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مسوول دفتر انجمن سینمای جوان زنجان:
تولیدات دوران پساکرونا 

هنرمندانه تر خواهد بود
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 فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان:
برنامه های گرامیداشت سالگرد شهید سلیمانی
در زنجان برگزار می شود
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 بعــد از گرانی چندین باره قیمت مرغ در 
استان این پدیده مسری خود را به تخم مرغ رسانده 
به طوری کــه ارزان ترین ماده غذایی پروتئینی نیز 
قصد پر کشیدن از سفره اقشار ضعیف جامعه دارد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از زنجان، »گرانی« 
واژه آشــنایی برای تمام اقشــار جامعه است که 
همچون مهمانی ناخوانده با زندگی مردم عجین 
شــده است و همزمان با شیوع ویروس کرونا نیز 
بیش از پیش خود را به رخ جامعه می کشد انگار 
این لجام گریختگی قیمت همچون ویروس کرونا 
قصد رفتن ندارد و هر روز که زمان می گذرد پا به 
عرصه ای فراتر گذاشته و تمام اقالم را تحت تاثیر 

خود قرار می دهد.
گرانی بی ســابقه تمام کاال های ضروری زندگی 
که خصوصا بر مواد غذایی نیز تحمیل شــده در 
چند ماه گذشته شدیدا وضعیت معیشت مردم را 
تحت تاثیر قرار داده است چراکه از یک سو کرونا 
درآمد بیشتر اقشار مردم را به پایین ترین سطح خود 
تنزل داده و تامین حداقل های را با چالش مواجه 
کرده از سویی دیگر عدم نظارت کافی مسووالن 

یا به عبارت دیگر رهاســازی بازار به حال خود 
شرایط زندگی را سخت تر از گذشته کرده است. 
این عوامل کاسه صبر مردم را لبریز کرده زیرا اوج 
گرفتن گرانی ها سبب شده تا اقالم اساسی به نوبت 
از ســفره های مردم پر بکشد و  قیمت ها قصد رام 

شدن نیز نداشته باشد.
حتی در روز های گذشته که بازار گرانی مرغ داغ 
شد تخم مرغ نیز برای عقب نماندن از قافله، روی 
شــانه گرانی نشست اما در این روز ها برای بهبود 
اوضاع و پایین آمدن خیالی قیمت منتظر وعده پوچ 
مسووالن مانده است. با این حال سرعت گرانی ها 
به حدی شدید شده است که حتی شاید سرعت 
کنترل و نظارت بر آن ها از تصورات مسووالن امر 

نیز خارج شده است.
با تمام این ها مرغ که با هزار ترفند خود را به فتح 
قله گرانی نزدیک کرده بود و دیگر روی خوش به 
مردم و سفره هایشان نشان نمی داد با چاره اندیشی 
مسووالن اندکی از قیمت سرکش خود پایین آمد 
اما انگار تخم مرغ دیگر قصد ندارد قیمت خود را 
متعادل کند همین امر سبب شده تا ساده ترین غذا 

هم از سفره افراد جامعه حذف شود.
با این وجود هر بار که مشــکل گرانی مرغ مطرح 
شده سراغ مسووالن امر که رفته ایم تنها و مهم ترین 
پاســخ آنان گرانی نهاده بوده که اعالم شده که در 
نهایت تاثیر سو بر عدم جوجه ریزی و آشفته بازار 
مرغ داشته است، حال که در این روز ها تخم مرغ 
در سبد گرانی جا خوش کرده است، پرسش این 
اســت که آیا باز هم متهم ردیــف اصلی گرانی 
تخم مرغ نیز »نهاده« اســت؟ آیا مســووالن هیچ 
تقصیری در آشفته بازار و تب و تاب گرانی های 

مواد غذایی ندارند؟
در این باره امین نجفی، یکی از فعاالن عرصه خرید 
و فروش مواد غذایی در استان زنجان در گفت و گو 
با تسنیم اظهار داشت: همان طور که کمبود نهاده 
ســبب تالطم در بازار مرغ شد این مشکل را در 
بازار تخم مرغ نیز ایجاد کرده است چراکه در طول  
ماه های گذشــته نبود نهاده گرانــی مرغ را در پی 
داشــت که این امر در نهایت اثر منفی خود را بر 

افزایش قیمت تخم مرغ نیز گذاشت.
وی با اشــاره به این که صادرات مقطعی تخم مرغ 

نیز سبب نوسانات قیمتی این محصول در استان 
نیز شــد، افزود: گرانی مرغ و تخم مرغ تاثیر سو 
بر زندگی بیشتر اقشــار مردم داشته است چراکه 
ارزان تریــن غذای پروتئینی که تخم مرغ اســت 
هم سو با بازار رشد قیمتی یافته و سبب حذف این 
کاال و راحت ترین غذا از ســفره دهک های پایین 
جامعه شــده است. نجفی گفت: با این که افزایش 
قیمت نهاده مهم ترین دلیل گرانی تخم مرغ اعالم 
می شود اما عدم عرضه و توزیع مناسب نیز عامل 
دیگری است که گاها به شکل مقطعی سبب کمبود 
تخم مرغ و گرانی آن می شــود چراکه واحد های 
دارای محصــول برای بهره مندی از ســود هرچه 
بیش تر با عدم عرضه به موقع این کاال را با قیمت 

باالتر از معمول به فروش می رسانند.
از ســوی دیگر محمدعلی صادقی، معاون بهبود 
تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: قیمت 
تخم مرغ فله  درب مرغداری ها در حدود 13 هزار 
تومان است اما بعد از بسته بندی هزینه های دیگر 
جمع بندی شــده و تخم مرغ با قیمت باالتری در 

بازار عرضه می شــود.  وی افزود: قیمت تخم مرغ 
در خرده فروشــی ها بــه دلیل بحث همیشــگی 
واسطه گری باال است اما با توجه به وزن تخم مرغ 
قیمت متفاوت اســت به طوری کــه کارتن های 
شش شانه ای تخم مرغ که دارای وزن 10.5 تا 13 
کیلوگرم هستند دارای قیمت های مخصوص خود 
بوده به طوری که کارتنی با وزن 10.5 کیلوگرم به 
دلیل ریز بودن تخم مرغ ها قیمت باالتری دارد با این 
وجود هر چه وزن تخم مرغ باالتر رود از قیمت آن 

کاسته می شود. 
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان با اشاره به این که 18  واحد 
مرغ تخم گذار در اســتان وجود دارد که 14  واحد 
هم اکنون فعال اســت، گفت: نیاز تخم مرغ استان 
روزانه 35 تا 40 تن برای مصرف خانوار و صنعت 
اســت اما تنها 20 تن از حجم مورد نیاز تخم مرغ 
در استان تولید شــده و مابقی از استان های دیگر 

وارد می شود.
وی با اشاره به این که افزایش قیمت نهاده و کمبود 
آن از دالیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ در استان 

است، تصریح کرد: از مهر ماه نیاز نهاده واحد های 
مرغ تخم گذار تامین می شود و سعی بر این است 
با رفع مشکالت مرغداران قیمت تخم مرغ را در 

استان متعادل کنیم.
صادقی تاکید کرد: در طول روز های پیش رو قیمت 
تخم مرغ ر وند نزولی به خــود خواهد گرفت و 
تالش می شود تا میزان عرضه تخم مرغ باالتر رود 
تا این کاال در هر شــانه یک هزار و 800 گرمی با 
قیمت  مصوب 14 هزار و 500 تومان به دســت 

مصرف کننده برسد.
با این اوصاف با شرایط حاکم بر بازار تخم مرغ و 
افزایش قیمت آن تنها برداشت این است که بازهم 
متهم ردیف اول گرانی این کاال نیز کمبود و گرانی 
نهاده ها از جمله کنجاله ذرت و ســویا اســت اما 
خبر ها حاکی از اختصاص ســهمیه کامل نهاده  به 
واحد های مرغ تخم گذار استان دارد که نوید بخش 
کنترل قیمت بازار تخم مــرغ در روز های پیش رو 
است. اما با این وجود در طول روز های پیش رو باید 
تنها منتظر ماند و دید که آیا مسووالن استانی توانایی 

کنترل قیمت تخم مرغ را خواهند داشت یا خیر؟

 تب گرانی بعد از مرغ به تخم مرغ سرایت کرد
 آیا مسووالن آشفته بازار مواد پروتئینی را می بینند؟

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
مناقصه عمومی 29-10-99- م 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: انجام عمليات نگهداري شبكه كابل مسی، فيبر نوری، سيستم هاي 
PG، دستگاه گاز كنترل، كافوهای نوری ACCESS و سيستم های FTTH و نگهداري شبكه هوايي 
در محدوده مركز تلفن شهری خرم دره، شهرک صنعتی، قلعه حسينيه و نصير آباد و كليه روستاهای تابعه به 
اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذارنمايد. متقاضيان محترم می توانند، جهت كسب اطالعات بيشتر به آگهی 
 فراخوان در سايت شركت مخابرات ايران به نشانی www.tci.ir و سايت مخابرات منطقه زنجان به نشانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمايند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

نوبت اولمنطقه زنجان

شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
خریداری نماید.

* کلیدهای اتوماتیک
متقاضیان می توانند  جهت اخذ اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 32223032-024 داخلی 213 از ساعت 12-10 
تماس حاصل نموده و یا از طریق مراجعه به وب سایت www.iran-teransfo.com حداکثر تا 9 روز کاری 
پس از تاریخ چاپ آگهی نماینده خود را جهت اخذ، تکمیل و تحویل مدارک به همراه معرفی نامه اعزام نمایند. شرکت 

توسعه پست های ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادهای ارایه شده مختار است.
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان،شهرک صنعتی شماره یک )علی آباد( انتهای بلوار پرفسور ثبوتی
خیابان دی جنوبی ، شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو

کد پستی: 45331-55895
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32223001-024 داخلی 213 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه عمومی
شماره 22-994591
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سرآمدان علمی کشور در دانشگاه علوم پایه زنجان 

 هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان در فهرست فدراسیون سرآمدان علمی ایران و چهار نفر عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران هستند
 هم اکنون ۹۵۰ دانشجو در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان مشغول به تحصیل هستند

 مجوز راه اندازی ۵ رشته جدید شامل: هوش مصنوعی، بیوانفورماتیک، فیزیک اتمی و مولکولی در اپتیک، ژئوالکتریک و محاسبات علمی در این دانشگاه صادر شده است
 در سال گذشته )پیش از شیوع کرونا( ۴۳ نفر از نخبگان علمی کشور در قالب دوره پسادکتری در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان مورد حمایت قرار گرفتند

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی دارای ۶ دانشکده فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم کامپیوتر، علوم زیستی و علوم زمین است
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 فرنشین بیمه سالمت استان زنجان گفت: 
طبق اعالم سازمان بیمه سالمت، این اداره کل در 
بین 31 استان کشور در اجرای پزشک خانواده و 
نظام ارجاع پیشــتاز است که این مهم با همکاری 
و تالش مضاعف کارکنان و تیم ســالمت انجام 

گرفته است.
دکتر یعقوب شیویاری در آیین تجلیل از پزشکان 
خانواده روســتایی و شهری که همزمان با سراسر 
کشور به طور ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: 
نقش پزشــک خانــواده و نظام ارجــاع در نظام 
سالمت بســیار مهم است و این برنامه  محصول 
مشــترک وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی و سازمان بیمه سالمت است که با قوت 

باید ادامه و توسعه یابد.
وی اضافه کرد: تعامالت بین بخشی می تواند در 
پیشبرد کارها و اهداف ترســیم شده بسیار موثر 
باشــد و در تالش هســتیم این مهم در استان به 
نحو مطلوبی جریان داشته باشد و به صورت عینی 

عملیاتی شود.
این مســوول ادامه داد: همکاری دانشــگاه علوم 

پزشکی استان در پیشــبرد برنامه های این بخش 
بســیار تاثیرگذار است و در این میان عموم مردم 
استحقاق دریافت بهترین نوع خدمات را دارند و 

این مهم باید بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد.
وی اظهار داشــت: حرفه پزشــکی مشقت ها و 

ســختی هایی دارد اما خدمات رسانی به همنوع 
بسیار لذت بخش اســت و در این میان پزشکان 
فداکاری در مناطق مختلــف دورافتاده و محروم 

کشور مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
شــیویاری افزود: طبق برنامه ریزی ها تالش می 

شود در این اســتان بهترین خدمات مورد نیاز به 
بیمه شدگان و به ویژه روســتاییان ارائه شود که 
با بهبود و یا تامین زیرساخت های الزم این مهم 

سرانجام خوبی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: تالش کارکنان بیمه سالمت نیز 
می تواند این اداره کل را در ســطح کشور سرآمد 
کند و در این میان اداره کل بیمه سالمت در کنار 
دانشگاه علوم پزشکی استان برای خدمت رسانی 
بهینه به گروه های هدف از هیچ تالشــی مضایقه 
نخواهد کرد. رییس مرکز بهداشــت شهرســتان 
زنجــان نیز ادامه داد: همــکاران در این اداره کل، 
در بســیاری مواقع و با خدمات بیمه ای در سطح 
روســتاها کمک حال بودنــد و در مجموع با این 
اقدامات انجام گرفته توانسته ایم در این بخش به 

یک آرامش نسبی برسیم.
دکتــر محمود حریری افــزود: همین همکاری و 
هماهنگی بین بخشــی موجب شده فعالیت ها و 
خدمات مورد نیاز در مناطق روســتایی زنجان با 
آرامش نسبی ادامه یابد که حاصل این مهم جذب 

و نگهداشت تیم سالمت بوده است.

 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
زنجان گفت: هــم اکنون روند بیمــاری کرونا 
در شهرســتان های زنجان، خدابنده، ســلطانیه 
و ایجــرود نزولی بــوده و در شهرســتان های 
ابهر، خرم دره، طارم و ســلطانیه نیز شاهد روند 

صعودی هستیم.
پرویز قزلباش در ســتاد اســتانی پیشــگیری و 
مقابله بــا کرونا که به صــورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شــد، در رابطه با وضعیــت رنگ بندی 
شهرســتان های اســتان از لحاظ بیماری کرونا، 
اظهار کــرد: اکنون شهرســتان های ماه نشــان، 
خدابنــده، ایجرود و ســلطانیه در وضعیت زرد 
کرونا و دیگر شهرستان های استان شامل زنجان، 
طارم، ابهر و خرم دره در وضعیت نارنجی کرونا 

قرار دارند.
وی در رابطــه بــا رونــد بیمــاری کرونــا در 
شهرستان های اســتان، افزود: در شهرستان های 
زنجــان، خدابنده، ســلطانیه و ایجرود شــاهد 
رونــد نزولی بیمــاری کرونا هســتیم ولی در 
شهرســتان های ابهر، خرم دره، طارم و سلطانیه، 
روند صعودی بوده که نیازمند توجه جدی است.
این مســوول در رابطه با علل ابتالی زنجانی ها 
به کرونا، یادآورد شــد: از ابتدای شهریورماه تا 

دوم دی ماه امســال، 32 درصــد ابتال به بیماری 
کرونا در اســتان از طریق تمــاس در محل کار، 
24 درصد تمــاس با افراد آلوده در خانواده، 1۶ 
درصد تماس در مسافرت، ۶ درصد دورهمی ها 

و 1۷ درصد دیگر موارد است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان زنجان 
از بســتری بودن 23۶ بیمار مبتــال به کرونا در 
بیمارســتان های اســتان خبــر داد و گفت: از 
ابتدای شــیوع کرونا تاکنــون بیش از 1000 نفر 
از نقاهت گاه های اســتان استفاده کردند و اکنون 
1۶ نفر در نقاهت گاه هــا دوران نقاهت خود را 
سپری می کنند. گفتنی اســت همه موارد مثبت 
از لحاظ آزمایشــگاهی از ابتدای شیوع ویروس 

کرونا تاکنون 41 هزار و ۷53 مورد بوده است.
قزلباش با بیان اینکه هم اکنون در اســتان زنجان 
شاهد روند نزولی بیماری کرونا همانند وضعیت 
18 خردادماه امســال هســتیم و امیدواریم این 
وضعیــت پایــدار بمانــد، اظهار کــرد: اجرای 
محدودیت های کرونا و اجرای طرح شهید قاسم 
ســلیمانی تاثیر به سزایی در کاهش روند نزولی 

بیماری کرونا در استان داشت.
وی بــا تاکید بــر اینکه رویکــرد اصلی کنونی 
پیشــگیری از شیوع پیک چهارم کرونا در استان 

اســت، افزود: 14 درصد بیماران مبتال به کرونا 
بستری شــده در بیمارستان های استان در بخش 
مراقبت های ویژه تحت مراقبت قرار می گیرند و 
این بیماران نیازمند تنفس مصنوعی با لوله گذاری 

هستند.
این مسوول با اشاره به آخرین وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان، خاطرنشان کرد: 
طبق دستورالعمل ســتاد ملی پیشگیری و مقابله 
با کرونا، مســاجد استان و برپایی نماز جماعت 
در شهرســتان های نارنجی و قرمز تعطیل بوده 
ولی در شهرســتان های زرد و ســفید با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجــان نیــز در ادامه این نشســت در رابطه با 
برگــزاری آییــن مذهبی در روزهــای فاطمیه، 
اظهار کرد: طبق نامه ابالغ شده از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین فاطمیه 
امســال در مناطــق نارنجی و قرمــز به صورت 
مجازی و در مناطــق زرد با 25 درصد ظرفیت 
مســاجد یا محــل موردنظر با رعایــت فاصله 
2 متــری از هر طرف، تهویه مناســب، رعایت 
پروتکل های بهداشتی به مدت دو ساعت برگزار 
خواهد شــد و دســته روی نیز در هیچ کدام از 

مناطق نخواهیم داشت.
محمدرضا صائینی با تاکیــد بر لزوم جلوگیری 
از شــیوع پیک چهارم کرونا بــا انجام اقدامات 
پیشــگیرانه، خاطرنشــان کرد: ویروس کرونا با 
واقعیت هــا ســر و کار دارد، بنابراین با رعایت 
باالی ۹0 درصد پروتکل های بهداشتی می توانیم 
از شــیوع پیک چهارم بیماری کرونا جلوگیری 

کنیم.

زنجان در اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع پیشتاز است
برترین های زنجان در المپیاد 

استعدادهای برتر کاراته 
تجلیل شدند

 دبیر هیات کاراته استان زنجان گفت: 
ورزشکاران برتر این اســتان که پارسال در 
المپیــاد اســتعدادهای برتر ورزش کشــور 
صاحب نشان شــده بودند مورد تجلیل قرار 

گرفتند.
اکبری نــوروزی، در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: در ایــن آیین تجلیل که  چهارم 
دی ماه در سالن جلســات اداره کل ورزش 
و جوانان استان زنجان برابر با دستور العمل 
های ابالغی و رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شــد از آیدا طاهری، نرگس جعفری 
و مهدیه مــرادی که در بخــش کومیته این 
رقابت ها به ترتیب صاحب نشان طال، نقره 
و برنز شده بودند با اهدا لوح و جوایز نقدی، 

قدردانی شد.
وی با بیــان اینکه زنجان با 11 ورزشــکار 
منتخب در 2 بخش کاتا و کومیته شــرکت 
کرده بود، اظهار داشــت: دومین دوره المپیاد 
استعدادهای برتر کاراته بخش دختران امرداد 
ماه پارسال با حضور بیش از ۶50 ورزشکار 
به میزبانی استان زنجان در سالن ۶ هزار نفری 
امام خمینی )ره( مجموعه ورزشــی انقالب 

شهر زنجان برگزار شد.
نوروزی افزود: همچنین در این آئین از مهدی 
بابالی، رضا بابالی و علی اصغر سلیمی، نیز که 
در بخش جوجیتسو المپیاد استعدادهای برتر 
ورزشی کشور که به ترتیب صاحب 2 طال و 

یک نقره شده بودند تجلیل به عمل آمد.
دبیر هیات کاراته استان زنجان، گفت: رقابت 
های بخش پسران نیز امرداد ماه پارسال )۹8( 
با شــرکت بیش از 400 ورزشکار در استان 
گلستان برگزار شــد و تیم زنجان نیز با 11 

ورزشکار در آن حضور داشت.
نوروزی افزود: مربیگری تیم دختران و پسران 
این استان در دومین دوره المپیاد استعدادهای 
ورزشی کشور به ترتیب بر عهده لیال جعفری 
و اکبر سلیمی بود که از آنها نیز در این آئین، 

تجلیل به عمل آمد.

