره بها تخصیص پیدا می کند این درحالی 
اســت که با فرض حقوق ۶ میلیونی، افراد 
متأهل به صورت مجموع ۱۲ میلیون تومان 
در ماه درآمد داشــته اند امــا در حداقل ترین 
حالــت ممکن، ماهانه ۲ میلیــون تومان در 

تهران اجاره پرداخت می کنند.
مســئله بعدی به افراد مجرد شاغل خانوار 
مربوط می شود، آمارها از افزایش سن ازدواج 

در کشــور حکایت دارد و بررسی واحدهای 
دولتی و خصوصی حکایت از افراد مجردی 
است که به دالیل مختلف حاضر به ازدواج 
نیستند.با این شــرایط، یارانه افراد مجرد در 
اختیار سرپرست خانوار که عمدتاً پدر خانواده 
است قرار می گیرد اما به دلیل اینکه مجموع 
درآمــد این خانوار نیز بیــش از ۱۲ میلیون 
تومان است یا در دهک های باال قرار گرفته 
از دریافت یارانه محروم شــده اســت، این 
درحالی بوده که بخشی از افراد مجرد با کار 
و پس انداز به دنبال مهیا کردن شــرایطی 
برای آغاز زندگی خود هســتند و این مسئله 
عموماً ارتباطی به تأمین معیشت خانوار ندارد.

وام های دریافتی که به عنوان درآمد ثبت  ��
می شوند!

نکته بعدی به وام های دریافتی توسط افراد 
مربوط می شــود، گزارشات مردمی حکایت 
از این دارد که بخشــی از مردم تسهیالتی 
را از شــبکه بانکی کشور دریافت کرده اند و 
مبالغ در حساب های آن ها موجود بوده است؛ 
این درحالی است که در حال بازپرداخت آن 
تسهیالت هستند و نمی توان وام های بانکی 
که در اصل نوعی بدهی هستند را درآمد در 
نظر گرفت.آنچه مشخص است سامانه رفاه 
ایرانیان به مســئله مجرد بودن افراد، شاغل 
بودن زن و شوهر، امالک ثبتی و غیره احاطه 
کافی نداشته است و هرچند نمی توان تفسیر 
دقیقی از نحوه حــذف افراد ارائه کرد با این 
وجود شــواهد و گزارشات مردم این موارد را 
تأیید می کند. باید منتظــر ماند تا دولت به 
شکل دقیق نحوه دهک بندی افراد را اعالم 
کند، هر چند دولت ابتدا باید نواقص موجود 
در پایگاه رفاه ایرانیان را مرتفع می کرد و در 
نهایت دهک بندی جدید از افراد جامعه ارائه 
می داد. در صورتی که دولت به دنبال برطرف 
کردن تناقصات مطرح شــده نباشد ماجرای 
عدم تخصیص ســهام عدالت به ۲۰ میلیون 
نفر از افراد جامعه به شــکل دیگری تکرار 

خواهد شد.

دولت چگونه و بر چه اساسی یارانه بگیران را مشخص کرده است؟

 دهک های معترض!
ایمان ربیعی
روزنامه نگار

در شــرایطی که مسعود میرکاظمی دولت ایران را 
ناتوان از تداوم سیاســت یارانه ای پیشین دانسته و 
حجم یارانه پیــدا و پنهان پرداختی دولت را حدود 
۱۰۰ میلیــارد دالر ارزیابی می کنــد )رقمی که از 
نصف تولید ناخالص ملی ایران نیز بیشــتر است(، 
به نظر می رســد در نهایت راهی جز بررسی همه 
راه هــا و گزینه ها و انتخاب بهتریــن گزینه برای 
هدایت و هدفمندسازی یارانه ها به منظور توزیع بهتر 
کاال و ثروت وجود ندارد. از این رو اجرای سیاست 
توزیع یارانه نقدی برای اقتصاد ایران همچنان یک 
پرونده باز و مطرح است. آیا این سیاست برای دوره 
معاصر ایران نیز نسخه ای درست است؟ آیا می تواند 
به کنترل تورم، اشــباع بازار از کاالهای ضروری 
و توزیــع عادالنه آنها، جلوگیری از رانت و فســاد 
ناشــی از توزیع ارز ترجیحی، کنترل فقر و نجات 
گروه های پایین جامعــه از درافتادن در ورطه فقر 
مطلق و گرسنگی کمکی کند؟ کارشناسان به این 

سؤاالت پاسخ های متفاوتی می دهند.
در این میــان برخی از حتی مخالفان نیز چاره کار 
را تنها بازگشــت به این سیاست قدیمی در اقتصاد 
ایران می دانند از آن جمله است جواد اسماعیلی )از 
آخرین روسای ستاد بســیج اقتصادی( که خود از 
مخالفان توزیع کوپن در کشــور است. او با دفاع از 
سیاست توزیع کوپنی در زمان جنگ، در یک برنامه 
تاریخ شفاهی در ســال ۱۳۹۱ شرکت کرده و در 
آن برنامه می گوید: من اصاًل نمی پذیرم که کوپن 
برگرفتــه از گرایش های چپ گرایانه بوده اســت. 
شرایط به گونه ای ایجاب می کرد که وارد موضوعی 
شویم که بتوانیم کشور را اداره کنیم. اگر کوپن نبود 
که نمی توانســتیم. ببینید برای تنظیم بازار کاالی 
اســتراتژیکی مانند روغن که ۱۰۰ درصد به خارج 
وابســته اســت، به کوپن نیاز داشتیم. در آن زمان 
که اجازه تردد به کشــتی ها نمی دادند و محموله ها 
روی آب در معرض تهدید بود، شرایط تحریمی هم 
حاکم بود و البتــه دالر هم به میزان کافی موجود 
نبود، سهمیه بندی یک ضرورت بود. شرایط جنگ 
بــه گونه ای بود که مردم نان را می خریدند و روی 
طناب آویزان می کردند تا خشــک شود که برای 
روز مبادا نان داشــته باشند. برای رفع این نگرانی، 
دســتور آمد که نانوایان کیسه های آرد را بیرون از 
مغازه هایشــان و در خیابان بچیننــد. آردها که در 
خیابــان قرار گرفت مردم هــم آرام گرفتند. وقتی 
کوپن آمد و به محض اینکه شماره ای اعالم می شد 

مردم می دانســتند که روغنی طلــب دارند. در آن 
زمان بسیاری از اقالم از طریق کوپن توزیع می شد؛ 
از صابون گرفته تا گوشــت و مرغ و تخم مرغ. گاه 

این اقالم به ۱۵ تا ۱۶ قلم می رسید!
آمارهــا از نحوه اجرا و حجــم توزیع کاال در حوزه 
عرضه کاالبرگ اقالم اساسی بسیار متفاوت است. 
بخشــی از آمارها از دربرگیری بیش از ۳۰ میلیون 
نفر جمعیت ایران در حلقــه توزیع کوپن حکایت 
دارد، اما خروجی این سیاســت در صورت شکست 
می توانست خود را در قالب تورم های نجومی نشان 
دهــد. که البته این اتفاق نیفتــاد و تورم در اغلب 
ســال های جنگ کمترین رکوردهــا را در تاریخ 
اقتصادی پس از انقالب باوجود هزینه های جنگ، 

تحریم و فروش بسیار اندک ثبت کرده است.
توزیع کاالبرگ اقدامی مناسب

رضــی میری )عضو اتاق بازرگانــی ایران( به ایلنا 
در ایــن رابطه می گوید: سیاســت توزیع یارانه به 
شیوه کاالبرگ و عرضه اقالم اساسی نسبتاً خوب 
است ولی سیاست توزیع یارانه نقدی بدترین شیوه 
تخصیص سوبســید محسوب می شــود. البته این 
مشروط به آن است که مشکالت موجود در اجرای 
طرح یارانه کوپنی مانند برخی سوءاســتفاده های 
خــاص و حتی وجــود انبوهی از شناســنامه های 
افراد فوت شــده در پایان جنگ که کوپن دریافت 
می کردند، با اقدامات فنی و ایجاد زیرســاخت های 

الکترونیکی تکرار نشود.
راهی جز سهمیه بندی ارزاق وجود ندارد

اســماعیل حق پرســتی )دبیر اجرایی خانه کارگر 
جمهوری اسالمی( در رابطه با راهکار فعلی پیش 
روی کشــور در زمینه توزیــع یارانه پس از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی توســط دولت به ایلنا می گوید: 
قطعــاً اتاق فکری که درباره این مســئله تصمیم 
گرفتند، بــه خوبی می دانند که در شــرایط فعلی 
هیچ راهی به جز ایجاد یک نظام و ســاختار منظم 
برای تأمین کاالهای اساسی و خوراک مردم برای 
حل مشکالت معیشــتی وجود ندارد. اگر انضباط 
اقتصادی را بخواهند در کشــور ایجاد کنند، هیچ 
راهــی جز ســهمیه بندی ارزاق از طریق اقداماتی 
شبیه به توزیع کاالبرگ و کوپن ندارند. زیرا همیشه 
ارزاق مردم در بیشتر کشورهای جهان در انحصار و 

احتکار کارفرمایان بزرگ است.
وی ادامــه می دهد: در ســاختاری که تشــویق 
نامحســوس به احتــکار و کنز مال وجــود دارد، 
گروه هایی با قیمت ها بازی می کنند و یک شــبه 

ثروت های نجومی به جیب می زنند.
این فعال کارگری با نقد سیاست ارائه یارانه نقدی 
به جامعه تاکید می کند: به طور قاطع می توان گفت 

که ادعاهای دولت و مقامات اقتصادی آن در زمینه 
امکان موفقیت یارانه های نقدی و سیاســت های 
فعلی شــان نشدنی و ناممکن اســت. این درحالی 
اســت که در زمان جنگ با همه ســختی ها مردم 
از محل فعالیت ستاد بسیج اقتصادی و هماهنگی 
دولت وقــت، به اندازه قوت الیموت در حســاب 

کوپن های از ارزاق بهره مند بودند.
حق پرستی با تاکید بر اینکه »نظام توزیع یارانه ای 
ما در کشور گروه های محروم را هدف نگرفته بلکه 
یارانه ها یا در جیب صاحبان سرمایه قرار می گیرد یا 
به نحو غیرمستقیم نهایتاً در جیب طبقات فرادست 
ســرازیر خواهند شــد« تصریح می کند: این روند 
که مقامات در هر تصمیمی ســمت کارفرمایان و 
صاحبان سرمایه را در نظر بگیرند، اصاًل پذیرفتنی 
نیســت. در بازار برنج، گوشت، روغن و سایر ارزاق 
وجود دارد، اما به دلیل نوسانات قیمتی یک شبه از 

قفس های فروشگاه ها غیب می شوند.
در همه جای دنیا توزیع کاال به صورت ســهمیه ای 

وجود دارد
احسان سلطانی )استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا( نیز 
با انتقاد از شــکل عرضه یارانــه به صورت نقدی 
اظهــار می کند: ایراد اول به دولت حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی است که اکنون دیگر این تصمیم را گرفته 
است. اما اشتباهی که به مجرد اجرای طرح حذف 
ارز ترجیحی توســط دولت شاهد آن هستیم، عدم 
تعدیــل نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز روی رقم اعالمی 
۲۳ هزارتومان اســت. شوک های قیمتی پیاپی ای 
که توســط دولت ایجاد می شود، محصول نرخ ارز 
غیرکارشناسی ای است که امروز اعالم شده است. 
درواقع اگر دولت به جــای ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز 
۲۳ هزارتومانی یک رقــم تعادلی ۱۸ هزارتومانی 
که حاصل نســبت عرضه و تقاضــای واقعی دالر 
در کشــور اســت را مبنای نرخ ارز می گذاشــت، 
می توانســت ادعا کند که حتی یارانه و کوپن نیز 
به اقتصاد تزریق نمی کند. اما دولت به جای اجرای 
راه حل اساســی که اصالح نرخ ارز و حفظ ارزش 

پول ملی است، به راه های دیگر رفت.
وی با بیان اینکه »در باال نگه داشتن نرخ ارز برخی 
گروه های خصوصی و خصولتی و حتی وابسته به 
دولت ذی نفع هســتند« می گوید: دولت می خواهد 
به یک خانــوار ۲-۳ نفره نهایتاً رقــم یارانه ۶۰۰ 
هزارتومانــی بدهد، ولی تنها در تورم همین دو ماه 
ابتدایی ســال، این مبلغ ۶۰۰ هزارتومان از جیب 
خانوار پیشــاپیش خارج شــده و انگار مبلغی داده 
نشده است. این طبیعی است که با بازی های مالی 
و تورمی سال آینده این رقم حتی نصف این ارزش 

را داشته باشد.

سلطانی با تاکید بر اینکه »دولت به جای کاالبرگ و 
کوپن، پول می دهد که بتواند در بازی تورم هرسال 
ارقام کمتــری از مبلغ فعلی را در واقعیت به جیب 
خانوار بریزد« ادامه داد: این تجربه در زمان توزیع 
یارانه ۴۵ هزارتومانی احمدی نژاد نیز تکرار شــد. 
اکنون رقم یارانــه ۳۰۰ هزارتومانی تا ماه آینده با 
دالر آزاد ممکن اســت نهایتاً ۱۰ دالر باشد، حال 
تصــور کنید مقــدار دالری ارزش مواد غذایی چه 

تغییری خواهد کرد.
این اســتاد اقتصــاد دانشــگاه الزهــرا در زمینه 
احتمال عــدم وجــود منابع مالــی در بحث توزیع 
کاالبرگ نیز اظهار می کنــد: ادعاهایی که درباره 
منابع مالی و ارزی دولت می شود بیشتر کذب است 
و بیشتر جنبه عوام فریبانه دارد. طی ۱۰ ساله گذشته 
تولید ناخالص ملی ایــران افزایش یافته و در این 
مدت با تمام مشکالت اتفاقاً بخش غیر نفتی ایران 
بوده که بزرگتر شده است. در این مدت درآمدارزی 
کشور نیز افزایش یافته است. وی در پاسخ به این 
ســؤال که »آیا توزیع کاالی یارانه ای و کوپنی به 
قاچاق دامن می زند« می گوید: در همه جای جهان 
کاالهایی وجــود دارند که به صورت ســهمیه ای 
توزیع می شــوند. ما در کشــوری زندگی می کنیم 
که تروریستی مثل ریگی را در هواپیمای کشوری 
دیگر و آسمان یک کشور همسایه شناسایی کرده 
و در ایران نشــانده و دستگیر می کند، حال به نظر 
شما آیا نمی توان شــرایطی ایجاد کرد که قاچاق 
چند کانتینر آرد یا ارزاق ممکن نباشــد؟ آیا جز این 
است که این حجم از خروج غیرقانونی دیگر نام اش 
قاچاق نیست بلکه نوعی ترانزیت زیرزمینی است؟

سلطانی با اشــاره به توان فنی و بانک اطالعاتی 
الزم بــرای توزیــع کاالبرگ در صــورت اجرای 
سراســری می گوید: این یک قیاس غلط است که 
گفته شــود چون در زمان جنگ شناســنامه های 
مردگان یا پدیده کوپن فروشی وجود داشت، امروز 
هم این رویداد تکرار می شود. زیرا اساساً ما دیگر با 
فناوری های الکترونیکی جدید در لحظه شاهد این 
هستیم که حساب های افرادی که گواهی فوت شان 
صادر می شــود، فوراً رصد شــده و بسته می شود. 
امکانات رایانه ای و اینترنتی چنان شرایطی را ایجاد 
کردند که دولت به سهولت می تواند به جای یارانه 
نقدی کاالبرگ بدهد. اما مسئله اساسی این است 
که وقتی دولت کاالبرگ می دهد، دیگر نمی تواند 
یک قطعــه مرغ دو کیلویی را هر بار نصف کند یا 
به جای یک قوطی رب، نیم کیلو گوجه فرنگی در 
اختیار مردم بگذارد، اما در چهارچوب سیستم یارانه 
نقدی، هرنوع بازی با ارزش پول پرداختی در قالب 

یارانه نقدی ممکن است.

 کوپن درمانگراقتصادِ ایران
در گفتگو با کارشناسان بررسی شد

علی اصغر سمیعی

 رضا اسدآبادی
روزنامه نگار

سپیده رشیدپورایی
کارشناس روابط بین الملل

نگاه روز
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یادداشت

توصیه های مهم درباره
 مسمومیت با الکل

ورود هر بیماری به اورژانس، ناراحت کننده و غم انگیز 
اســت اما بعضی موارد عالوه بر این اندوه برای ما 
پزشکان توام با حسرت نیز هست. حسرتی که نبود 
آگاهی و آموزش کافی هموطنانم در کنار فضایی که 
ســوداگران از آن بهره می برند منجر به آسیب های 
جسمی و حتی از دست دادن جان بسیاری شده است. 
بیماران مسمومیت های الکلی که متاسفانه اخیراً نیز 
در بندرعباس شــاهد از دست دادن ۱۴ هم وطنمان 
بودیم از این دسته است. بخواهیم قبول کنیم یا نه 
مصرف نوشیدنی های الکلی در کشور وجود دارد و با 
توجه به قوانین اجتماعی و ممنوعیت های اعتقادی 
ما، اکثر این نوشیدنی ها به صورت دست ساز و بالطبع 
غیراستاندارد به دســت مصرف کنندگان می رسد. 
ازآنجایــی که امــکان آزمایش دقیــق وجود الکل 
به اصطالح ســمی )یا همان الکل متانول( در این 
موارد وجود ندارد و تقریباً همیشه در تولید الکل های 
دست ساز به خصوص انواع غیر تقطیری آن در کنار 
اتانول مقداری متانول )الکل سمی( نیز تولید می شود 
بهترین راه درمان پیشــگیری و ننوشیدن آنهاست. 
منظور از آگاهی که در ابتدا ذکر شد این است که هم 
وطنان بدانند حتی نوشیدنی هایی که با مارک های 
مختلف و بعضاً پلمپ هم به دستشــان می رسد نیز 
می تواند ایجاد مســمومیت کند. مراجعه زود هنگام 
به اورژانس بیمارستان مهمترین فاکتوری است که 
به ما پزشــکان کمک می کند از عوارض حتمی و 
مرگ بیمار پیشگیری کنیم. اشتباه رایجی که موجب 
می شود افراد به بیمارســتانها مراجعه نداشته باشند 
تصور این اســت که ممکن است برای آنها پرونده 
قضایی ایجاد شود که به جز موارد بسیار نادری که 
همراه با جرمی باشــد چنین اتفاقی نمی افتد و اسرار 
پزشکی بیمار مثل ســایر بیماران محفوظ می ماند. 
معمواًل عالیم مســمومیت متانول بعد از ۱۲ ساعت 
شروع می شــود و تظاهراتی مثل تهوع، سرگیجه، 
کاهش بینایی، تاری دید، دوبینی، ســردرد و تشنج 
و ... می دهد. به طور کلی باید هر فردی که هنوز با 
گذشت ۱۲ ساعت از مصرف الکل عالئم دارد حتمًا 
به اورژانس مراجعه کند. در پایان دوست دارم یادآور 
شوم که مراجعه زودهنگام مهمترین کمک بیمار به 
خود و ما اســت تا بتوانیم با اســتفاده از روش هایی 
چــون دیالیز و درمان های طبــی دیگر از عوارضی 
چون از دست دادن کامل بینایی و اختالالت مغزی 
و کلیوی و حتی مرگ پیشگیری کنیم. درست است 
که تقریباً دوران اوج مسمومیت الکل که بر می گردد 
به اوایل شیوع پاندمی کرونا را پشت سر گذاشتیم اما 
متاســفانه هنوز هم روزانه مراجعات متعددی به این 
علت به اورژانس های کشور داریم. بنده و همکاران 
نزدیکم در این چند ماه با کیس های مختلفی مانند 
مادر باردار یا کودکی ۱۳ ساله که از روی کنجکاوی 
و ناآگاهــی الکل صنعتی را خورده بود یا مادر ســه 
فرزند که متاســفانه در نهایت با عارضه چشــمی 
دائمی مرخص شــد و مواردی از این دست مواجه 
بوده ایم و امیدواریم با آگاهی بیشــتر و عدم مصرف 
نوشــیدنی های الکلی و مراجعه به موقع، روز به روز 
شاهد کاهش آمار این مسمومیت و نیز از دست دادن 
هم وطنان که اکثر آن را جوان ها تشــکیل می دهد 

باشیم.

اعالم پایان کرونا؛ اشتباه راهبردی

این روزها وضعیت کرونایی کشور در شرایط مطلوب 
و آرامــی قرار دارد؛ به طــوری که در مراکز درمانی 
تعداد کمی از بیماران مبتال به کرونا حضور دارند و 
میزان مرگ و میر نیز به پایین ترین ســطح طی دو 

سال گذشته رسیده است.
حاال پاندمی کرونا در حال کم رنگ تر شدن مستمر 
و روزانه و بازگشــت آرامش به جامعه کرونایی شده 
است؛ به طوری که به نظر متخصصان اپیدمیولوژی 
اکنون در شرایط آندمی یا بومی شدن ویروس کرونا 
قرار داریم و قدرت انتقال ویروس ضعیف شده است.

در این میان، نباید از انجام واکسیناسیون عمومی در 
کشور و اجماع در مسیر انجام پذیرفتن واکسیناسیون 
در اســرع وقت غافل شــویم؛ چراکه با در دســتور 
کار قرار گرفتن انجام واکسیناســیون عمومی، حاال 
ســطح ایمنی جامعه در مقابل ایــن ویروس منحو 
س بیشــتر شده اســت.در حال حاضر ۰ شهرستان 
در وضعیت قرمز، ۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، 
۳۱۹ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۲۵ شهرستان در 
وضعیت آبی قرار دارند.سعید کریمی، معاون درمان 
وزیر بهداشت گفت: وضعیت کنترل کرونا در کشور 
خوب و مطلوب است و زحمات بسیار زیادی در این 
راستا کشیده شده است؛ در حالی که در هفته گذشته 

۴۰ کشور روند صعودی کرونا داشته اند.

خربخوان

حجت االسالم آقامیری هشدار داد
پیشروی فرونشست زمین در تهران

فرونشســت زمین اصطالحی است که به حرکت 
عمودی و روبه پایین ســطح زمین اطالق می شود، 
حرکتی که به دلیل برداشــت بیش از حد استاندار 
آب های زیرزمینی ایجاد می شــود و حاال طبق آمار 
هر سال چیزی حدود ۲۵ سانتی متر در دشت های 
تهران فرونشســت صورت می گیرد و سطح آب در 
این دشت ها نیز از ۴۵ سانتی متر تا ۱.۵ متر در حال 
کاهش است و آنطور که مســئوالن اعالم کردند 
تهران روزی یک میلی متر دچار فرونشست می شود 

که عدد بسیار زیادی است.
فرونشست در حالی به بیخ گوش تهران رسیده که 
به گفته رئیس کمیته عمران شــورای شهر تهران 
باید آســتین همتی برای پیدا کردن یک سازمان 
متولی برای این بحران باال زد و بعد از آن فکری به 
حال مهار این پدیده نامیمون کرد.حجت االسالم 
و المســلمین آقامیری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت فرونشســت در تهران و نتیجه سلســله 
جلسات کمیته عمران شورای شهر تهران با اساتید 
دانشگاه ها می گوید: بال استثناء تمام کارشناسان و 
اساتیدی که در جلسات فرونشست کمیته عمران 
شــرکت کرده اند عنوان می کنند که فرونشســت 
مساله ای جدی و مخاطره آمیز، نه تنها برای تهران؛ 
بلکه برای کل کشور است. وی با بیان اینکه همه 
به دنبال تعیین متولی برای فرونشســت در کشور 
هســتیم، اظهار می کند: وضعیت فرونشســت در 
کشور بیش از آن چیزی که تصور می شود در حال 
پیشروی است و در کالنشهرها نیز به شدت ظاهر 
شده و از دشت ها به ســمت شهرها در حال نفوذ 
اســت و اصاًل وضعیت جالبی در این مورد نداریم.

وی با بیان اینکه حداقل یک دهه کار مســتمر و 
جدی برای کنترل فرونشست در کشور نیاز داریم، 
می افزاید: ما نیاز داریم که همه دستگاه های مسئول 
که بیش از ۲۰ دســتگاه هستند، وارد عمل شوند و 
همگی به وظایف محوله در سطح تهران و کشور 
عمل کنند؛ به عبارت دیگر باید همه پای کار بیایند 
تا فرونشســت در کشور مهار شــود و خوشبختانه 
توانستیم در این جلسات با اکثر سازمان ها و اساتید 
مطرح در این حوزه صحبت کنیم و نظرات آنها را 
جویا شویم. آقامیری با تاکید بر اینکه باید از حرف 
و سخن و همایش در مورد فرونشست عبور کنیم 
و ضمن تعیین یک سازمان به عنوان متولی، وارد 
فاز عملیاتی شویم، ادامه می دهد: مجموع نتایج و 
بررســی های کمیته عمران در مورد فرونشست از 
طریق شورای عالی اســتان ها در قالب الیحه ای 
تقدیــم مجلس خواهد شــد تــا در آنجا تصمیم 
گیری نهایی انجام شود و شرح وظایف دستگاه ها 
و نهادها مشــخص شود تا مســاله فرونشست در 
ردیف بودجه و تشــکیالت قرار گیرد و بتوانیم در 
یک دوره ۱۰ ساله کشــور را از این معضل نجات 
دهیم.وی در مورد وضعیت فرونشســت در تهران 
نیز می گوید: وضعیت تهران در این خصوص جالب 
نیست چراکه در سمت جنوب غربی پیشرفت هایی 
را در برخــی مناطق داریم که از طریق ســازمان 
نقشه برداری، زمین شــهری و آبفا گزارش هایی 
دادند که فرونشســت در حال پیش روی اســت و 
وضعیت جالب نیست بگونه ای که حوالی بزرگراه 
آزادگان فرونشســت داریم و سازمان نقشه برداری 
که کدهای ارتفاعی مناطق را از ســالهای قبل در 
اختیار دارد با بررسی این موضوع، به فرونشست ها 
صحه گذاشــته و تائید کرده است که فرونشست 
جدی اســت و در برخی نقاط اتفاق افتاده اســت. 
آقامیری در پاســخ به این سؤال که آیا فرونشست 
تنها در جنوب غربی تهران رویت شده یا نه؟ یادآور 
می شود: از جنوب و جنوب غرب در حال پیشرفت 
به سمت تهران است که در این مدت نیز با برخی 
سازمانها همچون آب و فاضالب رایزنی هایی انجام 
دادیم اما بــرای مهار این پدیده نیازمند هماهنگی 
بین دستگاهی هســتیم و نیاز است یک سازمان، 
متولی این کار باشــد و وظایف همه دستگاه ها را 
ابالغ کند چراکه نمی شــود هر دستگاهی آتش به 
اختیار وارد میدان شود و کاری کند؛ بلکه باید نظم 

در این کار علمی باشد.

 
مسافری از یکی از شهرهای جنوبی کشور 
به تهران می رسد،  با عالئم تهوع، استفراغ 
و تاری دید به اورژانس بیمارستان لقمان 
مراجعه می کند، در معاینــات اولیه بیمار 
اظهار می کند کــه هیچ چیز غیرمعمولی 
مصــرف نکرده اســت، آزمایش ها انجام 
می شود و نتیجه مسمومیت با الکل اعالم 
می شــود. بیمار مذکور با نتیجه آزمایش 
یادش می آید که سه روز قبل در شهرشان 
با سه نفر دیگر مشروب مصرف کرده اند. 
در نهایت مصرف مشــروب دست ساز و 
تقلبی منجر به فوت دو نفر و کور شدن دو 

نفر دیگر از این چهار تن می شود.
پیمان عرفان طلب اوینی، اســتاد دانشگاه 
شهید بهشتی به این موضوع اشاره می کند 
تــا توضیح بدهد که عالئم مســمومیت 
ناشی از مصرف الکل تقلبی ممکن است 
ساعت ها بعد از نوشیدن سراغ فرد بیاید تا 
جایی که حتی مسموم فراموش کند الکل 
مصرف کرده اســت. این یعنی برعکس 
تصور عموم در ساعت های اولیه مصرف 
الکل تقلبی ممکن اســت هیچ عالئمی 

بروز پیدا نکند.
در واقع عالئم مسمومیت با الکل معمواًل 
حدود ۱۲ تا ۲۴ ســاعت بعــد از مصرف 
خودش را نشــان می دهــد، دقیقاً زمانی 
که اتانول مصرفی موجــود در خون کم 
می شــود و میزان متانول غیراســتاندارد 
موجود در مشروب کارش را شروع می کند. 
متانول ابتدا توسط الکل دهیدروژناز ۴ به 
فرمالدئید متابولیزه می شود. فرمالدئید پس 
از آن تقریباً به طور کامل توســط آلدهید 
دهیدروژناز ۴ به فرمات )اســید فرمیک( 
متابولیزه می شــود، نتیجه به زبان ساده 
یعنی فرد طی این فرایند به شدت مسموم 
می شود.مســمومان متانــول با عالئمی 
چون تهوع، استفراغ، احساس ناخوشایند 
شدید، تنفس تند،  تعریق و تاری در چشم 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند. فاجعه 
زمانی رخ می دهد کــه بدانیم در اثر این 
مسمومیت، فرد در هر ساعت، یک دهم 
از بینایی خود را از دســت می دهد و طی 
ده ساعت اگر کمک های پزشکی نگیرد، 
کاماًل نابینا می شود، ضمن اینکه بسته به 
میزان مســمومیت، عالوه بر نابینایی، از 
دست دادن هوشــیاری، کما و در نهایت 

مرگ نیز مورد انتظار است.
این همــان اتفاقی ســت که اخیــراً در 
بندرعبــاس رخ داده و اخبــارش از ۱۱ 
منتشر  ماه در خبرگزاری ها  اردیبهشــت 
شده است. بر اساس اعالم دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان تاکنون بیش از ۸۰ نفر 

براثر مســمومیت ناشی از الکل به مراکز 
درمانــی مراجعه کرده اند کــه این تعداد 
۱۴ نفر جان خود را از دســت داده اند.طی 
ســال های اخیر بارها براثــر توزیع الکل 
تقلبی در اســتان ها و شهرهای مختلف 
کشــور آمار تکان دهنده ای از مسمومانی 
که نابینا یا فوت شده اند، در سرخط اخبار 

قرار گرفته است.
آن ها که دیر مراجعه می کنند ��

مهم ترین عامل برای نجات مســمومان 
الکی زمان اســت. رســیدن به موقع به 
مراکز درمانی و دیالیز شدن. اما این زمان 
اغلب از دســت مــی رود، دلیلش را دکتر 
عرفان طلب، فلوشیپ سم شناسی بالینی 
و متخصص اورژانــس این گونه توضیح 
می دهد: »قبح اجتماعی، مسائل شرعی و 
نگرانی از قانون باعث می شــود که افراد 
علی رغم ظهور عالئم، دیر مراجعه کنند.«

او معتقد است: »اصواًل اعتراف به مصرف 
الکل در فرهنگ ما کار ســختی است و 
مراجعان اکراه دارند کــه به این موضوع 
اشاره کنند، از طرفی نگرانی از مشکالت 
قانونی هم این مساله را تشدید می کند در 
حالی که هرگز گــزارش مصرف الکل و 
مسمومیت ناشی از آن به مراجع قانونی و 
پلیس اعالم نمی شود، این مساله از اسرار 
بیماران محســوب می شود و ابداً از سوی 
مراکــز درمانی به پلیــس چیزی گزارش 
نمی شــود مگر اینکه در کنار مسمومیت،  
حادثه ای هم به وقوع پیوسته باشد و نیاز به 
گزارش پلیس باشد و در پی آن الزم باشد 

به مراجع قانونی گزارشی ارسال شود.«
کمتر از دو ماه، بیش از ۷۰۰ فوتی ��

قانون مجازات اسالمی، بخش تعزیرات، 
ماده ۷۰۲ می گوید: هرکس مشــروبات 
الکلی بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض 
فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند 
یــا در اختیار دیگری قراردهد، به ۶ ماه تا 
یک ســال حبس و تا ۷۴ ضربه شــالق 
و نیز پرداخت جزای نقــدی به میزان ۵ 
برابر ارزش عرفی )تجاری( کاالی یادشده 

محکوم می شود.
با این حال الکل در ایران هم سازنده دارد،  
هم فروشنده و هم مصرف کننده، هرچند 
که آمار رســمی ندارد اما جوریدن در آمار 
مــرگ و میرهایی که طی ســال اعالم 
می شود، نشان می دهد که نمی توان عدد 
و رقمــش را ناچیز تصور کرد.بزرگ ترین 
عددهــا از آمــار مســمومیت و مرگ و 
میرهای ناشــی از مصرف الکل تقلبی به 
روزهای آغازین شــیوع ویروس کرونا در 
کشور برمی گردد. یعنی اسفند سال ۱۳۹۸ 
و نشر یک شــایعه که می گفت خوردن 
الکل اثر پیشگیرانه در برابر ابتال به کووید 
۱۹ دارد. بر اســاس آمار سازمان پزشکی 
قانونی کشــور، در بازه زمانی اول اسفند 
۱۳۹۸ تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ بیش از سه 
هزار نفر در اثر مصرف الکل مسموم شده 
و از ایــن میان ۷۲۸ نفر جــان خود را از 
دســت دادند. دکتر عرفان طلب براساس 
تجربــه ای کــه در بیمارســتان لقمان و 
همین ایام دارد، می گویــد: »هم زمان با 
شــیوع ویروس کرونا در کشور و اشاعه 
این باور غلط که مصــرف الکل موجب 
پیشــگیری از ابتال به کووید ۱۹ می شود، 
مصرف الکل افزایش و مسمومیت ناشی 
از آن افزایش یافــت به طوری که روزانه 
بیش از ۳۰ مسموم به اورژانس بیمارستان 
لقمان مراجعه می کردند.«به گفته او آنچه 
که سبب شــد این آمار کاهش پیدا کند 
حضور پزشکان در برنامه های تلویزیونی 
و رســانه ها برای روشن کردن مردم بود، 
چیزی که باید درباره مصرف الکل تقلبی 
نیز، بــدون حذف صورت مســاله، اتفاق 

بیفتد.
شهریور ۱۳۹۷ چه شد؟ ��

اما برگردیم به بیشتر از یک سال قبل از 
کرونا، از روزهای پرخبر درباره مسمومیت 
با الــکل باید به اتفاقی که در شــهریور 
۱۳۹۷ افتاد هم اشاره کرد. از ۱۵ شهریور 
تا ۹ آبان همین ســال، ۹۷۴ نفر در کشور 
به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست ساز 

دچار مسمومیت شدند و از این تعداد، ۸۵ 
نفر جان خود را از دست دادند.

