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سیاست

میراثگورباچف

 میخائیل گورباچف اولین رهبر حزب کمونیست و اتحاد 
جماهیر شــوروی بود که نیاز به اصالحات اقتصادی و 
سیاسی را برای نجات شــوروی حیاتی خواند و اگرچه 
تغییر ساختار یا پروسترویکای وی به ارتقای وضعیت و 
بهبود سوسیالیسم محدود می شد، اما اقدامات شجاعانه 
وی سرآغاز تحوالتی شد که در سال ۱۹۹۱ به فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی و سقوط قدرت بالمنازع حزب 
کمونیست و در ســال های بعد به تغییرات اقتصادی و 
سیاســی گسترده منجر شد.نهضت اصالحی روسیه در 
آخرین سال های حیات اتحاد جماهیر شوروی در یازدهم 
مارس ۱۹۸۵ هنگامی که میخائیل گورباچف به دبیرکلی 
حزب کمونیســت این کشور رسید آغاز شــد. بیزار از 
تحجر و عقب ماندگی و ســکون شوروی، او بالفاصله 
تالش های بی وقفه ای را برای اصالح نظام کمونیستی 
آغاز کرد. رهبری گورباچــف را می توان آغاز تحوالت 
سیاســی و اقتصادی اتحاد جماهیر شــوروی و سپس 
روسیه دانست اما ثبت زمانی برای پایان آن آسان نیست. 
به تعبیری شــاید زمان پایان روند اصالحات، حداقل با 
تعاریــف رایج و غربی آن را به ســال ۲۰۰۷ و ماه های 
آخر رهبری )ریاست جمهوری( والدیمیر پوتین نسبت 
داد که در دو دوره ریاست جمهوری وی برخی نهادهای 
دموکراتیک تازه تأســیس به حالت تعلیق درآمد، برخی 
فعالیت های اقتصادی و بنگاه های بزرگ مجدداً متمرکز 
شــد و اگر چه استبداد به شکل سابق احیا نشد، نفوذ و 

قدرت رهبران سیاسی افزایش یافت.
دو دهه اصالحات شــوروی و سپس روسیه سه رهبر 
سیاسی به خود دید: میخائیل گورباچف، بوریس یلتسین 
و والدیمیــر پوتین. نگــرش و توانایی های هر یک از 
آنان تاثیرات عمیق بر تحوالت این کشــور گذاشــت. 
رانت خواری گســترده مشــخصه و همزاد فروپاشی 
نظام کمونیســتی شوروی و اوایل دوره بعد از فروپاشی 
بود. گورباچف، به طور ناخواســته و با اصالحات کند و 
تدریجی، این ماشین رانت خواری را ساخت، زیرا مدیران 
بنگاه های دولتی که به طور همزمان تصمیم گیری های 
سیاسی را نیز در اختیار داشــتند، به غیر از آن رضایت 

نمی دادند.
هرچه زمان از تأسیس اولین دولت سوسیالیستی جهان 
می گذشت این واقعیت که اقتصاد سوسیالیستی بدیل و 
رقیب نظام بازار نیست بلکه عامل ناکارآمدی آن است 
آشــکارتر می شــد. آبل آگانبگیان، اقتصاددان برجسته 
روسی و مشاور اقتصادی میخائیل گورباچف، در کتابی 
که در گرماگرم اصالحات اقتصادی و سیاسی شوروی 
)پرسترویکا(، در اواخر دهه ۱۹۸۰، تحت عنوان »از جا 
کندن کوه ها، به سوی انقالب اقتصاد شوروی«، نوشت 
صراحتاً از ضرورت برقراری مکانیســم قیمت ها یعنی 
نظام بازار سخن گفت. به عقیده وی یکی از مهمترین 
جنبه های اصالحات از لحاظ اقتصادی مسأله تشکیل 
قیمت ها در بازار است که باید جایگزین قیمت های اداری 
و دستوری شــود و در ادامه تاکید می ورزد تا زمانی که 
این کار صورت نگیرد، بنگاه های تولیدی کارایی الزم را 
به دست نخواهند آورد. اقتصاددان شوروی، پرسترویکا، 
را نه اصالح، بلکه همچنان عنوان فرعی کتاب وی بر 
آن داللت دارد، از نظر وی تعیین قیمت از طریق برنامه 
ریزی متمرکز باید از میان برداشته شود و این وظیفه به 
عهده بازار گذاشته شــود. او در توجیه ضرورت انقالب 

اقتصادی می نویسد:
"در سیستم مدیریت متکی بر منطق اقتصادی، قیمت 
عامل اساســی اتخاذ تصمیم است: تولید کننده با توجه 
به مقدار تقاضا و ســوددهی تصمیــم می گیرد که چه 
کاالهایی را چه مقدار تولید کند. اما تقاضا و ســوددهی 
مستقیماً به قیمت کاالی مورد نظر بستگی دارد. اگر با 
توجه به قیمت، سودآوری کم باشد یا اصاًل وجود نداشته 
باشــد بنگاه اقدام به تولید نخواهد کرد. برعکس، اگر 
ســودآوری با توجه به قیمت زیاد باشد بنگاه تصمیم به 

تولید و افزودن به حجم آن خواهد گرفت.
 )آگانبگیان، ۳۹(

به این ترتیب اقتصاددان شــوروی می پذیرد که قیمت 
تعیین شده در بازار بار اطالعاتی مهمی دارد که مبنای 
تنظیم کننده زندگی اقتصادی انسانهاســت. تخصیص 
مطلوب منابع تنها با تکیه بر چنین اطالعاتی می تواند 
صورت پذیرد، البته به شــرط اینکه قیمت در سیستم 
بازار آزاد شــکل گرفته باشد، وگرنه قیمت دستوری یا 
اداری دارای چنین بار اطالعاتی نیست. به همین لحاظ 
او توصیه می کند که برای اصالح اقتصاد شوروی الزم 
است که سیســتم بازار آزاد برای تمامی کاالها اعم از 
مصرفی و سرمایه ای برقرار شود. از نظر وی آزادسازی 
قیمت هــا از قید و بنــد برنامه و دســتور تنها راه حل 
برگرداندن عقالنیت به نظام اقتصادی اســت. تجربه 
سوسیالیســم در شــوروی مصداقی از افراط در قیمت 

گذاری دستوری بود.

 نگاه روز
کنعانی:منتظردریافتپاسخآمریکاهستیم

گروه سیاســی: ســخنگوی وزارت خارجه جزئیاتی از تضمین درخواستی ایران از آمریکا در مذاکرات احیای برجام 
ارائه داد.ناصر کنعانی گفت: متعاقب دریافت پاســخ طرف آمریکایی از طریق هماهنگ کننده پاســخ خود را ارائه 
کردیم. پاسخ ما به لحاظ محتوا با دو هدف اساسی صورت گرفت یکی اینکه ما تالش کردیم از بندهای دریافتی از 
طریق هماهنگ کننده ابهام زدایی کنیم و تالش کردیم متن را شفاف کنیم و یک متن قوی تری ارائه کنیم. این 
امر با هدف پایدار کردن توافق احتمالی آتی صورت گرفت. به این معنا که در صورت شــکل گیری توافق از سوء 
تفسیرهای احتمالی آتی که می تواند روند اجرای توافق را با اخالل مواجه کند پیشگیری کنیم. سازنده عمل کرده 
و حرکتمان رو به جلو بود. همین انتظار را داریم طرف مقابل ســازنده عمل کند. وی افزود: مهم ترین بحث مورد 
نظر ما بحث تضمین هاست. اگر چارچوب تضمین محکم نباشد در هر زمانی ممکن است شاهد اتفاقات ناگوار در 
ارتباط با توافق باشیم. در مرحله قبل هم شاهد این رخداد بودیم. ایران یکجانبه به توافق عمل کرد دولت آمریکا 
خارج شد و عمل نکرد و طرف های اروپایی به تعهداتشان عمل نکردند و نتوانستند خسارات خروج آمریکا را جبران 
کنند. موضوع تضمین دو وجه دارد یک وجه آن تضمین لغو تحریم هاست به گونه ای که ایران از منافع اقتصادی 

برجام به صورت کامل بهره مند شود.

اخطار کتبی ایران به کشورهای میزبان ارتش آمریکا

تسنیم: سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در صفحه شخصی خود در روبیکا، پیام هشدار و اخطاری 
را از طریق وزارت امور خارجه به ارتش تروریست آمریکا، رژیم کودک کش صهیونیستی و کشورهای میزبان آن ها 
بابت اتصال منطقه مورد غصب رژیم صهیونیســتی و ارتش کودک کش آن به فرماندهی سنتکام، صادر کرد.متن 
این پیام بدین شرح است: در ماه های اخیر ارتش تروریست آمریکا تالش کرده جای خالی خود را که با عقب بردن 
ناوهای هواپیما بر، بالگرد بر و ناوشکن ها از خلیج فارس و دریای عمان به وجود آمده و موجب وحشت وابستگان 
او شده بود را با اتصال منطقه مورد غصب رژیم صهیونیستی و ارتش کودک کش آن به فرماندهی سنتکام، جبران 
کند.معنای این اقدام این اســت که از نگاه ما امکانات جاسوســی )و حتی عملیاتی( آمریکا و هم پیمان های او در 
اختیار رژیم غاصب صهیونیســتی نیز قرار خواهد گرفت و این موجب افزایش تهدید برای کشور عزیزمان خواهد 
شد.ما عالوه بر اعالم و اخطار کتبی و انتقال پیام از طریق وزارت امور خارجه به کشورهای میزبان ارتش آمریکا، با 
توسعه حضور و تعمیق گشت های هوایی و دریایی و تعمیق اشراف اطالعاتی و انجام رزمایش های گوناگون دریایی، 
موشــکی و پهپادی و ...، آمادگی و اخطار خود را اعالم کرده و می کنیم.توصیه دایمی و دوستانه ما به کشورهای 
همسایه، برادری و همکاری برای برقراری امنیت منطقه توسط کشورهای خودمان و عدم اتکا به بیگانگان است.

سفرپُربار

 ایران و روسیه حداقل در دو سال اخیر رفت 
و آمدها را در سطح باال ادامه می دهند و یک 
گشایش اساسی در روابط ایران و روسیه به 
وجود آمده اســت. قباًل در بخش اقتصادی 
با وجود ظرفیت های دو کشــور این موارد 
فعال نمی شــد که به دلیل مالحظه روسیه 
که بــه دنبال تحریم ها علیه ایران بود، این 
اتفاق کمتر رخ می داد. امروز خود روســیه 
تحریم شــده و آن مالحظات از بین رفته 
و توجه روســیه به افزایش ارتباط با ایران 
و البته چندین کشــور دیگر از جمله ترکیه، 
امارات، عربستان، مالزی، اندونزی و برخی 
کشورهای آفریقایی و آمریکای التین بوده 

و این روابط گسترش پیدا کرده است.
 ایران نیز در ســفرهای الوروف به تهران 
و امیرعبداللهیان به مسکو موضوعاتی مثل 
همکاری دو کشور برای دور زدن تحریم ها، 
طرح شــمال جنوب که هند را به روسیه و 
بازارهای شــرق اروپا وصل می کند، مطرح 
کرده اســت. به هر حال روسیه یک توجه 
ویژه نشان داده است در حالی که در گذشته 
ایــن طرح را به خوبی پیگیری نمی کرد. به 
ویژه بخش ریلی آن که از رشــت به آستارا 
پیش بینی شــده بود، مدت ها متوقف شد و 

امیدواریم در دوره جدید راه بیفتد.
یکــی از بحث هــای جدیــد این ســفر، 
میانجیگــری بیــن روســیه و اوکراین به 
درخواســت مکرون بــود. البتــه در اصل 
درخواســت مکرون از رئیس جمهور ما بوده 
است و از ایران درخواســت کرده به دلیل 
روابط خوبی که با روسیه دارد، بین روسیه و 

اوکراین میانجیگری کند.
 موضوعی که در نشســت خبری الوروف 
مطرح شــد و امیدوارم بهانه ای برای عقب 
افتادن برجام نباشد این بود که او خواست به 
کنایه بگوید طرف های اروپایی می خواستند 
با جنگ در اوکراین گروکشــی کنند. البته 
بعید می دانم ایــن بهانه ای برای اروپایی ها 
باشد زیرا الوروف اعالم کرد ما همه جوره 
موافق توافق هســتیم و از توافق استقبال 
می کنیم.به نظر می رسد مهم ترین موضوع 
امیر عبداللهیان در این دوره از گفت وگوها 
بــر موضوعــات همیشــگی مثل  عالوه 
همکاری شــمال جنوب، ریل رشت آستارا 
و توســعه اقتصادی، مســئله میانجیگری 
ایران بین روسیه و اوکراین بود که باید دید 
طرف اوکراینی چه واکنشی نشان می دهد 
و اصواًل طرف روســیه با طرح توقف شش 
ماهه جنگ بر سر میز مذاکره می آید یا خیر.

درباره زمزمه میانجیگری ایران بین روسیه 
و اوکراین هم من معتقدم برای شکل گیری 
هر توافق، بایــد دو طرف جنگ میانجی را 
قبول داشــته باشند، اما نمی دانم در شرایط 
حاضر روســیه و اوکراین به واسطه ایران 
جنگ را متوقف کنند یا خیر، شرایط خیلی 
شانس کمی را در این زمینه نشان می دهد 
اما اگر این اتفاق رخ دهد، اتفاق خوبی برای 
ایران است زیرا هر کشوری بتواند به صلح 
و امنیت دنیا کمک کند، در سطح بین المللی 
وجهه خوبی پیدا می کند.بــه هرحال بنده 
بعید می دانم این دیــدار امیرعبداللهیان در 
روســیه در روند مذاکرات تأثیر بگذارد. زیرا 
در کنفرانس مطبوعاتــی، الوروف صراحتًا 
گفت ما از این توافق اســتقبال می کنیم و 
هیچ مخالفتی با ایــن توافق ندارد، ضمن 
اینکه روســیه در این بحــث تعیین کننده 
نیست. مذاکرات دو طرف تعیین کننده دارد 

که ایران و آمریکا هستند.

حسنبهشتیپور
کارشناس مسائل بین الملل

 یادداشت

جوادمرشدی
روزنامه نگار

اما چون حس می کننــد وقتی می خواهند با 
آن موقعیت از یک دســتگاهی خارج شوند 
ممکن است شعارها و تبلیغات انتخاباتی شان 
به واقعیت نزدیک تر باشد یا به معنای دقیق تر 
از شعارهای بزرگ و بی مبنا فاصله کمتری 
خواهند داشت. این یک عارضه بزرگ است 
که معمــواًل در نوع انتخاباتــی که ما داریم 
وجود دارد، به خصوص در انتخابات مجلس و 

ریاست جمهوری.
zz  یعنی درانتخابات خبرگان و شوراها هم

این عارضه وجود داشته است؟
در این دو شاید کمتر این عارضه را احساس 
کنیــم. عارضه دومی کــه می توانیم در امر 
انتخابات و شــعارهای انتخاباتی به آن اشاره 
کنیم این اســت که وقتی کســی خودش را 
مطرح و با واکنش پیرامونی عرضه می کند، 
یک واکنش این است که می خواهد خودش 
را در برابر رقیــب نزد افکار عمومی موفق تر 
و با دست آوردهای بیشــتری مطرح کند و 
برای همین ســعی می کند شعارهای دهن 
پر کن بیشــتری بدهد و طبعاً در این قضیه 
خیلی توجــه نمی کند که اگر فردا به واقعیت 
بیرون دســت پیدا کرد آیا می تواند نسبت به 
این شــعارهای دهن پر کن پاسخگو باشد یا 
خیر. یک نکته دیگری هم که وجود دارد این 
اســت که اگر جامعه از دولت پیشین آسیب 
دیده باشــد و از تدابیر و سیاست های اجرایی 
و اقتصادی دولت پیشین دچار نگرانی بوده و 
گالیه مند باشند طبعاً این عنصری که خودش 
را در معرض انتخاب قرار داده شروع به موضع 
گیری و منفی بافی علیه دولت پیشین می کند 
و تمامی کاسه و کوزه ها را بر سر دولت قبلی 
می شکند که االن متاسفانه این اتفاق افتاده 
اســت، طبیعتاً اگر ما این جدول عارضه ها را 
در برابر چشــممان ترســیم کنیم علی رغم 
اینکه من شــخصاً نســبت به آقای رئیسی 
احترام ویژه ای قائل هستم و ایشان را انسان 
صادقی می بینم ولی فکر می کنم گرفتار تمام 

عوارضی شده است که به آن اشاره کردم.
zz بطور مصداقی اشاره می فرمایید؟

اولین عارضه این اســت که اینها شعارهایی 
دادند که از پشــتوانه علمی برخوردار نبوده و 
یک نهاد حزبی صحیــح یا نا صحیح بودن 
آن را بررســی و راستی آزمایی نکرده است. 
عارضه ثانویه هم که اشــاره کردم، نه تنها 
در رئیــس جمهور بلکه در الیه های پایین تر 
هم زســوخ زیادی کرده و کاســه و کوزه ها 
را سر دولت قبلی می شــکنند و متوجه این 
واقعیت نیستند که تخریب دولت قبلی، امتیاز 
و دســتاوردی در کارنامــه دولت جدید ثبت 
نمی کند و انتقادها و تخریب ها جای تحقق 

شعارها و وعده ها را نمی گیرد.
ارزیابی تان از کارنامه حوزه سیاست خارجی و 

روند احیای برجام چیست؟
خیر، در کلیت تدابیــر اجرایی دولت عرض 

می کنم اعم از سیاســت داخلی، سیاســت 
خارجی، مباحــث اقتصادی و اجتماعی. مگر 
اینکه وقتی دولت بــا یک واقعیتی رو به رو 
می شود، اساساً می گویند در عرصه سیاست، 
واقعیت کارگاه و آزمایشــگاه مهمی اســت 
که تمامی مدعیان ایــن عرصه را واقع بین 
و واقــع گرا می کند، اگر این دولت محترم از 
شــخص رئیس جمهور به اضافه الیه های 
بعدی مدیریت ایشــان و این دولت محترم 
با واقعیت هایی که بعد از یک ســال تصمیم 
بگیرد که رویکردهایش را از حالت شــعاری 
قبل از پیروزی و در دوره تبلیغات رها کند و 
مطابق با واقعیات و منویات روزگار خودمان 
تدبیــر کند امید اســت که در امــر برجام و 
سیاست خارجی ما همان راه گذشته را تعقیب 

کنند.
zz  محقق برای  دولت  این  معتقدید  پس 

شدن شعارهای حود، نیازمند احیای برجام 
است؟

بخشی از شعارهایشان را باید اعالم کنند که 
نادرست و بســیار رادیکال بودند و در نقطه 
مقابل تفاهــم و تعامل جهانــی الزم برای 
احیای برجام قرار داشتند، اکنون، این ها باید 
اعالم کنند، کلیه شــعارهایی که در دوران 
رقابت با تفکر اعتــدال دولت آقای روحانی 
دادیم در مغایرت تام و تمام با سیاســت های 
واقع بینانه ای است که اکنون در حوزه برجام 
تعقیــب می کنیم. دولت محتــرم فعلی اگر 
بخواهد در حوزه برجام به دســتاوردی برسد 
بایــد بپذیرند با آن ســنت دوره انتخابات و 
تبلیغات، دستاوردی در برجام برایشان حاصل 
نمی شود مگر اینکه مسیر سیاسی بین المللی 
دوره آقای روحانی را منطقاً تعقیب کنند و اگر 
به کف دســتاوردهای برجامی آقای روحانی 

برسند باید کالهشان را باال بیندازند.
zz  اطالع رسانی های برجامی دولت رئیسی

را کافی می دانید؟
دوره آقای روحانی خبرها و تحوالت مذاکرات 
برجامی، اطالع رســانی می شــد و باوجود 
اینکه بخشــی از اطالع رســانی ها به بهانه 
حمله منتقدان تبدیل می شــد اما باز دولت 
به شــفافیت در اطالی رسانی تا حدممکن 
و منطقی پایبند بود. از ســوی دیگر، رقبای 
آقای روحانی نیز از طریق تریبون مجلس و 
رسانه های تحت کنترل و گاهی تریبون های 
غیررســمی، جزئی ترین محتوای مذاکرات و 
توافق ها را عمومــی می کردند اما در دولت 
آقای رئیســی، نه فقط خــود دولت اطالع 
رسانی نمی کند بلکه فرآیند انتقال خبرهای 
برجامی از تریبون های رســمی و رسانه ای 
هم دچار اخالل شــده و نمایندگان مجلس 
هم بارها و بارهــا از دولت بابت عدم انتقال 
اطالعــات برجامی به آنــان، انتقادهای تند 
کرده اند و براین اساس، حتی اگر بخواهند هم 
نمی توانند منبع اطالع رسانی برجامی شوند.

zz  رسانی اطالع  در  ناشفافیت  این  علت 
برجامی چیست؟

به نظر من بخشــی از آن غلط نیست، یعنی 
من شــخصاً فکر می کنم این غلط است که 
ما جزئی ترین گفت و گوها را در فرایند یک 
جریانی که آن را تعقیب می کنیم بازگو کنیم 
چون جامعه تــوان و تحمل زد و خوردهای 

سیاسی بین المللی را ندارد.
االن اقتصاد کشــور و معیشــت مــردم به 
خبرهای رسمی و غیررســمی برجامی گره 
خورده و خبرهای مثبت و منفی منتشر شده، 
قیمت دالر یا شــاخص های بورس و سپس 

کاالها را تحت تأثیر قرار می دهد ...
االن جامعه ما در لحظه نگران آینده خودش 
و فرزندانش اســت ولی در امر سیاســت و 
دیپلماسی و گفت و گوهای جهانی، حکومت 
باید جامعه را نســبت به یک هدفی امیدوار 
کند و در فرایند رســیدن به آن هدف تالش 
کنــد نتیجه مثبت را بــه جامعه منتقل کند، 
شخصاً اینکه ما همواره روان جامعه را دچار 
نا آرامی کنیم نمی پسندم ولی آنچه که االن 
دولت دارد به آن عمل می کند مبتنی بر این 
رویکرد نیست، بلکه ناشی از این است که در 
روند مذاکراتشان توفیقات چندانی به دست 
نیاوردند و نتوانســتند منویاتــی که پیش از 
انتخابات مطرح می کردند در طرف خارجی به 
نتیجه برسانند. لذا خود به خود در الک روحیه 
محافظه کاری پیش رفتند و جامعه را از آن 
چه که می گذرد مطلع نمی کنند.البته سیاست 
آنها این اســت که اگر دچــار بحران و بن 
بست احتمالی شــدند یکجوری روان جامعه 
را نسبت به شعارهای گذشته شان آرام کنند 
و بگویند این دستاوردی بوده که در گذشته 
مطرح کردیــم و درواقع رویکــرد انفعالیدر 
رابطه با افکار عمومی دارند، ســکوت خبری 
را در دســتورکار قرار داده اند و اطالع رسانی 
برجامی نمی کننــد و برای همین جامعه هم 
اطالعات رسمی از روند و محتوای مذاکرات 
ندارد. تفکراتی کــه قباًل در کوره آتش زدن 
برجام می دمیدند و از حامیان رئیسی بودند و 
هســتند و تاکید داشتند ما باید با جهان گارد 
داشته باشیم، چه اشــکالی دارد که بیایند و 
بگویند، رویکرد قبلی ما راه به جایی نمی برد. 
این ها نگران بازتاب های اعتراف خود نباشند 
زیــرا در مســائل ملی هماننــد برجام، خط 
کشــی های جناحی و حزبی حاکم نیســت 
و به دلیــل اهمیت موضــوع، طبیعتاً، همه 
موضع واحد و هم افــزا دارند.، به خصوص 
که ما می توانیم استحضار کنیم که برخی از 
موضوعات و پروژه های سیاسی کشور فراتر 
از نظریه پردازهای حزبی اســت و گروه های 
سیاســی می توانند به برخــی از موضوعات 
مهم و بزرگ در کشور به خصوص در مورد 
سیاســت خارجی و دیپلماتیک موضع واحد 

داشته باشند.

گروه سیاســی: بیش از پانزده ماه از زمان 
ســیزدهم  جمهوری  ریاســت  انتخابات 
می گذرد، انتخاباتی که خروجی آن ابراهیم 
رئیســی با ۱۷ میلیون رأی بــود. اگر چه 
اصولگرایــان این دوره نیز همانند ســال 
۹۶ از رئیسی حمایت کردند اما وی نامزد 
حزب خاصی نبود و شــاید هم به همین 
دلیل بود کــه وعده هایــی داد که برای 
احقاق آنها راهی سخت دشوار را درپیش 
دارد. وعده هایــی که به نظر می رســد به 
ثمر رسیدن آن ها بدون احیای برجام کار 
را برای دولت ســیزدهم و شخص رئیسی 
سخت تر خواهد کرد. محمد عطریانفر در 
این باره می گوید »عمده ترین قیاسی که 
در عرصه انتخابات در ساحت ملی به همه 
نامزدهای انتخاباتی ما بــر می گردد این 
است که افراد دچار یک فاصله عمیقی بین 
شعارهایی که داده اند و مسئولیتی که پیدا 
می کنند می شوند.« گفت و گو با این فعال 

سیاسی اصالح طلب را بخوانید:
وعده های روسای جمهوری را قبل و بعد از 

انتخابات چگونه ارزیابی می کنید؟
واقعیــت این اســت کــه در رقابت های 
انتخاباتی مــا دچار دو عارضه هســتیم، 
مهم ترین عارضه رقابت های انتخاباتی ما 
این است که رقابت انتخاباتی در چارچوب 
رقابت های حزبی نیست و در صورتی که 
کاندیداهای ریاســت جمهــوری در خود 
اندک صالحیتــی بیابند، خود را به عنوان 
نامزد مستقل مطرح و در معرض انتخاب 
قرار می دهد. طبعاً چنین کســانی اگر به 
قدرت برســند در یک جو ســنگین بین 
مســئولیتی که پیدا می کنند و شعارهایی 
که داده اند قــرار می گیرند. این جو بزرگ 
و ضربه عمیقی که ایجاد می شــود طبیعتًا 
می تواند مسئولی را که به موقعیت ریاست 
جمهوری منصوب شــده دچار یک نقطه 
توقــف و آســیب پذیری ســنگین کند. 
عمده ترین قیاسی که در عرصه انتخابات 
در ساحت ملی به همه نامزدهای انتخاباتی 
ما بر می گردد این است که افراد دچار یک 
فاصله عمیقی بین شعارهایی که داده اند و 

مسئولیتی که پیدا می کنند می شوند.
امر سیاســت، امــری متکی بــر عرصه 
ممکنــات و واقعیت کف زمین اســت و 
این گپ آنها را زمیــن گیر می کند، البته 
اســتثنا هم دارد، یعنی کسانی هستند که 
واجد صالحیت هــای کافی برای نامزدی 
انتخابات هستند ولی از پشتوانه های حزبی 

برخوردار نیستند 

 در گفت وگو با محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصالح طلب 
بررسی شد

راه دشوار رییسی

دکترموسیغنینژاد
 اقتصاددان



کدام کشور سریع ترین رشد اقتصادی جهان در ۲۰۲۲ را ثبت خواهد کرد؟

ایسنا: عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ با پیشی گرفتن از غول های آسیایی مانند چین، هند و سایر 
اقتصادهای در حال مبارزه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، در آستانه تبدیل شدن به سریع ترین 
اقتصاد در حال رشــد است.گزارش منتشر شــده در Economist Intelligence حاکی از این است 
که انتظار می رود تولید ناخالص داخلی عربســتان در سال جاری به ۷.۵ درصد برسد که سریع ترین 
نرخ رشد آن از سال ۲۰۱۱ است.در این گزارش آمده است که رشد اقتصادی عربستان عمدتًا ناشی 
از افزایــش قیمت انرژی، افزایش تولید نفت و گاز، ســرمایه گذاری در مقیاس بزرگ در بخش های 
انرژی و غیرانرژی و اجرای موفقیت آمیز برنامه گســترده واکسیناســیون کووید-۱۹ است.در ادامه 
این بیانیه آمده اســت که رشــد تولید ناخالص داخلی عربستان ســعودی در سال ۲۰۲۳ نزدیک به 
پنج درصد خواهد بود، قبل از اینکه بین ســال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ به رشد قابل قبولی در حدود سه 

درصد کاهش یابد.
تراز حســاب جاری عربستان سعودی در ســال ۲۰۲۲ احتمااًل شاهد مازاد حدود ۱۶۳ میلیارد دالری 

خواهد بود که نسبت به ۴۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

هنوز خبری از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران نیست

ایلنا: فرامرز توفیقی )از نمایندگان کارگری دستمزد( گفت: کارگران شش ماه است در انتظار ابالغ حق مسکن 
قانونی هســتند؛ شــورایعالی کار در اســفندماه حق مســکن را از ابتدای سال ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده اما 

هنوز خبری از اجرای قانون نیست.
او تاکید می کند: دولت نمی تواند قوانین مزدی را زیر پا بگذارد؛ سابقه نداشته حق مسکن مصوب شورایعالی 
کار که با امضای وزرای دولت مصوب شده، اجرایی نشود؛ اولین بار است که می بینیم دولت به امضای وزرای 
خود پایبند نیســت.به گفته وی، کســر صد هزار تومان از مبلغ حق مســکن، اولین قدم در جهت زیر پا گذاشتن 
حقوق مزدی کارگران مشــمول قانون کار اســت گویا قصد دارند تمام ضوابط و بایدهای مزدی را به نفع خود 

تغییر دهند.
نماینده کارگران در کمیته دســتمزد می گوید: در حالیکه انتظار داریم ترمیم مزد کارگران در دســتور کار قرار 
بگیرد، بی اعتنایی به قانون پذیرفتنی نیست؛ توقع داریم قبل از نیمٔه شهریور دولت ابالغیٔه اجرایی حق مسکن 
۶۵۰ هزار تومانی را صادر کند تا کارفرمایان این ماه به کارگران مزد قانونی را بپردازند؛ مشــخص نیســت چرا 
بدون هیچ گونه توضیحی دولت از اجرای قانون اســتنکاف می ورزد آنهم در شــرایطی که وضعیت معیشــت 
کارگران به شدت بحرانی ست و دولت قصد دارد مزد کارمندان و بازنشستگان خود را در شهریور ترمیم کند.

او تاکید می کند: باید ابالغ حق مسکن قانونی صادر شود و همچنین مابه التفاوت پنج ماه اول سال به حساب 
کارگران واریز گردد.
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اقتصاد

آلبرت بغزیان در گفت وگو با »تدبیر تازه« تشریح کرد

تحویــل می گیرند. اینگونه پول توســط دولت 
پرداخت می شــود و عماًل اینطور افزایش قیمتی 
که این کاالها پیدا می کنند و قدرت خرید یارانه 
نقدی کم می شــد، حفظ می شــود. از این جهت 
خوب اســت که کاالبرگ جای پرداخت نقدی 

قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بحث اینکه چقدر می تواند نیازهای 
مردم را تأمین کند و قرار است تا چه زمانی ادامه 
یابد هنوز مشــخص نیست. یعنی اگر قرار است 

از نــان و کاالهای ســاده 
تشکیل شود آیا قیمت ها رها 
می شــود یعنی دولت قیمت 
مــرغ و تخم مرغ را مدیریت 
نمی کند؟ محصوالت بعدی 
همچون کیک و بیسکویت 
و غیــره هم رها می شــود و 
ممکن است تورمی را تجربه 
کنیم ناشــی از رهاســازی 
دولت اســت. این موضوع 
نگــران کننده اســت و در 
کنترل قیمت ها دولت موفق 
خواهد بود یا خیر جای سؤال 

دارد وباید در آینده دید.
این اســتاد دانشگاه تصریح 
کرد: در حال حاضر با کوپنی 
شدن موافق نیستیم ولی در 
شرایطی که دولت از کنترل 

قیمت هــا عاجز مانده تنهــا چیزی که می تواند 
قدرت خرید کاالهای اساسی را حفظ کند بحث 
کاالبرگ یا همان کوپن است که بجای پول کاال 
را عرضه کند. این نکته را نیز اشاره کنم کاالبرگ 
درشــان ایرانی نیست که منتظر اعالم گوشت و 

نان و برنج و غیره باشیم.
بغزیان با اشاره به اینکه سیستم کاالبرگ نیاز به 
نظارت دقیق و قوی دارد گفت:: تجربه کوپن را 
در زمان جنگ داشتیم. در آن زمان قیمت ها تغییر 
زیــادی نداشــت بلکه 
کاال در بازار نبود ولی در 
حال حاضر کاال در بازار 
زیاد است ولی قیمت ها 
از  هــدف  باالســت. 
سیستم توزیع این است 
کــه بتواند قدرت خرید 
کاال را حفظ کند که آن 
هم با استفاده از یارانه ای 
کــه به افراد می دهد در 
حالیکــه در زمان جنگ 
این مســئله نبــود. در 
نتیجه چاره ای جز ارائه 
کاال بــرگ در بــازار 
نیســت. یک راه حل و 
می شود  تلقی  ُمسکنی 
ولی اگر ادامه دار باشــد 
نشــان می دهد برنامه 

رفاهی دولت ها در این قســمت وجود ندارد و هر 
چه زودتر این مسئله برداشته شود بهتر است.

این تحلیلگر اقتصادی در خصوص مشــکالت 
ارائه کاالبرگ گفت: ظاهراً زیرســاخت عرضه 
کاالبرگ محیا است فلذا خود کاال باید به موقع 
تأمین شــود. آن زمان دفترچه بود و االن کارت 
یا کدملی است. نیازی به حمل چیزی نیست پس 
کاالبرگ زیرســاخت خود را دارد. اینکه سیستم 
توزیعــی بیایــد و ایــن را توزیع کنــد و مردم از 
فروشــگاه های خاص این را دریافت کنند نیرو و 
انرژی از دولت می گیرد. اینطور نیســت که مثل 
االن مــاه به ماه پولی را واریز کنند و مردم خرید 
کنند، االن به جای پول قرار است کاالها توزیع 
شــود و مردم تحویل بگیرنــد. اینجا اگر خوب 
مدیریت نشود منجر به سواستفاده از این سیستم 
توزیع و قطع شــدن ســهمیه ها و کمبود کاالها 

می شود.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: منطقًا نباید 
کاالبرگ عمر زیادی داشته باشد. قرار بود یارانه 
نقــدی را بعــد از مدتی حذف کنیم ولی دولت ها 
عاجز از حفظ این قدرت خرید ماندند. اگر کاالیی 
باشد تأمین آن توسط دولت می ماند که عده ای 
باید این را تهیه و توزیع کنند. عده ای باید نظارت 
کنند که ســهمیه ها به موقع داده شــود و باید به 
درســتی توزیع شــود که از دولت انرژی زیادی 
می گیــرد ولی امیــدوارم هر چه زودتر اقتصاد ما 

درمان شود که نیازی به این توزیع نباشد.