خبـرخبــر

فرنشين امور مالياتی استان :
مشموالن قانون مالیات 

بر ارزش افزوده مکلف به 
رعایت آن هستند

 فرنشــین امور مالیاتی استان زنجان 
گفــت: قانون مالیــات بــر ارزش افزوده 
همچنان الزم االجراســت و مشموالن این 
قانون در استان مکلف به رعایت آن هستند.
میرحیدر رضوی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنــا، در باره تکلیف اصناف در مورد اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده از کاالهای مشمول 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی 
پس از پایان مهرماه ســال کنونــی افزود: 
مهلت اجرای آزمایشــی قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده شامل بر یک ماده واحده مبنی 
بر مدت اجرای آزمایشــی قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب اردیبهشــت سال 8۷ 
با اصالحــات و الحاقات بعد از اتمام زمان 
آن کــه پایان مهر ماه امســال بود، به مدت 
یک ســال تمدید می شود و در صورتی که 
در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده الزم االجرا شود این مهلت به پایان 

می رسد.
وی اظهار داشــت: قانون مالیات بر ارزش 
افزوده همچون ســال های گذشته در حال 
اجرا اســت و فعاالن اقتصادی مشمول این 
قانــون مکلف به رعایت قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب هفدهم اردیبهشــت 
ســال 8۷ و اصالحات و الحاقات بعدی آن 

هستند.
فرنشین امور مالیاتی اســتان زنجان گفت: 
مودیان مشمول باید همچنان نسبت به ارائه 
اظهارنامه مالیاتی فصلی برابر روش قبلی در 

مهلت قانونی تعیین شده اقدام کنند.
وی تاکیــد کــرد: بر پایــه مصوبات چهل 
و پنجمین نشســت ســتاد ملــی کرونا در 
یکم آبان امســال، مهلت تســلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم)پاییز( و 
پرداخت مالیات این بخش به مدت یک ماه 

تمدید شده است.

 فرنشــین تعزیرات حکومتی اســتان 
زنجان گفت: بیشــترین تخلف ثبت  شده در 
هشــت ماه گذشته، درج نکردن قیمت کاال و 

خدمات است.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به بیشــترین تخلفات انجام  شده در استان در 
هشت ماه گذشته، اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تا پایان آبان ماه امســال ۵۸۹ فقره درج نشدن 
قیمت، ۵۴۴ فقره گران فروشــی و ۳۴۰ فقره 

کم فروشی در استان ثبت شده است.
وی بیشــترین مجازات ثبت  شــده در سال 

کنونــی را جریمه نقدی دانســت و گفت: 
 تاکنون ۳۶ هزار و ۴۹ فقره جریمه نقدی ثبت 
شده است و پس از آن ۵۶۳۵ فقره ضبط کاال 
و ۱۱۷۶ فقره جبران خسارت وارده به شاکی 
در رتبه های دوم و ســوم مجازات ثبت  شده 

قرار دارد.
فرنشــین تعزیرات حکومتی اســتان زنجان 
اتــاق  بازرســی  مشــترک  تیم هــای   داد: 
اصناف، ســازمان صنعت، معدن و تجارت و 
تعزیرات حکومتی در اســتان فعالیت داشته 
و بــا متخلفان به جد برخورد می شــود ولی 

نیز توسط  باید بازرسی از واحدهای تولیدی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت به جد دنبال 
شــود؛ چراکه در گران فروشی کاالها توسط 
اصناف خرده پا باید مشــکل را از واحدهای 

تولیدکننده پیگیر بود.
فرنشــین تعزیرات حکومتی اســتان زنجان، 
تصریح کرد: مــاده ۶۵ قانــون نظام صنفی 
مصــوب ۱۳۸۲ برای تخلفاتــی چون »درج 
نشــدن قیمت«، نصب نکردن برچسب قیمت 
بر کاال،  استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد 
خدمت در محل کســب یــا حرفه و یا درج 

 قیمت بــه نحوی  که بــرای مراجعه کنندگان 
قابل رؤیت نباشــد، جریمه نقدی تعیین کرده 

است. ممیزی یادآور شد: همه عرضه کنندگان 
کاال و خدمات ملزم به ارائه قیمت مشخص به 

خریداران و متقاضیان هستند تا آن ها بتوانند بر 
پایه قدرت خرید خود اقدام به انتخاب کنند.

فرنشین تعزیرات حکومتی استان:

کاسبان زنجانی 
عالقه ای به درج قیمت ندارند

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

روند نزولی شیوع کرونا در زنجان پایدار بماند

 مســوول دفتر انجمن ســینمای جوان 
اســتان زنجان گفت: یکی از وظایف هنرمندان 

ایجاد آمادگی و نشاط است.
بــه گزارش زنــگان امــروز، لیــال بیگلی در 
گفت وگو با ایســنا، در رابطه بــا تاثیرات هنر 
از ابتــدای شــیوع ویروس کرونــا در جامعه، 
اظهــار کرد: با توجه به وظیفه هنرمند که ایجاد 
آمادگی و نشــاط در بین مردم است، هنرمندان 
و فیلم سازان باید با تولیدات خود برای دوران 
پســاکرونا نیز آمادگی های الزم را در بین مردم 

ایجاد کنند.
وی افــزود: همانطور که زبــان لطیف هنر در 
ایجاد فرهنگ سازی بین مردم و رعایت نکات 

بهداشتی تاثیر داشته، در ایجاد آمادگی و کاهش 
تاثیرات منفی در مردم برای دوران پساکرونا نیز 

می تواند موثر باشد.
این مســوول با بیان اینکه فیلم ســازان نیز در 
کنار مدافعان ســالمت از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا با زبــان مهربان هنر به اطالع رســانی و 
فرهنگ سازی پرداخته اند، تصریح کرد: رسالت 
یک فیلم ســاز روشنگری اســت و هنرمندان 
زیادی به دنبال این رسالت خود از ابتدای شیوع 
ویروس کرونــا به تولید آثار هنری پرداختند و 
شــوربختانه هنرمندان زیــادی را در این راه از 

دست دادیم.
بیگلی با بیان اینکه شــیوع ویــروس کرونا در 

تولیــدات و برنامه های هنری نیز تاثیر داشــته 
 است، ادامه داد: هفته فیلم که هر سال به نمایش 
آثار فیلم ســازان در اســتان اختصاص داشت، 
امسال به دلیل شــیوع ویروس کرونا و وجود 
برنامه های  برگــزاری  بــرای  محدودیت هایی 

جمعی، متفاوت تر از هر سال برگزار می شود.
مســوول دفتر انجمن ســینمای جوان اســتان 
زنجــان، عنوان کرد: یکــی از ویژگی های مهم 
هفتــه فیلم حضور فیلم ســازان و هنرجوها در 
کنار خانواده، اســاتید و مخاطبان برای نمایش 
اثر خود بــود تا هنرجو به نقاط قوت و ضعف 
اثر خود پی ببرد ولی امسال امکان اجرای چنین 
برنامه ای به صورت مجازی یا حضوری وجود 

نداشت و در هشتمین دوره هفته فیلم در استان 
زنجان با مشــارکت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان و دفتر انجمن سینمای جوان 
استان زنجان به تولید فیلم در حوزه پویانمایی 
با توجه به پتانسیل باالی استان در این حوزه و 

ویژگی های انیمیشن پرداخته  می شود.
مســوول دفتر انجمن ســینمای جوان اســتان 
فیلم ســازان حوزه  کــرد:  خاطرنشــان  زنجان 
با  پویانمایــی می تواننــد طرح های خــود را 
محوریت ویروس کرونا تا 15 دی ماه به انجمن 
سینمای جوان اســتان زنجان ارائه کنند تا بعد 
از ســنجش طرح ها، بودجه مورد نیاز به طرح 

اختصاص داده  شود.

مسوول دفتر انجمن سینمای جوان زنجان:

تولیدات دوران پساکرونا هنرمندانه تر خواهد بود



3
جامعه

دوشنبه 8 دی ماه  1399 / نمره 681 / سال سوم

 رییس دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم 
پایه زنجــان گفت: وجود هشــت نفر)حدود 
هفت درصــد اعضای هیات علمــی( از 113 
عضو هیات علمی این دانشــگاه در فهرســت 
فدراســیون ســرآمدان علمی ایران، جایگاه و 
رتبه بســیار باال برای دانشگاه علوم پایه زنجان 

محسوب می شود.
به گزارش زنگان امروز دکتر بابک کریمی روز 
یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این رقم با 
نسبت دانشگاه های تراز اول کشور برابر و حتی 
در مواردی بیشــتر اســت با لحاظ این شرایط 
که شــمار اعضای هیات علمی دیگر دانشــگاه 
ها بسیار بیشــتر از دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

علوم پایه زنجان است.  

وی خاطرنشــان کرد: هشــت نفــر از اعضای 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم  هیات علمی 
پایه زنجان که در فهرست فدراسیون سرآمدان 
علمی ایران هســتند، در طبقه الف این فهرست 
و در جمع 50 نفر نخست لیست این فدراسیون 

طبقه بندی شده اند.  
دکتــر کریمی افزود: عالوه بر ایــن، چهار نفر 
از اعضــای هیات علمی دانشــگاه تحصیالت 
تکمیلی علوم پایه زنجان نیز عضو فرهنگستان 

علوم جمهوری اسالمی ایران هستند.  
وی بــا بیان اینکه هم اکنون ۹50 دانشــجو در 
دانشــگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 
مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: نسبت 
تعداد اســتاد به دانشجو در این دانشگاه نسبت 

یک به 10 )به ازای هر 10 دانشجو، یک استاد( 
اســت که این رقم از بهترین نسبت ها در بین 

دانشگاه های کشور است.  
رییس دانشــگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 
زنجان از دریافت مجوز راه اندازی پنج رشــته 
جدید در این دانشــگاه در مقطع کارشناســی 
ارشــد خبر داد و اظهار داشــت: این رشته ها 
شــامل هوش مصنوعی، بیوانفورماتیک، فیزیک 
اتمــی و مولکولی در اپتیــک، ژئوالکتریک و 

محاسبات علمی است.  
دکتر کریمی با بیان اینکه دانشــگاه تحصیالت 
تکمیلــی علوم پایــه زنجان تنها دانشــگاه در 
کشور اســت که پذیرش دوره دکتری مستقیم 
از مقطع لیســانس دارد، گفــت: برگزاری این 

دوره به صوررت پایلوت به مدت پنج ســال به 
این دانشگاه در کشور واگذار شده است و هم 
اکنون این دوره برای ســه رشته شیمی، فیزیک 

و ریاضی دایر است.  
وی به برگزاری دوره های پســادکتری نیز در 
این دانشگاه اشــاره کرد و افزود: سال گذشته 
)پیش از شیوع کرونا( 43 نفر از نخبگان علمی 
کشــور در قالب دوره پســادکتری در دانشگاه 
پایــه زنجان مورد  تحصیالت تکمیلــی علوم 

حمایت قرار گرفتند.  
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی  گفتنی اســت 
هم اکنون دارای ۶ دانشــکده فیزیک، شــیمی، 
ریاضی، علوم کامپیوتر، علوم زیســتی و علوم 

زمین است.

سرآمدان علمی کشور در دانشگاه علوم پایه زنجان 
 هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان در فهرست فدراسیون سرآمدان علمی ایران و چهار نفر عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران هستند

 هم اکنون ۹۵۰ دانشجو در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان مشغول به تحصیل هستند

 مجوز راه اندازی ۵ رشته جدید شامل: هوش مصنوعی، بیوانفورماتیک، فیزیک اتمی و مولکولی در اپتیک، ژئوالکتریک و محاسبات علمی در این دانشگاه صادر شده است

 در سال گذشته )پیش از شیوع کرونا( ۴۳ نفر از نخبگان علمی کشور در قالب دوره پسادکتری در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان مورد حمایت قرار گرفتند

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی دارای ۶ دانشکده فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم کامپیوتر، علوم زیستی و علوم زمین است

 مشــکل فرســودگی و کمبــود ناوگان 
راهداری در اســتان زنجان ســبب شده تا امسال 
نیز همچون سال های گذشته تعدادی از روستا ها 
با گذشت چند روز از بارندگی محصور در برف 
شده و وزرات راه همچنان به کمبود تجهیزات در 

استان ها بی توجه است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از زنجان، اســتان 
زنجان به دلیل قرارگیری در ناحیه شمالغرب کشور 
جزء مناطق سردسیر کشور محسوب می شود که با 
آغاز فصل پاییز و زمستان، بارش های برف و باران 
در این منطقه نســبت به دیگر نقاط کشور زودتر 
آغاز می شــود. بارش برف و کوالک های شدید 
جزء جدایی ناپذیر فصول سرد سال زنجان است به 
طوریکه از اواسط پاییز تا اسفند و حتی فروردین 
ماه بارش های ســنگین برف در سطح استان رخ 
می دهد. بر همین اساس هرساله هر زمان که آسمان 
سخاوتش را نشان می دهد و بارش برف در استان 
آغاز می شود بسیاری از مسیر های روستا یی که در 
مناطق کوهستانی و صعب العبور قرار دارند مسدود 
می شود و روستائیان تا چندین روز داخل روستا 
محصور می شــوند و نیروهای راهداری با تالش 
مضاعف موظف به بازگشایی این راه ها می شوند. 
امــا باید این نکته نیز ذکر شــود که مســئله دیر 
بازگشایی مسیر های روستایی تنها مختص امسال 
نبوده و از سال های گذشته مطرح است و این امر 
حکایت از این دارد که راهداری زنجان در مقابله 
با برف های شدید روستایی با مشکل مواجه است. 
با این وجود یکی از عمده ترین دالیلی که ســبب 
می شود تا بازگشایی مسیر های روستایی با تاخیر 
مواجه شود کمبود نیرو، کمبود تجهیزات و فرسوده 
بودن ناوگان راهداری استان است و هر زمان که 
این مسئله از مسووالن امر پیگیری می شود »نبود 
اعتبار« سد پیش روی اداره راهداری اعالم می شود.
با این حال استان زنجان از روز های گذشته میزبان 
بارش برف در بیشــتر نقاط بوده و همین مسئله 
سبب مســدودی بیش از 110 روستا شده بود که 

خوشبختانه مسیر اکثر روستاها بازگشایی شده ولی 
هنوز راه سه روستا با گذشت چهار روز از بارش 
برف همچنان مســدود است و راهداران با تالش 

بی وقفه در حال بازگشایی این راه ها هستند.
اما پرسش این است، چرا در طول سالیان گذشته 
برنامه ریزی مناسبی برای خرید تجهیزات و افزایش 
ناوگان راهداری استان زنجان انجام نگرفته است؟ 
آیا نباید مســووالن کشوری بازنگری جدیدی در 

اختصاص اعتبار بیش تر به راهداری اســتان های 
سردسیر و برف خیز از جمله استان زنجان داشته 
باشند؟ تا چند سال دیگر با هر بارش روستا نشینان 
زنجانــی باید تــاوان کــم کاری اداره راهداری و 

مسووالن امر کشوری را بدهند؟ 
جواد یوســفی، معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان زنجان در گفت وگو 
با تســنیم اظهار داشت: از روز های گذشته بارش 

برف در استان آغاز شده بود که صبح دیروز سامانه 
بارشی از استان خارج شد.

وی افزود: به دلیل قرارگیری برخی روســتا ها در 
مناطق کوهســتانی و صعب العبور، مسیر بیش از 
110 روستا مسدود شــد که راه برخی از آن ها به 
دلیل وجود کوالک و ادامه دار بودن بارش ها حتی تا 
چندین بار مورد بازگشایی گرفت اما با این وجود 
بازگشایی مسیر ها همچنان ادامه دار است و امروز 

مســیر 1۶ روستا بازگشایی شده اما راه سه روستا 
همچنان مسدود است.

معــاون راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
زنجان گفت: جهت تســریع در خدمات رسانی 
هر ســاله حدود 100 نفر پرسنل در فصل سرما 
به مجموعه راهداری اضافه می شــود تا در جهت 
نمک پاشی و برف روبی کمک رسان حال ما باشند.
وی بــا بیان این که مشــکل فرســودگی ناوگان 

راهداری یک مشکل کشوری است و تنها مختص 
استان زنجان نیست، تصریح کرد: یکی از مشکالت 
وزارت راه این است که عمر ناوگان راهداری در 
کشــور افزایش یافته و نیازمند نوسازی است اما 
شوربختانه بنا به شرایط خاص کشور که تحریم 
و گرانی ارز وجود دارد خرید این ماشــین آالت 

نیازمند بودجه کالنی دارد.
یوســفی عنوان کرد: هم اکنون راهداری اســتان 
زنجان 248 دستگاه ماشین آالت راهداری زمستانه 
دارد اما امسال 35 دستگاه ماشین آالت دیگر برای 
تسریع در امر عملیات زمستانه اجاره خواهد شد. 
با این وجود قریب به 50 میلیارد ریال در راستای 
تعمیر و نگه داری ماشین آالت راهداری استان نیز 
هزینه شده است. با این تفاسیر کامال معلوم است 
که ناوگان راهداری اســتان زنجان با چالش های 
جدی فرســودگی و کمبود ماشــین آالت مواجه 
اســت و این موضوع نشــان دهنده آن است که 
در سال های گذشته مسووالن استانی نتوانسته اند 
بودجه و منابع مناسبی را برای این استان در راستای 
رفع این مشکل جذب کنند چراکه مشکل چندین 
ساله دیر بازگشایی مسیر های روستایی امسال هم 
تکرار شــد و اگر برنامه ریزی های مناسب انجام 
نگیرد این معضل همچنان در ســال های آتی نیز 

ادامه دار خواهد بود.
با این حال امید می رود مســووالن امر کشــوری 
توجه ویژه ای در اختصاص اعتبــار به راهداری 
استان زنجان داشته باشند چرا که چالش پیش روی 
راهداری استان بی شــمار بوده و فقط به ناوگان 
فرسوده و تاخیر بازگشــایی مسیر های روستایی 
محدود نمی شــود و این کمبود اعتبار به مواردی 
همانند اجرا نشــدن درست نصب نیوجرسی در 
آزادراه زنجــان - قزوین، عدم روشــنایی کامل 
جاده های استان، آسفالت ضعیف جاده های استان 
به ویژه جاده دندی، عدم آسفالت راه های روستایی 
و عدم ســاخت زیر گذر دانشــگاه زنجان ضربه 

می زند.

 کمبود تجهیزات راهداری، زنجان را آزار می دهد 
 وزارت راه و شهرسازی  همچنان بی توجه به امکانات

 تامین آب آشامیدنی از دغدغه های مردم 
شهرستان ماه نشان در روزهای کرونایی است.

