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 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان:
افزایش 25 درصد کشفیات 
قاچاق چوب در سال گذشته

27

بوی برنج 
در شالیزارهای طارم

2

آگهی مزایده عمومی
بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد تعداد19 قطعه زمین تجاری و کارگاهی در 
محدوده سایت کار گاهی روستای گیالنکشه شهرستان طارم را برابر مقررات مربوطه و شرایط مندرج 

در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .
1-متقاضیانی مجاز به شرکت در مزایده هستند که از  ساکنین روستای گیالنکشه می باشند .

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان2-فروش اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 1399/07/02

دوم
ت 

نوب

 نساء امینی،گنجینه زنده بشری در تنورسازی و سفالگری سنتی روستای گالبر ایجرود

وقتی از درد جامعه می نویسم ...
با نازخند صبحی نویسنده و روزنامه نگار زنجانی

3-تاریخ تحویل پیشنهادها تا تاریخ 1399/07/14 
4- تاریخ بازگشایی پاکت های شرکت در مزایده 1399/07/15

5- مشخصات شامل مساحت امالک ، قیمت پایه کارشناسی و دیگر اطالعات تکمیلی در زمان ارائه اسناد مزایده در اختیار 
افراد شرکت کننده قرار می گیرد.

جهت اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده به نشانی:
1- شهرستان طارم-آببر- مجتمع ادارات ، خیابان مالیات-بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان طارم

2- زنجان- میدان آزادی ، بلوار کشــاورز ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان- امور برنامه ریزی و بودجه مراجعه 
فرمایید.شماره تماس 024-33106218

نیروی انسانی 
ارزشمندترین سرمایه 

هر سازمان
 علیرضا جزء قاسمی - مدیرعامل شرکت آب و فاصالب استان زنجان

چند روز گذشته خبری منتشــر گردید مبنی بر اینکه ارزش سهام 
شــرکت اپل از ارزش سهام شرکت نفت عربستان )آرامکو( پیشی 
گرفته و به میزان 2000 میلیارد دالر رســید. پس از انتشار این خبر 

مقایسه های جالبی هم صورت گرفت: 
» اگر اپل یک کشور بود اکنون نهمین اقتصاد بزرگ دنیا بود.«

امــا جدا از مســایل اقتصادی کــه صد البتــه اینجانب تخصصی 
 در آن ندارم، نکته مهم خبر فوق این اســت که شــرکت اپل مانند 
شــرکت های گوگل، مایکروسافت و یا آمازون شرکتی است که بر 
پایه توانمندی نیروی انسانی مجموعه خود به این موفقیت ها دست 

یافته است.
 با شروع کرونا و رکود اقتصادی حاکم بر دنیا، مدیران این شرکت ها 
با چاالکی و تغییر استراتژی و شناخت دقیق نیاز بازار عالوه بر ارائه 

خدمات مورد نیاز مردم، منافع خویش را نیز افزایش دادند.
موفقیت دامنه دار غول های تکنولوژی بار دیگر نشان داد که داشتن 
منابــع انرژی، معادن، آب فراوان و یا زمین حاصل خیز موفقیت را 
تضمین نمی نماید بلکه داشتن مدیریت توانمند و نیروهای با انگیزه 
و خالق )فارغ از جنسیت و مدرک تحصیلی( هر مجموعه ای را به 

قله های موفقیت خواهد رساند.     

یادداشت میهمان
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 فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجــان با بیان اینکه 
فصول پاییز و زمســتان، اوج زمان قاچاق چوب 
از این اســتان است، گفت: با اقدامات حفاظتی و 
تالش های صورت گرفته، کشفیات قاچاق چوب 
در ســال 98 افزایش 25 درصدی نسبت به سال 

97 داشت.
ســرهنگ رضا مهدیون اظهار داشت: خوشبختانه 
جو روانی حاکم در ســطح اســتان در پیشگیری 
از وقوع قطــع و خرید و فروش درختان ممنوعه 
به گونه ای شده که افراد سودجو و فرصت طلب به 
راحتی نمی توانند اقدام به خرید و فروش کرده و 
ترس از دستگیری، توقیف محموله و اخذ جرایم 

نیز تا حدود زیادی مانع از این امر می شود.
وی خاطرنشــان کرد: به دلیل مشــغله کاری در 
فصول بهار و تابســتان به طور معمول، اوج زمان 
قاچاق چوب در اواخر پاییز و زمستان و در زمانی 
کــه درختان به خواب زمســتانی می روند، اتفاق 

می افتد.
مهدیون افزود: در این فصل به دلیل عدم اشــتغال 

حتــی اگر نیاز مالی و فقــر عمومی را نیز در نظر 
نگیریم، گاهی افراد سودجو جهت رفع بیکاری و 
ماجراجویی، اقدام به قطع غیرمجاز و قاچاق چوب 
می کننــد. فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعی وآبخیزداری اســتان زنجان در باره اینکه 
بیشترین میزان قاچاق از کدام منطقه اتفاق می افتد، 
گفت: شهرستان طارم و بخش قره پشتلو از توابع 
شهرســتان زنجان در معرض قاچاق چوب قرار 
داشته و گونه های منطقه نیز عموماً از نوع گردو و 
چنار و در بعضی موارد نیز زالزالک، سنجد، اوجا 

و زبان گنجشک است.
وی تصریح کرد: در سال کنونی نیز تالش خواهیم 
کرد با بهره گیری از تمام توان خود در جهت مبارزه 
با این پدیده شوم، اقدامات عملی و موثرتری را به 

مرحله اجرا بگذاریم.
مهدیون ضمن قدردانی از شهروندان فهیم و تمام 
دوســت داران طبیعت که یگان حفاظت را در امر 
خطیر حفظ و نگهداری عرصه های طبیعی و منابع 
ملی یاری می کنند، ابراز کرد: از تمام کشــاورزان، 
دامداران، ورزشــکاران و دیگر اقشار مردم که به 

نوعی در طبیعت و عرصه های ملی حضور دارند، 
تقاضا داریم در صورت مشــاهده هرگونه موارد 
تخلف در باره قطع درختان، آتش سوزی، شخم، 

تخریب و تصرفات اراضی ملی، بالفاصله از طریق 
تلفن 1504 اطالع رســانی کنند تا در اسرع وقت، 

رسیدگی شود. 

 رییس اتحادیه آهن فروشان زنجان، گرانی 
را مشکل اصلی و اساســی این صنف بیان کرد و 
گفت: البته همکاران ما مایل به گرانی کاالی خود 
نیستند چرا که با افزایش قیمت ها ارزش سرمایه از 

بین می رود.
مسعود شکوری در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
اظهار داشت: شــوربختانه گرانی ها سبب شده تا 
واحدی که در گذشته با 100 میلیون تومان سرمایه، 
مدیریت می شد امروز حتی با یک میلیارد تومان نیز 

توانایی مدیریت نداشته باشد و ارزش سرمایه وی 
روزبه روز کمتر می شود.

وی با بیان اینکه قیمت آهن آالت از ابتدای ســال 
تاکنــون بین 150 تا 200 درصد و در بعضی مواقع 
حتی بیــش از 200 درصد افزایش یافته اســت، 
خاطرنشان کرد: گرانی ها ضمن از بین رفتن سرمایه 
آهن فروشان سبب کاهش فروش کاال نیز شده که 
این مورد از ابتدای سال 99 تاکنون محسوس است.
شــکوری در باره تاثیر شــیوع ویروس کرونا در 

کاهش فــروش آهن آالت، گفت: فقــط گرانی و 
افزایش چند برابری قیمت ها، علت کاهش فروش 
آهن آالت اســت و برعکس بایــد گفت که کرونا 
مردم را سرگرم کرده و گرانی ها از جمله در بخش 

آهن آالت را پوشش داد.
وی در باره استفاده این صنف از تسهیالت مربوط 
به مشاغل آســیب دیده از کرونا اظهار داشت: این 
موضوع چند بار اعالم شــد امــا اقدامی صورت 
نگرفت چون می دانســتیم بی نتیجه است و وقتی 

درآمد نباشد، پرداخت اقساط تسهیالت امکان ندارد.
شــکوری تصریح کرد: علت گرانی ها نیز کاهش 
ارزش پــول ملی بر اثر افزایش نرخ دالر اســت و 
ایــن مورد در گرانی زمین، مســکن و خودرو نیز 
موثر اســت. وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون200 
واحد صنفی آهن فروشــی و حدود 200 واحد نیز 
فروشــندگان ضایعات آهن در شهرســتان زنجان 
فعالیت می کنند که تمام واحدهای آهن فروشی در 

سایت آهن فروشان مستقر هستند. 

 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضالب 
استان زنجان گفت: با واگذاری انشعابات جدید 
فاضالب در شهرهای استان زنجان تعداد کل آحاد 
مشترکین فاضالب در استان زنجان تا پایان امرداد 

ماه سال کنونی از 100 هزار واحد عبور کرد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار کــرد: تعداد آحاد 
مشــترکین فاضــالب در پایان امرداد ماه ســال 
گذشــته بیش از 93 هزار واحد بود که این رقم 

پس از یک ســال رشــد 7 درصدی را نشان می 
دهد.

وی با اشــاره به گام بلند دولت در توسعه شبکه 
جمع آوری و ســاخت تصفیه خانه فاضالب که 
یکی از مظاهر توسعه پایدار در جوامع می باشد 
گفت: در 5 ماهه ســال کنونی تا کنون بیش از 2 
هزار و 461 واحد اشــتراک فاضالب در استان 
زنجان واگذار گردیده است. جزء قاسمی با اشاره 

به حمایت همه جانبه دولت از واگذاری اشتراک 
فاضالب به مشــترکین گفت: نوسانات قیمت و 
افزایش چشمگیر هزینه ها در سال های گذشته 
باعث افزایش هزینه فروش انشــعاب فاضالب 
نگردیده و از ســال 93 این هزینه ها ثابت بوده 

است.
وی به تسهیالت واگذاری انشعاب فاضالب در 
استان زنجان نیز اشــاره کرده و افزود: مشترکین 

می توانند هزینه اشــتراک فاضــالب خود را به 
صورت اقساطی و در 9 ماه پرداخت کنند.

این مسوول با تاکید بر این نکته که خدمات بخش 
فاضالب جزء ضرورت های زندگی شــهری در 
عصر کنونی است گفت: توسعه زیرساخت های 
فاضــالب در هر جامعه ای مــی تواند عالوه بر 
کمک به حفــظ منابع آب زیــر زمینی به تامین 
بهداشت محیط و سالمت شهروندان نیز بیانجامد.

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان:

افزایش 25 درصد کشفیات قاچاق چوب در سال گذشته پرداخت 480 میلیارد ریال  
تسهیالت اشتغال روستایی 

توسط پست بانک زنجان

 مدیریت شــعب پست بانک استان 
زنجان گفت: این میزان تسهیالت در قالب 
517 طرح اشــتغال پایــدار از محل منابع 
صندوق توســعه ملی پرداخــت گردیده ، 
بطوریکه به اذعــان نهادهای ارزیاب کننده 
در بیــن 4 بانــک عامل صندوق اشــتغال 
روستایی، پست بانک بعنوان بانک برتر در 
باره پرداخت تســهیالت اشتغال روستایی 

عمل نموده است.
حسن شجاعی افزود: با پرداخت این میزان 
تســهیالت 515 نفر به صورت مســتقیم 

اشتغال پایدار روستایی ایجاد شده است.
وی گفــت: 56 درصد این تســهیالت در 
بخش کشاورزی 17 درصد بخش صنعت، 
معدن ، و 27 درصد در بخش گردشگری، 
فنــاوری ، ورزش و حمل و نقل پرداخت 

گردیده است. 
شــجاعی در ادامه عنوان کرد: متقاضیان با 
توجه به طرح توجیهی خود ،و بر پایه نظر 
دستگاه بخشی و نیاز منطقه از این تسهیالت 
بهره مند شده و میزان اعطای تسهیالتی که 
به هر متقاضی پرداخت می شــود در قالب 
سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و بر پایه 
نیاز واقعــی پروژه  و نوع طــرح متفاوت 

است. 
وی با اشاره به اینکه پست بانک استان بعنوان 
یازدهمین بانک دولتی ، با 8 شــعبه و 160 
باجه خدمــات بانکی فعال و 82 خودپرداز 
روستایی افزودند: با حضور پست بانک کلیه 
خدمات بانکی  در دورترین نقاط روستایی 
اســتان در حال انجام می باشد که منجر به 
کاهش قابل توجه آمد و شــد روستائیان به 
شــهرها گردیده بطوریکه در 5 ماهه سال 
1399 حــدودا 560/000 ترافیــک که می 
بایست اهالی محترم روستاهای استان برای 
کار بانکی خود را به شــهر مراجعه نمایند 
در همان روســتای محل زندگی خود این 

عملیات بانکی را انجام داده اند.

خبـرخبــر

برگزاری همزمان دو آزمون 
مهم تامین اجتماعی 

در زنجان
 بیش از 1900 متقاضی در زنجان 

به رقابت پرداختند
 آزمــون اســتخدامی و دومین دوره 
آزمون طرح شناســایی مدیران آینده تامین 
اجتماعی در استان زنجان همزمان با سراسر 

کشور، برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی مدیریت درمان 
تامین اجتماعی اســتان زنجان، این آزمون 
با هــدف تامین نیروی انســانی مورد نیاز 
درمانی  مراکــز  زیــر مجموعه  واحدهای 
مدیریــت درمان اســتان در رشــته های 
مختلــف  و با رعایت تمامــی پروتکلها و 
موازین بهداشتی توسط سازمان سنجش و 

آموزش کشور برگزار شد .
همچنین دومین دوره آزمون طرح شناسایی 
مدیران آینده تامیــن اجتماعی نیز با هدف 
ارتقای شفافیت، شایسته ساالری ، استفاده 
از ظرفیت های داخلــی و همچنین ایجاد 
فرصــت برابر برای رشــد و تعالی نیروی 
انســانی با رعایــت کامل پروتــکل های 
بهداشــتی و با همکاری سازمان سنجش و 
آموزش کشور روز گذشته 22 شهریور در 

محل دانشگاه زنجان برگزار شد.  
دکتــر محمدی مدیر درمان اســتان زنجان 
ضمــن حضور در محل برگــزاری آزمون 
از روند اجرای ایــن دو آزمون  از نزدیک 
بازدیــد و کلیه دســتورالعملها و مقررات 
ابالغی را مورد پایش و ارزیابی قرار داد.  

گفتنی اســت بــرای تصــدی 39 ردیف 
ســازمانی در بخــش درمــان و 4 ردیف 
ســازمانی در واحدهــای بیمــه ، بیش از 
1900 متقاضی از سراســر استان به رقابت 

پرداختند.
همچنین در دومین دوره آزمون شناســایی 
مدیران آینــده تامین اجتماعی در اســتان 
زنجان نیز 131 نفر از پرســنل این سازمان 
اعــم از زن مرد در بخــش های بیمه ای و 

درمانی شرکت فعال داشتند.
الزم به ذکر است، بیش از 85 هزار نفر در 
آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در سطح 
کشــور و همچنین حــدود 12 هزار نفر از 
کارکنان ســازمان تامین اجتماعي در سطح 
کشــور در آزمون طرح شناســایی مدیران 

آینده تامین اجتماعی شرکت کرده بودند.
از مجمــوع شــرکت کننــدگان در آزمون 
استخدامی در سطح کشور ، بیش از 3600 

تن، جذب کار و فعالیت خواهند شد.

علوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معاون   
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان 
زنجان گفت: با توجه به بررســی های انجام 
گرفته افزایش مــوارد مثبت کرونایی در بین 
مراجعه کنندگان به مراکز ســرپایی و بستری 
استان بیش از گذشته مشهود است که باید به 

طور جدی به آن توجه شود.
دکتر محمد رضــا صایینی در گفت و گو با  
خبرنگار ایرنــا افزود: تاکنون ۱۰ هزارو ۳۴۰ 
نفر بیمار کرونایی در بیمارســتان های استان 
بستری شدند که از این تعداد تست ۲ هزارو 

۹۰۲ نفر مثبت بوده است.
این مســوول ادامه داد: شاید تعداد کل قدر 
اســتان  کرونایی  کنندگان  مراجعــه  مطلق 

افزایش معنا داری نیافته باشد، اما موارد مثبت 
کرونایی باالتر بوده که  این موضوع به تحلیل 

های بیشتری نیاز دارد.
وی اضافــه کرد: به نظر می رســد اســتان 
وضعیت کرونایی مشــابه با خرداد امسال را 
تجربه کند و حتی ممکن اســت شیوع این 
بیماری با پیک باال و حتی با ارتفاع و  شدت 

بیشتری رخ دهد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه 
داد: اردیبهشــت امسال ۲۰ نفر در بیمارستان 
های استان بستری شدند که این تعداد اکنون 

به ۲.۵ برابر افزایش یافته است.
وی  اظهار داشت: به طور میانگین میزان تخت 

های اشغال شــده توسط بیماران کرونایی در 
یک هفته گذشته در استان ۴۷ تخت بوده است.

به گفته صائینی تاکنون در مجموع ۴۶ هزارو 
۱۸۳ نفر مشکوک به کرونا بصورت سرپایی 
در استان تست و از این تعداد ۱۴ هزار و ۶۵ 

نفر مثبت شدند.
این مســوول ادامه داد: پیــش از این درگاه 
بیماری کرونا  صرفا با افراد شــاغل بیرون 
از منزل ارتباط داشــت که اکنون شــرایط 
تغییر کرده چراکه دانش آموزان نیز به درگاه 
دیگری تبدیل شده اند و این موضوع رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را بیش از گذشــته 

اهمیت دار کرده است.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان در 
ارتباط با آخرین وضعیت کرونایی اســتان، 
شهرستان های ابهر و خرمدره را قرمز اعالم 
کــرد و گفت:  تعداد موارد بســتری در این 

شهرستان ها رو به افزایش است.
وی اضافه کــرد: هم اکنون وضعیت بیماری 
کرونا در شهرهای زنجان و سلطانیه نارنجی 
اعالم شده است و با توجه به جمعیت سلطانیه 
که در تقسیم بندیها زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت 
دارد، وضعیــت خوبــی را در ارتباط با این 

بیماری نشان نمی دهد.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت کرونا در شهر 
خدابنده و ماهنشان زرد و طارم و ایجرود به 

رنگ سفید است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان:

شمار مبتالیان به کرونا در زنجان روند افزایشی دارد

 برداشــت برنج در طارم با برداشــت این 
محصول در بخش گیلوان این شهرستان آغاز شد.