طی ماه های اخیر از سوی مسئولین صحبت 
های بســیاری پیرامــون کاالبرگ و روند 
اجرایی شــدن آن شده اســت بطوریکه در 
آخریــن ســخنان مســئولین رونمایی از 
کاالبرگ به زودی در اقتصاد کشــور اتفاق 
خواهــد افتاد. در همین رابطه یک تحلیلگر 
اقتصادی براین باور اســت: در شرایطی که 
دولــت از کنترل قیمت هــا عاجز مانده تنها 
چیزی که می توانــد قدرت خرید کاالهای 
اساسی را حفظ کند بحث کاالبرگ یا همان 
کوپن اســت که بجــای پول کاال را عرضه 
کنــد. این نکته را نیز اشــاره کنم کاالبرگ 
درشان ایرانی نیست که منتظر اعالم گوشت 

و نان و برنج و غیره باشیم.
آلبرت بغزیــان تحلیلگر اقتصادی در گفت 
وگــو با »تدبیر تازه«، درباه عرضه کاالبرگ 
در بازار گفت: قرار اســت یارانه نقدی تبدیل 

به کاالبرگ شود. 
خوبی کاالبرگ این اســت که شما با قیمت 
آن کار ندارید. قیمت برنج، گوشــت و تخم 
مرغ و غیره اعالم می شــود و افرادی آن را 

سمیهتقیخانی
روزنامه نگار

اقتصاد کوپنی؛ خوب یا بد؟!

وارداتمسافریگوشیازعراق
ممنوعشد

ایســنا: گمرک ایران اعالم کرد: بر اساس ابالغ معاون 
پیشگیری ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
همچنین بر اساس مصوبات کارگروه رجیستری وزارت 
صمت و ابالغ معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور و 
رئیس ســتاد مرکزی اربعین، ثبت و رجیستری گوشی 
تلفن همراه مســافرین، ورودی از مبادی کشور عراق 
اعــم از مرزهای زمینی و هوایی طــی بازه زمانی ۱۰ 
تا ۳۱ شــهریور ممنوع است.بر این اساس بر این نکته 
تاکید شــده اســت که در مبادی ورودی و خروجی از 
ثبت اطالعات گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی در 
ســامانه های مربوطه در این بازه زمانی از کشور مزبور 
خودداری شــود. در این راســتا، سید روح اله لطیفی - 
ســخنگوی گمرک - نیز به همین نکته اشاره کرد و 
گفت: این مصوبات موقــت و صرفاً در خصوص مبدأ 

عراق بوده و فقط تا پایان شهریور اجرا خواهد شد.

مرغگرانشد

خبرآنالین: بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی در 
هفته سوم شهریورماه حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر 
کاالها نسبت به هفته گذشته است ضمن اینکه قیمت 
مرغ در این هفته افزایش یافته اســت.بر این اســاس 
قیمت مــرغ در برخی از نقاط تهران از ۶۰ هزار تومان 
عبور کرده اســت این در حالی است که هفته گذشته 

قیمت این کاال ۴۸ هزار تومان در هر کیلوگرم بود.

هنوزخبریازحقمسکن۶۵۰هزار
تومانیکارگراننیست

ایلنا: فرامرز توفیقی )از نمایندگان کارگری دســتمزد( 
گفت: کارگران شــش ماه اســت در انتظار ابالغ حق 
مسکن قانونی هستند؛ شورایعالی کار در اسفندماه حق 
مسکن را از ابتدای سال ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده 

اما هنوز خبری از اجرای قانون نیست.
او تاکید می کند: دولت نمی تواند قوانین مزدی را زیر پا 
بگذارد؛ سابقه نداشته حق مسکن مصوب شورایعالی کار 
که با امضای وزرای دولت مصوب شده، اجرایی نشود؛ 
اولین بار است که می بینیم دولت به امضای وزرای خود 
پایبند نیست.به گفته وی، کسر صد هزار تومان از مبلغ 
حق مسکن، اولین قدم در جهت زیر پا گذاشتن حقوق 
مزدی کارگران مشمول قانون کار است گویا قصد دارند 
تمام ضوابط و بایدهای مزدی را به نفع خود تغییر دهند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد می گوید: در حالیکه 
انتظــار داریم ترمیم مزد کارگران در دســتور کار قرار 
بگیرد، بی اعتنایی به قانون پذیرفتنی نیست؛ توقع داریم 
قبل از نیمه شهریور دولت ابالغیه اجرایی حق مسکن 
۶۵۰ هزار تومانی را صــادر کند تا کارفرمایان این ماه 
به کارگران مزد قانونی را بپردازند؛ مشــخص نیســت 
چرا بدون هیچ گونــه توضیحی دولت از اجرای قانون 
استنکاف می ورزد آنهم در شرایطی که وضعیت معیشت 
کارگران به شــدت بحرانی ست و دولت قصد دارد مزد 
کارمندان و بازنشستگان خود را در شهریور ترمیم کند.

او تاکید می کند: باید ابالغ حق مســکن قانونی صادر 
شود و همچنین مابه التفاوت پنج ماه اول سال به حساب 

کارگران واریز گردد.

تبقیمتهایجهانیباالگرفت

فارس: دیروز نیــز در بازارهای جهانــی قیمت انواع 
محصوالت اساسی به رشد روزهای گذشته ادامه دادند 
به طوری که گندم رشــد ۱۷ دالر در یک روز را ثبت 
کرد.قیمت گندم هم با ۱۶.۷۵ دالر در هر بوشــل رشد 
قیمت داشــت و ذرت که به عنوان خوراک دام استفاده 
می شــود نیز با ۷.۷۵ دالر در هر بوشل رشد قیمت را 
تجربه کرد.در بازارهای جهانی سایر محصوالت اساسی 
هم رشد قیمت داشتند به طوری که سویا ۲۵.۷۵ دالر 
افزایــش قیمت را ثبت کرد و گیاه روغنی کانوال هم ۵ 
دالر رشــد قیمت داشــت. قهوه رشد عجیبی داشت و 
۴۸ دالر باال رفت، شــکر هم از قافله افزایش قیمت ها 
عقب نماند و ۱۶ سنت رشد قیمت داشت.در گروه دامی 
نیز دام زنده ۱.۷۵ دالر و دام پرواری ۶۰ ســنت با رشد 
قیمت مواجه شد. افزایش قیمت در بازارهای جهانی با 
شیوع ویروس کرونا در بهمن ۹۸ سرعت گرفت و پس 
از جنگ روســیه و اوکراین شتاب رشد قیمت ها بیشتر 
شد.این دو کشــور در مجموع ۳۰ درصد غالت جهان 
را تأمین می کنند و جنگ بین این دو کشــور صادرات 
از بنادر دریای ســیاه را مختل کرده اســت، اگرچه ماه 
گذشــته با توافق بین این دو کشور در حضور نماینده 
سازمان ملل متحد و نیز میانجیگری ترکیه صادرات تا 
حدودی ادامه دارد اما هنوز نتوانســته قیمت را در بازار 
متعادل کند.جنگ بین روسیه و اوکراین عالوه بر اینکه 
بر عرضه مواد غذایی تأثیر منفی گذاشته، شوک حاصل 
از آن کشورها را به ذخیره سازی بیش از اندازه کاالهای 

اساسی ترغیب کرده است.

رویداد هفته

آمارتورم؛
واقعییاغیرواقعی؟

اختالفات مطرح شده میان مسئوالن دو دولت دوازدهم 
و ســیزدهم درباره نرخ تورم در دولت گذشته و کاهش 
نرخ تورم در یک سال عمر دولت فعلی، دو بُعد دارد که 
یکی از این ابعاد بحث اعتماد است. مردم معیاری برای 
ارزیابی و صحت سنجی اظهارات مسئوالن ندارند. اگر 
بپذیریم که این افراد چه مســئوالن دولتی قبلی و چه 
دولت فعلی، کارگزاران جمهوری اسالمی ایران هستند 
بنابراین نباید انتظار شــنیدن حرف نادرست از این افراد 
را داشته باشــیم چراکه اساس کار مسئول مسلمان در 
این نظام صداقت و راستگویی است اما هر کدام مدعی 

هستند که گفته های طرف مقابل درست نیست.
اما باید توجه داشته باشیم وقتی به عنوان یک شهروند 
به بازار اقالم مصرفی نگاه می کنیم، متوجه افزایش نرخ 
تورم می شــویم و در این مدت هم کاهشی در قیمت ها 
دیده نشده است. شاید مسئوالن نیازی به حضور در بازار 
برای خرید و تهیه مواد ضروری نداشته باشند اما مردم 
درگیــر خرید روزانه هســتند و از تغییر قیمت ها اطالع 
دارند و می دانیم که قیمت ها حداقل تا دو برابر افزایش 
پیــدا کرده اند بنابراین می بینیم که به طور مشــخص 

درباره کنترل نرخ تورم درست نمی گویند.
کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم درست 
نیســت، واقعیت این است که نمی دانیم آمار دستکاری 
می شود یا خیر؛ اما مردم به خوبی متوجه تغییرات قیمت 
و هزینه سبد خانوار می شوند از این رو ادعای کاهش ۲۰ 

درصدی تورم درست نیست.
در این بازه زمانی که دولت مدعی است تورم را کاهش 
داده تنها قیمت چند اقالم مصالح ساختمانی کم شده که 
در همان گروه مصالح ساختمانی هم این کاهش قیمت 
مشمول تمام اقالم نمی شــود و نمی توان این کاهش 

قیمت را به تمام کاالها تعمیم داد.
درباره ادعای دولت ســیزدهم مبنی بر دستکاری نرخ 
تورم در دولت گذشته بنده معتقدم آنچه مشخص است 
این اســت که برای محاســبه نرخ تورم، شاخص های 
مشخص و یکســانی وجود دارد که در طول این مدت 
هــم مرکز آمار این شــاخص ها را تغییر نداده اســت. 
البته می دانیم هر دولت که بر ســر کار می آید تا مدتی 
مقصر تمام مشــکالت را دولت گذشته اعالم می کند 
و ایــن روش تا مدتی کاربــرد دارد. اما مدتی بعد از آن 
دولت هــا مردم را با اجرا و تحقــق وعده هایی در آینده 
نزدیک و دور سرگرم می کنند و تا موعد اجرای وعده ها 
هم که برســد، دوره و عمر دولت آنها به پایان رسیده 
اســت. در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی وقتی 
درخواست وام ۴۰ میلیون دالری از صندوق بین المللی 
پول داده شــد، این نهاد بین المللی کارشناسان خود را 
از جملــه »ویتو تانزی« -اقتصاددان برجســته -برای 
ارزیابی اقتصاد ایران برای امکان بازپرداخت این وام به 
کشورمان اعزام کرد و یکی از موارد مورد محاسبه نرخ 
تورم بود. با محاسبه حساب های ملی ایران اعالم کردند 
که حســاب های ایران -البته با نقایصی- بســیار قابل 
اعتماد اســت.از همان زمان توصیه های صندوق برای 
رفع نقایص مرتبط با آمار شاخص های اقتصادی به کار 
رفته شده و آمارهای ارائه شده بر اساس استانداردهای 
تعریف شده بین المللی ارزیابی شده بنابراین شاخص های 
مورد اســتفاده برای تعیین نرخ تورم براساس تعاریف و 

استانداردهای بین المللی است. 
البته همواره در ارائه آمار اختالفاتی هم بین بانک مرکزی 
و مرکز آمار وجود دارد اما متولی ارائه آمار در کشورمان 
مرکز آمار اســت و علت متفاوت بودن آمار مرکز آمار و 
بانک مرکزی این اســت که مرکز آمار اطالعات خام را 
با الگوها و اســتانداردهای بین المللی تطابق و پاالیش 
می دهد اما بانک مرکزی ایــن اطالعات را به صورت 
خام منتشــر می کند. دو نهاد بنیاد هریتیج و بنیاد فریزر 
اطالعات اقتصادی تمام دنیا را مستقل از دولت ها تهیه 
می کنند و آمار درست و قابل استناد اقتصادی کشورها 
را در اختیار دارند و می توان به آمار ایران درباره تورم به 

اطالعات این دو بنیاد مراجعه کرد.

 نگاه روز

مرتضیسامتی
 کارشناس اقتصادی

گروه اقتصادی: بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، 
نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در مردادماه امســال به 
۰.۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که 
این رقم در تیر ماه امسال ۲.۵ درصد و در مرداد ماه 
سال گذشته ۲.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه ۰.۲ 
درصدی تولید مرداد ۱۴۰۱ در کنار تورم ۰.۲ درصدی 
تولیدکننده بهمن ۱۴۰۰، کمترین رقم از اردیبهشت 

ماه ۹۹ به این سو بوده است.
نکته دیگر در تورم ماهانه تولیدکننده، افت محسوس 
و پیوسته تورم ماهانه از ۸.۵ درصد در اردیبهشت ماه 
سال جاری به ۰.۲ درصد در مردادماه بود. آمارهای 
بانک مرکزی نشان می دهد حذف رانت ارز ترجیحی 
و عادالنه ســازی یارانه ها در اردیبهشــت ماه سال 
جــاری تــورم ماهانه را به ۸.۵ درصد افزایش داد. اما 
پس از آن تورم ماهانه در یک مســیر نزولی پیوســته 
به ۴.۳ درصد در خرداد، ۲.۵ درصد در تیر و ۰.۲ درصد 

در مردادماه امسال کاهش یافت.
شــاید جالب ترین نکته آمار تورم ماهانه تولیدکننده، 
رکوردهای عجیب دولت قبل در ســال ۹۹ باشــد. با 
اینکه دولت ســیزدهم در اردیبهشت ماه امسال، ارز 
۴۲۰۰ تومانــی را حذف کرد، اثر تورمی آن به مراتب 
کمتر از رکوردهای تورم ماهانه دولت قبل در ســال 

۹۹ بود.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد تورم ماهانه در 

سال ۹۹ که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اجرا می شد 
در تیرماه به ۱۱.۹ درصد، در مردادماه ۹.۱ و در مهرماه 
همان ســال به ۱۰.۶ درصد و درصد بوده است. این 
در حالی اســت که در دولت ســیزدهم با حذف رانت 
ارز ترجیحــی تورم تنها به ۸.۵ درصد افزایش یافت 
و البتــه مــا به ازای این تورم، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار 

تومانی به حساب مردم واریز شد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه 
تولیدکننده در مردادماه به ۳۵.۸ درصد کاهش یافته 
است.شــاخص تورم نقطه به نقطــه تولیدکننده در 
دولت سیزدهم به میزان قابل توجهی کاهش داشته 
به طوری که این شــاخص از رقم بی ســابقه ۱۰۱.۳ 

درصد در اردیبهشت سال گذشته به ۳۵.۸ درصد در 
مردادماه امسال کاهش یافته است.

افت تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به حدود یک سوم 
رکــورد تاریخی خود در پایان دولت گذشــته، تأثیر 
چشــمگیر سیاست های اصالحی دولت سیزدهم در 
یــک ســال اخیــر را به وضــوح نشــان می دهد. 
سیاســت هایی که در ابتدا از خود دولت و از طریق 
حل بحران کسری بودجه در سال گذشته آغاز شد.

zz نصف شدن تورم ساالنه تولیدکننده
عالوه بر تورم نقطه به نقطه، تورم ساالنه تولیدکننده 
هــم در ماه هــای پایانی دولت گذشــته بــه ارقام 
بی سابقه ای رسید. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ 
تورم ســاالنه تولیدکننده در شهریور سال گذشته از 
مرز ۸۰ درصد هم عبور کرد و به باالترین رقم خود 
در تاریــخ پس از انقالب رســید. ایــن یعنی دولت 
ســیزدهم میــراث دار بزرگ ترین بحران تورمی در 
بخش تولیدکننده در تاریخ پس از انقالب بوده است.

بــا توجــه به تأخیــر چندین ماهه اثرگــذاری تورم 
تولیدکننده بر معیشــت مردم، به اوج رســیدن تورم 
تولیدکننده در ماه پایانی دولت قبل، میراث شــومی 
بــود که اثــر آن در ماه های پس از پایان دولت قبل 
باقی ماند. اثری که اکنون بانیان همان تورم ازجمله 
عبدالناصر همتی، دولت سیزدهم را مقصر آن وانمود 

می کنند.

 اُفِت تورم
تورم نقطه ای تولیدکننده در دولت سیزدهم یک سوم شد

منطقــاًنبایــدکاالبــرگعمــرزیادی
داشــتهباشــد.قراربودیارانهنقدی
رابعــدازمدتــیحــذفکنیــمولــی
دولتهــاعاجــزازحفــظاینقدرت
خریــدماندنــد.اگــرکاالیــیباشــد
تأمینآنتوسطدولتمیماندکه
عــدهایبایــدایــنراتهیــهوتوزیــع

کنند.



دکتریپردیسخودگرداندانشگاهتهران؛
۱۵۱میلیونتومان

دانشگاههایدولتیامانجومی

گروه اجتماعی: شهریورماه که از راه می رسد، دانشگاه های دولتی 
آماده میزبانی از دانشجویان ورودی جدید و قدیم می شوند. اما 
این میزبانی برای دانشجویان پذیرفته شده در دوره های مازاد بر 
ظرفیت روزانه، چندان هم رایگان نیست و گاه تا ۱۵۱ میلیون 
تومــان هم هزینه به دنبال دارد!با توجه به اعالم نتیجه نهایی 
کنکور کارشناسی ارشــد و دکتری ۱۴۰۱، هیأت امنای برخی 
از دانشگاه های دولتی جدول شهریه مهرماه امسال را مصوب 
کردند. جدولی که افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی را نشان می دهد.در 
این زمینه محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در حاشــیه همایش روسای دانشگاه ها به خبرنگاران گفته بود 
شهریه در نوبت دوم یا شبانه فرمول خاصی دارد و هیأت امنای 
هر دانشگاه با توجه به نرخ خدمات محلی، رفاهی و هزینه های 
تمام شــده، این مبالغ را تصویب کرد.به گفته وزیر علوم، این 
افزایش ها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بسته یه نوع دانشگاه متغیر است 
که مبلغ زیادی ندارد. بر این اساس، تعدادی از دانشگاه ها شهریه 
پردیس های خودگردان را که گرانترین دوره تحصیلی در یک 
دانشگاه دولتی محسوب می شود، اعالم کرده اند. برای نمونه به 

چند مورد اشاره می شود.
zz پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف

هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف با ریاست محمدعلی زلفی 
گل، نرخ شهریه مهرماه امســال را به تصویب رسانده است. 
بر اســاس جدولی که روی ســایت دانشگاه شریف به اطالع 
دانشجویان رسید، جدول شهریه پردیس خودگردان این دانشگاه 
در ۶ سال گذشته در اختیار دانشجویان قرار گرفت.امسال شهریه 
ثابت پردیس خودگردان در این دانشگاه برای همه مقاطع ۱۶ 
میلیون تومان، شهریه متغیر ۱۱ میلیون تومان و هر واحد درس 

عملی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعالم شده است.
zz گران ترین شهریه در دانشگاه تهران

دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم یا شبانه دانشگاه تهران 
نیز در گروه علوم انسانی باید برای شهریه ثابت مبلغ ۸۰۰ هزار 
تومان، هر واحد درس عمومی ۹۹ هزار تومان، هر واحد درس 
نظــری ۱۲۶ هزار تومان، هر واحد درس تخصصی ۱۴۶ هزار 
تومان، هر واحد آزمایشگاهی ۱۷۲ هزار تومان و هر واحد درس 

عملی ۲۷۲ هزار تومان بپردازند.
این مبلغ در سایر گروه ها با اندکی تغییر، حاکی از افزایش ۲۰ 
درصدی اســت. بر اساس اعالم دانشگاه تهران، شهریه ثابت 
تا پایان سنوات مجاز تحصیل تغییر نمی کند. همچنین شهریه 
متغیر هر ســال تحصیلی به تشخیص هیأت رییسه دانشگاه 
حداکثر ۲۰ درصد نسبت به شهریه متغیر سال تحصیلی قبل، 
افزایش خواهد داشت.دانشــجویان مقطع کارشناســی ارشد 
دانشگاه تهران به ســه دسته نوبت دوم، خودگردان و مجازی 
تقسیم می شوند. گران ترین شهریه ثابت در این مقطع به سایر 
گروه ها به جز علوم انســانی در پردیس خودگردان با مبلغ پنج 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعلق دارد. این شهریه نیز در مقایسه 
با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.مقطع دکتری در 
نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشــگاه تهران حکایت از آن 
دارد که گرانترین شهریه ثابت مربوط به شهریه سایر گروه ها با 
نرخ ۶ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان در پردیس خودگردان است. 
اما گرانترین مدرکی که دانشگاه تهران برای دانشجویان خود 
در پردیس خودگردان صادر می کند، مربوط به رشته های علوم 
انسانی و علوم رفتاری است. بر این اساس، مبلغ کل شهریه در 
مقطع دکتری تخصصی پردیس خودگردان ۱۵۱ میلیون تومان 
است و شــهریه هر ترم به طور کلی ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان آب می خورد.بر اساس اعالم دانشگاه تهران، این شهریه 
بدون احتساب هزینه خوابگاه، غذا، بیمه و سایر موارد همچنین 
به صورت علی الحساب است. البته شهریه تحصیلی در هشت 
قسط مســاوی در ابتدای هر نیم سال از دانشجویان دریافت 
می شود. اگر هم دانشجویی فکر انصراف از تحصیل در این دوره 
داشت، باید دور پس گرفتن شهریه را خط بکشد چرا که دانشگاه 

شهریه را عودت نمی دهد.
zz دانشگاه شهید بهشتی

بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی، شهریه 
ثابت پردیس خودگردان، انتقال خارج به داخل و مهمان تکدرس 
در سایر گروه ها به جز علوم انسانی، ۱۳ میلیون تومان و برای 
امتحان جامع نیز مبلغ چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب 
شــده است.در مقطع کارشناسی ارشــد که شامل نوبت دوم، 
مجازی و پردیس خودگردان می شــود، شهریه های ثابت از ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نوبت دوم و افزایش ســنوات از 
ترم ششم آغاز می شــود و به مبلغ هفت میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان در پردیــس خودگردان، انتقال خارج به داخل و مهمان 

تکدرس می رسد.

گزارش

تغییر محدوده بندی جغرافیایی مدارس برای ثبت نام

ایســنا: مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش از سامانه ای 
شــدن ثبت نام مدارس در ســال تحصیلی آینده و اصالح روند محدوده بندی جغرافیایی برای 
ثبت نام خبر داد.مجتبی هاشــمی با اشاره به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس و به پایان 
رسیدن بخش عمده ثبت نام دانش آموزان در مدارس، در ارزیابی که از وضعیت ثبت نام از مدارس 
داشت اظهار کرد: امسال عمده ترین دالیل شکایت از ثبت نام مدارس را می توان »محدوده بندی 
ثبت نام« دانســت. وی افزود: با تنوع مدارس در ســطح کشــور مواجه و موظف هســتیم؛ در 
راســتای انتظام بخشی به ثبت نام مدارس، الزم است محدوده بندی ها را رعایت کنیم.مدیرکل 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اینکه باوجود آنکه 
محدوده بندی موجب ایجاد نظم در ثبت نام ها می شــود اما باز هم محل طرح شکایت و مراجعه 
مردم است زیرا مردم عمدتاً تمایل دارند فرزندشان را در موقعیت بهتر تحصیلی قرار دهند گفت: 
البته امسال در ستاد مرکزی ثبت نام، مصوب کرده بودیم که مدیریت محدوده بندی ها تفویض 

اختیار شده و برعهده استان ها باشد.

برگزاری آزمون رتبه بندی معلمان در اواخر شهریور

ایسنا: وزیر آموزش و پرورش درباره مشکالت معلمان طرح مهرآفرین، گفت: به طور کلی گروهی 
بودند که در دولت نهم جذب شــده بودند. این ها قرارداد با شــرکت ها داشتند که قراردادشان با 
شرکت ها به قرارداد با دستگاه تبدیل شد و همه اینها رفتند آزمون دادند و جذب دستگاه ها شدند. 
منتها آموزش و پرورش از مهرآفرین ها در طول این مدت آزمون نگرفته است. قوانین و مقرراتی 
دارند از جمله مصوبه ۸۳۳ شــورای عالــی انقالب فرهنگی که به موجب آن هرفردی می خواهد 
وارد آموزش و پرورش شود، باید آزمونی را از سربگذراند.یوسف نوری افزود: اکنون آزمون ندادِن 
مهرآفرینان مانع شمولیت آن ها در رتبه بندی شده است و نه شناسه استخدامی شان؛ اکنون ۸۱۰ 
هزار نفر مشمول رتبه بندی هستند. مهرآفرینان باقی مانده اند که در حال حل مشکل آنها هستیم. 
نظرم این اســت که آزمون پایان شهریور برگزار شود. همکاران می گویند ۲۰ مهر برگزار شود اما 
نظر بنده روی آخر شــهریور اســت که اینها بیایند و اگر کسی نتوانست در این آزمون قبول شود 
یک بار دیگر به او مهلت داده شــود تا دوباره آزمون بدهد. مطمئن هستم همکاران همه پذیرفته 

می شوند و نگرانی از این بابت نداریم چون همه معلم هستند و معلمان همواره مطالعه دارند.

چراپزشکانعمومیبهرشتههای
تخصصینمیروند؟

چالشجدیکمبودمتخصصبیهوشی

گروه اجتماعی: طی روزهای گذشــته هشدارها نسبت به 
خالی ماندن ظرفیت های پذیرش دســتیاری )رشته های 
تخصصی پزشــکی( و اســتقبال پزشــکان ایرانی برای 
مهاجرت بارها مورد هشــدار قرار گرفته است. از هشدار 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور که در همایش ملی 
روز پزشک در همدان اعالم کرد: »تخصص جراحی قلب 
در سال جاری ۱۸ نفر ظرفیت داشته اما هیچ کس متقاضی 
نشده و در کل کشور فقط ۲ فارغ التحصیل جراحی اطفال 
داریم.« تا هشــدار استاد تمام گروه روان پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران و رئیس بیمارستان روزبه که گفت: 
»۵۰ درصد از ورودی های پزشکی در دانشگاه تهران، که 
درواقع صد نفر اول کنکور سراسر و از نخبگان و ژن های 
خوب کشور محسوب می شوند، مهاجرت می کنند.«یاسر 
صالحــی نجف آبــادی، دبیــر شــورای هماهنگی نظام 
پزشکی های اســتان اصفهان نیز آمارهای تکان دهنده ای 
از خالی ماندن ظرفیت پذیرش در رشته های تخصصی به 
خبرآنالین می دهد.او می گوید: »ظرفیت پذیرش دســتیار 
جراحی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مهر 
۱۴۰۰، ده نفر بود که فقط ۷ نفر برای این رشــته ثبت نام 
کردند، کمتر از یک ســال بعد،  ۴ نفر از آنها انصراف دادند 
و حاال فقط ســه نفر دانشجوی دســتیاری رشته جراحی 
عمومی در این دانشگاه مشغول هستند.«صالحی با تاکید 
بر اینکه این قبیل آمار بســیار زیاد اســت، ادامه می دهد: 
»در دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، طی چهار، پنج سال 
اخیر، حتی یک نفر برای رشــته بیهوشی داوطلب نشده 
است، با اینکه در این رشــته با بحران شدید کمبود نیرو 

مواجه هستیم.«
به گفته این پزشک متخصص، ظرفیت پذیرش رزیدنت 
در رشته بیهوشــی در دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
۲۵ نفر اســت که ســال ۹۹ دو نفر، پذیرش شدن، سال 
۱۴۰۰، چهــار نفر ثبت نام و پذیرش شــدن که هر چهار 
نفر اســتخدامی وزارت بهداشت هستند، و درواقع پزشک 
عمومی آزاد نیســتند.پیش از ایــن علیرضا جاللی فوق 
تخصص بیهوشی و رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران در 
رابطه با کمبود متخصصین بیهوشــی در برخی از شهرها 
و استان های کشــور و عدم اشــتیاق و تمایل دستیاران 
پزشــکی به رشته بیهوشی هشــدار داده و در گفت وگو با 
تسنیم گفته بود: کمبود متخصص بیهوشی اتفاق تازه ای 
نیســت و این موضوع به حدود ۴ سال پیش برمی گردد، 
که تذکرات و پیگیری های صورت گرفته در ســال های 
گذشــته از مجموعه وزارت بهداشت و عدم رسیدگی به 
این مهم، امروز شاهد تبدیل شدن آن به یک معضل ملی 
هســتیم.او می گوید: جدا از مراکــز دولتی در حال حاضر 
در شــهر تهران بیمارستان های خصوصی و تازه تأسیس 
که مشــکلی در پرداخت های خود ندارند باز هم با کمبود 
متخصص بیهوشی همراه هســتند و این باعث کاهشی 
شدن در اســتانداردهای ارائه خدمات خواهد بود و طبق 
استاندارد که هر متخصص بیهوشی ۲ بیمار و ۲ اتاق عمل 
را می تواند همزمان ارائه خدمــت کند، این کمبود باعث 
ارائه خدمت از ۲ به ۴ و یا حتی ۶ اتاق عمل می شــود که 
حاصل آن کاهشی شــدن کیفیت خدمات برای بیماران 
است.به گفته جاللی در پنج سال گذشته هم به طور کلی 
۵۰ درصد از تمایل پزشکان برای ورود به حوزه تخصصی 
بیهوشــی کاهش یافته و اگر اقدامات الزم در این زمینه 
انجام نشود در آینده با مشکل کمبود متخصص بیهوشی 
در کشور مواجه خواهیم بود و این موضوع باید حتماً مدنظر 

مسئوالن قرار گیرد.
zz  در تحصیل  ادامه  به  عمومی  پزشکان  رغبتی  بی 

رشته های تخصصی
اما سؤال مهم اینجاست، چرا پزشکان برای ادامه تحصیل 
در رشــته های تخصصــی رغبتی ندارند. دبیر شــورای 
هماهنگی نظام پزشــکی های استان اصفهان در این باره 
می گوید: »بیاییم مســیری که یک پزشک عمومی برای 
رسیدن به تخصص را طی می کند، بررسی کنیم. دو سال 
باید شــبانه روز درس بخواند تا بتواند در آزمون دستیاری 
قبول شــود، ۴ سال باید در دوره دســتیاری بدون اینکه 
اجازه کار و یا تأسیس مطب را داشته باشد، آموزش ببیند، 
بعد از آن دو ســال باید در اختیار کامل وزارت بهداشــت 
باشــد تا بعد از آن بتواند اجازه کار پیــدا کند، کاری که 
برایش حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیون درآمد دارد.«صالحی ادامه 
می دهد: »یک پزشــک عمومی می تواند درآمد ماهیانه 
۱۰ تا ۲۰ میلیون داشــته باشد، اما برای اینکه متخصص 
شــود، این دوره چند ســاله تحصیل و خدمت در مناطق 
محــروم را طی می کند و تازه به درآمد ۱۵ تا ۳۰ میلیونی 
می رســد در حالی که طی این سال ها با بیماری، مرگ، 
رنج و مشکالت فراوان بیماران روبه روست، آیا منصفانه 
اســت که برود و دوره تخصص را بگذراند؟«این پزشک 
متخصص معتقد اســت تقاضا و عرضــه متفاوت از قبل 
شده و می گوید: »مســاله این است که جامعه ما مشتاق 
به زیبایی شــده،  جامعه طبابت واقعی نمی خواهد، تقاضا 
این اســت و عرضه هــم در همین حوزه وجــود دارد. 
فارغ التحصیل پزشــکی ترجیح می دهــد بجای جراحی 

عمومی سراغ جراحی زیبایی برود. 