جمله »آب هســت، ولی کم هســت« را همه ما 
بارها شنیده ایم و مصداق بارز این جمله معروف 
به وفور در مناطق مختلف کشور از جمله استان 
زنجان نیز دیده می شود که این امر در شهرستان 
ماه نشــان که بیش از 100 روستا را در دل خود 
جای داده است، شاید بیشتر از دیگر نقاط استان 

باشد.
شهرستان  ماه نشان از موقعیت جغرافیایی خاصی 
برخوردار بوده و عبور رودخانه ای مانند قزل اوزن 
از شــاهرگ های حیاتی شــریان زندگی در این 
شهرســتان به شــمار مــی رود، رودخانه ای که 
باعث رونق پرورش ماهی و کشــاورزی در این 
منطقه شده است اما مرهمی بر زخم مشکل آب 

آشامیدنی مردمان این دیار نیست.
چند ســالی اســت کــه تامین آب بــه یکی از 
دغدغه هــای اصلی مــردم ماه نشــان به ویژه در 
روســتاها تبدیل شــده، معضلی که گاهی سبب 
می شود روســتائیان برای فرار از مشکالت، بار 

هجرت بسته و راهی شهرها شوند.
نبود آب شیرین در ماه نشان، ساکنان این شهرستان 
را با مشــکل مواجه کرده است، مشکلی که حل 
آن همت جهادی مسووالن کشوری و استانی را 

بیش از پیش می طلبد.
یکی از اهالی شهرســتان ماه نشــان با اشــاره به 
مشکالت موجود در رابطه با تامین آب آشامیدنی 
در منطقــه، می گوید: مردم ماه نشــان برای تهیه 
آب آشامیدنی ســالم در این شرایط کرونایی که 
همه مسووالن، مردم را به در خانه ماندن دعوت 
می کنند، با مشــکل مواجه کرده و برای تهیه آب 
آشــامیدنی با دبه،  هر روز مسیری را طی می کنیم 
تا از دستگاه های آب شیرین کن که در خیابان های 

این شهر تعبیه شده، آب تهیه کنیم.
شهروندان ماه نشانی معتقدند تامین آب ماه نشان و 
روستاهای اطراف، از طریق سد مراش امکان پذیر 
است که ساخت این سد، علی رغم اینکه چندین 
سال از کلنگ زنی آن می گذرد به اتمام نرسیده و 

با کمبود بودجه مواجه است.
در همین رابطه مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای  
زنجان در رابطه با آخرین وضعیت ســد مراش، 
می گوید: هم اکنون این ســد ۶2 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته و عملیات اجرایــی این پروژه 

همچنان ادامه دارد. اســماعیل افشاری با بیان 
اینکــه خط انتقال این ســد یک 

پــروژه جدید اســت که 
فــاز به فــاز اجرایی 

ادامه  شد،  خواهد 
می دهد: فاز اول 
خط انتقال آب 
دندی  شامل 
روستاهای  و 
اطراف است.

بیان  بــا  وی 
خط  اینکــه 

انتقــال آب به 
ماه نشان  شــهر 

زمان بر  پــروژه ای 
اســت، می افزاید: این 

پروژه نیازمند اعتباری بالغ 
بر 400 میلیارد است که امیدواریم 

این اعتبار تا پایان امســال محقق شود. افشاری 

اضافــه می کنــد: بعد از تکمیل ســد مراش 
آب رســانی به 122 روستا آغاز 
می شــود و با تکمیل این 
ســد بخش زیادی از 
آب  مشــکالت 
منطقه  شــرب 
ف  طــر بر

می شود.
قرارگاه  دبیر 
ی  حمــد ا
شــن  و  ر
ن  ســتا شهر
ماه نشان نیز در 
این رابطه اظهار 
مورد  آب  می کند: 
ماه نشان  در  اســتفاده 
شور است و برای استفاده 
از آب شــیرین، مردم این منطقه 
باید از باجه های مخصوص آب شــیرین کن که 

در خیابان های این شهرستان تعبیه شده، استفاده 
کنند.

مهدی برجی با اشــاره به اینکه آب شــیرین به 
اندازه کافی در ماه نشان وجود ندارد که به منازل 
لوله کشــی شــود، می افزاید: به همین دلیل آب 

شیرین در شهرستان جیره بندی شده است.
این مســوول با بیان اینکه گاهــی باجه های آب 
شیرین کن نیز ســر ناسازگاری با مردم شهرستان 
دارنــد، ادامه می دهد: به  دلیل خرابی این باجه ها، 
مــردم برای تهیه آب آشــامیدنی ســالم در این 
روزهایی کرونایی  دچار مشکل شده اند، روزهایی 

که بیش از هر زمانی باید در خانه بمانیم.
وی اظهار می کند: آب در ماه نشان فروشی است، 
 نه در شکل و شمایل بطری های آب معدنی، بلکه 
آب های آشــامیدنی که در قالب دبه های بزرگ و 
کوچک که بیشــتر از هر چیــزی در خیابان های 

ماه نشان خودنمایی می کند.
مدیر آب و فاضالب شهرســتان ماه نشان نیز در 
این رابطه می گوید: شهرستان ماه نشان دارای 12۶ 

روســتا است که از این تعداد روستاها 8۹ روستا 
تحت پوشــش امور فاضالب شهرستان ماه نشان 
بوده و بقیه روســتاها به صورت خودگردان اداره  

می شود.
مجیــدی قنبری بــا تاکید بر اینکه روســتاهای 
شهرستان ماه نشان بیشتر در فصل تابستان به دلیل 
مصرف بی رویه آبیاری درختان و فضای ســبز با 
مشــکل کم آبی مواجه می شوند، تصریح می کند: 
عمده مشکالت روستاهای  شهرستان، فرسودگی 
شــبکه های  توزیع و خطوط انتقال و تاسیسات 
آب رسانی اســت که در هر دو بخش شهرستان 
فرســودگی شــبکه ها و خط انتقال و تاسیسات 

آب رسانی به وضوح دیده می شود.
وی با اشــاره به اینکه اگر شکستگی در خطوط 
انتقــال آب به وجود آید توســط اکیپ حوادث 
شهرســتان رفع می شــود، اظهار می کنــد: اگر 
اعتبــارات مــورد نیاز برای تعویــض و اصالح 
تاسیسات آب رســانی تخصیص بگیرد، اصالح 

تاسیسات انجام خواهد شد.
»آب هســت ولی کم است« هر چند ماه نشانی ها 
بر این باورند همین کم هم برای آن ها کم است. 
حال چشم امید مردم این منطقه به سدی است که 
چشم آن سد نیز به اعتبارات است تا راهی شود 

برای تامین آب مورد نیاز مردم منطقه.

حیات ماه نشانی ها پشت دیوار بلند مراش
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وزیر بهداشت:

به مرگ زیر ۱2۰ نفر رسیدیم
  ثابت می کنیم واکسن ایرانی ارجح است

 وزیر بهداشت با اشــاره به التهاب ناشی 
از جهــش ویروس کرونا در جهان، در عین حال 
درباره وضعیت کشور گفت: وضعیت خوشبختانه 
در کشــور ما در هفته ای که گذشت، مناسب تر 
بوده است و امروز به آمار مرگ زیر 120 نفر در 

روز رسیدیم.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی از رصدخانه 
طرح شهید قاسم سلیمانی، گفت: شوربختانه هفته 
ای که گذشت، هفته بسیار پر التهابی برای جهان 
بود. ورود ویروس جدید جهش یافته در کشور 
انگلیس، کشورهای زیادی را در اروپا درگیر کرد 
و حتی در ژاپن هم ردپا و اثرات آن را دیدند، دنیا 
را دچار التهابی جدید کرد و شوربختانه مرگ و 

میر باالیی را هم به جهان تحمیل کرد.
به مرگ زیر ۱۲۰ نفر رسیدیم

وی افــزود: در آمارهــا می بینیــد که وضعیت 
خوشبختانه در کشور ما در هفته ای که گذشت، 
مناسب تر بوده اســت و امروز به آمار مرگ زیر 
120 نفر در روز رسیدیم و این اولین روزی است 
که بعد از چند ماه داریم به این آمار رو به کاهش 
به ســمت 100 نفر در روز را مشاهده می کنیم. 
البته یک نفر هــم مرگ برای ما غم انگیز و ماتم 

زاست.
نمکی ادامه داد: در مقایسه با روزهای پر التهاب 
جهان، کشور جمهوری اســالمی ایران هر روز 
نسبت به کشــورهای اول که معموال کشورهای 
اروپایی و آمریکایی هستند، فاصله اش را بیشتر 

می کند.
نمکی با اشاره به وضعیت منحنی کرونا در کشور، 
گفت: کرونا بعد از پیک سرکشی که داشت، امروز 
در تمام استان های ما دارد به روزهای اردیبهشت 
ماه که میزان مرگ و میرمان در اکثر اســتان ها در 
حد صفر بود، نزدیک می شود. دیروز در بسیاری 
از اســتان ها مرگ و در برخی استان ها بستری 

صفر را تجربه کردیم.
شهر قرمز نداریم

وی با اشــاره به وضعیت کشور از ابتدای آذر ماه 
تاکنون، گفت: در روزهای اول آذر تمام سرزمین 
را آتــش گرفته و قرمــز می دیدیــم، اما امروز 

خوشــبختانه نقاط زرد از نارنجی هم بیشتر شده 
است و این با لطف خدا، همراهی و سازش مردم 
و ســازمان های مختلف به دست آمد و از 1۶0 
شهر قرمز به جایی رسیدیم که امروز شهر قرمزی 
را در کشــور نداریم. 108 شــهر نارنجی و 340 
شهر زرد داریم که به سمت شهرهای کم خطر و 

سفید رنگ متمایل می شوند.
نمکی با اشاره به مشــارکت همه دستگاه ها در 
حوزه کنترل کرونا در کشــور، گفت: ســازمان 
بســیج، وزارت کشــور، وزارت ارتباطات، راه 
و شهرسازی و.... بســیار به ما کمک کردند. در 
ســه برنامه کشوری ما شــامل مراقبت، حمایت 
و نظارت کمک کردند. به عنوان مثال ســازمان 
هالل احمر بیشــتر در بعد نظارتی کمک کردند، 
در سازمان بســیج در بعد حمایتی و مراقبت را 
بیشتر همکارانم در نظام بهداشت و درمان کشور 

از خانه های بهداشت و... برعهده داشتند.

هنوز ردپایی از کرونای انگلیسی در کشور ندیدیم
راهی جز فاصله گــذاری و مراعات پروتکل ها 

نیست
وزیر بهداشــت درباره وضعیت ویروس جهش 
یافته انگلیسی و اظهار نظرها در این زمینه، اظهار 
کرد: تا این لحظه هرگز ردپایی از ویروس جهش 
یافته انگلیســی در کشــور ندیدیم و تمهیدات 
بسیاری هم اندیشیدیم که راه ها را برای ورود این 
ویروس ببندیم. البتــه همه می دانید که ویروس 
نه به ویزا نیاز دارد و نه به پاســپورت. همانطور 
که ویــروس ووهان خودش را در اســرع وقت 
به دورترین نقطه قطب جنوب رســاند، ویروس 
ها می توانند به همین ســرعت منتشر شوند. ما 
راهکاری جــز فاصله گذاری و مراعات پروتکل 
ها و سد دفاعی رفتاری در مقابل ویروس نداریم 
و امیدوارم اگر ویــروس جهش یافته ای هم به 
کشــور پا گذاشت با همین روش بتوانیم مراقبت 

و نظارت کنیم و اجــازه ندهیم ما را به صورت 
گسترده گرفتار کند.

نگرانی مدافعان سالمت
نمکی با بیان اینکــه هم اکنون وضعیت مطلوبی 
داریم و به سمت وضعیت مطلوب تر می رویم، 
گفت: البته همکارانم نگرانی هایی دارند که بجا 
هم هســت. زیرا ما زخم دیده روزهای طوفانی 
بعد از آرامش اردیبهشت ماه هستیم. زمانیکه مردم 
اوضاع را عادی پنداشته و فکر کردند کرونا جمع 
شــد. اکنون هم همکاران  من این نگرانی را دارند 
که مبادا دوباره دقیقه های ۹0 از گوشه های زمین 

گل های سنگین تر و سهمگین تر بخوریم.
نگران رفت و آمد درون شهری هستیم

وی تاکید کرد: بر همین اســاس ما نگران ایاب و 
ذهاب درون شهری هســتیم. ما نگران  متروها و 
اتوبوس های بین شــهری شلوغ هستیم و نگران 
برگزاری آیینات هستیم که مانند قبال برخی آیین 

برگزار کنند و تاوان آن را همه بپردازند.
آخرین خبرها از خرید واکسن خارجی کرونا

نمکــی درباره وضعیــت تامین واکســن کرونا 
نیز گفت: مسیر تهیه واکســن خارجی را داریم 
طی می کنیم. بحث کووکس را خوشــبختانه با 
مکانیزمی حــل کردیم و به زودی برای خرید از 
منابع غیرکووکس هم اخبار خوشــی را به مردم 
خواهیم داد. شــرط ما خرید واکســن مطمئن و 
دارای تاییدیه ها و گواهی های مورد وثوق است. 
امروز با یکی از ُسفرایمان  نشستی دارم که بتوانیم 
از منابع مختلفی که دنبــال می کنیم برای خرید 

واکسن به نتیجه برسیم.
آغاز تست انسانی واکسن ایرانی از هفته جاری

باور کنید توانمندی این کار را داریم
وی تاکید کرد: از همه مهمتر کار عظیم و حماسه 
ای اســت که عزیزان ما در داخل کشــور انجام 
می دهند و آن هم تولید واکســن داخلی است. 
خوشبختانه مراحل تست انسانی از این هفته آغاز 
می شــود و منبع دیگری هم از هفته آینده مجوز 
تست انسانی را دریافت می کند. مردم باور کنند 
که ما اینکاره هســتیم و قدمتی به طول یک قرن 
در تولید واکســن در رازی و پاستور داریم. مردم 

بدانند که ما توانمندی این کار را داریم.
ثابت می کنیم واکســن ایرانی از واکسن های 

دنیا ارجح است
نمکــی تاکید کرد: عزیزانی کــه در این راه ما را 
همراهی می کنند دلســرد نشوند. بانوی بزرگوار 
و دانشــمندی که در تیم  تحقیقــات ما قرار دارد 
که شــوربختانه حمله هایی به ایشــان شده بود. 
این فقط به این دلیل است که این دانشمندان کنار 
بکشند، اما می دانم که مقتدرتر و توانمندتر از این 
هستید که از این صحنه پای بیرون بگذارید. ما در 
آینده نزدیک اثبات می کنیم که واکسن داخلی مان 
نسبت به بسیاری از واکسن هایی که در دنیا می 

سازند، ارجح است.
وی خطاب بــه مردم گفت: دعا کنید و همکاری 
کنید که روند کاهشــی مرگ ها و بســتری های 
ناشــی از کرونا که امروز به کمتر از یک ســوم 

رسیده، ان شاله ادامه یابد.

سفارش های وزارت بهداشت 
برای پیشگیری از کرونا 

در آرایشگاه ها 
 سخنگوی وزارت بهداشت سفارش 
هایی برای پیشگیری از ابتال به کرونا در هنگام 

مراجعه به آرایشگاه ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر ســیما سادات الری، 
گفت: آرایشگاه ها از جمله اماکن پرخطری 
هستند که عدم رعایت سفارش های بهداشتی 
در آن ممکن اســت منجر به تشــدید شیوع 
ویروس کووید_1۹ شــود. بنابراین سفارش 
ما این است که در صورت دارا بودن بیماری 
های زمینه ای مانند بیماری های قلبی-عروقی، 
فشار خون و یا دیابت و یا نقض سیستم ایمنی 
تا حد امکان از رفتن به آرایشــگاه خودداری 

کنید.
وی افــزود: همچنین ضروری اســت که در 
صورت داشتن عالئم ســرماخوردگی مانند 
تب، سرفه، گلو درد یا تنگی نفس از حضور 
در آرایشــگاه به طور جدی پرهیز کنید. قبل 
از مراجعه به آرایشــگاه به صورت تلفنی یا 
اینترنتی نســبت به اخذ نوبت حضور اقدام 
کنید. از لحظه خروج تا بازگشت به منزل هم  
حتما ماســک زده و از هرگونه لمس چشم، 

بینی و دهان خودداری کنید.
الری ادامه داد: در ســالن انتظار آرایشگاه با 
فاصله حداقل یک متر با دیگران بنشینید و از 
حوله، شانه و موچین شخصی خود استفاده 
کنید. در صورت نیاز به استفاده از تجهیزات 
مشترک، توجه کنید که قبل از هرگونه استفاده 
از آن ها، وسایل مدنظر ضدعفونی شوند. از 
آرایشــگر خود بخواهید در تمام مدت کار 
از شــیلد صورت، عینک حفاظتی، ماسک و 

روپوش استفاده کند.
الری گفت: در صورت مواجهه با فرد دارای 
عالئم سرماخوردگی در آرایشگاه، موضوع را 
به مدیریت مجموعه اطالع دهید و از هرگونه 
خوردن غذا در محیط آرایشگاه جدا خودداری 
کنید. همچنین توجه کنید که فضای عمومی 
آرایشگاه دارای تهویه مناسب باشد و پرداخت 
وجه به صورت آنالین یا با استفاده از دستگاه 

های کارتخوان انجام شود.
الری تاکید کرد: هموطنان می توانند هرگونه 
ســهل انــگاری در رعایت پروتــکل های 
بهداشــتی در محیط آرایشگاه ها را از طریق 
سامانه تلفنی 1۹0 جهت انجام پیگیری های 

بعدی از سوی همکاران ما اعالم  کنند.

افزايش آمار بهبودی در كودكان محک 
پایان سرطان برای بیش از 

۷۶۰۰ کودک
 مدیرعامــل موسســه خیریه محک 
گفت: بهبودی کودکان مبتال به سرطان یکی 
از بزرگ ترین دســتاوردهای نیکوکاران این 
ســرزمین در 30 سال فعالیت مؤسسه خیریه 
محک اســت. از این رو به رسم هر سال، در 
هفتم دی ماه، روز کودکان بهبودیافته از سرطان 
محک، خبر خوب بهبودی بیش از ۷۶00 نفر 
از قهرمانان کوچک محک را به اطالع تمامی 
بیماران مبتال به ســرطان، خانواده های آنها، 
نیکوکاران، پزشکان، متخصصان و نیکوکاران 

کشورمان می رسانیم.
به گزارش ایسنا، آراسب احمدیان، مدیر عامل 
محک با تأکید بر افزایش آمار بهبودی کودکان 
مبتال به ســرطان محک در یک سال گذشته 
گفت: محک در تمامی سال های فعالیت خود 
با همراهی تمامی اقشار جامعه، ارائه خدمات 
درمانی و حمایتی به همــه کودکان مبتال به 
سرطان در تمامی نقاط کشــور را مهم ترین 
مأموریت خود دانسته و در آستانه 30 سالگی 
این مؤسسه افتخار اطالع رسانی خبر خوب 
بهبودی بیش از ۷۶00 نفر از کودکان مبتال به 
سرطان تحت حمایت آن را به جامعه مدنی 
ایران دارد. وی با اشــاره بــه اهمیت درمان 
کودکان مبتال به سرطان در هر شرایطی ادامه 
داد: هم اکنون بیش از 20 هزار کودک مبتال به 
سرطان تحت حمایت محک، مراحل درمان 
خود را در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
سراســر کشور ادامه می دهند که تأمین هزینه 
دارو و درمان، ایشــان را به روزهای خوش 

سالمتی و بهبودی نزدیک می کند.
مدیرعامل محک با بیان آنکه ســرانه هزینه 
درمان کودکان مبتال به سرطان در هشت ماهه 
ســال ۹۹ با 2۷ درصد رشد نسبت به هشت 
ماهه سال ۹8 روبرو بوده است، افزود: محک 
با همراهی نیکوکارانش در تالش اســت تا 
خانواده های کودکان مبتال به سرطان با نگرانی 
کمتری تنها به درمان فرزند خود فکر و کودکان 
مسیر سخت مبارزه با بیماری را شادمانه تر طی 
کنند. درست است که در شرایط حال حاضر، 
پیمودن این مسیر ســخت تر از گذشته شده 
است، اما این سازمان با پذیرش شرایط و ایجاد 
راهکار برای تغییرات همراستا با تحوالت پیش 
رو، این راه پر چالش را طی می کند. امید داریم 
با حضور و حمایت نیکوکاران این سرزمین، 
تخصص گرایــی، خردجمعی و اســتفاده از 
تمام ظرفیت ها، شایسته ترین خدمات درمانی 
و حمایتــی را به کودکان مبتال به ســرطان 
سرزمین مان تا رسیدن آنها به روزهای سالمتی 

ارائه کنیم.

