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فرّ قلندر منش »غضنفر«
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دونده زنجانی؛ سریع ترین دختر ایران مهر را با مهربانی آغاز کنیم
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امروز؛ روز تولد حسین منزوی است

خاکی 
و عاطفی 

بود
مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من

 که جز مالل نصیبی نمی برید از من 
زمین سوخته ام ناامید و بی برکت

 که جز مراتع نفرت نمی چرید از من؛

8

مرگ ماهی ها در سد »سهرین«
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حکم ضبط مکالمه تلفنی 
بدون اطالع شخص مقابل چیست؟

حضرت آیت اله شبیری:

جایز نیست
حضرت آیت اله العظمی شبیری زنجانی به پرسشی درباره 
حکم شــرعی ضبط مکالمه تلفنی بدون اطالع شخص 

مقابل  پاسخ دداده اند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از ســایت شــفقنا ، متن 

پرسش و پاسخ به این شرح است:
پرسش: حکم شــرعی ضبط مکالمه تلفنی بدون اطالع 

شخص مقابل چیست؟
پاسخ: اگر موجب اضرار به غیر شود یا موجب هتک وی 

شود یا صحبت خصوصی کرده باشد جایز نیست.

 LED در نظر دارد 37 عدد چراغ
و 1000 متر سیم مطابق مشخصات 
مندرج در اسناد مناقصه را از طریق 

مناقصه عمومی خریداری نماید.

متقاضیان می توانند برای اخذ اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 024-33790548 
از ساعت 9 تا 17 تماس حاصل نموده و 
حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار 
آگهی نسبت به دریافت اسناد و مشخصات 

کامل از طریق مراجعه به سایت
 www.iran-transfo.com

و یــا اعزام نماینــده خود بــه همراه 
معرفی نامــه برای اخذ مــدارک و ارایه 

پاسخ اقدام نمایند. 

 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول 
پیشنهادهای ارایه شده مختار است.

 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده 
مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده 
تهران- شرکت ایران ترانسفو 

)خرید داخلی( 

آگهی مناقصه 
عمومی

شماره 99/068-1
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شرکت ایران ترانسفو 

روســتای »سهرین« زنجان به ســبب نزدیکی به 
منطقه حفاظت شــده دشت آهوان سهرین از نظر 
محیط زیســتی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
سد سهرین که یک ســد خاکی است برای مهار 
و ذخیره ســازی بارش های بهاری در کنار این 
روســتا ساخته شده اســت تا کمکی باشد برای 

پایداری محیط زیست این منطقه. اما این روز ها  
این سد  به دلیل خشــک شدن کامل آب ذخیره 
شده اش میزبان یک فاجعه بزرگ زیست محیطی 
است. تمامی آبزیان موجود در سد، جان خود را 
از دســت داده اند. حجم اجساد ماهی های مرده 
به قدری زیاد است که بوی حاصل از تجزیه این 

ماهی ها از کیلومتر ها دورتر به مشام می رسد. اما 
شــاید مهمترین بخش این حادثه تلخ در چرایی 
خشک شدن سد نهفته است. به گفته افراد محلی 
امسال کمبود بارشی در محل رخ نداده است که 
ســد به دلیل خشکسالی و عدم تامین آب خشک 
شــود. آنها میگویند افراد ناشناسی از طریق لوله 

های بزرگ آب ســد را برای کشاورزی به پشت 
سد انتقال دادند که این عامل باعث کاهش سطح 
آب ســد و در نهایت خشک شدن آن در انتهای 
تابستان شد. ماهی های مرده حتی در کانال های 
آب پشت سد که آب را به زمین های کشاورزی 

منتقل می کنند به وفور دیده می شود.

عکس ها: ایسنا / احسان تقی بیگلو
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 مســوول دفتــر انجمن ســینمای جوان 
اســتان زنجان گفت: فیلم اولی ها بعد از دریافت 

گواهی نامه حمایت می شوند.
به گزارش زنگان امروز، لیال بیگلی در گفت وگو 
بــا ایســنا، در رابطه بــا حمایت از فیلم ســازان 
اســتان زنجان، اظهار کرد: در راستای ساز و کار 
عدالت محوری که در انجمن سینمای جوان ایران 
به وجود آمده، در انجمن سینمای جوان زنجان نیز 
از فیلم سازان استان برای دریافت بودجه حمایت 

می کنیم.
وی افزود: همچنین فیلم ســازان جوانی که تمایل 
به ســاخت فیلم اول خود دارند، بعد از دریافت 
گواهی نامه در جهت تولید فیلم اول خود حمایت 

می شوند.
این مسوول با بیان اینکه هر فیلمی ارزش ساخت 
دارد ولی منابع ما محدود است، تصریح کرد: همه 
فیلم نامه های فیلم ســازان اســتان، بعد از تایید در 
شورای انجمن سینمای جوان زنجان که از اساتید 
و فیلم سازان حرفه ای تشــکیل شده  است، مورد 

حمایت قرار می گیرند.
بیگلی ادامه داد: مشکل نبود بودجه همواره یکی از 
دغدغه های فیلم سازان بوده که با این اقدام تا حدی 
این مشکل کم می شود و فیلم سازان هرچه سریع تر 
فیلم نامه خود را ثبت کنند، سریع تر نیز اعتبار خود 

را دریافت خواهند کرد.
این مســوول بــا بیــان اینکه فیلم ســازان جوان 
زنجانی آینده درخشانی دارند، عنوان کرد: زنجان 
فیلم سازان بسیار خوبی داشته و پتانسیل باالیی نیز 
دارد و همواره  هنرمندان توانمندی را به سینمای 
ایران معرفی کرده است ولی فیلم سازان جوان که 
به آینده آن ها امیدواریم، کمی کم حوصله هستند، 
در حالی که نتیجه گرفتن در ســینما نیاز به تالش 
و صبر زیاد دارد عالوه بر این تشــکیل گروه های 
منســجم و متحد حتی بعد از حرفه ای شدن نیز 

می تواند در موفقیت فیلم سازان موثر باشد.
مسوول دفتر انجمن سینمای جوان استان زنجان، 
بیان کرد: همواره ســعی کرده ایم  ارتباط هنرمندان 
پیشکسوت و حرفه ای استان را با فیلم سازان جوان 

افزایش دهیم و از تجربه آن ها نیز در این راســتا 
استفاده کنیم.

وی در رابطــه با اکــران ۴۰ فیلم برگزیده انجمن 
ســینمای جوان ایران نیز خاطرنشــان کرد: فیلم 

گوشه ها و زاویه ها به کارگردانی جبار اوجاقلو و 
مجتبی حیدری از استان زنجان نیز در بین ۴۰ فیلم 
برگزیده به صورت مجازی و در سایت های ویدیو 

و هاشور اکران می شود.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفــت: بعد از پایش ۸۰ درصد مدارس اســتان 
مشــاهده کردیم که فقط ۲۲ درصد این مدارس 
پروتکل های بهداشتی را به صورت عالی رعایت 

می کنند.
به گزارش مهر، پرویز قزلباش ه در نشست ستاد 
پیشــگیری و مقابله با کرونا که در اســتانداری 
زنجان برگزار شد، با اشــاره به اینکه موج سوم 
کرونا در برخی از استان ها آغاز شده است، افزود: 
پیش بینی ها حاکی از آن است که تا سه هفته آینده 
شاهد افزایش تعداد مبتالیان به کووید – ۱۹ در 
استان باشیم، به همین خاطر باید برنامه ریزی های 

الزم در باره مقابله با این شرایط اتخاذ شود.
وی با یادآوری اینکه باوجود عبور استان زنجان 
از پیک دوم بیماری کرونا اما هنوز نتوانســته ایم 
به شــرایطی که قبل از پیک این بیماری داشتیم، 
بازگردیم، تصریح کرد: آمار بیانگر آن اســت که 
هم اکنــون ۳۳۸ بیمار مبتال به کرونا در اســتان 
زنجــان در شــرایطی قرار دارند کــه مجبور به 
بســتری کردن آن ها در بیمارستان ها شدیم که از 
 ICU این تعداد بیمار بستری، ۷۶ نفر در بخش

و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره 

به اینکه ویروس کرونا هر روز رفتارهای جدیدی 
از خود نشــان داده و همین مسئله، برنامه ریزی 
برای مقابله با آن را کمی سخت کرده، به طوری 
که از هفته گذشته شــاهد شیب صعودی مالیم 
این بیماری در اســتان هستیم، ادامه داد: به لحاظ 
فوتی های ناشی از کرونا، استان زنجان نسبت به 

نرم کشــور در سطح پایین تری قرار دارد اما بعد 
از اوج گیــری این بیماری، قطعاً این آمار افزایش 

پیدا خواهد کرد.
قزلبــاش در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت 
شهرستان های استان در باره میزان ابتال به بیماری 
کرونا، از ایجرود به عنوان شهرستانی که بیشترین 

درگیــری را با این بیماری دارد، یاد کرد و گفت: 
با توجــه به وضعیتی که در شهرســتان ایجرود 
شاهدش هستیم، مداخله مسووالن در این زمینه 
برای کاهش بیماری بسیار ضروری است. در ابهر 

نیز شاهد روند نزولی تدریجی بیماری هستیم.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان با 
یادآوری اینکه روند شــیوع بیمــاری کرونا در 
خرم دره نســبت به دیگر شهرســتان های استان 
افزایشــی بوده و در خدابنده نیز شاهد وضعیت 
مناسبی نســبت به میانگین استان هستیم، اظهار 
کرد: طارم شهرستانی است که وضعیت پایداری 
در زمینه شــیوع ویروس کرونا دارد، ماه نشــان 
نسبت به میانگین اســتانی شیب نزولی داشته و 
وضعیت سلطانیه نیز نســبت به میانگین استانی 

باالتر است.
قزلباش با اشــاره به اینکــه هفته های آینده جزو 
هفته هایی اســت که مردم اســتان با موج جدید 
کرونا مواجه خواهند بود، یادآور شــد: با توجه 
به بازگشایی مدارس، ۸۰ درصد این مراکز پایش 
شد که شــاهد رعایت پروتکل های بهداشتی در 
حد عالی توســط ۲۲ درصد این مدارس بودیم. 
همچنیــن بیــش از ۹۱ درصــد دانش آموزان و 

معلمان از ماسک استفاده می کردند.

مسوول دفتر انجمن سینمای جوان استان زنجان  مطرح کرد:

کمبود بودجه؛ دغدغه ای همیشگی برای فیلم سازان زنجان روزانه ۷۰۰ هزار عدد ماسک 
در زنجان تولید می شود

 فرنشین دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری زنجان گفــت: روزانه ۷۰۰ هزار 
عدد ماسک در استان تولید می شود که اکنون 
ماهیانه به دلیل تولید مازاد به ۸ میلیون عدد در 

ماه رسیده است.
محمدرضا آبی پــور در جمع خبرنگاران، در 
رابطه با وضعیت تولید ماسک در استان، اظهار 
کرد: هم اکنون ماسک مازاد بر نیاز استان تولید 
شده اســت، به  طوری که تدریجی با کاهش 
تولید این کاال مواجه می شویم و تعداد ماسک 
تولید شده نیز به مازاد مصرف تبدیل می شود؛ 
همچنین خرید ماسک توسط شرکت تعاونی 
داروسازان اســتان به دلیل مشکالت مالی به 
وجود آمده در این شــرکت کاهش پیدا کرده 

است.
وی با بیان اینکــه روزانه ۶ مرکز هالل احمر 
و  یــک مرکــز آموزش فنــی و حرفه ای به 
طور مستقیم ماسک را در شهر زنجان توزیع 
می کنند، افــزود: تعدادی از تولیدکنندگان که 
اکنون مشکل خرید از تعاونی ها دارند ماسک 
خود را از طریــق مراکز هالل احمر به عموم 

مردم توزیع می کنند.
این مســوول با بیان اینکه ماسک به صورت 
فوق العاده در زمانی که با پیک بیماری کرونا 
مواجه شــویم یا مانند شهرستان طارم که با 
ورود کارگــران فصلی احتیاج بیشــتری به 
ماسک دارند، قابل تامین است، تصریح کرد: 
اکنون در اســتان زنجان روزانــه ۷۰۰ هزار 
عدد ماسک تولید می شود که بر پایه آخرین 
آمارهای موجود ماهیانه ۱۵ میلیون ماســک 
تولید شــده اما به دلیل برخی از مسائل به ۸ 

میلیون ماسک کاهش پیدا کرده است.
فرنشــین دفتــر هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری زنجان، با بیان اینکه در اســتان 
زنجان روزانه توانایی تولید ۱۰ تن الکل پایه را 
داریم، ادامه داد: گفتنی است با توجه به تجهیز 
منابع و تجهیزات در اســتان از طریق شرکت 
کیمیاالکل، توان تولید ۲۰ تن الکل پایه در روز 
وجود دارد که نســبت به مصرف استان مازاد 

است.