ایرنمهرگان
استاد پژوهشگاه زلزله

 گزارش

گروه اجتماعی: موج گرمای بی ســابقه در 
جهان رکورد چند دهه اخیر خود را شکست 
و آتش سوزی های ناشی از این گرما، برخی 
از شهرهای کشورهای دنیا همچون ایتالیا 
و یونــان را وادار بــه تخلیه ســکنه خود 
کرد. دهه هاســت، محققان نقش تغییرات 
آب وهوایی را در ایجاد مشکالت دیگری 
همچون باران های شدید، آتش سوزی ها و 
خشکســالی، با دقت بررسی کرده و بارها 
به دنیا هشــدار داده اند. سال هاست آنها با 
استفاده از شبیه ســازی های کامپیوتری و 
مشاهدات شــرایط آب وهوا به این نتیجه 
رسیده اند که تغییرات آب وهوا و گرمایش 
جهانی وضعیت فعلــی را بدتر هم خواهد 

کرد.
zz هوای داغ تر، موج گرمای بیشتر

تغییرات آب وهوا موجب داغ تر شدن امواج 
گرما و رویداد مکرر آنها می شود. بنابر تأیید 
دانشــمندان تغییر اقلیم سازمان بین الملل 
)IPCC(، این وضعیت در بیشــتر مناطق 

دنیا مشاهده شده است.
از  ناشــی  گلخانه ای  گازهــای  انتشــار 
فعالیت های انسانی، سیاره زمین را حدود 
۱. ۲ درجه سلسیوس گرم تر از دوره پیش 
از صنعتی شــدن جهان کرده است. این 
پایه گرما بدین معناست وقتی هوا با موج 
گرمای شدید مواجه می شود، دمای زمین 

بیشتر هم می شود.
بنابه گفته محققان هواشناســی، به دلیل 
تغییرات آب وهوایی مداوم، هر موج گرمایی 
که امروز شاهد آن هستیم، در آینده داغ تر 
شــده و در عین حال پی درپی رخ خواهد 
داد. در واقع اگر در گذشــته احتمال بروز 
گرمای شــدید، ۱ از ۱۰ بود، اکنون حدود 

سه برابر شده است.
zz  از گرمای باران و سیل های ناشی 

شدید
این روزها به دلیل گرمای بسیار زیاد کره 

 »گرما« چه بر سر ما می آورد؟

سونوشت ُشوم زمین
زمین، شــاهد ســیل در نقاط مختلف دنیا، از 
جمله چین، بنگالدش و برخی از اســتان های 
کشــورمان ایران، مانند سیستان و بلوچستان 
هســتیم. گرمای بیش از حــد زمین موجب 
باران های سیل آسا می شود. در واقع وقتی هوا 
گرم می شــود، رطوبت بسیاری به خود جذب 
می کند و در نتیجه ابرهای توفانی قبل از اینکه 
تبدیل به باران شوند، »سنگین تر« می شوند و 
در نتیجه بارش سیل آسا خواهند داشت. به طور 
مثال، اخیــراً بخش هایی از چین فقط در یک 
روز ۶۳۵ میلی متر بارش داشــتند. این مقدار 

باران معمواًل در طول یکسال می بارد.
zz موج گرما و خشکسالی

گرما در برخی مناطق کره زمین، اثری متفاوت 
می گذارد و به جای بارش، موجب خشکسالی 
می شود. البته دانشــمندان برای درک اینکه 
چگونه تغییرات آب وهوایی موجب خشکسالی 

می شود، بررسی های متعددی انجام داده اند.
برخی از مناطق در گرمای شدید دچار خشکی 
بیــش از حد می شــوند. مثاًل، دمــای گرم تر 
غرب ایاالت متحده آمریکا، موجب به سرعت 
آب شــدن یخ ها و در نتیجه بخار شدن آب ها 
می شــود. یا در شرق )شــاخ( آفریقا، روزهای 
بارانی فصل بهــار به آب های گرم تر اقیانوس 
هند وابسته است و وقتی هوا بیش از حد گرم 
می شــود، باران پیش از اینکه به این بخش از 
آفریقا برسد، در اقیانوس سرازیر می شود. این 
مساله باعث خشکسالی در این بخش از آفریقا 

می شود.
آتش سوزی های گسترده

شــدید  موج هــای 
و خشکســالی،  گرمایــی 
ی  ی ها ز تش ســو آ
را  جنگلــی  محیط هــای 
شــدیدتر کــرده و حتی تا 
جنگل  هکتار  هــزار  ده ها 
طعمه آتش های خانمانسوز 
می شــوند. در واقع گرمای 
زیــاد، رطوبــت موجود در 
گیاهــان را گرفته و آنها را 
تبدیل به ســوخت کرده و 
آتش را گسترده تر می کند. 
صدها  امسال  مثال  به طور 

هزار هکتار از جنگل هــای ایالت نیومکزیکو 
در آمریکا، بر اثر آتش سوزی های کنترل نشده 
ناشی از گرمایش زمین، سوخت و از بین رفت. 
یا ســال گذشــته حدود نیم میلیون هکتار از 

جنگل های اروپا در آتش سوختند.
zz توفان های استوایی

اگرچه تعداد توفان ها در مقیاس جهانی افزایش 
چندانی نداشــته، بررســی ها نشــان می دهد 
توفان هــای اقیانوس اطلــس و اقیانوس آرام 
مرکزی شــدت گرفته است. همچنین شواهد 
نشــان می دهد شــدت این توفان ها بســیار 
شدیدتر از قبل است تا جایی که به خشکی هم 
می رسند. در واقع آب هایی که از سوی دریا بر 
اثر توفان به سمت خشکی ها سرریز می شوند، 
گاهی اوقات مخرب تــر از خود وزش تند باد 
هستند. تگزاس و کارولینای جنوبی و شمالی 
در ایاالت متحده در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 
میــالدی تجربه این نوع توفان را داشــتند و 
سیل های ناشی از توفان های دریایی میلیاردها 

خسارت به این مناطق زد.
zz افزایش دمای دریاها

افزایــش دمای دریاهــا و اقیانوس ها عالمت 
نگران کننــده دیگــری از تغییــرات آب وهوا 
و گرمایــش جهانی اســت. دهه هاســت که 
اقیانوس ها بیشــتر حرارت اضافی موجود در 
اتمسفر را درســت مانند اسفنج به خود جذب 
می کنند. در واقع ۹۳ درصد از گرمای حاصل از 
گازهای گلخانه ای از دهه ۷۰ میالدی تاکنون 
وارد اقیانوس ها شــده 
اســت. ایــن گرمای 
زیــاد موجب آســیب 
بــه اکوسیســتم دریا 
جمعی  مرگ ومیــر  و 
گونه هــای مختلــف 
آبزیــان و همچنیــن 
مهاجرت آنها می شود. 
عالوه بر  وضعیت  این 
موجــودات دریایــی، 
اقتصــادی  نظــر  از 
کــه  مناطقــی  بــه 
دریا  به  زندگی شــان 
وابســته است، صدمه 

می زند.

zz موج گرما و تخریب زیرساخت ها
از آنجایی که گرما باعث منبسط شدن موادی 
چــون آهن می شــود، تمام زیرســاخت های 
مهم مناطقی که گرمای شــدیدی را تجربه 
می کننــد، صدمــه می بینند. امــکان انفجار 
ترانسفورماتورهای قدرت و شروع آتش سوزی 
یا خاموشی های گســترده وجود دارد. خطوط 
آب ممکن اســت ترکیده و آب شــرب کافی 
از بیــن رفتــه و منطقه دچار کم آبی شــود. 
همچنین موج گرمای شــدید می تواند خطوط 
راه آهــن را هم تحت تأثیر قــرار دهد و خطر 
خــروج قطار از ریل را به وجود آورد. ترک های 
عمیق آســفالت ها ناشــی از گرمای شدید به 
خیابان های اصلی شهرها صدمه می زند.بنابه 
گفته محققان، چنانچه انســان در برابر انتشار 
گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی احساس 
مسئولیت نکند، جهان تا سال ۲۰۴۰ و ۲۱۰۰ 
میالدی، به ترتیب ۱. ۵ و ۳ درجه سلسیوس 
گرم تر می شود و تمام پدیده های دیگر از جمله 
سیل و آتش سوزی و مشکالت زیست محیطی 

هم شدت می گیرند.
zz چه باید کرد؟

بنابه گزارش دانشــمندان تغییر اقلیم سازمان 
بین الملل )IPCC( قرار است حدود ۲۰۰ کشور 
در شهر گالسکو، اســکاتلند، طی کنفرانسی 
گردهــم آمده و در مــورد روش های کاهش 
انتشــار گازهای گلخانه ای تصمیم گیری های 
مهمی انجام دهند.بنابه گفته برخی از محققان 
یکــی از روش های کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای، حذف کامــل مصرف زغال، نفت 
و گازهای طبیعی است. در واقع این محققان 
بر ایــن باورنــد، حتی اگر تمام کشــورهای 
جهان به طور کامل انتشــار دی اکسید کربن، 
متان و ســایر گازهای گلخانه ای دیگر را که 
موجب گرمایش جهانی شده اند، متوقف کنند، 
گرمایش ۱. ۱ درجه ای که برای زمین رخ داده 
است، هزاران سال طول می کشد تا معکوس 
شــود.با اینحال چیزی که اآلن بســیار مهم 
است، پیشگیری از بدتر شدن گرمایش جهانی 
اســت که دنیا مجبور اســت به آن توجه کند 
تا گرفتار فجایع زیســت محیطی نشود و این 
چیزی اســت که قرار است در گالسکو مورد 

توجه قرار گیرد.
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جامعه

نادیازکالوند
روزنامه نگار

افزایشدمایدریاهاواقیانوسها
از دیگــری نگرانکننــده عالمــت
تغییراتآبوهواوگرمایشجهانی
اســت.دهههاستکهاقیانوسها
بیشــترحــرارتاضافــیموجــوددر
اتمســفررادرســتماننداسفنجبه

خودجذبمیکنند.

فاطمهزارعی
استاد پژوهشگاه زلزله
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شوهر، نفوذی شوم اینستاگرام زنش بود

رئیس پلیس فتا استان خراســان جنوبی گفت: عامل هک حساب های کاربری زن جوان در 
شبکه های اجتماعی همسر شاکی از آب در آمد.

سرهنگ الوانی رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: خانمی جوان 
به پلیس فتا مراجعه و با ارائه شکوائیه اعالم داشت فردی ناشناس با هک حساب های کاربری 
من در شبکه های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و واتساپ برای مخاطبینم پیام های مخاطره آمیز 

ارسال نموده است، لذا من از این موضوع شاکی بوده و خواهان رسیدگی می باشم.
سرهنگ الوانی افزود: باتوجه به اقدامات تخصصی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا 
مشخص گردید متهم همسر وی می باشد که با هماهنگی مقام قضایی به این پلیس احضار 

شد.
این مقام سایبری افزود: متهم که مضطرب به نظر می رسید در ابتدا منکر بزه ارتکابی شد، ولی 
پس از مواجهه با مدارک و مستندات احصاء شده توسط کارشناسان این پلیس به ناچار لب به 

اعتراف گشود و بزه انتسابی را پذیرفت.

بخشش قاتل در اهواز به احترام اربعین حسینی

با اعالم رضایت خانواده یک مقتول، فرد محکوم به قصاص از چوبه دار در اهواز رهایی 
یافت. معاون قضایی و رئیس توســعه حل اختالف خوزستان گفت: هفت ماه پیش بین 
۲ خانواده در یکی از محالت اهواز بر ســر اختالفات گذشــته درگیری رخ داد که یک 
نفر در این نزاع به قتل رســید. باوی افزود: پس از این حادثه برای جلوگیری از شعله ور 
شــدن بیشتر آتش کینه و دشمنی همچنین پیشگیری از وقوع درگیرهای دیگر بین این 
۲ خانواده، با دســتور مقام قضایی، اعضای شورای حل اختالف ویژه عشایر، ستاد صبر و 
همیاران صلح با بزرگان طرفین نشســت هایی در چند ماه برگزار و ضمن دعوت طرفیت 
درگیری به آرامش زمینه را برای صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم فراهم کردند. 
وی اظهار داشــت: خانواده مقتول به حرمت ایام اربعین حسینی و عشق و ارادت به امام 
حسین )ع( با پیوستن به پویش به عشق امام حسین می بخشم از قصاص قاتل فرزند خود 
صرف نظر کردند.این رضایت باعث شــد بین این ۲ خانواده صلح و سازش برقرار شده و 

پرونده بعد از هفت ماه با مصالحه مختومه شد.

دو گوشی قاپ آپاچی سوار که به »عقاب های 
کیمیکالی« معروف شده اند در حالی با سرعت 
عمل نیروهای انتظامی مشهد به چنگ قانون 
افتادند که در ششــمین دستبرد خود سه خواهر 
را طی یک درگیری خونبار به شــدت مجروح 
و روانه بیمارستان کردند.این حادثه وحشتناک 
جمعه شــب گذشــته هنگامی رخ داد که سه 
خواهر ســوار بر تاکســی اینترنتی به ســوی 
بولوار پنجتن مشــهد حرکت کردند اما ترافیک 
شــدید این منطقه )که همــواره موجب گالیه 
و نارضایتی اهالی است( ســرعت خودروها را 
به حدی کاهش داد که تاکســی اینترنتی هم 
ماننــد دیگر خودروها ناچار به توقف می شــد.

اما در آن ســوی خیابان دو جوان آپاچی سوار 
مانند عقاب چشم به مسافران تاکسی اینترنتی 
دوخته بودند و چشم از آنان برنمی داشتند چرا 
که شیشــه خودرو پایین بود و زن ۵۰ ساله نیز 
تلفن همراهش را در دســت داشــت.دو جوان 
موتورســوار که از ســاعاتی قبل مرتکب چند 
فقره گوشــی قاپی شده بودند، اکنون دراندیشه 
ششمین دستبرد خود، به طرف تاکسی اینترنتی 
حرکت کردند و موتورسیکلت به صورت خالف 
جهت در کنار خودرو قرار گرفت. در یک لحظه 
ناگهان سرنشــین موتورسیکلت آپاچی، گوشی 
تلفن را از دست زن ۵۰ ساله چنگ زد و راکب 
نیز گاز موتورسیکلت را فشرد با فریاد زن میان 
سال بالفاصله راننده خودرو پدال ترمز را فشرد 
و سه خواهر در حالی هراســان و سراسیمه از 
تاکسی پیاده شــدند که موتورسواران به داخل 
پنجتن ۲۵ گریختند اما وقتی به انتهای کوچه 
رسیدند تازه متوجه شدند که این کوچه بن بست 
است. راکب موتورسیکلت آپاچی، بی درنگ دور 
زد تا از مسیر دیگری بگریزد اما در این هنگام 
ســه خواهر نیز وارد کوچه بن بست شده بودند 
و تالش کردند جلوی فرار ســارقان را بگیرند. 
زن ۵۰ ساله دستانش را در کوچه باریک گشود 
تا مســیر حرکت دزدان را سد کند ولی زورگیر 
خشــن چرخ موتورســیکلت را محکم بر پیکر 
مــال باخته کوبید و او را نقش زمین کرد تا راه 

مجروح کردن 3 خواهر به دست زورگیران بی رحم مشهدی

گریزی بیابد در این لحظه بود که خواهر ۴۵ ســاله 
مال باخته گوشــه تی شرت سرنشین موتورسیکلت 
را کشید و آن ها را واژگون کرد اما ناگهان سرنشین 
موتورسیکلت دست زن ۴۵ ساله را گرفت و طوری 
پیچاند که صدای جیغ او صحنه وحشتناکی را رقم 
زد. این گونه بود که خواهر کوچک تر وحشت زده به 
یاری خواهرانش شــتافت و با دست خالی به طرف 
زورگیر جوان هجوم برد ولی او با مشت محکمی که 
به دهان زن ۳۳ ساله کوبید تعدادی از دندان هایش 
را فــرو ریخت و دهان او را پرخــون کرد.همه این 
صحنه های هولناک طی چنــد دقیقه در حالی رخ 
داد که نیروهای گشت نامحسوس کالنتری گلشهر 
نیز با مشــاهده صحنه درگیری بالفاصله به سوی 
خیابان پنجتن ۲۵ حرکــت کردند که راه فرار را بر 
راکب موتورســیکلت بستند. با دستگیری جوان ۲۶ 
ســاله که »محمد – س« نام دارد بررسی ها نشان 
داد که همدســت او پس از مجروح کردن دو خواهر 
از صحنــه حادثه گریخته اســت. بنابراین گزارش، 
دقایقی بعد از انتقال آپاچی ســوار ۲۶ ســاله به مقر 
انتظامی، بازجویی های تخصصــی از وی زیر نظر 
سرهنگ روح ا... شجاعی )رئیس کالنتری گلشهر( 
آغاز و مشخص شد که او و همدست فراری اش در 
چند ساعت قبل نیز گوشــی قاپی های دیگری نیز 
انجام داده اند. این متهم معتاد به قرص های مخدردار 
که ســوابق ســرقت نیز دارد و تصاویر مختلفی را 
براندامش خالکوبی کرده است، در بازجویی ها گفت: 
حدود دو هفته قبل بــا میثم – م )متهم فراری( در 

فضای سبز خیابان طبرسی ۳۸ آشنا شدیم و همان 
روز هم تصمیم گرفتیم تا با یکدیگر گوشــی قاپی 
کنیم!بعد از این رفاقت بــود که در مناطق مختلف 
شــهر سرقت می کردیم و گوشی های سرقتی را نیز 
بــه یک مالخر حرفه ای بین ۸۰۰ تا ســه میلیون و 
پانصد هزار تومان )بســتگی به نوع و مدل گوشی( 
می فروختیم!وی با بیان این که موتورسیکلت آپاچی 
قرمزرنگ به خودش تعلق دارد، در ادامه بازجویی ها 
افزود: مدتی است که از شهرستان کالت به مشهد 
آمده ام و در منزل خواهرم ســکونت دارم و قبل از 
دستگیری پنج دستگاه گوشی تلفن در مناطق خیابان 
شهید مفتح، صدمتری، اطراف میدان شهید فهمیده، 
بولواراندیشه و کوثر نیز ســرقت کرده ایم و...در پی 
اعترافات متهم و با دستورات ویژه قضایی بالفاصله 
عملیات دســتگیری زورگیر فراری در دســتور کار 
افسران ورزیده دایره تجسس کالنتری گلشهر قرار 
گرفت. طولی نکشید که چندین پاتوق خالفکاران به 
محاصره درآمد اما او در این مکان ها حضور نداشت. 
از سوی دیگر با توجه به اهمیت و حساسیت مقابله 
با جرائم خشن موجب شد تا رئیس پلیس مشهد در 
همان نیمه های شب، دستورات محرمانه ای را برای 
ردیابی و رصدهای اطالعاتــی ویژه صادر کند که 
بدین ترتیب همه عوامــل کالنتری به حالت آماده 
بــاش درآمدند و عملیات ردزنــی زورگیر فراری تا 
سپیده دم به طول انجامید. در همین هنگام بود که 
افسران دایره تجســس موفق شدند با بهره گیری 
از تجربیات ارزنده ســرهنگ احمد نگهبان )فرمانده 

جدید انتظامی مشهد( به سرنخ هایی از حضور متهم 
در یکی از پاتوق های استعمال مواد مخدر دست یابند. 
بنابراین نیروهای عملیاتی در یک اقدام هماهنگ و 
ضربتی وارد پاتوقی در خیابان ۲۶ شــدند و میثم را 
در حال مصرف کیمــی کال )نوعی مخدر توهم زا 
معروف به ماری جوانای صنعتی( دستگیر کردند. از 
طرف دیگر در بازرســی از مخفیگاه این زورگیر ۲۴ 
ســاله یک گرم مواد مخدر »کیمی کال« به همراه 
چند دستگاه گوشی تلفن سرقتی در حالی کشف شد 
که وی نیز تصاویری ماننــد عقاب را روی اندامش 
خالکوبی کرده بــود و به همین دلیل این زورگیران 
جوان به »عقاب های کیمی کال« معروف شده اند.

با انتقال این زورگیر جوان به کالنتری، بررسی های 
پلیســی درباره این ماجرای وحشتناک ادامه یافت و 
مشخص شد که این متهم سابقه دار نیز از تبهکاران 
حرفه ای اســت در همین حال رئیس پلیس مشهد 
با تأیید خبر دستگیری »عقاب های کیمی کال« به 
خراسان گفت: با توجه به تاکید سردار محمد کاظم 
تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( برای مبارزه 
قاطع با زورگیران و مخالن نظم و امنیت در مشهد، 
گروه های گشــت نامحسوس سامان دهی و تقویت 
شــده اند تا به صورت شــبانه روزی به گشت زنی 
در حوزه های اســتحفاظی بپردازند. سرهنگ احمد 
نگهبان افزود: به همین دلیل قبل از اعالم ماجرای 
زورگیری آپاچی ســواران به پلیس ۱۱۰، بالفاصله 
نیروهای گشت نامحسوس در محل حضور یافتند و 
یکی از ســارقان را در حال درگیری با مال باختگان 
دســتگیر کردند. مقام ارشد انتظامی مشهد با اشاره 
به اعترافات متهمان افزود: تاکنون هشت شاکی به 
کالنتری گلشهر مراجعه و آنان را شناسایی کرده اند 
اما پلیــس احتمال می دهد که آن هــا زورگیری و 
سرقت های بیشتری مرتکب شده اند که بررسی های 
تخصصی در این باره همچنان ادامه دارد. »کلیددار 
امنیت مشهد« تصریح کرد: زورگیران سه خواهر را 
مجروح کرده اند که پس از حضور نیروهای انتظامی 
در صحنه حادثه و هماهنگی با امدادگران اورژانس، 
به مرکز درمانی منتقل شدند. وی از شاکیان و مال 
باختگانی که با این شــیوه هدف گوشی قاپی قرار 
گرفته اند، درخواست کرد برای شناسایی زورگیران به 

دایره تجسس کالنتری گلشهر مراجعه کنند.

جویندگانکاردرداممرد
کالهبردار

سرپرست پلیس فتا لرستان از شناسایی و دستگیری 
متهمی با ۱۵۰ پرونده قضایی در سراســر کشور و 
کالهبرداری حــدود ۲۰ میلیارد ریال از جویندگان 

کار خبر داد.
گودرز امیری، در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: با 
شکایت چند تن از شهروندان مبنی بر کالهبرداری 
در پوشش آگهی های کاریابی، رسیدگی به موضوع 

در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با بررســی های اولیه توسط کارشناسان 
این پلیس مشــخص شد شــخصی با استفاده از 
درج آگهی با کاربری های مختلف در ســایت های 
ثبت آگهی مبنی بر واســطه گری برای کاریابی و 
کارفرمایی و اغفال افراد بیکار از آن ها کالهبرداری 

می کند.
امیری ادامه داد: با اســتفاده از روش های پلیســی 
متهم که اهل یکی از استان های همجوار بود مورد 
شناسایی قرار گرفت و در مخفیگاهش در خرم آباد 

دستگیر شد.
 سرپرســت پلیس فتا لرســتان عنوان کــرد: از 
مخفیگاه متهم هشــت دســتگاه تلفن همراه پنج 
سیم کارت بدســت آمد که با بررسی شماره سیم 
کارت های کشف شــده مشخص شده حدود ۱۵۰ 
پرونده قضایی علیه متهم در سراسر کشور تشکیل 
شــده که حدود ۲۰ میلیارد ریال از جویندگان کار 

کالهبرداری کرده است.
وی گفــت: از آنجایی که شــغل مناســب یکی از 
نیازهای اساسی جوانان است و تعداد زیادی از افراد 
جویای کار هستند و فضای مجازی یکی از منابعی 
است که افراد برای پیدا کردن شغل به آن مراجعه 
می کنند، از این رو شیادان سایبری با سوءاستفاده از 
این موضوع با درج آگهی های استخدامی کاذب در 
فضای مجازی و همچنین سایت های آگهی آنالین 

اقدام به کالهبرداری ازشهروندان می کنند.
این مقام مســئول از عموم شــهروندان خواست 
در صــورت مواجهــه با هرگونه مورد مشــکوک 
مراتــب را از طریق نشــانی پلیس فتــا به آدرس 
ww.cyberpolice.ir بخــش ارتباطــات مردمی 
گزارش و یا با خط ۰۹۶۳۸۰ با کارشناســان پلیس 

فتا در میان بگذارند.

بازداشتزنومردکرمانیکهعاملقطعی
برقبودند

پلیسفاشکرد

جانشــین انتظامی سیرجان از دستگیری یک زن و 
یک مرد سارق با کشف ۱۲ فقره سرقت سیم و کابل 

برق از آنان خبر داد.
سرهنگ داراب قنبری در تشریح جزییات این خبر 
اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره ســرقت ســیم 
برق در نقاط مختلف شهرســتان سیرجان، ماموران 
پلیس آگاهی بــا انجام تحقیقات میدانی و اقدامات 
اطالعاتی موفق شــدند یک زن و مرد ســارق را 
شناســایی و آنان را در یک عملیات غافلگیرانه در 

حین سرقت دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه در بازرســی از مخفیگاه متهمان 
مقداری کابل برق و تعدادی ادوات و االت ســرقت 
سیم برق کشف شــد گفت: این متهمان که اعتیاد 
شدید به مواد مخدر صنعتی دارند در بازجویی پلیس 
به ۱۲ فقره سرقت سیم برق اعتراف کردند و پس از 

تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.
جانشــین انتظامی ســیرجان با بیان اینکه یکی از 
عوامل موفقیت پلیس همکاری خوب مردم است از 
شهروندان خواست در صورت قطع نامتعارف جریان 
برق و وقوع موارد مشکوک در این خصوص مراتب 

را به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.
همچنین فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان نیز 
از دســتگیری ســارقان اماکن دولتی و خصوصی 
با کشــف ۱۶ فقره ســرقت و همچنین ۲ دستگاه 

خودروی مسروقه خبر داد.
ســرهنگ مهدی پورامینایی گفــت: در پی وقوع 
چنــد فقره ســرقت اماکن خصوصــی و دولتی در 
سطح شهرستان، ماموران پلیس با کار اطالعاتی و 
گشت زنی هدفمند موفق شدند ۱۶ متهم دخیل در 

سرقت ها را شناسایی و دستگیر کنند.
امینایی با اشــاره به کشف دو دســتگاه خودروی 
ســرقتی در پی گشت زنی هدفمند ماموران پلیس، 
خاطرنشان کرد: این ســارقان به ۱۶ مورد سرقت 
اعتراف و از آنان اموالی از قبیل قطعات خودرو، کایل 

برق و وسایل ساختمانی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان کرمــان با بیان اینکه 
متهمــان پس از تشــکیل پرونــده تحویل مراجع 
قضائی شــدند تصریح کرد: در کنار تالش شــبانه 
روزی مامــوران انتظامی برای برقــراری امنیت از 
شهروندان نیز می خواهیم با جدیت بیشتری مراقب 

اموال شخصی خود باشند.

 یادداشت

پایانکابوس۱۷سالهچوبهدار

مرد جوان وقتی با برادر همســرش درگیر شد، از سر 
عصبانیت سنگی به سوی او پرتاب کرد و همین سنگ 
باعث مرگش شــد تا او به اتهام قتل عمدی ۱۷ سال 
از عمرش را پشــت میله های زندان با کابوس چوبه 

دار سر کند.
این حادثه ســال ۸۴ در یکی از محله های بندرعباس 
اتفاق افتاد. آن زمان مردی به نام صادق با همسرش 
دچــار اختــالف و کشــمکش بــود. روز حادثه آنها 
باز هم بــا یکدیگر بگومگو کردند و همســر صادق 
با بــرادرش تماس گرفت و پس از آن برادر همســر 
صــادق به هواداری از خواهرش به خانه آنها رفت اما 
موتورســیکلت او در فاصله کمــی از خانه خواهرش 

خراب شد.
او ســیم کالچ موتور را باز کــرده و در حال تعمیر آن 
بود که ناگهان صادق هم ســوار بر موتورسیکلتش از 
خانه بیرون آمد. همین که او قصد داشت از کنار برادر 
همســرش عبور کند، او با سیم کالچ که دستش بود 
ضربه ای به کمر صادق زد و همین ضربه باعث شــد 
با یکدیگر درگیر شــوند. شــاهدان آنها را جدا کردند 
اما درســت لحظه ای که صادق سوار موتورسیکلتش 
شــد که برود، بار دیگر برادر همســرش با سیم کالچ 
ضربه ای به کمــر او زد. صادق که عصبانی تر از قبل 
شده بود سنگی از روی زمین برداشت و به سوی برادر 
همســرش پرتاب کرد. سنگ به سر او برخورد کرد و 

همین باعث مرگ برادرزن وی شد.
zz زندگی با هویت جعلی

پس از این حادثه هیچ کس از صادق خبر نداشــت و 
تجسس های مأموران پلیس تا ۲ سال ادامه داشت تا 
اینکه در سال ۸۶ آن ها به اطالعاتی دست یافتند که 
نشان می داد صادق با هویتی جعلی و به طور مخفیانه 
زندگی می کند. او در یک نانوایی به عنوان کارگر کار 
می کرد که پس از ۲ ســال فرار دستگیر شد و به قتل 
برادر همســرش اعتراف کرد؛ اما گفت قصد کشتن او 
را نداشــته است. او گفت: آن روز چون عصبانی بودم 
سنگی از زمین برداشــتم و به طرف سمت برادرزنم 
پرتاب کردم اما از شانس بدم سنگ درست به سرش 
خــورد و من هم از ترس فرار کردم و بعد فهمیدم که 

او فوت شده است.
برای همین فرار کردم و در این مدت مدام می ترسیدم 
که مأموران پلیــس پیدایم کنند و مدام کابوس چوبه 
دار می دیدم تا اینکه ســرانجام دستگیر شدم. به دنبال 
اعترافــات متهــم، او در دادگاه کیفری یک اســتان 
هرمــزگان محاکمه و به قصاص محکوم شــد. رأی 
دادگاه مدتی بعد از دیوان عالی کشــور نیز مهر تأیید 
خورد و همه چیز برای اجرای حکم قصاص آماده بود 
اما مادر مقتول فوت شــد و روند اجرایی شــدن حکم 

طوالنی شد.
با طوالنی شــدن روند رسیدگی به این پرونده خانواده 
متهم از یک سو و مسئوالن شورای حل اختالف زندان 
از ســوی دیگر برای جلب رضایت اولیای دم دســت 
به کار شــدند تا شاید متهم پس از سال ها از چوبه دار 
نجات پیدا کند. مادر مقتول پیش از قتل پســرش در 
قید حیات بود. به همین دلیل حق قصاص به ورثه او 
که تعدادشان زیاد بود نیز می رسید. آن ها در استان های 
تهران، خوزستان، اصفهان و هرمزگان ساکن بودند و 
همین موضوع رایزنی با آنها را دشوار می کرد. با وجود 
این مســئوالن شورای حل اختالف زندان بندرعباس 
یک به یک ســراغ اولیای دم در اســتان های مختلف 
رفتند و با آنها برای جلب رضایت شان گفت وگو کردند. 
تالش برای بخشــش این زندانی که از ۲ سال قبل 
شروع شده بود سرانجام چند روز قبل به نتیجه رسید 

تا بالتکلیفی ۱۷ ساله این زندانی پایان یابد.
zz بخشش با کمک مرد خیر

کاظم شاهرخ نیا، از اعضای شورای حل اختالف زندان 
بندرعباس که ۲ سال روی این پرونده کار کرده است، 
در این باره به همشــهری می گوید: این مرد ناخواسته 
مرتکب قتل شــده بود و از طرفی در ســال هایی که 
زندانی بود اصالح شــده بود. به همین دلیل در شورا 
تصمیم گرفته شد برای جلب رضایت اولیای دم پرونده 
تالش شــود. او ادامه می دهد: با سفر به استان های 
مختلف تالش کردیم و رضایت یک به یک اولیای دم 
را جلب کردیم اما درنهایت آنها اعالم کردند که برای 
آینده فرزند مقتــول ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان دیه 

دریافت می کنند تا به طور کامل رضایت دهند.

پیشخوان

بــا مســئولیت محدود  تغییرات شــرکت  آگهی 
مهندســی طراح تجهیز پویش مانا به شناسه ملی 
10102291550 و به شــماره ثبت 187101 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
05/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موضوع 
فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید. تحقیق و طراحی، ساخت، 
تولیــد، فروش و خدمات پــس از فروش، نصب و 
راه انــدازی، تعمیر و ســرویس و نگهداری و ارائه 
هر گونه خدمات فنی مهندســی در زمینه تجهیزات 
پزشــکی بیمارستانی و آزمایشــگاهی، تجهیزات 
اتوماســیون  و  پنوماتیک  و  کامپیوتری، هیدرولیک 
صنعتی و مخابراتی، سیستم های حفاظتی و امنیتی 
و دوربین مدار بسته، طراحی، تحقیقات، دستیابی به 
دانش فنی و تولید دانش فنی محصوالت پزشکی، 
ارائه خدمات مشاوره، تجهیز و فرایند سازی مراکز 
پزشکی ســاخته شده و یا در حال ســاخت، ارائه 
خدمات مشاوره فنی و مهندسی داخلی و یا خارجی در 
کلیه زمینه های صنعتی و تولیدی تجهیزات پزشکی، 
خدمات مشاوره سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در 
تجهیز و یا ساخت مراکز پزشکی، طراحی، ساخت 
و تولیــد قالبهای صنعتی و تولیــد قطعات صنعتی، 
صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز و تجهیزات 
مرتبــط با موضــوع، انعقاد قرارداد با شــرکتهای 
دولتی و خصوصی، شــرکت در مناقصات داخلی و 
خارجــی، خرید و فروش کاالهای مجاز و تجهیزات 
مرتبط با موضــوع، در صورت لــزوم پس از اخذ 

آقای علیرضا عالءالدینی به شماره  مجوزهای الزم 
ملــی 0068284284 با پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت، سهم الشرکه خود را به 11250000000 
ریال افزایش داد. آقای محمدرضا اشتیاق به شماره 
ملــی 0062507419 با پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت، سهم الشرکه خود را به 11250000000 
ریال افزایش داد. خانم عطیه موحدی به شــماره 
ملی 0081663099 بــا پرداخت 1250000000 
ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. 
سرمایه شــرکت از مبلغ 20000000000 ریال به 
مبلغ 25000000000 ریال افزایش یافت، و ماده 
مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. لیست 

شرکا پس از افزایش بشرح فوق می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1385302(

 آگهــی تغییرات شــرکت با مســئولیت محدود 
مهندســی طراح تجهیز پویش مانا به شناسه ملی 
10102291550 و به شــماره ثبت 187101 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
05/05/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد نوع شرکت 
از شرکت بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر 
یافت اساسنامه شرکت سهامی خاص مشتمل بر 63 
ماده و 11 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه 
قبلی گردیــد. مدت زمان فعالیت شــرکت: بمدت 
نامحدود سرمایه شــرکت مبلغ 25000000000 
ریال منقسم به تعداد 2500000 سهم بانام 10000 

ریالی که تماماً پرداخت شــده می باشد مرکز اصلی 
تهران خیابان شریعتی خیابان دستگردی  شرکت: 
خیابان ناجی خیابان فرزان شــرقی پالک 14 طبقه 
اول و به کد پستی: 1918763813 موضوع فعالیت: 
تحقیق و طراحی، ســاخت، تولید، فروش و خدمات 
پس از فروش، نصب و راه اندازی، تعمیر و سرویس 
و نگهداری و ارائه هر گونه خدمات فنی مهندسی در 
زمینه تجهیزات پزشکی بیمارستانی و آزمایشگاهی، 
تجهیــزات کامپیوتــری، هیدرولیــک و پنوماتیک 
و اتوماســیون صنعتی و مخابراتی، سیســتم های 
حفاظتــی و امنیتی و دوربین مدار بســته، طراحی، 
تحقیقات، دستیابی به دانش فنی و تولید دانش فنی 
محصوالت پزشــکی، ارائه خدمات مشاوره، تجهیز 
و فرایند ســازی مراکز پزشکی ساخته شده و یا در 
حال ساخت، ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی 
داخلی و یــا خارجی در کلیــه زمینه های صنعتی و 
تولیدی تجهیزات پزشکی، خدمات مشاوره سرمایه 
گذاری و سرمایه پذیری در تجهیز و یا ساخت مراکز 
پزشکی، طراحی، ســاخت و تولید قالبهای صنعتی 
و تولیــد قطعات صنعتی، صــادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز و تجهیزات مرتبط با موضوع، انعقاد 
قرارداد با شــرکتهای دولتی و خصوصی، شرکت در 
مناقصات داخلی و خارجی، خرید و فروش کاالهای 
مجاز و تجهیزات مرتبط با موضوع، در صورت لزوم 

پس از اخذ مجوزهای الزم.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1385301(



ایرانی ها آب زیاد بنوشید!

متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: برای ایجاد نشــدن سنگ کلیه آب زیاد بنوشید، آب معدنی و یا 
آب لوله کشــی می تواند در پیشگیری از ایجاد سنگ های کلیوی اثر داشته باشد. به گزارش بهداشت 
نیوز، گلبن سهراب، با اشاره به اینکه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ایرانی ها مبتال به یکی از انواع سنگ کلیه 
هســتند، اظهار کرد: ژنتیک، ناهنجاری های آناتومیک و رژیم غذایی نامناســب از اصلی ترین دالیل 

تشکیل سنگ های کلیوی هستند. 
وی با بیان اینکه مصرف محدود مایعات از اصلی ترین ایجاد ســنگ های کلیوی هستند، افزود: امالح 
موجود در آب لوله کشــی بســته به منطقه جغرافیایی و نوع خاک نیز با هم تفاوت دارند. عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی گفت: مثاًل آب لوله کشی مشهد، اصفهان و تبریز با هم 
تفاوت دارند و آب های معدنی شــهرهای مختلف نیز با هم متفاوتند و بسته به اینکه از کدام چشمه و 
یا منطقه باشــند، باز هم هم فرق دارند. بنابراین نمی تواند ادعا کرد که مصرف آب های معدنی باعث 

افزایش خطر تشکیل سنگ کلیه می شود.
وی توصیه کرد: اگر در شــهرهایی زندگی می کنید که تصفیه خانه های مجهزی دارد از آب لوله کشی 

استفاده کنید در غیر این صورت از آب های معدنی با کیفیت باال استفاده شود.

فواید و ارزش غذایی تخم بلدرچین

برای ســالم بودن یک رژیم غذایی، شما باید از تنوع و تعادل وعده های غذایی اطمینان 
حاصــل کنید. معرفی غذاهای مختلف و همچنین مصرف کالری های یکســانی که به 
صورت روزانه مصرف می شود، کلیدی است. این موارد درمورد تخم بلدرچین هم صدق 
می کند.این ماده غذایی به خاطر سالم بودنش می تواند به طور منظم در رژیم غذایی شما 
قرار بگیرد. همچنین از نظر ارزش غذایی، کالری بیشــتری دارند و مقدار زیادی از مواد 
معدنی ضروری را در خــود دارند.۵ عدد تخم بلدرچین حدود ۹۰ کالری با تقریباً ۷ گرم 
پروتئین با کیفیت خوب تأمین می کند. آن ها همچنین حاوی مقدار قابل توجهی از لیپیدها 

هستند. در مورد مواد معدنی، موارد زیر باید در ۱۰۰ گرم محصول مشخص شود:
۱.۶۵ میلی گرم آهن -  ۳۹.۵ میلی گرم پتاسیم-  ۳۹.۵ میلی گرم کلسیم

آن ها همچنین دارای ویتامین هایی مانند دی، آ، اسید فولیک و ب ۱۲ هستند. به همین 
دلیل تراکم غذایی باالیی دارند. مصرف آنها خطر ابتال به مشکالت قلبی را ایجاد نمی کند 

چون میزان کلسترول تغییر نمی کند.
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برایحفظسالمتقلبازاین
غذاهاغافلنشوید

برخالف تصور رایج، تغذیه سالم بسیار آسان است، فقط 
باید به دو قانون اصلی پایبند باشید: غذا را خودتان بپزید 

و از غذاهای فراوری نشده استفاده کنید.
برخالف تصور رایج، تغذیه سالم بسیار آسان است، فقط 
باید به دو قانون اصلی پایبند باشید: غذا را خودتان بپزید 
و از غذاهای فراوری نشده استفاده کنید. در ادامه به شما 
فهرستی را برای حفظ ســالمت قلب طی روز پیشنهاد 

می کنیم.
zz صبحانه: بلغور جو دوسر سبوس دار و میوه

برای صبحانه بلغور جو دوســر سبوس دار همراه با میوه 
و البته بدون شکر، چند عدد آجیل، دانه کتان و مقداری 
شــکالت تلخ ۸۰ درصد، گزینه مطلوبی است. بلغور جو 
دوسر حاوی بتاگلوکان است؛ فیبرهای خاصی که سطح 
کلسترول و قند خون ما را کاهش می دهد. عالوه بر این، 
با این صبحانه، آنتی اکسیدان ها، یعنی »جذب کننده های 
رادیکال هــای آزاد« را هم برای بدن تأمین می کنید که 
خطر ابتال به تصلب شــرایین را کاهش می دهند. انواع 
آجیل هم حــاوی فیبر و همچنین چربی های ســالم و 
مواد شیمیایی گیاهی هستند که همگی به سالمت قلب 

کمک می کنند.
zz ناهار: ساالد و ماهی

شــما می توانید تقریباً همیشه با یک ساالد پیش غذای 
خود را شــروع کنید. ســاالد فوق العاده سیر کننده است 
و شــما می توانید با وعده غذای اصلی بسیار کوچک تر و 

کم حجم تری کنار بیایید.
البته ســاالد را می تــوان به عنوان وعــده غذایی اصلی 
انتخاب کرد. انواع کاهو، خیار، گوجه فرنگی تازه، یک پیاز 
کوچک و معمواًل یک تکه میوه مانند گالبی یا ســیب، 
همــراه با پروتئین های گیاهی ســالم مانند انواع لوبیا و 
همچنین یک تکه فیله قزل آال، مقداری توفو یا دانه کدو 
تنبل تفت داده شده، ایده خوبی برای یک ساالد مفصل 

به عنوان وعده اصلی برای ناهار است.
zz شام: فلفل قرمز، حبوبات، برنج سبوس دار

در وعده غذایی شــام از حبوبات به ویژه لوبیا چشم بلبلی 
و ســیاه و همچنین دیگر پروتئین های گیاهی به عنوان 
منبع فیبر و پروتئین می توان استفاده کرد. برنج سبوس 
دار هم گزینه مناسبی است. این نوع برنج برخالف برنج 
پوســت کنده، آثار مثبت متعددی بر قلــب ما دارد. برنج 
ســفید، قند خون را حتی سریع تر از محلول شکر خالص 
افزایش می دهد! اما ســطح باالی فیبر موجود در برنج 
سبوس دار قادر است به شما در کاهش کلسترول کمک 

کند.
کلسترول یکی از مهم ترین تهدیدهای سالمت قلب به 
شمار می رود چرا که هر چه باالتر باشد، احتمال ابتال به 
مشــکالتی مانند تصلب شرایین و سکته مغزی افزایش 
پیدا می کند. عالوه بر این، ســیر و فلفل قرمز دارای اثر 
ضد التهابی هستند بنابراین از ما در برابر تصلب شرایین 
محافظــت می کنند. مصرف یک تکه شــکالت تلخ در 
وعده شــام بسیار توصیه می شــود. این شکالت حاوی 

بسیاری از پلی فنول های محافظ سالمت قلب است.

عالئماضطرابجداییازوالدین

متخصــص روانپزشــکی کودک و نوجوان، در آســتانه 
بازگشــایی مدارس، توصیه هایی برای والدین داشــت 
که چگونه ترس از مدرســه را از فرزند خود دور کنند. به 
گزارش بهداشت نیوز، امین ماهورام اظهار کرد ترس از 
مدرســه یکی از مشکالت شایع در دوران تحصیل است 
که به ویژه در ســال های ابتدایی دبســتان بیشتر دیده 
می شود. وی با اشاره به اینکه بسیاری از کودکان هنگام 
جدا شدن از والدین مضطرب می شوند به والدین هشدار 
داد: جلوگیــری از هرگونه تماس کودک با محیط خارج، 
این پیام را به کودک می دهد که محیط بیرون خطرناک 
است. فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان با بیان 
اینکه هراس از مدرسه، ترس بیش از حدی است که در 
مورد برخی کودکان در خصوص رفتن و ماندن در مدرسه 
وجود دارد، افزود: این کودکان ممکن است در مکان های 
دیگــر بتوانند دوری از مادر را تحمــل کنند. وی خاطر 
نشــان کرد: ترس از مدرسه می تواند از بخش خاصی از 
مدرسه، عملکرد تحصیلی، محیط مدرسه یا در اثر تجربه 
اتفاق های ناخوشــایند، مانند آزار دیدن از دوســتان در 
مدرسه یا مشکالتی در مسیر خانه تا مدرسه باشد، در این 
مــوارد پی بردن به علت هراس، برای مداخالت درمانی 

ضرورت دارد.

بازتاب

 
درمــان کبد چرب با زردچوبه بــه خاطر تأثیر زردچوبه در 
کاهش میزان کلســترول خون، توصیه می شــود، اگرچه 

همچنان تحقیقات در این زمینه ادامه 
بیماری است  دارد. کبد چرب 

که در آن ۵ تا ۱۰ درصد از 
کبد را چربی فرامی گیرد

بیماری کبد چرب زمانی 
اتفاق می افتــد که چربی 

اضافی در ســلول های کبد جمع می شــود و ۵ تا ۱۰ 
درصد از کل وزن کبد را تشــکیل می دهد. شــرایطی 

مانند سوءمصرف الکل، دیابت، کلسترول باال و چاقی خطر 
ابتال به بیماری کبد چرب را افزایش می دهد. بیماری کبد 
چرب، یک وضعیت خاموش اســت با عالیم خفیف مثل 
خســتگی، کاهش وزن و ضعف. عدم مصرف الکل، رژیم 
غذایی سالم، ورزش و دارو ممکن است به تغییر وضعیت 
کمــک کند. برخی مکمل ها و مواد غذایی نیز وجود دارند 
که به کنترل این بیماری کمک می کنند؛ برای مثال درمان 
کبد چرب با زردچوبه، لیمو و ... که در این مقاله بیشتر در 

رابطه با آن ها صحبت خواهیم کرد.
zz درمان کبد چرب با زردچوبه

زردچوبه، همانطور که می دانید، یک پودر زرد رنگ است 
که از طریق جوشاندن و خشک کردن ریشه های گیاه زرد 
چوبه یا گیاه جاودانه ساز، بدست می آید. یک ترکیب آنتی 
اکسیدان شناخته شــده به نام کورکومین خواص دارویی 
زردچوبه را به وجود می آورد که در طب سنتی برای درمان 
انواع بیماری ها مثل دیابت، ورم مفاصل، زخم، بیماری های 
قلبی و انواع خاصی از ســرطان ها استفاده می شده است. 
ایــن مکمل گیاهی هم به صورت پودر، هم مایع و هم به 
شکل کپسول در دسترس است. اما برای درمان کبد چرب 
با زردچوبه الزم است با پزشک خود مشورت کنید تا بسته 
به سن و سابقه سالمتی و شرایط شما مقدار مشخصی را 

تجویز کند.
zz زردچوبه

مطالعات انجام شده در مورد درمان کبد چرب با زردچوبه
طبق تحقیقی که در آوریل ۲۰۱۱ در مجلٔه ژورنال علمی 
غذا، منتشر شــد؛ آزمایشی بر روی حیوانات آزمایشگاهی 
انجام شد و نتایج نشــان داد که زردچوبه به جلوگیری از 
افزایش میزان کلسترول در خون کمک می کند. همچنین 
با تنظیم آنزیم های مسئول متابولیسم چربی خطر بیماری 
چربی کبد را کاهش می دهد. نتایج مشابهی ممکن است 
در آزمایش های بالینی و واقعی مشاهده شوند. با این حال، 
تحقیقات بیشتری برای اثبات این مزایا برای انسان مورد 

نیاز است.
مطالعٔه دیگری در نشــریٔه دارویی چیــن، تأیید می کند 

کــه زرد چوبــه از بیماری 
کبد چــرب در 

مدل های 
حیوانــی جلوگیــری 
می کند. دکتر پی. ان. 
نویســنده  راویندران، 

کتــاب »زردچوبــه« نیز توصیــه می کند 
کــه کورکومین یــا زردچوبه برای کاهــش تغییرات 

بیوشــیمیایی و یــا پاتولوژیکی که الــکل ایجاد می کند، 
مصرف شــود تا از ابتال به بیمــاری کبد چرب جلوگیری 

به عمل آید.
zz روش مصرف زردچوبه برای درمان کبد چرب

مصرف زردچوبه برای همٔه افراد بالغ ایمن اســت، اگرچه 
اســتفاده طوالنی مدت و به مقدار زیاد این ادویه ممکن 
است منجر به سوء هاضمه، تهوع و اسهال شود. زردچوبه 
همچنین ممکن است اثربخشــی داروهای ضد دیابت را 
افزایش دهد و باعث کاهش سطح قند خون شود. مصرف 
آن با داروهــای ضد انعقاد خون و آنتی اســیدها توصیه 

نمی شود.
همانطور که اشاره شد بهتر است برای تعیین میزان مناسب 
و تاثیرگــذار زردچوبه و مکمل های در درمان کبد چرب با 
پزشک یا متخصص طب سنتی مشورت کنید، با این حال 

روش های توصیه شده ای وجود دارد که عبارتند از:
 اســتفاده از شیرزردچوبه؛ کافیســت هر روز نصف قاشق 
چایخوری زردچوبه را با یک لیوان مخلوط کرده و بنوشید.

 در ۲ لیوان آب یک چهارم قاشق چای خوری پودر زردچوبه 
ریخته و بجوشانید. به مدت چند هفته روزی دوبار از این 

محلول بنوشید.
zz درمان کبد چرب به روش های دیگر

اگر به دنبال درمان کبد چرب با زردچوبه هســتید، حتمًا 
خوشحال می شوید اگر روش های ساده و خانگی دیگری 
برای درمان این بیماری به شــما معرفی شود. خب! خبر 
خوب این اســت که برخی از این روش هــا در ادامٔه این 

مطلب آمده است.
۱- درمان کبد چرب با سرکه سیب

zz سرکه سیب
یکــی از درمان های خانگی مؤثــر برای بیماری 
چربی کبد، سرکه سیب است. مصرف آن، به 
شــما کمک می کند تا چربی جمع شده در 
کبد از بین برود و وزن کم کنید. ســرکه 
ســیب، هم چنین عملکرد کبد سالم را 
با کاهش التهاب بهبود می بخشد. تنها 
کاری که شما باید انجام دهید این است 
که یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را 
در آب گرم بریزیــد و دو بار در روز قبل 
از غذا آن را بنوشید. همچنین می توانید 
عســل را برای طعم دهی بــه ترکیب 
بیافزایید. ایــن کار را برای دو ماه تکرار 

کنید تا تفاوت را ببینید.
۲- درمان کبد چرب با لیمو

zz لیمو
و   C ویتامیــن  از  سرشــار  لیمــو 
آنتی اکسیدان هاســت که به تولید گلوتاتیون 
کبد کمک می کنند. این آنزیم سموم موجود در کبد را خنثی 
کرده و در نتیجه سم زدایی را بهبود می بخشد. تنها کاری 
که شــما باید انجام دهید این است که یک لیمو را در یک 
لیوان آب بریزید و دو یا ســه بار در روز بنوشید. این کار به 
کاهش چربی انباشته در کبد کمک خواهد کرد و در نتیجه 

به طور طبیعی بیماری چربی کبد شما درمان خواهد شد.
۳- درمان کبد چرب با چای سبز

zz چای سبز
چای سبز سرشار از کاتچین، آنتی اکسیدان موجود در چای 
سبز، است که باعث بهبود عملکرد کبد می شود و از تجمع 
چربی در کبد افراد مبتال به چربی کبد جلوگیری می کند. 
این ماده چربی ذخیره شــده در کبد را مســدود می کند و 
کارایی کبد را بهتر. روزانه ۳ تا ۴ فنجان چای سبز بنوشید 

تا از چربی کبد دور بمانید.
۴- درمان کبد چرب با ورزش کردن

zz درمان کبد چرب با ورزش
عدم فعالیت فیزیکی عامل مهمی در بیماری چربی کبد 
اســت. برای جلوگیری از این اتفاق، هر روز به شــکلی 
تحرک فیزیکی داشــته باشید؛ پیاده روی، دویدن، طناب 
زدن، یوگا و یا هر شــکل دیگری از تمرینات ورزشــی 
برای درمان کبد چرب مفید است. روزانه سی دقیقه وقت 
صرف تمرینات ورزشی کنید. با ورزش ها و حرکات سبک 
شروع کنید و سپس به مرور شدت آن ها را افزایش دهید. 
دقــت کنید که تحت نظر مربی این کار را انجام دهید تا 
متابولیسم بدنتان افزایش یابد و عملکرد کبد بهتر شود. 
ورزش کردن درصورتی که با رژیم ســالم همراه شــود 

کاماًل مؤثر است.

درمان کبد چرب با آسان ترین روش خانگی

در۲دقیقهبدونمصرفداروسریع
بخوابید

برای درمان بی خوابی شبانه مطمئناً به راه و روشی سریع نیاز 
دارید، روشی که بدون استفاده از هیچ دارویی شما را به خوابی 
عمیق و با کیفیت ببرد.در ادامه شما را با دو بخش این موضوع 
که عبارتند از آرامش از لحاظ جسمی و ذهنی، آشنا می کنیم، 
این روش در رهایی از اضطراب و خستگی تاثیرگذار است و به 

تمامی افراد با هر شرایط اجتماعی توصیه می شود.
zz بخش اول: آرامش جسمی

مــی دانید که یکی از فاکتورهای اصلی و مهم برای به خواب 
رفتن سریع و درمان کم خوابی های شبانه داشتن جسمی آرام 
است، اما اگر جسم شما آرامش نداشته باشد چه باید بکنید؟ با 

روشی پیشنهادی به سرعت به این مهم خواهید رسید.
۱- به پشــت بخوابید و پای خــود را روی زمین دراز کنید. 
دست هایتان را به آرامی روی ران هایتان قرار داده و چشمانتان 

را ببندید و چانه را به قفسه سینه نزدیک تر نمایید.
۲- به آرامی نفس عمیق بکشید. اخم ها و چین و چروک های 
پیشــانی را باز کنید و با احســاس بدون اســترس و دغدغه 
بخوابید. پوست ســر را تصور کنید که بسیار آرام است و بعد 
اعضای دیگر صورت را نیز احساس کنید که شل است و دهان 

را همانند یک ماهی به اندازه بسیار کم باز کنید.
توجه: منظور کلی از مورد دوم این است که باید احساس شل 
بودن عضالت را داشته باشید تا بتوانید بدون هیچ استرسی به 

خواب فرو بروید.
zz درمان بی خوابی

۳- آرامــش را در عضالت خود احســاس و کنترل کنید و به 
آرامی نفس بکشید.

۴- شــانه هایتان را به حدی که ممکن است شل و رها کنید 
انگار کــه اصاًل وجود ندارند. همچنین گــردن را نیز همانند 
بخش ها و عضالت دیگر شــل کنیــد و بطور کلی باید از هر 
گونــه فکر و دغدغه رهایی یابید و تنها به اســتراحت در آن 

زمانیکه می خواهید، فکر کنید.
۵- اینک سینه را نیز ریلکس و شل نمایید و نفس های عمیق 
را پشــت سر هم بکشــید و اجازه دهید سینه به سمت باال و 
پایین جابجا شــود. برای داشتن خواب سالم و بی دغدغه باید 
فرض کنید که مانند یک توده ســبک و شــناور در آســمان 

هستید.
۶- نیمٔه باالیی بدن شما در حال حاضر آرام است و احساس 
رهایی و شــل بودن می کنید و تنها نیمــه پایینی بدن باقی 

می ماند.
۷- برای شل و ریلکس کردن عضالت ران پا باید تصور کنید 
که گوشت به نرمی به اســتخوان ها آویزان است. به خودتان 
تلقین کنید که انگار هیچ استخوانی در پای شما وجود ندارد و 
تنها پای شما دارای عضالت می باشد. این تلقین را در هر دو 

پای خود اجرا کنید.
۸- در حال حاضر بدن شــما کاماًل ریلکس و آرام شده است 
و ۳ نفس عمیق بکشــید و بازدم را از دهــان خود به بیرون 

منتقل کنید.
zz رفع بی خوابی

بخش دوم: آرامش روحی
ایجــاد آرامش ذهنی برای درمان فوری بی خوابی بدون دارو 
که برای بی خوابی دوران بارداری نیز مؤثر است. پس از اینکه 
از لحاظ جسمی آرامش یافتید، تنها ده ثانیه طول می کشد تا 
فکر شما کم شــود و به چیزی فکر نکنید و سپس به خوابی 

عمیق فرو خواهید رفت.
بــا انجام به ترتیب مراحل بــاال می توانید عضالت بدن را به 
کنترل خود در بیاورید و در نتیجه می توانید به راحتی بخوابید 
و این راهکار در دنیای مدرن امروز نیز عملی اســت و از نظر 

محققان مورد تأیید است و هیچ مشکلی ندارد.
توجه: اگر می خواهید فوراً بخوابید، باید در مورد چیزهایی که 

به شما آرامش می بخشند فکر کنید.
اگر در فصل زمستان دچار بی خوابی شده اید، ۳ راه به ترتیب 
ذیل وجود دارند که می توانیــد یکی از آنها را انتخاب کنید و 
موردی که انتخاب کرده اید عمل نکرد می توانید مورد دیگری 

را برگزینید.
zz راه درمان بی خوابی

این موارد عبارتند از:
۱- فرض کنید که در فصل بهار هســتید و در کف یک قایق 
دراز کشیده اید و به سمت غروب آفتاب در حال حرکت هستید 
و صدای دریا در گوش شما وجود دارد و به آسمان آبی باالی 
سر خود نگاه می اندازید که ابرها داخل آن در حالت شناور قرار 
دارند. بر این موضوع متمرکز شــوید و اجازه ندهید هیچ چیز 

دیگری فکر شما به هم بزند و از آن لذت ببرید.
۲- تصور کنید که در یک کلبه سیاه و بسیار بزرگی هستید و 

اطراف شما را تاریکی احاطه کرده است.
۳- بــرای ۱۰ ثانیه جمله »من به هیچ چیز فکر نمی کنم« را 

تکرار کنید و سعی کنید که از افکار دیگر استفاده نکنید.
بعد از این آموزش که به مدت ۶ هفته به طول انجامید، ۹۶" 
از خلبانان توانستند که در دو دقیقه و هرجاییکه بودند بخوابند 

حتی اگر قبل از خواب قهوه نوشیده بودند!
راهکارهای باال تمرینات جهانی هســتند و در هنگام داشتن 
اســترس، تنها از بخش آرامش جسمی اســتفاده کنید و اگر 

می خواهید بخوابید آرامش ذهنی را نیز اضافه نمایید.
اگر می شــود در محل کارتان و یــا جاهای دیگری که زمان 
خوابیدن اندک است، می توانید حتی به مدت ۵ دقیقه بخوابید 
که این میزان خواب می تواند شــما را ســرحال تر و شاداب تر 
نماید و در ضمن این تمرینات نیز در شب بسیار مهم هستند 
و می توانید از آنها برای مبارزه با خواب در شب استفاده کنید.

دریچه

عالئمیکهنشانه
Dکمبودویتامین

است
در این گزارش به عالئمی که نشان دهنده کمبود ویتامین 

D )دی( است می پردازیم.
به گزارش مشــرق، دردهای ضربان دار در پشت یا زانو 
ممکن اســت نشــانه کمبود ویتامین D باشد. این درد 

می تواند مانند دردی نافذ در عمق بدن احساس شود.
به نقل از هلث، استخوان درد با کمبود ویتامین D مرتبط 
اســت، زیرا این ویتامین برای سالمت استخوان حیاتی 

است.
 D بدن برای تنظیم سطح کلسیم و فسفات به ویتامین
نیــاز دارد؛ به همین دلیل دریافت آن برای بدن ضروری 
محسوب می شود. یک مکمل ویتامین ۱۰ میکروگرمی 
معمول در طول ماه های زمســتان بــرای تکمیل رژیم 
غذایی کافی اســت.کمبود ویتامیــن D می تواند برای 
ســالمت کلی بدن نیز مضر باشد. کمبود این ویتامین با 

بیماری ام اس، فشار خون باال و دیابت نیز مرتبط است.
سایر عالئم احتمالی کمبود ویتامین D شامل افسردگی، 

احساس خواب آلودگی و کمبود انرژی است.

از دیگر بیماری های مرتبط با کمبود ویتامین D می توان 
به بیماری های قلبی عروقی، دیابت و سرطان اشاره کرد.

برخی مطالعات تخمین می زند تا ۷۰ درصد افراد ممکن 
است کمبود ویتامین D داشته باشند.

اکثر ویتامین D بدن در پاسخ به نور خورشید روی پوست 
تولید می شــود. به همین دلیل است که معمواًل در طول 
ماه های زمستان در عرض های جغرافیایی شمالی میزان 

این ویتامین در بدن افراد کمتر می شود.
پیاده روی ۲۰ دقیقه ای به مدت چند بار در هفته می تواند 
برای بدن کافی باشــد تا مقادیر مورد نیاز ویتامین D را 

تولید کند.
برخی از بهترین منابع غذایی ویتامین D شــامل تخم 

مرغ، ماهی های روغنی و قارچ است.
نتایج مطالعه ای روی زنان یائسه سطوح بسیار باالیی از 

کمبود ویتامین D را نشان داد.
محققان توصیه می کنند ســبک زندگی سالم باید شامل 
قرار گرفتن در معرض نور خورشــید به مدت ۱۵ دقیقه، 
 D سه تا چهار بار در هفته باشد، زیرا ۹۰ درصد ویتامین

در تماس پوست با نور خورشید سنتز می شود.
محقق ارشــد این تحقیق گفت: بســیاری از مشکالت 

سالمتی را می توان با کمبود ویتامین D مرتبط دانست.
ما معتقدیم که بســیاری از بیماری ها می توانند با کمبود 

مزمن ویتامین D تشدید شود.
متخصصان مراقبت های بهداشــتی بایــد بدانند که این 
کمبود یک مشکل رایج است که بخش بزرگی از جمعیت 
را تحت تأثیر قرار می دهد؛ حتی کسانی که در مکان های 

آفتابی زندگی می کنند.
ویتامین D از تراکم مواد معدنی استخوان ها حمایت و به 
عملکرد عصبی عضالنی کمک می کند. همچنین خطر 

شکستگی استخوان را کاهش می دهد.



درمان ذات الریه با ربات های کوچک شناگر

ربات های کوچک شــناگری که از جلبک ســاخته شــده اند، با موفقیت ذات الریه مرگبار را در 
تمام موش های مورد آزمایش درمان کردند.  به نقل از لوکال تودی، مهندســان نانو در دانشگاه 
کالیفرنیا ســن دیگو ربات های میکروسکوپی کوچکی به نام میکروربات ساخته اند که می توانند 
در ریه ها شــنا کنند، دارو را تحویل دهند و برای پاکسازی عوامل بیماری زای مرگبار ذات الریه 
باکتریایی مورد اســتفاده قرار گیرند. میکروربات ها در موش ها به طور ایمن باکتری های ایجاد 
کننــده ذات الریه را از بین بردند و باعث زنده ماندن همه موش های مورد آزمایش شــدند. در 
مقابل، موش های درمان نشــده همگی در عرض ســه روز پس از عفونت مردند. میکروربات ها 
از ســلول های جلبک ساخته شده بودند و سطح آن ها با نانوذراتی مملو از آنتی بیوتیک پوشانده 
شده بود. جلبک ها حرکاتی انجام می دهند که به میکروربات ها اجازه می دهد در محیط اطراف 
شنا کنند و آنتی بیوتیک ها را مستقیمًا به باکتری های مستقر در ریه ها برسانند. نانوذرات حاوی 
آنتی بیوتیک از گوی های پلیمری زیســت تخریب پذیر کوچکی ســاخته شده اند که با غشای 

سلولی نوتروفیل ها، که نوعی گلبول سفید خون هستند، پوشیده می شوند.

انسان ها بیش از ۶ هزار کیلوگرم زباله روی مریخ باقی گذاشته اند!

یک پژوهشگر آمریکایی، میزان زباله های ناشی از فضاپیماها و مدارگردها را که روی مریخ باقی 
مانده اند، بیش از شــش هزار کیلوگرم تخمین زده اســت.  به نقل از دیلی میل، انسان ها در ۵۰ 
سال گذشته، بیش از ۶۸۰۳ کیلوگرم زباله را در مریخ رها کرده اند و این در حالیست که حتی یک 
نفر تا به حال روی این ســیاره سرخ پا نگذاشته است. »کاگری کیلیچ«)Cagri Kilic(، پژوهشگر 
»دانشگاه ویرجینیای غربی«)WVU(، جرم همه مریخ نوردها و مدارگردهای ارسال شده به مریخ را 
ارزیابی کرد و وزن مریخ نوردهایی را که در حال حاضر در حال کار کردن هستند، از آن کم کرد. 
نتیجه این ارزیابی، بیش از ۶۸۰۳ کیلوگرم زباله بود. زباله ها شامل سخت افزارهای دور ریخته شده، 
فضاپیماهای غیرفعال و فضاپیماهایی هســتند که روی سطح سقوط کرده اند؛ به ویژه »مدارگرد 
مریخ Mars orbiter(»۲ ۲( متعلق به اتحاد جماهیر شــوروی که در ســال ۱۹۷۱ فرود تصادفی 
داشت. نه تنها انسان ها در حال حاضر سیاره دیگری را آلوده کرده اند، بلکه دانشمندان می ترسند 
که این زباله ها، نمونه های جمع آوری شده توسط مریخ نورد »استقامت«)Perseverance( ناسا را 

که در حال حاضر در جستجوی حیات باستانی مریخ است، آلوده کنند.
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خواندنی

ساختارجدیدآبکشفشد

 اخیراً دانشمندان دانشگاه کمبریج کشف کرده اند که 
آب در یک الیه یک مولکولی نه مانند مایع و نه جامد 

عمل می کند و در فشارهای باال بسیار رسانا می شود.
در مــورد نحوه رفتار آب اطالعات زیادی وجود دارد و 
می دانیم وقتی یخ می زند منبسط شده و نقطه جوش 
باالیی دارد. اما زمانی که آب در مقیاس نانو فشــرده 

می شود، خواص آن به طور چشمگیری تغییر می کند.
محققان با توسعه روشــی جدید برای پیش بینی این 
رفتار غیرعادی با دقت بی سابقه ای، چندین فاز جدید 
آب را در سطح مولکولی شناسایی کرده اند. آب حبس 
شده بین غشــاها یا در حفره های کوچک در مقیاس 
نانو اتفاقی رایج اســت که می تــوان آن را در جاهایی 
مانند غشاهای بدن یا سازندهای زمین شناسی یافت. 
اما این آب نانومتری رفتار بسیار متفاوتی با آبی که ما 

می نوشیم دارد.
تاکنون، چالش های توصیــف تجربی فازهای آب در 
مقیاس نانو مانع از درک کامل رفتار آن شده است. اما 
در پژوهش های جدید تحت رهبری دانشگاه کمبریج 
مشخص شــد که چگونه از پیشرفت در رویکردهای 
محاســباتی برای پیش بینی حاالت فاز الیه ضخیم 

مولکولی آب استفاده می شود
پژوهشگران از ترکیبی از رویکردهای محاسباتی برای 
فعال کردن سطح اصول اول از یک الیه آب استفاده 
کردند. محققــان دریافتند که آبی کــه در یک الیه 
ضخیم یک مولکولی محصور شده است، از چندین فاز، 
از جمله فاز هگزاتیک و فاز سوپریونیک عبور می کند.

در فاز هگزاتیک، آب نه به عنوان جامد و نه به عنوان 
مایع عمل می کند، بلکه چیزی بین این دو اســت. در 
فاز فوق یونی، که در فشــارهای باالتر اتفاق می افتد، 
آب به شدت رســانا می شود و پروتون ها را به سرعت 
از طریــق یخ به حرکت در می آورد که شــبیه جریان 

الکترون ها در یک محیط هادی است.
درک رفتــار آب در مقیــاس نانــو برای بســیاری از 
فناوری های جدید حیاتی اســت. موفقیت درمان های 
پزشکی می تواند به نحوه واکنش آب محبوس شده در 
حفره های کوچک بدن ما بستگی داشته باشد. توسعه 
الکترولیت های بسیار رسانا برای باتری ها، نمک زدایی 
آب و حمل و نقل بدون اصطکاک سیاالت، همگی به 

پیش بینی نحوه رفتار آب محدود بستگی دارد.
دکتر ونکات کاپیل )Venkat Kapil( از دپارتمان 
شیمی دانشگاه کمبریج و پژوهشگر ارشد این مطالعه 
گفت:، ســؤال اساســی درک رفتار آب بــرای همه 
موضوعات فوق اســت. رویکرد ما امکان مطالعه یک 
الیه آب را در کانالی شبیه گرافن با دقت بی سابقه ای 
فراهــم می کند.محققان دریافتنــد: الیه ضخیم یک 
مولکولی آب در کانال نانو، رفتار فازی غنی و متنوعی 
از خود نشــان می دهد. رویکرد پژوهشــگران چندین 
فاز را پیش بینی می کند که شــامل فاز هگزاتیک که 
یک حد واســط بین جامد و مایع و همچنین یک فاز 
فوق یونی اســت که در آن آب رســانایی الکتریکی 
باالیــی دارد. کاپیل در این بــاره گفت: فاز هگزاتیک 
نه جامد اســت و نه مایع، بلکه یک حد واســط است 
که بــا تئوری های قبلی در مورد مواد دو بعدی موافق 
اســت. رویکرد ما همچنین نشان می دهد که این فاز 
را می توان با محصور کــردن آب در کانال گرافن به 
صورت تجربی مشاهده کرد.  او در پایان افزود: وجود 
فاز ابریونیک در شرایطی که به راحتی قابل دسترسی 
است عجیب است، زیرا این فاز عموماً در شرایط خاص 
مانند هســته اورانوس و نپتون یافت می شود. یکی از 
راه های تجسم این فاز این است که اتم های اکسیژن 
یک شبکه جامد تشکیل دهند و پروتون ها مانند یک 

مایع در داخل شبکه جریان یابند.
محققــان می گویند: این فاز فوق یونی می تواند برای 
الکترولیــت و مواد باتری های آینده مهم باشــند زیرا 
می توانند رسانایی الکتریکی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر 

از باتری های فعلی را رقم بزنند.

