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نگاه نخست

عدم توازن بین 
عرضه و تقاضا

اقدامــات اصالحــی دولت و به زعم خودشــان 
جراحی اقتصاد کشــور نوعی انتظار تورمی را در 

بدنه بازار ایجاد کرده است.
با وجود آنکه ارز ترجیحی تنها در ۴ یا ۵ قلم کاال 
وجود داشته ولی وابستگی بازارها به یکدیگر باعث 
می شود اثرات این به اصطالح جراحی اقتصادی 
دامنگیر سایر اقالم نیز بشود. بر این اساس بنظر 
می رسد قیمت خودرو در بازار نیز آماده یک تیکاف 
دیگری است. این در حالی است که قیمت خودرو 
در بازار به شــاخص های دیگری مثل نرخ ارز و 
همین طور عدم توازن بین عرضه خودرو و تقاضای 
موجود در بازار هم وابسته است که البته وضعیت 
این دو شاخص نیز شــبیه شاخص تورم، ناپایدار 
است. از سوی دیگر اما نظام داللی موجود در بازار 
خودرو که از قضا نسبت به سایر بازارها فعالتر است 
مترصد کوچکترین فرصت برای دمیدن در آتش 
آشــفتگی بازار خودروست. دالل ها که این روزها 
بیشتر از آنکه یک گروه خاص از جامعه باشند به 
یک تفکر وسیستم رفتاری در عموم جامعه تبدیل 
شده اند برای خرج نقدینگی سرگردان خود از هیچ 
بازاری چشم پوشی نمی کنند؛ به ویژه اگر آن بازار 
به خودرو تعلق داشــته باشــد که در این سال ها 

بازاری سودآور نشان داده است.
در این بین اما اقدام سریع دولت در اعالم آزادسازی 
واردات خودرو در حالی که به نظر می رسید هنوز 
در مورد جزئیات آن برنامه مشخصی وجود ندارد 
نوعی واکنش صحیح برای کشــیدن افسار اسب 
ســرکش تورِم بخشی در خودرو و مقابله منطقی 
با نظام داللی بود. واکنش های ســریع در مقابل 
کنش های تصادفی ناشــی از رخدادهای سیاسی 
یا اقتصادی می تواند اثــر تورمی آنها را کم کند 
و جلوی دومینوی تورمی را بگیرد. اما این کافی 
نیست. دولت باید بالفاصله جزئیات واردات را هم 
اعــالم کند تا جلوی موج بعــدی نظام داللی را 
بگیرد. نباید اجازه داد نظام داللی فرصت بازیابی 
خود را پیدا کند. ایجاد گسست بین اجزای دومینو 

از فروپاشی سازه بازار جلوگیری می کند.
یکی از موارد مهم در واردات توجه به سطح قیمت 
خودروهای وارداتی و نحوه تســهیم بازار خودرو 
بین تولید و واردات اســت. دولت در ادوار گذشته 
در مقابل واردات خودروهایی که به لحاظ قیمت، 
مشابه تولید داخل داشته اند سختگیری می کرده 
است اما حواس وزارت کنونی صمت به این نکته 
باشد که خودروسازها ۴ سال است نسبت به نیاز 
واقعی بازار کمتر تولیــد کرده اند و با وجود آنکه 
قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته اما هنوز 
بین تعداد تولید خودرو و نیاز بازار فاصله معناداری 
وجود دارد بنابراین تصمیم دولت در این دوره اتفاقًا 
باید واردات خودروهایی باشــد که صرف نظر از 
اینکه مشابه تولید داخلی دارند از بازار پر تقاضایی 
برخوردار باشــند. به عبارت بهتر اولویت واردات 
خودرو در این دوره بیش از آنکه منافع تولیدکننده 
داخلی را در نظر بگیرد بایستی بر اساس مدیریت 
تقاضا در بازار تنظیم شود. طبیعتاً واردات در شکل 
درست آن می تواند شکاف بین عرضه و تقاضا را 
پر کند. وزارت صمت بجای فشار به خودروسازها 
بــرای افزایش تولیــد از طریق واردات مشــابه 
می تواند آنها را برای تولید بیشتر و کیفیت باالتر 
بشرطی که توانش را داشته باشند تحریک کند.

البته گام بعد از آزادســازی واردات، حذف قیمت 
گذاری دســتوری است. اگر فضا رقابتی شود هم 
تولید کننده رشد می کند و هم مصرف کننده دیگر 
چوب انحصار را نمی خورد. وزارت کنونی صمت 
نشان داده حرف کارشناسی را می شنود فقط باید 
امیدوار بود جسارت کافی برای اجرای حرف های 

کارشناسی را داشته باشد.
*کارشناس صنعت خودرو  

حسن کریمی سنجری*
و: از وجود شیرخشک های رژیمی در گمرک خبر نداشتیم! سازمان غذا و دار

و! دار با  بــــازی 
اعالم بی اطالعی از وضعیت اقالم دارویی 
در گمــرک که با جریان شیرخشــک های 
رژیمــی بــار دیگر مطــرح شــده، اتفاق 
تازه ای نیســت و ظاهراً به حاشــیه رفتن 
مستندات  اینکه،  ماجراســت. ضمن  اصل 
نشان می دهد ســازمان غذا و دارو از ابتدا 
در جریان واردات شیرخشــک های رژیمی 
بوده و نیازی به اعالم نداشــته اســت، به 
خوبی می داند که اطالعــات مورد نظر را 
باید از ســامانه جامع تجارت دریافت کند 

نــه گمرک؛ این را مکاتبه این ســازمان با 
سازمان توسعه تجارت نیز تائید می کند.

ماجرا از زمانی شــروع شد که در یک ماه 
با  اخیر، کمبــود شیرخشــک های رژیمی 
وجود نیاز اطفالی کــه تغذیه و به عبارتی 
زندگی آنها وابســته به مصــرف این نوع 
شیرخشک ها است، در رسانه ها مطرح شد. 
سازمان غذا و دارو ابتدا اعالم کرد که پیگیر 
ترخیــص یک میلیون قوطی شیرخشــک 
رژیمی از گمرک اســت و به زودی عرضه 

خواهد شــد.اما آنچــه گمــرک در هفته 
ابتدایی اردیبهشــت ماه اعالم کرد، نشان 
داد که محموله های شیرخشــک از بهمن 
ماه پارســال به تدریج وارد شــده و دلیل 
عدم ترخیص هم عدم تائید ثبت سفارش و 
قبلی  تعهدنامه های  تمدید نشدن  همچنین 
از سوی ســازمان غذا و دارو بوده است، با 
این حال طــی هماهنگی صورت گرفته، با 
تائید ثبت سفارش و صدور مجوز، ترخیص 

آغاز شد....
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راز موفقیت شرکت های زیان ده 
دولتی

9
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یارانه نان هیچ شخصی حتی اتباع خارجی قطع نخواهد شد

چرا یارانه 6 میلیون نفر
 قطع شد؟
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 کارگراِن شاکی
کارگران دست به دامان »دیوان عدالت« شدند
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مدل تصویری جراحی یارانه ها 
در عمل

مهندس ها مثل دیگر افراد جامعه نیستند و فقط بعد از 
ترســیم آنچه رخ داده یا قرار است رخ بدهد می توانند 

طراحی و نتیجه گیری کنند.
به ایــن کار به عبارتی شــاید در ســاده ترین فرم آن 
مدلســازی یا نگاه ریاضی یا مهندسی به طرح اجرایی 
ایی که قرار اســت پیاده یا پیاده شده است آن را بشود 
نامگذاری کرد؟ من هم با توجه به پیشــینه ناقابل خود 
در مهندسی ســعی کردم در حد یک نگاه بسیار بسیار 
ساده، اتفاقی که اصطالحا در اصالح یارانه ها رخ داد را 

به تصویر بکشم.
بدون شــک مدل های تصویری خیلی درستر و بهتر، 
کاملتر و روانتری ســر فرصت می تــوان تهیه کرد که 
توصیه می کنم مســئوالن ارجمند آماده و قبل از انجام 
هــر اقدامی به آن نگاه بفرمایند و اگر درســت نمود به 
اجــرا بگذارند. حتی نیت های خوب هم در عمل گاهی 
جواب نمی دهد و آنچه می خواســتیم رخ دهد با آنچه 
رخ داد زمین تا آسمان تفاوت و سبب دلسردی و دردسر 

می شود.
حال به تصاویر خیلی ســاده ترســیمی و اتفاقی که در 
اصالح یارانه ها رخ داد نگاه بفرمایید. عده ای در دهک 
های بسیار آسیب پذیر فقط ۴۰۰ هزار تومان و عده ای 
در میانه ۳۰۰ هــزار تومان یارانه گرفتند و قومی که به 
مزاح من آنها را قوم غاصب می نامم هیچ نگرفتند چون 

در دهک بندی دولت محترم، دارا فرض شده بودند.
حال ببینید قدرت خرید گروه ۴۰۰ هزاری فقط ۴ شــانه 
تخم مرغ در ماه باالتر رفت، گروه بعدی ۳ شانه و گروه 
غاصب تنبیه شد. اما در عمل این گروه دارا اگر واقعا دارا 
هستند که همگی به ضرس قاطع نیستند؟ ولی سرمایه 
دارهــای اصلی و کارخانه دارها و تولید کنندگان و ... در 
داخل این دهک می بایستی باشند و با تهدیدی که حتما 
احساس کردند کلیه قیمتهای تولیدات خود را چند برابر 
برای این بی احترامی و کم توجهی به عدم شراکت آنها 
در منابع کشورشان باال بردند و بقیه گروها هم از دام دار 
و برنــج کار و ... باز با توجه به گرانی محصوالت اولیه، 
قیمتها را باالتر کشــیده و در کل گویی فقط "محور" 
قدرت خرید تغییر کــرد نه خود "قدرت" خرید و عمال 

همه گروها هدف به شرایط حتی بدتر از قبل رسیدند؟ و 
مهمتر از همه اینکه باز همان اقشاری که قرار بود از این 
جراحی سود ببرند و هدف اصلی تعدلیل بودند بیشترین 

ضرر را متحمل شدند!
البتــه نا گفته نماند که گــروه مولد )دهک غاصب( هم 
احساس خطر کردند!!! که این خود یک بحث بسیار مهم 
برای آینده چنین سیاستهایی در کشور می باشد و نیاز به 
یک ســمینار جامع، جدا و مفصل دارد. بنظر من مطلبی 
که متاسفانه توسط دولتمردان اصال دیده و حتی آسیب 
پذیری حاصله لحاظ نشده است که شاید مشکلترین بند 
جراحی فعلی همین بند باشد که از چشم ها بدور مانده 
و در آینده نزدیک کم کم بصورت خروج این قشــر از ... 

رخنمود پیدا خواهد کرد، دقت بفرمایید در عرایضم!
ایــن نوع جراحی ها در علم مقاوم ســازی بناها هم در 
مقابل زلزله با تقویت یک نقطه بدون نگاه دقیق به بقیه 
سازه به تضعیف و آسیب پذیر کردن هر چه بیشتر بنا ها 
معروف است. که عموما در مقاوم سازی های واقعی در 
بناها دســت افراد نا وارد زیاد هم رخ می دهد. مقاالت 
علمی زیادی در علم مهندسی زلزله در خصوص توجه به 
کل ســازه تا نگاه به فقط برخی نقاط ضعیف وجود دارد. 
در ایــن تجربه هم می توان شــوک یارانه ها را زلزله و 
سازه را اقتصاد و المانهای آن را اقشار جامعه تصور کرد. 
لذا امیدوارم با نگاه جامعتر به کل سیستم اقتصادی کشور 
و در صورت قبول چنین دیدگاه هایی تغییرات الزم لحاظ 
و مقاوم ســازی یا در این مورد خاص رفع آسیب پذیری 
بیشــتر که طی این جراحی اقتصادی موضعی صورت 

گرفت هر چه سریعتر اصالح شود. ان شا اهلل
در خاتمه پس از چهل و ســه ســال تجربه با کوپن و 
یارانه بعد از انقالب و علی رغم اینکه برخی کشــور ها 
هنوز در دنیا یارانه و فود استمپ می دهند بنظر می رسد 
اضافه نمودن یک عــدد فیکس به موجودی افراد فقط 
باعث تغیر محور و نه قدرت خرید جامعه هدف می گردد 
و حتی شــرایط آنها را بمراتب سختر می کند. امیدوارم 
دولت محترم و دســت اندرکاران نظام اقتصادی کشور 
با مدلســازی های گوناگون با لحاظ نمودن کلیه متغیر 
های موجود و نیم نگاهی بــه مدل های علوم ریاضی 
و مهندســی، جامعه شناسی، روانشناســی، اقتصادی و 
اجتماعی ... و نه فقط سیاســی در عبور از یارانه و کاال 
برگ برای همیشــه و ... اصالح یا بهبود آنچه در حالت 
فعلی بنظر کمی با خطا توام بوده اســت اقدام و شرایط 
تولید و اشــتغال را برای همه بصورت یکســان فراهم 

نمایند. والسالم علی من اتبع الهدی.
* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت 
بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران 

و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور

 تفکیک یا تغییر در ساختار 
»وزارت راه و شهرسازی«؟

ســال ۱۳۹۰ پس از کش و قوس های فــراوان بین دولت و مجلس، باالخره از ادغام 
۲ وزارت خانه "راه و ترابری" و »مســکن و شهرسازی« وزارت »راه و شهرسازی« 
تشکیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۳۹۴ تغییرات مجددی در داخل ساختار وزارتخانه 
رخ داد. ابتدا معاونت راهداری از ادارات کل راه و شهرسازی جدا و در ادارات کل حمل 
و نقل و پایانه های کشور ادغام و اداره کل جدیدی تحت عنوان »اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای« در استان ها شکل گرفت که زیر نظر سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای مدیریت می شــود. در سال ۱۳۹۷ نیز مدیریت ساخت و توسعه راه های 
روســتایی از ادارات کل راه و شهرسازی جدا و در قالب یک معاونت جدید در ادارات 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ادغام شــد. در مقاله پیش رو این سؤال را مطرح 
کرده ایم که آیا این تغییرات پیاپی به نفع کشور بوده است یا ساختار سابق موثرتر بود؟ 
و در حال حاضر آیا ساختار وزارتخانه باید تغییر کند یا اینکه وزارت راه و شهرسازی به 

دو وزارت خانه جدا تفکیک شود؟
تاریخچه وزارت راه در یک قرن اخیر ��

در ســال ۱۲۹۸ هجری قمری و در دوران ســلطنت ناصرالدین شاه اولین بار وزارت 
فوائد عامه تأسیس شد و امور مربوط به احداث راه، پل و راهداری بر عهده وزارت خانه 
مذکور گذاشته شد. پس از آن در سال ۱۳۰۸ با تصویب شورای ملی به وزارت طرق و 
شوارع تبدیل شد. سال ۱۳۱۵ نام این وزارتخانه به وزارت راه تغییر نام داد. در ۱۶ تیر 
۱۳۵۶ به منظور هماهنگی و یکسان سازی سیاست های وقت، به وزارت راه و ترابری 
تغییرنام داد. ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ بود که در راســتای برنامه پنجم توســعه برای کوچک 
سازی دولت، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و نام آن وزارت 
راه و شهرســازی گذاشته شد. ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ معاون حقوقی رئیس جمهور وقت، از 
تســلیم الیحه انتزاع )تفکیک( وزارتخانه ها به مجلس خبر داد. دی ماه ۹۲ پس از ۵ 
ماه از تکیه وزیر وقت بر صندلی وزارت، معاون وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی 
تفکیک وزارت راه و شهرســازی خبر داد. او همچنین در مرداد ۱۳۹۲ هنگام اخذ رأی 
اعتماد از مجلس نهم گفته بود ادغام یا تفکیک عجوالنه، هر دو تبعات خیلی بدی دارد 
و باید فرصت ۶ تا ۹ ماهه ای برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه به دولت داد و پس 
از همه بحث های گوناگون همچنان ساختار وزارتخانه به شکل سابق مانده است و باید 

دید دولت سیزدهم در این زمینه چه تصمیمی می گیرد.
۲ نظریه اساسی

دو نظریه اساسی در تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها وجود دارد: نظریه اول این است که 
حوزه راه و ترابری یک حوزه وسیع است و از حوزه مسکن منفک است به طوری که 
به گفته یکی از وزرای سابق راه و ترابری، این دو وزات خانه فقط یک عنصر مشترک 
دارند و آن هم سیمان است. نظریه دوم اما این است که مسکن و حمل و نقل فصل 
مشترک عمیقی دارند و توسعه حمل و نقل و برنامه ریزی برای آن منطبق بر توسعه 
مســکن است. همچنین در آن زمان شنیده شد برخی مدیران ستادی و استانی از این 

ادغام ناراضی هستند.

نگاهی اجمالی به ساختار فعلی
وزرات راه و شهرســازی را شــاید بتوان حجیم ترین وزارتخانه کشــور از نظر تعداد 
زیرمجموعه ها نام برد. ۶ معاونت ســتادی، ۷ شرکت مادرتخصصی، ۶ سازمان، یک 
مرکز تحقیقاتی و ۶۶ اداره کل استانی که هر یک خود به اندازه یک وزارتخانه بزرگ 
هســتند، زیرمجموعه های این وزارت خانه می باشــند. در مورد تغییرات اعمال شده 
بزرگ ترین ایراد جدا بودن مدیریت ساخت و توسعه و مدیریت نگهداری راه ها می باشد. 
تجربه ۶ ســال اخیر ثابت کرده که جدابودن این موضوع، ناهماهنگی هایی به وجود 
می آورد که برای کشور هزینه بَر است. همچنین در مورد راه های روستایی با توجه به 
سیاست های کلی نظام در باب اهمیت روستاها، راه های روستایی نمی تواند زیرمجموعه 
از یک ســازمان باشــد و باید خود در حد یک معاونت در وزارتخانه باشــد. همچنین 
صحبت هایی مطرح شده بود که بودجه دهیاری ها و بنیاد مسکن در سازمان راهداری 
تجمیع شــود تا متولی ساخت راه های روستایی در کشور تنها یک سازمان باشد که تا 
به امروز انجام نشده است. ضمناً در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی 
مثل آزمایشگاه مکانیک خاک باید خصوصی شوند تا هم بهره وری آن ها افزایش یابد، 
هم اینکه از جیب دولت ارتزاق نکنند و همچنین راه برای بخش خصوصی نیز در این 
زمینه باز شــود. در مورد سایر سازمان ها و شرکت ها نیز موارد زیادی مطرح است که 

در این مقاله نمی گنجد.
پیشنهاد نگارنده ��

حوزه حمل و نقل فراتر از تصور ما بزرگ اســت. حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی 
و هوایــی که خود هر کدام چندین زیرمجموعه دارند نیاز به برنامه ریزی و ســرمایه 
گذاری های انسانی و مالی بسیار دقیقی دارند. مباحثی چون حمل و نقل مالتی مودال 
)چند وجهی( نیز که امروز در جهان و ایران مطرح هستند، ارتباط این ُمدهای حمل و 
نقلی را تنگاتنگ می کند. تمام این سیستم های حمل و نقلی باید آنچنان هماهنگ و 
دقیق کار کنند که بتوان یک حمل و نقل پایدار را رقم زد. پیشنهاد می شود در صورت 
اجرایی شدن تفکیک، به جای وزارت راه و ترابری نام آن »وزارت حمل و نقل باشد«. 
دالیلی بر این پیشنهاد وجود دارد. یک آنکه در مفهوم لغوی واژه راه، جاده را در ذهن 
تداعی می کند و این وزارتخانه تنها وزارت جاده سازی نیست. ثانیاً حمل و نقل عبارتی 
کلی تر و تخصصی تر اســت که نشان از اهمیت تمام ُمدهای سفر برای این وزارتخانه 
 )Transportation ministry( دارد. ثالثاً در اکثر کشــورهای دنیا وزارت حمل و نقل
وجــود دارد نه وزارت راه و ترابری. در آخر در کتب و اســتانداردهای معتبر هم عمدتًا 
آمارها و تحلیل ها مبتنی بر دپارتمان ها یا وزارتخانه های حمل و نقل هســتند. در باب 
مســکن نیز مثل سابق وزارت مسکن و شهرســازی اما با یک ساختار چابک شکل 
مناسبی خواهد بود. به طور کلی اگر تفکیک وزارتخانه هزینه زیادی داشته باشد، تغییر 
ســاختار کم هزینه تر خواهد بود و آن به این شــکل باید باشد که ساخت و توسعه و 
نگهداری راه ها )اصلی، فرعی و روستایی( باید در یک سازمان باشد و حوزه مسکن نیز 
به یک سازمان مستقل تبدیل شود. همچنین سایر سازمان ها و شرکت ها به تغییراتی 

نیاز دارند که بعداً راجع به آنها در مقاله ای جداگانه توضیح داده خواهد شد.
تیجه گیری ��

هر تصمیمی که در مورد این وزارتخانه گرفته می شــود باید مبتنی بر بررســی های 
کارشناســی، دقیق و همه جانبه باشد. حمل و نقل و مسکن هر دو تاثیری گسترده بر 
توسعه پایدار و رشــد اقتصادی کشورها دارند. پیشنهاد می شود این تصمیم مبتنی بر 
نظرســنجی از صاحب نظران، کارشناسان، مدیران اجرایی و ستادی و اساتید دانشگاه 
باشد و هزینه به فایده آن به دقت موشکافی شود. یک ساختار چابک برپایه تجربیات 
ملی و بین المللی می تواند هزینه ها را کاهش و به رشــد و توسعه اقتصادی کشور نیز 
* دانش آموخته مهندسی راه و ترابری بسیار کمک کند. 

محمد سیدی مرغکی*فریبرز ناطقی الهی*
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سیاست

یادداشت

یادداشت

چالش جدی دولت با اصولگرایان

ریشه مشکالت و فشارهای که امروز مردم تحمل می کنند 
در خــارج از مرزهای ما و در اثر عدم ناهماهنگی ها، مراوده 
و تعامل با جهان بیرونی اســت. در حال حاضر با اندکی از 
کشورها در ارتباط هســتیم زیرا ساختار سیاست خارجه ما 
امروز به سمت و سویی رفته که نمی توانیم از منافع جهانی 
و پتانســیل هایی که در مــراودات بین المللی در صنعت و 
تکنولوژی وجود دارد استفاده کنیم. ما به عنوان یک کشور 
صادرکننده مواد نفتــی؛ حال چه به صورت خام و یا چه به 
صورت های دیگر با دادن تخفیف هایی در حوزه های مختلف 
در حال نفس کشــیدن هستیم آن هم درحالی که خودمان 
باید کاالها را گران خریداری کنیم. امروز ایران با داشــتن 
بیش از ۸۵ میلیون نفر جمعیت با آســیب شــدید در زمینه 
کســب و کار و پاییــن آمدن درآمدها روبه رو اســت، یک 
گسست طبقاتی درحال شکل گرفتن است، طبقه فرودست، 
متوسط و باالدست در حال اضمحالل و از بین رفتن هستند.

قسمت بدتر ماجرا آنجا است که در خود جبهه اصولگرایان 
توقعات زیادی از دولت وجــود دارد؛ به نحوی که دولت را 
تبدیل به یک شرکت تعاونی کرده اند و هر کسی یک سهم 
و گوشه ای را مطالبه می کنند. معتقدم امروز عماًل دولت هم 
به لحاظ سیاست های خارجی و هم به لحاظ سیاست داخلی 

چالش های جدی در درون با اصولگرایان دارد.
بحث اصالح یارانه ها از قدیم مطرح بود و اقداماتی هم در 
این زمینه صورت گرفت حال ایــن دولت آن را به عنوان 
یــک اقدام پررنگ در رأس برنامه هــای خودش قرار داده 
است، شعار اصالح یارانه ها از زمان دولت اصالحات مطرح 
بود و تصمیم بر این شــد به تدریج رخ دهد، اما در مجلس 
هفتم که اصولگرایان بر آن حاکم شدند مسیرش بسته شد 
و همان جریان امروز می خواهد همان حرف ها را یک شبه 
بدون این که زیر ســاخت های معینی وجود داشــته باشد، 
اجرایی کند. امروز بدون آن که درکی از شرایط وجود داشته 
باشــد و به این مسئله نگاه شــود که تقریباً نظام در حال 
جنگ است؛ دست به یکسری اقدامات زده می شود.اگر قرار 
باشد یک شبه قیمت ها را چند برابر کنیم و با ریال بخواهیم 
بخشــی از این افزایش ها را دنبال کنیم، نتیجه اش چیزی 
جز این که کاله بر سر مردم برود نخواهد بود؛ چراکه ریال 
در حال کاهش ارزش افزوده اســت و مبلغی که به عنوان 
یارانــه در اختیار مردم قرار می دهند، به ســرعت زیاد افت 
و کاهــش ارزش پیدا می کند، بنابراین در این شــرایط چه 
چیزی دست مردم را می گیرد؟دهک بندی هایی که کردند 
اصاًل مشخص نیست. این که فردی از قبل شغل، خودرو و 
یا خانه ای داشته باشد و شامل دربافت یارانه نشود، درست 
نیســت، زیرا ما یک هزینه ای متناســب با قیمت های روز 
زندگی داریم، بســیاری از افراد همان شرایط قبلی را دارند 
و چیزی به زندگی شــان اضافه نشــده است. به طور مثال 
اگر امروز خــودرو و خانه ای که یک فرد دارد، قیمتش باال 
رفته، نتیجه افزایش تورم بوده نه چیز دیگری؛ حال اینکه 
بیاییم ایــن را معیار قرار دهیم و بگوییم یارانه به این افراد 
تعلق نگیرد، درســت نیست. حرف های ناگفته و سؤاالت و 
ابهامات زیــادی در این طرح وجود دارد، مطمئناً این طرح 
به این دلیل به نتیجه دلخواه نرسید که زیرساخت ها آماده 
نیســت.اگر واقعاً به این طرح اعتقاد دارند، می توانستند به 
جای این کــه ریال به مردم دهند کاال را به دســت مردم 
برســانند. از سوی دیگر هم می توانســتند با یک مقرراتی 
امکان جابه جایی هم به مــردم بدهند اما این اتفاق نیفتاد 
و خواستند با ریال موضوع حل شود، به شخصه چشم انداز 
خوبی برای نتیجه این طرح مشاهده نمی کنم. طبقه متوسط 
الغر شده و بیش از این چیزی از آن باقی نخواهد ماند نظام 
باید موضوع را بیش از پیش مدنظر قرار دهد. مجلس نباید 
خودش را با بیان این که ما قانونی را گذاشتیم و خوب اجرا 
نشده است، کنار بکشــد. قانون را هرکسی بخواند متوجه 
می شــود که اساساً قانون نیســت بلکه یک هدف گذاری 
است؛ این که بگویند شما یارانه را اصالح کنید و قیمت ها از 
شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند! کجای این قانون است؟ 
شــما زمانی یک هدف می گذارید این هــدف با مکانیزم، 
مقررات و قوانین باید مشخص شود منابعش از کجا تأمین 
می شود. امروز در هیچ قانونی نوشته نشده است که مجلس 
خودش را کنار بکشد و در این مسائل دخیل نباشد این کار 

اصاًل اشتباه است.

ریل گذاری جدید 
در مناسبات ایران و آذربایجان

روزهای پایانی اردیبهشــت، شــاهین مصطفی اف معاون 
نخست وزیر و رئیس کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران 
و جمهوری آذربایجان، در ســفربه تهران با رئیس جمهور، 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح و وزرای امورخارجه، نیرو، 
نفت و راه و شهرســازی دیدار و تبــادل نظر کرد.انجام این 
سفر نماد اراده سیاســی مقامات ارشد دوکشور برای تقویت 
مناســبات و همچنین سطح باالی اعتماد میان طرفین بود. 
در این سفر شاهین مصطفی اف و علی اکبر محرابیان وزیر 
نیرو بــرای ادامه پروژه های برق رســانی و اجرای کارهای 
مربوط به انتقال برق به منطقه اقتصادی زنگه زور شرقی و 
جمهوری خودمختار نخجوان از طریق خاک ایران، به تفاهم 
رسیدند. تکمیل ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی 
خداآفرین و قیز قلعه سی و نیروگاه های برق آبی در رودخانه 
ارس نیز در زمره توافقات طرفین بود. نکته مهم اینکه مقرر 
شــد برق تولید شده در قره باغ- شــهر آزاد شده جمهوری 
آذربایجان - از طریق ایران به نخجوان، ترکیه و کشورهای 
اروپایی صادر شود. انتظار می رود در آینده شرکت های ایرانی 
در ساخت نیروگاه های قره باغ و همچنین در ساخت مجتمع 
آموزشی و بیمارســتان در قره باغ مشارکت داشته باشند.در 
دیدار شــاهین مصطفی اف با جواد اوجی وزیر نفت، طرفین 
از همکاری هــای فیمابین بخصوص اجــرای موفقیت آمیز 
پروژه انتقال و تبادل گاز ترکمنســتان از طریق خاک ایران 
به آذربایجان و توســعه همکاری ها در بخــش نفت و گاز 
رضایت داشــتند. به همین علت، قرار شــد در آینده نزدیک 
قراردادهای جدیدی در زمینه توســعه میادین نفت و گاز در 
دریای خزر امضا شود. اقدامات مقدماتی در این زمینه انجام 
شده و هیئت های کارشناسی دو کشور در حال ادامه مذاکرات 
هستند.در نشست مشترک مقام آذربایجانی با رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره همکاری در حوزه های حمل 
و نقل و ترانزیت، صنعت، تجارت، ســرمایه گذاری و توسعه 
همکاری های چندجانبه مذاکره شد. توافق درمورد تسریع در 
اجرای مفاد یادداشت تفاهم برای ایجاد ارتباطات جدید بین 
منطقه اقتصادی زنگه زور شــرقی در آذربایجان و جمهوری 
خودمختار نخجوان از طریق خاک ایران و تکمیل ســاخت 
پل ها در مدت یک سال نیز اتفاق مهم این نشست بود. عالوه 
بر این، قرار شــد ساخت پل جدید خودرویی و عابر پیاده، بر 
روی رودخانه مرزی آستاراچای و همچنین احداث پایانه بار در 
شهر آستارای ایران، تا پایان سال جاری به اتمام برسد. پروژه 
بعدی احداث راه آهن پارس آباد-ایمیشلی خواهد بود. طرفین 
درباره مشــارکت شرکت های ایرانی در بازسازی مناطق آزاد 
شده آذربایجان و اقدامات انجام شده در این زمینه نیز به طور 
مفصل گفتگو کردند.افتتــاح و بهره برداری از دو مرز جدید 
بین ایران و جمهوری آذربایجان در مناطق خداآفرین و پارس 
آباد نیز رویداد مهمی است که مورد توافق قرار گرفت که در 
صورت انجام، تأثیر مثبتی بر افزایش مبادالت تجاری خواهد 
داشــت. در حال حاضر چهار مرز در سرحدات آستارا، جلفا، 
بیله سوار و پلدشت فعال است و تردد مسافر و خودرو از این 
مرزها انجام می شــود. بر اساس آمار منتشره حجم مبادالت 
تجاری دو کشور در سال گذشته سی درصد، در سال جاری 
بیست درصد و حمل و نقل جاده ای نیز هفتاد درصد افزایش 
یافته اســت. حجم مبادالت تجاری ایــران و آذربایجان در 
ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۴۰ میلیــون و ۸۱۰ هزار دالر بود که 
میزان صــادرات آذربایجان به ایران ۴۳ میلیون و ۲۸۷ هزار 
دالر و واردات از ایــران نیز ۳۹۷ میلیــون و ۵۲۳ هزار دالر 
بوده است.به گفته حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه در 
دیدار با شاهین مصطفی اف، ماهیت فشرده سفرهای متقابل 
مقامات عالی رتبه نشان از پیشرفت روابط ایران و آذربایجان 
دارد.دیدار معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با سردار 
سرلشــکر پاســدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز نشانگر اعتماد طرفین به 
یکدیگر برای تقویت مناســبات دفاعی و امنیتی بود. در این 
دیدار مسائل منطقه ای و چشم انداز همکاری های راهبردی 
و نظامی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح ضمن ابراز خرسندی از آزادسازی اراضی 
آذربایجان گفت: ایران همواره عالقمند به توســعه روابط با 
آذربایجان اســت.در مجموع، رویکرد دولت سیزدهم مبتنی 
بــر اولویت دادن بــه تقویت روابط با همســایگان، فرصت 
ارزشمندی برای تداوم تحوالت مثبت در روابط تهران- باکو 
ایجاد کرده و ریل گذاری جدیــد، می تواند منافع ملت های 
ایران و جمهوری آذربایجان را بخصوص در حوزه اقتصادی 
تأمین کند. آقای شاهین مصطفی اف نیز مورد اعتماد رئیس 
جمهور آذربایجان و فــردی عالقمند و باانگیزه برای ایجاد 
پیشرفت در مناسبات دو کشوراست و از این بابت می توان به 
اجرای توافقات فیمابین امیدوار بود.با توجه به تحوالت مثبت 
در مناسبات تهران و باکو، ممکن است همانند گذشته، برخی 
عوامل فرامنطقه ای، قومگرایان ورشکســته و رســانه های 
وابسته به آنان، اقداماتی را بخصوص در فضای مجازی برای 
تخریب مناسبات دوستانه دو ملت، صورت دهند. انتظار است 
مســئولین ایران و جمهوری آذربایجان که به خوبی عوامل 
مخرب را می شناســند با درک حساســیت های یکدیگر و 
مراقبت از پیشرفت های حاصل شده در روابط فیمابین، مسیر 

توسعه مناسبات راهبردی را هموار سازند.

انریکه مورا که ۲۲ اردیبهشــت پس از ســفری 
دو روزه تهران را به مقصد بروکســل ترک کرد، 
جزئیاتی را از رایزنی هایش در اختیار جوزپ بوررل 
قرار داد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
ساعتی بعد و در حاشیه اجالس گروه ۷ از خروج 
مذاکرات از بن بست خبر داد و توافق در وین را نیز 

در دسترس دانست.
روز پنجشنبه دو هفته گذشته همزمان با حضور 
هماهنگ کننده برجام در تهران، شــیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی نیز ســفری یــک روزه به تهران 
داشت؛ ســفری که بســیاری آن را تالش امیر 
قطر برای کمک به خروج مذاکرات از بن بست و 

حصول توافق دانستند.
حضور همزمان مورا و شــیخ تمیــم این نوید را 
می داد که آغــاز هفته در ایران با خبرهای خوبی 
همراه باشــد اما این امید در ســخنان مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا و در همان روز 

جمعه باقی ماند.
علی باقری، معاون سیاســی وزیر امور خارجه و 
مذاکره کننده ارشــد ایران تنها یکبار و در بازدید 
از نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشــیمی 
در تاریــخ ۲۵ اردیبهشــت از دیدارهایــش بــا 
هماهنگ کننده برجام سخن به میان آورد و گفت: 
جمهوری اسالمی ایران همان اندازه که در فرآیند 
مذاکــرات و انجام تعهدات بین المللی از جمله در 
موضوع توافق برای رفع تحریم ها جدی اســت، 
در عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان 
برای مصونیت از تحریم هم راسخ و مصمم است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اما عصر روز 
گذشته و در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان 
بار دیگر موضوع مذاکــرات وین را مطرح کرده 
است. براســاس خبری که دستگاه دیپلماسی در 
اختیار خبرگزاری ها قرار داده است، بوررل ضمن 
تاکید بر ابتکارات مطرح شده از سوی جمهوری 
اسالمی ایران در طول مذاکرات وین، ابراز داشت: 
ما اکنون در مسیر جدید تداوم گفت وگو و تمرکز 
بر راه حل ها قرار داریم. وی با بیان اینکه ما مصمم 
هستیم در تماس مستمر بین تهران و واشنگتن 
به منظور نزدیک ساختن دیدگاه ها به تالش خود 
ادامه دهیم، عنوان کرد: برای رســیدن به نتیجه 

خوب امیدوار هستم.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این گفت وگو، 
با اشــاره به سفر اخیر انریکه مورا، معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفت: در 
سفر وی ابتکاراتی مورد بررسی قرار گرفته است. 
وی با اشــاره به جدی بودن جمهوری اسالمی 

ایران در توافق قوی و پایدار اظهار داشت: تهران 
حســن نیت و اراده الزم را برای رسیدن به یک 

توافق داراست.
این بار نیز گویی که نام امیر قطر با مذاکرات برای 
احیای برجام گره خورده باشد، شیخ تمیم در دیدار 
با صدراعظم آلمان به موضوع برنامه هســته ای 
ایــران و مذاکرات وین هــم پرداخت و گفت: با 
شــولتز درباره حل و فصل مسالمت آمیز پرونده 
هسته ای ایران تأکید کردیم. ما به ضرورت توافق 
ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا پرداختیم و در 
این خصوص خوشبین هستیم. امیدواریم دو طرف 
به توافق دست یابند و قطر آماده مشارکت در حل 

و فصل این پرونده است.
روزهای پس از ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ که هماهنگ کننده 
برجــام از ایجاد وقفه در مذاکــرات برای احیای 
توافق هســته ای خبر داد، گویی دو فرد بیش از 
دیگران پیگیر از ســرگیری مذاکــرات و خروج 
روند احیای برجام از بن بســت هســتند؛ مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که نهاد متبوعش 
هماهنگ کننده برجام اســت و البته امیر قطر که 
تالش دارد کشــورش را به عنوان تسهیل گر این 
روند معرفی و تثبیت کند؛ پیگیری هایی که هر روز 
کمتر خبرســاز شده و شاید در حال تهی شدن از 

اهمیت و معنا هستند.
امریکا اجازه دهد  �� نگرانند  اروپایی؛  مقامات 

برجام از بین برود
ایــن در حالــی اســت کــه الرا روزن روزنامه 
نگار آمریکایــی در خبرنامه خــود تحت عنوان 
»دیپلماتیک« نوشــت: مقامات فعلی و ســابق 
اروپایی به شکل فزاینده ای ناامید هستند و نگرانی 
دارند که ایاالت متحده ممکن اســت اجازه دهد 
احیای برجام بــه دلیل آنچه کــه آن ها احتیاط 
سیاسی کاخ ســفید در مورد یک موضوع عمدتًا 

نمادین می دانند، شکست بخورد.
 در ادامــه این مطلب آمده اســت: یک دیپلمات 
اروپایــی درگیر در مذاکــرات، به من گفت: »هر 
روز که بدون دستیابی به توافق می گذرد، خطر از 
دست دادن همه چیز به طور قابل توجهی افزایش 

می یابد.«
این دیپلمات اروپایی با اشــاره به آمریکا و ایران، 
افزود: »تا جایی که من می بینم، هر دو طرف به 
سمت های مختلف دیگری می روند و فاصله بین 

طرفین کم نمی شود«.
خاویر ســوالنا، دبیرکل ســابق ناتو و کارل بیلد، 
نخست وزیر سابق سوئد اخیراً در مقاله ای مشترک 
هشدار دادند »بایدن باید به طور جدی هزینه های 
انفعال خود در برابر ایران را در نظر بگیرد و راهی 
به جلو بیابد - در غیر این صورت ممکن است در 
منازعه دیگری قرار بگیریم که هیچ کس خواستار 

آن نبوده است«.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در نشست 
خبری ۱۷ مه با خبرنگاران با اشــاره برجام گفت: 
پیش نویس توافق از سرگیری پایبندی به برجام 

بیش از دو ماه است که آماده است.«
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه ادامه داد: با 
این حال، توافــق به خاطر موضوعی بین آمریکا 
و ایران که به برجام مرتبط نیســت، متوقف شده 

است.
وی ادامه داد: ما از طرف ها می خواهیم رویکردی 
مسئوالنه داشته باشــند و تصمیمات الزم برای 

نهایی کردن این توافق را فوری اتخاذ کنند.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اضافه کرد: »این 
یک اشــتباه جدی و خطرناک خواهد بود که باور 
کنیم توافق می توانــد به طور نامحدود روی میز 

بماند.«
اگرچه متن پیش نویس توافق بر سر احیای توافق 

هسته ای تکمیل شده اســت، اما مذاکرات برای 
احیــای این توافق از ماه مــارس به دلیل بحث 
حذف ســپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران از 
لیست تروریسم آمریکا به بن بست رسیده است. 
طبق گزارش ها، دولت ایاالت متحده گفته است 
که ایــن کار را تنها در صورتی انجام می دهد که 
ایران با اقدام متقابل غیرهسته ای موافقت کند، از 
جمله اینکه هر دو طرف توافق کنند که مقامات 

سابق یکدیگر را هدف قرار ندهند.
انریکه مورا، معاون دبیــرکل اتحادیه اروپا هفته 
گذشــته به ایران سفر کرد تا در مورد پیشنهادات 

برای خروج از بن بست گفتگو کند.
بــه گفته منابع، یکــی از پیشــنهاداتی که مورا 
به تهران منتقل کرد ایــن بود که پس از نهایی 
شدن احیای توافق هسته ای، درباره موضوع سپاه 

پاسداران مذاکره شود.
یک کارشــناس که در مذاکــرات با طرف های 
مختلف مشورت می کند، جمعه )۲۰ مه( گفت که 
سیگنال های غیرتایید شده مثبتی از ایران پس از 

سفر اتحادیه اروپا می شنود.
اما وقتــی از یک دیپلمــات اروپایــی در مورد 
ســیگنال های محتاطانه مثبت از ســوی تهران 
پرســیده شــد، گفت کــه متاســفانه این یک 
ساده سازی بیش از حد اتفاقات است و اتفاقات او 

نسبت به تحوالت پیش رو بدبین است.
کارشناس دیگری که درباره رایزنی های مورا در 
ایران در جریان قرار گرفته بود، نتیجه گفتگوها را 

»حرکت بدون پیشرفت« توصیف کرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته اعالم 
کرد که ایران حدود ۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده 

با خلوص ۶۰ درصد جمع آوری کرده است.
داونپورت گفت: »من فکر می کنم بعید است که 
ایران به سمت سالح های هسته ای حرکت کند«. 
اما آمریکا و اسرائیل ممکن است تمایلی به زندگی 

با این خطر نداشته باشند.
انتظار مــی رود آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
گزارش ســه ماهه بعدی خود را در مورد برنامه 
هســته ای ایران در اوایل هفتــه آینده و پیش از 
نشست بعدی شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی که در ۶ ژوئن برگزار می شود، منتشر 
کند.داونپورت، کارشناس کنترل تسلیحات، گفت 
سریع ترین و مؤثرترین راه برای نظارت بر برنامه 
هســته ای ایران به طور قابل راستی آزمایی این 
است که ایاالت متحده و ایران قبل از اینکه خیلی 
دیر شــود به پایبندی کامل به توافق هســته ای 

بازگردند.