خبــر

 به گفته یک داروســاز گیاهــان دارویی 
خالی از ضرر و عارضه نیستند و برخالف آنچه 
بیشتر مردم فکر می کنند، مصرف آنها همیشه مفید 
نیست و استفاده از دوز باالی آنها می تواند باعث 
مسمومیت شود و یا نارسایی کبد یا کلیه و حتی 

مرگ را در پی داشته باشد.
دکتر ســرور قدیمی در گفت وگو با ایسنا عنوان 
کــرد: با وجود فواید مصــرف داروهای گیاهی، 
تداخل مصرف آنها با داروهای شیمیایی عوارض 
جبران ناپذیــری دارد، به طوری که کارشناســان 
نســبت به اســتفاده هم زمان داروهای گیاهی و 

شیمیایی هشدار می دهند.
وی افزود: گیاهان دارویی مبنای ساخت بسیاری 
از داروهای شیمیایی هستند و حتی قرن ها قبل از 
آنکه پای این داروها به نسخه پزشکان باز شود، 

توسط حکمای طب سنتی تجویز می شدند.
این متخصص بیان کرد: گیاهان دارویی خالی از 
ضرر و عارضه نیستند و برخالف آنچه بیشتر مردم 
فکر می کنند، مصرف آنها همیشه مفید نیست و 
ایــن گیاهان بر پایه دوز یــا اندازه ای که مصرف 
می شــوند، زمان مصرفشــان، فرد مصرف کننده 
و داروها یا گیاهانی که هم زمان با آنها اســتفاده 
می شوند، عوارض متفاوتی خواهند داشت، مثاًل 
استفاده از دوز باالی گیاهان دارویی می تواند باعث 
مسمومیت شود و نارسایی کبد یا کلیه را در پی 

داشته باشد.
قدیمی همچنین اظهار کــرد: عوارض داروهای 
گیاهی در کودکان و سالمندان بیشتر است و حتی 

ممکن اســت در موارد حاد بــه قیمت جان آنها 
تمام شود. مصرف داروهای گیاهی بدون نظارت 
پزشک کار خطرناکی اســت و برخی گیاهان با 
داروهایی که فرد استفاده می کند تداخل دارد، به 
طوری که برخی از آنها قدرت جذب مواد غذایی 
را در بدنتان کم می کنند و بعضی از آنها برای افراد 

دچار بیماری های خاص به شدت مضر هستند.
داروساز شبکه بهداشت و درمان دشتستان تصریح 

کرد: بیشتر مردم فکر می کنند گیاهان دارویی را باید 
از عطاری ها بخرند، اگرچه به طور سنتی عطاری ها 
اصلی ترین عرضه کنندگان این گیاهان هستند اما 
عطارها پزشک نیستند و نمی توانند به اندازه یک 

پزشک، سالمت گیاه و تأثیر آن را تأیید کنند.
وی بیان کرد: همان طور که پزشک در زمان نسخه 
نوشتن شرایط سنی و وزنی شما را در نظر می گیرد 
و دفعات مصــرف دارو را معین می کند، هنگام 

اســتفاده از گیاهان دارویی هم باید ویژگی های 
جسمانی فرد در نظر گرفته شود.

به گفته ســرور قدیمی در مورد داروهای گیاهی 
که بیشترین مصرف را در بین مردم دارند، به بیان 
مضــرات و فواید آنها بر پایــه دوز مصرفی آنها 
پرداخت و گفت: مثاًل داروی گیاهی سنبل الطیب 
اگر در مقادیر کم مصرف شود آرامش بخش است 
و اگر در مقادیر زیاد استفاده شود باعث سرگیجه 

و ناآرامی شده، با داروهای بیهوشی تداخل دارد و 
مسمومیت کبدی ایجاد می کند.

این داروســاز در مورد رازک و شنبلیله نیز گفت: 
رازک و شــنبلیله قوای جنســی را زیاد می کنند، 
اما خاصیت اســتروژنی دارند و مصرف بیش از 
حد آنها ممکن اســت ریسک ابتال به اختالالت 
هورمونی و حتی سرطان های سینه و رحم را باال 

ببرد.
وی اضافــه کــرد: اگر دمنوش بابونــه با داروی 
وارفارین خورده شود، می تواند باعث خونریزی 
داخلی شــود. آســپرین، پروپرانول، کلوزاپین، 
تئوفیلین و داروهای ضد افســردگی 3 حلقه ای 
هم با بابونه تداخل پیدا می کنند و موجب افزایش 

خونریزی می شوند.
قدیمــی تصریح کرد: آلوئه ورا که در ســال های 
گذشــته خیلی ها شیفته آن شــده اند در صورت 
مصرف بیش از حد می تواند زیانبار باشــد، این 
گیاه عوارضی مثل درد شــکمی، اسهال، کولیت 
روده، اختالل در جذب پتاسیم و انقباض رحمی 
و ســقط جنین دارد و مصرف آن در بچه های زیر 

12 سال ممنوع است.
این متخصص تاکید کرد: شــیرین بیان که برای 
درمان سوءهاضمه، زخم معده و التهاب لثه مؤثر 
است، در صورت استفاده نابجا یا بیش  از اندازه، 
موجب کاهش پتاسیم، فشارخون باال، اختالل در 
ضربان قلب و تورم می شود. همچنین ریفالکس 
معده را تشدید کرده و احتمال سکته قلبی را در 

بیماران قلبی افزایش می دهد.

این داروها ممکن است به قیمت جانتان تمام شود!

 فرنشین ســازمان جهانی بهداشت گفت: 
بحران ویروس کرونــا آخرین همه گیری جهانی 
نخواهد بود و تالش برای بهبود ســالمت انسان 
بدون پرداختن بــه موضوعات تغییرات اقلیمی و 

بهزیستی حیوانات، »محکوم به شکست«  است.
به گزارش پایــگاه اینترنتی livemint، تدروس 
آدانوم گبریسوس روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی 
به مناســبت اولین روز جهانی آمادگی برای مقابله 
با همه گیری، چرخه »کوته بینانه خطرناک«، هزینه 
کردن برای متوقف ساختن همه گیری بدون انجام 
دادن اقدامــی به منظور آمادگــی برای همه گیری 

بعدی را محکوم کرد.
روز جهانی آمادگی برای همه گیری توسط مجمع 
عمومی ســازمان ملــل متحد به منظــور ترویج 
اهمیت پیشگیری، آمادگی و مشارکت در مقابله با 

بیماری های همه گیر، نام گذاری شده است.
فرنشــین ســازمان جهانی بهداشــت در این پیام 

تصریح کرد: اکنون وقت آن فرا رسیده که از همه 
گیری کووید-1۹ درس بگیریم. برای مدت بسیار 
طوالنی، جهان چرخه وحشــت و غفلت را داشته 
اســت بطوری که برای متوقف ساختن یک شیوع 
هزینه می کنیم و زمانی به اتمام رسید آن را فراموش 
می کنیم؛ اما برای جلوگیری از شیوع بعدی اقدامی 
انجام نمی دهیــم. این کار به طور خطرناکی کوته 

بینانه است و درک آن صریحاً دشوار است.
تدروس آدانوم گفت: در اولین گزارش ساالنه هیات 
نظارت بر آمادگی جهانی در سپتامبر 201۹ در مورد 

آمادگی جهانی برای موارد اضطرار بهداشــتی که 
چند ماه قبل از انتشار ویروس کرونا ویروس منتشر 
شد، آمده است که این سیاره برای رویارویی با همه 
گیری های بالقوه ویرانگر به طرز شگفت انگیزی 
آماده نیست. وی در این پیام تصریح کرد: تاریخ به 
ما می گوید که این آخرین همه گیری نخواهد بود 

و بروز همه گیری ها یک واقعیت زندگی هستند.
وی افزود: همه گیری کرونا، ارتباط صمیمانه میان 
سالمت انسان، حیوانات و سیاره را برجسته کرده 
است. فرنشین سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: 

هرگونه تالش برای بهبود سالمت انسان محکوم 
به فنا است مگر آن که به ارتباط حیاتی میان انسان 
و حیوانات و تهدید موجود در زمینه تغییر اوضاع 
اقلیمی هوا که زمین ما را کمتر قابل ســکونت می 

سازند، اشاره داشته باشد.
بر پایه شــمارش منابع رســمی تهیه شده توسط 
خبرگزاری فرانســه، از دسامبر گذشته که ویروس 
کرونــا در چین پدیدار شــد، این ویروس حداقل 
1.۷5 میلیون نفر را به کام مرگ کشانده و تقریباً 80 

میلیون نفر را مبتال کرده است.

تدروس آدانوم همچنین گفت: در 12 ماه گذشته، 
جهان  ما زیر و رو شده است. تأثیرات همه گیری 
بسیار فراتر از خود بیماری است  و عواقب گسترده 
ای را برای جوامع و اقتصادها به دنبال داشته است.

وزیر پیشین بهداشت اتیوپی در این پیام تاکید کرد 
که با توجه به هشــدارهای مکرر، بحران ویروس 
کرونا نباید تعجب آور باشد و همه باید درس هایی 

را که این همه گیری به ما می آموزد، فرابگیریم.
تدروس آدانوم با یادآوری این که همه کشورها باید 
در باره ظرفیت های آمادگی برای پیشگیری، کشف 
و کاهش موارد اضطراری از هر نوع سرمایه گذاری 
کنند،  خواستار تقویت مراقبت های بهداشتی اولیه 

شد.
وی یادآور شد: با سرمایه گذاری در زمینه بهداشت 
عمومی،  می توانیم اطمینان حاصل کنیم که فرزندان 
ما و دیگــر فرزندان جهانی امن تــر، مقاوم تر و 

پایدارتر را به ارث می برند.

فرنشین سازمان بهداشت جهانی:

بحران شیوع کرونا آخرین همه گیری جهانی 
نخواهد بود
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معاون وزير راه و شهرسازی اعالم كرد
زمان ثبت نام مرحله دوم 

مسکن ملی
 معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه به احتمال فراوان مرحله دوم ثبت نام 
طرح اقدام ملی مسکن در ماه جاری انجام 
می شود گفت: همین هفته تعداد واحدهای 
جدیــد و زمان ثبت نــام مرحله دوم طرح 

اقدام ملی مسکن اعالم می شود.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ایســنا 
اظهار کرد: دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری 
ظرفیــت طرح اقدام ملی مســکن برای نام 
نویسی مرحله دوم مشخص خواهد شد و 
احتماال این هفته زمان ثبت نام مرحله دوم 

را به اطالع متقاضیان می رسانیم.
وی با اشــاره به مهلت سه باره به متقاضیان 
نوبــت اول برای تکمیــل موجودی گفت: 
همه تالش ما این اســت که اوال با حداکثر 
ظرفیــت پروژه اقدام ملــی را جلو ببریم و 
دوما متقاضیان واجد شرایط از این طرح جا 
نمانند. بــه همین لحاظ فرصت واریز وجه 
را سه مرتبه برای کسانی که به هر دلیل مثل 
نداشتن نقدینگی کافی توانایی تامین آورده 
حدود 40 میلیون تومان در مهلت های اول 

و دوم نداشتند تمدید کردیم.
معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی تصریح کرد: با این وجود نمی 
توانیم طرح را معطل بگذاریم و باید پروژه 
ها در مناطق مختلف کشــور از نظر تعداد 

مشارکت کنندگان تعیین تکلیف شوند.
محمودزاده درباره زمان ثبت نام مرحله دوم 
طرح اقدام ملی مسکن گفت: باید اطالعات 
را بــر پایــه ظرفیتهای خالــی جمع بندی 
کنیم. ظــرف چند روز آینده تقاضاهایی که 
از مناطق مختلف ارســال شــده با اولویت 
شهرهایی که قبال ثبت نام نشده و شهرهایی 
که هم اکنون دارای ظرفیت هســتند جمع 

بندی و اعالم می کنیم.
وی اظهار کرد:  تالشــمان این است که در 
دی ماه ثبت نام دور جدید طرح اقدام ملی 

مسکن انجام شود.
مسکن ملی در یک نگاه

شــهریوماه 13۹8 طرح اقدام ملی مسکن با 
حضور رییس جمهور کلنگ زنی شد. برای 
این پروژه 400 هزار واحد تعریف شد که در 
دور اول نام نویسی 1.۶ میلیون نفر از طریق 
ثبت  پیامک  و   tem.mrud.ir ســایت 
نام کردند که 4۶0 هزار نفر واجد شــرایط 
شناخته شــدند. اولین واحدها به تعداد 11 
هــزار و 5۶0 واحــد در روز یکم آبان ماه 
13۹۹ به دستور رییس جمهور افتتاح شد. 
این پروژه از طریق آورده متقاضیان و 100 
میلیــون تومان وام بانکی با نرخ ســود 18 
درصد ساخته می شود. آورده متقاضیان در 
مرحله اول حدود 40 میلیون تومان اســت. 
میانگین قیمت این واحدها در کل کشــور 
طبق آخرین برآورد از هزینه های تابســتان 
13۹۹ به متری 2.۷ میلیون تومان می رسد. 
ثبت نام مرحله اول به پایان رســیده است. 
مهلت بارگذاری مدارک و افتتاح حســاب، 
پایان مهر ماه اعالم شده بود که تا پنجم دی 
ماه تمدید شد و هم اکنون فرصت به پایان 
رســیده است. ثبت نام دور جدید به زودی 

اعالم خواهد شد.

بر پايه اعالم بانک مركزی 
کاهش قیمت مسکن 

در آذر ماه
  طبق اعالم بانــک مرکزی، آذرماه 
امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
در شــهر تهران به 2۶ میلیون و ۹10 هزار 
تومان رسیده که نســبت به ماه مشابه سال 
قبل ۹8.8 درصد افزایش و نسبت به ماه قبل 

1 1. درصد کاهش را نشان می دهد.
به گزارش ایســنا، گــزارش تحوالت بازار 
مســکن در شــهر تهران که از سوی بانک 
مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در 
آذر امسال متوســط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شــده از طریق بنگاه هــای معامالت ملکی 
تهران 2۶ میلیون و ۹10 هزار تومان بوده که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 1.1 
درصد کاهش و ۹8.۹ درصد افزایش دارد.

عــالوه براین، تعداد معامالت انجام شــده 
در آذرماه ســال 13۹۹ در حدود 2.۶ هزار 
فقره بود که نســبت به ماه مشابه سال قبل 
۷3.2 درصــد کاهش را نشــان می دهد و 
بررســی توزیع تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شــده در شهر تهران به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن اســت که واحدهای تا پنج 
سال ســاخت با سهم 3۹.1 درصد بیشترین 

سهم را به خود اختصاص داده اند.
ایــن در حالی اســت که در میــان مناطق 
22 گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت 
هر متر خانه 5۷ میلیون و 100 هزار تومان 
در منطقه یک و کمتریــن آن با حدود 10 
میلیــون و 810 هزار تومــان در منطقه 18 
بوده است که هر یک از آنها با افزایش 84 
درصــدی در منطقه یک و ۶۶ درصدی در 

منطقه 18 مواجه شده اند.

خبر

انقالب  حاتمی؛  مهدی  محمد  فرارو- 
اســالمی ســال 135۷ در ایران، فارغ از 
مضامین سیاسی ای که در بطن مطالبات 
مردمی وجود داشت، انقالبی با مضامین 
اقتصــادی هم بود. بر خــالف تصاویر 
گزینــش شــده و خــوش آب و رنگ 
رسانه های آن سو آب ها از ایران در زمان 
پهلوی، مدل توسعه رژیم وقت عمدتاً با 
پول پاشی و تمرکز بیش از اندازه امکانات 
در »مرکــز« به جای »پیرامون« متکی بود 
و برخی معتقدند همین »توسعه نامتوازن« 
عامل فروپاشــی رژیم پهلــوی بود. در 
مقابل، سیاست توسعه جمهوری اسالمی 
که بر توانمندســازی اقشــار فرودست 
متمرکز بود، موجب رشــد و توســعه 
ایران برای حدود دو دهه شد، اما به نظر 
می رســد که این روند دست کم در یک 
دهه گذشــته متوقف شده باشد. اما چرا 
»عدالت اجتماعــی« اکنون مهم تر از قبل 
شده و نسبت این مفهوم با توسعه ایران 

چیست؟
وقتی بحران ها بر سر ما آوار شدند

ریاست  اســتراتژیک  بررسی های  مرکز 
جمهــوری )با همکاری موسســه آینده 
پژوهشی »آینده بان«( در سال 13۹۶، در 
گزارشی با عنوان »آینده پژوهی ایران ۹۶«؛ 
به بررسی مهم ترین چالش هایی پرداخت 
که به نظر پژوهشــگران این مرکز، ایران 
با آن ها دســت در پنجه بوده اســت. در 
این فهرســت، که یک بار هم در امرداد 
13۹۷ به روزرســانی شده، به 100 مورد 
از چالش ها یــا بحران های مبتال به ایران 
اشاره شده که باید به سرعت حل و فصل 

شوند.
بر پایه ایــن گــزارش، از مجموع 100 
بحرانی که ایران در زمان تنظیم گزارش با 
آن ها رو به رو بوده و اکنون احتماالً تعمیق 
هم شده اند، ۷0 مورد، معادل ۷0 درصد، 
بحران هایی با ماهیت اقتصادی هســتند. 
»بحران تامین منابع آبی«، »بحران بیکاری«، 
»بحران صندوق های بازنشستگی«، »قطبی 
شدگی جامعه«، »فساد سیستمی«، »فقر و 
نابرابری«، »مسائل معلمان«، »اعتراض ها«، 
»بحران ریزگردها«، »حرکت به ســمت 
پیری جمعیت« و »فقدان سواد رسانه ای« 
تنها بخشــی از بحران های مبتال به ایران 
در این گزارش هستند که به نظر می رسد 
هنوز هم موضوعیت خود را حفظ کرده 

و حتی تشدید هم شده باشند.
جالب اینجا است که در همان سال انتشار 
این گزارش، اعتراضاتی گســترده نسبت 
به وضعیت عمومی و اقتصادی کشــور 
را فرا گرفــت و این در حالی بود که در 
بهار 13۹۶، انتخابات ریاست جمهوری 
با پیروزی چشــم گیر حســن روحانی، 

روز های بهتری را نوید می داد.
این »نفت« بود که نجات مان می داد

امــا چرا این حجم از مشــکالت ریز و 
درشــت، از حوزه اقتصاد گرفته تا حوزه 
محیط زیســت و فرهنگ، به ناگهان بر 
سر ایران آوار شدند؟ پاسخی سرراست 
به این پرســش وجود ندارد، اما آن ها که 
اوضاع ایران را به شکل کالن می نگرند، 
معتقدند حضور یک عامل اقتصادی در 

چند دهه گذشــته، همزمان هم موجب 
ایجــاد این بحران ها برای ایران شــده و 
هم اینکه آن ها را به نوعی الپوشانی کرده 

است: نفت.
شوک ناشــی از حذف نسبی و تدریجی 
درآمد هــای نفتــی از اقتصاد ایــران در 
سال های دهه گذشــته، موجب شده که 
مشــکالت ریز و درشــتی که زمانی با 
پخش کردن بی ضابطه درآمد های نفتی 
حل و فصل می شــدند، از همه جا ســر 

بیرون بیاورند.
ایران اکنون دست کم 4 سال است که از 
دسترسی به درآمد های نفتی خود بازمانده 
و به نظر می رســد حاال دیگر بودجه ای 
برای اصالح سیســتم فاضــالب اهواز، 
پرداخــت بدهی های صد ها هزار میلیارد 
تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، 
تخصیص بودجه برای توســعه خطوط 
متــرو، خرید تبلت بــرای دانش آموزان 
در مناطق محروم و حل و فصل معضل 
کوله بری باقی نمانده باشد. این در حالی 
است که دولت و بودجه عمومی کشور، 
اکنون به قلکی شبیه شده که تنها می توان 
حقوق کارمندان دولت را با استفاده از آن 