علم

نانوحبابهاییکهمیتوانند
سرطانرادرمانکنند

پژوهشگران آمریکایی، نانوذراتی توخالی شبیه 
به حباب طراحی کرده اند که با رساندن ترکیب 

دو دارو می توانند به مقابله با سرطان بپردازند.
به نقل از نیو اطلس، رساندن داروهای سرطان 
به محل مناسب در مقادیر مناسب، یک مشکل 
همیشگی برای دانشمندان حوزه پزشکی است، 
اما گروهی از پژوهشگران »دانشگاه کالیفرنیا، 
لس آنجلس« )UCLA(، یک فناوری جدید 
و امیدوارکننده را برای این هدف ارائه کرده اند. 
این گروه پژوهشی، نوع جدیدی از نانوذرات را 
طراحی کرده اند که یک داروی ضد سرطان را 
به طور ایمن در یک هســته شیشه ای توخالی 
حمل می کنند. این در حالی اســت که داروی 
دوم را می توان در قسمت بیرونی نانوذرات قرار 

داد.
در مرکز این سیستم دارورسانی جدید، نانوذرات 
سیلیکا وجود دارند که به صورت حباب شیشه ای 
توخالی در می آیند. در ایــن فضا، یک داروی 
شــیمی درمانی تأیید شده به نام »ایرینوتکان« 
اما ســالح های  دارد،  وجود   )Irinotecan(
این سیستم برای مبارزه با سرطان به همین جا 
ختم نمی شوند. در اطراف این هسته شیشه ای، 
الیه هایــی از مولکول های لیپیدی وجود دارند 
که با داروی دوم که یک مولکول تحقیقاتی به 

نام »۳M-۰۵۲« است، در هم تنیده شده اند.
هسته شیشــه ای و ســاختار کلی سیستم که 
برای مقابله با ســرطان پانکراس ساخته شده 
است، تنها به اندازه یک هزارم عرض تار موی 
انسان اســت. این سیستم، احتمال نشت را به 
حداقل می رســاند تا اطمینان حاصل شود که 
داروها به محل تومور می رســند. این دو دارو 
در این آزمایش، عملکردهای مرتبط و مهمی 
انجام می دهند.ایرینوتکان، رشد سلول های  را 
ســرطانی را متوقــف می کند امــا زنگ خطر 
را برای سیســتم ایمنی به صدا در می آورد تا 
ســلول های تی )T cell( کشنده بیشتری در 
محل تومور فرود بیایند و سلول های سرطانی 
را خارج کنند. در همیــن حال، ۳M-۰۵۲ به 
جمع آوری سلول های تی هم در محل تومور و 
هم در غدد لنفاوی مجاور کمک می کند.»آندره 
نــل« )André Nel(، از پژوهشــگران این 
پروژه گفت: به نظر من، اســتفاده از سیســتم 
ایمنــی، تفاوت بزرگــی را در ارائه یک نتیجه 
درمانی بسیار بهتر برای سرطان پانکراس ایجاد 
خواهد کرد.این سیستم در موش های مبتال به 
سرطان پانکراس )لوزالمعده( مورد آزمایش قرار 
گرفت و مشخص شــد که تومورها را کوچک 
می کند و به جلوگیری از متاســتاز ســرطان 
می پردازد. عالوه بر این، روش تحویل دوگانه، 
مؤثرتر از همــه داروهایی بود که به تنهایی از 
طریق نانوحامل ها تحویل داده می شــوند. این 
دو عامــل در ترکیب با یکدیگر، ســلول های 
ایمنی سرطان کش بیشــتری را جذب کردند 
و توانستند ســطح دارو را در خون برای مدت 
طوالنی تری حفظ کنند.طی ســال های اخیر، 
چندین سیســتم انتقال نانوذرات امیدوارکننده 
برای درمان ســرطان را دیده ایم که برخی به 
طور ویژه سرطان پانکراس را هدف قرار داده اند. 
همچنین، نانوذرات مبتنی بر سیلیکا را با نتایج 
امیدوارکننده ای در همه حوزه ها از درمان چاقی 
گرفته تا جایگزین های سازگار با محیط زیست 
برای آفت کش ها مشاهده کرده ایم. دانشمندان 
امیدوارنــد که طراحی منحصربه فرد آنها بتواند 
مســیری مناسب را برای اســتفاده بالینی پیدا 
کند و قصد دارند سیســتم تحویل دوگانه خود 
را در مدل های حیوانی بزرگتر مبتال به سرطان 

آزمایش کنند.
نل افزود: با روش های ســنتی، بین ۱۰ تا ۲۰ 
سال طول می کشــد تا فناوری های جدید به 
بازار برســند. نانوحامل ها حدود ۲۰ سال است 
که وجود دارند. اگرچه نانوحامل های مبتنی بر 
لیپید، پیشرو هستند اما نانوحامل های مبتنی بر 
سیلیکا که به الیه های لیپیدی مجهز شده اند، 
شــانس خوبی برای افزایش سرعت کشف و 

بهبود ایمنی درمانی سرطان دارند.
 ACS« نتایــج ایــن پژوهــش، در مجلــه

Nano« به چاپ رسید.

دریچه

پرسویرنس شواهد درخورتوجهی را یافته است

کشف بزرگ ناسا روی سطح مریخ!

بعید است که ابزارهای علمی پیچیده و در 
عین حال محدود پرســویرنس، پاسخ های 
قطعی و قانع کننده ارائه دهندبعید اســت 
که ابزارهای علمی پیچیده و در عین حال 
محدود پرســویرنس، پاسخ های قطعی و 
قانع کننده ارائه دهنــد. دکتر فارلی گفت: 
»اثبــات وجود حیات در ســیاره ای دیگر، 
مسئولیتی بسیار بسیار سنگین است و بعید 
به نظر می آید که برای بسیاری از ما، شواهد 
آنقدر قانع کننده باشــد که بتوانیم این کار 
را انجام دهیم.« به همین دلیل اســت که 
مریخ نورد نمونه هایی از سنگ های جذابی 
را حفاری می کند کــه درنهایت به زمین 
آورده خواهند شــد؛ جایی که دانشمندان 
می توانند با تکنیک های پیشرفته آن ها را 
مطالعه کنند.ناســا و آژانس فضایی اروپا 
مشغول همکاری در یک مأموریت رباتیک 
به نام »بازگشــت نمونه هــای مریخی« 
هســتند تــا نمونه های جمع آوری شــده 
به وسیله پرسویرنس را به زمین بازگردانند. 
قرار اســت این مأموریت در ســال ۲۰۲۸ 
پرتاب شــود و سنگ های مریخی در سال 
۲۰۳۳ روی زمین فرود آیند.دانشمندان از 
مدت ها پیش مجذوب احتمال وجود حیات 
در مریخ بوده اند. مریخ نشین های وایکینگ 
ناسا به عنوان نخستین فضاپیماهایی که در 
ســال ۱۹۷۶ روی سیاره سرخ فرود آمدند 

و آن را مطالعه کردند، جهانی را دیدند که 
اکنون ســرد، خشک و به ظاهر فاقد حیات 
اســت. اما در ربع قرن گذشته، دانشمندان 
سیاره شــناس بدین باور رسیدند که مریخ 
زمانــی گرم تر و بســیار مرطوب تر بوده و 

می توانسته خاستگاه حیات بوده باشد.
برخی از دانشــمندان فکر می کنند حیات 
ممکن اســت امروزه در مریخ تداوم داشته 
باشد )شــاید در زیر زمین، جایی که بتواند 
تابش های فضایی  بمبــاران  برابر  دربرابر 
پرسویرنس  مأموریت  اما  محافظت شود(؛ 
با هدف بررســی گذشته باســتانی مریخ 
و تــالش برای یافتن عالئــم احتمالی از 
میکروب هایی طراحی شــده است که از 
مدت هــا پیش مرده اند؛ آثاری شــیمیایی 
شــبیه به آن هایی که به حیات اولیه روی 

حیات اشاره دارند.
zz  به را  مریخ  نمونه های  چگونه  ناسا 

زمین خواهد آورد؟
دکتر فارلــی می گوید: »این منطقه خاص 
احتمــااًل باالترین ارزش علمــی را برای 
اکتشــاف در کل مأموریــت دارد. در این 
مکان ما بهترین فرصــت را برای کاوش 
سنگ های رسوبی باســتانی ته نشین شده 
در دریاچه داریــم.« مریخ نورد می تواند در 
امتداد الیه های بیرون زده از ســنگ های 
رسوبی حرکت کند. از میان این الیه ها، دو 

صخره به نام های اسکینر ریج و وایلدکت 
ریج از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

صخره اســکینر ریج ماسه ســنگی حاوی 
مخلوطی از مواد سنگی است که احتمال 
دارد از فاصله ۱۶۰ کیلومتری یا بیشتر به 
درون دهانه یزرو شســته شده باشد. دکتر 
شاســتر که بر جمع آوری نمونه ها نظارت 
می کند، این جابه جایی را مهم می داند؛ زیرا 
بدین وســیله مریخ نورد می تواند مواد را از 
مکانی بسیار دور که درطول ماموریتش از 

آن بازدید نخواهد کرد، جمع آوری کند.
وایلدکت ریج با وجود نزدیکی به اســکینر 
ریج، ِگل سنگی ریزدانه حاوی مواد معدنی 
ســولفات و خاک رس است. این سنگ با 
عرض تقریباً یک متر، ظاهراً هنگام تبخیر 
دریاچه در آب شور شکل گرفته است. روی 
زمین، این شــرایط برای حفظ نشانه های 

حیات پیشینی مطلوب است.
پرسویرنس قباًل مولکول های آلی )آن هایی 
کــه اتم های کربــن و هیــدروژن به هم 
پیوندخورده دارند( را در ســنگ های کف 
دهانه یزرو پیدا کرده بود. اما دانشــمندان 
کاماًل مطمئن هســتند که این مولکول ها 
فرایندهای غیرزیســتی شــکل  ازطریق 
گرفته اند. بااین حال، مــواد آلی موجود در 
صخره های دلتای رودخانه، این پتانســیل 

را دارند که روایت متفاوتی را بازگو کنند.

را  درخورتوجهی  شــواهد  پرسویرنس 
یافته است که از وجود حیات احتمالی 
باســتانی در مریخ حکایــت می کنند؛ 
اما برای کســب اطمینان، سنگ های 
جمع آوری شده باید روی زمین مطالعه 

شوند.
مریخ نورد پرســویرنس ناسا با کاوش 
دلتای رودخانه ای باســتانی در دهانه 
یزرو در مریخ، نمونه هایی از دو سنگ 
مملو از مولکول هــای کربن پایه ای را 
که ممکن است بقایای حیات باستانی 
باشــند، جمع آوری کرده اســت. این 
ســنگ ها چندین میلیارد ســال پیش 
شکل گرفتند؛ زمانی که دهانه دریاچه 
بود و محیطی با توانایی پشــتیبانی از 

حیات داشت.
دیوید آل شاســتر، استاد علوم زمین و 
سیاره ای در دانشگاه کالیفرنیا برکلی و 
از اعضای تیم مأموریت پرســویرنس، 
روز پنجشــنبه درجریان کنفرانســی 
مطبوعاتی گفت: »فکر می کنم می توان 
با اطمینان گفت که این ســنگ ها دو 
مورد از مهم ترین نمونه هایی هســتند 
که در این مأموریت جمع آوری خواهیم 

کرد.«
دانشــمندان مأموریت در ادامه افزودند 
که نمی توانند بگویند آیا این مولکول ها 
از میکروب های مرده  قطعاتــی  واقعاً 
مریخی هســتند یا خیــر و درعوض 
آن ها را »آثار زیستی بالقوه« توصیف 
کردند. کنت فارلی، استاد ژئوشیمی در 
مؤسسه فناوری کالیفرنیا که به عنوان 
دانشــمند پــروژه در تیــم مأموریت 
می گوید  دارد،  حضــور  پرســویرنس 
به عنوان  اگر  مولکول های کربن حتی 
ماده آلی توصیف شــوند، ممکن است 
در واکنش هایی شیمیایی که حیات در 
آن ها دخالتی نداشته است، شکل گرفته 

باشند.
فارلی افزود نکتــه کلیدی درباره یک 
اثر زیســتی بالقوه این است که برای 
نتیجه گیــری از آن ملــزم بــه انجام 
پژوهش های بیشتر هستیم. او گفت: »ما 
هنوز اهمیت این یافته ها را نمی دانیم. 
این سنگ ها دقیقاً همان هایی هستند 

که برای بررسی شان آمده ایم.«

واکنششگفتانگیزجنیندررحمبه
خاطرطعمکلمبرگ!

آزمایشــی که روی جنین ها درون رحم انجام شد، نشان 
داد که آنها نسبت به طعم غذاهایی که مادران می خورند، 

واکنش نشان می دهند.
به نقل از دیلی میل، پژوهش جدیدی نشان داده است که 
نوزادان در حالی که هنوز در رحم هســتند، به طعم های 
مختلف واکنش نشــان می دهند. پژوهشگران »دانشگاه 
اســکن  انگلســتان،   )Durham University( دورام« 
چهاربعدی سونوگرافی ۱۰۰ زن باردار را مورد بررسی قرار 
دادند تا ببینند که نوزادان متولدنشــده پس از قرار گرفتن 
در معرض طعم های غذایی که توســط مادرانشان خورده 
می شود، چگونه واکنش نشان می دهند.نتایج این پژوهش 
نشــان داد که جنین ها بالفاصله پــس از خوردن هویج 
توسط مادرشان، لبخند می زنند اما وقتی مادرها کلم برگ را 
خوردند، واکنشی حاکی از انزجار نشان دادند.یافته ها نشان 

می دهنــد که آن چه زنان باردار می خورند، ممکن اســت 
بر اولویت های چشــایی نوزادان پس از تولد تأثیر بگذارد. 
اگر این نتایج کاماًل تأیید شــوند، می توانند پیامدهایی را 
برای ایجاد عادات غذایی ســالم به همراه داشــته باشند.

پژوهش های پیشین نشان داده اند که نوزادان می توانند از 
طریق استنشاق و بلعیدن مایع آمنیوتیک در رحم مادر خود، 
بچشند و بو بکشــند. در هر حال، این مطالعات براساس 
نتایــج پس از زایمان انجام شــده اند.در عوض، این گروه 
پژوهشــی با ارزیابی واکنش های نوزادان به طعم ها پیش 
از تولد، آزمایش کردند که آیــا نوزادان می توانند در رحم 
مادر خود طعم ها را بچشــند یا خیر. آن ها ۱۰۰ زن باردار 
بین ۱۸ تا ۴۰ ســاله را انتخاب کردند و اسکن چهاربعدی 
سونوگرافی آنها را در هر دو هفته ۳۲ و ۳۶ بارداری انجام 
دادند.به زنان ۲۰ دقیقه پیش از هر اســکن، یک کپسول 
حاوی ۴۰۰ میلی گرم پودر هویــج و ۴۰۰ میلی گرم پودر 
کلم برگ داده شد. پژوهشگران از آنها خواستند که از هیچ 
غذا یا نوشــیدنی طعم دار دیگری که می تواند بر واکنش 
نوزادان تأثیر بگذارد، استفاده نکنند. در همین حال، برخی 

از زنان گروه کنترل شــده، هیچ کدام از این کپسول ها را 
نداشتند.نتایج این آزمایش نشان داد که فقط مقدار کمی از 
طعم هویج یا کلم برگ برای تحریک واکنش جنین کافی 
اســت.هنگامی که زنان هویج مصرف کردند، جنین ها در 
اسکن لبخند زده بودند اما زمانی که آنها کپسول کلم برگ 
را مصرف کردند، جنین ها انزجار را در چهره خود نشــان 
دادند.»بیضا اوستون« )Beyza Ustun(، پژوهشگر ارشد 
این پروژه گفت: دیدن واکنش نوزادان متولدنشده به طعم 
کلم برگ یا هویج هنگام اسکن و به اشتراک گذاشتن آن 

لحظات با والدین واقعاً شگفت انگیز بود.
پروفسور »بنویست شال« )Benoist Schaal(، پژوهشگر 
 )University of Burgundy( »دانشــگاه بورگونــدی«
فرانسه و یکی از پژوهشــگران این پروژه گفت: یافته ها 
نشــان می دهند که طیــف گســترده ای از محرک های 
شــیمیایی، از طریق رژیم غذایی مــادر به محیط جنین 
منتقل می شوند. این موضوع می تواند پیامدهای مهمی را 
برای درک ما در مورد رشد گیرنده های چشایی و بویایی و 

ادراک و حافظه مرتبط با آن داشته باشد.



مدتی پیش بود که پس از کش و قوس ها و موافقت 
و مخالفت های بســیار، طــرح عرضه خودرو در 
بورس کاال در شــورای عالی بورس به تصویب 
رسید و سرانجام، طلسم آن شکسته شد. از اینرو، 
علی عصاری، کارشناس بازار سرمایه، درخصوص 
مشکالت قیمت خودرو در کشور و مزایای ورود 
آن به بورس در گفت و گو با »تدبیر تازه«اظهار 
کرد: تقریباً، مشکل خودرو از دهه ۹۰-۸۰ شروع 
شــد؛ هنگامی که اقتصاد کشور با اقتصاد تورمی 
و افزایش و شــوک های شــدید قیمتی در دالر و 
دیگر اجناس روبرو شده و باعث سوق دادن دولت 
به سمتی شد که با قیمت گذاری دستوری بتواند 
قیمت خودرو را کنترل کند که پیش از این، بارها 
در خصوص قیمت گذاری دستوری صحبت شده 
است ولی همه می دانند قیمت گذاری دستوری 
نه تنها باعث نمی شود که قیمت کاال ارزان تر به 
دست مصرف کننده برسد بلکه در مقابل، موجب 
می شــود که حاشیه سود یا فضای جوالن برای 
سفته بازان و دالالن براحتی فراهم شود و درواقع، 
این افراد در فضای قیمت کارخانه و مصرف کننده 
که می توانســت گپ زیاد قیمتی باشــد، جوالن 
دهند و به زعم خود، بسیار خوب به خرید و فروش 
خودرو بپردازند و خودرو را به واسطه این جریان، 

به کاالی سرمایه ای تبدیل کنند چراکه وقتی قیمت 
کارخانه، عدد کمتر معناداری در مقایسه با بازار مصرف 
کننده باشد طبیعتاً هجوم سرمایه ها به این کاال افزایش 
پیدا می کند و بدنبال آن، خرید آن به وســیله مصرف 
نیست بلکه به واسطه سرمایه گذاری و فروش و سفته 
بازی است و به نظر بنده، یکی از دالیل اصلی این که 
خودرو به کاالی سرمایه ای تبدیل شد به همین خاطر 

بوده است.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: پس از پیشنهاد 
بورس کاال، سیاســتی به وجود آمد که خودرو با کف 
قیمتی یا کارخانه ای وارد بازار شــد و سیاســت سقف 
قیمتی که قباًل مصرف کننده از آن استفاده می کرد را 
تغییر داد. بدین معنی که سیاســت ســقف قیمتی به 
سیاست کف قیمت براساس کارخانه تبدیل شد و به 
همین دلیل، ُپر واضح است که شرکت می تواند خودرو 
را با قیمت باالتری به فروش برساند. زیرا وقتی کف 
قیمتی به بازار عرضه می شــود و به طور مســتقیم، به 
دســت مصرف کننده می رســد و می تواند براحتی از 
بورس کاال بگیرد، طبیعتاً شرکت می تواند خودرو را با 
قیمت باالتری به فروش برســاند که همین موضوع، 
یکی از دالیل ســودده شدن شرکت های خودرویی 
است و دلیل دوم هم این است که محصول نهایی به 
دست مصرف کننده می رسد. یعنی محصول با قیمت 
نهایی اش می تواند به دســت مصرف کننده برســد و 
طبیعتاً، این موضوع نیز می تواند با تعدیل قیمت روبرو 
شود و بازاری بر مبنای عرضه و تقاضا را به وجود آورد 
و علت دیگر این است که کاهش تقاضای سفته بازی 
و داللی در این بازار موجب می شود تقاضای سرمایه ای 
برای خودرو تعدیل شــود و به نظرم، این خبر خوبی 

است که آرام آرام، خودروسازان کشور از خودروسازان 
دیگر کشورهای دنیا تبعیت می کنند و از این طریق، 
می توانیم به سیاست های کلی جهان در زمینه خودرو 
نزدیک شویم.عصاری، با اشاره به زمان کلید خوردن 
ایــن موضــوع ادامه داد: در دوره قبل، در بورس کاال، 
زمانی که قرار بود خودروها در بورس کاال عرضه شوند 
تقریباً نیم ساعت قبل از این که چنین اتفاقی در بورس 
کاال رخ دهد قانون آن لغو شد و شائبه ای و شایعه ای 
در اذهان عمومی به وجود آمد که عده ای با ورود خودرو 
به بورس کاال مخالف هستند و بدنبال آن، دلیلی که 
برای لغو کردن این مصوبه در بورس کاال مطرح شد، 
ایــن بــود که متولیان خــودرو معتقــد بودند صرفًا 
خودروهایی با شرکت های خصوصی کوچک در این 
بازار هستند و دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا 
در بورس کاال وجود ندارند و همین طور، آن ها بر این 
بــاور بودند که نه تنها خودروســازهای خصوصی به 
قیمت ها کمک نمی کنند بلکه باعث افزایش قیمت ها 
می شوند و بدنبال آن، قیمت هایی که در بورس کاال 
فروخته شــده، مصوب می شــوند و روی خودروها 
می مانند. در حالی که این دو فرضیه کاماًل اشتباه بودند؛ 
اشتباهی که به نظر می رسد با تعمد همراه بود و همان 
داســتان پیچیده مافیای خودرویی که در ســال های 
گذشته، سودهای بسیار کالنی را از این بازار به واسطه 
وجود گپ قیمتی از درب کارخانه و مصرف کننده به 

جیب زدند.
او افــزود: چنــدی پیش، اولین فروش در بورس کاال 
بســیار موفقیت آمیز بود و درواقع، اگرچه فروشــنده 
توانست با قیمت گران تری بخرد ولی قیمت در بازار 
برای مصرف کننده حدود ۵۰ میلیون تومان ارزان تر 

شد و در بازار غیر رسمی هم قیمت های خودرو به طور 
چشــمگیری کاهش پیدا کردند و اخبار مثبتی در این 
زمینه به گوش رسید که به نظر بنده با ورود خودرو به 
بورس کاال اتفاق افتاد.عصاری خاطرنشــان کرد: به 
نظــر بنــده، ورود خودرو به بورس کاال می تواند تا حّد 
زیادی به کاهش قیمت خودرو کمک کند چراکه اگر 
بخواهیم بازارهایی مثل سرمایه، طال، دالر و خودرو 
را مقایســه کنیم متوجه خواهیم شد که در سال های 
گذشته، بازار خودرو بیش از بازارهای دیگر رشد کرده 
اســت و در واقع، می توان گفت که حباب به شــدت 
مثبتی دارد. بنابراین، این موضوع می تواند به کاهش 
قیمت ها کمک زیادی کند. زیرا قاعده بر اساس عرضه 
و تقاضا شکل می گیرد. اول این که بازار واقعی می تواند 
شــکل بگیرد که یک طرف آن فروشــنده به قیمت 
کارخانه و طرف دیگر آن، مصرف کننده واقعی است 
که هرکســی اعم از شــخص حقیقی یا حتی واسطه 
گرها می تواند باشــد. چون رقبای شخص حقیقی در 
کنار آن ها هستند و نمی توانند آن چنان، در این بازار 
جوالن بدهند. در نتیجه،نه تنها قیمت گذاری دستوری 
در بازار خودرو موفق نبود بلکه در هیچ بازاری، قیمت 
گذاری دستوری موفقیت آمیز نخواهد بود و به همین 
دلیل، مطمئن هستم اگر منابع مالی دولت اجازه می داد 
مجدداً از این قیمت گذاری دستوری در تمامی صنایع 
و نه صرفاً خودرویی حمایت می کرد. زیرا یک سیاست 
غلــط و دور باطل نادرســت، نــه تنها باعث کاهش 
نمی شــود بلکه تورم را به صــورت فزاینده افزایش 
می دهد. بنابراین، امیدوارم این کمبود منابع سبب خیر 
شود تا قیمت گذاری دستوری از کلیه صنایع ما رخت 

بربندد.
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بازارمالی

 »تدبیر تازه«گزارش می دهد؛
کوچکیابزرگترشدنسفرهمردمدر

دستانِارز۴۲۰۰تومانی

گروه بازار مالی: اگرچه در اسفندماه بود که بهارستانی ها 
به الیحه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی رأی مثبت دادند و 
در اردیبهشــت ماه هم، معــاون اقتصادی بانک مرکزی 
گفت: جهت گیری دولت سیزدهم این است که با حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کاهــش یابد و قاچاق، صدمه به 
تولید و...حذف شــوند و بدنبال آن، حمایت از خانوارها در 
اولویت برنامه قرار گیرد و یارانه ها به صورت مستقیم به 
خانوارها پرداخت شــود تا عده کمی واردکننده از آن سوء 
اســتفاده نکنند، در روزهای اخیر، خبری به نقل از ســید 
احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد با این مضمون منتشــر 
شــد که الیحه دو فوریتی جدیدی برای بازگشــت نرخ 
ارز محاســباتی گمرک به نــرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شده است و در این میان، وزیر هم، 
از موافقت مجلس با فوریت این الیحه ابراز امیدواری کرد 
و دلیل مهمی که برای این موضوع برشمرد، افزایش پیدا 
نکردن بیش از پیش قیمت ها در سال ۱۴۰۱ است و تاکید 
کرد که دولت تصمیم گرفته است نرخ محاسباتی گمرک 
به نرخ سال گذشــته بازگردد.پس از انتشار این خبر بود 
که عبدالناصر همتی و غالمرضا تاجگردون به این گفته 
وزیر اقتصاد واکنش نشان دادند؛ به طوری که همتی در 
صفحه اش نوشــت: »قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ سؤال شد؛ 
همه ابعاد را دیده اید؟ بعد از ۴ ماه می گویند ارز محاسباتی 
گمــرک باید برگردد به ۴۲۰۰. رقابــت کاالی داخلی با 
وارداتی چه می شــود؟ بعد از ۲ ماه و جهش قیمت کلیه 
کاالها و خدمات )به جای ۴ کاالی اساسی( پذیرفتند: زیر 
ســاخت کاال برگ الکترونیکی آماده نمی شود و برگشت 
قیمت ها به ۱۴۰۰ نشدنی است.« غالمرضا تاجگردون هم 
به عنوان یکی دیگر از منتقدان الیحه حذف ارز ۴۲۰۰ در 
صفحه شخصی خود نوشت: »جناب آقای خاندوزی، اقدام 
الزمی بود. اما ولی ای کاش همان موقع که کارشناسان 
کشــور تذکر داده بودند توجه و اقدام می شد. نه حاال که 
هم چوب را بخوریم و هم پیاز را.«او همچنین به انفجار 
قیمتی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱، 
نرخ حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی از ۴ درصد به 
۱ درصــد تقلیل یافت و برای بقیه کاالها همان ۴ درصد 
است و در ســال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی 
کاالهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به عدد باالی ۲۲ هزار 
تومان )ETS( افزایش یافت.حسین مرید سادات، مدرس 
و تحلیلگر بازار ســرمایه، درخصوص بازگشت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اظهار کرد: اگرچه ما گفتیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
رانت اســت ولی خبرها حاکی از بازگشت آن است و باید 
دید چه اتفاقی افتاده که به یکباره قرار شده است این ارز 
برگردد. زیرا از نظر اقتصادی، این موضوع، توجیهی ندارد 
و متأســفانه، متوجه علت انجام این کار نمی شویم. زیرا 
اگر واقعاً می خواهند تــورم را مدیریت کنند باید اقدامات 
دیگری انجام دهند و چنین رفتارهایی جای سؤال دارد و 
باید دید نتیجه این کار چه خواهد بود؟ چون همیشه گفته 
شــد که ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت است و حاال باید دید این 
ارز قرار است به کدام صنایع و نمادها اختصاص پیدا کند 
و در صورت های مالی آن ها تأثیرگذار باشد؟او بیان کرد: 
بدون شــک، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای شرکت هایی که آن 
را دریافت می کنند، تأثیر مثبت خواهد داشت و به نوعی، 
آن ها می توانند صورت های مالی بهتری را منتشر کنند. اما 
همین که ارز ۴۲۰۰ به برخی از صنایع و نمادها اختصاص 
پیدا کرده، سؤال برانگیز است و به نظر بنده، اگر به جای 
برگرداندن ارز ۴۲۰۰ تومانی، گشایش اقتصادی در حوزه 
صــادرات و واردات گمرکی به وجود آورند، بســیار بهتر 
اســت. چون ما به نوعی، هم چوب را خوردیم و هم این 
که رطب گیرمان نیامد و در این میان، مگر بازار سرمایه 
و اقتصاد کشــور، آزمون و خطاست که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را بردارند و ســپس، آن را سرجای خود بگذارند؟ و همان 
طور که می دانیم مصاحبه ها و خبرهای مختلفی در این 
خصوص کار شــد و در همه آن ها تأکیــد کردند که ارز 
۴۲۰۰ تومانی باعث فساد است ولی با این وجود، به طور 
مجدد در حال برگرداندن همین فساد به چرخه اقتصادی 
کشور هســتند. بنابراین، امیدوارم به جای درست کردن 
ابرو، چشم و چار اقتصاد کشــور کور نشود.این تحلیلگر 
بازار سرمایه تاکید کرد: قطعاً این موضوع می تواند به نفع 
شرکت هایی باشد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند. 
زیرا برای آن ها رانت محسوب می شود و آن ها می توانند 
صورت های مالی جذاب تری داشــته باشــند و با اقبال 
عمومی بازار روبرو شــوند.مرید سادات گفت: به احتمال 
زیاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایعی اختصاص داده خواهد 
شــد که با معیشت مردم در ارتباط هستند مثل غذایی ها، 
زراعتی ها و دارویی ها و فکر نمی کنم به جز این گروه ها، 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایع دیگری تعلق بگیرد چراکه با 
گران شدن این موارد، سفره مردم کوچک تر شد و با این 
وجود، بنده تعجب می کنم وقتی چیزی را رانت به حساب 
می آورند بــا چه دالیلی قصد دارند کــه آن را به چرخه 
اقتصاد کشــور برگردانند؟ و از اینرو، به نظر من، راه های 
بهتری برای مدیریت گرانی های افسارگسیخته وجود دارد 
و فکر نمی کنم که این کار تأثیری روی قیمت ها داشــته 

باشد.

گزارش
هدفگذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ 

 رییس کل بانک مرکزی از هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد 
و افزود: در راستای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی با حضور 
وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شده است که این هماهنگی نقش 
مهمی در انضباط مالی دولت داشته است. علی صالح آبادی در حضور آیت اهلل سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
که صبح دیروز به منظور نظارت ســتادی در بانک مرکزی حضور یافته بود، کنترل تورم، اصالح نظام بانکی، 
تقویت حکمرانی ریال، توســعه بانکداری اسالمی و ثبات بخشی به بازار ارز را از جمله مهمترین برنامه های 
راهبردی بانک مرکزی برشمرد و به تشریح عملکرد و برنامه های بانک مرکزی در این حوزه ها پرداخت. رییس 
کل بانک مرکزی گفت: کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی، تنظیم رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و مدیریت 
انتظارات تورمی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم اســت. صالح آبادی با بیان اینکه بر 
این اساس خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت از ۶۵ همت در ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۴۷ همت در 
مدت مشابه سال جاری کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: دولت حدود ۲۸ همت از سپرده های خود نزد بانک 
مرکزی استفاده کرده است و استقراضی از بانک مرکزی نداشته و استفاده از تنخواه را به حداقل رسانده است. 

ناخواستهمجرمبورسینشوید!

رئیس اداره پیشــگیری از ناهنجاری ها و ارتقای ســالمت بازار سرمایه سازمان بورس گفت: با رونق 
معامالت در بازار ســرمایه، سوءاستفاده از کدهای بورسی بیشتر شده و برخی سهامداران نام کاربری 
و رمز عبور خود در معامالت برخط را در اختیار اشــخاص دیگر قرار می دهند که این اقدام مشکالت 
جدی را برای آنها به دنبال دارد.محمدمهدی منتظری، رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری ها و ارتقای 
ســالمت بازار سرمایه سازمان بورس در گفت وگویی با بیان اینکه در اختیار قرار دادن کدهای بورسی 
به دیگران به عنوان یکی از ناهنجاری های متداول در بازار سرمایه تلقی می شود، اظهار کرد: معمواًل 
سوءاستفاده از کدهای بورسی در دوره های رونق بازار صورت می گیرد. به طور کلی با رونق معامالت 
برخط در بازار سرمایه این مخاطرات بیشتر شده و برخی سهامداران با اعتماد نابه جا نام کاربری و رمز 
عبور خود را در اختیار برخی اشخاص، به ویژه آشنایان قرار می دهند که مشکالت جدی را برای آنها به 
دنبال دارد.وی در پاسخ به این سؤال که این اقدام با چه آسیب هایی برای سهامدار همراه خواهد بود، 
بیان کرد: اشخاص فاقد مجوز الزم از سازمان بورس برای انجام سبدگردانی غیرمجاز با فریب یا تبانی 
از کد بورسی یا دسترسی به سامانه برخط دیگران جهت سودجویی یا دستکاری بازار استفاده می کنند.

