
افسردگی بالی قرن
ادامه از صفحه اول:

برای مقابله با افسردگی در ابتدا باید مغز خود را 
خالی کرد، به مغز اســتراحت داد، به آن بیش از 
حد فشار نیاورد و خاطرات گذشته را به فراموشی 
سپرد. افسردگی ارتباط نزدیکی با فرآیند فکری 
مسمومی به نام نشــخوار فکری یا فکر و خیال 
باطل دارد که عادت فکر کردن مستمر در مورد 
افکار منفی اســت و آن زمانی اتفاق می افتد که 

انسان بیکار باشد و مشغول نباشد.
در تحقیقات بسیاری که اخیراً در دانشگاه کانزاس 
در آمریکا صورت گرفته است شش عنصر اساسی 
درمان موفقیت آمیز افســردگی معرفی شــدند 
 کــه به عنوان برنامه جامع مقابله با افســردگی 

معرفی شده اند.
۱. رژیم غذایی اسیدهای چرپ امگا ۳

۲. داشتن کار و فعالیت
۳. تمرین ورزشی )فعالیت های جسمانی(

۴. استفاده از نور خورشید
۵. برخورداری از حمایت اجتماعی

۶. خواب منظم
 ایــن برنامــه از برنامه معالجه بــا دارو نیز بهتر 
جواب داده واکنش مطلــوب آن بیش از ۳ برابر 
)درمان متداول( ضد افسردگی در جامعه آماری 

بوده است.
از سوی دیگر ۶۰درصد وزن مغز انسان از چربی 
تشکیل شده حاکی از آن است که امگا۳ می تواند 
یکی از موثرترین مواد ضد افســردگی باشد که 

تاکنون کشف شده است.

آفتاب یزد: طی یکصد ســال گذشــته نفت عامل تحوالت بزرگی در جهان بوده و 
جنگ ها و کشــمکش های متعددی را ســبب گردیده است. طی یک قرن نفت عامل 
حرکت خودروهای ســبک و ســنگین بوده و وابستگی انسان به نفت به باالترین حد 
رســید به دنبال این وابســتگی، کره زمین و بســیاری از موجودات تاوان سنگین و 
جبران ناپذیــری پرداخت نمودند مصرف بیش از حد نفت و گاز جهان را آلوده و کره 
زمین را گرم و تغییر اقلیم و ده ها عارضه دیگر به دنبال داشــته است. اکنون نخبگان 
و متفکران و جهان وطنی ها به جد در فکر تغییر این مســیر رو به نابودی افتاده و بنا 

دارند به هر طریق ممکن این روند را کند و متوقف نمایند.
افزایش قیمت نفت در بستر برنامه های کالنی چون جنگ اوکراین و سایر برنامه های 
کالن و بلند مدت دیگر منجر به ســرمایه گذاری های کالن در انرژی های تجدیدپذیر 
و تالش بشر برای کاهش وابستگی به نفت و گاز خواهد گردید. احتماال قیمت نفت تا 
چند سال آینده همچنان بین ۶۰ تا ۸۰ یا حتی ۱۰۰ دالر فراز و فرود خواهد داشت 
امــا در آینده نزدیک نفت روند پایدار نزولی را آغاز خواهد نمود و در محدوده قیمت 

زیر بشکه ای ۳۰ دالر نوسان خود را حفظ خواهد نمود.
در این تحلیل ابتدا دوران گذار از نفت تشریح می شود سپس استراتژی مناسب حوزه 

باالدستی در دوران گذار از نفت به سمت انرژی های تجدیدپذیر تشریح می گردد.
الف: دوران گذار از انحصار نفت در حمل و نقل به تنوع انرژی در جهان

با ســرمایه گذاری های جدید و ارتقاء ســطح فن آوری تولد صفحات خورشــیدی و 
باتری های ذخیره برق جهان طی ده ســال آینده شاهد کاهش قیمت تمام شده برق 
خورشــیدی خواهد شــد و این تحویل بزرگ در حال تکمیل منجر به کاهش ارزش 
ذخایر نفت و گاز جهان خواهد گردید. میزان تولید برق از انرژی خورشــیدی طی ده 