آخرین تالش های جوزپ بوررل و شیخ تمیم برای توافق وین

 بدبینی اروپا به احیای برجام

هدایت آقایی

محسن پاک آیین
روزنامه نگار

گروه سیاســی: امــروز ۴ خرداد ماه با پایان دومین ســال فعالیت 
مجلس یازدهم اجالسیه سوم این دوره از مجلس شورای اسالمی 
برگزار خواهد شــد که مهمترین اتفاق آن انتخابات هیات رییســه 
مجلس است، انتخاباتی که از مدت ها قبل حواشی متعددی به آن 
مرتبط دانسته می شد اما به نظر می رسد قرار است برخالف حواشی 
داغ، با آرامش قابل توجهی برگزار می شــود تا پیام صلح و آرامش 

بهارستان نشینان را به سپهر سیاسی جامعه مخابره کند.
یکی از مهمتریــن انتخاب هایی که نمایندگان در این روز خواهند 
داشت ریاست مجلس است کرسی ای که محمدباقر قالیباف در دو 
ســال گذشته با کمترین دردســر بر آن تکیه زد و به نظر می رسد 
برای تصدی آن در ســال سوم هم کار ســختی در پیش نداشته 
باشد. علیرغم گمانه زنی هایی که از چند ماه قبل پیرامون اختالفات 
اعضــای عضو یــا نزدیک به جبهــه پایداری بــا رییس مجلس 
درخصوص طرح هایی از جمله »طرح صیانت از فضای مجازی« و 
»طرح شــفافیت آرا نمایندگان« که با طرح شفافیت قوای سه گانه 
جایگزین شد، وجود داشت و حدس و گمان ها از رقابت جدی این 
گروه سیاسی با قالیباف حکایت می کرد، ظاهراً بعد از عدم پذیرش 
کاندیداتوری برای ریاســت توســط علی نیکزاد، آن ها نیز شانس 
چندانی برای خود قائل نیســتند و این الیاس نادران خواهد بود که 
بر سر کرسی ریاست با قالیباف رقابت خواهد کرد و شاید بتواند در 
این مســیر از سبد رأی جبهه پایداری نیز بهره مند شود. رقابتی که 
نتیجه آن از هم اکنون قابل پیش بینی است و بعید به نظر می رسد 
که تعداد آرا نادران در خوش بینانه ترین حالت از عدد ۶۰ تجاوز کند.

اما نکته حائز اهمیت برای محمدباقر قالیباف و یاران او در مجلس 
تعداد آرای ســردار برای ریاست سال ســوم است، قالیباف که دو 
سال نخست را با آرا قابل توجهی به ریاست قوه مقننه دست یافته 
چندان مایل نیست که این اتفاق در سال سوم با کاهش محسوس 
آرا بــرای او رقم بخورد تا منتقدانش این مســأله را به ضعف وی 
در اداره مجلــس مرتبط قلمداد کنند. موضوعی که گفته می شــد 
از چند ماه قبل به عنوان یکی از گزینه ها برای اجالســیه ســوم 
روی میز جبهه پایداری قرار دارد و زمزمه ها از راهروهای مجلس 
حکایت از این دارد که اعضای پایداری اگر نتوانند در مجلس رقیب 
مناسب و جدی برای قالیباف بیابند، گزینه رأی ندادن به قالیباف و 
کاهش آرا وی به کمتر از ۲۰۰ و حتی تا ۱۷۰-۱۸۰ رأی را مدنظر 
قرار خواهند داد. امری که برخــی معتقدند تحقق آن دور از ذهن 

است و به نظر می رسد که عملکرد قالیباف در جریان دو طرح مهم 
»صیانت« و »شفافیت« هر اندازه فاصله میان او و جبهه پایداری 
را افزایش داده، قالیباف را به کســب رأی فراکســیون مستقلین 
نزدیک کرده اســت.اما بعد از کرسی ریاست جایگاه نایب رییسی 
مجلس است که مورد توجه قرار دارد، ترکیب نواب رییس در سال 
دوم دستخوش تغییر شــد و امیرحسین قاضی زاده هاشمی که در 
سال نخســت نایب رئیس اول مجلس بود از ترکیب هیات رییسه 
خارج شد، اتفاقی که قاضی زاده در نشست خبری انتخاباتی اش در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری و در پاسخ به خبرنگار ایلنا تأیید 
کرد که ممکن است به اختالف نظرهای او با برخی بزرگان مجلس 
مرتبط باشــد. با این حال با خروج قاضی زاده از هیات رییسه، این 
نیکزاد بود که جایگزین وی در نایب رئیسی اول شد و کرسی نایب 
رئیســی دوم را به عبدالرضا مصری واگذار کرد. اکنون شــنیده ها 
حکایت از این دارد که در انتخابات سال سوم هیات رییسه مجلس 
اگرچــه ۶ کاندیدا برای جایگاه نواب رییــس ثبت نام کرده اند، اما 
بعید اســت از میان چهره هایی همچون نصــراهلل پژمانفر، ابراهیم 
عزیزی )کرمانشــاه( و حمیدرضا حاجی بابایی کسی شانس رقابت 
با دو نایب رئیس فعلی را داشــته باشد و تنها این مجتبی ذوالنوری 
اســت که با فعالیت های خود طی ماه های گذشــته شانس این را 
دارد که یکی از جایگاه ها را به خود اختصاص دهد. بر این اســاس 
به نظر می رســد جدی ترین رقابت برای جایگاه نواب رییس میان 
مثلث نیکزاد، مصری و ذوالنوری شکل خواهد گرفت و نمایندگان 
احســاس می کنند که شــاید عبدالرضا مصری در سال سوم نایب 
رئیس اول باشــد تا این کرســی پر تغییرترین جایگاه مجلس نام 
بگیرد، اگرچه ترکیب نواب رییس احتمااًل تغییر نخواهد کرد و تنها 

جایگاه اول و دوم در میان آن ها دست به دست می شود.

در جایگاه ناظران هیات رییســه رقابت جدی تر می شود جایی که 
در کنار ۳ عضو کنونی یعنی علیرضا ســلیمی، محســن پیرهادی 
و ســیدنظام الدین موســوی، احتمااًل ۵ کاندیــدای دیگر داوطلب 
تصدی این جایگاه هستند. ۵ کاندیدایی که محمدحسین فرهنگی 
شاخص ترین آن هاســت و درکنار خود محمدرضا دشتی اردکانی 
)اردکان(، صدیــف بدری )اردبیل(، علــی رضایی )کنگاور( و علی 

علیزاده )مراغه( را به عنوان رقیب می بیند.
براساس شــنیده ها دو تن از ناظران کنونی وضعیت نسبتًا متزلزلی 
در صحــن مجلس دارند و این احتمــال وجود دارد که فرهنگی با 
توجه به سوابق و تجاربی که دارد، قادر باشد بر یکی از سه کرسی 

ناظر در هیأت رییسه تکیه بزند.
اما شاید متراکم ترین رقابت امروز بر سر عضویت در هیات رییسه 
بــه عنوان دبیر باشــد، جایی که برای ۶ جایــگاه دبیری در کنار 
حســینعلی حاجی دلیگانی، علی کریمی فیروزجایی، روح اهلل متفکر 
آزاد، محمد رشــیدی، محســن دهنوی و مجتبی یوسفی ۶ دبیر 
کنونی هیات رییســه، قریب به ۳۰ نفر دیگر از نمایندگان کاندیدا 
خواهنــد بود که از جمله شــاخص ترین کاندیداها می توان به احد 
آزادی خواه )مالیر(، روح اهلل نجابت )شــیراز(، محمدمهدی زاهدی 
)کرمان(، ابراهیم عزیزی )شــیراز( و علی خضریان )تهران( اشاره 
کرد.به نظر می رسد با توجه به شدت رقابت در کرسی دبیری هیات 
رییســه ۲ تا ۳ تغییر در این جایگاه رقم زده شــود. براین اســاس 
شــاید علی خضریان به عنوان یکی از شناخته شده ترین چهره های 
جبهه پایداری در صورت قطعی شدن کاندیداتوری اش شانس قابل 
توجهی برای پیوســتن به ترکیب هیات رییسه مجلس داشته باشد 
و درکنار وی شــاید روح اهلل نجابت که جوان تریــن نماینده دوره 
یازدهم مجلس اســت، بتواند به جای یکی از دبیران جوان هیات 
رییسه )یوسفی، دهنوی و رشیدی( به عضویت هیات رییسه درآید.

با همه این اوصاف می توان پیش بینی کرد علیرغم شدت رقابت در 
برخی جایگاه ها و یا حواشــی قابل توجه که از مدت ها قبل تقریبًا 
هر اتفاقی پیرامون نمایندگان مجلس از اختالف نظر بر ســر توقف 
طرح صیانت تا مطرح شــدن طرح شفافیت قوای سه گانه و حتی 
حواشی سفر خارجی اعضای خانواده رییس مجلس را به انتخابات 
هیات رییسه مرتبط می کرد، در اجالسیه سوم نیز شاهد انتخاباتی 
با حواشی کمتر خواهیم بود و هیات رییسه با تغییراتی کمتر از ۵۰ 

درصد اعضاء کار خود را در سال سوم ادامه خواهد داد.

 تثبیت یا تغییر؟
 هیات رییسه مجلس یازدهم برای سال سوم انتخاب می شوند
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3
اقتصاد

گزارش

لزوم تغییر 
در رویکرد اقتصادی مدیران

در حال حاضر ایجــاد تغییر نگاه به اقتصاد و اصالح رویه های 
موجود در مدیریت اقتصاد اجتناب ناپذیر شــده اســت. طبق 
گزارشات رسمی منتشر شده از سوی سازمان بهره وری، بهره 
وری کل عوامل تولید در ایران بین سال های ۹۱ تا ۹۹ به طور 
میانگین رشــد منفی ۱.۲ درصدی را تجربه کرده است که با 
توجه به انقالب دانش بنیان و رشد بهرره وری در سایر کشورها 
این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران است.رتبه ایران از زاویه 
پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰ سال گذشته بین رتبه های ۶۰ تا ۸۰ 
نوسان داشته است که این روند نشان می دهد که طی ۲۰ سال 
اخیر تحــول قابل مالحظه ای در پیچیدگی کاالهای صادراتی 
رخ نداده اســت.در حال حاضر توان اســتفاده مولد از دانش در 
اقتصاد ایران رشد قابل مالحظه ای نداشته است. همچنین این 
موضوع نشان می دهد کشور نتوانسته است در مسیر دانش بنیان 
شدن گام مهمی بردارد.مسئوالن باید از رویکردهای شعارگونه 
و آمار فورمالیته مثل تعداد شرکت های دانش بنیان پرهیز کنند 
و به طور مشــخص معیار بهره وری و توسعه صادرات فناوری 
را در صدر اولویت ها و سیاســت گذاریهای خود قرار دهند.اتاق 
ایران از ســال ۱۳۹۷ نســبت به تبعات تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و تداوم آن هشــدارهای الزم را بارها به دولت داد و در 
۱۷ مهر ســال ۹۷ طی نامه ای پیشنهادات بخش خصوصی را 
به دولت ارائه کردیم که توجهی به آن نشــد. همت دولت در 
اصالح سیاســت ها قابل تقدیر است ولی در ادامه سیاست های 
اصالح گرایانه باید ســه نکته برای موفقیت مدنظر قرا گیرد.

مهم ترین مســاله راه حل های فوری برای جلوگیری از صدمه 
دیدن اقشار آسیب پذیر است. مســاله بعدی ثبات متغیرهای 
اقتصاد کالن یه ویژه نرخ ارز اســت. ثبات به معنی تعیین نرخ 
ارز و دخالت در بازار نیســت بلکه به معنای تشویق صادرات و 
برگشت ارزهای بیشتر به کشور و مدیریت هوشمندانه تقاضای 
ارزی اســت.موضوع بعدی هم ســازوکار قیمت است که به 
تنهایی موجب اصالح فرایند تولید نیســت. واقعیت این است 
که ساختار تولید بســیاری از کاالهای اساسی مثل مرغ، تخم 
مرغ، روغن و … در کشــور دارای ایرادات بســیار است؛ مثاًل 
مقیاس تولید بسیاری از تولیدگنندگان اقتصادی نیست. فناوری 
تولید در بسیاری از این بنگاه ها وجود ندارد. دولت باید از تولید 
حمایت کند. قیمت تمام شــده واقعی نسبت به سایر کشورها 
بســیار باالســت. از طریق حدف ارز ترجیحی این مشکالت 
رفع نخواهد شــد. الزم است وزارتخانه های مرتبط برنامه های 
جدی و روشــنی لرای اصالح تولید کاالهای اساسی در کشور 
داشــته باشند. دولت باید انحصارزدایی از تولید را در دستور کار 
قرار دهد. رانت واردکنندگان نهاده ها با نرخ ارز ترجیحی انجام 
می شــد که با حدف این ارز انحصــار واردات برخی از نهاده ها 
فقط به سازمان های دولتی واگذار شد و بخش خصوصی حذف 
شــد در حالیکه ایجاد انحصار عرضــه دولتی در بازار منجر به 
کاهش قیمت و افزایش کیفیت نخواهد شــد و در نتیجه بازار 
از عملکــرد بهینه خود فاصله می گیرد. حذف بخش خصوصی 
و ایجاد انحصار واردات برای دو شــرکت دولتی موجب حذف 
رقابت و کارایی می شود و گام رو به عقب است. به ویژه آنکه با 
حدف ارز ترجیحی دیگر انگیزه رانت در بخش خصوصی وجود 
ندارد. همچنین اقدام دولت به قیمت گذاری دستوری کاالها در 
شــرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه ها سرکوب تولید 
را به دنبال دارد که باید از آن پرهیز شــود. طبق قانون ماشین 
االت تولید از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند اما به واسطه 
حکمیودر قانون بودجه ۱۴۰۱ این معافیت حذف شــده اســت 
در شــرایطی که حقوق ورودی در نتیجه حذف ارز ترجیحی به 
هزینه تولید افزوده و به واسطه تحریم و کاهش ارزش پول ملی 
حمل و نقل و تولید پرهزینه تر از قبل شده است، حذف معافیت 
ماشــین االت و تجهیزات تولید از حقوق ورودی آثار سوئی بر 
تولید خواهد داشت.با افزایش قیمت تمام شده کاالهای داخلی 
و از بیــن رفتن مزیت رقابتی در بازارهای جهانی، این موضوع 
تهدید جدی در مســیر تولید و تجارت است. تصمیماتی از این 
قبیل افزایش هزینه تولید و کاهش رغبت تولیدکنندگان برای 
خرید تجهیزات جدید و به روزرســانی ماشین آالت را به دنبال 
دارد. اگرچه هدف دولت حمایت از ماشــین آالت ایرانی است 
اما اغلب تجهیزات به روز صنعتی مشابه داخلی ندارد و موجب 
کاهش ســرمایه گذاری می شود و نیاز به سرمایه در گردش در 
واحدهای تولیدی چند برابر می شود. اگر اصرار بر حذف معافیت 

است باید این حذف به تدریج و در طی چند سال انجام شود.
متاســفانه در چند ماه گذشــته گروه هایی ســعی کردند با انتشار 
اطالعات نادرست و ســاخته پرداخته های اشتباه در مورد فساد و 
رانت اتاق شــایعه پراکنی کنند. تالش برای ابطال دوره قبل اتاق 
تهران و سراسر کشور داشتند و تصمیم گرفتند ذهنیت عموم جامعه 
و مسئوالن را مشــوش کنند. دالیل این کارها را می دانیم و ارائه 
این اطالعات را به صالح نمی دانیم.هیأت رئیسه اتاق با محور قرار 
دادن منافع ملی سعی کرده موضوعات مطروحه را کمتر به جامعه 
بکشــاند و با ســازوکارهای درونی و مذاکره با دولت و مجلس و 
ارائه اطالعات الزم، سعی در اداره موضوع داشته است و به زودی 
بسیاری از موضوعات برای همه روشن می شود.اتاق پیگیری های 
قضائی را انجام داده و پیگیری خواهد کرد. اگرچه معتقدیم که طرح 
تحقیق و تفحص با فلسفه اتاق منافات دارد اما همکاری الزم را با 
هیأت تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیات روشن شود.ا از 
هیچ متخلفی حمایت نکرده و نمی کنیم. خود را هم مبری از خطا 
نمی دانیم اما می دانیم که نــه تیترهای جنجالی و نه توییت های 
آتشین معیار قضاوت های قانونی نیست. در چارچوب قوانین مصوب 

و آئین نامه های شورای عالی نظارت آمادگی پاسخگویی داریم.
*رئیس اتاق بازرگانی ایران

نگاه روز

یارانه اتباع چه می شود؟

همزمان با واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، سؤاالت 
بســیار زیادی برای افراد مطرح شــده است؛ بسیاری به 
دالیل مختلف مشــمول دریافت یارانه نشــده اند؛ در این 
گزارش به گفت و گو با ســیده طیبه حسینی، سخنگوی 

سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخته ایم.
حســینی به اقتصاد آنالین گفت: کلیــه افرادی که یارانه 
نگرفتند، اعم از مجرد و متأهــل می توانند برای دریافت 
یارانــه ثبت نام کننــد؛ متأهلین، اعضای خانــوار خود را 
در زیرمجموعه قید می کنند و بــرای آن ها نیز می توانند 
درخواســت یارانه دهند. مجردها به تنهایــی ثبت نام و 
درخواســت دریافت یارانه خواهند داد.سخنگوی سازمان 
هدفمندی یارانه ها ادامه داد: عده ای دیگر یارانه شان حذف 
شده اســت؛ این افراد فعاًل باید به سامانه حمایت وزارت 
تعاون مراجعه و درخواســت اعتراض خــود را ثبت کنند؛ 
اقدامات آتی را نیز اطالع رســانی خواهیم کرد.سیده طیبه 
حســینی افزود: افرادی که یارانــه نمی گرفتند نیز باید به 
سامانه my.gov.ir مراجعه کنند؛ این سامانه برای افرادی 
است که به هر علتی یارانه نمی گرفتند. برخی بازنشسته ها 
نیز به دلیل فرزندان خود مشــمول یارانه نشــده اند؛ وی 
درباره این بازنشستگان به اقتصاد آنالین گفت: این افراد 
می توانند به ســامانه اعتراضات مراجعه کرده و اعتراض 
خــود را ثبت کنند. بهترین راهی که این افراد دارند و باید 
انجام دهند، همین اســت؛ در اینجا بررسی خواهد شد و 
نتیجه به آن ها اعالم خواهد شد.وی در مورد اعالم نتایج 
اعتراضات خاطر نشان کرد: اعالم نتایج مربوط به وزارت 
رفاه است؛ افرادی که مشمول شوند، یارانه برایشان واریز 
خواهد شد؛ اما باقی افراد می توانند به همان سامانه مراجعه 
کنند و علت را ببینند.حســینی در پاسخ به این سؤال که 
یارانه اتباع چه می شــود، توضیح داد: فعاًل به افرادی که 
دارای کدملی باشــند یارانه خواهیم داد و هنوز دراین باره 
چیزی مشخص نشده است.وی در پایان تاکید کرد: کلیه 
افرادی که یارانه نگرفتند و جامانده از دریافت یارانه بودند 
به ســامانه my.gov.ir مراجعه و ثبــت نام کنند. اگر هم 
قبل مراجعه به سامانه می خواهند وضعیت دریافت یارانه را 
سؤال کنند، می توانند کد دستوری ستاره ۴ ستاره ۴۳۸۵۷ 
ستاره کدملی مربع را بگیرند؛ در اینجا متوجه می شوند که 

یارانه بگیر هستند یا نه.

فروش کاالهای یارانه ای ایران در بازار 
افغانستان با دو برابرقیمت

فارس: فروشــندگان موادغذایی در افغانستان می گویند 
افزایش قیمت موادغذایی در کشور ایران تأثیر مستقیمی 
بر بازارهای این کشــور گذاشــته و کاالهایی که از ایران 
وارد می شــوند در بازار هرات و شهرهای دیگر با دو برابر 
قیمت به فروش می رسند. پس از افزایش قیمت کاالهای 
یارانه ای در کشــور ایران، افغانستان که به گفته بازرگانان 
نزدیک به ۸۰ درصد از نیازمندی های خود را از این کشور 
وارد می کنــد، با افزایش قیمت این کاالها رو به روســت.

محمدرفیع یکی از فروشندگان موادغذایی در بازار هرات 
در این باره گفت: از چند روزپیش تاکنون بیشتر کاالهایی 
که از ایــران وارد هرات می شــد به یکباره بــا افزایش 
چشمگیری مواجه شده و در حال حاضر مواد غذایی و مواد 
شــوینده در بازار هرات با دوبرابر قیمت نسبت به گذشته 
فروخته می شــود و این امر سبب کاهش مشتریان آن ها 
شــده اســت. حمید اهلل خادم رئیس اتاق معادن و صنایع 
هــرات نیز در این باره، گفت: اگر قیمت کاالهای وارداتی 
در بازار افزایش یافته و مواد خام برای تولید به شدت گران 
شده اســت، باید این فرصت خوب را غنیمت بشماریم و 
حکومت در کنار بخش خصوصی تالش کند با اســتفاده 
از منابــع داخلی و نیروی کاری جوان اقدام به تولید کند و 
افغانستان را به سمت خودکفائی در تمام عرصه ها بکشاند. 
وی تاکید کرد: با وضع ممنوعیت واردات اقالم کشاورزی 
از ســوی حکومت، کشاورزان محصوالت خود را با قیمت 
مناسب به فروش می رســانند و برای فردای خود برنامه 
خوبی خواهند داشت، اگر این روند از سوی حکومت ادامه 
یابد و آمار واردات مواد غذایی و دیگر کاالها کاهش یابد 
تولیدات داخلی تقویت می شــود و تأثیر خوبی بر صادرات 

افغانستان خواهد داشت. 

هجمه به مصوبات مزدی شــورایعالی کار از 
بیستم اسفندماه شروع شد؛ نمایندگان اتاق ها، 
انجمن های خیریه و برخی فعاالن کارفرمایی 
مدعی شدند با افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کمر 
تولید و »کارگاه های کوچک« می شکند؛ در 
آن زمان فقــط صحبِت کارگاه های کوچک 
بود و کارفرمایان کوچکی که ارزش افزودهٔ 
چندانی ندارنــد و نمی توانند از پس افزایش 
دستمزد بربیایند؛ در روزهای آخر اسفند، فقط 
صحبت از این دست کارفرمایان بود و بس.

اما در همان روزهای پایانی اسفند، کارگران 
دولت توانســتند ابطال افزایش ده درصدی 
دســتمزد خود را از شورای نگهبان بگیرند و 
نمایندگان مجلــس نیز بند ۴-۱ تبصره ۱۲ 
الیحه بودجه را در آخرین روزهای بررســی 
بودجه حذف کردند؛ با این حال، بخشــنامهٔ 
پانزدهم اردیبهشت سازمان برنامه و بودجه، 
کل معادالت را به هم ریخت؛ علیرغم اینکه 
پیشــتر تصور می شــد برخی کارفرمایان با 
افزایش دستمزد کارگران مخالفند، مشخص 
شــد دولت خود با افزایش تنها ده درصدی 

مزد کارگران خود موافق است.
فعاالن کارگری و نماینــدگان کارگران در 
شورایعالی کار به این تصمیم دولت اعتراض 
جدی دارند؛ کارگــران توقع ندارند دولت به 
عنــوان بزرگ ترین کارفرمای کشــور و به 
عنوان یک شخصیت حقوقی که پای مصوبه 
مزدی شــورایعالی کار را امضا گذاشته، این 

مصوبه را زیر سؤال ببرد.
فرامرز توفیقی )رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شــوراها( می گوید: دولت یکی از سه 
ضلع شورایعالی کار اســت و وقتی مصوبهٔ 
دســتمزد را امضا می کند، باید به آن پایبند 
بماند؛ این مصوبه برای هر ســه ضلع شورا 
الزم االجراســت؛ همانطور کــه کارگران و 
کارفرمایان باید به آن پایبند باشــند، دولت 
نیز باید به مصوبه ای که خودش امضا کرده 
تعهد کامل داشته باشد؛ اینکه بگوییم »مرگ 

خوب است اما برای همسایه« اصاًل درست 
نیســت. اینکه دولت قصــد دارد کارگران 
مشمول قانون کار را مشــمول افزایش ده 
درصدی نماید، کاماًل خالف قانون و مصداق 
قانون گریزِی یکی از ســه ضلع شورایعالی 

کار است.
او ادامه می دهد: در این روزها که شوک های 
اقتصادی به گروه های پایین جامعه وارد شده، 
سزاوار نیســت خانواده های کارگری را دچار 
دلهره و نگرانی بیشــتر بکنیم و این نگرانی 
را به نارضایتی افزایــش قیمت ها بیفزاییم.

به گفتــه توفیقی، عدم پایبنــدی دولت به 
مصوبات شورایعالی کار می تواند به کارگاه ها 
و شرکت های کوچک نیز تســری یابد؛ ما 
کارگاه هایی در کشــور داریم که کارفرمایان 
علیرغم گذشــت دو ماه از سال جدید، هنوز 
به افزایش دســتمزد تمکین نکرده اند؛ اگر 
بپرســیم چرا، احتمااًل می گویند وقتی دولت 
مزد قانونی به کارگران خود نمی دهد، ما چرا 
زیر بــار پرداخت آن برویم؟نماینده کارگران 
در شــورایعالی کار ادامــه می دهد: چگونه 
می توانیــم به کارگران این کارگاه ها بگوییم 
برو اداره کار شکایت کن؛ دولت باید بداند که 
به عنوان یک ضلع در شورایعالی کار، مصوبهٔ 
افزایش مــزدی ۱۴۰۱ را پذیرفته و خودش 
آن را منتشر کرده و بنابراین همانطور که این 
مصوبه برای دیگران الزم االجراست، برای 
دولت نیز بدون هیچ تردیدی الزم االجراست.

توفیقی می افزایــد: دولت باید با صدور یک 
بخشــنامهٔ جدیــد، تصویب نامــهٔ پانزدهم 
اردیبهشــت را ملغی کند؛ دولت بزرگ ترین 
کارفرمای کشــور اســت و اگر کارفرمای 
بزرگ قانون شکنی کند، چه تضمینی هست 
که قوانین مزدی اصــواًل پابرجا بمانند؛ در 
صورت قانون گریزی بزرگ ترین کارفرمای 
کشور، نمی توان از کارفرمایان کوچک انتظار 
پایبندی بــه قانون داشــت. بنابراین الغای 
تصویبنامهٔ غیرقانونی، بهترین راه حل موجود 
است که می تواند هزاران خانواده کارگری را 
از نگرانی نجات دهد. اصاًل خوب نیست که 
دولت قانون را زیر پا بگذارد و آن وقت دیوان 
عدالت بیاید قانون گریــزی دولت را ابطال 
کند.حسین حبیبی )عضو هیات مدیره کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار کشور( نیز یکی 
از منتقدان تصویبنامهٔ پانزدهم اردیبهشــت 
دولت اســت؛ او در این رابطه می گوید: وفق 
بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
کل کشور مصوب مجلس شورای اسالمی، 
کارگران مشمول قانون کار دولت از افزایش 
ده درصدی دستمزد مستثنا شده اند و بنابراین 
مشــمول افزایش مزدی مصوب شورایعالی 
کار هســتند. اما دولت مرتکب تخلف شد و 
طی تبصره ۲ بند سوم تصویب نامه ۲۱۴۸۷ 
اردیبهشــِت خــود، مصوبه  پانزدهم  مورخ 
افزایش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار 
در وزارتخانه هــا و شــرکتهای دولتی را وتو 

کرد.
به گفتــه حبیبی، تخلــف در فصل جراحی 
اقتصادی و آزادســازی قیمت ها، هم تأمل 
برانگیز اســت و هم جای انتقاد دارد؛ زمان، 

زماِن قانون شکنی نیست.
او در پاسخ به این سؤال که »چه باید کرد«، به 
سه راهکار اساسی اشاره می کند؛ راهکارهایی 
بــرای احیای حقوق مزدی هــزاران کارگر 

شاغل در نهادها و وزارتخانه های دولتی:
۱- مجلس شورای اســالمی برای دفاع از 
جایگاه خود، باید ضمن ابطال تصویب نامه 

۲۱۴۸۷ دولت را مورد سؤال قراردهد.
۲- دیــوان عدالــت اداری بــه علت آنکه 
تصویب نامه ۲۱۴۸۷ موجب خســارت برای 
جامعه کارگری کشور می شود، ضمن صدور 
دســتور موقت به منظور جلوگیری از اجرای 
تصویب نامه، نســبت به ابطــال تبصره ۲ 
بندســوم تصویب نامه اقدام نماید. نگذارند 
زمــان بگذرد و حقوق مزدی کارگران دولت 
چندماه تضییع شود، دستور برای جلوگیری 
از اجرا بدهند و بعد تصویبنامه را باطل کنند. 
کارگران از ۲۶ اردیبهشت شروع به شکایت 

کره اند و شکایت ها همچنان ادامه دارد.
۳- کارگــراِن جامعهٔ هــدف تصویب نامه 
۲۱۴۸۷ و ســایر کارگــران و همچنیــن 
تشــکل های کارگــری نیز اقــدام به طرح 
شــکایت جهت ابطال تصویب نامه ۲۱۴۸۷ 

نمایند.
فعاالن کارگری یک پرسش اساسی مطرح 
می کنند: آیا دولــت تصویب نامه ۲۱۴۸۷ را 
ملغی می کند؛ یا اگر حاضر به این کار نیست، 
آیا دیوان عدالت به عنوان عالی ترین مرجع 
دادخواهی، دستور توقف این تصویبنامه را به 
دلیل تغایر اساسی با قوانین باالدستی صادر 
می نماید؛ دو ماه است که کارگران دولت زیر 
فشار عدم افزایش دســتمزد قرار گرفته اند، 
برای آنها در فروردین دستمزد علی الحساب 
به اندازهٔ حقوق ســال قبل و در اردیبهشت 
دستمزد با افزایش ده درصدی پرداخت شد؛ 
آیا آنها می توانند از افزایش قانونی دســتمزد 
برخوردار شوند و مابه التفاوت دو ماه اخیر را 

بگیرند؟

کارگران دست به دامان »دیوان عدالت« شدند

 کارگراِن شاکی
نسرین هزاره مقدم

روزنامه نگار

حجــت اهلل عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
نشست هم اندیشی نمایندگان برای اجرای سیاست های کلی 
نظام در خصوص آخریــن وضعیت نحوه تخصیص یارانه ها 
گفت: رئیس جمهور در تمامی جلســات دولت با وزرا بر رفع 
مشکالت و تأمین معیشت مردم تاکید کرده و اعالم کرده اند 

که در این راه آبروی خود را برای مردم می گذارند.
 وی ادامه داد: پیش از این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان 
یارانه به جیب قاچاقچی ها، خارجی ها، تولید کنندگان خارج از 
کشور می رفت و تنها مقدار بسیار کمی از این یارانه به جیب 
مردم ایران می رفت، براین اســاس تصمیم گرفته شــد تا با 
مدیریت ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه ها این منابع را بر سر 
سفره مردم ببریم و این موضوع موجب افزایش رفاه عمومی، 
ایجاد اشــتغال، اصالح ضریب جینی، جلوگیری از قاچاق و 
... خواهد شــد.عبدالملکی تاکید کرد: براساس قانون بودجه 
۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای باز توزیع یارانه میان مردم در 
تبصــره ۱۴ قرار داده شــده و در جای دیگر ۷۵ هزار میلیارد 
تومــان برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی و معیشــتی در 
نظر گرفته شده است و در دولت بعد از بحث های متعدد قرار 
شــد، این منابع به صورت یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار 
بگیرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به حذف 
دهک های پردرآمد براساس قانون، گفت: طبق قانون به ویژه 
قانون جوانی جمعیت باید دهک های پردرآمد حذف می شدند، 
براین اساس دولت تصمیم گرفت در مدیریت جدید ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، یارانه به دهک دهم پرداخت نشــود.وی ادامه داد: از 
سال ۹۳ سامانه یارانه ها بسته شد و دیگر کسی نمی توانست 
به صورت سیســتماتیک در آن اطالعاتــی را وارد کند، تنها 
افراد با حضور در محل پلیس ۱۰+ می توانســتند اطالعات 
خود را در ســامانه ثبت کنند. براســاس سامانه رفاه ایرانیان 
۷۳ میلیون نفر یارانــه دریافت می کردند که ۶۱ میلیون نفر 

از این افراد همزمان یارانه معیشــتی و یارانه ۴۵ هزار تومانی 
دریافــت می کردند.عبدالملکی تصریح کــرد: بعد از اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها و عدم واریز یارانه به حساب برخی 
خانوارها، سامانه ای را وزارت کار راه اندازی کرد که طی یک 
هفته حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر از افراد درخواست 
بازنگری در اطالعات خود را ثبت کردند و در حال بررســی 
است. یکی از اشکاالت در وزارت کار این است که اطالعات 
افراد کاماًل مشخص نیســت و برای پرداخت یارانه از دیگر 
مراکز اطالعات خــود را دریافت کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: به حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از افرادی 
که در فروردین ماه یارانه تعلق می گرفت، در اردیبهشت ماه 
یارانه ای پرداخت نشــد و در مجموع برای ۷۳ میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر در دور اول براساس اسناد و مدارک یارانه واریز شده 
اســت.وی در واکنش به انتقــاد نماینده ها در خصوص قطع 
یارانه برخی افراد، گفت: براساس قانون باید یارانه دهک های 
پردرآمد حذف شــود اما اگر می خواهیم به همه افراد و اقشار 
یارانــه دهیم اینگونه یارانه در اختیار افراد ضعیف جامعه قرار 
نخواهد گرفت.عبدالملکی ضمن تاکید بر اینکه باید شناسنامه 
اقتصادی خانوارها شــفاف شــود، اظهار کــرد: افرادی که 

درخواســت یارانه کرده اند به دو گروه تقسیم می شوند، ابتدا 
افراد پردرآمدی که با وجود داشتن دارایی و سرمایه به عنوان 
یک ایرانی درخواســت واریز یارانه دارنــد و آن را حق خود 
می دانند و دیگر خانواده هایی هســتند که با وجود جدا شدن 
فرزندان آن ها از خانواده و داشــتن زندگی مستقل، به دلیل 
احتساب سرجمع خانواده، یارانه سرپرست خانواده قطع شده 
است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برخی افراد 
نیز هستند که به دلیل عدم شــفافیت شناسنامه اقتصادی، 
یارانه آن ها قطع شده است به طور مثال برخی افراد کارپرداز 
شرکتی هستند و یا دارای صندوق قرض الحسنه خانوادگی 
می باشند به این دلیل یارانه آن ها قطع شده است. بنابراین ما 
برای ایجاد شفافیت در اطالعات اقتصادی خانواده ها سریعًا 
ســامانه ای را راه اندازی کردیم که از حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ 
هزار نفری که یارانه آن ها قطع شده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
درخواست بازنگری اطالعات خود را ثبت کرده اند.عبدالملکی 
تصریح کرد: ما هر روز به ریاســت معاون اول رئیس جمهور 
جلســات خود را با حضور تمامی دستگاه های مربوطه برگزار 
می کنیم و موضوع مدیریت ارز ترجیحی و پرداخت یارانه ها 
را بررســی می کنیم، همچنین براساس دستور رئیس جمهور 
به حساب افرادی که پیش از این یارانه آن ها قطع شده بود، 
نیز یارانه واریز شد و هر زمان اطالعات آن ها بررسی و نهایی 
شــد می توانند این یارانه را برداشت کنند.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در خصوص یارانه نان نیز گفت: وزارت کشور 
در حال بررسی اطالعات افراد و حتی اتباع خارجی در کشور 
است تا یارانه نان در اختیار همه قرار بگیرد البته دولت هنوز 
بر روی بحث نان به تصمیم نهایی نرسیده و این موضوع به 
صورت پایلوت در زنجان در حال بررســی است و براساس 
تصمیم دولت یارانه نان هیچ شخصی حتی اتباع خارجی قطع 

نخواهد شد.