رئیس وقت اورژانس کشور اعالم کرد که 
۲۹ نفر در اســتان البرز، ۲۶ نفر در استان 
هرمزگان، ۱۱ نفر در استان تهران، ۷ نفر 
در استان خراسان شمالی، ۶ نفر در استان 
فارس، ۳ نفر در استان مرکزی، ۲ نفر در 
استان کهگیلویه و بویر احمد و یک نفر در 
قزوین بر اثر مسمومیت با الکل جان خود 

را از دست دادند.
هرچنــد کــه اخبــاری از دســتگیری 
توزیع کننــدگان مشــروبات الکلی تقلبی 
منتشر شد اما درباره اینکه چطور به شکل 
هم زمان چندین استان کشور درگیر چنین 

مشکلی شدند، شفاف سازی نشد.
رسانه ها جسارت ندارند ��

زمستان سال گذشته دومین همایش ملی 
مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه 
اسالم در وزارت کشــور برگزار شد، طی 
این همایش، تقی رستم وند، رئیس وقت 
ســازمان امور اجتماعــی درباره وضعیت 
مصرف »الکل« در کشور به عنوان یک 
آســیب اجتماعی، گفت بود: »نرخ شیوع 
الکل در کشــور بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد 
باالی ۱۵ تا ۶۴ سال است به طوری که 
ســاالنه بیش از پنج میلیون نفر در کشور 
الکل مصرف می کنند.«او ادامه داده بود: 
»درحالی باید به مصرف الکل توجه کرد 
که رسانه های ما به هیچ عنوان جسارت 
پرداختن به تغییر نگرش مردم نسبت به 

الکل را ندارند.«
ننوشید! ��

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی، 
ماده ۳ می گویــد: در صورتی که مصرف 
مواد خوردنی و آشــامیدنی و آرایشــی و 
بهداشــتی منجر به فــوت مصرف کننده 
گردد، مجازات ســازنده یا تهیه کننده یا 

مخلوط کننده اعدام است.
اما اگر به آمار تقی رستم وند بسنده کنیم، 
طبعاً بــرای ۵ میلیون مصرف کننده الکل 
در کشــور ســازندگان زیرزمینی زیادی 
وجود دارد. ســازندگانی که شــاید هرگز 
مشخص نشــود قاتالن و عامالن اصلی 
مرگ ها، نابینایی ها و عوارض ناشــی از 
مصرف محصوالت تقلبی شان کدام بخت 
برگشــتگانی بودند که در یک دورهمی، 
مهمانی یا عروســی خواســته اند به زعم 

خودشان شاد شوند.
توصیه دکتــر عرفان طلب به عنوان یک 
فلوشــیپ سم شناسی یک چیز است: »از 

نوشیدن پرهیز کنید.«
او می گوید محال است که در ایران الکل 
دست ساز اســتاندارد وجود داشته باشد و 
به جد معتقد است که هیچ نوع نوشیدنی 

الکی در کشور قابل تأیید نیست.

بیش از ۷۰۰ قربانی الکل در ۵۰ روز؛ آماری که به پلیس گزارش نمی شود!

 خطر افزایش مرگ های الکی
حامد مقدم منش

روزنامه نگار

مستوره برادران نصیری
روزنامه نگار

۸۰ درصد جمعیت کشور اثرات بیابان زایی را حس می کنند

  کوچ اجـــباری
بیــش از ۸۰ درصد جمعیت کشــور اثرات بیابان زایی را احســاس 
می کنند و پیش بینی می شــود این پدیده، ۱۲ میلیون هکتار زمین 
را در کشور به صورت ســالیانه دربرگیرد، ضمن آنکه در شهرهای 
کشور با وقوع سیل و زلزله های مخرب موجی از جابجایی جمعیت 
رقم خورده و پیش بینی ها نشــان می دهد با توجه به شــکنندگی 
محیط زیســت ایران و آسیب پذیری آن در برابر بحران های محیط 
زیستی و اقلیمی و با ادامه روندهای مخرب آن، مهاجرت نه تنها به 
شــهرهای در حال حاضر پر ازدحام ایران، بلکه در سال های آتی به 
سایر کشورها نیز افزایش می یابد. دکتر رقیه صمدی، دبیر کارگروه 
مهاجرت هــای اجباری و پناهجویی رصدخانــه مهاجرت ایران در 
گفت وگو با ایســنا، مهاجرت در ارتباط با تغییرات محیط زیستی و 
اقلیمی را به عنوان یک عامل رایج در جابجایی افراد در طول تاریخ 
جوامع بشری دانست. صمدی خاطر نشان کرد: با استناد به گزارش 
اخیر هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی )IPCC(، مهاجرت می تواند 
یک راه حل ســازگاری باشــد؛ راهی که به مردم کمک می کند با 
دور شــدن از مســیر آســیب، به زنده ماندن افراد در معرض خطر 
یا در جســتجوی شــغل در مناطق دیگر و حمایت از خانواده ها در 
بازگشت به زندگی کمک کند. وی، با تاکید بر اینکه مهاجرت های 
اقلیمی به ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته به دلیل شکنندگی بیشتر 
محیط و آسیب پذیری بیشــتر ساکنین، قدمت طوالنی دارد، اظهار 
کرد: پدیده مهاجرت های اقلیمی در بستر کشورمان همواره به شکل 
مهاجرت های روستا- شهری خود را نمایان کرده است. روستانشینی 
در ایران سابقه چندین هزار ســاله دارد؛ چرا که در طی زمان های 
طوالنی همواره روســتاها در معرض تهدیدات محیطی و یا انسانی 
بوده اند، به گونه ای که در حال حاضر پایداری محیطی در بســیاری 
از روســتاها در معرض خطر قرار گرفته و به دلیل مسائلی همچون 
خشکسالی و کمبود بارش، کاهش حاصلخیزی خاک و کاهش بازده 

کشاورزی و ســایر عوامل محیط زیستی و اقلیمی، برخی روستاها 
در حال از دســت دادن جمعیت خود هســتند. صمدی با تاکید بر 
اینکه این امر تنها معطوف به روستاها نبوده، بلکه در مهاجرت های 
شهر- شهری نیز اثرگذار بوده است، یادآور شد: نتیجه جدال عوامل 
محیطی با معیشــت مردم را می توان در مهاجرت ســاکنان نواحی 
جنوبی و جنوب شرقی کشور به سمت نواحی شمالی مشاهده کرد. 
اگرچه در طول تاریخ بســیاری از روســتاها در کشور توانسته اند با 
اســتفاده از دانش بومی و امکانات محلی با شرایط محیطی سازگار 
شوند، اما مهاجرت برای برخی از روستانشینان امری اجتناب ناپذیر 
بوده اســت. وی نمود دیگر مهاجرت های اقلیمی در کشــور را در 

مهاجرت معکوس شهر- روستا عنوان کرد.
مهاجرت های اقلیمی در ایران ��

دبیر کارگروه مهاجرت های اجباری و پناهجویی رصدخانه مهاجرت 
ایــران، ایران را یکی از مناطق پرتنــش و مخاطره خیز به لحاظ 
تغییرات اقلیمی و فشــارهای محیط زیستی توصیف کرد و گفت: 
به طور کلی، ۸۲ درصد از مســاحت کشــور را مناطق خشــک و 
نیمه خشک تشــکیل می دهد و میانگین بارش آن در حدود ۲۵۰ 
میلی متر مربع است که این میزان کمتر از یک سوم میانگین بارش 
جهانی اســت. اما با این حال وقوع ســیل، مناطق زیادی از کشور 
را درگیــر خود می کند. وی با بیان اینکــه در حال حاضر ایران به 
عنوان ششمین کشور مخاطره خیز در جهان است که شاهد بالیای 
طبیعی متعددی از جمله رانش زمین، ســیل و خشکســالی است، 
ادامه داد: از ســوی دیگر، در طول یک قرن گذشته، کشور شاهد 
افزایش دمای هوا بوده اســت، به طوری که در مقایســه با ۱۰۰ 
سال گذشته یک درجه ســانتی گراد گرم تر شده است و بر اساس 
ســناریوهای تغییر اقلیم تا سال ۲۰۵۰، تعداد روزهای گرم سال به 
۳۰ تــا ۹۰ روز افزایش خواهد یافت و در نتیجه افزایش درجه هوا، 

طوفان های شــن به لحاظ فراوانی و شدت وقوع در آینده افزایش 
خواهد یافت. صمدی، تغییر اقلیم و کمبود بارش های ناشی از آن 
را از عوامل کاهش منابع آبی و خشکســالی در کشــور نام برد و 
اظهار کرد: به عنوان مثال در ســال ۲۰۱۸، سطح بارش ها با افت 
۲۵ درصدی منجر به وقوع کم آبی حتی در مناطق پرآب شــمالی 
و شــمال غربی کشور شده است. به عالوه در حال حاضر بیش از 
۸۰ درصد جمعیت کشــور اثرات بیابان زایی را احساس می کنند و 
پیش بینی می شود این پدیده، ۱۲ میلیون هکتار زمین را در کشور 
به صورت ســالیانه دربرگیرد. وی ناامنــی غذایی را یکی دیگر از 
پیامدهای اقلیمی ذکر کرد که در نتیجه تغییر اقلیم، خشکســالی 
و کاهش تولیدات کشــاورزی، بسیاری از مردم ایران را در معرض 
تهدید قرار داده اســت، افزود: بیش از ۴۹ درصد جمعیت کشور در 
حال حاضر در معرض خطر ناامنی غذایی قرار دارند و در این زمینه 
باید در نظر داشت که کشاورزی از عمده ترین فعالیت های اقتصادی 
به ویژه در نواحی روستایی کشور است که به منابع آبی متکی است، 
به گونه ای که طبق آمار رسمی کشور، حدود ۱۹.۱ درصد از جمعیت 
کل کشــور و حدود ۵۲.۸ درصد از جمعیت روستایی کشور در این 
بخش فعالیت دارند. به گفته وی، آوارگی و جابجایی چه در نتیجه 
اثرات تغییرات اقلیمی باشد و یا در اثر عوامل دیگر، پرواضح است 
که افراد جابجا شده، آســیب پذیری بیشتری در برابر شوک های 
اقلیمی داشــته و با ریسک های بزرگی در زندگی مواجه می شوند. 
صمدی از جمله شرایط ناپایدار زندگی را شامل فقدان دسترسی به 
خدمات و منابع، ناامنی غذایی ذکر کرد که به ویژه در میان زنان و 
کودکان که آسیب پذیری بیشتری در برابر شوک های اقلیمی دارند، 
مشاهده می شــود، به طوری که در سطح جهانی، زنان و کودکان 
۱۴۰ برابر بیشــتر از مردان در معرض خطر مرگ به هنگام وقوع 

سیل قرار دارند.

نگاه روز

مریم رضایی
معاون وزیر کشاورزی
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حوادث

خربخوان

گنج 5 هزار ساله در چالوس 
پیدا شد 

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف بیش از ۱۰۰ 
قطعه شیء تاریخی با قدمت ۵ هزار ساله در شهرستان 

چالوس خبر داد.
ســردار مرتضی میرزایی اظهار داشــت: در پی کسب 
خبری مبنی بر اینکه افردی قصد فروش چندین قطعه 
شیء تاریخی در شهرستان چالوس را دارند، موضوع در 
دســتور کار ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی 

شهرستان چالوس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان مازندران، تصریح کرد: پس 
از هماهنگی های قضائی، مامــوران با انجام اقدامات 

اطالعاتی، متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.
میرزایی گفــت: در این عملیات بیــش از ۱۰۰ قطعه 
شیء تاریخی، شامل ظروف نقره ای و مسی، زیورآالت 
و آشیاء آئینی، ســکه و ظروف سفالی که کارشناسان 
مربوطه قدمت آن را بالغ بر ۵ هزار ســال قبل برآورد 

کرده اند، کشف شد.
وی با اشــاره به اینکه این اشــیاء بخشی از فرهنگ و 
تمدن کشور است، بیان داشت: متهمان پس از تشکیل 
پرونــده به مرجع قضائی معرفی شــدند و موضوع در 

دست بررسی است.
فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان این که قاچاق 
اشیاء عتیقه و آثار باستانی تاراج فرهنگ و تاریخ کشور 
به شمار می رود، از مردم خواست: در صورت شناسایی 
افراد ســودجو و قاچاقچیان عتیقه و هرگونه مســائل 
امنیتــی، مراتب را به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 

اطالع دهند.

جزئیات بازداشت س.فرح 
در غرب تهران

رکنا: شرور ســطح دو تهران که زن جوانی را در یک 
پارک مــورد ضرب و جرح به قصد زورگیری قرار داده 

بود، دستگیر شد.
چندی قبل ماموران پلیس تهران در جریان زورگیری 
و ضرب و جرح زن جوانی توســط یک شرور در یکی 
از پارک های منطقه جنت آباد قرار گرفتند و تحقیقات 

ابتدایی را آغاز کردند.
بررسی های بیشتر پلیســی نشان داد مردی که به زن 
جوان در پارک حمله کرده، سابقه عربده کشی، مزاحمت 
و ایجاد رعب و وحشت داشته و شرور سطح دو تهران 
به نام »س.فرح« است.تحقیقات ابتدایی مشخص کرد 
متهم پس از عربده کشی به قصد زورگیری، زن جوان 
را مورد ضرب و جرح قرار داده و پس از ســرقت تلفن 
همراه این زن از پارک متواری شده است.تیم پلیسی در 
گام نخست، با رصدهای اطالعاتی و تحقیقات محلی 
مخفیگاه متهم را در غرب تهران شناســایی کردند و 
پس از دستور مقام قضایی، بالفاصله وارد عمل شدند.

ماموران در جریان تعقیب و مراقبت از خانه موردنظر پی 
بردند، متهم در مدت طوالنی به خانه اش مراجعه نکرده 

و در مکان دیگری سکونت دارد.
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه اواخر اردیبهشــت ماه 
امسال، ماموران پلیس متوجه شدند این شرور سابقه دار 
در یکی از پارک های غرب تهران حضور دارد و در حال 

شرارت است.
تیم پلیسی پس از دریافت این اطالعت مهم، بالفاصله 
وارد پارک شــدند و با فنون رزمی، متهم را دستگیر و 
بــرای تحقیقات به اداره پلیــس منتقل کردند؛ این در 
حالی بود که یک قبضه قمه از شــرور سطح دو شهر 

تهران کشف شد.
این شــرور ســابقه دار پس از انتقال به اداره پلیس در 
بازجویی های فنی به جرم شــرارت، حمل سالح سرد، 
زورگیــری، ایجاد رعب و وحشــت، ضرب و شــتم و 
سرقت تلفن همراه زن جوان اعتراف کرد.متهم پس از 
اعترافاتش برای سیر مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی 

به مرجع قضایی معرفی شد.

خربخوان

رسوایی مسافر زن در هواپیما!

ماموران بازرسی هنگام ورود به توالت هواپیما با صحنه ای 
روبرو شــدند که برایشان قابل باور نبود، صحنه ای که زن 

جوان را رسوا کرد.
به جرات یکی از شــرم آورترین صحنه هــا، متعلق به بی 
مســئولیتی والدین در برابر فرزندانشان بخصوص نوزادان 
تازه متولد شده است که متاســفانه توسط پدر و مادرشان 
رها می شــوند. ماجرایی که اخبار و تصاویر ناراحت کننده 
آن را کم نشنیده ایم، این بار در داخل هواپیما تکرار شد که 

جزئیات آن را با هم در این بخش می خوانیم.
مســافران پس از رســیدن به مقصد هواپیما را ترک کرده 
بودند و افســران فرودگاه که در حال جستجوی هواپیما در 
جریان بازرسی معمول گمرک بودند که متوجه چیز عجیبی 
داخل ســطل زبانه داخل توالت هواپیما شدند، چیز عجیبی 
که با تعداد زیادی دستمال کاغذی پوشانده شده بود. دقت 
بیشتر آنها، پشــت پرده این حادثه دلخراش را فاش کرد، 
چیز عجیب داخل ســطل زباله در واقع نوزادی تازه متولد 
شده، پوشیده از دســتمال توالت و آغشته به خون بود که 
زنده اما بی جان در توالت ایرباس A۳۳۰-۹۰۰ ایر موریس 

رها شده بود.
بالفاصله پس از پیدا شــدن نوزاد، لیست مسافران بررسی 
شد و زن ۲۰ ساله اهل ماداگاسکار که به گفتهٔ مهمانداران، 
در طول سفر وضعیت جسمی مناسبی نداشت دستگیر شد. 
در همین حال، نوزاد به ســرعت برای مداوا به بیمارستان 

منتقل شد.
مادر مظنون که در ابتدا انکار می کرد نوزاد پسر مال اوست، 
تحت معاینه پزشــکی قرار گرفت واین معاینات تأیید کرد 
که او به تازگی زایمان کرده اســت و البته وضعیت خوبی 
هم ندارد برای همین در بیمارســتان تحت نظر پلیس قرار 

گرفت.
نــوزاد هم در بخش دیگری تحــت مراقبت قرار گرفت و 
گزارشات نشــان می دهد، خوشــبختانه وضعیت او رو به 
بهبودی است. جزئیات بیشتری در مورد مادر نوزاد و دلیل 

این اقدام او منتشر نشده است.

قتل عام هولناک مادر و فرزندان 
در خاش 

ســه عضو یک خانواده در سحرگاه روز گذشته در یکی از 
مجتمع های مسکونی شهرستان خاش به قتل رسیدند.

حبیب رازدار فرمانده انتظامی شهرستان خاش گفت: در پی 
اعالم وقوع قتل اعضای خانواده ای در یکی از مجتمع های 
مســکونی شهرســتان خاش به مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰، بالفاصله مامــوران کالنتری ۱۲ و پلیس آگاهی به 
محل اعزام شــدند.وی افزود: با حضــور ماموران در محل 
حادثه مشخص شد ســه نفر از اعضای یک خانواده )مادر 
۴۸ ساله دختر ۱۷ ساله و پسر ۱۲ ساله( حوالی ساعت پنج 
صبح امروز با اســتفاده از اسلحه ســرد توسط فرد یا افراد 
جنایتکار به قتل رسیده اند.این مقام انتظامی افزود: با حضور 
فرمانده انتظامی شهرستان در معیت مأمورین تحت امر در 
محل حادثه، اقدامات الزم در صحنه برای بررسی انگیزه و 
شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتالن این فاجعه هولناک به 
صورت ویژه آغاز شده است و نتیجه آن در تعاقب به اطالع 

عموم شهروندان خواهد رسید.

تیرانداز ســیاه پوش که با شلیک از پشت 
بام یک منزل مسکونی، دو جنایت هولناک 
را رقم زد، در حالی با رأی قضات شــعبه 
ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
به دو بار قصاص نفس محکوم شــد که 
رأی مذکور به تأیید دیوان عالی کشور نیز 

رسید.
این حادثه تلخ از تابســتان سال ۹۸ و در 
یکی از روستاهای شهرستان رشتخوار از 
توابع استان خراسان رضوی هنگامی رخ 
داد که مرد چوپان با دیدن دســت زخمی 
همسرش، پیگیر ماجرا شد. »حسین- ق« 
که به اظهارات دختر خردســال و پسرش 
اتکا کرده بود، به یکی از اهالی روســتا به 
نام »م« سوءظن برد که وارد منزلش شده 
است چرا که پســر او ادعا می کرد با مرد 
نقاب دار درگیر شــده و نقاب از چهره اش 
برداشته است. همین سوء ظن به شکایت 
قضایی انجامید اما »م« در روســتا نبود. 
با تصور فــراری بودن متهــم، کینه ها و 
اختالفات عمیق تر شد و مرد چوپان برای 
به دام انداختن »م« به هرکجا ســر می زد 
تا این که باالخــره »م« خود را به پلیس 
معرفی کرد و روانه زندان شد. این درحالی 
بود که »حسین – ق« نقشه وحشتناکی را 
برای انتقــام از »م« در ذهن خود طراحی 

کرده بود و هیچ کس از آن خبر نداشت.
روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این 
که بامداد پنجم شــهریور سال ۹۸ زمانی 
که »م« برای مرخصی از زندان به منزل 
آمده بود، ناگهان حادثه وحشتناکی اهالی 
روســتا را از خانه هایشــان بیرون کشید. 
تیرانداز ســیاه پوشی در پشت بام یکی از 
منازل مسکونی مشــرف به حیاط منزلی 
که »م« به همراه چنــد مرد دیگر در آن 
خوابیده بودند، کمین کرده بود که در یک 
لحظه صدای شــلیک تیر هوایی، سکوت 
بامدادی را شکســت. زمانــی که »م« و 
همراهانش پتو را از روی سرشان کشیدند، 
آماج گلوله های کالشینکف قرار گرفتند که 
از سوی تیرانداز سیاه پوش شلیک می شد. 
»م- ن« که هــدف اصلی تیرانداز بود به 
همراه »ج – ن« جان سپرد و برادرش »ر« 
به دنبال تیرانداز به پشت بام دوید ولی او 

نیز با شلیک گلوله به شدت مجروح شد.
با گزارش این جنایت مسلحانه، بالفاصله 
نیروهــای انتظامــی با دســتورات ویژه 
قضایی وارد عمل شــدند و به تحقیق در 
این باره پرداختند. همه شــواهد و مدارک 

موجود بیانگر آن بود که »حســین- ق« 
انگیزه بیشــتری برای ارتکاب این جنایت 
هولناک دارد بنابراین وی به همراه برخی 
از نزدیکانش دســتگیر و بازجویی شــد. 
چوپان ۴۶ ساله در اولین مراحل بازجویی 
به صراحت ارتکاب دو جنایت مسلحانه با 
اسلحه کالشــینکف را پذیرفت و جزئیات 
ایــن انتقام وحشــتناک را در حضور مقام 
قضایی و کارآگاهان پلیس آگاهی رشتخوار 
تشــریح کرد اما در حالی کــه بعد از این 
ماجــرا تالش می کرد تا خــود را بی گناه 
جلوه دهد، مدعی شد که در قتل ها نقشی 
نداشــته است و اعترافات قبلی خود را هم 
انکار کرد. در این شرایط پرونده مذکور با 
صدور کیفرخواست به شعبه ششم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و 
متهم این پرونده جنایی پای میز محاکمه 

ایستاد.
در جلســات دادگاه که به ریاست قاضی 
هادی دنیادیده برگزار شد، متهم ۴۶ ساله 
در پاسخ به سؤال مقام قضایی درباره قتل 
»م- ن« و »ج- ن« گفت: ســال ۱۳۹۴ 
که چوپان بــودم »م- ن« به همراه یکی 
از بســتگانش به نام »محمد« به زور وارد 
خانه ام شــدند و همسر و فرزندم را کتک 
زدند. آن زمان مــن در کنار گله بودم که 
یکی از اهالی روستا با من تماس گرفت و 
گفت به روستا برگردم چون همسرم بیمار 
است. چون موتورسیکلتم نقص فنی داشت 
از فــرد تماس گیرنده خواســتم به دنبالم 
بیاید که با خودروی او به روســتا آمدم و 
با اظهارات فرزندانم متوجه شدم که »م- 
ن« و یکی از بستگانش به زور وارد خانه ام 
شده اند. با شــکایت من، فامیل »م- ن« 
دستگیر و زندانی شد اما »م- ن« فراری 
بــود تا این که خودش را به پلیس معرفی 
کرد ولی وقتی از زندان بیرون آمد من او را 

تحت نظر داشتم.
چگونــه او را زیــر نظر گرفتــی؟ رفت و 
آمدهایش را کنترل می کردم و از پشــت 
بام خانه آن ها را می پاییدم. در شب حادثه 
هم رفتم ولی آن شب عروسی بود و آن ها 
دیر از عروسی بازگشتند. من هم از کوچه 
پشت و از علمی گاز به پشت بام رفتم که 

دیدم همه داخل حیاط دراز کشیده اند.
ابتدا یک تیر هوایی با سالح کالشینکف 
شلیک کردم که دیدم »م- ن« بیدار شد 
و »ر« )برادر »م- ن«( از در خانه به درون 
حیاط آمد و فریاد زد »چه کسی هستی؟«

ولی من به سوی »م- ن« شلیک کردم و 
از همان کوچه پشت گریختم!

چنــد گلوله بــه »م- ن« زدید؟ نمی دانم 
همین طور شلیک می کردم. فکر کنم چند 

گلوله به او اصابت کرد.
»ر- ن« را کجا زدید؟ او به دنبالم آمد که 

با هم در بیرون درگیر شدیم.
آیا کسی هم شما را هنگام فرار دید؟ من 

به اطرافم نگاه نمی کردم.
»ج- ن« را کجا به قتل رســاندید؟ داخل 
کوچه پشت! هر دو نفر به دنبالم آمده بودند 
کــه جای یک خانه مخروبه با آن ها درگیر 
شدم و آن جا تیرهای بیشتری شلیک کردم.

آن ها دســت خالی بودند؟ با آجر به سمت 
من حمله ور شدند. اطراف کامیون حامل 

آجر ایستاده بودند.
اســلحه را چه کار کردید؟ بیرون از آبادی 

میان دشت و تپه انداختم.
آن شب لباس هایتان چه رنگی بود؟ شلوار 
کردی و شال سیاه داشتم و لباسم قهوه ای 

سوخته بود.
لباس هایــت را چه کــردی؟ آن ها را هم 

بیرون انداختم.
چگونه به روستا بازگشتی؟ از جاده اصلی 
به طرف روســتا آمدم و بعد هم پنهانی از 

داخل کوچه و پــس کوچه ها خودم را به 
منزلم رساندم که کسی مرا ندید!

از محل قتل تا جایی که اسلحه را انداختید، 
چقدر فاصله دارد؟ حدود ۳۰ دقیقه رفت و 

برگشت طول می کشد.
لحظه تیرانــدازی در چه وضعیتی بودی؟ 
روی دو پا نشسته بودم که در همان حالت 

تیرهوایی را شلیک کردم.
»م- ن« چندمین نفــر در حیاط خوابیده 

بود؟ نفر دوم از در خانه بود.
از قبل می دانستید کجا خوابیده است؟ نه! 
وقتی شــلیک کردم پتو را برداشت و من 
به ســمت او شــلیک کردم. بنابر گزارش 
خراســان، متهم این پرونده جنایی که در 
جلسات بازجویی و محاکمه اولیه چگونگی 
وقوع دو جنایت مسلحانه را با جزئیات آن 
بازگو کرده بود، در مراحل بعدی محاکمه، 
همه اعترافات خود را انکار کرد. با وجود این، 
جلسات بعدی دادگاه نیز در حضور وکالی 
مدافع به ریاســت قاضی هادی دنیا دیده و 
مستشاری قاضی غالمرضا مصطفوی در 
مشهد برگزار شــد و قضات با طمأنینه و 
حوصلــه در حالی به اظهارات متهم گوش 
دادند که اولیای دم تقاضای قصاص نفس 
داشتند. در نهایت قضات دادگاه با توجه به 
محتویات پرونــده، گزارش های انتظامی و 
پزشکی و همچنین اقاریر متهم در مراحل 
دادرســی به شور نشســتند و به اتفاق آرا، 
»حســین- ق« را به اتهام مشارکت در دو 
فقره قتل عمدی مسلحانه به دوبار قصاص 
نفس محکــوم کردند. گزارش خراســان 
حاکی اســت، در همین حــال رأی صادر 
شده از سوی قضات شــعبه ششم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی مورد اعتراض 
متهــم و وکیل مدافع وی قــرار گرفت و 
این پرونده حســاس جنایی برای رسیدگی 
دقیق تر به دیوان عالی کشــور ارسال شد. 
قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز پس از آن 
که سطر به سطر این پرونده جنایی را زیر 
ذره بین قضاوت بردند، رأی دادگاه کیفری 
یک خراســان رضوی را منطبق با موازین 
قانونی و شرعی تشخیص دادند و مهر تأیید 
بر آن زدند. این گونه بــود که این پرونده 
جنایی به اجرای احکام ارسال شد تا دیگر 
مراحل قانونی را طی کند. شایان ذکر است، 
برخی از متهمان دیگری که در این پرونده 
دستگیر شده بودند، پس از انجام تحقیقات 
مقدماتــی آزاد شــدند و دادگاه نیز رأی به 

برائت آنان داد.