سال آینده بیش از ده برابر خواهد شد.
پیش بینی می شــود تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ســال ۲۰۲۱ بیش از ۸ درصد 
گســترش یابد و به ۸۳۰۰ تراوات ساعت برســد که این نرخ سریع ترین رشد از سال 
۱۹۷۰ تاکنون است. حدود دوسوم از رشد مزبور از طریق پنل های خورشیدی و بادی 

تامین خواهد شد.
حــدود ۸۰ درصد نفت تولیدی جهــان به گازوئیل و بنزین و مازوت و نفت ســفید 
تبدیل می شود که هشتاد درصد این سوخت ها در حوزه حمل ونقل مورد استفاده قرار 
می گیرند. طی بیســت سال آینده تولید برق از انرژی خورشیدی افزایش چشمگیری 
خواهد یافت و از طرف دیگر شــرکت های مطرح خودروسازی جهان برنامه دارند طی 
بیست سال آینده تولید موتورهای بنزین سوز را به صفر برسانند و موتورهای برقی را 
جایگزین آن ها نمایند به این ترتیب تقاضا برای بنزین و گازوئیل طی چند دهه آینده 

کاهش قابل توجهی خواهد یافت.
با این وجود قیمت نفت طی یک دهه آینده فراز و فرود بسیار خواهد داشت و برخی از 
این فراز و فرودها ابزاری خواهد بود جهت اعمال فشار بین قدرت های جهانی و تغییر 
موازنه های قدرت، اما با نگاه بلند مدت قیمت نفت نزولی خواهد بود و به احتمال قوی 
طی دو دهه آینده ارزش نفت به کمتر از نصف ارزش کنونی تقلیل خواهد یافت. فراز 
و فرود قیمت نفت در دو دهه آتی بر رشد اقتصادی و تصمیم گیری های استراتژیک در 
کشورهای مهم تولیدکننده و مصرف کننده به ویژه کشورهای چین روسیه و عربستان 

و آمریکا بیشترین تاثیر را به دنبال خواهد داشت.
به دلیل کاهش جایگاه نفت و گاز در اقتصاد انرژی آمریکا و ســایر قدرت های بزرگ 
جهانی؛ طی دهه های آتی، خاورمیانه و تحوالت کشــورهای عربستان ایران و اسرائیل 
و سایر کشورهای این منطقه از اهمیت راهبری همچون دهه های گذشته برای آمریکا 
برخوردار نخواهند بود و جایگزین انرژی های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر سال به 

سال پر اهمیت تر خواهد شد.
احتماال سیاســت آمریکا در یک دهه آینده ایــن خواهد بود که میانگین قیمت نفت 
حدود ۸۰ دالر بر بشــکه باشــد تا در این فاصله به ســه هدف مهم دســت یابد اول 
حداکثر بهره برداری از ذخایر نفت و گاز شــیل و بهره گیری از آن جهت بهبود اقتصاد 
آمریکا دوم به بلوغ رســیدن دانش و فناوری و تکنولوژی تولید صفحات خورشــیدی 
 و باتری های ذخیره برق و ســوم افزایش تولید خودروهــای برقی به گونه ای که طی 
ده سال آینده حداقل ۴۰ درصد خودروهای آمریکا و کشورهای توسعه یافته از انرژی 
برق تغذیه نمایند. البته سیاست باال نگه داشتن قیمت نفت به نفع روسیه و عربستان 
و بــه زیان هم پیمانان اروپایی آمریــکا و ژاپن و کره جنوبی خواهد بود بنابراین جهت 

ایجاد معادله توازن، برنامه های متعددی اجرایی خواهد گردید.
ارزش ذخایر نفت و گاز کشــور بر اســاس قیمت های کنونی نفت و گاز حدود پانزده 
هزار میلیارد دالر اســت اما با کاهش قیمت نفت به حدود ۲۰ دالر تا ۲۰ سال آینده، 
ارزش این سرمایه بزرگ ملی به حدود سه الی چهار هزار میلیارد دالر خواهند رسید 
که بخش قابل توجهی از این ارزش صرف حفظ تولید هزینه های بهره برداری خواهد 
شــد. بارها شنیده و می شنویم که باید خام فروشی نفت را متوقف کنیم و نفت را به 
محصوالت ارزشمند تبدیل و صادر نماییم و حتی بعضا می شنویم که باید در چاه های 
نفت را ببندیم و از وابستگی به نفت نجات یابیم و اخیرا زیاد شنیده می شود که باید 
فــروش نفت خام را متوقف نموده و نفت خام را به محصوالت پتروشــیمی تبدیل و 
با چندین برابر قیمــت نفت خام صادر نماییم. در این مبحث می خواهیم به واقعیات 