چرا یارانه 6 میلیون نفر قطع شد؟
یارانه نان هیچ شخصی حتی اتباع خارجی قطع نخواهد شد

 غالمحسین شافعی *

سیده زهرا محمودی
روزنامه نگار

بازتاب

فروش کیلویی نان جدی شد

و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رییــس 
صادرکنندگان نان ایران از جدی شــدن 
اجرای طرح فــروش کیلویی نان و آماده 

شدن زیر ساخت های آن خبر داد.
اتحادیــه  رییــس  لزومیــان،  محســن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران، 
در گفت و گو با اقتصاد آنالین با تاکید بر 
اینکه بار اولی نیســت که فروش کیلویی 

نان مطرح می شــود، اظهار کرد: فروش 
کیلویــی نان به جای فــروش عددی، به 
عنــوان پیشــنهادی برای مقابلــه با کم 
فروشی و بهبود کیفیت نان چند باری در 
کشور مطرح شده اما، هیچگاه تا این اندازه 
جدی نبوده است.وی ادامه داد: دلیل جدی 
شــدن اجرای طرح فروش کیلویی نان، 
اصالح نظام یارانه و آزادسازی قیمت آرد 
است.به گفته لزومیان؛ آزادسازی قیمت آرد 
منجر به افزایش تخلفاتی مانند کم فروشی 

شده است که به زیان مصرف کنند است.
وی با اشــاره به آماری که توسط بازرسی 
وزارت جهاد کشــاورزی اعالم شده است، 
گفت: بر اســاس این آمار در طول ۳ ماه 
گذشته حدود ۱۵۰۰ پرونده کم فروشی نان 
به ســازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده 
اســت.لزومیان با بیان اینکه بهانه تخلف 
کم فروشی نانوایان افزایش هزینه ها است، 
افزود: نانوایان از افزایش مؤلفه های تولید 
همچون هزینه هــای کارگری، آب، برق، 

گاز و سربار و بیمه ناراضی هستند و تاکید 
دارند با افزایش هزینه تولید، ســود کافی 
عایدشان نمی شود.وی معتقد است، با توجه 
به اینکه در اصالح نظام یارانه ای در حوزه 
آرد و نان، یارانه به مصرف کننده می رسد، 
فروش کیلویی نان یک فضای رقابتی بین 
نانوایان از نظر کیفی ایجاد می کند.رییس 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان 
ایران، همچنین از آماده شدن زیر ساخت ها 

برای اجرای این طرح خبر داد.
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یادداشت

سازمان ملل: گسترش سویه اُمیکرون 
می تواند جهشی دوباره داشته باشد

هشدار؛ خطر اوج گیری مجدد کرونا

این روزها در بیشتر کشورهای دنیا بسیاری از پروتکل های 
بهداشتی مربوط به کوید ۱۹ رعایت نمی شود. در برخی از 
کشورها مانند کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، مردم 
در رویدادهای تفریحی مانند کنسرت ها یا سینماها کیپ تا 
کیپ یکدیگر )حتی بدون ماسک( نشسته اند، گویی خبری 
از ویروس کرونا نیست. بیشتر این کشورها که پیش از این 
به شدت تحت تأثیر ویروس کرونا قرار داشتند و اقدامات 
محدودکننده عذاب آوری را در پیش گرفته بودند، اکنون 
قدم به قدم در حال کاستن این محدودیت ها هستند. حتی 
سویه اُمیکرون که ســرایت پذیری باالیی دارد نتوانسته 
جلوی نادیده گرفتن وضعیت جدی کروناویروس را بگیرد. 
به همین دلیل موارد ابتال به اُمیکرون ســر به فلک زده 
است. بنابه گفته ســازمان جهانی بهداشت، در ۱۰ هفته 
گذشــته تاکنون، ۹۰ میلیون نفر به سویه جدید اُمیکرون 
ـ یعنی چیزی معادل موارد ابتال در اولین ســال شــیوع 
کرونا- مبتال شــده اند. مقامات سازمان جهانی بهداشت 
می گویند، کشورهایی که به نرخ باالیی از ایمنی در برابر 
کوید ۱۹ رســیده اند و در عین حال سیستم مراقبت های 
بهداشتی قوی دارند و منحنی همه گیری در آن کشورها 
در وضعیــت ایده آلی قرار گرفته اســت می توانند برخی 
از محدودیت های کرونا را برداشــته و قوانین را تسهیل 
کنند. براساس بررسی ها شدت بیماری سویه اُمیکرون در 
مقایسه با نوع قبلی کمتر است اما سرعت انتشار آن بسیار 
بیشــتر از ســویه های دیگر ویروس کوید ۱۹ است. این 
سویه حتی افرادی که واکسن زده اند یا قباًل به سویه های 
دیگر ویروس کرونا مبتال شده بودند را هم بیمار می کند. 
اما مردم سراســر دنیا این ســویه از کرونا را کم اهمیت 
می دانند. کارشناسان آژانس بهداشت سازمان ملل متحد 
هشدار دادند اگر ســویه اُمیکرون در جوامع مختلف دنیا 
به گســترش خود ادامه دهد احتمال دارد جهشی دوباره 
داشته باشد و به ویروسی به مراتب خطرناک و مهلک تر 
تبدیل شود. این موضوع چیزی است که بیشتر مردم دنیا 
آن را دســت کم گرفته اند. محققان می گویند، برخی از 
کشورها که توانسته اند تا حدی کروناویروس را مهار کنند، 
می توانند محدودیت ها را کاهش دهند اما هنوز هم برای 
اینکه تمام پروتکل های بهداشــتی مربوط به کوید ۱۹ را 
نادیده بگیرند بســیار زود است. بنابه گفته این محققان، 
کشورها نباید به هر دلیلی زودتر از موعد محدودیت های 
کرونایی را بردارند که ممکن اســت نتیجه ای جز انتقال 
ویروس، ابتال به بیماری شــدید و مرگ نداشــته باشد، 
چیزی که با رعایــت پروتکل های بهداشــتی می توان 

به راحتی جلوی آن را گرفت. 
 کدام کشورها بی خیال شده اند ��

در حال حاضر بیشــتر کشــورهای اروپایی، که ماه های 
متعــددی کانون اصلــی عالم گیری کویــد ۱۹ بودند، و 
همینطور آفریقای جنوبی که سویه اُمیکرون برای بار اول 
در آنجا مشاهده شد و ایاالت متحده آمریکا که بیشترین 
مرگ ومیر مربوط به کرونا در این کشور گزارش شده است، 
بیش از هر مکان دیگر از مقدار محدودیت ها کاســته اند. 
بریتانیا، فرانســه، ایرلند، هلند و چند کشور از کشورهای 
نوردیک مانند دانمارک، فنالند، نروژ و ســوئد گام هایی 
برای پایان دادن یا آسان گرفتن محدودیت های کرونایی 
برداشته اند.انگســتان هم که تقریباً تمام محدودیت های 
کرونایی را حذف کرده اســت. مثاًل، استفاده از ماسک در 
اماکن عمومی یا ارائه کارت واکسن برای ورود به مراسم 
و رویدادهای مختلف یا ســایر اماکــن عمومی اجباری 
نیســت. تنها یک شرط وجود دارد و آن هم این است که 
افرادی که تســت کرونای آن ها مثبت است باید از آمدن 
به اماکن عمومی اجتنــاب کنند. نروژ هم ممنوعیت کار 
کافه ها را پس از ســاعت ۱۱ شب برداشته است و در این 

کافه ها تا ۱۰ نفر می توانند حضور داشته باشند. 
 سختگیری ها در کدام کشورها ادامه دارد؟ ��

برخی از دولت های دیگر هنــوز نگران عالم گیری کوید 
۱۹ هستند و نه تنها محدودیت ها را کم نکرده اند، بلکه به 
شــدت آنها هم افزوده اند. مثاًل، ایتالیا برای پیشگیری از 
گسترش اُمیکرون محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی 
را سخت تر کرده است. اتریش تزریق واکسن کوید ۱۹ را 
اجباری کرده اســت و یونان هم اگر افراد ۶۰ سال به باال 
واکسن نزنند، آن ها را جریمه می کند. همچنین آلمان که 
از زمان شروع بیماری کروناویروس تا به امروز بیشترین 
موارد ابتال را دارد، تجمعــات را در صورتی می پذیرد که 
افراد ثابت کرده باشــند واکسن زده اند. سخنگوی دولت 
آلمــان اعالم کرده اســت، »هر زمــان که متخصصان 
سالمت و بهداشــت به این نتیجه رسیدند که می توانند 
محدودیت های کرونایی را کاهش دهند ما از آن استقبال 
می کنیم. اما برای لغو پروتکل های بهداشتی هنوز کمی 
زود اســت.« کشورهای آسیایی که برخی از آنها با شیوع 
ویروس های دیگر مانند ســارس و مرس چندان غریبه 
نیستند، از محدودیت ها کم نکرده اند و در کنار انجام دادن 
واکسیناسیون، قرنطینه ها را شدیدتر کرده اند، درست مانند 
کاری که چین در شانگهای برای کنترل سویه اُمیکرون و 

اجرای سیاست »کوید صفر« انجام داده است.

نگاه روز

زنگ خطر ورود مافیا به 
تولید تجهیزات بیهوشی!

»علیرضا ســلیمی« رئیس انجمن علمی 
متخصصان بیهوشــی و مراقبت ویژه در 
گفت وگــو با ایلنا با اشــاره به کمبودهای 
اظهار  بیهوشــی  داروهای  برخی  مقطعی 
کرد: بیهوشــی علمی جدید و وابســته به 
تجهیزات و دارو است و هرگونه کمبود در 
این حوزه بسیاری از خدمات بیمارستانی را 

دچال اختالل می کند.
وی افزود: بیهوشی علی رغم اینکه علمی 
نوینی اســت بســیاری از کارهای خطیر 
بیمارســتانی مانند انجــام اعمال جراحی 
وابســته به خدمات آن اســت. بیهوشی 
یک خواب همراه با بی دردی، فراموشــی 
و شلی عضالت اســت و عالوه بر آن در 
زمان عمل جراحی که ممکن است مدت 
زیادی طول بکشد، باید شرایط قلب، کلیه، 
قند، فشار خون و… نیز همزمان بررسی 
شود و در این راستا ممکن است داروهای 

مختلفی نیز مورد استفاده قرار بگیرند.
تقلب در داروهای بیهوشی کم است

ســلیمی بیان کرد: همیشــه در ایران با 
کمبودهــای مقطعی دارو مواجه هســتیم 
با این حال همیشــه از داروهای باکیفیت 
و اســتاندارد باال اســتفاده کردیم و کمتر 
بــا داروهای قاچاق و کــم کیفیت مواجه 
شــده ایم. دلیل این موضوع نیز به این باز 
می گردد کــه خریدار ایــن داروها عمدتًا 
بیمارستان های دولتی بوده اند و خود آن ها 
ایــن داروها را نیز تهیــه کرده اند و چون 
مردم مراجعه مستقیمی برای دریافت دارو 
ندارند، شــانس تقلب نیز در آن بسیار کم 

است.
عدم مدیریت مصرف در داروهای بیهوشی ��

وی ادامه داد: با توجه به کمبودهای مقطعی 
در حوزه داروهای بیهوشــی باید گفت که 
می خواهد،  مصــرف  مدیریت  داروها  این 
عمده داروهای بیهوشــی داروهای تولید 
داخل هستند و تالش زیادی شده است تا 
کیفیت آن ارتقا پیدا کند، امروز این داروها 
از استاندارد باالیی برخوردار بوده و مشکلی 
از این بابت وجود ندارد، یک مشکل عمده 
ما این در حوزه این اســت که با توجه به 
شرایط اقتصادی و کم توجهی که به حوزه 
بیهوشــی می شود ما از داروها و تجهیزات 
جدید بی بهره هســتیم و ســال های سال 
است که داروها و تجهیزات جدید بیهوشی 

وارد کشور نمی شود.
رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوشی 
یادآور شد: از سوی دیگر برخی مشکالت 
در حــوزه توزیع و پیش بینی مصرف وجود 
دارد کــه موجب کمبود در برخی داروهای 
بیهوشــی می شــود. حتی داروهای تولید 
داخل و داروهای پایه ای بیهوشــی نیز در 

برخی مقاطع دچار کمبود می شوند.
تجهیزات  �� تولید  به  مافیا  ورود  خطر  زنگ 

بیهوشی
ســلیمی در ادامه با اشاره به سیاست های 
واردات تجهیــزات بیهوشــی اظهار کرد: 
ســال های سال اســت که گفته می شود 
در حوزه واردات تجهیزات پزشــکی مافیا 
وجــود دارد و اگر حرکت درســتی انجام 
ندهیــم، خطر این وجود دارد که این مافیا 
به تولیدات داخلی نیز وارد شــده و کنترل 
آن را به دست گیرد و بر همین اساس باید 
در مسیر تقویت زیرساخت ها حرکت کنیم.

وی تأکیــد کرد: به یک سیاســت گذاری 
قوی و مدریت درســت در حــوزه دارو و 
تجهیزات پزشکی نیاز داریم. وقتی دست 
ما در انتخاب دارو محدود باشد، نمی توانیم 
از داروهای جدیدتر اســتفاده کنیم و یک 
بیهوشی باکیفیت باال را داشته باشیم. این 
حق همه مردم اســت که از این خدمات 

بهره مند باشد.

اعالم بی اطالعی از وضعیت اقالم دارویی 
در گمرک که با جریان شیرخشک های 
رژیمــی بار دیگــر مطرح شــده، اتفاق 
تازه ای نیســت و ظاهراً به حاشیه رفتن 
اصل ماجراست. ضمن اینکه، مستندات 
نشان می دهد سازمان غذا و دارو از ابتدا 
در جریان واردات شیرخشک های رژیمی 
بوده و نیازی به اعالم نداشــته است، به 
خوبی می داند که اطالعات مورد نظر را 
باید از سامانه جامع تجارت دریافت کند 
نه گمرک؛ این را مکاتبه این ســازمان با 

سازمان توسعه تجارت نیز تائید می کند.
ماجرا از زمانی شروع شد که در یک ماه 
اخیر، کمبود شیرخشــک های رژیمی با 
وجود نیاز اطفالی که تغذیه و به عبارتی 
زندگی آنها وابســته به مصرف این نوع 
شیرخشک ها اســت، در رسانه ها مطرح 
شد. ســازمان غذا و دارو ابتدا اعالم کرد 
که پیگیر ترخیص یــک میلیون قوطی 
شیرخشــک رژیمی از گمرک است و به 

زودی عرضه خواهد شد.
 آمار درست نبود ��

امــا آنچــه گمــرک در هفتــه ابتدایی 
اردیبهشــت ماه اعالم کرد، نشــان داد 
کــه محموله های شیرخشــک از بهمن 
ماه پارســال به تدریج وارد شده و دلیل 
عدم ترخیص هم عدم تائید ثبت سفارش 
و همچنین تمدید نشــدن تعهدنامه های 
قبلی از سوی ســازمان غذا و دارو بوده 
است، با این حال طی هماهنگی صورت 
گرفته، با تائید ثبت سفارش و صدور مجوز، 
ترخیص آغاز شد. مدتی نگذشت که آمار 
گمرک نشان داد بر خالف اعالم سازمان 
غذا و دارو، تعداد شیرخشک های رژیمی 
یک میلیون قوطی نیست و کمتر از ۷۰۰ 
هزار قوطی بوده و مابقی شیرخشک های 
معمولی است، اینجا این ابهام ایجاد شد 
که چرا با وجود تولیــد داخل، همچنان 
شیرخشک معمولی مشمول ارز ترجیحی 

بوده و واردات آن ادامه دارد؟
 ما خبر نداشتیم، گمرک خبر نداد ��

بهــادر صیــد محمدیان-رئیــس اداره 
شیرخشــک رژیمــی و غــذای ویــژه 
ســازمان غذا و دارو- دربــاره تأخیر در 
دلیل  محموله های شیرخشک،  ترخیص 
را بی اطالعــی از ورود کاال از بهمن ماه 
پارسال و دپوی آن در گمرک اعالم کرد 
و گفت که قرار بوده گمرک نســبت به 
فراهــم کردن امکان ارســال اطالعات 
سالمت محور  فرآورده های  محموله های 
که مرتبط با ســازمان غذا و دارو است، 
از طریــق ســامانه های الکترونیکی به 

سازمان، اقدام کند.
ســامانه ای که وی به آن اشــاره کرده، 
مربوط به شــهریور پارسال و بعد از ورود 
دادستان به دپوی اقالم دارویی در گمرک 
است که مقرر شده بود مباحث مربوط به 
لینک ارتباطی سامانه ها، ارسال اطالعات 
کاالهای وارده به انبارهای فرودگاه امام 
خمینــی )ره(، ورود کاالهای تجاری به 
انبارها پس از درج شــماره ثبت سفارش 
در قبوض انبار صادره و ...طی جلســات 
مشترکی بین دســتگاه های ذیربط مورد 
بررســی قرار گرفته و در یک ماه تعیین 
تکلیف شــود. حال اینکه بعد از گذشت 
بیش از هشــت ماه همچنــان وضعیت 
مشخصی در این رابطه وجود ندارد، قابل 

تأمل است.
 ما خبر نداشتیم، چرا بدون ثبت سفارش  ��

تحویل گرفتید؟
امــا در ادامه، اظهــارات حیدر محمدی 
-مشاور سازمان غذا و دارو- و لطیفی-

ابعــاد دیگری را  ســخنگوی گمرک- 
مشــخص کرد. محمدی، بــدون ارائه 
توضیحــی در مورد چرایی عــدم ورود 
ســازمان غذا و دارو بــه تعیین تکلیف 
شیرخشــک های رژیمی، به این سمت 
رفت که چرا گمــرک اجازه داده کاالی 
بدون ثبت سفارش وارد انبارها شود، وی 
گفــت که قباًل هم در ایــن مورد با هم 
مشکل داشته اند و حل نشده و از سویی 
اطالعــی در اختیار ســازمان غذا و دارو 
برای زمان ورود کاال وجود نداشته است.

ثبت سفارش ماه ها در کارتابل آقایان مانده  ��

ولی از ما انتظار دارند
لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- ضمن 
تاکیــد بر اینکه گمــرک مرجع تحویل 
گیرنده کاال نیســت که بر ورود کاال با 
ثبت ســفارش و یا بدون ثبت ســفارش 
نظارت داشته باشد و باید این موضوع از 
انبارهای عمومی و سازمان بنادر پیگیری 
شود گفت: زمانی گمرک ورود می کند که 
کاال ثبت سفارش داشته و امکان اظهار 

فراهم باشد.
نکته ای که سخنگوی گمرک به آن اشاره 
داشــت این بود که سازمان غذا و دارو از 
ورود محموله های شیرخشک، مطلع بوده 
و حتی ثبت سفارش، چندماه در کارتابل 
آقایان در وزارت بهداشــت مانده است، 
وی گفته که بر اساس اظهارات صاحب 
کاال، سازمان غذا و دارو کارتابل های خود 
را بررسی نمی کند، بعد از ما انتظار دارند.

وی با بیان اینکه گمرک برای ترخیص 
شیرخشــک های رژیمی نیاز به تائیدیه 
سامان غذا و دارو داشت که تا این اتفاق 
افتاد، ترخیص انجام شــد این را یادآور 
شده که ســامانه جامع تجارت و وزارت 
صمت برای اینکه مشکل و خأل قانونی 
حل شود، شناسه قبض انبار یکتا را برای 
همه انبارهای ماقبل از گمرک،   گمرک و 
مقاصد تعیین و اعالم کرده که باید کاال 
از زمان تخلیه و قبل از اظهار شناسه یکتا 
داشــته باشد که قابل رصد باشد، شناسه 
یکتای قبض انبار در سامانه جامع تجارت 
طراحی شــده و تبادل دیتا بین انبارها با 
ســامانه انبارها در حال انجام اســت که 
محور اصلی دســتگاه ها بوده و گمرک 

وظیفه قانونی ندارد.
واردکنندگان: سازمان غذا و دارو از همان  ��

اول در جریان است
 در حالی ســازمان غذا و دارو نســبت 
بــه ورود شیرخشــک های رژیمی ابراز 
بی اطالعی کرده و عــدم اقدام به موقع 
در این رابطه را به دلیل عملکرد ســایر 
دستگاه ها، دانسته که حتی پیگیری ایسنا 
از واردکنندگان شیرخشک نشان می دهد 
که این سازمان از ابتدا یعنی حتی خرید 
کاال نیــز در جریــان آن قرار داشــته و 
واردات شیرخشک با هماهنگی آن انجام 
شده است، ضمن اینکه به محض ورود 
کاال به بنادر و گمرک، دستگاهای ذیربط 
به ویژه سازمان غذا و دارو در جریان ورود 
کاال قرار گرفته بــدون آن امکان اظهار 
کاال نبوده است، موضوعی که گمرک نیز 

آن را تائید کرده است.
اما مکاتبه با سازمان توسعه تجارت... ��

در کنــار اعالم گمــرک و واردکنندگان 
مبنی بر نحوه دسترســی سازمان غذا و 
دارو به اطالعات واردات کاال، باید مکاتبه 
آبان ماه ســال گذشــته دارایی- رئیس 
سازمان غذا و دارو- با پیمان پاک-رئیس 
سازمان توسعه و تجارت- را مورد توجه 
قرار داد که با اشــاره بــه مکاتبه معاون 
وقــت فنی گمرک ایــران مبنی بر قرار 
گرفتن اطالعات کلیه کاالهای وارده به 
انبارهای مراجع تحویل گیرنده به صورت 
برخط در سامانه جامع تجارت، درخواست 
می کند نسبت به دسترسی به اطالعات 
و رصد کاالهای سالمت محور وارده به 

انبارها و گمرک اقدام شود.
حدود شــش ماه از این مکاتبه گذشــته 
و اینکه همچنان مشــاور سازمان غذا و 
دارو و سایر مدیران این سازمان از نحوه 
دسترسی به آمار و گزارش واردات اقالم 
دارویی ابــراز بی اطالعی می کنند، جای 

سؤال دارد.
این بار اول دپو و بی اطالعی نیست؛ مناقشه  ��

دستگاه ها ادامه دارد

اما کمی به عقب تــر می رویم و جریان 
رســوب اقــالم دارویــی در گمرک و 
واکنش هــای مســئوالن مربوطــه در 
ســازمان غذا و دارو و گمرک را بررسی 
اتفاق های  می کنیم که نشــان می دهد 
اخیر، تکرار همان جریان های گذشــته 
است که راه به جایی نبرده و ظاهراً قرار 
است مناقشه دســتگاه ها در واردات دارو 

ادامه داشته باشد.
۴۰ اظهارنامه بالتکلیف شیرخشک رژیمی با  ��

اطالع غذا و دارو
گرچه مشاور ســازمان غذا و دارو تاکید 
دارد که چیزی بــه عنوان دپوی دارو در 
گمرک وجود ندارد، ولی باید یادآور شــد 
که بارهــا گزارش هایی درباره رســوب 
دارو در انبارها منتشــر شــد که همین 
شیرخشــک ها هم جــزوی از آنها بوده 
اســت. مهرماه ســال گذشــته بود که 
ارونقی-معاون وقت گمرک- اعالم کرد 
"از شیرخشــک رژیمی و متابولیک که 
به نحوی تحت عنــوان دارو طبقه بندی 
می شود و با سیاست گذاری و اعالم نیاز 
ســازمان غذا و دارو وارد شده، حدود ۴۰ 
فقره اظهارنامه در گمرک وجود دارد که 
تعیین تکلیف نشده است. " این نشان داد 
که حتی محموله هایی که اظهار شــده و 
سازمان غذا و دارو در جریان آن نیز قرار 

دارد، بالتکلیف مانده است.
ولی  �� بود،  شده  دپو  خیارشور  و  کشک   

داروی کرونا ترخیص شد
می توان به جریان اقــالم دارویی کرونا 
اشــاره کرد که در مردادماه پارسال از آن 
رونمایی شد و گرچه گزارش اولیه گمرک 
نشان داد حداقل ۱۷ تن دارو و مواد اولیه 
داروهای کرونا، در گمرک مانده و وزارت 
بهداشت به تعیین تکلیف آن ورود نکرده 
است ولی شانه ساز-رئیس وقت سازمان 
غذا و دارو- و همچنین محمدی، مشاور 
فعلی سازمان غذا و دارو که در آن زمان 
مدیر کلــی دارو و مواد تحت کنترل این 
ســازمان را بر عهده داشت، اخبار مربوط 
بــه رســوب داروی کرونا را جوســازی 
اعالم کــرده و گفتند آنچــه در گمرک 
بــوده داروهای بدون مجــوز و یا اقالم 
غیرانســانی بوده است، در عین حال که 
بخشی دیگر کشک و خیارشور و ... بود.

با وجود این اعالم، در فاصله ای کوتاه و 
با ورود دستگاه های نظارتی، چندین تن 
داروهای دپو شده کرونا، با مجوز سازمان 

غذا ودارو از گمرک ترخیص شد.
بنادر و انبار کاال را تحویل می گیرد نه ما

در آن زمان نیز مسئوالن سازمان غذا و 
دارو از جملــه محمدی- مدیرکل دارو و 
مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو- 
تاکید داشــتند چرا گمرک اجــازه ورود 
کاالی بدون ثبت ســفارش به گمرک را 
داده اســت که در مکاتبه ارونقی-معاون 
وقت گمرک -با وی این موضوع پاســخ 
و اعالم شد که بررســی ورود کاالهای 
دارای ثبت سفارش و مجوز سازمان غذا 
و دارو قبــل از اظهار بــه گمرک برای 
این ســازمان میسر نبوده و پس از اظهار 
کاال و در حین انجام تشــریفات گمرکی 

مجوزهای قانونی ترخیص اخذ می شود.
 با این وجــود چنانچه همچنان مد نظر 
اســت که کاالهای سالمت محور بدون 
ثبت سفارش یا مجوز ورود سازمان غذا 
و دارو وارد کشــور نشود دستور فرمایید 
مراتب از طریق سازمان های متولی این 

امر پیگیری شود.
که  �� سرمی  تن   ۱۳۰۰ از  بی اطالعی   

درخواست واردات آن داده شده بود
مــورد دیگر دپوی ســرم در گمرک بود 
که با توجه به کمبود سرم برای بیماران 

کرونایی، در تابســتان سال گذشته و به 
دنبال دستور سازمان غذا و دارو، واردات 
آن آغاز شــد. گمرک اعالم کرد ۱۳۰۰ 
تن از ســرم های وارداتی، دپو شــده و 
مجــوز ترخیص ندارد. گر چــه در ابتدا، 
رئیس وقت سازمان غذا و دارو نسبت به 
وجود این ســرم ها، ابراز بی اطالعی کرد 
و گفــت که جزوی از همان ســرم های 
تاریخ گذشته است ولی در ادامه ورود این 
سرم ها را پذیرفت، این بار تاکید سازمان 
غــذا و دارو بر این بود که این ۱۳۰۰ تن 
سرم، بدون مجوز و هماهنگی با آنها وارد 

شده است.
این در حالی بود که اســناد منتشر شده 
نشــان داد نــه تنها این ســرم ها بدون 
هماهنگــی نبــوده بلکــه با دســتور و 
درخواست ســازمان غذا و دارو وارد شده 
بود، در حالی که این سازمان تاکید داشت 

از آن اطالعی نداشته است.
 دادستان دستور داد ولی اقدامی نشد ��

در آن زمان معاونان دادســتان تهران از 
گمرک بازدیــد و در جریان دپوی اقالم 
ســالمت محور از جمله سرم های دپو 
شده قرار گرفتند که ضمن صدور دستور 
بــرای تعییــن تکلیف ایــن کاالها، بر 
رسیدگی فوری به وضعیت سرم ها تاکید 
شد. با اینکه ســازمان غذا و دارو مکلف 
شد ظرف ۴۸ ساعت نســبت به تعیین 
وضعیت این ۱۳۰۰ تن ســرم اقدام کند 
اما حداقل دو هفته بعد از دستور دادستان 
بــا وجود مکاتبه گمــرک، ورود نکرد تا 
اینکه مکاتبه مستقیم بین گمرک و وزیر 
بهداشــت جهت رســیدگی به وضعیت 

داروهای دپو شده صورت گرفت.
 واکسن از پای پرواز ترخیص می شود ولی  ��

یک هفته دپو شد
همچنیــن می تــوان به جریــان اخیر 
واکسن های وارداتی اشاره کرد که چندی 
پیــش برای اولین بــار محموله وارداتی 
واکســن بیش از یک هفتــه در گمرک 
ماند و به انبار منتقل شد و گمرک اعالم 
کرد که وزارت بهداشــت برای تحویل 
محموله ها حتی مکاتبه ای هم نداشــته 
و با وجــود اعالم گمرک به آنها، اقدامی 

نکرده است.
بعد از رسانه ای شــدن موضوع، وزارت 
بهداشــت اعالم کرد که در حال انجام 
امور اداری برای ترخیص بوده است. اما 
این در حالی بود که طبق هماهنگی های 
صورت گرفته، از ابتدای واردات واکسن 
در نیمه بهمن ماه ۱۳۹۹، ترخیص واکسن 
به صورت حمل یکسره و از پای پرواز با 
حداقل تشریفات گمرکی انجام می شود 
که حدود ۱۵ دقیقه هم طول نمی کشد و 
نیازمند طی فرایند اداری و سایر تشریفات 
گمرکی، قبل از ترخیص نیست، حتی در 
مورد واکسن های اهدایی و یا آنهایی که 
برای اولین بار از کشوری خریداری شده 
اســت هم فرایند اداری و نگهداری در 
گمرک معنا نداشته و بالفاصله ترخیص 
و تحویل وزارت بهداشت شده و در ادامه 

مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 پای دارو در میان است و جایی برای شوخی  ��

و بازی با کلمات نیست...
این تنها مروری بر بخشی از چالش های 
واردات دارو و اختــالف نظرهــای بین 
ســازمان غذا و دارو، گمرک و ســایر 
حوزه ها در بخش واردات است و با توجه 
به آنچه تاکنون گذشته به نظر نمی رسد 
با رویه فعلی، هیچ گاه این مشــکل حل 
شود و تنها هر بار برای ورود هر کاالی 
ســالمت محوری که پای رسانه به آن 
باز می شــود، مسئوالن مربوطه دور هم 
جمع شده و همان مسائل و توجیه های 
گذشته خود را فقط در منصب های جدید 
تکرار کرده و اصــل موضوع که تعیین 
تکلیف به موقع اقالم دارویی که با جان 
و زندگــی مردم ســر و کار دارد مغفول 
تعیین وضعیت دسترسی  باقی می ماند، 
اطالعات و هماهنگی بین دستگاه های 
ذیربط از جمله گمرک، وزارت بهداشت 
و ســامانه جامع تجارت انجام نشده و 
همین بهانه ای شــده برای شانه خالی 
کردن از اصل ماجرا و بازی با کلمات که 
نمی تواند دردی از نیاز دارویی و تأمین به 
موقع آن برای هموطنان و نیازمندان به 

آن، را دوا کند.

سازمان غذا و دارو: از وجود شیرخشک های رژیمی در گمرک خبر نداشتیم!

بــــازی با دارو!

علی خسروجردی
روزنامه نگار

زهرا شکری
روزنامه نگار
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حوادث

خربخوان

پشت پرده سرقت فرش های نفیس

پشت پرده ســرقت فرش های نفیس توســط کارکنان یک 
شرکت قالیشــویی، کارمند اخراجی این شرکت بود که برای 
انتقامجویی نقشه ســرقت کشــیده بود. اواخر سال گذشته 
شکایت های متعددی به پلیس پایتخت گزارش شد که نشان 
می داد مردی به بهانه شســت و شوی قالی، دست به سرقت 
می زند. یکی از مالباخته ها گفت: من سال ها بود که فرش هایم 
را به یک قالیشــویی معتبر می دادم و آخرین بار شب عید هم 
تصمیم گرفتم فرش های دســتباف را برای شســت و شو به 
قالیشویی بدهم. یکی از کارکنان آنها مردی بود به نام مجید. 
او را ســال ها بود که می شناختم و به همین دلیل با او تماس 
گرفتم و وی فوراً بــه خانه ام آمد. مجید بعد از بردن فرش ها 
غیبش زد و هرچه به او زنگ زدم جواب نداد. با قالیشویی که 
تماس گرفتم متوجه شدم که مجید مدتی قبل از آنجا اخراج 
شــده و فرش های من اصاًل در قالیشویی نیست. با افزایش 
شکایت های مشابه، تحقیقات در این باره آغاز و مأموران موفق 
شــدند مجید را شناسایی و دســتگیر کنند. او در بازجویی ها 
به ســرقت ســریالی اعتراف کرد و گفت: ۸ سال بود که در 
قالیشویی کار می کردم و هیچ مشکلی نداشتم. با دلسوزی کار 
می کردم اما قبل از عید کارفرمایم بی دلیل با من سرناسازگاری 
گذاشت. وی ادامه داد: حدود ۸ میلیون تومان از او طلب داشتم 
اما وی مرا اخراج کــرد. من هم برای انتقامجویی فرش های 
مشتریان ثابت قالیشویی را که با من تماس می گرفتند سرقت 
می کردم و در ســایت های خرید و فروش کاال می فروختم تا 
اینکه دســتگیر شــدم. پس از اعترافات متهم پرونده وی در 

اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

رفیق کشی در خیابان پیروزی به خاطر 
طلب دو میلیونی

مرد جوان که به خاطر طلب دو و نیم میلیون تومانی رفیقش 
را در خیابان پیروزی به قتل رســاند پای میز محاکمه از خود 
دفاع کرد.رســیدگی بــه پرونده درگیری خونیــن در خیابان 
پیروزی اواســط ســال ۹۹ در جریان رســیدگی قرار گرفت. 
ماموران بالفاصله برای رســیدگی به موضوع در محل حادثه 
حاضر شــدند و مرد جوانی که در این درگیری با ضربه چاقو 
از ســوی یکی از عامالن درگیری به شدت مجروح شده بود 
به بیمارستان منتقل شــد و چندی بعد جانش را از دست داد 
و عامل جنایت به اتهام قتل بازداشــت شــد. متهم در اولین 
اظهارات خود گفت: »با دوســتم به خاطر بدهی دو میلیون و 
پانصد هزار تومانی اش به من درگیر شدم و برای دفاع از خودم 
به او ضربه کاری را وارد کردم.« به این ترتیب پرونده با طی 
روال قانونی برای رســیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران ارجاع شــد و متهم پای میز محاکمه رفت. در 
ابتدای جلسه رســیدگی مادر مقتول به عنوان ولی دم پرونده 
تقاضای قصاص متهم را کرد ســپس متهم به جایگاه رفت و 
در دفاع از خود گفت: »مقتول به نام محمد از دوســتانم بود. 
من با او مشکلی نداشتم و سالها او و خانواده اش را می شناختم. 
مدتی قبل او از من دو میلیون و پانصد هزارتومان پول قرض 
گرفت که قرار شد پول را خیلی زود پرداخت کند اما چند ماهی 
گذشت و خبری از او نشد.«متهم ادامه داد: روز حادثه باز هم 
برای وصول طلبم ســراغ محمد رفتم که با هم درگیر شدیم 
و دوستانش که در محل حضور داشتند از او طرفداری کردند 
و همگــی با هم به من حمله کردند.  در آن شــرایط چاره ای 
نداشــتم جز اینکه برای دفاع از خــودم با چاقو یک ضربه به 

مقتول بزنم.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهم و وکیل او برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

خربخوان

نجات نوزاد ۴۰ روزه از مرگ 
حتمی در زنجان

رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث 
اســتان زنجان گفت: حفظ خونسردی و انجام دقیق 
راهنمایی های کارشــناس اورژانس توسط مادر، جان 
نوزاد ۴۰ روزه را نجات داد.داریوش تقی لو در رابطه با 
نجات جــان نوزاد ۴۰ روزه، اظهار کرد: طی تماس با 
۱۱۵ زنجان مبنی بر خفگی نوزاد ۴۰ روزه، کارشناس 
مرکز پیام اورژانس، بالفاصله ضمن آرام کردن خانواده 
نوزاد و اعزام آمبوالنــس، روش باز کردن راه هوایی 
را بــه همراهان حاضر در صحنــه حادثه آموزش داد 
که خوشبختانه مادر نوزاد با انجام درست راهنمایی ها 
موفق به رفع انســداد راه هوایی شــد و نوزاد نجات 
پیدا کرد. وی با بیان اینکه حفظ خونســردی و انجام 
دقیق راهنمایی های کارشناس اورژانس توسط مادر، 
جان این نوزاد را نجات داد، افزود: پرســنل اعزامی از 
پایگاه شــهید بهشتی پس از حضور در محل، عالئم 
حیاتی نوزاد را کاماًل طبیعی گزارش کرد. این مسئول 
خاطرنشان کرد: حفظ آرامش و خونسردی و نیز انجام 
توصیه های کارشناســان مرکز پیام اورژانس در زمان 
تماس بــا ۱۱۵ موجب نجات جان بیماران یا کاهش 
آســیب ها پیش از رســیدن آمبوالنس و تیم درمانی 

خواهد شد.

