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بی رغبتــی در تزریــق واکســن و اســتفاده از ماســک در اماکــن عمومــی، یــادآور بــازی »یــادم 
تــو را فرامــوش« مــردم بــا کرونــای تــازه نفــس در مازنــدران بــا ســبک و ســیاق جدیــد اســت و 
ایــن بی اعتنایــی عمومــی هشــدار دانشــگاه علــوم پزشــکی از شــیوع افســار گســیخته ایــن ویــروس 

خطرنــاک در اواســط مــاه جــاری را در پــی داشــته اســت.
ایــن روزهــا جمعیــت افــرادی کــه ماســک را کنــار گذاشــته اند، بیشــتر از افــراد دارای ماســک 
ــدون مراعــات دســتورالعمل های  ــاال و ب ــا جمعیــت ب شــده و دورهمــی، مجالــس جشــن و عــزا ب
بهداشــتی برگــزار می شــود و گویــا بــاز هــم روزهــای ســخت جــدال بــا بیمــاری و زخمــی کــه از 

آن بــر جــان مانــده، فرامــوش شــده اســت.
»بی توجهــی ۸۵ درصــد از مــردم اســتان بــه اســتفاده از ماســک و دســتورالعمل های بهداشــتی، 
نگــران کننــده اســت، مــردم دچارعــادی انــگاری شــدند« ، ایــن مطلبــی بــود کــه رییس بهداشــتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اعــام کــرد؛ خبــری کــه بــار 
دیگــر بــه مــا گوشــزد کــرد کــه هنــوز بــه خــط پایــان کرونــا نرســیده ایم و احتمــال قــدرت یافتــن 

ایــن ویــروس منحــوس همچنــان وجــود دارد.
ــروس  ــا وی ــدال ب ــدران در ج ــه مازن ــته ک ــال های گذش ــه در س ــد ک ــران می گوین صاحب نظ
ــاس  ــویم و احس ــه می ش ــاری مواج ــن بیم ــینی ای ــب نش ــا عق ــه ب ــان ک ــر زم ــود، ه ــا ب کرون
ــر  ــی اکث ــگاری و بی خیال ــادی ان ــا رســیده ایم، ع ــان کرون ــه پای می کنیــم مســاله تمــام شــده و ب
مــردم بــه رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی آغــاز می شــود، رفتــاری کــه منجــر بــه شــیوع 
مــوج بعــدی شــده اســت.هم اکنون ۴۰ نفــر در مراکــز درمانــی اســتان بــه دلیــل ابتــا بــه کرونــا 
بســتری هســتند کــه از ایــن تعــداد چهــار نفــر در بخــش مراقبــت هــای ویــژه تحــت درمــان قــرار 
دارنــد. بــا ایــن وجــود بــه گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران، ایــن تعــداد آمــار 
بســتری بــه منزلــه روال عــادی و نــه چنــدان خطرنــاک شــیوع ایــن بیمــاری نیســت چــرا کــه 
رگه هایــی از شــیوع دوبــاره ایــن ویــروس بــا شــکل جدیدتــر در اســتان بــا توجــه بــه بی اعتنایــی 
۴۰ درصــد از مجمــوع حــدود ۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار نفــر جامعــه هــدف در اســتان کــه دز اول و 
دوم واکســن خــود را تزریــق کردنــد امــا اکنــون چنــدان رغبتــی بــرای تزریــق دز یــادآور واکســن 

ــود دارد. ــوس وج ــای محس ــدوام عادی انگاری ه ــن ت ــد و همچنی ندارن
دیدگاهــی کــه مــورد تاییــد دکتــر فرهــاد غامــی، رییــس بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــان اثرگــذاری آهســته و آرام دز دوم  ــه پای ــا توجــه ب ــد کــه ب ــدران هــم اســت و وی می گوی مازن
واکســن کرونــا در بــدن افــراد و بی رغبتــی بســیاری از شــهروندان در تکمیــل دز یــادآور واکســن، 

احتمــال سرشــاخ شــدن دوبــاره کرونــا بــا مــردم مازنــدران وجــود دارد.
بازگشت رنگ پرخطر کرونایی به مازندران

مازنــدران هفتــه نخســت اســفند مــاه را بــا افزایــش تعــداد شــهرهای پرخطــر کرونایــی آغــاز 
کــرده و ۶ شهرســتان در محــدوده شــهرهای زرد رنــگ کرونایــی قــرار گرفتنــد.

ــار و رامســر در  ــوگاه، ســوادکوه، فریدونکن ــار شــهر گل ــه گذشــته چه ــن، هفت ــش از ای ــا پی ت
محــدوده رنــگ زرد قــرار داشــتند و ایــن هفتــه بابلســر و ســوادکوه شــمالی بــه جمــع شــهرها بــا 

ایــن وضعیــت رنگبنــدی اضافــه شــدند.
ــر رنــگ نارنجــی ایســتادگی  ــه مــدت حــدود ۲۳ هفتــه در براب ــدران از ۱۹ شــهریورماه ب مازن

کــرد امــا از ۲۳ دی مــاه بــا زرد رنــگ شــدن هشــت شــهر بــه یکبــاره بــر تعــداد شــهرهای ایــن 
رنــگ اســتان اضافــه شــد و زنــگ خطــر کرونــا در مازنــدران دوبــاره بــه صــدار در آمــد بــه طوریکــه 
یــک هفتــه پــس از آن تاریــخ در ۱۵ بهمــن ســوادکوه بــه رنــگ نارنجــی درآمــد و پیــش بینــی 
ــگ پُرخطــر کرونایــی محقــق  ــه محــدوده رن ــدران ب هــا در خصــوص ورود دیگــر شــهرهای مازن
شــد.باقیماندن در ایــن شــرایط تــا هفتــه هــای گذشــته نیــز ادامــه داشــت و ســوادکوه پرچمــدار 
تنهــا شــهر نارنجــی کشــور را در اختیــار داشــت.و از هفتــه گذشــته بــا خــروج ســوادکوه از وضعیت 
ــا  ــا ب ــر شــود ام ــگ ت ــدران کمرن ــا در مازن ــه کرون ــرد ک ــن انتظــار را ایجــاد ک ــگ نارنجــی ای رن

افزایــش تعــداد شــهرهای بــدون رنــگ ایــن انتظــار بــه واقعیــت محقــق نشــده اســت.
تنفس کرونا در شلوغی بازار مازندران

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
نگــران شــیوع دوبــاره کرونــا بــا توجــه بــه عادی انگاری هــای صــورت گرفتــه هســتیم چــرا کــه روز 
ــد. ــت دســتورالعمل های بهداشــتی کاهــش می یاب ــی در رعای ــزه شــهروندان مازندران ــه روز انگی ب
غامــی بــا بیــان ایــن کــه در اوایــل فروردیــن امســال اســتفاده از ماســک از ســوی مــردم در معابــر 
و اماکــن عمومــی اســتان حــدود ۶۰ درصــد بــود کــه ایــن رقــم اکنــون بــه ۱۵ درصــد رســیده 
ــق دز  ــردم در تزری ــی م ــی، بی رغبت ــتورالعمل های کرونای ــض دس ــر از نق ــه داد: بدت ــت، ادام اس
یــادآور واکســن کرونــا اســت و از مجمــوع جامعــه هــدف ۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار نفــری مشــمول 
ــاع  ــن دز واکســن امتن ــق ای ــا در اســتان، حــدود ۴۰ درصدشــان از تزری ــادآور واکســن کرون دز ی
می کننــد کــه ایــن رویــه بســیار خطرنــاک اســت.وی اضافــه کــرد: بــا شــرایط موجــود احتمــال 
شــدت گرفتــن دوبــاره کرونــا طبــق پیــش بینــی متخصصــان و صاحبنظــران در اســتان در اواســط 
مــاه جــاری ُمحتمــل اســت و بــرای جلوگیــری از ایــن شــرایط بایــد بافرهنــگ ســازی باردیگــر 

زمینــه را بــرای اســتفاده از ماســک و تزریــق واکســن در بیــن اقشــار مــردم فراهــم کنیــم.
ــا بیــان ایــن کــه حــدود ۹۸ درصــد مــردم در مازنــدران نســبت بــه تزریــق دز اول  غامــی ب
واکســن کرونــای خــود اقــدام کردنــد، تصریــح کــرد: امــا ایــن رقــم بــرای تزریــق دز دوم ۹۵ درصد 
ــا ایــن رقــم شــکننده  و بــرای دز یــادآور اکنــون حــدود ۶۰ درصــد اســت کــه بــه طــور حتــم ب

تزریــق دز یــادآور کرونــا نمــی تــوان رونــد باثبــات کرونــا در مازنــدران را ادامــه داد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــا بیــان ایــن کــه درگیــر شــدن و ابتــا تمــام اقشــار 
در ســنین مختلــف در مــوج جدیــد و احتمالــی شــیوع کرونــا در بهمــن مــاه وجــود دارد، افــزود 
: از رونــد تزریــق واکســن کرونــای کــودکان در مازنــدران رضایــت نداریــم و بــرای ایجــاد ایمنــی 
جمعــی در بیــن کــودکان بایــد حداقــل ۸۰ درصــد از جامعــه هــدف پنــج تــا ۱۲ ســال نســبت 
بــه تزریــق واکســن کرونــا اقــدام کننــد، امــا اکنــون بــا ایــن رقــم آرمانــی فاصلــه زیــادی وجــود 
دارد و تنهــا ۴۰ درصــد ایــن جامعــه هــدف ۲۲۰ هــزار نفــر واکســن کرونــا خــود را تزریــق کردنــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: آنچــه کــه مشــخص اســت بی تفاوتــی محــض در ارتبــاط بــا رعایــت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و تزریــق دز یــادآور واکســن دربیــن تمامــی مــردم اســتان وجــود دارد 

ــزام آور جلــوی ایــن پیشــروی ها را گرفــت. ــا اجــرای برنامه هــای راهبــردی و ال کــه بایــد ب
 بــر اســاس اعــام دانشــگاه های علــوم پزشــکی مازنــدران و بابــل در شــبانه روز گذشــته آمــار 

مجمــوع بســتری های کرونایــی اســتان بــا ۴۰ نفــر رســید

GHARN

مجله سراسری دو زبانه 

تنفس کرونا در شلوغی بازار مازندرانتنفس کرونا در شلوغی بازار مازندران
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GHARN

مجله سراسری دو زبانه 

هــزار و ۷۰۰ باشــگاه بدنســازی و پــرورش انــدام در مازنــدران فعالیــت دارنــد کــه ایــن آمــار 
ــدرکاران امــر  ــه افزایــش اســت، کارشناســان و دســت ان ــه خاطــر اســتقبال شــهروندان روب ب
تاکیــد دارنــد بــا هــدف علمــی تــر شــدن آمــوزش هــا ســاماندهی ایــن باشــگاه هــای ورزشــی 