طارم از قطب های اصلی کشاورزی استان زنجان 
محسوب می شــود که در تولید انواع محصوالت 
از توانمندی بســیاری باالیی برخوردار است؛ تا 
جایی که سهم این شهرستان در صدور محصوالت 
کشــاورزی قابل توجه بوده و حــدود 50 تا 60 

درصد برآورد می شود.
با تولید انواع محصوالت کشاورزی می توان ردپای 
طارمی ها را در اقصی نقــاط جهان یافت. یکی از 
محصوالت طارم که مشــتریان پر و پاقرصی نیز 
دارد، برنج است که از کیفیت باالیی برخوردار بوده 
و ساالنه مشتریان زیادی را از اقصی نقاط کشور به 

این شهرستان می کشاند.
مجاورت طارم با اســتان های گیــالن و مازندران 

سبب شــده این شهرســتان از ظرفیت خوبی در 
حوزه تولید برنج برخوردار باشد، البته روستایی نیز 
به نام طارم سر در بخش کوچصفهان رشت وجود 
دارد که در هر دوی آن ها کشــت برنج رواج دارد. 
برنج های به عمل آمده از این مکان ها را برنج طارم 
گویند، حاال هر کدام با توجه به مکان کاشــت و 
برداشــتش اسم های مختلفی به خود گرفته است. 
مثال انــواع برنج طارم عبارتنــد از طارم عطری، 
طارم صدری، سنگ طارم و طارم هاشمی. البته در 
آستانه اشرفیه نیز برنجی به نام طارم دم سیاه کشت 
می شود که همه این اقالم برنج بسیار خوش پخت 

و خوش طعم است.
برداشت برنج از مناطق شــرقی طارم و در اواخر 
امردادمــاه آغاز و در آبان ماه با برداشــت برنج در 
مناطق باالدسِت رودخانه قزل اوزن، فصل برداشت 

به پایان می رســد. 30 تا 40 درصد برنج طارم در 
بخش گیلوان طارم که به صورت مســتقیم کشت 
شــده تولید می شــود و مابقی آن در باالدســت 
رودخانه قزل اوزن که به صورت نشایی کشت می 

شود، از مهرماه برداشت و روانه بازار می شود.
یکی از روستاهای شهرستان طارم، روستای درام 
است که محل کشت بهترین نوع برنج طارم بوده 
و این امر به دلیل آب و هوای بسیار مناسب آنجا 
است. رودهایی که از رشته کوه های تالش و زنجان 
آمــده و همه مزارع آنجــا را آبیاری می کند و آبی 
بسیار ســرد دارد که این سردی آب نیز بر طعم و 
مزه برنج تاثیر فراوانی داشته و از همه مهم تر رود 
قزل اوزن از جوار مزرعه های روستای درام گذشته 
اســت و کل مزارع از آب گــوارا و زالل این رود 
اســتفاده می کند، بنابراین برنجی کامال ناب از این 

مناطق حاصل می شــود. امسال حدود 900 هکتار 
از اراضــی طارم به تولید برنج اختصاص یافته که 
پیش بینی می شــود 1800 تن برنج در طارم تولید 
و روانه بازار شــود که برنج علی کاظمی و انواع 
برنج صدری از مهم ترین ارقام برنج کشت شده در 
این شهرستان است. بعد از برداشت برنج، شلتوک 
حاصله بــرای تبدیل به برنــج وارد کارخانه های 
شــالی کوبی می شــود تا پس از فرآوری، عالوه 
بر تامین نیاز اســتان و شهرستان، سر از بازارهای 
دیگر نقاط کشور نیز درآورد. از مهم ترین دغدغه ها 
در آغاز فصل برداشــت محصوالت کشاورزی، 
کارگران فصلی از دیگر نقاط کشور هستند که طارم 
را بــه عنوان مقصد کاری خود انتخاب می کنند و 

همه ساله دغدغه اسکان آن ها وجود دارد.
یکی دیگر از دغدغه های برداشت برنج در طارم، 

آتــش زدن کاه و کلش حاصله بعد از برداشــت 
برنج از شــالیزارها اســت که موجب نارضایتی 
مردم و آلودگی محیط زیســت می شود. هر چند 

طبق قانون مدیریت پســماند، ســوزاندن هر نوع 
ضایعات کشاورزی پیگرد قانونی دارد اما عده ای از 

کشاورزان به این قانون بی توجه هستند.

بوی برنج در شالیزارهای طارم

 رییس اتحادیه آهن فروشان زنجان:

گرانی، مشکل اصلی صنف آهن فروشان است

تعداد مشترکان فاضالب در استان زنجان از 100  هزار واحد عبور کرد
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بیانیه  سپاه 
انصارالمهدی)عج( استان 

زنجان در پی اهانت نشریه 
فرانسوی به ساحت مقدس 

پیامبر اعظم )ص(

زنجان  انصارالمهدی)عج(استان  سپاه 
در پی اهانت به ساحت نورانی پیامبر اکرم 

)ص( و قرآن مجید بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش زنگان امــروز، متن بیانیه به این 

شرح است:

بی احترامــی به پیامبر اســام)ص( و قرآن 
کتاب آسمانی مشترک نزدیک به دو میلیارد 
مســلمان که دربردارنده همــه تعالیم ادیان 
الهی اســت و به نوعی ارزش های مشترک 
همه جامعه بشــری محســوب می شود و 
بی احترامی به کل جامعه انســانی اســت. 
رنجاندن در ســنت الهی بزرگ ترین گناه و 
برطرف کردن رنــج از دیگران بزرگ ترین 

پاداش های الهی را به دنبال دارد.
شــوربختانه نشــریه شــارلی ابدو فرانسه 
بــار دیگر به بهانه واهــی آزادی بیان اقدام 
به بازنشــر کاریکاتورهــای موهن خود به 
ساحت مقدس رســول گرامی اسام)ص( 
کرد کــه این کار در واقــع توهینی به همه 
مســلمانان و همــه پیروان ادیــان الهی در 

سراسر جهان است.
عناصر تندرو و وابســته به جریان های ضد 
دینی در کشــورهای اروپایــی برای ایجاد 
هراس از اســام و مســلمانی به بهانه های 
مختلف به تخریب و توهین به مقدســات 
مســلمانان جهــان می پردازنــد و البته این 
توهین نه تنها موجب کاهش توســعه اسام 
در فرانسه و سایر نقاط جهان نمی شود بلکه 
عاملی برای تقویت توجه به متن قرآن کریم 

و تعالیم الهی خواهد شد.
نظام استکباری و جهانخواران از نفوذ اسام 
حقیقی در بین مردم دنیا می ترســند چرا که 
پیام اسام، پیام انســانیت، آسایش، عّزت، 
ســربلندی و زندگِی همراه با امنیت است 
را در نقطه مقابل منافع و اهداف پلید خود 
می دانند. از همین رو رسانه های استعماری 
و اســتکباری غرب، با ابزار و شــیوه های 
مختلف، شــبانه روز در تاش برای اسام 
هراسی، اسام ســتیزی و اسام زدایی در 

جهان هستند.
اقدام  زنجان  انصارالمهدی)عج(استان  سپاه 
توهین  آمیز اخیر نشریه فرانسوی را شدیداً 
محکوم کــرده و این حرکت های مذبوحانه 
صهیونیســم  تاش هــای  راســتای  در  را 
درمانده و آمریکای شکست خورده در برابر 
عزم و اراده راسخ مسلمانان جهان دانسته و 
با فریاد رسا و بلند اعام می دارد همان طور 
که حضرت امــام خمینــی )ره( فرمودند: 
»اگر جهانخواران بخواهنــد در مقابِل دین 
ما بایســتند، ما در مقابل همــه دنیای آنان 

خواهیم ایستاد «.

خبــر

 شیوع کرونا عاوه بر دردسرهای متعدد 
آن، نگرانی هایی را همزمان با آغاز فصل ســرما 
و همنشــینی اش با بیماری آنفلوانزا ایجاد کرده 
اســت، مسووالن اســتانی می گویند تاش می 
کنند بــا مدیریت هدفمند واکســن آنفلوآنزا با 
اولویــت بندی در دســترس گروه های هدف و 

عموم مردم قرار گیرد.
 تا چند وقــت دیگر پاییز هزار رنگ از راه  می 
رسد، هر چند از نگاه شاعران این  فصل پادشاه 
محســوب می شــود. اما امســال چندان روی 
شاعرانه ای ندارد، چرا که هراس از فصل سرما 
وضعیت کاما  متفاوتی را در شــرایط شــیوع 

کرونا رقم زده است.
از طرفی ماه هاست که  سایه شوم  ویروس کرونا  
نه تنها در گستره جهانی بلکه در مناطق مختلف 
کشورمان ماندگار شده، انگار خیال رفتن ندارد 
حال که بوی پاییز  حس می شود،  نگرانی های 
بســیاری در رابطه با ویروس آنفلوآنزا، مسائل 
پیرامونــی آن در کنار میهمــان ناخوانده کرونا 

اذهان عموم  را به خود معطوف کرده است.
بنا بر اعــام متولیان امر در وازت  بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی بیمــاری آنفلوانزای 
فصلی موضوعی اســت که هر ســال تکرار می 
شود و با شروع فصل سرد این بیماری گسترش 
پیــدا می کند، چنانکه به طــور معمول انتظار می 
رود در یــک فصل آنفلونزا حــدود ۲۰ درصد 

مردم جامعه مبتا شوند.
این در حالی اســت قبل از  ظهــور کرونا برای 
کاهش  تعداد مــرگ و میرهای آنفلوآنزا حدود 
پنج میلیون دوز واکســن آنفلوآنزا  در کشــور 
توزیع می شــده اما همزمانی ایــن بیماری هزار 
چهره  با آنفلوآنزا  میزان تقاضای این  واکسن را 

به  مراتب افزایش داده است.
در کنار آمارهای تلخ کرونایی از زبان مسووالن 
بهداشتی سفارش هایی درباره آنفلوآنزا و واکسن 
آن هم شنیده می شود، مسووالنی دیگر  از تولید 
آن و داروخانه دارهــا از مراجعــه بیماران برای 
تهیه واکســن می گوینــد و در این میان  انجمن 
داروســازان پیش بینی می کند این تقاضا تا هفت 

برابر سال گذشته خواهد بود.  
سخنگوی ســازمان غذا و دارو چندی پیش در 
این ارتباط گفت که ســال گذشــته کمتر از دو 
میلیون دوز واردات واکسن آنفلوآنزا داشتیم، اما 
این رقم امسال به ۱۱ تا ۱۲ میلیون دوز افزایش 
خواهد یافت اما واکسیناسیون همگانی آنفلوانزا 

سفارش نمی شود.
دکتر کیانــوش جهانپور اضافه کــرد: همکاران 
شــبکه بهداشــتی کشــور سال گذشــته، ۲۵۰ 
هزار دوز واکســن دریافت کردند که امســال با 
افزایش ۱۰ برابری توزیع واکسن در شبکه های 
بهداشــت، دو میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن 
برای گروه  های در معرض خطر و پرخطر یعنی 
واکسیناســیون مادران بــاردار و بیماران خاص 
توزیع می شــود و این گروه از جمعیت، رایگان 

واکسینه خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین برای دیگر گروه  
هــا و افراد نیز بالغ بر ۸.۵ میلیون دوز واکســن 
آنفلوآنزا در نظر گرفته  شــده که اواخر شهریور 
در شــبکه توزیع دارویی و داروخانه ها توزیع 
شده و در قبال هر کد ملی یک دوز واکسن قابل 

تحویل خواهد بود.
رییس  انجمن داروســازان ایران نیز، با اشــاره 
به افزایش تقاضا برای واکســن آنفلوانزا، گفت 
که  نگران هستیم که اتفاق ماسک برای واکسن 

آنفلوانزا تکرار شود.

ســید علی فاطمی با اشــاره  به وضعیت توزیع 
واکســن آنفلوانــزا در ســطح داروخانه هــای 
کشــوراظهار داشت که  شرکت های پخش برای 
ســفارش واکسن به داروخانه ها آمده اند اما فعًا 

از توزیع خبری نیست.
وی،  افزایش تقاضا برای تهیه واکســن آنفلوانزا 
در کشــور، گفت: شــوربختانه ســهمیه ای که 
بــرای هر داروخانه در نظــر گرفته اند، می تواند 
جوابگوی نیاز پرســنل داروخانه باشــد. زیرا، 
پرسنل داروخانه ها در مواجهه با مردم و بیماران 

قرار دارند و می بایست این واکسن را بزنند.
فاطمی با اشاره به اینکه حجم زیادی از واکسن 
از طریق معاونت بهداشــت وزارت بهداشت به 
صورت رایگان در اختیــار بیماران خاص قرار 
می گیرد، ادامه داد: مردم توقع دارند این واکسن 
را از داروخانه ها تهیه کنند، در حالی که شــاید 
ســهمیه هر داروخانه به ۱۰ عدد واکســن هم 

نرسد.
این در حالی اســت اســتان زنجان نیز به دلیل 
موقعیــت جغزافییایی خاص  ســرما زودتر از 
همیشــه میهمان خانــواده ها می شــود، اغلب 
گروههای هدف همانند هر ســال برای دریافت 
واکســن آنفلوالنزا  اقدام می کردند  اما حال در 
کنار همنشــینی با بیماری دیگری  نگرانی ها را 

در  بین جامعه هدف ایجاد کرده است.
جعفر نظری از شــهروندان زنجانی  اســت که 
با دلهره ایــن موضوع را پیگیــری می کند، او 
در این ارتباط گفت: همه ســاله بــه دلیل آنکه 
خودم و همســرم جزو گروههــای هدف برای 
دریافت واکسن آنفلوالنزا هستیم، امسال به دلیل 
همزمانــی با کرونا این مســاله نگرانی جدی را 

ایجاد کرده است.
وی اضافه کــرد: بطور معمول اوایل شــهریور 
نســبت به تزریق واکســن اقدام می کردیم، اما 
حال که در  دهه ســوم  شهریور قرار داریم، از 
توزیع آن خبری نیســت، چــرا که بر پایه اعام 
متخخصان تزریق آن در این ماه می تواند ایمنی 
الزم را ایجــاد کند و پــس از این مدت چندان 

فایده ای نخواهد داشت.
رییس انجمن داروسازان اســتان زنجان نیز در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با ا شــاره  به اینکه 

این نوع واکسن همه ساله و قبل از شروع فصل 
سرما  در سطح کشور  و از نیمه شهریور توزیع 
می شــود، گفت:  امســال  نیز بــه دلیل وجود 
بییمــاری کرونا و تمهیداتی از ســوی  وزارت 
بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی  برای تامین  
واکسن ســه و چهار ظرفیتی  اندیشیده شده که 
هم اکنون وارد کشــور شده و در مرحله تصمیم 

گیری توزیع و نحوه قیمت گذاری است.
دکتر مهدی بیگدلی افزود: واکســن سه ظرفیتی 
از سه سوشــه و یا ســه نوع آنفلوالنزا تشکیل 
می شــود که ۲ نــوع آن را آنفلوالنزا  نوع A  و 
دیگری نوع B را  شــامل  می شــود،  واکسن 
چهــار ظرفیتی نیز  از ۲ آنفلوالنزای نوع A و  ۲ 
نوع دیگر سوشه B را در بر می گیرد که طبیعی 
است واکســن چهار ظرفیتی بخاطر آنکه  میزان 
ویروس بیشتری را پوشش می دهد ایمنی بهتری 

نیز دارد.
این مســوول ادامه داد: به ایــن مهم باید توجه 
داشت که پس از تزریق ۲ هفته طول می کشد تا 
ایمنی در فرد ایجاد شــود و بطور معمول ایمنی 
کامل بین سه تا چهار ماه بطول می انجامد و در 
این میان گروهای هدف برای دریافت  این نوع 

واکسن تعیین شده اند.
وی اظهــار داشــت: نــوزادان بــاالی ۶ ماه تا  
کهنســاالن چه مــرد و زن می تواننــد در همه 
گروههای سنی این نوع  واکسن را دریافت کنند  
و دریافت آن  بــرای نوازدان زیر ۶ ماه، و برای 
افرادی که سابقه حساسیت و آلرژی بسیار شدید 
به زرده تخم مرغ و یا خود واکسن دارند ممنوع 

است.
بیگدلــی افزود: بر این پایه بــرای نوزادان ۶ ماه 
تا ۶ ســال که برای  اولین بار واکسن آنفلوالنزا 
دریافت می کنند باید در ۲ نوبت، به فاصله یک 

ماه تزریق شود.
وی افزود: افــراد باالی ۶۵ ســال، افراد دارای 
بیماری های تنفســی، از قیبل آسم، سی ای پی 
دی، بیمارانــی که به هر نوعی سیســتم ایمنی 
بدنشــان تضعیف شده شــامل بیماران کلیوی، 
پیوندی، بیمارانی کــه  داروهای تضعیف کننده 
سیســتم ایمنی مصرف می کننــد، بیماران قلبی 
و عروقی، زنان باردار  ســالمندان و کارکنان در 

خانه های ســالمندان، کادرهای پزشکی و همه 
افرادی که سیســتم ایمنی ضعیــف تری دارند، 
جزو گروههای پر ریســک برای تزریق این نوع 

واکسن هستند.
این مســوول ادامــه داد: نباید ایــن موضوع را 
فراموش کرد با توجه به اینکه در ماههای آینده 
همزمانی بیماری آنفلوالنزا و کرونا وجود دارد، 
بهتر است برای کاهش مخاطرات این گروههای 
یاد شده در اولویت دریافت و تزریق واکسن و 

سپس عموم مردم در اولویت بعدی باشند.
وی در باره تامین واکسن آنفلوالنزای مورد  نیاز 
کشــورمان نیز گفت: طبق آمار ارائه شده حدود 
بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون دوز واکســن وارد کشور 
شده و  مقرر شده بخشی از آن برای گروههای 
هدف اختصاص یابد و بخش بزرگ دیگری نیز 
از طریق داروخانه های سطح کشور توزیع شود 
که نحوه این توزیع، هنوز مشخص نشده است.

واکســن آنفلوالنزا مورد نیاز استان زنجان  از 
یک ماه گذشته در حال پیگیری است

 بیگدلی با ابراز امیدواری  نسبت به تحقق  تامین 
واکســن آنفلوالنزا  در این اســتان  نیز  افزود: 
انجمن داروسازان این استان با جدیت پیگیر این 
موضوع و توزیع مناسب آن در سطح دارو خانه 
های استان است که از یکماه گذشته بحث تامین 
این اقام  از طریق دانشــگاه علوم پزشکی  در 

مکاتبات الزم  مورد توجه قرار گرفته است.
رییس انجمن داروسازان استان  زنجان ادامه داد: 
در جلســات برگزار شده بر این مهم تاکید شده 
که تعداد و ســهمیه  کافی از واکســن برای این 
اســتان خریداری و جذب شود که امیدواریم از 
طریق داروخانه ها در دسترس گروههای هدف 
و عمــوم مردم قرار گیرد تا مشــکلی به وجود 

نیابد.
وی در باره تاخیر در تزریق واکسن آنفوالنزا نیز 
گفت: این استان جزو استان های سردسیر کشور 
محســوب می شــود و بر این مبنا بحث شیوع 
این بیماری بخاطر برودت هوا زودتر از اســتان 
های دیگر آغاز می شــود، بر این مبنا بهتر است 
واکســن تا اواخر شــهریور و یا مهر بین گروه 
های هدف توزیع شــود، با توجه اینکه  ۲ هفته 
طول می کشد تا ایمنی الزم در فرد حاصل شود 

بهترین زمان مد نظر قرار گیرد.
بیگدلی افزود:  طبق تاکیدات ســال های گذشته 
گروههــای هدف زودتر واکســن آنفلوالنزا  را  
دریافت  و نســبت به تزریق آن مبادرت کنند تا 
مشــکلی در هنگام شیوع  و همه گیری بیماری 

وجود نداشته باشد.
وی با اشــاره اینکه همزمانی ۲ بیماری در فصل 
پاییز امسال ایجاب می کند که  شهروندان بیش 
از گذشــته نکات پیشــگیرانه کرونایی را مورد 
توجــه قرار دهند؛ اظهار داشــت:  افراد بیش از 
گذشــته  رعایت به فاصله گــذاری اجتماعی و 
اســتفاده از ماســک های اســتاندارد پزشکی، 

شستشوی مرتب دست ها توجه داشته باشند.
این داروســاز ادامــه داد:  همچنین  عموم مردم 
از تجمعــات و مراجعات غیر ضروری  اجتناب 
کرده و نکتــه مهم اینکه رعایــت همین موارد 
بیشتر از تزریق واکسن آنفلوالنزا اهمیت دارد و 

باید مورد توجه عموم قرار گیرد.
در انتظار ابالغ دستورالعمل وزارت بهداشت 

برای توزیع واکسن آنفلوآنزا هستیم 
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنــا گفت: با توجه به 
شــرایط کرونایی کشــور و طبق اعام وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، امسال 
واکســن آنفلوانزا باید ۱۰ برابر سال های گذشته 
وارد کشور شــود و به طور قطع برای این استان 

نیز هم همین میزان تامین می شود.
دکتر جواد تاج کی با اشاره به وضعیت کرونایی 
کشور و تدابیر اتخاذ شــده برای تامین واکسن 
آنفلوانزا افزود: بر این پایه تاش می شــود این 
نوع واکسن برای افراد پرخطر تامین شود که بر 
این مبنا گروه های هدف باید از اواخر شهریور 

و مهر برای تزریق واکسن خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: این واحد دانشــگاهی درصدد 
است با تامین واکسن مورد نیاز در این استان و 
رفع نیاز گروه های هدف مشکلی در فصول پاییز 

و زمستان وجود نداشته باشد.
این مســوول ادامــه داد: پیش از این واکســن 
آنفلوانزای کشــور ســاالنه به مقدار الزم وارد 
کشور شده و در اختیار گروه های هدف قرار می 
گرفت که امسال به دلیل شرایط خاص تمهیدات 
ویژه ای در این باره لحاظ شــده که امیدواریم 

طبق برنامه زمان بندی محقق شود.
وی خاطر نشــان کرد: در زمان حاضر واکســن 
آنفلوانزا در انبارها ذخیره شده و به محض اعام 
دســتور العمل نحوه توزیع و قیمت آن، بزودی 

در اختیار گروههای هدف قرار خواهد گرفت.
تاج کی گفــت : در صورت ارائه برنامه صحیح 
و طبــق برنامه  مبنی بر دسترســی گروهها طبق 
اولویت بندی انجام شــده امــکان عرضه آن به 
قیمت گزاف بیش از نرخ مصوب وجود نخواهد 
داشت چرا که نظارت های جدی اعمال خواهد 

شد.
گفتنی اســت کرونا  عضو جدید خانواده کرونا 
ویروس هاست و شــباهتی با ویروس آنفلوانزا 
نــدارد، اما از نظر روند بیمــاری زایی و عائم 

بالینی تا حدودی به یکدیگر شبیه دارند.
ویروس کرونای جدید همانند ویروس آنفلوانزا 
توانایی ایجاد عفونت در بخش تحتانی دستگاه 
تنفســی را دارد، در صورتی که کرونای انسانی 
که قبا شناسایی شده بود تنها محدود به بخش 
فوقانی دستگاه تنفس و بنابراین عفونت خفیف 
و محدودی مشــابه ســرماخوردگی ایجاد می 

کرد.