3 مرد در یک درگیری کشته شدند 

تیراندازی ناشــی از درگیری شــخصی ساعتی قبل 
در اندیمشک ۳ کشــته بر جا گذاشت.معاون امنیتی 
انتظامی اســتانداری خوزستان روز شنبه ضمن تأیید 
این خبر گفت: سرنشــینان یک دســتگاه خودروی 
سواری ســاعتی قبل به دلیل اختالفات شخصی به 
ســمت طرف مقابل شــلیک کرده و از صحنه فرار 
کردند.ولی اله حیاتی بیان کرد: با تیراندازی از سوی 
سرنشــینان این خودرو، رهگذران به ســمت مرکز 
بهداشت و ســایر اماکن هجوم بردند تا از آسیب در 

امان بمانند.
وی بیان کرد: پس از تیراندازی مکرر، ضاربان از محل 
گریختند.به گفته وی در این حادثه که با استفاده از به 

کارگیری سالح گرم رخ داد ۳ نفر جان باختند.
وی اظهار داشت درگیری در کوی شهدای اندیمشک 
رخ داده و تالش نیروی انتظامی برای شناســایی و 
دســتگیری آنان آغاز شــده اســت. معاون استاندار 
خوزســتان تاکید کرد دستورات قضایی در این زمینه 
صادر شده است و سه نفر هم در این زمینه شناسایی 
شــده اند.وی گفت: قطعاً با مخــالن نظم و امنیت 
برخورد الزم صورت خواهد گرفت. اندیمشک در ۱۳۵ 

کیلومتری شمال اهواز واقع شده است

برای سگ گردانی از یک تا سه سال حبس و 
یا ۷۴ ضربه شالق در نظر گرفته شده است!

»حجت االسالم سید کاظم موسوی« رئیس 
کل دادگســتری فارس با بیان اینکه بعضی 
افراد با ســگ گردانی و بردن این حیوان به 
معابــر و اماکن عمومی باعث ایجاد ترس و 
وحشت برای شــهروندان می گردند، عنوان 
کرد: جرم انــگاری چنین اقــدام مخاطره 
آمیزی و برخورد بــا مرتکبین آن ضرورتی 

غیر قابل انکار می باشد.
قوانین نگهــداری از حیوانات خانگی مانند 
سگ از دیرباز جزوه حقوق شناخته شده بوده 
اســت به طور مثال برای کشتن انواع سگ 
از جمله سگ مزرعه و سگ گله و امثال آن 
در شــرع کفاره و دیه تعیین شده یا شرایط 
حقوقی خرید و فروش این حیوان مشخص 
شــده اســت اما آنچه در قانون اساســی 
جمهوری اســالمی ایران کمتر به آن توجه 
و پرداخته شــده است رســیدگی به شرایط 
نگهداری یا حمل و حضور حیوان خانگی از 

جمله سگ در اماکن عمومی می باشد.
نگهداری از ســگ ها چند سالی می شود که 
در بین طبقه مرفه و متوســط جامعه شیوع 
پیدا کرده است. تا قبل از آن عمدتاً سگ ها 
برای نگهبانی از مکان ها و باغ ها اســتفاده 
می شد و کمتر کسی آن را به تخت خوابش 
راه می داد. تعداد سگ های خانگی کمتر بوده 

و عموماً در قشر مرفه جامعه دیده می شد.
مجازات حبس در انتظار سگ گردانان

حال مدتهاســت که به مدد فضای مجازی 
شــکاف طبقات اجتماعی به طور سطحی 
کمتر شده و بسیاری از مردم با کپی برداری 
از رفتارهای قشــر مرفه، سعی در جا دادن 
خود در طبقات باالی جامعــه دارند. دیگر 
پایین شــهر و باالی شهر فرقی نمی کند و 
در کمتر ساختمانی صدای این حیوان شنیده 

نمی شود.
همین چند روز پیش بود که با شــنیدن سر 
و صدا و فریادهای چند نفر از اهالی مجتمع 
مسکونی محل زندگی مان از پنجره نگاهی 
به محوطه انداختم در بین فریادهای طرفین 
جمله چهار دیواری اختیاری را چند بار از یک 
زن جوان شنیدم و متوجه شدم که درگیری 
آنها بر ســر حضور یک سگ در ساختمان 

است.
از آنجا که در همسایگی خودمان و در بلوکی 
که ســاکن هستیم نیز با این مشکل مواجه 
بودیــم خود را به جمع رســاندم و به یاری 
مرد شــاکی که گویا چندان اطالعی هم از 

ممنوعیت سگ گردانی نداشت رساندم.
صاحب ســگ مدام فریاد می زد که اختیار 
خودم و خانه ام را هم ندارم؟ همسایه اش را 
تهدید می کرد که از او بابت ایجاد مزاحمت و 
دخالت در امور حریم خصوصی از او شکایت 
می کند، فرد شاکی با شنیدن این جمله کمی 
صدایش را آهسته تر کرد و گفت: واقعاً حق 
به ما بدهید سروصدای حیوان شما و پارس 
گاه و بیگاه او آســایش را از ما سلب کرده 

است آخر مگر جای نگهداری سگ در منزل 
است؟

زن جوان تا خواســت مجــدد با یک جمله 
دیگر مرد را تهدید کنــد جلو رفتم و گفتم 
طبق قانون، سگ گردانی در اماکن عمومی، 
معابــر و پارک ها و چــه در منزل که باعث 
ایجاد مزاحمت برای همســایگان شود جرم 
محســوب می شــود و با آن برخورد قانونی 

می گردد.
زنی که صاحب حیوان بود به ســرعت نگاه 
عصبانی به من انداخت و گفت: »خانم شما 
چی میگی اصاًل شما چه کاره ایی که دخالت 
می کنی، بحث من و همسایه مان به شما چه 
ربطی دارد شــما که در ایــن بلوک زندگی 

نمی کنید«
بالفاصله جواب دادم شما مثل اینکه متوجه 
صحبتهای من نشــدید ســگ گردانی در 
معابر، اماکن عمومی، پارک ها، مجتمع های 
مسکونی و حتی خودروهای شخصی ممنوع 
است و قطعاً این مجتمع نیز بخشی از محل 
زندگی همه ما اســت پس عمومی به شمار 

می می رود.
او که متوجه شــد با دلیل و مستند صحبت 
می کنم ســگ خــود را بغل کــرد و رفت، 
فرد شــاکی جلو آمد و پرســید آیا من حق 
شکایت از این همســایه را دارم؟ چون سر 
و صدای ســگ به کنار تا به امروز تحمل 
کرده و چیزی نگفته ام اما حضور این حیوان 
در راهرو ســاختمان باعث ترس و وحشت 
فرزندم شده، او را راهنمایی کردم و به خانه 

برگشتم.
با ســر چی کوتاه در اینترنت و مشــورت با 
یکی از دوستانمان که وکیل است مطمئن 
شدم که در قانون به صورت واضح و روشن 

سگ گردانی جرم تلّقی می شود.
برای سگ گردانی از سه تا یک سال و یا ۷۴ 

ضربه شالق در نظر گرفته شده است
 »اســماعیل کاوه« کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی و دبیرکل کانون مردم نهاد ترویج 
داوری و میانجیگری ملی نیز در این راســتا 
عنوان کرد: ســگ گردانی در معابر عمومی 
طبــق نظر قانون گذار جرم اســت چرا که 
باعث می شــود آرامش، آســایش و امنیت 

عده ای به مخاطره بیافتد.
کاوه افزود: به همین خاطر ســلب آسایش 
مردم چه در همسایگی و چه معابر عمومی 
باعث تجاوز به حقوق شــهروندی می شود 

و قانون گذار در مــواردی این اقدام را جرم 
می داند و کســی که حیوانات اهلی یا غیر 
اهلی را حمل کند به گونه ای که باعث رعب 

و وحشت دیگران شود قابل مجازات است.
سگ  �� محکومان  انتظار  در  شالق  و  حبس 

گردانی در خیابان
وی اضافه کرد: چنانچه در ماده ۶۱۸ و ۶۳۸ 
برای این جرم از ســه تا یک سال و یا ۷۴ 

ضربه شالق در نظر گرفته شده است.
هر چند از سال ۱۳۹۷ که چند اتفاق تلخ برای 
عده ای از هموطنان مان در شهرستان های 
مختلف و شــهر تهران رخ داد، طبق دستور 
قضایی، پلیس هرگونه ســگ گردانی را چه 
در معابــر عمومی و ســاختمان ها و چه در 
خودروهای شــخصی ممنــوع اعالم کرده 
اســت، در این دستور آمده است، »سگ در 
کوچه و خیابان همه جوره ممنوع است؛ چه 
در اماکن عمومی و چه در خودروها که هنوز 

معلوم نیست عمومی هستند یا خصوصی«
این چکیده دســتور پلیس تهران در بهمن 
ماه ۱۳۹۷ است که پیرو دستور مقام قضایی 
صادر شــده و بر اســاس آن، سگ گردانی 
مطلقاً ممنــوع و مجازات ســنگینی برای 
سرپیچی کنندگان از آن در نظر گرفته شده 
است؛ دســتوری که ســپس به کل کشور 

تعمیم داده شد.
در این حکم صریحاً تأکیــد دارد منظور از 
ســگ گردانی، تقریباً هر نوع بیرون آوردن 
ســگ از منزل را شــامل می شود، چون در 
آن تأکید شــده »اماکن عمومی جای سگ 
گردانــی و رفت و آمد حیوانات نیســت« و 
عالوه بر آن، یادآوری شده که »حمل سگ 
در درون خودروها ممنوع است و در صورت 
مشاهده این موضوع، برخورد جدی پلیس با 

حامالن سگ انجام خواهد شد.«
هرچند در ابتدای قــرن حاضر قانونگذاران 
ایران تصمیم گرفتند برای همراه داشــتن 
ســگ نظام قانونــی وضع کننــد بنابراین 
نمایندگان مجلس شورای ملی در آیین نامه 
جلوگیری از مرض هاری و امور خالفی که 
در ذیل ماده ۲۷۶ قانــون مجازات کیفری 
عمومی در ســال ۱۳۰۴ شمســی پرداخت 
شد که مشــتمل بر ۱۶ ماده بود و با توافق 
وزارت دادگســتری و وزارت کشور نوشته 
شــد مشــروح آن به این امور پرداختند، اما 
نمایندگان مجلس شــرایط خاصی را برای 

همراه داشتن حیوانات مشخص کردند.

این آیین نامه به صــورت مفصل می گفت: 
صاحبان ســگ چطور بایــد از این حیوان 
نگهداری کنند و شــرایط همراه داشــتن 
حیوان در معابر عمومی چیست تا اینکه بعد 
از سال ها در ســال ۱۳۸۹ مجلس شورای 
اســالمی باز هم به فکر قانونگذاری برای 
همراه داشــتن ســگ ها افتاد که به خاطر 
اولویت هــای متعدد ایده این قانونگذاری به 
جایی نرسید اما درســال ۱۳۹۳ باز هم ۳۲ 
تن از نمایندگان مجلــس با تقدیم طرحی 
خواســتند قانونی را به تصویب برسانند که 
همراه داشتن سگ در معابر عمومی مشمول 
جریمه های نقدی سنگین و حتی و مجازات 
حبس شــود که آن هم به جایی نرســید و 
تنها مواد قانونی که برای ســگها و خسارت 
جانی و مالی احتمالی که این حیوانات برای 
دیگران ایجــاد می کنند مد نظر قرار گرفته 

شد.
تا این که در سال ۹۷ با حمله دو قالده سگ 
خانگی به نوجوانی درلواسان پلیس و دستگاه 
قضایی برای چندمین بــار در مقوله همراه 
داشتن ســگ در اماکن عمومی و پارک ها 
وارد شــده و در این میان پلیس تصمیماتی 
را اعالم کرده اســت و گفته: با افرادی که 
در اماکن عمومی مانند پارک سگ گردانی 

می کنند برخورد جدی خواهد کرد.
اما بــا توجه به شــرایط کنونــی جامعه و 
الگوپذیــری خانواده ها خصوصــاً جوانان از 
ســبک زندگی غربی نگهــداری حیوان در 
منزل و حتی تا جانشین شدن این حیوانات 
به جای همــدم و فرزنــد در خانواده های 
مرفه و حتی طبقه متوســط این معضل به 
کل جامعه ســرایت کرده است که در این 
خصوص استان فارس خصوصاً شهر شیراز 
نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همواره شاهد 
سگ گردانی افراد در پارک ها و معابر عمومی 
هستیم هرچند به عقیده این افراد حیوانات 
خانگی بی آزار و اهلی هستند اما گاه ترس 
و دلهــره ای که حیوان در بیــن کودکان و 
خانواده ها در اماکــن عمومی ایجاد می کند 

باعث بروز مشکالتی می شود.
هر چند به منظور پیگیری ماجرا و اقدامات 
پلیس با اینگونه افراد سراغ نیروی انتظامی 
نیز رفتیم اما آنــان تنها به یک جمله اکتفا 
کردند که بله ســگ گردانی جرم اســت و 
ما در صورت شــکایت و مطالبه عمومی با 
فرد خاطی برخــورد جدی خواهیم کرد، اما 
حال این پرســش مطرح اســت که چرا با 
وجود قانون صریح، هنوز شــاهد این پدیده 
ناخوشایند در سطح جامعه و خصوصاً شهر 
شیراز هستیم، به چه دلیل پلیس آنگونه که 
شایسته است به این ماجرا ورود نمی کند آیا 
دوباره باید حادثه ای تلخ برای یک شهروند 
رخ دهد که مسئوالن به این فکر بیافتند که 
این قانون باید درست، کامل و به طور دقیق 
اجرا شــود، حداقل باید شــاهد هشدارهای 
پلیس به ســگ گردانان باشیم اما متاسفانه 
این معضل مقوله ای اســت کــه در قوانین 

ایران کمتر به آن توجه شده است.

رئیس کل دادگستری فارس پاسخ داد

مجازات سگ گردانی چیست؟

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روســتایی قلعه نوبه شماره 
ثبت 9839 و شناســه ملی 10100404880 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 18/07/1400 
 25/7/1400 مورخ   2294/342/3/7/205 شماره  ومجوز 
تعاون روستایی استان تهرات تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 
آقایان جواد نوربا کد ملی 6649488062 به سمت بازرس 
اصلی و غالمحســین منصوری حســن آبادی بــا کد ملی 
البدل شرکت برای  بازرس علی  0492937451 بســمت 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ 
11683266000 ریــال به مبلــغ 15772749000 ریال 

افزایش یافت.
 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1333864(

 آگهی تغییرات شرکت تضامنی صرافی منصور زاده و شریک 
به شــماره ثبت 243665 و شناسه ملی 10102843505 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
مورخــه   42964/01 شــماره  مجــوز  و   15/01/1401
24/2/1401 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
رضا منصور زاده به شماره ملی 0064315118 با پرداخت 
8.000.000.000 ریال به صندوق شــرکت سهم الشرکه 

خود را به میزان 40.000.000.000 ریال افزایش داد. آقای 
سیدامیرحســین طریحی به شماره ملی 0069287694 با 
پرداخت 72.000.000.000 ریال به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را به میزان 80.000.000.000 ریال افزایش 
داد. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 40.000.000.000 
ریال به 120.000.000.000 ریال افزایش و ماده مربوطه 
دراساســنامه به نحو مذکور اصالح گردید. اسامی ومیزان 
سهم الشــرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه: آقای 
رضا منصور زاده به شماره ملی 0064315118 دارای مبلغ 
40.000.000.000 ریال سهم الشرکه آقای سیدامیرحسین 
طریحی بــه شــماره ملــی 0069287694 دارای مبلغ 

80.000.000.000 ریال سهم الشرکه.
 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1333865(

 آگهی تغییرات شــرکت ویدا زرین فام با مسئولیت محدود 
به شــماره ثبت 504180 و شناسه ملی 14006497617 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
27/02/1401 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ایلکر بیکماز 
به شــماره فراگیــر 106570285416 بــا پرداخت مبلغ 

25.050.000.000 ریــال به صندوق شــرکت در ردیف 
شــرکا قرار گرفــت در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 
50.100.000.000 ریــال بــه 75.150.000.000 ریال 
افزایــش یافت و ماده مربوطه اساســنامه به شــرح فوق 
گردید. لیســت شــرکا پس از افزایش ســرمایه به شرح 
زیر می باشد: مســعود یالیم به شماره فراگیر 90703752 
حاکان  الشــرکه  ریال ســهم   25.050.000.000 دارای 
اوزجان بــه شــماره فراگیــر 159078205683 دارای 
25.050.000.000 ریال سهم الشرکه ایلکر بیکماز به شماره 
فراگیر 106570285416 دارای 25.050.000.000 ریال 
سهم الشرکه سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )1333866(

 آگهی تغییرات شــرکت ســکان دریا لجستیک شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 382779 و شناسه ملی 
10320326405 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 01/03/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-آقای حســن یزدانی با کدملی 0080765718 با پرداخت 
33.000.000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. 
سرمایه شرکت از مبلغ 33.000.000 ریال به 66.000.000 

ریال افزایــش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه بشرح زیر است آقای 
حسن ذوالقدر دارای 16.500.000 ریال سهم الشرکه با کد 
ملی 4391949441 خانم لیال ذوالقدر دارای 16.500.000 
ریال سهم الشــرکه با کد ملی 4380153568 آقای حسن 
یزدانی بــا کدملــی 0080765718 دارای 33.000.000 
ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1333867(

 آگهی تغییرات شــرکت دانــا تیو آرا ســهامی خاص به 
شــماره ثبت 277682 و شناســه ملی 10103147003 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
01/02/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت 
از مبلغ 1000000000 ریال به مبلغ 7000000000 ریال 
منقســم به 700000 ســهم بانام 10000 ریالی از طریق 
مطالبات حال شده افزایش یافته. ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه 
در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده اســت. سازمان 
ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران )1333868(
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سالمت

خربخوان

روشی خانگی برای از بین بردن 
خال گوشتی

گوشــتی یکی از زائده های پوستی اســت که روش های 
شیمیایی زیادی برای برداشتن و از بین بردن آن وجود دارد.

خال گوشتی یکی از زائده های پوستی است که روش های 
شیمیایی زیادی برای برداشتن و از بین بردن آن وجود دارد.

اما در این مقاله به شما یک روش گیاهی برای از بین بردن 
زائده های گوشتی به شــما معرفی می کنیم. خال گوشتی 
یکی از زائده های پوســتی اســت که روش های شیمیایی 
زیادی برای برداشتن و از بین بردن آن وجود دارد. اما در این 
مقاله به شما یک روش گیاهی برای از بین بردن زائده های 

گوشتی به شما معرفی می کنیم
از بین بردن خال گوشتی با روغن درخت چای ��

 اگر چه خال گوشــتی به طور مشخصی خطرناک نیست 
ولی باعث میشــه توجه زیادی به بدنتون کنین، مخصوصًا 
اگر خال در صورت یا گردنتون باشه. نگران نباشین راه های 
زیادی برای حذف این نوع خال ها وجود داره و ماده جادویی 
کــه برای از بین بردن اون وجــود داره روغن درخت چای 

هست، در ادامه مطلب همراه ما باشید.
فواید روغن درخت چای ��

روغن درخت چای کاربردهای مختلفی داره. اما بیشــتر در 
درمان مشکالت پوست، ناخن و مو استفاده میشه. مثاًل در 
درمان قارچ ناخن، آکنه یا بهبود سریع زخم استفاده میشه. 
و همهٔ این ها به خاطر خواص فوق العاده این عصاره است.

روغن درخت چای التهاب رو کاهش میده ��
روغــن درخت چای نه تنها از عفونت در زخم ها جلوگیری 
میکنه، بلکه با کاهش التهاب باعث بهبودی زخم میشه. این 
عصاره خواص ضد میکروبی داره و میتونه از انواع مشکالت 

پوستی جلوگیری کنه از جمله ورم پوست.
روغن درخت چای ضد عفونی کننده زخم ها ��

با یه شکســتگی یا خراش پوســت، باکتری و ویروس ها 
میتونن وارد جریان خون بشن و باعث عفونت بشن. روغن 
درخت چــای میتونه زخم ها، بریدگی ها و خراش ها رو ضد 

عفونی کنه.
پیشگیری از آکنه با روغن درخت چای ��

تحقیقات نشون داده که روغن درخت چای میتونه از آکنه 
شدید جلوگیری کنه و این باعث میشه یکی از قویترین مواد 

در مراقبت از پوستتون باشه.
درمان قارچ ناخن با روغن درخت چای ��

عفونت های قارچی خیلی رایج هستن و روغن درخت چای 
در کنترل این عفونت ها بســیار مؤثــره. فرقی نداره از اون 
به تنهایی اســتفاده کنین یا با سایر مواد ترکیبش کنین اثر 
خودشــو میذاره. اما غالباً بخاطر اثر قوی که میذاره توصیه 

میشه با دوز کم و مخلوط با چیز دیگه ای استفاده بشه.
از بین بردن خال گوشتی با روغن درخت چای ��

تحقیقات کافی برای تأثیر گــذاری روغن درخت چای در 
حذف خال گوشــتی وجود نداره. با این حال، خیلی ها ادعا 
میکنن که این یه روش بدون خطر برای از بین بردن خال 
هست. از شواهد این طور به نظر میرسه که این روغن در از 
بین بردن اون دسته از خال هایی که بدخیم یا عمیق نیستن، 
مؤثــره. عالوه بر این روغن درخت چــای در از بین بردن 
زگیل هم کاربرد داره. موقعی که از اون اســتفاده میکنین 
باعث خشــک شدن خال میشه و خود به خود میفته. مدت 

زمان درمان خال بستگی به اندازه خال داره.
چطوری از روغــن درخت چای بــرای از بین بردن خال 

گوشتی استفاده کنیم؟
راه های خاصی برای اســتفاده از این روغن وجود داره که 
خیلی آسون هستن. در اینجا یه راهنمای گام به گام وجود 

داره:
۱ - یه پنبه کوچک بردارین و روغن درخت چای روی اون 
بریزین. روغن باید رقیق شده نباشه. پنبه رو روی خال قرار 
بدین و اونو با یه نوار چســب بچسبونین. برای چند ساعت 
اونو نگه دارین. اونو بردارین و اون ناحیه رو با آب بشویین. 
این روند رو دو تا ســه بــار در روز انجام بدین تا زمانی که 

خال ناپدید بشه.
۲ - یــه گوش پاک کــن رو در روغن درخت چای خیس 
کنین. اونو روی خال اعمال کنین و اجازه بدین خشک بشه. 
ایــن کار رو ۲ تا ۳ بار در روز تکرار کنین تا زمانی که خال 
ناپدید بشه. قبل از استفاده از روغن درخت چای صورتتون 
رو با یه پاک کننده مالیم تمیز کنین و اونو خشک کنین. 

نتیجه درمان ممکنه در هر فردی متفاوت باشه.
چقدر طول میکشه تا خال گوشتی از بین بره؟ ��

خب، این بســتگی به اندازه خال و عمق اون در پوستتون 
داره. روغن درخت چای ممکنه نتیجه ســریعتری داشته 
باشه وقتی که در خال های کوچکی که ریشه سطحی دارن 
استفاده میشــه. خال هایی که ریشه عمیق و بدخیم دارن 
بیشتر اوقات به درمان واکنش نشون نمیدن. حداقل چند 
هفته باید منتظر بمونین قبل از این که هر گونه نتیجه ای 
دریافتت کنین.این بستگی به اندازه خال داره، آگه کوچک 
باشه ممکنه دو هفته طول بکشه و اگر بزرگتر باشه، ممکنه 
مجبور بشــین برای حداقل یک ماه صبر کنین. در نهایت 
می بینید که خال کوچیک شــده یا افتاده.، قبل از این که 
به طور کامل درمان بشــید، پوستتون در چند روز حساس 
به لمس میشه. نتایج درمان بستگی به نوع پوستتون داره.

در برخی از افراد نتیجه مشخصی نداره. یه مورد خوب در 
این درمان آینه که: کاماًل طبیعیه. بدون خطره، پس هیچ 
گونه خطر عفونتی نداره. میتونه در هر قســمت از بدنتون 
مورد استفاده قرار بگیره. هیچ گونه اثر زخمی بر جا نمیذاره. 
بدون هیچ زحمتیه و راحت قابل استفادست و گران نیست.

نگاه روز

فواید خون دادن چیست

اثرات »حجامــت« در درمان بیماریهایی از قبیل 
کبد چرب، آلرژی، آسم و نفس تنگی، سردردهای 
میگرنی، غلظت خون، دیســکوپاتی و سیاتالژی، 
جوش صورت و بدن، پســوریازیس، آفت دهان، 
حتی هپاتیت و... کاماًل آزموده شــده است اما آیا 

خون دادن نیز این اثرات را دارد؟!
بدون شک اهداء خون امری خداپسندانه، انسانی 
و ایثارگرانه به شــمار می رود چرا که با اهدای آن 
جان انسانهای نیازمند به خون را نجات داده ایم اما 
مقایسه بین حجامت به عنوان یک روش درمانی و 

اهداء خون، قیاسی منطقی به نظر نمی رسد.
در فراینــد انجــام حجامت ابتدا بــا »بادکش« 
روی جریــان خــون تغییراتی ایجــاد می کنند و 
سپس خراشــهای ظریف پوستی که زده می شود 
فرایندهایی در بدن تحریک می شود که اصطالحًا 

آن را فراخوان گلبولی می گوییم.
مدل خون گیری در عمل حجامت سطحی است 
امــا در خون دادن یک شــوک منفی اســت که 
به وسیله یک ســوزن، خون در گردش مورد نیاز 

بدن را خارج می کند.
در حجامت، خون کثیف از بدن خارج می شود اما 
در خــون دادن، خون تمیز و مــورد نیاز بدن اهدا 

می شود.
اهدای خون هیچ اثر درمانی یا هیچ نقش درمانی 
برای اهداکننده خون ندارد؛ تاکنون هیچ گزارشی 
مبنی بر اینکه اهدای خــون، نقش درمانی برای 
درمان بیماریهای پوستی یا گوارشی یا بیماریهای 
کبدی یا بیماریهای قلبی ــ عروقی یا هر بیماری 
دیگری داشــته، وجود نداشــته است اما حجامت 
نقــش درمانی برای فــرد دارد و شــما با انجام 
حجامــت، زندگی خودتان را نجات می دهید اما با 

اهدای خون زندگی دیگران را.
حجامت در درمان بیماریهایی از قبیل آلرژی، آسم 
و نفس تنگی، کبد چرب، ســردردهای میگرنی، 
غلظت خون، دیســکوپاتی و ســیاتالژی، جوش 
صورت و بدن، پســوریازیس، آفــت دهان، حتی 

هپاتیت و ... کاماًل آزموده شده است.
آنچه از موضع حجامت خارج می شــود چیزی جز 
ســموم بدن و اخالط فاسد و کثیف نیست اما در 
اهدای خون، بیشــترین چیزی که خارج می شود 
مواد غذایــی، الکترولیت های مــورد نیاز بدن و 

ویتامینهاست.
در تفاوت اهدای خون با خون حجامت همین بس 
که حتی حیوانات نیز از خون حجامت و بوی تعفن 
آن گریزاننــد اما از خون اهداشــده برای خوردن 

استقبال هم می کنند.
جالب است بدانید که پیغمبر اکرم )ص(، حضرت 
علــی )ع( و امام صادق )ع( این موضوع را متذکر 
شــده اند که »ســم از هر کجا، وارد بدن شود، از 
محــل حجامت خارج می شــود« یــا »از موضع 

حجامت، چیزی جز سم دفع نمی شود«.
طبق تحقیقات، میزان کلســترول خون حجامت، 
۹ تا ۱۱ برابر بیشتر از خون وریدی است بنابراین 
برای کاهش میزان کلسترول خون، انجام حجامت 
بسیار مفیدتر است همچنین سم موجود در خون 

حجامت ۲۳ برابر سم خون وریدی است.
بیشتر کسانی که خون اهدا می کنند در غالب موارد 
ســیگار و دخانیات مصرف می کنند بنابراین خون 
اهداشــده این افراد نه تنها برای گیرندگان خون 
مفید نیست بلکه می تواند مضر هم باشد؛ توصیه 
و تأکید می کنیم افراد اهداکننده خون، قبل از اهدا 
کردن خونشان، حتماً حجامت کنند تا بدین وسیله 

خونی که اهدا می کنند خون تمیز و سالم باشد.
غالباً مشاهده می شــود که گیرندگان خون بعد از 
دریافت پکســل خون، دچــار بیماریهای دیگری 
از جمله زخــم معده یا کبد چــرب، عصبانیت و 
پرخاشگری، افسردگی و ... می شوند در حالی که 
قباًل به این بیماریها مبتــال نبوده اند و در واقع از 

اهداکنندگان خون دریافت کرده اند.
میان کســانی که در جنــگ تحمیلی در معرض 
بمبارانهای شیمیایی قرار گرفته اند، افرادی که در 
حین جنگ، حجامت کرده اند سالم باقی مانده اند 
و مابقی طی این ســالها، مشــکالت بمبارانهای 

شیمیایی را تاکنون به دوش کشیده اند.

یک محقق و پژوهشــگر طب ســنتی 
درباره راهکارهای درمانی طب ســنتی و 
خوراکی های مفید و مضر برای زخم معده 

توضیح داد.
هرگاه تعادل بین اسید معده و سد دفاعی 
مخاط معده به دالیل مختلف دچار اختالل 
شــود )افزایش اسید معده( زخم معده رخ 
خواهد داد؛ این زخم دردناک است و بیشتر 
در قسمت جداره داخلی معده یا در ابتدای 

روده کوچک ایجاد می شود.
علل بروز زخم معده

عفونت ها یکی از علل بــروز زخم معده 
هستند؛ باکتری به نام هلیکوباکتر که به 
التهاب عفونت معده منجرمی شود در اثر 
خوردن غذاهای بی کیفیت مانند فســت 
فود، سوســیس، کالباس، پیتزا و آب های 
آلوده ایجاد می شود، عفونت هلیکوباکتر به 
جداره معده می چســبد و در اثر تماس با 
اســید معده تکثیر شده و زخم معده را به 

وجود می آورد.
افــراط در خوردن ادویه جــات تند مانند 
فلفل، نوشیدن چای یا دمنوش به صورت 
داغ، مصرف برخی از داروهای شــیمیایی 
ناپروکســن،  پروفن،  آســپرین،  ماننــد 
کتوپروفــن، دیکلوفناک ســدیم و غیره، 
مصرف الکل، مواد مخدر، سیگار و قلیان، 
ســوء تغذیه، استفاده از رژیم های الغری 
که با گرسنگی شدید همراه است، گرفتن 
روزه های طوالنی مدت و خارج از برنامه، 
نوشــیدن نوشــابه و غذاهای اســیدی، 
پرخــوری مــداوم، مصرف زیــاد قهوه، 
اضطراب، استرس، هیجانات بد و طوالنی 
مــدت از مهم ترین علل ایجاد زخم معده 

است.
عالئم زخم معده چیست؟ ��

سوزش و درد معده به خصوص هنگامی 
که معده خالی است، بی اشتهایی، تهوع و 
استفراغ )اگر بیماری شدید باشد استفراغ 
خونی اســت(، درد در ناحیه قفسه سینه، 
سوزش سردل، ضعف، خستگی، سرگیجه، 
تیره شــدن مدفــوع، کم شــدن وزن، 
احساس  معده،  سوءهاضمه، ترش کردن 
ســردی و مرطوب بودن پوســت، آروغ 
و سکســکه زیاد و طوالنی مدت پس از 
مصرف غذا و درد معده در خواب از عالئم 

زخم معده است.
راهکارهای پیشگیری از زخم معده ��

در ابتــدا باید به ایــن نکته توجه کرد که 
پیشــگیری مقدم بر درمان است و تمام 

عواملی که در ایجاد زخم معده نقش دارد 
باید رعایت شود، پرهیزهای الزم صورت 
بگیــرد و با مراجعه بــه یک متخصص 
تغذیه راهکارهای درمانی و تغذیه مناسب 

دریافت شود.
برخی از نکاتی که این اختالل را از شــما 

دور خواهد کرد، عبارت است از:
-اجتناب از برخی رفتارهای پرخطر مثل 
مصرف مشــروبات الکلی، قلیان و مواد 

مخدر
-قطــع مصــرف فســت فودهایی مثل 

سوسیس، کالباس، پیتزا و ساندویچ
-خودداری از خالی گذاشتن معده؛ غذا به 
مقدار کــم و در وعده های مختلف یعنی 
سه وعده استفاده شود، همچنین غذا باید 
کاماًل جویده شود تا معده برای هضم آن 

به زحمت و فشار نیفتد.
-مصرف کم ادویه جــات به همراه غذا 
اشکالی ندارد، اما اسراف در مصرف آن ها 

می تواند برای بدن زیانبار باشد.
-در صورت وجود مســائل و مشــکالت 
عاطفی بهتر است با یک متخصص تغذیه 
یا روانشناس سالمت مشورت شود؛ زیرا 
استرس، اضطراب و فشارهای روانی باعث 

تشدید بیماری زخم معده خواهد شد.
-از مصرف غذاهای نمک سود شده مثل 
برنج دودی و ماهی دودی باید پرهیز شود.

-پرهیــز از مصرف لبنیات بحث به مقدار 
زیــاد؛ همچنین بهتر اســت بادمجان و 
عدس خورده نشــود و از خوردن کاکائو، 

قهوه و چای بهتر است اجتناب شود.
-منع مصرف سبزیجاتی مثل ترب، پیاز، 
گوجه سبز، چغاله بادام، میوه های ترش و 

کال و ترشی های خانگی.
برای بررسی راهکارهای درمان زخم معده 

در طب سنتی با حیدر عظمایی محقق و 
پژوهشگر طب سنتی گفت وگو کردیم که 

در ادامه مشروح آن را می خوانید.
مهم ترین راهکارهای درمان زخم معده در  ��

طب سنتی
حیدر عظمایی محقق و پژوهشــگر طب 
سنتی درباره مهمترین راهکارهای درمان 
زخم معده در طب سنتی اظهار کرد: یکی 
از بهترین درمان ها مصرف عصاره شیرین 
بیان اســت؛ پودر عصاره شیرین بیان را 
داخل یک اســتکان آب جوشــیده ولرم 
ریخته و ۲۰ دقیقه قبل از هر وعده غذایی 

استفاده کنید.
وی افزود: یکی دیگر از درمان ها استفاده 
از ترکیــب ماســت، گل ســرخ، پونه و 
آویشن اســت؛ روی ماست مقداری گل 
ســرخ، پودر پونه و پودر آویشن ریخته و 
همراه غــذا میل کنید.عظمایی بیان کرد: 
مصــرف زنجبیل به مقــدار کم می تواند 
برای درمان زخم معده مفید واقع شــود؛ 
بــرای این منظور زنجبیــل را همراه غذا 
یا به صورت دم کرده با عســل به مقدار 
خیلی کم اســتفاده می شود.این محقق و 
پژوهشگر طب ســنتی گفت: میوه هایی 
که حــاوی فالونوئیدها )پلــی فنول ها( 
هستند مثل سیب و موز برای درمان زخم 
معده مفید است.وی اظهار کرد: دم کرده 
آویشــن با عسل به همراه چند قطره آب 
لیموتــرش خاصیت آنتی بیوتیکی و آنتی 
اکســیدانی دارد و برای درمان زخم معده 
بسیار مفید و اثربخش است.عظمایی بیان 
کرد: اســتفاده از زردچوبــه به همراه غذا 
می تواند برای درمان زخم معده مفید باشد؛ 
همچنین مصرف یک استکان عرق بابونه 
و بومادران بعــد از هر وعده غذایی تأثیر 

بسیار خوبی در درمان زخم معده دارد.
این محقق و پژوهشــگر طب سنتی بیان 
کرد: مصرف مخلوط ژل آلوئه ورا و عسل 
که خاصیت ترمیم کنندگی دارد در درمان 
زخم معده مؤثر است؛ این مخلوط باید با 
معده خالی و در وعده صبح یا عصر، یک 
ســاعت قبل از غذا و ۲ ساعت بعد از غذا 

مصرف شود.
وی گفــت: اســتفاده از مغز بــادام که 
به صورت کامل جویده شده و عصاره آن 
خارج شود در درمان زخم معده بسیار مؤثر 

است.
عظمایی اظهــار کرد: یکی از نکات مهم 
کــه در درمان زخم معده باید به آن توجه 
کرد این اســت که جویدن غذا باید کامل 
باشــد تا معده بتواند آن را راحت تر هضم 

کند.
این محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: 
یکی از معجون های مفید در درمان زخم 
معده، ترکیبــی از آب کلم، هویج، مقدار 

کمی عسل و روغن زیتون است.
وی بیان کرد: مصرف یک حبه ســیر له 
شــده همراه غذا، همچنین مصرف آش 
جو، شیربرنج و فرنی در درمان زخم معده 

بسیار مفید و اثربخش است.
عظمایــی اظهار کرد: میوه به رســیده یا 
مربای به و گالبی از میوه های خوشــمزه 

و بی نظیر برای زخم معده است.
این محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: 
دمنوش هایی مثل بابونه، بادرنجبویه، زیره 
سبز، شیرین بیان، انیسون، سنبل الطیب 
و افسنطین برای درمان این بیماری مفید 
اســت.عظمایی اظهار کرد: جویدن سقز 
سفید به همراه کمی مصطکی و عسل که 
روی معده تأثیر مفیدی دارد، یکی دیگر از 

راهکارهای درمان زخم معده است.
وی بیان کــرد: دم کرده نعنــاع، رازیانه 
با نبات یا عســل یکــی از دمنوش های 
فوق العاده در درمان زخم معده به شــمار 
می رود.ایــن محقق و پژوهشــگر طب 
سنتی گفت: یک ترکیب بسیار عالی برای 
زخم معده شــامل یک قاشق مرباخوری 
بارهنگ، نصــف لیوان عرق نعناع، نصف 
لیوان آب جوش و عســل است که باید 
یک لیوان و در شــب میل شود.عظمایی 
بیان کرد: در پایان ذکر این نکته ضروری 
است که با رعایت اصول صحیح تغذیه و 
رفتارهای همراه آرامش می توان به درمان 

زخم معده کمک کرد.