پیش رو بپردازیم.
ایران به شــرط سرمایه گذاری در میادین نفت و اجرای پروژه های ازدیاد برداشت، در 
آینده نزدیک توان صادرات حدود۴ میلیون بشکه در روز و۱.۴۶میلیارد بشکه معادل 
حدود ۲۴۳ میلیون تن نفت خام در سال را خواهد داشت. به دالیلی که ذکر می شود 
 می بایســت بر افزایش تولید و صادرات نفت تمرکز نماییم در این خصوص نکات ذیل 

حائز اهمیت است:
نکته اول: الف- حدود ۸۰ درصد نفت خام جهان به ســوخت های بنزین و گازوئیل و 
مازوت و مابقی نیز بخشــی به نفت سفید و روغن و بخشی نیز به قیر و بخش اندکی 
بــه LPG و میزان کمی نیز به پروپیلن غیر خالــص )chemical grade( تبدیل 
می شود. با حاکم شدن خودروهای برقی بر سیستم حمل و نقل جهان، ۸۰ درصد ذکر 

شــده بازار عمده خود را از دست خواهد داد. ۷ کشوری که حدود ۷۰ درصد واردات 
نفت جهان را انجــام می دهند با تمام توان در حال اجرای پروژه های جایگزینی نفت 

هستند و حداکثر تا ۲۰ سال آینده واردات نفت را به میزان اندکی خواهند رسانید.
ب- خوراک واحدهای پتروشیمی ایران اغلب گازهای متان و اتان می باشد و به علت 
حاشیه سود کم پتروشیمی های با خوراک مایع، طی ۲ دهه گذشته هیچ واحد الفین 
امتانولیا آمونیاک با خوراک مایع در ایران راه اندازی نشــده است لذا اینکه نفت ایران 
به فرآورده های پتروشیمی تبدیل شود نشان دهنده نگاه غیر علمی است. مزیت ایران 
احداث واحدهای پتروشــیمی با خوراک گازهای پروپان، اتان و متان اســت. ساالنه 
حدود ۷۵۰ میلیون تن محصول پتروشــیمی پایه در جهان تولید می شود )آمونیاک، 
متانول، الفین ها، زایلن ها و غیــره( نیمی از این محصوالت بر پایه خوراک گاز متان 
می باشــند حتی چنانچه تولید نیمه دیگر که بر پایه گاز و نفت هستند طی ۲۰ سال 
آینــده دو برابر شــود و ضریب تبدیل نفت به محصوالت پتروشــیمی را ۶۰٪ لحاظ 
نماییم به مفهوم مصرف حداکثر ۵۲۵ میلیون تن نفت در سال معادل حدود ۹میلیون 

بشکه در روز است.
از ۵ محصول عمده صنعت پتروشــیمی ســه محصول بر پایه گاز کربن بنا شده اند و 
تنها آمونیاک اســت که بر پایه گاز نیتروژن می باشــد. با پیشــرفتهایی که در زمینه 
تولیــد گاز هیدروژن حاصل شــده و هزینــه تولید آن از آب در حال کاهش اســت 
احتماال مجتمع های آمونیاک نسل آینده هیدروژن مورد نیاز را از آب تامین می نمایند 
نیتروژن نیز طبق روال گذشــته از هوا تامین می شــود وابستگی واحدهای آمونیاک 
بــه خوراک نفــت و گاز از بین می رود. اما واحدهای الفیــن، متانول و زایلن ها که بر 
پایه کربن هســتند احتماال تا چند دهه آینده همین روال طی می شــود مگر اینکه 
تکنولوژی های جدید بتوانند بصورت اقتصادی از روشــن هایی غیر از ســوزاندن نفت 
 و گاز و ذغــال ســنگ، کربن آن ها را جــدا و ترکیبات شــیمیایی مدنظر را از کربن 

تولید نمایند.
با لحاظ اینکه طی ۲۰ ســال آینده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از خودروهای جهان بنزین 
سوز و گازوئیل سوز باقی بمانند حدود ۳۰ میلیون بشکه نفت نیز نیاز این بخش باقی 
خواهــد ماند. هر چند طی چند دهه آتی به مرور خودروهای بنزین ســوز و گازوئیل 