پرداخت کرد.
وقتی شیر نفت بسته شد

خوب یا بد، اقتصاد ایــران، امروز دیگر 
یک اقتصاد نفتی نیســت و در سراســر 
سال های دهه 13۹0 هم یک اقتصاد نفتی 
نبوده است. شاخص »تولید سرانه نفت« 
)Oil Production per-capita( که 
بر پایه تقسیم میزان فروش روزانه نفت 
برحسب تعداد بشکه، بر هر یک میلیون 
نفر جمعیت محاســبه می شــود، نشان 
می دهد که اقتصاد ایران سال ها است که 
کمتر از کشــور های نفتی دیگر به نفت 

وابسته است.
بر این پایه، درحالی که تولید نفت روزانه 
نفت در کویت در سال 201۹ حدود ۷21 
هزار بشکه به ازای هر یک میلیون نفر و 

تولید روزانه نفت در روســیه حدود ۷3 
هزار بشــکه به ازای هر یک میلیون نفر 
بــوده، همین شــاخص، در آن زمان، در 
ایران حدود 4۹ هزار بشــکه در روز به 
ازای هر یک میلیون نفر برآورده می شده 
است. این، پیش از اعمال سخت گیری ها 
بر ســر راه صادرات نفت ایران بوده که 
درآمد های نفتی کشور را حتی از این هم 

کمتر کرده است.
چرا توسعه مان »نامتوازن« بود؟

اما برای بررســی اینکه چرا ایران با این 
حجــم از بحران ها رو به رو شــده، باید 
کمی هم در تاریــخ به عقب برویم. این 
عقب گــرد تاریخی، اما نشــان می دهد 
که ایران بر خالف کشــور هایی همچون 
عربستان ســعودی، کویت و قطر، واقعًا 
هیچ گاه آنچنان به نفت وابسته نبوده است 
و اینکه مشکالت ما چگونه با نفت گره 

خورده است.
با وجود تمام مناقشات سیاسی در ایران 
در فاصله سال های 1320 تا کودتای 28 
امرداد سال 1332 بر سر نفت و چگونگی 
بهره مندی ایــران از منافع اقتصادی آن، 
ایــران هرگز بــه انــدازه ای درآمد نفتی 
نداشت که یک اقتصاد »نفتی« )به معنای 

امروزین آن( به حساب بیاید.
در واقع، سهم درآمد های نفتی از بودجه 
عمومــی در دهه 1340 خورشــیدی به 
اندازه ای کم بود که حاکمیت کشــور در 
آن زمــان، راهکاری جز دســت یازیدن 
به »صنعتی شــدن« برای توسعه کشور 
نداشــت. خیز ایران برای صنعتی شدن 
هم در همین دهه کلید خورد و بسیاری 
از بنیان های صنعتی ســازی در ایران هم 

محصول همین دهه هستند.
از دریچه نگاه امروز، ثبات اقتصادی ایران 
در دهه 1340 خورشــیدی، که در نرخ 
پایین تورم و نرخ پایدار و باالی رشــد 
اقتصادی ساالنه متبلور بود، عمدتاً معلول 
این بود که اقتصاد ایران »تک محصولی« 

نداشت که همه دردهایش را دوا کند و به 
همین دلیل، برای توسعه چاره ای هم جز 

صنعتی شدن نداشت.
افزایش درآمد های نفتی رژیم پهلوی در 
آغاز دهه 1350 خورشیدی، اما روند بازی 
اقتصاد در ایران را به دو نیمه پیش و پس 
از خود تقسیم کرد. محمدرضا پهلوی، که 
اعتماد به نفس بی اندازه ای پیدا کرده بود، 
بدون توجه به نظر اقتصاددانان، دالر های 
نفتی را روانه اقتصاد کرد و ایران به ناگهان 

به کشوری متفاوت بدل شد.
 ،)Dutch disease( »بیماری هلندی«
که بر اقتصاد ایران در دهه 1350 ســایه 
انداخته بود، شــروع به نشان دادن عالیم 
خود کرد. »بیماری هلنــدی«، وضعیتی 
اقتصادی اســت که معموالً کشور های با 
اقتصاد تک محصولی به دام آن می افتند. 
بــر این پایــه، یک بخــش از اقتصاد به 
شدت رشــد می کند )مثل صنعت نفت 
یا ساختمان(، تا آنجا که بقیه بخش های 
اقتصاد )مثل صنعت یا کشــاورزی(، از 
صرفه تولید و صــادرات می افتند و البته 
همزمان، اتفاقاتی رخ می دهد که باید در 

مقاله ای دیگر بررسی شوند.
رشــد افسانه ای درآمد در حول و حوش 
صنعت نفت در ایران در سال های ابتدایی 
دهه 1350، اقتصاد ایــران را به »بیماری 
هلندی« مبتال کرد و جاه طلبی های شــاه 
با پمپاژ »پترو-دالر« به بخش هایی خاص 
از اقتصاد کشور، موجب اوج گیری شدید 
رشد در این بخش ها و واماندگی از رشد 

در بخش های دیگر شد.
بــر خالف تصویر خوش و آب و رنگی 
که برخی رســانه های خارجی از اقتصاد 
ایران در ســال های دهه 1350 به دست 
می دهند، رشــد اقتصــادی در ایران در 
آن دهه، به شــدت نامتوازن بود. »یرواند 
ایرانی-آمریکایی،  تاریخدان  آبراهامیان«، 
در کتاب معروف خود بــا عنوان »ایران 
بین دو انقالب« می نویســد که پیش از 

بروز انقــالب در ســال 135۷، ناظران 
خارجی که به ایران می آمدند، از مشاهده 
حجم ساخت و ساز در شهر های کشور 
در شــگفت بودند و هرجــا را که نگاه 
می کردند، جرثقیل هایی در حال ساخت 
برج ها و پروژه هــای عمرانی می دیدند. 

)نقل به مضمون(
کتاب آبراهامیان، امــا فصلی دارد که در 
آن به »توسعه نامتوازن« پرداخته می شود 
و نویسنده، همین شکل از توسعه را عامل 
اصلی انقالب می داند: توســعه بی اندازه 
ســریع و تمرکزگرایانه اقتصاد شهری و 
بخش صنعــت و بی توجهی همزمان به 
توسعه در روستا ها و نیز جا ماندن توسعه 

فرهنگی از توسعه اقتصادی.
انقالب ایران، اما ظاهراً پاسخی بود به این 
»توسعه نامتوازن« و پیام، گویی شنیده شده 
بود. تاکید انقالبیون بر توسعه روستا ها در 
مقابل توسعه شهر ها و تشکیل نهاد های 
مختلفی همچون »جهاد ســازندگی« و 
به دستور رهبر  »نهضت ســوادآموزی« 
انقالب در ســال های ابتدایــی پیروزی 
آن، نشــانه یک تغییر رویکرد در نگاه به 
توسعه بود که همزمان، پاسخی به »توسعه 

نامتوازن« در رژیم پهلوی هم داشت.
جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی 
مقیم آمریکا در ســال 201۹، در مقاله ای 
که در وب سایت اندیشکده »بروکینگز« 
زبان  به   )Brookings Institution(
انگلیســی منتشر شــده، به این موضوع 
اشــاره می کند که جمهوری اسالمی، در 
توجه به روســتا ها و توسعه بخش های 
مغفول مانده کشور در سیاست توسعه ای 
رژیــم پهلوی، موفق عمل کرده اســت. 
او می نویســد: »پس از انقالب، توسعه 
خدمات اساســی همچون الکتریســیته 
و آب آشــامیدنی، که در دوران پیش از 
انقالب در شــهر ها به امری بدیهی بدل 
شده بود، در نواحی روستایی نیز شتاب 
گرفت. در ســال 2000 میــالدی، این 

خدمات در همه جا در دســترس بودند 
و تســهیالت خانگی همچون ماشــین 
لباسشویی و کولر، به شکلی قابل توجه 
همه گیر شــده بودند. ]این در حالی بود 
که[در دهه 1۹۷0 میالدی، منابع با سرعت 
زیادی به محله های اعیان نشین در شهر ها 
تخصیص پیدا می کردند. به عنوان نمونه، 
در طی ســال های 1۹۷3 تا 1۹۷5، زمانی 
که ایران در پول نقد دســت و پا می زد، 
دسترسی به آب لوله کشی در شهر ها از 
۶5 درصد به 80 درصد افزایش پیدا کرد 
و این در حالی بود که دسترســی به آب 
لوله کشی در نواحی فرودست روستایی، 
تنها با کمتر از یک درصد افزایش، از ۷.۶ 

درصد به 8.5 درصد افزایش پیدا کرد.«
جواد صالحی اصفهانی در جای دیگری 
در همیــن مقاله به »شــاخص توســعه 
انسانی« )HDI( در ایران و ترکیه اشاره 
می کند و می گویــد با وجود جنگ میان 
ایــران و عراق، سیاســت های توســعه 
معطوف به توانمندســازی فقرا، موجب 
شده بود که »شــاخص توسعه انسانی« 
ایران در سال 1۹۹0 از همین شاخص در 
ترکیه باال بزند و تا همین امروز، همچنان 

باالتر بماند.
آرمان »عدالت اجتماعی« چگونه دوباره 

سر برآورد؟
اکنون، امــا وضعیت فرق کرده اســت. 
شاخص های مختلف و همین طور حس 
عمومی شهروندان ایرانی، نشان می دهد 
که آرمان عدالت گستری اجتماعی پس از 
انقالب، که از جمله با مصادره کارخانه ها 
شروع شد و به توسعه بی سابقه »پیرامون« 
در مقابل »مرکز« ختم شــد، خیلی زود 
جای خود را به فسادی سیستماتیک داد 
که کســی نمی توانست حجم آن را باور 
کند. این، نماد تشــکیل طبقه فرادســت 
جدیدی بــود که با آرمان هــای عدالت 

جویانه در تضاد بود.
از خشم ناشــی از حضور فرزندان فالن 
چهره سیاسی در یک مهمانی اقتصادی در 
ترکیه گرفته تا انتقاداتی که به بنگاه داری 
بانک ها و ســاخت پاســاژ ها و مال های 
چندده هزار میلیــارد تومانی ارتباط پیدا 
می کند، ظاهراً پیام روشن است: عدالت 
بسیار  ایرانی ها  برای  اجتماعی، همچنان 
مهم است. عدالت اجتماعی، اما از منظر 
دیگری هم در این ســال ها بار دیگر به 
صدر خواسته ها بازگشته است: حاال که 
شیر نفت بسته شــده و مشکالت عیان 
شــده اند، همین میزان منابع باقی مانده 
هم باید با دقت بیشــتری بــه گروه ها و 
شهروندان فرودست تخصیص پیدا کنند.

مباحثاتی که بر سر بودجه سال 1400 در 
گرفت و نیز مشــابه همین مباحثات در 
مورد بودجه ســال های گذشته )از جمله 
مقایســه بودجه نهاد هایی غیرپاسخگو با 
بودجه عمرانی در فقیرترین اســتان های 
کشــور( نشــان می دهد که اکنون و در 
شــرایطی که ایران و ایرانی هــا در نبود 
مدلی موفق برای توسعه فقیرتر از همیشه 
شده اند، اهمیت توزیع دقیق و سنجیده 
منابع )بخوانید عدالت اجتماعی( بیش از 

همیشه اهمیت پیدا کرده است.

از رژیم شاه تا دولت تدبیر و امید

چه شد که از توسعه باز ماندیم؟

 در پی موافقت مجلس شــورای اسالمی 
با طرح تحقیق و تفحص از خودروســازان با ۹ 
محور، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است 
که هرچند محورهای طرح تحقیق و تفحص از 
شــرکت های خودروسازی به درستی تبیین شده 
اســت و می خواهد چالش هــای بازار و صنعت 
خــودرو را رفع کنــد اما این نکتــه را نیز نباید 
فراموش کرد که ریشه برخی از این چالش ها در 
جایی غیر از خودروسازی است. ضمن اینکه از 
نتایج این طرح همچون طرح های پیشین مجلس، 

نبایست غافل ماند.
به گزارش ایســنا،  نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در نشست علنی سه شنبه هفته گذشته )2 
دی ماه( تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت های 
خودروســازی را بررسی کرده و در نهایت با آن 
موافقت کردند. این تحقیق و تفحص در ۹ محور 
مطرح شده است و یکی از اصلی ترین انتقادات 
متقاضیان خودرو این اســت که » چرا باید بین 
قیمت خودرو در شرکت ها و بازار اینقدر تفاوت 

وجود داشته باشد؟«
در رابطه با ارائه این طرح و تاثیر آن بر صنعت و 
بازار خودرو، حسن کریمی سنجری- کارشناس 

صنعت خودرو - در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: مجلس شــورای اسالمی همچون دوره های 
قبل، طرح تحقیق و تفحص از خودروســازی ها 
را تصویب کرد اما نکته  حائز اهمیت، بی توجهی به 
نتایج این طرح هاست؛ بطوریکه در دوره های قبلی 
کمتر شاهد بوده ایم که نهادهای ذی ربط به نتایح 
تحقیق و تفحص نمایندگان ورود کرده باشــند. 
ضمن اینکه در برخی دوره ها، نتایج و راهکارهای 
ارائه شده این طرح ها نیز چندان به واقعیت نزدیک 

نبوده است.
بیشتر حیات  خودروسازان مورد توجه است تا 

سوددهی آن ها
وی افزود: البته محورهای طرح اخیر مجلس در 
تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی به 
درستی تشخیص داده و تبیین شده است؛ به نحوی 
که پیشنهاد دهنده طرح تالش کرده تا چالش های 
جاری بازار و صنعت خودرو را مدنظر قرار دهد. 
اگرچه که به نظر می رســد ریشــه برخی از این 
چالش ها را نباید صرفا در خودروســازی جست 
وجو کرد. به طور مثال فضای نامساعد اقتصادی 
و حاکمیت دولت بر این شــرکت ها باعث شده 
بیش از آنکه ســودآوری در این شرکت ها دارای 

اهمیت باشد، حیات آن ها مورد نظر سیاست گذار 
خودرویی کشور قرار گیرد.

ایــن کارشــناس تصریح کــرد: در حقیقت این 
شرکت ها بیش از آنکه بر پایه یک استراتژی توسعه 
صنعتی و سودآوری اداره شوند، با فشارهای دولتی 
از جمله تحمیل نرخ گذاری دستوری، به بنگاه هایی 
زیان ده تبدیل شده اند که دولت هر از چندگاهی 
با تزریق نقدینگی، آن ها را از ورطه ورشکستگی 

می رهاند.
توزیع نامناسب خودروها نه تنها از التهاب بازار 

نکاست؛ بلکه بی عدالتی را هم گسترش داد
کریمی سنجری با بیان اینکه محورهای ۹گانه مد 
نظر طرح مجلس را می توان در دو دســته مورد 
توجه قرار داد، تشریح کرد: دسته نخست مسائل 
اخیر این صنعت را مورد توجه قرار داده و بیشتر 
مربوط به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو 
و روش های توزیع غلطی است که نه تنها از التهاب 
بازار خودرو کم نکرده اســت، بلکه بر بی عدالتی 
توزیع خودرو به مصرف کننده واقعی افزوده است.
وی ادامه داد: دســته دوم نیز همان مشــکالت 
ریشــه ای این صنعت در تولید یــک خودرو با 
ویژگی های مطلوب به لحــاظ کیفیت و قیمت 

است که بخشی از آن ریشه در معضالت مدیریت 
دولت بر این شرکت ها از جمله انتصاب مدیران 
کارنابلد سیاسی و عزل نادرست افرادی است که 

سینه سوخته این صنعت هستند.
این کارشــناس صنعت خودرو، یکی از مصادیق 
تصمیم های غلــط در حوزه خودرو در دوره های 
گذشته را تصمیم دولت بر پایین نگه داشتن قیمت 
خــودرو و توزیع آن بر پایه شــیوه قرعه کشــی 
بین مردم خوانــد و گفت: این در حقیقت همان 
تصمیمی است که طرح مجلس به درستی بر آن 
انگشت نهاده اســت. در سال 13۹۶ بیش از یک 
میلیون و 400 هزار خودرو در کشور شماره گذاری 
شد و این در حالی است که با شروع تحریم های 
یک جانبه آمریکا، با توقف تولید در شرکت های 
بخش خصوصی و ممنوعیت واردات، عمال فشار 
تقاضا بر روی دو شرکت بزرگ خودروساز دولتی 

وارد شد.
کریمی سنجری تاکید کرد: در چنین حالتی دولت 
به جای گرفتن تصمیماتی که باعث تعادل بخشیدن 
به دو طرف معادله عرضه و تقاضا شود، با اعمال 
روش غلط قرعه کشــی، عمال باعث شد افرادی 
کــه به خرید خودرو تمایلی نداشــتند، با هدف 

بهره مندی از سود ناشی از اختالف ایجاد شده بین 
قیمت دستوری خودرو در کارخانه و قیمت واقعی 
آن در کف بازار، به صف متقاضیان خودرو اضافه 
شــوند و برای ثبت نام اقدام کننــد. این در حالی 
است فروش بیشتر خودرو به نرخ دستوری نه تنها 
مصرف کننده واقعی خودرو را راضی نکرد، که بر 
عمق زیان شرکت های خودروساز به دلیل فروش 
خودرو زیر بهای تمام شــده نیز افزود. همین امر 
باعث افت توان شرکت های خودروساز در تولید 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین طرح اخیر مجلس را 
می توان طرحی به موقع و دارای محتوای درست 
دانســت؛ به شرطی که سرنوشــت این طرح به 
سرنوشت طرح های گذشته دچار نشود و مجلس 
نیز بی توجه به فشــارهای بیرونی به دنبال ریشه 
یابی و دستیابی به استنتاج درست این طرح باشد.    