واکسن آنفلوآنزا
 دغدغه شهروندان زنجانی در آستانه همنشینی سرما و کرونا
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 پرداخت هزینه آگهی نیز به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی تمدید مهلت ردیافت اسناد مناقصه 

»روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان«

شرکت آب منطقه ای زنجانتمدید م ع/99/7

   پیرو انتشــار دو نوبت آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع »رفع تصرفات حریم و بستر 
رودخانه ها در محدوده استان زنجان« در تاریخ های 16 و 99/6/15 در روزنامه مردم نو، بدینوسیله مهلت دریافت 
اســناد مناقصه از سامانه تدارک الکترونیک دولت )www.setadiran.ir(  از تاریخ انتشار این آگهی تا ساعت 14:30 

روز سه شنبه مورخه 99/6/25 تمدید می گردد.
بنابراین از کلیه شــرکت های پیمانکاری تایید صالحیت شــده در حداقل پایه ی 5 رشته ی آب و دارای گواهینامه 
صالحیــت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت می شــود در مهلــت مذکور با بهره گیری از 
 ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به صورت الکترنیکی نســبت به دریافت اســناد مناقصه و شــرکت در مناقصه 

نمایند.  اقدام 
درضمن آخرین مهلت ارایه پیشنهادهای مناقصه نیز راس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخه 99/7/6 خواهد بود.

 پرداخت هزینه آگهی نیز به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی تمدید مهلت ردیافت اسناد مناقصه 

»روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان«

شرکت آب منطقه ای زنجانتمدید م ع/99/8
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اذان ظهر

13:11

غروب آفتاب

19:26

اذان مغرب

19:44

نیمه شب

00:28

اذان صبح فردا

5:31

طلوع صبح فردا

6:57

وضعیت آب و هوای زنجان:

12
32

مژگان هب هم زبن هک بپاشی جهان من
کوبی زمین من هب سر آسمان من
ردمان نخواستم ز تو من ردد خواستم

یک ردد ماندگار بالیت هب جان من
می سوزم از تبی هک دماسنج عشق را
خته زری زبان من از ُهم خود گدا

تشخیص ردد من هب خود من حواهل کن
آه ای طبیب ردد فروش جوان من!

نبض مرا بگیر و ببر انم خویش را
ات خون بدل هب باده شود رد رگان من

گفتی: رغیب شهر منی، این هچ رغبت است
کاین شهر از تو می شنود داستان من!

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
  

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: 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

امروزه با گســترش فضای مجازی به ویژه کسب 
و کارهای مجازی شــاهد انتشار عکس کودکان 
معصوم و بی گناهی هســتیم که ناخواسته مدل 
تبلیغاتی برای والدین شده اند که گاه خود والدین 
از این طریق درآمدی کســب می کنند یا عکس 
کــودک خود را در اختیار برندهای مختلف برای 

فروش محصوالت بیشتر آن ها قرار می دهند.
کودکان بی آن که بخواهند طعمه بردگی مدرن در 
فضای مجازی می شــوند،  او را هم نمی شود در 
خانه زندانی کرد،  باالخره در مدرســه و کوچه و 
خیابان همه را می بیند که موبایل به دست هستند 
و فیلم هــا را با یکدیگر رد و بــدل می کنند. این 
در حالی اســت که برخی از والدین خواســته یا 
ناخواسته کودکان خود را وارد بازی اقتصادی می 
کنند که در آینده و بزرگسالی آن ها عواقب خوبی 
نخواهد داشــت، الزم است در شرایطی که اغلب 
کسب و کارها ودیگر فعالیت ها به سمت فضای 
مجازی مــی رود، آگاهانه تر از این ابزار امروزی 
و تکنولوژی اســتفاده کنیم. برخی از والدین نیز 
عکس گرفتن از کــودکان آن هم در همه حال و 
وضعیتی که گاه برای دیگرین خوشــایند نیست، 
به یک ســرگرمی تبدیل شده و کودک و عکس 
او بــه صورت آن الین همواره در فضای مجازی 
در حال گردش اســت، باید از بسیاری از والدین 
پرسید که این گونه رفتار کردن با کودکی که یک 
روز بزرگ می شــود و از شما سئوال می کند که 
چرا چنین کاری را انجام داده اید، چیســت؟ این 
نوع رفتار برگرفته از عدم آگاهی اســت یا تفریح 

و سرگرمی؟
بســیاری از کودکان در عصر کنونی دارای آلبوم 
های مجازی هســتند، عکس های که شــاید در 
اختیار بسیاری از افراد باشد و به وقت بزرگسالی 
مورد خجالتشــان شود. انتشار عکس هایی که از 
بدو تولد از وی منتشر شده تا زمان دندان درآوردن 
و دیگر مراحل رشــد، اما ای کاش این عکس ها 
منتشر شده به به مراحل رشد کودک محدود می 
شد غافل از آن که به این نکته اندیشیده باشیم که  
پسر یا دختر ما وقتی به سنین جوانی رسیدند چه 
واکنشی نسبت به فیلم یا عکس منتشر شده نشان 

خواهند داد.
آیا تا کنون شده قبل از انتشار عکس یا ویدئویی 
از کودک خود یک بــار دیگر آن از منظر جوانی 
کودک ببینید؟ آیا بــه این نکته دقت کرده اید که 
در زمان انتشــار عکس یا فیلــم از کودک مکانی 
که کودک در آن قرار دهد را یادآور نشــوید؟ هر 
چند برخی از اپلیکیشن ها، به طور خودکار محل 
گرفتــن عکس را ثبت می کنند که این امکان می 
تواند ابزاری برای ســودجویان باشــد. آیا به این 
مساله توجه داشته اید که هرگز عکسی از کودک 
عریان خود منتشر نکنید چرا که گرفتن عکس در 
ســاحل، توالت و حمام را برای خود ممنوع می 
کنید او نیز به عنوان انســانی که در آینده بالغ می 
شود از این حق برخوردار است؟ آیا می دانید به 
گفته روانشناشــان کودک، ارسال و انتشار عکس 
برای پدر بزرگ یا مادربزرگ ملزم به کسب اجاز 

از  کودکان باالی دو سال است؟
گرچه بر پایه ســند حمایت از حریم شخصی آن 
الین کودکان،  وب سایت هایی از جمله فیس بوک 
بر پایه جمــع آوری اطالعات کاربران پایه گذاری  
شــده اند، اجازه ندارند کودکان زیر ۱۳ ســال را 
بپذیرند اما کم نیستند کودکانی که والدین شان به 
اسم آن ها حســاب باز می کنند یا اگر این کار را 
نکنند خیلی عادی عکس ها و اطالعات مربوط به 
کودک  شان را روی صفحات خود منتشر می کنند.
در حالی اکنون در فضای مجازی در تمام کشورها 
شاهد انتشــارعکس کودکان در فضای پر پیچ و 
خــم مجازی هســتیم که بســیاری از حقوقدان 
ها و مدافعان حقوق کــودکان بانگ برآورده اند 
که چنیــن رفتارهایی خطا و غیر قانونی اســت. 
امروز اپلیکیشن هایی را می توان، یافت که امکان 
تشخیص چهره افراد در عکس ها و دادن اطالعات 

درباره آن ها را فراهم می کنند.
اکنون تکنولوژی تشخیص چهره برای عینک های 
گوگل نیز طراحی شــده است. این تازه آغاز کار 
اســت و به بــازار آمدن چنیــن تکنولوژی هایی 
نشــان گر آن اســت که تا چه میزان کار کودکان 
امروز که در آینده بالغ خواهند بود برای شناخته 
نشدن و داشتن حق »گمنامی« سخت خواهد بود. 
به واســطه اینترنت و شبکه های اجتماعی امکان 
آن وجود دارد که عکس نوزاد تازه چشم گشوده 
در لحظه بــه مادربزرگ یا عمه یــا دایی اش در 
نقطه ای دیگر از جهان برسد. از همین رو برخی از 
والدین راهکارهایی یافته اند تا ضمن شریک کردن 
دوستان و اقوام نزدیک در لحظات زیبای زندگی 
خود، حریم شــخصی کــودکان و حق انتخاب 

سرنوشت آن ها را نیز محترم بشمارند.
به گفته بسیاری از روانشناسان و متخصصان امور 
کودکان،  انتشار عکس کودک در هنگام استحمام،  
هنگام بیماری یا زخمی شــدن،  عکس هایی با 
احساســات منفی، عکــس از کارهای عجیب و 

اشتباه کودک،
عکس از حریم خصوصی کودک، انتشار تصاویر 
گروهی)اگر تمایل به انتشار عکس کودک همراه 

با دوســتانش دارید ایــن کار نیازمند اجازه از آن 
کودک و والدینش است( و در هنگام فعالیت های 

پرخطر، ممنوع است.
بسیاری از روان شناسان اعتقاد دارند زندگی چنین 
کودکانی مانند چک برگشــت خورده اســت، نه 
کودکی می کند، نه نوجوانی و وقتی بالغ و بزرگ 
می شود با فهمیدن این که مورد سوءاستفاده قرار 
گرفته است دچار مشکالت روحی روانی زیادی 
خواهد شــد.   فاجعه آن جایی اســت که گاهی 
عکس کودک به دست افراد بیمار می افتد یا کودک 
بعد از بزرگ شــدن به صفحه اجتماعی خود در 
شــبکه های اجتماعی دسترسی پیدا می کند که در 
نتیجه به راحتی می تواند در معرض انواع و اقسام 

خطرها و آزارها قرار گیرد.
عکس کودکان در آلبوم های مجازی و عواقب 

آن
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا 
در ایــن زمینه می گوید: این روزها به وفور دیده 
می شــود که عکس کودکان در سنین مختلف در 
فضای مجازی بویژه اینستاگرام به نمایش گذاشته 
شده اســت، آلبومی از مجموعه عکس ها از بدو 
تولد تا چند ســالگی، یعنی کودک در بزرگسالی 
می تواند آلبــوم دوران کودکی خود را در فضای 

مجازی ورق بزند.
وی ادامه مــی دهد: والدین با انتشــار عکس و 
نوشــتن توضیحاتی در زیر عکس ها به مخاطبان 
خود اعالم می کنند که اکنون فرزند آنها کجاست؟ 
چه کاری انجام می دهد؟ در چه ســنی است؟ به 
چه چیزهایی عالقه دارد؟ امــروز چه کار خالق 
العاده ای انجام داده اســت و غیره، این دست از 
والدین چه آگاهانــه یا ناآگاهانه از عواقب چنین 
اقدامی یا بی اطالع هســتند یا تصور می کنند که 

مرگ برای همسایه است.
پاشــایی می گوید: نکته حائز اهمیت در انتشار 
عکس ها این است که احتمال سوء استفاده از این 
تصاویر وجود دارد چرا که همواره کالهبرداران و 
تبهکاران در کمین نشســته اند تا از کوچک ترین 
فرصت ها بیشترین بهره برداری را داشته باشند. در 
فضایی که تکنولــوژی و ابزارهای ارتباط جمعی 
گسترش یافته اســت به همان نسبت جرائم نیز 
توســعه می یابد، یعنی جرائم به نســبت توسعه 
امکانات امروزی، شــکل جدید به خود گرفته و 
تبهکاران از ابزارهای نوین بــرای ارتکاب جرم 
استفاده می کنند، توسعه فضای مجازی نیز فرصتی 
اســت برای این افراد تا با عناوین و شــگردهای 
مختلف به میدان آمده و هدف نهایی خود را پیاده 

کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ادامه می دهد: در چنین 
شــرایطی که خانواده ها در فضای مجازی گشت 
و گــذار دارند و به نوعی فرزندان آنها نیز در این 
فضا حضور دارند، الزم است با آگاهی بیشتری در 
فضای مجازی و سوء استفاده های احتمالی از آن، 
قرار گیرند تا خود و عزیزانشــان طعمه تبهکاران 

فضای مجازی نشوند.
پاشــایی می افزاید: باید والدین آگاه باشــند که 

استفاده از عکس های شــخصی خود و فرزندان 
به عنوان پروفایل یا به اشــتراک گذاشتن آنها در 
فضای مجازی می تواند، افراد را به دردسر بیاندازد. 
بیشتر افراد جامعه در فضای حقیقی حاضر نیستند 
حتی یک عکس پرسنلی از خود در اختیار دیگران 
بگذارند اما در شبکه های اجتماعی بدون هیچ گونه 
محدودیت و به راحتی عکس های خصوصی خود 
را به اشتراک می گذارند غافل از اینکه این عکس 
می تواند در اختیار همه قرار بگیرد و به ســرعت 
منتشر شود. در شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام با 
اینکه قابلیت شخصی ســازی محیط برای کاربر 
وجود دارد و می توان تنظیمات را به صورتی قرار 
داد که فقط دوستان بتوانند به محیط شما دسترسی 
داشته باشند اما همه دوستان قابل اعتماد نیستند و 
امکان انتشار این عکس ها وجود دارد. با توجه به 
اینکه هر فردی به راحتی می تواند این عکس ها را 
ذخیره کند و از این عکس ها در راســتای اهداف 
مجرمانه سوء استفاده کنند باید به این نکته توجه 

بیشتری داشته باشیم.
وی ادامه می دهد: یکی 
جرائــم  شــایع ترین  از 
فضــای مجازی، ســوء 
عکس های  از  اســتفاده 
شــخصی  و  خصوصی 
به عبارتی  افراد اســت. 
دیگر درســت است که 
در برخــی از برنامه های 
موجــود ماننــد تلگرام 
امــکان  اینســتاگرام  و 
شــماره  به  دسترســی 
وجــود  افــراد  تلفــن 
نخواهد داشــت اما باید 
بیان داشــت عکس های 
فضاها  ایــن  کاربــران 
سواســتفاده  معرض  در 
خواهــد بــود. برخــی 
ســودجویان بــا ســوء 
عکس های  از  اســتفاده 
برخی کاربران شبکه های 
اجتماعــی، به ســاخت 

صفحات جعلی با عکس این افراد اقدام می کنند 
و از این راه با انتشار مطالب خالف قانون اقدام 

به انجام اعمال خالف خود می کنند.
براین اساس ســفارش می شــود تا خانواده ها ا، 
انتشار عکس کودکان اجتناب کرده و عکس های 
شخصی خود را نیز از صفحات اجتماعی بردارند. 
پیشگیری از وقوع اتفاق همواره باید مورد توجه 
افراد باشد چه اینکه بسیاری از مسائل و مشکالت 
حقوقی در اثر عــدم رعایت احتیاطات قانونی و 
الزم رخ می دهد. لکن افراد با قرار ندادن عکس ها 
و فیلم های شــخصی خــود در فضاهای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی تا حدود بســیار زیادی 
می توانند از وقوع بســیاری از این دست جرایم 
پیشگیری کنند و به نوعی خود حافظ حقوق خود 

باشند.

انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی نقض 
حقوق کودک است

مطهره ناظری رییس هیات مدیره انجمن حمایت 
از حقوق کودکان نیز در این زمینه می گوید: انتشار 
تصاویر کودکان از سوی والدین در فضای مجازی 
و همچنین اســتفاده کــودکان در مدلینگ نقض 
حقوق کودک اســت.  در مورد تصویربرداری از 
کودکان، آنچه شاهد هســتیم چه انتشار تصاویر 
از طــرف والدین در فضای مجازی، چه انتشــار 
تصاویر کودکانی که در مدلینگ از آنان اســتفاده 
می شــود یا در موردی کــه اخیرا برخی تصاویر 
کودکان به حالت نیمه برهنه یا اروتیک از ســوی 
یک آتلیه منتشر شده، به نوعی استفاده ابزاری از 

کودکان و بسیار تاسف برانگیز است.
وی ادامــه می دهد: اســتفاده کودکان در صنعت 
مدلینگ در حال مرســوم شدن در فضای مجازی 
اســت و می توان گفت والدیــن این کودکان به 
نوعی به عنوان شــغل کودک به آن نگاه می کنند 
و با توجه به آســیبی که 
به کودکان وارد می کند، 
این اقدام بــه نوعی کار 
اجباری کودکان محسوب 
می شود.  کسب درآمد از 
طریق کودکان به شــیوه 
تصاویر  انتشار  و  ابزاری 
آنــان در فضای مجازی، 
قابل پیگیری است و الزم 
اســت که آگاهی رسانی 
شــود تا والدین بدانند با 
اقدامشان چه آسیب  این 
جدی به کــودکان خود 

وارد می کنند.  
 انتشار تصاویر کودکان، 
را  جنســی  آزارگران 

جذب می کند
مدیره  هیــات  رییــس 
انجمن حمایت از حقوق 
در  گوید:  مــی  کودکان 
بحــث مدلینــگ گاهی 
کــودکان بــرای عکس 
برداری و تصاویری که از کودکان تهیه می شود، 
ساعت ها باید جلوی دوربین قرار بگیرند، گاهی 
گریم های سنگینی روی کودکان انجام می شود و 
همه اینها باعث آزار و آسیب به کودک می شود.  
هنگامی که تصاویر کودکان منتشر می شود و در 
معرض دید عموم قرار می گیرد، بســیار مخاطره 
آمیز اســت. عالوه بر این مورد توجه قرار گرفتن 
کودک باعث می شــود به شــخصیت او آسیب 
جدی وارد شود و به طور ناخواسته مسیر زندگی 
کودک و آینده شــغلی او تحت الشعاع قرار می 

گیرد.
وی ادامه می دهــد: چنین اقداماتی به طور جدی 
باید پیگیری و به والدین آگاهی رسانی شود و آنچه 
که بسیار مخاطره آمیز هست این است که تصاویر 
این کودکان با توجه به اینکه در معرض دید عموم 

قرار می گیرد، ممکن است در آینده طعمه ای برای 
آزارگران جنسی یا افراد پدوفیلیا باشد.

تصاویر منتشرشده از کودکان نیمه برهنه جرم 
عمومی است

رییس هیــات مدیره انجمــن حمایت از حقوق 
کودکان با اشــاره به تصاویر ناخوشایند کودکان 
که اخیرا در حالــت نامتعارف و نیمه برهنه تهیه 
شده است، می گوید: این تصاویر از این جهت که 
اشاعه فحشا به حساب می آید و از این جهت که 
در واقع بسیار ناخوشایند است و احساسات عموم 

را جریحه دار کرده جرم عمومی تلقی می شود.
ناظــری می فزاید: این اقــدام آتلیه، تصویرگران 
و والدین که کــودکان را در معرض چنین خطر 
و آســیب هایی قرار داده و نقض حقوق کودک 

مرتکب شده اند، قابل تعقیب و پیگیری است.
در هفته های گذشــته آتلیه ای در حضور والدین 
عکس های نامتعارف، بــدن نما و نیمه برهنه از 
کودکان آنها گرفته و آنها را در شبکه های مجازی 
منتشر کرده است که واکنش هایی را درپی داشته 
و برخی وکالی یک خیریه قصد داشتند از عکاس 
ایــن کودکان و آتلیه ذیربط، به صورت رســمی 

شکایت کنند.
رییس هیــات مدیره انجمــن حمایت از حقوق 
کودکان با اشــاره به انتشــار تصاویر کودکان در 
وضعیــت نامتعارف می گویــد: این وضعیت در 
قانــون جدید حمایت از حقوق کــودکان که به 
تصویب شــورای نگهبان نرسیده است، وضعیت 
مخاطره آمیز اطالق می شود و افرادی که کودکان 
را در وضعیت مخاطره آمیز قرار می دهند، اقدام 

شان قابل پیگیری است.
ناظری تاکید می کند: در قانون جدید این اقدام به 
طور مستقل جرم انگاری شده اما با توجه به اینکه 
این قانون نهایی نشده است، طبق قانون حمایت 
از کودکان و نوجوانان سال ۸۱ نیز می توانیم این 
اقدام را جرم بدانیم. چون این اقدام باعث آسیب 
جــدی به روان و اخالق کودک می شــود و این 

اقدام قابل تعقیب است.
انتشــار تصویر کودکان در فضای مجازی و 

سایت های خبری ممنوع است
مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک اعالم کرد: 
انتشــار تصاویر کــودکان در فضــای مجازی و 
سایت های خبری عالوه بر نقض حریم خصوصی 
و حقوق آنها، کــودکان را در معرض مخاطره و 
سوء استفاده قرار می دهد و این اقدام ممنوع است.
مرجع ملی کنوانســیون حقوق کــودک وزارت 
دادگســتری، در این بیانیه آمده اســت: یکی از 
موارد فاحش نقض حقوق کودک نشــر و بازنشر 
تصاویر کودکان بــا اهداف مختلف نظیر نمایش 
زیبایی ها و استعدادهای کودکان، بر انگیختن حس 
ترحم مخاطبــان، تبلیغ کاال و خدمات در فضای 
مجازی و رسانه ملی، سایت های خبری و اینترنتی 
و صفحات شخصی توســط اشخاص حقیقی و 
حقوقی حتی والدین است که این اقدام عالوه بر 
نقض حریم خصوصی کودکان، نادیده انگاشــتن 
مصالــح عالیه آنان تلقی می شــود و به صورت 

بالقوه می تواند کودکان را در معرض مخاطرات و 
آسیب های جسمانی و روانی در آینده قرار دهد.