خبـرخبــر

رییس جهاددانشگاهی استان عنوان کرد
ثبت نام طرح ملی توسعه 

مشاغل خانگی و توانمندسازی 
متقاضیان در زنجان

 رییس جهاددانشــگاهی اســتان، از 
اجرای طرح ملی توســعه مشاغل خانگی 
و آغــاز ثبت نــام از متقاضیــان راه اندازی 
کســب و کارهای خانگی در استان توسط 
جهاددانشگاهی زنجان با ظرفیت ۱۸۰۰ نفر 

خبر داد.
کامران جعفری در گفت وگو با ایسنا، افزود: 
متقاضیــان می توانند تا ۶ مهرماه امســال با 
مراجعه به سامانه inhb.ir نسبت به تکمیل 

فرم ها و اطالعات مربوط اقدام کنند.
وی با تاکیــد بر نقش تاثیرگذار مشــاغل 
خانگــی در رونــق اقتصادی و معیشــت 
خانوارها، تصریح کرد: این طرح در سه فاز 
شناسایی مزیت های اســتان، توانمندسازی 
متقاضیــان و اتصال به بــازار انجام خواهد 
شد و جهاددانشــگاهی با استفاده از شبکه 
کارشناسان، مشاوران و تسهیل گران خود در 
سراســر کشور در نظر دارد، با بهره مندی از 
ظرفیت همه سازمان های دولتی و غیردولتی 
به ویژه بخش خصوصی، حلقه های مفقوده 
و خالء طرح های مشــابه قبلی را شناسایی 
و نقش و جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد 

کشور را توسعه دهد.
جعفــری، شــرایط متقاضیــان ثبت نام در 
طرح مذکور را داشــتن حداقل ۱۸ ســال، 
بومی اســتان محل ثبت نام، اشتغال نداشتن 
تمام وقت و نداشــتن بیمه کارفرمایی بیان 
کرد و به جایگاه جهاددانشــگاهی به عنوان 
یک نهاد توســعه ای و مداخله ای در اجرای 
طرح مشــاغل خانگی و نیز وظیفه این نهاد 
در مطالعات فاز اول طرح شامل نیازسنجی 
و ظرفیت سنجی مشــاغل خانگی مبتنی بر 

الگوی توسعه مشاغل خانگی، اشاره کرد.

 عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: از زمان 
تشکیل اتاق بازرگانی در زنجان در بخش تجارت 
خارجی استان بسیار موثر و فعالیت مطلوبی داشته 
و هم اکنون در زمره ۱۰ استان اول کشور در این 

حوزه است.
به گزارش زنگان امروز، ابراهیم جمیلی دیروز در 
نشست مشترک با نماینده منتخب مردم زنجان و 
طارم در مجلس شــورای اسالمی، افزود: بزرگ 
شــدن واحدهــای کوچک و بین المللی شــدن 
واحدهای بزرگ می تواند بسیار مثمرثمر باشد و 

اتاق باید در این زمینه نقش پررنگی را ایفا کند.
وی بــا تاکید بر لــزوم حل مشــکالت فعاالن 
اقتصادی در شــرایط سخت و حساس کنونی و 
اولویت بندی در پیگیری موضوعات حائز اهمیت 
اظهار داشت: در طول ۴۱ ســالی که از پیروزی 
انقالب اســالمی ایران گذشته اســت، در زمان 
حاضر فشــارهای اعمال شــده بر این کشور بی 

سابقه بوده و کشور در شرایط خاصی قرار دارد.
جمیلی با اشاره به اینکه کشورمان در حوزه نظامی 
و امنیتی بسیار قوی است اما پاشنه آشیل ما آسیب 
پذیری در اقتصاد اســت، گفت: به تولید باید به 
صورت ویژه نگاه شود تا بازار دچار مشکل نشود.
 نایب رییس نخست اتاق بازرگانی زنجان نیز در 
این نشست با بیان اینکه موضوع ارز چالش بسیار 

بــزرگ برای فعاالن اقتصادی در شــرایط کنونی 
است، اظهار داشت: ترخیص نشدن ماشین آالت 
و مواد اولیه از گمرک بر این مشــکالت افزوده 

است.
محمــود ضرابی با بیان اینکه حل مشــکل تولید 
بسیاری از مشکالت اجتماعی را نیز حل خواهد 
کرد، افزود: اهمیت صنعت و تولید باال است، این 
موضوعات بزرگترین چالش امروز بوده و باید به 

آن ویژه رسیدگی شود.
هاشــم حاج علی اکبری عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی زنجان نیز در این نشست با اشاره 
به مشــکالت در واردات و ترخیص نهاده های 
دامی، ابراز کرد: مرغ امروز در ســفره خانواده ها 
بســیار تاثیرگذار بوده و پروتئیــن خانواده ها در 
شرایط کنونی است برای جلوگیری از مشکالت 
در آینده در این بخش باید به این موضوع و حل 

آن توجه ویژه شود.
مهدی رنگ رونا، عضــو دیگر هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی زنجان نیز در این نشست با اشاره 
به وجــود مشــکالت ارزی و تخصیص ارز که 
صادرکنندگان را درگیر کرده است، گفت: بحث 
ورود موقت واحدهای تولیدی روی استان زنجان 
مشــکالت بســیاری را در بخش تعهدات ارزی 
بــرای آنها ایجاد کرده که اگــر این موضوع رفع 
شــود می تواند تاثیر بسزایی در توسعه صادرات 

استان زنجان داشته باشد.
صمد یوســفی اصل، عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی زنجان نیز در این نشست با اشاره به رتبه 
۱۲۸ کســب و کار ایران در جهان، آن را  نشانگر 
وجود بحران ها در همه بخش عنوان کرد و افزود: 
۶۰ تا ۷۰ درصد مشکالت در حوزه بانکی و بقیه 
مشکالت در بخش دارایی و تأمین اجتماعی است 
که حل مشــکالت بروکراســی اداری می تواند 

بسیاری از مشکالت را حل کند.
 حمید توکلی دبیر کل اتاق بازرگانی زنجان نیز در 
این نشست با بیان اینکه نقش پررنگ نمایندگان 
اســتان در موضوعات کالن باید در دوره کنونی 
بسیار مورد توجه قرار گیرد ، ابراز کرد: هماهنگی 
نمایندگان مجلس اســتان با مســووالن کشوری 
می تواند در استان موجب رونق و حل مشکالت 

شود.
محســن حمیدی، عضو هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانی زنجان در این نشست با تاکید بر پرهیز 
از اقتصاد دستوری گفت: مشکالت باید ریشه ای 
حل شــود و همین اقتصاد دستوری است که در 

بخش خودرو مشکالت ایجاد کرده است.
منتخب دوم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اسالمی نیز با بیان اینکه بخش خصوصی نشانگر 
توانمندی واقعی کشــور اســت، افــزود: تعیین 
تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به جد 

در دستور قرار گیرد و بالتکلیفی در وزارتخانه ها 
در واقع یک نقص است.

حجت االســالم مهدی باقری بــا تاکید بر اینکه 
دغدغه ها و مشــکالت بخش خصوصی استان 
زنجان را به جد در مجلس پیگیری خواهیم کرد، 

گفت: بخش خصوصی باید در تعامل با نمایندگان 
مجلس مشکالت را پیگیری کرده و در این جهت 

یاریگر نمایندگان باشند.
وی با بیان اینکه موضوع فعالیت فرودگاه زنجان  
در جهت استفاده از ظرفیت های بخش اقتصادی 

آن پیگیــری خواهد شــد، تصریــح کرد: بخش 
خصوصی باید در موضوعــات مرتبط با اقتصاد 
کشور نقش بسزایی داشته باشد و اتاق بازرگانی 
در ایــن زمینه می تواند بــا نقش پررنگی حضور 

داشته باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

تنها ۲۲ درصد مدارس پروتکل ها را در حد عالی رعایت می کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان  عنوان کرد:

زنجان  جزو ۱۰ استان برتر در تجارت خارجی کشور

 مریم محمدی دونده زنجانی در بیست و 
چهارمین دوره رقابت های قهرمانی باشــگاه های 

کشور، رکوردشکنی کرد.
به گزارش زنگان امروز ، در بیست و چهارمین دوره 
رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور بخش بانوان 
مریم محمودی از تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 

با ثبت نتیجه ۲:۱۳.۴۳ دقیقه ضمن کســب عنوان 
قهرمانی، رکورد باشگاهی این ماده را بهبود بخشید.
رکورد قبلی این بخش متعلق به تکتم دستاربندان- 
با زمان ۲:۱۴.۴۹ به مرحله اول مســابقه باشگاه ها 
اختصاص داشت. مریم محمودی دونده زنجانی در 
ترکیب باشگاه سپاهان در این دوره از مسابقات لیگ 

حضور دارد که توانست دو مدال طالی انفرادی در 
ماده ۱۵۰۰ و ۸۰۰ متر کسب کند.

محمودی همچنین یک مدال طالی تیمی ماده ۴ در 
۴۰۰ متر و دو رکــورد را جابه جا کرده و در دوی 
ســرعت ۸۰۰ متر رکورد لیگ و در ۴ در ۴۰۰ متر 

رکورد ملی را شکست.

دونده زنجانی ؛ سریع ترین دختر ایران
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سه شنبه 1 مهر ماه  1399 / نمره 615 / سال سوم

رای افراز
خواهان: هاشم دینی / خوانده: دیگر مالکین مشاعی پالک 431 فرعی از 64 اصلی

در رابطه با درخواست افراز آقای هاشم دینی با وکالت آقای علی فتحعلی بیگی طبق وکالتنامه شماره 26311 مورخه 98/11/20 دفتر اسناد رسمی شماره 21 سلطانیه 
و با مالحظه پرونده ثبتی و گواهی ماده 2 افراز در باره پالک 64/431 بخش 3 زنجان که توسط نماینده ثبت تهیه گردیده است و با استناد به اینکه آگهی دعوت به 
جلسه افراز در روزنامه صدای زنجان به مشاره 1693 مورخه 99/2/22 چاپ و منتشر و طبق گواهی مامور محترم ابالغ و اجرا در اماکن و معابر عمومی الصاق گردیده 
و با توجه به گزارش شماره 112/99/7625 مورخه 99/3/6 نماینده و نقشه بردار اداره مبنی بر حضور در زمان تعیین شده در محل وقوع ملک و نقشه برداری محدوده 
مورد تقاضا و موافقت شهرداری سلطانیه با افراز ملک با کاربری مسکونی مستند به نامه شماره 14/2307 مورخه 99/6/11 منضم به نقشه تایید شده ملک، با توجه 
به موارد ذکر شده عملیات افراز به درستی اقدام و در اجرای ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع رای به افراز و صدور سند مالکیت ششدانگ مفروزی 
به مساحت 195/9 مترمربع از پالک 431 فرعی از 64 اصلی با کاربری مسکونی در سهم و مالکیت خواهان در قبال سهم مشاعی وی صادر می گردد و باقیمانده 
در سهم و مالکیت خواندگان افراز در قبال سهم مشاعی آنها مستقر می گردد رای صادره به استناد ماده 6 آیین نامه به خواهان و خواندگان ابالغ می گردد تا چنانچه 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع اعتراض خود را به دادگاه صالحه شهرستان تسلیم نمایند.

اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

صورتمجلس افرازی
احتراما در رابطه با تقاضای شماره 112.98.2494 - 1399/2/2 از سوی آقای هاشم دینی با وکالت علی فتحعلی بیگی مبنی بر افراز مقدار 24 سهم از 756000 
سهم ششدانگ پالک 64/431 اصلی بخش سه زنجان واقع در سلطانیه، آگهی دعوت به جلسه افراز به شماره 112.99.4785 - 99/2/17 تنظیم که طی شماره 
112/99/4746 و 112/99/4748 - 99/2/17 آگهی مذکور به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان و شعبه اجرای ارسال و متعاقبا ذیل یک نسخه از آگهی مذکور 
توسط مامور اجرای گواهی گردیده مبنی بر اینکه آگهی مذکور در مورخه 99/2/22 در معابر الصاق گردیده است. از طرفی آگهی مذکور در روزنامه صدای زنجان به 
شماره 1693- 99/2/22 صفحه 7 چاپ و منتشر گردیده. لذا با عنایت به موارد فوق اینجانبان سهرابی و طاهری، نماینده و نقشه بردار ثبت سلطانیه در معیت خواهانها 
در موعد مقرر )ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه 99/3/6( به محل وقوع ملک عزیمت نموده و ضمن کنترل محل نسبت به تهیه کروکی اقدام گردید و اینک نیز نقشه 
مورد تقاضا ترسیم و پیوست گردیده. نقشه مورد نظر طی شماره به شهرداری سلطانیه ارسال که شهرداری در پاسخ به موجب شماره 14/2307- 99/6/11 اعالم نموده 

افراز مورد تقاضا بالمانع بوده و کاربری مورد تقاضا را مسکونی اعالم نموده.
اینک با عنایت به موارد فوق و محاط بودن قطعه مورد تقاضا در پالک 64/431 
اصلی و عدم وجود معترض در محل و تکافوی سهام ارایه شده از سوی متقاضی 
نســبت به تصرفات آنها به شــرح آتی حدود و مشخصات قطعه افرازی تعیین 

می گردد.
حدود و مشخصات ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 195/9 مترمربع: شماال 
به طول 10/22 متر پی است به شارع. شرقا به طول 18/92 متر پی است به اراضی 
واقع در باقی مانده پالک 431 فرعی. جنوبا به طول 10/46 متر پی است به اراضی 

مذکور. غربا به طول 19 متر پی است به دیوار پالک 2604 فرعی.
سهرابی- نماینده ثبت  /  طاهری- نقشه بردار ثبت    

علی فتحعلی بیگی )وکالتا( - خواهان افراز

آگهی اعالن رای افراز
چون برابر صورتمجلس وارده به شماره 112/99/24140 مورخه 99/6/18 و نقشه 
پیوســتی موضوع ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع رای بر افراز 
سهمی آقای هاشم دینی با وکالت آقای علی فتحعلی بیگی از پالک 64/431 واقع 
در سلطانیه بخش 3 زنجان صادر گردیده بدینوسیله رای افرازی و صورتجلسه و نقشه 
آن برابر ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اعالن لذا از مالکین 
مشاعی درخواست می شود چنانچه اعتراضی نسبت به رای افرازی مزبور دارند برابر 
ماده 2 قانون افراز و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
این آگهی، دادخواست اعتراض خود را تسلیم مرجع صالح قضایی نمایند. الزم به ذکر 

است روز ابالغ و اقدام جزو مهلت مقرر در اعتراض نمی باشد.
اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

چهار هزار زن سرپرست 
خانوار تحت پوشش 

بهزیستی زنجان هستند
 معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
اســتان زنجان گفت: هم اکنون بیش از چهار 
هزار زن سرپرست خانوار و زنان در معرض 
آســیب تحت پوشش بهزیســتی این استان 
زنجان هســتند که با در نظر گرفتن اهداف 
مشــترک بین بهزیســتی و ســپاه می توان 

خدمات الزم را به آنها افزایش داد.
 سلمان حســینی در نشســت هماهنگی و 
همکاری در زمینه آســیب هــای اجتماعی 
و زنــان سرپرســت خانوار با ســپاه انصار 
المهدی)عج( افزود: اداره کل بهزیســتی از 
نهادهای تأثیرگذار در زمینــه ارایه خدمات 
تخصصــی و نیز مداخله در مــوارد مربوط 
به پیشــگیری، کنترل و کاهش آســیب های 

اجتماعی است.
وی اضافــه کرد: بر این پایه توانمندســازی 
زنان سرپرســت خانوار، زنــان و دختران در 
معرض آســیب و آســیب دیده اجتماعی و 
کودکان کاررا از اولویت های  بهزیستی استان 
اســت که در این راستا  تفاهم نامه ای با سپاه 

انصارالمهدی)عج( استان منعقد شده است.
حســینی با تاکید بــر توانمندســازی زنان 
سرپرســت خانوار تحت پوشــش بهزیستی 
اســتان ادامه داد: هم اکنون ۲۵ گروه همیار 
زنان سرپرست خانوار با اولویت استقالل و 
ایجاد خودباوری در زنان در استان زنجان و 

تحت نظارت بهزیستی فعال است.
وی با اشــاره به خدمات مشترک قابل ارائه 
بین بهزیســتی و سپاه استان اظهار داشت: به 
زودی پیش نویس تفاهم نامه همکاری این ۲ 
نهاد آماده و تالش می شود برای جلوگیری 
از مــوازی کاری در برگــزاری کالس های 
آموزشی مهارت های زندگی، فرزندپروری و 

دیگر آموزش ها هماهنگی الزم انجام گیرد.
حسینی خاطرنشــان کرد: با توجه به جامعه 
هدف مشــترک، توجه به مسایل فرهنگی در 
ارایه خدمت به ایــن گروه ها مدنظر بوده و 
دفتر توانمندســازی خانواده و زنان استان و 
دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی به ویژه 
برنامــه اورژانس اجتماعــی در این فعالیت 

مورد تاکید قرار گرفته  است.

خبــر

 »شنگ« یکی از با ارزش ترین پستاندارانی 
اســت که در رودخانه قزل اوزن زیست می کند و 

شوربختانه در معرض اتقراض قرار دارد.
به گزارش ایســنا، طارم یکی از شهرســتان های 
تاثیرگذار استان زنجان در حوزه کشاورزی به شمار 
می رود تا جایی که این شهرستان قطب تولید زیتون 
کشور اســت و بیش از ۶۰ نوع محصول زراعی و 
باغی در این منطقه کشــت و برداشت شده و ۴۵۰ 
هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی در آن تولید 

می شود.
موضوعی که ســبب شکوفایی و رونق کشاورزی 
طارم شده اســت، عبور رودخانه قزل اوزن از این 
شهرستان اســت. رودخانه ای که عالوه بر سیراب 
کردن زمین های کشــاورزی، زیســتگاه برخی از 

ماهیان و حیوانات نیز به شمار می رود.
قزل اوزن و ارمغان برکت و امید برای طارم

رودخانــه قزل اوزن نه تنها برکــت و آبادانی را به 
شهرســتان طارم هدیه کرده، بلکه کشــت زارها و 
باغ های سرسبز کناره های آن نیز جلوه بسیار زیبایی 
را در طول چهار فصل به نمایش می گذارد که همین 
امر بر ارزش های توریســتی این رودخانه در کنار 

ارزش های اقتصادی آن افزوده است.
قــزل اوزن یکــی از طویل تریــن و زیباتریــن 
رودخانه های ایران است که از بلندی های کردستان 
سرچشــمه می گیرد و از بخش جنوب غربی وارد 
خاک استان زنجان می شود. این رودخانه در آخرین 
مسیر خود قبل از خروج از محدوده استان زنجان، 
با طی مسیر ۷۰ کیلومتری در داخل شهرستان طارم 
امید و زندگی را به مردم این منطقه هدیه می دهد، به 
طوری که به جرات می توان گفت قزل اوزن شاهرگ 
حیاتی زندگی کشــاورزانی است که شبانه روز در 
مزارع خود برای کسب روزی حالل و جهش تولید 

تالش می کنند.
این رودخانه یکی از طوالنی ترین رودخانه های ایران 
اســت که از ارتفاعات استان کردستان سرچشمه 
گرفته و از ناحیه جنوب غربی وارد زنجان شــده و 
از جنوب به صورت مارپیچ شهرستان های خدابنده، 
ماه نشان و نیز شمال غرب را دور زده و سپس وارد 
محدوده شهرستان میانه و خلخال شده و با گردش 
به سمت شرق در منطقه طارم علیا )آب بر( دوباره 
وارد خاک استان زنجان و از دهستان گیلوان از استان 
زنجان خارج شده و با دریافت شاخه شاهرود در 

شهر منجیل، با نام سفیدرود به سمت شمال جریان 
یافته و در نهایت به دریای خزر می ریزد.

قزل اوزن واژه ای ترکی است و از دو جزء، قزل به 
معنای ســرخ و اوزن به معنای شناور تشکیل شده 
است و نام تاریخی این رود در منابع یونان باستان 
آماردوس )برگرفته از نام قوم آمارد( بوده است. در 
منابع اسالمی آن را نهراالبیض )به معنای رود سفید( 
خوانده اند و در سده های میانه تمام این رود به نام 
سپیدرود یا سفیدرود معروف بود ولی بعدها فقط به 
بخشی از آن که از منجیل تا دریای خزر قرار دارد، 
سفیدرود می گفتند که اکنون از سرچشمه این رود تا 

منجیل به نام قزل اوزن خوانده می شود.
قزل اوزن زیستگاه ماهیان و پرندگان باارزش

ایــن رودخانه پر جنب و جــوش به علت وجود 
ماهیان توانســته پرندگان ماهی خوار زیادی را به 
ســمت خود جلب و جذب کند؛ به  طوری  که در 
این رودخانه ۱۰ گونه ماهی از دو خانواده زیست 
می کننــد که ۹ گونه آن کپور بوده و گونه دیگر نیز 
سگ ماهیان اســت که کپور ماهیان این رودخانه 
پرآب و خروش از هفت جنس بوده و بیشــترین 

فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
از ماهیان موجود در این رودخانه می توان به ماهیانی 

از قبیل سیم، اســبله، سس، زرده پر و گربه ماهی، 
اشاره کرد. همچنین قزل اوزن پرندگان زیبایی چون 
لک لــک، حواصیل و بوتیمار را به منظور تغذیه به 
آغوش خود می کشاند و پرندگان دیگری نیز همانند 
اردک، غاز، لک لک، باکالن، چنگر، آبچیلک، اگرت 
و خوتــکا نیز در طبیعت این شهرســتان به پرواز 

درآمده و از منابع آبی آن تغذیه کنند.
قزل اوزن زیستگاه پستانداری به نام شنگ

قزل اوزن در کنار همه پستانداران، پرندگان و ماهیان 
جانــوری نادر و باارزش به نام »شــنگ« را در دل 
خود جای داده که از گونه های در معرض انقراض 

به شمار می رود تا جایی که رییس نظارت بر امور 
حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
نیز درباره خطر انقراض این نوع جانور در قزل اوزن 

هشدار داده است.
این جانوار که مورد حمایت محیط زیست نیز قرار 
دارد، جانوری گوشت خوار از خانواده راسویان بوده 
و زیستگاهش کنار آب های شیرین است، شنگ که 
از جانوران پستاندار است و در اطراف قزل اوزن نیز 
زیست داشته و شوربختانه در معرض تهدید و خطر 

انقراض قرار دارد.
شــنگ دارای بدنی دراز و به نســبت باریک و دم 
بلند و سر مسطح، پوزه کوتاه و رنگ قهوه ای است 
و طــول بدن آن تا ۷۵ ســانتی متر و طول دم آن تا 
۵۰ سانتی متر می رســد، جانوری که بومی اروپا و 
آسیا است و در ایران در استان های گیالن، مازندران، 
کردستان و خوزستان یافت می شود. غذای اصلی 
شــنگ ماهی اســت و زمانی که ماهی کم باشد، 
جانوران دیگری چون دوزیســتان، سخت پوستان، 
حشــرات، پرندگان و گاهی پستانداران کوچک از 

جمله سگ های آبی کوچک را شکار می کند.
در نیمه دوم قرن بیستم جمعیت این جانور بسیار 
کاهش یافته کــه دلیل اصلــی آن آلودگی آب ها 
به آفت کش هایی چــون ارگانوکلریــن و بیفنیل 
پلیکلروینه است. تخریب زیستگاه و شکار قانونی 
و غیرقانونی از دالیل دیگر تهدید شدن این جانور 
است. این پستاندار بسیار محتاط است و به همین 
دلیل بسیار کم دیده می شــود. فعالیت این حیوان 
عمدتاً در شب بوده و ماهی های کوچک و متوسط 
و مریض را شــکار می کند. عالوه بر آن شنگ از 
حیوانات دیگر نظیر قورباغه، خرچنگ و جوندگان 
به ویژه موش آبی تغذیه می کند که نقش مؤثر آن را 

تنظیم جمعیت جوندگان نشان می دهد.
قابلیت این گونه از منظرشناســی در محیط آبی و 
دویدن در محیط خشــکی از او شکارچی بسیار 
ماهری ساخته اســت. این گونه منحصر به فرد به 
دلیل ذهنیت منفی صیادان و استخرداران و گاهی 
به دلیل پوســت آن که به قسمت های بسیار ناچیز 
به فروش می رسد و حتی گاهی به خارج از کشور 
فرستاده می شــود، در معرض خطر انقراض قرار 
گرفته اســت. هم اکنون این گونه در فهرست سرخ 
موسســه IUCN در طبقه در معرض تهدید قرار 

می گیرد.