تیرانداز سیاه پوش محکوم شد

شمارش معکوس برای قصاص عامل تیراندازی خونین در مشهد

 آگهی تغییرات شــرکت دانش پژوهان کاردوک سهامی خاص 
به شماره ثبت 354517 و شناســه ملی 10104047834 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم افروز کردنژاد 
به شــماره ملی 3821118210 و آقای کیوان کریمی به شماره 
ملی 3732401405 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به 
ســمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: 
آقای جسیم مصطفوی به شماره ملی 3732068951 به سمت 
رئیس و عضو هیئت مدیره، خانم ســیده سیران هژیر به شماره 
ملی 3732128229 به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره، 
آقای بهنام پاک ضمیر به شماره ملی 3821102012 به سمت 
مدیــر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره و ســهامداران، آقای 
عبداالسالم احمدی به شــماره ملی 3732063712 به سمت 
عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل – چک – سفته – برات- قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتجاری تهران )1326950(

آگهــی تغییرات شــرکت نو آوران ســاختار صبا شــرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 428226 و شناســه ملی 
10320797270 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ  1398/09/13تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: فاطمه 
خدائی گوار کد ملی 5198344461 با پرداخت 500000 ریال 
به صندوق شرکت در زمره شرکاء در آمد. زهرا محمد پور کد ملی 
1490190661 با پرداخت 500000 ریال به صندوق شــرکت 
در زمره شــرکاء در آمد.. سرمایه شرکت از 1000000 ریال به 
2000000 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه به 
شرح مذکور اصالح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش به شرح 
ذیل می باشد اســالم نباتی گوار به شماره ملی 5198344680 
دارای 500000 ریال سهم الشــرکه. فاطمه خسروی عربشاه 
خرگوشــان به شــماره ملی 5199605313 دارای 500000 
ریال سهم الشرکه. فاطمه خدائی گوار کد ملی 5198344461 

دارای 500000 ریال ســهم الشــرکه. زهرا محمد پور کد ملی 
1490190661 دارای 500000 ریال سهم الشرکه. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتجاری تهران )1326951(

 آگهی تغییرات شرکت راهبرد سیمیا سازه با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 205693 و شناسه ملی 10102473313 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1400/12/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم منا سادات هاشمیان به شماره 
ملی 0069743258 با دریافت مبلغ 500.000.000 ریال سهم 
الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید و سرمایه 
شرکت از مبلغ 5.250.000.000 ریال به مبلغ 4.750.000.000 
ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. 
لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از خروج شریک و 
کاهش سرمایه، انسیه خندق آبادی شماره ملی: 4723609199 
دارای 4.250.000.000 ریال منا سادات هاشمیان شماره ملی: 
0069743258 دارای 500.000.000 ریال احمد خندق آبادی 

شماره ملی: 3379498416 دارای 500.000.000 ریال.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتجاری تهران )1326949(

 آگهی تغییرات شرکت عمران دشت فرا ساز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 131194 و شناســه ملی 10101745028 به 
اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -اعضای هیئت مدیره 
به شرح زیر به مدت نامحدود انتخاب گردیدند: محمدرضا شبانی 
به شماره ملی 0452812445 به سمت مدیرعامل علیرضا شبانی 
به شماره ملی 0452890217 به سمت رئیس هیئت مدیره سعید 
رحیمی به شــماره ملی 0049265741 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره امیرحســین شبانی به شماره ملی 0440684455 
به سمت عضو هیئت مدیره -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی و 
اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره 

به صورت مجزا همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1326948(

مرگ زن جوان بخاطر لباس دست دوم ! 
ناپدید شدن زن جوان پای پلیس را وسط کشید، تحقیقات 
ادامــه یافت تا اینکه ارتباط مفقود شــدن این زن با لباس 

دست دوم روشن شد.
مدتهاست در مورد استفاده از لباس های دست دوم هشدار 
و نکاتی مبنی بر احتیاط ارائه می شود و میدانیم که استفاده 
از این دســت لباس ها بخصوص اگر صحیح وارد چرخه 
ی شستشو نشــوند میتواند برای سالمت بدن مضر باشد. 
این بخش در مورد اتفــاق بدی خواهد گفت که مرتبط با 
لباس دست دوم اســت اما نه در بحث استفاده و عوارض 
ســالمتی آنها بلکه اتفاقی دیگر که پایان تلخی برای زن 

جوان داشت.
آخرین تصویری که از » آالرا الرنس » ۳۳ ساله وجود دارد، 

او را نزدیک مرکز خرید اســتوکلند بالدیویس در راکینگام، 
استرالیای غربی نشان می دهد. این مادر جوان از خودروی 
خود پیاده شــده و به سمت ســطلی میرود که مخصوص 

لباس های دست دوم اهدا شده به خیریه است.
چنانچه می دانید بسیاری از کشورها به جای دیوار مهربانی، 
مخزنی شبیه سطلی بزرگ و درب دار دارند که لباس های 
قدیمی و دست دوم خود را داخل آن میگذارند تا اگر فردی 
نیازمند به این لباس ها بود بتواند از آنها استفاده کند. از قرار 
معلوم » آالرا الرنس » تصمیم داشته سری به این سطل 

بزند که دچار حادثه شد.
سر خوردن پای او و زندانی شدنش داخل سطل لباس های 
خیریه به شــکلی که از پاهایش آویزان بود، باعث خفگی 

و مرگ تلخ او شــد. این زن با هدف رسیدن به یک لباس 
رایگان، ارزشــمند ترین داشــته ی خود یعنی جانش را از 

دست داد.
جسد » آالرا الرنس » در ساعات اولیه صبح روز سه شنبه 
پیدا شــد. زمانی که خانم الرنس توســط اعضای وحشت 
زده آن منطقه در ســاعت ۵ صبح پیدا شود، جان خود را از 

دست داده بود.
گروهبــان ارشــد کارآگاه راکینــگام ، »انــدرو الیوت« 
گفت:تجزیه و تحلیل نشــان می دهد که وی ممکن است 
خفه شــده باشد. طی تحقیقات ما مرگ غیر مشکوکی رخ 
داده است که در آن این زن به طرز غم انگیزی در شرایط 

بسیار ناگوار فوت کرده است.
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خربخوان

این نوشیدنی خطر ابتال به دیابت 
نوع دو را کاهش می دهد

چای سبز دمنوش پر طرفداری است که در برنامه 
غذایی بســیاری از افراد گنجانده شده است، این 
چای آرامبخش بوده و از بروز افسردگی جلوگیری 

می کند.
تقویت سیســتم ایمنی بدن و حفظ ســالمت در 
جهان امروز برای افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. با توجه به شیوع انواع بیماری های واگیردار 
و غیر واگیر در حال حاضر موضوع تقویت سیستم 
ایمنی بدن مسئله ای اســت که مورد تاکید همه 
پزشکان و متخصصان حوزه های مختلف درمانی 
است. با مصرف برخی از مواد غذایی ساده و ارزان 
قیمت سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید و از 

ابتال به بیماری های مختلف در امان بمانید.
چای سبز امروزه در دنیا و همچنین در میان مردم 
کشــور ما به عنوان یکی از دمنوش های شناخته 
شــده و پر طرفداری اســت که در برنامه غذایی 
بســیاری از افراد گنجانده شده است. از گذشته تا 
کنون در کشــورهایی مانند چین، خواص درمانی 
متعددی برای چای ســبز عنوان شده و از آن در 
مصرف انواع بیماری های جسمی، چون سر درد و 
همچنین بیماری های روحی و روانی مثل بیماری 

افسردگی استفاده شده است.
فرزانه خدایاری، پزشــک متخصــص تغذیه در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: 
در حــال حاضر در دنیا ۳ نوع اصلی چای ســیاه، 
چای سبز و چای ســفید وجود دارد که هر کدام 
از آن ها خواص مخصوص به خود را دارد؛ تفاوت 
اصلی این چای ها در میزان فرآوری انجام شــده 

روی آن هاست.
او افزود: برگ های چای ســفید به سرعت خشک 
می شــوند امابرگ های چای ســبز، برای خشک 
شــدن در معــرض گرما و بخار قــرار می گیرند. 
برگ های چای ســیاه خرد شده هم با در معرض 
هوا قرار گرفتن، اکسیده شده و در نهایت به چای 

مرسوم ایرانی ها تبدیل می شود.
این پزشــک متخصص تغذیه گفت: بر اســاس 
نتیجه تحقیقات پژوهشــگران، چای سفید نسبت 
به چای سبز و همچنین چای سبز آنتی اکسیدان 

بیشتری نسبت به چای سیاه دارد.
خدایــاری بیان کــرد: برای چای ســبز خواص 
متعددی از طرف متخصصان و پزشکان حوزه علم 
تغذیه بیان شده است. یکی از مهمترین خواص آن 
سرعت بخشــیدن به روند بهبود انواع آلرژی های 

فصلی در افراد مختلف است.
او تاکیــد کرد: مصرف چای ســبز باعث افزایش 
میزان هــوش و حافظه افراد شــده و در حفظ و 
افزایش سالمت دهان و دندان و همچنین لثه ها، 

مؤثر خواهد بود.
خدایاری گفت: چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان 
بوده و باعث افزایش طراوت و شــادابی و جوانی 
پوست می شود و در افزایش و بهبود میزان آبرسانی 
مطلوب به پوست اثراتی شگفت انگیز دارد. مصرف 
این نوع از چای عالوه بر تقویت سیســتم ایمنی 

بدن، منجر به افزایش طول عمر می شود.
او افزود: کلســترول بد خون در مصرف کنندگان 
چای ســبز به خوبی کنترل شــده و کاهش پیدا 
می کند و با افزایش ســوخت و ساز خوب در بدن 
افراد، باعث چربی سوزی و افزایش متابولیسم بدن 

آن ها می شود.
را  �� دو  نوع  دیابت  به  ابتال  سبز، خطر  نوشیدن چای 

کاهش می دهد
این پزشک متخصص تغذیه یادآوری کرد: افرادی 
که به دنبال الغری هســتند، با مصرف روزانه ۳ 
لیوان چای سبز، می توانند در این راه اثرات چربی 
ســوزی و الغر کننده این چای شگفت انگیز را 
بدون چروک و افتاده شــدن پوست خود مشاهده 

کنند.
او با بیان اینکه مصرف مســتمر چای سبز از ابتال 
افراد به دیابت نوع ۲ جلوگیری می کند، ادامه داد: 
مصرف روزانه چای ســبز آرامبخش بوده و میزان 
استرس را کاهش می دهد همچنین افزایش سطح 
تمرکز را باال برده و مانع از بروز افسردگی می شود.

این پزشک متخصص تغذیه گفت: بدون تردید در 
کنار خواص بی شماری که برای مصرف چای سبز 
و گنجاندن آن در برنامه غذایی روزانه ذکر شــد، 
افراد بایــد از مصرف بی رویه آن خودداری کنند. 
بهترین ســاعت مصرف چای سبز و تاثیرگذاری 
این دم نوش، ۲ ســاعت پس از صرف وعده های 
غذایی است؛ نباید فراموش کرد که مصرف آن در 
نزدیکی زمان صرف غذا باعث کاهش جذب آهن 

غذا خواهد شد.
 خدایاری تاکید کرد: در نظر داشــته باشــید که 
مصرف این دمنوش از بروز آلزایمر و کند شــدن 
فعالیت مغز جلوگیری کرده و ضمن آن در افزایش 
قدرت حافظه و بهبود عملکرد مغز تأثیر قابل تاملی 

دارد.

خربخوان

هر کسی این عالمت را دارد، 
بدنش در خطر است!

هر بیماری قبل از حاد شــدن نشانه هایی در 
بدن بروز می دهد که با تشــخیص سریع تر 
عالمت ها می توانید مانع از آســیب دیدنتان 

شوید.
گرسنگی مداوم عالمت کمبود چربی در بدن 
است. چربی نقش زیادی در سیر نگه داشتن 
بدن دارد، زیرا فرآیند گوارشی آن ُکند و آرام 
اســت و طول می کشــد تا بدن بتواند آن را 

گوارش کند.
همیشه خسته هستید ��

کمبود چربی در بدن باعث می شــود که شما 
همیشه احساس خســتگی کنید؛ زیرا چربی 
انرژی بدن را تأمین می کند و شبیه به کالری 
است و اگر بدن چربی نداشته باشد، احساس 

خستگی مداوم وجود خواهد داشت.
درد مفاصل دارید ��

درد مفصلــی و اســتخوان هایی کــه حالت 
شــکننده دارند، یعنی با کمبود چربی ســالم 
در بدن مواجه هســتید و التهابات بدن علت 
اصلــی این دردهای مفصلی می باشــد. پس 
ســعی کنید به اندازه کافی چربی به بدنتان 
برســانید تا میزاِن این التهابات کاسته شود و 

درد از بین برود.
خیلی زیاد بیمار می شوید ��

شاید باور نکنید؛ اما اگر چربی به اندازه کافی 
به بدنتان نرســد، خیلی زیاد بیمار می شوید. 
مصرف نکردن چربی بــه اندازه کافی باعث 
می شود تا مواد مغذی به بدنتان نرسد. بعضی 
از ویتامین ها فقط داخل چربی ها هســتند و 
فقط از طریق مصرف چربی جذب می شوند؛ 
بنابراین اگر این ویتامین ها در بدن نباشــند، 
بیمار می شــوید که یکی از آن هــا ویتامین 
e اســت که آنتی اکســیدان بســیار مهمی 

محسوب می شود.
ریزش مو دارید ��

اگر موی شــما خشک و شکننده است؛ یعنی 
به اندازه کافی چربــی مصرف نمی کنید. مو 
نیــاز به بعضی از مواد مغــذی خاص دارد تا 
محکم و ســالم بماند و اگــر چربی به اندازه 
کافی به آن نرسد، خشک و شکننده می شود.

اگر احساس شادابی ندارید و توهمات ذهنی 
به شــما غلبه کرده اســت؛ یعنــی چربی به 
اندازه کافی به بدنتان نمی رسد. مصرف رژیم 
غذایی با چربی تک رشــته های غیر اشــباع 
مانند روغن زیتون، آجیــل و آووکادو باعث 
می شــود که تولید انتقال دهنده عصبی برای 
افزایش قدرت حافظــه در بدن افزایش پیدا 
کرده و اگر آن را کم مصرف کنید، قطعًا دچار 

مشکالت ذهنی خواهید شد.
پوستتان خشک است ��

کمبــود چربــی در بدن باعث می شــود که 
پوســت نرم و لطیفی نداشته باشید. چربی ها 
نقش مهمی در ســالمت و کیفیت پوســت 
دارند. اســید چرب امگا ۶ و اسید چرب امگا 
۳ حاوی مولکول هایی هستند که به سالمت 
پوست کمک می کنند و از التهابات جلوگیری 

خواهند کرد که باید به بدن برسند.
پریود نامنظم دارید ��

اگر به انــدازه کافی چربی مصــرف نکنید؛ 
پریود و عادات ماهانه تان به هم می ریزد، زیرا 
ناتعادلی هورمونی اتفــاق می افتد. چربی ها 
حاوی اســتروژن و پروژسترون هستند و اگر 
در بدن به اندازه کافی وجود نداشــته باشند، 
چرخه قاعدگــی و تخمک گــذاری به هم 

می ریزد.

کارشناسان توصیه می کنند مالیدن اطراف 
بینی و لب، نفس گیری عمیق می تواند در 

کاهش اثرات عطسه تاثیرگذار باشد.
به گزارش بهداشــت نیوز، هنگامی که در 
ســالن تئاتر نشســته اید یا در یک مکان 
ســاکت، فکر می کنید با نگه داشتن بینی 
و دهان بسته می توانید عطسه مودبانه ای 

کنید.
حتماً متوجه شده اید که نحوه عطسه کردن 
شــما زمانی که در خانه حضــور دارید با 
زمانی که بیرون از منزل به ســر می برید 
)برای مثال در جلســه ای که با مدیرتان 
دارید یا در زمان صرف شــام با دوستتان( 

کاماًل متفاوت است.
برخی افراد تصورشــان این اســت که در 
زمان حضور دیگران بهتر اســت به نشانه 
ادب و احترام عطســه خود را نگه دارند. 
امروزه پزشــکان درباره این عمل به نظر 

مؤدبانه هشدارهایی می دهند.
درســت پس از زمانی که یک فرد دچار 
آســیب های شــدیدی در ناحیه گلو شده 

بود، پزشــکان توصیه هایــی کردند که از 
نگه داشــتن عطســه خودداری کند.این 
فرد ۳۴ ســاله زمانی که در بیمارســتان 
بســتری شــد دچار اختالالتی در بلع و 
حتی صحبت کردن شده بود. هنگامی که 
پزشــکان او را معاینه کردند، دریافتند که 
به گلوی وی آســیب های جدی وارد شده 
اســت.متخصصان گوش و حلق و بینی 

 NHS Trust بیمارستان دانشگاه لســتر
جزئیات وضعیــت بیمار را در گزارشــی 
منتشــر کرده و هشــدار دادند که تالش 
برای نگه داشتن عطسه می تواند منجر به 
تجربه عوارض متعددی از جمله آنوریسم 

مغزی باشد.
دکتر وندینگ یانگ، نویســنده گزارش، 
می گوید: نگه داشــتن عطســه از طریق 

بینــی و دهــان، عملی  مســدودکردن 
خطرناک اســت و باید از انجام این عمل 
اجتناب کرد. این مسئله می تواند منجر به 
عوارض متعددی نظیر پارگی پرده گوش 
و حتی آنوریسم مغزی شود.پزشکان این 
وضعیت را پرفوراســیون مــری یا پارگی 
مــری می نامند کــه در نتیجه آن ممکن 
است استفراغ شدید رخ دهد اما در مورد آن 
فرد باید بگوییم، فشار هوای به دام افتاده 
در گلو باعث از هم گسســتن بافت های 
مری شــده و اختالالتــی را در عملکرد 
و سیســتم ایجاد کــرده بود.دکترها بیان 
می کنند، عطســه به طور بالقوه با خروج 
شدید هوا همراه است که می تواند ناشی از 
ذرات تحریک کننده موجود در هوا باشند. 
مســدودکردن مســیر خروج هوا نه تنها 
ممکن است سبب پارگی مری شود بلکه 
می تواند زمینه ساز بیماری آسم نیز باشد.

کارشناسان توصیه می کنند مالیدن اطراف 
بینی و لب، نفس گیری عمیق می تواند در 

کاهش اثرات عطسه تاثیرگذار باشد.

کاهش اثرات عطسه چگونه امکان پذیر است 

بالهایی که نگه داشتن عطسه سرتان می آورد

کاهش کلسترول خون با این نوشیدنی

چرا نور خورشید حالمان را خوب می کند؟

زردچوبه در هر خانه و گنجه ای یافت می شــود. همان ادویه 
زرد و نارنجی رنگی که در تهیه انواع غذاها استفاده می شود و 
شهرت زیادی در ارتقای سالمتی بدن دارد. بهتر است بدانید 
که می توان از این ادویه پرطرفدار چایی درست کرد که فواید 

زیادی برای سالمتی دارد.
چای زردچوبه در سال های اخیر شهرت زیادی پیدا کرده است 
و خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی خوبی دارد. در ادامه این 
مطلب شما را بیشتر با خواص این چای و روش تهیه آن آشنا 
می کنیم تا بیشترین استفاده را از خواص فوق العاده آن ببرید.

چای زردچوبه برای تسکین عالئم آرتریت ��
یکی از ترکیبات اصلی زردچوبه ماده ای به نام »کورکومین« 
است که شهرت زیادی در خواص آنتی اکسیدانی دارد. اگرچه 
پژوهش ها روی انسان صرفاً در مرحله ابتدایی قرار دارند اما 
نتایج برخی از این پژوهش ها در سطح مولکولی حاکی از آن 
است که زردچوبه اثرات مثبتی در تسکین عالئم آرتریت دارد. 
نتایج پژوهشی که در Springer Plus به چاپ رسیده است 
نشان می دهد که این ترکیب زردچوبه می تواند باعث کاهش 
درد در بیماران مبتال به آرتروز شود. این بیماری زمانی بروز 
می کند که غضروف بین مفاصل به مرور دچار ســایش شده 

و تخریب می شود و در نتیجه استخوان ها آسیب می بینند.
چای زردچوبه برای پیشگیری از آلزایمر ��

تاکنون علت اصلی ابتال به این بیماری مشخص نشده است و 
می توان گفت همانند خود مغز یک بیماری پیچیده محسوب 
می شــود. مرکز تحقیقــات بیماری آلزایمــر ایاالت متحده 
آمریکا اعالم کرده اســت که زردچوبه باعث کاهش تحلیل 
نشانگرهای سیناپسی و مهار تجمع آمیلوئیدها می شود. این 
دو مشــکل ارتباط زیادی با ابتال و پیشرفت بیماری آلزایمر 

دارند.
چای زردچوبه برای تقویت دستگاه ایمنی بدن ��

یکی دیگر از خواص چای زردچوبه این اســت که به تقویت 
و افزایش قدرت دســتگاه ایمنی بدن کمک زیادی می کند. 
 Journal of Clinical Immunology نتایج پژوهشی که در
به چاپ رسیده است نشان می دهد که مصرف این چای تأثیر 

مثبتی روی درمان اختالالت خودایمنی دارد.
چای زردچوبه برای کاهش کلسترول خون ��

کلســترول ترکیبی ضروری برای بدن اســت تا سلول های 
سالمی بسازد. با این حال داشتن میزان کلسترول باال در خون 
باعث افزایش تشکیل رسوب در رگ های خونی می شود. در 
نتیجه امکان بروز مشــکالت جدی تری مانند بیماری های 
قلبی و ســکته های قلبی و مغزی افزایش پیدا می کند. نتایج 
پژوهشــی که در Nutrition Journal به چاپ رسیده است 
نشــان می دهد که ترکیب اصلی زردچوبه یعنی کورکومین 
باعــث کاهش خطر بروز بیماری های قلبی می شــود چون 
می تواند از سالمت قلب محافظت کند. عالوه براین مصرف 
زردچوبه باعث کاهش میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون 

در بیماران قلبی می شود.
زردچوبه برای کمک به درمان یووئیت ��

یووئیت نام علمی اســت که به التهاب و قرمزی الیه میانی 
چشم داده شده است. با وجود اینکه علت اصلی این مشکل 
التهابی در چشــم همچنان ناشناخته است؛ اما برخی عوامل 
ماننــد وجود برخی ویروس ها یا ابتال به بیماری های التهابی 
می تواند در پیشــرفت این بیماری دخیل باشد. خوشبختانه 
استفاده طوالنی مدت از زردچوبه می تواند راهی برای درمان 
بســیاری از بیماری هــا و حتی بیماری های التهابی باشــد. 
نتایج پژوهشــی که در Clinical Ophtalmology به چاپ 
رسیده است نشان می دهد که کورکومین موجود در زردچوبه 

می تواند به درمان و بهبود این بیماری چشمی کمک کند.
چگونه چای زردچوبه تهیه و مصرف کنیم؟ ��

برای تهیه این نوشــیدنی کار ســختی پیش رو ندارید و به 
راحتی می توانید آن را در منزل تهیه و از خواص آن بهره مند 
شوید. برای این کار شما صرفاً به آب و زردچوبه نیاز دارید که 

در تهیه این چای جزو ترکیبات اصلی هستند.
مواد الزم:

آب ۲ لیوان معادل ۴۰۰ میلی لیتر
زردچوبه ۱ قاشق معادل ۶ گرم

عسل اختیاری

زنجبیل اختیاری
روش تهیه و استفاده:

دو لیــوان آب را داخل قوری یــا هر ظرفی که در نظر دارید 
بریزید و اجازه دهید بجوشــد. به محض اینکه آب به جوش 

آمد زیر شعله را کم کنید.
ســپس زردچوبــه را اضافه کرده و هم بزنیــد. اگر مایل به 
افــزودن زنجبیل برای بهتر کردن طعــم و افزایش خواص 
چایتان هســتید می توانید دو برش زنجبیــل تازه نیز به آن 
اضافه کنید. اجازه دهید که چایتان به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه با 

حرارت مالیم آماده شود.
ســپس آن را در لیــوان خود ریخته و در صــورت تمایل با 

مقداری عسل شیرین کرده و میل کنید.
عوارض احتمالی چای زردچوبه ��

اگرچه مصرف زردچوبه معمواًل مشــکل خاصی در پی ندارد 
اما ممکن اســت که در صورت مصرف بیش از اندازه باعث 
 Specialist Pharmacy بروز عوارضی شــود. بنابر اعالم
Center برخی عالئم می تواند نشان دهنده مصرف زیاد این 
ادویه و عوارض جانبی آن باشد. از جمله این عالئم می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
یبوست، سوءهاضمه و اسهال

ورم شکم و معده درد
ریفالکس معده به همراه حالت تهوع

مدفوع رنگ پریده و مایل به زرد

حتما تاکنون احساس کرده اید که در روزهای آفتابی حال بهتری 
داشــته و روحیه شما شــادتر اســت. در این یادداشت به بررسی 
ایــن می پردازیم که آیا این مســاله از نظر علمی صحت دارد یا 
خیر؟به گزارش بهداشــت نیوز، متخصصین توسیه می کنند که 
نهایت اســتفاده را از نور خورشــید ببرید، اما در هنگام حضور در 

زیر نور آفتاب، حتما از پوســت خود محافظت کنید.در بســیاری 
از نقــاط جهان، این باور عمیقاً ریشــه  دار وجود دارد که روزهای 
آفتابی باعث می  شوند احساس شادی بیشتری داشته باشیم. این 
موضوع از نظر منطقی و تجربی به نظر درست می رسد اما شواهد 
علمی در این رابطه به طرز شــگفت انگیزی مبهم هستند.گفتنی 
اســت مطالعات مختلفی وجود دارد که از این نظریه حمایت می 
کنند. برای مثال، در سال ۲۰۱۳، محققان در دانشگاه فرای برلین 
گزارش دادند که افراد مورد بررســی در روزهای آفتابی نسبت به 
افرادی که در روزهای ابری مورد نظرسنجی قرار گرفتند، احساس 
رضایت بیشتری از زندگی داشتند. با این حال، یک مطالعه بزرگتر 
به رهبری دانشــگاه هومبولت در برلین که شامل بیش از ۱۰۰۰ 
فــرد داوطلب بود، هیچ مدرکی مبنی بــر اینکه مردم در روزهای 
آفتابی تر از خلق و خوی مثبت بیشتری برخوردار هستند به دست 
نیاورد البته در این مطالعه مشــخص شد افراد در روزهای آفتابی 
کمتر احساس خستگی می کنند.از سوی دیگر باید توجه داشت که 

بسیاری از افراد در فصل زمستان دچار افسردگی فصلی می شوند. 
متاسفانه شواهد علمی در این زمینه نیز چندان واضح نبوده و نتایج 
یک مطالعه در ایاالت متحده که شــامل بیش از ۳۸ هزار شرکت 
کننده بود، نتوانســت هیچ ارتباطی بین قرار گرفتن در معرض نور 
خورشید و خطر افسردگی پیدا کند. به طور خالصه، شواهد مربوط 
بــه اثرات افزایش خلق و خوی آفتــاب آنقدرها که فکر می کنید 
قوی نیستند.با این حال، وقتی صحبت از نور خورشید و سالمتی 
می شود، شواهد علمی واضح تر است. در حالی که آفتاب بیش از 
حد بدون شک برای پوست محافظت نشده شما مضر است، قرار 
گرفتن در معرض نور خورشــید نیز از بسیاری جهات مفید است 
زیرا به بدن اجازه می دهد ویتامین D بیشــتری تولید کند که می 
تواند خطر ابتال به ســرطان را کاهش داده و فشار خون را کنترل 
و  مزایای سالمتی دیگری داشته باشد.در خاتمه گفتنی است قرار 
گرفتــن صبحگاهی در معرض نور کافی روز نیز برای ایجاد ریتم 

شبانه روزی که برای خواب سالم ضزوری است، مهم است. 

نسخه خانگی برای زنان
مسئول تغذیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی گفت: زنان مستعد ابتال به بیماری های قارچی، سیر 

مصرف کنند.
به گزارش کارگرآنالین انیســه وطن دوســت خاطرنشان 
کرد: ســیر داروی ضد قارچ قدرتمندی است که در مقابله با 

عفونت ها بسیار قوی عمل می کند.
وطن دوست، سیر را داروی طبیعی برای بیماران قلبی عروقی 

معرفی کرد و اظهار داشــت: ســیر عالوه بر دارا بودن آنتی 
اکســیدان ها حاوی ترکیبات گوگرد بوده که سیستم ایمنی 
بدن را تحریک کرده و پتانسیل باالیی در نابودی تومورهای 

سرطانی دارد.
وی بــا بیان این که ســیر دارای ویتامین ســی و منیزیوم 
است، عنوان کرد: مصرف سیر می تواند از گرفتگی عروق و 

فشارخون باال پیشگیری کند.

وطن دوســت یادآور شد: این ماده غذایی معجزه آسا داروی 
ضد سرماخوردگی و تسهیل کننده گردش خون است و تأثیر 

زیادی در کاهش لخته خون دارد.
وی خاطرنشان کرد: بین مصرف سیر و کاهش چربی خون 
رابطه مســتقیمی وجود دارد و اســتفاده منظم از آن میزان 
کلسترول بد و چربی را کاهش داده و میزان کلسترول خوب 

خون را افزایش می دهد.
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خواندنی

خربخوان

نقش خواب در پاکسازی مغز

محققــان علوم اعصــاب اخیراً اظهــار کرده اند عادت به 
خوابیدن راهی خوب برای پاکسازی مغز است.

محققان اســترالیایی در مطالعه اخیرشــان به بررســی 
بیماری های نورون حرکتی ویرانگر مانند اسکلروز جانبی 
آمیوتروفیک )ALS( که به عنوان بیماری لو گهریگ نیز 

شناخته می شود، پرداختند.
هیچ درمان شــناخته شــده ای بــرای اســکلروز جانبی 
آمیوتروفیک وجود ندارد و محققان می خواستند تعیین کنند 
که آیا اختالل در سیستم گلیمفاتیک بدن که مواد زائد را 
از مغز خارج می کند، ممکن اســت با شــروع این بیماری 

مرتبط باشد یا خیر.
بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک )ALS( یا بیماری لو 
گهریگ یک بیماری نورون های حرکتی است که موجب 
تخریب پیشــرونده و غیرقابل ترمیم در دســتگاه عصبی 

مرکزی )مغز و نخاع( و دستگاه عصبی محیطی می شود.
به گفته محققان بدن ما به زنجیره های بلندی از پروتئین ها 
متکی است که هر کدام از آنها از اسیدهای آمینه تشکیل 
شده است که برای انجام وظایف خاصی مانند ایجاد آنتی 
بادی برای مبارزه با عفونت، حمایت از ســلول ها یا انتقال 

مولکول ها در یک راستا قرار می گیرند.
وقتی همه چیز به درســتی عمل نمی کند، بدن می تواند 
پروتئین های تاشو نادرست را جمع آوری کند. این سیستم 
گلیمفاتیک اســت که این نوع مواد زائــد را از مغز خارج 

می کند و بیشتر در هنگام خواب کار می کند.
محققان آزمایشــاتی را روی موش های مبتال به اسکلروز 
جانبی آمیوتروفیک انجــام دادند و هنگامیکه به موش ها 
غذاهایــی دادند که حاوی آنتــی بیوتکی بود که پروتئین 

انسانی را خنثی می کرد، به طور طبیعی پیر شدند.
اما وقتــی موش ها را بدون آنتی بیوتیــک تغذیه کردند و 
پروتئین های انســانی اصالح شده انباشــته شد، موش ها 
شروع به نشان دادن نشانه های کالسیک اسکلروز جانبی 
آمیوتروفیــک از جمله اختالالت پیشــرونده عضالنی و 
آتروفی مغــز کردند. در گام بعد محققان از ام آر آی برای 
بررسی مغز موش ها استفاده کردند و دریافتند موش هایی 
که پروتئین انســانی آنها پنهان نشــده بود، پاکســازی 
گلیمفاتیک به طور قابل توجهی نســبت به موش هایی که 
از نظر ژنتیکی اصالح نشده بودند، مؤثر بود. سایر عوامل 
مؤثر در پاکســازی گلیمفاتیک به گفته محققان به شرح 

زیر بود:
مصرف اســیدهای چرب امگا ۳ که در ماهی های دریایی 

یافت می شود.
مصرف متوســط الکل )دوزهای باالی الکل اثر معکوس 

داشت(
ورزش و به پهلو خوابیدن

مجموعــه ای از تحقیقات روی موش ها، نشــان می دهد 
خوابیدن به پهلو، می تواند عملکرد پاکسازی مغز را افزایش 

دهد.
دیوید رایت، نویسنده این مطالعه در این باره گفت: دالیل 
این امر هنوز به طور کامل شناخته نشده است، اما احتمااًل 
به اثرات گرانش، فشرده ســازی و کشــش بافت مربوط 

می شود.

آلزایمر سلول های مغز را می پزد!