در این بیانیه تصریح شــده اســت:  با عنایت به 
ماندگاری این تصاویر به ویژه در فضای مجازی، 
تصمیم امروز دائر بر نشــر تصویر کودک به هر 
عنوان که ممکن اســت در آینده کودک از انتشار 
آن متضرر یا ناراضی تلقی شود، مغایر حق کودک 
بر کرامت انسانی، خشونت علیه کودکان، حق بر 
تعیین سرنوشــت آنان همچنین به واسطه آسیب  
های روحی، جســمی و دیگر آســیب ها مغایر 
مصالح کودکان اســت. از این رو، هرگونه انتشار 
تصویر کودکان ممنــوع و انجام آن نقض صریح 

حقوق آنان به شمار می رود.
مرجع ملی کنوانســیون حقوق کــودک در بیانیه 
خود افزود: در روزهای گذشته، قتل فجیع کودک 
۱۴ ساله تالشــی به دست پدر باعث جریحه دار 
شدن احساسات جامعه شد؛ قطعا آسیب زدن به 
دیگری و تصمیم گیری درباره سلب حیات یکی 
از اعضای خونی خانــواده با هر انگیزه ای دارای 
ابعاد فرهنگی، حقوقی، روانشــناختی و اجتماعی 
اســت. فارغ از عوامل اجتماعی و روانشناختی، 
چنیــن اقدامی با هر عنوان و بــا هر انگیزه  ای که 
صورت گرفته باشــد، حیات یک انسان را که به 
تعبیر قرآن کریم حیات تمامی آدمیان است، سلب 

و وی را به کام مرگ کشانده است.
»این گونه اقدامات ســبعانه که بر خالف موازین 
شــرعی، قانونی و فرهنگ ملی ایران اســالمی و 
بیگانه با آموزه  های  وحیانی است، بدون هرگونه 
جواز یا تجویز در نظام هنجاری اســت و بر این 
پایه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن 
اظهار تاســف و محکومیت این جنایت ســبعانه 
و هولنــاک و پیگیری آن از طریــق قوه قضاییه 
تــا محکومیت و اجرای قاطــع مجازات عامالن 
جنایت، با اعزام نماینده ای ویژه و تحلیل موضوع 
در صدد ریشه یابی علل و عوامل آن و پیشگیری 
از موارد مشــابه اســت و اعتقــاد دارد، آموزش 
زنجیره ای کنشــگران اصلی حمایــت از حقوق 
کــودک و تزریق این آموزش هــا به بطن جامعه، 
خانواده ها و دانش آموزان مهمترین عامل بازدارنده 

در مقابل این افکار متهجرانه است.«
در بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمده 
اســت: در این میان خطای مرسوم دیگری که در 
باره این کودک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 
آگاهانه یا ناآگاهانه رخ داده و می  دهد نقض یکی 
دیگر از مصادیق حقوق کودک با انتشار تصاویر 
وی در فضای مجازی و سایت های خبری است؛ 
نقض حقی که شــوربختانه با استقبال در فضای 

مجازی مواجه می شود.
این بیانیه از همه رســانه ها به ویژه رســانه ملی، 
خواسته است کنشــگران عرصه حقوق کودک، 
اشــخاص حقیقــی و حقوقی حتــی والدین و 
سرپرســتان کودکان با احترام به حقوق کوکان و 
با توجه خاص به مصالح عالیه کودکان، از انتشار 
تصاویر آنها با هر هدفی در صفحات شــخصی، 
فضــای مجازی، ســایت های خبــری و جراید 

مکتوب خودداری کنند.
مرجع ملی کنوانســیون حقوق کــودک در این 
بیانیه افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 
به عنــوان متولی برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت 
و پایــش حقوق کودک و عهــده  دار حمایت از 
حقوق کودکان در سطح ملی و بین المللی رسالت 
سنگینی در تامین، تضمین و ارتقاء حقوق کودک 
بر عهده دارد و به موجب تکالیف درج شــده در 
مبانی هنجاری جمهوری اسالمی ایران، از جمله 
قانون اساسی، اسناد باالدســتی به ویژه سیاست  
های کلی نظام، برنامه  های توســعه، کنوانسیون 
حقوق کودک همچنین قوانین و مقررات موجود 
این مرجع مکلف است با ساختار سازی و ایجاد 
زنجیره تعاملی مستمر با همکاری اعضای شورای 
هماهنگی مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک، 
مراجع متناظر اســتانی، قوه قضاییه، سازمان های 
مردم نهاد و دیگر کنشگران عرصه حقوق کودک 
و در مقام پیگیری راهبردی کنوانســیون حقوق 
کودک در عرصه ملی، زمینه ارتقاء همه سویه حق  

های کودکان را فراهم کند.
در این بیانیه آمده اســت: مرجع ملی کنوانسیون 
حقوق کودک در راستای وظایف راهبردی خود 
راهبــری و اجرای برنامه های گوناگون به منظور 
ارتقاء حقوق کودک  در جمهوری اســالمی ایران 
را بر عهده دارد که سلســله اقدامات انجام شده 
در این راستا فهرســتی بلند از اقدامات گوناگون 
را در بــر می  گیرد. از جملــه این موارد می  توان 
بــه تالش در اصالح قوانین و مقررات با رویکرد 
کودک محوری، تدوین لوایح مورد نیاز در راستای 
حمایت از حقوق کودکان، آموزش حقوق کودک 
در قالب مدارس فصلی به کنشگران اصلی عرصه 
حقوق کودک، هماهنگی برای ایجاد کلینیک های 
حقوق کودک، پیشگیری از نقض حقوق کودک 
اســت اما اکنون بی  گمان مهم تریــن راهبرد این 
مرجع ایجاد زمینه مناســب و گســترش زنجیره 
تعاملی با دســتگاه ها و ایجاد زیرساخت فرهنگ 
حقوق کودک از طریق کنشگران اصلی به سطح 

جامعه، مدارس و خانواده ها است.

چهارسو

بردگی مدرن کودکان در فضای مجازی
گزارش از معصومه نیکنام

 یکــی از مــوارد فاحش نقض 
بازنشــر  و  نشــر  کــودک  حقــوق 
اهــداف  بــا  کــودکان  تصاویــر 
مختلــف نظیر نمایــش زیبایی ها 
بــر  کــودکان،  اســتعدادهای  و 
انگیختــن حس ترحم مخاطبان، 
تبلیــغ کاال و خدمــات در فضــای 
مجازی و رسانه ملی، سایت های 
صفحــات  و  اینترنتــی  و  خبــری 
شخصی توسط اشخاص حقیقی 
و حقوقی حتی والدین اســت که 
ایــن اقدام عــاوه بر نقض حریم 
نادیــده  کــودکان،  خصوصــی 
انگاشتن مصالح عالیه آنان تلقی 

می شود
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 وزارت آموزش و پرورش که اخیرا با یک 
اشتباه به شــدت در معرض انتقادات قرار گرفته، 
حاال اشتباه دیگری مرتکب شده که موجب عمق 

یافتن انتقادات شده است.
به گزارش »تابناک«؛ چند روز بعد از شــروع سال 
تحصیلی جدید، حذف دختــران از جلد یکی از 
کتاب های درسی که با مقایسه کتاب های امسال و 
سال گذشته مکشوف شده، حاشیه ای بزرگ پدید 
آورده که روی حوزه آموزش ســایه افکنده است؛ 
حاشیه ای که ساعت به ســاعت و روز به روز بر 

ابعادش افزوده می شود.
ماجرا البته از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان شروع 
نشده و پیش از آن تصاویر عجیب و دور از باوری 
از برخی تغییرات رقم خورده در کتاب های درسی 
دیگر منتشــر شده بود؛ اما حذف دو دختر از جلد 
کتاب، حکم کبریتی را داشت که به انبار کاه افتاده 

و حریقی وسیع را موجب شده است.
حاال دیگر ماجرا محدود به حذف تصویر دو دختر 
از جلد یک کتاب نیست، که سرنخ سلسله اتفاقاتی 
در دســت عموم قرار گرفته که از مدت ها پیشتر 
کلید خورده و با قوت و قدرت ادامه یافته اســت، 
تا جایی که حتی در روزهای کرونا هم ادامه یافته 
و می بینیم کتاب های درســی در حد فاصل سال 

تحصیلی قبل که با شــیوع کووید ۱۹ تقریبا نیمه 
تمام ماند تا سال تحصیلی جدید، تغییراتی به خود 

دیده است.
گــزاره ای که بی هیچ کنکاش، برای بســیاری از 
ایرانیان قابــل باور و معنادار اســت، چون موارد 
بســیاری از این دســت را به یاد می آورند؛ موارد 
پرشــماری از حــذف و اضافه هــای عجیب در 
کتاب های درسی که حتی »دهقان فداکار« و »شهید 
فهمیده« را هم شامل شده است، چه برسد به موارد 

ریز و درشت در طراحی ها و مباحث درسی.
این در حالی اســت که وزارت آموزش و پرورش 
بی توجه به همه این نــکات، پس از آنکه حجم 
انتقادات حذف دختران از جلد یک کتاب درسی 
را دید، ارتکاب اشــتباه جدید را در دســتور کار 
قرار داد و به جای پذیرش اشــتباه، مدعی شد که 
دستکاری در جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، عمل 
به ســفارش های هنری و تالش در جهت خلوت 

کردن جلد کتاب بوده است!
این ادعا در ادامه تاکید دارد که تصاویر متعددی از 
دختران در صفحات کتاب و جلد کتاب های دیگر 
ریاضی قرار دارد که اثبات می کند »حذف دستوری 
دختران« در کار نبوده اســت؛ ادعایی که موجب 
شــد موج واکنش ها که به انتشار کاریکاتور هایی 

از حــذف دختران از جلد و حتی بازطراحی جلد 
کتاب ریاضی سوم دبستان رسیده بود، به بررسی 

عمیق تر کتاب های درسی برسد.
رویکردی متفاوت و قابل تامل که حاال نتایج جالب 
توجهی از آن منتشر می شود، از جمله انتشار نتایج 
تحقیقاتی که پیشتر صورت گرفته و نتایج آن منتشر 
شــده و حاال در شــبکه های اجتماعی بازخوانی 
می شوند و این باور را تقویت می کنند که بر خالف 
ادعای وزارت آمــوزش و پرورش، یک ایده کلی 
موجب شــده که دختران از جلــد کتاب حذف 
شوند؛ همان ایده ای که موجب شده نقش زنان در 

کتاب های درسی یک چهارم زنان باشد.
البته این آمار مربوط به تحقیقی اســت که در سال 
۸۹ و روی کتاب هــای پایه های تحصیلی دوم تا 
پنجم ابتدایی صورت گرفته و تحقیقات جدیدتر 
حکایت از آن دارد کــه وضع از این هم وخیم تر 
شده و نقش زنان و دختران کم رنگ تر از قبل شده 
است. این سوای دستکاری در تصاویر کتاب های 
درسی است که بعضا پدیدآورندگانش را هم شوک 

زده و متعجب می کند.
ادعا هایی که بعید نیســت به رقم خوردن اشتباهی 
جدید در وزارت آموزش و پرورش منجر شود؛ به 
ارائه دلیل های عجیب و غریب برای اثبات این ادعا 

که هیچ عمدی در کارشــان نبوده و نیست و این 
همه تغییرات ابهام آفرین در همه سال های گذشته 

در کتاب های درســی، همه محصول اتفاق بوده و 
همه انتقادات به آنها، غرض ورزی اســت، حتی 

انتقاد به خلوت کردن جلد کتاب که سفارش روان 
شناسان و هنرمندان بوده است!

اشتباه جدید وزارت آموزش و پرورش پس از حذف دختران از جلد کتاب! 

 عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
اســباب بازی با بیان اینکه آمار در زمینه تولید، 
واردات و مصــرف اســباب بــازی ناقص و 
محدود اســت، تصریح کرد: در زمینه مصرف 
اسباب بازی پژوهش هایی انجام شده که خیلی 
دقیق نیســت، اما این پژوهش ها نشان می دهد 
مصرف سرانه اسباب بازی برای هر کودک زیر 

۱۴ سال در ایران حدود ۱۰ تا ۲۰ دالر است.
حامد تاملی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به 
ممنوعیت واردات اســباب بازی تا اوایل دهه 
۸۰، اظهار کرد: از اوایل دهه ۸۰ شورای نظارت 
بر اسباب بازی از طرف شورای عالی فرهنگی 
تایید و مصوب شــد و واردات اسباب بازی بر 
پایه قوانین و آیین نامه های شورای عالی نظارت 
بر اسباب بازی مجاز است. یعنی واردکنندگان 
اســباب بازی عــالوه بر بحث هــای حقوقی، 
قانونی و گمرکی باید تاییدیه شورای نظارت بر 
اسباب بازی را هم داشته باشد. شورای نظارت 
بر اسباب بازی کاال را به لحاظ فرهنگی بررسی 
می کند و جزو ارگان هایی است که باید تاییدیه 

بدهد تا کاال از گمرک آزاد شود.
وی بــا بیان اینکه آمار در زمینه تولید، واردات 
و مصرف اسباب بازی ناقص و محدود است، 
تصریــح کرد: در زمینه مصرف اســباب بازی 
پژوهش هایی انجام شده که خیلی دقیق نیست، 
اما این پژوهش ها نشان می دهد مصرف سرانه 
اســباب بازی برای هر کودک زیر ۱۴ سال در 

ایران حدود ۱۰ تا ۲۰ دالر است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب 
بازی با بیان اینکه اسباب بازی اتحادیه مشخصی 
ندارد، تصریــح کرد: به دلیل تنــوع تولیدات 
اســباب بازی در مواد و فناوری مورد استفاده 
اتحادیه مشخصی ندارد و تولیدکنندگان جواز 
کسب مشخص تولید اسباب بازی نمی گیرند. 

تولیدکنندگان  بنابراین 
اســباب بــازی چنــد 
دسته هستند که بر پایه 
متریال مورد استفاده از 
مختلف  اتحادیه هــای 
از جملــه پالســتیک، 
خرازی  و  درودگــران 
برخی  می گیرند.  جواز 
از  هم  تولیدکنندگان  از 
وزارت صنعت، معدن و 
کارخانه  جواز  تجارت 
و کارگاه دارنــد. تعداد 
زیادی از تولیدکنندگان 
اسباب بازی هم مجوزی 
ندارند. بنابراین به دلیل 
تنــوع زیادی که وجود 
آمــار  نمی تــوان  دارد 

دقیقی به دست آورد.
البته به گفته وی انجمن 
اســباب  تولیدکنندگان 
بازی که حدود سه سال 
می کند  فعالیت  اســت 

۱۳۰ تــا ۱۴۰ تولیدکننده فعــال دارد، اما جواز 
آن ها در حوزه های مختلف است. حتی ممکن 
اســت یک فرد کار تولید را انجام دهد و اصال 
بار حقوقی نداشــته باشد. با توجه به نوپا بودن 
انجمــن، بحث های مربوط بــه بیمه و مالیات، 
شــفاف نبودن برخی قوانین و نبود ســاختار 
حقوقی در برخی واحدهای تولیدی آمار دقیقی 
از میزان تولید این واحدها در دسترس نیست.

عراق، مقصد اصلی صادرات اســباب بازی 
ایرانی

تاملی در ادامه وضعیت صادرات اســباب بازی  
در سال گذشــته را بهتر از امسال توصیف کرد 

و گفت: در ســال کنونی به دلیل شرایط ناشی 
از شیوع ویروس کرونا صادرات کاهش زیادی 
داشته، اما در دو ســال گذشته با جهش قیمت 
دالر و با توجه به نبود تولیدکننده اسباب بازی 
در منطقه، شرکت هایی که محصوالت خوب و 
بــا کیفیت تولید کردند صادرات خوبی به ویژه 
به کشور عراق که در سال های گذشته مشتری 

اصلی صادرات ایران بوده داشته اند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب 
بازی گردش مالی صنعت اسباب بازی در سال 
۲۰۱۷ را با ۲.۳ درصد رشــد نســبت به سال 
قبلــش، ۸۹ میلیارد دالر عنــوان کرد و گفت: 

آمریکا بزرگترین کشــور این صنعت است که 
بازار آن در سال ۲۰۱۷ به اندازه ۲۷ میلیارد دالر 
بوده اســت. همچنین صادرات جهانی اسباب 
بازی در ســال ۲۰۱۷ معادل ۱۱۳ میلیارد دالر 
بوده و چین، هنگ کنگ و آمریکا ســه کشور 
اول صادرکننده ایــن کاال بوده اند. کل واردات 
اســباب بازی در ســال ۲۰۱۷ نیــز معال ۱۱۸ 
میلیارد دالر بوده که آمریکا، آلمان و ژاپن ســه 

کشور اصلی واردکننده این محصول بوده اند.
وی افــزود: واردات جهانی اســباب بازی در 
ســال ۲۰۱۷ نیز با رشــد ۲۰۰ درصدی نسبت 
به ســال ۲۰۱۳ به ۱۵۴.۴ میلیون دالر رســیده 

بود. در سال ۹۶ میزان 
بازی  اسباب  صادرات 
نیز حــدود ۱۵ میلیون 
دالر بــوده و برخی از 
این  مقاصد صــادرات 
افغانســتان،  نیــز  کاال 
امارات، عــراق، ایتالیا، 
آذربایجــان و تایلنــد 
ممکن  اســت.  بــوده 
است به صورت قاچاق 
شده  صادر  کاالیی  هم 
میزان  احتماال  که  باشد 

آن کم بوده است.
قاچــاق  بــرآورد 
سال  در  اسباب بازی 
۹۵، معادل ۴۰ میلیون 

دالر
همچنین به گفته عضو 
انجمن  مدیــره  هیئت 
اســباب  تولیدکنندگان 
در  قاچاق  بحث  بازی 
بخــش اســباب بازی 
مشکلی جدی است، به طوری که ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در سال ۱۳۹۵ میزان قاچاق 
اســباب بازی را ۴۰ میلیــون دالر تخمین زده 
بود. به طــور کلی واردات رقیب تولیدکنندگان 
داخلی است، اما باید به این نکته توجه کرد که 
حجم تولید ما کم اســت و نوع تولید در داخل 
هم متفاوت از کاالی وارداتی اســت. بنابراین 
رقابت وجــود دارد اما نمی توان گفت که بازار 

یکدیگر را خراب می کنند.  
وی با بیان اینکه در سال های گذشته با کاهش 
واردات تولید گسترده تر و متنوع تر شده، اظهار 
کرد: قالب تولیدکنندگان اسباب بازی در ایران 

در بخش بازی های فکری و آموزشــی فعالیت 
می کنند و خــال انواع دیگر اســباب بازی در 
بازار حس می شــود. برخــی از تولیدکنندگان 
هم کاالهای غیرفکری تولید کردند که فروش 
بهتری هم داشــتند و تولیدکنندگان بیشتری به 
ســمت این کاالها رفته اند. ذائقه کشــورهای 
همســایه هم بیشتر به ســمت اینگونه اسباب  

بازی ها است.