قزل اوزن، شاهرگ حیاتی طارم

خطر انقراض »شنگ« در رودخانه قزل اوزن جدی  است

قزل اوزن در کنار همه پستانداران، پرندگان و ماهیان جانوری نادر و باارزش به نام »شنگ« را در دل خود جای 
داده که از گونه های در معرض انقراض به شمار می رود تا جایی که رییس نظارت بر امور حیات وحش اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان نیز درباره خطر انقراض این نوع جانور در قزل اوزن هشدار داده است

 فرنشــین صدا و ســیمای مرکز زنجان 
از پخش مجموعه مستند »نشانه ها« با موضوع 

مادران شهدا در زنجان خبر داد.
محســن لطیفی در گفت وگو بــا زنگان امروز 
اظهار کرد: حماســه مقاومت هشت ساله ملت 
قهرمان ایران، همواره یــادآور فداکاری دالور 
مردانی است که با تقدیم خون پاکشان مظلومانه 
و غریبانه از سرحدات ایمان و غیرت پاسداری 

کردند،.
وی گفــت: همزمــان بــا چهلمین ســالگرد 
روزهای دفاع مقدس رسانه استانی برنامه ریزی 
گســترده ای را برای پاسداشــت رشادت های 
رزمندگان غیور اســالم در هشــت سال دفاع 
مقدس انجــام داده و برنامه هــای متنوعی در 
حوزه های صدا، ســیما و خبر تولید، تأمین و 

آماده پخش کرده است.
فرنشــین صدا و ســیمای مرکز زنجان افزود: 
معاونت سیما در ویژه برنامه زنده دریادالن در 
دکور ویژه ای که امسال تدارک دیده شده است 
از ســاعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه با حضور میهمانان 
از اقشــار مختلف از جمله فرماندهان نظامی و 
انتظامی اســتان فرماندهان و رزمندگان دالور 
زنجانی در هشت سال دفاع مقدس، سنگرسازان 
بی ســنگر و .... خاطرات روزهای مقاومت در 

دوران دفاع مقدس را بازخوانی می کند.
وی به دیگر برنامه های سیما اشاره کرد و گفت: 
مجموعه مستند »نشانه ها« با موضوع مادران شهدا، 
برنامه »طلیعه عشق« با موضوع معرفی شهدا از هر 
قشــر در کنار اختصاص کامل برنامه های روتین 
زنجانا ســالم، خانواده، اتل متل )ویژه کودک( و 
تالش نیروهای مسلح در مقابله با بیماری کووید 
۱۹ و دیگــر برنامه های روتین و همچنین تأمین 
برنامه های مختلف از جمله فیلم های ســینمایی 
حوزه دفاع مقدس از جمله اقدامات شبکه استانی 

اشراق برای این روزها است.
لطیفی در باره برنامه های شبکه های استانی صدا 
گفت: رادیو استانی زنجان هم طبق برنامه ریزی 

صورت گرفته در ویــژه برنامه های » مقاومت 
حماسه سی« هر روز از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه 
و برنامه »هشــت« از ساعت ۱8 و ۵۰ دقیقه به 
باز خوانی رویدادهای پر فراز و نشیب روزهای 

حماسه و ایثار می پردازد.
لطیفی افزود: در یادمان حماســه دفاع غیورانه، 
۵8 ســردار در اســتان زنجان نام خود را ثبت 
کردند که در فاز نخســت، نمایش رادیویی3۰ 
سردار از این فرماندهان نام آور در قالب نمایشی 
یاد خواهــد کرد و بزودی در فــاز دوم مابقی 
سرداران نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد.
فرنشین صدا و ســیمای مرکز زنجان به دیگر 
برنامه های رادیو نیز اشاره کرد و اظهار داشت: 
مســابقه تلفنی پالک، گلگشت موسیقی )ویژه 
نواهــا و ســرودهای دوران دفــاع مقدس(، 
یاشــاییش، گلبرگ، شــریعت یولــی و دیگر 
برنامه هــای روتین و تامینی هــم به هفته دفاع 

مقدس اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: رادیو نمای مرکز نیز با انتشــار 
۱۵۰ اسالید به تعداد بیش از ۹۰۰ بار انتشار از 
تصاویر مناسبتی هفته دفاع مقدس، صفحه رادیو 
نما را به تصاویر ایثارگــران و رزمندگان دفاع 

مقدس مزین خواهد کرد.
لطیفی ادامه داد: معاونت اطالعات و اخبار هم 
بــا پیش بینی تولید و پخش بیش از ۲۱۰ عنوان 
گزارش، خبر مکتوب، تفسیر رادیو تلویزیونی 
و گفت وگوی ویژه به مدت بیش از ۵۱۰ دقیقه 
در هفته دفاع مقدس همراه مخاطبان بخش های 

خبری خواهد بود.
فرنشــین صدا و ســیمای مرکز زنجان افزود: 
همچنیــن معاونت فضای مجــازی مرکز هم 
همگام با تولید و انتشار۶۶ عنوان آیتم در قالب 
پوســتر، متن و عکس، اینفوگرافی و پادکست، 
متن و عکس، همچنین راه اندازی صفحه ویژه 
دفاع مقدس در ســایت مرکز به این مناســبت 

ویژه پرداخت خواهد کرد.
وی تصریــح کرد: در مجموع تالش می شــود 
در چهلمین ســالگرد دفاع مقــدس در قالب 
برنامه های متنــوع و جذاب، گوشــه هایی از 
دالورمردی های شــهدا و ایثارگــران نیروهای 
مسلح و بسیج مردمی در قاب تصویر و امواج، 
یادآور ایثار بی بدیل شهدا و آزادمردان این مرز 
و بوم و نماد غیرت و شــجاعت ملت قهرمان 

ایران باشد.

فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان خبر داد؛

پخش مجموعه مستند »نشانه ها« 
با موضوع مادران شهدا

به سود تبلیغات در 
شماست
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اذان ظهر

12:08

غروب آفتاب

18:12

اذان مغرب

18:30

نیمه شب

23:25

اذان صبح فردا

4:39

طلوع صبح فردا

6:04

وضعیت آب و هوای زنجان:

9
30

مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من
هک جز مالل نصیبی نمیبرید از من

زمین سوخته ام ان امید و بی ربکت
هک جز مراتع نفرت نمی چرید از من

عجب هک راه نفس بسته اید رب من و باز
رد ااظتنر نفس اهی دیگرید از من

خزان هب قیمت جان جار می زنید اما
بهار را هب پشیزی نمی خرید از من

شما ره اینه ، اهنیی اید و من همه آه
عجیب نیست کز اینسان مکّدرید از من
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چهارسو

 علیرضــا حنیفی بــا بیــان خاطراتی از 
هم نشــینی با حســین منزوی می گوید: از این که 
در عین حال که قدر شعرش را می دانستند اما به 
خودش بها نمی دادند، خیلی ناراضی بود و همیشه 

گوشه و کنارِ صحبت هایش این را می گفت.
به گزارش زنــگان امروز ؛ یکم مهرماه امســال 
هفتادوچهارمین زادروز حســین منزوی، شاعر و 
غزل سرای معاصر است. به این مناسبت علیرضا 
حنیفی )شــاعر و دندانپزشک( در گفت وگویی با 
ایسنا، از چگونگی آشنایی خود با حسین منزوی 
و هم نشــینی با او در محفل های شــعری روایت 
می کنــد؛ او از آن چه منــزوی از آن ناراضی بود، 
مناعت طبع این شــاعر و آخرین دیدارهایش با 

او می گوید.
منزوی آدمی عاطفی و خاکی  بود

حنیفی درباره نحوه آشنایی خود با حسین منزوی 
بیان می کند: آشــنایی مان از آن جــا بود که یکی، 
دو تا از دوســتان در فرهنگسرای اندیشه حدود 
سال ۷۴ با او آشــنا شدند. بعد از آن بچه ها با او 
قرار می گذاشــتند و او به منزل ما آمد و به همین 
شکل شــد که دفعات زیادی به مدت طوالنی به 
منزل ما می آمــد. او زمان طوالنی ای را در اختیار 
می گذاشــت، با این که امروزه شــاعری در حد 
حسین منزوی را بیشتر از پنج دقیقه نمی توان دید؛ 
ولی او آن زمان مثال از ســاعت چهار بعدازظهر 
می آمــد و گاهی حتی فردا صبــح می رفت. با او 
از همه چیز صحبت می شــد و محور همه چیز 

هم شعر بود.
حنیفی می افزاید: منزوی سال ۸۳ فوت کرد و من 
از سال ۷۹ که دیگر از حالت دانشجویی درآمدم و 
مشغول به کار شدم، کمتر او را دیدم. برای همین 
چهار، پنج سال آخر عمرش خیلی او را ندیدم و 

آخرین مالقات من با او حدود سال ۸۰ بود.
او با اشاره به ویژگی های شخصیتی حسین منزوی 
می گوید: یکی از ویژگی های منزوی این بود که 

خیلی آدم عاطفی  و البته خیلی هم خاکی بود.
معیارهایش را به جایگاه بهتر نمی فروخت

علیرضــا حنیفی با بیان این کــه »آن زمان بزرگی 
او را به نسبت شــاعران دیگر درک نمی کردیم« 
اظهار می کند: من همان موقع هم معتقد بودم که 
حسین منزوی در شــعر کالسیک بهترین است، 
همیــن حاال هم این اعتقــاد را دارم، اما به اندازه 
حاال بزرگی او را به نســبت شاعران دیگر درک 
نمی کردیم و قدر نمی دانســتیم. آن موقع بیشــتر 
این حالت بود که محفلی ادبی شــکل می گرفت 
و ما می توانستیم از نزدیک با ایشان و ساعت های 
طوالنی کنار یکدیگر باشیم، این ها بیشتر برای ما 
جذابیت داشت. در عین حال که می دانستیم شعر 
او خیلی خوب است اما شوربختانه مثل چیزی که 

حاال می دانیم نبود.
او می گویــد که در مراوده با حســین منزوی هر 
پرسشی را می شد از او بپرسید و این طور نبود که 
حتی مسائل شخصی اش را نگوید و اهل مخفی 

کردن باشد.

حنیفی همچنین بیان می کنــد: آن زمان از این که 
در عین حال که قدر شعرش را می دانستند اما به 
خودش بها نمی دادند، خیلی ناراضی بود و همیشه 
گوشــه و کنار صحبت هایش ایــن را می گفت؛ 
مصداق این شــعرش است که »مرا ندیده بگیرید 
و بگذرید از من/ کــه جز مالل نصیبی نمی برید 
از من/ زمین سوخته ام ناامید و بی برکت/ که جز 
مراتع نفرت نمی چرید از من«؛ این فضا خیلی در 
حرف هایش نمایان بود. البته مناعت طبع داشت، 
نه این که مدام به زبان بیاورد اما در تحلیل هایی که 
از فضاهای ادبی می آورد، به این مســئله گوشه و 

کنایه می زد.
او در ادامــه می افزاید: منزوی طبعی داشــت که 
همه این ها را به هیــچ می فروخت. این طور هم 
بود که این چیزها برایش ارزش چندانی نداشت. 
می دانســت اگر یک ذره با استمدادتر و منطبق با 
معیارهای روز رفتار کند و در هنجارهای حکومتی 
و اجتماعی قرار بگیرد، وضعیتش متحول می شود 
و جایگاهــش باال می رود ولــی به خاطر حالت 
طغیان گری ای که ذاتا داشــت که بخشی از آن از 
آزادگی اش بود، اعتنا نمی کرد و می گفت که »من 
همین طور راحتــم« و در واقع معیارهای خودش 
را بــه این کــه بخواهد جایگاه بهتــری پیدا کند 

نمی فروخت.

