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 رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خبر داد
افزایش ماموریت های اورژانس

با شیوع دوباره کرونا در زنجان

21

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی :

ارتقای جایگاه شوراها در گرو 
حذف گلوگاه های نامطلوب است 

 عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای 
اسالمی گفت: شوراها یکی از ارکان مهم و قوانین 
مترقی نظام جمهوری اسالمی هستند که نباید آنها 
را دست کم گرفت اما در مدت پنج دوره فعالیت 
کاری نمره قابل قبولی در سطح کشور نگرفته اند که 
باید گلوگاه ها و امتیازات نامطلوب را حذف کرد تا 

شوراها به جایگاه واقعی خود برسند.
دکتر سید مرتضی خاتمی درنشست هم اندیشی با 
اعضای شورای اسالمی استان زنجان افزود: وقتی 
در یک نظام اقتصادی رانتی و سوبسیدی زندگی 
مــی کنیم، همه جامعه متاثر از این فضای آلوده از 
جمله در بخش های مسکن، زمین و عناصر مرتبط 
با این مقوله بوده و بطور قطع با مشکل مواجه می 
شوند که بسیاری از شــوراها و شهرداران از این 
ناحیه آسیب دیدند که کمترین آن مربوط به استان 

زنجان است.
وی اضافه کرد: بر این پایه باید به دنبال ریشه های 
بروز این مســاله بــود تا نهال به نســبت نوپای 

شوراهای شهر و روستا از تب و تاب نیفتند.
 این  مسوول ادامه داد: برای هم اندیشی، تقویت و 
هفکری شورا ها، به طرح خانه ملت اعتقاد داریم 
که در این راســتا تعــدادی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با جمع آوری امضا خواهان دادن 

شکل قانونی به این موضوع هستند.
وی  اظهار داشت: مجلس شــورای  اسالمی در 
اداوار گذشــته در این باره اعالم آمادگی کرده بود 
که در صورت اختصاص زمین با شاکله آبرومندانه 
و پرداخت هزینه  و سپس ساخت و ساز آن انجام 
گیرد که نمایندگان کنونی مجلس به دنبال قانونی 
کردن این مهم هستند و امیدواریم گامهای خوبی 

در این باره برداشته شود.
خاتمی افزود: شــوربختانه در این استان جانشین 
پروری و نیرو ســازی به درســتی اتفاق نیفتاده 
اســت،البته می گویند که نیروهایی در سطح ملی 
می توانند ایفای نقش کنند اما نباید از این موضوع 

غافل شد.
وی با بیان اینکه نیروی انســانی این استان را در 
حد نازل نگه داشته اند ، گفت: اینکه از استان های 
مجاور بر این استان مدیریت کنند، شاید در سلب 
اعتماد به نفس مجموعه نیروهای مســتعد که می 
توانند نقش بارزی داشته باشند، تاثیر منفی داشته 
باشد. خاتمی در ارتباط با راههای روستایی استان 
نیز افزود: استان در این زمینه دچار عقب افتادگی 

های مزمنی اســت،به ویژه در مناطق کوهستانی 
شهرســتان ماهنشان که از ۸۰۰ کیلومتر آن حدود 
۴۰۰ کیلومتر آسفالت نشده که بخشی از انجام این 

کار در قالب قرارداد منعقد شده است. 
وی اظهار داشت: بر این مبنا برای راههای اصلی 
از ایمیدور کمک گرفته شده و این درحالی است 
که شاهراهها استان را به هفت استان متصل می کند 
که تالش می شود در  این بخش قدم های مثبتی 

برداشته شود.
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: اتاق های فکر و همفکری های 
شورایی ها و مشارکت دیگر افراد صاحب نظر می 
تواند ابتکاراتی در  توســعه این استان را به همراه 
داشته باشد که واقعیتی این است که سهم ناچیزی 
از در آمدها  به اســتان باز می گردد و از برگشت 

درآمدها بیست و هشتمین استان کشور هستیم.

وی بــا بیان اینکه شــرایط و اقتضائات کشــور  
مشکالت اقتصادی را ایجاد کرده است، اضافه کرد: 
حتی بیمارستان هایی به دلیل عدم درآمد مالی، به 
واسطه درآمدهای باالی دیگر بیمارستان ها امور 
آنها سپری می شود و وضعیت اداره کشور اینگونه 
است اما می توان بخشی را با هدف گذاری تغییر 

و تاثیر گذار کرد . 
خاتمی افزود: با توجه به قانون معادن در گذشته 

این مهم در اســتان به درستی  عمل نشده که در 
چهار سال گذشته تالش شد شرکت هایی که دفاتر 
آنها خارج از اســتان فعالیت داشتند اکثر واریزی 
خود را در استان انجام دهند و در آمدها به استان 

باز گردد.
این  مســوول، ارتقای سطح فرهنگی را زیر بنای 
اصالح جامعه عنوان کــرد و گفت: رهبر معظم 
انقالب نیز بارها بر این مهم تاکید کردند و مطالعه 
کار مجلــس یازدهم نیز بــا ظرافت و حکمت ۲ 
محور اقتصاد و فرهنــگ را مورد توجه قرار داده 
اند که در بسیاری از اوقات از آنها غفلت می شود.
وی فرهنگ سازی را در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بسیار 
مهم بیان کرد و گفت: بســیاری از کشــورها با 
فرهنگ ســازی که انجام داده اند از بروز بسیاری 

از آسیبها جلوگیری کرده اند .
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه در زمینه راه اندازی پتروشیمی 
زنجان قدم هایی برداشته شد، گفت: امیدواریم از 
خالل تنگناهای ارزی ومالی کشور عبور کنیم، تا 
این پروژه پیشرفت خوبی داشته باشد و سهامداران 

خرد این مجموعه خوشحال شوند.
 عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی 
گفت: بحث تخصیص بودجه در زمان مناســب 
یکی از آســیب های جدی است که استان های 
سردســیر را دچار چالش می کنــد که حتی در 
وضعیت خوب بودجه ای نیز همین مساله نمود 
داشته که پس از مهر ماه پروژه ها فعال می  شود 

که خود معضالتی را دارد.
وی با اشاره به موضوع بیکاری در خدابنده گفت: 
نمایندگان استان هم قسم شــده اند، با  عزم  و با 
تشــریک مساعی مشکالت را حل کنند اما ایجاد 
صنایع تبدیلی از محصوالت گرانسنگ و سرمایه 
گذاری الزم می تواند تحولی را در این شهرستان 

ایجاد کند.
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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:در کمتر از یکسال آینده

ساخت 2 هزار واحد مسکونی 
محرومان در زنجان

 از مجموع 710 روستای باالی 20 خانوار در استان طرح هادی برای 704 روستا تهیه و در 400 روستای استان نیز اجرا شده است

 استاندار زنجان:

مشکل تعهدات ارزی تولیدکنندگان 
به زودی حل می شود

فرنشین شورای اسالمی استان زنجان خواستار شد

بازنگری در قوانین شوراها 
و شهرداری 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد

لزوم تقویت زیرساخت های 
صادراتی در کشور

2

2

8

رییس مرکز ملی فرش ایران در زنجان عنوان  کرد:

توسعه فرش بافی؛ 
مانعی برای مهاجرت روستایی

8 7

آگهی تجدید دوم استعالم بهاءآگهی تجدید اول مناقصه عمومی
92-6-99-الف 10-6-99- م

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری آبونه و مرکزی 
کافوهای نوری ONU101,102,110 و MDU01 ابهر را به اشــخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. 
متقاضیان محترم می توانند، جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران 
به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانیwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی  تقویت آبونه کافوهای 20، 
02،  25 و 43  شهرک فرهنگیان خرم دره  را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید.

متقاضیان محترم می توانند، جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به 
نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانیwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.

اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

فراخوان عضویت 
در کلینیک کسب و کار 
و انتخابات هیات امنا 

و مدیر کلینیک

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان
شرکت مخاربات اریان

سهامی عام
منطقه زنجان

فرا رسیدن اربعین حسینی را 
تسلیت می گوییم

به سود شماست

تبلیغات در

زنگان 
امروز
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 اســتاندار زنجان گفــت: ارزش هر تُن 
کاالی صادراتی این اســتان 1725 دالر بوده که 
بیش از 6 برابر متوســط کشوری است و ارزش 
هر تُن کاالی وارداتی نیــز 800 دالر و به میزان 

نصف کشور است.
بــه گــزارش مــوج رســا، فتح الــه حقیقی در 
نشســت مشــترک کارگروه اقتصادی، اشتغال و 
سرمایه گذاری و کارگروه توسعه صادرات استان 
زنجان اظهار داشت: بخش عمده واردات استان 
زنجان مواد خام بوده و 75 درصد صادرات استان 
نیز مربوط به شمش روی است که نشان می دهد 
خام فروشی نداشــته و واردات به ارزش افزوده 

تبدیل می شود.
وی خاطرنشــان کرد: امســال 220 میلیون دالر 
صادرات برای اســتان زنجان هدفگذاری شــده 
بود که در 6 ماهه اول ســال 100 میلیون دالر آن 

محقق شد.
حقیقی با اشاره به کاهش 34 درصدی صادرات 
کل کشــور و 11 درصدی زنجــان تصریح کرد: 
پایین بودن معنادار کاهش صادرات زنجان نسبت 

به میانگین کشور نشان می دهد که زنجان عملکرد 
موفقی در این زمینه داشته است.

اســتاندار زنجان گفت: از سال 97 تاکنون نه تنها 
هیچ واحدی به واحدهای تولیدی تعطیل استان 
اضافه نشــده بلکه سال گذشته 11 واحد تعطیل 

نیز به چرخه تولید بازگشتند.
وی اظهار داشــت: سال گذشته 7 واحد تولید با 
بیش از 3 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری 
به بهره برداری رســید و واحدهایی که امســال 
طبــق برنامه بــه بهره برداری می رســند، حجم 
سرمایه گذاری آن ها بیش از 4 هزار میلیارد تومان 

است.
حقیقی خاطرنشــان کرد: بر پایه گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، استان زنجان رتبه اول 
کارگروه تســهیل و رفع موانع کشور را داشته و 
همچنین رتبه اول سرمایه گذاری خارجی کشور 
نیز متعلق به این اســتان اســت و زنجان جایگاه 
بسیار خوبی در بخش کشاورزی در کشور دارد.

وی با اشاره به مشــکل بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، گفت: تولیدکنندگان اســتان به ویژه در 

حوزه سرب و روی، مواد اولیه را وارد کرده و با 
تبدیل به ارزش افزوده، صادر می کردند.

حقیقــی افــزود: بانــک مرکزی در ســال 98 
دســتورالعملی صادر کرد که تعهدات ارزی باید 
به کل ارزش افزوده، شامل شود که منطقی نبود.

وی اظهــار داشــت: بر این پایه پیشــنهاد دادیم 
پس از کســر هزینه ها تعهد ارزی به مابه التفاوت 
ارزش واردات و صــادرات، اختصاص یابد که 
بــا پیگیری های فراوان منجر به صدور دســتور  
رییس جمهوری، معاون اول و وزیر کشور شد و 

اکنون در حال حل شدن است.
اســتاندار زنجان با اشــاره به تدویــن منظومه 
روستایی برای تمام روستاهای استان و ابالغ آن 
به شهرســتان ها گفت: این منظومه ها شامل سند 

اشتغال و سند توسعه روستایی است.
وی با اشــاره به ویژگی هــا و ظرفیت های مهم 
اســتان زنجان گفت: این کم لطفی بود که زنجان 

پایانه صادراتی فرش نداشته باشد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود 

با تبریک 15 مهرماه، روز ملی روســتا و عشایر 
گفت: روستاییان وعشایر در دوران انقالب و بعد 
از آن یار و مددکار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
بوده و امروز نیز رسالت خود را در دوران کرونا 

به نحو شایسته ایفا می کنند.

 استاندار زنجان:

مشکلتعهداتارزیتولیدکنندگانبهزودیحلمیشود افزایش ماموریت های 
اورژانس با شیوع دوباره 

کرونا در زنجان

  رییــس مرکز مدیریــت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان زنجان با اشاره به 
افزایش ماموریت اورژانس در ســطح استان 
گفت: ماموریت اورژانس با شیوع دوباره کرونا 

افزایش یافته است.
اصغر جعفری در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به اینکه با افزایش تعداد بیماران 
کرونایی ماموریت های اورژانس نیز در زنجان 
افزایش یافته است اظهار کرد: سه کد اورژانس 
در زنجان در انتقال بیماران کرونایی به مراکز 

درمانی فعالیت دارند.
وی با تاکید براینکه فعالیت کدهای کرونایی 
به شــدت افزایش یافته اســت تصریح کرد: 
آمار تعداد مبتالیان تکنسین های اورژانس به 

بیماری کرونا روز به روز افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: شوربختانه بیشتر این افراد 
که به بیماری کرونا مبتال  شدند، حال خوبی 
ندارند. جعفری با تاکید براینکه عالئم بیماری 
کرونا افزایش یافته است ابراز کرد: مردم باید 
به موارد بهداشتی و پروتکل های اعالم شده 
از سوی وزارت بهداشت توجه بیشتری داشته 

باشند.
وی افــزود: در کنار ماموریــت  اورژانس در 
انتقال بیمــاران کرونایی به مراکــز درمانی، 
دیگر ماموریت ها اعــم از انتقال مجروحین 
تصادفــات و دیگر بیماران به صورت مرتب 
انجام می شــود.  رییس مرکز اورژانس استان 
زنجان افــزود: ماموریت هــای اورژانس به 
صورت مرتب و بدون هیچ مشــکلی انجام 
می شود اما اخیرا به دلیل افزایش شیوع تعداد 

ماموریت های اورژانس رو به افزایش است.
وی از فعال بودن اورژانس هوایی در اســتان 
زنجــان بیان کرد: منطقه ای از اســتان نیاز به 
اورژانس هوایی باشد در کمترین زمان اقدام 
می شود. جعفری با بیان اینکه در هر شهرستان  
نیز یک کد در انتقال بیماران کرونایی فعالیت 
دارد افزود: بقیه پایگاه های اورژانس در انتقال 
دیگر بیماران و مصدومــان حوادث فعالیت 

می کنند.

خبـرخبــر

  رییس بازرسی سازمان صمت استان زنجان:
بیشترین پرونده های 

تخلفاتی اصناف مربوط به 
گرانفروشی است

  رییس بازرسی سازمان صمت استان 
زنجان از تشــکیل یک هزار و 311 پرونده 
تخلفاتی در استان زنجان گفت: از این تعداد 
128 پرونــده مربوط به نگهــداری کاالی 
قاچاق در ســطح عرضه بود که به تعزیرات 

حکومتی ارسال شد.
اسماعیل مســلمی در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، با اشاره به اینکه امسال از 28 هزار 
و 48 واحد در اســتان زنجان بازرسی شده 
است اظهار کرد: در این بازرسی ها یک هزار 
و 311 پرونده به ارزش 824 میلیارد و 733 
میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی 

استان زنجان ارسال شده است.
وی بــا تاکیــد براینکه 326 مــورد از این 
پرونده ها گرانفروشی بوده است عنوان کرد: 
همچنین 247 مورد کم فروشــی و تقلب و 

40 پورنده مروبط به احتکار بود.
 رییس بازرسی سازمان صمت استان زنجان 
در ادامــه همچنین از تشــکیل 27 پرونده 
عرضه خارج از شبکه خبرداد و افزود: عدم 
درج قیمت و ارائه نرخ نامه از دیگر تخلفاتی 
است که در استان زنجان اتفاق می افتد که در 

این راستا 307 پرونده تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال 
118 پرونده نیز به دلیل عدم صدور فاکتور 
تشکیل شده است عنوان کرد: 20 پرونده هم 
به دلیل حراجی غیرقانونی و 23 پرونده نیز 
به خاطر عدم اجرای ضوابط بهداشــتی در 

استان زنجان تشکیل شد.
مسلمی با تاکید بر برخورد با کاال قاچاق در 
ســطح عرضه افزود: در این راستا نیز 128 
پرونــده نگهداری کاالی قاچاق در ســطح 
عرضه تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان 

ارسال شد.
وی خاطر نشان کرد: توجه به اجرای ضوابط 
قیمت گذاری در سطح توزیع کاالها نیز از 
موارد مهمی اســت که باید مورد توجه قرار 
گیرد که امسال در این راستا هم 43 پرونده 

در استان زنجان تشکیل شد.
 رییس بازرســی ســازمان صمت اســتان 
زنجان با اشاره به اینکه بیشترین پرونده های 
تخلفاتی تشکیل شده در حوزه گرانفروشی 
است ابراز کرد: کم فروشی و تقلب نیز جزو 
بیشترین پرونده های تخلفاتی بوده که بیشتر 
این پرونده ها مربوط به نانوایی ها اســت که 

در وزن چانه ها تخلف می کنند.