محققان دانشگاه کمبریج از حسگرهایی کوچک و حساس 
برای تشــخیص تغییرات دمایی درون سلول های منفرد 
اســتفاده کردند و دریافتند که وقتــی آمیلوئید بتا به طور 
نادرســت به هم متصل می شود، باعث گرم شدن بیش از 

حد سلول ها می شود.
 محققان در آزمایشــی با استفاده از ســلول های انسانی، 
دریافتند گرمای آزاد شده توسط تجمع آمیلوئید بتا به طور 
بالقوه می تواند باعث تجمع سایر آمیلوئید بتاهای سالم شود 

و باعث تشکیل توده های بیشتری شود.
در ایــن آزمایش ها، محققان دریافتنــد که با افزودن یک 
ترکیب دارویی می توان تجمع آمیلوئید بتا را متوقف کرده 
و دمای سلول ها را کاهش داد. آزمایش ها همچنین نشان 
می دهند که ایــن ترکیب دارای پتانســیل درمانی برای 
بیماری آلزایمر اســت. گفتنی است برای بررسی بهتر این 
موضوع، انجام آزمایش های گسترده و آزمایش های بالینی 
الزم است.اعضای این تیم پژوهشی می گویند که سنجش 
آن ها می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی برای بیماری 
آلزایمر و غربالگری داروهــای احتمالی این بیماری مورد 
استفاده قرار گیرد. بیماری آلزایمر حدود ۴۴ میلیون نفر را 
در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده و در حال حاضر هیچ 
تشخیص یا درمان موثری وجود ندارد. در بیماری آلزایمر، 
آمیلوئید بتا و پروتئین دیگری به نام تاو به شــکل درهم و 
پالک که در مجموع به عنوان دانه شناخته می شوند، ایجاد 
شده و باعث مرگ سلول های عصبی و در نهایت کوچک 
شــدن مغز می شــوند. این فرایند منجر به از دست دادن 
حافظه، تغییرات شخصیتی و دشــواری در انجام وظایف 
روزانه می شود.  گفتنی اســت مطالعه این بیماری دشوار 
است، زیرا زوال عقل یک روند آهسته داشته و طی دهه ها 
توسعه می یابد. به همین دلیل تشخیص قطعی بیماری تنها 
پس از بررســی نمونه های بافت مغز پس از مرگ امکان 
پذیر است. باید توجه داشت که هنوز مشخص نیست که 
چه نوع تغییرات بیوشیمیایی در داخل سلول منجر به تجمع 

آمیلوئید بتا و افزایش دمای سلولی می شود.

خربخوان

تالش پژوهشگران برای پیشگیری 
از باکتری های فضایی

 روسیه در نظر دارد بخش ویژه خود را در ایستگاه 
بین المللی فضایی توســعه دهــد اما در این میان 
مطالعات نشــان می دهد خطر گســترش و تکثیر 
باکتری های بیماری زا در این عملیات بســیار زیاد 
بوده و این موضوع می تواند باعث بروز مشکل شود.

 باکتری ها تقریباً در همه جا هستند و شاید تصور 
این موضوع دشــوار باشد که رشــد باکتری های 
بیماری زا در ایستگاه فضایی، یکی از موانع اصلی 
و مهم پیش روی فضانوردان به شــمار می رود. در 
این میان روســیه در نظــر دارد بخش جدیدی را 
به ایســتگاه فضایی اضافه کند ولی موضوع رشد 
پاتوژن های بیماری زا یکی از مهمترین موانع این 

عملیات به شمار می رود.
اولگ اورلوف مدیر موسســه مشــکالت زیست 
پزشــکی آکادمی علوم روسیه در این رابطه گفت: 
ایجاد ایستگاه خدمات مداری روسیه با استفاده از 
ماژول های ایستگاه فضایی بین المللی ممکن است 
منجر به ظهور باکتری هــای بالقوه بیماری زایی 
شود که به انســان و مواد موجود در ایستگاه بین 

المللی فضایی آسیب می زند.
گزینه ایجاد ایســتگاه خدمات مداری روســیه با 
استفاده از ماژول های ایستگاه بین المللی فضایی 
منجر به انتقال میکروبیوتا بــه ماژول های جدید 
شــده و روند آلودگی زیستی آنها را تسریع می کند 
که این مســاله در نهایت منجر به ظهور و تکثیر 
باکتری هــای بالقوه بیماری زایی خواهد شــد که 
در فرآیند تخریب زیســتی مواد مورد اســتفاده در 

ایستگاه فضایی شرکت می کنند.
به عنوان مثال، پیــش از این فضانوردان به دلیل 
فعالیت میکروارگانیسم ها، شاهد نقص فنی جدی 
در تجهیزات مورد اســتفاده در بیست و چهارمین 

مأموریت فضایی در ایستگاه مداری میر بودند.
به گفته این مقام ارشــد علمی روســیه، در حال 
حاضر ســه گزینه برای ایجاد ایســتگاه خدمات 
مداری روســیه در نظر گرفته شــده اســت: مدار 
عــرض جغرافیایی میانی با شــیب ۵۱.۶ درجه بر 
اســاس ماژول های قطعه روسی ایستگاه فضایی 
بین المللی، مداری با شــیب ۵۱.۶ درجه بر اساس 
ماژول های جدید و مدار قطبی با شیب ۹۶.۸ درجه. 
به گزارش سیناپرس، در حال حاضر تمرکز اصلی 
تیمی از دانشــمان سازمان فضایی و آکادمی علوم 

روسیه بر حل این مشکل قرار دارد.
پیش از این، دیمیتری روگوزین، مدیر کل آژانس 
فضایی روســیه در مصاحبه با رســانه ها گفته بود 
که متخصصان آژانس فضایی روسیه، شیب مدار 
ایستگاه خدمات مداری روسیه و همچنین معماری 

و محتوای آن را به طور کلی تعیین کرده است.

فضانورد باسابقه روس درگذشت

»والری ریومین« فضانوردی که ســابقه حضور در 
ایســتگاه های فضایی »ســالیوت« و »میر« را در 
کارنامه داشت و از ســال ۱۹۷۳ در مجموع ۳۷۱ 
روز را در فضا سپری کرده بود، در سن ۸۲ سالگی 

درگذشت.
 Valery(»به نقل از اســپیس، »والــری ریومین 
Ryumin( فضانــورد روس که در چهار مأموریت 
ایستگاه فضایی از جمله آخرین پرواز شاتل فضایی 
ایــاالت متحده برای اتصال به ایســتگاه فضایی 
ســابق »میر« به فضا پرتاب شــد، در ۸۲ سالگی 
درگذشت. مرگ »ریومین« روز دوشنبه )۶ ژوئن( 
توســط آژانس فضایی روسیه )روسکاسموس( در 
یک بیانیه اعالم و تأیید شد.»دیمیتری روگوزین« 
رئیس روسکاســموس گفت: ما یک رفیق و یک 
دوست را از دســت دادیم. این یک ضایعه جبران 
ناپذیر برای همه ما است. من عمیق ترین تسلیت 
خود را به خانواده و دوستان »والری« ابراز می کنم. 
یــاد او بــرای همیشــه در قلب ما باقــی خواهد 
ماند.»ریومیــن« که از ســال ۱۹۷۳ عضو ســپاه 
فضانوردان روســیه بود، در مجموع ۳۷۱ روز را در 
طــول دو مأموریت کوتاه و دو پرواز طوالنی مدت 

که رکوردشکن بود، در فضا سپری کرد.

 محققان دانشگاه آلبرتا در مطاله اخیرشان 
اظهار کرده اند که ســرطان یک بیماری 

کاماًل ژنتیکی نیست.
 بــه نقــل از اس اف، آیا واقعــاً ژن های 
خانواده شــما می توانند تعیین کننده این 
موضوع باشــند که شما به سرطان مبتال 
می شوید یا خیر؟ اخیراً گروهی از محققان 
دانشگاه آلبرتا به صورتی دقیق تر و جامع تر 

به انجام تحقیقات در این باره پرداخته اند.
نویسندگان این مطالعه اظهار کرده اند، در 
حالی که گسترش سرطان بدون شک به 
ژن های فرد مرتبط است عوامل محیطی 
و متابولیــک دیگری نیز در این امر نقش 

دارند.
 )David Wishart(»دیویــد ویشــارت«
اســتاد دانشــکده علوم زیســتی و علوم 
محاســباتی دانشــگاه آلبرتا اظهار کرده 
تقریباً تمام نظریه های رایج در مورد منشأ 
ســرطان را می توان به سه دسته تقسیم 

کرد: ژنتیکی، محیطی یا متابولیک.
تئوری هــای ســرطان ژنتیکــی بر روی 
ژنــوم افــراد )مجموعــه مشــخصی از 
دســتورالعمل های ژنتیکی کــه هر فرد 
با آن متولد می شــود( متمرکز اســت، در 
حالی کــه نظریه های محیطــی بر روی 
که  )هر چیزی  کلی  اکســپوزوم/مواجهه 
یک فــرد در طول زندگی خود در معرض 
آن قرار می گیــرد( تمرکز دارد. در نهایت، 
رویکردهای متابولیک به سرطان، متابولوم 

را تجزیه و تحلیــل می کنند. متابولوم نیز 
تمام محصوالت جانبی شیمیایی مرتبط با 

فرآیند متابولیسم است.
از این سه، رویکرد متابولیک کمترین توجه 
به آن شده است و تحقیقات چندانی درباره 
آن انجام نشده است. نویسندگان مطالعه 
بر این باورند که هر سه )ژنوم، اکسپوزوم 
و متابولوم( با هم کار می کنند و با ایجاد و 
رشد سرطان، یک حلقه بازخوردی تشکیل 

می دهند.
عالوه بــر این، طبق داده هــای مربوطه 
ســرطان های ارثی تنها پنج تا ۱۰ درصد 
از کل سرطان های تشخیص داده شده را 
تشــکیل می دهند. باقی سرطان ها توسط 
عوامل مرتبــط با اکســپوزوم که جرقه 
جهش های ژنتیکی را ایجاد می کنند، ظاهر 

می شوند.
به نظر می رسد متابولوم برای فرآیند توسعه 
سرطان حیاتی است. سلول های سرطانی 
جهــش یافتــه از نظر ژنتیکــی در واقع 
توسط متابولوم مخصوص سرطان حفظ و 

پشتیبانی می شوند.
پروفســور ویشــارت در این بــاره گفت: 
ســرطان ژنتیکی اســت، اما اغلب خود 
جهش کافی نیســت. سرطان با توسعه و 
گســترش در بدن، محیط خاص خود را 
ایجاد می کنــد و متابولیت های خاصی را 
ایجاد می کند. همین موضوع سبب شد تا 
ســرطان به عنوان یک اختالل متابولیک 

واقعاً مهم شناخته شود.
درک کــردن بهتــر ســرطان و دریافتن 
این موضوع که ســرطان یــک بیماری 

چندوجهی اســت ممکن است در آینده به 
توسعه درمان های موثرتری بی انجامد.

بــرای مثال، در حال حاضر دانشــمندانی 
کــه صرفاً بــر دیدگاه ژنتیکی ســرطان 
تمرکز می کننــد، در حال تجزیه و تحلیل 
جهش های خاص هســتند. با این حال، 
یک مشــکل وجود دارد. تقریباً هزار ژن 
وجود دارد که با جهش می توانند سرطانی 
شــوند. معمواًل برای رشد سرطان باید دو 
جهش مختلف در این ســلول ها رخ دهد. 
بنابراین، این بدان معناست که به معنای 
واقعــی کلمه یک میلیــون جفت جهش 
مهم وجود دارد. محققان می گویند که این 
چنین موضوعاتی باعث می شود تالش ها 

بی پاسخ بمانند.
با این حال، اگر دانشــمندان ســرطان را 
از منظر متابولیک تــری تجزیه و تحلیل 
کنند، تنها چهار نوع متابولیک اصلی برای 
انتخاب وجود دارد. این بدان معناست که 
پزشکان می توانند نوع متابولیک یک بیمار 
سرطانی را بسیار ســاده تر تعیین کنند و 
بالفاصله بهترین درمان سرطان ممکن را 

برای آن بیمار خاص انتخاب کنند.
در مجموع، پروفسور ویشارت خاطرنشان 
کرد که پزشکان هنوز به انواع روش های 
درمانی برای درک ســرطان نیــاز دارند. 
عالوه بر این، درک بهتر متابولوم و نقش 
آن در حلقه بازخوردی ســرطان ضروری 

است.

 محققان دانشگاه آلبرتا بررسی کردند

آیا سرطان بیماری ژنتیکی است؟

آلودگی هوا ابتال به کرونا را حاد می کند
نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که قرار گرفتن طوالنی 
مدت در معرض آلودگی هوا با خطر بیشتر کووید-۱۹ شدید 

مرتبط است.
 مطالعات جدید پژوهشگران آلمانی نشان داد افرادی که در 
شهرهایی زندگی می کنند که سطوح باالتری از آالینده دی 
اکسید نیتروژن )NO۲( دارند، در صورت ابتال به کرونا بیشتر 

به مراقبت های ICU و تهویه مکانیکی نیاز دارند.
قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض دی اکســید نیتروژن، 
گازی که هنگام ســوزاندن ســوخت های فسیلی در جو آزاد 
می شــود، می تواند اثرات مضری بر ریه ها داشته باشد. این 
اتفاق شامل آسیب به ســلول های اندوتلیال است که نقش 

کلیدی در انتقال اکسیژن بازی می کنند.
اگرچــه ارتباط بین آلودگی هــوا و کرونا قباًل مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته است، اما مطالعات کمی بر شدت بیماری 
 )Susanne Koch( متمرکز شده است. دکتر ســوزان کخ
از دپارتمان بیهوشــی و مراقبت های ویژه در برلین آلمان و 
 ICU همکارانش تأثیر آلودگی هوای طوالنی مدت بر نیاز به

و تهویه مکانیکی بیماران کرونا را بررسی کردند.
داده های آلودگی هوا برای محاســبه میانگین ســاالنه بلند 
مدت ســطح دی اکســید نیتروژن برای هر شهر در آلمان 
استفاده شد. این مقدار از ۴.۶ میکروگرم بر متر مکعب تا ۳۲ 
میکروگرم در متر مکعب متغیر بود. به گزارش ســیناپرس، 

عوامل دموگرافیک شــامل تراکم جمعیت و توزیع ســن و 
جنسیت، عوامل اجتماعی-اقتصادی و پارامترهای بهداشتی، 
از جمله شرایط بهداشتی از قبل موجود که می تواند بر شدت 

کرونا تأثیر بگذارد، همگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در انتها، این مطالعه نشان داد که نیاز بیشتری به درمان های 
ICU و تهویــه مکانیکی بیماران کرونایی در شــهرهایی با 
میانگین ســاالنه دی اکســید نیتروژن باال در درازمدت نیاز 
است. به گزارش سیناپرس، هر یک میکروگرم در متر مکعب 
افزایش میانگین ســاالنه غلظت دی اکسید نیتروژن در دراز 
مدت با افزایش ۳.۲ درصدی تعداد تخت های ICU اشــغال 
شده توسط بیماران کرونایی و افزایش ۳.۵ درصدی در تعداد 

بیمارانی که نیاز به تهویه مکانیکی داشتند همراه بود.

به گفته پژوهشگران، ACE-۲، پروتئینی که ویروس کرونا 
هنگام ورود به ســلول های بدن به آن متصل می شود، نقش 
کلیدی بسیاری در بدن دارد که از جمله آن می توان به کمک 
به تنظیم فعالیت های آنژیوتانسین II، پروتئینی که التهاب را 
افزایش می دهد، اشــاره کرد. به عبارت دیگر، ACE-۲ به 

کاهش در التهاب کمک می کند.
با این حال، وقتی ویروس کرونا به ACE-۲ متصل می شود، 
این ترمزها حذف می شــوند. آلودگــی هوا همچنین ترمزها 
را رها می کند و بنابراین ترکیــب ویروس کرونا در معرض 
طوالنی مدت آلودگی هوا می تواند منجر به التهاب شدیدتر 

شود.
به گزارش سیناپرس، محققان می افزایند که نتایج تحقیقات 
آن ها با سایر مطالعات اخیر همخوانی دارد که قرار گرفتن در 
معرض دی اکسید نیتروژن درازمدت را با بروز شدیدتر کرونا 

و نرخ مرگ و میر باالتر مرتبط می کند.
دکتر کــخ در انتها می گوید: قرار گرفتــن طوالنی مدت در 
معرض دی اکســید نیتروژن، ممکن اســت افراد را در برابر 
بیماری شــدیدتر کرونا آســیب پذیر تر کند. قرار گرفتن در 
معــرض آلودگی هوای محیط می تواند به طیف وســیعی از 
شــرایط دیگر از جمله حمالت قلبی، ســکته مغزی، آسم و 
سرطان ریه کمک کند و تا مدت ها پس از پایان همه گیری 

کرونا به آسیب رساندن به سالمت ادامه خواهد داد.

رمزگشایی از زبان سیستم ایمنی بدن
 پژوهشــگران بین المللی در یک تحقیق 
جدید و قابل توجه، موفق به رمزگشــایی از 
برخی ریزه کاری هایی سیستم ایمنی بدن 
شده اند. این کشــفیات می توانند به بهبود 
مقابله با بیماری هایی مثل ســرطان منجر 

شوند.
 محققان دانشگاه مک گیل و موسسه ملی 
سرطان ایاالت متحده )NCI( به اکتشافات 
شــگفت انگیزی در مورد سیســتم ایمنی 
بدن ما دســت یافته اند. آن ها با استفاده از 
مدل ســازی ریاضی و هوش مصنوعی به 
بررسی جنبه های خاص پاسخ های ایمنی در 
موش ها و انســان ها با رویکردی داده محور 

پرداخته اند.
یافته هــای آن هــا نشــان می دهنــد که 
پاســخ های ایمنی ممکن اســت در طیف 
ظریف تری نسبت به آنچه قباًل تصور می شد 
وجود داشته باشند. این نتایج همچنین نشان 
می دهند که در نبرد بین سیستم دفاع بدن و 
متجاوزان، پیام رسان ها نقشی کلیدی بازی 

می کنند.
تب، سرفه و گلودرد یعنی همان عالئمی که 
در دوران کووید ۱۹ در کانون توجه عمومی 
قرار گرفتند، تنها برخی از نشانه های گویای 
این هستند که سیستم ایمنی بدن ما علیه 
یک مزاحم ناخواسته وارد عمل شده است. 
به گزارش ســیناپرس، پاســخ های ایمنی 
خواه توسط یک عفونت، یک آلرژن یا یک 
واکســن تحریک شــوند، توسط مجموعه 

پیچیــده ای از فرآیندهای ســلولی هدایت 
می شوند که می توانند طی چند روز یا حتی 

هفته ها ادامه داشته باشند.
امروزه چیزهای زیادی در مورد فرآیندهای 
فراگیر در پاســخ های ایمنی شناخته شده 
اســت. اما به دلیل تعداد زیــاد متغیرهای 
دخیــل، تعیین دقیق آن که برای توســعه 
درمان ها یا واکســن ها روی چه چیزی باید 
تمرکز کرد، بسیار شبیه به جستجوی سوزن 
در انبار کاه است. به گزارش سیناپرس، اما 
حاال به لطف رویکرد جدید محققان دانشگاه 
مک گیل و موسســه ملی سرطان ایاالت 
متحده ایــن موضوع ممکن اســت تغییر 
کند. تحقیقی که بر نقش پروتئین هایی به 
نام سیتوکین ها در ســیگنال دهی و شروع 
پاســخ های بدن متمرکز شده اند.در سیستم 
ایمنی بدن ما، برخی از گلبول های ســفید 
مهــم خون به نام ســلول های T از طریق 
جریان خون و سیستم های لنفاوی و داخل 

بافت ها حرکت می کنند و به دنبال ردپایی از 
میکروارگانیسم ها و سایر مهاجمان معروف 

به آنتی ژن می گردند.
این سلول ها برای جلوگیری از حمله ناغافل 
به ســلول های سالم، تا زمانی که یک آنتی 
ژن خاص را تشــخیص دهنــد در گردش 
باقی می مانند. تنها در این صورت است که 
آن ها قادرند در صورت بروز مشــکل، پیام 
رسان هایی را به شکل سیتوکین بفرستند تا 
یک سیستم هشدار را فعال کنند و سیگنال 
دهند که مشــکلی به وجود آمده است. در 
این باره، قدرت آنتی ژن ها از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است.
تــا به حــال، اندازه گیری قــدرت آنتی ژن 
مســتقل از مقدار آنتــی ژن موجود در هر 
آزمایش معین، دشوار بوده است. اما محققان 
فوق با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر داده 
و به لطف همکاری مهم با NCI، توانسته اند 
پدیده بســیار متغیــر تولید ســیتوکین را 

رمزگشایی کنند تا یک بازخوانی قابل اعتماد 
از قــدرت آنتی ژن را ارائه دهند. این کار به 
طــور بالقوه برای پیــش بینی این که یک 
کاندید واکسن یا داروی ایمونوتراپی چقدر 

خوب می تواند کار کند بسیار مفید است.
به گفتــه آن ها، تهیه یک نقشــه جامع از 
پویایی ســیتوکین های تولید شــده توسط 
ســلول های T در محیط های بسیار متنوع، 
چالــش و فرصتی را بــرای درک بهتر این 
که سلول های T چگونه جهان آنتی ژنی را 
حس کرده و پاسخ های ایمنی را هماهنگ 

می کنند، ارائه می نماید.
بــه گزارش ســیناپرس، ایــن تحقیق که 
با اســتفاده از تکنیک یادگیری ماشــینی 
برای پردازش داده های تولید شــده توسط 
آزمایش ها و مدل های ریاضی انجام شــده، 
به ثبت یک سری الگوهای معنادار از رفتار 

سیستم ایمنی منجر شده است.
تجزیه و تحلیل ها نشان داده اند که الگوهای 
در  اطالعاتی  آزادسازی ســیتوکین حاوی 
مورد نوع آنتی ژنی اســت که با آن مواجه 
می شود و شش پاســخ سلولی متمایز را به 
جای سه نوع که معمواًل تشخیص می دهند، 

متمایز می کنند.
این درک جدید احتمااًل اســتراتژی هایی را 
برای ایمنی درمانی هایی که بر ســلول های 
T مهندســی شــده برای هدف قرار دادن 
تومورهــای بیمار متکی هســتند، افزایش 

می دهد.
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نگاه روز

مقایسه هفتگی صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله؛

روزهای پر رونق صندوق های 
بورسی ادامه دارد

 صندوق های معامله پذیر سرمایه گذاری در سهام، 
در هفتــه ای که گذشــت، به طور متوســط ۲.۳ 
درصد رشد قیمت را تجربه کردند و خالص ارزش 
دارایی های آن ها ۲.۶ درصد افزایش یافت. این در 
حالی بود که شاخص کل بورس، رشد ۲.۲ درصدی 
را به ثبت رساند. بیشترین بازدهی هفتگی قیمت، 
۵.۷ درصــد و مربوط به صندوق آســمان آرمانی 
سهام )آساس( بود. بهترین عملکرد، در اختیار این 
صندوق قرار گرفت. بــه طوری که خالص ارزش 

دارایی های آن ۵.۹ درصد ارتقا یافت.
گفتنی اســت در هفته ای که گذشت، هیچ یک از 
صندوق ها با افت قیمت و خالص ارزش دارایی ها 

مواجه نشد.
صنــدوق مدیریت ثروت بازنشســتگی )مدیر( را 
می توان ارزان ترین صندوق در شــروع هفته بعد 
نــام برد. زیرا قیمت آن روی تابلو ۱۰.۶ درصد زیر 

NAV ابطال قرار دارد.
صندوق های دولتی

طی این هفته، صندوق واسطه گری مالی یکم ۰.۳ 
درصد افزایش قیمت داشت و ارزش سبد بانکی و 
بیمه ای آن رشد اندکی را ثبت کرد. دومین صندوق 
دولتی، یعنی صندوق پاالیشــی یکم، ۱.۴ درصد 
رشــد قیمت داشت و به ارزش ســبد دارایی های 
پاالیشگاهی آن ۵.۸ درصد اضافه شد. بدین ترتیب 
قیمت »دارا یکــم« ۲۹.۲ درصد و »پاالیش« ۳۳ 

درصد زیر NAV ابطال بسته شد.
صندوق های کاالیی )طال و زعفران(

در طول این هفته، صندوق های مبتنی بر ســکه 
طال به طــور میانگین بــازده ۵.۳ درصدی برای 
سرمایه گذاران خود به ارمغان آوردند. به موازات آن 
گواهی ســپرده یک روزه سکه طالی بانک رفاه 
۵.۸ درصد رشــد قیمت داشت و ۱.۵ درصد باالی 
قیمت ســکه بازار آزاد به معامالت این هفته خود 

پایان داد.
از میان صندوق های کاالیی، صندوق ETF پشتوانه 
طالی مفید )عیار( بهترین بازدهی )۵.۷ درصد( را 
بــه نام خود ثبت کرد و حباب منفی صندوق گروه 

زعفران سحرخیز نیز به ۷.۹ درصد رسید.

جزییات جدید وام صد میلیونی 
بدون ضامن 

۱۳ بانک دولتی مکلف به پرداخت وام ۱۰۰میلیون تومانی 
بدون ضامن شده اند و بر اســاس آخرین جزئیات منتشر 
شده وام صد میلیونی بدون ضامن به همه حقوق بگیران و 

باز نشستگان دولتی تعلق می گیرد.
 وام ۱۰۰میلیــون تومانی بدون ضامــن بدون ضامن به 
همه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی داده می شود. اما 
متقاضیان باید رتبه اعتباری مناسبی برای دریافت این وام 
داشته باشند. در واقع متقاضی وام بدون ضامن نباید چک 

برگشتی و وام معوقه داشته باشد.  
طرح پرداخت تســهیالت بدون ضامن اجرایی شده است 
و بر اســاس آخرین جزئیات منتشر شده وام صد میلیونی 
بدون ضامن به همه حقوق بگیران و باز نشستگان دولتی 
تعلق می گیرد. به عبارتی دقیق تر شاغالن و بازنشستگان 
نهادهــای عمومی غیردولتی، شــرکت های معتبر بخش 
خصوصی که حقوق شــان در بانک هــای زیر مجموعه 
وزرات اقتصاد پرداخت می شــود و شاغالن، بازنشستگان 
و مستمری بگیران دســتگاه های دولتی می توانند از این 

تسهیالت برخوردار شوند.
داشتن رتبه اعتباری مناسب، مهم ترین شرطی است که در 
ارائه وام صد میلیونی بدون ضامن بر آن تاکید می شود. بر 
این اساس متقاضی وام بدون ضامن نباید چک برگشتی و 
وام معوقه داشته باشد. بنابراین افرادی که در پرداخت های 
بانکی و چک ســابقه خوبی ندارند به دلیل نداشتن رتبه 

اعتباری مناسب مشمول این این وام نمی شوند.
اقســاط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با فــرض نرخ بهره ۱۸ 
درصد و بازپرداخت سه ساله، حدود ۳میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان است. بنابراین باید حکم حقوقی او ۶میلیون تومان 
باشــد. البته این با فرض این اســت که فــرد هیچ وامی 
نداشته و ضامن هیچ فردی هم نشده باشد که فرض دور 

از ذهنی است.
با فرض نــرخ بهره ۱۸ درصــدی و دوره بازپرداخت ۳۶ 
ماهه، اقســاط ماهیانه وام ۵۰ میلیون تومانی حدود یک 
میلیــون و ۸۰۰ هزار تومانی می شــود؛ این یعنی حداقل 
حقوق شــما برای آنکه بتوانید نامه کسر از حقوق دریافت 
کنید باید ســه میلیون تومان باشد که به نظر می رسد وام 
۵۰ میلیون تومانی قابل دســترس تر باشــد و افرادی که 
حداقل حقوق را دریافت می کنند هم قادر به دریافت این 
وام هستند؛ البته این پیش فرض همچنان پابرجاست که 

شما هیچ وامی ندارید و یا ضامن فرد دیگری نشدید.
به طور کلی بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد مکلف 
بــه اعطای این وام هســتند. ۱۳ بانک طبق توافقنامه ای 
آمادگی خود را اعالم کرده انــد که عبارتند از بانک ملی، 
بانک ملت، بانک سپه، بانک مسکن، بانک صادرات، بانک 
تجارت، بانک کشــاورزی، بانــک صنعت و معدن، بانک 
توســعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک 
ایران، بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک رفاه کاگران.

بررسی وضعیت ETF ها؛
صندوق های دولتی دوباره جان 

می گیرند؟

 پس از گذشــت بیش از یک ســال و نیم از عرضه دو صندوق 
دولتی »دارا یکم« و »پاالیش« که دربرگیرنده ســهام دولت در 
بانک های ملــت، صادرات، تجارت و شــرکت های بیمه البرز و 
بیمه اتکایی ایرانیان و »پاالیش«، شــامل سهام پاالیشگاه های 
اصفهــان، تهران، بندرعباس و تبریز بود، بســیاری از خریداران 
اولیه صندوق پاالیش و خریداران ثانویه صندوق دارایکم در زیان 
هستند.این صندوق ها با تبلیغات بسیار عرضه شدند؛ اما روزبه روز 
ارزش ذاتی آنها کاهش یافت و در حال حاضر، بیش از ۳۵ درصد 
با ارزش ذاتی خود اختالف دارند. اکنون به لحاظ بنیادی و افزایش 
حاشــیه سود، پاالیشــگاهی ها از وضعیت مطلوبی برخوردارند و 
می توانند برای ســرمایه گذاری میان مدت موردتوجه بورس بازان 
قرار گیرند.علی محمودیان، کارشناسان بازار سرمایه در گفت وگو 
با اقتصاد آنالین به بررســی وضعیت صندوق واسطه گری مالی 
یکــم و صندوق پاالیشــی یکم پرداخت و گفــت: به طور کلی 
صندوق پاالیش و دارا یکم با حواشــی بسیاری همراه شدند و از 
همان زمان عرضه هم بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این 
صندوق ها گران عرضه شدند و با چنین شیوه عرضه ای نمی توانند 
راهگشا باشند. در حال حاضر این صندوق ها باید حدود ۴۰ درصد 
بازدهی کســب کنند تا به ارزش ذاتی خود )NAV( دست یابند.

وی ادامــه داد: در چنین شــرایطی ســهامداران دیگر اقبالی به 
ایــن صندوق ها ندارند. اما از نظر بنیادی بــا توجه به اینکه این 
صندوق ها ۴۰ درصد کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می شــوند 
برای سرمایه گذاری در بلندمدت می توانند گزینه مناسبی باشند.

این کارشناس بازار ســرمایه گفت: اما از نظر رفتار شناسی بازار 
می توان گفت تا زمانی که روند صعودی پایداری در بازار سرمایه 
شــکل نگیرد، دستیابی این صندوق ها به ارزش ذاتی خود دور از 
انتظار اســت. بنابراین شاید سرمایه گذاری در پاالیش و دارا یکم 
در کوتاه مدت مناسب نباشد ولی در بلند مدت گزینه مناسبی برای 
سرمایه گذاری هستند.وی تحلیل تکنیکالی از صندوق »پاالیش« 
و »دارا یکم« ارائه نمود و گفت: از نظر تکنیکالی روند نزولی دارا 
یکم به پایان رســیده و به نظر می رسد اگر این صندوق محدوده 
قیمتی ۱۲۵۰۰ تومان را رد کند تا محدوده ۱۶۲۰۰ تومان صعود 
خواهد داشــت. در طرف مقابل اگر دارا یکــم در روند اصالحی 
بگیرد محدوده قیمتی ۱۱۵۰۰ تومان می تواند محدوده مناســبی 
برای ورود به این صندوق باشــد.محمودیان در پایان بیان کرد: 
صندوق پاالیش نیز محدوده مقاومتی ۱۰ هزار تومان را پیشروی 
خود دارد و به نظر می رســد اگر ســهام پاالیشی اصالح نداشته 
باشند، صندوق پاالیش می تواند گزینه مناسبی برای آن دسته از 
سهامدارانی باشد که از رشد و بازدهی سهام پاالیشی جا مانده اند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد:
فروش سهام سایپا تنها در جهت تأمین 
نقدینگی برای حقوق بازنشستگان بود

متأسفانه برخی برای منافع شخصی خود به موضوع فروش سهام 
ســایپا دامن زده و برای آن حاشیه سازی کرده اند در صورتی که 
مشــکل خاصی نیست و تمام حواس صندوق به این سهم است.