ضرورتــی اســت اجتنــاب ناپذیــر.                         
 برابــر اســناد تاریخــی موجــود، ورزش بدنســازی از زمان هــای بســیار دور رواج داشــته و فقط 
ــان باســتان ، بلنــد کــردن ســنگ های  شــکل آن متفــاوت بــوده اســت، در زمــان  مصــر و یون
ــد در  ــای قدرتمن ــان وزنه برداره ــن زم ــت، در ای ــادی داش ــه( رواج زی ــوان وزن ــنگین )به عن س
نمایش هــای عمومــی ظاهــر شــده و یکدیگــر را بــه چالــش می کشــیدند، البتــه تمرکــز روی 
پــرورش انــدام نبــود، ایــن نمایش هــا تــا اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی ادامــه داشــت کــه تــا 
زمــان حاضــر ضمــن گســترش یافتــن ایــن رشــته در همــه جــای دنیــا بــر اهمیــت ایــن رشــته 
افــزوده شــده اســت تــا ایــن کــه بتدریــج ورزش بدنســازی بــا هــدف »ســاختن انــدام عضانــی، 
ورزیــده و قدرتمنــد« بیــن مــردم و ورزشــکاران جــا بــاز کــرده اســت.قدرت ایمنــی بــاال، بهبــود 
ســامتی ، نظــم و انضبــاط شــخصی، افزایــش تراکــم اســتخوان از حملــه فوایــد جــذاب ورزش 
بدنســازی اســت کــه انــواع آن شــامل پــرورش انــدام، بــادی کاســیک ، فیتنــس فیزیــک و وزنه 
بــرداری )پاورلیفتینــگ ( اســت.هم اکنــون ایــران در رشــته ورزشــی بدنســازی و پــرورش انــدام 
یکــی از کشــورهای برتــر آســیا و جهــان اســت و در زمــان حاضــر بیــش از ۲۳ هــزار باشــگاه 
بدنســازی در نقــاط مختلــف کشــور فعالیــت دارنــد کــه از ایــن تعــداد باشــگاه، بیــش از ۷۰ 
درصــد آنهــا متعلــق بــه بخــش خصوصــی و بقیــه دولتــی هســتند.تعداد باشــگاه های ورزشــی 
وابســته بــه فدراســیون بدنســازی و پــرورش انــدام بــه گفتــه مســووالن امــر بــه تنهایــی بــه 
انــدازه چهــار برابــر ســایر فدراســیون های ورزشــی اســت بــه عبــارت دیگــر بیــش از ۸۰ درصــد 
باشــگاه هــای ورزشــی کشــور زیــر نظــر فدراســیون بدنســازی و پــرورش انــدام فعالیــت مــی 
کنند.بــر اســاس آمــار موجــود، بیشــترین ورزشــکار ســازماندهی شــده در کشــور متعلــق بــه 
ایــن فدراســیون اســت یعنــی در ســال ۱۳۹۹ تعــداد ورزشــکاران ســازمان یافتــه و بیمــه شــده 
فدراســیون بدنســازی و پــرورش انــدام حــدود ۶۰۰ هــزار نفــر ورزشــکار بــود کــه ایــن رقــم در 

ســال ۱۴۰۱ افــزون بــر ۸۰۰ هــزار ورزشــکار افزایــش یافتــه اســت.
در زمــان حاضــر برابــر آمــار اداره کل ورزش و جوانــان اســتان مازنــدران هــزار و ۷۰۰ باشــگاه 
بدنســازی و پــرورش انــدام در ایــن اســتان شــمالی فعالیــت دارد کــه برآیندهــا نشــان مــی دهد 
کــه ایــن آمــار بــه خاطــر اســتقبال جامعــه رو بــه افزایــش اســت.در اســتان مازنــدران هــم طبق 
ــان از مجمــوع ۲ هــزار و ۵۰۰ باشــگاه خصوصــی فعــال بیــش از  آمــار اداره کل ورزش و جوان
۷۰ درصــد آنهــا در رشــته بدنســازی و پــرورش انــدام فعالیــت دارنــد و ایــن آمــار در کشــور ۸۰ 

درصــد گــزارش شــده اســت. 
ــی در  ــات ورزش ــش از ۸۰۰ هی ــدران بی ــتان مازن ــمی ؛ در اس ــای رس ــزارش ه ــه گ برپای
شهرســتان هــا فعالیــت دارنــد کــه آمــار اســتانی آن ۵۳ هیــات اســت کــه بــه گفتــه مســووالن 
ــه  ــزار ورزشــکار ب ــت. در مجمــوع ۱۷۰ ه ــد یاف ــش خواه ــات افزای ــه ۵۴ هی ــه زودی ب ــر ب ام
صــورت آماتــور و حرفــه ای در رشــته هــای مختلــف در اســتان مازنــدران حضــور دارنــد کــه 

ــرار دارد. ــدام بیــن ۱۰ رشــته اول آن ق ــرورش ان بدنســازی و پ
ساماندهی باشگاه های بدنسازی یک ضرورت است

ــر  ــا تاکیــد ب ــدران ب ــدام اســتان مازن ــرورش ان ــد، دبیــر هیــات بدنســازی و پ ــن پیون در ای
ــت:  ــتان گف ــن اس ــدام در ای ــرورش ان ــازی و پ ــای بدنس ــگاه ه ــازماندهی باش ــرورت س ض
ــه  ــت دارد ک ــدران فعالی ــتان مازن ــگاه بدنســازی در ۲۲ شهرس ــزار و ۷۰۰ باش ــون ه ــم اکن ه
ســازماندهی آنهــا ضــروری است.عباســعلی مزنگــی افــزود: در اســتان مازنــدران شــمار باشــگاه 

ــال بیشــتر اســت. ــای رشــته فوتب ــداد باشــگاه ه ــدام از تع ــرورش ان ــای بدنســازی و پ ه
وی اظهارداشــت: نیــاز اســت باشــگاه هــای بدنســازی اســتان مازنــدران ســاماندهی شــوند 
ــته  ــن رش ــم روز ای ــا عل ــا را ب ــود و آنه ــان کار ش ــکاران و مربی ــرورش ورزش ــتر روی پ و بیش
ورزشــی جــذاب آشــنا کــرد.وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اســتقبال روز افــزون جامعــه از 
ایــن رشــته ورزشــی پرطرفــدار ضــروری اســت هــر هفتــه همایــش آمــوزش مربیــان بدنســازی 
در ایــن اســتان برگــزار شــود.دبیر هیــات بدنســازی و پــرورش انــدام اســتان مازنــدران تاکیــد 
ــرورش  ــان بدنســازی و پ ــد ورزشــکاران و مربی کــرد : در راســتای ســاماندهی باشــگاه هــا بای

 انــدام بــه لحــاظ دانــش حرفــه ای بــه روز شــوند و همیشــه در ســطح آمادگــی باالیــی قــرار 
داشته باشند.

استقبال روز افزون جامعه از رشته بدنسازی
ــکاران و  ــف، ورزش ــای مختل ــتان ه ــون از اس ــم اکن ــفانه ه ــرد : متاس ــح ک ــی تصری مزنگ
قهرمانــان ایــن رشــته هــا بــرای کســب آمــوزش حرفــه ای بــه تهــران مراجعــه مــی کننــد کــه 
ایــن رویکــرد بایــد تغییــر کنــد چــرا کــه برخــی از اســتان هــا خودشــان مربیــان در ســطح ملی 
و بیــن المللــی دارد. وی یــادآور شــد : اســتان مازنــدران مربیــان بدنســازی خیلــی خوبــی دارد 

امــا بایــد بــه روز شــوند تــا بتواننــد در دوره هــای بیــن المللــی شــرکت کننــد.
ــاد شــده تاثیرگــذار  ــوارد ی وی نقــش ســاماندهی باشــگاه هــای بدنســازی را در تحقــق م
دانســت.این فعــال حــوزه ورزش اســتان مازنــدران اضافــه کــرد : هــم اکنــون ایــن اســتان در 
ایــن رشــته ورزشــی بــا تهــران رقابــت دارد و جایــگاه متعالــی بدنســازی مازنــدران در بحــث 
قهرمــان پــروری بایــد حفــظ شــود.مزنگی تصریــح کــرد : در راســتای جایــگاه مطلــوب رشــته 
ــتان  ــتریونیورس در شهرس ــی مس ــابقات جهان ــی مس ــور ؛ میزبان ــدران در کش ــازی مازن بدنس
رامســر ایــن اســتان برگــزار شــد.وی آشــنا شــدن ورزشــکاران و مربیــان مازندرانــی از نزدیــک را 
یکــی از مزایــای برگــزاری مســابقات جهانــی در ایــن اســتان برشــمرد.وی بیــان کــرد : حضــور 
ورزشــکاران رشــته بدنســازی در ایــن رویــداد جهانــی راه را بــرای کشــف اســتعدادها و قهرمــان 

پــروری مهیــا مــی کنــد.
۷۰ درصد باشگاه های خصوصی مازندران در رشته بدنسازی فعالیت دارد

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان مازنــدران در ایــن ارتبــاط گفــت : در ایــن اســتان ۲ هــزار 
و ۵۰۰ باشــگاه خصوصــی وجــود دارد کــه بیــش از ۷۰ درصــد آنهــا در رشــته بدنســازی فعالیت 
ــا تاکیــد بــر ضــرورت ســاماندهی باشــگاه هــای بدنســازی و پــرورش  دارند.عــادل عالیشــان ب
انــدام در ایــن اســتان اظهــار داشــت : هــر باشــگاه فعــال رشــته هــای مختلــف در ایــن اســتان 

بایــد بــه ســمت حرفــه ای شــدن و آمــوزش حرفــه ای حرکــت کننــد.
ــدار و دارای  ــای پرطرف ــته ه ــی از رش ــدام یک ــرورش ان ــازی و پ ــته بدنس ــزود : رش وی اف
عاقــه منــدان زیــاد در مازنــدران اســت و ظرفیــت خوبــی دارد .بــه گفتــه وی تاکنــون جوانــان 
مازندرانــی اقبــال خوبــی از ایــن رشــته ورزشــی نشــان داده اند.عالیشــان یــادآور شــد : رشــته 
بدنســازی و پــرورش انــدام هــر کــدام چندیــن رشــته ورزشــی را شــامل مــی شــود کــه اهمیت 
ایــن رشــته ورزشــی را نشــان مــی دهد.مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان مازنــدران بــا بیــان 
اینکــه رشــته بدنســازی جــزو ۱۰ رشــته اول پرطرفــدار در ایــن اســتان اســت ؛ گفــت : ایــن 
اســتان بــه تنهایــی بــه انــدازه هفــده اســتان مــدال از آوردگاه هــای بیــن المللــی و المپیکــی و 
آســیایی و جهانــی بدســت مــی آورد.عالیشــان اضافــه کــرد : در حــوزه ورزش، مازندران اســتانی 

خاصــی بــوده کــه توجــه بــه آن از جنبــه هــای مختلــف ضــروری اســت.
وی تصریــح کــرد : مــا در بیــن هیــات هــای ورزشــی ایــن اســتان مســووالنی زحمــت کــش 

زیــادی داریــم کــه انســانی توانمنــد بــوده و بــار ورزش اســتان را بــدوش مــی کشــند.
وی اضافــه کــرد : ورزش ایــن اســتان ســرآمد اســت و در رشــته هــای مختلــف و بویــژه در 

رشــته بدنســازی قهرمانــان مــدال آور جهانــی زیــادی داریــم.