بهترین شاعران از نگاه حسین منزوی
حنیفی درباره نظر حســین منزوی درباره شــعر 
نیمایی و ســپید زمان خودش بیان می کند: شعر 
ســپید اصال محل بحث ما نبود، چون شعر سپید 
در دهه های گذشته بیشتر زیاد شده است. بحث 

ما بیشتر در حوزه شعر کالسیک بود.
این شاعر با اشاره به خاطره ای می گوید: یک بار 
من با او تنها بودم، از او خواســتم تا ۱۰ شاعری 
را که به نظرش بهترین شــاعران امروز هســتند 
برای من بنویســد. هیچ وقت فکر نمی کردم این 
مطلب این قدر مهم باشــد و آن برگه را هم نگه 
نداشتم. اسم هایی که یادم هســت این ها بودند: 
قیصر امین پور، سیدحســن حسینی و یوسفعلی 
میرشــکاک را از نســل معاصرتر نام بــود و از 
قدیمی ترها هم منوچهر آتشی، هوشنگ ابتهاج و 
محمدرضا شفیعی کدکنی را نوشت و دست آخر 
به من گفت که »بذار اسم خودمم بنویسم«. عماد 
خراسانی را هم که خیلی دوست داشت به همراه 

منوچهر نیستانی در این لیست نوشت.
او در ادامــه می گوید: حتی بعضی وقت ها درباره 
مضمون شــعرهایش از او پرسش می کردم و به 
او می گفتم کــه این را برای کنش و واکنش هایی 
گفته ایــد، گاهی تایید می کــرد و توضیحاتی هم 

می داد که نمی شود گفت.
از شعر کسی الکی تعریف نمی کرد

علیرضا حنیفی از آخرین دیدارهایش با حســین 
منزوی می گوید: یک بار از تلفن عمومی به منزل 
ما زنگ زد و گفت که »من نزدیک ســینما عصر 
جدید هستم و از من خواست پیش او بروم«، من 
رفتم و دو شــعر جدید هم که گفته بودم برایش 
خواندم. اصال تعارف نداشــت، گفت که »این ها 
اصال به درد نمی خورد«، رودربایستی نداشت که 
چون با کســی می پلکد بگوید که شعر او خوب 

است؛ تعریف الکی نمی کرد.
او می افزاید: بعد که من مشــغول به کار شــدم 
یک بــار به من زنگ زد و گفــت که می خواهد 
دندان هایش را درســت کنم. به مطبم آمد و من 
دندان هایــش را معاینه کردم. چون تازه کار بودم، 
برایم کیس خیلی سختی بود چون سنش باال بود 
و کارش خیلی پیچیده. آن شب من کار جزئی ای 
انجام دادم و او رفت و من دیدم اصال بلد نیستم 
کار او را انجــام دهم، برای همین دیگر پیگیرش 
نشــدم. خودش هم چون زندگی منظمی نداشت 
دیگر به من زنگ نزد. پنج، شش ماه بعد به برادرم، 
مرتضــی درباره من خیلی بد و بیراه گفته بود که 

این به حدود سال ۸۰ مربوط است.
بعد از آن از تلویزیون شــنیدم که فوت شــده، 
نصف روز از پا افتادم. جمع ما که شــامل دکتر 
عباس سودایی، دکتر کاوه جاسب، دکتر مرتضی 
نجفی، آقای حســن مستفید و من بودیم، بعد از 
فارغ التحصیلی پراکنده شــدیم و از هم پاشیدیم 
و برخوردها کم شد، اما پیش از آن هر وقت که 
منــزوی می آمد، زنگ می زد و یکی از ما را پیدا 
می کرد و هر کدام که شــرایط پذیرایی از او را 

داشتیم، جمع مان آن جا شکل می گرفت.

امروز؛ روز تولد حسین منزوی است

خاکی و عاطفی بود
مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من | که جز مالل نصیبی نمی برید از من 
زمین سوخته ام ناامید و بی برکت  | که جز مراتع نفرت نمی چرید از من؛

یــک بــار مــن بــا او تنهــا بــودم، 
از او خواســتم تــا ۱۰ شــاعری را کــه 
بــه نظــرش بهتریــن شــاعران امــروز 
هســتند بــرای مــن بنویســد. هیــچ 
وقــت فکــر نمی کــردم ایــن مطلــب 
این قــدر مهم باشــد و آن برگه را هم 
نگــه نداشــتم. اســم هایی کــه یادم 
هست این ها بودند: قیصر امین پور، 
سیدحســن حســینی و یوســفعلی 
میرشــکاک را از نســل معاصرتر نام 
بــود و از قدیمی ترهــا هــم منوچهــر 
آتشی، هوشنگ ابتهاج و محمدرضا 
شــفیعی کدکنی را نوشــت و دســت 
آخــر بــه مــن گفــت کــه »بذار اســم 
خودمم بنویســم«. عماد خراسانی 
را هــم که خیلی دوســت داشــت به 
همــراه منوچهــر نیســتانی در ایــن 

لیست نوشت.
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 وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی در نامه  ای به استاندار زنجان مراتب 

ثبت یک اثر فرهنگی-  تاریخی را ابالغ کرد.

در متن نامه علی اصغر مونسان خطاب به فتح اله 
حقیقی استاندار زنجان آمده است:

»در اجرای بند )ج( ماده واحده قانون تشــکیل 
ســازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ 
مجلس شورای اســالمی و بند ششم ماده سوم 
قانون اساسنامه ســازمان میراث فرهنگی کشور 

مصوب ۱۳۶۷ مجلس شــورای اسالمی مبنی بر 
ثبت آثار ارزشــمند منقول و غیرمنقول فرهنگی 
تاریخی کشــور در فهرست آثار ملی و فهرست 
های ذیربط، مراتب ثبت اثــر فرهنگی تاریخی 
”مجموعــه تاریخی معدن مس بایچه باغ زنجان 
)فهرست میراث صنعتی(“ واقع در استان زنجان، 
دهستان  مرکزی،  بخش  ماه نشــان،  شهرســتان 
اوریاد، روســتای قلعه ارزه خوران، معدن بایچه 
باغ که پــس از طی تشــریفات قانونی الزم به 
شماره ۳290۱ مورخ ۱۳98/09/۱۶ در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده، ابالغ می گردد.
اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت 
است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی 
که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر 
مــواد ۵۵8 لغایــت ۵۶9 از کتــاب پنجم قانون 
مجازات های اسالمی، تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده، جرم محســوب می شــود و مرتکب 
مشــمول مجازات های قانونی خواهد شــد و 
مرمت وبازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این 

سازمان ممکن خواهد بود.

 فرنشــین دفتر مناطق نمونه گردشــگری 
معاونت ســرمایه گذاری و امــور مجلس گفت: 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  »وزارت 
صنایع دســتی پیشــنهادهای خود را به دبیرخانه 
کمیســیون اقتصادی هیئت دولت برای درج در 
الیحه اصالح قانون مالیات ها مســتقیم به منظور 
حمایت از رشــد و توسعه صنعت گردشگری و 
ترویج صنایع دســتی، فرش دستبافت و هنرهای 

سنتی بومی ارائه کرده است.«
به گزارش میــراث آریا به نقــل از مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی، علیرضا ارجمندی با 
تأکید بر لزوم حمایت از تولیدات صنایع دســتی 
و توسعه گردشــگری که از دغدغه های مهم این 
وزارتخانه اســت گفت: »این الیحه در کمیسیون 

اقتصادی هیئت دولت بررسی می شود.«

او افزود: »مواد الیحــه اصالح قانون مالیات های 
مســتقیم به منظــور حفــظ و نگهــداری از آثار 
تاریخی فرهنگــی و کمــک بــه مالــکان بخش 
خصوصــی برای احیا و مرمــت آثار و همچنین 
حمایت از رشــد و توســعه صنعت گردشگری، 
ترویج صنایع دســتی، فرش دستبافت و هنرهای 
ســنتی بومی و اصیل در دســتور کار کمیسیون 

اقتصادی هیئت دولت قرار دارد.«
  فرنشــین دفتر مناطق نمونه گردشگری معاونت 
سرمایه گذاری و امور مجلس تصریح کرد: »پس 
از بررسی های تخصصی و تصویب مواد الیحه در 
کمیسیون اقتصادی هیئت دولت به مجلس شورای 
اسالمی ارسال و پس از تصویب نهایی در مجلس 
به منظور اجرای مــواد آن به دولت و دیگر مراکز 

ذی ربط ابالغ می شود.«
او با اشــاره بر حساســیت حوزه گردشگری و 

صنایع دســتی و لزوم توســعه زیرســاخت های 
ایــن بخــش، افــزود: »وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی پیشنهادهایی از جمله 
ابقــای معافیــت مالیاتی در حوزه های ســاخت 
و بهره برداری از تأسیســات گردشــگری، حوزه 
تولیدات صنایع دســتی و لحاظ کــردن معافیت 
مالیاتی در هر نوع نقــل  و انتقال قطعی امالک و 
حق واگذاری آثار تاریخی فرهنگــی، اجاره آثار 
تاریخی فرهنگی، حقوق دریافتی کارگران شاغل 
در حوزه صنایع دستی، فرش دستبافت و هنرهای 

سنتی را ارائه کرده است.«
   ارجمنــد با بیــان اینکه پیشــنهادهای وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
موجب توســعه زیرساخت ها و افزایش تولیدات 
صنایع دستی می شــود، عنوان کرد: »پیشنهاد های 
این وزارتخانه با توشــیح مقام عالی وزارتخانه به 

دبیرخانه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارسال 
 شده است.«

او گفت: »اســتمرار ماده ۱۴2 قانون مالیات های 
مســتقیم می تواند به عنوان اهرم انگیزشــی مانند 
کشــورهای چیــن و هند برای جلــب و جذب 
افراد جامعه به منظور فعالیت و اشــتغال در تولید 
صنایع دســتی عمل کند، این امر نه تنها زمینه ساز 
رشد مطلوب اشتغال در تولید صنایع دستی می شود 
بلکه با توسعه و رونق تولید موجب افزایش درآمد 

ناخالص ملی و ارزآوری کشور خواهد شد.«
فرنشــین دفتر مناطق نمونه گردشگری معاونت 
ســرمایه گذاری و امــور مجلس افــزود: »قطعًا 
اصالح نامطلوب این ماده، زمینه ســاز توســعه 
کسب وکارهای زیرزمینی و غیررسمی می شود و 
این مهم موجب تعدیل کیفیت محصوالت خواهد 
شــد و دیگر مشــکالت اقتصادی و اجتماعی را 

همراه دارد.«
او تأکید کرد: »امیدواریم بتوانیم با پیشــنهادهایی 
که به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارائه کردیم 

از قشر تالشــگر و بی ادعای صنایع دستی کشور 
حمایت کنیم  و موجب رونق تولید شــویم و از 

اشتغال پایدار نیز صیانت کنیم.«

از سوی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

مراتب ثبت ملی یک اثر فرهنگی 
 تاریخی زنجان ابالغ شد

 نشســت هماهنگی معاون گردشگری با 
رؤسای تشکل های بخش خصوصی در راستای 
مشــارکت و برنامه ریزی برای برگزاری آیین و 
برنامه های هفته گردشگری با حضور ولی تیموری 
معاون گردشگری روز یکشنبه ۳0 شهریور ماه 99 

در سالن خلیج فارس برگزار شد.
به گــزارش میراث آریا، در ابتدای این نشســت 
تیموری بــا تشــکر از حضور فعــاالن بخش 
خصوص در این نشســت بیان کرد: »با توجه به 
اینکه گردشگری و سفر تحت تاثیر بحران شیوع 
کرونا متحمل خسارت های شدیدی شده است، 
باید از فرصت و بهانه هفته گردشگری برای تبیین 
ابعاد سفر مسووالنه و جا انداختن این مفهوم نزد 
مردم و مسووالن استفاده کنیم و از طریق رسانه ها 
و فضای مجازی موضوع گردشگری را در جامعه 

مطرح و پررنگ کنیم.«

   او ادامه داد: »در این مناسبت هدف ما این است 
که موضوع ســفر را به بطن جامعه برگردانیم و 
دغدغه هایمان را به گوش مسووالن و دستگاه های 
مرتبط برســانیم. قطعا برگــزاری آیین  با لحاظ 
محدودیت ها، رعایت پروتکل ها، در محیط های 
بــاز و تعداد محدود همچنیــن با رعایت فاصله 
اجتماعی و متفاوت از سال های گذشته با تمرکز 

روی برنامه های آن الین انجام خواهد شد.«
تیموری با اشاره به گردشگری و توسعه روستایی 
به عنوان موضوع محوری امســال که از ســوی 
سازمان جهانی گردشــگری انتخاب شده است، 
افــرود: »ما به عنــوان عضوی از این ســازمان 
بحث های مرتبط با گردشــگری روستایی را که 
ابعاد مختلفی را در بر می گیرد مدنظر قرار خواهیم 
داد. گردشگری با ایجاد اشتغال روستایی، معرفی 
فرهنگ بومی و میراث فرهنگی روستاها، کاهش 

مهاجرت روستاییان به شهرها از جمله موضوعاتی 
هستند که در هفته گردشگری و سال پیش رو به 

آن ها خواهیم پرداخت.«
    معاون گردشــگری ادامه داد: »امسال به جای 
برگزاری یک آیین بزرگ، آیینی در ابعاد کوچک 
اما در تعداد بیشتر را در ستاد و استان ها با مشارکت 
تشکل ها و دانشگاه ها برنامه ریزی و تقویمی را در 

این باره آماده کرده ایم.«
    او از اعضای تشــکل های حاضر در نشســت 
درخواســت کرد که برنامه های خود را برای این 
روزها اعــالم کنند تا با هماهنگی و مشــارکت 
برنامه ریزی هــای الزم در این باره صورت گیرد. 
در ادامه هر یک از حاضــران به ارائه برنامه های 
خود به مناســبت هفته گردشگری پرداختند که 
برگزاری جشنواره، سمینار و کارگاه های آموزشی 

به صورت آنالین از جمله آن ها بود.