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد با اشاره به شایعاتی مبنی 
بر فروش سهام سایپا با رنج منفی به خبرنگار پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا( گفت: صندوق بازنشستگی فوالد به منظور پرداخت 
حقوق بازنشســتگان و همچنین مقدار کسری خود طی چند روز 
اخیر اقدام به فروش سهام تحت مدیریت خود کرده است.حسین 
عامریان افزود: با توجه به اینکه نقدشوندگی در بازار سرمایه باال 
است، صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان باید 
از بازار ســرمایه کمک می گرفت. به همین دلیل مقدار کمی از 
سهام ســایپا را به فروش رساند که متاســفانه به دلیل شیطنت 
برخی افراد، حساســیت این اقدام از سوی صندوق، بسیار شدت 
یافت.وی عنوان کرد: برخی افراد با حاشیه ســازی، فضا را برای 
این اقدام نامســاعد کردند در صورتی که این صندوق سهامدار 
این ســهم است و به هیچ عنوان خواهان خراب کردن این سهم 
نبــوده و نیســتیم.مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد ادامه 
داد: اقــدام صندوق تنها در جهت تأمیــن نقدینگی برای حقوق 
بازنشستگان بود که خوشبختانه انجام شد و ما خواهان به حاشیه 
بردن سهم سایپا نیستیم.عامریان خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی 
برای منافع شــخصی خود به این موضــوع دامن زده و برای آن 
حاشیه سازی کرده اند در صورتی که مشکل خاصی نیست و تمام 
حواس صندوق به این سهم است.به گفته حسن عامریان؛ میزان 
نقدینگی که از بازار ســرمایه تأمین شــده بسیار کم بوده و رقم 
چشمگیری نبوده اما شیوه اقدام و اجرای سفارش نادرست بوده به 
همین دلیل این موضوع تبدیل به موج خبری شــد. به طور قطع 
حاشیه سازی کار درســتی نیست و ما راضی به این کار نبودیم.

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد در پاسخ به این سؤال که 
چرا ســهام سایپا در بازار بلوک و یا اختیار معامله به فروش نرفته 
اســت، اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم فروش بسیار کم بود، 
دلیلی برای این اقدام وجود نداشــت.وی افزود: این موضوع یک 
ســفارش فروش ساده بود که متاســفانه بخش زیادی از حاشیه 
ســازی ها شانتاژ است و بخشی هم به بی تدبیری در شیوه اقدام 
فروش ما بر می گردد اما اساســاً نیازی به این جوسازی ها نبود.

عامریان در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهبود بازار، شاهد ارزندگی 
بیشتر سهم سایپا خواهیم بود و شرایط بهتر از حال خواهد شد.

در پژوهــش حاضر تالش شــده تا ضمــن ارائه 
تصویــری از وضعیت متغیرهــای اقتصادی گروه 
کشــورهای صادرکننده نفت منطقــه خاورمیانه و 
شمال آفریقا و آسیای مرکزی، به توصیه های مهم 
سیاســتی صندوق بین المللی پول برای این منطقه 
نیز پرداخته شــود؛ بنابر یافته های این تحقیق نرخ 
شــتاب قیمت بهبود شــرایط اقتصادی کشورهای 
منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در 
سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ نیز استمرار خواهد یافت 
و قیمت باالتر انرژی موجب خواهد شــد تا شاهد 
رونق نســبی در گروه اقتصادهای صادرکننده نفت 
باشــیم. به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا(، 
متغیرهای ارائه شده در این پژوهش مربوط به بازه 
زمانی سال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ )میانگین ساالنه(، 
ســال های ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۱ به همراه پیش بینی دو 
سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، شــامل؛ رشد اقتصادی، رشد 
بخش نفتی و غیرنفتی، نرخ تورم، رشــد نقدینگی، 
ذخایر ارزی، تراز حســاب جاری، صادرات و واردات 
کاالها و خدمــات، تولید و صادرات نفت خام و گاز 

طبیعی است.
براســاس این پژوهش، ممنتوم )نرخ شتاب قیمت( 
بهبود شرایط اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۱، در 
سال ۲۰۲۲ نیز استمرار خواهد یافت و قیمت باالتر 
انرژی موجب خواهد شــد تا شاهد رونق نسبی در 

گروه اقتصادهای صادرکننده نفت باشیم.
کشــورهای صادرکننــده نفت با چشــم اندازهای 
روشــن تری روبرو هســتند، زیرا انتظــار می رود 
درآمدهای بادآورده ناشــی از افزایش قیمت نفت و 
اقدامات موفق در حوزه واکسیناسیون باعث تقویت 
تعادل مالی و خارجی و پشتیبانی از بهبود اقتصادی 
آنها شود. به طور متوســط درآمدهای نفتی و تراز 
حســاب جاری این گروه اقتصادها به ترتیب ۵.۳ و 
۷.۲ واحد درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ 
نسبت به سال ۲۰۲۱، افزایش و بهبود خواهد یافت.

افزایش بهای مواد غذایــی محرک اصلی افزایش 
تورم در ایــن منطقه خواهد بود و در کشــورهای 
صادرکننده نفت به دلیل وجود یارانه ها و قیمت های 
دســتوری، افزایش بهای جهانی انرژی تأثیر قابل 

توجهی بر افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.
در این شرایط تحت کنترل درآوردن تورم با تعدیل 
سیاســت پولی بدون اینکه اختــالل یا انحرافی در 
روند بهبود ایجاد کند، اقدام مهم قابل انجام توسط 
دولت های منطقه خواهد بود. اعمال سیاســت های 
انقباضی در شــرایطی که تهدید عدم اهرم کردن 
انتظارات تورمی و افزایش فشــارهای قیمتی وجود 
دارد، ضروری اســت. در عین حال اقتصادها باید از 
مداخالت در بازار ارزهای خارجی )باســتثنای بروز 

شرایط بحرانی( خودداری کنند.
در این پژوهش توصیه شــده است که اقتصادهای 
منطقــه ضمن اجازه انتقال قیمــت کاالها در بازار 
جهانــی به بازار داخل، به جای توســل به یارانه ها 
و کنترل قیمت ها، از طریق انتقال شفاف، موقت و 
هدفمند یارانه ها به خانوارها و بنگاه های آسیب پذیر 
کمک کنند؛ همچنین در مواردی که شــبکه های 
تأمیــن اجتماعی ضعیف هســتند، می توان به طور 
موقــت از سیاســت تعدیل تدریجــی قیمت های 
نفت  کرد.اقتصادهای صادرکننده  اســتفاده  داخلی 
بر خالف ســایر اقتصادها، این فرصــت را دارند تا 
با هدف حفظ پایداری بدهی، واســطه های مالی را 
بازسازی کنند و اصالحات ســاختاری مورد نیاز را 
پیاده سازی و عملیاتی کنند.در اقتصادهای غیرنفتی 
در شرایطی که برای مبارزه با تورم به یک سیاست 
و موضع پولی سخت تری نیاز است و در عین حال 
فضای سیاست گذاری کالن اقتصادی محدود است 
یا بهبودی شــکننده مورد انتظار است )مانند مصر 
و تونس(، بایــد ضمن ایجاد و اطمینــان از وجود 
ســازگاری و هماهنگی دقیق میان سیاســت های 
مالی، پولی و تأمین مالی، چارچوب های سیاســت 
میان مدت را برای تســهیل مبادالت و برنامه های 
تعدیل مالــی تقویت و مجدداً کالیبــره کرد تا آثار 

نامطلوب بر رشد به حداقل برسد.
برای  �� پیشنهادی  کاری  اولویت های 

بخش عمومی
اولویت های کاری پیشنهاد شده برای بخش عمومی 
این اقتصادها شامل بازنگری در محدوده و ماهیت 
هزینه های عمومی )بودجه عمومی( و باز تخصیص 
هزینه های حمایتی از طریــق هدایت هدفمندتر و 
توسعه یافته تر به سمت شبکه های تأمین اجتماعی؛ 
افزایــش ظرفیت درآمدزایی بــرای تأمین پایداری 
مالی و نیل به اهداف تأمین برابری و توسعه؛ انجام 
اصالحــات حاکمیتی و ســاختاری با هدف ارتقای 
نقش و فعالیت بخش خصوصی، افزایش بهره وری 
و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد و توجه دقیق 
بــه تغییرات اقلیمی و درنظــر گرفتن آن به عنوان 

بخشی از استراتژی جامع و کالن توسعه است.
رشد اقتصادی ��

متوسط نرخ رشــد اقتصادی کشورهای صادرکننده 
نفت در ســال ۲۰۲۲ برابر با ۵ درصد و برای سال 
۲۰۲۳ نیز حدود ۳.۳ درصد پیش بینی شــده است. 
انتظار می رود رشــد اقتصادی اکثر کشورهای گروه 
مزبور در ســال جاری بهبود یابد. بیشــترین رشد 
اقتصــادی در ســال ۲۰۲۲ متعلق به کشــورهای 
عراق با نــرخ ۹.۵ درصد، کویت با نرخ ۸.۲ درصد، 
عربستان سعودی با نرخ ۷.۶ درصد و عمان با نرخ 

۵.۶ درصد خواهد بود.
در گزارش ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ صندوق بین الملی پول 

با فرض بهبود تولید و صادرات نفت ایران به چین و 
ثبات تحریم های امریکا علیه ایران، نرخ رشد مورد 
انتظار برای ایران در ســال ۱۴۰۱ نســبت به سال 
۱۴۰۰، یک واحد درصــد کاهش یافته و برابر با ۳ 
درصد پیش بینی شده است. در مقایسه با رشد بلند 
مدت )سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸(، رشد اقتصادی 
مــورد انتظار برای ایران در ســال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، 

ارقام کمتری هستند.
رشد بخش نفت ��

با رفع نگرانی ها در رابطه بــا همه گیری کرونا به 
دلیل کسب موفقیت نسبی در حوزه واکسیناسیون و 
همچنین افزایش قابل توجه بهای نفت در بازارهای 
جهانی، بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت 
منطقه منا در ســال ۲۰۲۲ تقویت شــده و انتظار 
می رود میانگین نرخ رشــد این بخش در این گروه 
اقتصادها در این ســال به ۷.۵ درصد برسد. در سال 
۲۰۲۲ برای اقتصادهای عربستان سعودی و عراق 
رشــدهای باالیی برای بخش نفت آنها به ترتیب 
برابــر با ۱۳.۱ درصــد و ۱۲.۸ درصدی پیش بینی 
شده استت. با این حال انتظار می رود در سال ۲۰۲۳ 
با تعدیل بازار نفت و تقاضای جهانی ضمن کاســته 
شدن از شدت بحران ها، سرعت رشد بخش نفت در 

اقتصادهای صادرکننده نفت کاهش یابد.
بخش نفت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رشد باالی 
۱۴.۳ درصدی داشته و پیش بینی شده که رشد این 
بخش در سال ۱۴۰۱ به ۸.۱ درصد و در سال ۱۴۰۲ 
به ۱.۶ درصد برسد که معادل با میانگین رشد مشابه 

طی بازه زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸ است.
رشد بخش غیرنفتی ��

در حالی که انتظار برای رشــد ارزش افزوده بخش 
نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۲ 
باالست ولی پیش بینی شده است که از سرعت رشد 
بخش بدون نفت این گروه اقتصادها در سال مزبور 
کاسته شده و به میانگین ۳.۵ درصد برسد که کمتر 
از متوسط رشــد طی بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ 
نیز اســت. باالترین رشد بخش بدون نفت در سال 
۲۰۲۲ در گروه اقتصادهای مورد بررســی متعلق به 
کشــور عراق با نرخ ۵ درصد و عربستان سعودی با 
نرخ ۴.۲ درصد خواهد بود. رشد ارزش افزوده بخش 
غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد برآورد 
شــده و برای ســال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۲.۵ درصد و 
برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۱ درصد پیش بینی شده 
که کمتر از میانگین رشــد بلندمدت ۴.۱ درصدی 

طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸ است.
نرخ تورم ��

متوسط نرخ تورم اقتصادهای صادرکننده نفت طی 
سال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ برابر با ۶.۹ درصد بوده 
که طی دو ســال اخیر با افزایش همراه شــد و در 
ســال ۲۰۲۱ به ۱۱.۲ درصد هم رســید. به دلیل 
بحران جنگ روســیه و اوکرایــن و افزایش بهای 
کاالهای اساســی، نرخ تــورم در اکثر اقتصادهای 
جهان در ســال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت ولی در 
گروه اقتصادهای صادر کننده نفت به دلیل کســب 
درآمدهای نفتی باال، انتظــار می رود میانگین نرخ 
تــورم در این گروه کمی کاهــش یافته و به ۱۰.۵ 
درصد برسد و در سال ۲۰۲۳ نیز روند مزبور استمرار 
یافتــه و نرخ تورم به ۸.۶ درصد خواهد رســید که 
همچنان از میانگین نرخ تورم طی بازه زمانی ۲۰۰۰ 
الی ۲۰۱۸ باالتر اســت.باالترین نرخ تورم در گروه 
اقتصادهای صادرکننده نفت و منطقه منا متعلق به 
کشــور ایران اســت که فاصله آن با میانگین تورم 
این گروه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۹ واحد درصد و با 
کمتریــن تورم این گروه )منفی ۰.۶ درصد بحرین( 
حدود ۴۱ واحد درصد است. پیش بینی می شود نرخ 
تورم ایران در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۸ واحد درصد 
کاهش یابد و به ۳۲.۳ درصد و در ســال ۱۴۰۲ نیز 
به ۲۷.۵ درصد برســد. میانگین تورم ایران در بازه 
زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸ حدود ۱۷.۳ درصد بوده که 
انتظار نمی رود طی دو ســال پیش رو تورم ایران به 

زیر ۲۰ درصد برسد.
رشد نقدینگی ��

متوسط رشد نقدینگی اقتصادهای صادرکننده نفت 
در ســال ۲۰۲۱ به ۱۵.۶ درصد رسید که طی سه 
سال منتهی به این ســال، با افزایش سرعت رشد 
همراه بــوده ولی با این حتال در ســال قبل، نرخ 
رشــد کمی کمتر از متوسط رشــد این متغیر طی 
بــازه زمانــی ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ اســت. پیش بینی 
می شود بر سرعت افزایش رشد نقدینگی این گروه 
اقتصادها در ســال ۲۰۲۲ افزوده شــده و با ۱۱.۳ 
واحد درصد افزایش به ۲۷ درصد نزدیک شــود که 
باالترین رقم طی ۲۰ سال اخیر است. بسته به نوع 
سیاســت های پولی، نحوه اثرگذاری رشد نقدینگی 
بر تــورم اقتصادهای مزبور متفاوت خواهد بود ولی 
در مجموع با وجود افزایش ســرعت میانگین رشد 
نقدینگی در اقتصادهای صادرکننده نفت در ســال 
۲۰۲۲، انتظــار می رود نرخ تورم روند نزولی در این 

سال داشته باشد.

باالترین نرخ رشــد نقدینگی در میان اقتصادهای 
صادرکننده نفت متعلق به اقتصاد ایران با نرخ رشد 
۳۷.۹ درصد در ســال ۱۴۰۰ است که بعد از ایران، 
کشــور عراق با نرخ نزدیک به ۲۹ درصد قرار دارد. 
انتظار می رود نرخ رشــد نقدینگی ایران در ســال 
۱۴۰۱ بــه ۵۱.۳ درصد، افزایش یافته و در ســال 
۱۴۰۲ از ســرعت آن کاسته شده و به ۳۹.۷ درصد 
برسد. نرخ رشد نقدینگی ایران طی سال های اخیر 
باالتر از میانگین رشــد بلندمدت آن طی سال های 
۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸ بوده اســت. با توجه به پیش بینی 
کاهش نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱، انتظار می رود 
از مشارکت پایه پولی در رشد نقدینگی در این سال 

کاسته شود.
ذخایر ارزی ��

افزایــش تولید و صادرات نفت خام همراه با رشــد 
بهای نفــت در بازارهــای جهانی موجب شــد تا 
درآمدهای ارزی و به تبع آن ذخایر ارزی اقتصادهای 
صادرکننده نفت در ســال ۲۰۲۱ افزایش یابد و در 
مجموع به ۹۴۰ میلیارد دالر برسد که تقریباً نیمی از 
این ذخایر متعلق به کشــور عربستان سعودی است 
که بعد از آن در مرتبه دو کشور امارات متحده عربی 
با ۱۳۱ میلیارد دالر ذخیره ارزی قرار دارد. با استمرار 
افزایــش بهای نفت، انتظار می رود ذخایر ارزی این 
گروه اقتصادها در سال ۲۰۲۲ با افزایش قابل توجه 
۳۵ درصدی به ۱۲۷۰ میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۳ 

با رشد ۱۵ درصدی به ۱۴۶۵ میلیارد دالر برسد.
بهبود صادرات نفت خام ایران موجب شــد تا ذخایر 
ارزی ایران نیز افزایش یابد و برآورد می شود میزان 
آن در ســال ۱۴۰۰ با رشــد حدود ۷۲ درصدی به 

۲۱.۳ میلیارد دالر رسیده باشد.
پیش بینی می شود در ســال ۲۰۲۲ نیز ذخایر ارزی 
ایران با رشــد باالی ۹۴ درصدی به ۴۱.۴ میلیارد 
دالر و در ســال ۲۰۲۳ با کاســته شدن از سرعت 
رشــد )حدود ۱۹ درصد( برابر بــا ۴۹ میلیارد دالر 
شــود. با وجود رشــد باالی ذخایر ارزی، رقم مورد 
انتظــار برای ایران کمتــر از میانگین ارقام متناظر 
طی ســال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸ )حدود ۷۴ میلیارد 
دالر( است، در حالی که برای کل گروه اقتصادهای 
صادرکننده نفت و از جمله عربستان سعودی، عراق 
و امارات متحده عربی، ارقام به مراتب بیشتر از دوره 

بلندمدت است.
صادارت و واردات ��

صــادرات و واردات کاالهــا و خدمات اقتصادهای 
صادرکننده نفت در ســال ۲۰۲۰ به دلیل تشــدید 
همه گیری کرونا و رکــود اقتصاد جهان، به ترتیب 
حــدود ۳۱۷ میلیار دالر و ۱۷۰ میلیارد دالر کاهش 
یافت که افت مزبور برای اکثر کشورهای این گروه 
نیز صادق بود. در سال ۲۰۲۱ با رونق نسبی اقتصاد 
جهــان و افزایش تقاضا بــرای کاالها به خصوص 
اقــالم نفتی، صــادرات و واردات کاالها و خدمات 
اقتصادهــای صادرکننده نفــت بهبود یافت و حتی 
صادرات به رقمی باالتر از ســال ۲۰۱۹ هم رسید. 
پیش بینی می شــود در ســال ۲۰۲۲ مجدداً ارزش 
صــادرات و واردات کاالیی این گروه کشــورها با 
افزایش ۵۸۳ میلیــارددالری به ۱۸۷۹ میلیارد دالر 
و صادرات خدمات بــا افزایش ۱۸۷ میلیارد دالری 
به ۱۱۳۷ میلیارد دالر برســد اگرچه در سال ۲۰۲۳ 
با تعدیــل تقاضای جهانی و بهای نفت خام، انتظار 
می رود صــادرات به ســطح ۱۷۵۰ میلیارد دالری 
کاهــش، ولی رونــد افزایشــی واردات، همچنان 
اســتمرار یابد. دو اقتصاد امــارات متحده عربی و 
عربستان ســعودی، عوامل مهم افزایش صادرات 
کاالیی گروه کشــورهای صادرکننده نفت در سال 
۲۰۲۲ به ترتیب با ارقام صادرات ۵۳۰ میلیارد دالر 
و ۳۶۱ میلیارد دالر خواهند بود.ارزش کل صادرات 
و واردات کاالهــا و خدمات ایران در ســال ۱۴۰۰ 
به ترتیب حــدود ۹۱ میلیارددالر و ۶۳ میلیارد دالر 
برآورد شــده که نسبت به ســال ۱۳۹۹ به ترتیب 
حدود ۶۹ درصد و ۱۵ درصد افزایش داشــته و رقم 
صادرات، بیش از متوســط ارزش صادرات کاالها و 
خدمات ایران طی بازه زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸ نیز 
محقق شده اســت. پیش بینی شده است که ارزش 
صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به 
۱۴۰ میلیارد دالر و ۸۱ میلیارد دالر افزایش و سپس 
به ترتیب به ۱۱۴ میلیــارد دالر و ۷۹ میلیارد دالر 
در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد که رفتاری مشابه سایر 

اقتصادهای صادرکننده نفت خواهد داشت.
تراز حساب جاری ��

تراز حساب جاری مشخص کننده تراز پرداخت های 
خارجی کشــور در چهار حوزه، حساب کاال، حساب 
خدمات، حســاب درآمد و حســاب انتقاالت جاری 
است. بهبود درآمد ناشی از صادرات کاالیی به ویژه 
صادرات نفتی، موجب شــد تا تراز حســاب جاری 
اقتصادهای صادرکننده نفت که در ســال ۲۰۲۰ به 
دلیل همه گیری کوویــد و کاهش تقاضای جهانی 
توام با افت بهای نفت، با کسری ۶۲ میلیارد دالری 
همراه شده بود، در ســال ۲۰۲۱ مجدداً بهبود یابد 

و به ۱۹۸ میلیارد دالر برســد. بــا افزایش تقاضا و 
رشد بهای نفت، پیش بینی می شود مازاد تراز حساب 
جاری این گروه اقتصادها در سال ۲۰۲۲ با افزایش 
چشــمگیر ۳۷۷ میلیارد دالری مواجه شود. بخش 
مهمی از افزایش مزبور از ناحیه کشــور عربســتان 
سعودی با رقم ۱۴۸ میلیارد دالر تأمین خواهد شد. 
میانگین تراز حســاب جاری ایران طی ســال های 
۱۳۸۰ الــی ۱۳۹۸ حدود ۱۷ میلیارد دالر بوده که با 
اعمال تحریم ها طی دهه ۱۳۹۰، صادرات کاالها و 
خدمات ایران با افت مواجه شــد. عمده ترین دالیل 
کسری حدود ۰.۷ میلیارد دالری تراز حساب جاری 
در ســال ۱۳۹۹، کاهش مازاد حساب کاال ناشی از 
کاهــش صادرات نفتی و غیرنفتی در همین ســال 
نسبت به سال ۱۳۹۸ تحت تأثیر تداوم تحریم ها و 
تاثیرات منفی ناشی از آن بر صادرات کشور در کنار 
افت تقاضای جهانی به سبب شیوع بیماری کووید 
۱۹ و تداوم کســری حساب خدمات )علیرغم بهبود 
اندک نســبت به سال ۱۳۹۸( بود. در سال ۱۴۰۰ با 
افزایش توام صادرات نفتی و غیرنفتی، کسری تراز 
حساب جاری به مازاد ۲۹ میلیارد دالری تبدیل شد 
که انتظار می رود با رشد صادرات کاالیی و خدمات، 
مازاد تراز حســاب جاری در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲ 
میلیــارد دالر بهبود یابد و بــه ۶۱ میلیارد دالر نیز 

برسد.
تولید و صادرات نفت/ پیش بینی اســتمرار افزایش 

تولید نفت ایران در سال جدید
میانگیــن تولید ســاالنه نفت خام در کشــورهای 
صادرکننده نفت طی ســال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ 
حــدود ۲۶.۸ میلیون بشــکه در روز بوده که ۱۹.۶ 
میلیون بشــکه در روز آن )یعنــی حدود ۷۳ درصد 
از میزان تولید( صادر شــده است. طی دوره مزبور، 
دو کشور با باالترین متوســط تولید ساالنه شامل 
کشورهای عربستان ســعودی و ایران به ترتیب با 
ارقام ۹.۱ میلیون بشکه در روز و ۳.۶ میلیون بشکه 
در روز بودند. در ســال ۲۰۲۰ با بروز بحران جهانی 
سالمت، رکود اقتصاد جهان و کاهش تقاضا، تولید 
و صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت کاهش 
یافــت و به ترتیب به ۲۶ میلیون بشــکه در روز و 
۱۸.۸ میلیون بشکه در روز رسید که در سال ۲۰۲۱ 
با برگشــت اقتصاد جهان به وضعیت رونق و رفع 
نســبی بحران همه گیری، مجدداً تقاضا برای نفت 
خام و میــزان تولید و صادرات گــروه اقتصادهای 
صادرکننده نفت نیز افزایش یافت. انتظار می رود با 
وجود انتظار کاهش ســرعت رشد اقتصاد جهان در 
ســال ۲۰۲۲، تولید و صادرات نفت حتی این گروه 
از اقتصادها همچنان روند افزایشــی خود را طی دو 
ســال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ادامه دهد و به سطوح جدید 
تولید و صادرات به ترتیب ۳۰.۳ میلیون بشــکه در 
روز و ۲۲.۶ میلیون بشــکه در روز در ســال ۲۰۲۲ 
برسد که به مراتب بیشــتر از میانگین ساالنه بازه 

زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ است.
بــه علت تحمیل تحریم ها بر اقتصاد ایران، تولید و 
صادرات نفت خام ایران طــی دهه ۱۳۹۰ کاهش 
یافت و موجب شــد تا کشــورهای عراق، امارات 
متحده عربی و کویت، بعد از عربســتان سعودی به 
ترتیب رتبه های دو تا چهار تولید نفت ها را در میان 
کشــورهای صادرکننده نفت منطقه، کسب و ایران 
با تولید ۲.۰ میلیون بشــکه در روز در سال ۱۳۹۹ 
بــه رتبه پنجم تنزل یابد. در ســال ۱۴۰۰ با خروج 
از رکود اقتصاد ایــران و افزایش صادرات به برخی 
اقتصادهای آسیایی، تولید و صادرات نفت خام ایران 
بهبود یافت و به ترتیب به ۲.۵ میلیون بشکه در روز 

و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
پیش بینی می شــود افزایش تولید و صادرات نفت 
خام ایران در ســال ۱۴۰۱ اســتمرار یابد و از تولید 
۲.۸ میلیون بشکه در روز حدود یک میلیون بشکه 

آن صادر شود.
تولید و صادرات گاز طبیعی ��

متوسط تولید و صادرات ســاالنه گاز طبیعی گروه 
کشورهای صادرکننده نفت در منطقه منا و آسیای 
مرکزی طی ســال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ به ترتیب 
۱۰.۷ میلیون بشکه در روز و ۴.۱ میلیون بشکه در 
روز بوده که با محوریت دو کشــور قطر و ایران به 
تدریج بر میزان تولید این گروه کشورها افزوده شد 
و در سال ۲۰۱۹ به ۱۷.۲ میلیون بشکه در روز رسید 
که بیش از ۵.۹ میلیون بشــکه در روز آن نیز صادر 
شــد. ســهم ایران در تولید گاز طبیعی کشورهای 
صادرکننده نفت در ســال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ درصد و 
سهم در صادرات آن فقط حدود ۵ بوده در حالی که 
سهم قطر در تولید گاز طبیعی این گروه از کشورها 
در ســال مزبور حدود ۲۶ درصــد و در صادرات نیز 

حدود ۴۴ درصد )۸.۸ برابر ایران( بوده است.
در ســال ۱۴۰۰ تولید گاز طبیعی ایران بدون تغییر 
نسبت به سال قبل، در سطح حدود ۳.۲ میلیون بشکه 
در روز ثابت باقــی ماند ولی صادرات آن حدود ۱۰ 
هزار بشکه در روز افزایش یافت. پیش بینی می شود 
تولید گاز طبیعی گروه کشورهای صادرکننده نفت 
در ســال ۲۰۲۲ به ۱۸.۶ میلیون بشــکه در روز و 
صادرات آن نیز به ۶.۱۲ میلیون بشکه در روز برسد 
که تولید حدود ۳۰۰ هزار بشکه، افزایش یافته ولی 
از صادرات حدود ۲۴۰ هزار بشکه کاسته خواهد شد. 
پیش بینی شده است که عامل اصلی افزایش تولید 
گاز طبیعی در سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز تولید گاز طبیعی ایران باشــد و ســه کشور 
الجزایر، ترکمنســتان و امارات متحده عربی نیز در 
مجموع حدود ۴.۳ میلیتون بشکه در روز گاز طبیعی 

در سال مزبور را تولید کنند.

معاونت  �� پژوهش  از  شده  گرته برداری 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اقتصادی  بررسی های 

معادن و کشاورزی تهران

چشم انداز اقتصاد ایران در ۱4۰۱
از تورم و نقدینگی تا ذخایر ارزی و رشد نفتی؛

سهیل بانی
روزنامه نگار

لیلی شهیر
روزنامه نگار

هانا پاکمند
روزنامه نگار

نگاه روز
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انرژی

خربخوان

خودکفایی ۱۰۰ درصدی 
در تولید آجر نسوز

ایســنا: عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت گفت: آمادگی داریم که تمامی نیاز کشور به 
آجرهای نسوز را تأمین کنیم، همانطور که تاکنون 
در پروژه های بســیاری این کار را انجام داده ایم 
و در تمامــی پروژه ها، کیفیت بــاالی تولیدات 
ایرانی آجر نســوز مشخص است، اما در این بین 
نیازمند این هستیم که پروژه های جدید از واردات 
کاالهای مشــابه ساخت داخل در بحث آجرهای 
عایق نسوز، منع شوند؛ تا ظرفیت های ملی ایجاد 
شده در زمینه تولید این محصوالت، برای کشور 

حفظ شود.
، علی شفیق در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت نفت در نشستی خبری با بیان 
اینکه شرکت فعال در این حوزه دانش بنیان بوده 
و بزرگترین واحد تولیدکننده آجرهای نسوز سبک 
خاورمیانه اســت، اظهار کرد: این شرکت در زمره 
فعاالن خاص در زمینه تولیــد و تأمین آجرهای 
نسوز واحدهای صنعتی از جمله واحدهای نفتی، 

پتروشیمی و فوالدی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در گذشــته تمامی شرکت های 
صنعتی، نفتی، پتروشــیمی و فــوالدی آجرهای 
نسوز را از کشورهای خارجی با قیمت های بسیار 
باال وارد می کردند، گفت: بعد از احداث شــرکت 
دانش بنیان تولید کننده آجر عایق نسوز در ایران، 
توانستیم در سال ۱۳۸۲، این بازار را از کشورهای 

اروپایی بگیریم.
وی ادامه داد: اولین محصول آجر نســوز تولیدی 
ایران به پتروشیمی جم ارائه شد و بعد از آن، ۳۰ 
پــروژه فوالد و ۱۴ پروژه پتروشــیمی با تولیدات 
آجر نســوز ایرانی تجهیز شدند که بسیاری از این 
شرکت ها سالهاست در مدار بهره برداری هستند، 
برخی آماده ورود به مدار بهره برداری هســتند و 
برخی نیز هنوز در مراحــل مختلف تکمیل قرار 
دارند کــه در این زمینه پروژه های پتروشــیمی 
بوشــهر، کنگان و دهلران، در حال حاضر در حال 
دریافت محصوالت آجرنسوز ما هستند.این عضو 
انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان 
اینکه آجر عایق نسوز تولید ایران از نظر کیفیت و 
قیمت با نمونه های تراز اول اروپایی قابل مقایسه 
است، گفت: برتری کیفیت آجر نسوز تولید ایران، 
توســط تمامی ۳۰ پروژه فــوالدی و ۱۴ پروژه 
پتروشــیمی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

شفیق با بیان اینکه نیاز داخلی به آجر عایق نسوز 
ســاالنه به طور متوســط حدود ۱.۵ میلیون عدد 
بوده و درحالی که تا ســال گذشته ظرفیت تولید 
آجر نسوز ۱.۵ میلیون عدد بود، به خاطر افزایش 
تقاضای آجرنسوز در داخل کشور، این ظرفیت را 
به ۲.۵ میلیون عدد در سال افزایش داده ایم.وی با 
بیان اینکه تمامی فرآیند تولید آجر عایق نسوز در 
این کارخانه و همچنین ماشین آالت مورد استفاده 
به صورت دانش بنیان توسط متخصصان ایرانی 
طراحی و اجرا شده است، گفت: در تولید آجر عایق 
نســوز خودکفایی کامل علمی و اجرایی داریم با 
وجــود آنکه می توانیم تمامی نیاز داخل در تمامی 
پروژه های نفتی و صنعتــی را با بهترین کیفیت 
تأمین کنیم، شــاهد هســتیم که اخیراً در برخی 
طرح هــا و پروژه ها، به دنبــال واردات آجر عایق 

نسوز هستند.