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی راهکار داد

درمان زخم معده با این نسخه ها

معجزات روغن فندق برای سالمتی

روغن فندق که از فندوق بدســت 
می آید رنگ زرد و طالیی و رایحه و 
طعم مطبوعی دارد و در تهیه غذاها 

بکار گرفته می شود.
به گزارش بهداشــت نیوز، ۱۰ گرم 
از روغن فندق حاوی مقادیر زیادی 
مواد معدنــی، آنتی اکســیدان ها، 
نظیر  ویتامین هایی  فالونوئیدهــا و 
روی، آهن، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، 
منگنــز، ویتامیــن ای، ویتامین آ، 
ویتامین ث، ویتامیــن کا، ویتامین 
ب یــک، ویتامین ب ۲، ویتامین ب 
۶، فــوالت و اســیدهای چرب غیر 
اشباع اســت.همچنین روغن فندق 
شــامل پلی فنول ها است و نسبت 
به سایر روغن های حامل، از غلظت 
فالونوئیدی بیشتری برخوردار است، 
علــت این فراوانی وجــود کاتچین 
و تانن می باشــد. روغن فندق برای 
حفظ ســالمت و جوانی پوســت، 
مو، لک های دور چشــم، رشد ابرو، 
آبرسانی پوســت، درمان ریزش مو، 
موخوره، درمان جوش و جای جوش، 
بهبود زخم هــا و... عملکرد موثری 

دارد.
خواص روغن فندق ��
کلسترول خون ��

مصرف روغن فندق برای ســالمت 
قلب مفید است؛ زیرا اسیدهای چرب 
غیر اشــباع موجود در روغن فندق 
 )LDL( باعث کاهش کلســترول بد

 )HDL( و افزایش کلســترول خوب
می شود. عالوه بر این، روغن فندوق 
حاوی اســیداولئیک است، این ماده 
مانع از افزایش کلســترول بد خون 

می شود..
 کاهش فشار خون ��

نشــان  بررســی ها  از  برخی  نتایج 
می دهد که ویتامیــن E موجود در 
فندق می تواند باعث کاهش مشکل 

افزایش فشار خون شود.
 پیشگیری از سرطان ��

وجود ماده ای به نام بتاسیتوســترول 
در فندق اثــر فوق العــاده ای برای 
پیشگیری از سرطان دارد همچنین، 
ویتامیــن E موجــود در این روغن 
به کاهش ســلول های سرطانی نیز 

کمک می کند.
کمک به کاهش زخم ��

روغن فندق به دلیل داشتن ویتامین 
E موجب به بهبود هر چه ســریعتر 

زخم ها و جای زخم ها می شود.

درمان آکنه ��
 وجود مقادیــر زیادی تان در روغن 
فندق به کنترل چربی پوست کمک 
کرده و مانع از بــروز هرگونه آکنه 
می شــود. همچنین، روغن فندق به 
دلیل داشــتن خاصیت ضد التهابی 
باعــث کاهــش خــارش، قرمزی 
و آلرژی هــای پوســتی می شــود. 
همچنین، مصرف منظم روغن فندق 
به درمان لکه های پوستی و روشن تر 

شدن پوست نیز کمک می کند.
 درمان کم خونی ��

نتایج مطالعات مشــخص کرد که 
وجــود آهن در فندق یــک درمان 
طبیعی برای کمبود آهن و کم خونی 
ناشی از فقر آهن محسوب می شود.

سالمت دستگاه گوارش ��
وجود مقادی خوبی از منگنز در فندق 
باعث تسهیل متابولیسم پروتئین و 
کربوهیــدرات در معده و دســتگاه 
گوارش می شــود، همچنین مقادیر 

باالیــی از فیبر در فنــدق حرکات 
روده ای را بهبود بخشیده و یبوست 

را درمان می کند.
مفید برای بدنسازی ��

وجود مقادیر باالی کلسیم و منیزیم 
در فندق عضــالت را تقویت کرده 
و مانع از بروز اسپاســم، گرفتگی و 
یا تنش عضالنی پــس از تمرینات 

بدنسازی می شود.
کاهش استرس و اضطراب ��

و   ۳ امــگا  چــرب  اســیدهای   
ویتامین هــای B که در فندق وجود 
دارند باعث افزایش سنتز سروتونین 
شده و به درمان افسردگی، استرس 

و اضطراب کمک می کند.
مفید برای سرماخوردگی ��

 ،C وجــود مقادیر باالیــی ویتامین
کلســیم، پتاســیم، منگنز و منیزیم 
سیتم ایمنی بدن را تقویت و مانع از 
بروز سرماخوردگی و آنفلونزا می شود.

درمان بواسیر ��
فندق به دلیــل خاصیت ضد التهابی 
دارد می توانــد موجب  طبیعی کــه 
کاهش خارش و درد ناشی از بواسیر 
شود. برای این منظور می توانید روغن 
فندق را مستقیماً روی بواسیر بمالید. 
مقدار روغن فندق روی یک دستمال 
مرطوب بریزید و بعد آن را روی ناحیه 
دردنــاک بمالید. مطمئن شــوید در 
دستمال مرطوب ها فاقد الکل، عطر یا 
سایر مواد تحریک کننده باشند. زیرا 

باعث تشدید عالئم می شوند.
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خواندنی

خربخوان

چین می خواهد زودتر از ناسا 
اولین نمونه های مریخ را به زمین 

برگرداند

چین می خواهد اولین نمونه سنگ از سیاره مریخ 
را در سال ۲۰۳۱ به زمین برگرداند. این زمان بندی 
دو سال جلوتر از زمان بندی ناسا برای بازگرداندن 
نمونه ای مشابه از سیاره سرخ است. پکن اخیراً از 
برنامه خود برای این مأموریت پرده برداشته و قدم 

در مسیر پیچیده و دشواری خواهد گذاشت.
به گزارش خبرگــزاری SpaceNews، مأموریت 
جاه طلبانه »تیان ون-۳« بــرای برگرداندن نمونه 
مریخ به زمین، این هفته توسط »سون زژو«، طراح 
ارشد مأموریت کاوشــگر و مدارگرد مریخی این 
کشور تبیین شد. پکن می خواهد برای جمع آوری 
این نمونه ها در اواخر ســال ۲۰۲۸ فضاپیمایی به 
ســیاره سرخ بفرستد و بعد در ماه ژوئیه ۲۰۳۱ این 

نمونه ها را به زمین برگرداند.
برگرداندن نمونه های مریخ به زمین دشوار است ��

دلیل فشــردگی برنامه چین نســبت به ناسا این 
اســت که پکن برخالف واشنگتن قصد دارد طی 
یک فرآیند سرراســت و ســاده نمونه سنگ های 
سیاره سرخ را گردآوری کند. سازمان فضایی چین 
پارسال نشان داده بود که به فناوری سفر به مریخ 
و پیاده سازی کاوشــگر در سطح این سیاره دست 
یافته است. ولی برگرداندن نمونه به زمین نیازمند 
گام های بیشــتری اســت. نمونه ها باید از طریق 
یک وسیله باالرونده به فضاپیمایی در مدار مریخ 
تحویل داده شوند تا به سمت زمین برود و کپسول 

نمونه ها را در جو سیاره ما رها کند.
ماموریت های ناســا و چین هر دو بســیار پیچیده 
و مســتلزم تحقیق و آزمایش های فراوان هستند. 
البتــه در نهایت باز هم این احتمال مطرح اســت 
که مأموریــت در هــر مرحله با مشــکل روبرو 
شود. اما اگر مشــکلی به وجود نیاید، دانشمندان 
می توانند نمونه های به دســت آمده از مریخ را در 
آزمایشــگاه های پیشــرفته زمینی بررسی کنند و 
دریابند که آیا واقعاً حیــات در مریخ وجود دارد یا 

خیر.
چین چند وقتی اســت که سرمایه گذاری در زمینه 
فعالیت های فضایی را افزایش داده و قصد دارد به 
یک قدرت جهانی در این زمینه تبدیل شــود. این 
کشور امیدوار اســت که در زمینه استخراج منابع 
کره های دیگر از جمله ماه و مریخ پیشگام باشد و 

از ائتالف آمریکا و اروپا عقب نماند.

کیت ایرانی استخراج ویروس 
تولید شد

مهر:  به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، محمدباقر محمودی عضو هیئت مدیره 
یک شرکت دانش بنیان در خصوص ویژگی های 
کیت استخراج ویروسی گفت: در این روش از مواد 
خطرناک مثل فنل و کلروفرم استفاده نمی شود و 
RNA ویروس به ستون سیلیکایی متصل می شود 

در حالی که آلودگی ها از آن عبور می کنند.
وی افزود: ســندرم تنفسی حاد کرونا ویروس یک 
RNA ویروس تک رشته ای است که عامل بیماری 
COVID-۱۹ بود و از همین شــیوه در تشخیص 
کووید استفاده می شود. در کیت استخراج ویروسی 
ابتدا ساختارهای ســلولی و محافظ ویروس ها لیز 
شــده و سپس ژنوم استخراج شــده توسط روش 
ستون سیلیکا جداسازی می شــود. عالوه بر این 
بافر لیز کننده ایــن کیت به صورت ویژه ای برای 
تخریب ســاختارهای محافظ ویروسی بهینه شده 

است.
به گفته محمودی، کیت »ایران ساخت« از همان 
کارآیی نمونه خارجی برخوردار است اما قیمتی به 
مراتب ارزان تر دارد. به واسطه تولید کیت استخراج 
ویروسی حدود ۴۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

ایــن مدیر حوزه دانش بنیان با بیان اینکه با تولید 
کیت اســتخراج ویروســی حدود ۱۰ میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی برای کشور رقم خورد، ادامه داد: 
با وجود چالش های فراوان، توانستیم کیت استخراج 
ویروسی را به کشــور افغانستان صادر کنیم. وی 
خاطر نشان کرد: در حال حاضر کیت های استخراج 
ویروس در بسیاری از آزمایشگاه های مرجع کشور 
در حال استفاده اســت که اصالت و جوابدهی آن 
مورد تأیید این مراکز و نهادهای اصلی بهداشــتی 

کشور قرار گرفته است.

خربخوان

انفجار قریب الوقوع یک لکه 
خورشیدی بسیار بزرگ

کارشناسان هواشناســی فضایی می گویند یک لکه 
خورشــیدی بســیار بزرگ در حال ترکیدن است و 
احتمــال وقوع یــک طوفان ژئومغناطیســی بزرگ 
را بیشــتر می کند. بــه نقل از آی ای، کارشناســان 
هواشناســی فضایی نظارت دقیقــی روی یک لکه 
خورشــیدی دارند که مســتقیماً رو به زمین است و 
اندازه آن طی ۲۴ ســاعت گذشته دو برابر شده است. 
لکه های خورشیدی، لکه های موقتی هستند که تیره تر 
از سطح خورشید به نظر می رسند. یک لکه خورشیدی 
می تواند به کوچکی ۱۶ کیلومتر )۱۰ مایل( باشد، اما 
همچنین قطر آن می تواند تا صدها هزار کیلومتر رشد 
کند و آنها را حتی بدون تلســکوپ نیز از زمین قابل 
مشاهده کند. لکه های خورشیدی می توانند از چند روز 
تا چند ماه دوام بیاورند و حتی با وجود بزرگ شدن و 

کوچک شدن در سطح خورشید حرکت کنند.
در حالی که علت دقیق ایجاد لکه خورشیدی به طور 
کامل شناخته نشده اســت، دانشمندان بر این باورند 
که این پدیده ناشــی از تمرکز شار مغناطیسی است 
که فرآیند همرفت خورشید را مهار می کند. لکه های 
خورشیدی همچنین در نواحی فعال سطح خورشید و 
فعالیت های دیگر مانند شراره های خورشیدی و پرتاب 

جرم تاجی رخ می دهند.
همرفت )Convection( به انتقال گرما توسط حرکت 
توده مولکول ها در ســیاالت از قبیل گازها و مایعات 

گفته می شود.
طبق گــزارش پایــگاه »Spaceweather«، لکه 
خورشیدی AR۳۰۳۸ مســتقیماً رو به زمین است و 
دارای یک میدان مغناطیسی بتا-گامای ناپایدار است. 
این پایــگاه گزارش داد که این لکه خورشــیدی در 
۲۴ ســاعت گذشته رشــد کرده و اندازه آن دو برابر 
شــده است. یک لکه خورشیدی می تواند روی سطح 
خورشید بمیرد یا منفجر شود و یک شراره خورشیدی 
ایجاد کند. به گفته ناسا، یک شراره خورشیدی، حاوی 
یک انفجار شــدید تابشی اســت که طی آن، انرژی 
مغناطیسی از لکه خورشــیدی آزاد می شود. در اوایل 
ســال جاری و در ماه مــارس، ۱۷ فوران از یک لکه 
خورشیدی ثبت شد که شــراره های خورشیدی را با 
سرعت دو میلیون مایل در ساعت منتشر کرد. شراره 
خورشــیدی از انفجار بزرگ در اتمســفر خورشید به 
وجود می آید و باعث آزاد شــدن انرژی در حد شش 
ضرب در ۱۰ به توان ۲۵ ژول می شــود که در حدود 
یک ششــم انرژی خروجی از سطح خورشید در هر 
دقیقه است. این پدیده در ســایر ستارگان هم دیده 
می شود که به آن ها نیز شراره ستاره ای گفته می شود.

شراره خورشیدی کلیه الیه های سطح خورشید شامل 
شیدسپهر، تاج خورشــیدی و فام سپهر را تحت تأثیر 
قرار می دهد و باعث گرم شــدن پالســما تا دمای 
چندین میلیون درجه کلوین می شود. همچنین موجب 
ســرعت یافتن الکترون ها، پروتون هــا و یون های 
ســنگین تا نزدیکی سرعت نور می شود و اشعه ای را 
تولید می کند و الیه هــای الکترومغناطیس را ایجاد 
می کند که شــامل کلیه امــواج الکترومغناطیس از 
امواج رادیویی تا اشــعه گاما اســت. شراره ها خود را 
از آزادســازی انرژی مغناطیســی ذخیره شده در تاج 

خورشیدی تغذیه می کنند.
فضا ممکن است جو نداشته باشــد، اما آب و هوای 
آن می تواند واقعاً بد باشــد. انفجارهــای پرانرژی با 
ســرعت های حیرت انگیز می توانند یک خطر ایمنی 
برای فضانوردان باشــند. به همین دلیل اســت که 
سازمان هایی مانند اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا 

)NOAA( آب و هوای فضا را دنبال می کنند.
شراره های خورشیدی چقدر می توانند بد باشند؟ ��

 A، B، C، M شراره های خورشــیدی به پنج کالس
و X طبقه بندی می شــوند که هــر کالس، ۱۰ برابر 

قوی تر از کالس قبلی خود است.
انتظار می رود لکه خورشــیدی AR۳۰۳۸ یک شراره 
خورشــیدی در کالس M ایجاد کند که شــدت آن 

متوسط است.
جــو زمین از ما در مقابل چنین شــراره ای محافظت 
می کند، مگــر اینکه فضانوردی باشــید که در حال 
حاضر در حال مأموریت در فضا است. اگرچه احتمال 
زیادی وجود دارد که تجهیزات رادیویی دچار قطعی و 

خاموشی موقت شوند.

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان 
می دهــد که ربات هــای مبتنی بر هوش 
مصنوعی، به تعصبات جنســیتی و نژادی 

دچار هستند.
 به نقل از نیــوزازی، یک پژوهش جدید 
نشــان می دهد رباتی که با یک سیســتم 
هــوش مصنوعی مبتنی بــر اینترنت کار 
می کند، بیشــتر از زنان به مردان و بیشتر 
از رنگین پوســتان به سفیدپوستان جذب 
می شود و پس از بررســی چهره افراد، به 

نتیجه گیری در مورد شغل آنها می رسد.
ایــن پژوهش که توســط پژوهشــگران 
»دانشگاه جانز هاپکینز« )JHU(، »مؤسسه 
فناوری جورجیــا« )Georgia Tech( و 
انجام شده   )UW(»واشــنگتن »دانشگاه 
است، نخستین پژوهشی به شمار می رود 
که نشان می دهد ربات های بارگذاری شده 
با یک مدل پذیرفته شده و پرکاربرد هوش 
مصنوعی، با تعصبات جنســیتی و نژادی 

قابل توجهی عمل می کنند.
 ،)Andrew Hundt(»هانــت »انــدرو 
جورجیا  فنــاوری  مؤسســه  پژوهشــگر 
گفت: این ربات، کلیشــه هایی را از طریق 
مدل های معیوب شبکه عصبی یاد گرفته 
اســت. ما در معرض خطر ایجاد نسلی از 
ربات های نژادپرســت و جنسیت گرا قرار 
داریم اما مردم و سازمان ها بدون پرداختن 
به چنین معضالتی، به این نتیجه رسیده اند 

که ابداع این محصوالت مشکلی ندارد.
کســانی که مدل های هوش مصنوعی را 
برای شناسایی انسان ها و اشیاء می سازند، 
اغلب به مجموعه گســترده ای از داده ها 

روی می آورند که به صــورت رایگان در 
اینترنت در دســترس هستند اما اینترنت، 
محتوای نادرســت و آشــکارا مغرضانه را 
نیز در بر دارد. این بدان معناســت که هر 
الگوریتمی که با اســتفاده از این مجموعه 
داده ها ساخته می شود، می تواند با مشکالت 
مشابهی همراه باشد. پژوهشگران در این 
پروژه، شکاف های نژادی و جنسیتی را در 
فناوری های تشخیص چهره و همچنین در 

یک شبکه عصبی نشان داده اند.
ربات ها به این شــبکه های عصبی تکیه 
می کنند تا یاد بگیرند که چگونه اشــیا را 
بشناســند و با جهان تعامل داشته باشند. 
با توجــه به اینکه چنین ســوگیری هایی 
که  مستقلی  ماشــین های  برای  می تواند 
بدون راهنمایی انســان به تصمیم گیری 
می پردازند، معنی داشــته باشــد، هانت و 
گروهش تصمیم گرفتند یک مدل هوش 
مصنوعی قابــل دانلود بــرای ربات ها را 

آزمایش کنند که با شبکه عصبی موسوم به 
»CLIP« ساخته شده است تا به ماشین ها 

در دیدن و شناسایی اشیاء کمک کند.
ربات وظیفه داشــت اشیاء را در یک جعبه 
قرار دهد. این اشیاء، قطعاتی با صورت های 
مختلف انســانی بودند کــه به چهره های 
چاپ شده روی جعبه های محصول و جلد 

کتاب شباهت داشت.
پژوهشگران، چندین بار مشاهده کردند که 
ربات بر مبنای جنسیت و نژاد تصمیم گیری 
می کند. ایــن ربات نمی توانســت بدون 
تعصب کار کند و اغلب از کلیشه های مهم 

و آزاردهنده ای پیروی می کرد.
پژوهش، این یافته های کلیدی را نشــان 

داد.
 ربات، مردان را تا هشــت درصد بیشتر از 

زنان انتخاب کرد.
 مردان سفیدپوســت و آســیایی، بیشتر 

انتخاب شدند.

 زنان سیاه پوست، کمتر انتخاب شدند.
 هنگامی که ربات چهره افراد را دید، زنان 
را به عنوان خانه دار تشــخیص داد؛ مردان 
سیاه پوســت را ۱۰ درصد بیشتر از مردان 
سفیدپوســت به عنــوان جنایتکار معرفی 
کرد و مردان التین تبار را ۱۰ درصد بیشتر 
از مردان سفیدپوســت به عنوان سرایدار 

تشخیص داد.
 زمانی که ربات به دنبال پزشک می گشت، 

زنان را کمتر از مردان انتخاب می کرد.
از   ،)Vicky Zeng(»زنــگ »ویکــی 
پژوهشگران این پروژه گفت: متاسفانه هیچ 

جای تعجبی وجود ندارد.
در حالی که شرکت ها برای تجاری سازی 
پژوهشــگران  رقابــت می کنند،  رباتیک 
معتقدند که مدل هایی با این نوع نقص ها 
می توانند اساسی برای ربات هایی باشند که 
برای اســتفاده در خانه ها و محل های کار 

مانند انبارها طراحی شده اند.
زنــگ گفت: شــاید ربات در یــک خانه، 
عروسک ســفید را برای کودکی انتخاب 
کند که عروسک زیبا می خواهد. همچنین، 
شــاید در انباری که محصوالت زیادی با 
مدل هایــی روی جعبه وجــود دارد، ربات 
بیشــتر بــه محصوالتی دســت ببرد که 
مدل هایی با صورت های سفید روی آن ها 
هستند. پژوهشگران خاطرنشان کردند که 
برای جلوگیری از پذیرش و اجرای مجدد 
این کلیشه های انسانی توسط ماشین های 
آینــده، اجرای تغییرات سیســتماتیک در 
تحقیقات و شــیوه های تجاری مورد نیاز 

است.

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد

ربات ها تعصبات جنسیتی و نژادی دارند!

ســیناپرس: حتماً تاکنون به این موضوع 
توجه کرده اید که ریشــه برخی گیاهان در 
ســطح زمین قرار گرفتــه و در گونه های 
خاصی قابل مشــاهده هســتند. در این 
یادداشت به بررسی دالیل علمی این پدیده 

می پردازیم.
به طور معمــول ریشــه های درختان در 
اعماق خاک نفوذ کرده و گفته می شود هر 

چه ریشه های یک درخت عمیق تر باشــد، آن درخت شانس بیشتری برای رشد، بقا و 
جذب مواد مغذی دارد. در این میان حتی ریشه های درخت می تواند به عنوان یک وسیله 
دفاعــی، از درخت در برابر طوفان محافظت کند. در این میان اما برخی درخت ها دارای 
ریشه هایی بسیار سطحی هســتند که این موضوع به نظر عجیب می رسد. در ادامه به 

بررسی علمی این موضوع می پردازیم.
به طور کلی ریشه های درختان به آب و اکسیژن نیاز دارند که در محفظه های زیرزمینی 
به نام منافذ خاک رشــد کرده و گسترده می شــوند. با شرایط خاک و رطوبت ایده آل، 

درختان می توانند ریشه ها را به اعماق زیاد بفرستند.
 اما شــرایط در بسیاری از موارد برای رشد ریشه ها در عمق خاک، کمتر از حد ایده آل 
است، ســنگ ها، الیه های زمین یا خاک فشرده به طور فیزیکی آنها را در مسیر رو به 
پایین متوقف می کند و همچنین این موانع، سطح اکسیژن موجود در خاک را که برای 

ریشه ها حیاتی است، کاهش می دهد.
 وقتی زندگی ســخت می شود، ریشه ها گزینه آسان را انتخاب کرده و نزدیک به سطح 
می مانند و در عوض از تنه اصلی درخت فاصله زیادی می گیرند. شرایط خشکی همچنین 
می تواند باعث شود که برخی از درختان سیستم ریشه ای کم عمق داشته باشند تا بتوانند 
با نزدیک تر شدن به سطح، میزان دریافت آب از بارش های مقطعی را به حداکثر برسانند.

مریخ نورد استقامت )پشتکار( در حالی که 
در دلتای رودخانه باستانی در دهانه جیِزرو 
به دنبال نشانه هایی از حیات بود، تصاویری 

خیره کننده از این سیاره سرخ ارسال کرد.
به گزارش از پایگاه خبری نیو سایِنتیســت 
)New Scientist(، از هنگام فرود مریخ نورد 
اســتقامت در مریخ در فوریــه ۲۰۲۱، این 
نمونه برداری،  مریخ نورد مشغول جست وجو، 
اندازه گیری و عکس برداری برای یافتن نشــانه های حیات میکروبی در آنجا بوده است. این 
مریخ نورد مشغول اکتشاف در دهانه جیزرو بوده است که قطر دهانه آن ۲۸ مایل )۴۵.۰۵۲( 
است و در اثر یک برخورد ایجاد شده است. زمانی در این دهانه یک رودخانه باستانی وجود 
داشت.دهانه جیِزرو، دریاچه باستانی در مریخ است که انتظار می رود سرشار از اطالعات جدید 
در مورد زندگی باســتانی در مریخ باشد. صحنه عجیبی که عکس آن با دوربین َمستَکم ِزد 
)Mastcam-Z( مریخ نورد اســتقامت در ۱۲ ژوئن گرفته شده است، احتمااًل طی میلیون ها 
سال فعالیت زمین شناسی در ارتباط با آن رودخانه در هنگام تشکیل صخره ها و رسوب های 
آن )دلتا( شکل گرفته است. در صورت وجود حیات، این منطقه احتمااًل یکی از شواهد حیات 
باستانی است. اکنون عصری طالیی برای ثبت عکس هایی با کیفیت باال از مریخ است؛ زیرا 
غیر از مریخ نورد اســتقامت، بالگرد مریخی نبوغ نیز در حال ثبت تصاویری از باال از منطقه 
جیزرو است؛ ضمن اینکه مریخ نورد چینی ژورانگ نیز در حال کاوش در دشت اوتوپیا پالتینیا 
)Utopia Planitia plain( به ســمت شرق است. البته این تصاویر در جهت مأموریت اصلی 
مریخ نورد استقامت مبنی بر بررسی مناظر مریخ برای کشف نشانه های حیات ثبت شده است. 
این مریخ نورد تا کنون کاوش های علمی مهمی را انجام داده اســت که کشــف تاریخچه 
صخره ها و آب دهانه جیزرو از آن جمله اند. مریخ نورد استقامت این کار را با استفاده از راداری 

انجام داده است که در زمین نفوذ می کند و سرعت صوت را در جو مریخ اندازه می گیرد.

چرا ریشه برخی گیاهان سطحی است؟ مریخ زنده تر از قبل

دیگر نیازی به بسته بندی پالستیکی نیست
 هیچ چیز آزاردهنده تر از قرار دادن باقیمانده 
مواد غذایی در یخچال و خراب شدن آن ها 
نیســت اما اکنون به لطف یک پوشــش 
زیست تخریب پذیر جدید، این موضوع قابل 

حل است.
 به نقــل از دیلی میل، محققان دانشــکده 
 )Rutgers(»بهداشــت عمومی »راتگــرز
پوششی ســاخته اند که می توان آن را روی 
مواد غذایی اســپری کرد. به گفتهٔ محققان 
این پوشــش محصوالت غذایــی را تا ۵۰ 

درصد تازه تر نگه می دارد.
این تیم امیدوار اســت که پوشش گیاهی 
آن ها به زودی جایگزین بســته بندی های 

پالستیکی در سوپرمارکت ها شود.
 ،)Philip Demokritou(»فیلیپ دموکریتو«
نویسنده این مطالعه می گوید: ما می دانستیم 
که باید از شر بسته بندی های مبتنی بر نفت 
خالص شــویم و آن را با چیــزی پایدارتر، 
زیست تخریب پذیرتر و غیرسمی جایگزین 

کنیم.
و مــا در همان زمان از خود پرســیدیم: آیا 
می توانیم بسته بندی مواد غذایی را طوری 
طراحــی کنیم که عمر مفیــد مواد غذایی 
را افزایــش داده و ضایعــات مواد غذایی را 

کاهــش دهد و در عین حال ایمنی آن ها را 
باال ببرد؟

بنابرایــن یک فنــاوری مقیاس پذیر ایجاد 
کردیم که به مــا این امکان را می دهد که 
پلیمرهای زیســتی را به الیاف هوشمندی 
تبدیل کنیم که می توانند مســتقیماً برای 
بســته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار 
بگیرند. این بخشــی از نســل جدید بسته 
بندی های »هوشمند« و »سبز« مواد غذایی 
است. در این بســته بندی از الیاف ساخته 
شده از پلی ساکاریدها استفاده می شود که 
در  موجود  کربوهیدرات هــای  فراوان ترین 
غذا هســتند. این الیاف به صورت نواری از 

یک دستگاه به شکل سشوار بیرون می آیند 
ســپس روی مواد غذایی ماننــد آواکادو یا 

استیک را می پوشانند.
دیگر نیازی به بسته بندی پالستیکی نیست

ایــن الیاف بــا روغن آویشــن، »اســید 
ســیتریک« و »نیســین«)Nisin( که مواد 
ضد میکروبی طبیعی هســتند و با عوامل 
 )E. coli(»بیماری زا مانند »اشریشــیا کلی
و »لیســتریا«)listeria( مبــارزه می کنند، 

پوشانده شده اند.
به گفته این تیم، این پوشش نه تنها می تواند 
به جلوگیری از فساد مواد غذایی کمک کند، 
بلکه به اندازه کافی محکم است تا از لکه دار 

شدن میوه نیز جلوگیری کند.
هنگامی که شما آماده خوردن غذا هستید، 
می توانید این پوشــش را به سادگی با آب 
بشــویید و این ماده در عرض ســه روز در 

خاک تجزیه می شود.
در طول آزمایــش روی آووکادو، محققان 
دریافتند که این پوشــش بــه افزایش ۵۰ 

درصدی ماندگاری میوه کمک می کند.
در حالی که روش های رایج تولید الیاف در 
حال حاضر الیاف را با سرعت ۰.۰۱ گرم در 
دقیقه تولید می کنند، روش جدید محققان 
می تواند نرخ تولید این الیاف را بسیار باالتر 

و به میزان ۰.۲ گرم در دقیقه برساند.
این تیم امیدوار اســت که بسته بندی جدید 
بتواند به تالش برای جلوگیری از اســتفاده 
بیش از حد پالســتیک در سوپرمارکت ها 

کمک کند.
دکتر »دموکریتو« می گویــد: در طول ۵۰ 
تا ۶۰ ســال اخیر، ما شش میلیارد تن زباله 

پالستیکی در محیط رها کرده ایم.
آن ها به آرامی در حال تجزیه شدن هستند 
و تکه هــای کوچــک آن هــا وارد آبی که 
می نوشیم، غذایی که می خوریم و هوایی که 

تنفس می کنیم، می شود.
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بازار مالی

بازتاب

مدیر عامل اسبق فرابورس ایران:
اصالح ریزساختارها و قوانین دوران 

رونق بازار را طوالنی و دوره های رکود 
را کوتاه می کند

بازار سرمایه از سال ها قبل به صف نشینی عادت کرده 
است، در حالی که اگر بتوان اقدامی انجام داد تا سهام 
شرکت ها باصف همراه نشوند، شاهد اثر قابل مالحظه 

آن در معامالت بازار خواهیم بود.
مدیر عامل اسبق فرابورس ایران با بیان اینکه اقدامات 
اخیر سازمان بورس نشان دهنده عملکرد مثبت سازمان 
در زمینه تصمیم گیری ها برای ایجاد روند صعودی در 
بازار بوده اســت به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا( گفت: این اقدامات در ابتدا منجر به ایجاد ثبات و 
کاهش نوسان ها در بازار شد و پس از آن به دنبال این 
است تا با تداوم تصمیم گیری های خود، بازار را به سمت 
رونق ســوق دهد.مصطفی امیدقائمی اظهار داشــت: 
اکنــون بازار در حال طی کــردن دوران رونق ۳ ماهه 
خود است و اگر بتوان اقدامی انجام داد تا دوران رونق 
بازار را طوالنی و دوره های رکود را کوتاه کرد، می توان 
امتیاز مثبت بیشــتری را نسبت به سیاست گذاری ها و 
تصمیم ســازی های مدیریت جدید سازمان بورس داد. 
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: اگر مســووالن فعلی 
ســازمان بورس، حرکتی را که از ابتدای تصدی پیش 
گرفتند ادامه دهنــد و بتوانند مدیریت بازار را از طریق 
ابزارهای متنوع، تغییر و اصالح ریزســاختارها و حتی 
برخی قوانین دســت و پاگیر ادامه دهند، بدون شــک 
رونــق خوبی که طی ماه های اخیر در بازار شــاهد آن 
بودیم برای مدت طوالنی حفظ می شود. قائمی گفت: 
بازار ســرمایه از ســال ها قبل به صف نشینی عادت 
کرده اســت، در حالی که اگر بتــوان اقدامی انجام داد 
تا سهام شرکت ها باصف همراه نشوند، شاهد اثر قابل 
مالحظــه آن در معامالت بازار خواهیم بود. وی اظهار 
کرد: مسائلی که در گذشــته تجربه شده این بوده هز 
زمان که دامنه نوسان با افزایش همراه شد زمینه ایجاد 
رونق نسبی در این بازار فراهم شده است.به گفته مدیر 
عامل اســبق فرابورس ایران؛ به احتمال زیاد نامحدود 
کردن دامنه نوســان ممکن اســت به یک رونق قابل 
مالحظه ای منجر شــود اما نمی توان اکنون با قطعیت 
اثر نهایی آن را در بازار مورد بررســی قرار داد و بدون 
در نظر گرفتن جوانب آنرا عملیاتی کرد.وی خاطر نشان 
کرد: بــرای اجرای این اقدام باید بررســی های دقیق 
نســبت به رفتارهای مالی و نیــز انعکاس آن در ذهن 
ســرمایه گذاران و سهامداران انجام شود چراکه ممکن 

است مشکالتی را با خود به همراه داشته باشد.

شرایط دریافت 
وام فوری ۵۰ میلیونی

وام ۵۰ میلیون تومانی که بــرای تأمین مالی افرادی 
که قصد خرید کاالهای بادوام دارند پیش بینی شــده 
که توســط دو بانک عامل به متقاضیان ارائه می شود. 
مشــتریان دو بانک ملت و ســپه می توانند با توجه به 
شــرایطی که برای این تسهیالت پیش بینی شده، دو 
وام فوری ۵۰ میلیون تومانی را از این دو بانک دریافت 
کنند. تسهیالت فوری خرید کاالهای بادوام که توسط 
بانک های ملت و سپه به مشتریان ارائه می شود تحت 
عنوان طرح »شــاپ کارت« در بانک ملت و همچنین 
»بهین کارت« در بانک ســپه پیش بینی شــده است. 
متقاضیان می توانند به صورت فوری و در کمترین زمان 
ممکن تســهیالتی ۵۰ میلیون تومانــی را برای خرید 
کاالهای بادوام از ایــن دو بانک عامل دریافت کنند. 
شرایط این دو تسهیالت تقریباً شبیه یکدیگر است اما 
در جزییات تفاوت هایی دارند که در ادامه به هریک از 

آنها اشاره می شود؛
»شاپ کارت« بانک ملت ��

تسهیالت فوری خرید کاالهای بادوام بانک ملت تحت 
عنوان طرح »شاپ کارت« شناخته می شود. متقاضیان 
این تســهیالت پیش از هر اقدامی باید در بانک ملت 
ســپرده قرض الحسنه داشته باشند. مشتریانی که این 
حساب سپرده را در بانک ملت داشته باشند می توانند با 
معرفی ضامن رسمی معتبر به یکی از شعب بانک ملت 
اقدام به دریافت تســهیالت فوری ۵۰ میلیون تومانی 

کنند.
حداقل نرخ ســود این وام ۱۰ درصد و براساس مدت 
زمان بازپرداخت متغیر است؛ سقف مدت زمان پرداخت 
اقساط نیز ۳۶ ماه اعالم بوده اما متقاضیان می توانند در 
مدتی کوتاهتر اقدام به تسویه این تسهیالت کنند. در 
صورتی که بانک ملت حداکثر مبلغ وام را با نرخ ســود 
۱۵ درصد به متقاضیان بپردازد و مدت زمان بازپرداخت 
هم برای وی ۳۶ ماه تعیین شــود، مبلغ اقســاط یک 

میلیون و ۷۳۳ هزار و ۲۶۶ تومان خواهد بود.
کل سود این مبلغ تسهیالت ۱۲ میلیون و ۳۹۷ هزار و 
۵۹۱ تومان و مجموع رقم وام و سود آن ۶۲ میلیون و 

۹۲۷ هزار و ۵۹۱ تومان است.

تریبون

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران مطرح کرد:

تداوم عرضه های اولیه در بورس با 
توجه به شرایط بازار

به گفته مدیرعامل شــرکت بــورس، در حال حاضر 
این شــرکت به صورت متناوب و با توجه به شرایط 
بازار، عرضه های اولیه را در دستور کار خود قرار داده 
است. شرکت سیمان اردستان، شرکت سرمایه گذاری 
تدبیر، شــرکت معدنی مرتبط بــا مجموعه غدیر از 
جمله شرکت هایی است که به زودی در بورس اوراق 

بهادار تهران عرضه اولیه می شوند.
مدیرعامل شــرکت بورس اوراق بهــادار تهران در 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، 
با اشاره به شــرایط کنونی بازار سرمایه اظهار کرد: 
بازار ســرمایه ذی نفعان متعــدد و متفاوتی دارد. بر 
همین اســاس، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و 
ارکان به عنوان بازوهای اجرایی از وظایف متعددی 
برخوردار هستند. شرکت بورس تهران به نوبه خود، 
برنامه پذیرش شــرکت ها و پذیرش شــرکت های 
بزرگ در بورس تهران را در راســتای عمق بخشی 
و تنوع بخشی به بازار در دســتور کار خود قرار داده 

است.
محمود گودرزی ادامه داد: در همین راستا، مذاکراتی 
برای نمونه با شــرکت ایرانســل انجام شده و امید 
می رود با همکاری ســازمان بورس اوراق بهادار در 
کوتاه ترین زمان ممکن، تشریفات مربوط به پذیرش 

و درج این شرکت انجام شود.
او با اشــاره به عرضه های اولیــه در بورس تهران، 
عنوان کرد: در حال حاضر شــرکت بورس تهران به 
صورت متناوب و با توجه به شرایط بازار، عرضه های 
اولیه را در دســتور کار خود قرار داده است. شرکت 
ســیمان اردستان، شــرکت ســرمایه گذاری تدبیر، 
شــرکت معدنی مرتبط با مجموعــه غدیر و زرنام از 
جمله شرکت هایی است که به زودی در بورس اوراق 

بهادار تهران عرضه اولیه می شوند.
مدیرعامل شــرکت بــورس تهران با بیــان اینکه 
اطالعات عرضه این شــرکت ها و سایر شرکت هایی 
کــه عرضــه اولیه خواهنــد شــد، از طریق بخش 
عملیات بازار این شــرکت منتشر می شود، بیان کرد: 
شرکت بورس تهران براســاس ماده ۶ دستورالعمل 
پذیره نویســی و عرضــه اولیــه اوراق بهــادار در 
بورس اوراق بهــادار تهران، تارنمایــی ویژه جهت 
عرضه های اولیه به نشــانی ipo.tse.ir را در ســال 
گذشــته راه اندازی کرد.او ادامــه داد: در این تارنما، 
ســرمایه گذاران و تحلیلگران می توانند با وارد شدن 
به پروفایل شــرکت مدنظر خود، اطالعاتی همچون 
گزارش ارزشــگذاری، امیدنامه، صورت های مالی و 
محتوای الکترونیکی جلسات معارفه را مشاهده کنند 
و درخصــوص اطالعات مالی و عملیاتی شــرکت، 
پرســش های خود را مطرح کنند. گودرزی در همین 
راستا تأکید کرد: تارنمای ipo.tse.ir به عنوان مرجع 
اصلی عرضه های اولیه بورس تهران تلقی می شــود 
و از ابتدای ســال تاکنون فراینــد عرضه اولیه چهار 
شــرکت انتقال داده های آسیاتک، ســیمان آبیک، 
سیمان اردستان و گروه سرمایه گذاری تدبیر و زرنام 
در این تارنما انجام پذیرفته یا در حال انجام اســت.

او با اشــاره به تدوین جــدول عرضه های اولیه طی 
ســال پیش رو اذعان کرد: زمــان عرضه های اولیه 
به صورت تقریبی طی نامه ای مکتوب به ســازمان 
بورس اعالم شــده است. افزون بر عرضه اولیه های 
انجام شــده در ســال جاری هماننــد عرضه اولیه 
ســیمان آبیک، در ارتباط با زمان ســایر عرضه های 
اولیه بر اساس سنجش شــرایط بازار، تصمیم گیری 
خواهد شــد.مدیرعامل شــرکت بورس تهران تقویت 
زیرســاخت های بازار را از ضروریات شرایط کنونی بازار 
برشــمرد و افزود: باید در بازار سرمایه زیرساخت هایی 
فراهم شــود تا فرایندهای معامالتی دو طرفه شود. به 
نظر می رسد با توجه به اهمیتی که معامالت مشتقه و 
معامالت مربوط به فروش تعهدی دارند، الزم است حتمًا 
سازمان بورس، ارکان و به ویژه شرکت بورس تهران و 
نهاد ناظر کمک کنند تا زیرساخت های فنی به گونه ای 

تقویت شوند تا شاهد معامالت دو طرفه باشیم.