سوز از چرخه حمل و نقل جهان حذف خواهند شد.
با لحاظ اینکه از ۱۵ ســال آینده قیمت نفت بطور میانگین بشــکه ای ۲۵ دالر باشد 
و از طرفی مصرف برق در جهان افزایش چشــمگیری خواهد یافت احتماال حدود ده 
میلیون بشکه نفت تولیدی جهان طی ۱۵ سال آینده در نیروگاه ها مصرف خواهد شد. 
هر چند تا دو دهه دیگر نسل نیروگاه های فعال با سوخت فسیلی رو به کاهش خواهد 
گذاشت و تا ۲۰ سال آینده بخش اندکی از برق جهان از طریق سوخت فسیلی تولید 
خواهد شد لذا مصرف نفت در بخش نیروگاهی نیز تا ۲۰ سال آینده به زیر ۵ میلیون 

بشکه در روز خواهد رسید.
قطعا جرایم تولید کربن افزایش خواهد یافت و جهان کشورها و شرکتهای تولیدکننده 
کربن را با جرایم ســنگین مجازات خواهند نمود. تولید برق از انرژی خورشــیدی و 
انرژی بادی افزایش چشــمگیری خواهد یافت. تولید برق از ســایر انرژی ها از جمله 

انرژی آبی، انرژی هیدروژن و انرژی های دیگر افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
لذا با لحاظ واقعیت های تشــریح شــده، نیاز نفت جهان در ۲۰ ســال آینده کمتر از 

۵۰میلیون بشکه در روز خواهد بود.
با کاهش قیمت نفت به محدوده حدود ۲۵ دالری تولید میادین شــیل و تولید نفت 
برخی مناطق در شــمال اروپا و غرب آفریقا متوقف خواهد شــد و حدود ۳۰ میلیون 

بشکه از تولید نفت جهان کاسته خواهد شد.
با لحاظ جمیع موارد ذکر شده قیمت نفت طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده در محدوده زیر 

۳۰ دالر بر بشکه باقی خواهد ماند.
ج- جهان به ســرعت در مسیر تولید خودروهای برقی حرکت می کند و احتماال طی 
۲دهه آینده بخش عمده خودروهای در حال تردد جهان خودروهای برقی خواهند بود 
لذا مصرف گازوئیل و بنزین کاهش خواهد یافت به این ترتیب احداث پاالیشــگاه های 
بزرگ که حدود چهار تا پنج ســال زمان ســاخت آن ها به طــول می انجامد و حجم 
ســرمایه گذاری آن ها نیز بسیار باال اســت در کشوری چون ایران به دلیل محدودیت 
منابع برای ســرمایه گذاری و دوره بازگشــت ســرمایه طوالنی، از منطق اقتصادی 

قدرتمندی برخوردار نیست.
چ- با کاهــش تقاضای بنزین و گازوئیل به دلیل کاهش مصرف درحوزه حمل ونقل، 
قیمت نفت طی ۲ دهه آینده کاهش خواهد یافت احتماال به حدود نصف قیمت های 
کنونی خواهد رســید. ارزش ذخایر نفت قابل اســتحصال ایران به قیمت های کنونی 
حدود ۱۵ هزار میلیارد دالر اســت. چنانچه در قیمت های کنونی با تمام توان نسبت 
به برداشــت صیانتی از میادین نفت اقدام ننمائیم در آینده مجبور خواهیم شد نفت 
را به یک ســوم یا یک چهارم قیمت های کنونی به فروش برســانیم و این به مفهوم 

حیف و ضایع کردن حدود ده هزار میلیارد دالر از منابع قابل اســتحصال نفت کشور 
و ملت خواهد بود.

ب- اســتراتژی مناسب حوزه باالدســتی در دوران گذار از نفت به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر

۱- متناســب با نیاز هر میدان نفــت و گاز، پروژه های تزریق آب و نیتروژن و در حد 
مقدورات گاز کربنیک و گاز متان به میادین نفت و گاز با تمام سرعت اجرایی گردد.