معاون وزیر نفت:
ایران در حال بررسی صادرات گاز به 

اروپاست

معــاون وزیر نفت در امور گاز از افزایش صادرات 
گاز طبیعی به عراق و تعیین مهلت برای پرداخت 
بدهی های این کشــور به ایران خبــر داد.مجید 
چگنی دیروز در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه 
بین المللــی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی در 
جمع خبرنگاران درباره صــادرات گاز طبیعی به 
کشــور عراق گفت: قرارداد صــادرات گاز به این 
کشور سال آینده پایان می یابد که در حال تنظیم 
قرارداد جدید هســتیم و دو طرف تکالیفی را به 
عهده خواهند داشت.وی با اشاره به امضای یک 
تفاهم نامه با طرف عراقی درباره افزایش صادرات 
گاز در هفته های اخیر افزود: بر این اساس با توجه 
به نیاز این کشــور صادرات گاز از ســوی ایران 
افزایــش یافت و در این تفاهم نامه قید شــد که 
بدهی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالری عراق به 
ایران تا پایان ماه مه پرداخت شــود و در صورت 
پرداخت نشدن دوباره گفت وگو و رایزنی می کنیم.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران همچنین در 
پاســخ به پرسشــی درباره احتمال صادرات گاز 
ایران به اروپا، اظهار کرد: ایران در حال بررســی 
این موضوع است و هنوز به نتیجه نرسیده ایم، اما 
ایران همواره به دنبال توســعه دیپلماسی انرژی و 

گسترش بازار است.

خربخوان

 تولید باالتر نفت ونزوئال با 
استفاده از میعانات ایران

تولید نفت ونزوئال بــا واردات حجم باالیی از 
میعانات ایــران که برای بهبــود کیفیت نفت 
این کشــور آمریکای جنوبی استفاده می شود، 

افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، ایران امســال ۶.۸ میلیون 
بشــکه نفت به ونزوئال تحویل داده اســت که 
۴۸ درصد افزایش در مقایســه با آمار کل سال 
۲۰۲۱ داشته است. عمده صادرات ایران شامل 
میعانات اســت که ونزوئال با نفت اســتخراج 
شــده مخلوط می کند تا گریــد نفتی صادراتی 
"مری Merey( "۱۶ ۱۶( را تولید کند. شرکت 
نفتی دولتــی PDVSA ونزوئال برای افزایش 
تولیــد داخلی و تأمین مالــی بودجه دولت، به 
محموله های نفت ایران متکی بوده است. تولید 
نفت این شــرکت پس از اعمــال تحریم های 
آمریکا در ســال ۲۰۱۹ به شدت سقوط کرد اما 
از زمــان تحکیم همکاری های انرژی با ایران، 
بهبود پیدا کرده است. ونزوئال در مارس، ۶۹۷ 
هــزار بشــکه در روز نفت تولید کــرد که ۳۳ 
درصد در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
بهبود داشــت. نیکالس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال، رســاندن تولید به دو میلیون بشکه در 
روز در ســال ۲۰۲۲ را هدف گرفته است و اگر 
چه این هدف غیرواقع گرایانه به نظر می رســد 
اما تحلیلگران انتظار دارند تولید ونزوئال امسال 
باالتر از سال ۲۰۲۱ باشد. آخرین محموله ایران 
هفته گذشته همزمان با سفر جواد اوجی، وزیر 
نفت به کاراکاس به منظور امضای قراردادهای 

انرژی میان دو کشور، رسید.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، کشــتی "دریا" 
حامل دو میلیون بشــکه میعانات پارس جنوبی 
در حال حاضر در سواحل ونزوئال منتظر دستور 
برای تخلیه بار خود اســت. این نفت توســط 
شــرکت "نفت ایران اینترترید" که وابسته به 
شرکت ملی نفت ایران است، ارسال شده است.

حذف گاز روسیه ۲۱۴ میلیارد 
دالر برای اروپا گران تر تمام 

می شود

یــک گزارش جدیــد نشــان داد برنامه فعلی 
اتحادیــه اروپــا برای حذف وابســتگی به گاز 
روسیه از طریق استفاده از منابع دیگر، حداکثر 
۲۱۴ میلیارد دالر بیشــتر از برنامه ریزی اولیه 

هزینه خواهد داشت.
با عنوان "توانمندسازی  اروپا  برنامه کمیسیون 
دوباره اتحادیــه اروپا"، برای بــی نیاز کردن 
اروپا از ســوختهای فسیلی روسیه پیش از سال 
۲۰۳۰، شامل متنوع سازی تأمین گاز، سرعت 
بخشیدن به تولید گازهای تجدیدپذیر، افزایش 
تولید برق از تجدیدپذیرها و اســتفاده از منابع 
دیگــری بجــز گاز در گرمایــش و تولید برق 
است. طبق اعالم کمیســیون اروپا، تمهیدات 
مذکور، تقاضای اتحادیه اروپا برای گاز روسیه 
را به میزان دو ســوم پیش از پایان سال ۲۰۲۲ 

کاهش می دهد.
بنا بر گزارش اندیشکده اقلیمی "امبر اند گلوبال 
ویتنس"، برنامه فعلی اتحادیه اروپا برای استفاده 
از گاز، به دلیل قیمت باالی گاز، ممکن اســت 
۲۶۴ میلیارد دالر )۲۵۰ میلیارد یورو( به هزینه 
انرژی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰ اضافه کند. 
این برنامه تنهــا هزینه را به میزان ۴۹ میلیارد 
دالر )۴۷ میلیــارد یورو( کاهــش می دهد که 
همچنان ۲۱۴ میلیارد دالر )۲۰۳ میلیارد یورو( 
باالتر از پیش بینی اولیه کمیسیون خواهد بود. 
و در حالی که برنامه کمیســیون اروپا کاهش 
وابستگی به واردات گاز روسیه را هدف گرفته 
است، اروپا همچنان شدیداً متکی به گاز خواهد 
بود کــه این منطقه را در معــرض ۳۴ میلیارد 
یورو افزایش هزینه بر اساس پیش بینی قیمت 
۲۰۳۰، یا ۲۰۳ میلیــارد یورو افزایش هزینه بر 

اساس قیمت فعلی گاز، قرار می دهد.

کارشــناس حوزه بین الملل انرژی گفت: 
شــاید به لحاظ استراتژیک نقطه مهم تر 
این باشــد کــه نفت ونزوئــال می تواند 
مشــکل خیلی از نقــاط بحرانی انرژی 
دنیا را با مختصر تزریق ســرمایه گذاری 
و اعمال مدیریت صحیح و جلوگیری از 
بی ثباتی حل کند، به این ترتیب جایگاه 
ایران در بازار انــرژی محکم تر و اعتبار 

باالتری خواهد داشت.
صباح زنگنــه در گفت وگو با ایلنا، درباره 
مناســبات و همکاری های نفتی ایران و 
ونزوئال اظهار داشت: کشور ونزوئال دارای 
عظیم ترین ذخایر نفت در جهان اســت، 
امــا این ذخایر نیازمند ســرمایه گذاری، 
تکنولــوژی و زنجیره کامل تــر تولید و 
بازاریابی اســت، نفت ســنگین ونزوئال 
بــه لحاظ ارزش قیمتی از نفت ســبک 
کمتر اســت و نیازمند فرآوری اســت. 
از ســوی دیگر مردم این کشور نیازمند 
سوخت هستند که باید از پاالیشگاه هایی 
حاصل شــود که مشــکل فرسودگی، 
مدیریت و مــواد افزودنی دارند، بنابراین 
به لحاظ اســتخراج، فرآوری، صادرات و 
دارند،  و مدیریت مشکل  سرمایه گذاری 
ایــران در برخی از ایــن زمینه ها حرف 
اول را می زنــد و می تواند در رفع برخی 

کمبودهای این کشور نقش ایفا کند.
وی افزود: ایران از نظر تکنولوژی و فنون 
اســتخراج و پاالیش تجربه های خوبی 
دارد، از نظــر تأمین برخــی افزودنی ها 
دســت ایران باز است که کمک می کند 
چرخه حداقلی این صنعت در ونزوئال به 
حرکت دربیاید و نیامندی اولیه مردم این 

کشور را هم تأمین کند، البته بازاری هم 
برای ایران ایجاد می شود.

انرژی  بین الملل  کارشــناس حوزه  این 
گفت: شــاید به لحاظ استراتژیک نقطه 
مهم تر این باشد که نفت ونزوئال می تواند 
مشکل خیلی از نقاط بحرانی انرژی دنیا 
را بــا مختصر تزریق ســرمایه گذاری و 
اعمال مدیریت صحیــح و جلوگیری از 
بی ثباتی حل کند، به این ترتیب جایگاه 
ایران در بازار انــرژی محکم تر و اعتبار 

باالتری خواهد داشت.
وی تاکید کرد: گرچه کشــورهایی مثل 
چین هم عالقمند هستند که در این بازار 
حاضر شود و برخی کمبودهای ونزوئال 
را در حوزه توســعه تولید انرژی برطرف 
کند، درواقع با این هدف که محصوالت 
نفتی ونزوئال را با تخفیف و قیمت پایین 
خریداری کند و محصوالت خود را روانه 

بازار این کشور کند.

علــی اصغر زرگر نیز در این خصوص به 
ایلنا گفت: هر دو کشور ایران و ونزوئال 
فروش، جذب سرمایه گذاری  تحریم  در 
خارجی به ســر می برند، در حالی که هر 
دو عضو اوپک بوده و از منابع غنی نفت 
برخوردارنــد، بنابراین می توانند به لحاظ 
سیاســت های نفتی شباهت هایی به هم 

داشته باشند.
وی افزود: اکنون کرونا فروکش کرده و 
کشورها در جهت بازسازی صنایع تولیدی 
و سرمایه گذاری حرکت کرده اند، بنابراین 
تقاضا برای نفــت افزایش خواهد یافت، 
عالوه بر اینها عاقبــت بحران اوکراین 
مشخص نیست و تحریم هایی که علیه 
روسیه وضع شده موجب شده کشورهایی 
مثل ایران و ونزوئال بیشتر بتوانند به هم 

نزدیک شده و همفکری کنند.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: در 
این اوضاع که تقاضا برای نفت افزایش 

پیدا کرده امریکا هم به نوعی چشم خود 
را بــه روی فعالیت های نفتــی ایران و 
ونزوئال بخصوص در حوزه صادرات بسته 
است، تا این کشــورها علیرغم تحریم 
بتونند نفت خود را بفروشند و تاحدی به 
تقاضای جهانی پاســخ دهند و در نتیجه 
از قیمت باالی نفت نیز جلوگیری شود.

وی بیان داشــت: در شرایط کنونی بازار 
نفت ارتباط ایران و ونزوئال جنبه مثبتی 
زیادی برای هماهنگی های بعدی دارد، 
در این شــرایط ایــران می تواند از توان 
خود در برنامه های کشــف و استخراج 
نفت ونزوئال شرکت کند، همانگونه که 
قباًل هم زمانی که این کشور در بحران 
بود نفت پاالیشی ما به این کشور رسید. 
درواقع چنانچــه ایران در زمینه پاالیش 
نفت به این کشــور کمــک کند تا نفت 
بیشتری از ونزوئال صادر شود به نفع هر 
دو کشور بوده و یک بازی برد-برد است، 
زیرا احتمااًل ونزوئال هم بتواند در اوپک و 
خارج از آن از کارت خودش استفاده کند 
و کمک کند که مشتری پیدا کرده و نفت 

خود را بفروش برساند
زرگــر ادامه داد: در اوضاعی که تقاضای 
نفت روزافزون اســت همکاری ایران و 
ونزوئال می تواند حائز اهمیت باشــد و نه 
تنها در جهت ســرمایه گذاری و کمک 
فنی، در جهــت بازاریابی و فروش نفت 
نیز اهمیت دارد. بعبارت دیگر باتوجه به 
شباهت تحریمی و سیاســی دو کشور 
و ماهیت ضد اســتکباری هر دو ارتباط 
نفتی دو کشور رات به اهداف مدنظرشان 

نزدیک تر خواهد کرد.

دور تنِد دور زدِن تحریم
بازی دو سر برد تهران-کاراکاس در بازار پرتقاضای نفت

وزیر نفت:

آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱

وزیر نفت گفت: بر اســاس سیاست های 
اصولــی و کالن دولت، اولویت ما تکمیل 
پروژه های نیمه تمام خواهد بود. همســو با 
این موضوع تالشــمان این است ۴۸ طرح 
کالن و اولویــت داِر نیمه تمــام در صنعت 
نفت را تا پایان امســال با سرمایه گذاری 
۱۳ میلیــارد دالر تکمیل و به بهره برداری 
برســانیم و در همین سال عملیات اجرایی 
۲۵ طرح عظیم با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد 
دالر را آغاز کنیم.جواد اوجی، دیروز در آیین 
بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی، با بیان اینکه در 
۹ ماه نخســت استقرار دولت سیزدهم این 
وزارتخانه موفق شــده است با بهره گیری 
از تــوان هلدینگ هــای بــزرگ نفتی و 
پتروشیمی، ظرفیت مالی بانک ها همچنین 
مذاکره با شــرکت های معتبــر بین المللی 
بیش از ۵۰ قــرارداد و تفاهم نامه به ارزش 
بیــش از ۱۶ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون دالر 
امضا کند، اظهار کرد: اولویت این پروژه ها 
شامل توســعه میدان های مشترک نفت و 
گاز، جمع آوری گازهای مشــعل، توســعه 
زنجیره ارزش پاالیشگاهی و نیز بهره گیری 
از توان شرکت های دانش بنیان و سازندگان 
داخلی بوده اســت.وی با بیــان اینکه این 
طرح ها شــاخص هایی چون افزایش تولید 
نفت و گاز از میدان های مشــترک، تأمین 
امنیت انرژی کشــور، اســتفاده از ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیان، ایجاد اشــتغال 
و تکمیــل زنجیــره ارزش اولویت بندی و 
انتخاب شده اند، گفت: در بخش باالدست 
صنعت نفت مانند توسعه میدان های نفت و 
گاز و در بخش پایین دست این صنعت مانند 
خطوط انتقال گاز، طرح های پتروشیمی و 
احداث پتروپاالیشگاه های جدید با استفاده 
از امتیــاز تنفس خــوراک خواهد بود.وزیر 
نفت به موضوع تحریم اشاره و اظهار کرد: 
مقابله با تحریم ها و دیپلماسی قوی انرژی 
از اولویت های وزارت نفت است، در شرایط 
کنونی، صنعت نفت ایــران در خط مقدم 
نبرد اقتصادی و مقابله با دشمنان قرار دارد.

اوجی با بیان اینکه این نمایشگاه، جلوه ای 
از توانمنــدی و اقتدار جمهوری اســالمی 
ایران در شرایط کنونی است، افزود: اینکه با 
وجود استمرار تحریم ها، ظرفیت های داخلی 
در همه زمینه ها از جمله ساخت تجهیزات، 
طراحی و مهندسی و پیمانکاری و اجرا در 
حال رشد هســتند و امیدوارانه برای آینده 

برنامه ریزی می کنند، نشــان از شکســت 
سیاســت تحریم هاســت. وی با تأکید بر 
توسعه صنعت  نتوانســته  اینکه تحریم ها 
نفــت و صادراتمان را متوقــف کند، ادامه 
داد: ما ابتکار عمل را به دســت گرفته ایم و 
توانستیم بازارهای خود را متنوع و صادرات 
نفت را افزایش دهیــم و کانال های مالی 
خود را تســهیل کرده ایم که سبب جهش 
خیره کننده ای در وصول درآمدهای ما بوده 
اســت. به گفته وزیر نفت، وزارت نفت به 
اذعان دســتگاه هایی چون سازمان برنامه 
و بودجــه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، 
موفق به ایفای کامــل تعهدات و تکالیف 
درآمدی خــود باالخص در زمینه صادرات 
نفت و میعانات گازی در بودجه سال ۱۴۰۰ 

شده است.
جلوه ای از دیپلماسی انرژی در نمایشگاه نفت ��

اوجــی حضــور ۴۴ شــرکت خارجی در 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی را 
جلوه ای از اهمیت و اولویت بحث دیپلماسی 
انرژی و تعامالت خارجی برای این صنعت 
دانست و گفت: ما با فعال کردن دیپلماسی 
انرژی، برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
به خصوص از کشورهای دوست هم اقدام 
کرده ایم و قراردادها و تفاهم نامه های مهمی 
هم در این خصوص امضا کرده ایم.وی ادامه 
داد: با توجه به نیاز سنگین صنعت نفت به 
سرمایه گذاری، ما از تمامی سرمایه گذاران 
کشورهای همســو در بخش های مختلف 
صنعــت نفت ایــران اســتقبال می کنیم. 
ســرمایه گذاران خوب می دانند که با توجه 
به بحران انرژی جهان و افزایش چشمگیر 
تقاضای انــرژی، ســرمایه گذاری در این 
بخش چقدر سودآور خواهد بود.وزیر نفت 
با بیان اینکه خوشــبختانه با دیپلماســی 

فعــال انرژی در ماه های گذشــته فروش 
نفــت افزایش و وصــول درآمدهای آن با 
تحریم کنندگان  بیشتر  سخت گیری  وجود 
صورت گرفته است، تصریح کرد: همچنین 
بازگشت ایران به مســیر تبادالت انرژی 
منطقه از طریق احیای ســوآپ گاز، یافتن 
بازارهای جدید بــرای نفت و فرآورده های 
نفتــی و محصوالت پتروشــیمی و صدور 
خدمات فنی مهندســی فراهم شده است.

اوجی با تأکید بــر اینکه همکاری مؤثر با 
کشــورهایی که پیش از این، ظرفیت های 
آنهــا مورد توجــه قرار نداشــت، از جمله 
کشــورهای آمریکای التین، فرصت های 
فوق العــاده ای را در اختیــار صنعت نفت 
و اقتصــاد ملی ما قرار داده اســت، افزود: 
برای نخســتین بار آرزوی چند ده ســاله 
کارشناســان صنعت نفت برای در اختیار 
فراسرزمینی  پاالیشگاه های  سهام  گرفتن 
از طریق دیپلماســی فعال انرژی محقق 
شده و بازارهای جدید و جذابی برای نفت 
و میعانات و فرآورده های نفتی ایران حاصل 
شده که در این زمینه به توفیق های بزرگی 
دست پیدا کرده ایم که نشان دهنده اهتمام 
وزارت نفت بر استفاده از تمامی ظرفیت های 
موجود در دنیا است.وی در پایان با قدردانی 
از تمــام دســت اندرکاران برگــزاری این 
نمایشگاه و شرکت های حاضر و همچنین 
یاری همــه نهادها به خصــوص مجلس 
شــورای اســالمی تأکید کــرد: هر زمان 
صنعت نفت در ایران بــه حرکت دربیاید، 
چرخ همه صنایع، کارخانه ها و اقتصاد ملی 
بــه حرکت درخواهد آمد و بــرای جوانان 
اشتغال و برای متخصصان فرصت بالندگی 
و رشد ایجاد خواهد کرد. وزیر نفت با تبیین 
مهم ترین اقدام های وزارت نفت در دولت 

ســیزدهم بر ضرورت ســرمایه گذاری در 
صنعت نفت تأکید کرد و گفت: با توجه به 
نیاز سنگین صنعت نفت به سرمایه گذاری، 
از همه ســرمایه گذاران استقبال می کنیم. 
ســرمایه گذاران خوب می دانند که با توجه 
به بحران انرژی، ســرمایه گذاری در این 
بخش چقدر سودآور خواهد بود. وزیر نفت 
با بیان اینکه نمایشگاه صنعت نفت ایران 
میثاق ساالنه و محل تعامل و جمع شدن 
فعاالن داخلی و خارجــی در صنعت نفت 
ایران و یکی از نمایشگاه های بزرگ صنعت 
نفت جهان است، اظهار کرد: صنعت نفت 
ایرانی، صادرات جهانی  تولید  دانش بنیان، 
به عنوان شــعار بیست وششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز و پاالیش و پتروشیمی 
بسیار الهام بخش است. اوجی با بیان اینکه 
دانش بنیــان کردن صنعت نفت و توجه به 
ســاخت داخل، اولویت اصلی وزارت نفت 
در شــرایط کنونی به شــمار می رود که در 
کل جهان هم چنین اســت و صنعت نفت 
جهان محل توسعه بسیاری از فناوری های 
نو است، گفت: حضور ۲۳ دانشگاه و مرکز 
پژوهشی، بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان، 
استارت آپ ها و پارک فناوری و شهرک های 
علمی تحقیقاتی در این نمایشــگاه، نشانه 
جدیــت وزارت نفت در این زمینه اســت.

وی با بیان اینکه انتخاب شــعار ســال از 
ســوی مقام معظم رهبری بــه نام تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین نیز مسئولیت ما را 
در این زمینه بیشتر کرده است، تاکید کرد: 
رویکرد مــا در دانش بنیان کردن صنعت 
نفــت و توجه به ســاخت داخل به هیچ 
عنوان شعاری نیست، وزارت نفت برنامه 
و احکام مورد نیاز برای تولید دانش بنیان 
و ایجاد اشــتغال در صنعــت نفت را با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تهیه و تنظیم کرده اســت که 
ان شــاءاهلل به زودی بــه تصویب هیئت 
وزیران می رســد.وزیر نفت با بیان اینکه 
در قالب این برنامه، اقدام های وســیعی 
برای افزایش تولیــد، دانش بنیان کردن 
صنعت نفت و افزایش اشتغال در دستور 
کار وزارت نفت قرار گرفته اســت، گفت: 
دومین اقدام در دانش بنیان کردن صنعت 
نفت و توجه به ســاخت داخل را انتشار 
فراخوانی برای مشــارکت شــرکت های 
اولویت دار  زمینه هــای  در  دانش بنیــان 
صنعت نفت در ماه هــای ابتدایی دولت 

سیزدهم است.
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۱۰
راه و مسکن

نگاه روز

شیوه دریافت انواع تسهیالت بانکی؛

شرایط دریافت وام خودرو 

افراد می توانند برای دریافت تسهیالت وام خودرو از 
طریق بانک ها یا شــرکت های لیزینگ و خودروساز 
اقدام کنند. شــرایط دریافــت وام از هر یک از این 
نهادها به تبع متفاوت اســت و الزامات خاص خود 
را دارد. اما تنها در صورتی که تصمیم گرفته باشــید 
از یکی از شــرکت های خودروسازی ایرانی ماشین 

بخرید این وام به شما تعلق می گیرد.
؛ وام خودرو یکی از انواع وام های بانکی اســت که 
ساالنه مورد استقبال زیادی واقع می شود و با توجه 
به افزایش قیمت خودرو در ســال اخیر بسیاری از 
مردم برای دریافت این وام درخواست داده اند. اما این 
وام همچون سایر وام های بانکی الزاماتی دارد که در 

ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
دریافت تســهیالت وام خودرو از بانک های دولتی 
و خصوصــی تنهــا بــرای خرید از شــرکت های 
خودروســازی ایرانی امکانپذیر است و برای خرید 
خودروهای خارجی تسهیالتی به افراد ارائه نمی شود.

 امــا در این میان اعتبار مشــتری نــزد بانک اهمیت 
فراوانــی برای دریافــت ایــن وام دارد. به طوری که 
اولویت بندی برای دریافت تسهیالت خودرو بر حسب 
این اعتبار است. شغل و مبلغ واریزی فیش حقوقی افراد 
و وضعیت موجودی حســاب متقاضی نیز برای بانک 
اهمیت بســیاری دارد. عالوه بر داشتن ۱۸ سال تمام 
برای ثبت نام این وام، متقاضی وام نباید ســابقه چک 
برگشتی یا تسهیالت معوقه در سیستم بانکی کل کشور 
داشته باشــد. همچنین عالوه بر میزان مبلغ واریزی 
فیش حقوقی متقاضی وام، میزان حقوق دریافتی ضامن 
یا ضامنان باید نشان دهد که متقاضی توان بازپرداخت 
اقســاط تسهیالت را دارد. شــرایط گرفتن تسهیالت 
وام خــودرو در انواع بانک ها با شــرکت های لیزینگ 
و خودروســاز با یکدیگر متفاوت اســت. در بانک های 
دولتی و خصوصی تنها در بحث ضمانت سخت گیرانه 
عمل می شــود اما با گرفتن تسهیالت از شرکت های 
لیزینگ و خودروساز سند خودروی متقاضی وام تا پایان 
اقساط وام در رهن شرکت فروشنده باقی می ماند. برای 
دریافت وام خرید خودرو بــه یک الی چند ضامن که 
کارمند رســمی یا مشتری تأییدشــده بانک مورد نظر 
هستند، نیاز اســت. اما نکته مهم این است که پس از 
طی کردن مراحل احراز صالحیــت دریافت وام مبلغ 
مورد نظر نهایتاً در وجه و نام گروه خودروســاز صادر 
می شــود نه متقاضی وام. مبلغ این وام از ۱۵۰ میلیون 
ریال تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال است. محاسبه اقساط 
وام خودرو به این شکل است که بازپرداخت آن معمواًل 
در ۳۶ ماه یا ســه سال صورت می گیرد. متقاضی برای 
دریافت این وام باید حســاب قرض الحسنه ای داشته 
باشد که برای تسهیل روند دریافت وام بهتر است بین 
سه تا شش ماه و گاهی یک سال از زمان افتتاح حساب 
قرض الحسنه فرد گذشته باشد.بهتر است برای اطالع از 
مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیالت وام خودرو به 
بانک یا شرکت لیزینگ و خودروساز مورد نظر مراجعه 
شــود اما به طور کلی مدارک موردنیاز برای وام خودرو 
عبار است از اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه، اصل 
و کپی کارت ملی متقاضی به همراه اصل و کپی کارت 
ملی ضامن یا ضامنان، گواهی اشــتغال به کار یا فیش 
حقوقی متقاضی، معرفی ضامنی که مورد قبول بانک 
باشد، اصل و کپی فیش حقوقی ضامن یا ضامنان، یک 
قطعه عکس از متقاضــی، پیش فاکتور خرید خودرو از 
یکی از نمایندگی های مجاز داخل کشور، سه عدد تمبر 
مالیاتی و اصل و کپی اسناد مالکیت، کارت و بیمه نامه 

خودرو با امضای نمایندگی فروش خودرو.

خرید عرصه مسکن مهر برای متقاضیان 
خودمالکی اجباری است

مدیرعامل شــرکت عمران پرند گفــت: خرید عرصه 
مسکن مهر تنها برای متقاضیان خود مالکی که واحد 
مســکن مهر را خریداری کرده اند اجباری است.آقای 
محســن وطن خواهی گفت: خریــد عرصه تنها برای 
کسانی که مســکن مهر را خریداری کرده اند اجباری 
اســت و هیچ اجباری برای افرادی که از ابتدا مسکن 
مهر را به نــام خود خریداری کردنــد نیازی به خرید 
عرصه نیســت.به گفته مدیرعامل شرکت عمران پرند 
پیامک برای متقاضیانی که مســکن مهر را خریده اند 
ارســال شده وبرای این متقاضیان هم تخفیف های را 
در نظر گرفته ایم. با توجه به قوانینی که مجلس در این 
رابطه مصوب کرده، قیمت عرصه مسکن مهر به قیمت 
روز کارشناسی می شود.پیش از این برخی از متقاضیان 
مســکن مهر پرند اطالع داده بودند که پیامک خرید 
اجباری عرصه مسکن مهر برای آنها ارسال شده است 
که شــرکت عمران شــهرهای جدید اعالم کرده این 
خرید اجباری نیســت و در صورت محرز شدن ارسال 
پیامک اجباری به متقاضیان مسکن مهر با آنها برخورد 

خواهد شد.

خربخوان

عضو کمیسیون صنایع و معادن:

واردات خودرو به دست 
خودروسازان می افتد؟

پس از کش و قوس های فــراوان باالخره هفته 
گذشته قانون واردات خودرو به تصویب رسید. با 
این حال هنوز روند کار به طور کامل مشــخص 
نیســت و در این میان برخی اخبار حاکی از این 
اســت که تنها به خودروسازان اجازه واردات داده 
می شــود. لطف اهلل ســیاه کلی، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن در این مورد گفت: اینگونه نیست 
که فقط بخــش دولتی بتواند خودرو وارد کند. به 
ازای ارزی که از صادرات محصوالت خودرویی به 
دست می آید، می توانیم واردات داشته باشیم. اما 
وارد کننده شرایطی دارد که مقررات آن را وزارت 

صمت اعالم خواهد کرد.
لطف اهلل ســیاه کلی، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن در مورد افــراد و ارگان هایی که می توانند 
واردات خــودرو انجام دهند، بیــان کرد: اینگونه 
نیست که فقط بخش دولتی می تواند خودرو وارد 
کنــد. به ازای ارزی کــه از صادرات محصوالت 
خودرویی به دســت می آید ما می توانیم واردات 
داشــته باشیم. اما وارد کننده شــرایطی دارد که 

مقررات آن را وزارت صمت اعالم خواهد کرد.
او در ادامه توضیح داد: اینگونه نیســت کســی 
که قطعه صادر می کنــد، بتواند خودرو وارد کند. 
به ازای فروش قطعات خــودرو و لوازم می توان 
خودرو وارد کرد. این منبع تأمین ارز خودرو است، 
نه اینکه کسی که صادر کند می تواند وارد کننده 
هم باشد.نماینده مردم قزوین در مجلس شورای 
اســالمی در ادامه بیان کــرد: وارد کننده دارای 
یک مختصاتی است و خودرویی که وارد می کند 
باید دارای خدمات پس از فروش بوده و گارانتی 
داشته باشد. اما خودروساز نمی تواند در کار واردات 
ورود پیدا کند. بدون شــک بخش خصوصی هم 
می توانــد وارد این امر شــود و در نهایت وزارت 
صمت مشــخص می کند چه کســانی می توانند 

خودرو وارد کنند.

نرخ خودروهای وارداتی از ۷۰۰ میلیون 
تا ۱.۴ میلیارد تومان خواهد بود

مهر: دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه 

تعرفه واردات خودرو مانند گذشــته است، گفت: 
با در نظر گرفتــن قیمت اصلی خودرو و مجموع 
حقوق ورودی، خودروها بین ۷۰۰ میلیون تا ۱.۴ 

میلیارد تومان خواهد بود.
مهدی دادفر، در مورد ســازوکار واردات خودرو، 
اظهار کرد: تعرفه در نظر گرفته شده برای واردات 
خودرو همانند گذشــته به ترتیب ۵۵ درصد، ۷۵ 
درصــد و ۹۵ درصد اســت. بنابرایــن با در نظر 
گرفتن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و مجموع 
حقــوق ورودی با نرخ ارز نیما، می توان گفت که 
خودروهای وارداتی از ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد 

و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خواهند داشت.
وی ادامــه داد: به نظر می رســد ســقف قیمت 
خودروهــای وارداتــی ۲۰ هــزار دالر و حجم 
موتور نیز ۲۵۰۰ ســی سی باشــد. دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو افزود: واردات خودرو از نظر 
تزریق محصول به بازار، می تواند بخشــی از نیاز 
را پاســخ دهد. منتهی نکته این اســت که نباید 
واردات به صورت انحصاری در اختیار خودروساز 
و یا قطعه ساز قرار گیرد باید شرایطی فراهم شود 
که واردات برای همه تســهیل شود. وی با بیان 
اینکه خودروی خارجی رقیــب خودروی داخلی 
نیست، گفت: با توجه به وضعیت کیفیت و قیمت 
خودروهای داخلــی، نمی توان گفت که خودروی 
خارجی رقیبی برای خودروی داخلی است، اما در 
صورت بهبود سیاست ها می توان امیدوار بود که 
خودروســازان با پذیرش فضای رقابتی نسبت به 
افزایــش کیفیت و کاهش هزینه های تولید اقدام 

کنند و خودروهای اقتصادی روانه بازار کنند.