 فرنشین بنیاد مسکن استان زنجان گفت: 
ســاخت 2 هزار واحد مســکونی محرومین در 
زنجان در کمتر از یک ســال آینده به بهره برداری 

می رسد.
رضا خواجه ای در گفت و گو بــا زنگان امروز با 
اشــاره به اینکه، توجه ویژه و محوری به مناطق 
روستایی و ارتقای شاخص های توسعه پایدار در 
روســتاها از جمله اولویت های اساسی است که 
با برنامه ریزی و اختصاص تسهیالت و امکانات 
الزم خاصه در راستای تحقق مهاجرت معکوس 
به کانون های تولید و اعتالی معیشــت و اقتصاد 
روستاییان صورت گرفته است، اظهار کرد: در این 
راستا بنیاد مسکن به عنوان متولی طرح های توسعه 
روستایی به ویژه با تهیه و اجرای طرح های هادی 
روستایی و مقاوم سازی مسکن روستایی نقش به 
ســزایی در امر توسعه همه جانبه روستاها داشته 

است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
با بیان اینکه بنیاد مسکن نهادی است که همواره 
در ارائه خدمات به روســتاییان پیشــگام بوده و 
توانسته خدمات ویژه ای انجام دهد، خاطر نشان 
کرد: خوشــبختانه، در چند سال گذشته خدمات 
قابل توجهی در راستای بهبود زندگی روستاییان 
ارائه شــده که موجب شــده، پایداری فضاهای 
روستایی در ابعاد مختلف، نقش موثری در توسعه 

منطقه ای و ملی داشته باشد.
وی ادامــه داد: این بنیاد از بدو تاســیس همواره 
در راســتای عمران و آبادانی و توسعه روستاها 
منشــاء خدمات فراوانی بوده است که از جمله 
آن ها می توان به تهیــه و اجرای طرح  های هادی 
روســتایی، مقاوم سازی و بهســازی واحدهای 
مسکونی روستایی با اعطای تسهیالت کم بهره و 
نظارت بر ساخت و سازهای روستایی با تشکیل 
نظام فنی روســتایی، ســنددار کردن واحدهای 
مسکونی روستایی، شناسایی تهیه طرح و بهسازی 

روستاهای هدف گردشگری و احیای بافت های 
با ارزش روستایی و... اشاره کرد.

خواجه ای تاکید کرد: توســعه روستایی راهبردی 
برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان 
است، که باید همه جانبه، مستمر و تحول آفرین 
باشد که برای تحقق این امر ایجاد زمینه مشارکت 
همه  جانبه، همــکاری و همدلی بین همه اهالی 
روســتا امری ضروری بوده و مسووالن نیز باید 
با برنامه ریزی صحیح و توزیــع عادالنه منابع و 

اعتبارات، رفاه و آســایش را برای روستاییان به 
ارمغان آورند.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
تصریح کرد: از آنجایی که اهداف بنیاد مســکن 
و دهیاری در یک راستاســت، بنیاد مســکن نیز 
بــا توجه به تــوان تخصصی کارشناســان خود 
همواره در راســتای هم ســویی و مشارکت در 
اجرای طرح های عمرانی روستاها تالش کرده و 
بهره گیری بهینه از منابع ملی و استانی را در دستور 

کار قرار داده است. وی تاکید کرد: در روستاهایی 
که زمینه مشارکت همه  جانبه، همکاری و همدلی 
بین همه اهالی روســتا وجود داشته است، مردم 
توانسته  اند تغییرات اساسی در روستا ایجاد کنند 
زیرا مشارکت و همدلی همراه با صفا، صمیمیت، 
وحدت و انســجام به وجود مــی آورد و در این 
راســتا است که مردم با دلسوزی و شناخت برای 
رفع مشــکالت روســتای خود اقدام می کنند و 
انگیزه در میان مســووالن نیز برای ارایه خدمات 

بیشتر فراهم می شود.
خواجه ای به اجرای طرح هادی در سطح روستاها 
اشاره کرد و گفت: از مجموع 710 روستای باالی 
20 خانوار در استان طرح هادی برای 704 روستا 
تهیه و در 400 روستای استان نیز اجرا شده است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
افزود: میانگین اجرای طرح هادی روســتایی در 
سطح کشور 46.2 و در استان 56.3 درصد است 
که در این زمینه عملکرد اســتان باالتر از میانگین 

کشوری است.
وی تصریح کــرد: مبلغ اعتبار مصوب برای تهیه 
طرح هادی و بازنگری در ســال کنونی از منابع 
ملی 5 هزار و 65 میلیون ریال برای 14 روســتا 

است.
خواجه ای گفت: برای ســاخت 2 هــزار واحد 
مسکونی محرومین در استان زنجان،160 میلیارد 
تومان تســهیالت اختصاص یافته که 60 میلیارد 

تومان آن بالعوض است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
با اشاره به اینکه برای ساخت واحدهای مسکونی 
محرومین هزینه ای از خانواده ها دریافت نمی شود، 
افزود: برای ساخت هر واحد مسکونی 50 میلیون 
تومان تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 5 درصد 
و 30 میلیــون تومان نیز تســهیالت بالعوض از 
سوی بنیاد مسکن اســتان و همکاری بانک های 

عامل در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: روند ســاخت ایــن پروژه را 
طبق برنامه پیــش خواهیم برد و در کمتر از یک 
ســال این پروژه به بهره برداری خواهد رسید که 
در این راســتا نیازمند همکاری و مشارکت همه 

دستگاه های اجرایی استان هستیم.
خواجه ای همچنین به ساخت و تعمیر 2 هزار و 
958 واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت 
دیده ناشی از حوادث سال 1398 با اعتباری بالغ 
بر 943 میلیارد ریال از ســوی بنیاد مسکن اشاره 
کــرد و گفت: یک هزار و 508 فقره تســهیالت 
ســاخت و یک هــزار و 450 فقره تســهیالت 
تعمیــری به متقاضیان از ســوی بانک های عامل 

پرداخت شده است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
یادآور شد: همچنین 203 هزار 480 کیسه سیمان 
اهدایی مقام معظم رهبــری و 334 هزار و 730 
میلیون ریال کمک بالعوض بازسازی در اختیار 

متقاضیان قرار گرفته است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:در کمتر از یک سال آینده

ساخت 2 هزار واحد مسکونی محرومان در زنجان
  از مجموع 710 روستای باالی 20 خانوار در استان طرح هادی برای 704 روستا تهیه و در 400 روستای استان نیز اجرا شده است

  رییــس اداره راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای ماهنشــان گفــت: 52  درصد از راه های 

روستایی این شهرستان نیازمند آسفالت هستند.
بهمن دویرانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
ماهنشان در مجموع 890 کیلومتر راه مواصالتی 
دارد که از لحاظ طول، راه ســومین شهرستان در 
استان اســت، اظهار کرد: این شهرستان حدودا 
 687 کیلومتر راه مواصالتی روستایی دارد که از 
این میزان حدود 328 کیلومتر آن آســفالت شده 

است.
وی با اشــاره بــه راه های روســتایی که نیازمند 
آسفالت هستند، تصریح کرد: حدود 52 درصد از 
راه های روستایی این شهرستان، نیاز به بهسازی و 
آسفالت دارند؛ این در حالی است که فقط حدود 
48 درصد از راه های ارتباطی روستایی ماهنشان 

آسفالت شده است.
این مســوول با بیان اینکه معادن زیادی در این 
شهرستان وجود دارد، خاطرنشان کرد: نزدیک به 
60 معدن در حاشیه راه های روستاهای ماهنشان 
فعال است که آمد و شد بیش از حد ماشین آالت 

سنگین سبب تخریب حدود 50 درصد از راه های 
آســفالت شــده و نیز با توجه به بارندگی های 
ســال های گذشته و ســیل خیز بودن این منطقه 
آســیب بیش از حد به راه هــای مواصالتی وارد 

شده که نیازمند بیش از اعتبار تعیین شده است.
دویرانی با اشاره به اینکه هم اکنون راه برخی از 
روستاهایی که باالی 50 خانوار هستند آسفالت 
نشده اســت، یادآور شد: امسال راه های ارتباطی 

این شهرستان با اعتبار 4 میلیارد تومان لکه گیری 
شده و این روند ادامه دارد. همچنین برای روکش 
آسفالت و لکه گیری محور اصلی دندی به زنجان 
اعتبار بالغ بر 5 میلیارد تومان در نظر گرفته شده 

و کار در حال انجام است.
 رییــس اداره راهداری و حمــل  و نقل جاده ای 
ماهنشــان، با بیان اینکه هم اکنون بهســازی راه 
روســتای پری به علم کندی، توســط پیمانکار 
در حال اقدام اســت، افزود: بــا توجه به اینکه 
این منطقه کامال کوهســتانی است، شرایط آب 
 و هوایی اجازه آســفالت ریزی آن امسال محقق 

نخواهد شد.
وی با اشــاره بــه وضعیت راه های روســتایی 
اظهار  تاققشــالق و خضرچوپان،  چای قشالق، 
کرد: اداره راهداری و  حمل و نقل جاده اســتان 
زنجان با استفاده از تجهیزات خود این اداره اقدام 
به ساخت جاده جایگزین 4 کیلومتری در قالب 
طرح ابرار از روستای تات قشالقی به چایقشالقی 
کرده و ســعی داریم امســال این مسیر با تالش 

همکاران راهداری بازگشایی شود.

 رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ماهنشان عنوان کرد

نیمیازراههایشهرستاندرانتظارآسفالت
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 فرنشین شورای اســامی استان زنجان 
با بیــان اینکه بخش هایی از قوانین شــوراها و 
شهرداری ها نیازمند بازنگری های دقیق و سریع 
است گفت: برخی لوایح از طرف شورای عالی 
برای تصویب و قانون گذاری به مجلس فرستاده 
می شــود تا این قوانیــن کاربردی تر و به روزتر 

شود.
به گزارش زنگان امروز، شیما افشاری در دیدار 
اعضای شوراهای اسامی اســتان با نمایندگان 
مجلس شــورای اسامی زنجان افزود: همچنین 
اعتبارات شــوراهای فرادست، دست شوراها را 
خالی کرده و موجب شــده اســت تا برای امور 
خود معطل باشــند، بنابرایــن امیدواریم با این 
مجلــس انقابی و رویکردی که در اصاح امور 
توســط نمایندگان مردم پیش گرفته شــده این 

موارد نیز به دست فراموشی سپرده نشود.
وی یادآوری کرد: شوراهای اسامی به صورت 

مویرگــی در پیکــره جامعه از کان شــهرها تا 
دورافتاده تریــن روســتاها از جنس مــردم و با 
انتخــاب مردم حضور داشــته و بدون توقع در 

حال خدمت رسانی صادقانه هستند.
افشاری تصریح کرد: بی تردید شوراهای اسامی 
در اولیــن خاکریز خدمت به مــردم قرار دارند، 
چراکه اولین مراجعه مردم قبل از همه  مسووالن 
به شــوراها اســت و رضایت از کار و خدمات 
شورا برابر با رضایت از مسووالن بوده بنابراین 
وظیفه ســنگینی برعهده این نهاد گذاشــته شده 

است.       
افشــاری با تاکید بر اینکــه نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسامی، ریل گذار خدمات همه  
مســووالن در کشــور بوده و شوراهای اسامی 
نیز از این امر مســتثنا نیســتند، اظهار داشت: به 
طور حتم هر قدر این ریل ها کارشناسی تر باشد، 
باعث شفاف تر شدن امور شوراها و مردم خواهد 

شد. وی اضافه کرد: انتظارات مردم از شوراهای 
اسامی بســیار باال است، چرا که هر روز و هر 
لحظه که اراده کنند به اعضای شــورا دسترسی 
دارند و از کوچک ترین موضوعات شــهری که 
شامل نظافت شهر می شود تا مقوله بیکاری، در 

این خواسته ها موج می زند.
فرنشین شــورای اسامی اســتان زنجان ادامه 
داد: اعضای شــورای اسامی استان زنجان برای 
تســهیل امور مردم و پیشبرد ســریع برنامه های 
اجتماعی، عمرانی، بهداشــتی، اقتصادی و دیگر 
امــور رفاهی و برای خدمت بــه مردم و تحقق 
کامل قانون اساســی و نیز تجلی حکومت مردم 

بر مردم شکل گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه به همیــن خاطر همگی 
بــه عنوان ســربازان ایران اســامی به صورت 
انقابی و جهادی در رفع مشــکات مردم قدم 
برمی دارند، اظهار داشــت: این خدمت می تواند 

هم در لباس شورایی و هم در قامت یک نماینده 
مجلس باشد. 

افشــاری با یــادآوری اینکه مــردم ولی نعمتان 
ما هســتند، افزود: :مردم ایران عاشــق کشور و 
انقاب خود هستند و برای اینکه ثابت کنند پای 
انقاب مانده اند، خون های زیادی نثار کرده اند 

و این راه کماکان ادامه دارد.
وی بــا بیان اینکه حق این مردم وجود این همه 
مشکات اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: مردم 
در فشار هســتند اما به خاطر امیدواری به آینده 
کشور، همه این مشــکات را تحمل می کنند و 
همواره پشــت والیت فقیه ایستاده اند و هیچ گاه 

دشمن شاد نخواهند شد.
افشــاری افزود: انتظار اعضای شورای اسامی 
اســتان از نمایندگان مردم در خانــه ملت این 
اســت که فکر و راهکار اساسی برای بهتر شدن 

معیشت مردم ارایه دهند.

فرنشین شورای اسالمی استان زنجان خواستار شد

بازنگری در قوانین شوراها و شهرداری 

 عملیات برگردان سوئیچ دیتای استان زنجان با همکاری کارشناسان 
دیتای شرکت مخابرات ایران و با حضور کارشناسان دیتای مخابرات منطقه 

زنجان بر روی روتر جدید برگردان شد.
بــه گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه زنجــان، در این عملیات که از 
ســاعت » 1 دقیقه « بامداد امروز آغاز شــده ارتباط دیتای استان ، در ابتدا 
بطور کامل قطع شــده و عملیات برگردان بر روی روتر جدید با موفقیت 

اجرا گردید.
عملیات برگردان ســوئیچ دیتای استان با موفقیت به پایان رسیده و ارتباط 

دیتای استان به حالت عادی برگشته است.
الزم به ذکر است ، هدف از انجام این عملیات ، ظرفیت سازی برای افزایش 

پهنای باند و افزودن روتر جدید به تجهیزات دیتای استان زنجان بود.

 در راســتاي حذف مراجعات حضوري 
مــردم به اداره هاي برق در سراســر کشــور، 
صنعت بــرق ایران اقدام به ایجاد اپلیکیشــني 
بــراي ارائه خدمات برق به مــردم به صورت 

غیرحضوري نموده است.
به گزارش زنــگان امروز، پیش از این با هدف 
ارائــه 100 درصدي خدمــات به صورت غیر 
حضوري، ســامانه برق زنجان )سبز( در همین 
بستر، مورد اســتفاده 20 هزار مشترک زنجاني 
بوده ، که با ارتقا این ســامانه ، تمام مشترکین 
برق ایران در ســطح کشور با نصب اپلیکیشن، 
مي توانند از 40 خدمت غیر حضوري ارائه شده، 

بهره مند شوند.
تمامي خدمات مورد نیاز مشترکین برق از جمله 
مشاهده و پرداخت قبض، اطاعات طرح برق 
امید و دریافت ســایر خدمــات غیر حضوري 
برق از طریق این  اپلیکیشن امکان پذیر است.
همچنین مشترکین میتوانند در راستاي استفاده 
از طرح بــرق امید، از وضعیت مصرف خود و 

قرارگیــري در کدام گروه  کم مصرف ، خوش 
مصرف و پر مصرف مطلع شوند.

مشترکین برق اســتان زنجان به منظور دریافت 
ده ها خدمــات غیر حضوري شــرکت توزیع 

برق، مي توانند با مراجعه به کافه بازار و یا لینک 
اپلیکیشن  به دریافت  اقدام   bargh-omid.ir
موبایلي نمایند و با نصــب بر روي تلفن همراه 

هوشمند خود، از خدمات ارائه شده، بهره گیرند.

 در سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم 
ویژه کارکنان و همسران کارکنان وزارت نیرو، 19 
رتبه برتر به کارکنان و همسران کارکنان شرکت 

آب و فاضاب استان زنجان رسید.
مدیر دفتر امور فرهنگی و دینی این شرکت گفت: 
امســال 69 نفر شــرکت کننده از شرکت آب و 
فاضاب استان زنجان در مسابقات قرآنی وزارت 

نیرو حضور داشتند.
مریم بابایی افزود: این مســابقات در شش رشته 
قرآنی شــامل تحقیق موضوعی، زبــان آموزی، 
قرائت ترتیل، قرائــت تحقیق و حفظ و مفاهیم 

برگزار شد.
وی افزود: 4 نفر از شرکت کنندگان شرکت آب 
و فاضاب استان زنجان نیز در رشته های تحقیق 

موضوعی قرآن، زبان آمــوزی، قرائت ترتیل و 
قرائت تحقیق به مرحله کشــوری این مسابقات 

معرفی شدند.
گفتنی اســت 72 درصد از شــرکت کندگان از 
شرکت آب و فاضاب استان زنجان در این دور 
از مسابقات از بانوان کارمند و همسران کارکنان 

بودند.