نظر یک کارشناس در مورد طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان

خودروسازان داخلی زیان ده شده اند
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»آینه های دردار« یکی از مهم ترین آثار هوشــنگ 
گلشیری اســت. این رمان به شیوه خودنوشت-
 سفرنامه ای روایت می شود. رمانی متفاوت از دیگر 
آثار نویسنده اش که می توانست در میان آثار دیگر او 
جایگاه ویژه ای پیدا کند، اما این گونه نمی شود. این 

رمان گرفتار تبعات ناخواسته ای شده است.
به گزارش شرق، برخی آثار در زمانه خودشان پاسخ 
یا واکنشــی به مسائل دوران هستند، اما با گذشت 
زمــان و دگرگونی های سیاســی و اجتماعی، آن 
مسائل معنای دیگری پیدا می کنند. مثال وطن پرستی 
در هــر دوره ای مصادیقــی دارد. گاه در زمانه ای 
مصادیق این مفاهیم ارزشمند ضدارزش و مفاهیم 
ضدارزش ارزشــمند می شوند و آثاری هستند که 
گرفتار این جابه جایی ارزش ها شده اند. مهاجرت 
یکی از این مصادیق است که در زمان های متفاوت، 
معنــای دیگری پیدا می کند. زمانــی رفتن ارزش 
است و زمانی ماندن و زمانی هم رفتن و هم ماندن 
هیــچ بار معنایی ندارد. »آینه های دردار« هم از این 
قاعده مستثنا نیست. این رمان ارزشمند با تکنیک و 
تصاویر درخشان دچار این تبعات ناخواسته است. 
با ســعید رضوانی درباره رمان »آینه های دردار« به 

گفتگو نشسته ایم که می خوانید.
* »آینه های دردار« اضطراِب نوشتن است؛ نوشتِن 
وقایعی که در ســرعت زمان گم و ناپیدا می شود، 
یا به دســت دیگــران جعل و مخــدوش. تاریخ 
تکه تکه شده ما همچون زندگی ماست، چراکه ما نیز 
تکه تکه شده زیسته ایم. کاتبی با جهانی تکه تکه شده، 
زبانی جز این نخواهد داشــت: »گفت آن مجسمه 
بالزاک در تقاطع مونپارناس- راسپای یادت هست؟ 
خب؟ وقتــی نگاهش کردم دیدم نه به ما که پیش 
پایش ایســتاده بودیم که بــه دور نگاه می کند. به 

پاریس خودش به راستینیاک یا مادام ووکرش.
به همان پانسیون که شــرحش را جزءبه جزء داده 
است. یا اصال گوش می دهد به صدای خش خش 
دامــن دختر های باباگوریو. خب او جایی داشــته 
اســت که آدم هایش را یک جا جمع کند. اما ما نه. 
الاقل من جایی نبوده ام. جای ثابتی هرگز نبوده ام. در 
این ده، دوازده سال ما مثال هر سالی جایی بوده ایم. 
تــا می آمدم با میزم یا جای کتاب ها اخت بشــوم 
مجبور شده ام باز جمعشان کنم و بروم به خانه ای 

جدید. قبلش هم همین طور بوده است.
هر چند سالی در شــهری گذشته. بعد از آن چند 
سال که همســایه بودیم بقیه اش هر سالی در یک 
محله بوده ام. معلم هم که شــدم هر مهر ماه به ده 
تازه ای پرت می شدم. گاهی مجبور بودم کیلومتر ها 
با چرخ بروم تا برســم به ماشــینی کــه به آن ده 
می رفت. خب برای همین همیشه چیز ها تکه تکه 

یادم می آید.
شاید برای همین می نویسم تا جمعشان کنم در عالم 
خیال، در جایی کنار هم مثل دو همسایه قدیمی« 
)صفحه 8۹(. این بخش از رمان نه تن ها به سبک و 
ســیاِق »آینه های دردار« تأکید می کند، بلکه هدفی 
فراتر از آن هم دارد. این سرگردانی و این تکه تکه 
زندگی کردن همان طور که رابطه وثیقی با زندگی 
فردی کاتب دارد، با تاریخ او نیز ربط دارد. او وارث 
تاریخ و بقایای تکه تکه ای است که باید آنان را ثبت 

کند تا واقعیت یا حقیقِت تاریخ از دست نرود.
ســفر کاتب به فرنگ نیز همچون کابوسی از این 
تکه پاره ها شده است که دست از سرش برنمی دارد. 
اگر تاکنون می اندیشــید زندگی خودش به واسطه 
نحوه آن ازهم گسیخته اســت، اینک با آدم ها و با 
جهانــی روبه رو اســت که در حال فروپاشــی و 
اضمحالل اســت. آدم هایی نه بــه معنای آدم های 
معمولی که حیات شــان جزئی از زندگی روزمره 

است و بَری است از شدن، و تاریخی ندارند.
آدم هایی از جنس رخداد های تاریخ با آرمان هایی 
ازدســت رفته، با آدم هایی که نقاب شان فرو افتاده 
و پلیدی شــان به یکباره آشکار شــده است )مانند 
شخصیِت ایمانی(؛ و دیگرانی در حاشیه حوادث 
تاریخی که از تندباد های آن در امان مانده اند )صنم 
بانو(. آدم هایی که در یک چیز مشــترک اند: تاریخ 

آن ها و تاریخ ما در ورشکستگی ما است.
سعید رضوانی: می گویید »آینه های دردار« اضطراِب 
نوشتن است. اعتراف می کنم که نمی توانم قاطعانه 
بگویم »آینه های دردار« چیست. به گمانم گلشیری 
در ایــن اثر، چند پروژه یا خط اصلی را به موازات 
هم دنبال کرده اســت. مهم ترین آن ها شاید تبیین 

نسبت ادبیات با واقعیت باشد.
تومــاس مان در جایی می گوید: »انســان با تخیل 
شاعر و نویسنده نمی شــود، بلکه باید برای خود 
از آنچه هســت چیزی بسازد«. یعنی فرق شاعر و 
نویســنده با دیگر مردم در این نیست که نویسنده 
تخیِل فعال تری دارد، بلکه شاعر و نویسنده کسی 
است که از همین واقعیت که همگان با آن مواجه اند 
ادبیات می سازد. گلشیری هم در »آینه های دردار« 
درهم آمیختگی ادبیات و واقعیت را گوشزد و فراتر 

از آن ملموس می کند.
همچنان که یگانگِی نویســنده واقعی و آثارش را 
نشان می دهد. ادبیات گلشیری، به رغم تنوع سبکِی 
نســبی که در آن می بینیم، کامــال از واقعیت مایه 
گرفته است و در »آینه های دردار« که آشکارا اثری 
اتوبیوگرافیک اســت گویی این واقعیت از داستان 

خارج می شود و سر راه او را می گیرد.
قهرمان داســتان، ابراهیم، معشــوق واقعی دوران 
نوجوانی خود، »صنم بانو«، را سال ها دستمایه خلق 
آثار داستانی کرده و حاال در میان سالی وی صنم بانو 
ناگهان ظهور می کند و دوباره واقعیت می شود. یعنی 
ادبیات و واقعیت آن چنان در یکدیگر جاری اند که 

هر یک می تواند در هیئت دیگری ظهور کند.
همه داســتان هایی که قهرمان »آینه های دردار« در 
جلسات داستان خوانی قرائت می کند و بخش  هایی 
از آن ها را در کتاب می  خوانیم -به استثنای »شرحی 
بر قصیده جملیه« - حدیث نفس اند و ریشــه در 

واقعیت زندگی او دارند.
او جایی، در بحث از گذشــته و در میانه تردید ها 
که کدام رویداد واقعا اتفــاق افتاده و کدام رویداد 
فقط در داستان های وی آمده، به صنم بانو می گوید: 
»واقعیــت برای من، حاال الاقل همان هاســت که 
نوشته ام« )آینه های دردار، هوشنگ گلشیری، نشر 
نیلوفر، چاپ دوم، تهــران 13۷2، ص 34(. باری 
»آینه های دردار«، چنان که من آن را می خوانم، بیش 
از هرچیز نســبت میان ادبیات و واقعیت را وامی-

 کاود.
گلشــیری می گوید این نسبت چنان نزدیک است 
که نویسنده واقعی گاه خود قادر نیست واقعیت را 
از ادبیات بازبشناسد. راوی از ذهن ابراهیم که برای 
نخستین بار به خانه صنم بانو رفته و مشغول مشاهده 
بساط پذیرایی است گزارش می دهد: »کجا خوانده 
بــود که او حتی حاال که همه چیز را دوباره می دید 
یادش نمی آمد؟« )ص 104(. این جمله می گوید که 
آدمی مثل ابراهیم، آدمی مثل گلشیری، دیگر اصال 

نمی تواند واقعیت را از ادبیات تمیز دهد.
آدمی که چنین با ادبیات زیسته و عجین شده، دیگر 
نمی تواند بداند چــه چیز واقعیت بوده و چه چیز 
ادبیات است. در این میان آنچه تبیین نسبت واقعیت 
و ادبیات در »آینه های دردار« را جذاب می کند این 
است که گلشیری، یا همان ابراهیم، گویی خود در 
تکاپو اســت تا این نسبت را بفهمد و ما را در این 

تکاپو همراه خود کرده است.
* چندان مخالفتی با حرف های شما ندارم. اما 
بیایید از منظر دیگری به داستان »آینه های دردار« 
نگاه کنیم. اگر بگوییــم چیزی به نام »واقعیت« 
وجود ندارد چه اتفاقــی می افتد. خیالین کردِن 
واقعیت نه واقعی کردِن خیال. این دست اندازی 
تــا جایی پیش مــی رود که گلشــیری حتی 
شخصیت هایی همچون ساعدی و صادق هدایت 

را نیز شوالیی خیالی به تَن می کند.
اگر فرض را بــر این بگذاریم که ما ســاعدی و 
هدایت را نمی شناسیم، مواجهه ما در رمان با آنان 
چگونه خواهد بود. آنان را نیز یکی از اســامی ای 
خواهیم دید که داســتان را شکل داده اند. واقعیتی 
وجود ندارد. از نظر گلشیری جهان، داستان است. 
جهان، کامال خیال است همچون مردی که پا های 
آماســیده اش را در نهر آبی گذاشته است، با سری 

افکنده به آب زالل خیره شده است که سرچشمه ای 
نامعلوم دارد و سفری نامعلوم در پیش رو. این نهر، 
ایــن باریکه آب یــا رود، همان تاریخ اســت که 

می گذرد و ما اکنوِن خود را پیش رو داریم.
اینکه سرمنشــأ این اکنون کجاست، هر چه تالش 
می کنیم از فهم ما خارج اســت و آینده اش را نیز 
که نامعلوم است و به کجا می ریزد، فهم نمی کنیم. 
به نظرم در تمام داستان، واقعیت معنایش را در دل 
خیاِل داستانی از دست می دهد و بعد از استحاله در 
خیال، دوباره واقعیت پیدا می کند. این بار این واقعیت 
از صافی خیال گذشته است که جلوی چشم ما َقد 
علم می کند. »آینه های دردار« درهم آمیزی خیال و 

واقعیت نیست.
جــدال بین خیــال و واقعیت اســت. جدال بین 
گلشــیرِی نویســنده با واقعیت. واقعیت ها از نظر 
او چیز هایی هســتند که قابلیِت ردشدن از صافی 
خیــال را دارند: »اما گاهی نوشــتن یک داســتان 
شکل دادن به یک کابوس فردی است. تالشی است 
برای به یــادآوردن و حتی تثبیت خوابی که یادمان 
رفته و گاهی با همین کار ها ممکن اســت بتوانیم 
کابوس های جمعی مان را نیز نشان بدهیم تا شاید 
باطل الســحر آن ته مانده بدویت مان بشود. مگر نه 
اینکه تا چیزی را به عینه نبینیم نمی توانیم بر آن غلبه 
کنیم. داســتان نویس هم گاهی ارواح خبیثه مان را 
احضار می کند و تجسد می بخشد و می گوید حاال 
دیگر خود دانید. این شما و این اجنه تان« )ص 14(.
اینجاســت که گلشــیری بــا دســت اندازی به 
خواب هایمان، به کابوس هایمان، می خواهد آن ها 
را جمعی کنــد و به واقعیت بــدل کند. واقعیت 
چیزی اســت که از صافِی خیال رد شــده باشد. 
فراموش نکنیم که سبک و سیاق داستان به شیوه ای 
سفرنامه ای است. ســفرنامه ای که با من نوشت یا 
خودنوشت در هم آمیخته شده است. جلو برویم 

ببینیم چه می شود.
ســعید رضوانی: نمی توان گلشــیری را متهم کرد 
به اینکه واقعیت را از میان برداشــته، آن را خیالی 
کرده یا معنای آن را از آن گرفته اســت. ایرادی که 
شما می گیرید مبتنی بر دو فرض است. یکی اینکه 
واقعیت را کامال می شناسیم و می توانیم مرز های آن 
را با ادبیات تعیین کنیم و دیگر اینکه ادبیات خیاِل 
محض اســت و کامال جدا از واقعیت. به نظرم هر 
دو فرض محل تردید اســت. در مورد فرض اول، 
کافی است از خود بپرسیم همان ساعدی و هدایت 
که شما از آن ها یاد کردید، مگر ما چقدر با واقعیت 

آن ها آشناییم؟
تصویری که از آن ها در ذهــن داریم تا چه اندازه 
برساخته واقعیت است و تا چه میزان حاصل آشنایی 
بــا آن ها در جهان ادبیات؟ در مورد فرض دوم هم 
الزم نیست راه دور برویم. همین »آینه های دردار« 
آیا همه اش خیال است؟ خود شما در حین خواندن 
رمان آیا بار ها از خود نپرســیده اید کدام بخش ها 
واقعیت است و کدام بخش ها خیالی است؟ دیگر 
اینکه من نگفتم »آینه های دردار« درهم آمیزی خیال 

و واقعیت است.
گفتم گلشیری می کوشد رابطه ادبیات و واقعیت را 
نشــان دهد. او این دو را درهم نمی آمیزد؛ این دو 
درهم آمیخته هستند. گلشیری فقط درهم آمیختگی 
را آشکار می کند. گلشیری نویسنده ای بود که درباره 

ادبیات، درباره نوشــتن، زیاد می اندیشید و حاصل 
این اندیشــیدن را تا حدودی در »آینه های دردار« 

بازتاب داده است.
اینکه نوشــتن چیســت و نویســنده چه می کند، 
ســال های سال دغدغه ذهن گلشــیری بوده و در 
»آینه های دردار« هم این پرســش مطرح اســت. 
مثال ابراهیم در نشست داســتان خوانی می گوید: 
»گاهی آدم نمی دانــد بعضی چیز ها به کجا یا کی 
تعلق دارد، می نویسیم تا یادمان بیاید و گاهی تا آن 
پاره به یادآمده را متحقق کنیم برایش زمان و مکان 
می تراشــیم. گاهی هم چیزی را مثل وصله ای بر 
پارچه ای می دوزیم تا آن تکه عریان شده را بپوشانیم، 
اما بعد می فهمیم آن عریانی همچنان هست« )ص 
۹(. یا از همســر ابراهیم نقل می شود: »به خاطر آن 

گلدان هم شده باید بنویسی« )ص ۹۶(.
از قضا، برخالف نظر شــما که معتقدید گلشیری 
در »آینه های دردار« واقعیــت را از میان برمی دارد 
و معنایــش را از بین می برد، او در این اثر بیشــتر 
بر نوشــتن برای حفظ واقعیت تأکید کرده است. 
این کارکردِ ادبیات را یادآور شده که از اضمحالِل 

واقعیت جلوگیری می کند.
ابراهیم می نویســد تا جهــان را مثل عکس ثابت 
نگه دارد. او درباره دوســتان قدیمی اش که دیگر 
جمعشان از هم پاشیده می گوید: »حاال دیگر هیچ 
طوری نمی شود جمعشان کرد، مگر بنویسمشان، 
همان طور که آن روز هــا بودند« )ص 10۶(. یا در 
باب انگیزه ابراهیم در نوشتن از صنم بانو می خوانیم: 
»می نوشــت تا نگذارد به پرده غیــب برود« )ص 
13۷(. این کارکردِ نوشتن در سرزمینی که به اعتقاد 
گلشیری پیوستگی تاریخی ندارد، اهمیت ویژه پیدا 

می کند.
گلشیری در »آینه های دردار« از کارکرد های دیگر 
نوشــتن هم گفته. مثال از اینکه با نوشتن می توان 
بر محدودیت زندگی انســانی غلبــه کرد، بر این 
امر محتوم که هر انســانی به صرف اینکه تنها یک 
زندگی دارد و به یک راه مــی رود از هزاران هزار 

امکان در این جهان محروم می شود.
ابراهیم درباره نویســندگی خود و در مقام مقایسه 
آن با هنر معّرق می گوید: »در معّرق هر جزء فقط 
قسمتی اســت از کل؛ برای من هر بخش، روایت 
دیگری اســت از همه آنچه باید باشد«؛ و در ادامه 
توضیح می دهد: »من از شکستگی شروع کرده ام، 
از شکســت، از همین ضرورت که ما هربار جایی 
هستیم که جایی دیگر نیســت« )ص 143(. باری 
تأمالت درباب اینکه نوشــتن چیست و نویسنده 
چه می کند در »آینه های دردار« زیاد است، اما وجه 
غالب تأکید بر همان کارکرد نوشتن است که پیش تر 
اشاره کردم، یعنی بر اینکه نوشتن واقعیت را حفظ 
می کند؛ نمی گذارد واقعیت به کام نیستی فرو برود.

* اگر بحث های شــما را مستقل از روایِت من 
از »آینه های دردار« بخوانیم، سخنانی قابل تأمل 
است، اما اگر بحث شما در پاسخ به حرف های 
من باشد به نظرم برداشت صحیحی از حرف های 
من نکرده ایــد. هرگز بر این بــاور نبوده ام که 
گلشیری می خواهد واقعیت را از میان بردارد. اگر 
به بحث اولم رجوع کنید، آنجا گفته ام »آینه های 
دردار« اضطراب نوشــتن است. اضطراب ثبت 
لحظه هایی از واقعیت و حقیقت تا از گزند ایّام 

در امان بمانند.
گلشیری را حتی همچون کاتبی فرض گرفته ام که 
اضطراِب روایت و ثبت حقیقت و واقعیت را دارد، 
با این حال او می داند هر نســلی به سبک و سیاق 
خود می زید و می اندیشــد: »سوار تاکسی که شدم 
مینا ســرش را جلو آورد و به زمزمه گفت: چطور 
است بروم خانه و بیندازمش توی یک طشت مسی 
و چند دست بشــویمش تا پاک پاک بشود و فردا 
صبح بپوشــم و بروم سر کار؟ این هم یک راهش 
است، ولی می شود نشان هیچ کس هم نداد. هر نسل 
یا هر آدم چوق های خودش را دارد که الزم نیست 

به ارث بگذارد« )ص 83(.
ببینید گلشــیری حتــی از کاتبی خــود، یا گیرم 
رســالِت خودش، برداشــِت واقع بینانــه ای دارد. 
پس او نه درصدد از میان برداشــتن واقعیت است 
و نــه می خواهد نســبت واقعیت و خیــال را در 
داستان نویســی عیان کند. بی تردید هر نویسنده ای 
از نســبت خیال و واقعیت در داستان آگاه است، 
همان طور که شما به درستی اشاره کردید. اما مسئله 
من این اســت که در »آینه هــای دردار« واقعیت و 

خیال در جدال با یکدیگرند.
مــن از واقعیت هایی حــرف زدم که قابلیت آن را 
دارند که فراتــر از زندگی روزمره قادرند تاریخی 
بشوند و در ذهِن نویسنده از صافی خیال بگذرند و 
تبدیل به واقعیتی ماندگار بشوند، چیزی شبیه فوالد 
آبدیده. بردن واقعیت در تنور خیال، ترفندی است 
که گلشــیری آن را به کار می بنــدد تا هر آنچه را 
که اجزای سازنده روزمرگی است در کوره خیالی 

بزداید.
* آنچــه از این کوره بیــرون می آید ارزش 
ماندگاری دارد؛ ادبیات است، هنر است، خیال 
است، واقعیت است، هرچه می خواهد باشد و 
هرچه می خواهید اسمش را بگذارید. این آن 
چیزی اســت که من به آن اشاره کردم. البته 
بدم نمی آید برای اینکه خوانندگان ِشمایی از 
فضای داستان در ذهن داشته باشند، به فضای 
داستان برگردیم و درباره داستان هم صحبت 

کنیم.
باشــد، موافقم که درباره داستان صحبت کنیم. من 
از پیرنگ آغاز می کنم. نویســنده ای به نام ابراهیم 
به یک ســفر ادبی یا کاری در اروپا می رود که در 
آن در چند شــهر اروپایی داستان خوانی می کند و 
با خواهرزاده اش و برخی از دوســتان قدیمی خود 
دیدار می کند. در برلین یادداشتی از یکی از حاضران 
در نشست داســتان خوانی به دستش می رسد که 
ظاهرا از دوست یا آشنایی قدیمی است. نویسنده 
یادداشــت ابراهیم را دعوت به گفت وگوی تلفنی 

می کند، اما بعد حاضر نمی شود با او صحبت کند.
بعد در شــهر های دیگر یادداشت های دیگری به 
دســت ابراهیم می رسد و ناشناس در نهایت به او 
وعده گفتگو در پاریس می دهد. ابراهیم در پاریس 
با ناشناس که معلوم می شود صنم بانو، عشق دوران 
نوجوانی او است تلفنی گفتگو می کند، دیدار می-
 کند و شبی را هم در خانه او می گذراند. زن سعی 
می کند ابراهیم را به ماندن در پاریس و زندگی کردن 
با او ترغیب کند، اما موفق نمی شود. داستان از منظِر 
زمانِی بعد از ســفر، یعنی وقتی که ابراهیم به ایران 
برگشــته، روایت می شــود. وقایعی که در داستان 

نقل می شود مربوط به سه زمان متفاوت است که 
گلشــیری آن ها را ماهرانه کنار هم قرار داده: یکی 
همین زمان بعد از سفر، دوم زمان حین سفر و سوم 
گذشته های دور، مثال روزهای نوجوانی و جوانی 

ابراهیم.
پیش تر هم گفتم که داســتان اتوبیوگرافیک است. 
این البته بدان معنا نیست که هر چه در این داستان 
می خوانیم یک به یک از زندگی گلشیری نقل شده 
اســت، بلکه مقصود آن است که زندگی گلشیری 
دستمایه خلِق داستان شده. در مورد اتوبیوگرافی یا 
آثار اتوبیوگرافیک، از زوزگار قدیم بحث صداقت 
این آثار یا تردید در صداقت آن ها مطرح بوده است.
َهینریش َهینه گفته بود محال اســت کسی بتواند 
درباره خود حقیقت محض را بگوید و حتی درباره 
کتاب مشــهور »اعترافاِت« ژان ژاک روســو گفته 
بود روســو نیز حقیقت را نگفته، بلکه رویکردی 
برعکس شــیوه معمول زندگی نامه نویسان اتخاذ 
کرده، رویکردی که ظاهرا صداقت محض است، 
اما درواقع افراط در نفی و انکار خود است. به گفته 
َهینه این نیز نوعی خودپسندی است و نوعی دیگر 

از کتمان حقیقت.
گلشــیری از چنین بحث هایی مطلع بوده و ظاهرا 
نظر به همین بحث ها در »آینه های دردار« تمهیداتی 
اندیشیده. نخست اینکه خود را به کسوت دیگری 
درآورده و نــام دیگــری بر خود نهــاده. ثانیا، در 
»آینه های دردار«، همان دیگری یا ابراهیم نیز خود 

سخن نمی گوید.
گلشــیری از راوی سوم شــخص استفاده کرده تا 
از ایــن طریق هم خودش تا حــد ممکن از خود 
و زندگی خود فاصله بگیرد و گزارشــی عینی تر 
ارائــه کند، هم به خواننده این احســاس را بدهد 
که با گزارشی بی طرفانه روبه رو است. به این نکته 
هم در ضمن اشــاره کنم که گلشــیری آنچه را از 
 Free( ذهن ابراهیم می گذرد به شــیوه نقل آزاد
indirect speech( گزارش می کند و در این 
شیوه چنان استاد است که بعید می دانم نمونه ای بهتر 
و پاکیزه تر از کار او در ادبیات مدرن ما یافت شود.