 باالخــره پس از ۴ ســال توقف واردات 
خودرو، قرار اســت به زودی خودروهای 
ســواری وارد کشور شــوند؛ آن هم در 
شرایطی که از زمان مطرح شدن موضوع 
آزادســازی واردات خودرو در مجلس تا 
آزاد شــدن آن، بارهــا و بارها این طرح 
به شــورای نگهبان رفــت و به دالیلی 
از جملــه مخالفت هیــات عالی نظارت 
بر سیاســت های کل نظــام، به مجلس 
بازگشت. با این وجود باالخره در روزهای 
گذشته وزیر صمت، خبر آزادسازی واردات 
خودرو را به طور رســمی اعــالم کرد. 
ســید رضا فاطمی امین چهارشنبه هفته 
گذشته خبر داد که جزییات، چگونگی و 
روش های واردات خودرو در آیین نامه ای 
که هم اکنون در مراحل تصویب قرار دارد، 

مشخص شده است.
به گفته وی، در شــرایط کنونی با توجه 
به این کــه تولید خودرو بســیار کمتر از 
تقاضای بازار اســت، واردات برای تنظیم 
و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری اســت. 
در آیین نامه پیشنهادی واردات خودرو، به 
انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت 

خودرو توجه ویژه ای شده است.
بر همین اســاس، گفته می شــود امروز 
پیش نویس طرح واردات خودرو نهایی و 
فردا برای تصویب به هیتت دولت ارسال 

خواهد شد.
در شرایطی قرار اســت واردات خودرو از 
ســر گرفته شــود که از اردیبهشت سال 
۹۷ به دلیل خــروج آمریکا از برجام و از 
ســرگیری تحریم های یک جانبه آمریکا، 
دولــت وقت تصمیم به محــدود کردن 
واردات برخی کاالها کرد که خودرو هم 
یکی از آن ها بود. در واقع به سبب اعمال 
تحریم ها، فروش نفت و به تبع آن منابع 
ارزی کشــور کاهش یافت و دولت برای 
مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو را 
ممنوع کرد؛ به طوری که با توقف رسمی 
ثبت سفارش، در این چهار سال خودروی 

جدید خارجی وارد ایران نشد.
افزایش عجیب قیمت خودرو در بازار

در حالی قرار اســت فضا بــرای واردات 
خودروهــای خارجی باز شــود که بازار 
خودرو کشــور در هفته هــای اخیر روند 
به شدت افزایشــی را سپری می کند، به 
طوری که پراید، ارزان ترین خودرو کشور 
رنگ ۲۰۸ میلیون تومان را به خود دیده 

است.
گزارش ها نشــان می دهد کــه در بازار 

خودروهای خارجی نیز شــاهد رشد چند 
ده میلیونــی برخی خودروهــا از ابتدای 
اردیبهشــت تاکنون بوده ایم؛ تا جایی که 
برای نمونه خودرو جک جی ۴ با رشــد 
۲۳ میلیون تومانی روبه رو شــده اســت. 
همچنین هایما S۵ ۶ ســرعته اتوماتیک 
رشــدی در حدود ۷۰ میلیــون تومان را 
تجربه کرده است. در عین حال، ام وی ام 
۳۱۵ هاچ بک پالس با افزایش ۲۵ میلیون 

تومان مواجه شده است.
خالء ۵۰۰ هزار خودرویی در بازار ��

بنا به گفته رییس کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس، در حال حاضر خالء ۵۰۰ 
هزارخودرویی در بازار احســاس می شود 

که با واردات، فضا رقابتی می شود.
بر همین اساس، عزت اهلل اکبری تاالرپشتی 
اعالم کرد: با بررســی کمیســیون های 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 
شد دولت خودروهایی را که کم مصرف و 

ایمن هستند، بدون سقف وارد کند.
بــه گفته او، تــا امروز از خودروســازان 
حمایت هایی شده است که طبق فرموده 
مقام معظم رهبری نباید سوءاستفاده کنند 
و باید ساختار دو خودروساز اصالح شود. 
مثاًل دولت به جای سهامداری و دخالت، 
باید ناظر باشــد. اکبری همچنین درباره 
مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات 
۷۰ هزار خودرو نیز عنــوان کرد: اول، با 
فرمایشات رهبری کاًل مصوبه اصالح شد 
و ایــن اختیار را به دولــت دادیم تا برای 
عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم 
کند، واردات خــودرو را انجام دهد. دوم، 
ماده ۴ آن که مربوط به صادرات قطعه و 
واردات خودرو بود، حذف شد.وی متذکر 
شــد: آیین نامه واردات خودرو به دســت 
دولت تهیه می شود و دولت شرایط را باید 

برای واردات آماده کند.
رد رسمی یک شایعه ��

پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات 

وزیــران خبر داد و اعــالم کرد که هفته 
پیــش رو این مصوبه نهایــی و جزییات، 
چگونگــی و روش هــای واردات خودرو 
اعالم خواهد شــد، اخبــاری به ویژه در 
شبکه های مجازی منتشر شد که حکایت 
از تعیین سقف قیمتی و حجم موتور برای 
خودروهای وارداتی به عنوان محدودیت 
داشــت.در فضای مجازی اخباری منتشر 
شــد مبنی بر اینکه واردات خودرو با دو 
شــرط ســقف قیمت خودرو ۷۰۰۰ دالر 
و حجم موتور ۱۰۰۰ سی ســی آزاد شده 

است.
بــه دنبال این شــایعه، جالل رشــیدی 
کوچی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: 
باالخره گام اول برداشــته شد و واردات 
خــودرو آزاد شــد. در تنظیــم آئین نامه 
واردات خــودرو با تکیه بر کلمه خودروی 
اقتصادی دو شــرط در نظر گرفته شده؛ 
ســقف قیمت ۷۰۰۰ دالر و حجم موتور 
۱۰۰۰ سی ســی. اگر وزیــر صمت این 
توهین آشــکار به مردم ایران را اصالح 
نکند، قطعاً منتظر اســتیضاح باشد.اما در 
واکنش به این شــایعه، معــاون حقوقی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در صفحه 
شخصی خود، این محدودیت ها را برای 
واردات خودرو شــایعه خوانده و تکذیب 
کرد.محمد جواد حاجی حسینی اعالم کرد: 
آیین نامه مصوبه هیات دولت در خصوص 
لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت 
صمت با استفاده از دیدگاه های تخصصی 
و کارشناســی در دســت اقدام اســت و 
شایعات منتشر شده در رابطه با محدودیت 

قیمت و حجم موتور صحت ندارد.
واردات خودرو در چارچوب سیاست های  ��

ارزی بانک مرکزی
مصطفــی قمــری وفا مدیــرکل روابط 
عمومی بانک مرکــزی نیز در توئیتی در 
فضای مجازی با عنوان اجرایی شــدن 
مصوبــه آزادســازی واردات خــودرو در 
چارچوب سیاست های ارزی و سقف های 

تعیین شده از سوی بانک مرکزی اعالم 
کرد که مصوبه آزاد سازی واردات خودرو 
در چارچوب ضوابط، سیاســت های ارزی 
و سقف های تعیین شــده از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجرایی 
خواهد شــد.وی همچنین بیان داشــت: 
با  ارزی  هماهنگی کامل سیاســت های 
سیاســت های ارزی در برنامه اصالحات 
ســاختاری اقتصاد، یک اصل مورد وفاق 

دولت سیزدهم است.
در آستانه سقوط قیمت خودرو؟ ��

در ایــن شــرایط، معاون وزیــر صنعت 
پیش بینی کرده اســت کــه در صورت 
آزادســازی واردات خودرو، قیمت ها آرام 
آرام به آن حد عقالنی که مشتری انتظار 
نزدیک تر شــود. منوچهر منطقی،  دارد، 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
در یک برنامــه تلویزیونی درباره مصوبه 
آزادسازی واردات خودرو گفت: در مصوبه 
جدید که تنظیم شده عالوه بر دو دهک 
باال، دهک پایین هم در نظر گرفته شده 
است. به طور مثال تعرفه پایین تری برای 

دهک پایین گذاشتند.
به اعتقاد وی، اگر عرضه و تقاضا متعادل 
شــود قطعاً روی قیمت اثر خواهد داشت 
و پیش بینی ما این اســت که با شــروع 
واردات و ادامــه آن، قیمت ها آرام آرام به 
آن حد عقالنی که مشــتری انتظار دارد، 
نزدیک تر شود.مهدی رادفر، دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو نیز در خصوص تأثیر 
واردات خودرو بر قیمــت بازار نیز گفت: 
به نظر می رسد از همان ماه اول ما شاهد 
کاهش قیمت ها باشــیم چرا که واردات 
خودرو شوک به بازار وارد می کند.به اعتقاد 
وی، با توجه به قیمت خودروهای وارداتی 

در آینده بازار به ثبات خواهد رسید.
رادفر تاکید کرد: به نظر می رســد اولین 
خودروهــای وارداتی اواخر شــهریورماه 
راهی بازار شوند، چراکه تجربه ثبات کرده 
است تا اجرایی شدن این گونه مصوبات 

تعلل های بسیاری صورت می گیرد.
اتحادیــه  رئیــس  موتمنــی،  ســعید 
نمایشگاه داران نیز پیش بینی کرد: همزمان 
با ورود نخستین سری خودروهای وارداتی 
به کشور که احتمااًل از ۲ ماه آینده اتفاق 

بیفتد، قیمت ها شکسته خواهد شد.
به گفته وی، امروز خودروهای خارجی در 
کشور با سه برابر قیمت های جهانی معامله 
می شوند و این قیمت ها برای خودروهای 
کارکرده و دســت دوم به مراتب بیشــتر 
اســت. بنابراین ورود خودروهای خارجی 
در ادامــه به کاهش قیمــت خودروهای 

مونتاژی و داخلی خواهد انجامید.

پایان توقف واردات خودروهای خارجی

بازار خودرو در آستانه سقوط؟!
هانا پاکمند
روزنامه نگار

آغاز فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو
طبق اعــالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سامانه یکپارچه فروش خودرو از ۱۲ ظهر روز  
یکشنبه ۲۵ اردیبهشــت  با یک هفته تأخیر 
نســبت به اعالم ابتدایی وزیر صمت، با هدف 
ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادالنه تر برای 
همه خودروهــای تولیدی، آغاز به کار خواهد 
کرد؛ طی امروز و فردا متقاضیان قادر خواهند 
بود از بخشــنامه های مختلف فروش خودرو 
که از ســوی تمامی شرکت های خودروسازی 
ارائه شده است، مطلع شوند و از روز سه شنبه 
۲۷ اردیبهشــت ماه، امکان ثبت نام در سامانه 

فراهم خواهد شد.
در حالیکه به گفته ســیدرضا فاطمی امین- 
وزیر صنعت، معدن و تجارت- دو هفته پیش، 
ســامانه یکپارچه فروش خــودرو را معرفی و 
اعالم کرد: همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت 
هرگونه عرضه خودرو را صرفاً از طریق سامانه 
متمرکز قرعه کشی )ســامانه یکپارچه فروش 
خودرو( انجام دهند تا ضمن ایجاد شــفافیت، 
امکان عرضه عادالنه تر برای همه خودروهای 

تولیدی فراهم شود.
حال با تأخیر یک هفته ای، ســامانه یکپارچه 
تخصیــص خــودرو از امروز یکشــنبه )۲۵ 
sale. اردیبهشت ماه( ســاعت ۱۲ در نشانی

iranecar.com در دســترس اســت. بر این 
اساس در راستای اجرای بند ۵ از دستورهای 
ابالغی رئیس جمهوری در رابطه با چگونگی 
عرضه خودرو برای ایجاد شــفافیت و افزایش 
رضایتمندی مردم، سامانه یکپارچه تخصیص 

خودرو فعال شد.
ســامانه یکپارچه فروش خودرو از امروز فعال 

خواهد شــد. در روزهای یکشــنبه و دوشنبه، 
متقاضیان قادر خواهند بود از بخشــنامه های 
مختلف فــروش خودرو که از ســوی تمامی 
شرکت های خودروسازی ارائه شده است، مطلع 
شــوند و از روز سه شــنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، 
امکان ثبت نام در ســامانه فراهم خواهد شد. 
تقــدم یا تأخر زمان ثبت نــام، هیچ تأثیری بر 
قرعه کشی و شــانس برنده شــدن نخواهد 

داشت.
طبق اعــالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در روزهای یکشــنبه و دوشــنبه، متقاضیان 
قــادر خواهند بود از بخشــنامه های مختلف 
فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت های 
خودروســازی ارائه شده است، مطلع شوند و از 
روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، امکان ثبت نام 

در سامانه فراهم خواهد شد.
در نخستین دوره فروش خودرو در این سامانه، 
بازه زمانی یک هفته ای برای ثبت نام متقاضیان 
در نظر گرفته شــده است و تقدم یا تأخر زمان 

ثبت نام، هیچ تأثیری بر قرعه کشــی و شانس 
برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه کشی 
با نظارت ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان انجام می شود.
عرضه خودرو بر اســاس این ســامانه بسیار 
متنوع و چند برابر ظرفیت دوره های پیشــین 
خواهد بــود و خودروســازان موظفند تمامی 
محصوالت خودروهای ســواری خــود را در 
این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچگونه 
استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان 

خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.
شایان ذکر است، پیش از این، عبداهلل توکلی- 
مدیرکل دفتر صنایع خــودرو وزارت صنعت، 
معدن و تجارت- نیز ضمن تشــریح جزئیات 
فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، تاکید 
کرد که این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در 
همه جنبه ها، افزایــش میزان عرضه و توقف 

تولید خودروهای ناقص فعال خواهد شد.
وی بــا بیان میزان عرضه ای که در ســامانه 

یکپارچه فــروش خودرو انجام خواهد شــد، 
چندین برابر دوره های قبل خواهد بود، اعالم 
کرد: در سازوکار این سامانه برای آنکه هجوم 
زیادی هم اتفاق نیفتد، بازه زمانی مشــخص 
تعیین خواهد شد و متقاضیان با عرضه تعداد 
قابل توجهی خودرو از ســوی خودروســازان 
متعدد مواجه خواهند بود و دیگر مهلت زمان 
چند روزه بــرای ثبت نام مطرح نیســت. در 
حقیقت طی یک بازه مشخص خودروسازان، 
محصوالت خود را با هــم عرضه می کنند و 
مشــتریان در این مدت مشخص می توانند با 
قدرت انتخاب باال اقدام به خرید خودرو مورد 
نظر خــود کنند. روال تحویــل به اینصورت 
خواهــد بود که بــرای تقاضاهــای بیش از 
ظرفیت، مشتریان نهایی به شیوه قرعه کشی 
تعیین خواهند شــد؛ در غیراینصورت خودرو 
به هر فرد ثبت نام کننده تعلق خواهد گرفت. 
اما با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شــده 
در جهت افزایــش عرضه و قاعدتاً با توجه به 
اینکه، شرایط بگونه ای پیش خواهد رفت که 
مصرف کننده واقعی می تواند از این طرح بهره 
ببرد، مرحله به مرحله تقاضاهای ســوداگرانه 
حذف و به تدریج در گام های بعدی قرعه کشی 

حذف خواهد شد.
در پایان الزم به تاکید مجدد است که تفاوت 
تخصیص خودرو در این ســامانه نســبت به 
فروش های گذشــته، مؤثر نبودن تقدم تأخیر 
زمــان ثبت نام متقاضیان در برنده شــدن )در 
طرح هایی که بدون قرعه کشــی که تقدم و 
تأخیر ثبت نام مؤثر بوده و در طرح های فروش 

خودروسازان خصوصی( متقاضی است.

مریم فکری
روزنامه نگار

پرستو بهرامی راد
روزنامه نگار

سمیه رسولی
روزنامه نگار

بازتاب
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۱۱
گردشگری

نگاه روز

اورامانات، بهشتی کمتر شناخته 
شده در غرب کشور

در این مقاله قصد داریم درباره اورامانا سرزمینی چند 
صد ساله صحبت کنیم. با ما همراه شوید.

هر ســاله با فرا رســیدن فصل بهار و تابستان مردم 
شروع به گردشــگری و رفتن به مسافرت می کنند. 
برخالف بســیاری از مردم که تا اسم مسافرت رفتن 
می شود نام شــمال ایران به ذهنشان می آید، افرادی 
وجود دارند که به دنبــال پیدا کردن مکانی خاص و 
بکر برای گذراندن تعطیالت می افتند. همانطور که 
می دانیــد ایران پر از زیبایــی و مکان های بکر برای 
گردشگری اســت. کافیست قصد سفر کنید. با کمی 
جستجو کردن در اینترنت می توانید طبیعت های بکر و 
مناطق تاریخی را در عرض چند ثانیه در ایران بزرگ 
پیدا کنیــد. در این مقاله قصد داریــم درباره اورامانا 
سرزمینی چند صد ســاله صحبت کنیم. با ما همراه 

شوید.
اورامانا کجاست؟ ��

 اورامان و روستای با قدمت چند صد ساله با فرهنگ 
و آدابی بسیار غنی است که به یادگار مانده از دوران 
زرتشــت است. به نوشــته میراث آریا: اورامان تخت 
صاحب مردمانی اصیل مهمان نواز و مهربان اســت 
که با گشاده رویی از بازدیدکنندگان استقبال می کنند. 
اورامانا منطقه بســیار بکر و طبیعی است که به هزار 
ماسوله معروف است چرا که از لحاظ نوع قرار گرفتن 
خانه ها بر روی هم و همچنین طبیعت بکر آن بسیار 

به ماسوله شبیه است.
اورامانا سرزمین چند صد ساله در کدام نقطه جغرافیایی  ��

قرار گرفته است؟
 اورامانات در دره شرقی، غربی شمال کوه های تخت 
در ۶۳ کیلومتری جنوب به مریوان در استان کردستان 
قرار دارد. در این منطقه که دارای شیب زیادی است 
خانه ها به طور کلی از ســنگ ساخته شده اند و حالت 
پلکانی دارند. جالب اســت که برخــالف دیوارهای 
سنگی این خانه ها با ســقف های پوشیده از تیرهای 
چوبی ساخته شده اند. این منطقه به دلیل این که در 
ارتفاعات قرار دارد در فصل بهار و تابستان بسیار زیبا، 
اما در فصل پاییز و زمســتان افت دما بسیار شدیدی 
را تجربه می کند. از آن جایــی که بافت این منطقه 
به صورت پلکانی در شــیب تند کوه قرار گرفته است 
خانه های این منطقه به گونه ای ســاخته شده اند که 
پشــت بام خانه پایینی به منزله حیاط خانه ای که در 
باالی آن قرار گرفته است مورد استفاده قرار می گیرد. 
مصالح به کار رفته در این خانه های بسیار زیبا بیشتر 

سنگ و چوب هستند.
مناطق گردشگری اورامان تخت چه جاهایی هستند؟ ��

قبل از هر چیز بهتر است بدانید این روستا پوشیده از 
درخت انار، انجیر، توت و گردو اســت. مناطقی مثل 
دربند دزلی و ارتفاعات دامنه سرسبز آن از جمله چشم 
اندازهای زیبای اورامان تخت محســوب می شوند. 
آبشــار ملور که حاصــل ذوب برف هــای ارتفاعات 
باالدست آن است از دیگر جاذبه های گردشگری این 
منطقه محسوب می شــود. مزارع پلکانی و خانه های 
پلکانــی موجود در این منطقــه از دیگر زیبایی های 
منطقه اورامان تخت هستند. آتشکده مربوط به زمان 
زرتشــتیان از دیگر جاذبه هــای تفریحی این منطقه 

است.
اورامان تخت به چه معناست؟ ��

 روستای اورامان تخت قدمتی چند صد ساله دارد و در 
زمان های قدیم محل فرمانروایی پادشاه ها و سالطین 
بوده است. واژه تخت در این منطقه به معنای پایتخت 
و محل فرمانروایی شاه است. اورامان در زبان کردی 
هورامان نیز تلفظ می شود و مردم این روستا به زبان 
کردی هورامی حرف می زنند. لهجه هورامی یکی از 

لهجه های مشهور زبان کردی است.

از قبرستان آهنگران چه می دانید؟

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

و مهمانان نوروزی باشد.
قبرســتان )زاغه( آهنگران مربوط به دوران پیش از 
تاریخ ایران باستان است و در روستای سراب کارزان 
از توابع شهرستان ســیروان واقع شده است. این اثر 
در تاریخ ۱۷ اســفند ۱۳۸۱ با شــمارهٔ ثبت ۷۹۸۶ به 
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده است.

قبرستان )گورستان( آهنگران یک قبرستان خانوادگی 
در دو کیلومتری روســتای ســراب کارزان از توابع 
بخــش کارزان مربوط به عصر آهن )۲۵۵۰ تا ۳۴۰۰ 
سال پیش( اســت. 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 سنگ 
قبر بین یک تا پنج تن وزن دارد و مشخص است که 
این سنگ ها از منطقه مجاور قبرستان تهیه شده اند و 
به صورت خشــکه چین )بدون مالت(، دایره وار و به 

شکل هرم روی هم قرار گرفته اند.

گزارش

غم نامه ای کوتاه برای چنارهای تهران
تهران شهر بی چنار؛ روایتی از 

انقراض چنارهای تهران

ســرویس گردشــگری: از نقاشــی ها قدیمــی تا 
عکس های همین چند ســاِل پیش تهران هر جا که 
نگاه کنید اثری از چنارهای برافراشته، سایه ساز و سر 
سبز به چشــم می خورد. چنارهایی که از کوچه پس 
کوچه ها تا ارگ ســلطنتی قاجار همه جا سایه بان و 

سایه ساز پایتخت ایران بودند.
ماجرای چنارهای تهران برای امروز و دیروز نیست و 
قدمتی دیرین دارد، قدمتی که با تاریخ و تقدس گره 
خورده است. چناِر خونباِر محله پاچنار و چناِر عباسعلی 
یا پنجعلی که در ارگ ســلطنتی تهران بود از جمله 

چنارهای مشهور و مقدس تهران بودند.
روایت سینه به سینه اســت که در محله پاچنار،  در 
منطقــه ای که بازار تهران قــرار دارد و در کنار بقعه 
امام زاده ســیدولی،  چناری بود که وقتی پوستش را 
می بریدند مایعی سرخ رنگ از آن بیرون می زد. اسم 
این چنار را گذاشــته بودند چنار خون بار و نام محله 
پاچنار را هــم از آن گرفته اند، محلــه ای که که در 

اطراف این چنار توسعه پیدا کرد.
چنار عباسعلی،  یا چنار پنجعلی، که در ارگ سلطنتی 
تهران قرار داشــت هم مثل هفت چنار، از چنارهای 
مقدس تهران بوده است که به ابتکار ناصرالدین شاه، 

تبدیل به زیارتگاه شد.
اما قدمت چنارهای تهران بــه پیش از دوران قاجار 
باز می گــردد، به آن زمان که تهران دهی کوچک و 
بد آب و هوا بود که هوایی گرم داشــت و تنها سایهٔ 
چنارهــا و آب با کیفیت آن بود که این ده کوچک را 

قابل تحمل می کرد.
پیترو دالواله، جهانگرد ایتالیایی که در دوران صفویه 
گذرش به تهــران افتاده دربــاره چنارهای تهرانی 

می گوید:
خیابان ها پر از چنار اســت که همه پربرگ و قطور و 
زیبا هستند و باید بگویم که در تمام مدت عمر خود 
هیچ وقت این تعداد چنار تنومند زیبا ندیده ام. تنه این 
درختان به اندازه ای قطور است که اگر دو مرد دست 
در دســت یکدیگر دهند، باز هم نمی توانند یکی از 
آن ها را در بغل بگیرند و من باید واقعاً تهران را شهر 

چنار بنامم.
برای همین اســت که این جهانگــرد خوش ذوق 
ایتالیایی در وصف تهران و چنارهایش می گوید: اگر 
استانبول شهر سروهاست، تهران را باید شهر چنارها 

خواند.
امروز مشهورترین نماد چنار در تهران خیابان بُلند و 
زیبای ولیعصر اســت. چنارهایی که در زمان احداث 
این خیابان و در ســال ۱۳۰۰ ریشــه دارند. عبداهلل 
مستوفی در توصیف روزهای اول این چنارستان زیبا 
می نویســد: در فاصله هر دو متر یک چنار کاشتند و 
بین هر دو چنار یک بوته گل سرخ گذاشتند تا خیابان 

را آباد کنند.
با این همه در این ســال ها چنارهای تهران نه تنها 
مورد بی مهری قرار گرفته انــد، بلکه به صورت پیدا 
و پنهان قطع شــدند و اراده ای بر انقراض آنان بوده 
است. حاال کار به جایی رسیده که برخی کارشناسان 
می گویند چنار به دلیل عدم تطابق با شــرایط دمایی 
فعلی تهران، پیشــنهادات کمتری برای کاشت دارد. 
چنارســتان ایران اکنون برای کاشــت چنار مناسب 

نیست.
در ســال های اخیر تنها قطع و قلــع و قمع چنارها 
اســت که آن ها را به اخبار می آورد. شهرداری هر از 
گاهی چنارهای خیابان های مختلف را قطع می کند 
گاهی هم سری به چنارهای ولیعصر می زند. با وجود 
وعده های مختلف شــهرداران مختلف تهران برای 
حفاظت از چنارهای ولیعصــر تا کنون نه تنها هیچ 
اتفاقی مثبتی در راه حفاظت از این چنارها رخ نداده، 
بلکه به شیوه های مختلف به آن های آسیب زده شده 

است.
نوارهای حامیان محیط زیســت یا چنار کاری های 
گاه وبی گاه مردم و شــهرداری دیگــر چندان مؤثر 
نیســت. چنارها در تهــران پا نمی گیرنــد و قطور 
نمی شوند. دیگر چنار نیست که تنه اش اندازه فاصله 
دو مرد باشــد. کم آبی، هوای گرم، هــوای آلوده و 
بی توجهی مســئولین باعث شده تا چنارستان تهران 

دیگر چنار نداشته باشد.

تپه چغابل، بزرگ ترین تپه باســتانی غرب 
لرســتان نیز در این منطقه قــرار دارد. این 
تپه در مرکز بخش رومشــکان واقع شده و 
دارای قدمتی حدود پنج هزار ســال قبل از 

میالد است.
در دشت رومشکان بیش از ده ها تپه باستانی 
وجود دارد که در زیر خود قلعه های سنگی 
بزرگ و کوچک جا داده اند. این تپه ها که به 
صورت طولی در سرتاسر دشت رومشکان 
پراکنده هســتند حکایت از قدمت تاریخی 
و موقعیت مهم اســتراتژیک این منطقه در 
گذشــته دارند. تپه چغابل، بزرگ ترین تپه 
باستانی غرب لرســتان نیز در این منطقه 
قرار دارد. این تپه در مرکز بخش رومشکان 
واقع شــده و دارای قدمتی حدود پنج هزار 
سال قبل از میالد است. در ضلع شمالی تپه 
چغابل تپه کوچکتری واقع شده که مجموع 
این دو تپه به شماره ۹۰۰ در سال ۱۳۴۹ در 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. 
براساس نتایج بررسی ها و کاوش های علمی 
انجام گرفته توسط باستان شناسان خارجی 
و ایرانی قدمت سکونت در منطقه رومشکان 
شــامل چندین دوره )پیش از تاریخ و دوره 

تاریخی( بوده است.
رومشکان با قدمت تاریخی چند هزار ساله 
است که بنا به روایتی مکانی است که روم 
در آن شکســت خورده اســت. شهرستان 
رومشــکان از مناطق باســتانی در استان 
لرستان و غرب کشور محسوب می شود که 
دارای مکان های باســتانی و تاریخی بسیار 
و ارزشــمند است. از جمله این آثار تپه های 
بی شمار باستانی دشــت بزرگ رومشکان 
می باشد که این تپه ها شکل ها و اندازه های 
متفــاوت دارند.همانطور که ذکر شــد در 
دشــت رومشگان بیش از ده ها تپه باستانی 
وجود دارد که در زیر خود قلعه های سنگی 
بزرگ و کوچک جا داده اند. این قلعه ها که 
از ســنگ و گچ ساخته شده بودند به شکل 
تپه های خاک در آمده انــد و در زمان خود 
بهترین مــکان برای محافظت و نگهداری 
از اســبها، دام و ســربازان بوده اند و امنیت 
آنها را بــرای مدت ها تأمین می کردند. این 
تپه ها که به صورت طولی در سرتاسر دشت 
رومشــگان پراکنده شده اند روایتگر اهمیت 
استراتژیک این منطقه هستند و از پیشینه 
ارزشــمند آن خبر می دهنــد. بلندترین تپه 
در این منطقه تپه چغابل نام دارد و شــاید 
بتوان گفت بزرگترین تپه ســاخت بشر در 
این دشت اســت، بر بلندای این تپه دشت 
رومشــگان کاماًل هویداست.رومشکان به 
قدری میراث تاریخی در خود جای داده که 
اگر این تپه ها و قلعه ها قبل از تخریب و از 
بین رفتن بازسازی و ثبت میراث فرهنگی 
شــوند، رومشــکان را به قطب گردشگری 
استان تبدیل می کنند.نخستین مطالعات و 
بررسی های باســتان شناسی در مکان های 

باستانی دره رومشــکان در سال های ۳۶–

۱۹۳۴ میالدی با فعالیت های هیئت هلمز 
به سرپرستی آقای پرفسور اریک اشمیت از 
دانشگاه شیکاگو انجام گرفت. به این ترتیب 
در ســال ۱۹۳۴ )۱۳۱۲ شمسی( اشمیت و 
خانم وی مری هلن وارد ایران شــده و به 
بررســی مقدماتی منطقه پرداختند. آن ها با 
راهنمایی سیف اهلل خان غضنفری امرایی، 
پسر رئیس وقت دره رومشکان، تعدادی از 
محوطه های باستانی را مورد بازدید قرار داده 
و طی هفت روز منطقه رومشکان و سیمره را 
بررسی کردند. این گروه یکی از مجهزترین 
گروه های باستان شناسی آن زمان، از نظر 
تجهیزات و نیروهای کارآزموده محســوب 
می شــد. آن هــا هواپیمایی نیــز در اختیار 
داشتند که برای گرفتن عکس های هوایی 
و مشــخص کردن محوطه های باســتانی 
اســتفاده می کردند. اولین نقطه ای که این 
گروه برای پژوهش، بررسی و کاوش علمی 
انتخاب نمودند منطقه رومشــکان و سپس 
سیمره و کوهدشت بود. در بررسی های این 
تیم درمنطقه رومشــکان ابتدا عکس های 
هوایی و گزارشــهای بررسی ثبت و ضبط، 
و در پژوهش هــای خود منطقــه را به دو 
بخش رومشــکان شــرقی وغربی تقسیم 
کردند. نتایج کاوش در رومشکان دستیابی 
به مقدار زیادی اطالعــات و آثار فرهنگی 
بود. محوطه های باســتانی که توسط این 
تیم باستان شناســی شناسایی شد عبارتند 
از: تپه چغابل، زاغه )قلعه( چغابل، چغاسبز، 
کمترالن )کفترالن( و تپه میرولی. با توجه 
به اتمام زمان مجوز، این گروه تنها توانستند 

تپه چغاســبز رامورد کاوش قرار دهند و آثار 
باستانی بدست آمده از این محوطه را مورد 
مطالعه قرار دادند کــه امروزه برخی از این 
آثار در موزه ایران باستان )تهران( نگهداری 

می گردد.
براســاس نتایج بررســی ها و کاوش های 
علمی انجام گرفته توســط باستان شناسان 
خارجی و ایرانی پیشینه سکونت در منطقه 
رومشــکان به چند دوره پیــش از تاریخ و 
تاریخی تقسیم می شود که هر کدام از این 
دوران باســتانی ویژگی های خاص خود را 
داشته اند. این دوره ها به ترتیب قدمت زمانی 
که آثــاری از آنها در منطقه بدســت آمده 
عبارتند از: ۱- دوره نوسنگی )حدود ۱۲۰۰۰ 
ســال پیــش( ۲- دوره کلولتیک یا مس و 
سنگی )۴۵۰۰ سال قبل از میالد( ۳- عصر 
مفرغ )۳۰۰۰-۱۵۰۰ قبل از میالد( ۴- عصر 
آهن )۱۵۰۰-۵۵۰ قبل از میالد( ۵- عصر 
هخامنشــیان ۶- دوره پارتیان )اشکانیان(. 
با توجه به موقعیت منطقه رومشــکان تا به 
حال فرهنگ های ســفالی متنوعی شامل 
سفال فرهنگ اروک، گیان، گودین، سوزیانا 
و فرهنگ های دوران تاریخی در بررســی 

شناسایی شده که در دست مطالعه است.
تپه چغابل ��

از مهمترین آثار باستانی شهر، تپه معروف 
ِچغابَل )چغا به معنی تپه، بل به معنی بلند( 
در شمال شهر است که قدمت آن به پیش 
از تاریخ برمی گردد و از آثار ثبت شده استان 
لرستان اســت. نام چغابل نیز از همین تپه 
گرفته شــده اســت؛ این تپه حدود ۲۵ متر 

بلنــدی و حدود ۲۰۰ متــر قطر دارد که در 
اطراف و بــر روی آن آثار ســفالی متعلق 
به پیش از اســالم، ســفال های منقوش، 
ســنگ های چخماق و آثــار تاریخی دیگر 
مانند ظروف پایه دار ســفالی بدست آمده 
است. به دلیل اتمام مجوز حفاری این گروه 
در رومشــگان، حفاری در ایــن تپه ناتمام 
ماند. این تپه مخروطی شکل بزرگترین تپه 
باســتانی غرب استان به شمار می رود و نام 
مرکز شهرســتان رومشگان نیز برگرفته از 
آن است. اریک اشــمیت آنجا را بزرگترین 
محوطه باستانی رومشــکان معرفی کرده 
است. به نوشته این باستان شناس رأس تپه 
دارای یک باروی تاریخی احتمااًل ساسانی 
است در حالی که پایین ترین طبقه آن مسلمًا 
از دوره های پیش از تاریخ انباشته شده است.