پیشنهاد می شود در استان خوزستان و حاشیه خلیج فارس نیروگاه و واحدهای بزرگ 
آب شــیرین کن احداث و آب مورد نیاز میادینی که قابلیت تزریق آب در آن ها وجود 
دارد از این طریق تامین گردد. در حاشیه دریا می توان نیروگاه به همراه آب شیرین کن 
با راندمان کل ۸۰درصد احداث نمود. به این مفهوم که از انرژی حرارتی مازاد نیروگاه 
جهت شیرین سازی آب دریا استفاده و راندمان کل واحدهای نیروگاهی و آب شیرین کن 
بــه باالی ۸۰ درصد می رســد چنین نیروگاهی در کشــور امارات متحــده احداث و 
بهره برداری گردیده اســت. در این واحد می توان نیتــروژن مورد نیاز جهت تزریق به 
میادین را با احداث واحد جداسازی هوا تامین نمود و از طریق خط لوله به میادین نفتی 
که در فاصله حدود صد کیلومتری قرار دارند منتقل نمود. اکسیژن و آرگون تولیدی این 

واحد را نیز می توان به مصرف کنندگان داخلی و صادرات اختصاص داد.
کشور عربستان کشور از اواسط دهه ۱۹۵۰ جهت حفظ فشار میادین تولیدی، شروع 
به تزریق گاز همراه نفت کرد. اولین واحد تزریق گاز در سال ۱۹۵۴ در میدان آبقیق 
و دومین واحد در ســال ۱۹۵۹ در میدان عین دار احداث شد. پس از چندی به دلیل 
اینکه تزریق گاز نتوانست به طور کامل از افت فشار مخازن جلوگیری کند، به تزریق 
آب روی آوردند این کشــور از حدود ۷۰ ســال پیش پروژه های تزریق آب به میادین 
نفتی را آغاز نموده و روزانه ۱۲ میلیون بشکه آب به میادین نفت خود تزریق می نماید 
که ۷ میلیون بشکه آن از تصفیه آب دریا، ۳ میلیون بشکه از واحدهای جداسازی نفت 
و گاز و ۳ میلیون بشکه نیز از سفره های آب زیرزمینی تأمین می شود. در حال حاضر 
تقریباً در هیچ یک از میادین نفتی عربستان حفاری عمودی انجام نمی شود. عربستان 
در دهه ۱۹۹۰ از حفاری افقی برای توسعه و نگهداشت توان تولید میادین نفتی خود 
استفاده کرد که اکنون این نوع حفاری هم کمتر مورد استفاده قرار می گیردو عمدتاً از 
 روش ۵MRC استفاده می شود. در واقع، تفاوت چاه های عمودی و افقی با MRCهای

 مشــابه را می تــوان به تفاوت میــان ماهی گیری با نــخ، قالب یا تور تشــبیه کرد. 
 با به کارگیری چاه های MRC که هشت شاخه هستند سطح تماس چاه و مخزن به 
۱۰ تا ۱۲کیلومتر می رسد. از مجموع ۱۲ میلیون بشکه، ۸ میلیون بشکه به میدان قوار 
و ۴میلیون بشکه به میادین بری و آبقیق تزریق می شود. شرکت آرامکو با وجود گذشت 

۴دهه از شروع تزریق آب به مخازن نفتی، هنوز هم از این عملیات درس می گیرد.
۲- حفاری افقی بجز در مواقع لزوم متوقف شود و بر حفاری های انحرافی تمرکز گردد.

۳- در صورت لزوم گازهای همراه چاه های نفت به چاه ها تزریق شوند
۴- با احداث واحد تولید نیتروژن در محل مناســب خصوصا در محل احداث نیروگاه، 

متناسب با شرایط چاه ها عملیات تزریق نیتروژن به چاه های نفت اجرایی گردد.
۵- از ســایر روش های ازدیاد برداشت استفاده و تالش شود تولید نفت کشور به ۷ تا 

۱۰ میلیون بشکه در روز برسد.
نفت تولیدی در شــرایط قیمت باالی نفت صادر شود چنانچه در مقطعی که قیمت 
نفت بطور متوســط بین ۶۰ تا ۸۰ دالر است بیشترین صادرات را داشته باشیم و این 
مســیر منجر به تولید نفت کمتری در بلند مدت شــود بهتر از آن است که در آینده 
نفت را با قیمت های ۲۰ تا ۳۰ دالر صادر نماییم که حدود ده دالر آن هزینه تولید و 
حفظ فشــار چاه ها و سایر هزینه های مرتبط خواهد بود. در این صورت به جای ۵۰ تا 
۶۰ دالر سود از هر بشکه نفت صرفا ۱۰ تا ۲۰ دالر سود کسب خواهیم نمود و چنین 

خسارتی به ملت و نسل آینده قابل توجیه نخواهد بود.
بنابراین ما باید با تمام توان ممکن نسبت به تولید و صادرات نفت خام اقدام نماییم.