 ضرورت ساماندهی باشگاه های بدنسازی  ضرورت ساماندهی باشگاه های بدنسازی 
در مازندراندر مازندران
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 تغییر نرم سرمایه گذاری مازندران تغییر نرم سرمایه گذاری مازندران
از ویالنشینی به کارخانه سازیاز ویالنشینی به کارخانه سازی

مازنــدران فرصت هــا و زمینه هــای زیــاد اقتصــادی 
دارد کــه شناســایی و بالفعــل کــردن آن چرخه ســرمایه 
ــه  ــه کارخان ــذاری را از ســاخت وســاز و ویالســازی ب گ

ــد. ــر می ده ــازی تغیی س
ــدران  ــذاری مازن ــرمایه گ ــادی و س ــای اقتص  مزیت ه
طــی ســال ها مــورد غفلــت و بــی مهــری قــرار گرفتــه 
ــرمایه  ــرای س ــز ب ــتر تمرک ــته بیش ــت و در گذش اس
ــوده اســت. ــذاری در حــوزه مســکن و ویالنشــینی ب گ

رونــد روبــه رشــد پدیــده ویالســازی و ســاخت وســاز 
ســبب از بیــن رفتــن بســیاری از مــزارع بکــر کشــاورزی 
ــه  ــد و چرخ ــد ش ــه تولی ــذف آن از چرخ ــتان و ح اس
کارهــای  و  بســازبفروش ها  ســمت  بــه  را  معادلــه 

ــت. ــرده اس ــنگین تر ک ــطه ای س واس
ــه  ــا برپایــی همایش هــای هفتگان طــی ســال جــاری ب
ــان و  ــای نه ــدران، فرصت ه ــتان مازن ــادی در اس اقتص
مغفــول مانــده ســرمایه گــذاری در حوزه هــای مختلــف 
اســتان مــوردی پایــش و بازنگــری قــرار گرفــت و 
ــدران  ــد مازن ــا می توان ــن ظرفیت ه ــردن ای ــل ک بالفع
ــد.  ــک کنن ــده نزدی ــیم ش ــادی ترس ــد اقتص ــه رش را ب
بســته های ســرمایه گــذاری در حــوزه شــیالت، معــدن، 
ــرژی، آب  ــی، ان ــای زیربنای ــت، کشــاورزی، طرح ه صنع
ــه ســوی  ــدران را ب ــد مازن ــی می توان ــره م ــرق و غی و ب

ــول و شــکوفا نزدیــک کنــد. داشــتن اقتصــاد پ
هفت فقره سرمایه گذاری خارجی جذب شد

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار مازنــدران 
ســرمایه گذاری هــای خارجــی را از جملــه فرصت هــای 
اقتصــادی اســتان بیــان کــرد و گفــت: در ســال جــاری 
هفــت مــورد ســرمایه گــذاری خارجــی در اســتان 
شناســایی شــده اســت. وی ارزش ایــن میــزان ســرمایه 
ــرد و  ــر ک ــورو ذک ــون ی ــش از ۴۱ میلی ــذاری را بی گ
ــد  ــذاری می توان ــرمایه گ ــای س ــن فرصت ه ــت: ای گف

ــد. شــتاب اقتصــادی اســتان را جهشــی کن
ــون  ــه تاکن ــار اینک ــدران بااظه ــتاندار مازن ــاون اس مع
بیــش از هــزار و ۱۰۰ فرصــت ســرمایه گــذاری در 
اســتان شناســایی شــد، افــزود: ایــن فرصت هــا در 
قالــب همایش هــای هفتگانــه ســرمایه گــذاری در 

ــت. ــده اس ــزی ش ــه ری ــش و برنام ــتان پای اس

تقاضــای ســرمایه گــذاری در اســتان افزایــش 
ــت یافته اس

خیریانپــور بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری همایش هــای 
ــای  ــه ورود و تقاض ــتان زمین ــذاری در اس ــرمایه گ س
ــت،  ــش داده اس ــدران را افزای ــذاری در مازن ــرمایه گ س
ســرمایه  حــوزه  در  داریــم  قصــد  امســال  گفــت: 
 گــذاری و جــذب اشــتغال از ایــن حــوزه گام هــای

 اساسی تری برداریم.
ســاخت و ســاز شــهرک های صنعتــی، توجــه بــه 
شــرکت های چندگانــه نفــت پتروشــیمی، صنعــت 
کشــتیرانی و بنــادر، توجــه بــه صنعــت شــیالت و 
پــرورش آبزیــان و از همــه مهم تــر، صنعــت جنگلــداری 

ــز  ــد ج ــر می رس ــه نظ ــلولزی ب ــوب و س ــع چ و صنای
مازنــدران  در  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  بهتریــن 
در بخــش صنعــت باشــند. همچنیــن فرصت هــای 
ــه  ــاورزی ن ــدران در بخــش کش ــرمایه گذاری در مازن س
تنهــا موجــب افزایــش ســرمایه ســرمایه گذار می شــود، 
بلکــه صنعــت منطقــه رونــق می یابــد و اشــتغال زایــی 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــم افزای ه
از  اقتصــادی و دارایــی مازنــدران  امــور  مدیــرکل 
ــه  ــذاری ب ــرمایه گ ــت س ــزار و ۱۹۶ فرص ــایی ه شناس
ارزش ۹ هــزار و ۵۰۰ میلیــون یــورو در اســتان خبــر داد 
و بــا عنــوان اینکــه بهبــود فضــای کســب و کار، ثبــات 
اقتصــادی، نــرخ ســود و غیــره در ســرمایه گــذاری تأثیــر 
ــرمایه  ــای س ــش فرصت ه ــت: همای ــزایی دارد، گف بس
گــذاری بــه عنــوان رزمایــش در تمامــی شهرســتان های 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ اس
وی ادامــه داد: مزیت هــای تمامــی شهرســتان ها در 
ایــن همایش هــا بررســی و تهیــه شــده اســت و ایده هــا 
ــوده  ــتان ها ب ــا شهرس ــب ب ــه متناس ــی ک و فرصت های

ــود. ــتخراج می ش اس

۹ هــزار میلیــون یــورو ســرمایه گــذاری 
شناســایی شــد

ــرمایه  ــت س ــزار و ۱۹۶ فرص ــایی ه ــمی از شناس هاش
ــورو در  ــون ی ــزار و ۵۸۰ میلی ــه ارزش ۹ ه ــذاری ب گ
اســتان خبــر داد و گفــت: از ایــن تعــداد ۲۳۲ فرصــت 
ســرمایه گــذاری در ســه شهرســتان آمــل، محمودآبــاد و 

ــور شناســایی شــده اســت. ن
ــادآور  ــدران ی ــی مازن ــور اقتصــادی و دارای ــرکل ام مدی
شــد: پروژه هــای بــرای ســرمایه گــذاری آمــاده و مهیــا 

هســتند و بایــد نســبت بــه جــذب آن اقــدام کــرد.
ــا بیــان اینکــه آمــل ۱۳ درصــد تولیــد ناخالــص  وی ب
ملــی اســتان را بــه خــود تخصیــص داده اســت، گفــت: 
ــر  ــام برت ــروزه و مق ــه یک ــد جوج ــام اول تولی ــل مق آم
 تولیــد گل هــای آپارتمانــی را بــه خــود اختصــاص 

داده است.
وی یــادآور شــد: همچنیــن در شهرســتان محمودآبــاد 
ســه درصــد تولیــد ناخالــص ملــی اســتان را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت و شهرســتان نــور نیــز ســه درصد 
جــی پــی تــی اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

اقتصاد مازندران متحول می شود
ســید محمــود حســینی پــور اســتاندار مازنــدران 
ــد  ــرای رش ــدی ب ــذاری ۷.۸ درص ــه هدفگ ــاره ب ــا اش ب
اقتصــادی اســتان، ســرمایه گــذاری را از جملــه راهکارها 
بــرای تحقــق ایــن هــدف ذکــر کــرد و گفــت: سیاســت 
 جــذب ســرمایه گــذاری را امســال در دســتور کار

 قرار دادیم.
وی رفــع موانــع ســرمایه گــذاری و کاهش زمــان صدور 
ــرمایه  ــعه س ــرای توس ــات ب ــه الزام ــا را از جمل مجوزه
ــت: همــه دســتگاه ها  ــذاری در اســتان دانســت و گف گ
ــره گشــایی از ســرمایه  ــه گ موظــف هســتند نســبت ب

ــه خــرج دهنــد. ــژه ای ب گــذاران تــالش وی
وی بــا بیــان اینکــه مازنــدران فرصت هــای بــی 
نظیــری بــرای ســرمایه گــذاری دارد کــه تاکنــون 
ــن رو در  ــزود: از ای ــع شــده اســت، اف ــت واق ــورد غفل م
اســتان بســته های جامعــه ســرمایه گــذاری در اســتان 
ــی در  ــد قراردادهای ــت و عق ــده اس ــف ش ــه و تعری تهی
 ایــن زمینه هــا می توانــد ســبب تحــول اقتصــادی 

در استان شود.
ــی  ــدران دارای ظرفیت هــای متعال شهرســتان های مازن
در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، 
ــت  ــتان اس ــگل و کوهس ــا، جن ــواحل، دری ــه س از جمل
ــی،  ــزی اصول ــه ری ــد برنام ــا نیازمن ــکوفایی آنه ــه ش ک
ــه  ــت ک ــر اس ــؤوالن ام ــه مس ــه جانب ــای هم حمایت ه
دولــت ســیزدهم از یکســال گذشــته تاکنــون توانســته 
ــرای  ــج ب ــه تدری ظرفیت هــای منطقــه را شناســایی و ب

آنهــا برنامــه ریــزی کنــد.
حــوزه  مازنــدران  اســتان  مســؤوالن  تاکیــد  بــه 
ــزرگ  ــخ ب ــدن و تاری ــتان دارای تم ــن اس ــادی ای اقتص
ــا  ــا در ایــن برآینــد ب ــد اســت ت نیازمنــد رویکــرد جدی
طراحــی کــه می شــود سلســله اقداماتــی را انجــام 
ــد و  ــر کن ــتانی تغیی ــای اس ــا نهاده ــا رویکرده داد ت
ــتان  ــعه اس ــوب توس ــذاری مطل ــرمایه گ ــدف س ــا ه  ب

رقم بخورد.
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ــندیکای  ــره س ــت مدی ــس هیئ رئی
ــی، در  ــواد داروی ــدگان م ــد کنن تولی
ــش قیمــت  ــزان افزای ــه می ــش ب واکن
ــای  ــش ه ــده و چال ــال آین دارو در س
اجــرای طــرح دارویــاری، توضیحاتــی 

ــه داد. ارائ
فرامــرز اختراعــی، در واکنــش بــه 
پیــش بینــی افزایــش ۱۰ تــا ۲۰ 
درصــدی قیمــت دارو در ســال ۱۴۰۲ 
ــذا  ــازمان غ ــس س ــوی رئی ــه از س ک
و دارو مطــرح شــده اســت، گفــت: 
افزایــش  میــزان  از  بینــی  پیــش 
ــی ــده خیل ــال آین ــت دارو در س  قیم

سخت است.
ــات در  ــدم ثب ــه ع ــاره ب ــا اش وی ب
سیاســت های ارزی کشــور، افــزود: 
عــدم ثبــات در سیاســت های ارزی، 
ــذار  ــور اثرگ ــی کش ــام داروی ــر نظ ب
اســت و از همیــن رو؛ نمی تــوان از 
ــرای  ــه دارو ب ــت ک ــاال گف ــن ح همی

مــردم گــران نمی شــود.
هــزار   ۶۹ بودجــه  بــه  اختراعــی 
میلیــاردی یارانــه دارو در ســال آینــده 
ــزان  ــن می ــت: ای ــرد و گف ــاره ک اش
اعتبــار بــرای یارانــه دارو در ســال 
آینــده بــا تفــاوت حاصــل از نــرخ ارز، 

ــدارد. ــازگاری ن س
وی ادامــه داد: بــا چنیــن اوضــاع 
پیــش  دارو  بــرای  کــه  احوالــی  و 
گــران  دارو  اســت،  شــده   بینــی 

خواهد شد.
عنــوان  وقتــی  افــزود:  اختراعــی 
ــده  ــال آین ــه دارو در س ــد ک می کنن
بیــن ۱۰ تــا ۲۰ درصــد افزایــش 
قیمــت خواهــد داشــت، بایــد پرســید 
ــا ۲۰  ــد ۱۰ ت ــورم در ح ــا ت ــه آی ک

ــت. ــد اس درص
ــذاری  ــت گ ــه قیم ــاره ب ــا اش وی ب
دارو در کمیســیون قیمــت گــذاری 
ــن  ــت: ممک ــذا و دارو، گف ــازمان غ س
اســت در کمیســیون بــر افزایــش 
دارو  قیمــت  درصــدی  تــا ۲۰   ۱۰
ــدر  ــا چق ــد، ام ــری کنن ــم گی تصمی
فشــارها برابــر  در   می تواننــد 

 مقاومت کنند.
اختراعــی ادامــه داد: متأســفانه راه 
غلطــی طــی شــده و زودتــر بایــد 
ــدون  ــد. ب ــاز گردن ــه ب ــیر رفت از مس
دارویــاری  طــرح  اجــرای  تردیــد، 
غلــط اســت و بارهــا گفتــه ام کــه 
نظــام  بــه  آور،  شــوک  تغییــرات 
کشــور دارویــی  و   اقتصــادی 

آسیب می زند.
ــندیکای  ــره س ــت مدی ــس هیئ رئی
ــا  ــی، ب ــواد داروی ــدگان م ــد کنن تولی
عنــوان ایــن مطلــب کــه عــوارض 
التفــاوت  مابــه  فقــط  دارویــاری 
نــرخ ارز نیســت، گفــت: قطعــاً بــا 
دارو،  تولیــد  هزینه هــای  افزایــش 
ســود  حاشــیه  نیــز  شــرکت ها 
بیشــتری می خواهنــد و نمی تواننــد 
بــا نرخ هــای دســتوری ادامــه بدهنــد.