در راستای ارایه 100 درصدی خدمات به صورت غير حضوریعملیات برگردان سوئیچ دیتای استان زنجان انجام شد

سامانه موبايلی جامع خدمات غير حضوری صنعت برق ايران 
راه اندازی شد

کسب 19 رتبه برتر مسابقات قرآنی توسط شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

فراخوان عضویت در کلینیک 
کسب و کار و انتخابات هیات امنا 

و مدیر کلینیک
با توجه به دستور العمل ابالغی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در زمینه 

» *راه اندازی کلینیک های کسب و کار*«
در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار استان ها، بدینوسیله به اطالع تمامی مشاوران صنعتی در زمینه های 

حقوقی، بهره وری، سرمایه گذاری، بازاریابی و بازرگانی و فناوری اطالعات که دارای صالحیت 
و مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح و معتبر میباشند می رساند:

)Eservice.isipo.ir( جهت عضویت و ثبت نام در کلینیک
حداکثر تا پایان وقت اداری بیستم مهرماه ۱۳۹۹ نسبت به ارایه درخواست و تصویر مدارک خود 

به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به نشانی:
زنجان، باالتر از میدان هنرستان، روبه روی پارک میثم، اقدام نمایند.

بدیهی است هیات امنای کلینیک از میان مشاوران ثبت نام شده،انتخاب و فرنشینینیک نیز پس از برگزاری 
انتخابات توسط هیات امنا و تایید شورای راهبری کلینیک جهت انجام مراحل نهایی به مراجع باالتر 

معرفی خواهند شد.

معاونت صناعی کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

اصالحیه مزایده 
یکشنبه مورخه  ۱۳/7/۹۹  

بند دو در دور اول مزایده 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان

  رییــس اداره مــدارس غیردولتــی و 
مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان 
زنجــان گفــت: هزینه های اضافی بــرای فوق 
برنامه هایی همچون کاس شنا، برگزاری اردو، 
میان وعده، ســرویس مدارس اخذ می شــد که 

امسال این هزینه ها دریافت نشده است.
علی بیات امروز در گفت و گو با خبرنگار  موج 
رسا، اظهار داشت: شهریه مدارس غیر دولتی بر 
پایه مواد 15 و 16 قانون تاسیس و اداره مدارس 
و مراکــز غیردولتی مصوب مجلس شــورای 

اسامی اجرایی می شود.

وی افزود: شــهریه مدارس بر پایه الگوی تعیین 
شــهریه و بر پایه مــواد مذکور طبق شــرایط، 
امکانات، وضعیت و شــاخص های هر مدرسه 
تعیین می شود که به دلیل متفاوت بودن امکانات 

مدارس، شهریه ها نیز متفاوت است.
این مســوول خاطرنشان کرد: شــهریه مدارس 
همچنین بر پایه مقطع تحصیلــی، فوق برنامه، 
فضــای فیزیکی و تجهیزات کمک آموزشــی، 
میانگین حقوق معلمان، اجاره بها، تعداد عوامل 

اجرایی و دیگر هزینه ها متفاوت است.
 رییس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های 

مردمی آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: 
امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری هر مدرسه 
در سامانه تعیین شده بارگزاری شده و با توجه به 
وضعیت اعام شده، شهریه آن مدرسه مشخص 
می شود و مدارس موظف هستند شهریه اعامی 
را از سامانه پرینت گرفته و به تایید اداره آموزش 
و پروش ناحیه رســانده و در  معرض دید اولیا 

قرار دهند.
بیات با بیان اینکه مدارس موظف هستند پس از 
ثبت نام دانش آموزان قراردادی را که به صورت 
سیستمی از ســامانه در دو نسخه پرینت گرفته 

شده است با اولیا منعقد کرده و بر پایه آن عمل 
کنند.

وی ادامه داد: تعیین و دریافت هزینه خدمات غیر 
از آموزش های رسمی جداگانه و پس از تصویب 
انجمن اولیا و مربیان مدرســه و کسب موافقت 

آموزش و پرورش ناحیه امکانپذیر است.
این مسوول بیان داشت: سال گذشته مبالغی که از 
دانش آموزان برای آموزش های فوق برنامه اخذ 
شده بود در زمان بیماری کرونا به دانش آموزان 

عودت داده شد.
 رییس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های 

مردمی آموزش و پرورش اســتان زنجان با بیان 
اینکــه در روزهای انتشــار بیمــاری کرونا کار 
معلمان چندین برابر شــده اســت و هزینه های 
اضافی به مدارس به دلیل خرید تجهیزات جدید 
تحمیل شده است، افزود: امسال هیچ شهریه ای 

برای فوق برنامه از دانش آموزان اخذ نشده است.
بیات گفــت: هزینه هــای اضافی بــرای فوق 
برنامه هایی همچون کاس شنا، برگزاری اردو، 
میان وعده، ســرویس مدارس اخذ می شــد که 

امسال این هزینه ها دریافت نشده است.

  رییس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان زنجان:

افزایش هزینه های مدارس 
به دلیل مجازی بودن آموزش ها است

# من 
ماسک 
می زنم



چهارشنبه 16 مهر ماه  1399 / نمره 626 / سال سوم

اذان ظهر

12:03

غروب آفتاب

17:50

اذان مغرب

18:08

نیمه شب

23:21

اذان صبح فردا

4:53

طلوع صبح فردا

6:17

وضعیت آب و هوای زنجان:

6
17

ی او رنسید شبم هب نیمه رسید و صدا
حریف صحبتم امشب ، هب گفت و گو رنسید

نسیم و سیم ، عقیم اند ، از امید و نوید
ی خوش امشب ز چیه سو رنسید هک آن صدا

ی زنگ نمی خواندم هب گفت و شنود ندا

هچ شد هک دیگرم آن پیک مژده گو رنسید؟
هب نیمه راه شکفتن ، ردیغ از آن غنچه

هک گل نگشته خزان شد ، هب رنگ و بو رنسید
هب موج رپ زدنش می تپد دلم ، کز اوج ،

رپنده وارِ  من امشب ، چرا ، فرو رنسید؟
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
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 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

چهارسو

  رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: توسعه 
فرش دســتباف مانع مهاجرت روستائیان حتی در 

مناطقی که آب نیست، می شود.
به گزارش زنگان امروز، فرحناز رافع  صبح دیروز 
)۱۵ مهرماه( در نشســت مشــترک کارگروه امور 
اقتصادی و اشــتغال و ســرمایه گذاری و کارگروه 
توسعه صادرات استان اشاره به بحث بیمه قالی بافان 
و نیز مشــاغل روستایی، اظهار کرد: شوربختانه در 
حوزه فرش دســتباف، حمایت هایی که مورد نظر 
بود، محقق نشد که امیدواریم واحدها از تسهیالت 

ارزان قیمت بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه افتتاح پایانه صادراتی، ابتدای 
کار فعالیت مرکز ملی فرش است، گفت: امیدواریم 
در حوزه فرش دســتباف  که هویت کشور است، 

بتوانیم خوب فعالیت کنیم.
این  مسوول با بیان اینکه می توانیم در روستاهایی 
که آب نیست از فرش دستباف برای جلوگیری از 
مهاجرت روستائیان استفاده کنیم، افزود: شوربختانه 
ارزش واقعی فرش دســتباف در جامعه شــناخته 
نشــده، به همین خاطر قیمت واقعی آن در جامعه 
وجود ندارد. تبلیغ نشدن فرش دستباف در ادارات 
و صدا و سیما جای انتقاد دارد و همین امر موجب 

شناخته نشدن ارزش واقعی آن شده است.
رافع تصریح کرد: یک کاال برای اینکه دیده شــود 
باید در بازار جهانی عرضه شــود. فرهنگ سازی و 
بسترسازی نشــدن موجب ناشناخته ماندن فرش 
شده اســت. هم اکنون ۱۸ هنرســتان تخصصی 
فرش وجــود دارد اما هر روز با بی توجهی، تعداد 

هنرجویان آن کمتر و کمتر می شود.
 رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه برای توسعه 
بازرگانی خارجی فرش، نیازمند زیرســاخت های 
توسعه ای هستیم که باید ایجاد شود، عنوان کرد: هم 
اکنون تعداد بیمه شدگان فرش به ۸۰۰۰ نفر رسیده 
است، گفت: این یعنی وضعیت فرش خوب نیست. 
یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه این است 
که یک کاال در جهان دیده شــود، قبال ما ۷۰ هزار 

قالی باف داشتیم که به ۵۰ هزار نفر رسیده و علت 
آن نیز کاهش درآمد است.

وی با اشــاره به اینکــه در وزارت صمت رایزنی 
برای ایجاد دهکده فرش انجام شده است، یادآور 

شــد: این موضوع نیز به گســترش فعالیت ها در 
حــوزه فرش کمک خواهد کرد. همچنین از دیگر 
برنامه های حوزه فرش ایجاد سایت آنالین فروش 
است که به توسعه و گسترش صنعت فرش کمک 

خواهد کرد.
این  مسوول با اشاره به اینکه هنر و صنعت قالی بافی 
یکی از کهن ترین و برجســته ترین صنایع دســتی 
ایرانیان به شــمار می رود، اظهار کرد: عالوه  بر آن 

فرش به عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای 
مردم، خود یک فرهنگ اســت، فرهنگی مرکب از 
هنرهای دستی مانند طراحی، برجسته کاری، نقاشی 
و صورتگــری، مینیاتور، تذهیــب، رنگ آمیزی و 

رنگرزی اســت. در کنار آن فرش سنت آفرین نیز 
بوده، بــه نحوی که بیان کننده حــاالت، باورها و 
اعتقادات دینی مردمان ایران زمین است و مکنونات 
قلبی مردم پاک سرشت را در خود جای داده است، 

پس باید توجه بیشتری به این صنعت مهم داشت.
رافع، اســتان زنجان را مهد فرهنگ و ادب عنوان 
کرد و ادامه داد: ایجــاد پایانه های صادراتی فرش 
در زنجان نقطه عطفی در توســعه زیرساخت های 
صادراتی و هویت ایرانی اسالمی است. شوربختانه 
در زنجیــره تولید و ارزش قالی اقدامات اصولی و 
کار خاصی انجام نشده است. ۳۱ صنعت وابسته به 
فرش درکشور وجود دارد که اگر توسعه و فروش 
آن رونق ایجاد شــود، توسعه همه جانبه را به دنبال 

خواهد داشت.
 رییس مرکز ملی فرش ایــران تصریح کرد: یکی 
از مزیت های رونق فرش دســتبافت ایرانی کاهش 
بیکاری و جلوگیری از مهاجرت روســتاییان است 
ولی نبود تبلیغ کافی درحوزه فرش با وجود جایگاه 
خاص فرش ایرانی در جهان هنوز زیرساخت های 
آن مشــکل دارد. ورود بخــش خصوصی و ایجاد 
پایانه های تخصصی با حضور گمرک طبق قانون ۴۴ 

می تواند رونق فرش ایرانی را به ارمغان بیاورد.
وی با بیان اینکه در بررســی اولیه برای ایجاد پایانه 
تخصصی فرش مناطق محروم در اولویت اســت، 
یادآور شد:  مقرر شد پایلوت پایانه تخصصی فرش 
در محل کاسپین زنجان ایجاد شود که این پایانه نمونه 
موفق در کشور خواهد بود. این پایانه تا  شش ماه به 
 صورت کامل فعال خواهد شد و در کنار ایجاد این 
پایانه نمایشگاه مجازی با وجود ۶۰۰ تاجر خارجی 

و ایرانی به این پایانه متصل خواهد شد.
این  مسوول از حضور استارتاپ هایی در این پایانه 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: از ایده ها و طرح های 
جدید و ابتــکاری در حوزهــای مختلف فرش 
علی الخصوص بســته بندی برای تابلو فرش ها و 
طراحی قاب جدید برای این نوع فرش ها استقبال 

می کنیم.

رییسمرکزملیفرشایراندرزنجانعنوانکرد:

توسعه فرش بافی؛ مانعی برای مهاجرت روستایی

  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
زیرساخت های صادراتی کشور باید تقویت شود.

حمید زادبوم در آیین افتتاح اولین پایانه صادراتی 
فرش دســتباف ایــران در زنجان، اظهــار کرد: 
زیرساخت های صادراتی کشور در همه بخش ها 
ضعیف است و باید زیرساخت های صادراتی در 
بخش های مرزی و بخش هــای تولیدی بیش از 

پیش تقویت شود.
وی با اشاره به موافقت نامه هایی که با کشورهای 
اوراسیا انجام شده اســت، افزود: از آبان ماه سال 
گذشــته صادرات به این کشورها افزایش یافته و 
ســبب حرکت صادرات فرش دستباف شد، ولی 
زیرســاخت های صادراتی کشور پاسخ گوی این 

تحرک نبود، به  طوریکه افزایش تحرک به خاطر 
دو برابر شــدن هزینه حمل و نقل مشکالتی را به 

وجود آورده است.
این مسوول ادامه داد: طرح پایانه صادراتی مسئله ای 
است که می تواند نجات دهنده فرش دستباف باشد. 
پتانســیل صادراتی فرش دستباف ایران بسیار باال 
است و در مجامع بین المللی مختلف این پتانسیل 
مورد توجه اســت و فقط چین بــازاری به اندازه 
۵۰۰۰ میلیون دالر دارد و این فقط یکی از بازارهای 
جهان است که می توان از ظرفیت آن استفاده کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
هر چقدر میــزان تولید فرش دســتباف افزایش 
یابد، بــازار برای فروش وجود دارد، تصریح کرد: 

امیدواریم پایانــه صادراتی فرش زنجان با وجود 
پتانسیل هایی که این اســتان دارد، شاهد تحرک  

باالی صادراتی از این پایانه باشیم.
 رییس ســازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان 
کرد: هم اکنون صادرات فرش دستباف حال خوبی 
ندارد و حال که حرکت رو به جلوی خود را آغاز 
کرده است، عالوه  بر تولیدکننده باید از پایانه های 
صادراتی که سکوی جهش صادرات این محصول 

هستند نیز حمایت به عمل آید.
در ادامه،  رییس موسسه فرهنگی اکو، اظهار کرد: 
فرش یکی از مهم ترین شناسه های فرهنگی ایران 
و کشورهایی با تاریخ مشابه ایران است. هنر فرش 
و قالی بافی در بسیاری از کشورها رشد داشته ولی 

در ایران فرش همانند پرچم فرهنگی آن اســت و 
همه جهان ایران را با فرهنگ فرش آن می شناسد.

سرور بختی ادامه داد: عالوه  بر مسائل تجاری که 
با فرش در ارتباط اســت، باید بر مسائل مرتبط با 
فرهنگ صنایع دســتی توجه شود. فرش در ایران 
هزاران سال قدمت داشته و غنی از فرهنگ است 
و این نقش ها و رنگ ها در طول سال ها حفظ شده 
و پیشرفت کرده و به نسل های کنونی رسیده و به 

نسل های آینده خواهد رسید.
وی جمعیت کشورهای زیرمجموعه اکو نیم میلیارد 
نفر اســت، افزود: موسســه فرهنگی اکو اهداف 
اساسی از ســازمان بین المللی دارد که یکی از آن 
ایجاد فضای مساعد برای همکاری های فرهنگی 

در کشورها اســت. کشورهای حوزه اکو فرهنگ 
و تعریف مشــترک بســیاری دارند به خصوص 
در مسائلی مانند فرش و قالی بافی این اشتراکات 
پررنگ تر است. این مسوول تصریح کرد: اینگونه 

همکاری ها و ایجاد شبکه میان هنرمندان کشورهای 
مختلف ســبب می شــود که بین هنرمندان این 
کشــورها تبادل شود و این مسئله بر تجارت بین 

کشورها نیز تاثیر دارد.

معاونوزیرصنعت،معدنوتجارتتاکیدکرد

لزوم تقویت زیرساخت های صادراتی در کشور

 فرنشــین امــور زنــان و خانواده 
اســتانداری زنجان، از اجرای موفق طرح 
سرپرست  زنان  اقتصادی  توانمندســازی 
خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل 

خانگی در استان خبر داد.
ماهرخ بلوری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اجرای طرح ملی »توانمندسازی اقتصادی 
زنان سرپرســت خانوار مبتنــی بر الگوی 
نوین توســعه مشــاغل خانگی« در استان 
زنجان، اظهار کرد: این طرح در چارچوب 
موافقت نامه مشترک فی مابین معاونت امور 
زنان ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی در سال 

گذشته عملیاتی شده است.
وی افزود: ابتدا نشست ای به منظور آشنایی 
اولیه با طرح فوق و برنامه ریزی و تقسیم کار 
بین بخشی با حضور نمایندگان سازمان های 
ذی نفع تشکیل شد تا با استفاده از تجربیات 
و تخصص افــراد، اقدامات تاثیرگذاری را 

در راستای رویکرد طرح که ایجاد اشتغال 
پایــدار برای جامعه هدف بــا حمایت از 

مشاغل خانگی بود، برداشته شود.
این مسوول به نقش متناظر دفاتر اشاره کرد 
و گفت: در برش استانی، دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری به عنوان نماینده کارفرما، 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
ناظر طرح و سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی  
نیز بــه عنوان مجری در طرح مشــارکت 

داشتند.
فرنشــین امور زنان و خانواده استانداری 
زنجــان، قانون ســاماندهی و حمایت از 
مشاغل خانگی را قانون جامعی دانست که 
با آن می توان اشتغال خانگی را شناسنامه دار 
کــرد، به طــوری که این قانــون تکالیفی 
بر عهده ســازمان ها و نهادهایی همچون 
شــهرداری برای ایجاد بازارچه هایی برای 

فروش محصوالت قرار داده است.