در  الکترونیکی  اســباب بازی   تولید  احتمال 
آینده نزدیک

تاملی با بیان اینکه تولید برخی از انواع اسباب 
بازی مانند ماشــین های کنترلی هــم در ایران 
توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه تولید این نوع کاالها نیاز به سرمایه گذاری 
بــاال و در نتیجه فروش زیــاد دارد که احتماالً 
بــا فروش در داخل محقق نمی شــود و نیاز به 
بازارهای منطقــه ای و بین المللی دارد؛ بنابراین 
تولیدکنندگان به ســمت تولید اسباب بازی های 
الکترونیــک نرفته اند. البته تا قبل از جهش آخر 
نــرخ دالر واردات ایــن نوع اســباب بازی ها 

توجیه اقتصادی داشت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اینکه 
۸۰ درصد تولید اسباب بازی دنیا در چین انجام 
می شــود رقابت با قیمــت و کیفیت آن خیلی 
سخت است. اما در سال های گذشته با افزایش 
نرخ ارز و ارزان تر بودن نیروی انســانی، مواد 
اولیه، فناوری و مونتاژ در ایران به نظر می رسد 
ورود تولیدکنندگان به دســته بندی های جدید 
اســباب بازی به صرفه اســت و این احتمال 
وجود دارد که در آینده نزدیک تولید اســباب 
بازی های الکترونیکی مانند ماشــین کنترلی و 
عروسک های دارای کیت الکترونیک در کشور 

بیشتر شود.

ایرانی ها ساالنه چقدر اسباب بازی می خرند؟

 در ۲۰ ســال گذشته شمار 
کودکان مبتال به چاقی در کشور سه 
برابر شده و حدود ۱۰ درصد کودکان 
۶ سال و ۱۷ درصد ۱۵ ساله ها مبتال 

به چاقی مزمن هستند.
نایــب رییس انجمن پیشــگیری و 
درمــان چاقی روز شــنبه در گفت 
وگو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا 
افــزود: کودکان و نوجوانان به علت 
زیاد درس خواندن، فعالیت فیزیکی 
کمتری دارند، ایــن نگرش در کنار 
دیگر عوامل اجتماعی، مانند کم بودن 
سرانه محیط های ورزشی، اختصاص 
سهمی ناچیز از سبد درآمد خانوار به 
ورزش و نرخ باالی رشد جمعیت و 
زندگی آپارتمان نشینی، باعث شده که 
در بیست سال گذشته تعداد کودکان 
مبتال به چاقی در ایران بیش از ســه 

برابر شود.
وی اظهــار داشــت: تاثیــر تبعات 
صنعتی شدن توانسته با تغییر شرایط 
زندگــی، موجب کاهــش فعالیت 
کودکان و نوجوانان شــود، با توجه 
به الگوبــرداری زیاد کودکان در این 
ســنین، عوامل محیطی، مانند رفتار 
غذایی والدین و اطرافیان و تبلیغ های 
گسترده از رسانه های گروهی، تاثیر 

عمده ای در انتخاب غذایی کودک و 
عادات غذایی وی دارند.

مظهری ادامه داد: با توجه به شرایط 
خاص زندگی در دوران گذشته که 
درصد قابل توجهی از مادران شاغل 
هستند و کودکان در روز حداقل یک 
وعده از غــذای خود را در بیرون از 
منزل صرف می کنند، محیط بیرون از 
خانه و تاثیر دوستان، الگوهای غذایی 
کــودک را تا حد زیــادی دگرگون 

می کند.
ایــن متخصص تغذیــه تاکید کرد: 
یکی از مهم ترین عوامل تغییر عادات 

غذایی در میان کــودکان، تلویزیون 
و تبلیغ های اغواکننده ای اســت که 
کودک در روز مشاهده می کند، آمار 
موجود نشان می دهد به طور متوسط 
هر کودکــی که به ســن نوجوانی 
می رســد، تقریبا حــدود ۱۰۰ هزار 
تبلیغ مواد غذایی از طریق تلویزیون 
و مجــالت می بینــد و اغلب این 
تبلیغات به معرفی محصوالت غذایی 
می پردازند که سرشار از چربی ها و 
این  کربوهیدرات های ساده هستند. 
مســاله باعث شــده تا انتخاب های 
بمباران های  تاثیــر  تحــت  غذایی 

تبلیغاتی تغییر کنــد و اراده و ذائقه 
مردم به ســمت تولیدات صنعتی و 
غذاهای آســان و در دسترس سوق 
داده و همچنیــن الگوهــای غذایی 
سنتی جای خود را به عادات غذایی 

ناصحیح دهند.
مظهــری تصریح کرد: بــا توجه به 
اینکه درصد قابل توجهی از کودکان 
چاق، بزرگساالن چاق تری خواهند 
داشت، انتظار می رود که با ورود این 
دســته از کودکان به آن مرحله سنی 
که احتمال بروز بیماری های قلبی و 
عروقی، ســرطان، دیابت، پرفشاری 
خون، نارسایی های کلیوی و غیره در 
آن بیشتر می شود، شاهد افزایش قابل 
توجه آمار مبتالیان به این بیماری ها 
باشیم. به گفته وی، در جوامع در حال 
توسعه بیش از ۶۰ درصد مراجعات 
به مراکز درمانی مربوط به افراد چاق 
و عوارض گسترده این معضل قرن 
اســت، انتظار می رود که در آینده با 
بروز چنین مشــکالت بهداشــتی، 
هزینه های هنگفتی به بخش درمان 
و سازمان های بیمه گر تحمیل شده و 
همچنین با افزایش ساعات غیبت از 
کار تاثیرات نامناسبی بر روند توسعه 

پایدار گذاشته شود.

 یک روانشناس به باورهای 
غط مردم نسبت به خودکشی اشاره 
کرد و گفت: مــردم تصور می کنند 
افرادی که از پیش تهدید به خودکشی 
می کننــد و درباره خودکشــی می 
گویند، اقدام به خودکشی نمی کنند 
در حالی که این تصوری غلط است 
چراکه افراد بی مقدمه و ناگهانی و بر 
سر مســائل کوچک این کار را نمی 
کنند و خودکشــی افــراد معموال با 
زمینه ها و مشــکالت قبلی صورت 

می گیرد.
گوهریســنا انزانی در گفت و گو با 
ایســنا، با بیان اینکه مطالعات انجام 
شــده در ایــن زمینه کم اســت و 
نمی توان فهمید افراد به قصد مرگ 
و یا بــه قصد دیده شــدن اقدام به 
خودکشــی می کنند، اظهار کرد: بر 
پایه پژوهش ها در افرادی که دارای 
اختالل شــخصیتی به ویژه اختالل 
شخصیتی مرزی هســتند و افرادی 
که افســردگی دارند بیشتر اقدام به 
خودکشی می کنند. هم چنین در بین 
نوجوانان، نوجوانانی که استرس باال، 
تنهایی، دلبستگی ناایمن و... تجربه 

می کنند بیشتر به ســمت خودزنی 
پیش می رونــد و در نهایت اقدام به 

خودکشی می کنند.
انزانی معتقد است قدام به خودکشی 
بیشتر در ســنین ۱۵ تا ۳۴ سال رخ 
می دهد و معمــوال افرادی که دارای 
تحصیالت پایینی هستند خودکشی 

می کنند.
وی با تاکید بر اینکه باور مردم باید 

مبتنی بر واقعیت باشد و نه کلیشه ای، 
ادامه داد: مردم تصور دارند نمی توانند 
به کســانی که از خودکشی صحبت 
می کنند کمک کرد، در حالی که نقش 
خانواده در پیشگیری و کاهش انگیزه 
به خودکشی در افراد بسیار باال است.
بــه گفتــه  ایــن روانشــناس، در 
قــدم اول خانواده ها بایــد متوجه 
عکس العمل هــای فــردی کــه از 

باشند و  خودکشی صحبت می کند 
فورا از متخصصین کمک بگیرند.

وی با تاکید بــر نقش مهم حمایتی 
خانواده هــا از فرزندان خــود، ادامه 
داد: خانواده هایــی کــه مهارت های 
فرزنــدآوری و فرزندپــروری را به 
خوبی آموخته اند و مهارت های حل 
مســئله و مقابله با شرایط بحرانی را 
می دانند به خوبی می توانند از ایجاد 
چنیــن بحران هایی جلوگیری کنند، 
همچنیــن خانواده هایی که رویکرد 
سیســتم حمایتی نسبت به فرزندان 
و اعضای خانواده داشــته باشــند، 
می تواننــد از پایه خانــواده ای ایمن 

شکل دهند.
بــه گفته  انزانی یکــی از مهم ترین 
عوامل اقدام به خودکشی افسردگی 
است اما باید به عوامل موثر دیگری 
نظیر شــرایط اقتصادی، ســابقه ی 
خودکشــی فــرد، مــرگ نزدیکان 
او، اختــالالت والدین، مــورد آزار 
جنســی واقع شــدن و... توجه کرد 
و بــرای پیشــگیری و درمان افکار 
منجر به خودکشی از متخصصین و 

روانشناسان بهره گرفت.

در طول 20 سال گذشته

فردی که خودش را به خودکشی تهدید می کند شمار کودکان چاق ۳ برابر شد
جدی بگیرید
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متخصص تغذیه:
تغذیه مناسب 

از دوره بستری بیماران کرونا 
در آی سی یو می کاهد

 متخصص تغذیه گفت: تغذیه مناسب 
دوره بستری بیماران مبتال به کووید۱۹ را در 
آی ســی یو کاهش می دهد بنابراین حضور 
متخصصــان تغذیــه بالینی در آی ســی یو 

پررنگ تر می شود.
به گزارش ایرنا از انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشور، زهرا شریعت پناهی 
درباره مشــکالت تغذیه ای در آی ســی یو 
افزود: استفاده از دانشجویان تغذیه بالینی در 
بیمارستان طالقانی آغاز شده و پزشکان از این 

مسئله رضایت داشتند.
عضو هیات علمی دانشــکده علوم تغذیه و 
صنایع غذایی انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور اعالم کرد: دلیل مشکالت 
تغذیه ای در آی ســی یو بی توجهی به کار 
تیمی متشکل از پزشک متخصص، فیزیوتراپ 
و متخصص تغذیــه به منظور تصمیم گیری 
در راستای تغذیه صحیح بیماران است و هم 
اکنون هر یک از پزشــکان به طور جداگانه 

بیماران را ویزیت و درمان می کنند.
وی افــزود: نبــود کار گروهی پزشــکان و 
متخصصان در آی سی یو باعث بروز کمبود 
کالری، پروتئین و ریزمغذی ها در بیماران و 
کار پزشکان بیشتر می شود چون وقتی بیمار 
دچار سوء تغذیه می شــود، به طور طبیعی 

مدت بستری نیز بیشتر می شود.
این متخصص تغذیه، عوارض ناشی از سوء 
تغذیه را زخم بستر، نارسایی تنفسی و کلیوی 
دانست که هزینه گزاف به دولت تحمیل می 

کند.
شریعت پناهی افزود: دانشجویان تغذیه بالینی 
مثل پزشکان باید در آی سی یو حضور داشته 
باشند و سعی می کنیم این حضور را گسترش 

بدهیم.
وی در ادامه با اشــاره به تغذیه بیماران مبتال 
به کرونا در آی سی یو گفت: تفاوتی که بین 
بیماران مبتال به کرونا نسبت به دیگر بیماری ها 
در آی سی یو وجود دارد، بی اشتهایی زیاد در 
آنها است. زیرا تا زمانی که بیمار التهاب داشته 
باشد، بی اشتهایی نیز وجود دارد. بنابراین باید 
از مکمل های تغذیه ای از طریق دهانی، روده 
ای و وردیدی کمک بگیریم تا این مشکل بر 

طرف شود.
شریعت پناهی افزود: هدف از تغذیه بیماران 
در آی ســی یو جلوگیــری از کاهش وزن 
بیمــاران مبتال به کرونا اســت و اگر کاهش 
وزنی ایجاد شود، نباید این کاهش بیشتر از ۱۰ 

درصد وزن اولیه باشد.

بیماری قلبی مهمترین علت 
مرگ و میر دیابتی ها

 فوق تخصــص غدد و متابولیســم 
گفت: برای درمان دیابت باید وضعیت قلبی و 
عروقی بیمار بررسی شود و سپس دارو تجویز 
کنیم زیرا بیماری قلبــی و عروقی مهمترین 

علت مرگ و میر دیابتی ها است.
به گزارش خبرنگار حوزه سالمت ایرنا، سید 
عادل جاهد روز شنبه در یک نشست مجازی 
افزود: برای درمان دیابت باید اوضاع قلبی و 
عروقی بیمار بررسی شود و سپس دارو تجویز 

کنیم.
وی اظهار داشت: اکنون داروهایی وجود دارند 
که می توانند هم روی دیابت و عدد قند موثر 
باشــند و هم روی فاکتورهای مهم دیگری 
مثل فشار و چربی خون، بیماری های قلبی و 
عروقی یا مغزی، نارسایی قلب و نارسایی کلیه 

اثر بگذارند.
فــوق تخصص غدد و متابولیســم ادامه داد: 
در واقع اکنون گایدالین ها و رویکردها به ما 
این را می گویند که اگر بیمار مراجعه کننده به 
پزشک جزو افرادی است که به این بیماری ها 
مبتالست و یا خطر ابتالء به این ناراحتی ها در 
آینده و شاید خطر مرگ بر اثر این عوامل او 
را تهدید می کند باید دارویی به وی بدهید که 
عالوه بر کنترل دیابت وی یا کمک به کنترل 
آن، بتوانــد عوارض قلبی و عروقی آن را کم 

کند.
وی گفت: روشــهای درمانی دیابت اکنون به 
سمتی می روند که داروهای کالسیک، سنتی 
و بسیار خوبی مثل متفورمین را در این مورد 
به چالش می کشــند که آیا برای همه بیماران 

مناسب هست یا نه.
به گفتــه جاهد، در زمینه آمــوزش و دانش 
تئوریک و روزآمد پزشــکان مشکلی نداریم 
و بســیاری از همکاران داروهــای جدید را 
می شناسند، اما نظارتی از سوی تصمیم گیران 
بر نحوه درمانی که پزشک برای بیمار در نظر 

می گیرد، وجود ندارد.
فوق تخصص غدد و متابولیســم خاطرنشان 
کرد: امروزه می بینیم که بســیاری از داروهای 
مهم شامل بیمه نمی شود و من پزشک هم آن 
را تجویز نمی کنم و این یک مشکل سیستمی 
است که باید برای رفع آن فکری کرد، هزینه 
نکردن در حال، ممکن است باعث شود که در 
جای دیگر هزینه های بیشتری را تحمیل کند.  

خبــر

قرنطینه کرونا و تشدید تعارض های خانوادگی
یونس اکبری - عضو هیات علمی گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 متخصــص روانپزشــک کودک 
و نوجــوان گفــت: زمانــی کــه پدر و 
مادر یــا هر یک از آنان بــرای برآوردن 
خواســته و نیازهای کودک بیش از حد 
فداکاری می کنند،  در این نوع خانواده ها 

فرزندساالری حاکم می شود.
شیدا رضایی در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داشت: حاکمیت و حرف اولی فرزند در 
هر خانواده مــی تواند پیامدهای منفی با 
خود به همراه داشته باشد و با توجه به در 
اختیار گرفتن قدرت تصمیم گیری توسط 
فرزند،  از این رو نیاز اســت در این گونه 
مــوارد برای برگرداندن نظم و انضباط به 

خانه چاره  اندیشی کرد.
وی افزود: امروز یکی از دغدغه های مهم 
بسیاری از پدر و مادرها توجه به تعلیم و 
تربیت کودکان است و از طرفی چنانچه 
این توجه و حمایت بیش از اندازه باشد،  
در واقع زمینه فرزندساالری مهیا شده و 
برابر تحقیقات به عمل آمده در میان بیش 
از ۷۰ درصد خانواده هــا این نوع روش 

تربیت و آموزش کودکان جاری است. 
ایــن روان درمانگر نســبت به صدماتی 
که فرزندساالری می تواند به اصل نظام 

خانواده وارد ســازد،  گفت: خانواده های 
که بیش از حد انتظار بــه دنبال برآورده 
کردن خواســته کودک خود بدون هیچ 
محدودیت باشند در واقع به او اعتماد به 
نفس کاذب می دهند. بنابراین الزم است 
در مورد خواسته های اینگونه فرزندان به 

دنبال راهی درست بود.
رضایی یادآور شــد: یکــی از صدمات 
تعادل در  فرزندســاالری برهم خوردن 
خانواده ها است به نحوی که در این گونه 
موارد تصمیم گیرنده نهایی دیگر یک نفر 
نیست و حتی در میان پدر و مادر و دیگر 
اعضای خانواده اختالف و چندصدایی به 

خوبی مشاهده می شود.
وی گفــت: فاصله عاطفــی و همچنین 
اختالف میان پدر و مادر در بین خانواده 
های فرزند ساالر بسیار اتفاق می افتد به 
نحوی که در اینگونه موارد والدین برای 
برآوردن خواسته فرزند حاضر هستند از 
یکدیگر سبقت گیرند و این رویه موجب 
انتظار بیش از حد فرزند از والدین خواهد 
بود. همین موضوع باعث فشــار بیشتر 
روی والدین شده و نه تنها از لحاظ روانی 
بلکه از نظر جسمی نیز آثار نامطلوبی بر 

روی آنان می گذارد.
این روانپزشــک تصریح کــرد: فرزندان 
اینگونه خانواده هــا در صورت برآورده 
نشدن خواسته و انتظاراتشان، به مرور نه 
تنها اعتماد به نفس خود را از دســت می 
دهند بلکه افرادی خشن و پرخاشگر شده 
و در بزرگسالی مبتال به اختالل شخصیت 
وابسته که ریشه در شــیوه تربیتی دارد،  

خواهند شد.  
رضایــی برای جلوگیری و یا برون رفت 
از این اختالل پیش آمده در میان خانواده 
ها اظهار داشــت: والدین باید از ابتدای 
تولد نوزاد و کودکان در حال رشــد راه 
هــای اصولی تربیت فرزنــد را برعهده 
گیرد و چنانچه پــدر و مادری در فرزند 
ساالری گرفتار شده برای از بین بردن این 
وضعیت بایــد ابتدا با انجام برخی کارها 
از جمله حفظ اقتدار خود،  تسلیم نشدن 
در برابر درخواست های نامعقول فرزند، 
ارائه توضیح برای عدم پذیرش خواسته 
فرزند و برنامه ریزی برای اجرای تعهدات 
و وعدهای داده شده، از حاکمیت فرزند 

ساالری در خانواده بکاهد.
این متخصــص روانپزشــک کودک و 

نوجوان با بیــان اینکه در هــر خانواده 
چنانچــه نظم و انضبــاط و یکپارچگی 
وجود نداشته باشد، احتمال اینکه وقوع 
هرج و مرج بین اعضا بسیار است،  افزود: 
فرزندان به خوبی به نحــوه تغییر رفتار 

والدین آگاه هستند و نباید آنان را همچنان 
در عالم کودکی فرض کرد، از این رو باید 
با مدیریت رفتار و علــم و آگاهی به نه 
گفتن در برابر ســفارش های غیرموجه 
و اعتراضــات آنان، از بروز مشــکالت 

احتمالی در آینده جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: در صورت عدم موفقیت 
والدیــن بــرای رهایی از این مشــکل، 
روانشــناس و مشــاور خانواده می تواند 

راهکارهای مناسبی تعیین کند. 