ــرات  ــل تغیی ــاد از تحمی ــا انتق وی ب
ــزود:  ــت دارو، اف ــه صنع ــوک آور ب ش
ــود  ــی ب ــتباه بزرگ ــاق، اش داروی قاچ
ــرا، دارو  ــد. زی ــن زدن ــه آن دام ــه ب ک
ــزرگ قاچــاق نمی شــود  در مقیــاس ب
و ایــن شــامل قاچــاق بــه کشــور 

نــدرت  بــه  می شــود.  کشــور  از  و 
بــه صــورت چمدانــی، دارو قاچــاق 
حــدود  در  ســهمی  کــه  می شــود 
بــه  را  دارو  بــازار  تــا ۵ درصــد   ۳
خــود اختصــاص می دهــد. یعنــی 
ــردش  ــان گ ــارد توم ــزار میلی از ۳۵ ه
مالــی دارو در کشــور؛ در کل ۱۰۰۰ 
ــارد آن قاچــاق اســت کــه عــدد   میلی

بزرگی نیست.
اختراعــی ادامــه داد: اگــر دارو در 
مقیــاس بــزرگ قاچــاق می شــود، 
ــر  ــد و اگ ــوی آن را نمی گیرن چــرا جل
ــا  ــده ت برخــورد می کننــد؛ چنــد پرون
ــرای داروی قاچــاق تشــکیل  ــون ب کن

شــده اســت.
ــورد دارو،  ــد در م ــا نبای ــزود: م وی اف
بنــگاه محورانــه تصمیــم بگیریــم. 
ــان را  ــتباه خودم ــد اش ــن، نبای بنابرای

ــم. ــرار کنی تک
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــی ادام اختراع
هــزار   ۶۹ اگــر  موجــود،  شــرایط 
میلیــارد تومــان بودجــه دارو بــه ۱۸۰ 
هــزار میلیــارد تومــان هــم برســد؛ بــاز 

ــود. ــد ب ــو نخواه ــم جوابگ ه

پیش بینی قیمت داروپیش بینی قیمت دارو

تا دیر نشده از مسیر دارویاری خارج شویمتا دیر نشده از مسیر دارویاری خارج شویم
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GHARN

مجله سراسری دو زبانه 

 »صنــدوق حمایــت از بیمــاران خــاص« یکــی از اقدامــات 
خــوب و مانــدگار دولــت ســیزدهم از آبــان امســال بــرای کاهــش 
بــار دغدغــه ایــن بیمــاران ،فعالیــت خــود را بــا هــدف کاهــش و 
رایــگان کــردن هزینــه هــای درمانــی آغــاز کــرده اســت امــا برخی 
ــد. ــره ماندن ــی به ــات آن ب ــوز از خدم ــدران هن ــاران در مازن بیم
پنجــم مردادمــاه ۱۴۰۱ هیــات دولــت در اجــرای تکلیــف قانونــی 
بنــد »ن« تبصــره ۱۷ قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور و بــا 
توجــه بــه ضــرورت تســریع در توســعه محافظــت مالــی از بیماران 
خــاص و صعب العــاج، اساســنامه صنــدوق بیماری هــای خــاص و 

ــاند. ــب رس ــه تصوی ــاج را ب صعب الع
ــدت  ــاد وح ــتای ایج ــم را در راس ــن تصمی ــیزدهم ای ــت س دول
ــترش  ــرای گس ــات ب ــی و خدم ــع مال ــجام در مناب ــه و انس روی
پوشــش هزینــه بیمــاران یــاد شــده و ایجــاد عدالــت در دسترســی 
ــت.موضوع  ــرده اس ــی ک ــی اجرای ــات درمان ــدی از خدم و بهره من
فعالیــت صنــدوق یادشــده فراهم کــردن امــکان دریافت تســهیات 
قرض الحســنه بــرای مشــموالن از طریــق بانک هــای عامــل، 
ــزات  ــا، تجهی ــه داروه ــی بهین ــن مال ــه تامی ــم آوردن زمین فراه
پزشــکی، کاالهــا و خدمــات ســامت محــور مرتبــط بــا بیمــاری 
ــامت،  ــای س ــات ارتق ــر خدم ــتمل ب ــاج مش ــاص و صعب الع خ
ــات  ــی، خدم ــخیصی و درمان ــات تش ــگیرانه، خدم ــات پیش خدم
بازتوانــی و توانبخشــی و مراقبت هــای دوره ای و تســکینی، خدمات 
پرســتاری و درمــان در منــزل آنــان و نظایــر آن کــه فهرســت آن 
بــه تصویــب وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی رســید، با 
اســتفاده از پایــگاه اطاعــات و بــه منظــور بهبــود محافظــت مالــی 
بــرای مشــموالن در قبــال بخشــی از هزینه هــای ســامت اســت.
ــت  ــه دول ــه نگذشــت ک ــن مصوب ــب ای ــس از تصوی ــاه پ ــه م س
ــن  ــدن ای ــی ش ــرای اجرای ــر ب ــم ت ــای محک ــدم ه ــیزدهم ق س
ــت  ــدوق حمای ــاه ۱۴۰۱ صن ــوم آبان م ــت و در س ــوع برداش موض
ــا پوشــش ۲۶ بیمــاری  ــادر ب از بیمــاران خــاص، صعب العــاج و ن
خــاص، صعب العــاج و نــادر بــا تزریــق بودجــه پنــج هــزار میلیــارد 
تومانــی رونمایــی شــد.برخورداری از مزایــای ایــن صنــدوق چــاره 
گشــا از مشــکات هزینــه گــزاف درمــان بیمــاران خــاص ، صعــب 
ــن  ــی بایســت ای ــه م ــادر مســیر و راه خــود را دارد ک ــاج و ن الع

مســیر طــی شــود.
طبــق اساســنامه ایــن صنــدوق، ســازمان بیمــه ســامت ایــران 
اقــدام بــه پوشــش مــازاد هزینــه  دارو و خدمــات بیمــاران خــاص 
و صعب العــاج مــی کنــد و ۱۰۷ بیمــاری مشــمول حمایــت ایــن 
ــرای برخــورداری از مزایــای ترتیــب داده  صنــدوق هســتند کــه ب
شــده در اساســنامه صنــدوق بیماری هــای خــاص و صعب العــاج، 
از بیمــه شــدگان ســایر ســازمان های  اعــم  ایــن بیمــاران 
ــد در  ــه، می توانن ــه پای ــش بیم ــد پوش ــراد فاق ــا اف ــر ی بیمه گ
ــه آدرس ــران ب ــامت ای ــه س ــازمان بیم ــهروندی س ــامانه ش س

bimehsalamatiranian.ir ثبــت نــام کننــد.
ســامانه  بانــک  در  متقاضــی  اطاعــات  کــه  صورتــی  در 
 )RDA(بیماری هــای خــاص و صعب العــاج وزارت بهداشــت
وجــود داشــته باشــد، پــس از تکمیــل مراحــل ثبــت نــام، انتســاب 

مربوطــه بــه شــکل خــودکار در ســامانه شــهروندی بیمــه ســامت 
ــرد در  ــاری ف ــوان بیم ــه عن ــی ک ــد و در صورت ــد ش ــام خواه انج
وزارت  صعب العــاج  و  خــاص  بیماری هــای  ســامانه  بانــک 
ــرد،  ــام ف ــت ن ــس از ثب ــد، پ ــود نباش ــت)RDA( موج بهداش
پیامکــی مبنــی بــر ثبــت درخواســت وی بــه شــماره موبایــل ثبت 

ــود. ــال می ش ــده ارس ش
ــام  ــود را انج ــام خ ــت ن ــوز ثب ــه هن ــی ک ــر بیماران در روش دیگ
ــه ادارات  ــان خــود را ب ــه درم ــد مــی بایســت مــدارک هزین ندادن
بیمــه ســامت تحویــل دهنــد تــا پــس از بررســی مــدارک توســط 
کارشناســان هزینــه ازا اعتبــار صنــدوق حمایــت از بیمــاران خــاص 

اخــذ و بــه حســاب آنهــا واریــز مــی شــود .
ــان  ــه درم ــوز هزین ــدران هن ــاص مازن ــاران خ ــی بیم ــرا برخ چ

ــد؟ ــی کنن ــت م پرداخ
دکتر محمدرضا میرزایی ، مدیر کل بیمه سالمت مازندران

ثبت نام هفت هزار و ۵۰۰ بیمار مازندران در صندوق حمایت 
از بیماران خاص

مدیــر کل بیمــه ســامت مازنــدران با اشــاره بــه اینکه حــدود ۲۰ 
هــزار بیمــار خــاص ، صعــب العــاج و نــادر در اســتان وجــود دارد 
، گفــت: تاکنــون هفــت هــزار و ۵۰۰ نفــر از ایــن بیمــاران مراحــل 
ثبــت نــام خــود را در ایــن صنــدوق انجــام دادنــد و از خدمــات آن 

ــتند. برخوردار هس
محمدرضــا میرزایــی بیمــاران برخــوردار از خدمــات ایــن صندوق 
را شــامل افــرادی دانســت کــه بــه ادارات و نمایندگــی هــای بیمــه 
ســامت در شهرســتان هــای مازنــدران مراجعــه کردنــد و یــا اینکه 
در ســامانه بیمــه ســامت ایرانیــان ثبــت نــام خــود را انجــام دادند.
وی ادامــه داد: مازنــدران از نظــر تعــداد ثبــت نــام و برخــورداری 
بیمــاران از خدمــات صنــدوق حمایــت از بیمــاران خــاص رتبــه اول 

کشــور اســت .
مدیــر کل بیمــه ســامت مازنــدران تعــداد مازندرانــی هــای زیــر 
پوشــش ایــن ســازمان بیمــه گــر را یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفر 
اعــام کــرد و گفــت: بــه تناســب تعــداد بیمــه شــده در مقایســه 
ــن  ــر پوشــش ای ــی کــه زی ــا اســتان هــای دیگــراز نظــر بیماران ب
ــم  ــور داری ــبی را در کش ــت مناس ــد وضعی ــرار گرفتن ــدوق ق صن
امــا بــا هــدف موردنظــر بــرای پوشــش همــه ایــن بیمــاران فاصلــه 
داریــم.وی افــزود: ایــن درحالیســت در اســتانهایی کــه حــدود چهار 
میلیــون بیمــه شــده ســامت دارنــد تعــداد بیمــاران خاص نشــان 
دار شــده در صنــدوق حمایــت از بیمــاران خــاص بســیار انــدک از 