همچنین در این نشســت نمایندگان بخش های 
خصوصی ضمن تاکید بر اهمیت بزرگداشت روز 
جهانی گردشگری، برنامه های پیشنهادی خود را 

مطرح کردند.
بــا رییس جمهوری،  برقرای تمــاس تصویری 
راه اندازی کمپین مردمی بــا موضوع حمایت از 
صنعت گردشــگری برای ایجاد حس مسوولیت 
در مــردم، تزریق منابع مالــی از صندوق ذخیره 
ارزی به صنعت گردشــگری، برگزاری وبینار با 
حضور دستگاه های مرتبط با گردشگری ورودی، 
اختصاص بســته ای مختص فعاالن گردشکری 
شامل کمک هزینه هایی برای تبلیغات و بازاریابی 
و همچنین اســتفاده از الگوها و تجربیات دیگر 
کشــورها در روزهای کرونا از جمله نکاتی بود 
که از سوی رؤسای تشکل های بخش خصوصی 

عنوان شد.

درنشست هماهنگی معاون گردشگری با رؤسای تشکل های بخش خصوصی عنوان شد

تیموری: از فرصت هفته گردشگری برای تبیین ابعاد سفرمسووالنه استفاده شود

فرنشین دفتر مناطق نمونه گردشگری معاونت سرمایه گذاری و امور مجلس خبر داد

ارایه پیشنهادهای وزارت میراث فرهنگی برای درج در الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی زنجان گفت: »مجوز فروش بلیت 
در موزه گیاهان دارویــی زنجان  )اولین موزه 

خصوصی استان زنجان( صادر شد.
به گــزارش  روابط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی زنجان، 
امیرارجمند شــنبه 29 شــهریورماه 99 گفت: 
»موزه گیاهان دارویی زنجان در سرای ناصری 
بازار تاریخی  زنجان که در شهریور ماه ۱۳98 
با مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی توسط بخش خصوصی )مالک 
سرا ( و با مشــارکت اداره کل میراث فرهنگی 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
زنجان راه اندازی شده بود که  تولنست مجوز 

فروش بلیت از سوی اداره کل موزه ها  را اخذ 
کند.«

ارجمند افزود: »بهاء بازدید گردشــگران ایرانی 
۴0 هزار ریــال و گردشــگران خارجی ۳00 
هزار ریال شده اســت. بازدیدهای گروهی از 
۱۵ درصــد تخفیف و بازدیــد دانش آموزان، 
دانشجویان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش 
کمیته امداد سازمان بهزیستی آزادگان جانبازان با 
ارائه کارت شناسایی می توانند از تخفیف نیم 

بهاء از موزه برخوردار شوند.«
او گفت: »ایجاد ظرفیت های مختلف در راستای 
توســعه گردشگری اســتان، از جمله فعالیت 
مستمر توسعه موزه های شاخص و منحصر به 

فرد از اولویت های اداره کل استان است.«

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی زنجان از عضویت انجمن  ها 
و تشــکل  های مردم نهاد فعال در شبکه ملی 

خبر داد.   
به گزارش زنگان امروز  به نقل از روابط عمومی 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل 
صنایع دســتی زنجان، امیر ارجمند گفت: »با 
توجه به نقــش مهم انجمن هــای مردم نهاد 
به عنــوان مجموعه هــای مکمــل و همــراه 
دولــت، از ظرفیــت علمــی و اجرایی آن ها 
اســتفاده می کنیم. در حوزه های صنایع دستی 
و گردشــگری، انجمن  ها و تشکل  های فعال 
و دارای اعتبار نامه در اســتان  برای عضویت 
در شبکه ملی در حال اخذ مجوز و یا تمدید 

آن هستند.«
وی افــزود: »انجمن  ها و تشــکل  های فعال 
گردشگری   و  میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
در اســتان زنجان عبارتند از  صنایع دستی و 
وســایل تزئینی، جامعه هتــل داران، معماری 
تاریخ  الوارس،  طبیعت گردی  زنجان،  اشراق 
فرهنگ و هنــر و خانه هنرمنــدان خدابنده 

است.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دستی زنجان تصریح کرد: »سازمان های 
مردم نهــاد نقــش اثربخشــی در جمع آوری 
و انعــکاس بازخوردها دربــاره رویکردها، 
سیاســت ها و برنامه ریزی های ســازمان های 

دولتی و بخش های حاکمیتی دارند.«

مجوز فروش بلیت در موزه گیاهان دارویی 
زنجان صادر شد

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان: 

شش تشکل مردم نهاد در زنجان فعال است

از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش    
میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی 
گردشگری و صنایع دستی زنجان، امیر ارجمند 
دربــاره فراهم ســازی زیرســاخت های الزم 
برای رونق گردشــگری در استان اظهار کرد: 
»به منظور افزایش ضریب حفاظتی آثار تاریخی 
در معدن چهرآباد، این سایت موزه به صورت 
الکترونیکی و با اســتفاده از دوربین مداربسته 

حفاظت می شود.«
او عنوان کرد: »با توجه به گســتردگی فضا و 
لزوم دقت بیشتر در حفاظت باستانی و حفظ 
امنیت بیشتر، عملیات نصب ۱۵ دوربین آغاز 

می شود.«

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دســتی زنجان بــا بیــان این که معدن 
چهرآباد  یکی از ارزشــمندترین آثار تاریخی 
استان است، افزود: »اجرای طرح حفاظتی این 
سایت موزه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال تا 

پایان مهرماه  اجرا می شود.«
 او تصریــح کرد: »فرهنگ و نــگاه مردم در 
زمینــه حفظ آثــار تاریخی بایــد تغییر کند. 
اداره کل میراث فرهنگی به تنهایی متولی حفظ 
و نگهداری این آثار نیست، دیگر دستگاه های 
فرهنگی، اجرایی و همچنین مردم نیز باید در 
حفاظت از آثار و بناهــای تاریخی همکاری 

کنند.«

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خبر داد

تجهیز معدن چهرآباد به دوربین مداربسته 
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کسانی که نباید 
ماسک بزنند

 کســانی که نمی توانند بدون استفاده 
از کمک دیگران ماســک را از صورت خود 
بردارند، شــامل نوزادان و کودکان خردسال 
و همچنین افرادی که دچار ســختی تنفس 

هستند نباید از ماسک استفاده کنند.
یونیســف در گزارشــی نوشــت: سازمان 
جهانی بهداشت سفارش می کند که کودکان 
پنج ســاله و کوچک تر نباید ماسک بزنند. 
این امر بــر مبنای ایمنی کــودک و توجه 
بــه این که مقاطع رشــد و تکامل کودکان 
خردســال ممکن اســت در سنین مختلف 

اتفاق بیفتد، استوار است.
در این گزارش آمده اســت: برخی کشورها 
اســتفاده  درباره  متفاوتــی  ســفارش های 
کودکان از ماســک دارند بنابراین باید برای 
کســب اطالعات مرتبط با سنین مختلف با 
ســازمان ها و مقامات محلی تماس بگیرید. 
اگر آنها اعالم کرده اند که کودکان پنج ساله 
و کوچکتر باید ماسک بزنند، در این صورت 
باید کودک در محدوده دید مستقیم شما یا 
یک سرپرست دیگر باشد تا بر استفاده ایمن 

از ماسک نظارت کنید.
اگر شــما یا یکی از اعضای خانواده دارای 
بیماری یا معلولیت اســت که اســتفاده از 
ماسک را سخت می ســازد، درباره بهترین 

تصمیم با پزشک مشورت کنید.
وقتی تمریــن می کنید، مکانــی را انتخاب 
کنید که اســتفاده از ماسک ضروری نیست 
مانند خانه یا در فضایی که می توانید فاصله 
اجتماعی ایمنی از دیگران داشته باشید )مثال 

فضای بیرون(.
کودکان یا افراد بالغ نباید در زمان ورزش یا 
بپوشند  ماسک  فعالیت های جسمانی  انجام 
تا تنفس خود را دچار خطر نســازند.  عرق 
ممکن است ماسک را مرطوب کند و بدین 
ترتیب تنفس سخت تر شده و رشد میکروب 

 ها آسان تر شود.

هر ۷ دقیقه یک ایرانی 
آلزایمر می گیرد

 رییس انجمن آلزایمر ایران از آلزایمر 
به عنوان پنجمین بیماری مرگ بار جهان نام 
برد و گفت: هر هفت دقیقه یک ایرانی مبتال 

به آلزایمر می شود.
معصومه صالحی به مناسبت 2۱ سپتامبر)۳۱ 
شهریور( روز جهانی آلزایمر در گفت وگو 
با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا افزود: حدود 
۷۵0 هزار نفر در کشــور مبتــال به آلزایمر 
هستند و با رشد جمعیت سالمندی، این رقم 

افزایش می یابد.
وی اظهار داشت: باید درباره آلزایمر بدون 
شرم صحبت کنیم زیرا این بیماری خاموش 
که با زوال عقل همراه است، عالوه بر آسیب 
به وضعیت سالمت روان فرد مبتال و افزایش 
افسردگی، هزینه های درمانی زیادی را نیز 
به سیســتم بهداشت و درمان کشور تحمیل 

می کند.
صالحی با بیــان اینکه آگاهــی های مردم 
درباره آزایمر باید افزایش یابد، ادامه داد: اگر 
درباره این بیماری اطالع رسانی گسترده ای 
انجام شــود، مبتالیان به آن زودتر شناسایی 
و تشــخیص داده می شــوند و با باال رفتن 
کیفیت زندگــی آنها، ۴0 درصــد از روند 

مبتالیان به آلزایمر کاسته می شود.
وی با بیان اینکه ژنتیک ۱0 تا ۱۵ درصد در 
ابتال به آلزایمر نقش دارد، خاطرنشــان کرد: 
این بیماری شــناخته شده نیست و به دلیل 
اختالالت عملکردی که بــرای بیمار پیش 
می آید، بیشتر خانواده ها از رفتارهایی مانند 
تکرار کلمات به طور مداوم، پرســش های 
تکراری و فراموشــی متوجه ابتال به آلزایمر 
شده و بهداشــت روانی آنها نیز در معرض 

خطر قرار می دهد.
رییــس انجمن آلزایمر ایــران گفت: عدم 
توانایــی به یاد آوردن خاطــرات نزدیک، 
مشــکل در انجام کارهــای عادی، ضعف 
بیــان، گم کردن زمان و مــکان، ضعف یا 
کاهش قضاوت، مشــکل در تفکر ذهنی، 
جابجا گذاشتن اجسام، تغییر در حاالت و 
رفتار، تغییر در شــخصیت و از دست دادن 
انگیزه، نشــانه های ابتالی فــرد به بیماری 
آلزایمر اســت و در صورت مشاهده چهار 
مــورد از این عالیم، باید برای پیشــگیری 
از پیشــرفت بیماری، بــه متخصص مغزو 
آلزایمر  انجمــن  یا  اعصاب، روانپزشــک 

مراجعه کرد.
صالحــی، ورزش و تحــرک بدنــی را در 
پیشــگیری از آلزایمــر مفید دانســت و به 
سالمندان سفارش کرد در روزهای کرونایی 
در منــزل نرمش و پیاده روی انجام دهند تا 
با خون رسانی به مغز مانع از ابتال به آلزایمر 

شوند.
وی با بیان اینکه آلودگــی های صوتی نیز 
موجب اختالل شــنوایی می شــود، افزود: 
این اختالل در بروز آلزایمر تاثیرگذار است 
و باید توجه به ســالمت جسم و روان در 
اولویت افراد جامعه قرار گیرد تا بتوانیم مانع 

از ابتال آن در دوره سالمندی شویم.