بلــوری تصریح کرد: هم اکنون ۱۱ هزار و 
۷۵۲ نفر زن سرپرســت خانوار در استان 
زنجان شناسایی شده است که انتظار می رود 
اجرا و استمرار این طرح ها به خوداشتغالی 
زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از ورود  
آنان به چرخه حمایتی، بهبود معیشــت و 
افزایــش رفاه و اتصال کســب و کار آنان 
بــه بازارهای هــدف و بنگاه های پیش رو 

بیانجامد.
ارزیابــی و  آمــوزش و مشــاوره،  وی، 
مستندسازی، شبکه سازی و تقویت روحیه 
تیمــی و کار گروهی، اتصال بــه بازار و 
توجــه بــه زنجیــره ارزش را از وظایف 
نهاد توسعه ای و  به عنوان  جهاددانشگاهی 
واســطه ای در این طرح برشمرد و یادآور 
شد: شناسایی پشتیبان یکی از مراحل مهم 
در این طرح است و پشتیبان ها در این طرح 
توانستند با تامین مواد اولیه، نهاده، آموزش 
و مشاوره  کمک به ارتقای کیفیت و کمیت 

محصول و تضمین فروش محصوالت را 
داشته باشند.

این مسوول عنوان کرد: شناسایی سه رسته 
شغلی مزیت دار خانگی بر پایه پتانسیل های 
موجود در شهر زنجان )قالی بافی، قلم زنی، 
خیاطی(، تمرکز بر شبکه ســازی و تکمیل 
زنجیره ارزش مشاغل و ایجاد ۱۲ فروشگاه 
اینترنتی و اتصال به بازارهای ملی و استانی 
جهت فروش محصوالت از دستاوردهای 
این طرح اســت که  این طرح در اســتان 
زنجان با همکاری چهار پیشــران فعال و 
ایجاد ۸۱ اشتغال مولد و آموزش عمومی و 
تخصصی به ۵۲۰۲ نفر - ساعت و اتصال به 
بازار اجرایی شده است. بلوری خاطرنشان 
کرد: جلب مشــارکت خیــران در تامین 
تجهیزات و مواد اولیــه، از اقدامات موثر 
مجری طرح بوده که در تشکیل و تحکیم 
شبکه متقاضی و پیشران و شبکه قالی بافان 

موثر بوده است.

فرنشینامورزنانوخانوادهاستانداریزنجانعنوانکرد

روزهای آفتابی برای زنان سرپرست خانوار با مشاغل خانگی
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  رییس اداره سالمت ســالمندان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: الگوی 
جمعیت سالمند کشور به سمت جمعیت زنانه ای 
در حرکت اســت که درصدی از آنهــا نیز تنها 

زندگی می کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن شتی در نشست 
تخصصی توانبخشــی به هنگام دوران سالمندی 
در سازمان بهزیســتی کشور تاکید کرد: جمعیت 
سالمند کشــور به ســمت الگوی زنانه حرکت 
می کنــد و حتی برخی اســتان ها  اکنــون دارای 
جمعیت ســالخورده زنانه شده اند که درصدی از 
آنها به علت فوت همسر و درصد کمتری از آنها 

نیز به خاطر طالق تنها زندگی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۷ درصد جمعیت سالمند 
کشور تنها هســتند که این رقم در مردان کمتر و 
در زنان بیشــتر است. از ســوی دیگر سالمندان 
همسردار نســبت به ســالمندان تنها از پوشش 

بیمه ای پایه و تکمیلی بهتری برخوردار هستند.
 رییس اداره ســالمت سالمندان وزارت بهداشت 
گفت: پس جمعیت ســالمندی کشور به سمت 
افراد تنهاتر می رود که این افراد به واسطه تنهایی، 
کمتــر حمایت می شــوند و چون زن هســتند، 
درصــدی از آنها منبع درآمــدی ندارند؛ بنابراین 
الزم است که سیستم بهداشتی و رفاهی کشور به 

این قشر توجه داشته باشد.
شــتی به ابزارهای سنجش ســالمت جسمانی 
موسوم به ای.دی.ال و پی اف اشاره کرد و گفت: 
بر پایه این شــاخص ها، ۳۲ درصد سالمندان در 
گروه ســنی ۶۰ تا ۶۴ سال در یکی از شاخص ها 
مانند لباس پوشــیدن یا دستشویی رفتن به افراد 
دیگر وابســتگی داشتند؛ یعنی یک سوم جمعیت 
سالمند ۶۰ تا ۶۴ سال کشور به دیگران وابستگی 

دارند.
وی خاطرنشــان کرد: هنگامیکه به سنین  باالی 
۸۰ ســال می رســیم، ۶۰ درصد افراد در یکی از 
ابعاد شــاخص های ای. دی. ال وابستگی دارند و 

این یک سوم، عدد وحشتناکی است یعنی چهار 
میلیون ســالمند داریم که در یک بعد از ناتوانی، 
دچار وابستگی هستند و این مساله نشان می دهد 
که باید خیلی روی پیشگیری و مراقبت کار کنیم.
 رییس اداره ســالمت سالمندان وزارت بهداشت 

گفت:  این آمارها بر پایه جنســیت نشان می دهد 
که ۱۶ درصد مردان و ۴۶ درصد زنان در سن ۶۰ 
تا ۶۴ سالگی، دچار وابستگی هستند. یعنی زنان 
بیشتر از مردان دچار وابستگی می شوند دو تا سه 

برابر بیشتر مشکالت وابستگی دارند.

شتی با یادآوری زنانه شدن جمعیت سالمند کشور 
گفت: این مساله نشان می دهد باید به سالمندی 
زنانه بیشتر توجه کنیم و بهزیستی می تواند یکی 

از اولویت هایش حمایت از این قشر باشد.
وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از جمعیت کشــور را 

سالمندان تشکیل می دهند، افزود: این درحالیست 
که ۱۰ درصد منابــع و تمرکز خود را هم به آنها 
اختصاص نــداده ایم. این افراد بــا توجه تعدد 
مشکالت جســمی، روانی و بیماری های متعدد 
و شــرایط خــاص اجتماعی نیاز بــه حمایت و 

خدمات بیشــتری دارند و به انــدازه ۱۰ درصد 
نسبت جمعیتی خودشــان هم امکانات را به کار 

نمی گیریم و در این زمینه کم کاری شده است.
سالخوردگی برخی استان های کشور

 رییس اداره ســالمت سالمندان وزارت بهداشت 
گفت: سالخورده ترین استان کشور گیالن است که 
۱۳ درصد جمعیت آن باالی ۶۰ ســال دارند و بر 
پایه استانداردها اگر ۱۲ درصد از میزان جمعیت، 

سالخورده باشد آن استان سالخورده است.
شــتی تصریح کرد: هم اکنون برخی استان ها وارد 
مرحله ســال خوردگی جمعیت شده اند و نیاز به 

خدمات بهداشتی و درمانی بیشتری دارند.
وی یــادآور شــد: میزان درصد ضریب اشــغال 
تخت های مراکــز درمانی از ســوی ۱۰ درصد 
جمعیت سالمند کشــور ۴۰ درصد است که در 
برخی اســتانها به ۵۰ درصد می رسد به آن معنا 
که ۱۰ درصد جمعیت کشــور، چهار تا پنج برابر 
جمعیت خود از بیمارستان ها و امکانات بستری 

استفاده می کنند نشان می دهد.
 رییس اداره ســالمت سالمندان وزارت بهداشت 
با اشــاره به اینکه تا سال ۱۴۲۰، جمعیت سالمند 
کشــور دوبرابر می شــود، گفت: در ۴۰ ســال، 
جمعیت ســالخورده کشــور دو برابر شده است 
و این دو برابر شــدن در مرحله بعدی ۲۰ ســال 
طول می کشــد و هر چه به جلو برویم دو برابر 
شدن جمعیت سالمند را در زمان کوتاه تری تجربه 
خواهیــم کرد مگر اینگه اتفاقــات دیگری مانند 

افزایش نرخ باروری تجربه کنیم.
شــتی یادآور شــد: کشــورهای اروپایی با آن 
زیرساخت ها، صد سال فرصت داشتند تا جمعیت 
ســالمندی آنها دو برابر شود اما ما با این منابع و 
امکانات ۲۰ سال فرصت داریم تا برای جمعیت 
ســالمندی برنامه ریزی کنیم. اکنون ســالمندی، 
وضعیت مساعدی ندارد و باید با اقدامات به موقع 

عقب ماندگی را جبران کنیم.

 رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت:

الگوی سالمندی کشور به سمت زنان تنها در حرکت است

 روانشناس بالینی معتقد است زنان برای 
قوی ماندن باید شــناخت دقیقی از توانایی خود 
داشــته باشــند و احترام به خــود را در اولویت 

نخست قرار دهند.
عطیه سروش در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان 
و خانواده ایرنا، وجود قاطعیت، اعتماد به نفس و 
داشتن نگرش مثبت در رابطه با خود و دیگران را 
مرتبط هم دانســت و با بیان زنان باید بدانند چه 
حق و حقوقی دارند، تصریح کرد: اما شوربختانه 
زنان توجه زیادی به حــق خود ندارند و همین 
امــر بر روی اعتماد به نفس و قاطعیت آنان تاثیر 

می گذارد.
وی با بیان اینکه همه انسان ها حق بیان دیدگاه ها، 
نظرات و افکار خود را دارند حتی اگر در مغایرت 
با دیگران باشد، خاطرنشان کرد: در مراحل رشد، 
همه حق ابراز احساسات دارند، حق دارند اشتباه 
کنند و در مقابل آن  مســوول باشــند تا آنجا که 

عذرخواهی کنند.
سروش افزود: همگان حق دارند بدون درگیری 
و ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن، به خواسته 
دیگران پاسخ منفی یا مثبت بدهند، حق دارند به 
زبان بیاورند هر آنچه که متوجه نمی شــوند یا 
اطالعاتی در موردش ندارند و درخواست خود 

را در فضای آرام و بدون تنش بیان کنند.
این روانشناس بالینی با تاکید بر اینکه زنان برای 
قــوی و با اعتماد به نفس ظاهر شــدن، باید در 
مرحله نخست یک شناخت دقیق در مورد خود 
داشته باشند، یادآور شد: یعنی همه باورهای منفی 
و مثبتــی که داریم را مرور کنیم و به خودآگاهی 
درست و خودشناسی برسیم سپس بررسی کنیم 
قضــاوت هایی که از دیگران می گیریم چقدر با 

شناخت خود متفاوت یا متشابه است.

نویسنده کتاب »مهارت های 
ابتدایی«  دوره  برای  زندگی 
افزود: به طور قطع کســی 
که در خلــوت و مکالمات 
درونی خــود احترامی برای 
خود قایل نیســت نباید از 
احترام  انتظــار  دیگران هم 

داشته باشد.
تاکید  بالینی  این روانشناس 
کــرد: یک زن قــوی، زنی 
اســت که خود و توانمندی 
هــای خود را بــاور دارد و 
توانمندی  کردن  ثابت  برای 
هایــش لزومی نمی بیند که 
دســت به هر کاری بزند. به 
طور مثال درگیر جاذبه های 
ظاهری خود و نشــان دادن 
خود به دلخواه دیگران نمی 
ببیند  نمی گردد  یعنی  شود 

چه چیزی اکنون مد است.
ســروش بر ایــن موضوع 
احســاس  که  انســانی  که 

ارزشــمندی می کند خود را در معرض قضاوت 
دیگران قرار نمی دهــد، تاکید و تصریح کرد: با 

رسیدن به این مرحله از خودشناسی که هر آنچه 
خود می پسندد استفاده کند، بطور قطع قابل احترام 

بیشتر خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که 
چه کنیم تا خود، قاضی خود باشیم و نه دیگران 

گفت: نکته اصلی اینکه باید 
وارســی مجددی بر روی 
مدل فکر کــردن، نگرش 
های مثبــت و منفی راجع 
به خود و دیگران و دنیای 

مطلوب مدنظر داشت.
شناخت  افزود:  ســروش 
شــیوه هــای مدیریــت 
اینکه  دانستن  و  هیجانات 
در کجا و چــه زمانی چه 
هیجانی را تجربه و چطور 
می تــوان آن را مدیریت 
کــرد نکته مهــم دیگر در 
خودشناســی و افزایــش 

اعتماد به نفس است.
این روانشناس بالینی با بیان 
اینکه همــگان باید روش 
های آرام ســازی و روش 
های جایگزین کردن افکار 
مثبت به جای افکار سمی 
و منفی را فرابگیرند، تاکید 
کرد: یادگیری مهارت های 
ارتباطی، اینکه چطور حرف بزنم، چطور از خود 
دفاع کنم، چطور خود را ابراز کنم و در عین حال 

بدون آســیب زدن به خود و دیگری در ارتباط 
درست و صحیح قرار بگیرم، از جمله روش های 

آرام سازی است.
این روانشناس بالینی با بیان اینکه در مهارت های 
ارتباطی باید خوب گوش دادن، تصحیح و وارسی 
کردن فرض و گمان های اطرافیان، همزبان بودن 
با دیگران، تمایز قایل شدن بین فکر و احساس و 
واقف بــودن به تصورات خوب و تمرین آنها را 
در اولویت قرار داد، تاکید کرد: همانطور که یک 
زن برای خوب دیده و قضاوت شــدن یا دوست 
داشته شدن به ظاهر خود رسیدگی می کند باید به 
افکار و تصورات خود هم رســیدگی و آنها را به 

روز رسانی کند.
وی یادآور شد: فراموش نکنیم چیزی که ماندگار 
است مدل رفتار و یاد و خاطره از عملکرد ما است 
پس باید بیشــتر بر روی این امر سرمایه گذاری 
کرد. سروش با بیان اینکه معنای زندگی در تصور 
هر فرد تاثیر مستقیمی بر رفتار او دارد، خاطرنشان 
کرد: تا آنجا که می توان گفت افسردگی و مالل 
ریشه در گم کردن معنای زندگی دارد؛ اگر معنای 
زندگی کمک به دیگران باشد تا لبخندی بر لبان 
آنان بنشیند هیچوقت افسردگی و مالل به دنبال 
نخواهد داشت و حسی ماندگار خواهد بود اما اگر 
انســان فقط به اهداف شخصی خود مثال گرفتن 
فالن مــدرک یا فالن کار فکــر کند در صورت 

رسیدن به آن دچار پوچی می شود.
وی تاکید کرد: بهینه است که علت موفقیت زنان 
و مردان موفق و اینکه چه مســیری را طی کرده 
اند را مطالعه کرد. بــه عبارتی دیگر باید الگوی 
مناسب یافت و خود را محدود به داشته ها، فضای 
مجازی و جامعه آماری اطراف خود نکرد تا دنیای 

مطلوب را یافت و در راه آن قدم گذاشت.

روانشناس بالینی تشریح کرد؛

شرط قوی ماندن زنان چیست؟

 ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمن 
توضیح شیوه صحیح استفاده از ماسک و تاکید 
بر عدم اســتفاده مجدد از ماســک های یکبار 
مصرف، گفت: البته ماسک به تنهایی نمی تواند 
جلوی انتقال ویــروس را بگیرد و همزمان با 
استفاده از ماسک باید فاصله اجتماعی و دیگر 

نکات بهداشتی نیز رعایت شود.
به گزارش ایسنا، دکتر ســیما سادات الری با 
اشــاره به اینکه یکی از شــایع ترین راه های 
انتقال بیماری کووید۱۹ از طریق قطرات آلوده 
ترشــحات تنفســی فرد مبتال به کرونا است، 
گفت: این قطرات معموال حین ســرفه،  عطسه 
و صحبت منتشر می شود. بنابراین لزوم استفاده 
درست و صحیح از ماسک به عنوان مهم ترین 
عامل بازدارنده از ابتال به ویروس کرونا بسیار 

ضروری است.
وی افزود: از مردم می خواهیم پیش از استفاده 
از ماســک دقت کنید که ماســک آسیب دیده، 

پاره یا مرطوب نباشــد. از ماسک با کش شل 
استفاده نکنید و از ماسک هایی که نفس کشیدن 

را سخت می کند نیز استفاده نکنید. 
الری در تشــریح چگونگی استفاده از ماسک، 
اظهار کرد: پیش از استفاده از ماسک دست های 
خود را ضدعفونی کنیــد و یا با آب و صابون 
حداقل بــه مــدت ۲۰ ثانیه بشــویید؛ هنگام 
شست و شوی دست ها آنهارا خوب بهم بمالید 
و دقت کنید چین های دست، بین انگشتان و مچ 
دست ها به خوبی شسته شود و سپس ماسک را 
به دقت روی صورت قرار دهیم. به طوری که 
دهان، بینی و چانه به طور کامل پوشــیده شود 
و از عدم ایجاد هرگونه شکاف بین صورت و 

ماسک اطمینان حاصل کنید.
وی در ادامــه تاکید کرد: زمانی که ماســک بر 
صورت قــرار گرفت از لمــس آن خودداری 
کنید و بــه هنگام صحبت کردن به هیچ عنوان 
ماســک را از روی صورت خود برندارید. در 

صورت مرطوب شدن ماسک مورد استفاده آن 
را با ماســک  جدید تعویــض کنید، به هنگام 
خارج کردن ماسک از روی صورت جلوی آن 
را لمس نکرده و آن را از پشــت ســر خارج 
کنید، ماسک استفاده شده را از خود و سطوح 
اطراف دور نگه دارید و آن راداخل سطل زباله 
در بســته قرار دهید. همچنین پس از برداشتن 
ماسک آلوده از روی صورت، چشم و دهان را 
لمس نکنید و دســت ها را به طریق ذکر شده 

بشویید.
وی با تاکید بر اینکه ماسک های یکبار مصرف 
نبایــد بیش از یکبار، مصرف شــوند، تصریح 
کرد: فراموش نکنیم استفاده از ماسک به تنهایی 
از ابتالی بیماری جلوگیری نمی کند . بنابراین 
نســبت به رعایت اصول فاصله گذاری دقت 
کافی کنید. امیدواریم با رعایت نکات بهداشتی 
شاهد توقف شیوع گسترده بیماری و در نهایت 

قطع زنجیره آن در کشور باشیم.