با اجرای سیاســتهای ذکر شده قادر خواهیم بود بیشــترین میزان نفت را از میادین 
نفتی تولید نماییم و طی چند ســال آینده تولید نفت را به بیش از ۷ میلیون بشــکه 
در روز برســانیم. با تزریق آب و نیتروژن و سایر روش های ازدیاد برداشت و تمرکز بر 
عملیات تعمیر و تکمیل و توسعه چاهای نفت )خصوصا حفاری انحرافی و هوشمند(، 

قادر خواهیم بود بیشترین میزان نفت را از میادین نفت برداشت نماییم.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت به همه نســل های آینده کشور تعلق دارد و صرف 
آن در هزینه های جاری دولت چاق و پرهزینه و کم تحرک ظلم به نسل کنونی و همه 
نسل های آینده است لذا درآمدهای حاصل از صادرات نفت صرفا می بایست در توسعه 

زیرساخت های متعلق به نسل های آینده هزینه شود.
ما چاره ای جز صادرات نفت با تمام ظرفیت ممکن نداریم. نباید اجازه دهیم رقبا بازار 
را از دســت مــا خارج کنند رقبا برای خارج کردن ما از بــازار و میدان رقابت ممکن 
اســت به هر اقدامی دســت بزنند چرا که آن ها نیز از واقعیت آینده قیمت های نفت 
اطالع دارند و از طرف دیگر حیات اقتصادی آن ها در گروه صادرات نفت با تمام توان 

می باشد.
- ایران می بایســت در تنظیم سیاســت خارجی و برنامه ریزی هــای کالن اقتصادی 
به گونه ای عمل نماید که بیشــترین میزان نفت را در طول ده ســال آتی به صورت 
صیانتــی تولید و صادر نماید. ایران نباید تحت هیچ شــرایطی اجازه دهد تولید نفت 
کشــور کاهش یابد. کاهش تولید و صادرات نفت به مفهوم کاهش ارزش سرمایه های 

ملی نسل موجود و نسل های آینده است.
- مشــوق های قانونــی الزم از جملــه تخفیــف نــرخ خــوراک جهــت جــذب 
گــردد.  اعمــال  پتروشــیمی  در صنعــت  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاری 
 تــا نهایــت اســتفاده ممکــن از گاز متــان و پروپــان در صنعــت پتروشــیمی 

به عمل آید.
- افزایش تولید برق با هدف تامین نیاز کشورهای همسایه و حتی ساخت نیروگاه های 
برق در برخی کشــورهای هدف از جمله سوریه و کشورهای دیگر در برنامه های آتی 

کشور قرار گیرد.
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? چرا خدمات فنی نرخ مصوب ندارد؟ 
تعمیر وســایل گازی، برقی، تاسیساتی 
و حتی خــودرو، نرخ مصــوب ندارد و 
دلبخواهــی اســت؟ گرانــی اجناس به 
بهانــه افزایش قیمــت دالر و باال رفتن 
دســتمزدها چه ربطی بــه قیمت دالر 

دارد؟ /سید مجتبی حسینی
? مســتاجران هر ســال برای تمدید 
قــرارداد اجــاره محــل سکونت شــان 
مجبورند نســبت به افزایش اجاره خانه 
و به ویــژه پرداخت بدون ضابطه ودیعه، 
لطفا  از صاحبخانه شــان تمکین کنند. 
بنویســید صاحبخانه ها کمی هم هوای 
 مســتاجران کم درآمد را داشته باشند. 