مزایای بورسی شدن صنعت خودرو
در گفت و گوی »تدبیر تازه« با یک کارشناس بازار مالی بررسی شد

فاطیماهمیرزاییدخت
روزنامه نگار

آرزوصبوری
روزنامه نگار

کامرانندریدرگفتوگوبا
»تدبیرتازه«مطرحکرد

رابطهتورمباحذفصفرهای
پولملی

کارشــناس پولی و بانکی براین باور اســت: حذف 
صفرهای پول ملــی تاثیری بر روی تــورم ندارد 
ولی تأثیر جزئــی دارد آن هم انجــام معامالت را 
قدری ســاده تر و راحت تر می کند. مخصوصاً ثبت و 

ضبط های حسابداری راحت تر می شود.
کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در گفت وگو 
با »تدبیر تازه«، در خصــوص اینکه حذف صفرها 
از روی اســکناس ارتباطی به تورم دارد؟ پاسخ داد: 
حذف صفرها ارتباطی به تــورم ندارد و فقط تغییر 
واحد پول و اسم گذاری جدید است. هر زمانی واحد 
پول خود را به شکلی از نو نامگذاری و ارزشگذاری 
جدید کنید، در اختیار شماســت و قبــاًل این را نیز 
داشــتیم. در زمان حکومت پهلــوی اول که تورم 
وجود نداشــت، یک صفر کــم می کند و قرانی که 
معادل هزار دینار بــود را برابر با ۱۰۰ دینار تعریف 
می کنــد. فلذا واحد پول از آن زمان ریال نامگذاری 
شــد که معادل دینار تعریف شــد. بنابراین، تعریف 
واحد پول و حذف صفرها صرفاً به دلیل ســهولتی 
که در محاســبات و معامالت ایجاد می کند، انجام 
می شود. عواملی که ایجاد تورم و افزایش قیمت ها 
را در اقتصاد ایجاد می کنند متفاوت است و باید آن 
عوامل را کنترل کرد که با حذف صفر مسئله تورم 

در اقتصاد حل نمی شود.
او با اشــاره به هدف حذف صفرهــا گفت: مصوبه 
هیئت دولت در زمان آقای روحانی بود که به تدریج 
این ۴ صفر را حــذف کنند. در آن زمان رئیس کل 
بانک مرکزی )آقای همتی( عنوان کرده بودند این 
مسئله ارتباطی با تورم ندارد ولی محاسبات و ثبت 
و ضبط حســاب ها با بودن این صفرها دشوار شده 
اســت. مردم هم به صورت عرفی این کار را انجام 
دادنــد. بعنوان مثال، واحد پول ما ریال اســت ولی 
کسی از ریال اســتفاده نمی کند. در مغازه ها قیمت 
کاالها را براســاس ریال بیان نمی کنند. خود مردم 
یک صفر را حذف کرده اند و واژه تومان را اســتفاده 

می کنند که واحد اصلی پول نبود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: سایت هایی که تبلیغ 
برای سفرهای خارجی می کنند از واحد تومان استفاده 
می کننــد که خود به خود ۴ صفر حذف شــده و به 
صورت عرفی این اتفاق صــورت گرفت. همچنین 
مصوبه دولت قبلی نیز این بود که بصورت رســمی 
این کار انجام شود و تصمیم گرفتند ۴ صفر را حذف 
کننــد و این حرکت را بگونه ایی برنامه ریزی کردند 
که هزینه برای دولت ایجاد نکند. وقتی اسکناس های 
موجود فرسوده می شــود و می خواهند از رده خارج 
کننــد و به جای آن اســکناس جدید چــاپ کنند، 
مصوبه دولت این بود که این اســکناس های جدید 
وقتی چاپ می شــوند صفرهای آن کمرنگ باشد و 
به نوعی به معنای نقطه آغازین شروع حذف صفرها 
تلقی کردند.این کارشــناس در پاسخ به این پرسش، 
برخی بر این باورند که رشــد فزاینده تورم در کشور 
اسکناس را کم ارزش و در برخی بی ارزش کرده در 
چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی به دنبال حذف 
صفرهای طوالنی هستند. بیان کرد: تحلیل درستی 
را ارائه دادند. اگر دولت حذف نمی کرد مردم این کار 
را می کردند. وقتی مردم می گویند یک تومان منظور 
شاید یک میلیارد تومان باشد یعنی کلی صفر را حذف 
کردند. این برای ســهولت بیان قیمت ها و حساب و 
کتاب ها اتفاق می افتــد. به جای اینکه بگویند یک 
میلیون تومان می گوینــد یک تومان و این صفرها 
را کــم می کنند. مردم در معامالت روزمره واحد پول 
جدید تعریف می کنند. در بازار معامالت اصطالح یک 
خــط را به کار می بردند و منظــور یک میلیون دالر 
بــود. مردم بصورت عرفی و طبیعی این کار را انجام 
می دهند و شکل رسمی را برخی دولت ها برای اینکه 
حساب های رســمی اصالح و ساده تر شود براساس 
مالحظات حســابداری که در ذهــن دارند، بصورت 
رسمی این کار را انجام می دهند. بصورت عرفی مردم 

روزانه این کار را انجام می دهند.

گفت وگو

زهراترابی
روزنامه نگار

تورمباالی۵۰درصدبهیکبارهازبیننمیرود
در گفت وگو با یک استاد اقتصاد دانشگاه مطرح شد؛

عباس علوی راد گفت: مســیر کنترل تورم در ایران مانند 
بســیاری از کشورها، از ســه گام کنترل رشد پول مازاد بر 
ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات بخشــی به بــازار ارز با هدف 
کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشــد اقتصادی با 
هدف افزایش عرضــه کاالها و خدمات و افزایش ظرفیت 

اقتصاد تشکیل می شود.
یک اســتاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اولویت اقتصاد کشور 
باید مهار تورم باشد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه 
)ســنا( گفت: کاهش نرخ فعلی تــورم با توجه به انتظارات 
تورمی بسیار مشکل اســت. میزان کسری بودجه تخمین 
زده شــده توسط کمیســیون اقتصادی مجلس و تحوالت 

پولی نشان می دهد مهار تورم به یکباره میسر نمی شود.
عبــاس علوی راد با بیــان اینکه برای مهار تــورم باید به 
صــورت گام به گام حرکت کرد، افــزود: دولت با کمک و 
تالش تیم اقتصادی قوی و با بهره گیری از کارشناســان 
متخصص حوزه اقتصاد، می تواند مجموعه ای از سیاست ها 
را تدویــن کرده و با پای بندی به آنها، به مهار تورم کمک 
کند.این استاد دانشگاه اضافه کرد: سیاست های مهار تورم 
باید در همه جهات در نظر گرفته شود، زیرا تورم باالی ۵۰ 
درصــدی را نمی توان به یکباره از بین برد.علوی راد گفت: 
دولت باید بــرآوردی از عملکرد بودجه را به صورت کاماًل 

شــفاف به جامعه اعالم کند و ســپس این برآورد را برای 
ماه های پایانی ســال نیز انجام دهــد. در این میان دولت 
باید قاعده کلی برای تأمین سیاســت های مالی خود داشته 

و به اجرای آن پای بند باشد.وی ادامه داد: اگر دولت برای 
تأمین کســری نیازهای مالی خود به بانک مرکزی تکیه 
نکند، قســمتی از انتظارات تورمــی جامعه تحقق میابد. با 
کنترل نقدینگی می توان تورم را کاهش داد.علوی راد گفت: 
مســیر کنترل تورم در ایران مانند بســیاری از کشورها، از 
ســه گام کنترل رشــد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، 
ثبات بخشــی به بازار ارز با هدف کنتــرل تورم وارداتی و 
درنهایت، احیای رشــد اقتصادی بــا هدف افزایش عرضه 
کاالها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تشکیل می شود؛ 
که با آغاز سیاســت های مهار تــورم، انتظارات تورمی هم 
تعدیل خواهد شد.این استاد تصریح کرد: تا زمانی که ریشه 
تورم خشکانده نشــود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و 
منشاء گرانی ها دو بعد داخلی و بین المللی دارد که در حوزه 
بین المللی قیمت کاالهــای جهانی افزایش پیدا کرده و از 
آنجا که ایران نیز کشــوری واردکننده است، بخشی از این 
تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می شود.وی گفت: مسائل 
فرسایشی و حل نشده در اقتصاد نیز اجازه تعدیل انتظارات 
تورمــی را نمی دهد، از این رو اقتصاد کشــور در این حوزه 
همچنان دستخوش تالطم اســت که با سیاست گذاری و 
مدیریت درســت از سوی سیاســت گذاران کشور می توان 

شاهد کاهش انتظارات تورمی بود.



ساالنه۵میلیارددالرگازایران
هدرمیرود

آفتفلرینگبرصنعتنفت

 نمادی که تبدیل به چهره اصلی صنعت نفت شــده، 
ســاالنه بیش از ۵ میلیارد دالر از درآمدهای کشــور 
را بر بــاد داده و دود می کند. گازهــای همراه نفت 
که به جای بهره برداری از آن تبدیل به یک مشــکل 
زیست محیطی هم شده است و طرح هایی که برای 
جمع آوری آن به مرحله اجرایی نرسیده و ناقص باقی 

مانده است.
این در حالی است که کشــورهای تولیدکننده نفت 
برنامه مدونی برای جمع آوری گازهای همراه و تزریق 
آن به شــبکه گازرســانی و نیروگاهی و پتروشیمی 
دارند و به واسطه آن توانســته اند درآمدهای خود را 
افزایش دهند. نمونه عینی این کشــورها را می توان 
در عربســتان ســعودی دید که روزانه بیش از ۲۴۰ 
میلیون مترمکعب گازهای همــراه نفت را فرآورش 
کرده و به عنوان خوراک به شــرکت های پتروشیمی 

می فروشد.
عسلویه و پارس جنوبی قطب فلرینگ ایران

حبیب اهلل ظفریان، کارشــناس انرژی در گفت وگو با 
»اقتصاد آنالین« دربارٔه فلرینگ می گوید: »فلر یا گاز 
ســوزانده شده مشعل، گازهایی هستند که در مشعل 
تاسیسات نفتی سوزانده می شوند. عمده ای این گازها، 
گازهای همراه نفت هســتند گازهایــی که به دلیل 
داشتن ترکیبات سنگین تر مانند اتان پروپان و بوتان و 
برخی ترکیبات سنگین تر، که دارای ارزش اقتصادی 
بوده و می توان از آنها در صنایع پایین دستی استفاده 
کــرد. بخش از فلر یا گازهای مشــعل نیز مربوط به 
سهم پاالیشــگاه های گازی و مقدار کمتری مربوط 
به پاالیشگاه های نفتی است. فلرینگ ضمن از دست 
دادن فرصــت اقتصادی، موجــب افزایش گازهای 
گلخانه ای و آسیب های زیست محیطی به منطقه نیز 

می شود.«
zz رتبه دوم گازسوزی ایران در جهان

ظفریان در ادامه با اشــاره به اینکه دو شاخص برای 
ارزیابی وضعیت فلرینگ در کشــورها مورد بررسی 
قرار می گیرد، می گوید: »نخســت شــاخص، میزان 
مطلق فلر است. براســاس آمار سال ۲۰۲۱ ایران با 
۱۸.۵ میلیارد مترمکعب گاز مشــعل سوزانده شده در 
جایگاه دوم جهان قرار دارد. روســیه با ۲۶.۴ میلیارد 
مترمکعب گاز فلر در رتبه نخســت قرار دارد. عراق 
نیز با فاصله کمی از ایران )۱۷.۷ میلیارد مترمکعب( 
در جایگاه ســوم قرار دارد. در شاخص دوم نیز شدت 
سوزانده شــدن گازها را مورد ارزیابی قرار می دهند. 
فرمول این شــاخص میزان گاز سوزانده شده تقسیم 
بر میزان نفت تولیدی است. اگر بخواهیم مقایسه ای 
با شــاخص دوم انجام دهیم، کشوری همانند روسیه 
با تولید ۱۰ میلیون بشــکه نفت، طبیعی اســت که 
میزان فلر آن از کشوری که یک میلیون بشکه نفت 
تولید می کند، بیشــتر باشــد. به همین دلیل اگر این 
شاخص را مبنای ارزیابی قرار دهیم، وضعیت روسیه 
از ایران در بحث فلرینگ بهتر است چراکه تولید نفت 
روسیه چندین برابر ایران است. برمبنای این شاخص، 
عربستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. براساس این 
شــاخص ها کشورهای ازبکســتان و ترکمنستان در 

بدترین وضعیت فلرینگ قرار دارند.«
zz خسارت 5 میلیارد دالری فلرینگ

این کارشــناس انرژی با اشــاره به اینکه ساالنه ۵ 
میلیارد دالر خســارت فلرینگ صنعــت نفت ایران 
اســت؛ عنوان می کند: »۱۸.۵ میلیارد مترمکعب در 
سال گذشــته فلرینگ داشــته ایم که بیشتر آن گاز 
همراه نفت بوده اســت. این میزان بــه اندازه تولید 
دو فاز پارس جنوبی می شــود. اگــر بخواهیم میزان 
خســارت مالی این گازسوزی را برآورد کنیم نخست 
باید قیمت گذاری شــود. مبنای محاسبات قیمت نیز 
قیمت صادرات گاز است. متوسط قیمت صادرات گاز 
در حال حاضر، ۳۰ سنت است که بر این اساس بیش 
از ۵ میلیارد دالر خســارت ساالنه سوزاندن گازهای 
فلر ایران است. این درحالی است که میزان صادرات 
گاز ایــران ۱۷.۳ میلیارد مترمکعب در ســال ۲۰۲۱ 
بوده است. این آمار نشان دهنده این مسئله است که 
ایران بیش از میزان گاز صادراتی، گاز سوزانده است. 

سرمایه ملی که به راحتی هدر می رود.«
zz برنامه های بی نتیجه

او در پاســخ به این پرســش که ایــران تاکنون چه 
اقداماتی بــرای کاهش فلرینگ انجام داده اســت، 
می گویــد: »در برنامه های توســعٔه کشــور همواره 
جمع آوری گازهای همراه به عنوان یک ســرفصل در 
توسعه و قوانین بودجه آمده است اما هیچگاه محقق 
نشده است. آخرین آن مربوط به برنامه ششم توسعه 
اســت. در برنامه ششم توســعه هدف گذاری برای 
جمع آوری ۹۰ درصد گازهای همراه نفت و جلوگیری 
از ســوزاندن آنها انجام شده اســت. اما این برنامه 

تاکنون کمتر از ۱۰ درصد محقق شده است.«

 گزارش

»تدبیر تازه« گزارش می دهد

گامبلندوواقعگرایانهاماراتبهسوی
انرژیپاک

ثبت رکورد در رشــد انرژی هــای تجدیدپذیر که ۸۰ درصد 
از کل افزایش ظرفیت تولید انرژی جدید در ســال پیش را 
به خود اختصــاص داده، از این واقعیت حکایت می کند که 
روند گذار به اســتفاده از انرژی پاک، شتاب بیشتری به خود 
گرفته است. اما رویدادهای اخیر نیز نشان داده است که کنار 
گذاشتن نظام فعلِی تولید انرژی، پیش از تدارک منابع کافی 
برای جایگزینی آن، هر دو روند بهبود اقتصادی و آب وهوایی 
را به مخاطره انداخته و این پرســش را مطرح می کند که آیا 
ما قادر به تحقق هدف جایگزینی ســوخت های فسیلی به 

طریقی منصفانه بر ای تمام جهان هستیم یا خیر.
یک روند موفقیت آمیز برای گذار به اســتفاده از انرژی های 
پاک باید هدف پیشبرد اهداف اقتصادی و اقلیمی را توامان 
در نظر داشته باشــد. این روند باید بر مبنای حقایق علمی، 
اقتصادی و مهندسی استوار گشته، به تهدیدها و چالش هایی 
کــه به دنبال آن می آیند توجه داشــته و راه حل های عملی 
را بــه کار بگیرد. به این منظور ما به رویکردی مشــترک و 
همگانــی نیاز داریم تا تجربیات تمــام بخش های جامعه را 
پای کار بیــاورد و بخش فعال در صنایع انرژی کنونی را به 

هیچ وجه نادیده نگیرد.
با خارج شــدن کشورها از شــرایط همه گیری کرونا، جهان 
با چالشــی جدید در حوزه عرضه انرژی مواجه شــد. سپس 
این درگیری روســیه و اوکراین بود که فشــار بیشتری بر 
بازار انرژی وارد آورد و کشــورهای جهــان را ناچار کرد تا 
بــه ارزیابی مجدد راهبرد انرژی خود در کوتاه مدت بپردازند. 
بنابراین پیامی که وضع موجود برای دنیا دارد کاماًل روشــن 
و واضح است: سیاســت زودهنگاِم توقف سرمایه گذاری در 
انرژی های فســیلی در نبود جایگزین های عملی، منجر به 
شکست در روند به کارگیری انرژی پاک می شود. این روند 
می تواند به تخریب امنیــت انرژی، تضعیف ثبات اقتصادی 
و کاهش حجم ســرمایه گذاری برای تحقق گذار به انرژی 
پاک بینجامد.آنچه نیاز داریم یک راهبرد جدید و واقع گرایانه 
است که عملی، رشد-محور و اقلیم-محور باشد. این راهبرد 
باید به پیچیدگی ســامانه های انرژی و صنعتی واقف بوده و 
در نظر داشته باشد که وسعت این رونِد انتقالی بسیار عظیم 
است و به همین دلیل به تعامل و هماهنگی در تمام سطوح، 
از تخصیص ســرمایه گرفته تا طراحی محصول، سیاســت 
عمومی و تحول رفتاری نیاز دارد. این یعنی سنجیدن طرف 
تقاضــای نظام انرژی باید در اولویت قرار بگیرد. انرژی های 
خورشــیدی و بادی پیشرفت های بزرگی داشته اند اما بخش 
بزرگــی از انرژی در صنایع ســنگین، تولید، ساخت وســاز، 
حمل ونقل و کشــاورزی مصرف می شــود. این بخش ها از 
اقتصاد، بیشــترین اثرگذاری را بر آب وهوا دارند و در نتیجه 
به حجم بیشتری از سرمایه گذاری نیاز دارند که از هم اکنون 
باید آغاز شــود.اما تأمین مالی تنها مسأله ما نیست. گذار از 
انرژی فســیلی زمان بر اســت. اگرچه بخش اعظم افزایش 
ظرفیت تولید انرژی در سال ۲۰۲۱ به انرژی های خورشیدی 
و بادی اختصاص داده شــد، آن ها هنوز تنها ۴ درصد از سبد 
انرژی جهــان را به خود اختصاص می دهند. در حالی که بر 
مصرف انرژی در جهان مدام افزوده می شــود، حفظ امنیت 
انرژی در جهان مســتلزم این است که نفت و گاز همچنان 
بخش بزرگی از ســبد انرژی را تا دهه های متمادی به خود 

اختصاص بدهند.
به همیــن دلیل اکنون بایــد تمرکز بیشــتری بر کاهش 
آثار مخرب نفت و گاز بر محیط زیســت داشــته باشــیم. 
تولیدکننــدگان، دولت ها و بخش خصوصی باید به تعامل با 
هم بپردازند تا اطمینان حاصل شود که هر واحد از سوختی 
که تولید می شــود، کربن زایی کمتری نسبت به قبل داشته 
باشد. این امر نیز مستلزم اعمال سیاست های مالی به واسطه 
مشــوق های مالیاتی، افزایش بهره وری عملیاتی به کمک 
فناوری های نو، پایبندِی بیشتر به کاهش سوزاندن گازهای 
فلر و متان و در نهایت سرمایه گذاری بیشتر در فناوری های 
جذب کربن می باشد.این واقعیت ها هستند که راهبر رویکرد 
امارات متحده عربی در دوره گذار به ســوی ســوخت پاک 
می باشند و الزمه آن نیز تداوم تالش برای تأمین نیاز امروز 
جهان به انرژی، همزمان با ســرمایه گذاری در سامانه های 
تولید انرژِی مورد نیاز برای فردای جهان است. امارات متحده 
عربی مالک سه نیروگاه از بزرگترین نیروگاه های خورشیدی 
در جهان بوده و در بیش از ۴۰ کشور درحال توسعه و توسعه 
یافته اقدام به ســرمایه گذاری برای تولید انرژی پاک نموده 
اســت. همچنین این کشور قصد دارد سبد تولید انرژی پاک 

خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ گیگاوات برساند. 

نگاه روز

به گــزارش تدبیر تازهوی بیان کرد: همه 
ما می دانیــم خودروهایی که عمر باالی 
۵ سال دارند و قرار است از نظر فنی مثل 
تغییر کاتالیست، تعویض روغن و... مورد 
بررســی قرار بگیرند با شرایط نامطلوبی 
روبرو می شــوند چراکه اجنــاس تقلبی، 
روغن های بدون کیفیت و... در بازار بسیار 
زیاد هستند. از اینرو، مشکل اصلی مصرف 
باالی خودروهای تولیــد داخل، افزایش 
مصرف بنزین نیســت بلکه مشکل آن ها 

پایه ای و اساسی تر است.
کاکایی، با اشــاره به مشکالت موجود در 
ناوگان حمل و نقل کشــور تصریح کرد: 
یکــی دیگر از معضالت اساســی در این 
رابطه، ناوگان حمل و نقل بار و مسافربری 
نیمه فلج کشور اســت و به همین دلیل، 
وقتی صحبت از نوســازی تعــداد زیادی 
از ناوگان خودروهای ســنگین فرســوده 
می شــود، دو معنــی را به همــراه دارد؛ 
یکی این که چنین خودروهای سنگینی، 
فرسوده هســتند و دیگر این که در حال 
حاضر، وظیفه نظام حمل بار و مسافربری، 
روی دوش خودروهــای ســواری افتاده 
است. یعنی سواری ها از نظر حمل و نقل و 
مسافر بری، بار زیادی بر دوش می کشند و 
حتی با وجود افزایش کیفیت تولید خودرو، 
این مســئله همچنان وجود دارد. زیرا اگر 
بهترین خودروها نیز در کشور تولید شوند 
و در ترافیک سنگین شهری بمانند باز هم 
مصرف ســوخت آن ها باال می رود چراکه 
الگوهای رانندگی تأثیر بسیار زیادی روی 

مصرف سوخت کشور می گذارند.
این کارشــناس خودرو گفت: با وجود این 
که در چند سال گذشته، کیفیت خودروها 
در زمینه آالیندگــی بهبود پیدا کرده اند و 
اســتاندارد مصرف سوخت خودروها روی 
یورو Euro۵( ۵( اســت. امــا اگر به درِب 
باک خودروها دقت کنیم، متوجه خواهیم 
شد که پشت درب باک نوشته شده است: 
»بنزین با اکتان باالی ۹۳ استفاده شود.« 
ولی متأســفانه، کسی به این مسئله دقت 
نمی کند و کار خاصی هم برای این منظور 
انجام نمی شــود و واقعیت این اســت که 
در ایران، فقط بنزین ســوپر دارای اکتان 
بــاالی ۹۳ و این نوع بنزین هم تقریباً در 
کشور، نایاب است.وی درادامه گفت و گو 
با »تدبیر تازه« گفــت: عمده خودروهای 
داخل کشــور، باالی ۴ ســال عمر دارند 
و بــه همین دلیل، وقتــی بنزین با اکتان 

پایین تر از ۹۳ مصرف شــود، اســتهالک 
خودروها افزایــش می یابد و این افزایش 
اســتهالک، مصرف ســوخت را هم باال 
می برد. یعنی پــول برای تکنولوژی خرج 
می شود ولی امکانات الزم فراهم نمی شود.

کاکایی، با اشــاره به ضعف سیستم حمل 
و نقل عمومی کشــور افزود: دلیل اصلی 
این که اغلب مردم ما ترجیح می دهند به 
صورت تک سرنشین در مسیرهای مختلف 
رفت و آمد کنند و ســاعت ها در ترافیک 
بمانند، این است که سیستم حمل و نقل 
عمومی کشــور ما فلج است. بنابراین، هر 
اقدامــی برای کیفیت تولیــد خودروهای 
داخل کشور صورت گیرد، باز هم آلودگی 
و مصرف ســوخت باالست. این در حالی 
اســت که در کشورهای پیشرفته جهان و 
شهرهای بزرگ آن ها، اگر کسی بخواهد 
به مرکز شــهر برود، اصاًل بــا خودروی 
شــخصی نمی رود. زیرا هزینه پارکینگ 
در آن مناطق باالســت و در مقابل، آن ها 
ترجیح می دهند که کیفیت سیستم حمل 
و نقل خود را بهبود ببخشــند و البته، این 
موضوع به این معنا نیســت که مسئوالن 
کشور برای پارک کردن خودروها در سطح 
شهر، هزینه ها را افزایش دهند و حتماً باید 
حمل و نقل عمومی در شــهرهای بزرگ 
کشور ساماندهی شود. در نتیجه، این باور 
که هر مشکلی در صنعت خودرو باید حل 
شود نادرست است و در مقابل، همه چیزها 
باید متناســب با یکدیگر رشــد کنند.این 
کارشناس خودرو تأکید کرد: در حال حاضر، 
به اندازه کافی برای داشــتن موتور خوب 
خودرو در کشور خرج شده است. اما با این 
وجود، اگر الستیک های تولید شده داخل 
کشور را ببینیم، متوجه می شویم که آن ها 
باعث افزایش مصرف ســوخت می شوند. 
بنابرایــن، می دانیم چه چیزی الزم داریم، 
ولی شرایط برطرف کردن آن نیاز را فراهم 
نکرده ایم و به همین دلیــل، اگر به طور 
مداوم، به خاطر چنین باورهایی، به صنعت 
خودرو فشــار بیاوریم و هزینه ها را در این 
صنعت افزایــش دهیم، کاهــش هزینه 
مصرف کننده را به دنبال نخواهد داشت و 
در این میان، مسئله ای که باید به آن اشاره 
کرد، این است که سیاست گذاران، مقصر 
سرگردانی مصرف کنندگان برای مراقبت 
از خودرو در داخل کشور هستند. زیرا فقط 
آمار اعالم می کنند کــه هیچ فایده ای به 
همراه ندارد.او بیان کرد: اگرچه مسئوالن 

باید مترو و اتوبوس های برقی کشور را راه 
اندازی کنند تا حمل و نقل عمومی، اوضاع 
خوبی به خود بگیرد چراکه مســئله بسیار 
مهمی است ولی شاهد هستیم مسئوالن 
مربوطه به طور دائم فشــار می آورند که 
خودروهای شــخصی باید جای خود را به 
نمونه های برقی دهند و علت هم این است 
که در بخش حمل و نقل شخصی، مردم 
باید هزینه کنند ولــی برای حمل و نقل 
عمومی، دولت باید متحمل هزینه شود و 
درمورد استفاده از دوچرخه در سطح شهر 
هم باید گفت که موضوعی محلی اســت 
و نگاهی به کشــورهای پیشــرفته نشان 
می دهد در آن جا عالوه بر دوچرخه، مترو 
و اتوبوس های مطلوبی وجود دارند. اما در 
کشــور ما، هیچ اقدام صحیحی برای این 
منظور از سوی مسئوالن انجام نمی شود و 
با فرا رسیدن فصل سرد و افزایش آلودگی 
هوا فقط بــه انتقاد از ســاخت خودروها 
می پردازند. بنابراین، با وجود ادامه داشتن 
این انتقادها، چرا مشکل حل شدنی نیست؟ 
در حالی که به عنــوان مثال؛ عمده دلیل 
آلودگی تهران در آذرماه ســال گذشــته، 
مازوت مصرفی در نیروگاه های برق بود و 
پس از آن، فرسودگی ناوگان خودروهای 
ســنگین و حتی ماشــین آالت راهسازی 
داخل تهران باعث آلودگی هوا شــدند و 
این نشــان می دهد که بزرگترین معضل 
در تهران، ناوگان به شدت فرسوده حمل 
و نقل بار اســت که آلودگی زیادی ایجاد 
می کند.کاکایی گفت: ابتدا، این مســائل 
باید در کشــور حل شــوند؛ به طوری که 
اگر ســالی یک میلیون خــودروی برقی 
هم به کشــور وارد کنیم، جایگزین کردن 
۲۶ میلیون خودروی مصرفی در کشــور 
نیازمند زمان ۲۶ ساله خواهد برد و بدنبال 
آن، با وجود ترافیک های ســنگین، برای 
تولید برق باز هم باید از مازوت اســتفاده 
کرد که با خــود، آالیندگی به همراه دارد 
و این صورت مســئله کاماًل اشتباه است.
او خاطرنشــان کرد: نکتــه حائز اهمیت 
این اســت که اگرچه تولیــد خودروهای 
داخلی، خالی از انتقاد نیســتند، ولی سهم 
خودروسازی در مصرف سوخت و آلودگی 
شهرها تنها ۵ درصد اســت و در مقابل، 
۹۵ درصد عوامل دیگر، وابســته به دولت 
و شهرداری هاســت و دولتمردان، مسائل 
را اشــتباه در ذهن مردم جــا انداخته اند و 

همچنان نیز جا می اندازند.
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انرژی

چنــدی پیش بــود که یکــی از 
مســئوالن شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتــی اعالم کرد که 
در چهارماه نخست سال ۱۴۰۱، به 
طور میانگین، روزانه ۱۰۰ میلیون و 
۹۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع 
شده اســت. این در حالی است که 
در سال گذشته، این عدد مصرفی، 
حدود ۸۷ میلیون لیتر بوده است که 
مقایســه این دو عدد با یکدیگر، از 
افزایش حدود ۱۴ درصدی مصرف 
بنزیــن در کشــور در فروردین ماه 
ســال ۱۴۰۱، در مقایســه با مدت 
مشابه سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۰ 
خبر می دهــد و اگرچــه، برخی از 
کارشناس ها و مسئوالن مربوطه بر 
این باور هستند که مصرف سوخت 
خودروهای داخلی به حّدی باالست 
که باعث این رکوردزنی شده است و 
بدنبال آن، واردات خودرو را راه حلی 
برای معضل مصرف زیاد سوخت و 
همچنین کاهش آلودگی هوا عنوان 

می کنند.
 اما برخی دیگر از کارشــناس های 
صنعــت خــودرو، ایــن موضوع را 
کاماًل رد کرده و تأکید می کنند که 
مصــرف زیاد بنزیــن، تنها یکی از 
دالیل این معضل است؛ به طوری 
که امیرحســن کاکایی، کارشناس 
خودرو، در گفت و گو با »تدبیر تازه« 
در این خصــوص اظهار کرد: ما در 
حال حاضر، حدود ۲۶ میلیون خودرو 
داریــم که از این میــزان، حدود ۶ 
میلیون خودرو فرسوده و فقط حدود 
۴ میلیون دستگاه نو هستند که عمر 
آن ها به ۴ سال می رسد و در مقابل، 
یون دستگاه خودرو، عمری  ل ۱۶ می
باالی ۵ تا ۲۰ سال دارند. بنابراین، 
اگر بخواهیم وضعیــت ایران را در 
این خصوص با دنیا مقایســه کنیم، 
می بینیم ما جزء کشورهایی هستیم 
که بحث خودروهای فرسوده در آن 
به یک معضل بزرگ تبدیل شــده 

است و نمی توانیم آن را حل کنیم.

 افزایش هزینه های انرژی ادامه دار خواهد بود

ســخنگوی کمیســیون اروپا )EC(، طی اظهاراتی اعالم کرد که این کمیسیون پیش بینی 
می کند قیمت گاز در اتحادیه اروپا در زمســتان آینده و پس از آن همچنان باال خواهد بود.به 
نقل از راشاتودی، تیم مک فی، سخنگوی کمیسیون اروپا )EC(، روز پنجشنبه در یک نشست 
خبری اعالم کرد که این کمیسیون پیش بینی می کند قیمت گاز در اتحادیه اروپا در زمستان 
آینده و پس از آن همچنان باال خواهد بود.مک فی گفت: قیمت ها در سال های ۲۰۲۵-۲۰۲۴ 
دوباره کاهش خواهند یافت اما در معرض برخی نوسانات هستند.وی توضیح داد که اتحادیه 
اروپا تمام تالش خود را برای مدیریت تقاضا برای گاز انجام می دهد تا از تاثیر تعرفه های باال 
بر خانوارها و مشاغل بکاهد.مک فی به خبرنگاران همچنین گفت: ما در شرایط بسیار استثنایی 
هستیم - عرضه با تقاضا مطابقت ندارد. به همین دلیل است که ما بر مدیریت تقاضا تمرکز 
می کنیم و باید استفاده از منابع انرژی فسیلی را کاهش دهیم. همچنین باید سرمایه گذاری 
در انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهیم. همه اینها بخشی از طرح موسوم به ریپاور اتحادیه 

اروپا REPowerEU است.

تهدیدهایپیشرویتقاضاینفتهنوزباقیاست
کمیته فنی مشــترک اوپک پالس طی گزارشی از محدودیت بیشتر عرضه نفت در سال ۲۰۲۲ 

میالدی و تداوم مخاطره های پیش روی رشد تقاضای نفت خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابعی از ائتالف تولیدکنندگان عضو ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و غیراوپک، موســوم به اوپک پالس، اعالم کردند به دلیل تولید ناکافی 
اعضای این ائتالف، بازار نفت در ســال ۲۰۲۲ میالدی روزانه تنها ۴۰۰ هزار بشکه مازاد عرضه 
خواهد داشت که بسیار کمتر از برآورد پیشین است. این گزارش چند روز پیش از نشست وزارتی 
روز دوشنبه پنجم سپتامبر )۱۴ شهریورماه( اوپک پالس و یک هفته پس از مطرح شدن احتمال 
کاهش تولید اعضای این ائتالف از ســوی عربســتان مطرح شده اســت. کمیته فنی مشترک 
اوپک پالس که روز چهارشنبه )نهم شهریورماه( برگزار شد، به ائتالف اوپک پالس درباره شرایط 
بازارهای جهانی نفت خام مشــاوره می دهد. پیش از نشست روز چهارشنبه، کمیته فنی مشترک 
اوپک پالس در گزارشــی که به رویت رویترز رسیده است، اعالم کرد: مازاد عرضه بازار نفت در 

بهترین سناریو به ۹۰۰ هزار بشکه در روز می رسد. 

چرایی رکورد شکنی مصرف سوخت در کشور
در گزارش و گفت وگوی »تدبیر تازه« با یک کارشناس صنعت خودرو بررسی شد

فاطیماهمیرزاییدخت
روزنامه نگار

نجمهجمشیدی
روزنامه نگار

نعیمنوربخش
روزنامه نگار



 ارزان سازی مسکن برای مردم به آرزو تبدیل شده است

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر ضرورت ایجاد دبیرخانه فعال حوزه صنعتی سازی با همکاری 
معاونت فناوری ریاست جمهوری گفت: ارزان سازی مسکن با صنعتی سازی برای مردم به یک آرزو تبدیل 
شده است.علیرضا فخاری در همایش فناورانه صنعت ساختمان و مسکن اظهار کرد: صنعتی سازی مسکن از 
گذشته مد نظر بوده و سابقه آن به قبل از انقالب برمی گردد. در ابتدا نیروهای مسلح توانستند کارخانه های خانه 
سازی در کشور ایجاد کنند که به دالیل مختلف صنعتی سازی ابتر ماند.وی افزود: امروز باید با رویکرد جدید 
به صنعتی سازی و چابک سازی مسکن پرداخته شود.وی با طرح این پرسش که چرا امروز نمی توانیم اتصالی 
بین اندیشه ورزی و صنعتی سازی داشته باشیم، تصریح کرد: صنعتی سازی مسکن در امر نیازهای جامعه 
به درستی فرهنگ سازی نشده است.معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ارزان سازی مسکن با استفاده 
از صنعتی سازی برای مردم به یک آرزو تبدیل شده است. اینکه فقط از صنعتی سازی حرف بزنیم کاری از 
پیش نخواهیم برد.فخاری با طرح این پرسش که مسئول بسترسازی برای صنعتی سازی کیست، گفت: باید با 
همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری، دبیرخانه فعال حوزه صنعتی سازی مسکن ایجاد شده و به رسمیت 

شناخته شود تا به عنوان مرجع رجوع صاحبنظران مورد استفاده قرار گیرد.

شرایط جدید ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن

رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۵۰۰ هزار مســکن به دهک های کم درآمد تا 
ســال آینده خبر داد وگفت: سهم وام این اقشــار از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.

رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن 
اقشــار کم برخوردار،  اظهار کرد: نحوه تأمین مسکن برای دهک های پایین جامعه مثل اعضای 
بهزیستی، کمیته امداد و ... مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سهم وام آن ها از محل صندوق 
ملی مســکن پرداخت شــود.وی با یادآوری این که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای این افراد در 
دست اجراســت و حداکثر ظرف یک ســال آینده واگذار می شــود، افزود:  برای تأمین مسکن 
کارکنان دولت، وزارت راه و شهرسازی با همه وزارتخانه ها توافقنامه ای امضا کرد تا با زمین خود 
وزارتخانه ها یا با تأمین زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن انجام شود.وزیر راه 
و شهرسازی با بیان این که با تاکید معاون اول رئیس جمهور، وزارتخانه ها موظف شده اند برنامه 
ساخت واحدهای مسکونی برای کارمندان خود را تا روزهای آینده ارائه دهند، اضافه کرد:  ساخت 

مسکن برای کارمندان نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن است.
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راه ومسکن

هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی 
تابســتان تب بازار اجاره تا حدودی کاهش 
پیدا می کند و بر اســاس آمارهای رسمی و 
غیر رسمی در شهر تهران و طی ر مردادماه 
۱۴۰۱ نســبت به ماه پیش از آن شاهد افت  
۸ درصــدی اجاره بها بودیم. اما متاســفانه 
با شروع ســال جدید این حکایت همچنان 
پابرجاست و مستاجران تورم دوباره را تجربه 
خواهند کرد. آمارها نشان می دهد که طی 
یکسال اخیر بسیاری از مستاجران به دلیل 
تورم شدید در بازار اجاره بها به حاشیه نشینی 
روی آوردند و بعضی دیگر با فروختن وسیله 
نقلیه خود سعی در فراهم کردن مبلغ پیش 
اجاره بها خود شدند. به نظر می رسد درمان 
های موقت دولت برای کنترل بازار اجاره بها 
نیز چندان موثر نبوده است و هر ساله شاهد 
تورمی ســنگین در بازار اجاره بها هستیم. 
دولت ســعی کرد طی ماه های گذشته به 
منظور کنترل این بــازار اقداماتی همچون 
الیحه اجاره داری حرفه ای، پرداخت کمک 
ودیعه و تعیین سقف مجاز برای قراردادهای 

تمدید را انجام داده است.
اطالعــات غیررســمی از افت بــازار اجاره 
مسکن خبر می دهد. بررسی ها نشان می دهد 
نرخ های پیشنهادی رهن و اجاره مسکن در 
شــهر تهران در مردادماه ۱۴۰۱ نســبت به 
ماه قبل ۸ درصد کاهش یافته اســت. بازار 
اجاره، مردادماه را به عنوان یکی از ماه های 
پیک جابه جایی با التهاب کمتری در مقایسه 

با ماه های گذشته پشت سر گذاشت.آمار رسمی 
درباره قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه نیز 
بررسی های میدانی مبنی بر کسادی این بازار را 
تأیید کرد. مطابق اعالم مرکز آمار ایران، متوسط 
قیمت وزنی هر متر مربع آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران در مردادماه امسال ۴۵ میلیون و ۱۴۸ 
هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه افزایش 
۱.۸ درصد را نشان می دهد. مرکز آمار هم چنین 
متوسط حســابی قیمت مسکن در تهران را ۴۲ 
میلیون و ۸۳۹ هزار تومان اعالم کرد.وزارت راه 
و شهرسازی با انتشــار گزارشی اقدامات دولت 
برای کنترل بازار اجاره را تشــریح کرد. در این 
گزارش آمده اســت: وزارت راه و شهرسازی با 
تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد 
مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و 
۵۴۹ واحد را آغاز کرده است و در بخش کنترل 
بازار اجاره عالوه بر بسته سیاستی مصوب شده 
در جلســه سران قوا به تدوین الیحه اجاره داری 
حرفــه ای و پرداخت تســهیالت کمک ودیعه 
مسکن پرداخته است.حسب اطالعات طرح جامع 
مسکن طی ۵ سال گذشــته باید ساالنه حدود 
۹۰۰ هزار واحد مســکونی تأمین می شد. این در 
شرایطی است که بر اساس اطالعات منتشر شده 
طی سال های مذکور صرفاً به میزان ۵۰ درصد 
این میزان، تولید مسکن در کشور صورت پذیرفته 
است و بازار مسکن در شرایط فعلی با عدم تعادل 
شــدید بین عرضه و تقاضا مواجه شده است. از 
این رو و همچنین متأثر از بی ثباتی های روی داده 
در شرایط کالن اقتصادی طی سال های گذشته، 
قیمت مسکن و اجاره بها به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته است. مجموعه این شرایط، عموم 
خانــوار به خصوص خانوار موجود در دهک های 
پائین درآمدی را در تأمین مســکن با مشــکل 
مواجه نموده است. بنابراین ضروری است دولت 

در چارچوب قوانین و مقررات موجود به خصوص 
قانون جهش تولید مســکن و قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مســکن با ارائه انواع 
امکانات و مشــوق ها از جمله ارائه زمین ارزان 
قیمت زمین تأمین مســکن را برای خانوارهای 

فاقد مسکن واجد شرایط ایجاد نماید.
zz  بازار ساماندهی  در  دولت  الش های  ت

اجاره
دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره عالوه بر 
افزایش سقف تسیهالت، تعیین سقف افزایش 
اجاره بها، بســته کنترل بازار مســکن را در سه 
بخش تدوین کرده است که در جلسه سران قوا 
برای راهکارهای کوتاه مدت آن تصمیم گیری 
شد.با توجه به اینکه اجاره بهای مسکن هزینه 
فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و 
به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد 
کالن محسوب می شود، بنابراین بدیهی است 
که همگام با ســایر خدمات عرضه شــده در 
مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره 
مســکن نیز با افزایش قیمت مواجه شــود. به 
عالوه اجاره بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک 
مورد اجاره اســت و اثر افزایش قیمت مسکن 
به عنوان یــک دارایی بر روی اجاره بها با وقفه 
ظاهر خواهد شد.بر همین اساس و به طورکلی 
مهم ترین عوامل مؤثر بر اجاره بهای مســکن 
شــامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید 
خانوار، کشــش پذیری اجاره بهــا، تأثیر عوامل 
روانی و انتظارات بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، 
کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود 
واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن 
مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، افزایش 
مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای 
مسکن اجاره ای، و نرخ سود سپرده های بانکی 
و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و 

اجاره مسکن است.
zz  تب بازار اجاره مسکن افتاد اما هنوز

درمانی در کار نیست
نقدینگی و تورم عمومی بــا وجود افزایش نرخ 
رشــد نقدینگی بیش از ۴۰ درصدی در ســال 
۱۴۰۰، تأثیــر آن بر تورم عمومــی و اثرگذاری 
با وقفه آن بر روی اجاره بهای مســکن، بدیهی 
اســت که اجاره بها مســتعد افزایش بــوده و از 
متغیرهای کالن تأثیر می پذیرد.ساختار جمعیتی، 
کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود 
واحدهای مســکونی اجاره ای متناسب با تمکن 
مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، افزایش 
مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای 
مسکن اجاره ای- افزایش تعداد خانوارهای تک 
نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سالهای 
گذشته، عرضه مسکن اجاره ای به بازار متناسب 
با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره بها 

را فراهم آورده است.
نرخ سود ســپرده های بانکی و تاثیرگذاری نرخ 

سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن
نرخ ســود ســپرده های بانکی از دیگر عواملی 
اســت که بر ترکیب رقم رهــن و اجاره ماهانه 
تأثیر می گذارد، به عبارتی در شــرایطی که نرخ 
سود سپرده باال باشد، موجرین تمایل به دریافت 
رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به 

افزایش رقم اجاره بها دارند.
zz تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای

با وجود همه این موارد وزارت راه و شهرســازی 
اقدامات متعددی در راســتای کنترل بازار اجاره 
و کمک به مســتاجران انجــام داده از آن جمله 
می توان به تدوین الیحه اجــاره داری حرفه ای 
با هدف ســاماندهی بــازار اجــاره و حمایت از 
مســتأجران که جهت تصویب و ابالغ به دولت 

ارسال شده، اشاره کرد.

»تدبیر تازه« از   کاهش مقطعی نرخ اجاره مسکن گزارش می هد

چشم انداز مبهم بازار اجاره بها

شانسهرفردبرایبرندهشدندر
قرعهکشیخودرویکدرصداست
عرضهقطرهچکانیخودرو

ســومین مرحله فــروش خودرو در ســامانه 
یکپارچه از  آغاز می شود و بر اساس گفته های 
ســخنگوی وزارت صمت، ۶۰ هزار دســتگاه 
در ایــن مرحله عرضه خواهد شــد که حاکی 
از کاهــش بیش از ۶۶ درصــدی خودروهای 
عرضه شــده نســبت به مرحله اول و کاهش 
۲۲ درصدی نســبت به مرحله دوم اســت. در 
این شرایط اگر همانند مرحله گذشته حدود ۶ 
میلیون نفر در این مرحله ثبت نام کنند،  شانس 
برنده شدن افراد حدود یک درصد خواهد بود.

؛ ســومین مرحله از فروش خودرو در سامانه 
یکپارچه آنگونه که مســئوالن وزارت صمت 
گفته اند از فردا چهارشــنبه مورخ ۱۶ شهریور 
آغاز خواهد شــد. یکی از دالیــل راه اندازی 
سامانه ای جامع و تجمیع فروش خودروسازان،  
جلوگیری از عرضه قطره چکانی خودرو به بازار 
خودرو بود و به عقیده مسئولین وزارت صمت، 
عرضه خودرو در تعداد باال تأثیر بیشــتری بر 
بــازار خودرو خواهد داشــت. اما حاال با اعالم 
برگزاری سومین مرحله از این قرعه کشی ها، 
خودروهای عرضه شــده در این مرحله از دو 

مرحله قبلی نیز کمتر است.
در مرحله اول تعداد ۱۷۷ هزار دستگاه خودرو 
عرضه شــده بــود و بیــش از ۴ میلیون نفر 
متقاضــی در این مرحله ثبت نام کرده بودند و 
این یعنی شانس برنده شدن متقاضیان در این 
مرحله به طور میانگین حدود ۴ درصد بود؛ به 
بیان دیگر به ازای هر خودروی عرضه شــده 

بیش از ۲۲ نفر متقاضی وجود داشت.
در مرحله دوم حدود ۷۷ هزار دســتگاه عرضه 
شد که نسبت به مرحله اول کاهش بیش از ۵۶ 
درصدی را نشــان می دهد؛ با این وجود تعداد 
متقاضیــان در این مرحله با افزایش حدود ۵۰ 
درصدی به ۶ میلیون نفر رسید؛ به بیان دیگر 
شانس برنده شدن متقاضیان به طور میانگین 
از ۴ درصد در مرحله اول به حدود ۱.۳ درصد 
رســید. البته باید توجه داشت که در برخی از 
مدل ها به دلیل تقاضای باال، شــانس افراد به 
شــدت پایین تر از میانگین کلی خواهد بود؛ به 
عنوان مثــال در مرحله دوم فروش خودرو در 
سامانه یکپارچه حدود دو میلیون و ۲۲۲ هزار 
نفر برای خریــد پژو پارس ثبت نام کردند. در 
حالــی که ظرفیت فروش این خودرو ۴ هزار و 
۵۰۰ دســتگاه بود. به بیان دیگر شانس افراد 
متقاضی پژو پــارس در مرحله دوم حدود ۰.۲ 
درصــد بود و به ازای هر دســتگاه پژو پارس 
عرضه شــده حدود ۵۰۰ نفــر متقاضی وجود 

داشت.
شــانس برنده شــدن در قرعه کشی خودرو 

مرحله سوم سامانه پکپارچه
حــاال آنگونه کــه ســخنگوی وزارت صمت 
اعالم کرده اســت،  حدود ۶۰ هزار دستگاه در 
مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه 
عرضه می شــود که حاکی از کاهش بیش از 
۶۶ درصدی نســبت به مرحله اول و کاهش 
۲۲ درصدی نســبت به مرحله دوم اســت. در 
این شــرایط اگر همانند مرحله گذشته حدود 
۶ میلیــون نفر در این مرحلــه ثبت نام کنند،  
شانس برنده شــدن افراد در این مرحله حدود 
یک درصد خواهد بود.البته باید توجه داشــت 
که احتمااًل بخشی از کاهش عرضه به واسطه 
خروج برخی از مدل ها از فرآیند قرعه کشــی 
است،  با این وجود مهم ترین بخش تقاضا برای 
همین خودروهایی اســت که فعاًل قرعه کشی 
برندگان خوش اقبال آن ها را مشخص می کند.

حاال باید دید با توجه بــه تجربه برگزاری دو 
دوره قبلی که شــاهد افزایش چشمگیر و ۵۰ 
درصدی شرکت کنندگان در کنار کاهش حدود 
۶۰ درصدی خودروهای عرضه شــده بودیم؛ 
در این مرحله با کاهش ۱۶ هزار دســتگاهی 
خودروهای عرضه شــده نسبت به مرحله دوم 
تعــداد متقاضیان چه تغییری کــرده و آیا این 

تعداد کم می تواند نیاز بازار را تأمین کند؟

گزارش

»تدبیرتازه«ازچالشهایپیشروی
دولتدرحوزهمسکنگزارشمیدهد
حاشیهنشینیتنهاراهبقاء

دولت متعهد شده است که تا پایان دوره ۴ سالٔه خود 
دو میلیون مســکن بسازد و این موضوع باعث شده 
اســت که افرادی که قصد خریــد خانه در تهران را 
دارند برای خرید منزل مســکونی دچار تردید شوند. 
دولت با طرح نهضت ملی مســکن، اطراف تهران 
در شهرهای پاکدشــت، ورامین، هشتگرد، بومهن، 
نصیرشــهر، اســالم شــهر، ایوانکی و ..... اقدام به 

ساخت مسکن خواهد کرد.
در قالب این طرح ۶۲۰ هزار واحد مسکن در استان 
تهران به مدت چهار ســال ســاخته خواهد شد که 
ســاالنه به مدت ۴ ســال ۱۵۵ هزار واحد تحویل 
مردم داده می شــود. ســؤال هایی زیــادی دربارٔه 
نهضت ملی مســکن وجود دارد اما کلیت ماجرا به 
دلیل مشــکالت جمعیتی ناشی از عدم تهیه مسکن 
برای جوانان قابل قبول اســت. اجرای صحیح طرح 
بــرای از بین بردن قیمت کاذب مســکن، خانه دار 
شــدن جوانان، تسهیل کردن ازدواج و افزایش رفاه 
عمومی می باشــد. همانطور که گفته شــده تعدیل 
قیمت مسکن از رئوس اصلی این طرح به خصوص 
در تهران اســت. آیا این مهم ممکن می شود؟ تعداد 
خانه های موجود در تهران دو میلیون و هشــتصد و 
هفتاد و پنج هزار مســکن اعم از ویالیی و آپارتمان 
اســت. طرح نهضت ملی مســکن تعداد خانه های 
تهــران را ۲۵ درصد افزایش خواهد داد و شــوک 
بزرگی به قیمت مســکن به خصــوص تهران وارد 
خواهــد کرد. این میزان افزایــش قابل توجه تعداد 
آپارتمان در بازار متالطم مسکن، مردم را به ساحل 
آرامش کاهش قیمت های مسکن خواهد برد؟ طبق 
اطالعاتی که ارائه شد جواب همه بله خواهد بود اما 
تعداد مسکن تنها متغیر قابل بررسی این بازار نیست 
بلکه ما باید تعداد خانوارهایی که هر ساله به تهران 
مهاجــرت می کنند را هم مدنظر قــرار دهیم. طبق 
آمارهای دولتی هر ســاله ۲۲۳ هــزار نفر به تهران 
مهاجــرت می کنند که با تقســیم این عدد بر ۴ که 
نُرم تعداد اعضای خانوار در ایران اســت به عدد ۵۵ 
هزار و ۷۵۰ خانوار می رســیم. یعنی شوکی که هر 
ســاله دولت به بازار مسکن می دهد ۱۰۰ هزار واحد 
آپارتمان می شــود یعنی تقریبًا ســه و نیم درصد در 
هر ســال به بازار مســکن تهران اضافه خواهد شد 
که رقم بزرگی اســت. دولت با وجود این که طرح 
حمایتی و خاصی را در پیش گرفته اســت اما اگر با 
همین ضریب امســال، ورود مهاجران به تهران را 
داشته باشیم ظرف ۱۰ ســال آینده با شرایط تولید 
فوق العاده مســکن در تهران به جای اول خود باز 

خواهیم گشت.
وقتی در مورد سیاســت های توزیع امکانات، تجدید 
نظــری حاصل نمی شــود و همــٔه توانمندی های 
پزشــکی، رفاهی، خدماتی، دولتی و تجاری در یک 
نقطه متمرکز می شــوند نتیجه این خواهد شــد که 
خانه هــا و آپارتمان های پایتخت به قیمت نیویورک 
خرید و فروش می شــوند. جای بســی تعجب است 
که مســاله امنیتی رســیدگی به خالی شدن مرزها 
از ســکنه در هیچ کجای طرح های اجرایی کشــور 
لحاظ نشــده اســت و همچنین خطر نابود شــدن 
همٔه زیرســاخت های موجود در تهران با یک زلزله 
ســاده مورد بحث کمیســیون های مربوطه نیست. 
تهران شــهر بزرگی اســت و داشتن شهر بزرگ در 
اقتصادهای در حال توســعه یک امر اپیدمی است 
اما این میزان از متراکم شــدن با هیچ عقل سلیمی 
توجیه نمی شــود به خصوص کشــور ما که بسیار 
پهناور است و گهگاهی از طرف یکسری از کشورها 
تهدید می شــود. آیا وقت تجدید نظر از تمرکز همٔه 
پایتخت های سیاســی، فرهنگی، ورزشی، تجاری و 
فرهنگی در نقطه ای به اســم تهران نرسیده است. 
ما مدام صحبت از دشوارسازی مهاجرت به تهران و 
تشویق مردم برای زندگی در استان زندگی خودشان 
را داریــم اما تا به حال به این فکر کردیم که بدون 
شــغل و امکانات زندگی چه قدر ســخت ســپری 

می شود.

گزارش

محیاساداتبهرهدار
روزنامه نگار

سیدمحسنبهرهدار
روزنامه نگار

پرهامکریمی
روزنامه نگار

جزئیاتوارداتخودروبهمناطقآزاد
وزیر صمت اعالم کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که بندهای آیین نامه در مناطق آزاد 
هم صادق اســت و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است 

که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد.
سیدرضا فاطمی امین در گفت وگو با ایســنا، درباره واردات خودرو به 
مناطق آزاد گفت: در منطقه آزاد تنها قید این اســت که خودرو کاماًل 
برقی یا هیبریدی باشــد و قید دیگری وجود نــدارد.وی افزود: وقتی 
درباره آیین نامه واردات صحبت می کنیم کل کشــور را در برمی گیرد. 
تاکنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداشــته که قانون آن بخواهد 

تغییر کند.به گفته وزیر صمت ســایر بندهای آیین نامه در مناطق آزاد 
هم صادق است. برای مثال برای شــماره گذاری هم همان سازوکار 
عرضه در بورس انجام خواهد شد. بنابراین تنها تفاوت واردات خودرو 
به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا 
هیبریدی باشد.فاطمی امین در پاسخ به اینکه آیا امکان بازنگری آیین 
نامه واردات برای مناطق آزاد وجود دارد؟ تصریح کرد: ممکن اســت 
مناطق آزاد پیشــنهادی ارائه کنند و در وزارت صمت بررسی شود، اما 
این آیین نامه مصوب شده اســت.روز  دوشنبه مدیر توسعه صادرات، 

امورگمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از تقاضــای مناطق آزاد از دولت برای تدوین یک آیین نامه 
واردات خــودرو مخصوص این مناطق خبر داد. چرا که اســاس این 
آیین نامه ورود خودرو به ســرزمین اصلی است، بسیاری از بندهای آن 
مبتال به سرزمین اصلی و در تناقض با مقررات مناطق آزاد است. برای 
مثال در آیین نامه بحث حقوق ورودی مطرح شــده است در صورتی 
که مناطق آزاد حقوق ورودی ندارد. این باعث شــده واردات خودرو به 

مناطق آزاد دچار مشکل شود.



مرزهای ژاپن به روی گردشگران باز می شود

مقام های ژاپن اعالم کردند مرزهای این کشــور را پس از دو سال محدودیت های ناشی از شیوع 
کرونا بار دیگر به روی گردشگران باز می کند. به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، بر اساس اعالم 
مقام های ژاپن، محدودیت های سختگیرانه کرونایی برای گردشگران خارجی لغو و مرزهای کشور 
پس از دو سال و نیم بازگشایی خواهد شد. »فومیو کیشیدا«، نخست وزیر ژاپن روز پنجشنبه اعالم 
کرد، ژاپن از ۱۱ اکتبر مقررات کنترل مرزها را تغییر خواهد داد و ســفرهای بدون ویزا و انفرادی 
نیز از ســر گرفته خواهند شد. ژاپن یکی از سختگیرانه ترین مقررات مرزی را با شروع همه گیری 
ویروس کرونا در پیش گرفت. به واســطه این مقررات به مدت دو ســال از ورود بازدیدکنندگان 
به ژاپن جلوگیری شــد، تا اینکه در ماه ژوئن پذیرش تدریجی بازدیدکنندگان از سر گرفته شد. با 
اجرای مجدد برنامه لغو ویزای در ژاپن که مارس ۲۰۲۰ تعلیق شده بود، دسترسی بازدیدکنندگان 
به ژاپن آســان تر خواهد شد. ژاپن در سال ۲۰۱۹ با کمک این پروژه شاهد حضور بی سابقه ۳۱.۹ 
میلیون گردشــگر خارجی بود. سال گذشته تنها ۲۴۵ هزار و ۹۰۰ نفر گردشگر خارجی وارد ژاپن 

شدند که کمترین آمار به ثبت رسیده از سال ۱۹۶۴ تا کنون است.

صنایع دستی »کاج« رزن در مرز نابودی

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رزن با اشاره به اینکه روستای کاج 
یکی از روستاهای هدف گردشگری استان همدان است، گفت: این روستا که سالیان متمادی از مناطق 
خوش نام در حوزه صنایع دســتی و به ویژه قاب سازی در کشور بود، در حال حاضر در معرض تهدید و 
نابودی قرار دارد.شهروز کهیایی در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: در راستای ساماندهی هنرمندان روستا، 
ایجاد ســایت کارگاهی و نمایشــگاهی و تعاونی هنرمندان در دستور کار قرار گرفت و به نتیجه رسید 
همچنین این فعالیت ها با هدف بازاریابی و ثبت ملی یا حتی جهانی روستا با توجه به ظرفیت های ویژه 
در حوزه صنایع دســتی انجام شد.وی با بیان اینکه متأسفانه صنعتگران روستای کاج مدیریت درستی 
برای بهره برداری از صنایع دســتی منطقه خود ندارند، تصریح کرد: اختالف سلیقه اهالی و هنرمندان 
روستا باعث شده هنر آبا و اجدادی آنها از مسیر اصلی خود خارج شود.کهیایی ادامه داد: با توجه به اینکه 
نوع فعالیت اهالی در حوزه قاب سازی طبق دستورالعمل صنایع دستی منسوخ شده بود، برای هنرمندان 
مجوز خراطی صادر شد تا در این حوزه فعالیت کنند و در مسیر جدیدی گام بردارند اما این اتفاق نیفتاد و 
آنها به سمت استفاده از پالستیک، خمیر، نئوپان، چسب و ... رفته و از تولید صنایع دستی فاصله گرفتند.
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گردشگری

سرویس گردشگری:  روستای تاریخی 
اشتبین یا اوشتبین که مربوط به دوره 
صفوی است، در شهرستان جلفا قرار 
دارد. این روستا در کنار رودخانه مرزی 
ارس واقع شــده اســت و به ماسوله 
آذربایجان شــهرت دارد. اشــتبین با 
معماری پلکانی و منحصربه فرد و آثار 
تاریخی متعدد، یکی از جاهای دیدنی 
اســتان آذربایجان شــرقی محسوب 
می شود. این روستا در تاریخ ۱۷ خرداد 
۱۳۷۹ هجری شمسی با شماره ثبت 
۲۶۹۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.
اشــتبین دارای سابقه تاریخی کهنی 
اســت و وجــود گویــش تاتــی در 
روستاهای اقمار این آبادی )کرینگان 
و مردانقم( حاکی از پیشینه درخشان 
تاریخی آن می باشد. روستای پلکانی 
اشــتبین که مربوط به دوره صفوی 
می باشــد. طبیعت زیبا و ســبز این 
روستا بهشــت را به تصویر می کشد. 
خانه های روستای اشتبین نیز معماری 
بســیار زیبایــی دارد. در حال حاضر 
چنــد کتیبه به خط ثلــث مربوط به 
زمان شــاه طهماســب و شاه عباس 
صفوی در این آبــادی وجود دارد، و 
نیز گورستان قدیمی آن، کتیبه هایی 
باقی مانده اســت. همچنین در بین 
دیگر آثار تاریخی موجود در این روستا 
می تــوان به تعدادی از ســنگ درب 
خانه های روستایی اشاره کرد که یکی 
از آن ها را مربوط به دوران ســلطنت 
ســلطان محمد خدابنده دانســته اند. 
این روســتا یکی از معدود روستاهای 
استان آذربایجان شرقی است که ده ها 
کتاب و آثار تاریخــی از جمله کتاب 
تاریخ نادری در بین مردم روستا نگه 
داری می شــود. نکته جالب این است 
که مردم این روســتا نسبت به حفظ 
آثار هنرمندان خود در روستا حساسیت 
خاصی دارند و سعی می کنند که این 

آثار را خودشان نگه داری کنند.
zz علت نام گذاری روستا

برخی کارشناسان بر این عقیده اند از 
آنجا که روستای اشتبین از سه آبادی 
هراس، سیاوشان و جعفرآباد تشکیل 
شده، »اشــتبین« از ترکیب دو کلمه 
»اوش« در زبــان ترکــی به معنی 
»سه« و کلمه »تبین« در زبان ترکی 
تاتی به معنی »طایفه« تشکیل شده 

است.

همچنیــن اغلب مــردم محلی روســتا 
می گویند که روستا میان سه کوه بلند قرار 
دارد و نام روستا از ترکیب دو کلمه »اوش« 
به معنی »سه« و »بیین« به معنی »میان« 

گرفته شده است.
zz ویژگی معماری روستا

روستای اشــتبین در منطقه ای کوهستانی 
واقع شده اســت و به دلیل شیب تند کوه، 
معماری منحصربه فــردی دارد. خانه های 
آن به صورت پلکانی بنا شده، به طوری که 
سقف هر خانه، حیاط خانه دیگر است. این 
امر و عوامل دیگری مانند بســتر سنگی و 
شرایط اقلیمی خاص روستا باعث شده اند 
که این محل بافت مســکونی متمرکزی 
داشته باشد و امکان توسعه فقط از محدوده 
شمالی آن میسر باشــد. کوچه های تنگ 
این روستا با پله های زیادی به یکدیگر راه 
دارند. خانه های قدیمی اشــتبین به سبک 
معمــاری دوره صفویه و قاجاریه ســاخته 
شده اند. الگوی داخلی و خارجی خانه ها بنا 
بر اقتصاد و معیشــت روستا بنا شده است 
و هرکدام از خانه ها دارای اتاق نشــیمن، 
آشپزخانه، اتاق خواب، انبار علوفه، آغل و 
ابریشم بافی هستند. جهت ساخت  کارگاه 
خانه ها نیز برای محفوظ ماندن از ســرما 

به سمت شرقی-غربی است.
ویژگی دیگر معماری این روستا، استفاده از 
بالکن است که مردم محلی به آن »آرتیرما« 
می گویند؛ فضایی که از ســاختمان بیرون 
آمده است و روی معابر قرار دارد. آرتیرما در 
تابستان جلوی تابش زیاد آفتاب به درون 
اتاق را می گیرد و به عنوان فضای بادگیر و 

خنک محسوب می شود.
دیگر ویژگی خاص معماری این روســتا 
فضایی به نام »بنه گاه« یا »بناگاه« است 

که طبق اظهارات مــردم محلی به دالیل 
امنیتی شــکل گرفته اســت. این قسمت 
از بنا هیچ روزنــه ای به خارج ندارد و تنها 
نورگیر آن، قســمت انتهایی سقف است. 
ارتفاع آن تقریباً به اندازه دو طبقه ساختمان 
است و ســقف چوبی و هرمی آن را چهار 
ســتون چوبی نگه می دارنــد که معمواًل 
سرستون های آن حکاکی شده اند. زیر این 
ســقف اغلب تنوری برای پخت نان وجود 
دارد.اکثر بناهای روســتا دارای نرده های 
زیبا، ستون های نقش دار و ارسی هستند و 
این تزیینات زیبا نشان دهنده هنر و تمدن 

اهالی این روستا است.
تولید ابریشم نیز در اشتبین سابقه طوالنی 
دارد و کارگاههای تولید ابریشم زیادی در 
این منطقــه وجود دارند. میوه های باغی و 
محصوالت جالیز اشــتبین بسیار مرغوب 
اســت. انار، انجیر، گردو، گالبــی، آلبالو، 
زردآلو، انگور، ســماق، زغال اخته، ازگیل، 
انگور و توت به فراوانی از باغ ها به دســت 
می آیــد. به علت نبودن ســردخانه و عدم 
امکان دسترسی آســان به شهر بسیاری 
از این میوه هــا از بین مــی رود. گردوی 
اشــتبین خوب و خوش خوراک اســت و 
خیلی چرب تر از انواع دیگر گردوهایی که 
در منطقه پیدا می شوند. همچنین انار این 
منطقه به دالیل ژنتیکی بســیار مرغوب 
اســت، بدون هیچ گونه کــودی به عمل 
می آیــد و دو نوع مختلف دارد، ســفید و 
قرمز. انار، رب انار و لواشــک انار اشتبین 
به قدری خوشمزه هســتند که اگر کمی 
از ان را امتحان کنید، محال اســت از خیر 
خریدنش بگذرید. لواشــک های خانگی را 
زنان روستا با دقت و وسواس زیاد درست 
می کنند. انجیرهای باغات هم بعد از فصل 

چیدن به انجیر خشک و نوعی شیرینی به 
نام میان پر تبدیل می شوند. میان پر یکی 
از ملزومات سفره شــب یلدا و چهارشنبه 

سوری در آذربایجان است.
همچنین عسل اشتبین با کیفیتی بی مثال 
خرید منحصر به فرد شما از اشتبین خواهد 
بود. با کمی پرس و جو شاید بتوانید عسل 

سیاه کوهستان را هم پیدا کنید.
اکثر ارتفاعات و اراضی اشــتبین را مراتع 
و جنگلهــا فرا گرفته اســت. آب و هوای 
اشــتبین تابع آب و هوای منطقه ارسباران 
اســت. در مناطق جنوبی کوهستانی هوا 
سرد و در حوالی دره ارس گرم و معتدل و 
مطبوع است. زمستانهای اشتبین در مناطق 
کوهستانی بسیار سرد و برفگیر می باشد و 
از نظر تقسیمات آب و هوایی جزء مناطق 
با اقلیم سرد و دارای زمستانهای طوالنی 

می باشد.
zz نحوه دسترسی

در کنــار رود ارس و نوار مــرزی ایران و 
شــوروی قرار گرفته است. مسافران پس 
از گذر از جلفا، روســتای سیه رود، نوردوز 
)مرز ایران و ارمنســتان( روستای دوزال، 
کردشت از ســه راهی هراس به روستای 

زیبای اشتبین وارد می شوند.
فاصله روســتا از جاده اصلی و مرزی سیه 
رود-خداآفریــن حدود ۷ کیلومتر اســت. 
روستای اشتبین از یک سو کاماًل به دیواره 
کوه تکیه کرده اســت و تنها راه ارتباطی 
آن با اطراف، جاده ایست که از سمت مرز 
نوردوز و کردشــت به طرف روستا می آید. 
رود ارس از فاصله ۱۴ کیلومتری شــمال 
این آبادی می گذرد. فاصله اشتبین تا بخش 
ورزقان ۵۰ کیلومتر و تا اهر ۲۲۵ کیلومتر 

است.

روستای تاریخی اشتبین یا اوشتبین که مربوط به دوره صفوی است

روستای اشتبین؛ ماسوله آذربایجان

عمیقترینغارجهاندر
کرمانشاه

سرویس گردشــگری: غار پراو عمیق ترین غار 
ایــران در ارتفاع ۳. ۰۵۰ متــری کوه پراو در دل 
رشته کوه های زاگرس است؛ جاذبه ای که به غار 
قاتل شهرت دارد و از جاهای دیدنی کرمانشاه به 
شــمار می آید. این غار از جمله غارهای عمودی 
صعب العبور دنیا شناخته می شود مه در زمان کشف 
لقب »اورست غارهای جهان« را به خود اختصاص 
داد و در حال حاضر در فهرســت آثار طبیعی ملی 
ایران قرار دارد. غار پراو یکی از رمزآلودترین نقاط 

ایران به شمار می رود.
در ادامه شــما را با این غار، چگونگی کشــف و 
تاریخچــه پیمایش در آن آشــنا خواهیم کرد. در 
نظر داشــته باشید که این مقاله برای معرفی این 
جاذبه به عنوان بخشی از شگفتی های ایران است 
و بازدیــد از غار پراو به هیچ عنوان به افراد عادی 
توصیه نمی شــود؛ زیرا تنها غارنوردان حرفه ای با 
هماهنگی های قبلی می توانند بــه این غار وارد 

شوند.
غار پراو )Paraw cave( با نام های غار پَرآیا و 
غار پَرو نیز شناخته می شود. در زبان کردی »آو« 
بــه معنی آب و پراو به معنی »پر آب« اســت. با 
توجه به وجود آب فراوان و حوضچه های آبی در 
این غار، نامگذاری آن، به نظر منطقی می رســد؛ 
آبی که حاصل ذوب شدن یخچال های زیرزمینی 
درون غار اســت. جالب است بدانید که در انتهای 
غار پراو حوضچه آبی با عمق سه متر وجود دارد.

zz سرگذشت غار
ایــن غار برای اولین بار در ســفر تحقیقاتی یک 
گروه غارنورد انگلیسی در سال ۱۳۵۰ خورشیدی 
به رهبری جان میدلتون کشــف شــد و گروه به 
عمق ۷۵۰ متری غار دست یافت. سفر اکتشافی 
بعدی در ســال ۱۳۵۱ به رهبری دیوید جادسون 
کــه با حمایت انجمن ســلطنتی جغرافی و گروه 
غارشناسان انگلســتان با هدف پیشروی بیشتر، 
به منظور دســتیابی به رکورد جهانی انجام شد. 
علی رغم تالش های زیاد گروه ۱۶ نفرٔه انگلیسی، 
این کار میسر نشد و غار پراو در عمق ۷۵۱ متری 
به یک حوضچٔه گلی به طول ۵۰ متر ختم شــد. 
این موضوع، یک اصطالح ماندنی در غارنوردی به 
جای گذاشت. به این معنی که اگر یک غار بزرگ، 
که امید به گســترش آن می رود، ناگهان به آخر 
خود برسد، می گویند:«پراوئی شد« )به انگلیسی: 

.)Ghar Paraued
در سال ۱۳۵۴ یک تیم لهستانی از غار پراو دیدار 
کرد. رسیدن به حوضچه آخر آن و گرفتن عکسی 
از پرچم انگلیسی ها باقی مانده از سال ۱۳۵۱، تائید 
دوبارٔه این مطلب بود که غار به راستی تمام شده 
اســت.غارنوردان کانون کوهنوردان کرمانشاه در 
سال ۱۳۷۰ به سرپرستی آقای بهمن مشتکوب و 
سرپرست فنی آقای فرامرز دزفولی موفق شدند به 
عنوان اولین گروه ایرانی که توانستند تمام طول 

غار را طی کند، غار را تا انتها پیمودند.
درســال ۱۳۷۴ چهارمین تیم ایرانــی را تیمی از 
غارنوردان خراسانی تشــکیل می دادند و سه نفر 
آنها موفق شدند ضمن پیمایش کامل غار کمترین 
زمان ممکــن پیمایش و خــروج را به مدت ۵۶ 
ســاعت به نام گروه آزادگان مشــهد ثبت نمایند 
و اولین تصاویر ویدوئویی را از چاه و قســمتهای 
انتهایی غار خارج کنند. در ســال ۱۳۸۳، یک تیم 
غارنورد، از کلوپ کوهنوردی کرمانشاه، به انتهای 
غــار رفته و یک غواص به داخــل حوضچٔه آب 
فرســتادند. نتیجه آن بود کــه عمق حوضچه ۳ 
متر اندازه گیری شــد و این واقعیت روشن شد که 
این حوضچه بسته اســت و به جایی راه ندارد. در 
سال ۱۳۸۴، یوری اودوکیموف در راًس یک گروه 
کوچک از روســیه، از غار پراو دیدن کردند و به 

عمق ۴۰۰ متری رسیدند.
سال ۱۳۸۱ لیال اســفندیاری، غارنورد و هیمالیا 
نورد سرشناس به عنوان اولین زن ایرانی موفق به 
پیمایش کامل غار پراو، عمیق ترین غار ایران در 

استان کرمانشاه شد.
عمیق ترین غار جهان در کرمانشاه

بهترین زمان سفر به کرمانشاه و پیمایش غار پرآو 
بین بهار و تابستان است؛ زیرا در این زمان از سال 
آب و هوا در بهترین شرایط خود قرار دارد و منطقه 
با بارش کمتری به نسبت فصول پاییز و زمستان 

روبه رو است.