 معاون کل وزارت بهداشــت با اشاره 
بــه اوج گیــری بســتری مبتالیــان کرونا در 
بیمارستان ها، گفت: اکنون به ویژه در تخت های 
مراقبت های ویژه و بیمارســتان های ارجاعی، 
دچار مشکل قابل توجهی شده ایم. ضمن اینکه 
از ظرفیت برخی از تجهیزات مربوط به بیماران 
کرونایی خارج از ظرفیت شان استفاده می شود.

دکتر ایــرج حریرچی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره وضعیت بیمارستان های کشور با توجه 
بــه اوج گیری دوبــاره کرونا، گفــت: بیماران 
کرونایــی عمدتا در بیمارســتان های اصلی و 
ارجاعی شــهرها بستری می شــوند. حال باید 
توجــه کرد که این بیمارســتان ها حتی قبل از 
دوره کرونا هم، معموال اشــغال تخت های باال 
و شرایط سختی داشتند و قبال هم در درجاتی 
دچار کمبود تخت به ازای نیرو و کمبود پرسنل 

به ازای تخت بودیم.
وی افــزود: حال اکنون که بیمــاران کرونایی 

اضافه شــدند و تعدادشان بســیار قابل توجه 
اســت، اکثر تخت هــای بیمارســتانی و اکثر 
تخت های مراقبت های ویژه از ســوی مبتالیان 
به کرونا اِشــغال شــده اند. در ماه های گذشته 
تعدادی از بیمــاران ما که مبتال به بیماری های 
دیگر بوده اند، به دلیل مشکالت ناشی از کرونا 
نمی توانستند بستری شوند و یا با نوبت بستری 

می شدند.
حریرچی ادامه داد: هم اکنون که تعداد بستری 
مبتالیــان به کرونــا اوج گرفته، بــه ویژه در 
تخت های مراقبت های ویژه و بیمارســتان های 
ارجاعی، دچار مشــکل قابل توجهی شده ایم. 
ضمن اینکــه با فرســودگی نیروی انســانی 
مواجهیم. هفت تا هشــت ماه است که نیروی 
انســانی ما در بیمارســتان ها با تمام قدرت و 
قوا دارند کار می کنند. ضمــن اینکه برخی از 
تجهیزات مربوط به بیماران کرونایی خارج از 
ظرفیت شان از آن ها استفاده می شود؛ تجهیزاتی 

مانند دستگاه های سی تی اسکن، دستگاه های 
اکسیژن ســاز و ونتیالتور. ایــن تجهیزات هم 
با توجه به قدمتی که داشــتند، بعضا دچار از 
کارافتادگی شــده و یا نیاز بــه تعمیرات پیدا 
می کننــد که این هم موضوع و چالش بســیار 

مهمی است.
وی دربــاره میزان نیــاز به بیمارســتان های 
صحرایی یا نقاهتگاه ها برای بســتری بیماران 
بدحال مبتال بــه کرونا، گفت: امیدواریم به آن 
شرایط نرسیم. البته تجربه گذشته ما نشان داد 
که نقاهتگاه چندان مورد لزوم نیســت و مورد 
اســتقبال هم قرار نمی گیرد. اگر خدایی نکرده 
به چنیــن تخت هایی نیاز پیــدا کنیم، باید آن 
تخت ها با امکانات بیمارستانی باشند و حداقل 
دارای اکسیژن ساز برای هر فرد، وسایل کمک 
تنفســی و دیگر تجهیزات مورد نیاز باشد که 
البته این موضوع تامیــن و اجرایی کردن این 
تجهیزات و چنین تخت هایی را دشوار می کند.

اوج گیری بستری های کرونا | ۳ مشکل عمده در بیمارستان هاسفارش سخنگوی وزارت بهداشت برای استفاده درست از ماسک
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کمال الدین زنجانی؛ شاعر سده هفتم و هشتم هجری
 بخش دوم و پایانی

ممدوحان کمال الدین: در ســطور قبل گفته شد 
که »کمال الدین زنجانــی« بخش اعظم  از تاریخ 
ایلخانان یعنــی دورۀ ســلطنت »هوالکوخان« تا 
»اولجایتو ســلطان محمد خدابنده« را درک کرده 
است و همین عامل باعث شده است که وی با ورزا 
و رجال کشــوری مختلف و همچنین با ایلخانانی 
چون سلطان »محمود غازان خان« و »سلطان محَمد 
اولجایتو« مرتبط باشــد. منابع قصایدی از وی در 
مدح رجال ذیل آورده یا ذکری از ممدحان دیگران 
کرده اند و غیر از ایــن رجال، از ممدوحان دیگر 
اَطالعی نداریم. ممدوحــان وی به ترتیب تاریخ 

وفات در سطور زیر آورده می شود:
۱(. خواجــه نصیرالدیــن طوســی )۵۹۷ - ۶۷۲ 
ه.ق(: از دانشــمندان بــزرگ قرن هفتــم بوده که 
ابتدا در خدمت اســماعیلیان و ســپس به خدمت 
»هوالکوخان« ) اَولین ایلخان مغول ســلطنت ۶۵۶ 
- ۶۶۳ ه.ق ( در آمــده و مــورد حمایت او قرار 
گرفت. وی آثار عدیده ای در حوزه های مختلف 
علمی و دینی و فلســفی و ادبی و .... تألیف کرده 
اســت.  این آثار که تعداد آن هــا اَعم از کتاب و 
رســاله و نامه ها چه تألیف و تدوین و تحریر، و 
چه ترجمه و شــرح، جمعاً به یکصد و نود و پنج 
عنوان می رســد. البته بخشی از آن ها منسوب به 
وی هستند و رجال و علما و شعرای زیادی با وی 
مرتبــط بودند و از میان رجال زنجانی می توان به 
»عَزالدین زنجانی« ریاضی دان و ادیب  و دانشمند 
قرن هفتم هجری قمری اشــاره کرد که وفاتش به 
ســال ۶۶۰ ه.ق اتَفاق افتاده است. بنا به نقل مؤلَف 
»مجمــع أآلداب و معجم األلقاب« وی از »خواجه 
نصیرالدین طوســی« درخواست کرد که کتابی در 
علــم هیأت تصنیف کند که به نام »تذکره فی علم 
هیــأت« و یا »تذکرۀ نصیریَه« معروف شــده و در 
اوایل ذیقعده ۶۵۹ ه.ق در »مراغه« تألیف شــده و 
در ســال ۶۷۲ ه.ق مجَدداً  بــا تجدید نظر تدوین 
شــده است. اَما در مقَدمۀ کتاب مذکور هیچ اشاره 
ای به این  به درخواست عَزالدین زنجانی نیست. 
دیگر رجــل زنجانی »عمادالدولۀ زنجانی« پســر 
»عَزالدوین زنجانی« فوق الذکر اســت که اشعاری 
در مدح »خواجه نصیر« سروده است و سومین فرد 
همین »کمال الدین زنجانی« است که قصیدۀ بیست 
وهفت بیتی )قصیدۀ دّوم( در مدح »خواجه نصیر« 
سروده است. زنده یاد روانشاد »کریم نیرومند« در 
اثر خویش آورده که »خواجه نصیرالدین طوسی« 
کتاب »آغــاز و انجام« معروف بــه »تذکره« را به 
درخواست »کمال-الدین زنجانی« نوشته است. به 

دالیل زیر:
نخســت این که احتماالً منبع وی اثر »محَمدتقی 
مدرس رضوی« با عنوان »احــوال و آثار خواجه 
نصیرالدین طوســی« بود. اّما تخلیطی در نوشــتۀ  
زنده یاد »نیرومند« شــده و بین دو شخص یعنی 
»عَزالدین زنجانی« و »کمال الدین زنجانی« مشتبه 

شده است. 
ثانیــاً از طرفی کتاب مورد نظــر مرحوم »مدرس 
رضوی«، کتاب »تذکره فی علم هیأت« اســت که 
مرحــوم نیرومند آن را با اثر دیگــر یعنی »آغاز و 
انجام در مبداء ومعــاد« معروف به »کتاب تذکره« 

اشتباه کرده است.
ســرانجام با رجوع به ذیل شــرح حال »عَزالدین 
عبدالوَهاب بن ابراهیم زنجانی« در اثر »ابن فوطی« 
معلوم شــد که شــفاهاً این درخواســت از سوی 
»عَزالدین زنجانی« شده است پس این درخواست 
صحیح بوده و شــفاهاً صورت گرفته نه این که به 
نام وی نوشته شــده باشد، اّما در باره کتاب »آغاز 
و انجام« که آن هم معروف به »تذکره« است خود 
»خواجه نصیرالدین« در مقدمۀ همان اثر اشاره کرده 
که آن را به التماس بعضی از دوستان نوشته است.

۲(. عالءالدین عطاملک جوینی )۶۲۳ - ۶۸۱ ه.ق(:  

وی منتسب به خاندان جوینی است که پدر بر پسر 
از اواخر دورۀ سلجوقیان  و اوایل خوارزمشاهیان 
جزو دیوانســاالران دربار خوارزمشاهی و سپس 
ایلخانــان بودند و خــود »عالءالدیــن عطاملک 
جوینــی« ابتدا بــه خدمت »امیر ارغــون« )حاکم 
خراسان از ســوی خان بزرگ مغول( درآمد و در 
زمان لشکرکشــی »هوالکو خان« به سوی »ایران« 
و »بیــن النهرین«، به خدمت وی درآمد و ســپس 
بیست و چهار سال حاکم »بغداد« شد. وی بیشتر به 
دلیل تدوین کتاب سه جلدی »تاریخ جهانگشای« 
جوینی در ســال ۶۵۸ ه.ق مشهور است و در سال 
۶۸۱ وفات یافت. نویســندگان زیادی به نام وی 
کتب تألیف یا تصنیف کــرده اند و در عین حال 
شــعرای زیادی نیز در مدحش شــعر سروده اند 
که مشهورترین آن ها »شــیخ سعدی شیرازی« و 
است و شاعر ما »کمال الدین زنجانی« نیز از دیگر 
مَداحان وی محسوب می شــود و فعاًل تنها یک 
قصیدۀ چهل ویــک بیتی )قصیدۀ پنجم( از »کمال 
الدین زنجانــی« در مــدح »عالءالدین عطاملک 

جوینی« به دست رسیده است.
۳(. شــمس الدین محَمد جوینی )وزارت ۶۶۱ - 
۶۸۳ ه.ق(: وزیر »هوالکو خــان« و »آباقا خان« و 
»سلطان احمد تگودار )ایلخانان اَول تا سوم( بود که 
سرانجام به فرمان »ارغون خان« )چهارمین ایلخان( 
به قتل رســید. وی بــرادر »عالءالدین عطاملک 
جوینی« فوق الذکر بود. »شــمس الدین جوینی« 
عالوه بر این که وزیری کاردان و کوشا بود، حامی 
دانشمندان و علما و شعرا نیز بود. اشعاری از خود 
وی نیز به دست آمده و شعرایی چون »شیخ سعدی 
شیرازی« و »همام الدین تبریزی« قصایدی در مدح 
وی سروده اند و پس از قتلش نیز این دو شاعر و 
چه بسا شعرای دیگر مراثی سوزناکی سروده اند. 
»کمال الدین زنجانی« نیز مــداح این وزیر بود و 
فعاًل یک قصیدۀ پنجاه  ویک بیتی )قصیدۀ اّول( و 
پنجاه وهشت بیتی )قصیدۀ چهارم با سه مطلع( به 

دست آمده است. 
۴(.صدرالدین احمد خالــدی زنجانی )وزارت - 
(: »حمداله مســتوفی« در »تاریــخ گزیده« و »میر 
تقی-الدین کاشــانی« در »خالصت  األشــعار و 
زبــدت األفکار«، »کمال الدیــن زنجانی« را مَداح 
این وزیر همشهری دانسته اند. اَما هیچ قصیده ای 
به دســت در این باره به دست نیامده است. شاید 
یک قصیدۀ هجده بیتی »قصیدۀ سّوم« در مدح وی 
باشد. »صدرالدین زنجانی« ابتدا نایب »امیر تغاجار« 
در »فارس« ســپس وزیر »گیخاتو خان« )پنجمین 
ایلخان مغول( شده و ملّقب به »صدر جهان« شد و 
در زمان سلطنت وی به دلیل اسرافکاری و بذل و 
بخشش های بیهوده خزانه مملکت تهی شده و در 
این زمان به ابتکار »صدرالدین زنجانی« با مشاورت 
سفیر چینی خان بزرگ »پوالد چینگسانگ« اقدام به 
نشر نخستین پول کاغذی با عنوان »چاو« صورت 
گرفت که البته مورد استقبال مردم واقع نشد. وی 
در اوایل حکومت »ســلطان محمود غازان خان« 
به مشــارکت »جمال الدین دستجردانی«به وزارت 
رسید و سپس در سال ۶۹۱ ه.ق به قتل رسید. می 
توان احتمال داد که قصیدۀ سّوم در مدح وی باشد.

۵(. سلطان محمود غازان خان )-(: هفتمین ایلخان 
که پیش از ســلطنت، مسلمان شده و نام »محمود« 
را برگزید و در دورۀ وی اصالحاتی انجام شد که 
به »اصالحات غازانی« معروف شده است. شاعران 
مختلفی این پادشــاه را به خاطر مسلمان بودنش 
مدح کرده اند و هر چند شــعری از »کمال الدین 
زنجانی« در مدح این پادشــاه نرسیده، با این حال 
احتمال زیادی وجود دارد که در دیوان گم شــدۀ 
وی قصایدی در مدح غازان خان باشــد. سه بیت 
از آغاز یک قصیدۀ »کمال الدین زنجانی«  رســیده 
که شــاید در مدح »غازان خان« یــا ایلخان دیگر 

باشد)قصیدۀ ششم(. همان طور که قباًل گفته آمد، 
شاهنامه ای نیز در احوال ملوک ترک به نام »غازان 
خان« سروده بود که امروزه در دسترس نیست.   

۶(. سلطان محّمد اوالجایتوخان )۷۰۳ - ۷۱۶ ه.ق(: 
هشتمین ایلخان که پیش از سلطنت مسلمان شده 
و نام »محّمد« را برگزید  وی با شروع سلطنتش از 
مذهب اهل سنّت حنفی به تشیَع گروید و پایتخت 
را از »تبریز« به شهر تازه تأسیس »سلطانیَه« منتقل 
کرد. »کما ل الدین« احتماالً تا ســه ســال نخست 
ســلطنت وی قید حیات بود و همان گونه که ذکر 
شــد، بنا به گزارش »ابن فوطی« در لشکرکشــی 
»اولجایتوخان« به »گیالن« همراه او بود و احتماالً 
قصایدی را در مدح وی نیز ســروده بود که فعاًل 
به دســت نیامده اســت. البته در قصیده ای که در 
تقریظ آثار »رشیدالدین فضل اله همدانی« سروده 
است، اشاره ای در هفت بیت به »اولجایتو« و مدح 
او دارد. و همانگونه که اشــارت رفت هفت بیت 
نخست آن در مدح » سلطان محّمد اولجایتو خان« 
اســت و شاید هم سه بیت باقی مانده از آغاز یک 

قصیده که قباًل ذکر شد، در مدح وی باشد.  
۷(. خواجه رشــیدالدین فضل اله همدانی)وزارت 
۶۹۷- ۷۱۸ه.ق(: وزیــر »غازان خان« و »اولجایتو« 
و »سلطان ابوســعید بهادرخان« )نهمین و آخرین 
ایلخان بزرگ( که در سال  به امر ایلخان اخیرالذکر 
کشته شــد.در تقریظاتی که در سال ۷۰۶  و ۷۰۷ 
ه.ق توسط نویســندگان و شــاعران نوشته شده 
است. قصیده ای بیست وشش بیتی )قصیدۀ هفتم( 
از »کمــال الدین زنجانــی« در مدح و تمجید آثار 
»خواجه رشیدالدین فضل اله« به دست آمده است. 
قصاید »کمــال الدیــن زنجانی« گاهی توســط 
فرزنــدش »محیی الدین« در مجالــس وزراء و ... 