/محسن ثقفی از تهران
? کمبــود اتوبوس از پردیس به تهران 
باعث شده مسافران صبح ها، مشکالت 
فراوانــی را تحمل کنند. از مســئوالن 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
تقاضا داریم با افزایش اتوبوس، مشکالت 
مسافران را رفع کنند. سید محمد علوی

? چــرا مســئوالن ســازمان ترافیک 
از  شــهرداری تهران برای پیشــگیری 
اختــالل در رفــت و آمــد خودروها و 
رهگذران و عابران، از ســاخت میدان در 
چهارراه شهدا خودداری می کنند؟ پوریا 

حاج احمدی از تهران
? توجه بــه نظافت و پاکیزگی خیابان 
شــهیدان کفایی امانی و شهید ناطقی 
از ســوی عوامل شهرداری ناحیه شش، 
منطقه دوازده تهران، سه شنبه ۹ بهمن، 

قابل تقدیر است. عرفان
? اتوبوس در دســترس نیســت! عصر 
روز دوشــنبه مورخه هشــتم اســفند 
حــدود چهل و پنج دقیقــه در خیابان 
جمهوری اسالمی، عده ای از مسافران و 
من و همســرم منتظر اتوبوس از میدان 
ولیعصر)عــج(ـ به پایانه شــهید براری؛ 
انتهای خیابان پیروزی شدیم. متأسفانه 
تأخیر اتوبوس ها باعث اتالف مســافران 
در ایســتگاه ها می شــود. از مســئوالن 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تقاضای 
رســیدگی و رفع مشــکل ایجاد شده را 

داریم. /فرخی پور
? صورتحساب قبوض مصرفی آب، برق 
و گاز که پیامکی برای مشــترکان ارسال 
می شود، مهلت پرداخت مبالغ درج شده 
در آن ها، چهار روز و غافلگیر کننده است! 
از مســئوالن امور مشترکان شرکت های 
آب، بــرق و گاز تقاضــا داریــم زمــان 
بازپرداخت آن ها را افزایش دهند. /میثم 

صراف از تهران
? گرانــی قیمت برنج، گوشــت، مرغ و 
مایحتــاج ضــروری مردم موجب شــده 
بســیاری از خانواده هــای پُرجمعیــت، 
کم درآمد از جمله کارگران، بازنشستگان 
و مســتمری بگیران کــه از پایین تریــن 
حقوق برخوردارند، برای رفع گرســنگی 
اعضای خانواده به نانوایی ها مراجعه کنند. 
این مسئله باعث صف های طوالنی مقابل 
نانوایی ها و مهمتر این که وزن نان ها کاهش 
یافته، از این رو مشتریان مجبورند تعداد 
بیشتری نان تهیه کنند. متأسفانه هیچ کس 
به فکر مردم کم درآمد و رفع مشــکالت 
اقتصادی و کاهش قیمت ها نیســت. هر 
مسئولی هم پشت تریبون قرار گیرد یا در 
مصاحبه ها، فقط شعار و وعده های تکراری 

و بی پایه و اساس می دهند. /ع. فرقانی
? افغانســتانی هایی که در ایران زندگی 
می کنند، از مسئوالن بانک مرکزی تقاضا 
دارند برای رفاه حال آنان بانک ها را ملزم به 
بازگشایی حساب بانکی کنند تا آن ها هم 
بتوانند مانند بقیه شهروندان ایرانی از خدمات 

بانکی بهره مند شوند. /خسرو یعقوبی
? قدردان زحمات تالشگران شهرداری 
هســتیم؛ این روزها وقتی به پارک های 
شــکوفه، گلزار و ابیانه می رویم، به دلیل 
رسیدگی به پارک ها و رنگ آمیزی وسایل 
ورزشــی، نیمکت ها و هرس شاخ و برگ 
درختان، به راحتی پــی می بریم عوامل 
شــهرداری ناحیه یک، منطقه چهارده با 
مدیریت خوب علی زیاری، توانسته رضایت 
خانواده ها را جلب کند. برای ایشان و بقیه 
همکاران پرتالش شان و همچنین آقای 
منصوری، آرزوی سالمتی و موفقیت دارم. 

/علی اکبر فرقانی
? مســمومیت؛ چــرا مســمومیت ها 
اما  دانش آموزان می شود،  شــامل حال 
اولیای مدارس مســموم نمی شــوند آیا 

دسیسه هایی در کارند؟! علی از تهران
? علــت بی برنامگی در صدا و ســیما 
چیست که مردم باید تاوان سهل انگاری 
آنــان را بدهنــد؟ یک فیلم یا ســریال 
می خواهند پخش کنند یا با تأخیر یا این 
که با پیام های بازرگانی موجب نارضایتی 
بینندگان تلویزیون می شوند. /فرخی پور
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