تعــداد بیمــاران مازنــدران اســت .
بــه گفتــه میرزایــی از زمــان آغــاز فعالیــت ایــن صنــدوق تاکنــون 
ــوع  ــا موض ــت ت ــرده اس ــاش ک ــدران ت ــامت در مازن ــه س بیم
ــاران  ــژه بیم ــه بوی ــراد جامع ــه اف ــور را ب ــدوق مذک ــکیل صن تش
ــود. ــانی ش ــق اطــاع رس ــادر از طری ــاج و ن ــب الع خــاص ، صع

ــرط  ــامانه ، ش ــدارک در س ــذاری م ــام و بارگ ــت ن ثب
ــدوق ــای صن ــورداری از مزای برخ

وی برخــورداری از مزایــای ایــن صنــدوق را شــامل بیمارانــی کــه 
در ســامانه بیمــه ســامت ایــران ثبــت نــام و مــدارک و اســناد خود 

ــر بیمــه  ــدا عــاوه ب ــد ، دانســت و گفــت:در ابت را بارگــذاری کنن
ــان همچــون  ــور بهداشــت و درم ــی ام ــای متول ســامت ، نهاده
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی نیــز بارگــذاری ایــن مــدارک و ثبت 
نــام ایــن بیمــاران را در ســامانه مــورد نظــر انجــام مــی داد.مدیــر 
کل بیمــه ســامت مازنــدران توضیــح داد: امــا در مراحــل انجام کار 
بدلیــل پــاره ای مشــکات و ســردرگمی ایجاد شــده بــرای بیماران 
ــام بیمــاران و  ــت ن ــی ثب ــا متول ــوان تنه ــه عن ، بیمــه ســامت ب
بارگــذاری مــدارک آنهــا مشــخص شــده و ایــن کار در حــال انجــام 
اســت .وی گفــت : در حــال حاضــر بــا بارگــذاری اطاعات و اســناد 
هفــت هــزار و ۵۰۰ بیمــار خــاص ، صعــب العــاج و نــادر مازنــدران 
در ســامانه بیمــه ســامت ایرانیــان ایــن افــراد از خدمــات دولت در 

صنــدوق حمایــت از بیمــاران خــاص برخــوردار شــدند.
نشان دار شدن ۸۰ درصد بیماران ثبت نام شده مازندران

بــه گفتــه میرزایــی از ایــن تعــداد حــدود ۸۰ درصــد از بیمــاران 
نشــان دار شــدند کــه بــه صــورت سیســتمی هزینــه هــای درمــان 
ــور  ــدوق مذک ــای صن ــت ه ــت و از حمای ــده اس ــگان ش ــا رای آنه
برخــوردار هســتند .نشــان دار شــدن بــه ایــن معناســت اطاعــات 
ــر پوشــش  ــادر زی و مــدارک بیمــاران خــاص ، صعــب العــاج و ن
صنــدوق حمایــت از بیمــاران خــاص در ســامانه بارگذاری و توســط 

کارشناســان مربوطــه تاییــد شــده اســت.
 وی عنــوان کــرد: آن تعــداد بیمــاری کــه هنــوز نشــان دار 
ــد اداری و بررســی مــدارک آنهــا در حــال انجــام  ــد ،رون نشــده ان
اســت و پــس از اخــذ تاییدبــه عنــوان بیمــار نشــان دار از خدمــات 
صنــدوق برخــوردار مــی شــوند.مدیر کل بیمــه ســامت مازنــدران 
گفــت: در حــال حاضــر ایــن بیمــاران پــس از کســر هزینــه هــای 
ــا تحویــل اســناد و مــدارک  درمــان توســط بیمــه مکمــل آنهــا ب
هزینــه هــای پرداختــی بــه ادارات بیمــه ســامت آن مبلــغ بــه آنها 
بازگردانــده مــی شــود.وی برخــوردار نشــدن بیمارانــی از خدمــات 
ایــن صنــدوق را ناشــی از مراجعــه نکــردن آنهــا بــه بیمــه ســامت 
ــا وارد نکــردن اطاعــات و مــدارک در  ــرای تحویــل مــدارک و ی ب

ســامانه تعبیــه شــده در ایــن خصــوص اعــام کــرد.
میرزایــی گفــت: در صــورت ثبــت نــام بیمــاران در ســامانه مــورد 
نظــر ۱۰۰ درصــد هزینــه درمــان در بخــش دولتــی و ۸۰ درصــد 
هزینــه بخــش خصوصــی آنهــا پرداخــت می شــود و مابقــی هزینه 
نیــز بــا تحویــل مــدارک بــه ادارات بیمــه ســامت و پــس از تاییــد 
از اعتبــارات محــل صنــدوق بیمــاران خــاص پرداخــت مــی شــود.

وی افــزود: بــا رونــد کنونــی هزینــه ای از جیــب بیمــاران صعــب 
ــا  ــه ه ــام هزین ــد و تم ــد ش ــم نخواه ــادر ک ــاص و ن ــاج ، خ الع

ــن صنــدوق پرداخــت مــی شــود . توســط ای
بــه گفتــه مدیــر کل بیمــه ســامت مازنــدران بــا وجــود اطــاع 
رســانی گســترده در ایــن زمینــه هنــوز بخــش قابــل توجهــی از 
ــذاری  ــام و بارگ ــت ن ــادر ثب ــاج و ن ــب الع ــاران خــاص ، صع بیم
مــدارک خــود را انجــام ندادنــد و یــا اطــاع ندارنــد کــه مــی توانند 
ــا  ــد ت ــل دهن ــامت تحوی ــه س ــه ادارات بیم ــود را ب ــدارک خ م
 ضمــن ثبــت نــام در ســامانه مــورد نظــر از مزایــای ایــن صنــدوق 

بهره مند شوند.
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مجله سراسری دو زبانه 

عضــو شــرکت تعاونــی تامیــن نیــاز تولیدکنندگان 
مــرغ تخــم گــذار گفــت: کیفیــت بخشــی از 
ذرت هــای موجــود دربــازار مناســب نبــوده و 
ــدگان از موادشــیمیایی اســتفاده  برخــی تولیدکنن
مشــتری مــرغ،  تخــم  زرده  تــا  کننــد   مــی 

پسند باشد.
ــه  ــته ب ــده وابس ــودات زن ــات موج ــرژی و حی  ان
ــت  ــی از کیفی ــواد مصرف ــر م ــت اگ ــه آنهاس تغذی
ــوالت  ــن محص ــند همی ــوردار نباش ــب برخ مناس
خــود باعــث بیمــاری یــا زمینــه ســاز مرض هایــی 
می شــوند کــه در آینــده دامنگیــر ســامت جامعــه 
ــامت  ــده »س ــا دارد در پرون ــر بن ــوند. مه می ش
غذایــی« کیفیــت و عملکــرد محصــوالت مختلــف 
ــد.  ــری کن ــی را پیگی ــع غذای ــاورزی و صنای کش
و  خــاک  حــوزه  در  گزارش هایــی  تــر  پیــش 
عواملــی کــه فرســایش خــاک را در کشــور رقم زده 
اســت منتشــر شــد امــا بناســت ایــن موضوعــات بــا 
ــش  ــان بخ ــار مخاطب ــتری در اختی ــات بیش جزئی

ــرد. ــرار گی کشــاورزی ق

پروتئین مصنوعی
نخســتین پرســش ایــن اســت جوهــری کــه بــرای 
ثبــت تاریــخ تولیــد و انقضــا تخــم مــرغ اســتفاده 
می شــود چقــدر روی کیفیــت ایــن مــاده غذایــی 
ــرکت  ــو ش ــی، عض ــی هدایت ــر دارد؟ حیدرعل تأثی
ــرغ تخــم  ــدگان م ــاز تولیدکنن ــن نی ــی تأمی تعاون
ــرای ثبــت  ــاره کیفیــت جوهــری کــه ب گــذار درب
تاریــخ تولیــد و انقضــا بــرای تخــم مرغ هــا اســتفاده 
ــورد اســتفاده  ــه مهــر گفــت: جوهــر م می شــود ب
ــر  ــاوه ب ــتند، ع ــده هس ــش ش ــی و آزمای خوردن
ــد  ــه تأیی ــدا ب ــا ابت ــن جوهره ــت ای ــه کیفی اینک
ــه  ــپس ب ــیده و س ــتاندارد رس ــی اس ــازمان مل س
بــازار عرضــه می شــود. هدایتــی دربــاره مــزه 
نامطبــوع برخــی تخــم مرغ هــا اظهــار کــرد: برخــی 
تولیدکننــدگان بــرای زرد کــردن زرده تخــم مــرغ 
از رنگدانــه بــرای خــوراک مــرغ اســتفاده می کننــد 
ــم تخــم  ــن خــوراک طع کــه شــیمیایی اســت. ای

ــد. ــر می ده ــدودی تغیی ــا ح ــرغ را ت م
ــی  ــاره چرای ــرغ درب ــازار تخــم م ــال در ب ــن فع ای
ــی از  ــت بخش ــرد: کیفی ــوان ک ــوع عن ــن موض ای
ذرت هــای موجــود در بــازار مناســب نبــوده و 
زرده تخــم مــرغ، رنــگ زیبایــی نداشــته از ایــن رو 
برخــی تولیدکننــدگان از مــواد شــیمیایی اســتفاده 
ــر و  ــرغ، زردی پررنگ ت ــا زرده تخــم م ــد ت می کنن

ــه اصطــاح مشــتری پســند داشــته باشــد. ب
ــم  ــن( تخ ــرم )۳ ت ــزار کیلوگ ــزود: در ۳ ه وی اف
مــرغ حــدود ۱۰۰ گــرم رنگدانــه اســتفاده می شــود 
ــر  ــوده و ه ــران ب ــی گ ــم محصول ــه ه ــرا رنگدان زی
کیلــوی آن دو میلیــون و ۹۰۰ هــزار تومــان بــرای 

ــود. ــام می ش ــدگان تم تولیدکنن
هدایتــی بــا بیــان اینکــه ایــن تخــم مرغ هــا بیــن 

ــای  ــم مرغ ه ــر از تخ ــان گران ت ــا ۷۰۰ توم ۶۰۰ ت
معمولــی اســت، گفــت: متأســفانه بســیاری از 
ــرای  ــی را ب ــای طای ــم مرغ ه ــن تخ ــادران ای م
تغذیــه فرزنــدان خردســال اســتفاده می کننــد کــه 

ــد. ــه می کن ــر مواج ــا خط ــا را ب ــامت آنه س

تغذیه زعفرانی و زرده های طالیی
عضــو شــرکت تعاونــی تأمیــن نیــاز تولیدکنندگان 
مــرغ تخــم گــذار در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
راه هــای ارگانیــک بــرای تغذیــه بهتــر مــرغ و تولید 
تخــم مرغ هــای بــا کیفیــت تــر و طایی تــر 
ــوان زرده  ــیوه می ت ــد ش ــا چن ــت: ب ــت، گف چیس
ــب در  ــگ مناس ــت و رن ــا کیفی ــرغ را ب ــم م تخ
اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار داد؛ نخســت 
ــرای  ــی ب ــات زعفران ــا ضایع ــران ی اســتفاده از زعف

ــرغ هاســت.  ــوراک م خ
دومیــن روش اســتفاده از گیــاه گلرنــگ بــوده کــه 
خاصیــت دارویــی هــم دارد. روش ســوم اســتفاده از 
پــودر یونجــه بــوده کــه بــرای انســان نیــز بســیار 
مفیــد اســت. ایــن محصــوالت طبیعــی زرده تخــم 
مــرغ را طایــی کــرده بــدون اینکــه ســامت افــراد 
را بــا خطــر مواجــه کنــد. روش دیگــر اســتفاده از 
رنگدانــه هــای شــیمیایی کانتیــن اســت. ایــن ماده 