خوانده می-شود.
آثــار کمال الدین زنجانی: »ابن فوطی« که خودش 
با »کمال الدین زنجانی« مالقات کرده و نیز دربارۀ 
وی  مطالبی در مراغه و تبریز یادداشت کرده، شاعر 
ما را صاحب آثاری در نظم و نثر به دو زبان فارسی 
و عربی دانســته است، اَما فعاًل آثار به دست آمده 
از وی شامل  ۲۷۳ بیت شعر فارسی اعم قصیده و 
غزل و ... و همچنین نمونۀ کوتاهی از نثر است و 
از دیگر آثار وی  چون »شاهنامه« و اشعار و متون 
نثر فارســی و آثار نظم و نثــر عربی هیچ اطالعی 
نداریــم. در ذیل به معرفی آثار به تفکیک محتوای 

می پردازیم:
۱(. دیوان شعر فارسی: صاحب »خالصت األشعار 
و زبدت اآلثار« خاطر نشــان ساخته که دیوان وی 
مقارن دورۀ تألیف کتاب نایاب بوده و عاّلمه »شیخ 
آقا بزرگ طهرانی« نیــز در »الذریعه الی تصانیف 
شــیعه« به این امر اذعان دارد. معلوم نیست که آیا 
شــاعر ما در طول حیات خویش موفّق به تدوین 
اشــعار خود در قالب دیوان شــعر گشته یا کس 
دیگری به تدوین دیوان وی پرداخته اســت و یا 
اصــاًل چنین امری اصاًل صورت نگرفته و با مرگ 
شــاعر ابیات وی نیز پراکنده شده و از میان رفته. 
منابعی که اشــعار »کما ل الدین زنجانی« در آن ها 
درج شــده شامل ســفینه ها یا ُجنگ ها و سپس 
تذکــره ها  و کتب رجال و متــون تاریخی می با 
شــد. در برخی کتب تاریخی و رجال، شعری از 
وی مندرج نیســت صرفاً شــرح حالی از او آمده 
اســت. آثار مربوط به آغاز قرن هشتم تا پایان قرن 
دهــم هجری قمری را در این باره باید جزو منابع 
اصلی قلمــداد کنیم. در میان پنج منبع نخســتین 
از نظر تاریخ تألیف یعنی »تقریظات رشــیدی« و 
»مجمع اآلداب و معجم األلقاب« و »روضت الناظر 
و نزهــت الخاطــر« و »تاریخ گزیــده« و »مونس 
األحرار فی دقایق األشــعار«  تنهــا منبع اّول  یک 
قصیده بیســت و شش بیتی از وی آورده و سپس 
در ســفینۀ »روضت الناظر و نزهت الخاطر« فقط 

یک بیت مغشــوش آمده و در »مونس األحرار فی 
دقایق األشــعار« سه غزل مجموعاً در بیست وپنج 
بیت آمده اســت و همچنین در »جنگ اســکندر 
میرزا تیمــوری« تألیف در قرن نهم هجری قمری 
که ششــمین منبع از نظر تاریخی است، یک پنج 
بیتی ناخوانا درج شــده است. اَما هفتمین منبع اثر 
»میر تقی الدین محَمد کاشانی« است که دویست و 
ده بیت شامل پنج قصیده )قصاید اّول تا پنجم( و 
دو غزل )غزل های پنجم و ششم( است. وی خود 
اذعان دارد اشعار »کمال الدین زنجانی« را از جنگ 
ها و ســفینه های مختلف گردآوری کرده که البته 
عناوین منابع اصلی تذکرۀ مذکور فعاًل بر ما معلوم 
نیســت. این اثر مهمترین منبع در باره اشعار»کمال 
الدین زنجانی« است. »میر تقی الدین کاشی« خود 
دویســت و ده بیت از اشعار او را آورده است که 
در حقیقت ۷۵ درصد حجم کل اشــعار به دست 
آمده از شــاعر را شامل می شــود. در میان منابع 
بعدی در »عرفات العاشقین« سه بیت غیر مکّرر از 
همان قصاید منبع پیشــین آمده و در جنگ شمارۀ 
۵۳ دانشــگاه تهران نیز سه بیت از آغاز قصیده ای 
آمده آن ها نیز در انتهای مقاله آورده شــده است. 
بقیۀ منابع شــعر جدیدی ندارند و همگی تکراری 
هستند. با احتساب اشــعار مندرج در منابع دیگر 
و بدون احتساب اشــعار و ابیات تکراری، تعداد 
کَل اشــعار کمال الدین زنجانی به ۲۷۳ بیت می-
رسد که شامل هفت قصیده در ۲۲۴ بیت  و شش 
غزل در ۴۸ بیت و یک تک بیت ناخوانا اســت که 
البته غزل چهارم می تواند بخشــی از ابتدای یک 
قصیده نیز باشــد. منابع بعد از »خالصت األشعار« 
همان اشــعار و ابیات مندرج در اثر مذکور را ثبت 
و ضبط کــرده اند و اثر جدیدی ار شــاعر ما در 
آن ها نیســت. همچنین چهار بیت هم به اشتباه به 
»کمال الدین زنجانی« منسوب شده که شامل یک 
رباعی و دو بیت از مطلع غزلی اســت که آن ها را 
در انتهای اشعارش با معرفی گویندگان اصلی اش 
آورده می-شــود. مطابق ترتیب بندی دیوان های 
شــاعران کالسیک که معموالً ابتدا قصاید و سپس 
غزلیَات و ..... بــه ترتیب الفبایی حرف آخر قافیه 
یــا ردیف ها می آید، در ایــن جا نیز ابتدا قصاید 
و ســپس غزلیَــات و یک تک بیــت و و نهایتاً ۴ 
بیت منســوب به وی  و در مجمــوع   کاًل  ۲۷۷ 
بیت شــعر در انتهای این مقاله آورده شده است. 
عصر ایلخانی دورۀ رشد و شکوفایی غزلسرایی و 
رکود و افت قصیده سرایی محسوب می شود و به 
استثنای »سعدی شیرازی« که در دو حوزۀ غزل و 
قصیده شاعری طراز اّول محسوب می شود، بقیۀ 
شــعرا در قصیده سرایی پیرو شاعران سلف چون 
»انوری ابیوردی«، »ظهیــر فاریابی«، »کمال الدین 
اصفهانی« و ... هســتند. »کمال الدین زنجانی« نیز 
در قصیــده های باقی مانده به مانند معاصرانش از 
ردیف هایی چون »آفتاب«، »دل«، »اندیشه« و »آینه« 
استفاده کرده است و چهار قصیده از هفت قصیدۀ  
به دســت آمدۀ او، »مرّدف« یعنی دارای ردیف می 
باشــد. و در میان غزلیات باز مانده اش دو غزل از 
شــش غزل  »مرّدف« هستند. غزلیّات بازماندۀ وی 
معّرف محتوای کاماًل عاشقانه است و در باره این 
که آیا وی غزل عارفانه می سرود یا نه؟ نمی توان 

اظهار نظر کرد.
۲(. شاهنامه: منظومه های تاریخی به مانند منظومه 
های حماســی مّلی و دینــی و مذهبی در ادبیات 
فارسی بیشتر در قالب مثنوی و از اواخر قرن ششم 
شروع شده که از نخستین نمونه های آن می توان 
به »اسکندرنامه« اثر نظامی )شامل دو بخش شرف 
نامه و اقبال نامه( اشــاره کرد که حدوداً در ســال 
۵۹۹ ه.ق تدوین شــده و بعداً نظیره های متعّددی 
بر پایه آن ســروده شده مانند »آیینۀ اسکندری« اثر 
»امیر خســرو دهلوی« و »خردنامۀ اسکندری« اثر 
»نورالدین عبدالرحمان جامــی« و .... همچنین از 
آثاری دیگری چون »نسب نامۀ سالطین غور« اثر 
»فخرالدین مبارکشــاه مرورودی« تألیف پیش از 
سال ۵۹۹ یا ۶۰۲ ه.ق، »شاهنشاه نامه« اثر »پاییزی 
نســفی« ، »پهلوان نامه« اثر »مؤیّدالدین نســوی« 
تاریخ تألیف هر دو اوایل قرن هفتم که اثری از آن 

ها به دست نیامده، می توان نام برد. 
اّما رسماً در دورۀ ایلخانی و دورۀ فترت بعد از آن 
که سلسله های محّلی روی کار آمدند، به تعداد آن 
ها افزوده شــده و تا اواخر قاجاریّه روند صعودی 
تعــداد آن ها ادامه یافته اســت. منظومه هایی که 
در دورۀ ایلخانــان و دورۀ فتــرت بعد از ایلخانی 
ســروده شــده اند به ترتیب تاریخی عبارتند از: 
»همایون نامه« اثر »زَجاجی تبریزی«، »شــاه نامه«، 
اثر »کمال الدین زنجانی« که نســخه ای از آن در 
دست نیست، »غازان نامه« اثر »ملکشاه دیلمی« که 
نســخه ای از آن در دست نیست، »تاریخ منظوم« 
یا »شــهنامۀ چنگیزی« اثر »شمس الدین کاشانی« 
تألیف در ســال ۷۰۴ ه.ق، »ظفرنامه« اثر »حمداله 
مستوفی« تألیف در سال ۷۳۵ ه.ق،  »شهنشاه نامه« 
یا »چنگیزنامه« اثر »احمد تبریزی« تألیف در سال 
۷۳۸ ه.ق، »غازان نامــه« اثر »نوری اژدری« تألیف 
در سال ۷۵۸ ه.ق. البته عالوه بر این هفت منظومه، 

می توان منظومه های تاریخی مربوط به سلســله 
های محّلی تابع ایلخانان را نیز به آن ها اضافه کرد 
که به ترتیب تاریخی عبارتند از: »ســلجوق نامه« 
اثر »قانعی طوســی« ، تألیف پیش از ۶۷۲ ه.ق که 
ابیات پراکنده ای از آن در دســترس است، »کرت 
نامه« اثر »ربیعی پوشنگی« تألیف در سال ۶۹۹ ه.ق 
کــه فقط ۲۶۷ بیت از آن در تاریخنامۀ هرات باقی 
مانده است، »سام نامه« اثر »سیفی هروی« تألیف در 
سال ۷۰۶ ه.ق، »دفتر دلگشا« اثر »صاحب شبانکاره 
ای« تألیف در سال۷۲۰ ه.ق، همچنین منظومه های 
دیگری در حوزۀ »هند« و »آســیای صغیر« سزوده 

شده که اینجا حاجت به ذکر آن ها نیست.
از نظر تاریخی منظومۀ شــاعر مــا در رتبۀ دّوم و 
یا سّوم بین حماســه های منظوم  مربوط به دورۀ 
ایلخانــی قرار دارد. همانگونه کــه به نقل از »ابن 
فوطی« اشاره شــد، »کمال الدین زنجانی« احوال 
ملوک ترک را با عنوان »شــاهنامه« به نظم کشیده 
و به »غازان خان« تقدیم کرده است. نمی دانیم آیا 
عنوان کتاب صرفاً »شاهنامه« بوده و یا پسوندی نیز 
چون »شاهنامۀ غازان« یا »شاهنامۀ غازانی« داشت 
و یا مانند اثــر »نوری اژدری« تحت عنوان »غازان 
نامه« بوده و یا عنوان دیگری داشته و وزن آن قطعًا 

به »بحر متقارب مثمن محذوف« یا »مقصور« و به 
صورت »فعولُن، فعولُــن، فعولُن، َفَعل« یا »فعول« 
بود. چرا که تمامی منظومه حماســی و تاریخی و 
دینی تا پایان قرن هشــتم بــه این بحر و وزن می 
باشند و تنها منظومه دینی کوتاه »تاریخ محّمدی« 
استثناســت که به بحــر و وزن دیگــری در این 
عصر ســروده شده اســت. دربارۀ محتوای کتاب 
بایــد توضیح داد که منظور از ملوک ترک شــاید 
موضوعاتی چون تاریخ ترک و اوغوز و سلســله 
های غزنویان و سلجوقیان و ..... باشد و شاید هم 
منظور »ابن فوطی« از واژۀ »ترک« جنبۀ عامتر بوده 
و این اثر شــرح احوال مغوالن را هم شامل شود. 
چنــان که در بین دیدگاه های برخی از مورخین و 
منشیان و نویســندگان آن دوره بین ترک و مغول 
فرقی قائل نشــده اند. به هر صورت امروزه اثری 
از »شاهنامۀ کمال الدین زنجانی« به دست نرسیده 
اســت. نهایت این که آیا منبع آن به مانند بسیاری 
از منظومه های اواخر دورۀ ایلخانی، کتاب »جامع 
التواریخ« است  یا کتاب های دیگر نمی توان اظهار 

نظر کرد.
۳(. آثــار منثــور: هر چند ابن فوطی شــاعر ما را 
صاحب آثار مختلف در نثر نیز دانســته اســت، با 



5 چهارشنبه 16 مهر ماه  1399 / نمره 626 / سال سوم
گان اتریخ زن

کمال الدین زنجانی؛ شاعر سده هفتم و هشتم هجری
 بخش دوم و پایانی

ایــن وجود فعاًل به جز یــک بند در باره توصیف 
اثر  »رشیدالدین فضل اله همدانی« چیزی به دست 
نیامده و برای آشنایی با نمونه نثر و انشای »کمال 

الدین زنجانی« در ذیل آورده می شود:
»در اثنــای ایــن تقریــر از عکس پرتــو کلمات 
توضیحات مخدوم -  عّز نصره - شعاعی بر خاطر 
این ضعیف افتاد و بیتی چند مناســب دست داد؛ 

چون مستفاد از ارشاد این بارگاه داده بود
 - ُمنه بَدأ و إلیه یَعود-  آن ابیات را با معاد فرستاد؛ 

مقبول و ملحوظ باد«.
پس از این نوشــتار قصیدۀ بیست وشش بیتی در 
مدح »ســلطان محّمد خدابنــده اولجایتو خان« و 
تمجید »رشــیدالدین فضل اله« آورده است که کَل 
آن ابیات در قالب قصیدۀ شمارۀ هفت آورده شده 

است.
از آثار عربــی »کمال الدین زنجانی« چه به نظم و 
چه به نثر فعاًل اثری به دســت نیامده است. معلوم 
نیســت که  آیا وی نیز به مانند شــاعر همشهری 
خویش یعنی »اوتایچ زنجانی« اشــعاری به پهلوی 
ســروده بود یا نه و همچنین به مانند دیگر شاعر 
همشهری خویش یعنی »قاضی بهاءالدین زنجانی« 
از واژه هــای ترکی و مغولی  دراشــعار خویش 

استفاده کرده است یا نه.