براساس تصمیمات اتخاذ شده واگذاری دو 
شرکت بزرگ خودروســازی سایپا و ایران 
خودرو در دســتور کار بوده و هر چه زودتر 

این اقدام به مرحله اجرا می رسد.
"حسین قربان زاده" در گفت و گو با پایگاه 
خبری بازار ســرمایه ایران )ســنا( به وجود 
برخی از چالش ها در مســیر واگذاری و نیز 
خصوصی سازی بنگاه ها اشاره کرد و افزود: 
اقتصاد  کیفیت سیاست گذاری حاکمیت در 
ملی، فرآینــد و نوع واگــذاری، عدم آماده 
سازی مناســب از جمله عواملی هستند که 
به عنوان چالش موجود بر سر راه خصوصی 

سازی تلقی می شوند.
وی مداخــالت مســتقیم دولــت پس از 
واگــذاری را جزو چالش مهــم در موضوع 
خصوصی ســازی بنگاه هــا اعــالم کرد و 
گفت: عملکرد خریــداران در رعایت اصول 
حاکمیت شــرکتی به عنوان مساله ای مهم 
در زمینه خصوصی ســازی تلقی می شــود؛ 
همچنین برخــی از عوامــل بیرونی مانند 
تحریم و قیمت های جهانی به عنوان دیگر 

مسائل تاثیرگذار در امر واگذاری ها محسوب 
خواهند شد.قربان زاده معتقد است که برآیند 
و مجموع این عوامــل در موفقیت یا عدم 
موفقیت شرکتی مؤثر است که واگذار شده 
باشد.رییس ســازمان خصوصی سازی ادامه 
داد: بهتر اســت برای واگذاری شــرکت ها 
این موضوع مورد توجــه قرار گیرد که چه 
اتفاقاتی در داخل شــرکت رخ می دهد اما 
نباید موفقیت و عــدم موفقیت آن را فقط 

ناشی از مسائل مربوط به شرکت دانست.

وی اظهار داشــت: تصمیمی که دولت در 
مورد صــادرات، نرخ ارز، حوزه های مختلف 
تولیدی، بودجه و نیز مصارف بودجه اتخاذ 
می کند تاثیرگذار در شکست یا عدم شکست 
واگذاری ها خواهد بود.قربان زاده به عملکرد 
دولت سیزدهم در امر واگذاری ها اشاره کرد 
و گفــت: تاکنون در دولت ســیزدهم فقط 
واگذاری اســتقالل و پرسپولیس با کمک 
مسووالن به مرحله اجرا رسید که توانست 

به موفقیت های زیادی هم دست پیدا کند.

کرد  اعالم  سازمان خصوصی سازی  رییس 
که براساس تصمیمات اتخاذ شده واگذاری 
دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران 
خودرو در دســتور کار بوده و به زودی این 

اقدام به مرحله اجرا می رسد.
وی به برنامه های سازمان خصوصی سازی 
برای اجرای واگــذاری بنگاه ها تاکید کرد 
و ادامه داد: ســازمان خصوصی سازی نگاه 
جدیدی را برای واگذاری ها در پیش گرفته 
اســت و این سازمان هیچ عجله ای را برای 

اجرایی شدن واگذاری ها ندارد.
قربان زاده با بیان اینکه برای مدتی شــاهد 
ایجاد تعجیل در انجــام واگذاری ها بودیم 
که این اتفــاق آفاتی را با خــود به همراه 
داشــت، گفت: اکنون به دنبال این هستیم 
تا واگذاری ها را با یک آرامشی به جلو پیش 
ببریم و اولویت اجــرای این اقدام آرامش، 

بهره وری و کارایی بنگاه ها خواهد بود.
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه 
بهــره وری و کارایی بنــگاه را قربانی نگاه 
درآمدی نمی کنیم، اظهار داشــت: هر زمان 
به این اطمینان خاطر برسیم که یک بنگاه 
می تواند به بهره وری برسد اقدام به واگذاری 

را مدنظر قرار خواهیم داد.

واگذاری سایپا و ایران خودرو؛ بزودی
رییس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:؛

راز موفقیت شرکت های زیان ده دولتی
نایب رییس کنفدراسیون صنعت نفت ایران  تشریح کرد:

بر اساس آمارها در بخش ســازندگان، پیمانکاران، مشاوران و 
مهندسی ســاخت، حدود ۷۵ درصد شرکت ها غیرفعال یا نیمه 
فعــال و فقط ۲۵ درصد از آنها فعال هســتند، که صورت مالی 
همین تعداد از شــرکت ها به ویژه شرکت های دولتی زیان ده 
اســت که از طریق اعمال برخــی محدودیت ها مانند کاهش 

پرسنل خود را سرپا نگه می دارند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در دولت ســیزدهم در راستای شــفافیت اقتصادی، 
انتشار صورت های مالی شــرکت های بخش عمومی کشور را 
در دســتور کار خود قرار داده است. در همین راستا روز گذشته، 
احسان خاندوزی در توییتی از افتتاح سامانه شفافیت اطالعات 
شرکت های واگذار شده و انتشار صورت های مالی شرکت های 

نهادهای عمومی غیردولتی برای اولین بار خبر داد.
در همین خصوص، پیش از این وزارت اقتصاد گزارش حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی سال مالی 
۱۳۹۸ مربوط به ۲۹۶ شــرکت دولتــی اعم از مادر تخصصی، 
اصلی و فرعی و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی به انضمام صورت های مالی سال ۱۳۹۹ مربوط به ۳۱۳ 
شــرکت دولتی از جمله ۷ بانــک، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ 
شــرکت تابعه این وزارتخانه را در ســامانه کدال منتشر و در 

دسترس عموم قرار داده است.
نایب رییس کنفدراســیون صنعت نفت ایــران در گفت وگو با 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، درباره انتشار صورت های 
مالی شــرکت های دولتی بر روی کدال و زیانده بودن برخی از 
شرکت های فعال در این حوزه به ویژه شرکت های نفتی اشاره 
کرد و گفت: دلیل زیان ده بودن این شــرکت ها این است که از 

پتانسیل و ظرفیت تولید خود بهره نمی برند.
رضــا پدیدار، با بیان اینکه اکنون و براســاس آمارها در بخش 

ســازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی ساخت حدود ۷۵ 
درصد شرکت ها غیرفعال یا نیمه فعال و فقط ۲۵ درصد از آنها 
فعال هســتند، افزود: این امر باعث شــده تا صورت های مالی 
شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی که زیان ده هستند بتوانند 
از طریق اعمال برخی از محدودیت ها مانند کاهش پرسنل خود 

را زنده نگه دارند.
وی اظهار داشــت: تعداد شــرکت های خصوصی در این سبد 
کمتر است و تقریباً ۸۵ درصد از سبد مدیریت اقتصادی کشور 
در دســت شــرکت های دولتی و صندوق های بازنشستگی و 
شرکت های خصولتی است و حدود ۱۵ درصد در اختیار بخش 

خصوصی و تعاونی ها قرار دارد.
نایب رییس کنفدراســیون صنعت نفت ایران معتقد است رفع 
تحریم ها و نیز انعقاد قرادادهای نفتی جدید می تواند شرکت های 

دولتی و خصوصی این حوزه را به بازدهی مطلوب برساند.
پدیدار ادامه داد: ممکن اســت در صورت از بین رفتن تحریم، 
محدودیت هــا و نیز توســعه شــرکت های خصوصی، ترکیب 
مدیریت اقتصادی تغییر پیدا کند که این امر باعث تحول اقتصاد 

ملی کشور خواهد شد.
تالش مسووالن برای تنظیم بازار محصوالت از طریق بورس 

انرژی
پدیدار به نقش بورس انرژی در عرضه محصوالت و نیز بهبود 
معامالت آنهــا تاکید کرد و افزود: بورس انــرژی می تواند به 
موفقیت زیادی در زمینه عرضه محصوالت نفتی و انرژی دست 
پیدا کند؛ به همین دلیل بنده به شدت موافق عرضه محصوالت 
در بورس انرژی و تنظیم بازار محصوالت از طریق این بورس 

هستم.
نایب رییس کنفدراســیون صنعت نفت ایران ادامه داد: بورس 
انرژی هم باید در ایران مانند دیگر کشورها فعال باشد و در کنار 
آن کارگزاران باید بتوانند دارای سبدی متنوع و خطوط اعتباری 
باشــند.وی به فعالیت محدود بورس انرژی اشاره کرد و گفت: 
باید بعد از رفع تحریم ها به بازدهی خوبی در عرضه محصوالت 
نفتی و انرژی دســت پیدا کرد تا بتوان مــازاد تولید خود را در 
عرصه ملی عرضه و از این طریق به بازارهای صادراتی دست 
پیدا کرد.پدیدار بــا بیان اینکه در ارتباط با بازارهای داخلی هم 
باید شــاهد شکل گیری یک رقابت ســازنده در بورس انرژی 
باشیم، گفت: اکنون و در وضعیت فعلی بورس انرژی به صورت 
چــراغ خاموش در حال فعالیت اســت و امید داریم تا از طریق 
ارتباطی که با پارلمان بخش خصوصی، اتحادیه ها و انجمن های 
تخصصی با بورس انرژی برقرار کردیم بتوان از ظرفیت بخش 
خصوصی برای توسعه فعالیت های بورس انرژی کمک بگیریم.

نایب رییس کنفدراسیون صنعت نفت ایران با تاکید بر ضرورت 
فعالیت اثربخش بورس انرژی، افزود: نیاز اســت تا این بورس 
تعاملی بین بخش خصوصی و کارگزارانی که انتخاب می شوند، 
ایجاد کند.وی با اشــاره به اینکه امیدواریم بورس انرژی بتواند 
با توجه به توســعه روزافزون انرژی در جهان ارتباط خود را در 
عرصه ملی و بین المللی برقرار کند، اظهار داشت: جهان حداقل 
تا ۳۰ ســال آینده نیازمند منابع هیدروکربوری است و با توجه 
به توسعه انرژی تجدیدپذیر اما همچنان انرژی هیدروکربوری 
جایگاه خود را تا ســه دهه آینده در سطح جهانی حفظ خواهد 

کرد.
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چرا فهرست بدهکاران بانکی با دو سرفصل منتشر شد؟
تســنیم:  متاســفانه عدٔه کمی از اشخاص و 
شــرکت های دریافت کننده تسهیالت کالن 
نســبت به بازپرداخت تســهیالت به موقع 
اقدام نمی کنند و در ســرفصل تســهیالت 
غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشــار اسامی 
نیز تفکیکی با عناوین »تســهیالت کالن« 
و »تســهیالت غیرجاری« لحاظ شده است.  
محبوب صادقی، در گفــت و گوی تلفنی با 
خبر ۲۱ ســیما، ضمن اشاره به انتشار لیست 
اسامی بدهکاران تسهیالت و تعهدات کالن 
گفت: این دســته اشخاص حقیقی و حقوقی 
هستند که تســهیالتی را با مبلغ مشخصی 
به میزان ۱۰ درصد ســرمایه پایه یک بانک 
دریافــت کرده اند که به ایــن افراد حقیقی یا 
حقوقی دریافت کننده تســهیالت و تعهدات 
کالن اطالق می شود.وی افزود: این افراد به 
این منظور نباید تلقی شوند که تسهیالت را 
اخذ کرده اند و نســبت به بازپرداخت اقدامی 
نکرده باشــند در حالی که خیلی از این افراد 
با تســهیالت دریافت شــده بانی اشتغال و 
تولید در کشــور و گردانندگان شــرکت های 
بزرگ فــوالدی و نفتی، صنایع ســنگین و 

سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام 
معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید 
فعالیت می کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به 
بازپرداخت تسهیالت اقدام کرده اند.این مدیر 
بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تأمین مالی 
کشور توســط بانک ها انجام می گیرد افزود: 
صنایع بزرگ و اشخاص تولید کننده چاره ای 
جز اخذ تسهیالت از شــبکه بانکی ندارند و 
برای گردش مالــی از ظرفیت بانک ها بهره 
مند می شوند. صادقی با اشــاره به مطالبات 
معــوق برخی از اشــخاص حقیقی و حقوقی 
دریافت کننــده تســهیالت و تعهدات کالن 
گفت: متاســفانه عدٔه کمی نیز از اشخاص و 

شــرکت های دریافت کننده تسهیالت کالن 
نسبت به بازپرداخت تسهیالت به موقع اقدام 
نمی کنند و در سرفصل تسهیالت غیرجاری 
قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی 
با عناوین »تسهیالت کالن« و »تسهیالت 
غیرجاری« لحاظ شده است. وی افزود: بدین 
معناکه برخــی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، 
تسهیالتشان به هر دلیلی معوق شده است و 
تحت عنوان تســهیالت غیرجاری رده بندی 
شــده اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطالعات 
بــرای آگاهی هر چه بیشــتر جامعه دو مورد 
فوق از یکدیگر تفکیک شــده اند. مدیر اداره 
اطالعات بانکی با اشــاره بــه اینکه برخی 

از این تســهیالت تحت تکلیــف خود دولت 
است، تصریح کرد: بدین معناکه برخی از این 
تسهیالت تحت تکلیف دولت است تا به این 
واسطه، تسهیالتی را پرداخت کنند و اقداماتی 
را برای کشــور انجام دهند و مواد غذایی را 
تأمین کنند. برهمین اســاس بانک مرکزی 
نیز برای آنها تسهیالت در نظر می گیرد. پس 
از دریافت این تســهیالت و وارد کردن مواد 
و یا تولید مواد غذایی توســط کشاورزان، بعد 
از فــروش محصوالت مبالغ به بانکها عودت 
می شــوند.صادقی عملکرد و همکاری بانک 
مرکزی درخصوص انتشار فهرست مذکور را 
مطلوب ارزیابی کــرد و گفت: بانک مرکزی 
پیــش از آن، پیگیری های الزم را از شــبکه 
بانکی انجــام داد و این مهم پــس از ابالغ 
قانون بودجه، در قالب بخشــنامه به شــبکه 
بانکی ابالغ شــد تا آمار را به بانک مرکزی 
ارسال کنند. الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه 
بر انتشــار آمار به صورت فصلی است. یعنی 
ابتدای تابســتان باید آمــار مرتبط با انتهای 
خرداد ماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف 
بانک مرکزی در این زمینه به حساب می آید.

بازتاب
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خربخوان

 رمزگشایی از 2 سناریوی ایران 
برای صادرات گاز به عمان

بــا توجه به کســری گاز در داخل کشــور، به نظر 
می رسد یکی از برنامه های پیش روی دولت سیزدهم 
بــرای احیای تفاهمنامــه صــادرات گاز به عمان، 
خرید و اســتفاده از گاز ســایر تولیدکنندگان بزرگ 
گاز در همســایگی ایران باشــد. به گزارش فارس، 
منطقه گرایی و گســترش روابط با همسایگان یکی 
از اصلی ترین محورهای دیپلماســی دولت سیزدهم 
است که در طول ۸ ماه گذشته با سفر اعضای هیئت 
دولت به تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه، 
قطر و غیره و امضای تفاهمنامه و قراردادهای زیادی 
همراه بوده اســت.حال نوبت به کشور عمان رسیده 
است تا با ســفر رئیس جمهور و وزرای دولت به این 
کشــور گام هایی جدی برای توسعه روابط اقتصادی 
برداشته شود.در این راســتا جواد اوجی جمعه هفته 
گذشــته )۳۰ اردیبهشــت ماه( و پیش از سفر امروز 
ســیدابراهیم رئیسی به مســقط، تهران را به مقصد 
عمان ترک کرد و در این سفر با همتای عمانی خود 
درباره توسعه همکاری ایران و عمان در بخش های 

مختلف انرژی و پروژه های مشترک گفت وگو کرد.
بعد از انجام مذاکرات، تاکنون اعالم شــده است که 
وزرای نفت ایران و عمان تاکنون بر ســه محور به 

توافق رسیده اند که عبارت است از:
 تشــکیل کمیته فنی برای توســعه میــدان نفتی 

مشترک »هنگام«
صدور خدمــات فنی مهندســی ایــران در بخش 

باالدست و پایین دست نفت و پتروپاالیشگاه ها
 تجارت و صادرات پتروشــیمی و فرآورده های نفتی 

ایران به عمان
در نتیجه هنوز به صورت رســمی خبری از مذاکره و 
توافق بر سر احیای تفاهم نامه صادرات گاز ایران به 
عمان مطرح نیست. هر چند روز گذشته خبرگزاری 
دولت در خبری مدعی شده بود که در سفر وزیر نفت 
کشــورمان به عمان درباره احیای خط لوله صادرات 

گاز به عمان توافق شد.
صادرات گاز ایران به عمان، تفاهم نامه ای که ۱8 سال  ��

خاک می خورد
نخســتین تفاهم نامه صادرات گاز به عمان در اسفند 
۸۳ بین وزیران نفت ایران و عمان منعقد شد. طبق 
این تفاهم نامه ایران موظف بود که از ســال ۲۰۰۸ 
میالدی صــادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر 
مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ 
میالدی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش 
دهد. در این بین مطالعات ساخت خط لوله به عمان 
نیز انجام شد. با روی کارآمدن مجدد بیژن زنگنه در 
وزارت نفت در دولت یازدهم نیز پیگیری هایی برای 
صادرات گاز به این کشور انجام شد و حتی زنگنه در 
مصاحبه ای در تاریخ ۵ شــهریورماه ۹۲، خبر از آغاز 
صادرات گاز به عمان در ســال ۹۴ را داد. زنگنه در 
این مصاحبه گفت: بیــش از ۶۰ میلیارد دالر ارزش 
گازی خواهــد بود که قرار اســت از ایران به عمان 
صادر شــود. طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، 

عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود.

پاداش ۵ برابری صرفه جویی برای 
مشترکان برق

وزیر نیرو با تشــریح جزئیات مشوق های وزرات نیرو 
برای کاهش مصرف برق، گفت: از ابتدای خردادماه، 
مشــترکان به ازای هــر کیلووات ســاعت کاهش 
مصرف، ۵ برابر تعرفه برق هر کیلووات یعنی معادل 
۵۰۰ تومان پــاداش می گیرند.علی اکبــر محرابیان 
اظهار کرد: امســال برای افرادی که در مصرف خود 
پاداش هایی پیش بینی کردیم  صرفه جویی می کنند، 
که بــا انجام اقدامــات کوچــک مدیریت مصرفی 
می توانند پــاداش الزم را برای صرفه جویی بگیرند.

وی با بیان اینکه الگوی مصرف ایام گرم ســال در 
مناطق غیرگرم و عادی ۳۰۰ کیلووات است، اضافه 
کرد: مشــترکانی که در مصرف برق صرفه جویی و 
الگــوی مصرف را رعایت کننــد، بابت هر کیلووات 
به طور متوســط ۱۰۰ تومــان پرداخت خواهند کرد 
و این مشــترکان در صورت صرفه جویی و به ازای 
هر کیلووات ســاعت ۵ برابر تشویق می شوند یعنی 
به ازای هر کیلووات ســاعت ۵۰۰ تومان تشــویق 
می شــوند.وزیر نیرو تصریح کرد: اگر این مشــترک 
فقــط ۵۰ کیلووات صرفه جویی کنــد به طور مثال 
سال گذشــته ۳۰۰ کیلووات مصرف داشته و امسال 
مصرف را به ۲۵۰ کیلووات برســاند، قبض برق این 
مشترک رایگان شده و هیچ پولی بابت برق پرداخت 
نمی کند.محرابیان خاطرنشان کرد: اگر مشترک ۲۰۰ 
کیلووات مصــرف و ۱۰۰ کیلوات صرفه جویی کند، 
۵۰ هزارتومان منفعت خواهد شــد به نحوی که ۲۰ 
هزارتومان پول قبض شده و ۳۰ هزار تومان از دولت 
بستانکار می شــود. به عبارتی دیگر در این موضوع 
نه تنها مشــترک برای قبض خود هزینه ای پرداخت 
نمی کنــد بلکه برای صرفه جویی خود نیز پاداشــی 

دریافت می کند.

خربخوان

بازار نفت چین توسط روسیه قبضه 
می شود؟

چین بی سر و صدا خرید نفت از روسیه را با قیمت ارزان تر 
افزایــش داده و جای خالی خریداران غربی که در واکنش 
به جنگ در اوکراین، همکاری تجاری با مســکو را قطع 

کرده اند را پر کرده است.
به گزارش ایسنا، این اقدام چین یک ماه پس از آن انجام 
می گیرد که این کشور ابتدا به دلیل نگرانی از واکنشها به 
حمایت علنی از روسیه و قرار گرفتن شرکتهای نفتی دولتی 
در معرض تحریم، خرید نفت از روسیه را کاهش داده بود.

طبق برآورد شرکت تحقیقاتی ورتکسا، واردات نفت دریابرد 
از روســیه به چین به حدود ۱.۱ میلیون بشــکه در روز در 
مه در مقایســه با ۷۵۰ هزار بشــکه در روز در ســه ماهه 
نخســت و ۸۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ افزایش 
پیدا خواهد کرد. یونی پک که بازوی بازرگانی شرکت دولتی 
ســینوپک به همراه ژنهوا اویل، زیرمجموعه غول دفاعی 
نورینکو، در خرید نفت روســیه پیشرو است. شرکت لیونا 
شیپینگ که شرکت ثبت شده در هنگ کنگ است، اخیراً 
به واردکنندگان بزرگ نفت روسیه به چین تبدیل شده اند. 
این شرکت ها خأل ایجاد شده از کنار رفتن خریداران غربی 
پس از حمله روســیه به اوکراین را پــر کرده اند. آمریکا، 
انگلیــس و بعضی از خریداران نفت بــزرگ دیگر واردات 
نفت روســیه را مدت کوتاهی پس از آغاز حمله این کشور 
به همسایه اش، ممنوع کردند. اتحادیه اروپا هم در تالش 
برای نهایی کردن تحریمهای بیشتر علیه روسیه است که 
شامل ممنوعیت خرید نفت روسیه خواهد بود. بسیاری از 
پاالیشــگاههای اروپایی پیش از این خرید نفت روسیه را 
بــه دلیل نگرانی از نقض تحریمها یا واکنش منفی اذهان 
عمومی، متوقف کرده اند.ویتول و ترافیگورا که بزرگ ترین 
شــرکت های بازرگانی کاالی جهان هســتند، خرید نفت 
از روس نفت را در آســتانه اجرایی شدن مقررات اتحادیه 
اروپــا در ۱۵ مه متوقف کردند. این مقــررات خرید نفت 
روســیه را مگر در صورت ضرورت بــرای تأمین نیازهای 
انرژی اتحادیه اروپــا، ممنوع می کند.یک معامله گر چینی 
که مایل نبود نامش فاش شــود، به رویترز گفت: پس از 
خروج ویتول و ترافیگــورا که خالیی ایجاد کرد، وضعیت 
تغییر چشــمگیری پیدا کرد. به گفته معامله گران، قیمت 
پایین نفت روســیه که در مقایســه با پیش از آغاز جنگ، 
حدود ۲۹ دالر در هر بشکه ارزان تر است، فرصت مغتنمی 
برای پاالیشگاههای چینی است که با کاهش حاشیه سود 
در شرایط کندی رشد اقتصادی، مواجه شده اند. این قیمت 
بسیار پایین تر از قیمت نفت صادر شده از خاورمیانه، آفریقا، 
اروپا و آمریکاست. چین همچنین حدود ۸۰۰ هزار بشکه در 
روز نفت روسیه را تحت قراردادهای دولتی، از طریق خط 
لوله دریافت می کند. این امر واردات نفت از روسیه به چین 
در ماه مه را به حدود دو میلیون بشــکه در روز می رساند 
که ۱۵ درصد از مجموع تقاضای چین است. برای روسیه 
فروش نفت کمک می کند تأثیر اقتصادی تحریمهای غربی 

مالیم شود.

امضای تفاهم نامه ای برای آینده نگری 
صنعت آب و برق

در نشســت انعقاد تفاهم نامه مرکز پژوهش های توسعه و 
آینده نگری و "ســاتکاب"، انواع شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ مورد نیاز صنعت آب و برق برای حل مشکالت 
ایــن صنعت مورد بررســی قرار گرفتند. نشســت انعقاد 
تفاهم نامه مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و شرکت 
سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب 
و برق )ساتکاب( دیروز دوشنبه دوم خردادماه سال ۱۴۰۱ 
به میزبانی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار 
شد. سید مهدی پاکذات، رئیس مرکز پژوهش های توسعه 
و آینده نگری ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت 
مسئله آمایش سرزمینی در کشور گفت: پس از انجام نقش 
مؤثر در سند ملی آمایش، وظیفه دیگری در راستای تحقق 
این سند ملی در دســتور کار مرکز پژوهش های توسعه و 
آینده نگــری قرار گرفــت. وی در خصوص وظایف مرکز 
پژوهش های توســعه و آینده نگری، اظهار کرد: دو وظیفه 
کمک به الزامات تحقق و اجرایی شدن سند آمایش در کنار 
افزایش وضوح تصویر افق این سند جزو وظایف ما است. 
پاکذات در تشریح ارتباط این وظایف با وزارت نیرو، تاکید 
کرد: بند ۱۱ الزامات تحقق و اجرایی شدن سند آمایش به 
وزارت نیرو مرتبط است و به مسئله آب قابل برنامه ریزی 
می پــردازد که مجموعــه مرکز پژوهش های توســعه و 

آینده نگری می تواند در این حوزه کمک کند.

ســفیر ســابق ایران در افغانستان گفت: 
افغانســتان وابســتگی مطلق دارد و صد 
در صد نیاز انرژی خــود را باید وارد کند، 
با اینکه منابع نفــت و گاز دارد اما امکان 
اســتحصال ندارد. در شمال این کشور در 
منطقه جوزجان در گذشــته گاز را صادر 
هــم می کردند اما اکنــون خطوط انتقال 
و کارخانجاتــی کــه گاز را اســتحصال 

می کردند، از بین رفته است.
ابوالفضل ظهره ونــد در گفت وگو با  ایلنا، 
با اشــاره به نیاز افغانســتان به انرژی و 
برنامه ایران برای ورود به این بازار اظهار 
داشت: افغانســتان از نظر ژئواستراتژیک 
در کشــورهای  ژئوپلیتیکــی محــاط  و 
همسایه اســت، تنوع قومی و جغرافیایی 
و توســعه نیافتگی عمیــق موجب شــده 
این کشــور همواره نیازمند بــه تعامل با 
کشورهای همســایه برای تأمین نیازهای 

خود باشد.
وی افزود: در حال حاضر کشور افغانستان 
بیــش از ۹۰ درصد نیازهــای فعلی خود 
را وارد می کنــد و اگر هم بخواهد مســیر 
توســعه را طی کند باید میزان تعامل خود 
با کشورهای همسایه را افزایش دهد. البته 
فعاًل این کشور وضع ناگواری دارد و فقط 
وابســته به واردات نیازهای ضروری مثل 

مواد غذایی و یا سوخت و برق است.
سفیر سابق ایران در افغانستان گفت: طی 
چند دهه گذشته یکی از موضوعات مورد 
مذاکره افغانســتان با کشورهای همسایه 
پیرامون انــرژی بوده که از ازبکســتان، 

ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان واردات 
داشــته و ایــران هم در صدر فهرســت 
کشــورهای طرف تعامل و تجارت کابل 

بوده و خواهد بود.
با  افغانســتان  وی دربــاره برنامه تفاهم 
برای دریافت  تاجیکســتان  و  پاکســتان 
برق بیان داشــت: اینکه افغانستان انرژی 
خــود را از دیگر کشــورها تأمین کند به 
این مفهوم نیســت که ایران بازار خود را 
از دســت می دهد، هر کشوری که انرژی 
را با قیمت مناســب و پایدارتری برساند، 
قطعًا در اولویت اســت. قاعدتًا انرژی هر 
کشــوری طرفدار خود را خواهد داشــت. 
ضمن اینکه مســئله دسترسی هم مطرح 
اســت، باتوجه بــه ناامنی هایی که وجود 
دارد، نحوه انتقال انرژی هم مهم اســت، 
احتمااًل خطوط مــورد حمله قرار بگیرند، 

بنابراین نمی توانند بــرق را از یک نقطه 
دور به نقطه دیگری براحتی منتقل کنند. 
هم امکانات و خط آهن ندارند و هم اینکه 
راه مطمئنی وجود ندارد، بنابراین بهترین 
حالت این است که از مناطق مجاور با مرز 
که کمتریــن فاصله را دارند برق و انرژی 

مورد نیاز خود را دریافت کنند.
ظهره وند تاکید کرد: افغانســتان وابستگی 
مطلــق دارد و صد در صد نیاز انرژی خود 
را باید وارد کند، با اینکه منابع نفت و گاز 
دارد اما امکان استحصال ندارد. در شمال 
این کشــور در منطقه جوزجان در گذشته 
گاز را صــادر هــم می کردند امــا اکنون 
خطــوط انتقال و کارخانجاتــی که گاز را 
اســتحصال می کردند، از بین رفته و اگر 
هم گاز بدســت بیاورند برای یک منطقه 
محدود است. در خصوص نفت هم امکان 

بهره برداری ندارند، در منطقه ســرپل این 
کشور ذخایر نفتی وجود دارد اما امریکا هم 
نتوانست تاسیسات احداث کرده و نفت را 
برداشت کند، بنابراین همه چیز موکول به 
ثبات و امنیت پایدار در افغانســتان است، 
افغان هــا اکنون مجبورند امــور روزانه را 
بگذرانند و این آســیب پذیری و شدت نیاز 

این بازار را به واردات انرژی می رساند.
وی در ادامــه گفــت: اگر ایران درســت 
مدیریــت کنــد، می تواند بخــش عمده 
نیاز این کشــور را تأمیــن کند، اما در هر 
حال مشــکل نبود خطوط انتقال و طرف 
پایداری که پول را برگرداند، موضوع دیگر 
اینکه دسترســی وجود نــدارد. مثاًل برای 
ارســال برق به هرات و بدخشان شرایط 
متفاوت است، بهتر است از تاجیکستان و 
ازبکستان دریافت کنند، به جالل آباد هم 
انتقال برق دشوار و هم ناپایدار است. نیاز 
است که به حدی برق ارزان را صادر کنیم 
که هزینه های انتقال را بپوشــاند تا بتواند 
با پاکســتان رقابت کند. البته این موضوع 
را نیز باید در نظر داشــت که پاکستان در 
برخی مناطق همیــن ۵ ایالتی که دارد تا 
۱۲ ساعت در روز مشکل تأمین برق دارند، 
بنابراین ایران در بین همه کشــورها تراز 
اول را از نظــر قیمت و ذخایر پایدار دارد. 
ســفیر سابق ایران در افغانســتان با بیان 
مردم افغانستان خاطره خوبی از همکاری 
با ایــران دارند، ابراز امیــدواری کرد که 
دولت فراگیر در این کشور حاکم شود تا از 

چرخه ناامنی و بحران خارج شود.

اوضاع برق و گاز ایران در بازار صد در صد نیازمند افغانستان

دو عامل بازدارنده تجارت با همسایه شرقی

آمریکای التین؛ یک موقعیت طالیی برای ایران
استفاده از ظرفیت کشورهای آمریکایی در دستور کار قرار گرفت

علی رغم وجود امکانات وســیع برای افزایش چشمگیر سطح 
همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای آمریکای التین، این 
ضرورت همواره در دولت های بعد از پیروزی انقالب اســالمی 
ایران به درجات متفاوت مورد غفلت واقع شــده اما گویا دولت 
فعلی ســعی دارد به این کوتاهــی پایان دهد؛ موضوعی که به 

گفته کارشناسان می تواند یک نقطه طالیی برای ایران باشد.
به گزارش ایسنا، از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم صادرات 
نفت ایران نسبت به قبل بهبود یافته است. تا به امروز پول نفت 
فروخته شده در سررسیدهای خود وصول شده است و آنطور که 
اعالم شده هم اکنون بیش از ۸۰ درصد پول نفت صادر شده به 
خارج از کشور به صورت ارزی و مابقی به صورت تهاتر با دارو و 

کاالی اساسی دریافت می شود.
صنعت نفت از ابتدای شــروع به کار دولت سیزدهم هم زمان با 
افزایش دریافت پول نفت از مشتریان خود، قراردادهای جدیدی 
برای فروش نفت خام با سایر کشــورها منعقد کرده است. به 
تازگی سفر اخیر مسووالن ایرانی به آمریکای التین و حمایت 
دولت و مجلس منجر به امضای تفاهم های خوبی شــد. شروع 
همکاری با آمریــکای التین با صدور نفــت، میعانات گازی، 
فرآورده هــای نفتی و محصوالت پتروشــیمی و بعد در همین 
مسیر به موازات شناسایی ظرفیت پاالیشگاه های این کشورها، 
توسعه میدان های نفت و گاز و صدور خدمات فنی و مهندسی 

در دستور کار قرار گرفت.
تأمین کاالهای اساســی مــورد نیاز در تعامل با کشــورهای 

آمریکای التین
جواد اوجی، وزیر نفت در تشریح تنوع توافق های صورت گرفته 
با کشورهای آمریکای التین، به ساخت پاالیشگاه به عنوان یکی 
از برنامه های دیرین وزارت نفت اشاره کرد و گفت: در این سفر 
بخش های مختلف تیم های کارشناسی و فنی را اعزام کردیم و 
ظرفیت ها شناسایی شد. در وزارت نفت همواره یکی از بحث ها 
از سال های دور این بود که پاالیشگاه فراسرزمینی داشته باشیم 
و خوشبختانه در این ســفر یکی از دستاوردهای خیلی خوب، 
عقد قرارداد در زمینه اســتفاده از ظرفیت پاالیشگاه های نفتی 

این کشورها بود.
اوجــی درباره وضع پاالیشــگاه های مورد بحــث توضیح داد: 
خیلی از این پاالیشــگاه ها به دلیل تحریم دچار مشــکل بودند 
و کارشناسان خارجی این پاالیشــگاه ها را ترک کرده بودند و 
در بهره برداری، تعمیــرات و اورهال )نگهــداری و تعمیرات( 
این پاالیشــگاه ها مشکل ایجاد شــده بود و آنها از آن زمان با 

ظرفیت اسمی کار نمی کنند.وی درباره اقدام وزارت نفت برای 
این پاالیشگاه ها با بیان اینکه ما از مجموعه توان وزارت نفت 
و شــرکت های تابع و توانمندی پیمانکاران و سازندگان داخلی 
استفاده کردیم، افزود: در نمایشگاه اخیر نیز شاهد این استعداد 
بودیم. آمادگی برای صدور خدمات فنی و مهندســی به اروپا و 
آمریکای التین کاماًل مهیا اســت و در این سفر نیز عیان بود 
کــه به قراردادهای برد - برد نیز در بحث توســعه میدان های 
نفت، گازی، بازسازی و اورهال پاالیشگاه ها منجر شد.وزیر نفت 
درباره فعالیت در این پاالیشگاه ها بیان کرد: در این پاالیشگاه ها، 
با صادرات نفت خام ســنگین که مشــتری کمتری دارد، نفت 
ما می تواند با نفت فوق ســنگین آنها ترکیب شــود. صادرات 
فرآورده های نفتی، میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی نیز 
در همین حین دنبال می شود. از طرفی با صادرات خدمات فنی 
و مهندسی پاالیشگاه آنها نیز می تواند با یک تغییر ساده یا یک 
تعمیرات اولیه به ظرفیت اســمی بازگردد که برای این کار، ما 
متخصصــان و ادوات و تجهیزات مورد نیاز را نیز داریم؛ ضمن 
آنکه توســعه میدان های نفتی و گازی این کشورها با ظرفیت 
پیمانکاران و سازندگان داخلی دنبال می شود. اوجی درباره تأمین 
کاالهای اساسی مورد نیاز کشور در تعامل با این کشورها گفت: 
با صــادرات فرآورده های نفتی، میعانــات گازی یا محصوالت 
پتروشیمی بخشی از هزینه ها با کاالهای اساسی از جمله ذرت 
که جزو غالت است، روغن و شکر تهاتر شد و در واقع به تأمین 
کاالهای مورد نیاز کشور با شناسایی همین بازارها کمک کردیم. 
وی این اقدام ها را ابتکاری ساده اما راهبردی برشمرد و افزود: 
در دولت ســیزدهم بازاری که در غرب به آن بها داده نمی شد، 
مورد توجه قرار گرفت. البته بازارهای دیگری هم هست که به 

آنها اشــاره نمی کنم و این ابتکار منجر به صادرات خوب نفت، 
فرآورده های نفتی، میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی شد 
و هیچ تولیــدی روی زمین نماند. می توان به منطقه آمریکای 
التین به چشــم بازار جدید نگریســت محمد خطیبی، نماینده 
سابق ایران در اوپک با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های تعامل 
ایران و آمریکای التین در صنعت نفت به ایسنا، گفت: برخی از 
کشــورهای آمریکای التین مستقل هستند و تبعیت چندانی از 
آمریکا ندارند و برخی حتی مواضع ضد آمریکایی دارند؛ بنابر این 
می توان با آن ها همکاری داشت. به نظر می رسد که این منطقه 
مستعد است و می توان در زمینه های محتلف با آن ها همکاری 
کرد.وی با بیان اینکه مانند سایر مناطقی که باید تالش کنیم 
با آن ها همکاری داشته باشیم - مانند آسیا و اروپا - کشورهای 
آمریکای التین نیز بسیار پر اهمیت هستند افزود: این کشورها 
نیاز به انرژی دارند و بخشی از نیاز آنها را می توان برطرف کرد. 