بــرای مــرغ و انســان هــر دو مضــر اســت.
او در میــزان اســتفاده ایــن مــواد در خــوراک مــرغ 
ــح  ــر تصری ــا زرده زردت ــی ب ــم مرغ ــکیل تخ و تش
ــرای ۳  ــن ب ــه کانتی ــرم رنگدان ــر ۱۰۰ گ ــرد: ه ک
ــرغ اســتفاده می شــود.  ــرم تخــم م ــو گ ــزار کیل ه
ــزان تخــم مــرغ ۱۲  ــن می ــرای ای ــگ ب ــاه گلرن گی
کیلــو گــرم بــوده و افشــانه زعفــران هــم ۱۰ کیلــو 
گــرم بــرای هــر ۳ تــن تخــم مــرغ )۳ هــزار کیلــو 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــرم( م گ
هدایتــی اظهــار کــرد: دامپزشــکان موافق اســتفاده 
از مــواد شــیمیایی بــرای تولیــد محصــوالت غذایی 
نیســتند. امــا کمبــود محصــوالت ارگانیــک و 
ــن  ــه ای ــده ای را ب ــا ع ــودن آنه ــران ب طبیعــی و گ
ــرای  ــیمیایی ب ــواد ش ــا از م ــوق داده ت ــمت س س

تغذیــه مرغ هــا و تولیــد تخــم مرغ هایــی بــا 
ــد. ــتفاده کنن ــی اس زرده ای طای

اثرات سو رنگدانه ها
هدایتــی در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــر ب ــن منج ــیمیایی کانتی ــواد ش ــتفاده از م اس
ــوان  ــد می شــود، عن ــت تولی ــاروری و اف کاهــش ب
کــرد: در حــال حاضــر ۱۰ درصــد تولیدکننــدگان 
ــرای  ــک ب ــی و ارگانی ــوالت گیاه ــور از محص کش
ــد،  ــره می گیرن ــا به ــم مرغ ه ــت تخ ــود کیفی بهب
ــرده و  ــتفاده ک ــیمیایی اس ــواد ش ــد از م ۴۰ درص
ــدگان  ــت تولیدکنن ــد جمعی ــه ۵۰ درص ــی ک باق
ــد  ــرای تولی ــد ب ــکیل می دهن ــف را تش ــن صن ای
تخــم مــرغ از هیــچ محصــول جانبــی در خــوراک 

ــد. ــری نمی کنن ــره گی ــور به طی
هدایتــی دربــاره چگونگــی شناســایی تخــم 
طبیعــی  و  شــیمیایی  طــا  زرده  مرغ هــای 
توضیــح داد: تخــم مرغ هایــی کــه زرده آنهــا 
زردی  تــا  اســت  نزدیــک  قرمــز  رنــگ  بــه 
 شــفاف در واقــع بــا خــوراک هــای شــیمیایی

تولید شده اند.
ســامت جامعــه موضــوع مهمــی اســت کــه 
ــی  ــاورزی و غذای ــوالت کش ــدگان محص تولیدکنن
مســئولیت تأمیــن و تضمیــن آن را برعهــده دارنــد. 
در حــال حاضــر ۴۰ درصــد تأمیــن کننــدگان تخم 
ــی  ــاده پروتئین ــن م ــد ای ــرای تولی ــرغ کشــور ب م
ــروه  ــژه در گ ــه وی ــی ب ــرف باالی ــازار مص ــه ب ک
ــا اســتفاده از  ســنی خردســاالن و کــودکان دارد ب
ــه  ــوند ک ــن می ش ــیمیایی تأمی ــی ش ــواد خوراک م
ــدت  ــا را در بلندم ــامت آنه ــع س ــور قط ــه ط ب
ــرورت دارد  ــن ض ــدازد. بنابرای ــره می ان ــه مخاط ب
ــای  ــوراک ه ــتی خ ــئوالن باالدس ــران و مس مدی
ــد؛  ــرار دهن ــد ق ــورد تاکی ــن را م ــی جایگزی طبیع
عــاوه بــر اینکــه در تأمیــن ایــن خوراک هــا 
ــر الزم  ــب تدابی ــت مناس ــی و قیم ــدار کاف ــه مق ب
ــامت  ــوزه »س ــا در ح ــود. گزارش ه ــیده ش اندیش

ــه دارد. ــی« ادام غذای
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مجله سراسری دو زبانه 

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی:

بازگشت رانت بازگشت رانت 
ارزی به بازار ارزی به بازار 

موبایلموبایل

کارشــناس مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی گفــت: در 
صــورت تخصیــص ارز ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومانــی بــه واردات 
تلفــن همــراه زیــر ۳۰۰ دالر بایــد منتظــر قاچــاق معکوس 

ــیم. ــراه باش تلفن هم
ــک  ــرخ ارز، بان ــش ن ــبب افزای ــه س ــر ب ــای اخی در روزه
ــی  ــزار و ۵۰۰ تومان ــه ارز ۲۸ ه ــرد ک ــام ک ــزی اع مرک
ــد و  ــدا می کن ــای اساســی اختصــاص پی ــه کااله ــا ب تنه
واردکننــدگان ســایر اجنــاس نیــز به منظــور تهیــه ارز بایــد 

ــد. ــه ارز و طــا مراجعــه کنن ــه مرکــز مبادل ب
رویــه ای کــه ســال گذشــته بــرای ارز ترجیحــی )۴ هــزار 
و ۲۰۰ تومانــی( وجــود داشــت، در حــال حاضــر بــرای ارز 
نیمایــی اجــرا خواهــد شــد، البتــه بررســی شــواهد تاریخی 
نشــان می دهــد کــه اختصــاص ارز بــا نــرخ بســیار کمتــر، 
ــه ارز  ــی ک ــع اجناس ــد.در واق ــد ش ــاد خواه ــب فس موج
ــه  ــرخ ب ــا همیــن ن ــازار ب دولتــی دریافــت می کننــد، در ب
ــا  ــاس ب ــوالً اجن ــد و معم ــده نمی رس ــت مصرف کنن دس

ــروش می رســد. ــه ف ــر ب ــا بســیار باالت قیمت ه
ــه گوشــی  ــاه ســال ۹۷ ک ــه در خــرداد م ــوان نمون به عن
ــن  ــرد، همی ــت می ک ــز ارز ۴۲۰۰ دریاف ــراه نی ــن هم تلف
کاال در بــازار بــه نــرخ حــدودی ۷,۰۰۰ تومــان )نــرخ دالر 
ــه  ــید ک ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــان( ب آزاد آن زم
ایــن مســئله منجــر بــه دســتگیری و محکومیــت تعــدادی 
ــه  از واردکننــدگان قانونــی ایــن گــروه کاالیــی گردیــد. ب
ــه  ــان ب ــی از بازرگان ــکام، یک ــن اح ــه در ای ــوان نمون عن
ــر  ــان ب ــون توم ــغ ۱۴ میلی ــه مبل ــی ب ــرم گران فروش ج
روی ۱۲۰۰ گوشــی آیفــون )هــر گوشــی حــدود ۱۲ هــزار 

تومــان( بــه ۵ ســال حبــس قطعــی محکــوم شــد!
ــا ارز  ــی ب ــاد ارز ترجیح ــرای فس ــرار ماج تک

ــی! نیمای
ــا وجــود  ــه ب ــن دارد ک ــت از ای ــار غیررســمی حکای اخب
حــذف ارز نیمایــی بــرای تمامــی کاالهــا بــه غیــر اجنــاس 
ضــروری، برخــی از مســئوالن در وزارت بــه دنبــال 
اختصــاص ارز ترجیحــی بــه جهــت واردات تلفــن همــراه 

ــتند. ــر ۳۰۰ دالر هس زی
ــن  ــر انجم ــری، دبی ــدی عبق ــوص، مه ــن خص در همی
ــاغ  ــزی اب ــک مرک ــد بان ــل می گوی ــدگان موبای واردکنن
ــه  ــی فقــط ب ــه بعــد ارز نیمای ــن ب کــرده اســت کــه از ای
ــرد.  ــق می گی ــر از ۳۰۰ دالر تعل ــی های کمت واردات گوش
ــی  ــن ارز نیمای ــق گرفت ــاد دارد تعل ــن اعتق وی همچنی
ــل  ــازار موبای ــکاتی را در ب ــراه مش ــن هم ــه واردات تلف  ب

ایجاد می کند.
ــد  ــر مان ــد منتظ ــوع بای ــن موض ــق ای ــورت تحق در ص

ــر از  ــی دیگ ــار برخ ــا فش ــه ب ــود ک ــر ب ــن ام ــاهد ای و ش
ــبد ارز  ــه س ــز ب ــری نی ــاس دیگ ــدرت، اجن ــان ق صاحب
نیمایــی اضافــه شــوند، بــه عبارتــی دور باطــل ارز ترجیحی 

ــت. ــد گرف ــر شــکل خواه ــار دیگ ب
چــرا اختصــاص ارز نیمایــی بــرای تلفــن همــراه 

منطقــی نیســت؟
مرصــاد شــهرودی، کارشــناس مبــارزه بــا مفاســد 
ــت  ــه جه ــی ب ــص ارز نیمای ــون تخصی ــادی پیرام اقتص
واردات تلفــن همــراه اظهــار داشــت: در ابتــدا بایــد گفــت، 
سیاســت گذاری اشــتباه ســبب شــده اســت کــه نــرخ ارز 
افزایــش پیــدا کنــد و تمــام تــاش دولــت بایــد معطــوف 

ــی کشــور باشــد. ــول مل ــظ ارزش پ ــه حف ب
وی ادامــه داد: ارز نیمایــی نیــز شــباهت های فراوانــی بــا 
ــن تفــاوت کــه از همــان  ــا ای ارز ترجیحــی ســابق دارد، ب
ابتــدا اعــام شــده تنهــا بــه کاالهــای اساســی اختصــاص 
پیــدا می کنــد، در نتیجــه تمامــی مــوارد منجــر بــه فســاد 
در ارز نیمایــی یــا همــان دالر ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومانــی هم 

وجــود خواهــد داشــت.
ــود  ــران وج ــازار ای ــی در ب ــهرودی، نظارت ــه ش ــه گفت ب
ــت  ــی دریاف ــه ارز دولت ــی ک ــر کاالی ــه ه ــدارد در نتیج ن
می کنــد، احتمــال فســاد در زنجیــره تأمیــن و توزیــع آن 
وجــود خواهــد داشــت. وی دراین خصــوص گفــت: در دوره 
گذشــته شــاهد ایــن بودیــم کــه کاال بــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
ــا  ــت ب ــرای مــردم در نهای ــد کاال ب ــا خری وارد می شــد، ام

ــد. ــبه می ش ــی محاس ــش از ۷ هزارتومان ارز بی

منتظر قاچاق معکوس تلفن همراه باشید!
ــرد:  ــد ک ــا مفاســد اقتصــادی تأکی ــارزه ب کارشــناس مب
فــارغ از ایــن مســئله، کشــور همیــن االن هــم در برخــی 
کاالهــا نظیــر ســوخت، درگیــر قاچــاق معکــوس اســت اما 
ــی  ــزار و ۵۰۰ تومان ــاص ارز ۲۸ ه ــت اختص ــوان گف می ت
بــه اجناســی ماننــد تلفن همــراه احتمــال افزایــش قاچــاق 

معکــوس را تشــدید خواهــد کــرد.
ــه تشــریح قاچــاق معکــوس پرداخــت و  ــه ب وی در ادام
گفــت: به عنــوان نمونــه یــک تلفــن همــراه ۱۰۰ دالری بــا 
ــا احتســاب ارز ۲۸ هــزار  اختصــاص تمامــی هزینه هــا و ب
و ۵۰۰ تومانــی وارد کشــور شــده و بــه قیمــت ۴ میلیــون 
ــت  ــادر اس ــال دالل ق ــد، ح ــروش می رس ــه ف ــان ب توم
ــی  ــرخ ۵۷ هزارتومان ــه دلیــل ن همیــن تلفــن همــراه را ب
بــازار آزاد، بــه قیمــت ۸۰ دالر خریــداری کنــد و آن را در 