ایران گردی

پرآبترینچشمهایراندر
کرمانشاه

استان کرمانشاه، استان زیبای ایران است که جاذبه های 
فراوانی را در خود جای داده اســت. یکی از زیبایی های 
این استان ســراب کرند اســت که یکی از پرآب ترین 
چشمه های شهرستان داالهو به شــمار می رود.منطقه 
نمونه گردشگری »ســراب کرند« در شهرستان داالهو 
یکی از ۵۰ منطقه نمونه گردشــگری اســتان اســت. 
جاذبه های کوهستانی، پوشش گیاهی و طبیعی مصنوع 
)باغات(، ارتفاعات زیبا و مســیر کوهنــوردی از جمله 
ویژگی های بارز منطقه نمونه گردشگری »سراب کرند« 
است. داالهو با داشتن پتانسیل ها و قابلیت های مطلوب در 
زمینه گردشکری، توانایی جذب گردشگر را دارد. سراب 
کرند یکی از پرآب ترین چشمه های شهرستان داالهو و 
حتی استان کرمانشاه در این منطقه و در بلندترین نقطه 
شــهر کرند قرار گرفته است. وجود این سرچشمه باعث 
شده است در پایین دســت آن پارک زیبای امیر شکل 
بگیرد. محورهای گردشــگری، جاذبه های کوهستانی، 
پوشــش گیاهی و طبیعی مصنوع )باغــات(، ارتفاعات 
زیبا، مســیر کوهنوردی و صخره های زیبا، آب و هوای 
مطبوع، طبیعت زیبا و بکر و چشمه های روان و خروشان 
از ویژگی های منطقٔه نمونٔه گردشــگری »سراب کرند« 
است. آب آشامیدنی شــهر کرند غرب نیز از این سراب 
تأمین می شود.سراب کرند )به کردی: سه راو کرن(، نام 
سرابی زیبا و توریستی در شهر کرند در شهرستان داالهو 
می باشد که از پرآب ترین چشمه های شهرستان داالهو 
و حتی اســتان کرمانشاه است و در بلندترین نقطه شهر 
کرند قرار گرفته اســت. برای رسیدن به این چشمه باید 
از باال دســت شهر که به محله دربند معروف است گذر 
کرد. ســراب کرند ضمن اینکه بخشی از آب آشامیدنی 
و کشــاورزی منطقه را تأمین می کند یکی از جاذبه های 
سیاحتی بسیار با ارزش نیز بشمار می رود. گفته می شود 
که علت به وجود آمدن شهر کرند وجود این چشمه بوده 
است. وجود این سرچشمه باعث شده است که در پایین 
دســت آن پارک زیبای امیر شکل بگیرد. پارک امیر از 
مراکز جذاب گردشگری در تابستان است. آب نمای زیبا، 
درختان سر به فلک کشیده و ارتفاعات صخره ای در کنار 
هوای دلپذیر و مطبوع آن هر ســال در فصل تابســتان 
عالقمندان بسیاری را از دور و نزدیک به این سمت فرا 
می خواند. در دامنه صخره ها، بقایای ساختمان زیبایی به 
نام عمارت امیر احتشام، مشرف به پارک امیر وجود دارد 
که زیبایی خاصی به این مکان داده اســت. سرسبزی و 
لطافت هوا در سراب کرند بویژه در فصل بهار و تابستان 
برای اهالی شــهر کرند موقعیت ویژه ای را فراهم نموده 
تا بتوانند به دور از کار روزانه، مدت زمانی هرچند کوتاه 
را در کنار خانواده خود در این مکان ســپری نمایند. آب 
آشــامیدنی کرند غرب از این ســراب تأمین می شود و 
مابقی آن به سمت باغات و مزارع این شهرستان هدایت 

می گردد.
ارتفاعات و صخره های زیبا، آب و هوای مطبوع، طبیعت 
زیبــا و بکر و چشــمه های روان و خروشــان از دیگر 
ویژگی های منطقه نمونه گردشگری »سراب کرند« در 

شهرستان داالهو است.
zz ویژگی های گردشگری

گردشــگران بسیاری در هنگام مســافرت از شهرهای 
دور و نزدیک، ترجیح می دهنــد که یک روز را در کنار 
این چشــمه بگذرانند. عده ای از عالقمندان شب را در 
کنار چشــمه بیتوته می کنند. از این رو در اطرف مسیر، 
سکوهایی تعبیه شده است که مسافرین بتوانند در آنها با 
بر پایی چادر شــب را سر کنند. در مجموعه سراب کرند 
امکاناتی از قبیل اقامتگاه، استراحتگاه، سفره خانه سنتی 
و ســکوهایی جهت نصب چادر و کمپینگ ساخته شده 

است که خدمات الزم را به گردشگران ارائه می نمایند.
دیدنی های نزدیک به منطقه

از دیگر جاذبه های طبیعی شــهرکرند می توان به کوچه 
باغ های زیبایی اشاره کرد که زمینه جذب گردشگران را 

به این شهر فراهم کرده است.

 دریچه

آرانوبیدگلکجاست؟

این شهرستان از اتحاد دو شهر قدیمی آران و بیدگل تشکیل 
شده است.

به گزارش ســالم نو، آران و بیدگل شهری در استان اصفهان 
اســت. این منطقه در اصل شامل دو روستای مجزا به نام های 
»آران« و »بیدگل« بود. هر روســتا آداب و رســوم، ارتباطات 
اجتماعی و گویــش خاص خود را داشــت. در نزدیکی جاده 
ابریشم قرار داشت و کاروان های بسیاری در مسیر خود از اروپا 
به شرق از آن عبور می کردند. حدود ۴۰ سال پیش دیوار جدایی 
فرو ریخت و این دو شهر کوچک با هم متحد شدند. می توان 
از خانواده جندقیان به عنوان یکی از معروف ترین خانواده های 
این شــهر نام برد. جندقیان در وزارت کشور نماینده دارند.این 
شهرستان از اتحاد دو شهر قدیمی آران و بیدگل تشکیل شده 
است. وجود صدها زنجیر قنات قدیمی، آثار باستانی و قلعه در 
سراسر دشــت کویر در مجاورت این شهرستان و چند زنجیر 

قنات که از سطوح پایینی ساختار شهر قدیم کاشان می گذرد، 
نشــان از تاریخ کهن توسعه و شــکوفایی دارد. در این منطقه 
آران و بیدگل با آثار تاریخی و طبیعی منحصر به فرد و سنت ها 
و آداب و رســوم خاص خود از جاذبه های گردشــگری استان 
اصفهان به شــمار می رود. این شــهر از شمال و شرق توسط 
کویر احاطه شــده اســت و به همین دلیل دارای آب و هوای 
معمولی گرم و خشک در تابستان، سرد و خشک در زمستان و 
بارندگی بســیار کم در طول سال است. این شرایط کشاورزی 
را سخت می کند. یکی از شــگفت انگیزترین جاذبه های این 
منطقــه دریاچه آران و بیدگل یا دریاچه نمک اســت. انتخاب 
این نام به دلیل شــوری زیاد دریاچه اســت به گونه ای که در 
تابستان ذرات نمک روی دریاچه شناور می شود. این دریاچه با 
طول و عرض به ترتیب ۸۰ و ۳۰ کیلومتر حاصل فرونشســت 
زمین ســاختی اســت که در ارتفاع ۷۹۵ متری از سطح دریا 
ایجاد شــده است. مســاحت دریاچه نمک آران بیدگل حدود 
۳۰۰۰ کیلومتر مربع است. مانند مثلثی است که رأس آن رو به 

شمال است. رودخانه های مهمی که وارد این دریاچه می شوند 
عبارتند از: رودخانه شــور، رودخانه کرج، رود جاجرود، رودخانه 
حبلــه رود و رودخانه قره چای که همگی در شــمال و غرب 
این محوطه قــرار دارند. مهم ترین ترکیبات موجود در دریاچه 
نمک عبارتند از: کلرید ســدیم، سولفات سدیم، کلرید منیزیم 
و سولفات منیزیم. این مکان طبیعی پوشیده از رسوبات نمکی 
است که طی قرن ها بر اثر تجمع سیالب ها و آب های سطحی 
ایجاد شــده است. عمق نمک در اینجا بین ۵ تا ۵۴ متر است 
که با الیه های رسی از هم جدا می شود. نکته جالب اینجاست 
که ســطح آب دریاچه در ماه هــای بارانی در برخی مناطق به 
دو سانتی متر می رســد اما با تابش خورشید به سرعت تبخیر 
می شود. این دریاچه در بیشتر فصول سال خشک و سطح آن 
کاماًل پوشیده از نمک است، اما منظره باشکوه آن به ویژه پس 
از بارندگی و تبخیر آب، همه ساله طبیعت دوستان بسیاری را به 
خود جذب می کند. این دریاچه به شــکل مثلث است که نقطه 

اصلی آن در شمال است.
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برگ آخر

  نگاه روز

ناجیجدیدنفتایران

طی دهه های گذشته با تأثیر تحریم ها بر فروش نفت ایران 
همواره درآمــد دولت ها که بر فروش نفت اســتوار بوده با 
مشکالت مختلفی همراه بود. به نظر می رسد، روند چالشی 
و فرسایشی تحریم هرگز از اقتصاد ایران حذف نمی شود از 
ایــن جهت باید راهکار جدیدی برای کاهش وابســتگی به 
فروش نفت خام اتخاذ شود. حذف نفت از درآمد دولت یک 
رویای زیباست اما کاهش وابستگی به این درآمدها می تواند 

به واقعیت تبدیل شود.
تقویت پتروشــیمی و یا فــروش فرآورده های نفتی یکی از 
درآمدهایی اســت که هم قابل تحریم نیست و هم می تواند 
قدرت چانه زنی سیاســی ایــران را درفضای دیپلماســی 
افزایش دهد. برای رســیدن به این درآمد، کشور نیازمند زیر 
ساخت هایی است که پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه های به روز 
و مجهز، مهم ترین این زیر ساخت هاســت. ساخت و ایجاد 
پاالیشگاه هایی که بتواند کشور را به این اهداف برساند هزینه 
بسیاری را به همراه دارد، در عین حال پاالیشگاه های کنونی 
نیز به برخی مشکالت ساختاری و زیر ساختی دچار هستند. 
در این شرایط ساخت و تجهیز پاالیشگاه های فراسرزمینی 

مهم ترین راه حل برای این مساله محسوب می شود.
پاالیشــگاه های فراسرزمینی بستری برای سرمایه گذاری و 
بازار ســازی برای فروش نفت نه به صــورت خام بلکه به 
شکل فرآوری شــده را فراهم می کند. در حال حاضر برخی 
از کشــورهای نفتی به این عرصه ورود کرده و نتایج قابل 
توجهی نیز دریافت کرده اند. به طور کلی این روش نه برای 
عبور از تحریم ها بلکه راهی برای جلوگیری از خام فروشی 
توســط کشورهای نفت خیز اســت اما برای ایران می تواند 
عالوه بر عایدی اقتصادی عواید سیاسی نیز به همراه داشته 
باشد.مســاله بی اثر کردن تحریم ها در بخش فروش نفت 
از اوایل دهه ۹۰ به عنــوان یکی از اصلی ترین راهکارهای 
پیش رو در اقتصاد کشور مطرح شد. توسعه صنعت پاالیشی 
و پتروپاالیشــگاهی کشــور، امکان ذخیره سازی نفت در 
زمان های تحریم در مخازن، عرضــه نفت در بورس کاال، 
اوراق ســلف نفتی و ... از راهکارهای مختلفی بود که طی 
۱۲ سال گذشته استفاده شــده است.در حال حاضر با روی 
کارآمدن دولت سیزدهم، یکی از راهکارهای مورد توجه در 
این بخش سهامداری و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی 
نفت کشــورهای تحریمی یا در حال توسعه است.از سال ها 
قبل شاهد سرمایه گذاری صادرکنندگان نفت برای تضمین 
بازار در بخش های پایین دســتی کشــورهای دیگر بوده ایم 
و بــه دلیل تحوالت مختلــف در بازار انــرژی دنیا، امکان 
تحریم، کاهش فروش و التهابات بازار نفت دنیا، کشورهای 
صادرکننده نفت، در صنایع پایین دســتی نفت سایر کشورها 
از جمله صنعت پاالیش و حتی پتروشــیمی سرمایه گذاری 
کرده و ســهیم می شــوند تا بازار نفت خود را به وسیله این 
ســرمایه گذاری تضمین کنند.طی دوســال اخیر، صادرات 
نفت خام و میعانات گازی افزایش چشــمگیری یافت. روند 
افزایشــی صادرات نفت ایران در حالــی رقم خورد که وزیر 
ســابق نفت، در ماه های پایانی فعالیــت دولت دوازدهم در 
نامــه ای کاهش رقم فروش نفت ایــران را پیش بینی کرده 
بود اما این اتفاق نیفتــاد و فروش نفت ایران روند صعودی 
گرفت که این افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، اتفاقی 
و ناشــی از تحوالت و التهابات بازار نفت نبوده، بلکه وزارت 
نفت با تمرکز بر بازارسازی نفت ایران به جای خرید و فروش 
صرف، مسیرهای تازه ای برای فروش نفت ایران فراهم کرد. 
از نمونه بارز این موضوع می توان به گسترش همکاری های 
نفتی با کشــورهای آمریکای التین اشــاره کرد.بازارسازی 
نفت ایران در این کشــورها از طریق توســعه همکاری ها و 
صادرات خدمات فنی و مهندســی در ازای اخذ سهام صنایع 
پایین دست این کشــورها صورت گرفت که سیاست اصلی 
اقتصادهای برتر دنیا را دنبال می کنند. این سیاست تجاری 
با صادرات خدمات مهندســی و نفت در ازای ســهام داری 
در صنایع پایین دســت نفت کشورهای آمریکای جنوبی، به 
تعریف بازاری جدیــد برای نفت ایران انجامید که عالوه بر 
ســرمایه گذاری و صادرات خدمات فنی مهندسی، یک بازار 
تضمین شــده فروش نفت را نیز برای ایران فراهم می آورد.

در حال حاضر بســیاری از کارشناسان بر این عقیده اند اگر 
چنین ارتباطی با کشــورهایی چون ونزوئــال و اروگوئه که 
ایران ارتباطات استراتژیک با آنها دارد و درآمد قابل توجهی 
نیز نصیب ایران می کند، مطلوب بوده، ایران می تواند چنین 
قراردادهایی را با کشورهای همجوار از جمله کشورهای نفت 
خیز حاشیه خلیج فارس نیز داشته باشد که عالوه بر کاهش 
ریسک تحریم ها، بسیاری از هزینه ها از جمله حمل با کشتی 

را نیز کاهش می دهد.

دولتازخودروسازاندلنمیکند؛
اندرحکایتواگذاریخودروسازان

 رویاهای صنعت خودرو تنهــا به ۷ وعده فاطمی امین 
ختم نشــد و فروردین ماه ســال جاری پــس از بازدید 
ابراهیم رئیســی از ایران خودرو ۸ وعده و رویای دیگر 
هم به لیست برنامه هایی اضافه شد که به گفته مسئولین 
و اعداد اعالمی آن ها تا ســال ۱۴۰۴، صنعت خودروی 
مــا را در تراز خودروســازان بزرگی همچــون تویوتا و 
هیوندای قرار می دهد.در بین تمام وعده های وزیر صمت 
و رئیس جمهور برای صنعت خودرو شاید قدیمی ترین و 
یکی از مهم ترین آن ها، خصوصی ســازی دو خودروساز 
داخلی یعنی ایران خودرو و ســایپا باشد. این وعده شاید 
به ایــن دلیل مهم ترین وعده خودرویی رئیس جمهور و 
وزیر صمت باشــد که سالهاست کارشناسان دلیل وضع 
موجــود در صنعت و بازار خودرو در ایران را دولتی بودن 
آن و دخالــت دولت در تمام بخش هــای آن می دانند. 
دولتی بودنی که با اعمال سیاست گذاری های دستوری 
همچون قیمت گذاری دستوری و انتخاب مدیران ارشد 
روز به روز وضعیت صنعت خودروی کشــور را آشفته تر 
کــرده و می کند.اما اینبــار با توجه به اخبار رســیده و 
تالش های صورت گرفته در این خصوص به نظر بحث 
واگذاری ســهام این دو خودروســاز بزرگ کشور جدی 
به نظر می رســد؛ به گونه ای که حــدود ۶ و ۱۷ درصد 
از ســهام ایران خودرو و ســایپا به استناد مصوبه پنجم 
اردیبهشت هیات واگذاری در لیست شرکت های مشمول 
واگذاری ســازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱ قرار 
گرفته اســت. همچنین بر اساس گفته های دستیار ویژه 
رییس سازمان بورس شــرکت های زیر مجموعه ایران 
خودرو به طور جداگانه واگذار نخواهد شــد و خصوصی 
ســازی ایران خودرو به طور کالن و با عرضه ســهام 
۷۷/۱۳ درصــدی ایران خودرو خصوصی ســازی این 
شرکت ممکن است به پایان کامل برسد. اما نکته قابل 
توجه در کنار تمام اخبار واگذاری خودروســازان بزرگ 
کشور، برنامه ریزی مداوم وزارت صمت برای سال های 
آینده این دو خودروســاز است. دخالتی که این روزها با 
اعالم خبر ساخت خودرو مشترک اقصادی توسط ایران 
خودرو و ســایپا از سوی مسئولین وزارت صمت بیش از 
پیش نمایان شــده و مشخص نیست اگر وزارت صمت 
می خواهد با واگذاری ســهام این دو خودروساز تنها به 
ایفای نقــش نظارتی بپردازد، چرا همچنان برای این دو 
خودروســاز تعیین تکلیف می کند؟فرج الهی کارشناس 
صنعت خودرو و همچنین عضو هیات علمی دانشــگاه 
علم و صنعت در خصوص این تناقض گویی های وزارت 
صمت گفت: به نظر می رسد واگذاری این دو خودروساز 
به صورتی که قباًل اعالم شد، منتفی شده باشد. وزارت 
صمت نمی خواهد صرفاً نقش نظارتی داشته باشد و برای 
کنترل این صنعت می خواهد که استراتژیســت این دو 
خودروساز هم باشد.به اعتقاد او مشکل صنعت خودروی 
کشور مالکیت دولتی آن نیست و بسیاری از کشورهایی 
که صنعت خودروی پیشرفته ای دارند نیز دولتشان سهام 
دار آن ها هستند. وی در ادامه گفت: من در اینکه دولت 
سهامدار ایران خودرو و ســایپا باشد مشکلی نمی بینم، 
مشکل اصلی دخالت ها و سیاست های دستوری هستند 
که دولت بر خودروســازان اعمال می کند. سیاست گذار 
می تواند استراتژیســت باشــد و خودروسازان هم به آن 
عمل کنند درحالیکه در خصوص تصمیمات خودروسازان 

دخالتی نداشته باشند.

طراح: مرضیه کیانی مروستاینفوگرافیک

 یادداشت

بر اســاس نرخ نامه ســازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت سبزی پاک کرده در هر کیلوگرم ۲۱ 
هزار و ۹۰۰ تومان اســت. اما طبق مشاهدات خرید اینترنتی آن بیش از ۱۵۵ هزار تومان آب می خورد. برخی نیز سبزی 
خشک شده را هم قیمت گوشت عرضه می کنند.با نگاهی به سایت های خرید آنالین میوه و سبزیجات با برندهای متعددی 
مواجه می شوید که اقدام به فروش انواع محصوالت سبزی پخته و خام می کنند. قیمت سبزی به این شیوه فروش، تفاوت 
چند برابری با واقعیت بازار دارد.اغلب این برندها مدعی شستشو و ضدعفونی خاص محصوالت خود هستند و می گویند 
که محصوالتشــان از حتی یک قطره ســم در کاشت تا برداشت استفاده نشده است!برای مثال یکی از این برندها، یک 
بســته سبزی خوردن ۱۸۰ گرمی را ۲۸ هزار تومان می فروشد. یعنی کیلویی ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان!بررسی های بیشتر 
نشان می دهد که قیمت برخی از سبزی های خشک حتی به قیمت گوشت نزدیک شده است. بررسی برخی فروشگاه های 
اینترنتی نشان می دهد در حال حاضر قیمت ۳۰ گرم شنبلیله خشک ۷۰ هزار تومان است. قیمت یک کیلو شوید، جعفری، 
مرزه خشــک نیز بین ۱۴۰ هزار تا ۱۹۰ هزار تومان اســت.رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران عنوان کرد: 
ســبزیجاتی که در ســایت های آنالین به فروش می رسد به صورت پاک شده اســت. قیمت این دست از انواع سبزی و 
صیفی از حیطه نرخ نامه اتحادیه خارج است.اسداهلل کارگر ادامه داد: این نوع فروش که اغلب در فروشگاه های زنجیره ای 
و ســایت های آنالین در حال انجام اســت، ارتباطی به اتحادیه ندارد.او با بیان اینکه هزینه تولید تا ۸۰ درصد گران شد، 

خاطرنشان کرد: هزینه محصوالت ما افزایش نیافت. بلکه هزینه های جانبی باال رفت.

یککیلوسبزی؛۱۵۵هزارتومان!
نائب رئیس ســندیکای تولید کنندگان دارو با انتقاد از دریافت مبلغ باال تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده گمرکی در هنگام 
ترخیص داروی وارداتی، خواستار کاهش این مالیات به اندازه سایر کاالهای اساسی شد.دکتر هاله حامدی فر در گفت گو با الف 
گفت: شــرکت های تولیدکننده دارو به دلیل نبود نقدینگی و هزینه باالی مالیات گمرک توانایی ترخیص مواد و تجهیزات در 
گمرک را ندارند.وی تصریح کرد: هنگامی که ارز ترجیحی حذف شــد مبنای کار ما برای واردات مواد و تجهیزات دارویی ارز 
نیمایی قرار گرفت. اقالمی که وارد کشــور می شــوند با توجه به میزان قیمت آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده گمرکی در 
هنگام ترخیص از وارد کننده دریافت می شــود. اما ما تولید کنندگان دارو بر اســاس نیاز، مواد و بعضی اقالم را وارد می کنیم، 
اما با توجه به نبود نقدینگی و هزینه زیاد توانایی ترخیص مواد و تجهیزات در گمرک را ندارند.حامدی فر تاکید کرد: در عمده 
کاالهای اساسی به غیر از دارو این مبنای ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته است و حاال این سؤال وجود دارد که چرا دارو 
از این قضیه جا مانده است. نائب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: پیگیری های زیادی از طریق 
سندیکای تولید کنندگان دارو انجام دادیم و با مقامات مختلف از جمله سران سه قوا صحبت کردیم، اما تا کنون اتفاقی نیفتاده 
اســت. حامدی فر تصریح کرد: شرکت ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و توانایی ترخیص و حتی خرید مواد را ندارند. تولید 
کنندگان دارو اکنون مواد و تجهیزات زیادی در گمرک دارند، اما به دلیل یک باره زیاد شدن مالیات بر ارزش افزوده در گمرک 
توانایی ترخیص ندارند. او اعالم کرد: اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد ممکن است بعضی از اقالم دارویی در بازار با کمبود 

مواجه شود و مشکالت بزرگی برای بیماران و مردم ایجاد شود.

انتقادداروسازانازمالیاتبرارزشافزودهدارویوارداتی

مذاکراتبرجامدوبارهپیچخوردهاست

اشتباهاستراتژیکدرمذاکرات
احیایبرجام

 در حالی که به نظر می رســد کالف مذاکــرات احیای برجام دوباره 
پیچ خورده است، برخی اصولگرایان تالش می کنند »زمستان سخت« 
پیش رو بــرای اروپا و در مقابل وفور نفت و گاز در ایران را به عنوان 

اهرم فشاری برای اخذ امتیازات بیشتر در مذاکرات معرفی کنند.
به طور مثال روزنامه کیهان پنجم شــهریور در یادداشتی با اشاره به 
جنگ اوکراین و وابســتگی غرب به انرژی روسیه و پیش بینی برخی 
مقامات اروپایی از در پیش بودن پاییز و زمستان سرد برای اروپا نوشته 
بــود: »آن طرفی که باید عجله کند ما نیســتیم. دو ماه! فقط دو ماه 
دیگر اگر اوضاع به همین شــکل ادامه یابد، اوضاع زمین تا آســمان 

تغییر خواهد کرد!«
همچنین به نظر می رسد یکی از افرادی که به مسئله نیاز اروپا به انرژی 
در زمستان پیش رو بسیار توجه می کند دکتر محمد مرندی، مشاور تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران باشد؛ به طوری که در روزها و هفته های 
اخیر مکرر به این موضوع اشاره کرده است. مرندی اواخر اردیبهشت در 
گفتگو با اسپوتنیک گفته بود: »آمریکا و اروپا به خاطر بحران انرژی، 
نیاز مبرمی به توافق با ایران دارند.« او در روزهای اخیر نیز توییت کرده 
بود: »ایران صبور خواهد بود ... زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با 

بحران انرژی فلج کننده مواجه است.«
مرندی حتی پا را فراتر از این گذاشته و در گفتگو با شبکه الجزیره قطر 
در ۱۱ شــهریور با اشاره به بحران انرژی در اروپا گفته بود: »بسیاری 
از کشورهای اروپایی به ایران آمده اند و خواستار صادرات گاز از طریق 
ترکیه به اروپا شده اند. به همین دلیل کشورهای اروپایی به این توافق 

چشم دوخته اند و امیدوار به امضای آن هستند.«
اگرچــه اســتفاده از تاکتیک ها و اهرم های فشــار مختلف برای اخذ 
امتیازات بیشتر در مذاکرات احیای برجام ایرادی ندارد، اما عقل سلیم 
حکم می کند که هرگونه اهرم فشار می بایست ابتدا برای طرف مقابل 
واقعی و عینی به نظر برسد. این در حالی است که »دلخوشک« آقای 

مرندی و دوستان ایشان از اساس با مشکل مواجه است و میان بحران 
انرژی در اروپا با احیای برجام حداقل در شرایط فعلی کمترین ارتباط 
ممکن وجود دارد. در تأیید این ادعا می توان سه دلیل زیر را اقامه کرد.

۱- آیا روسیه موافقت می کند؟
در حال حاضر روسیه تأمین کننده اصلی گاز اروپا است و اتفاقاً به دلیل 
جنگ اوکراین دو طرف سعی می کنند از ابزار انرژی برای تاثیرگذاری 
بر حریف اســتفاده کنند، به طوری که اروپا نفت روســیه را تحریم 
و روســیه صادرات گاز به قاره ســبز را محدود کرده است. کلیدواژه 
»زمســتان سخت« که این روزها توسط مقامات اروپایی و البته دکتر 
مرندی استفاده می شود اساســاً به همین دلیل است.حال سؤال این 
اســت که در صورت احیای برجام آیا پوتین با هرگونه کمک ایران به 
اروپا در زمینه انرژی آن هم در میانه جنگ اوکراین موافقت می کند؟ 
البته مقامات ایران عنوان می کنند در سیاست خارجی کشوری مستقل 
بوده و صرفاً بر اســاس منافع ملی خود تصمیم می گیرند، با این حال 
در چنین شرایطی آیا حاضرند به روسیه که از متحدین اصلی ایران به 

شمار می رود )حداقل در ذهنیت مقامات ایران( پشت کنند؟
۲- کدام گاز را صادر می کنیم؟

نیاز اصلی و مبرم اروپا در حوزه انرژی، گاز است و علی رغم آنکه ایران 
بــه لحاظ منابع گازی رتبه دوم و به لحاظ تولید نیز در جایگاه ســوم 
دنیا قرار دارد، اما به دلیــل عدم رعایت الگوی بهینه مصرف، عمومًا 
در زمستان با مشکل افت فشــار و قطع گاز صنایع خود برای تأمین 
گاز خانگی مواجه می شــود. چنانکه همین دو هفته پیش، وزیر نفت 
نســبت به کمبود گاز در زمستان پیش رو و احتمال قطعی برق و گاز 

طبیعی هشدار داد.
طبق آمارهای رسمی وزارت نفت و شرکت ملی گاز، از مجموع ۲۶۹ 
میلیارد مترمکعب گاز تولید شده در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۳۸.۵ میلیارد 
مترمکعب مصرف داخلی داشته و فقط کمتر از هفت درصد یعنی ۱۷ 
میلیارد مترمکعب به صادرات اختصاص یافته است. این در حالی است 
که طبق گزارش ساالنه شرکت بریتیش پترولیوم )BP( طی ده سال 
اخیر شرایط ایران نسبت به رقبای خود همچون روسیه و امریکا از نظر 

شاخص تولید به مصرف گاز نیز بدتر بوده است.
جدا از اصالح الگوی مصــرف، ایران برای افزایش تولید خود نیازمند 
سرمایه گذاری الزم برای بهره برداری از ظرفیت ها و میادین گازی به 
میزان ۸۰ میلیارد دالر طی هشــت ســال آینده است. برآوردها نشان 
می دهد در صورتی که افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری مناسب در 

زیرساخت ها و میادین گازی صورت نگیرد و الگوی مصرف نیز اصالح 
نشود، همان مقدار صادرات نیز محو و ایران در آینده به واردکننده گاز 
تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی سؤال اساسی این است که آقای 

مرندی و دوستان ایشان قرار است کدام گاز را صادر کنند؟
۳- چگونه گاز را صادر کنیم؟

فرض کنیم روســیه با صادرات گاز ایران به اروپا حتی در میانه جنگ 
اوکراین موافقت کرده و ایران نیز گاز مازاد برای صادرات دارد. اکنون 
سؤال این است که ایران چطور می خواهد تا »زمستان سخت« پیش 
رو به اروپا گازرســانی کند؟ هیچ خط لوله ای برای انتقال گاز از ایران 
به اتحادیه اروپا وجود ندارد و ایران در حال حاضر فاقد تاسیسات الزم 

برای تولید و صادرات گاز طبیعی مایع )LNG( است.
به نوشته نیویورک تایمز حتی با احیای برجام و لغو تحریم ها نیز خیلی 
بعید اســت شرکت های نفتی بین المللی تا سال ۲۰۲۴ وارد همکاری 
با ایران برای تولید LNG شــوند چراکه ممکن است با پیروزی یک 
کاندیدای جمهوری خواه در انتخابات آینده ریاســت جمهوری امریکا 
شــرایط دوباره تغییر کند.فارغ از این مسائل، دعوای اصلی در بحران 
هسته ای میان ایران و امریکاست. رهبران امریکا )دموکرات و جمهوری 
خواه( بر اســاس اصل توجه به منافع ملی رفتار می کنند. لذا همانطور 
که ترامپ در خروج از برجام توجهی به نظرات متحدین اروپایی خود 
نداشت، بعید است بایدن برای بازگشت به این توافق، »زمستان سخت 
اروپا« و امکان گازرسانی ایران به این قاره را در اولویت تصمیم گیری 
خود قرار دهد.با این تفاســیر می توان گفت آقای مرندی و دوســتان 
ایشــان سر قبری گریه و زاری راه انداخته اند که اساساً مرده ای داخل 
آن نیست و البته عدم آگاهی به این نکات از سوی مشاور تیم مذاکره 
کننده هسته ای قابل تأمل است.ایشان همچنین در تازه ترین توییت 
خود عنوان کرده: »غرب از تحریم های بی رحمانه به عنوان یک سالح 
استفاده می کند ... ایران هیچ گاه از نفت یا گاز به عنوان یک اهرم فشار 
استفاده نکرده است.«این در حالی است که ایران نیازمند صادرات نفت 
و گاز است و هرگونه محدودیت خودساخته به ضرر آن است. در حالی 
که تحریم، ابزاری نشــات گرفته از قدرت غرب است و با اعمال آن 
منافع خود را پیش می برد. ایران چگونه می تواند با قطع صادرات نفت و 
گازش منتفع شود؟! طرح چنین نظراتی هیچ ارزشی ندارد و صرفاً باعث 
اتالف وقت می شود. آقای مرندی با توجه به تولد و زندگی در امریکا و 
تسلط کامل به زبان انگلیسی بهتر است در نگارش متن توافق مشورت 

بدهند و کمتر به مسائل سیاسی و دیپلماتیک بپردازند.

نقدروز

سارامرادخانی
روزنامه نگار

پرهامکریمی
روزنامه نگار

جلیلبیات
روزنامه نگار