فرزندساالری نتیجه کدام رفتار والدین است؟

در دوران قرنطینــه کرونــا بــر پایــه 
گزارش های درج شده در خبرگزارهای 
مختلــف آمــار اختالف بیــن زوجین 
افزایــش یافته به گونه ای کــه به گفته 
فرنشــین مشــاوره و امور روانشناختی 
بهزیستی کشور میزان تماس های مربوط 
به اختالفات خانوادگی در دوران کرونا 
با صدای مشــاور بهزیستی به سه برابر 

افزایش یافته است.
پیرو ایــن افزایش در میــزان اختالف 
خانوادگی، متختصصان جامعه شناسی، 
روانشناسی، مشاوره و برخی از مسووالن 
ذیربط تحلیل ها و سفارش هایی  در این 
رابطه مطرح کردهاند که در این نوشتار 
سعی شده با تحلیل و نقد این تحلیل ها 
از منظــری دیگر موضوع افزایش میزان 
اختالفات خانوادگی در دوران قرنطینه 
کرونا مورد بررســی قرار گیرد. الزم به 
ذکر است که تاکید اصلی در این نوشتار 
بــر روی تحلیل های جامعه شناســانه 
در رابطــه با علــل و پیامدهای افزایش 
اختــالف خانوادگــی در دوران کرونا 

است.  
جستجو در مطالب منتشر شده حاکی از 
آن است که تحلیل های جامعهشناسانه 
از موضــوع کرونــا و افزایش اختالف 
خانوادگــی، بر روی عوامــل مختلفی 
تاکید دارد که برخی از این عوامل شامل 
تشــدید اختالف های موجــود قبل از 
بروز کرونا، شــرایط اقتصادی، بیکاری، 
آینــده نامعلوم و همچنین بحث ازدواج 
های اجباری در سنین پایین، زندگی در 
آپارتمان ها و فضاهای کوچک و بسته 
و کاهش ســرگرمی ها و بیرون رفتن از 

منزل می شوند.
برخی دیگر از جامعه شناســان به »راه 
درروهایی« از قبیــل کار، گذران وقت 
با دوســتان، ورزش و مــواردی از این 
 دست اشاره میکنند که در دوران کرونا 
برای افرادی از خانواده کاهش یافته که 
پیش از این اختالفاتی ناگشــوده باهم 
داشتند ولی فرصت های بیرون از خانه، 
زندگی را بــرای آن ها قابل  تحمل کرده 
بود. برخی دیگر بر وجود میانجی زیاد 
در مواقع بــروز اختالف در خانواده در 
دوران گذشــته تاکید دارند که امروز اثر 
چندانی از آن نیست.  نهایتاً برخی دیگر 
بر این نظر هستند که چگونگی وضعیت 
خانواده هــا در روزگار کرونایی تا حد 
زیادی متأثر از وضعیت پیشــاکرونایی 
آن ها اســت و آنچه تاکنون در روزگار 
پیشاکرونایی به طرق مختلف از دیدگان 
پنهان بوده اســت، حال به علت  وجود 
کرونا بیش از گذشــته عیان می شود و 
وضعیت اقتصادی نیز باعث تشدید این 

اختالفها شده است.
نگاهــی به تحلیل های انجام شــده در 
ایــن زمینه بیانگر این مطلب اســت که 
غالبــاً جامعهشناســانی که بــه تحلیل 
تعارضهای خانوادگــی در دوران کرونا 
این تعارضهــا را پدیدهای  پرداخته اند 
در نظــر نگرفته اند که کرونا علت بروز 
و ظهور آن شــده باشــد بلکه کرونا و 
قرنطینه متعاقب آن را عامل تشــدیدگر 
و آشکارساز تعارضها در نظر گرفته اند. 
از ســوی دیگر این جامعه شناسان علت 

بروز این اختالف ها را به مسائلی مانند 
مسائل اقتصادی، ازدواج های اجباری و 
دیدگاه سنتی نسبت به تشکیل خانواده 
نســبت داده اند که بایســتی با مداخله 
دولت و نهادها مدنی و از طریق آموزش 
و مهارت ورزی، افزایش مدارا نسبت به 
کاهش و حل این تعارض ها اقدام کرد.  
نگارنده تحلیل هــای موجود  نظــر  به 
در رابطه با موضــوع در مقام توصیف 
وضعیت موجود و اینکه قرنطینه کرونا 
عامل تشــدیدگر و آشکارساز اختالف 
های بین زوجین بوده به درستی برخی 
از مسائل را عنوان کرده اند ولی در مقام 
علت آوری یا ساکت بوده اند یا صرفاً به 
مسائل اقتصادی و تبعیض های جنسی 
اشــاره کردهاند و در مقام تجویز نیز یا 
مقام یک روان شــناس و مشــاور وارد 
مباحث شده  اند یا تجویزهایی داده اند 
که به نظر نمی رسد سبب بهبود وضعیت 
موجود شــود و در بهترین حالت روند 

کنونی را تشدید خواهند کرد.  
در ایــن تحلیل ها به گونــه ای با عام 
گرایی و کلی گویی از خانواده صحبت 
به میــان آمده کــه انــگار در خانواده 
متعارف امــروزی در ایران، که غالباً نیز 
از نوع خانواده هسته ای است، تنها یک 
نوع از ارزش و نگــرش وجود دارد و 
با یکدســازی از خانواده ها نســخه ای 
واحد برای خانــواده ایرانی صادر کرده 
اند؛ غافل از اینکه هنوز تحقیقی صورت 
نگرفته که مشــخص شود که کدام نوع 
از خانواده ها و با چه ارزشهایی اختالف 
های زناشویی تشــدید شده است. این 
گزاره که در دوران پیشــاکرونا اختالف 
هــای خانوادگی وجود داشــته و این 
پدیده در دروان کرونا تشدید شده است 
حرف درستی است شاهد این گزاره هم 
روند افزایشــی میزان مراجعه به دادگاه 

خانواده و طالق اســت  ولی از ســوی 
دیگر همزمان می توان شــاهد کاهش 
نرخ ازدواج نیز بود  که بیانگر این است 
که تغییری در جامعه رخ داده که سبب 
کاهش تمایل افراد جامعه به ازدواج شده 
است. بعید است عامل اقتصاد سبب این 
وضعیت شده باشد که البته نیاز است با 
داده های تجربی تایید یا رد شــود چرا 
کــه غالباً این کاهش تمایل در بین افراد 
مرفه جامعه ظهور و بروز بیشتری دارد 
تا طبقه پایین جامعه که غالباً ســنتی تر 
هســتند و معیارهای جمع گرایانه تری 
و پررنگ تری نســبت طبقــات باالی 
جامعه دارنــد و در نتیجه به ازدواج که 
میشود،  ارزشهای سنتی محسوب  جزو 

گرایش بیشتری دارند.
تغییر ارزشها و نگرشهای ایرانیان که در 
چند دهه گذشــته در جریان بوده است 
سبب شــده که عاداتی رفتاری به گونه 
ای تغییر شــکل یابند که قالب نوین آن 
شــکلی متعارف و عام بــه خود بگیرد 
و به امری تبدیل شــود که دیگر دلیلی 
برای به پرســش گرفته شدن آن وجود 
نداشته باشــد. درواقع خانواده هستهای 
با ارزشــهای مدرنیتــه و متجدد آن در 
ذهن بســیاری از افــراد جامعه منجمله 
جامعه شناســان به امری همه جا حاضر 
و غالب بدل شده به گونه ای که برخی 
از جامعــه شناســان در مواجهــه با آن 
بازاندیشی نمی کنند که شاید مفروضاتی 
که در ذهن دارند و تحلیلی که بیان می 
کنند زایده نگریستن به موضوع تحلیل 
بر مبنای قالبی تعیین شــده و مفروض 
گرفته شده است که نیاز است به پرسش 

گرفته شود.
برخی از جامعهشناســان بــه این نکته 
توجه نمی کنند که روندی که هم اکنون 
در زمینه بروز اختــالف و درگیری در 

خانواده ها مشــاهده می شود، روندی 
اســت که در نتیجه تغییرات ارزشی و 
نگرشــی در دهه های گذشته در جامعه 
ایرانی به وقوع پیوسته است. اما آیا این 
اختالف و تعارض در همه این خانواده 
های هســته ای متعارف امــروزی در 
جریان اســت یا تفکیک و تمایزی در 
بیــن آنها وجود دارد که در تحلیل ها با 
یکدسازی و عام گرایی به حاشیه رانده 

شده و نادیده گرفته شده است!؟  
بــه نظر نگارنــده تغییرات ارزشــی و 
نگرشــی یاد شــده در نهاد خانواده به 
واســطه تشــابه و تمایزی ارزشــی و 
نگرشی  بین دو جنس  در قالب ۴ الگو 
خود را متجلی می ســازد. این الگوها یا 
تیپ های ایده  ال چهارگانه شامل موارد 

زیر میشوند:
 ۱. زن و مــرد هر دو دارای ارزشــهای 

سنتی باشند.
 ۲. زن دارای ارزشــهای ســنتی و مرد 

دارای ارزش تجددگرایانه باشد.
 ۳. مرد دارای ارزشــهای ســنتی و زن 

دارای ارزشهای تجددگرایانه باشد.
 ۴. مرد و زن  هر دو دارای ارزشــهای 

تجددگرایانه باشند.  
ذکــر این نکته الزم اســت که این الگو 
صرفاً یک الگوی نظری و تحلیلی و یک 
تیپ ایدهآل است که قرینهسازی جز به 
جز آن با واقعیت درست نیست چرا که 
در بین دو طیف سنتی و متجدد می توان 
بر حسب معیار شــدت سنتی یا مدرن 
بــودن، تفکیک های دیگــری نیز قائل 
شــد. از این منظر الگوی فوق به نوعی 
به عنوان طرحی کلی جهت بیان گزاره 

تحلیلی مطرح شده است.
بــر پایه الگــوی فــوق و از زوایه دید 
رویکرد ارزشــها در جامعه شناسی دو 
منظر بــرای بروز درگیــری و اختالف 

بیــن زوجین وجود که یکــی بر تضاد 
ارزشهای زن و مرد تاکید دارد  و دیگری 
بر ســرعت باالی تغییرات هنجاری که 
امکان جایگزین هنجار مناســب را در 
جامعه میسر نمی سازد. به نظر نگارنده 
رویکرد سومی هم میتوان در نظر که هر 
چند از منظر وفاق اجتماعی موضوع را 
تبیین میکند ولی وفاق و مشــابهتی که 
در آن مشابهت ارزشی زن و مرد باعث 
بروز اختالف و تعارض بین آنها میشود.
این مشــابهت در ارزش ها که ســبب 
بروز اختالف در نهاد خانواده می شــود 
به داشتن ارزشهای تجددگرایانه در ذهن 
زن و مرد بر میگردد. درســت است که 
در اینجا هر دو دارای ارزشــی مشــابه 
هســتند ولی ارزش برآمــده از مدرنیته 
آزادی خواهــی، خودمحوری، حق  بر 
طلبی، برابری خواهی و اســتقالل تاکید 
دارد که با ارزشــهای تشــکیل خانواده 
که نهادی جمعی و ســنتی است که بر 
تکلیف محوری، تقسیم نقش جنسی و 
مسوولیت پذیری جمعی و جمعگرایی 

تاکید دارد، در تعارض است.
بر این پایه زوجین با مشــابهت ارزشی 
تجددگرایانه توان تحمل ارزشهای نهاد 
خانــواده که نهادی جمعگرا و ســنتی 
اســت را ندارند و در نتیجه با یکدیگر 
دچار اختــالف و تعارض می شــوند 
تحلیلگران  از  بســیاری  که شوربختانه 
و حتی خــود مــرد و زدن بروز چنین 
اختالفی را به هر عاملی منجمله اقتصاد، 
مردســاالری ربط می دهنــد الی توافق 
ارزشــی تجددگرایانــه در ذهن زن و 
شــوهر. بنابراین به نظر نگارنده بخش 
بزرگی از روند رو به رشــد تعارض و 
اختالفهای خانوادگی در دوران قرنطینه 
کرونــا به نفــوذ ارزشــهای مدرنیته و 
تجددگرا در ذهن زوجین بر می گردد که 

به واسطه دوران قرنطینه مجبور به اقامت 
طوالنی مــدت در خانه هســتند و در 
نتیجه احساس می کنند ارزشهای متجدد 
آنها از جمله اســتقالل، داشــتن حریم 
برابریخواهی،  طلبی،  آزادی   خصوصی، 
حضور در جامعه بعنوان زن شــاغل و 
جایگزینی آن با مــادر تکلیف محور و 
زن مسوولیتطلب مورد خدشه و تهدید 
قرار گرفته است. به عبارتی دیگر در این 
توان  ارزشــهای تجددگرایانه  وضعیت 
تحمل ارزش های جمعگرای و ســنتی 

خانواده را ندارند.  
بر پایه تحلیل فوق شــاید بتوان اینگونه 
بیان کرد کــه تیــپ ۳ و ۴ از تیپبندی 
مشابهت و تفاوت ارزشها و نگرشهای 
زوجین افرادی هســتند که بیشــترین 
میزان تعــارض را در خانــواده ایرانی 
داشــته باشند و روند افرایش تعارض و 
اختالفها بین آنها قبل از کرونا در قالب 
روند افزایش طالق در جامعه تبیین نمود 
و در دوران کرونا نیز همین دو دسته از 
خانواده هســتند که با تشدید اختالفات 
روبه رو هســتند چرا که ارزشهای ذهنی 
آنها که از جنس ارزشهای فردگرایانه و 
حقطلب است با ارزشهای جمعگرایانه 
و تکلیف محور نهاد خانواده در تعارض 
قرار گرفته و نمود آن را در افزایش سه 
برابری تماس با مراکز مشــاوره میتوان 
مشــاهده کرد. نکته جالب این است که 
همین افراد از زاویــه دیگر در معرض 
فشــار ناشی از هنجار ازدواج در جامعه 
نیز هســتند ولی نمی دانند که حتی اگر 
به فشــار هنجار اجتماعــی ازدواج به 
تشکیل خانواده اقدام کنند به دلیل فشار 
هنجاریــن ارزشــهای تجددگرایانه در 
ذهن شــان دیر یا زود با بروز اختالف و 
دیگری مواجه میشوند و احتمال اینکه 
مجبور به طالق شوند باالتر از دو دسته 

دیگر است.
در نهایــت میتوان اینگونــه عنوان کرد 
درست است که خانواده هستهای شکل 
غالب و متعارف اســت ولی ارزشهای 
تمام این خانوادهها به هیچ وجه دارای 
ارزشهای از جنس ارزشهای مدرنیته و 
متجدد نیست که ســبب بروز اختالف 
و تعــارض و در نتیجه طالق روزافزون 
در جامعه شده است و یکدسازی گونه 
های مختلف خانواده در ایران و تجویز 
تزریق ارزشهای متجدد مانند تقدسزدایی 
از بکارت )برای هر دو جنس( و ازدواج 
به جامعه برای حل مســئله موجود، که 
خود ناشــی از نفوذ همان ارزشــها در 
ذهن افراد جامعه اســت، روندی است 
که نــه تنها باعث بهبود وضعیت کنونی 
نمیشــود بلکه شدت و گستره مسئله را 
دو چنــدان میکند. به عنوان نکته پایانی 
الزم به ذکر است که روندی که در ایران 
اتفاق افتاده است امر چندان غیرمعمولی 
نیست؛ بلکه نفوذ ارزشهای تجددگرایانه 
و عواقب آن در حوزه خانواده و روابط 
عاطفی افــراد در دهه های ۱۹۵۰ و ۶۰ 
نیــز در اروپا و امریکا نیز اتفاق افتاده و 
بر پایه این تغییرات بــه وجود آمده بر 
اثر نفــوذ این ارزش ها، نظریه گذار دوم 
جمعیتی ظهور کرده و واقعیت اجتماعی 

آن دوره را تبیین کرده است.



5 یکشنبه 23 شهریور ماه  1399 / نمره 608 / سال سوم
اقتصاد

با وجود ۲.۶ میلیون واحد خالی
فقط ۲۰۰۰ نفر گفته اند 
بیش از یک خانه دارند!

 با وجــود آن که تاکنــون ۱۳ میلیون 
مالک، اطالعات واحدهای مسکونی خود را 
در سامانه امالک و اسکان بارگذاری کرده اند 
فقط ۲۰۰۰ نفر به داشــتن بیش از یک خانه 

اذعان داشته اند.
به گزارش ایســنا،   سامانه امالک و اسکان به 
منظور درج اطالعات واحدهای مسکونی اعم 
از خالی و دارای سکنه برای برنامه ریزی بهتر 
از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و امرداد ماه امسال 
وارد فاز اجرایی شــد.   در هفته های گذشته 
روزانــه ۱۰۰ هزار پیامک بــه مالکان  حدود 
۲۸ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور 
ارسال شده که تاکنون ۱۳ میلیون خود اظهاری 
صورت گرفته است. از این تعداد فقط ۲۰۰۰ 
نفر به داشتن بیش از یک خانه اذعان کرده اند 
که  هیچ تناســبی با حدود ۲.۶ میلیون واحد 

خالی از سکنه ندارد.
این در حالی اســت که مسووالن وزارت راه 
و شهرســازی معتقدند از طریق خوداظهاری 
وضعیت سکونت واحدهای مسکونی اعم از 

خالی یا دارای سکنه بودن مشخص می شود.
از طرف دیگر به نظر می رسد سامانه هنوز به 
طور کامل به ۱۶ منبع اطالعاتی متصل نشــده 
اســت. به طور نمونه برخی مخاطبان عنوان 
می کنند در حالی که واحد مســکونی خود را 
فروخته اند پیامکی حاوی این مضمون که شما 
مالک این واحد مسکونی هستید به آنها ارسال و 
درخواست شده در صورت فروش، اطالعات 
خریدار از جمله شــماره موبایل و کد ملی او 
را وارد کنند. حال آنکه لزوماً همه فروشندگان 
هم اکنون به این اطالعات دسترسی ندارند. در 
این پیامک نیز مشخص نشده که اگر فروشنده 
به اطالعات سجلی خریدار دسترسی ندارد چه 
راهکار جایگزینی باید بیندیشــد. به گزارش 
ایســنا، روز ۲۸ امرداد ۱۳۹۹ سامانه امالک و 
اســکان که اطالعات واحدهای مسکونی کل 
کشــور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا 
رسید. قرار اســت این اطالعات با همکاری 
دیگر دســتگاه های مرتبط جمع آوری و برای 
وضع مالیات متعلقه در اختیار ســازمان امور 
مالیاتی قرار گیرد. طبق ماده ۵۴ قانون مالیات 
های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال 
اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه خواهند 
شد که البته شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته 
است. وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان 
تابســتان اولین اطالعات واحدهای مسکونی 
را در اختیار ســازمان امور مالیاتی بگذارد. تا 
روز  ۲۸ امــرداد ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی شناسایی و شناسنامه دار شده است 
کــه ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای مســکونی 
کشور را شامل می شود. پروانه اصالنی گفته که 
روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک 
واحد مسکونی ارسال می شود و این افراد دو 
هفته زمان دارند تا وضعیت سکونت واحد های 

خود را اعالم کنند.

مدیر عامل هلدینگ مالی 
صندوق بازنشستگی کشوری:

 بازنشستگان نگران ارزش 
سهام »مدیر« نباشند

 مدیرعامل هلدینگ مالــی، بانکی و 
سهام صندوق بازنشســتگی کشوری گفت: 
سرمایه گذاران به ویژه بازنشستگان کشوری که 
اقدام به خرید ســهام و سرمایه گذاری در این 
هدلینگ کردند نگران نباشند و تا زمان اعالم 
سازمان بورس و بازگشایی نماد »مدیر« صبر 

کنند.
محمود طهماســبی افزود: پس از بازگشــایی 
حمایت کامل از صندوق صورت خواهد گرفت.
مدیرعامــل هلدینگ مالی، بانکی و ســهام 
صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در تالش 
هســتیم که نماد »مدیر« با هماهنگی سازمان 
بورس و بر پایه شــرایط بازار سرمایه ظرف 

چند روز آینده بازگشایی می شود.
 طهماســبی با بیان اینکه بازگشــایی نماد به 
 ETF خصــوص در مــورد صندوق هــای
وابسته به شــرایط بازار سرمایه است، گفت: 
مجوز فعالیت نماد پس از پذیره نویسی صادر 
شــد و عمال صندوق از هفته پیش شروع به 
خرید سهام کرد. پس شرایط ریزشی بازار در 
چند هفته گذشته تاثیر خاصی بر روی قیمت 
صندوق نگذاشــته و افــت قیمت خاصی را 
نداشته ایم. وی ادامه داد: خوشبختانه در هفته 
گذشته ســهام پرپتانسیل با قیمت های پایین 
برای صندوق خریداری شــد و هم اکنون نیز 
بیش از ۶۰ درصد صندوق مدیر نقد است که 

افت بازار روی آن تاثیر نخواهد داشت.
وی اعــالم کرد: همزمان با بازگشــایی نماد 
سهامداران می توانند به صورت روزانه قیمت 
و ارزش صنــدوق را از طریــق ســایت آن 
رصد کنند. صندوق مدیریت ثروت صندوق 
بازنشستگی کشوری با نماد »مدیر« از ۱۱ تا ۲۲ 
امردادماه امســال از طریق فرابورس به قیمت 
پایه ۱۰ هزار ریال و با سرمایه ۴ هزار میلیارد 
ریالی عرضه شــد که با وجود پیش بینی ۱۰ 
روزه برای خرید سهام، ظرف سه روز تکمیل 

و نماد آن بسته شد. 