* »در نور کمرنگ آسانسور نگاهش کرد. پشت 
مژه های بلند، هنوز بلند، دو مردمک سیاه، غوطه ور 
در نم اشک نگاهش می کرد. قطره ای درشت بر 
گودنای پره بینی اش نشسته بود تا باز دست به 
ناخواست دراز نشود از مینا گفت. گفته بود: من 
حاال روی زمینم، با همین عیب و حسن هایی که 
هست می سازم. بعد وقتی به خیابان رسیدند و با 
هم می رفتند در هوایی بوی نم می داد و بازتاب 
نور چراغ های سر تیر ها در کف آبی بر پیاده رو ها 
یا کف خیابان می دید. جا های خالی داستانش را 

پر می کرد.
گفت من البته اول شــیفته آن مو های سیاه و شالل 
مینا شــدم، اما راستش بیشــتر آن نقص کوچک 
شکستگی دندانش پایبندم کرد. گوشه دندان نیشش 
شکسته بود که خنده هایش را شیرین می کرد. انگار 
که آدم عمری به هوای آبی ســرد و عمیق و البته 
زالل بدود بعد برسد به مظهر قناتی که فقط باریکه 
آبی داشته باشــد، جاری و سرد. خب همیشه آدم 
می داند که جا های دیگری هم هست، ولی می ماند« 

)ص 123- 124(.
گلشیری در جدال بین واقعیت و خیال، وقتی پای 
وصف صنم بانو یا مینا به میان می آید، باز برمی گردد 
به همان شیوه و رویکرد و نگاه های سنتی به زن. با 
توصیف های مکرر از زن، توصیف های مالل آوری 
که اثرگذاری ویژه ای ندارند و اغراق آمیزند. آنجا که 
پای ابراهیم در میان است و صنم بانو، باز همان مرد 

ایرانی سر برمی آورد.
ســتایش های اغراق آمیز از زن کــه پیش از آنکه 
ستایش از زن باشــد، ستایشی غیرمستقیم از یک 
مرد و احساسش اســت. مردی روشنفکر که قادر 
اســت زیبایی ها را ستایش کند و زن ها را مرعوب 
و مفتون خویش ســازد. ستایش هایی که زن را از 
واقعیت وجودی خودش منفک و باز ناخواسته آن 
را اســطوره ای می کند؛ اسطوره ای در میان آدم های 
واقعی. نویسندگان نسل گلشیری نتوانستند از زن 

عبور کنند. از عشق عبور کنند.
اگرچه گلشــیری به رویکرد هدایت و ساعدی به 
زن انتقاد دارد، امــا خود او نیز قدمی فراتر از آنان 
نمی گذارد. همان شیفتگی به زن و ستایش و وصف 
او در زمان و جغرافیایی دیگر و با زبانی دیگر تکرار 
می شود. باید اعتراف کنم دیدار ابراهیم و صنم بانو 
و ســاعتی را که آن ها با هم می گذرانند، به سختی 
خواندم. توصیف ها و ســتایش هایی که ابراهیم از 

صنم بانو می کند بسیار اغراق آمیز و مالل آور است.
گلشــیری تالش می کند پای زن واقعی یعنی زن 
به مثابه زن، آدمی همچون آدم های دیگر را به داستان 
باز کند، اما نمی تواند باز مسئله خودش را حل کند، 
اسیر ساختار های ذهنی خودش است و باز در دامی 

می افتد که قرار بود از آن بگریزد.

روایتی از کتاب آینه های دردار نوشته هوشنگ گلشیری

تاریخ ورشکستگی ما

به سود شماستتبلیغات در 
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فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان:

برنامه های گرامیداشت سالگرد شهید سلیمانی 
در زنجان برگزار می شود

 فرمانده ســپاه انصارالمهدی)عج( استان 
زنجان با تشــریح برنامه های پیش بینی شــده در 
نخستین ســالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: 
ایــن برنامه ها با رعایت پروتکل های بهداشــتی 

برگزار می شود.
به گزارش زنگان امروز، سردار جهانبخش کرمی 
در نشست ستاد بزرگداشت اولین سالگرد شهادت 
ســردار سپهبد حاج قاسم ســلیمانی ،جنگ های 
احزاب، عاشورا و دفاع مقدس را 3 جنگ بزرگ 
و سرنوشت ساز در طول تاریخ اسالم بیان کرد و 
اظهار داشت: در تمام این جنگ ها جبهه استکبار 
در یک طرف و رزمندگان اسالم به تنهایی در یک 

طرف بوده اند.
 وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی هشــت ساله 
جبهه اســتکبار در یک طرف و نظام اســالمی و 
ملت ایران در یک طرف قرار داشــتند، گفت: با 
رهبری امام خمینی)ره(و ایثــار ملت ایران پوزه 

دشمنان به خاک مالیده شد.
فرمانده سپاه انصارالمهدی)عجل اله تعالی فرجه 
الشریف( با بیان اینکه انقالب اسالمی به رهبری 
امــام خمینی)ره( با مجاهدت ملت ایران در برابر 
استکبار ایستادند و دشمن را وادار به عقب نشینی 
کردند، گفت: پس از دفاع مقدس، جبهه داعش و 
اَمثال آن بر علیه مســلمانان مظلوم در منطقه آغاز 
شد که با شعار »اله اکبر« به جنگ »اله اکبر« آمدند.
وی با اشــاره به اینکه داعش اهداف شوم آمریکا 
و رژیم صهیونیستی را دنبال می کردند، خاطرنشان 
کرد: این گروه های تکفیری با مجاهدت شــهید 
ســلیمانی و با هدایت های رهبــر معظم انقالب 

اسالمی از بین رفتند. 
این مقام مسوول به برنامه های پیش بینی شده در 
دهه بصیرت و روزهای فاطمیه اشاره کرد و گفت: 
این برنامه ها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 

پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.
بــه گفته ســردار کرمــی، برگزاری جلســات 
ســتادی در سپاه اســتان و شهرســتان ها، ابالغ 
دستورالعمل های مربوط به رده های مختلف بسیج 

و سپاه، فضاســازی تبلیغی محیطی، برنامه ریزی 
برای طراحی دیوارنــگاره در مکان های پرآمد و 
شد شــهری، هماهنگی با اصحاب رسانه جهت 
انعکاس مناسب برنامه ها، هماهنگی با سازمان های 

مردم نهاد جهت برنامه ریزی و اقدامات فرهنگی، 
چاپ پوستر و بروشور وصیت نامه شهید سلیمانی 
جهت توزیع در ادارات و برگزاری یادواره شهدا 
و نصب تصاویر و پوســتر شهید سلیمانی توسط 

اتحادیه هــا و اصناف از جملــه اقدامات قبل از 
آغاز هفته گرامیداشــت ســالگرد شهادت شهید 
سلیمانی است. وی ادامه داد: انعکاس برنامه های 
مهم و مصاحبه ها در رســانه ها و فضای مجازی، 

برگزاری آیین گرامیداشت با حضور حداکثر 30 
نفر و پخش زنده آیین، هماهنگی جهت ویزیت 
رایگان در درمانگاه های ســپاه و بسیج، حرکت 
موتورســواران در کمربندی شمالی شهر زنجان، 
برگزاری همایش با حضور مادران شهدا و تجلیل 
از ســربازان نمونه نیز بخشی از برنامه ها در طول 

هفته گرامیداشت خواهد بود.
ســردار کرمی در پایان یادآور شد: در نشست ای 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، فرمانده 
سپاه ثاراله کرمان با قدردانی از تمام مردم شریف 
ایــران گفتند کــه جهت جلوگیری از شــیوع و 
گسترش ویروس کرونا و همچنین حفظ سالمتی 
هموطنان، هیچ کاروانی در سالگرد شهادت شهید 
سلیمانی به ســمت کرمان حرکت نکند و مردم 
کرمان به نیابت از تمام مردم ایران به زیارت مزار 
این شهید رفته و دعاگوی هموطنان خواهند بود.

حجت االســالم حسن بیگدلی، مســوول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی)عج( 
اســتان زنجان نیــز گفت: نامگــذاری آزادراه 
زنجــان- تبریز به نام شــهید ســلیمانی، بیان 
از وصیت نامه شــهید ســلیمانی در  فرازهایی 
ابتدای جلسات رسمی در طول یک ماه، افزایش 
تعداد جوایز برندگان مســابقه کتابخوانی، نذر 
خون کارکنان ادارات و تقدیر از کادر بهداشت 
و درمان با حضور در بیمارســتان ها و با اهدای 
نماد و تصویر ســردار ســلیمانی، پیشنهاداتی 
اســت که می تواند در این هفته انجام شده و به 

برنامه ها افزوده شود.
وی اظهار داشــت: باید به سمت محتوای شهید 
سلیمانی در ابعاد جریان شناسی، دشمن شناسی و 
خودشناسی حرکت کنیم و بدانیم که دشمن چه 
هدفی را دنبال می کنــد و ما چه باید در برابر آن 

بکنیم.

 نهم دی1388 و حماسه تاریخی حضور 
مردم، سیزدهم وشــانزدهم دی13۹8 مصادف 
با شهادت و تشــییع هفت میلیون نفری شهید 
حاج قاسم ســلیمانی و 18 دی ماه 13۹8 روز 
انتقام ســپاه پاسداران و حمله موشکی به پایگاه 

آمریکایی عین االسد.
به گــزارش زنگان امــروز، به همیــن منظور 
معاونت سیما در قالب مستند گزارشی» بصیرت 
حماسه سی« در دو قســمت40دقیقه ای، ابعاد 
مختلف حضور عاشــورایی مردم حماسه ساز 
و والیتمدار ایران اســالمی در راهپیمایی ۹ دی 
ماه  را بررسی خواهد کرد.این برنامه پس از خبر 
ساعت20روزهای هشتم و نهم دی ماه از شبکه 

اشراق پخش می شود.
پخش سیما هم با اختصاص دو فیلم سینمایی، 
کلیپ و ســرود، بیانات رهبری و مســتندهای 

تامینی به استقبال یوم اله نهم دی می رود.
همزمان با اولین سالگرد شهادت مظلومانه سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی با پخش مستند »سردار دلها«،  
که مجموعه گفت  وگو و مصاحبه با همرزمان و 
نزدیکان سردار سلیمانی است، ابعاد شخصیتی 
این شــهید بزرگوار از جملــه روحیه جهادی، 
استکبارســتیزی، ایثار و شهادت و والیتمداری 

ایشان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
»خط شکن« عنوان دیگر مستند گزارشی است 
که به بررســی ابعاد  نظامی و روش فرماندهی 

حاج قاسم سلیمانی در مواجهه با دشمنان حریم 
والیت و امامت در ســرحدات اســالمی بویژه 

سوریه و عراق می پردازد.
دیگر برنامه های روتین و تولیدی در کنار برنامه 
ریزی پخش شبکه اشراق از ابتدای دیماه تا روز 
شهادت حاج قاسم و یاران شهیدش به فراخور 
موضوع و نوع برنامه به این مناســبت خواهند 
پرداخت کــه از آنجمله میتوان به مســتندهای 
عکس یــادگاری، روز وصــل، روایت احمد، 

سردار وحدت، سرود سرو و ژنرال اشاره کرد.
معاونت صدای مرکز زنجان بمنظور گرامیداشت 
مناســبت های یادشده ویژه برنامه هایی را آماده 

پخش نموده است.
»بصیرت نغمه ســی« عنوان برنامه ترکیبی است 
که بمناســبت حماســه نهم دیماه1388 بمدت 
شــصت دقیقه با حضور صاحبنظران و تشکل 
های دانشــجویی، ابعاد مختلف این حماســه 
تاریخی را مورد بررســی قرار می دهد، از دیگر 
آیتم های این برنامه می توان به گزارش مردمی؛ 
گزیده بیانات رهبری و سرود اشاره کرد.بصیرت 
نغمه ســی به تهیه کنندگی سیده زهرا موسوی 
و گویندگی فیاض حاجیلو، از ســاعت ۹ صبح 
روز سه شنبه نهم دیماه بمدت یکساعت میهمان 

شنوندگان خواهد بود.
»سردار دلها« عنوان برنامه ای است که بمناسبت 
اولین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 

همرزمان شهیدش از صدای مرکز زنجان پخش 
خواهد شــد. این ویژه برنامه بــه تبیین زندگی 
مبارزاتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابعاد 
شخصیتی وی می پردازد.سردار دلها از ساعت۹ 
صبح روز شنبه13 دیماه بمدت یکساعت همراه 
با عاشــقان آن شهید به عرش سفر کرده خواهد 

بود.
»ژنرال پیروز« عنوان مستندی10دقیقه ای درباره 
شــخصیت کم نظیر نظامی و سیاســی شــهید 
سلیمانی می باشد.این مســتند به تهیه کنندگی 
ابراهیم خداد تختی و گویندگی فرید خطیبی نژاد 
در روزهای منتهی به شــهادت سردار سلیمانی 

بصورت میان برنامه ای پخش خواهد شد.
» من سرباز قاسم سلیمانی « عنوان دیگر مستند 
کوتاهی در باره ســجایای اخالقی و زندگینامه  
حاج قاسم سلیمانی است که در تایم 10 دقیقه ای 
به تهیه کنندگی سیده زهرا موسوی و گویندگی 
فیاض حاجیلو آماده شده و در روزهای شهادت 
آن شــهید عزیز بصورت میان برنامه ای بروی 

آنتن خواهد رفت.
پخش صدا هم با آیتم هایی مانند ســی شب با 
ســردار، مســتند تامینی، کالم رهبری و آنونس 
یادواره شهید سلیمانی همراه شنوندگان خواهد 

بود.
معاونــت اطالعــات و اخبــار مرکــز هــم با 
تولید10گــزارش خبری و رویدادی و پخش در 

محــدوده زمانی ۹ تا 1۹ دیماه به اســتقبال این 
مناسبتها خواهد رفت.

تولیدی  گــزارش  انقــالب،  گــزارش خیابان 
فرزندان  ای  مســتند40دقیقه  بصیــرت،  میدان 
و  وارجمندفــر(  حمزه)ســردارمحمداوصانلو 
گزارش تولیــدی از فرماندهان ارشــد زنجانی 
شــمالغرب از دیگر برنامه های معاونت خبر در 

این روزها است.
معاونت فضای مجازی مرکز هم باتولید قطعات 
کوتاه 3 دقیقه ای با موضوع بصیرت، راه اندازی 
فراخوان ایده ها، پیشــنهادات و ابتکارات مردمی 
پیرامون یوم اله نهم دی، نامگذاری فاصله بین ۹ 
دی تا 22 بهمن به عنوان »چله انقالب« و استفاده 
از این ظرفیت، تولید مســتند آرشیوی کوتاه در 
باره رخــداد 8 دی در زنجان)یک روز قبل از ۹ 
دی(، مستند کوتاه درباره تحلیل قیام الهی سیاسی 
مردم در بیعت بــا ولی زمان، تولید اینفوگرافیک 
راجع به کلیدواژه ها و سخنان رهبر فرزانه انقالب 
پیرامون ۹ دی، تولید پوســتر با تاکید بر مردمی 
بودن، فراجناحی بودن و انعکاس جهانی برجسته 
حماسه ۹ دی، بارگذاری تمام فایلهای مرتبط با ۹ 
دی و سردار سلیمانی در بسترهای انتشار فضای 
مجازی مرکــز، ایجاد صفحه ویژه »چله انقالب« 
و بارگــذاری تولیدات از ۹ دی تــا 22 بهمن با 
محوریت سردار سلیمانی و ۹ دی همراه مخاطبان 

فضای مجازی خواهد بود.