خبــر

روند صعودی کرونا در کشور 
 شروع پیک بیماری در ۱۰ استان

 قاچاق معکوس دارو که عمدتا 
بــه علت قیمت پایین دارو در کشــور، 
از ســال های گذشته صورت می گرفت، با 
پافشاری بر تخصیص ارز ۴200 تومانی، 
رونق بیشتری یافته، به گونه  ای که میزان 
قاچاق دارو از صادرات رســمی بیشتر 

شده است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس؛ انتقال 
داروی تولید داخل به خارج از کشــور 
درصورتی که از مبادی رسمی صادرات 
انجام نگیرد، قاچاق معکوس دارو نامیده 
می شــود. این پدیده کــه عمدتا بعلت 
قیمت پایین دارو در کشــور، از سال های 
گذشته صورت می گرفت، اما با پافشاری 
بر تخصیــص ارز ۴200 تومانی، رونق 
بیشتری یافته، بگونه ای که میزان قاچاق 
دارو از صادرات رســمی بیشــتر شده 

است.
یکی از مهمترین ماموریت  ها و وظایف 
نظام های سالمت در دنیا، تامین دارو و 
تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی و 
داروخانه ها است. دسترسی به موقع به 
دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت نشان 
از کارآمدی نظام ســالمت و تعادل بین 
تولید، پخش، مصرف  زنجیره واردات، 

و صادرات است.
*مشکالت تخصیص ارز دارو

در ایران، صنایع دارویی پس از انقالب 
اسالمی رشد قابل مالحظه ای داشته اند 
به گونــه ای که هم اکنون 9۷ درصد از 
شــمار داروهای مورد نیاز کشور، تولید 
داخل هستند. البته این صنایع هنوز هم 
بخش قابل توجهــی از مواد اولیه الزم 
برای تولید را از طریــق واردات تامین 
می کنند. از طرف دیگر درصورتی که تنها 
۳ درصد از دارو های مورد نیاز از طریق 
واردات تامین می  گردد، اما این واردات، 
۳0  درصد از ســهم ریالی بازار دارویی 

کشــور را شامل می  شود. بنابراین تامین 
مالی و برنامه  ریزی مناســب و به موقع 
برای واردات دارو و مواد اولیه به جهت 
حفظ تعادل در زنجیــره تامین دارو از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
در ســال 9۷، همزمان بــا تحریم  های 
ظالمانه اســتکبار جهانی، دولت به رغم 
نظرات کارشناسان در تصمیمی عجیب 
قیمت نهایی و ثابت ارز را ۴200 تومان 
اعالم کرد. در همین رابطه دولت موظف 
شده بود تا تمامی نیاز های ارزی کشور 
از ارز مورد نیاز برای واردات گرفته، تا 
ارز موردنیاز برای مسافران و دانشجویان 
را تامین کند. رفته رفته با افزایش شدید 
قیمت ارز در بازار آزاد، اختالف قیمت 
بین ارز آزاد و ارز دولتی افزایش یافت. 
همچنیــن با کاهش منابــع ارزی بانک 
مرکزی، دولت با مشــکالت جدی در 

تامین ارز مواجه شــد. بــه همین دلیل 
این روند غیر قابل ادامه بوده و به مرور 
گروه  های مختلف از روند تخصیص ارز 

دولتی خارج شدند.
در حوزه تخصیــص ارز برای واردات 
دارو و مواد اولیــه دارویی اما همچنان 
مقدار زیــادی از ارز مورد نیاز واردات، 
بــا ارز دولتی تامین می شــود. این روند 
مشکالت بســیاری را به وجود آورده 
اســت که بروز پدیده ای تحت عنوان 
قاچاق معکوس یکی از این موارد است.

به  از جیب مردم  یارانــه  *پرداخت 
سودجویان

انتقــال داروی تولید داخــل یا داروی 
وارداتی به خارج از کشور درصورتی که 
از مبادی رسمی صادرات انجام نگیرد، 
پدیده قاچاق معکوس دارو نامیده می -
شود. این پدیده که عمدتا بعلت قیمت 

پایین دارو درکشــور صورت می  گیرد، 
از ســال  های گذشــته رخ می  داد اما با 
پافشاری بر تخصیص ارز ۴200 تومانی، 
رونق بیشتری پیدا کرده است. به عبارت 
دیگر از آنجایی که واردات و تولید دارو 
در کشــور با ارز دولتی انجام می  شود، 
قیمت دارو در کشور اختالف زیادی با 
کشور های همســایه دارد. این اختالف 
قیمــت )گاها تا چنــد برابری( محرک 
قاچاق معکوس دارو به این کشــورها 

است.
در همین راســتا محمدرضا شانه ساز، 
رییس ســازمان غذا و دارو، با اشاره به 
حجم وسیع قاچاق معکوس دارو گفت: 
»بــه دلیل مزیت کیفیت و قیمت، بخش 
اعظم تولیدات به صــورت غیر قانونی 
قاچاق می شود و عدد آن بسیار بزرگتر 
از صــادرات قانونــی دارو و تجهیزات 

اســت«. همچنین حسام الدین  پزشکی 
انجمن  شــریف نیا، عضو هیئت مدیره 
علمــی مدیریــت و اقتصــاد دارویی 
ایــران، با انتقاد از روند فعلی تخصیص 
ارز دولتــی اضافه کرد: »هــم اکنون با 
قاچــاق معکوس مواجهیم و از ایران به 
کشــور های دیگر دارو قاچاق می شود. 
مبنای قیمت دارو ارز دولتی محســوب 
می شــود که یک پنجم قیمت ارز واقعی 
است. همین موضوع باعث می شود که 
دارو در کشــور های همســایه با قیمت 
بهتری به فروش برسد. در واقع از جیب 
مردم ایران به کشور های همسایه یارانه 

دارو پرداخت می شود.«
این موضــوع در داروخانه های مناطق 
آزاد و یا شــهرهای زیارتــی همچون 
مشهد که تعداد زیادی زائر یا توریست 
خارجی به آنجا رفت و آمد می کنند به 

وضوح قابل مشاهده است. در حقیقت 
پدیــده قاچاق معکــوس منجر به بهره 
منــدی حداکثری واســطه ها و دالل ها 

می شود.
در همیــن رابطه محمــود نجفی عرب، 
رییس کمیســیون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگانی تهران، با ابراز نگرانی نســبت 
به رشــد غیرمعمول تولید دارو در سال 
98، گفت: »درشــش ماهه ابتدایی سال 
98 میزان تولیــد دارو در ایران حدودا 
۴۵ تا ۵0 درصد افزایش یافته است. این 
در حالی اســت که ارزیابی از عملکرد 
تولید داروی کشور در ۳0 سال گذشته 
چنین رشــدی را نشــان نمی دهد و با 
توجــه به افزایش مصــرف دارو و باال 
رفتن جمعیت هر سال به طور میانگین 
تولید دارو حــدودا ۱2 درصد افزایش 
می یافت« به گفته وی: »هزینه تمام شده 
برای تولید دارو در کشور پایین است و 
از این رو این خطر وجود دارد که برخی 
ســودجویی ها در بازار شــکل بگیرد و 
داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق 

شود«.
مطابق با موارد یاد شده، ادامه روند فعلی 
افزایش بیشــتر قاچاق معکوس  باعث 
دارو به خارج از کشور می شود. همچنین 
بررسی آمارها افزایش قابل توجه روند 
قاچاق معکوس دارو در سه سال گذشته 
را نشــان می دهد. همچنیــن هم اکنون 
کشــفیات داروهای قاچاق که از ایران 
به سمت کشــورهای همسایه می رود، 
افزایش یافته است. بنابراین روند فعلی 
به هیچ وجه قابل تداوم نیست و دولت 
باید هر چه سریعتر نسبت به حذف ارز 
دولتــی و دادن یارانــه از طریق بیمه به 
مردم اقدام کند تا به جای جیب دالالن 
و واسطه ها، این یارانه حمایتی به مردم 

ایران برسد.

وقتی قاچاق »دارو« بر صادرات رسمی پیشی می گیرد!

 بنابر اعالم کمیتــه اپیدمیولوژی 
بیماری کرونا، روند بروز کووید - ۱9 در 
کشور و در هفته منتهی به 28 شهریور ماه 
صعودی بوده و ۱0 استان نیز شاهد شروع 

پیک بیماری هستند.
به گــزارش ایســنا، شــمار مبتالیان به 
کروناویــروس در جهــان تاکنون به ۳۱ 
میلیون و 2۴0 هزار و ۳۴۷ نفر رســیده و 
مــرگ 9۶۵ هزار و ۷۱ نفر نیز در اثر این 

بیماری تأیید شده است.
بنابر تازه ترین آمارها، 22 میلیون و 8۳۵ 
هزار و ۵۶۳ نفر از مبتالیان به کووید-۱9 

تاکنون بهبود یافته اند.
رونــد افزایش آمار مبتالیــان به بیماری 
کووید-۱9 که تاکنون در 2۱۳ کشــور و 
منطقه در جهان شــیوع یافته، ادامه دارد 
و ایــن بیماری همچنــان در دنیا قربانی 

می گیرد.
در ایران نیز تا روز گذشته مجموع بیماران 
کووید۱9 به ۴22 هزار و ۱۴0 نفر رسیده 
و شوربختانه 2۴ هزار و ۳0۱ نفر نیز جان 
باختند. همچنین خوشبختانه تا کنون ۳۵9 
هزار و ۵۷0 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 

از بیمارستانها ترخیص شده اند.
کمیتــه اپیدمیولوژی بیمــاری کرونا در 
وزارت بهداشت، تحلیل وضعیت استانها 
در زمینه این بیماری در هفته منتهی به 28 

شهریور ماه را اعالم کرد.
در محاســبات روند، در این گزارش و 
گزارشات آتی، تعداد موارد جدید روزانه 
مبتالی بســتری و ســرپایی وارد آنالیز 
می شود. همچنین دسته بندی استان ها بر 
پایه میزان بــروز در آخرین هفته انجام 
گرفته و نمودار بر پایه تغییرات موارد ابتال 
و مرگ در آخرین هفته نســبت به هفته 

قبل خواهد بود.
 بــرای ارزیابی روند گســترش بیماری 
کووید ۱9 در هفته گذشته، در استان های 
مختلف کشــور از تحلیل روند تغییرات 
اتفاق افتــاده برای مــوارد ابتال و مرگ 

گزارش شده روزانه استفاده شد.
برای محاسبه روند تغییرات ابتال و مرگ 
در سه روز گذشته، ابتدا متوسط سه روزه 
تعــداد گزارش ابتال و مــرگ هر روز با 
میانگین گرفتــن از داده های همان روز، 
روز قبل و روز بعد محاســبه شد. سپس 
میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل 

به روش زیر محاسبه شد:
تعداد موارد روز قبل منهای تعداد موارد 
ثبت شــده امروز، تقسیم بر تعداد موارد 

روز قبل، ضربدر ۱00.