خبــر

 در هفته های گذشته و در بحبوحه 
خبر هــای مربوط به ریــزش بورس و 
افزایــش دائمی قیمت هــا در بازار هایی 
همچون بازار مســکن و خودرو، بحث 
بروز »اَبَرتورم« در اقتصاد ایران چندباری 
به گوش رســید. ابرتورم، مــا را به یاد 
ونزوئال و زیمبابوه می اندازد. اما اقتصاد 
ایران چقدر با »ونزوئالیی شدن« فاصله 

دارد؟
محمد طبیبیان، اقتصــاددان ایرانی که از 
چهره هــای اصلی نــگارش برنامه های 
توســعه در دهه هــای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ 
بود و اکنون چند ســالی اســت دوران 
بازنشستگی اش را در آمریکا می گذارند، 
هفته گذشته گفته بود ایران بدون شک به 
سمت ابرتورم پیش می رود. برای ما که 
به نزدیک نیم قرن است به نرخ های باالی 
تورم عادت کرده ایم، این قبیل هشدار ها 
شاید چندان نگران کننده به نظر نرسد، اما 
اگر بدانیم بروز ابرتورم به چه معنا است، 

احتماالً شب ها خواب مان نمی برد.
وقتی آلمانی هــا نــان را »داغ داغ« 

می خوردند
ابرتورم زمانی رخ می دهد که نرخ تورم 
در یک اقتصاد، از ســطوح عادی باالتر 
می رود و وارد وضعیت غیرقابل کنترلی 
می شــود که در آن، قیمت ها هر ماه، هر 
روز و حتی هر ســاعت بــاال می روند. 
اقتصاددان هــا در مــورد آســتانه وقوع 
ابرتــورم اتفاق نظر ندارنــد، اما معموالً 
نرخ های تورم باالتر از ۵۰ یا ۱۰۰ درصد، 
احتمال ایجاد وضعیت ابرتورم را تشدید 
می کنند. بر این پایه، ایران، دست کم در 
تاریخ ثبت شــده اقتصادش، ابرتورم را 

تجربه نکرده است.
یکی از کشور هایی که برای نخستین بار 
در تاریخ مــدرن، ابرتورم را تجربه کرد، 
آلمان بود. پس از جنگ جهانی اول )در 
دوران موســوم به »جمهــوری وایمار« 
در آلمان( در فاصله ســال های ۱۹۲۱ و 
۱۹۲۳، آلمــان یکی از وحشــتناک ترین 
ابرتورم های ثبت شده در تاریخ را تجربه 
کرد. نرخ تورم در این کشور سر به چند 
میلیون درصد و چند میلیارد درصد رسید 
)مقایســه کنید با نرخ تورم کمتر از ۵۰ 
درصدی فعلی در اقتصاد ایران( وکار به 
جایی رســید که قیمت ها هر لحظه باال 

می رفت.
مشهور اســت که کارگران آلمانی در آن 
سال ها، صبح ها با همسران شان به محل 
کار می رفتند تا مزد روزانه شــان را اول 
صبح بگیرند و به همســران شان بدهند. 
خانم ها هم بالفاصله به بازار می رفتند و 
خرید می کردند، چرا که اگر قرار بود این 
فرآینــد بعد از ظهر ها و پس از پایان کار 
انجام شود، قیمت ها چند برابر شده بود.

ابرتورم چه زمانی به وجود می آید؟
وقوع ابرتــورم مثل بســیاری از دیگر 
پدیده هــای اقتصــادی می تواند معلول 
علت های مختلف باشــد. بــا این همه، 
بررسی بســیاری از موارد وقوع ابرتورم 
به صــورت تاریخی نشــان می دهد که 
بروز »کســری بودجه مزمن« و »افزایش 
هزینه های دولت« مقصران اصلی هستند. 

اما این یعنی چه؟
توضیح اینکه کشور ها هم مانند افراد و یا 

شرکت ها، در طول یک سال )به عنوان 
بازه زمانی توافقی( از یک سو درآمد و از 
سوی دیگر هزینه هایی دارند که قاعدتًا 
باید با هم جور باشــند. به عبارت ساده 
تر، »خرج« کشور ها باید به »دخل« شان 
بخورد. از طرف دیگر، در کشــور هایی 
مانند ایــران که دولت بخش عمده ای از 
حجم اقتصاد را به خود اختصاص داده، 
این عمدتاً کســری بودجه دولت است 
که به چشــم می آید و نه کسری بودجه 

شرکت ها و افراد.
حاال فرض کنید شــرایطی بــه وجود 
آمده کــه یک دولت یا یک کشــور، با 
افزایش دائمی هزینه ها رو به رو اســت، 
اما درآمدهایش دائماً آب می رود. نتیجه 
تداوم ایــن وضعیت، بدهــکاری بیش 
از پیــش دولت و به اصطالح »کســری 
بودجه« )Budget Deficit( است. اما 
بر خالف من و شــما و شرکت ها، یک 
دولت بدهکار دســت بازتری برای رفع 
بدهی خــودش دارد، چرا که تنها نهادی 
است که می تواند پول تولید کند. »خلق 
پــول«، متهم اصلی »کســری بودجه« و 
»کسری بودجه« به نوبه خود متهم اصلی 

بروز »ابرتورم« است.
امــا آیا »خلق پول« یــا »چاپ پول« فی 
نفســه بحران ساز اســت؟ واقعیت این 
است که در اقتصادها، اسکناس همواره 
چاپ می شــود، اما اگر بنا بر این است 
که چاپ اسکناس به بروز ابرتورم ختم 
نشود، باید معادل این اسکناس ها پشتوانه 

مالی وجود داشته باشد.
منظور از پشــتوانه مالی الزاماً این نیست 
که دولت بــه ازای هر یک هزار تومانی 
مقدار مشــخصی طال، المــاس یا دالر 
داشته باشــد، بلکه همین که من و شما 
می پذیریم که دولــت می تواند از ارزش 
پول ملــی در مقابل ارز هــای دیگر در 
جهان محافظت کند، در واقع پشتوانه ای 
برای »ریــال« فراهم کرده ایم. به عبارت 

دیگر، ارزندگی ارز هایــی مانند »دالر«، 
»یورو« و یــا »ین«، در حقیقت افزون بر 
دارایی طال و دالر در بانک های مرکزی 
کشور های دارنده این ارزها، به توانایی و 
قابل اطمینان بودن دولت ها در کشور های 
منتشر کننده این پول ها هم بر می گردد. با 
این همه، تصور از »خلق پول« به معنای 
»چاپ اســکناس« همــواره هم صحیح 
نیست. در ایران، اصلی ترین دلیل تورم، 
»رشــد نقدینگی« اســت و این، به بیان 
خیلی ســاده یعنی حجم پولــی که در 
اقتصاد ما در جریان است، دائماً در حال 

رشد است.
در ماه های گذشــته، حجم نقدینگی به 
شکلی کم ســابقه در اقتصاد ایران رشد 
کرده و بــر پایه گزارش رســمی بانک 
مرکزی، تا پایان خرداد ماه امسال، حجم 
کل نقدینگی کشــور به رقم ۲۶۲۵ هزار 
میلیارد تومان رســیده است. بر این پایه، 
میزان رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی 
سال کنونی، باالترین میزان از سال ۱۳۹۱ 
به این ســو بوده و دلیــل تورمی که ما 
ایرانی ها حس می کنیم هم عمدتاً همین 

است.
این، اما در حالی است که رشد نقدینگی 
هم الزاماً بــه معنی افزایش حجم »پول« 
نیست و می تواند به افزایش حجم »شبه 
پول« هم برگــردد. یک مثال ســاده از 
افزایش حجم »شبه پول«، انباشت سودی 
است که بانک ها به ســپرده ها می دهند. 
مثاًل، فرض کنید شما ۱۰۰ میلیون تومان 
در بانک سپرده گذاری کرده اید و بانک 
متعهد است ســاالنه ۱۵ درصد به شما 
سود بدهد. ۱۵ میلیون تومان سودی که 
شما در انتهای سال افزون بر اصل سپرده 
تان دریافت می کنید، در واقع شبه پولی 
است که خلق شــده است. آمار ها نشان 
می دهند میزان ایجاد شبه پول در اقتصاد 
ایران در سال های گذشته ساالنه به ده ها 
و حتی صد ها هزار میلیارد تومان رسیده 

است.
یک گزارش رســمی دیگر هم نشــان 
می دهد که »شکاف میان رشد نقدینگی و 
تولید ناخالص داخلی«، عامل اصلی بروز 
تورم و شتاب گیری رشد قیمت قیمت ها 
در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بوده 
است. بر این پایه، به نظر می رسد حجم 
پول در اقتصاد ما زیاد شــده، اما از آنجا 
که حجم تولیــد کاال و خدمات هم پایه 
با رشــد حجم نقدینگی نبــوده، قیمت 
دارایی هایی همچون سهام، مسکن، ارز، 

طال و خودرو رشد کرده است.
تحریم هایی که کمر می شکنند

اما »خلق پول« در ساز و کار های درونی 
اقتصاد تنهــا عامل ایجاد تورم و ابرتورم 
نیست. در واقع، دولت ایران در سال های 
گذشته، به دالیل دیگری به غیر از ساز و 
کار های درونی اقتصاد کشــور هم دچار 
کسری بودجه شــده است. اصلی تریِن 
این عوامــل، تحریم های خارجی اعمال 

شده بر اقتصاد ایران بوده است.
بخش عمــده درآمد های دولــت ایران 
از فــروش نفــت، گاز و محصــوالت 
پتروشیمی به دســت می آید و آمار های 
تجارت خارجی منتشــر شــده توسط 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت هم 
نشــان می دهد کــه حتی آن دســته از 
کاال های غیرنفتی که توسط ایران صادر 
محصوالت  می شــوند، در واقع عمدتاً 
مبتنی بر نفت، همچون روغن ها، روان 
کننده ها و کاال هایی از این دست هستند.

اعمال دور جدید تحریم های یک جانبه 
علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، 
نه فقط برای نخستین بار حجم صادرات 
نفــت، گاز، محصــوالت پتروشــیمی، 
محصوالت معدنی، محصوالت فوالدی 
و حتــی برق صادراتی ایران را به حدود 
صفر رسانده، که با تحریم بانک مرکزی 
ایران، موجب شده ایران حتی در صورت 
دور زدن تحریم هــا هــم نتواند ارز های 

خارجی را به حساب های بانک مرکزی 
منتقل کند.

همان طور که در باال گفته شد، »کسری 
بودجه« عامــل اصلی بــروز تورم های 
سنگین و همین طور ابرتورم در اقتصاد ها 
اســت و حاال آمار ها نشان می دهند که 
اقتصاد ایران به دلیل عدم دسترســی به 
درآمد هایی که ســابق بر این داشت، در 
ســال ۱۳۹۹ با کسری بودجه دست کم 
۲۰۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است.
اقتصاد ایران قرار بود برای جلوگیری از 
تاثیرپذیری از شوک های نفتی بر کلیت 
اقتصاد، ســال به سال از حجم وابستگی 
خود به نفت بکاهد. در دهه ۱۳۸۰ و در 
دولت اصالحات، »صندوق ذخیره ارزی« 
به همین منظور تشکیل و بنا شد هر سال، 
منابع دالری مازادِ حاصل از فروش نفت 
در آن ذخیره شود. این صندوق در دولت 
احمدی نژاد به »صندوق توســعه ملی« 
تغییــر نام داد و نیازی به گفتن نیســت 
که حــاال، با حدود ۲ دهه بی توجهی به 
کنار گذاشتن درآمد های مازاد حاصل از 
فروش نفت، اقتصــاد ایران همچنان در 
مقابل کاهش درآمد های نفتی آسیب پذیر 

است.
آینه ای در مقابل اقتصاد ایران: وضع ما 

به درستی چقدر بد است؟
امــا وضــع اقتصــاد ایــران، از منظر 
شــاخص هایی که می تواننــد وضعیت 
بروز ابرتورم را نشان دهند، واقعاً چقدر 
وخیم است؟ برای پاسخ به این پرسش 
باید چند شاخص مختلف را با هم مرور 

کنیم.
مهم ترین موضــوع در بــروز ابرتورم، 
همان طور که توضیح داده شــد، »حجم 
نقدینگــی« در اقتصاد کشــور اســت. 
برآورد ها نشــان می دهند کــه هر چند 
سرعت رشد نقدینگی در کشور اکنون به 
باالترین سطح خود در یک دهه گذشته 
رسیده، هنوز فاصله چشم گیری تا بروز 

وضعیت غیرقابل کنتــرل در این باره به 
چشم می خورد.

عالوه بــر این، بانک مرکــزی ایران در 
ماه های گذشــته برای نخســتین بار با 
رونمایی از طرح »هدف گذاری تورمی«، 
اعــالم کرد که قصد دارد تا پایان ســال 
۱۳۹۹ تورم کشور را در بازه ۲۲ درصدی 
)با دو واحد درصد نوســان از دو سوی 
مثبــت و منفــی( ثابت نگــه دارد. این 
موضوع، با انتشــار اوراق خزانه، تغییر 
نــرخ بهره و اقداماتی از این دســت در 
حال تکمیل است و تا اینجا موفق به نظر 

می رسد.
دوم اینکــه اقتصاد ایــران با وجود تمام 
کاســتی ها، اقتصادی متنوع اســت که 
طیفی از تولیــدات کاال و خدمات را در 
بــر می گیرد. بر این پایه، ایران بر خالف 
ونزوئال، راه هــای متنوعی برای تولید و 
صــادرات کاال در اختیار دارد که جریان 
ارزی به عنوان پشتوانه ای برای حمایت 

از ریال را تا حدی تضمین می کند.
سوم هم اینکه ایران یکی از کمترین میزان 
بدهی های خارجی در میان کشــور های 
جهان را دارد و به همین دلیل، در موعد 
مناســب و در صورت توافقات سیاسی، 
می توانــد با اســتقراض از نهاد های بین 
المللی و کشور های هم سو، جریان ارزی 

به سمت اقتصاد کشور را برقرار کند.
راه حل های سخت: آیا حاضر به هزینه 

دادن هستیم؟
امــا جــدا از مــوارد فــوق و خوش 
شانســی هایی که ما داشــته ایم، آیا راه 
حل های درازمدت و پایدارتری هم برای 
عبور از شرایط تورم ساختاری و پشت 
ســر گذاشتن ریســک بروز ابرتورم در 

اقتصاد ایران وجود دارد؟
سیاســتگذاران اقتصــادی ایــران و نیز 
سیاســتمداران ایران بایــد در این مورد 
تصمیمات بســیار ســختی را بگیرند و 
اجتماعی  پرداخت هزینه های  به  حاضر 
و سیاســی بزرگی باشند. نخست اینکه 
»هزینه های دولت« در ایران بســیار باال 
است، حال آنکه »درآمد های دولت« در 
سال های گذشته به شدت کم و ناپایدار 
شــده، تا آنجا که اکنــون دولت تنها به 
صندوق برای پرداخت حقوق کارمندان 
خود بدل شده و دیگر توانایی پرداختن 
به توســعه از طریق »ســرمایه گذاری 

عمرانی« را ندارد.
دولت و نهاد های بخش عمومی همچون 
شهرداری ها باید از تعداد کارمندان خود 
بکاهند و این هر چند تکان دهنده است، 
اما گریزی از آن نیست. تعداد پُست های 
مدیریتی هم باید از طریق ادغام کاهش 
پیدا کنند. افزون بــر این، دولت باید به 
خصوصی سازی شتاب بدهد و با عرضه 
دارایی های خود از طریق بازار سرمایه و 
نیز به شیوه بلوکی، روند بهمن وار کسری 

بودجه را متوقف کند.
افزون بر این، رســوم نامبارکی همچون 
افزایش حقوق کارمندان در انتهای سال 
)که »دقیقاً« معادل »خلق پول« است( باید 
متوقف شــود تا تعادل به اقتصاد ایران 
برگردد. برای شکست تورم ساختاری )و 
نه حتی ابرتورم( روز های سختی در پیش 

خواهیم داشت.

سیاستمداران ایرانی، در چهارراه تصمیمات سخت

ابرتورم چیست و اقتصاد ایران چقدر با آن فاصله دارد؟ 
محمد مهدی حاتمی

رییس اتحادیه کشــوری طال و جواهر 
درباره نوسانات گذشته بازار طال گفت: 
به اعتقاد ما این فضای مشکوک از سوی 
اتاق هــای معامالتــی در فضای مجازی 
کنترل می شود، بســیاری از گردانندگان 
آن ها در صنعت طال حضور نداشــته و 
برخی در کشورهای اطراف مانند ترکیه 

و امارات ساکن هستند.
به گزارش روز شــنبه ایرنا، بازار طال و 
سکه در روزهای گذشــته دچار تالطم 
های قیمتی زیادی شــده بــه طوری که 
قیمت ســکه تمام بهار آزادی از مرز ۱۲ 

میلیون تومان گذشته است.
»ابراهیــم محمدولی«، رییــس اتحادیه 
کشــوری طال و جواهر در گفت و گو با 
ایرنا این افزایش قیمت را امری مشکوک 
توصیف کرد و اظهار داشت: روز گذشته 
)جمعــه( تمام بخش هــای صنعت طال 
و جواهر در سراســر کشور تعطیل بوده 
است. مگر در ساعات ابتدایی روز شنبه 
چه اتفاقی در بازار می تواند رخ داده باشد 
که با این نوسان و افزایش شدید قیمت در 
مورد سکه و طالی آبشده مواجه هستیم؟

وی افــزود: بــه اعتقاد ما ایــن فضای 
مشکوک از سوی اتاق های معامالتی در 
فضای مجازی کنترل می شود. اتاق هایی 
که بــرای ما دقیقا مشــخص نیســت 
گردانندگان آن ها چه کسانی هستند، فقط 
می دانیم بسیاری از گردانندگان آن ها در 
صنعت طال حضور نداشــته و برخی در 
کشــورهای اطراف مانند ترکیه و امارات 

ساکن هستند.
رییس اتحادیه کشــوری طال و جواهر با 
اشاره به استفاده غیرقانونی برخی از این 
کانال های مجازی از آرم و نشان اتحادیه 
طال و جواهر، توضیح داد: ما سوءاستفاده 
از آرم اتحادیــه را در نامه نگاری هایی به 
مراجع مربوطه اعالم کرده ایم که در حال 
پیگیری اســت. اما به نظر می رسد باید 
دستگاه هایی که از لحاظ فنی صالحیت 
ردیابی در فضای مجازی را دارند، وقت و 
همت بیشتری بگذارند تا گردانندگان این 
اتاق های مجازی شناسایی شوند. در این 
راه ما هم اطالعات خودمان را در اختیار 

مراجع مربوطه می گذاریم.
محمدولــی در ادامه با تاکید بر غیر قابل 

تاثیرگذاری فضای مجازی  بودن  حذف 
در بــازار طــال، تاکید کرد: مــا خواهان 
حــذف اتاق های معامالتــی در فضای 
مجازی نیستیم، اما خواستار وضع قانون و 
قاعده مند شدن این فعالیت ها در بازار طال 
هستیم. امروز با شرایطی مواجه شده ایم 
که تعداد زیادی از هموطنان ما به اتحادیه 
طال و جواهر مراجعه می کنند و از بر باد 
رفتن دارایی هایشــان به خاطر معامله در 
این فضاهای ناایمن شــکایت دارند. این 
درحالی اســت که اتحادیه طال و جواهر 
از اساس آگاهی از  نحوه فعالیت این اتاق 
های مجازی ندارد و هیچ ابزار و اهرمی 
برای دخالت و نظارتی بر معامالت انجام 
شده از ســوی قانونگذار طراحی نشده 

است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت گذاری 
در بــازار طالی ایران همواره تحت تاثیر 
سه عامل بازار ارز، ارزش انس جهانی و 
میزان تقاضــای داخلی صورت می گیرد. 
شــوربختانه در روزهای گذشته به دلیل 
فضای ایجاد شده در برخی بازارهای مالی 
دیگر مانند بازار بورس، صاحبان سرمایه 

به هر دلیلی به این نتیجه رســیده اند که 
امکان تداوم سرمایه گذاری در آن بازارها 
را ندارند و می توانند از نوســانات بازار 
طال کسب سود بیشــتری داشته باشند.  
به همین دلیل بازار طال با افزایش شدید 

تقاضا برای ســکه و طالی آبشده مواجه 
شده است.