می توان به این منطقه به عنوان بازار جدید نگاه کرد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به پتانسیل های ایران 
برای رفع نیازهای آمریکای التین، گفت: کشورهای واردکننده 
می توانند از نفت، میعانات و فراورده های نفتی ایران اســتفاده 
کنند؛ با کشورهای تولید کننده نیز می توان تعامل کرد. به طور 
مثال آن ها نفت خام ســنگین تولید می کنند و ما می توانیم با 

دادن میعانات به آن ها نفت خام تولیدی را سبکتر کنیم.
به گفته خطیبی زمینه های مختلف همکاری وجود دارد؛ حتی در 
حوزه کشاورزی، صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی 
می توان با این کشورها همکاری داشت. حتی کشورهای نفتی 
آمریکای التین به شــدت نیاز دارند از کشورهای مستقل مثل 
ایران خدمات فنی و مهندسی در زمینه نفت دریافت کنند. برخی 
از آن ها با کشورهای آمریکایی و غربی دچار مشکل شدند و به 

دنبال فضای جدیدی هستند.
وی ادامه داد: ما نیز به دنبال یک بازار جدید هســتیم. می توان 
کارهــای بزرگی انجــام داد اما نیازمند زمان و تحمل اســت. 
بازارهای بکری در آنجا وجود دارد که می توانیم صادرات نفت، 
میعانات و فراورده های نفتی و خدمات فنی و مهندســی داشته 
باشیم.نماینده ســابق ایران در اوپک با بیان اینکه می بایست 
تیم هــای مختلف تخصصی به دنبال ســفر وزیر نفت به این 
کشــورها ســفر کنند و با بازبینی پتانســیل ها در بخش های 
مختلف، شرایط را بررسی و با متخصصان آن کشورها توافقات 
را عملیاتی کنند افزود: در این شــرایط می توان انتظار اتفاقات 

خوب و نوید بخشی را داشت.

چرا از قطر عقبیم؟

یک کارشناس ارشــد انرژی گفت: برای ورود به بازار اروپا 
مالحظاتی داریم که ممکن اســت قطر نداشــته باشد و آن 
امکان مالحظات در رابطه با بازار روســیه اســت، روس ها 
عالقــه ندارنــد ما در بازار نفت و گاز رقیب شــان باشــیم.

سیدمهدی حسینی در گفت وگو با ایلنا، درباره همکاری ایران 
و قطر در اجرای پروژه های گازی و ورود به بازار اروپا اظهار 
داشــت: قطر حداکثر توان خود را بــکار گرفته که از ذخایر 
گازی خودش بهره برداری مطلوب داشــته باشد و تا ۲۰۲۶ 
قرار است ظرفیت تولید را افزایش دهد، امروز قطر بزرگترین 

صادرکننده ال ان جی دنیا اســت و تقریبًا بازارهای مهم دنیا 
را در دست دارد.

ایران و قطر به اروپا می روند؟وی افزود: اکنون قطر به کویت 
گاز صــادرات می کند و به امارات نیز خط لوله دلفین را دارد 
امــا از امریکا نیز ال ان جی وارد می کنــد و این نکته جالبی 
اســت. در هر حال قطر بســیار فول فرس و با تمام توان و 
عاقالنــه از میادین خود بهره برداری می کنــد. اما در مورد 
بازار اروپا باید در نظر داشــته باشیم که روس ها این بازار را 
در دســت دارند ولی در عین حــال اکنون این فرصت برای 
کشورهایی مثل قطر که صاحب ال ان جی هستند، وجود دارد 
که به این بازار ورود کنند.این کارشــناس ارشــد انرژی در 
ادامــه تصریح کرد: اگر ما بخواهیم به تنهایی وارد بازار اروپا 

شویم چند مشکل داریم ابتدا اینکه تمام تولید را داخل کشور 
می ســوزانیم و مصرف از تولید پیشــی گرفته، بنابراین ابتدا 
بایــد کمبود را جبران کنیم تــا بتوانیم مازاد را صادر کنیم و 
الزمه آن نیز توســعه اســت، هرچند ذخایر گازی ما حداقل 
دومین در دنیا اســت. چندین مخــزن در حد پارس جنوبی 
داریم و این در حالی است که قطر فقط گنبد شمالی را دارد، 
بنابراین اگر ما بخواهیم کاری برای گاز کشــور انجام دهیم 
باید ابتدا از توســعه شروع کنیم و توســعه هم منتظر چند 
فاکتور اســت، یکی اینکه در پارس جنوبی فشارافزایی کنیم 
دیگــر اینکه پروژه های دیگر مثل میدان فردوســی، کیش، 
بالل و... را توســعه دهیم که البته گرفتار تکنولوژی و نبود 

سرمایه هستیم.
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دور زدن قانون با آگهی ساختگی؛

فرار مالیاتی عجیب خانه های الکچری

ابتدای آگهی می نویســند: »اجاره به خارجی«. دربخش 
تعیین مبلغ اجاره بها هم عالمت $ می گذارند تا مســتأجر 
بداند باید اجاره بها را با دالر پرداخت کند، ولی این خانه های 
خاص چقدر مشــتری دارند؟ واقعاً قرار است به خارجی ها 
اجاره داده شــوند یا ماجرای دیگری در میان اســت؟ این 
آپارتمان های الکچری در محله هایی مانند فرشته، نیاوران، 

لواسان، جردن و ... پیدا می شوند.
به گزارش همشــهری آنالین، اغلب خانه های لوکس که 
در سایت »ایران فایل مســکن« و ده ها سایت معامالت 
مســکن دیگر برای رهن و اجاره گذاشته شده، در مناطق 
شمالی شــهر قرار دارند. هریک از آنها هم به اندازه کافی 
امکانات و به قول مشاوران امالک »آپشن« دارند که نظر 
باالنشینان را جلب کنند، ولی در میان موارد رهن و اجاره 
الکچری این ســایت ها، امالکی وجود دارد که حســابی 
خاص و منحصربه فردند و در ابتدای آگهی اجاره آنها عبارت 
»اجاره به خارجی« قید می شود.این خانه های استیجاری 
ویــژه که در فایل های جداگانه و مخصوص مســتاجران 
خارجی نشان داده می شوند، تعدادشان زیاد نیست، ولی در 
امکانات آنها از استخر و سونا و جکوزی تا سالن بدن سازی 
و سالن اجتماعات و چیلر و مستر روم فراهم شده و اگر به 
تبعه ای خارجی اجاره داده شوند، الحق واالنصاف آبروداری 
می کنند، اما بعضی از مشاوران امالک معتقدند این آگهی ها 
فقط برای دور زدن قانون »مالیات بر خانه های خالی« به 
سایت های معامالت مسکن داده می شوند.رئیس اتحادیه 
امالک شــمیران می گوید: »تعداد مستاجران خارجی که 
برای تجارت یا گردش به ایران می آیند، بســیار کم شده و 
بازار اجاره ملک به اتباع خارجی برای موجرین بازار مطلوبی 
نیست.« »محمدرضا قاســمی« ادامه می دهد: »من چند 
واحد ملک مبله در شمیران ســراغ دارم که در سال های 
گذشته به صورت هفتگی یا ماهانه به خارجی ها اجاره داده 
می شدند، ولی حاال به صورت ساالنه به ایرانیان اجاره داده 
می شوند.« او به ضعیف بودن نظارت بر معامالت امالک 
الکچری اشــاره می کند و می گوید: »اتباع افغانستانی و 
پاکستانی جزو اقشار ضعیف هستند که معمواًل در حاشیه 
شهر و نقاط کارگرنشین ســکونت دارند و جزء مشتریان 
خانه های الکچری به شمار نمی آیند، ولی خانه های مبله ای 
که برای اجاره گردشگران خارجی و سرمایه داران غیرایرانی 
آگهی می شوند، در نقاط مختلف شهر پراکنده اند و محله 
مشــخصی ندارند. بر معامالت اجاره این امالک نظارت 
مناســبی وجود ندارد و شرایط و مدت اجاره آنها هم رصد 

نمی شود.«
خانه های الکچری مشتری ندارند

»محمد آزادی« جزء مشــاوران امالک است. او می گوید: 
»ایرانیانی که در خارج از کشــور زندگــی می کنند، افراد 
دوتابعیتــی و خارجی های مقیم ایــران، پنت هاوس ها و 
ویالهای گران قیمت خود را در تمام طول سال خالی نگه 
می دارند و شاید ساالنه حتی یکی، ۲ روز هم برای سکونت 
از آن اســتفاده نکنند، ولی آنها را مرتب آگهی می کنند تا 
از پرداخت مالیات فرار کنند.« او بر این باور اســت که این 
امالک برای اجاره مشتری ندارند و به دلیل اینکه در هنگام 
تعیین مالیات، خالــی ماندن آنها در زمانی طوالنی توجیه 
شود، شرط »خارجی بودن و پرداخت ارزی اجاره بها« را در 
آگهی ها قید می کنند. آزادی می گوید: »اغلب این خانه ها 
خالی هستند و حتی خانواده های مرفه ایرانی به اجاره این 
آپارتمان ها تمایلی نشان نمی دهند. به همین دلیل صاحبان 
امالک با قید چنین شــروطی، طوالنی شدن زمان خالی 

ماندن خانه را برای مودیان مالیاتی توجیه می کنند.«
اجاره بهای ارزی هم حد و حدود دارد ��

ســازمان مالیاتی کشــور برای ایــن ترفندهای صاحبان 
خانه های الکچری، به دنبال راه چاره اســت، ولی فقط در 
مورد مبلغ اجاره بها محدودیت و شــرط و شروط گذاشته 
است. »ابراهیم رزاقی« می گوید: »ممکن است شخصی 
با استناد به انتشار آگهی اجاره ملک خود، مدعی باشد که 
من قصد فروش یا اجاره امالک مســکونی خود را داشتم، 
ولی به دلیل نبود مشتری، این امکان فراهم نشده و چون 
این مسئله، امری خارج از اختیارم بوده، سازمان امور مالیاتی 
نمی تواند مالیات بر خانه هــای خالی را مطالبه کند.« این 
اقتصاددان پیشکسوت احتمال صحت این ادعای مالکان 
خانه های الکچری را رد نمی کند، اما می گوید: »قانونگذار 
برای اینکه از دور زدن قانون توسط این افراد جلوگیری کند، 
برای مدت و چگونگی خالی ماندن خانه ها محدودیت ها و 
شرایط خاصی قرار داده است. بر اساس قانون »مالیات بر 
خانه های خالی« مالکان می توانند ۱۲۰ روز متناوب ملک 
خود را خالی نگه دارند، ولی اگر بیشتر از این مدت به بهانه 
نبودن مشتری خالی بماند، مبلغ اجاره بهای تعیین شده مورد 
بررسی قرار می گیرد. این مبلغ نباید با متوسط اجاره بهای 
امالک آن محل فاصله زیادی داشــته باشد.«این دانشیار 
بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در باره چگونگی 
محاســبه متوســط اجاره بهای هر محل توضیح می دهد: 
»سازمان مالیاتی بر اساس اطالعاتی که از مشاوران امالک 
محل جمع آوری می کند، نرخ متوسط اجاره بهای هر محل 
را تعییــن و در قالب جدولی در اختیار مودیان مالیاتی قرار 
می دهد. اگــر مالک بیش از ۲ بار از رهــن منزل خود با 
این مبالغ خودداری کند، عذر اجاره نرفتن واحد مسکونی 
او پذیرفته نمی شــود و مالیات بر اجاره خانه های خالی به 

ملکش تعلق می گیرد.«

نگاه روز

یک تغییر کوچک در بازار مسکن 
اردیبهشت

بررســی های میدانی از تحرک نسبی بازار مسکن شهر 
تهران در اردیبهشت ماه حکایت دارد؛ مطابق برخی آمار 
غیررســمی، تمایل برای فروش در مقایسه با فروردین 
ماه ۴۰ درصد رشــد داشــته و قیمت ها نیز اندکی تغییر 

کرده است.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ پس از عبور از شــرایط نیمه تعطیل فروردین 
ماه با افزایش عرضه و تقاضا مواجه شده است. اطالعات 
غیررسمی نشــان می دهد تمایل برای فروش حدود ۴۰ 
درصد رشد داشــته و بر همین اساس احتمااًل معامالت 
قطعی افزایش یافته است؛ هرچند هنوز آماری درخصوص 
تحوالت بازار مســکن شهر تهران در ا ردیبهشت ماه در 

دست نیست.
بررســی های میدانی گویای آن است که اردیبهشت ماه 
مطابق معمول ســال های گذشته بازار مسکن با تحرک 
بیشتری در مقایسه با فروردین مواجه شده که از عواملی 
همچــون تالش بــرای ورود قبل از فصــل جابه جایی 
و انتظارات تورمی نشــأت می گیرد. امســال نوســانات 
اقتصادی نیز تا حدودی بر این بازار تأثیر گذاشــته و به 

تغییرات قیمتی ناچیز منجر شده است.
مطابق داده های سامانه کیلید که از آگهی های اردیبهشت 
ماه استخراج شده قیمت های پیشنهادی هر متر مسکن 
در تهران نسبت به فروردین ماه ۵.۲ درصد افزایش یافته 
است. این شاخص بر اســاس درصد تغییرات قیمت هر 
متر مربع آگهی های اردیبهشــت نسبت به فروردین به 

دست آمده است.
هم چنیــن درصد تغییرات قیمت هر متر مربع آگهی ها با 
وزن دهی به مناطق بر اســاس تعداد معامالت قطعی از 
رشد ۲.۴ درصد حکایت دارد. بیشترین تقاضا که از بازدید 
آگهی ها به دست آمده گویای آن است که واحدهای ۷۰ 
تــا ۸۰ متر با ۱۴.۵ درصد در رتبه اول قرار دارد و پس از 
آن خانه هــای ۶۰ تا ۷۰ متر و ۵۰ تا ۶۰ متر به ترتیب با 

۱۲ و ۹.۵ درصد در جایگاه های بعدی هستند.
درخصوص بازار اجاره نیز داده های غیررسمی از تغییرات 
قیمتی حکایــت دارد. تغییرات قیمت رهــن متر مربع 
آگهی های اردیبهشت ۱۴۰۱ نســبت به فروردین، رشد 
۴.۵ درصد را نشان می دهد. بیشترین میزان تقاضا که از 
درصد بازدید رهن و اجاره به دســت آمده نشان می دهد 
واحدهــای ۷۰ تا ۸۰ متر بــا ۹.۵ درصد از کل آگهی ها 
باالتریــن تقاضا را دارد و پس از آن واحدهای ۸۰ تا ۹۰ 
متر و ۶۰ تا ۷۰ متر در رتبه های بعدی هســتند. از طرف 
دیگر مقایسه دو شاخص قیمت های پیشنهادی فروش و 
قیمت هــای قطعی، کماکان وجود حباب در بازار را تأیید 
می کند. طبق آگهی های اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ میانگین 
قیمت پیشــنهادی هر متر مربع شــهر تهران در سامانه 
مذکور ۴۹.۹ میلیون تومان اســت؛ در حالی که نرخ های 
قطعی بر اساس معامالت فروردین ماه ۳۵ میلیون تومان 
بــود که فاصله حــدود ۱۵ میلیــون تومانی قیمت های 
مطلوب فروشــندگان با نرخ معامالت را نشان می دهد. 
البته قیمت های عرضه طی حدود یک سال و نیم گذشته 
از ۵۷ میلیون تومان به کمتر از ۵۰ میلیون تومان کاهش 
یافته است.یک کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط 
موجود و چشم انداز این بازار در سال ۱۴۰۱ به ایسنا گفت: 
سال گذشته بازار مســکن در رکود قرار داشت؛ هرچند 
در اســفندماه که به طور سنتی بازار رونق می گیرد، رشد 
تعداد معامالت را داشتیم. اما به طور کلی در سال گذشته 
معامالت با افت مواجه شد.سعید لطفی خاطرنشان کرد: 
سال ۱۴۰۰ در شهر تهران حدود ۷۷ هزار قرارداد خرید و 
فروش مسکن به امضا رسید که در مقایسه با سال قبل 
از آن ۷ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۵۷ درصد 
کاهش پیدا کرد. ممکن اســت در سال جاری مقداری 
معامالت افزایش پیدا کند و بر روی قیمت ها تأثیر بگذارد 
اما حتماً این رشد زیر نرخ تورم خواهد بود.وی، دو علت 
را در ثبات بازار مســکن مؤثر دانست و گفت: دو عامل 
قوی در سال گذشــته به آرامش بازار مسکن منجر شد 
کــه یکی بحث کاهش توان خریدار بود و موضوع دیگر 
به فضای ایجاد شــده برای احیای برجام مربوط می شد. 
در نتیجه معامالت کاهش یافت. امســال هردو پارامتر 
کمرنگ شده اســت. مذاکرات وین تا حدودی طوالنی 
شــده و انتظارات کاهشی وجود ندارد. لطفی تاکید کرد: 
به دلیل رشد دستمزد و افزایش سقف وام اوراق مسکن 
انتظار داریم مقداری قدرت مالی خریداران واقعی مسکن 
افزایش یابد و تحلیل من این اســت که به تدریج شاهد 

افزایش معامالت خواهیم بود.

ســال ۹۷ مصوبــه ممنوعیــت واردات 
خودرو به دلیل کنترل تراز ارزی کشــور 
ابالغ شــد. هر چند شاید این تصمیم در 
شرایط تحریمی اجتناب ناپذیر بود اما این 
ممنوعیت با تشــدید انحصار در صنعت 
خودرو، از یکســو از کیفیت خودروهای 
تولید داخل کاســت از ســوی دیگر به 
افزایش قیمت عجیب آن ها منجر شــد. 
این توالی کاهش کیفیت و افزایش قیمت 
تا جایی پیش رفت که تا اواخر اردیبهشت 
ماه ســال ۱۴۰۱ دقیقاً جنــد روز قبل از 
زمانی که به عنوان تاریخ انقضای مصوبه 
ممنوعیت واردات خودرو اعالم شده بود، 
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش تقریباً ۶ برابری 
و پراید ۱۱۱ با افزایش تقریبی ۹ برابری 
از سال ۹۷ همراه بوده است. حاال هرچند 
آزادسازی واردات قطعی است اما ابهامات 
در خصــوص جزییات آن بــه اوج خود 

رسیده است.
اواخر سال گذشته بود که خبر آزادسازی 
واردات خــودرو مطرح شــد؛ هر چند در 
ابتدا به نظر می رســید این طرح دوباره با 
مخالفت شورای نگهبان همراه شود، اما 
در نهایت با اعتراضات گســترده مردم و 
کارشناسان این طرح نهایی شد و پس از 
چهار ســال شاهد واردات خودرو خواهیم 
بود. هر چند کلیات این طرح مشــخص 
است اما در خصوص جزییات آن ابهامات 
بیشماری وجود دارد. به عنوان مثال تعرفه 
وارداتی این خودروها و اینکه چه کسانی 

می توانند ایــن خودروهــا را وارد کنند، 
همچنان محل ابهام اســت. با توجه به 
اینکه هنوز به صورت رسمی این جزییات 
مشخص نشــده، حدس و گمان هایی در 
فضای مجازی و رســانه ای منتشر شده 

است.
بنابر مصوبه هیــات وزیران، قــرار بود 
تعرفه های وارداتی بدون احتســاب سود 
بازرگانی به نصف کاهــش یابد. در این 
میــان خبــری مبنی بر کاهش شــدید 
تعرفه های وارداتی خودروهای زیر ۱۰۰۰ 
سی سی نیز منتشر شد که بر اساس آن 
این رقم تنها برابر با ۵ درصد خواهد بود. 
هر چند که این موضــوع می تواند برای 
ورود خودروهای پاییــن رده و اقتصادی 
خبر خوبی باشد اما انتشار برخی از حدس 
و گمان هــا، نگرانی هایی را در خصوص 
تشدید انحصار بازار خودرو ایجاد کرد. بر 
اساس برخی از اخبار غیر رسمی گویا قرار 
اســت که واردات این گروه خودرویی به 

صورت انحصاری به خودروسازان کشور 
داده شود. در صورتی که این خبر درست 
باشد، بدین معنا است که آزاد سازی واردات 
نه تنها گامی برای افزایش رقابت در بازار 
خودرو نیســت بلکه به تشدید انحصار به 
ویــژه در رده خودروهای اقتصادی منجر 
می شــود.فربد زاوه، کارشــناس صنعت 
خودرو در این خصوص به اقتصاد آنالین 
گفت: جــدا از بحث آزادســازی واردات 
خودروهای سواری، پس از گذشت دوماه 
از ابالغ قانون بودجه و آزادسازی واردات 
خودروهــای تجاری همچــون کامیون 
و اتوبــوس، هنوز حتی پیش نویســی از 
آزادسازی واردات خودرو منتشر  جزییات 
نشده که این ســکوت عجیب به تمامی 
این شایعات دامن می زند و نگرانی هایی 
را از تشــدید رانت و انحصاری جدید در 

صنعت خودرو ایجاد کرده است.
نگرانی هــا در خصوص  پیرامــون  زاوه 
تخصیص چنین تعرفه پایینی برای واردات 

خودروهای زیر ۱۰۰۰ سی سی و واردات 
آن توســط خودروســازان اظهار داشت: 
بنا به گفته مســئولین وزارت صمت و بر 
اســاس بندی از دستورات ۸ گانه رییس 
جمهوری، اگر بنا باشد سهام خودروسازان 
به صورت بلوکی واگذار شــود، با تمامی 
این احتماالت باید منتظر تخصیص یکی 
از بزرگترین رانت های اقتصادی کشور تا 

اواخر شهریور ماه بود.
به عنوان مثال نســخه بنزینی رنو کوئید 
که در کشــور برزیل تولید می شود یکی 
از این گروه خودروها است که البته هیج 
تطابقی با نســخه برقی تولیدی در اروپا 
نــدارد و قطعاً با اســتانداردهای ۸۵ گانه 
کشــور نیز همخوانی نخواهد داشت. در 
ایــن میان اخبار نگران کننده ای مبنی بر 
مذاکره افراد مطلع و ذی نفع برای تقلیل 
استانداردهای ۸۵ گانه به ۵۵ مورد است.

تمام ایــن موارد در حالی مطرح اســت 
که هدف از آزادســازی واردات افزایش 
رقابت در صنعت خودرو عنوان می شــود. 
این در حالی اســت که اگــر این حدث 
و گمان، واقعیت داشــته باشــد نه تنها 
انحصار موجود کاهش پیدا نمی کند بلکه 
تشدید نیز می شــود. در این میان تعلل 
در انتشــار جزییات این طرح و همچنین 
عــدم موضوع گیری مســئوالن بر بازار 
داغ شــایعات افزوده است و کارشناسان 
نگرانند که در این فضای نااطمینانی، نه 
تنها واردات به کلیدی برای رفع انحصار 
بدل نشــود بلکه آن را به قفلی دیگر بر 
قفل های چند ده ســاله صنعت خودروی 

کشور بدل کند.

آزادسازی واردات به تشدید انحصار خودروسازان منجر می شود؟

ابهامات در خصوص واردات خودرو

قیمت ها در بازار خودرو به کدام سو می رود؟

 افزایش اجاره بهای حاشیه نشین ها به دلیل رشد تقاضا

بازار خودرو در دو ماه ابتدایی امسال روند افزایشی شدیدی 
را تجربــه و قیمت اغلب خودروهــای پرتقاضای داخلی 
جهش چند ده میلیونی را ثبت کرده اســت. این در حالی 
است که ماه های پایانی سال گذشته، بازار خودرو به ثبات 
نســبی رســیده بود. حاال چند روزی است که بازار خودرو 
دوبــاره کاهش قیمت را تجربه می کند و آن را می توان به 
راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو، آزادسازی واردات 
یا حتی اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته ای نسبت داد. 
در این میان پرســش اصلی این است که آیا روند کاهشی 

چند روز گذشته ادامه دار خواهد بود؟
بــرای یافتن پاســخ، باید به سیاســت و راهــکار اصلی 
سیاستگذاران یعنی افزایش عرضه، برای کنترل بازار خودرو 
رجوع کنیم. افزایش عرضه که به عنوان اساســی ترین راه 
حل برای کنترل بازار خودرو بارها مطرح شــده اســت در 
شرایط مطلوب راه درســتی به نظر می رسد اما در شرایط 
کنونی کشور چالش های اساسی پیش روی این طرح قرار 

دارد.
چالش اول چگونگی افزایش عرضه خودرو است. درحالی 
وزارت صمت وعده تولید ساالنه یک میلیون و پانصد هزار 
خودرو برای تأمین نیاز کشــور را می دهد که تولید خودرو 
در ســال ۱۴۰۰ با کاهش نســبت به سال ۱۳۹۹ به ۹۰۰ 
هزار دستگاه هم نرســیده بود. این کاهش تولید در سال 
گذشته هرچند ناامیدکننده به نظر می رسد اما روندی است 
که پس از شــیوع کرونا و ایجاد اخالل در زنجیره تأمین 
علی الخصوص تأمین ریزتراشه های الکترونیکی بر صنعت 

خودروی جهان هم اثرگــذار بوده و حتی تولید بزرگترین 
خودروســازان جهــان را نیز کاهش داده اســت و طبق 
پیشــبینی ها برای اصالح این روند و بازیابی این زنجیره 
حداقل یکسال دیگر زمان نیاز است. با همه این تفاسیر و 
درحالیکه تمامی خودروســازان بزرگ خبر از کاهش تولید 
خود حداقل برای یکســال آینده داده اند، مشخص نیست 
که خودروسازان داخلی و وزارت صمت چگونه می خواهند 
تولید خودرو را در کشور افزایش دهند.اما اکنون در فضای 
تورمی کشــور که بســیاری از کاالهای مصرفی از جمله 
خــودرو را به کاالیی ســرمایه ای بدل کرده و چندســال 
ممنوعیت واردات خودرو انباشتی از تقاضا ایجاد کرده است 
و به گواه آمار ثبت نام خودروســازان در فروش های فوق 
العاده، تعدا متقاضی حتی به شش میلیون نفر هم می رسد، 
نمی توان انتظار داشت حتی در صورت تحقق وعده تولید 
۱ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو شــرایط مطلوبی پیش روی 
عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشــد.چالش دوم سیاست 
قیمت گذاری دستوری است که موجب شده خودروسازان 
زیانده باشند و برای تولید هر محصول خود ضررهای چند 
ده میلیــون تومانی اعالم کنند. در این شــرایط نمی توان 

از خودروســازی که زیان محصوالتش روز به روز افزایش 
می یابد انتظار افزایش ۱۵۰ درصدی تولید داشــت. در این 
شرایط باید توجه داشت که واســطه افزایش قیمت های 
جهانی، هزینه تولید نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورها 
در حال افزایش است. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت 
خودرو پیشتر، پیرامون افزایش قیمت ها در بازار خودرو به 
اقتصادآنالیــن گفته بود: پس از پایان همه گیری کرونا و 
افزایش مصرف به تبع آن، کمبود مواد اولیه بیش از پیش 
احســاس می شود و ادامه اخالل در زنجیره تأمین، عرضه 
را کاهش می دهد و موجب افزایش قیمت ها می شود. وی 
در نهایــت روند فعلی بازار را بــا توجه به همه وعده های 
غیر عملی و سیاست های اشتباه چند ده ساله اقتصاد ایران 

طبیعی دانست.
اما به نظر نمی رسد آزادســازی قیمت ها به تنهایی بتواند 
چاره اساسی شــرایط این سال های صنعت خودرو باشد و 
در شرایطی که واردات خودرو قرار است با تعرفه های چند 
ده درصدی و توسط شرکت های مشخصی صورت گیرد، 
آزادســازی واردات و قیمت ها هم تنها به نفع تولیدکننده 
خواهد بود و نفعی به مصرف کننده واقعی خودرو نخواهد 
رساند. به نظر می رسد که مسئله اساسی این روزهای بازار 
خودرو، فراتر از کمبود عرضه است؛ به گونه ای که با توجه 
به شرایط تورمی اقتصاد و همچنین سیاست های دستوری 
همچون قیمت مصوب و محدودیت های وارداتی، فاصله 
چند میلیونــی میان عرضه و تقاضا وجــود دارد. بنابراین 
افزایش عرضه تنها بخشی از راه حل است و نه تمام آن. در 
این شرایط افزایش عرضه نه تنها نمی تواند به بازار کمک 
کند بلکه شــرایط را برای خودروســازان بیش از گذشته 

سخت خواهد کرد.

عضو اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه افزایش تقاضا 
در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره بهای حاشیه نشین ها 
شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون 
تومانــی برای ودیعه را مطرح کرده و نه تنها که این مبلغ 
امروز کفاف پول رهن را نمی دهد بلکه اساســاً مستاجران 
دسترسی به این وام را ندارند و در سال گذشته کمتر از ۱۰ 

درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند. 
ســعید لطفی در گفت و گو با ایلنا درباره برنامه وزارت راه 
و شهرســازی مبنی بر صدور کارت فعالیــت برای تمام 
مشاوران امالک و رصد قراردادهای اجاره و خرید و فروش 
اظهار داشت: این برنامه و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
شدنی نیست چراکه اواًل مشــاوران امالک زیر مجموعه 
وزارت راه و شهرســازی نیســتند و وزیر راه و شهرسازی 
مقام تصمیم گیرنده برای مشاوران امالک نیست. مشاوران 
امالک زیر مجموعه وزارت صمت هستند و سیاست گذار 

فعالیت های مشاوران امالک محسوب می شود.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرســازی به دنبال آزمون و 
خطا اســت در حالی که ســامانه کد رهگیری امروز فعال 

است و می تواند همین اهدافی که وزارت راه و شهرسازی 
دنبال می کند را محقق سازد اما این سامانه در حال حاضر 
ضعف هایی دارد که دولت در تکمیل این سامانه و برطرف 

سازی ایرادها باید به مشاوران امالک کمک کند.
عضو اتحادیه مشاوران امالک افزود: در حال حاضر از سر 
ناچــاری برای صدور کد رهگیری بــه جای کد ثبتی که 
چیزی شبیه که کدملی است، کد پستی دریافت می شود، 
در حالی که این امکان وجود دارد افراد با تغییر کد پســتی 
چندین کد رهگیری اخذ کنند و اساساً باید مبنای کار کد 

ثبتی باشد در اختیار مشاوران امالک قرار نمی گیرد.
لطفی گفت: از ســوی دیگــر وزارت اقتصــاد بدون کد 
رهگیری پاسخ استعالمات معامالت را می دهد و اساساً با 
سازو کار فعلی برای معامالت به کد رهگیری نیازی نیست 
چراکه دفترخانه نامه ای به وزارت اقتصاد ارســال می کنند 
و اســتعالمات از همین طریق انجام و بدون کد رهگیری 

استعالمات داده می شود که اقدام اشتباهی است.
وی با بیان اینکه اگر ارگان های دولتی در تکمیل ســامانه 
کد رهگیــری همراهی کنند دیگر نیازی به کارت فعالیت 
نیست، ادامه داد: کد رهگیری دقیقاً می تواند اهداف در نظر 
گرفته از جمله رصد معامالت را در بازار محقق کنند و دولت 
باید به سمتی حرکت کند که تمام مشاوران امالک ملزم 
به صدور یا اخذ کد رهگیری برای تمام معامالت شــوند.

عضو اتحادیه مشــاوران امالک تاکید کرد: کد رهگیری 
می تواند نشــانگر سابقه موجران هم شــود و اگر افزایش 
قیمت نامعقول در اجاره داشته باشد مانند سوءسابقه برای 
موجر ثبت شود در این شرایط دولت می تواند بازار اجاره را 

هم کنترل کند.

پرهام کریمی
روزنامه نگار

پرهام کریمی
روزنامه نگار
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گردشگری

گزارش

میز زمین - گردشگری تشکیل شد

طبق اعالم مدیرکل دفتر توســعه گردشگری داخلی، 
میــز تخصصی زمین گردشــگری با هدف توســعه و 
تنوع بخشی به مقاصد گردشگری مربوطه و بهره مندی 

گردشگران از این محصول جدید تشکیل شد.
سید مصطفی فاطمی فیروزآبادی، مدیرکل دفتر توسعه 
گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی از تشکیل میز تخصصی زمین گردشگری 
)ژئوتوریســم( در قالب کارگروه هم اندیشــی با هدف 
توســعه و تنوع بخشی به مقاصد گردشگری مربوطه و 

بهره مندی گردشگران از این محصول جدید خبر داد.
وی در ایــن رابطــه چنین گفــت:   ایــران به دلیل 
داشتن ساختار زمین شناســی خاص و منحصربه فرد، 
ظرفیت ویژه ای در حوزه گردشــگری دارد و توســعه 
این بخش می تواند در حفاظت از ســرزمین و توسعه 
فرهنگــی، اجتماعی و اقتصــادی جوامع محلی نقش 
بســیار مهمی ایفا کنــد. او افزود:  شناســایی مقاصد 
زمین گردشگری یا ژئوتوریسمی، موضوعات مربوط به 
ژئوپارک ها و راهکارهایی برای ثبت آن در شبکه های 
بین المللی، توسعه و تنوع بخشی به فعالیت های مرتبط 
با ژئوتوریســم، آموزش و منابع انسانی متخصص در 
بخش گردشــگری از جمله مواردی است که ضرورت 
دارد گروه های ذی نفع در خصوص آن به بحث و تبادل 
نظر بپردازند تا این بخش از ظرفیت های مهم صنعت 
گردشگری در مسیر پایدار مورد بهره برداری قرار گیرد. 
فاطمی با اشــاره به برگزاری اولین جلسه هم اندیشی 
زمین – گردشگری یا ژئوتوریســم با مشارکت اساتید 
و صاحبنظــران به منظور بحث و تبــادل نظر پیرامون 
تدوین نقشه راه این حوزه، یادآور شد:  توجه به رویکرد 
حفاظتی و توسعه پایدار در رونق ژئوتوریسم، سازو کار 
مربوط بــه برنامه ریزی برای آموزش، توانمندســازی 
جامعــه محلی، تأمین زیرســاخت های الزم، تبلیغات، 
معرفــی و جذب ژئوتوریســت ها و نیز تهیه طرح های 
جامع و برنامه اقدام در خصوص موضوع، تهیه آیین نامه 
و دستورالعمل های مربوطه در دستور کار قرار گرفت.به 
گفته فاطمی همچنین طرح موضوع زمین – گردشگری 
به عنوان مقصدی نوپــا در کمیته ملی طبیعت گردی، 
تأمین نیازهای اصلی مقاصد ژئوتوریســمی متناســب 
با توسعه پایدار گردشــگری و انجام اقدامات حمایتی 
توســط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی برای پیشبرد این موضوع نیز بخش دیگری از 

مباحث مطروحه در این نشست بوده است.

آجی چای پلی تاریخی در تبریز

یکــی از تاریخی ترین پل های شــهر تبریز پل آجی 
چای یا پل تلخه رود اســت که در شــمال غرب شهر 
تبریــز و بر روی رودخانه پرآب آجی چای یا تلخه رود 
واقع شده است. آجی چای یکی از مهم ترین رودخانه 
های اســتان آذربایجان شرقی اســت که پس از طی 
کردن مسافت طوالنی به دریاچه ارومیه می پیوندد. از 
آنجا که آجی چای در مســیر خود از زمین های شور و 
نمکی نیز عبور می کند طعم آب آن شور و دیگر قابل 
آشامیدن نیست در بین مردم به آجی چای شهره شده 
است. تا ســال ۱۳۴۰ تنها پل موجود بر روی رودخانه 
مهم آجی چای تنها پل آجی چای بوده اســت اما بعد 
از آن چهار پل دیگــر نیز بر روی این رودخانه احداث 

می شود.
از این پل تاریخی در ســفرنامه های مختلف در دوران 
شاه اسماعیل صفوی سخن به میان رفته است. از سال 
دقیق ســاخت و یا بانی و معمار آن اطالعی در دست 
نیســت اما پل بارها بخصــوص در دوران قاجار مورد 
مرمت و بازســازی قرار گرفته اســت. به علت پر آب 
بودن و طغیان های گاه و بیگاه آجی چاه پل بارها دچار 
آســیب شده است عالوه بر عوامل طبیعی وقوع جنگ 
ها و یورش دشمنان نیز بارها باعث وارد آمدن صدمات 
بســیار بر پیکره پل شده است. این پل یادآور مقاومت 
دلیرانه ۵ سرباز گمنام تبریز است که با شجاعت تمام 
در برابر یورش ســربازان روس ایستادگی کردند. مهم 
ترین بازسازی پل که توســط فردی به نام حاج سید 
حسین ملقب به تاجر تبریزی در زمان ولیعهدی عباس 

میرزا و اقامت وی در تبریز صورت گرفته است.

اگر برای ســفر تابســتانی در ایران به دنبال جایی با آب وهوای 
معتدل و خنک هســتید تا از گرمای تابستان به آن پناه ببرید، 
عالوه بر شــمال، مقاصد متعددی در گوشه وکنار کشور مناسب 

سفر هستند.
تعطیلــی مدارس و همچنین شــروع فصل گرما در تابســتان 
فرصتی را فراهم می کند تا گردشگران و عالقه مندان به طبیعت، 
به جاده بزنند و به مناطق خنک ایران سفر کنند؛ هرچند همیشه 
این دغدغه وجود دارد که »بهترین شهر برای سفر تابستانی یا 

خنک ترین شهر ایران در تابستان کجاست؟«
با وجودی که بســیاری از گردشگران، فقط شهرهای شمالی را 
برای سفر تابستانی مناســب می دانند؛ اما روستاها و شهرهای 
بســیاری در سایر نقاط کشور وجود دارند که هر یک با طبیعت 
بکــر، هوای مطبوع، حیات وحش زیبا،  جاذبه های متعدد و مردم 
مهمان نواز می توانند اوقات خوش و به یادماندنی ای را برای هر 
مســافری رقم بزنند؛ به خصوص که نســبت به مناطق شمالی 
بسیار خلوت تر هستند و از ازدحام و شلوغی جمعیت نیز خبری 

نیست.
در این مقاله قصد داریم به معرفی تعدادی از مقصدهای ســفر 
تابستانی بپردازیم تا عالوه بر طبیعت زیبا، از هوای خنک آن ها 

حظ کافی را ببرید.
خنک ترین مقاصد برای سفرهای تابستانی در ایران ��

 استان چهارمحال و بختیاری
 استان تهران

 استان کردستان
 استان لرستان
 استان اردبیل

 استان کهگیلویه و بویراحمد
 استان گلستان
 استان گیالن

 استان خراسان شمالی
 استان آذربایجان شرقی
 استان آذربایجان غربی

 استان همدان
 استان زنجان

 استان مازندران
خنک ترین شهرها برای سفر تابستانی ��

چهارمحال و بختیاری
شهرکرد

سفر تابستانی به شهرکرد
شــهرکرد به عنــوان مرکز اســتان چهارمحــال و بختیاری، 
مرتفع ترین مرکز اســتان در ایران است و به همین دلیل به بام 
ایران شهرت دارد. آب وهوای شهرکرد در تابستان ها معتدل و در 
زمســتان ها بسیار سرد می شود و در نتیجه جزو بهترین مقاصد 
سفر در تابستان به حســاب می آید. در طول سفرتان سری نیز 
به جاهای دیدنی شهرکرد همچون امامزادگان حلیمه و حکیمه 
خاتون، پارک الله، پارک جنگلی تهلیجان، موزه باستان شناسی 

و... بزنید.
سفر تابستانی به کوهرنگ ��

کوهرنگ که به چشمه های خروشان آب معدنی معروف است، 
منطقه ای بسیار زیبا با ارتفاع ۲, ۳۵۰ متر در استان چهارمحال و 
بختیاری است که یکی از خوش آب و هواترین شهرستان های 
کشور و از بهترین گزینه های سفر در تابستان محسوب می شود 
و با برخورداری از جاذبه های طبیعی بســیار متنوع نظیر آبشار 
شــیخ علی خان، چشــمه کوهرنگ، تونل کوهرنگ و دشت 
الله های واژگون کوهرنگ توانسته است به یک قطب توریستی 

مطرح تبدیل شود.
سفر تابستانی به فیروزکوه ��

فیروزکوه از شهرهای زیبای استان تهران در مسیر جاده تهران 
به شــمال به حساب می آید که میانگین دمای ساالنه آن حدود 
هشت درجه سانتی گراد است. طبیعت بکر و زیبای این شهر، آن 
را به عنوان مقصد سفرهای تابستانی در میان گردشگران مطرح 
کرده اســت؛ از جمله تنگه واشی که در دل تابستان، آب وهوای 
خنکی دارد. تنگه میشــینه مرگ که از آن به عنوان چهارمحال 
تهران نیز یاد می شــود؛ چشــمه آب معدنی خمده با خاصیت 
درمانی، روستای هرانده و غار بورنیک و... از دیدنی های منطقهٔ 
فیروزکوه هستند که می توانند برای هر گرشگری جذاب باشند.