دو نمونه از قصاید کمال الدین زنجانی
ای مهر طلعتت زده آتش در آفتاب

خندیده شمع روی تو صد ره بر آفتاب
بر خاک راه روی نهد پیش روی تو

گر ماه بیند آن رخ زیبا گر آفتاب
چون خواست قرینۀ خورشید چون تو را  

در می فتد چو خاک به پای و سر آفتاب
نرگس نظیر چشم تو بیند به عینه

ای چشم نیم خواب تو را بستر آفتاب
از چهره گر نقاب معنبر بر افکنی

در سر کشد ز شرم رخت  چادر آفتاب
از گل حجاب سنبل شبرنگ بر فکن

تا بر رخ افکند ز حیا معجر آفتاب
زلف تو عنبر است و در او سست چین مشک

خّط تو چنبر است و در آن چنبر آفتاب
از غیرت گل تو بر آمد چو الله سرخ 

زین طارم کبود چون نیلوفر آفتاب
بس در کنار آب حیات لبت به کام
می پرورد نبات در آن شکر آفتاب 
در آرزوی دیدن خورشید روی تو 

هر روز خیره گردد بر هر در آفتاب
از بس که رخ نهان کنی اندر نقاب زلف 

هرگز ندید روی تو ای دلبر آفتاب
لیکن ز حسن روی تو آوازه شنید

شد شیفته بر آن رخ همچون خور آفتاب
زان روی کارزوی رخ توست در دلش
شد چشم از روی رخت یکسر آفتاب

بهر نظارۀ تو برآمد گشاده چشم
هر روز بامداد بر این منظر آفتاب

در دفتر جمال تو چون می کنم نظر
یک صفحه  بیش نیست از آن دفتر آفتاب

روی تو آفتاب و دهان تو ذّره ایست
با آن که عین ذّره کند مظهر آفتاب

از شمع روی توست فروزان چراغ جان
همچون ز رأی خواجۀ دین گستر آفتاب

چشم و چراغ ملک جهان نور کردگار 
کز نور رأی اوست چنین انور آفتاب

شمس سپهر دولت و دین  سایۀ خدای 
کز مهر روی او شده نیک اختر آفتاب

در موکب جاللت او یک سواری است
زین روی گشت خسرو هفت اختر آفتاب

نصرت چون عرض لشکر اقبال او دهد 
یک تیغ زن بود هم از آن لشکر آفتاب

از رأی او در آتش  رشک است و آب شرم 
زان گاهی اصفر است و گهی احمر آفتاب

نقص عیار خور ز ترازو شود پدید
با رأی روشنش چو شود همسر آفتاب

ای اختر سعادت و ای آسمان جود 
وی پیش رأی روشن تو چاکر آفتاب 

بر خلق دست منت از آن آیدش که شد
در مطبخ عطای تو خوالیگر آفتاب

تا یار خود نکرد به نان نامیه؟ 
هرگز نگشت نامیه را یاور آفتاب

در ظلمت از برای تو رفتی به هر قدم 
سر؟ )سد( بر زدی برابر اسکندر آفتاب

و اندر سیاهیش به سرچشمۀ حیات 
گشتی به سان خامۀ تو رهبر آفتاب

گر پرتو ضمیر تو افتد  بر آسمان
گردد فلک ز رأی تو سرتاسر آفتاب
بر خاک آستان تو هر روز سر نهد 

زان گشت بر کواکب گردون سر آفتاب
از روی قهر اگر به فلک بنگری شود

در کورۀ سپهر چو خاکستر آفتاب
ور صرصر نهیب تو خاکش رود به باد
هر چند شد سمندر آتش خور آفتاب

ور توبه کند بر رأیت ز خیرگی
از مه طپانچه ها نخورد دیگر آفتاب

ور ماه با تو عزم دغا باختن کند
بر وی کند ز مهرۀ گل ششدر آفتاب 

تا خطبۀ ثنای تو خواند بر اختران
بنهاد در میانۀ همه منبر آفتاب

کیوان اگر نه هندوی درگاه تو بود
محوش کند از این ورق اخضر آفتاب

بهرام اگر نه خدمت این در کند ز جان
هم تیغ از او بگیرد و هم مغفر آفتاب

ور مه ز جان نه حلقه بگوش درت بود 
از نور دیگرش ندهد زیور آفتاب

ایّام اگر نگردد بر وفق رأی تو
در جان روزگار زند آذر آفتاب

تا پای در میان ننهد رأیت از نخست
سر بر نیارد از افق خاور آفتاب

چون سایۀ مبارک همتای تو یافت
بر روشنان چرخ؟ کند معجر آفتاب
تا روشنی چشم جهان بین فزایدش
می سازد از غبار درت اغبر آفتاب

امکان آن بود که بینند نظیر تو
گر گردد احول و نبود اعور آفتاب
اقبالت از تقّلب احوال فارغ است

فارغ بود ز مطرقۀ زرگر آفتاب
گر منکر جالل تو کرد حسنی چه باک

چون منکر است شپَره، گو! َمنگر آفتاب
خورشید را از آن چه که خّفاش منکر است

ز انکار بی بصر نشود منکر آفتاب
رأی تو در نظام جهان هست مستقل

نبود ز روشنی جهان مضطر آفتاب
هر کشوری که سایۀ رأیت بر او فتاد
تابد ز روی مهر بر آن کشور آفتاب

و آنجا که مهر رأی تو بیرون همی فتد
سوزد به تیغ کینش تا محشر آفتاب
تا گوش روزگار بدان دار؟  بدار؟ 
دارد هزار سال به زیب و فر آفتاب
 سر بر نزد ز مشرق طبع سخنوری 

در آفتاب گردش از این خوشتر آفتاب

قصیدۀ دو
مدح خواجه نصیرالدین محّمد طوسی 

ای گشته آفتاب ز روی تو شرمسار
خندیده شمع روی تو بر مهر تابدار

از شرم روی توست که هر روز آفتاب 
گه سرخ و زرد برآید ز کوهسار

زلفت چو عقد خوبی روی تو می گرفت
نگرفت مهر به یکی ذّره در شمار

] تا در خیال بادۀ لعل لب تواَم
همچون لب پیاله، لبم گشته جان سپار [

] در زر نشانم این سخن همچو ُدّر خویش
شاید که تو به گوش کنی همچو گوشوار [

کس را به حسن روی تو ره نیست زان که هست
در بارگاه حسن تو خورشید پرده دار
ای در جمال روی تو خیره شده خرد

وی در شکنج زلف تو دل گشته بی قرار
فّرخ کسی که از تو چو زر گشت کار او

باری مرا ز وصل تو نگشاد هیچ کار 
نقد حدیث من که پر از ُدر و گوهر است

هر چند کاسد است به بازار روزگار
چون سّکۀ محامد مخدوم دهر یافت 

چون مرهم رواج بیاید هم اشتهار 
سر دفتر خالصۀ عالم نصیر دین     
کز چرخ برتر است ز رفعت هزار بار
بحر علوم و عالم معنی که از کفش 

باشد کمینه رشحه به از مایۀ بحار
خسرومنش وزیر فریدون شکوه و فر
آصف شعار صاحب جمشید گیرودار

سلطان نشان خدیو ملک قدر و مرتبت
کاقبال کرد قطب خیالش ُکندمدار

در کاینات نیست نظیرش از این قبل
او را زکاینات گزیده است کردگار
ای آفتاب چرخ بزرگی و سروری
وی آسمان انجم اجالل و افتخار

گرچه زهاب چشمۀ خورشید صافی است 
نزدیک رأی پاک تو نقدی است کم عیار

جاه تو را خرد به فلک داد نسبتی
چون نیک بنگریست شد از گفته شرمسار

آنجا که رأیت آید خورشید را چه قدر
و آنجا که قدرت آمد افالک را چه کار

در بار شرم دست صد بار غوطه خورد 
کان از کف تو آمده صد ره به زینهار
از بهر استماع حدیث تو عقل و جان
بنشسته بر دریچۀ گوش اندر انتظار
در صدهزار قرن نیاید یکی چو تو

در شش سوی زمانه ز تاثیر هفت و چار
بر آسمان فضل یکایک دقیقه را

خورشید رأی پاک تو پیموده بی شمار 
هر جا که در هوای  هنر بود ذّره ای

در آفتاب روشن رأیت شد آشکار
بر خَط حکم خَرم تو تقدیر سر نهاد
ای بر قضا و بر قدرت دست اقتدار

تا چار طاق عنصر و شش گوشۀ جهان
یابد رواق چرخ نمایند پایدار

در عرصۀ جالل به اوتاد عَز و جاه
بادا طناب خیمۀ عمر تو استوار

قصیدۀ سوم
مدح وزیری، شاید صدرالدین زنجانی؟!

زهی سعادت و اقبال و نیک حالی دل
که آفتاب ُرخت تافت بر حوالی دل

منم به شیوۀ رندان بهر خراباتی 
فتاده در پی آن مشت الاُبالی دل

نثار مقدم وصل تو جان شیرین ساخت
مگیر خرده که این است نقد حالی دل
بیا که جان من اسود چون نمود جمال

خیال روی خوشت در سرای خالی دل
چنان ز خیل خیالت دلم لبالب بود

که غم نگشت به گردش ز کم مجالی دل
به یک عنایت وصلت که جان فدا بادش

اگر چه رست ز قید فراق والی دل
هنوز هست به بندد تولّی؟ در اقبالت
فراز حسن وصال است کوتوالی دل

ز مهر روی تو ایّام جان خوش است چنانک
ز فّر سایۀ زلفین تو لیالی دل

ز میل مهر تو فصل بهار وصل آمد
که قطب عشق تو شد نقطۀ شمالی دل

متاع؟ والی عشق است در والیت جان 
نمی شوند مطیع خرد اهالی دل

چنان مکن که ز دست تو قّصه باید کرد
به صدر حضرت دستور تنگ حالی دل
پناه مملکت و صدر کاینات کز اوست

بلندپایۀ معنی سریر عالی دل
هوای حضرت او پایۀ معارج روح

والی دولت او مایۀ معالی دل
ز ابر آفت که تیر پناه؟؟ او زاید 

ترّشحی که کند فیض او زاللی دل
زهی شکوه جاللت دریده زهر کوه

چو نور داده به تجّلیت بر محالی دل
چو دل محّل والی تو شد که باشد چرخ

که سر فرود نیارد به پایمالی دل
ز بحر طبع گهر بار تو برون آید

جواهری که خرد خواندش آللی دل
هر آن که نیست به جان دوستدار حضرت تو

به دست حادثه افتد به رخصه حالی دل

قصیدۀ  چهارم
بخشی از قصیده ای درمدح شمس الدین محّمد 

جوینی
مطلع اّول

چو تازه شد سحری در هوای اندیشه
مشام من ز نسیم صبای اندیشه

شدم به رهبری روح و همبری خرد
به سوی بارگه دلگشای اندیشه

به سوی مشعر شعر آمدم ز موقف نثر
به سعی طبع شدم بر منای اندیشه

هزار زمزمم از طبع شد روان چو رسید
ترّشحی به دلم از انای اندیشه
هزار نقش معانی روی به من

ز جام روشن گیتی نمای اندیشه
دلم مشاهده می کرد هر زمان صد بار
جمال طلعت خور از صفای اندیشه
ۀ مشکین حور صد نافه ز چین طَرّ
گشاد خاطر من در خطای اندیشه
در این میانه خیال نگار من ناگاه 
در آمد از در خلوتسرای اندیشه

به صورتی که نیافتد خیال از آن خوشتر
به شیوه ای که بود دلربای اندیشه

چو دید میل درونم به همنشینی حور 
به طیره گفت که هان چیست رای اندیشه

نهاد در قدمش جان به عذرخواهی سر
ز روی خواهش گفتش برای اندیشه

که ای همیشه به هنگام سختی هجران
به آستان غمت التجای اندیشه

نه نیک رفت ظلمنا تفّضلی فرمای
قبول کن به کرم زیبای اندیشه

از این پس ار به کسی التفات کند
به تیغ غمزه بفرما سزای اندیشه

برای جان  ز ره جنگ سوی صلح آمد
نکرد یاد دگر ماجرای اندیشه

چه خوش درآمد و در ساخت با دلم جان گرو؟ 
ادای این غزل اندر نوای اندیشه

مطلع دّوم
که ای مالحت حسنت ورای اندیشه

فروغ مهر ُرخت جانفزای اندیشه
ز یاد لعل تو نوشین دهان جان و خرد
ز بوی زلف تو ُمشکین هوای اندیشه

حدیث چون شکرت در خوشی برابر جان 
عتاب جان شکرت غمزادی اندیشه

ز پسته دهنت یافته مذاق شکر
زبان طوطی شیرین ادای اندیشه

لبت که قوت روان است کرده از یاقوت
ُمفّرح دل و جان و دوای اندیشه

به بوی دانۀ خالت به فال نیک آید
به زیر سایۀ زلفت همای اندیشه

خوش است در چمن دلگشای چهرۀ تو
نوای بلبل دستان سرای اندیشه

فغان نالۀ جانم ز چرخ می گذرد
که چنگ عشق بگرفت پای اندیشه

هوای توست کنون مالک ممالک  فکر
شد آن که بود کدخدای اندیشه

غزالۀ غزلم ناف مشک دارد از آنک
به چین زلف تو دارد چرای اندیشه
زهی لطافت و خوبی و دلستانی تو

فزون تر آمده از ُمقتضای اندیشه
نمی رسم به کمالت که هست خوبی تو

چو قدر صاحب اعظم ورای اندیشه
وزیر ملک سلیمان عهد و آصف وقت

که هست پایۀ مدحش ورای اندیشه
سپهر قدرت و تعظیم شمس دولت و دین

که روشن است بر او خفای اندیشه
چو مدح حضرت او خواست بیان آورد

خطیب خّطۀ جان پیشوای اندیشه

مطلع سّوم
که ای جناب توحیرت فزای اندیشه 

علّو جاه تو دهشت فزای اندیشه
به دست سلطنت و کبریا هزاران بار

زده شکوه جاللت قفای اندیشه
به منتهای جاللت نمی رسد با آن که

ز سعده می گذرد ارتقای اندیشه
بدان مقام رسیدن نه کار فکر بود

که ابتداش بود منتهای اندیشه
جالل قدر رفیعت ز فرط استعالء

مقّدس آمده از افترای اندیشه
نزول حق به فلک چون بود بدان معنی است

نزول قدر تو اندر سمای اندیشه
خرد که در ره مدح و نثای تو می رفت

به پای دانش در تنگنای اندیشه
به عجز معترف آمد چو دید آخر کار

که نیست راه ثنایت به پای اندیشه
مزاج فاسد آفاق به اصالح آری 
به نیم شربت دارالشفای اندیشه

فــروغ رأی تــو چــون خــور بــه خــاک اگر 
خواهد؟)خرامد ص(

غبار زر دهد از کیمیای اندیشه
ز نار کلک تو آرد هزار سر بیرون 
برای کشتن خصم اژدهای اندیشه

وجود خصم تو بی اعتبارتر از آن است 
که وقت درج الف وصل آمد و های اندیشه

خبر ز عالم جان می دهد ضمیرم از آنک 
صفات توست مرا مبتدای اندیشه

به چشم فکر خبایای غیب می بینم
که داد صیقل مدحت جالی اندیشه

فراز تخت سخن مدح تو سلیمانیست
که می رود به مرادش رجای اندیشه

خدایگانا در زیر چرخ دوالبی
که نیست گردش او بر هوای اندیشه  

از این روان تر و خوش تر کسی نگرداند
به آب فضل و هنر آسیای اندیشه

به زیر لفظ رقیقم معانیی است دقیق
ز خرده کاری ذهن و ذکای اندیشه

ز بحر طبع برون می توانم آوردن
هزار دانه به یک آشنای اندیشه

ز بحر دل به چه امید سوی لب راند 
سفینه های سخن ناخدای اندیشه

 حسن حسینعلی
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اقتصاد

محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با فرارو

تورم سه رقمی؛ چرا و چگونه؟
 بر پایه گزارشی که مرکز آمار تحت عنوان 
»متوسط قیمت کاال های خوراکی منتخب در مناطق 
شهری کشور در شهریورماه ۹۹« منتشر کرده، شد، 
قیمت برنج خارجی ۱۰۹ درصد، لپه ۱۱۹ درصد، 
عدس ۱۳۷ درصد، لوبیاقرمز ۹۶ درصد، تخم مرغ 
۷۲ درصد و... افزایش یافته، به نوعی می توان گفت، 
برخی از اقالم اساسی سبد معیشتی مردم، در یک 
سال گذشته، تورم سه رقمی را پشت سر گذاشته 

است.
به گزارش فرارو، وحید شقاقی شهری کارشناس 
مســائل اقتصادی با اشــاره به افزایــش تورم در 
شــهریورماه، به فرارو گفت: در گذشته تنها گفته 
می شد، تورم ناشی از سیاست های پولی است، این 
حرف نیز در گذشته کارکرد داشت، اما امروز دیگر 
چنین چیزی مصداق ندارد، این درحالی است که 
امروز عوامل موثر بر تورم، برهم کنش و اثرگذاری 
دارند، از سویی االن دیگر سیاست های پولی صرفا 

مسبب تورم نیستند.
وی افزود: هم اکنون مســائل سیاست خارجی و 
روابط بین الملل تاثیر بســزایی بر روی وضعیت 
اقتصادی دارد، اگر کشــوری به مانند کشور ما در 
منازعه با کشور های دیگر باشد، به طور قطع تورم 
در اقتصاد وجود خواهد داشــت و باعث افزایش 
قیمت ها د ر بازار های مختلف می شود، بنابراین اگر 
می خواهیم تورم نرمالی داشــته باشیم، باید روابط 

معقولی با کشور های جهان ایجاد کرد.
شقاقی سیاست های موثر بر بخش واقعی اقتصاد را 
دیگر عامل موثر را در افزایش تورم دانست و اظهار 
داشت: در این زمینه بی انضباطی مالی دولت نقش 
بســزایی در افزایش تورم داشته، دولت با توجه به 
اینکه با کسری شدید بودجه روبرو است، بازهم در 
بخش بودجه ریخت و پاش های بسیاری دارد و با 
این وضعیت بازهم تورم زیادی ایجاد خواهد شد.