محمدولی افزود: شوربختانه این افزایش 
تقاضا در حوزه مصنوعات طال و جواهر 
نیســت و در هفته های گذشته این رسته 

از بازار طال در مجموع زیر ۲۰ درصد از 
معامالت بازار طال را به خود اختصاص 
داده که این موضوع مشکالت فراوانی را 
برای کارگاه های تولیدی و نیروهای فعال 

در آن ایجاد کرده است.

بازار سکه و طال اسیر دالالن مجازی
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* نخستین بار چه زمانی نوشتن برایتان جدی 
شد؟

در پاســخ بــه این پرســش به ســال های اولیه 
عالقمندی خود به نوشــتن برمی گردم آن زمانی 
که از طرف زنان بی ســواد و برای همســران و 
مادران بی سواد و نیز فرزندان آنها نامه می نوشتم. 
چرا که همیشــه دیدن مامور پست برایم بسیار 
خوشــایند بود زمانی که می دیــدم نامه ای برای 
زن همســایه می آورد که سواد خواندن و نوشتن 
ندارد و من با اشتیاق بسیار این ماجرا را تعقیب 
می کردم و آماده می شــدم که ضمن خواندن آن 
نامه پاســخش را از طرف دریافــت کننده نامه 
برای او بنویســم. در این کار شخصیت پردازی 
برایم جالب و دوســت داشتنی بود.این اتفاقات 
که مربوط به ســال هــای ۴۰ تا ۴۳ بود در طول 
زندگی من بســیار تاثیر گذار بــود و می توانم 
بگویم اولین شــخصیتها و نیز موضوع داستانها 
در ذهنم شــکل می گرفــت. از آن پس پس در 
انجمن ادبی دبیرســتان عضو شــده و شروع به 
فعالیت کردم. شاید اولین نفری بودم که با کمک 
دوســتان عالقمندم با کاغذ ســیاه و قلم سفید 
روزنامه دیواری تهیه کردیم. همان سال موسسه 
اطالعات کالسهای روزنامه نگاری و خبرنگاری 
ترتیب داده بود که اساتید آن هم خارجی بودند 
و من با عالقه در آنها شــرکت می کردم و همین 
کالسها آغازی برای کار روزنامه نگاری من شد. 
اولیــن فردی هم که برای مصاحبه معرفی شــد 
مرحوم خانم شــهال ریاحی بود. یادش بخیر که 
متن مصاحبه من با ایشــان در روزنامه اطالعات 

جوانان چاپ شد.
* برای اینکه یک نویسنده حرفه ای باشد چه 

پیش زمینه هایی مورد نیاز است؟
در جامعه ای نویســنده حرفه ای می شود که آن 
جامعه ادبیات حرفه ای را بپذیرد. نویســنده باید 
بتواند با شغل نویســندگی که دارد زندگی کند. 
ما نویسندگان معتبر ای داریم که جزو افتخارات 
داستان نویســی ما به حساب می آیند ولی بعضی 
از آنان را در مشــاغلی چون کارگری و یا راننده 
تاکســی می بینیم. البته کارگری و مشاغلی چون 
رانندگی عجیب نیســت ولی چرا یک نویسنده 
ای  که می تواند با آثــارش در حرکت فرهنگی 
جامعه موثر باشــد مجبور به کارهای  دیگر می 
شود. یک نویسنده باید بتواند با نقش نویسندگی 
و شــغلی که دارد زندگی کنــد و نیازهای مثل 
مسکن و خورد و خوراک خود را تأمین کند ولی 
شــوربختانه اینطور نیست. با این تفاسیر ادبیات 
حرفــه ای و به دنبال آن نویســنده حرفه ای در 
جامعه ما بعید به نظر می رســد .امروزه ادبیات 
ما رنگ و بــوی دیگری به خود گرفته اســت. 
کتاب های سرخی به چاپ سی ام هم می رسند 
در حالیکــه در ادبیات جدی این اتفاق نمی افتد. 
نویسنده اگر نتواند از طریق نوشتن امرار معاش 
کند نوشــتن برای او نقش ثانوی می شــود و به 
ناچار از آدم های داســتان هایش دور می شــود. 
این دولتمردان ما هســتند که بایستی در یابند که 
نویسنده هم زندگی دارد و باید جامعه ای داشته 
باشیم که در آن مخاطبان به راحتی بتوانند کتاب 

بخرند و بخوانند.
*به فروش فراوان کتابهای سرخ اشاره کردید 
یعنی همــان اتفاقی که در مطبوعات با عنوان 
مجالت زرد و مخاطبان بسیار جریان دارد به 
نظر شــما هم اکنون بزرگترین آفت و آسیب 

ادبیات ما چیست؟
همانطور که اشــاره شــد امروزه ادبیات ما رنگ 
و بوی دیگری به خود گرفته اســت. کتاب های 
سرخی به چاپ سی ام هم می رسند در حالیکه 
در ادبیات جدی این اتفاق نمی افتد. شــوربختانه 
باید گفت این روزها شــاهد فروش فوق العاده 
کتاب هایــی هســتیم کــه از چهره هــای تئاتر 
و ســینما و غیره ارائه می شــود که عمده دلیل 
فروش کتاب های آنان بــه خاطر چهره بودن و 
داشــتن امضاء آنان پشت جلد کتاب بوده است 
واین شهرت باعث اســتقبال مخاطبان خاص و 
عام می شود. باید بگویم این اتفاق هم مخاطب 
گریز اســت و هم مخاطب پذیر و این یک آفت 
و آســیب بزرگ در عرصه ادبیات کشــور است 
هرچند ممکن اســت آن چهره یک اثر بســیار 
ارزنده ای ارایه کند ولی مطمئنا فروش کتاب به 

خاطر شهرت اوست.
* سلیقه مردم کتابخوان از گذشته تا به امروز 
دســتخوش چه تغییراتی شده است؟ به سخن 
دیگر جریان فرهنگی در کشــور تا چه اندازه 
توانسته است با ایجاد و گسترش ادبیات بومی 
خود را با مخاطب تطبیــق داده و بر روی او 

تاثیر بگذارد؟ 
می گویند ما داستان نویسی را از غرب وارد کردیم 
و به ســخنی دیگر از روی دســت غربی ها کپی 

کردیم اما باید یادمان باشد که کتابی مانند »بوف 
کور« و یا »خســی در میقات«حــاوی مضامینی 
اســت که کاماًل ریشه در فرهنگ بومی ما دارند. 
در بســیاری از داســتان های امــروزی ازجمله 
»هاویــه« اثر ابوتراب خســروی مضامینی ایجاد 
شده که در شــرایط فرهنگی ما قابل باوربوده و 
حقیقت مانندی دارد. وقوع داســتان و محل آن 
حتمــاً باید خواننده را با خــود به آن محل ببرد 

حتی زمان را نیز به خواننده بنمایاند.
با این اوصاف صرف نظر از سلیقه کتابخوانها که 
رمان و داســتان را به یک جریان بالنده فرهنگی 
تبدیل کرده اســت تورم و گرانی و سختی تامین 
معیشــت زندگی، مــردم را از خرید کتاب دور 
کرده است به ویژه گرانی کاغذ؛ ولی خوشبختانه 
خواننــدگان کم و بیــش از آثار ادبی اســتقبال 
می کنند و این جریان در حال رشــد و توســعه 

است که باید به آن فرصت داده شود.
* به نظر می رســد در سال های گذشته جای 
خالی داســتان گویی در رمان هــا و ادبیات 
داستانی بســیار دیده می شود آیا برای داستان 

نویسی پشتوانه ای تئوریک وجود دارد؟
بعضی از داستان ها پالت روایی مشخصی ندارند 

تا بتوان آن را شبیه به قصه تعریف کرد در اصل 
آن گونه داستان ها که مدرن نیز هستند حتماً باید 
خوانده شوند و روایت کردنی نیستند. بعضی از 
داستان ها هم قصه گو هستند و کتاب که خوانده 
شد می شود آن را برای مخاطب دیگری تعریف 

کرد.
خوشبختانه امروزه در جامعه ما داستان و داستان 
نویســی مخاطب پیدا کرده و خیلی ها مشــتاق 
هستند که بتوانند بنویسند و تکنیک های مربوطه 
را بیاموزند ادبیات و داســتان نویســی تبدیل به 
جریانی از مفاهیم جمعی شــده است در حالیکه 
در سال های پیشــین چنین کالس هایی وجود 
نداشــت اما امروزه می بینیم که در هر شــهر و 
اســتانی کالس های داستان نویسی و انجمن های 
ادبی دایر شده که مخاطبان بسیاری هم دارد. امید 
اســت که معلمان این کالس هــا خود با اصول 
داستان نویسی آشنا باشند و بتوانند نکات مفید را 

به مخاطبان خود منتقل کنند.
* نسل جدید نویســندگان چه اندازه از نظر 

فرهنگی و ادبی موفق هستند؟
وقتی نویسنده عاشق نوشتن است و نقش نوشتن 
را در زندگــی خود به خوبی درک کرده اســت 

بــا ایمانی که به فرهنگ و نوشــتن دارد نه تنها 
دلســرد نمی شــود بلکه در نوشتن راسخ تر نیز 

خواهد شد.
کشور ما مهد زیبایی شناسی هنری اعم از هنرهای 
دستی و نیز در بخش ادبیات و شعر بوده و هست 
از این رو این زیبایی شناســی را می بایستی در 
نوشتار خود نیز ایجاد کنیم تا نوع رمان های ما به 
عنوان یک کشور شرقی با زیبایی شناسی خاص 
خود متفاوت از کشورهای دیگر متفاوت باشد و 
هویت خاص خودمان را داشته باشیم. امیدوارم 
جریانی که امروزه در بین نویســندگان به ویژه 
جوانان نویسنده ایجاد شده است منجر به تولید 

آثار با مشخصه فرهنگی و بومی شود.
* به عشــق و امید در کار به ویژه در نوشتن 
اشاره کردید آیا تا به حال از نویسندگی ناامید 

شده اید؟
هرگــز!  تنها دســتاورد و امیــد در زندگی من 
نویســندگی بوده است. هر وقت از چیزی ناامید 
می شــوم و یا افسردگی به ســراغم می آید به 
سراغ نوشــتن می روم. نوشــتن نوعی غلبه بر 
ناامیدی های زندگی محســوب می شود چون 
تنها دلخوشــی مطلوب من در زندگی نوشــتن 

اســت. حتی وقتی به ســفر هم رفته ام در حال 
نوشتن بودم. فرقی نمی کند در داخل و یا خارج 
از کشــور همواره نوشته ام و نوشته ام. از طرفی 
چون زبان مــادری من ترکی اســت ادای دین 
کرده و چندین کتاب هم به زبان مادری نوشــته 
ام اما در این میان برای ارج گذاری به شــاعران 
و نویســندگان هم کم نگذاشته و درباره بسیاری 
از آنها چه به زبان تر کی و چه به زبان فارســی 

کتاب ها و یادنامه ها  نوشته ام.
* از فعالیت روزنامه نگاری تان بگویید.

از کالس هفتــم دبیرســتان که در کالســهای 
خبرنــگاری روزنامه اطالعات شــرکت کردم و 
روزنامه نویسی و خبرنگاری را آموختم تاکنون 
بیش از سه هزار مطلب در موضوعات اجتماعی، 
ادبی، اقتصادی، سیاسی و غیره به مطبوعات کل 
کشور ارائه کرده ام. نوشته هایی نیز در مطبوعات 
کشور های دیگر از جمله سوریه و آلمان داشته 
ام و بــا آنهــا همکاری از نزدیک داشــته ام. در 
اینجا الزم است یادآور شــوم که مشوق من در 
نویسندگی و چاپ کتابهایم هکار من در روزنامه 
همشهری بود که از من خواست تا نوشته هایم را 
به صورت کتابی به چاپ برسانم چرا که می گفت 

کتاب همیشــه ماندگار است و اولین کتابم را از 
مطالبی کــه درباره تربیت کــودکان در روزنامه 
همشهری به چاپ رسانده بودم گردآوری کرده 

و چاپ کردم .
* اگر خود خواننده ی اثر خود باشید داستان 
باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا در پایان از 

خواندن آن احساس رضایت کنید؟
داستان باید در ذهن انسان نفوذ کرده و  خواننده 
را شــیفته خود کند. بنا براین در یک اثر خوب 
متن داستان به ذهن من راه یافته و آن را تسخیر 
می کند و این باعث خواهد شد تا از خواندن آن 

احساس رضایت خواهم کرد.
* نوشن یک اثر خوب مستلزم چیست آیا در 
داده  آموزش  موارد  این  آموزشی  کارگاههای 

می شود؟
همانطور که قبال هم اشاره شد اولین و مهمترین 
موضــوع در کار نوشــتن این اســت عالوه بر 
استعداد درونی این است که نویسنده عاشق کار 
خود اســت و نقش نوشــتن را در زندگی خود 
به خوبــی درک کرده اســت. . بنابراین این امر 
یک اســتعداد  و توانمندی درونی است همچون 
اســتعداد یک نقاش که تابلویی زیبا می آفریند و 
یا یک مجسمه ســاز که به سنگ جان می دهد 

نوشتن هم استعداد و خالقیتی درونی می طلبد.
در کارگاه های داســتان نویســی که این روز بر 
تعداد آنها در مراکز اســتانها افزوده می شود می 
توان نویسندگی و روشــهای داستان نویسی را 
آموزش داد اما داستان نویسی را نه....نمی شود، 
چرا که ایــن کار عالوه بر عالقمندی درون مایه 
ای هم می طلبد که در هر کسی ولو به کارگاه هم 
رفته باشد وجود ندارد. در کارگاه ها می توان به 
افراد جهت داد و کمک کرد که درست بنویسند 
در صورتی که حرفی برای گفتن داشته باشند و 
اساساً ذوقی برای خلق اثر در وجودش و ذهنش 
نهفته باشد. و اگر آن درونمایه نباشد این آموزش 

ها به هدر می روند.
* اســتقبال از کتاب های تان چگونه است؟ 

اثری بوده که روی دستتان مانده باشد؟
خوشــبختانه اغلــب کتابهایم به چــاپ چندم 
رسیده اند و برخی از آنها نیز به زبان های روسی 
و آلمانی ترجمه شــده اند امــا باید بگویم برای 
من اصل نوشتن است نه کسب شهرت، چرا که 
زمان آن را نشــان خواهد داد چرا که شوربختانه  
به رســمی کشور ما  که نویسنده یا شاعر بعد از 

مرگ شناخته و یا مشهور می شود.
کتابهایــم از آغاز تا بــه امروز که بــه دو زبان 
ترکی و فارســی بو ده اند  همواره مورد تحسین 
قــرار گرفته اند و نکته مهــم اینکه من هیچ گاه 
در نوشــتن ســود و منفعت مادر در نظرم نبوده 
است  و همواره عواید حاصل از کتاب هایم را به 
موسســات خیریه اهدا کرده ام از روزنامه نگاری 
هم دستمزد و یا حق و تحریری دریافت نمی کنم 

چرا که من اساس نوشتن را دوست دارم.
* اگر نویسنده نمی شدید چه کار می کردید؟

فعالیت اجتماعی را ترجیح می دادم.
* این روزها مشغول چه کاری هستید؟

خواندن و نوشــتن..... با وجود سن ۷۵ به باالیی 
که دارم اما مانند دوران جوانی عاشق یادگیری و 

نوشتن هستم.
* چه چیز شما را خوشحال می کند؟

وقتی احساس می کنم نوشته مرا کسی می خواند 
و یا کتابم به چاپ چندم می رسد احساس زنده 
بودن می کنم. از داشــتن اثر انگشــت بر روی 
نوشــته هایم شــعف زایدالوصفی را در وجودم 
احساس می کنم . وقتی از درد جامعه می نویسم 
از کودکان کار، از درد یک معتاد و از انســانهای 
دردمند ، بیشــتر از آنچه با تحسین روبه رو  شوم 
دوســت دارم آنها را مانند فــرد عادی جامعه و 

موفق ببینم.
* در جامعــه امــروزی چه چیزی شــما را 

اندوهگین می کند؟
دیدن دردهای جامعه برای من رنج آور اســت 
بخصوص در وضعیت نابسامان اقتصادی امروز و 
اتفاقات بدی که هر روز شاهد آن هستیم. دیدن 
سالمندان متکدی و کارتون خواب ها ، کولبرها، 
کودکان کار و خانواده های فقیر و تهیدست روح 
و روان مرا می آزارد. وضعیت نابسامان فرهنگی 
جامعه  و مشــکالت جوانان، جاری شدن طالق 
ها و خــروج مغزها و  نیــز درد بزرگتر خروج 
دالرهای میلیاردی از کشور و دیدن حقوق های 
نجومی اســت که می توانســت تا حدودی از 

مشکالت موجود را از بین ببرد.
* فکر می کنید تا کی بتوانید بنویسید؟

تا وقتی که قدرت دیدن و شــنیدن دارم خواهم 
نوشــت. حتی در این ســن هم در هر شرایطی 
می توانم بنویســم حتی در زمانی که در اتوبوس 

و یا در ایستگاه منتظر ماشین هستم.

وقتی از درد جامعه می نویسم...
 با نازخند صبحی نویسنده و روزنامه نگار زنجانی

گفتگو: صحرا رضایی | عکس: ناصر محمدی

هر چند که به گفته خودش دیگر ســن و ســالی از او گذشــته اســت اما گویا گذشــت زمان تاثیری بر روح و روان جســتجوگر و فعال او نگذاشــته اســت. انگار همان معلم جوان پنجاه 
ســال پیش اســت. چرا که هر وقت که او را می بینم به کاری مشــغول اســت. مطالعه، تحقیق، ترجمه، نوشــتن و باز هم نوشــتن.....با کتاب پا به این دنیا گذاشــته و با کتاب هم با 

آن خداحافظی خواهد کرد.  
صحبت از نازخند صبحی پیرزن مهربان چشم آبی شهرمان است. نویسنده ای که کارنامه  کتابهایش در کنار کار روزنامه نگاری بسیار پروپیمان است.وی بعد از چندین سال کار 
معلمی به استخدام وزارت کشاورزی در می آید که بعد از فراغت از کارمندی فعالیت های اجتماعی خود را در عرصه فر هنگ و هنر گسترش می دهد. وی به عنوان عضو انجمن 

صنفی روزنامه نگاران مولف ۳۶ عنوان کتاب و جوایز بی شمار ادبی در بخش روزنامه نگاری و داستان نویسی به دو زبان ترکی و فارسی است.
 در ســال ۱۳۲۳ در شهرســتان ســراب روســتای میرکوه حاجی متولد شــده و در جوانی به هنر داستان نویســی عالقمند می شــود. فعالیت خود را با روزنامه دیواری دبیرســتان شــروع 
کرده و با تجربه های پراکنده در نوشتن و با عالقه مندی به کار روزنامه نگاری ادامه می دهد تا این که پس از گذشت سالها و به سفارش یکی از روزنامه نگاران نوشته هایش در 
مطبوعات را جمع آوری کرده واولین کتاب خود را با عنوان » به خاطر بچه های ایران « در سال ۸۱ منتشر می کند. این عالقه مندی بعدها رنگ جدی تر به خود گرفته و در ادامه 
چندین جلد کتاب در موضوعات مختلف از او به چاپ می رسد که از آن جمله می توان به کتابهای » ناز قئید « داستان های کوتاه به زبان ترکی چاپ ۸۶ ، » باید بمیری - بررسی 
علل خودکشــی در ایران « چاپ ۸۷، » دلشــوره « داســتان های کوتاه به زبان فارســی چاپ ۸۸، » فردای زیبا « اشــعار کودکانه مصور چاپ ۸۸، » دیرک « داســتانهای کوتاه به 

زبان ترکی چاپ ۸۹، » طالق تهدیدها وفرصت ها « چاپ ۹۱، » دوستاق داکیالر « رمان ترکی چاپ ۹۱، » پرستوهای مهاجر  1 و 2« چاپ 92، » جالل آل احمد « چاپ ۹۳
» شکست حصر آبادان« چاپ ۹۳، » سوگینی گوزلرکن « رمان به زبان ترکی چاپ ۹۴ اشاره کرد.

وی  با ارج گذاری به شــاعران و نویســندگان مشــهور قرن حاضر یاد نامه هایی چون  » حســین منزوی؛ از رنج تاشــکنج «، » یادنامه عباس بابایی «،»محمدرضا باغبان کریمی«، 
»ســهراب ســپهری «،» جالل آل احمد« را نیز در کارنامه خود دارد. به بهانه انتشــار دو کتاب از وی با نام های با نام های »کاســکو کبوترهای ســفید« و نیز »حال جنگل و حیات 

وحش خراب است« به گفتگو نشسته ایم که از نظر خوانندگان می گذرد.
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