ویژه برنامه های  صدا و سیمای مرکز زنجان در دی ماه پرخاطره

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327008000300 مورخه 99/7/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهناز رحیمی فرزند داود به شماره شناسنامه 553 کد ملی 5899338415 صادره از 
سلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4612 فرعی از 2194 فرعی از 431 فرعی از 64 اصلی به مساحت 103/94 واقع در سلطانیه خریداری از مالکیت خود 
متقاضی خانم بهناز رحیمی فرزند داود محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/8
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کادستری شش دانگ یک باب خانه به پالک 3454 فرعی 41 اصلی بخش 7 زنجان به شماره چاپی  015966 به شماره دفتر امالک متمم 23 
صفحه 366 شماره ثبت 2059 به نشانی: زیباشهر فاز دو شیرازی یک شرقی قطعه 352 به نام رشید نبی لو صادر و تسلیم گردیده است و برابر اسناد رهنی 
به شــماره های 355621 و 355622 و 35623 مورخه 85/6/15 به مدت 360 ماه در رهن بانک ملی قرار گرفت ســپس مالک با ارایه دو برگ استشهادیه 
مصدق، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره 1 ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت 

المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )سندذمه( پرونده اجرائی کالسه 9۷۰1۰55

به موجب پرونده اجرائی كالسه فوق يک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان پالک ثبتی 5299/7539 اصلی بخش يک زنجان )به نشانی زنجان- كوی الهيه- خيابان جميل- خيابان جامی- 
كوچه جامی يكم شرقی- قطعه 2882( كه بنام آقای مسعود بيات ثبت و صادر شده است برابر نامه شماره 139805827085000250 اداره اجرای اسناد رسمی زنجان بازداشت گرديده است حدود و 
به مساحت 140 مترمربع، مشخصات: شماالً پی است بطول 7 متر به خيابان شرقاً بطول 20 متر پی به پی به شماره 7540 فرعی جنوباً پی به پی بطول 7 متر به شماره 7510 فرعی غرباً بطول 20 
متر پی به پی بطول 20 متر به شماره 7538 فرعی كه طبق نظر كارشناس رسمی يک دانگ به مبلغ 1/792/000/000 ريال )يک ميليارد و هفتصد و نود و دو ميليون ريال( ارزيابی شده و برابر نظر 
كارشناس رسمی دادگستری اعيانی ملک به مساحت 120 مترمربع در دو طبقه )همكف و اول( كه طبقه همكف به مساحت 91 مترمربع در دو بخش كه بخش اول پاركينگ به مساحت 16 مترمربع 
و بخش دوم به مساحت 75 مترمربع و طبقه اول به مساحت 29 مترمربع مجموعاً بصورت يک واحد مسكونی با سرويس كامل و با سيستم سازه ای ديوار باربر می باشد، آشپزخانه و حمام و سرويس 
بهداشتی با كف سازی سراميک ديوارها كاشيكاری تا زير سقف كف سازی هال و اتاق ها اندود گچ و سيمان و ديوارهای هال تا يک متر سراميک و الباقی از جمله ديوار اتاقهای خواب اندود گچ و سقف تا 
حدودی گچ بری و دارای دور المپ، راه پله سنگ و دارای نرده فلزی، درب و پنجره های بيرونی فوالدی، درب داخلی از نوع چوبی، نمای كل ساختمان و حياط سنگ چينی كف سازی حياط موزائيک 
ايرانی، پاركينگ با كف سازی موزائيک و ديوارها تا يک و نيم متر سنگ و الباقی اندود گچ و ملک دارای امتياز انشعاب آب و برق و گاز می باشد. ششدانگ به مبلغ 10/752/000/000 ريال ارزيابی 
گرديده و يک دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 99/10/17 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان- خيابان صفا- كوچه گنج خانلو از طريق مزايده 
به فروش می رسد. مزايده يک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 5299/7539 اصلی بخش يک زنجان از مبلغ 1/792/000/000 ريال )يک ميليارد و هفتصد و نود و دو ميليون ريال( شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز 
بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد )ضمناً متذكر می گردد: شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسی طی يک 
فقره چک تضمينی با شناسه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با حضور خريدار با نماينده قانونی او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب ثبت توديع نمايد و در صورتی كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز 
خواهد شد و در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد.( ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد مورد مزايده برابر اعالم بستانكار طی وارده 85009524-99/7/15 فاقد پوشش بيمه ای می باشد. 
تاريخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 99/10/8

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان- مینا تقیلو 
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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ای هک هب خشم کرده ای ، قصد دل من ، این مکن
سنگ مزن رب آینه ، آینه مشکن ، این مکن

جام و گل است نوبتی ، جان و دل است نوبتی
جام مشکن هک نـَبَود این جام شکستن ، این مکن

ای شده از تو باغ دل ، رغق شکوهف اه ، مرو !
گلشن من بدل مکن باز هب گلخن ، این مکن

ات هب شتاب می دوی ، عمر منی هک می روی ،
از کفم و منت شده ، دست هب دامن ، این مکن

موسی من ، مرا هب آب از هچ می افکنی چنین ؟
نیل کجا و ، وعده ی وادی ایمن ؟ این مکن

بال رپیدنم اگر هدهی نمی دهی دگر ،
می شکنی زمن چرا پای دویدن ؟ این مکن

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی ۴817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33۴6۴662-33۴6963۴-02۴شماره تلگرام : 09191۴368۴6 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0813۴586731

چهارسو

 جانشــین قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع( 
شمالغرب گفت: تکفیری ها بعد از ورود نیروهای 
قــرارگاه حمزه به اربیل مجبور به عقب نشــینی 

شدند.
به گزارش زنگان امروز  سردار مجید ارجمندفر 
جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( شمالغرب 
به مناســبت نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی  با خبرنگار موج رسا/زنجان گفتگو کرد. 
این سردار پرافتخار اسالم در باره جنگ سوریه، 
نوع فرماندهی حاج قاسم، ویژگی های شخصیتی 
این شــهید و نقش فرماندهان زنجانی در سوریه 
ناگفته های شنیدنی و خواندنی را بیان کرده  که در 

موج رسا منتشر خواهد شد.
بخــش کوتاهی از این گفت وگــو را در زیر 

می خوانید:
ســردار ارجمندفر در بخشی از این گفت وگو با 
اشــاره به اینکه حاج قاسم سلیمانی نگاه ویژه ای 
به منطقه شمالغرب داشت، اظهار کرد: حاج قاسم 
نیروهای منطقه شمالغرب و فرماندهان شمالغرب 
را قبــول داشــت، هنگامی که اربیــل در خطر 
ســقوط داعش بود و داعش برنامه تصرف اربیل 
را داشــت، حاج قاسم ساعت 10 شب به سردار 
قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع(  فرمانده  اوصانلو 
ابالغ ماموریت کرد که بایســتی در اربیل حضور 

پیدا کنید.
وی افزود: حاج قاسم در این ماموریت تاکید کرد 
که باید هجوم این جریان تکفیر را به عقب برانید 
که در راســتای همین ابالغ ماموریت، ساعت 5 
صبــح نیروها در فرودگاه ارومیــه آماده بودند و 
ســاعت ۹ صبح در خط مقدم بــا جریان تکفیر 

درگیر شدند.
جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( شمالغرب 
بــا بیان اینکه نیروهای منطقه شــمالغرب هجوم 
تکفیری هــا در اربیل را به هم ریختند، ابراز کرد: 
تکفیری هــا بعد از ورود نیروهــای ما مجبور به 

عقب نشینی شدند.
تلفات سنگین تروریست ها در شمالغرب

سردار ارجمندفر در باره امنیت شمالغرب با تاکید 
بر اینکه منطقه شــمالغرب در امنیت خوبی قرار 
دارد، خاطرنشــان کرد: امنیتی پایدار و مردمی در 
منطقه شــمالغرب جاری و ساری بوده و اشراف 
اطالعاتــی قابــل توجهی را بــر گروه های ضد 
انقالب و حامیان آنها چه در آن سوی مرز و چه 

داخل داریم.
وی تاکید کرد: امســال با اینکــه گروه های ضد 
انقالب ســنتی و مدرن برنامه هایی را با هدایت 
آمریکا و پشتیبانی مالی کشورهای عربی داشتند 
که ما توانستیم برنامه های دشمن را به هم بریزیم.
جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( شمالغرب 
کشــور تصریح کرد: توطئه بزرگی در انتهای دره 
شیلر بین منطقه سقز و مریوان جزو برنامه ریزی 
دشمن بود که با اجرای عملیات و به هم ریختن 
مواضع دشــمن و گرفتن تلفات قابل توجه، همه 

توطئه ها را به هم ریختیم.
وی بیان کــرد: در مرز ایران و ترکیه در محدوده 
مــرزی شهرســتان ارومیه با ترکیــه و در منطقه 
اربیالن دشــمن تجهیزات قابل توجهی به ویژه 
تجهیزات انفجاری و تله هــای انفجاری را آماده 
کــرده بود که به محض آگاهی و اطالع، عملیاتی 
را انجام دادیم که همه تجهیزات دشــمن نابود و 

برنامه هایشــان را به هم ریخته شد و غنائم قابل 
توجهی را به دست آوردیم.

وی اضافه کــرد: مواضعی را در منطقه شــمال 
آذربایجــان غربــی و در منطقه بــوراالن یعنی 
مــرز ایران وترکیه شناســایی کردیم و با اجرای 
آتش های هوشــمند و پهپــادی و توپخانه ای و 

زمینی این مواضع را به هم ریختیم.
وی با اشاره به توطئه طرح های ترور ضد انقالب 
خاطرنشان کرد: امسال تیم مسلحی به داخل نفوذ 
پیدا کرده بود که ما موفق شدیم این تیم سه نفره 
را بــه صورت کامل دســتگیر کرده و ســالح و 

مهمات این تیم را نیز در اختیار بگیریم.
سردار ارجمندفر با بیان اینکه این تیم ترور اهداف 
بزرگی را در نظر داشــتند، عنوان کرد: اهداف در 
اعترافات این تیم سه نفره بیان شده است و بیاید 
تاکید کنم که تا وقتی ما هستیم مردم به هیچ وجه 

نگران امنیت نباشند.
وی تاکید کــرد: در حــوزه محرومیت زدایی و 
توجه به معیشــت مردم نیــز اقدامات خوبی در 
منطقه شــمالغرب انجام شده که در قالب کمک 
های مومنانه نیز اقدامات خوبی را در منطقه شاهد 

هستیم.
جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( شمالغرب 
با بیان اینکه 1000 واحد مســکن محرومین در 
قالب قــراردادی با کمیته امداد بــرای نیازمندان 
کمیته امداد ســاختیم، اظهار کــرد: این واحدها 
تحویل داده شده است و در باره جهیزیه نیز آمار 
بســیار باال بوده در قالب کمک هایی 300 تایی، 
500 تایــی و 1000 تایی در بین نیازمندان توزیع 

شده است.

سردار ارجمندفر جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا از فرماندهی حاج قاسم در برابر تکفیری ها می گوید

روایت همرزم زنجانی سردار سلیمانی
 عقب نشینی تکفیری ها بعد از ورود نیروهای ایرانی به اربیل

 حاج قاسم نگاه ویژه ای به نیروهای شمالغرب داشت
 تلفات سنگین تروریست ها در شمالغرب

 تهیه کننده »شکرستان« از ساخت فصل 
جدید این مجموعه انیمیشن برای پخش در نوروز 
1400 خبر داد و درباره مسائل و مشکالت حوزه 

انیمیشن سازی توضیحاتی را ارائه کرد.
مســعود صفوی در گفت وگویی با ایسنا درباره 
خلق ابرقهرمان های انیمیشــنی و دالیل موفقیت 
کشــورهای خارجی در این حوزه، توضیح داد: 
مساله فقط تولید نیست؛ کارخانه بزرگ تحقیقاتی، 
کارخانــه تولید و بعد هــم کارخانه تبلیغات و 
پخش محصوالت، همه با هم دســت به دست 
هم می دهند تا این ابرقهرمان ها در ذهن مخاطب 
ماندگار شوند. برنامه و انیمیشن یک بسته است. 
کتاب ها و رمان هایی که باعث می شوند فیلم ایجاد 
شود قبال نوشته شده اند و بعد از ساخته شدن هم 
سیستم پخش و قدرت تبلیغات عجیب و غریبی 
وجود دارد. شبکه های  پخش و وی او دی ها به 
صورت های مختلف در شــبکه های اجتماعی و 
تلویزیونی تبلیغات را عرضه می کنند. قبل از تولید، 
شبکه تحقیق و توسعه قرار دارد که نیاز و باورهای 
مخاطب را می شناســند و به شکل محصوالت 
مختلف تولید می شود. این شبکه ها به هم وصل 
هســتند تا این ابرقهرمان های مشــهور در ذهن 

بچه ها شناخته شده شوند.
صفوی در پاسخ به این پرسش که کشور خودمان 
در چه سطحی از ساخت انیمیشــن قرار دارد؟ 
گفت: من احساس می کنم در بعضی زمینه ها در 
مســیر درستی قرار داریم. در زمینه تولید، در این 
دو دهه اتفاقات عجیبی افتاده است. من 1۹ سال 
اســت که »شکرستان« را شروع کردم و هنوز هم 
ادامه دارد. در تولید به این کیفیت رسیده ایم. االن 
بزرگترین مساله ما، پخش و زنجیره حمایت مالی 

است.
او افــزود: وقتی بخواهیم بــرای مثال 20 میلیون 
نفر دانش آموز یک ابر قهرمانی را درســت کنیم 
فقط یک مجموعه چند قسمتی که ساخته شود 
کافی نیست بلکه یک شبکه از حمایت های مالی 
و عرضه می خواهــد. یعنی من اگر بخواهم یک 
ابرقهرمان بسازم باید تمام محصوالتش را درست 

کنم و شبکه پخش درستی هم وجود داشته باشد 
که در تمام فروشگاه های زنجیره ای پخشش کند.

این تهیه کننده با بیان اینکه محصوالت فرهنگی 
هم باید در زمره کاالهای اساسی خانواده ها قرار 
بگیرند، افزود: در کشورهای دیگر فقط کاالهای 
خوراکی ، کاالی اساســی نیست بلکه محصول 
فرهنگی هم کاالی اساسی محسوب می شود. باید 
سلیقه خانواده را بسازیم. باید جایگزین گذاشته 
شود تا مخاطب انتخاب کند. این ها فقط با شبکه 

پخش و تحقیقات درست میسر می شود.
شکرستان

او درباره مشکالت مالی حوزه انیمیشن اظهار کرد: 
تصور غالبی که در ذهــن مدیران و ذهن صنف 
درباره ساخت انیمیشن وجود دارد این است که 
چهار نفر آدم نشسته اند چند تا نقاشی را کنار هم 

چسبانده اند اما نمی دانند که بزرگترین استودیوی 
جهان با آخرین متد علمی دارد انیمیشن می سازد. 
برای ساخت انیمیشن چندین نفر برای دو تا سه 
ســال کنار هم جمع می شوند؛ از نویسنده گرفته 
تا آهنگســاز، نقاش و انیماتور و بچه های فنی و 

کامپیوتر مدت زیادی را باید با هم سر کنند.
صفوی در پایان گفت: این کار در جهان به شدت 
جدی اســت زیرا مساله کودک جدی است و به 
نظر من مســاله کودک در تمام کشورهای جهان 
به خصوص در کشــورهای جهان اول جزو سه 

موضوع استراتژیک اول است.
به گفته مســعود صفوی، تهیه کننده »شکرستان« 
پخش ســری جدید این مجموعه به تازگی تمام 
شده و فصل جدید آن قرار است عید نوروز پخش 

شود.

 با گذشــت یک مــاه از اجــرای طرح 
محدودیت آمد و شد بین مراکز استان ها و جریمه 
خودروها با هدف قطــع زنجیره ویروس کرونا، 
همچنان این پرســش پرسیده می شود که سفر با 

خودرو شخصی ممنوع است؟
به گزارش ایسنا، سخنگوی ناجا روز گذشته )۶ 
دی ماه( گفته ســفر با خودرو شــخصی به طور 
میانگین 30 درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه 
سال گذشته کاهش داشته است. طبق گزارش های 
نیروی انتظامی، در جمعه برفی پنجم دی ماه، 2۷ 
هزار و 11۷ خودرو به مبدأ خود برگشــت داده 
شــده اند و از ســفر آن ها جلوگیری شده است. 
همچنین 45 هزار و 325 پیامک برای رانندگانی که 
به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نکرده اند، 
فرستاده شــده و 53 هزار و 3۹ راننده هم تذکر 
شفاهی گرفته اند. در همان یک روز، 14 هزار و ۷2 

خودرو در مناطق نارنجی جریمه شده اند.
بر پایه آخرین تحلیل های ستاد ملی مقابله با کرونا، 
هم اکنون 108 شهرســتان در وضعیت نارنجی 
و 340 شهرســتان در وضعیــت زرد قرار دارند 
و تعداد شــهرهای قرمز به صفر رسیده است. با 
این حال، طرح محدودیت آمد و شــد بین مراکز 
اســتان ها و جریمه خودروها با ورود به زمستان 
تمدید شده است، یعنی همچنان سفر با خودرو 
شخصی محدود بوده و مشمول جریمه می شود. 
مبلغ جریمه طبق آخرین اعالم قرارگاه عملیاتی 
مدیریــت کرونا، در شــهرهای نارنجی و زرد تا 

500هزار تومان تعیین شده است.
رییس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک پلیس 
راهــور ناجا نیز با این تغییــرات، درباره آخرین 
وضعیت محدودیت های اعمال شده برای آمد و 
شدهای بین شهری گفته است: در شهرهای گروه 
زرد ورود خودروهــا با پالک غیربومی و خروج 
خودروها با پالک غیربومی با یک استثنا بدون مانع 
است. استثنای آمد و شد در شهرهای زرد مربوط 
به خودروهایی اســت که پالک بومی شهرهای 
گروه نارنجی را دارند. این پالک ها )گروه نارنجی( 
مجاز به آمد و شد در هیچ یک از شهرهای کشور 

نیستند. به عنوان مثال اگر خودرویی دارای پالک 
متعلق به شهری با وضعیت نارنجی باشد نه اجازه 
خروج از آن شهر را دارد و نه اجازه ورود به شهر 
دیگر و بدیهی است که در صورت مشاهده چنین 
خودروهایی، دوربین ها و ماموران نسبت به اعمال 
قانون اقدام خواهند کرد. محدودیت برای سفرهای 
گروهی و با وسایل نقلیه عمومی نیز همانند گذشته 
است و طبق آخرین مصوبه کمیته عالی نظارت بر 
اجرای پروتکل های بهداشتی ستاد مدیریت کرونا، 
وســایل نقلیه عمومی از جملــه اتوبوس، قطار، 
هواپیما و اتوبوس های دریایی همچنان باید با ۶0 
درصد ظرفیت مسافر بپذیرند و از پذیرش مسافران 

مبتال به ویروس کرونا خودداری کنند.
با نزدیک شــدن تعطیالت روزهای فاطمیه، این 
کمیته تبلیغ سفر را نیز ممنوع کرده است. اگرچه 
هیچ دستور مصوبی در رابطه با ممنوعیت اجرای 
تور توسط آژانس های مسافرتی وجود ندارد، اما 
تبلیغ سفر و تور با وجود این مصوبه، حتی برای 

تعطیالت نوروز، ممنوع شده است.
در مصوبــه کمیتــه عالــی نظارت بــر اجرای 
پروتکل های بهداشتی ستاد مدیریت کرونا آمده 
که »وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی با همکاری دیگر ارگان ها و سازمان های 
ذیربط مدیریت اطالع رســانی و نظارت مناسب 
ســفرها را به خصوص در روزهای فاطمیه، عید 
نوروز و دیگر مناسبت ها و تعطیالت پیش  رو به 

عهده گیرد و از تبلیغات و مشــوق های افزایش 
ســفر نظیر بلیت و تورهای تخفیف دار و امثال 
آن جلوگیری شــود.« از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خواسته شده اقدامات 
الزم برای اتصال به ســامانه »ماســک« وزارت 
بهداشــت برای ممانعــت از ورود افراد مبتال به 
بیماری کووید- 1۹ به مناطق اقامتی و گردشگری 
را انجام دهد. به گفته آژانس های مسافرتی و مراکز 
اقامتی، این دسترســی تا کنون وجود نداشــته و 
شناسایی افراد مبتال به کرونا هنگام فروش بلیت 
و تور و همچنین پذیرش مسافر در هتل و دیگر 

مراکز اقامتی تا به حال انجام نشده است.
این کمیته از وزارت راه و شهرسازی نیز خواسته 
نظارت الزم را بر ظرفیت مسافرگیری اتوبوس های 
بین شهری مطابق پروتکل های وزارت بهداشت 
داشــته باشــد و تدابیر الزم را برای ایجاد تهویه 
مناســب در اتوبوس ها اتخاذ کند.  مقرر شــده 
وزارت راه و شهرسازی عالوه بر کنترل سالمت 
مسافران از نظر ابتال به بیماری کووید- 1۹ هنگام 
صدور بلیت، هنگام ســوار شــدن مسافران نیز 
سالمت آنان را به صورت الکترونیکی کنترل کند.

تذکر نســبت به اجرای نادرســت مصوبه ستاد 
ملــی کرونا درحالی به وزارت راه داده شــده که 
اعتراض های مردمی نسبت به رعایت نشدن این 
پروتکل های بهداشتی در اتوبوس های بین جاده ای 

و هواپیماها بارها منعکس شده است.  

ممنوعیت های سفر تغییر کرده است؟»شکرستان« نوروز ۱۴۰۰ می آید