در فاصله پانصد متر به سمت شرق تپه ای 
دیگر قرار گرفته کــه به علت حفاری غیر 
مجاز کاماًل روکش خاکی آن برداشته شده و 
تمام قلعه با دهلیزهای سنگی آن مشخص 
شده است که به آن قلعه زاغه میگویند. به 
گفته اهالی منطقــه دریچه ورودی به تمام 
تپه های باســتانی این منطقــه قلعه زاغه 
بوده و ایــن قلعه با تمام تپه های اطراف به 
صورت زیر زمینی ارتبــاط دارد یعنی همه 
ایــن تپه ها هیچ راه دسترســی ندارند مگر 
بصورت زیر زمینی کــه از طریق تپه زاغه 
امکان پذیر بوده اســت. این دژ که تماماً از 
سنگ ساخته شده است، سبک و نوع طاق 
آن با ســایر آثار موجود در اســتان لرستان 
متفاوت بوده و سنگهای بکار رفته در این بنا 
بصورت حجاری شده و قلوه سنگ می باشد. 
دمورگان ایــن اثر را از آثــار دوره ایالمی 
می داند اما بیشتر، خصوصیات معماری دوره 
ساســانی در این بنا دیده می شــود، بیشتر 
قســمت های آن در زیر خاک مدفون مانده 
است. به احتمال زیاد در قسمت جنوبی آن 
آتشکده ای نیز وجود داشته است. این قلعه 
تاریخی در سال ۱۳۴۹ به شماره ملی ۸۹۹ 
در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است. این قلعه قســمتی از بلوار امام شهر 

چغابل را در بر دارد.
چغابور ��

در فاصله دو کیلومتری تپه بزرگ به سمت 
غــرب نیز تپه های چغابور قرار گرفته اند که 
شــکل متفاوتی دارند. ایــن تپه ها بزرگ و 
به شکل مربع هستند و متاسفانه روی این 
تپه ها به عنوان ملک شــخی کشت و کار 
می شود و به مرور زمان به علت شخم سطح 
خاکی آن از ببین رفته و ســنگ های قلعه 
مشخص شده اند، لذا این تپه ها در وضعیت 
مناسب نبوده و به عنوان ملک شخی مورد 
تعدی قرار می گیرند. تپه چغابور که در جوار 
روستایی به همین نام قرار گرفته به شماره 
۱۷۰۹۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 

رسیده است.

بزرگ ترین تپه باستانی غرب لرستان

از تپه های باستانی چغابل لرستان چه می دانید؟

از اولین شهر خشتی جهان چه می دانید؟

یکی از محله های تاریخی شهر خشتی، محله فهادان می باشد 
با بافتی تاریخی که اکثر دیدنی های شهر در دل آن جای گرفته 
اســت. در کوچه پس کوچه های محله فهــادان، خانه الری ها 
و زندان اســکندر و بناهای تاریخی دیگر دیده می شود. در ال 
به الی این آثار خشــتی تاریخی، خانــه ای قرار دارد که کمتر 

گردشگری آن را دیده است.
یزد، اولین شهر خشــتی جهان در مرکز ایران است که جاذبه 
های گردشگری بســیاری دارد و ما را مهمان تماشای کویر و 
تاریخ می کند. هر ســال گردشــگران داخلی و خارجی زیادی 
برای دیدن آثار خشتی به یزد سفر می کنند تا با دیدن بناهای 
خشتی و حال و هوای کویری، روح دیرینه خود را سیراب نمایند 
و شــکوه و قدمت تاریخ ایران زمیــن را با خود به یادگار ببرند. 
در سالهای اخیر شهر یزد بعنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت 

رسیده است.
در بین آثار تاریخی یزد بناهایــی وجود دارد که مثل تمام آثار 
دیگر ایران بازدیــد کننندگان خاص خود را دارد. خانه هنر یزد 

نیز که در عمارتی تاریخی دایر شده است از جمله این مکانها به 
شمار میرود. خانه هنر یزد از خانه های تاریخی بافت فهادان یزد 
می باشــد که با نام خانه مهدی ملک زاده ثبت شده است. این 
خانه پس از بازســازی به یک مجموعه گردشگری و فرهنگی 
تبدیل شده که مدیریت آن را آقای میرزایی برعهده دارند. پس 
از ترمیم خانه، طبقه اول آن به گالری صنایع دستی و پشت بام 

آن به کافه اختصاص داده شد.
خانه هنر یزد در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۷۹ با شماره ی ثبت ۲۹۵۰ به 

عنوان یک اثر ملی ایران به ثبت رسیده است.
یکی از محله های تاریخی شهر خشتی، محله فهادان می باشد 
با بافتی تاریخی که اکثر دیدنی های شهر در دل آن جای گرفته 
اســت. در کوچه پس کوچه های محله فهادان، خانه الری ها 
و زندان اســکندر و بناهای تاریخی دیگر دیده می شود. در ال 
به الی این آثار خشــتی تاریخی، خانــه ای قرار دارد که کمتر 
گردشگری آن را دیده است. این خانه به خانه هنر یزد معروف 

می باشد.
در ایامی نه چندان دور ۴ نســل از نسل ملک زاده در این خانه 
زندگی می کرده اند. قدمت این خانه به دوره قاجار می رســد 
که تقریبا از ســال ۱۳۹۳ مرمت و بازســازی آن شروع شده و 
همچنان نیز ادامه دارد. حدود ۲ سال است که قسمت کوچکی 
از آن در قالب مجموعه گردشــگری خانه هنر یزد در حال کار 
و فعالیت است. در مجموعه گردشگری و هنری خانه هنر یزد 
می توان عالوه بر بازدید از یک خانه تاریخی، در گالری زیبای 
آن قدم زد و از تماشای تابلوهای نفیس هنرمندان یزد لذت برد، 
از فروشــگاه صنایع دســتی آن خرید کرد، بر روی تخت های 
پشت بام معروف به بام یزد این خانه نشست و در حین نوشیدن 

دمنوش های کافه خانه هنر یزد، نمای باشکوه و تاریخی شهر 
کویری یزد را تماشا کرد و از این منظره لذت برد. حین تماشای 
ایــن خانه و آثار هنرمندان یزد، از منوی کافه خانه هنر یزد می 
توان انواع دمنوش ها و نوشیدنی های خوشمزه، غذاهای سنتی 
نظیر دال عدس، رول سبزیجات، کوکو سبزی و ... را انتخاب و 
از تناول غذای خود در محیطی کامال هنری و دلنشین لذت برد. 
دیوارهای کاهگلی، تخت و صندلی های چوبی، درهای قدیمی، 
ظروف سنتی و صنایع دستی که دیواره های این کافه را تزیین 
کرده است، تداعی کننده حسی متفاوت و نوستالژیک است که 
آرامش خاطر فوق العــاده ای را به همراه دارد.قرار گرفتن این 
خانه در قلب بافت تاریخی و نزدیکی آن به جاهای دیدنی یزد 
مانند مســجد جامع یزد و زندان اســکندر سبب شده تا روزانه 
میزبان گردشــگران ایرانی و خارجی بســیاری باشد و لحظات 
به یادماندنی و نابی را بــرای آنان خلق کند. اگر در هتل موزه 
فهــادان و یا هتل پارس یزد اقامت دارید، با رفتن به کافه خانه 
هنر که در نزدیکی این هتل ها واقع شده می توانید به تماشای 

نمایی بی نظیر از بافت تاریخی یزد بنشینید.
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وحید    ریحانی  )آتلیه برنز(

 به نقل از پایگاه فناوری نانو ایران، پژوهشــگران نشان 
دادند، نانوذراتی که رنگدانه های گیاهی را تقلید می کنند 
قادر هستند تا کارایی پنل های خورشیدی را بهبود دهند.

بر اســاس این گزارش، محققــان از دنیای گیاهان الهام 
گرفته انــد تا نانوذرات خالقانه و کارآمدی را بســازند که 
می توانند برای ســاخت پنل های خورشیدی آینده مورد 
اســتفاده قرار گیرند. آن ها نور را جذب کرده و با کارایی 
باال به انرژی قابل استفاده تبدیل می کند. نتایج آن ها در 
مجله Cell Reports Physical Science منتشر شده 
اســت.رویکرد های گذشته قادر به مطابقت با آنچه که در 
طبیعت وجود دارد، نبوده اســت. بازده رنگدانه های جذب 
کننده نور در صورت بسته بندی محکم کاهش می یابد. در 

این مطالعه، محققان چگونگی ساخت رنگدانه مصنوعی 
منحصربه فرد را توضیح دادند که شــدت فلورسنت خود 
را برای مدت طوالنی تری حفظ می کند.مایکل اسپنســر، 
نویســنده اصلی این مطالعه و دانشجوی دانشگاه ساری 
گفت: مادر طبیعت می تواند به ما چیز های زیادی بیاموزد، 
زیرا همه ما در مورد راه هایی برای مراقبت از ســیاره خود 
فکــر می کنیم. در ایــن مطالعه، ما به نحــوه جذب نور، 
افزایش و اســتفاده در سیستم های زیستی نگاه کردیم و 
ما این مکانیســم ها را در ساز و کار های فعلی خود ادغام 
کرده ایم. وی می افزاید: »عملکرد دســتگاه ما این امید را 
می دهد که پنل های خورشیدی آینده می توانند استفاده از 
مواد سمی را که در حال حاضر برای حفظ شدت عملکرد 

پنل ها استفاده می شود، کنار بگذارند.

یکی از اســاتید »مؤسسه فناوری راچســتر« موفق شده است تا 
کمک هزینه ناسا را برای پژوهش در مورد جوان ترین همسایگان 
زمین دریافت کند. به نقل از وب ســایت رسمی »مؤسسه فناوری 
راچســتر«)RIT(، گروهی از دانشمندان در حال بررسی داده های 
ناسا هستند تا به درک جدیدی در مورد جوان ترین و نزدیک ترین 
 ،)Joel Kastner(»همسایگان زمین دست یابند. »جوئل کاستنر
اســتاد مرکز علوم تصویربــرداری و دانشــکده فیزیک و نجوم 
مؤسسه فناوری راچســتر، کمک هزینه ای حدود ۴۰۰ هزار دالر 
از ناســا دریافت کرده اســت تا درک ما را در مورد ســتارگان و 
ســیارات تازه تشکیل شــده افزایش دهد.کاســتنر و گروهش، 
مجموعه ای متشکل از ۱۵۰ ستاره را بررسی خواهند کرد که تنها 
حدود پنج میلیون ســال یعنی تقریبا یک هزارم ســن خورشید را 
دارند و هنوز از نظر ســتاره ای نوزاد هستند. این ستارگان که در 
فاصله ۳۵۰ تا ۴۰۰ سال نوری از زمین قرار دارند، بسیار نزدیک تر 
از ســایر قطب های ســتاره های جــوان مانند ســحابی معروف 

»شکارچی«)Orion Nebula( هســتند که ۱۵۰۰ سال نوری از 
ما فاصله دارد.کاستنر گفت: اگر می خواهید یک سیاره تازه متولد 
شده را ببینید، این ســتاره ها مکان هایی عالی هستند. از آنجا که 
آنها بسیار نزدیک و بسیار جوان هستند، نسبت به سیارات جوانی 
که ممکن است سعی دارید در مناطق دورتر ستاره زایی پیدا کنید 
یا سیارات مسن تری که به دور ستاره های میانسالی مانند خورشید 
می چرخند، بسیار درخشان هستند.این پژوهش از داده های چهار 
مأموریتی استفاده خواهد کرد که بینشی را در مورد ستارگان ارائه 
می دهند. در ســال ۲۰۲۰، واندرولد به کشف سیاره ای کمک کرد 
که در آن زمان تصور می شد یک سیاره غول پیکر در منطقه مورد 
نظر باشد و بعدا مشخص شــد که ستاره ای با جرم کم است که 
صفحه ای از مواد، اطراف آن را پوشانده است.این پژوهش در ماه 
مه آغاز شد و در آوریل ۲۰۲۵ به پایان خواهد رسید. کاستنر گفت 
که با فارغ التحصیلی واندرولد و گریمبل، او دانشجویان جدیدی را 

برای کمک به پژوهش جذب خواهد کرد.

کمک  هزینه ناسا برای پژوهش در مورد جوان ترین همسایگان زمین

کاریکاتور

تحلیل روز

در دی ماه ســال گذشته اعالم شد که ایران قرار است ۲ هزار 
دستگاه لوکوموتیو از روسیه خریداری کند.

کمی بعد ماجرا با اصالِح اعداد همراه شد و احسان خاندوزی، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد که تعداد صحیح، ۲۰۰ 
لوکوموتیو اســت و نه ۲ هزار لوکوموتیو. هر چه باشد اما حتی 
ایــن عدد هم پر حرف و حدیث است.نخســت اینکه با توجه 
بــه قیمت روز دالر در بازار آزاد ایران که در زمان نگارش این 
گــزارش مرز ۲۹ هزار تومانی را هم رد کرده اســت، خرید ۵ 
میلیارد دالری ایران از روســیه برابر با حدود ۱۴۵ هزار میلیارد 
تومــان خواهد بود. این در حالی اســت که تماِم ارز ترجیحی 
)۴۲۰۰ تومانِی( تخصیص داده شــده برای واردات کاالهای 
اساســی در ســال ۱۴۰۰، برابر با ۱۶ میلیارد دالر بوده است. 
ایران قرار است ۲۰۰ دســتگاه لوکوموتیو از روسیه وارد کند.

جالب تر اما اینجا اســت که کمی بعد اعالم شد تعداد صحیح 
لوکوموتیوها نه ۲۰۰ دســتگاه و نه ۲۰۰۰ دستگاه، که ۱۳۰۰ 
دستگاه است.این رقم اما به گفته اهِل فن، نه تنها بزرگ ترین 
خرید همزمان لوکوموتیو در تاریــخ ایران، که حتی در تاریخ 
جهان اســت.روزنامه اعتماد چندی پیش در گزارشــی به این 
موضوع پرداخته و نوشته بود تنها در یک مورد، آفریقای جنوبی 
همزمان قرارداد خریــد ۱۰۰۰ لوکوموتیو را با چندین کارخانه 
منعقد کرد که پس از تحویل ۲۰۰ دســتگاه، قرارداد را ملغی 
کرد. در واقع تالش ایران برای واردات لوکوموتیو از روســیه 
بی سابقه اســت.تکان دهنده تر این است که واردات لوکوموتیو 
)چه ۲۰۰ دستگاه، چه ۲۰۰۰ دستگاه( در حالی برنامه ریزی شده 
که ایران شرکت های لوکوموتیوسازی )نظیر »مپنا«( دارد و از 
قضا، ظرفیت ســاخت لوکوموتیو در این شرکت ها هم ساالنه 

۲۰۰ دستگاه عنوان شده است.

آیا پشت پرده ای در کار است؟ ��
اما مساله بیش از این ها است و آن هم اینکه مدعیات حمایت 
از تولید داخلی، با واردات لوکوموتیو از روسیه همخوانی ندارد.

در دولت حســن روحانی و پس از آنکه به لطِف برجام ریسِک 
حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرد، 
صحبت از واردات هزاران دســتگاه واگن دست دوم از روسیه 
بــه میان آمد.»والدیمیر پوتین« در کنــار یکی از خودروهای 
تولید گروه خودروســازی روسِی AvtoVAZ که قرار است به 
ایران هم صادر شــود.موضع گیرِی مخالفان حسن روحانی اما 
این بود که چرا ایران باید واگن وارد کند، در حالی که می تواند 
واگن بســازد و از آن هم مهم تر، چرا واگن دست دوم؟ اما اگر 
این طور است، چرا حاال و در این وضعیِت بحرانی، ایران باید از 
روسیه لوکوموتیو بخرد؟ماجرا از این قرار بود که در زمان وزارت 
عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرســازی در دولت حســن 
روحانی، صحبت از واردات ۵۰۰ دســتگاه واگن دست دوم )و 
نه لوکوموتیو( از شرکت های اروپایی به میان آمد. در آن زمان، 
 )Stadler Rail( »به طور مشخص از شرکِت سوئیسِی »اشتادلر
سخن به میان آمده بود. همان زمان، سید حسن موسوی نژاد، 
مدیرعامِل وقِت شــرکت رجا، به تســنیم گفت: »واگن های 
دست دوم اروپایی جایگزین واگن های ۵۵ ساله رجا می شوند. 
حدود ۳۰۰ دستگاه واگن با عمر باالی ۴۵ سال داریم که آنها 
را با واگن های دست دوم ۱۵ تا ۲۰ ساله جایگزین می کنیم.«اما 
مخالفان با استدالل حمایت از تولید داخل دست به کار شدند و 
کار حتی به طرح استیضاح عباس آخوندی در مجلس وقت هم 
کشیده شد.مرتضی مقدمی، مدیرعامل وقت شرکت »ایریکو« 
)که در زمینه ســاخت واگن هم فعال اســت(، به تسنیم گفته 
بود که قیمت تمام شده ســاخت واگن در این شرکت، نسبت 
به قیمت نمونه های مشــابه در اروپا و چین، ۸ درصد پایین تر 
اســت. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، 
بــه دلیل تالش برای واردات واگن قطار از روســیه، تهدید به 

اســتیضاح شــده بود.منظورش در واقع این بود که چرا دولِت 
وقت می خواهد واگن دســت دوم وارد کند، در حالی که ایران 
خودش می تواند واگن هایی ارزان تــر از واگن های نو خارجی 
بسازد.او ادامه داده بود: »در حال حاضر تقریباً ۲۵ درصد فعالیت 
واگن ســازان فعال اســت و حمایت ها از این بخش بسیار کم 
است.«اما اگر این طور است، دلیل اصرار ایران به خرید از روسیه 
چیست؟به طور خالصه می توان گفت که ایران ظاهراً قصد دارد 
حجم مراودات تجاری خود با روســیه را افزایش دهد و در این 
میان، احتمااًل این روس ها هستند که دیکته می کنند ایران باید 
چه چیزهایی از روسیه بخرد.مثاًل، بالفاصله پس از بروز بحران 
غذایی در جهان به دلیل جنگ در اوکراین، خبر رسید که ایران 
قراردادی برای واردات دســت کــم ۲۰ میلیون تن کاالهای 
اساســی از روسیه )که شــامل گندم و روغن هم می شود(، به 
امضا رســانده اســت.پیش از آن هم اعالم شده بود که ایران 
قصد دارد با پایان تحریم های نظامی ســازمان ملل، از روسیه 
ســالح بخرد.ایران برای خرید جنگنده »سوخو« از روسیه هم 
اعالم آمادگی کرده اســت. »آژانس اطالعات دفاعی آمریکا« 
بر این باور اســت که ایران فهرستی بسیار متنوع از خریدهای 
تســلیحاتی از روسیه دارد. در این فهرست، نام زیردریایی های 
»کالس کیلو«، تانک های T-۷۲، خودروهای زرهی پیاده نظام، 
بالگرد، سیستم های مختلف ضد تانک و جنگنده های »سوخو« 
به میان آمده است.همزمان، گفته شده بود واردات محصوالت 
گروه خودرویی »آوتوواز« )AvtoVAZ( روسیه به ایران، که با 
برند »الدا« شناخته شده تر است، هم در دستور کار قرار گرفته 
اســت.بنابراین، به نظر می رســد ماجرا را باید کلی تر در نظر 
گرفت.اقتصاد روســیه حاال با انبوهی از تحریم ها مواجه است 
و هــر چند این تحریم ها به اندازه تحریم ها علیه اقتصاد ایران 
سازمان یافته نیستند، ممکن است در ماه های آینده چنین هم 
بشود.تحریم های اقتصادی علیه روسیه، این کشور را به ایران 
منبع: تجارت نیوز نزدیک تر خواهد کرد. 

روسیه می خواهد به زور به ایران جنس بفروشد؟

 زمزمه واردات ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی لوکوموتیو از روسیه

نگاه روز

حفظ یادگارهای 
هنرمندان فقید

هر چند وقت در اخبار می آید که منزل قدیمی یکی از هنرمندان فقید 
در معرض تخریب است. منزلی که هنرمند در آن زیسته و آثار هنری 
محبوب را درفضای آن خلق کرده و در آن مکان دوستان و آشنایان را 
مالقات کرده است و خاطرات خوب و بد از خود بجا گذاشته. خانه ای 
که معمواًل در بافت قدیمی شهر قرار دارد. خانه ای که سال ها به حال 
خود رها شده و متروکه است و در آستانه تخریب. داستان معمواًل این 
است که آن اثر تاریخی یا نستالژیک به قیمت کلنگی فروخته شده و 
خریداران قصد کرده اند که آنرا بکوبند و مجتمع مسکونی یا تجاری 
بســازند. خبر در رسانه ها می پیچد و دوســت داران هنرمند اعتراض 
می کنند و کمپین راه می اندازند تا از تخریب و تغییر کاربری جلوگیری 

کنند. اقداماتی دلسوزانه اما دیر و پر چالش و کم اثر.
جای شــگفتی ست که در طول چندین سال که از درگذشت هنرمند 
گذشته، به آن خانه توجهی نشده که اگر شده بود به این وضع متروک 
و کلنگی دچار نمی شــد. اگر این مشتاقان واقعاً دلشان برای آن خانه 
پرپر می زده چرا آن را رها کرده و اجازه داده اند منزل به این حال و روز 
بیفتد؟ متاسفانه دچار یک رفتار جمعی بد هستیم که تا وقتی یک اثر 
با ارزش به تخریب تهدید نشده در بوته فراموشی ست اما در صورت 
تغییر کاربری، دوســت داران برآشفته می شوند. گویی فقط بودن آن 
خانه مهم اســت و زنده بودن آن اهمیتی نــدارد. بودن اما با زندگی 
فرق دارد. می شود پرسید این شیفتگان منزل مخروبٔه هنرمند، چرا در 
زمانی که خانه به مالک جدید منتقل شد اقدامی نکردند؟ بدیهی ست 
که مالک جدید هر رفتــاری را می تواند با مال خودش بکند و قانونًا 
کسی نمی تواند مانع بشود. لذا از دولت و دستگاه قضا در این امر کاری 

زیادی ساخته نیست.
دوستداران هنر از دولت مطالبه می کنند که چرا این خانه را نمی خرد 
و در زمره میراث تاریخی و هنری ثبت و تحت حفاظت قرار نمی دهد. 
چنین انتظاری از دولت بی ثمر است چون دولت به دالئل روشنی که 

همه میدانیم بودجه کافی برای این کار کنار نمی گذارد.
بنظر می رسد عالقمندان به آثار و یادگارهای هنرمندان محبوب باید 
شــیوه دیگری را در پیش بگیرند و بجای جیغ و شــیون و اعتراض 
بــه این و آن )و احیاناً دادن نســبت های ناروا بــه مالک جدید(، از 
جیب مایه بگذارند. به این مشــتاقان پیشنهاد می شود که اجتماعی 
تشکیل دهند )تأسیس شرکت( و ســرمایه ای فراهم بیاورند و خانه 
را به تملّک شــرکت در آورند. البته اگر به جلب رضایت مالک موفق 
شوند. زین پس بهتر اســت که حتی االمکان قبل از بفروش رفتن، 
خانه را از بازماندگان هنرمند بخرند. شاید بتوانند تخفیف بگیرند. شاید 
بازماندگان در این شــرکت سهم بگیرند. شرکت، آن خانه را ترمیم و 
بازسازی و برای بازدید عموم آماده کند. به آن زندگی ببخشد. دیگر 
آثار و اشــیاء و یادگارهای هنرمنــد و آنچه که درباره هنرمند گفته و 
نوشته شده را در آن خانه جمع آوری کند. آن را به موزه تبدیل کند، 
نام هنرمند فقید را بر َسرَدر آن حک و برای جلب گردشگر تبلیغ کند.

بدیهی ســت که مرجعی باید صالحیت شرکت و ارکان آنرا را برای 
انجام این کار تأیید کند و بدیهی ست که پس از کسب این تأییدیه، 
شرکت می تواند بلیط فروشی و کسب در آمد کند و هزینه ها را پوشش 
دهد. این کاسبی اگر سود ندهد تداوم پیدا نمی کند. مرجع ناظری هم 
الزم اســت که بر سالمت و حفاظت و کاربری اثر نظارت کند. فواید 

این پیشنهاد آنست که:
- مدعیان هنر دوستی از بام شــعار و شیون به زمین واقعیت پایین 
آمده و برای نجات اثر نستالژیک مورد عالقه شان اقدام موثری انجام 
می دهند. ادعا و اشــتیاق افراد را وقتی می توان باور کرد که حاضر به 
هزینه کردن باشــند. به عمل کار برآید به سخن دانی و سخنرانی و 

اعتراض نیست.
- یادگارهنرمند از انزوا و فراموشــی بیرون می آید و ترمیم می شود و 

َدَرش بروی عالقمندان باز می شود.
- وجود این موزه اسباب معرفی بیشتر هنرمند به جامعه است.

- میزان محبوبیت هنرمند را می تــوان از رونق آن موزه و از میزان 
استقبال گردشگران سنجید.

-  ســرمایه گذاران برای حمایت از سرمایه شــان هم که شده بدون 
فشار دولت، انگیزه کافی برای حفاظت از اثر را خواهند داشت.

- تأسیس شرکت- موزه سبب اشتغال زایی ست.
- توجیه اقتصادی ضامن تداوم این حرکت است.

- وجود این شــرکت-موزه از بابت دریافت مالیات برای دولت منبع 
درآمد است.

نقش دولــت در این فرایند، کوچک اما مهم اســت. قطعاً از جنس 
تصدی گری نیســت و برای دولت هزینه ندارد. قطعاً از جنس قیمت 
گذاری دستوری بر بلیط نیست و مصداق واقعی سپردن کار مردم به 
مردم است. دو نقش کوچک و مهم دولت عبارتند از تأیید صالحیت 
متولیان موزه و ضمانت حفظ اثر. برای هر دو این مهم، قانون و شیوه 
نامه الزم است. نقش ســوم دولت و میراث فرهنگی می تواند دادن 

مشاوره و راهنمایی به گردانندگان آن اثر فرهنگی باشد.
یاد آوری ۱: این بزرگداشــت منحصر به هنرمندان نیست و می تواند 
شامل آثار همه شخصیت های محبوب و چهره های ملی و همه دیگر 
افرادی که در بهبود زندگی مردم و اعتالی نام کشور نقش داشته اند 

بشود.
یاد آوری ۲: یک مکان عالوه بر اینکه می تواند یادگار یک شــخص 
باشــد می تواند یادگار یک واقعه تاریخی هم باشــد. مانند روستای 
ترکمانچای یا مکان کشــف اولین چاه نفت در مســجد سلیمان و 
یا محل کلنگ زنی ســاخت اولین خط آهــن در ایران. همانطور که 
حمام فین امروز یاد آور یک واقعه مهم تاریخی ســت و محل بازدید 

گردشگران.

گزارش

آنقدر سه وعده غذا خوردیم که همه چیز 
گران شد!

از چندی پیش توصیه مسئولین؛ سلبریتی ها و حتی کارشناسان 
رســانه ملی مبنی بر نخوردن و یا حداقل کم خوردن شــروع 

شده بود؛
متاســفانه کسی توصیه آنها را جدی نگرفت و مردم همچنان 
خوردند. صحبت هایی از قبیل: خوردن یک وعده و یا نخوردن 
برخی از اقالم مانند میوه و لنگ پوشیدن و ضرر گوشت قرمز و 
.... خب آیا وقتی مردم خودشان همکاری نمی کنند و مثل آدم 
حرف گوش نمی کنند سزای شان همین شرایط حساس کنونی 

نیست؟ آخر کی می شود که همه شان جمع کنند و بروند ...
- وعده داغی که مسئولین حتماً آن را ادا کردند!

هر مسئول دلسوزی که از راه می رسد به ضرس قاطع به یک 
اصل کلی معتقد است: »عدم اتکا به نفت با افزایش درآمدهای 
غیرنفتی.«که البته این اعتقاد همواره محقق شده است چون 
منظور آنها از درآمدهای غیرنفتی همان دست کردن در جیب 
مردم اســت فقط متد هر دولت خدمت گــزاری فرق می کند. 
اینکه شعار و وعده همه شان این بوده که نباید دست در جیب 

مردم کرد را بگذارید به حساب حس شوخ طبعی آنها ...
- راه های دست در جیب مردم کردن بسیار است

اما برای تنویر افکار عمومی به برخی از آنها اشاره می کنیم:
یکی مالیــات را بدون هیچ تعارفی اضافــه می کند؛ یکی به 
مالیات اسم خوشــگلی مانند مالیات بر ارزش افزوده می دهد 
و بعــد نوش جانش می کند یکی قیمــت ارز را باال می برد تا 
با فروش نفت دالر بگیــرد و به مردم ریال بدهد؛ یکی بانک 
خصوصی راه می اندازد تا پول ها را هاپولی بکند؛ یکی با فروش 
سهام الکی کارش را راســتکی راه می اندازد؛ یکی با افزایش 
قیمت خودرو و کاالی اساسی و غیراساسی و باالخره یکی هم 
با یارانه ... البته هر کدام از این گلها خاری دارد و گل بی عیب 
هم خداست؛ مثاًل مشکل روش دادن یارانه این است که اواًل 
خیلی از دهک ها پس و پیش اند و حساب و کتاب خاصی ندارند 
دوما یارانه بعد از چند ده سال همین قیمت می ماند و تورم به 
راه خودش ادامه می دهد و ما می مانیم با چندرغاز یارانه ... که 
خب؛ این ها چیز مهمی نیســتند و باید بجای سیاه نمایی نیمه 

پر لیوان را دید!
- مردم جلوی قاچاق را می گیرند!

اما برســیم به فوائد یارانه؛ مهم ترین فایــده یارانه جلوگیری 
از قاچاق اســت چون مسئولین خودشــان حوصله اندیشیدن 
تدابیری برای جلوگیری از قاچاق ندارند بنابراین برای این کار 
یک سپر انسانی از ملت می سازند. یعنی کاالها را آنقدر گران 
می کنند تا قاچاق شــان صرف نداشته باشد. مشکل این روش 
هم فقط این است که مردم باید با تحمل گرانی هزینه اش را 
بدهند. اما همانطور که در باال اشــاره شد به هر حال هر گلی 
خاری دارد. اینکه چرا مســئولین بعد از نیم قرن تجربه متوجه 
قاچاق کاال شــده اند را هم بگذارید به حســاب کمبود وسائل 

ارتباط جمعی صیانت شده و رسانه های سیاه نمایی نشده!
- در نظر نگرفتن مسائل ماورایی

وقتی دلیل خشکســالی بدحجابی اســت طبیعی اســت که 
گرانی هم دالئل خاص خودش را داشــته باشد مثاًل چرا نباید 
تقارن مصاحبه جنجالی گوگوش و خیانت ســحر به تتلو را با 
گرانی های اخیر نادیده گرفــت. چرا مردم ما به این ارتباطات 

ماهوی کمتر اعتقاد دارند! واقعاً ما به کجا می رویم!

الهام از برگ سبز درختان برای ساخت پنل های خورشیدی

محمد مهدی حاتمی
روزنامه نگار

سعید قصابیان 
کارشناس اقتصادی

فرزین پورمحبی

 همه مردم غم نان دارند!