این استاد دانشــگاه بیان داشت: افزایش نقدینگی 
به عنوان یکی از سیاســت های اصلی پولی باعث 
افزایش تورم شده، آخرین آماری که در زمینه رشد 
نقدینگی وجود دارد، مربوط به خرداد ماه است که 
۳۱ درصد بوده، درحالی که میانگین رشد نقدینگی 
سالیانه در چهار دهه گذشته بین ۲۳ تا ۲۵ درصد 
بوده که خود این میانگین سالیانه بسیار باال است، 

اما نکته مهم این اســت که به نظر می رسد درحال 
حاضر سرعت رشد نقدینگی بسیار افزایش یافته 
با توجه بــه وضعیتی که االن در اقتصاد کشــور 

حکمفرما است.
این تورم یک شبه به وجود نیامده است

محمدقلی یوســفی عضو هئیت علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با فرارو 
با اشــاره به اینکه در اثر فشار اقتصادی سهمگینی 
که وجود داشته، تورم برخی از مایحتاج ضروری 
مردم سه رقمی شده است، اظهار داشت: این تورم 
یک شــبه به وجود نیامده، بلکه محصول سال ها 

سوء مدیریت داخلی و تحریم های خارجی است 
که امروز خود را نشــان داده و به اوج خود رسیده 
است، در این رابطه نیز برنامه مشخصی برای مهار 
این مــوج تورم و گرانی ها وجود نــدارد، این در 
حالی است که همگان منتظر هستند تا ببینند، نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه می شود، تا 

بلکه با آمدن بایدن فرجی شود.
وی با تاکید بر اینکه تاثیــر این انتخابات بر روی 
زندگی مردم ایران بیشتر از خود آمریکایی ها به نظر 
می رسد، گفت: شوربختانه این حقیقت تلخی است 
که هم اکنون معیشــت مردم ایران به این انتخابات 

گره خورده و این به هیچ عنوان خوشایند نیست، 
هم اکنون بسیاری از چالش های اقتصادی روی هم 
تلنبار شــده و به دلیل اینکه راهکار های درست و 
اساسی برای حل این مشکالت ارائه نشده است، 
مشاهده می کنید که این معضالت امروز مرز بحران 

را رد کرده است.
یوســفی با بیان اینکه سفره مردم هر روز کوچکتر 
از گذشته می شود، گفت: در حالی که مقامات مدام 
می گویند با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مایحتاج 
عمومی مردم به نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد 
می شود و با همین نرخ نیز واردکننده آن ها را باید 

در بــازار توزیع کند، اما در عمل چنین چیزی رخ 
نمی دهد، در سال گذشته بالغ بر ۱۵ میلیارد دالر ارز 
برای واردات کاال های اساســی، دارو و مواد اولیه 
تولید در نظر گرفته شد، اما با توجه به دادگاه های 
فساد ارزی که در نیمه اول سال برگزار شد، مشاهده 
کردیم که چه سوء استفاده های عظیمی از این ارز ها 

صورت گرفت.
این اقتصاددان بیان داشــت: اگر واقعا کاال ها با این 
نرخ در بازار عرضه می شد، امروز با تورم سه رقمی 
در قیمت برنج وارداتی روبرو نبودیم، بنابراین این 
بخش ناشــی از مدیریت فشل و ناکارآمد داخلی 

است و هیچ ربطی به تحریم نیز ندارد، به واقع منابع 
ملی و ارزی کشور را آن هم در شرایطی که کشور 
با تنگای شــدید ارزی روبرو است، تاراج کردند، 
معلوم است که خروجی چنین وضعیتی تورم افسار 
گسیخته در بازار های مصرفی خواهد شد، به طوری 
که دود آن مستقیم به چشم مردم نیازمند و ضعیف 

خواهد رفت.
دالیل دخیل در این تورم سه رقمی

وی افزایش نرخ ارز را یکی از مهم ترین عوامل در 
ایجاد این تورم سه رقمی برشمرد و گفت: به دلیل 
تحریم ها و کاهش درآمد هــای ارزی و همچنین 
تورم انتظاری موجود در جامعه، ارز افسار پاره کرد 
و ۳۰ هــزار تومان را نیز در نوردید، زمانی که دالر 
به این نرخ می رسد، به طور قطع هزینه تمام شده 
تولید کاال هــا و خدمات نیز افزایش پیدا کند و به 
دنبــال آن هم بازار های مختلف به صورت دومینو 
وار شروع به باال رفتن می کنند، در چنین شرایطی 
نیز به دلیل افزایش نــرخ ارز های خارجی، ارزش 
پول ملی نیز روز به روز کمتر می شــود، به طوری 

که امروز ریال جزء ۵ پول بی ارزش جهان است.
یوسفی با بیان اینکه کســری بودجه دولت تورم 
بسیار سنگینی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد، 
یادآور شد: زمانی که دولت برای جبران هزینه های 
خود با اســتقراض از بانــک مرکزی و چاپ پول 
این کســری بودجه را پوشــش می دهد، به طور 
قطع نقدینگی در جامعه بســیار زیاد می شود. این 
نقدینگی باعث افزایش تورم می شود و این مسئله 
هر روز شدیدتر می شود، این در حالی است که از 
ابتدای سال مدام گفته شد که نرح تورم جدود ۴۰ 
درصد اســت، اما این موضوع یک نکته مهم دارد، 
تورمی که اعالم می شود میانگین تورم بیش از ۱۰۰ 
قلم کاال است، اما تورمی که مردم احساس می کنند، 

امروز بیش از این حرف هاست.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در واقع سبد اصلی 
معیشتی مردم که متشــکل از ۱۵ قلم کاال است و 
مایحتاج ضروری آن ها را تشکیل می دهد، تورم های 
باالی ۹۰ درصد را تجربه کرده در یک سال گذشته 
که گواه این مدعا نیز گزارش مرکز آمار است، در 
چنین شرایطی به نظر می رسد حداقل تا پایان سال 
نیز این وضعیت اقتصادی از هم گسیخته ادامه دارد.

 دالر در دو روز گذشــته نوسانی عمل 
کرده است، به طوری که تا کانال ۲۷ هزار تومان 
کاهش یافت، اما بعد از آن دوباره با افزایش روبرو 
شــد، این رخداد خوش بینی ایجاد کرد که دالر 
میل عقب گرد دارد حال این پرســش اساســی 
مطرح می شــود، که آیا دالر واقعا کاهش خواهد 
یافت، یا اینکه باید منتظر نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا بود و تا آن موقع دالر هم چنان 

در نوسان خواهد بود.
به گزارش فــرارو، عبدالناصر همتی،  رییس کل 
بانک مرکــزی، در آخرین موضــع گیری خود 
در مورد بــازار ارز از بازگرداندن ارز تعدادی از 
صادرکنندگان خبر داد و گفت: انتقادات در باره 

پایین نیامدن قیمت ارز را می پذیرم.
همتی با اشاره به انتقادات برخی، افزود: خیلی ها 
می گویند چند بار تکرار کردید، اما اتفاق نیفتاده، 
باید بگویم شرایط بسیار متغیر است، ده ها میلیون 
دالر ارز ما االن مســدود است و مشخص است 
اگر آزاد شــوند این نرخ ها پا برجا نمی ماند این 
طبیعی اســت. عده ای می خواهنــد انتقاد کنند 

اشکالی ندارد ما می پذیریم.
 رییس کل بانک مرکزی ادامــه داد: آن هایی که 
ارز را نیــاورده بودند هم بعد از پیگیری هایی که 
از تیرماه شــروع کردیــم و کمک هایی که دیگر 
دســتگاه های نظارتی به ما کردنــد تا به امروز ۸ 
میلیارد دالر از مجموع ۲۷ میلیارد دالر تعهد ایفاد 
نشــده صادرکنندگان به چرخه اقتصاد برگشته 
اســت و ۱۹ میلیارد باقی مانده نیز ان شاء اله به 
تدریج بازگردانده می شود و تعهدات ایفا می شود.

قیمت واقعی ارز ۳۰ هزار تومان نیست
یحیی آل اسحاق  رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران 
در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه ۳۰ هزار تومان 
قیمتی واقعی دالر نیســت، گفت: اگر بخواهیم 
واقعیات اقتصادی را در نظر بگیریم، به طور قطع 

قیمت دالر زیر ۲۰ هزار تومان است، 
اما در چند ماه گذشته به دلیل فضای 
روانی ناشی از تحریم ها و فشار های 
اقتصادی که وجود داشته، ارز افزایش 
بسیار زیادی را تجربه کرده است، اما 
با این حال اگر شرایط مهیا شود، نرخ 

ارز کاهش بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: در ســال های ابتدایی دهه 
۹۰ ارز را به صورت مصنوعی ثابت 
نگه داشــتند، و در ایــن زمینه بار ها 
هشدار داده شــد که فنر قیمتی دالر 
یک روز در خواهد رفت، از سال ۹۶ 
تاکنون که تحریم ها بیشتر شد، این فنر 
کامال رها شــده، اما آن را دیگر باید 
کنترل کرد، چرا که ارز واقعا کشــش 
افزایش قیمت بیشتر از این را ندارد، 
اگر بانک مرکــزی بتواند منایع ارزی 
خود را آزاد کنــد، دالر به طور حتم 

کاهش خواهد یافت.
آل اسحاق اظهار داشــت: در دو روز گذشته که 
دالر ســیر کاهنده ای نیز به خود گرفت، دلیلش 
این بود که بانک مرکزی توانســته به بخشــی از 
دارایی های ارزی دســت پیدا کند، قدر مسلم اگر 
این وضعیت ادامه دار باشد، به طور قطعا دالر در 
این نرخ هــای ۲۹، ۳۰ هزار تومان نخواهند ماند، 
مشاهده کردید بعد از آن که خبر کاهش نرخ ارز 

در بازار پیچید، بسیاری از دارندگان دالر فروشنده 
شــدند، اما در مقابل اکثر صرافی ها هیچ خریدی 

نداشتند.
ایــن فعال بخــش خصوصی بیان داشــت: ارز 
همواره متغیر کلیدی اقتصاد ایران بوده و با توجه 
به اینکه مواد اولیه تولید و کاال های اساســی وارد 
می شــوند، هرگونه تغییر و افزایش در این مولفه 
حیاتی اقتصاد، نوسانات و افزایش قیمت ها را در 

بازار های مختلف به همراه خواهد داشت، بنابراین 
بایــد، دولت و بانک مرکــزی منابع کافی ارز در 
اختیار داشته باشند، تا بتوانند هر زمان که نیاز شد، 
به تقاضا پاســخ دهند، تا بازار مدیریت و کنترل 
شود، در غیر این صورت ارز با افزایش و نوسان 

قیمتی روبه رو خواهد بود.
وی اضافــه کرد: هــم اکنون بر پایــه آمار های 
بانک جهانی و برآورد هایی که انجام می شــود، 

دارایی های ارزی کشــور ۸۰ میلیارد 
دالر تخمیــن زده می شــود، که در 
کشور های مختلف به دلیل تحریم ها 
بلوکه و مسدود است و اجازه انتقال 
آن ها به کشور داده نمی شود، این رقم 
نیاز های ارزی کشور را بین ۱.۵ تا ۲ 
سال مرتفع خواهد کرد، اگر به آن ها 
دسترسی پیدا شــود، این در حالی 
است که درآمد های ارزی کشور در 
سال ۹۴ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر بود 
که ۲۰ میلیارد دالر آن در قالب برجام 

به کشورمان بازگردانده شد.
تاثیر مســتقیم انتخابات آمریکا ر 

روی نرخ ارز
سید کمال سیدعلی کارشناس بازار 
ارز در گفتگــو با فرارو با اشــاره به 
اینکه انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا که کمتر از یــک ماه آینده 
برگزار می شود، تاثیر بسیار زیادی بر روی آینده 
نرخ ارز دارد، گفــت: اگر دونالد ترامپ انتخاب 
شود، با توجه به انتظارات تورمی که وجود خواهد 
داشت، نرخ دالر با نوسان روبرو می شود، اما اگر 
جو بایدن به کاخ ســفید راه پیــدا کند، آن زمان 
شرایط بسیار متفاوت خواهد شد، زیرا که او اعالم 
کرده به برجام باز خواهد گشت، اگر چنین اتفاقی 
رخ دهد، به تبع آن تحریم ها نیز کمتر خواهد شد 

و طبعا در چنین شرایطی ارز با کاهش بسیار قابل 
توجه ای روبه رو خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تحریم ها و کاهش درآمد های 
ارزی کشور، یکی از مهم ترین دالیل افزایش نرخ 
دالر در این مدت بوده اســت، افزود: باید توجه 
داشــت، تا زمانی که تحریم ها باقی باشد، ارز در 
بلند مدت سیر افزایشی خواهد داشت، حال اگر 
در ماه هــای آینده اتفاقی رخ دهــد که از حجم 
تحریم ها کاســته شود و در پی  آن ورودی ارز به 
کشور افزایش یابد، قدر مسلم در چنین شرایطی 

ارز به راحتی قابل کنترل خواهد بود.
سیدعلی اظهار داشت: سیاست گذاری ارزی نیز 
یکی دیگر از آن مسائلی است که در تعیین نرخ 
ارز اثرگذار است، به طور مثال سیاست ارز ۴۲۰۰ 
تومانی که کارشناســان از همــان ابتدای مطرح 
شدن، اجرای چنین سیاستی را اشتباه دانستند، اما 
دولت آن را اجرا کرد، اثرات بســیار بدی داشت، 
حــال دولت به مرور در حــال حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی است که این مســئله خود می تواند قدم 
درستی باشــد، به طور کلی تصمیمات ارزی که 
گرفته می شــود، از سوی بانک مرکزی آن هم در 
شــرایطی که تنگای ارزی وجود دارد، از اهمیت 
بسزایی برخوردار اســت و این تصمیمات باید 

بسیار درست و هوشمندانه باشد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی اضافه کرد: مسائل 
اجتماعی که در جامعه وجــود دارد و همچنین 
فضای روانی بازار ارز از دیگر متغیر هایی هستند 
کــه می توانند نرخ دالر را باال و پایین کند، در دو 
سال گذشــته به دلیل اینکه فضای روانی بسیار 
بدی وجود داشت و به دلیل فشار های اقتصادی و 
تحریم ها همگان انتظار رشد دالر را داشتند، این 
مسئله بار بسیار زیادی را ایجاد کرد، برای نرخ ارز 
و یکی از دالیلی شد که موجبات نرخ رشد دالر 

را فراهم آورد.

آیا قیمت دالر می ریزد؟ تا کجا؟

بازِی دالر

 طرح تامین کاالهای اساســی و اقدام ملی 
مسکن از جمله تصمیمات مجلس فعلی است که 
کارشناسان اقتصادی نسبت به تورم زا بودن آن ها 

هشدار می دهند و درخواست لغو آن ها را دارند. 
به گزارش ایســنا، طرح تامین کاالهای اساسی با 
اختصاص کاالبــرگ، یکی از طرح های اقتصادی 
مجلس است که اخیرا نمایندگان مجلس با کلیات 
آن موافقت کردند؛ بنابراین، برای تامین بخشــی 
از نیازهای معیشــتی خانوارهای کشــور به ویژه 
خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال 
۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر 
فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار 
را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرســت 

خانوار واریز می شود. طبق این طرح، خانوارهایی 
که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد 
است، از دو برابر یارانه دیگر خانوارهای مشمول 
بهره مند می شوند که شناسایی این خانوارها نیز به 

عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 
در این بین، کارشناسان اقتصادی از آنجا که منابعی 
در کشور برای اجرای اینگونه طرح ها وجود ندارد 
و تنها منجر به خلق پول می شود، این قبیل طرح ها 

را تورم زا و مشکل آفرین برای اقتصاد می دانند. 
صادق الحســینی در این زمینــه می گوید که در 
شــرایط فعلی که تورم باالی ۳۰ درصد اســت، 
اجرای چنین طرح هایی می تواند معادل ۳۰ درصد 
تورم جدید ایجاد کند که بســیار خطرناک است. 

همچنیــن، طبق گفته وی ایــن تصمیمات ظاهر 
قشنگی دارد اما با چاپ پول از جیب بانک مرکزی 
منابع زیادی حیف و میل می شــود و فساد زیادی 

هم رخ خواهد داد.
عالوه براین، اقتصاددانان نســبت به اجرای طرح 
اقدام مسکن ملی نیز هشدار می دهند و آن را هم 
تــورم زا می دانند؛ به گونه ای که صادق  الحســینی 
معتقد اســت که اینگونه طرح هــا می تواند آینده 
اقتصاد کشــور را به گروگان بگیرد و اختصاص 
اعتباراتی با نرخ ۹ درصدی از سمت بانک مرکزی 

به این طرح، آثار تورمی بسیار بزرگی دارد. 
همچنین، کامران ندری یک کارشــناس اقتصادی 
دیگر نیز هشدار می دهد که اگر منابع این طرح از 

طریق اعطای وام تامین شود، منجر به افزایش تورم 
خواهد شد و از آنجا که تورم قدرت خرید مردم 
را کاهش داده، برای حل مشکل مسکن باید سعی 
کرد تا تورم مهار شود.  از سوی دیگر، جمعی از 
اقتصاددانان کشور در یک نامه خواستار لغو فوری 
طرح اقدام ملی مســکن شدند. با این حساب، از 
آنجــا که هم اکنون اقتصاد ایــران تورم باالیی را 
تجربــه می کند و مردم تحت فشــار این تورم و 
قیمت های باال هســتند، جایز است تا نمایندگان 
مجلس نســبت به هشدارهای اقتصاددانان نسبت 
به تورم زا بودن اینگونه طرح ها توجه کند و سعی 
شود تا از فشار اقتصادی بر دوش مردم کاسته شود 

نه اینکه باری بر دوش آن ها اضافه شود. 

هشدار تورمی نسبت به دو طرح اقتصادی
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