سفر تابستانی به دماوند ��
دماوند یکی از شهرهای استان تهران و مرکز شهرستان دماوند 
است که مناطق دیدنی و خوش آب وهوای بسیاری دارد و یکی 
از کهن ترین شهرها و نخستین شهرهای اسطوره ای تاریخ ایران 
به حساب می آید. قله باشــکوه و زیبای دماوند در شمال شهر 
دماوند قرار دارد که علت نام گذاری شهر نیز محسوب می شود. 
این قله بلندترین قله آتشفشــانی آســیا و نخستین اثر طبیعی 

ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران است.
شهر ییالقی دماوند در دامنه های زیبای کوهستان دماوند قرار 
داشته و چشــم اندازی زیبا دارد. ضمن اینکه باغ های سرسبز و 
خرم و مراتع مرغوب از خصوصیات مهم این شهر هستند. آبشار 
برف تنگه الر، آبشار جنگلک، دشت مشاء، چشمه سیاه سنگ، 
چشمه اعال، دریاچه تار و... گوشه ای از جاذبه های دیدنی دماوند 
هســتند که گردشگران می توانند در طول سفر تابستانی خود از 

آن ها دیدن کنند.
سفر تابستانی به آالشت ��

آالشت یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه در مازندران است 
که از خنک ترین شهرهای شمالی در تابستان محسوب می شود 

و با ســفر به آنجا می توانید در ارتفاعی بلند، مهمان ابر و آفتاب 
و جنگل باشید.

آالشــت در زبان مازندرانی به معنای آشیانه عقاب است و دلیل 
این نام گذاری به وجود عقاب های بسیار در اطراف آن برمی شود. 
این شــهر زیبا با دارا بودن آب وهوای مفرح کوهستانی، بافت 
تاریخی ثبت شــده در فهرســت میراث ملی، بنای مسجد امام 
حســین )ع( با معماری منحصربه فرد، موزه مردم شناســی در 
ســاختمانی با قدمت بالغ بر ۱۵۰ سال، رصدخانه و جاذبه های 
فراوان دیگر، یکی از بهترین مقاصد برای تورهای طبیعت گردی 

و سفر تابستانی به شمال ایران است.
فیلبند

سفر تابستانی به فیلبند ��
روســتای فیلبند که به »بام شرقی مازندران« نیز معروف شده، 
مرتفع ترین ییالقات مازندران اســت که با اقیانوســی از ابر و 
چشم اندازی بی بدیل پذیرای گردشگران در سفرهای تابستانی 
اســت. این ییالق در اصل »فلبند« نام دارد؛ »فل« در گویش 
مازندرانی به معنای خســتگی و »بند« نیز به معنای بند آمدن و 
نتوانستن اســت. علت این نام گذاری به دلیل ارتفاع باالی این 
ییالق و کمرگاه های تندی است که عبور از آن را دشوار می کند.

روستای فیلبند در فصل زمســتان به واسطهٔ بارش برف تقریبًا 
بدون سکنه می شود؛ ولی با شروع بهار و جاری شدن جویبارها 
و رویش گیاهان خوراکی، بار دیگر زندگی به منطقه باز می شود. 
فیلبند، چشــمه های کوچک و بزرگ متعددی دارد که چشمه 
کوچک موسوم به »الر« دارای امالح معدنی فراوانی است که 

برای درمان درد کلیه مفید است.
سفر تابستانی به کردستان ��

استان کردستان، بهار و تابستان بسیار مطبوع و معتدلی دارد و 
از همین رو از بهترین شهرهای ایران برای مسافرت در تابستان 
محسوب می شــود. گردشــگرانی که این منطقه را برای سفر 
تابستانی خود انتخاب می کنند، می توانند بازدید از پارک جنگلی 
آبیدر سنندج، حمام وکیل الملک سنندج، روستای پلکانی پالنگان 

کامیاران و... را در برنامهٔ سفرشان بگنجانند.
دریاچــه زریوار در مریوان یکی از مقاصد بی نظیری اســت که 
به هیچ وجه نباید دیدن آن را از دست داد. سنندج، مریوان و بانه 
از جمله شــهرهای مهم و مطرح کردستان هستند که هر یک 
گنجینه ای از جاذبه های تاریخی وطبیعی را در خود جای داده اند. 
لباس کردی و رقص کردی از بارزترین ویژگی هایی است که با 

شنیدن نام کردستان، در ذهن اکثر مردم تداعی می شود.
آبشار بیشه لرستان ��

استان لرستان، ســرزمین الله های واژگون، عروس آبشارهای 
ایران، اقلیم قلعه ها و چشــمه های خروشان و جنگل های بلوط 
با ده ها ســوغات و خوردنی و پوشــیدنی رنگارنگ است که در 
روزهای گرم تابستان به عنوان یکی از مناطق خوش آب وهوا و 

خنک ایران، پذیرای گردشگران بسیاری است.
لرســتان را با بروجرد، درود، الیگودرز، ازنا، خرم آباد، کوهدشت، 
پلدختر و الشتر می شناســند که هر یک، تاریخی از فرهنگ و 
هنر و قدمت را در خود جای داده اســت. خرم آباد، مرکز استان 
لرستان، مقصد اول لرستان گردی محسوب می شود و از همین 
رو گردشگران بسیاری در طول سفر تابستانی به لرستان، بازدید 
از قلعه فلک االفالک، دریاچه کیو، مجموعه توریستی مخمل کوه 

و بام خرم آباد را در برنامه خود قرار می دهند.
سفر تابستانی به اردبیل ��

اردبیل دارای زمستان های بسیار ســرد و تابستان های معتدل 
است و از همین رو بهترین شهر ایران برای مسافرت در تابستان 
به شــمار می رود. آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی جزو میراث 
جهانی یونسکو، دریاچه شورابیل، مسجد جامع اردبیل، رودخانه 
بالیقلــو چای و جنگل فندق لو از جملــه جاهای دیدنی اردبیل 

هســتند که گردشگران می توانند در سفر تابستانی خود از آن ها 
دیدن کنند. چشــیدن غذاهای معروف اردبیل نظیر آش میوه، 
آش دوغ و باســتیرما پلو نیز هیجان این مسافرت را دوچندان 

خواهند کرد.
سفر تابستانی به سرعین ��

سرعین شهری با چشمه های همیشه جوشان در ۳۰ کیلومتری 
غرب اردبیل اســت که به خاطر هوای مطبوعش، از خنک ترین 
شهرهای ایران در تابســتان محسوب می شود و گردشگران از 
بخش های مختلف ایران بــرای آب درمانی و همچنین فرار از 

گرمای تابستان به آنجا سفر می کنند.
حلوای ســیاه، عسل معروف ســرعین، گلیم، آش دوغ، کره و 
سرشیر از خوراکی های لذیذ این خطه از اردبیل هستند که بدون 
چشیدن طعم آن ها، سفرتان به سرعین کامل نخواهد شد. عالوه 
بر آبگرم های سرعین، سری نیز به سایر جاهای دیدنی آن مثل 
روستای آلوارس، روستای شایق، تپه آناهیتا، دهکده صخره ای 

ویند کلخوران و... بزنید.
کهگیلویه و بویراحمد ��

استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان های لرنشین کشور 
به شمار می رود که سرزمینی نسبتاً مرتفع و کوهستانی در امتداد 
رشــته کوه های زاگرس و دنا است. طبیعت این استان به خاطر 
ناشناخته بودن در بین گردشــگران، هنوز بکر و دست نخورده 
باقی مانده است که از آن جمله می توان به آبشار یاسوج، تنگ 
گنجه ای در یاســوج و دریاچه برم الوان در شهرســتان بهمئی 
اشــاره کرد. این استان به ســرزمین چهار فصل شهرت دارد و 
ســرزمینی مملو از دریاچه های زیبا و آب هــای روان، قله های 
سربه فلک کشــیده و دشت های زیبا است.شــهر یاسوج، مرکز 
اســتان، به دلیل جاذبه های طبیعی، توریســتی و گردشــگری 
به عنوان »پایتخت طبیعت ایران« شــناخته می شود. پس اگر 
به این فکر می کنید که تابســتان به کجای ایران ســفر کنید، 
کهگیلویه و بویراحمد می تواند جزو مقاصد ســفر تابستانی شما 

باشد.
کوه گل دنا ��

»کوه گل نام« قســمتی از طبیعت دنا واقع در نزدیکی شــهر 
سی ســخت در اســتان کهگیلویه و بویراحمد است که دارای 
چشمه های آب معدنی، دریاچه های فصلی و دامنه های پوشیده 
از گل است و رودخانه ای با همین نام نیز دارد که از چشمه های 

فوق سرچشمه می گیرد.
»تنــگ کوه گل« از نظر پوشــش گیاهی و جانوری غنی ترین 
منطقهٔ دنای شرقی محسوب می شود و در طول تابستان می توان 
پرندگان مهاجری همچون مرغابی، اردک کله ســبز، درنا، لک 
لک و پرندگانی بومی دیگر را در اطراف آن به تماشــا نشست. 
از دیگر جاذبه های تنگ کوه گل می توان به دشــت الله های 
واژگون، آبشــار تنگه نمک، چشمه سرد و منطقهٔ حفاظت شدهٔ 

دنا اشاره کرد که یکی از زیباترین نقاط ایران را پدید آورده اند.
سفر تابستانی به گرگان ��

گرگان را شاید بتوان جزو زیباترین و بهترین شهرهای شمال در 
تابستان دانست که با طبیعت دیدنی اش از کوه، جنگل و چمنزار 
گرفته تا جلگه و دشت، بیابان و شوره زار، دریا و خلیج، رودخانه 
و تاالب و زمین های کشاورزی، گردشگران بسیاری را به خود 
جلب می کند. در ســفر به این منطقــه می توانید از جاذبه هایی 
همچون آبشار زیارت، جنگل ناهارخوران، آبشار شصت کالته، 
جنگل النگدره، طبیعت سردانســر، خانه تقوی ها، باغ روس ها و 

کاخ آقا محمد خان قاجار دیدن کنید.
سفر تابستانی به ماسوله ��

شهر پلکانی ماســوله در جنوب غرب گیالن،  از نقاط تاریخی، 
سرســبز و خوش آب وهوای شــمال ایران با هــوای مه آلود، 
تابســتان های خنک و زمســتان های پربرف، کوهستان های 

مرتفع، جنگل و ییالقات سرســبز است و به همین دلیل یکی 
از بهترین جاهای شــمال برای مسافرت در تابستان به حساب 
می آید. ساکنان ماسوله با فروش صنایع دستی خود به مسافران 
و گردشگران مانند عروسک های بافتنی و... امرار معاش می کنند 
و بــا خرید آن ها نیــز به اقتصاد محلی کمــک می کنید و نیز 

یادگاری های جذابی از این منطقه خواهید داشت.
ماسال ��

ماسال شــهری در استان گیالن اســت که ییالقات ماسال از 
معروف ترین و زیباترین ییالقات اســتان گیالن هســتند و در 
نتیجه می توان از آن به عنوان بهترین شهر ایران برای مسافرت 
در تابستان یاد کرد. این منطقه با داشتن جاذبه های طبیعی بسیار 
و هوای منحصربه فردش، در بهار و تابســتان مسافران بسیاری 
را به سمت خود می کشاند.یکی از معروف ترین ییالقات ماسال، 
روستای ییالقی »اولسبلنگاه« در ۲۵ کیلومتری جنوب ماسال و 
در ارتفاع ۱۸۰۰ متری از سطح دریا است. در این ییالق تجربه 
قدم زدن روی ابرها و اقامت در خانه ای چوبی را خواهید داشت 

که حتی فکرکردن به آن، روح آدمی را تازه می کند.
بجنورد ��

شــهر بجنورد در کوهپایه های رشــته کــوه آالداغ قرار دارد و 
بزرگ ترین شهر اســتان خراسان شــمالی محسوب می شود. 
آب وهوای این شــهر به دلیل شــرایط جغرافیایی و کوهستانی 
منطقه، در اغلب فصول سال خنک است و جزو شهرهای سرسبز 
ایران به شمار می آید. طبیعت اطراف شهر بجنورد، گواهی بر این 
مدعا است که این شــهر آب وهوای مناسبی دارد. تفرجگاه بابا 
امان، تفرجگاه طبیعی و تاریخی بش قارداش، عمارت آیینه خانه 
مفخم، آتشکده اسپاخو و بند خاکی عبدل آباد از جمله جاذبه های 

بجنورد هستند که ارزش دیدن دارند.
سفر تابستانی به تبریز ��

تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی است و از آنجا که نسبت به 
شهرهای شمالی کشور، آب وهوای بسیار مطبوع تر و خنک تری 
دارد، گردشگران بسیاری سفر تابستانی خود را برای این منطقه 
برنامه ریزی می کنند. شهر تبریز با توجه به جایگاه استراتژیک 
خود و همچنیــن منابع فراوان طبیعی، همــواره مورد توجه و 
صحنه درگیری های فراوانی بوده و همین موضوع باعث شــده 
اســت در هر دوره از تاریخ، آثاری از حاکمان و مردم در آن به 
جا بماند؛ آثاری که داســتان های بســیاری برای گفتن دارند و 
بعضی از آن ها هنوز نیز نماد زندگی در این شهر هستند؛ از جمله 
برج ســاعت تبریز، کاخ شهرداری تبریز، مسجد کبود ملقب به 
»فیروزه اسالم«، ارگ علیشاه یا ارگ تبریز، مقبره الشعرا، حمام 
تاریخی نوبر، بازار تبریز )بزرگ ترین بازار سرپوشیدهٔ جهان( و... 

که تجربه ای فراموش نشدنی را برایتان رقم خواهند زد.
سفر تابستانی به کندوان ��

کندوان نام روستایی در نزدیکی شهرستان اسکو در آذربایجان 
شرقی اســت که باستان شناسان معتقدند قدمت آن به بیش از 
هفت هزار ســال پیش باز می شود. کندوان در دامنه های سهند 
قــرار دارد و معماری آن صخره ای اســت؛ به طوری که اغلب 

خانه های این روستا در دل کوه حفر شده اند.
کوهســتانی بودن منطقه سبب شــده تا آب وهوای کندوان در 
بیشــتر اوقات سال سرد و خشک باشد؛ هرچند که تابستان این 
منطقه بسیار معتدل و دلچسب است.اگر کندوان در میان مقاصد 
سفرهای تابستانی شما بود، عســل آن را بچشید و بخرید که 

مهم ترین و مشهورترین سوغات این منطقه به حساب می آید.
سفر تابستانی به ارومیه ��

شهر ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی، در طول تابستان از 
آب وهوای معتدلی برخوردار اســت و میانگین دمای ساالنه آن 
بین هشت تا ۱۰ درجه سانتی گراد می شود. پس با خیال راحت 
سفر تابستانی خود به ارومیه را برنامه ریزی کنید و از آب وهوای 

خوب آن نهایت لذت را ببرید.
از جاهای دیدنی ارومیه می توان به بازار تاریخی ارومیه، عمارت 
ســه گنبد، مسجد جامع، آبشار شــملکان و کلیسای ننه مریم 
اشــاره کرد که بازدید از آن ها خالی از لطف نیســت. غذاهای 
ســنتی ارومیه نظیر دلمه برگ مو، کوفته، یتیمچه و آش های 
ماســت )قاتیخ(، عیران و اماج را نیز بچشید تا سفرتان جذاب تر 

و به یادماندنی تر شود.
سفر تابستانی به همدان ��

همدان، مرکز اســتان همدان، در غرب کشــور اســت که در 
منطقه ای کوهستانی قرار دارد؛ در واقع وجود کوه الوند در جوار 
آن سبب شده اســت تا ارتفاع شهر از سطح دریا به بیش از ۱, 
۷۴۱ متر برســد. این شهر سردسیر که برای سفرهای تابستانی 
بسیار مناسب به نظر می رسد، از قدیمی ترین شهرهای ایران با 

پیشینه ای بسیار طوالنی است.
همدان پایتخت نخستین تمدن ایران، یعنی مادها بوده است و از 
همین رو جزو شهرهای قدیمی جهان محسوب شود. دانشمندان 
و بزرگان بســیاری از این شــهر به جهان معرفی شــده اند که 
مهم ترین آن ها را می توان ابوعلی ســینا دانست. غار علیصدر، 
دهکده توریســتی تفریحی گنجنامه، پارک مردم، تپه هگمتانه 
و آرامگاه بوعلی سینا از جمله جاهای دیدنی همدان هستند که 

بی شک برای هر گردشگری جذاب خواهند بود.
سفر تابستانی به زنجان ��

برای ســفر تابســتانی در ایران می توانید زنجان را در برنامهٔ 
ســفرتان بگنجانید. در واقع عالوه بر آب وهوای خوب زنجان 
در فصل تابســتان که آن را مناســب گردشــگری می کند، 
وجود جاذبه های گردشــگری تاریخی و طبیعــی متنوع، زیبا 
و منحصربه فرد، همچون بازار ســنتی زنجان، مســجد جامع، 
دودکــش جن در منطقه ماهنشــان، خانــهٔ ذوالفقاری )موزه 
باستان شناسی زنجان(، مجموعهٔ تاریخی ائل داغی و... باعث 
جذب بازدیدکنندگان و مســافران بسیاری را از سراسر ایران و 

جهان شده است.

بهاری ترین جاده های ایران کدام ها هستند؟

در تابستان به کجای ایران سفر کنیم؟
صدیقه شجاعی

روزنامه نگار

سعیده خلیلی صفا
روزنامه نگار
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حامد ریحانی- 

وحید    ریحانی  )آتلیه برنز(

یک میکروفن نوری شــگفت انگیز می تواند صدای 
چندین ســاز را از دور متمایز کند و قادر به ســاخت 
ســیگنال های صوتی با کیفیت از ســازها به صورت 
تکی اســت که به صورت گروهــی در حال نواخته 
شدن هستند. به نقل از نیو اطلس، محققان دانشگاه 
»کارنگی ملون« یک میکروفن نــوری جدید ابداع 
کرده انــد کــه از دوربین ها برای دیدن و بازســازی 
ارتعاشــات صوتی استفاده می کند و قابل توجه است 
کــه می تواند به طور دقیق، صدای یک ســاز را که 
در یک گروه موســیقی در حال نواخته شــدن است، 
متمایــز کند. این نوع جداســازی صوتی حتی برای 
میکروفن های صوتی رده باال نیز بسیار دشوار است، 
بنابراین با اســتفاده از چیزی جــز دو دوربین و لیزر 

قادر به دســتیابی به آن نخواهید بود. نتایجی که این 
میکروفن نوری جدید ارائه می دهد، خیره کننده است. 
صوت چیزی نیست جز مجموعه ای از امواج فشاری 
کــه در هوا حرکت می کنند. هر چیزی که صدا تولید 
کند ارتعاش دارد تا آن امواج فشار را ایجاد کند. یک 
میکروفن نوری اساساً یک سیستم دوربین است که 
برای نظارت و تفســیر ارتعاشــات روی سطح منبع 
صوتی یا حتی اشیایی که در نزدیکی منبع صوتی قرار 
گرفته اند و با امواج صوتــی موجود در هوای اطراف 
خود می لرزند، طراحی شده اند. این سیستم جدید تیم 
دانشــگاه »کارنگی ملون« یک لیزر را روی ســطح 
ارتعاشــی می تاباند و یک الگوی دقیق ایجاد می کند 

که با ارتعاش منبع صدا، تغییر شکل می دهد.

محققان نیوزلندی برای اولین بار با استفاده از پشم 
گوسفند چســب زخم های سازگار با محیط زیست 
تولید کرده اند که پس از اســتفاده به طور خودکار 
تجزیه می شــوند. به نقل از نیواطلس، چسب های 
زخم تهیه شده از پشم گوسفند به پوست آسیب دیده 

فرصت تنفس می دهند و زبر و خشن نیز نیستند.
لوکاس اسمیت موسس شــرکت وول اید، در زمان 
فعالیــت به عنوان راهنمای کوهنــوردی در جنوب 
نیوزلند به فکر عملی کردن این ایده افتاد. او چند بار 
از باندهای پالستیکی سنتی برای ترمیم زخم های 
مختلف از تاول گرفته تا زخم های باز استفاده کرد و 
متوجه شد این چسب های زخم ضمن آلوده کردن 
محیط زیست عملکرد مطلوبی هم ندارند. بنابراین 

او تصمیم گرفت چیزی ســازگارتر با محیط زیست 
و با عملکرد بهتر بسازد. با توجه به اینکه در نیوزلند 
به ازای هر پنج گوســفند یک انسان وجود دارد، او 
تصمیم گرفت از پشم گوسفند بدین منظور استفاده 

کند.
شرکت WoolAid با توجه به خواص ضد حساسیت 
و تنفسی که معمواًل در پشم گوسفند مرینوس وجود 
دارد، تصمیم گرفت از آن برای تولید چســب زخم 
تنفس پذیر، پایدار و زیســت تخریب پذیر استفاده 
کند. تنفس طبیعی پوست از طریق پشم گوسفند به 
روند بهبودی کمک کرده و تنظیم طبیعی دمای آن 
را ممکن می کند. قیمت بسته ۱۵ تایی این چسب 

زخم ها ۱۰ دالر است.

تولید چسب زخم سازگار با محیط زیست از پشم گوسفند

کاریکاتور: اینجا نمایشگاه خودرو ایران است یا چین؟!

تحلیل روز

 در حالی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش 
وام خرید مســکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داده که 
بررســی ها نشان می دهد که کمترین قیمت مسکن در 
تهران حداقل متری ۱۵ میلیون تومان اســت؛ این عدد 
را می شود در آخرین گزارش بانک مرکزی از تحوالت 

مسکن دید که مربوط به منطقه ۱۸ تهران است.
براساس گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن 
تهران، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۸ در حدود ۱۵ 
میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است و پس از آن، در منطقه 
۲۰ تهران به طور متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در 
حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان قیمت دارد. بنا به 
این گزارش، گران ترین منطقه تهران، منطقه یک است 
که هر مترمربع به طور متوسط ۷۵ میلیون و ۱۵۶ هزار 
تومان به فروش می رود. بنا به این گزارش، بیشــترین 
معامله در منطقه ۵ تهران )متوســط قیمت متری ۴۲ 
میلیون تومان( و کمترین در منطقه ۱۹ تهران )متوسط 
قیمت متری ۱۸ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان( اتفاق افتاده 

است.
اما گزارش ها از روند بازار، اعداد دیگری را نیز از قیمت 
مسکن نشان می دهد؛ به طوری که در تهران خانه هایی 
با قیمتی در حدود ۱۱ میلیون تومان نیز دیده می شــود 
که مربوط به مناطق جنوبی تهران است. در مقابل آن 
نیز واحدهای مســکونی ای در شمال تهران به فروش 
مــی رود که متری ۱۲۰ میلیــون تومان هم به فروش 

می رود.
قسط ۱۱ میلیونی را چه کسی می دهد؟ ��

طبق محاسبات، اقساط تسهیالت ۷۰۰ میلیون تومانی 

با نرخ ســود ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله به 
حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رســد؛ این در 
شرایطی است که بسیاری از اقشار جامعه توان پرداخت 

چنین تسهیالتی را ندارند.
بر همین اساس، کارشناسان اعتقاد دارند این وام تاثیری 
در قــدرت خریــد متقاضیان واقعی خریــد خانه ایجاد 
نمی کنــد و حتی می تواند به عنــوان یک عامل روانی 

محرک، منجر به رشد نسبی قیمت ها شود.
در حال حاضر ســقف تسهیالت خرید مسکن از طریق 
خرید اوراق در شهر تهران ۴۸۰ میلیون تومان است که 
به زوجین تعلق می گیرد. هریــک از زوجین می توانند 
۲۰۰ میلیون تومان وام به اضافه ۸۰ میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند. البته برای خرید این تسهیالت باید 
۹۶۰ فقره اوراق خریداری کرد که نرخ هر فقره از آن در 
حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار تومان اســت. بدین ترتیب 
خرید این تسهیالت بیش از ۱۲۴ میلیون تومان هزینه 

در بر دارد.
قسط ۱۱ میلیونی با هدف همخوانی ندارد ��

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران امالک 

در گفت وگو با خبرگــزاری خبرآنالین در خصوص وام 
۷۰۰ میلیون تومانی مسکن می گوید: ما از دولت بابت 
این که تســهیالت برای مسکن می خواهد فراهم کند، 

ممنونیم. اما چند نکته مطرح است.
وی می افزاید: ما همیشه می گوییم که اگر ما می خواهیم 
حرکتی کنیم، باید ۸۰ درصد قیمت کارشناسی یک خانه 
را به نفری که می خواهد خانه بخرد، وام دهند؛ آن هم 

با کارمزد ۴ درصد و ۲۰، ۲۵ ساله.
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان این که افزایش 
وام مســکن می تواند بازار را حرکــت دهد، در رابطه با 
اقساط احتمالی وام ۷۰۰ میلیون تومانی تصریح می کند: 
اگر تناسبی بین اقساط وام که احتمااًل ۱۱ میلیون تومان 
خواهد بود با درآمد مردم وجود نداشــته باشد، این وام 
هیچ اثرگذاری ای نخواهد داشــت. این هشدار باید به 
دولت داده شود که تناسبی بین رقم اقساط و درآمد افراد 

وجود داشته باشد.
خسروی متذکر می شود: ما می گوییم وام ۷۰۰ میلیون 
تومانی می خواهیم بدهیم، بعد صحبت از اقســاط ۱۱ 
میلیون تومانی می شود. این ها اصاًل همخوانی با هدف 

ندارد.
وی یــادآور می شــود: وام ۷۰۰ میلیــون تومانی باید 
با کارمزد ۴ درصد و ۲۰، ۲۵ ســاله باشــد؛ وگرنه این 
تســهیالت فقط یک دام خواهد بود و کســی هم این 
وام را نمی گیرد.رییس اتحادیه مشاوران امالک عنوان 
می کنــد: در حال حاضر خانه یــک میلیارد تومانی هم 
در تهــران وجود دارد. این وام ۷۰۰ تومانی می تواند ۷۰ 
درصد قیمت خانه را بپوشاند؛ اما نه این که فرد بخواهد 

ماهی ۱۱ میلیون تومان قسط وام را بدهد.
خسروی تاکید کرد: من اقتصاددان نیستم، اما این رقم 

قسط را نمی تواند هضم کنم.

چه کسانی قدرت دریافت وام ۷۰۰ میلیونی مسکن را دارند؟
پیام وام ۷۰۰ میلیون تومانی برای بازار مسکن

نگاه روز

 فرار مغزها 
بدتر از قاچاق ماکارونی!

اگر حمل بر خودستایی نشود و کسی هم در این وسط ناراحت 
نمی شــود به عقیده بنده به جز خودم کسی معنی واقعی شعر 

»موجیم و خاموشی ما عدم ماست« را نمی داند.
شاعر در اینجا ســعی دارد با زبانی محترمانه به ما حالی کند 
کشــور عزیزمان موج خیز است. یعنی ملتی با احساسات نابی 
داریم که به همین دلیل موجی و فوجی عمل می کنند. اصوال 
بســته به اینکه بسته پیشنهادی ُمدروز و َمدنظر چی باشد و یا 
اینکه چه چیزی در راس امور و دســتور کار جامعه قرار گرفته 
باشــد؛ مردم در آن زمینه خاص از خجالــت هر چه »تخلیه 

هیجان« است درمی آیند!
شعار از مسئولین و تحققش با مردم!

بعنوان مثال؛ گاه ملت عزیزمان خودشــان را با شعار »فرزند 
کمتر زندگی بهتر« وفق می دادند و خود را در صف وازکتومی 
رایگان به زور جای می دادنــد اما این روزها که تک فرزندی 
شــده چیزی در حد »کارهای زشــت و پرخطــر« مردم هم، 
زندگی شان را بر اساس آخرین شعار فعلی سر و شکل می دهند! 
یعنی شرکت در نهضت فرزندآوری ... تا اینجای کار مشکلی 
نیســت چه چیزی بهتر از آنکه دولت و ملت تا این حد با هم 
هماهنگ باشند که مسئولین شــعار بدهند و ملت آنرا عملی 
کنند! اما حرف مان ســر اعطای تسهیالت و دادن جوایز آبدار 
است به افرادی که آب دهان شان راه افتاده از این پیشنهادات

ببینید؛ وقتی تصمیم گرفته شده به ماکارونی یارانه داده نشود 
چون به دلیل ارزانی سر از سوپرمارکت های کشورهای اطراف 
درمی آورد خب؛ چرا چنین یارانه ای )همان بسته های تشویقی( 
را به فرزندآوری داده می شود با توجه به اینکه می دانیم به دلیل 
مهاجرت و فرار مغز، این آینده سازان، بعدها آینده هر کشوری 
را خواهند ســاخت به جز آینده کشور خودمان را؟! آیا مصیبت 
پر شــدن متخصصین ایرانی پشــت میزهای ناسا از پر شدن 
قفسه بقالی ها در خارج کمتر است؟ یعنی ما با شل کردن سر 
کیسه خزانه دولت و ایضا کمربندهای همت ملت، داریم شیک 

و مجلسی برای کشورهای دیگر دسته گل تربیت می کنیم!
آیا در این مورد هم ماننــد ماکارونی باز نیاز به صرف چندین 
ده سال اســت که متوجه عوارض جانبی چنین حمایت هایی 
بشویم؟ البته به فرض آنکه این وعده های بی حساب و کتاب 
دولتی برای تشــویق های افزایش جمعیتــی در اینده محقق 

شوند.
توضیح ضروری: ما نه تنها با شعار فرزندآوری مخالف نیستیم 
بلکه آنرا کار پســندیده ای هم می دانیم پس بیخود شلوغش 
نکنید و انگ نچســبانید اما برای عملی کردن این کار کامال 
فرهنگــی؛ روش فعلــی را -مانند تمامــی راهکارهای دیگر 
در زمینه های دیگر- دم دســت تریــن و بی فکرترین روش 

می دانیم.
دادن یارانه به خود فرزندان نه پدر و مادران

اعطای تســهیالت به پدران و مادران برای فرزندآوری حکم 
همان دادن یارانه را دارد به وارد کنندگان مواد اولیه که نتیجه 
یکی فرار مغز می شود و نتیجه دیگری قاچاق کاال... البته حاشا 
و کال از نسبت دادن پداران و مادارن به قاچاقچی ها ... در مثل 

جای مناقشه نیست.
ایــکاش یک متخصص بیکاری بیایــد و اثبات کند که ضرر 
قاچاق کاال از بحران فرار مغزها به مراتب کمتر اســت. مثال 
یکی از نشــانه های کمبود نخبه همین وضعیتی است که در 

آن دچاریم.
پس بیایید این همه تســهیالت و بسته های تشویقی را )مانند 
دادن یارانه به مصرف کننده ها( مستقیما به خود جوانان بدهید 
نه پدر و مادرانشــان. بگذارید یارانه ها را خود جوانان مدیریت 
کنند. اینکه از االن به فکر ۳۰ ســال دیگر و پیر شــدن سن 
جمعیت کشــور هستید بسیار هم خوب و نیکو اما لطفا اول به 
فکر این روزهای ما باشید و جلوی کلی مهاجرت سرمایه های 
مالی و انســانی را بگیرید. ایکاش مانند کرونا برای فرار مغزها 
هم دم به ســاعت کنتور بیندازید و بگویید در هر ساعت چند 
ایرانی با چقدر طال و فســفر از این کشور خارج می شود. بله؛ 
همین االن ... نه ۳۰ ســال دیگر! چرا نقــد را ول کرده اید و 
به نسیه چســبیده اید؟ ما آنقدر جلوی قاچاق چیان و قاچاق را 
نگرفتیم تا اینکه دســت آخر هزینه اش را مردم با گرانی دادند 
الاقل جلوی اینهمه فرار ومهاجــرت را بگیرید تا بعدها ملت 
مجبور نشــوند هزینــه اش را بدهند. البته با کســب اجازه از 
جماعتی که معتقدند همه باید جمــع کنندو بروند!خب قبول 
کنید کمی خنده دار اســت؛ مردم را بــاردار می کنیم بعد این 
فرزندان را با کلی سالم و صلوات بارشان می آوریم و در انتها 
که به لحاظ کماالت و جماالت بارورشان کردیم ناگهان دیگر 
باورشان نمی کنیم و تازه کلی چیز هم بارشان می کنیم آنقدر 
که بارشــان را ببندند و بروند! باز همان داستان جمع کردن و 
رفتن ....خب؛ همانطور که چشم دیدن کاالهای ارزان ایرانی 
در ســوپری های کشورهای اطراف را ندارید لطفا کمی هم به 
رگ غیرت تان بربخورد از اینهمه خرج و خروج نخبه از کشور 
جلوگیری کنید ... یا پاداش ها را قطع کنید و به جوانان فعلی 
بدهید یا جلوی فرارشــان را بگیرید! ایجاد ارتشی بدون سالح 

به درد یکی از فامیل های مونث پدری می خورد.

نگاه روز

الالیی نسِل ما
 صدای"جنگ" بود!

"جنگ"؛ چه کسی باماهیِت این واژه احساس خویشی می کند؟ 
نخستین گلوله ای که شلیک شد، تِن چه کسی را به لرزه درآورد؟ 
نان از منقار کدام پرنده فروافتاد وپرنده را درخاک وبا خاک کرد؟

حاال وهمین االن هنوز جنگ ســایه گستر انسان ترس زدهٔ این 
جهاِن خشماگین است.

همین االن، درست دراین لحظه که من این نوشتار را خط خطی 
می کنم وتو داری آن را می خوانی وشــاید هم بااکراه می خوانی، 
هزاران هزار انسان بی گناه به معناِی دقیِق کلمه، وحتی کودکان 

ونوزاداِن معصوم درخون خود می غلتند.
دراین وانفسا، فیلم ساز ونویسنده می ماند حیران، که آیا می توان با 

فیلم، داستان، التیام دهد این زخِم دهان گشوده را؟
آیا درمیان جنگ افروزان، کســی- کســانی هســتند که فیلم 
یاداســتان را ازدیده بگذاراند، تاشاید شبی- نیمه شبی، درخلوت 

وتنهایی اش، به آن بیندیشد، لحظه ای فقط؟
باری، این گونه است حکایِت"هنرمندی" که می کوشد جهان را 
از"جنگ" دورکند. می کوشد انسان را به انسانیت اش سوق دهد.

کوشش؟ نه قسم بخدا که از جان اش ذره ذره می کاهد ودر اثرش 
می ریزد، تا شــاید به قدِر خود که جایی دراین جهان را از آِن خود 
کرده اســت، بتواند"ج" جنــگ را از این واژه پاک کند، و "ن" 

برآن بیافزاید، تا پس ازآن بنویسند:" ننگ"!
تا شاید انســان دیگر هیچگاه نزدیِک جنگ نشود، که ناماش با 

"ننگ" گره نخورد.
برای نگارنده که در نخســتین روِز جنگ، و در جغرافیای مرزی 
دیده برجهان گشوده باشد، و از قضا، در همان عنفوان تولد، زخِم 
جنگ برشانه اش بنشیند، و الالیی اش صدای جنگ باشد، چگونه 

انتظار می رود با جنگ احساس خویشی کند؟
پس وقتی که پا به ســاحت هنر و ادبیــات نهادی، ازجانت مایه 
می گذاری تا آن چیزی را جان به کلمه و تصویر بدهی که بر آن 

اعتقاد و ایمان داشته باشی.
اعتقاد داشته باشی که زبان "هنر" مرز نمی شناسد. ایمان داشته 
باشــی که انسان "اشرف مخلوقات" است. پس ازآن دیگر مهم 
نیســت که "نابخردان" چگونه به اثرت نگاه می کنند. وقتی که 
تکلیفت را از همان نخست با خودت مشخص کرده باشی، اثرت 

که دیگر جای خود دارد؛ بخشی از وجود تو می شود.
مگر می توانی دســتت را از تنات جدا کنی؟ چشم ات را از حدقه 
بیرون بیاوری؟ اثرت هم می شــود پارهٔ تنات. اصأل اگر این گونه 
فیلم نســازی، یا این گونه ننویســی، دیگر خودت نیستی، واگر 
خودت نباشی، اثرت یکسره تملق و چاپلوسی و ادا درآوردن است.

وقتی خودت باشی هم، دشمنانی بر سر راهت می ایستند، و باکالم 
و قلمشان، تیر غیب می شوند نشسته برتن وجانت. اما چه باک؟ 
تو می کوشــی دل درگرو انسانی بدهی که زخِم جنگ تا به امروز 

او و کاشانه اش را گرفته است.
چه کســی گفته: "تاریخ را فاتحان می نویسند؟". فاتحان هرروز 
در گوشه ای از این جهان شــعله ای روشن می کنند. تاریخ را آن 

کسی می نویسد که با نگاه انسانی اش، آتشی را گلستان می کند.
کم نیستند چنین انسان های انسان دوستی که جهان را بی کینه 
خوش دارند. اما آن ها دور نگه داشــته شــده اند؛ آن جا، در پِس 
بی مهری ها و نامردمانی ها.مــن اما امید دارم، باز می گردند، باز 
می گردند روزی، یقین دارم. دیگر نشــانی از جنگ نمی ماند، تِن 
هیچ انسانی از شلیک گلوله به رعشه نمی افتد، نان هیچ پرنده ای 
از منقارش نمی افتد، چکمه های جنگ، به جای له کردن گل ها، 
خود گلــدان می شــوند.تفنگ؟ گلوله؟ مســخره ترین چیزهای 

جهانمان می شوند.

میکروفن جدیدی که صدای سازهای مختلف را جدا می کند

حبیب باوی ساجد
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
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