کشــورهای همســایه بــه فــروش برســاند.
شــهرودی افــزود: در نتیجــه شــیوه فــوق ســبب خواهــد 

ــه کشــورهای  ــران ب ــن از ای ــه شــاهد قاچــاق تلف شــد ک
همســایه باشــیم، البتــه ایــن نکتــه را بایــد در نظــر 
ــذف  ــبب ح ــه س ــراه ب ــن هم ــت تلف ــه قیم ــت ک گرف
ارز ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومانــی افزایــش خواهــد یافــت 
ــر  ــهیاتی در نظ ــز تس ــده نی ــرای مصرف کنن ــد ب  و بای

گرفته شود.
ــرد:  ــد ک ــا مفاســد اقتصــادی تأکی ــارزه ب کارشــناس مب
کشــور بــه دلیــل ضعــف ســاختارهای نظارتــی و همچنین 
نظــام چنــد نرخــی ارز بــا مشــکل مدیریــت توزیــع تمامی 
ــرل  ــه کنت ــی ک ــرایط فعل ــت، در ش ــه اس ــاس مواج اجن
ــدارد، اختصــاص  ــر ورود و خــروج کاال وجــود ن دقیقــی ب

ایــن ارز تنهــا موجــب رشــد فســاد خواهــد شــد.
ــد  ــرا بای ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــهرودی در پاس ش
کشــورهای همســایه تلفن همــراه زیــر ۳۰۰ دالر خریداری 
کننــد، نیز گفــت: تمامی مردم کشــورهای همســایه دارای 
تلفن هــای همــراه لوکــس نیســتند، افغانســتان، عــراق و 
ــراه،  ــن هم ــی تلف ــب طــرح ارز نیمای ــا تصوی پاکســتان ب
بــازار قاچــاق معکــوس تلفن هــای همــراه وارداتــی ایرانــی 
ــار دیگــر  ــه ایرانیــان ب ــوان گفــت یاران ــود، می ت خواهــد ب

بــه جیــب کشــورهای همســایه خواهــد رفــت.

کاهش قیمت یا فساد ارز دولتی
وی در بخــش پایانــی اظهــارات خــود بــه نگرانــی مــردم 
نیــز در خصــوص افزایــش قیمت هــا اشــاره و اظهــار 
داشــت: متأســفانه درگیــر دور باطلــی در کشــور شــده ایم، 
سیاســت گذاری اشــتباه ســبب افزایــش نــرخ ارز و در 
نهایــت تخصیــص ارز دولتــی شــده اســت، ارزی کــه خــود 

موجــب فســاد خواهــد شــد.
ــا  ــد ب ــت بتوان ــه دول ــه داد: درصورتی ک ــهرودی ادام ش
تضامینــی مانــع از شــکل گیری فســاد تخصیــص ارز 
ــز  ــردم نی ــرای م ــی اســت و ب ــاق مثبت ــی شــود، اتف دولت
ــن  ــا شــواهد نشــان می دهــد ای ــز اهمیــت اســت، ام حائ
ــع دونرخــی  ــم نیســت؛ در واق ــت فراه ــرای دول ــکان ب ام
ــی  ــه محرک ــل ب ــازار، خــود تبدی ــراه در ب شــدن تلفن هم
بــرای ایجــاد فســاد و رانــت می شــود و در واقــع بــروز ایــن 
مســائل اجتناب ناپذیــر است.کارشــناس مبــارزه بــا مفاســد 
ــت از  ــه ســوال حمای ــا گفــت: پاســخ ب اقتصــادی در انته
ــی  ــا اختصــاص ارز دولت ــردم ب ــد م ــدرت خری تســهیل ق
یــا مقابلــه بــا فســاد، ســوال ســخت و دارای پاســخ کامــًا 
مشــخصی اســت، دولــت بایــد بــا تمامــی ابزارهــای خــود 
ــل  ــه دالی ــا ب ــد، ام ــش ده ــردم را افزای ــد م ــدرت خری ق

ــود. ــام نمی ش ــدام انج ــن اق ــف ای مختل



چرا دالر یکباره گران شد؟

 کسری بودجه 
یا خروج ارز از کشور؟

ــزی دالر  ــک مرک ــن، رییــس کل بان ــای فرزی ــه آق ــی ک زمان
نیمایــی را ۲۸۵۰۰ تومــان اعــام مــی کنــد طبیعــی اســت که 
فاصلــه زیــادی بیــن نــرخ واقعــی و نیمایــی ایجــاد مــی شــود و 
ایــن ســامانه مبــادالت ارزی و طــا تنهــا جنبه نظارتی داشــته 
و بانــک مرکــزی هنــوز اقدامــی بــرای کاهــش قیمــت ارز انجام 
نــداده اســت و شــاید دلیــل راه انــدازی ایــن ســامانه، نظــارت و 
اخــذ مالیــات از خریــدار باشــد و افــراد بــه ایــن فکــر بیفتنــد 

کــه شــاید در حــال رصــد شــدن هســتند.
دیده بــان ایــران نوشــت: ســجادبوربور کارشــناس ارز در 
ــا  ــوع »ارزش« ب ــت: موض ــرخ دالر گف ــش ن ــا افزای ــه ب رابط
ــادی دارد. در حــال حاضــر قیمــت دالر  ــاوت زی »قیمــت« تف
ــدر  ــی آن چق ــی ارزش واقع ــان اســت ول ــزار توم ــاالی ۵۰ه ب
 اســت؟ در ایــن گفتگــو بــه عوامــل موثــر در افزایــش نــرخ ارز

 می پردازیم.
ــازار ارز مجــددا دچــار نوســان شــد و   از روزهــای گذشــته ب
قیمــت دالر بــه باالتریــن حــد خــود در طــول تاریــخ رســید 
ــاید  ــان. ش ــی م ــول مل ــر ارزش پ ــی در براب ــی باورنکردن رقم
کســی بــاور نمیکــرد کــه روزی یــک دالر آمریــکا بــه ۵۰۰هزار 
ــا و  ــه تشــدید گرانی ه ــی ک ــود. رقم ــل ش ــران تبدی ــال ای ری
خــرد شــدن کمــر قشــر ضعیــف را در پــی دارد. ولــی ســوال 
ــه ویــژه  ــه یکبــاره قیمــت ارز ب اصلــی اینجاســت کــه چــرا ب
دالر بــاال رفــت؟ اصلــی تریــن مســئله تــورم اســت. متوســط 
تــورم ماهانــه طــی هفــت ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۱ حــدود 
۴.۴ درصــد، طــی فصــل اول همیــن ســال ۶.۴درصــد و طــی 
فصــل دوم ســال نیــز حــدود ۲.۹درصــد بــوده اســت. بــا فــرض 
اعمــال ســه ســناریوی اســتمرار تــورم ماهانــه ۱ ، ۲ و ۳ درصــد 
طــی ۵ ماهــه پایانــی ســال ۱۴۰۱ ،تــورم کل در پایــان ســال 
جــاری بــرای هریــک از مــوارد مزبــور بــه ترتیــب برابر بــا ۴۵.۸ 
درصــد، ۴۷.۹ درصــد و۵۰ درصــد بــرآورد میشــود کــه از رقــم 
ــی  ــدوق بین الملل ــط صن ــده توس ــی ش ــد پیش بین ۴۰ درص
 پــول در گــزارش چشــم انداز اکتبــر ۲۰۲۲ بــه مراتــب

باالتر است.
در روزهایــی کــه قیمــت ارز و طــا رکوردشــکنی هایی 
ــت های  ــرای سیاس ــزی از اج ــک مرک ــد، بان ــی کردن تاریخ
ــه  ــز مبادل ــدازی مرک ــتای راه ان ــدی در راس ــتوری جدی دس
ــه بعــد هــر  ارز و طــا خبــر داده و اعــام کــرد کــه از ایــن ب
ــا بانک هــا و  ــد و فــروش ارز خــارج از ایــن مرکــز ی ــوع خری ن
کارگزاری هــای رســمی، »قاچــاق« محســوب می شــود. طبــق 
تصمیــم جدیــد بانــک مرکــزی، بــرای مســافرت های زمینــی 
۳۰۰ یــورو و مســافرت های هوایــی ۵۰۰ یــورو اختصــاص داده 
ــه  شــده اســت و ارز مســافرتی در پشــت گیــت فرودگاه هــا ب

ــود. ــل داده می ش ــافران تحوی مس
 یکــی دیگــر از عوامــل ایــن رخــداد؛ کســری بودجــه اســت 
ــه  ــورم و ب ــرخ ت ــش ن ــبب افزای ــت س ــه دول ــری بودج کس
ــا  ــن تنه ــود. بنابرای ــرخ دالر می ش ــن ن ــاال رفت ــال آن ب دنب
راه حــل بنیادیــن و اصولــی بــرای کنتــرل و کاهــش نــرخ تورم، 
رفــع کســری بودجــه از طریــق افزایــش درآمدهــای عمومــی 
دولــت و کاهــش هزینه هــا اســت؛ نکاتــی کــه انتظــار مــی رود 

ــه بودجــه ســال ۱۴۰۲ و در  ــت ســیزدهم در آســتانه ارای دول
ایــن شــرایط کــه بــا جهش هــای پــی در پــی نــرخ دالر روبــرو 
بوده ایــم، بــه آن توجــه ویــژه بــورزد. چراکــه کســری بودجــه 
دولــت زمینــه اســتقراض از بانــک مرکــزی را فراهــم میکنــد.
ــا یــک کارشــناس ارز   در ایــن رابطــه؛ گفتگویــی داشــتیم ب
ــازار ارز را  ــر ب ــر ب ــل موث ــق، عوام ــای دقی ــل ه ــا تحلی ــه ب ک

ــد؛ ــی کن ــریح م ــدن دالر را تش ــران ش ــل گ ــی و دالی بررس
 ســجاد بوربــور، کارشــناس ارز در گفتگــو بــا دیده بــان ایــران 
ــه ایــن موضــوع پرداخــت و گفــت: ایــن روزهــا اصلی تریــن  ب
ســوال ایــن اســت کــه آیــا قیمــت دالر معقــول اســت؟ چــرا 
قیمــت دالر رشــد مــی کنــد؟ در جــواب بایــد گفــت، بــا توجه 
ــه اینکــه دالر از خــارج وارد میشــود اگــر آن را یــک کاال در  ب
نظــر بگیریــم تاثیــر تــورم را بــر آن خواهیــم دیــد. پس مســئله 
ــد  ــی و رش ــد نقدینگ ــل؛ رش ــه ۲ عام ــت ک ــورم اس ــی ت اصل
اقتصــادی و تفاضــل بیــن ایــن ۲ ســبب بــروز تــورم می شــود.
ــی ــل گران ــرمایه عام ــروج س ــی و خ ــار تورم   انتظ

 دالر است
 وی تصریــح کــرد: پارامترهــای زیــادی بــر افزایــش قیمــت 
دالر تاثیــر داشــتند کــه مهم تریــن آنهــا تــورم، انتظــار تورمــی 
ــه  ــیم ک ــته باش ــر داش ــد در نظ ــرمایه اســت. بای ــروج س و خ
موضــوع »ارزش« بــا »قیمــت« تفــاوت زیــادی دارد. در حــال 
حاضــر قیمــت دالر بــاالی ۵۰هــزار تومــان اســت ولــی ارزش 
واقعــی آن چقــدر اســت؟ در حــال حاضــر نقدینگــی کشــور 
ــا ۶ هــزار و ۲۰۰ همــت  ــت حــدودا ۶هــزار ت ــن حال در بهتری
ــم  ــن رق ــان ســال پیش بینــی میشــود کــه ای ــا پای اســت و ت
بــه ۶هــزار و ۴۰۰ همــت نیــز برســد از طرفــی رشــد اقتصــادی 
پایه مــان بیشــتر از ۳.۵درصــد نیســت و طبــق آمارهــای ارائــه 
ــان  ــا پای ــزی ارزش دالر ت ــک مرک ــی از ســوی بان شــده تورم

ســال بایــد حــدود ۴۲تــا۴۳ هــزار تومــان باشــد.
ــران  ــان ای ــده ب ــه دی ــه ب ــن کارشــناس اقتصــادی در ادام  ای
گفــت: در ســال ۹۶ کــه تــا حــدودی ثبــات اقتصــادی وجــود 
داشــت ۱۹.۵ میلیــارد دالر خــروج ســرمایه داشــتیم آن زمــان 
ــی  ــه ارزش واقع ــود در حالیک ــان ب ــزار توم ــت دالر ۴ ه قیم
دالر بــاالی ۷ هــزار تومــان بــود در ایــن شــرایط طبیعــی بــود 
کــه انتظــار بــرای خــروج ســرمایه بیشــتر شــود زیــرا مــردم از 
طریــق خریــد کاالی ارزان بــه ســمت ســرمایه گذاری رفتنــد.
 بوربــور خاطرنشــان کــرد: امــروز قیمــت دالر بــر روی کاغــذ 
حــدود ۴۴ هــزار تومــان اســت کــه بــا ایــن حســاب نمیتــوان 
خــروج ســرمایه داشــته باشــیم مگــر بــا در نظــر گرفتــن یــک 
ــده ای احســاس  ــر، ع ــه اعتراضــات اخی ــا توجــه ب احتمــال. ب
ــع  ــد واق ــی بای ــد ول ــرده و ارز از کشــور خــارج کردن خطــر ک
ــه اول  ــم، در نیم ــر بگیری ــال را در نظ ــیم و کل س ــن باش بی
ســال ۱۰میلیــارد دالر خــروج ســرمایه داشــتیم ولــی بعیــد به 
نظــر مــی رســد کــه ایــن عــدد در نیمــه دوم ســال بــه حــدی 

رســیده اســت کــه قیمــت دالر را افزایــش دهــد.
 بانــک مرکــزی اقــدام جــدی بــرای کاهــش نــرخ ارز 

انجــام نداده اســت
 وی افــزود: انتظــار تورمــی مقولــه دیگــری اســت کــه ســبب 

تشــدید موضــوع مــی شــود زمانــی کــه آقــای فرزیــن، رییــس 
کل بانــک مرکــزی دالر نیمایــی را ۲۸۵۰۰ تومــان اعــام مــی 
کنــد طبیعــی اســت کــه فاصلــه زیــادی بیــن نــرخ واقعــی و 
نیمایــی ایجــاد مــی شــود و ایــن ســامانه مبــادالت ارزی و طا 
تنهــا جنبــه نظارتــی داشــته و بانــک مرکــزی هنــوز اقدامــی 
بــرای کاهــش قیمــت ارز انجــام نــداده اســت و شــاید دلیــل 
ــدار  ــات از خری ــذ مالی ــارت و اخ ــامانه، نظ ــن س ــدازی ای راه ان
باشــد و افــراد بــه ایــن فکــر بیفتنــد کــه شــاید در حــال رصــد 

شــدن هســتند.
 بازار ارز دچار هیجان شده است

ــای  ــرد: طــی ســال ه ــازار ارز تشــریح ک ــن کارشــناس ب  ای
گذشــته نیــز شــاهد افزایــش یکبــاره قیمــت ارز بودیــم کــه 
ــز  ــود در حــال حاضــر نی ــازار ب ــات ب همگــی ناشــی از هیجان
همیــن مســئله صــدق می کنــد چنانچــه مشــکل سیاســی و 
ــا فاکتــور کــردن تفکــر  اقتصــادی حادتــر از شــرایط فعلــی ب
ــاه  ــه طــی ۴-۳ م ــی رود ک ــار م ــد انتظ ــود نیای ــگ، بوج جن
ــد  ــان برس ــزار توم ــرخ ۴۴-۴۳ ه ــه ن ــت دالر ب ــده قیم آین
ــت در  ــت قیم ــاهد ایس ــد ش ــی رخ نده ــن اتفاق ــر چنی و اگ
کانــال ۵۰ هــزار تومــان خواهیــم بــود بــه همیــن دلیــل مــردم 

ــد. ــذاب نمیدانن ــا را ج ــازار ارز و ط ــرمایه گذاری در ب س
 ۱۴۰۲ سال پیشتازی بازار مسکن خواهد شد

 بوربــور همچنیــن بــه دیــده بــان ایــران گفــت؛ از ســال ۹۶ 
تاکنــون، شــاخص بــورس ۱۷ برابــر، قیمــت ســکه ۳۰ برابــر ، 
قیمــت خــودرو ۱۴ برابــر، دالر ۱۲.۵ برابــر ولــی قیمت مســکن 
ــه  ــبت ب ــکن نس ــوزه مس ــی ح ــت یعن ــده اس ــر ش ۱۰ براب
بازارهــای دیگــر عقــب مانــده اســت. بــا توجــه بــه اینکه ســال 
آینــده شــاهد تــورم ۷۰-۶۰ درصــدی خواهیــم بــود و ریســک 
ســرمایه گــذاری در بــورس و طــا و... باالســت پــس میتــوان 
امیــدوار بــود کــه ســال ۱۴۰۲ ســال مســکن خواهــد شــد و 
طــرح مولدســازی امــوال دولتــی که اغلــب فروش ســاختمان و 
مســکن اســت ســبب میشــود تا بــازار مســکن در ســال ۱۴۰۲ 

نســبت بــه ســایر بازارهــا پیشــتاز باشــد.
 البتــه مجلــس نیــز ســکوت نکــرده و پیگیــر موضــوع افزایش 
قیمت هــا بــه ویــژه نــرخ ارز اســت. هفتــه پیــش کمیســیون 
اقتصــادی بــه موضــوع گرانــی ارز پرداخــت و قرار شــد کــه روز 
ســه شــنبه رییــس کل بانک مرکــزی و وزیــر اقتصــاد و معاون 
ــون در  ــن پیرام ــه ســواالت در ای ــرای پاســخ ب اول رییســی ب
صحــن حاضــر شــوند کــه متاســفانه بــه دلیــل فــوت مــادرزن 
رییــس کل بانــک مرکــزی و حضــور معــاون اول رییــس 
جمهــور در جلســه هیــات دولــت ایــن جلســه بــه تعویــق افتاد 
و قــرار اســت ســه شــنبه هفتــه جــاری جلســه برگــزار شــود.

ــه  ــازه ب ــدم اج ــی از ع ــر فرصت ــه در ه ــور ک ــس جمه  ریی
ــار نتوانســت کــه  گــران شــدن ارز ســخن مــی گفــت ایــن ب
بــا سیاســت های دســتوری قیمــت هــا را کنتــرل کنــد حــال 
بایــد منتظــر مانــد تــا جلســه مجلــس و دولــت تشــکیل شــود 
تــا ببینیــم نتیجــه ایــن جلســه بــه کاهــش قیمــت ارز منجــر 
ــردن  ــع ک ــرای قان ــود را ب ــات خ ــت توجیه ــا دول ــود ی میش

ــه خواهــد داد. نماینــدگان ارائ
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ــور در  ــه آسانس ــی،در حادث ــزارش هموالیت ــه گ ب
اســتانداری مازنــدران در هفتــم مهرمــاه ســال 
ــاد  ــل محمودآب ــتیجاری اه ــده اس ــک رانن ــاری ی ج

ــرد. ــوت ک ــس از آن ف ــده و پ ــانحه ش ــار س دچ
ــس از  ــه پ ــت حادث ــاره عل ــی درب ــات کامل اطالع
ــر در  ــان ام ــد و متولی ــر نش ــانه ها منتش آن در رس
ــه  ــه ای ب ــدان عالق ــم چن ــدران ه ــتانداری مازن اس

ــتند. ــاط نداش ــن ارتب ــت در ای صحب
شــنیده شــده کــه یکــی از خبرنــگاران در نشســت 
خبــری حســینی پــور بــه مناســبت دهــه فجــر ایــن 
موضــوع را مطــرح کــرده امــا بــه دلیــل عدم انتشــار 
ــون  ــئوال تاکن ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــر مطلب خب

منتشــر نشــده اســت.
ــم  ــدران ه ــتاندارد مازن ــرکل اس ــت مدی در نشس
بحــث آسانســور و حادثــه اســتانداری مطــرح شــده 
ــه  ــخ ب ــدران در پاس ــتاندار مازن ــرکل اس ــه مدی ک
ــه اســتانداری  ــه ب یکــی از رســانه ها اعــالم کــرد ک
ــر الزم ــدار و تذک ــه هش ــن حادث ــوع ای ــش از وق  پی

داده است.
ــه  ــرد: ن ــه ک ــدران اضاف ــتاندار مازن ــرکل اس مدی
تنهــا بــه اســتانداری بلکــه بــه دیگــر دســتگاه های 
ــه  ــوع حادث ــاره احتمــال وق ــدران، درب ــی مازن اجرای

ــت. ــدار داده اس ــور هش ــرای آسانس ب
محمــد مالعلــی پــور امیــری در ادامــه ذکــر کــرد 
کــه فعالیــت آسانســور ۲۴ دســتگاه اجرایــی اســتان 

مازنــدران را متوقــف کــرده اســت.
ــر در  ــان ام ــرا متولی ــه چ ــت ک ــئوال اینجاس س
اســتانداری مازنــدران نســبت بــه بــروز ایــن 
حادثــه ســکوت کردنــد و چــرا هشــدارهای اداره کل 

اســتاندارد را جــدی نگرفته انــد.
ــا وجــود  اصــال چــرا پــس از ســانحه آسانســور و ب
ــرای  ــات تنبیهــی ب دریافــت هشــدارهای الزم اقدام
افــرادی کــه نامــه اســتاندارد را دریافــت کردنــد در 

نظــر گرفتــه نشــده اســت.
ــان  ــدران در جری ــتاندار مازن ــن اس ــه یقی ــع ب قط
ــتاندارد  ــز اداره کل اس ــدار آمی ــه هش ــت نام دریاف
ــه  ــت ک ــار اس ــا انتظ ــت ام ــرار نداش ــدران ق مازن

ــات الزم  ــت اطالع ــه و دریاف ــوع حادث ــس از وق پ
پیگیری هایــش جریــان  در  را  عمومــی   افــکار 

قرار دهد.
بــا توجــه بــه اینکــه حســینی پــور در عمــل ثابــت 
ــتگاه  ــچ دس ــی در هی ــم کاری و کوتاه ــه ک ــرده ک ک
اجرایــی را نمی پذیــرد افــکار عمومــی منتظــر اســت 
تــا در جریــان آخریــن اقدامــات انجــام شــده بــرای 
برخــورد بــا کــم کاری هــای انجــام شــده در حادثــه 
ــوادث  ــروز ح ــاهد ب ــا ش ــد ت ــرار گیرن ــور ق آسانس
ــتان  ــی اس ــتگاه های اجرای ــت در دس ــن دس از ای

ــدران نباشــیم. مازن
در نهایــت اینکــه پرونــده حادثــه آسانســور 
اســتانداری مازنــدران بــا وجــود توضیحات اســتاندار 
ــز  ــدران روی می ــرکل اســتاندار مازن و اظهــارات مدی
ــان  ــه متولی ــت ک ــار اس ــت و انتظ ــاز اس ــانه ها ب رس
ــنی در  ــفاف و روش ــخ ش ــتانداری پاس ــر در اس ام

ــد. ــه دهن ــه ارائ ــن حادث ــا ای ــاط ب ارتب
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