در نهایت، تغییر روند ابتال و مرگ هفته 
آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست 

آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.
تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی

برای تحلیل احتمالــی وضعیت منحنی 
اپیدمی در هفته گذشته موارد زیر مدنظر 

قرار گرفت:
- در مواردی که هر دو شــاخص تغییر 
روند ابتال و مرگ در چند روز گذشــته 
روند افزایشــی داشــت، منحنی اپیدمی 

احتماالً روند افزایشی دارد.
- در مــواردی که شــاخص تغییر روند 
ابتال نزولی ولی شاخص تغییر روند مرگ 
صعودی بود، به احتمال اخیراً پیک اپیدمی 

رد شده است.
- در مــواردی که منحنــی اپیدمی تمام 
می شود، وضعیت به حالت ثبات می رسد 
و تغییرات در آن مختصر و نامنظم است. 
باید توجه داشــت هر لحظــه این روند 

مستعد یک پیک دیگر خواهد بود.
- در مواردی که هر دو شــاخص تغییر 
روند ابتال و مرگ در چند روز گذشــته 
روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتماالً 

روند نزولی دارد.
منظور از ناســازگاری داده ها این است 
که رونــد داده های مرگ و ابتال از یک 
الگوی قابل تفســیر پیــروی نکرده و 
شــاخص های  روند  ناهمگن  تغییرات 

ابتــال و مــرگ دیده می شــود. در این 
موارد تحلیل بهتــر را در روزهای بعد 
و با داده های درســت تر می توان ارائه 
داد. ناســازگاری در داده هــا به دالیل 
مختلفــی می تواند رخ دهــد. از جمله 
دالیل بروز ناسازگاری می توان به ثبت 
استان ها  توسط  داده ها  روزانه  غیردقیق 
و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود 
ترکیبی از چند الگوی اپیدمی در استان 
)شــروع اپیدمی در نقطه ای از اســتان 
و اتمام اپیدمی دیگــر در نقطه دیگر(، 
بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در 
استان و تغییر روند مهاجرت بیماران در 

طول زمان اشاره کرد.
تقســیم بندی اســتان ها از نظر میزان 

گزارش
استان ها بر پایه میزان بروز در هفته آخر 
موارد بیماری به ســه دسته پرگزارش، 
با گزارش متوســط و با گزارش پایین 
تقسیم شــدند و روند بیماری در آن ها 
در جدول و نمودارهــای مرتبط مورد 
بررسی قرار گرفت. تحلیل بر پایه این 
شاخص ها، احتمالی بوده و انتظار است 
تیم کمیته اپیدمیولوژی استان ها همراه با 
دیگر شاخص ها و تحلیل های دقیق تر، 
شــواهد بهتــری از رونــد اپیدمی در 
استان ها و دانشــگاه های علوم پزشکی 

کشور ارائه دهند.

تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به 
۲۸ شهریورماه

بنابر اعالم کمیتــه اپیدمیولوژی بیماری 
کرونــا در وزارت بهداشــت، در روند 
کشــوری بیماری، رونــد صعودی دیده 
می شــود. در ۱0 استان لرســتان، ایالم، 
چهارمحال و بختیاری، قم، البرز، تهران، 
کرمانشاه، همدان، کرمان و کردستان روند 
صعود یا شروع پیک مشاهده شد. روند 
ثبات بــا تغییرات مختصر صعودی در 9 
استان اصفهان، مرکزی، زنجان، آذربایجان 
غربــی، خراســان رضــوی، مازندران، 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و 
گلستان مشاهده شد. همچنین در هفت 
اســتان هرمزگان، فــارس، قزوین، یزد، 
خوزستان، بوشــهر و اردبیل روند ثبات 
با تغییرات مختصر و نامنظم وجود داشته 

است.
در عین حال  دو استان کهگیلویه و بویر 
احمد و گیالن اخیراً یک پیک را پشــت 
ســر گذاشته اند. در سه اســتان خراسان 
شمالی، آذربایجان شــرقی و سمنان نیز 
ناســازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی 
از وضعیت اپیدمــی را نداد. باید مدنظر 
داشت که یک اســتان می تواند چندین 

پیک منحنی را تجربه کنند.
کرونا در جهان

بر پایه گزارش کمیته اپیدمیولوژی کرونا 

میزان کشندگی کووید-۱9 در جهان ۳.۱ 
درصد بــرآورد می شــود. در عین حال 
تعداد موارد جدیــد روزانه در جهان در 
۱9 شهریور ماه 2۵۳2۵۶ نفر، در روز 20 
شــهریور ماه 292۶۷۱ نفر و در روز 2۱ 

شهریور ماه ۳۱۵9۱9 نفر بوده است.
۱۵ کشور اول از نظر ابتال به کووید-۱۹ 
نیز در جدول زیر آمده است. کشورهای 
آمریکا، هند و برزیل رتبه اول تا سوم را از 
نظر میزان ابتال به کرونا به خود اختصاص 
داده اند. ایران نیز در رتبه ســیزدهم این 

جدول قرار دارد.
مرگ ومیر بیش از حد انتظار در دوران 

همه گیری کووید-۱۹
نگرانی هایی وجــود دارد که مرگ ومیر 
مستقیم گزارش شده ناشــی از ابتال به 
کووید -۱9، تأثیر واقعی این ویروس بر 
مرگ ومیر در جهان نیســت. تعدادی از 
محققیــن و مجالت علمی، داده هایی را 
در مورد مــرگ و میر بیش از حد انتظار 
)اصطالحی اســت که در اپیدمیولوژی 
و بهداشــت عمومی بــه کار می رود و 
به تعداد مرگ فراتــر از آنچه که انتظار 
داشــتیم در شرایط »عادی« ببینیم، اشاره 
دارد( در سراســر جهــان جمع آوری و 
تجزیه و تحلیل کرده اند و دریافته اند که 
آمار تلفات در برخی از کشورها بیش از 
۵0 درصد، بیشتر از حد معمول سال های 

قبل بوده است. این وضعیت، در شهرها 
و مناطقی که از مرگ مســتقیم ناشی از 
کووید-۱9 به شــدت آســیب دیده اند، 
واضح تر است. برآورد مرگ بیش از حد 
می تواند اطالعاتی راجع به بار مرگ ومیر 
بالقــوه  مربوط به بیماری کووید-۱9، از 
جمله مرگ هایی را که به طور مســتقیم 
یا غیرمستقیم به آن نسبت داده می شوند، 
ارائه دهد. این مرگ ها می تواند مرگ های 
ناشــی از طبقه بندی نادرســت علت 
مرگ در کووید-۱9 باشــد یا می تواند 
مرگ هایی باشــد که به طور غیرمستقیم 
با کووید- ۱9 مرتبط هســتند. به عنوان 
مثال مرگ های ناشــی از دیگر دالیل که 
با توجه به کمبود مراقبت های بهداشتی 
یا فشــار بیش از حد بر سیســتم های 
بهداشــتی و درمانی به دلیل همه گیری 

کووید-۱9، رخ داده است.
تجــارب کشـــورهای جهـــان در 
مواجهـــه با کووید-۱۹؛ این قسمت 

مغولستان
مغولستان کشوری در شمال آسیای میانه، 
با مســاحت ۱.۵۵۳.۵۶0 کیلومتر مربع و 
جمعیت ۳.289.۴0۷ نفر اســت. موارد 
کووید-۱9 در این کشور از تاریخ بیستم 
اســفندماه ۱۳98 گزارش شد. مغولستان 
هم اکنون در رتبه صد و هشتاد و سومین 
کشــور جهان از نظر شمار مبتالیان قرار 
دارد. در این کشــور تاکنــون ۳۱۱ مورد 
تأییدشــده بیماری از این کشور گزارش 
شده، اما موردی از مرگ ثبت نشده است.
برخی از تجارب و اقدامات انجام شده در 

کشور مغولستان شامل موارد زیر است:
-   بستن مرزها با چین و روسیه از اواخر 
بهمن ۱۳98 و لغو تعطیالت ملی ســال 

جدید
- اعزام 8۳2 مأمور در ۳۳۶ مرکز ایست 
بازرسی از هفته اول اسفند ۱۳98 جهت 
نظارت، ردیابــی تماس و کمک به مهار 

شیوع بیماری در سطح کشور
-  قرنطینه شــهروندان خارج از کشور 
در بدو ورود به کشور و قرنطینه بیش از 

2000 نفر تا ۵ فروردین ۱۳99
- تعطیلی مدارس و فعالیت های اجتماعی 
از اوایل فروردین تا نیمه اول اردیبهشت 

۱۳99
- برگزاری کارگاه های آموزشــی برای 
کمک به شــرکت ها جهت از سرگیری 

تولید در زمان همه گیری کرونا
- برگزاری انتخابات پارلمانی اواخر تیر 

۱۳99 با رعایت احتیاط های بهداشتی
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گمرک اعالم کرد
صادرات بیش از

۹۴.۵ میلیون دالری ادویه 
 کشورمان در پنج ماه اول امسال بیش 
از ۱۷ هزار و 8۱0 تن انــواع ادویه به ارزش 
9۴ میلیون و۵۶۷ هزار و۵8۱ دالر صادر کرده 
اســت که زعفران با نیم درصد وزن کل، ۷0 
درصد ارزش صادراتی انواع ادویه را به خود 

اختصاص داده است.    
به گزارش ایســنا، ســید روح الــه لطیفی - 
سخنگوی گمرک - با اعالم این مطلب گفت:  
در دنیــا اقالم مختلف ادویه اعم از زردچوبه، 
فلفــل، دارچین، زنجبیل و... تولید می شــود 
و کشــورهایی مانند هندوســتان، اندونزی، 
ســنگاپور و مالزی در تولید این محصوالت 
پیشرو هستند. در این میان کشورمان در چند 
سال گذشــته در تولید و صادرات انواع ادویه 
رشد قابل توجهی را شاهد بوده است، با آنکه 
کارخانجات، صنایع تولیدی موادغذایی و حتی 
ارگان های پزشکی نیز از دیگر مصرف کنندگان 
بزرگ ایــن نوع از موادغذایی هســتند. آمار 
صادرات این محصوالت کشــورمان بیانگر 
رشد صادرات ادویه است؛ به طوریکه در پنج 
ماه اول سال کنونی نشان می دهد بیش از ۱۷ 
هزار و 8۱0 تن انواع ادویه به ارزش 9۴ میلیون 

و۵۶۷ هزارو ۵8۱ دالر صادرشده است.
دبیر شــورای اطالع رســانی گمرک افزود: 
کشورمان به ۴۳ کشور جهان صادرات ادویه 
داشته است که این کشورها شامل جمهوری 
آذربایجان، انگلستان، استرالیا، بلژیک، کانادا، 
کویت، قطر، افغانستان، ترکیه، ارمنستان، آلمان 
، پاکستان، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، 
ایتالیــا، ژاپن، هند، هلند، اندونزی، فرانســه، 

سوئیس و... هستند.
لطیفی ادامه داد: بیشــترین مقاصد صادرات 
ادویــه ایرانی هم به ترتیب پاکســتان، هنگ 
کنگ وامارات متحده عربی هســتند. با آنکه 
محصوالت صادراتی کشــورمان شامل زرد 
چوبــه، زعفــران، زیره، تخــم رازیانه، تخم 
مرزه، فلفل، هل سائیده نشده است که سهم 
صــادرات زعفران ایرانی با بیــش از ۷۵ تن 
بالغ بر ۶۶ میلیون ۴۷۶ هزار و ۴2۳ دالر بوده 

است.
سخنگوی گمرک با اشــاره به میزان واردات 
ادویه نیز افزود: کشــورمان در این مدت ۱۵ 
هــزار و ۴۴2 تن انواع ادویــه را به ارزش 28 
میلیون و۳۷2 هزارو 200 دالر از ۱۱ کشــور 
جهان واردات داشــته است که از این میان به 
میــزان پنج میلیون و 208 هــزار و 8۱2 دالر 

واردات انواع زنجبیل بوده است. 

علت تاخیر در انتقال 
سهام عدالت متوفیان

به وراث چیست؟
 انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با 
وجود گذشت چند ماه از آزادسازی این سهام، 

همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
ســهام عدالت که پس از ســال ها تالش، در 
اردیبهشت ماه سال کنونی با دستور رهبر معظم 
انقالب آزادسازی شد، راه های مختلفی را برای 
انتخاب روش مدیریت این ســهام در اختیار 

مشموالن این سهام قرار داد.
از روز دهم خردادماه ســال کنونی، سهام ۴۶ 
میلیون و ۵00 هزار نفر مشموالن سهام عدالت 
آزادسازی شد و برگ دیگری در تاریخ اقتصاد 

و بازار سرمایه ایران رقم خورد.
از همان ابتدا و در کنار تصمیم گیری مشموالن 
سهام عدالت برای روش مدیریت سهام خود، 
مســووالن تصمیماتی را برای سهام عدالت 
متوفیــان اتخاذ و اعالم کردند وراث ســهام 
عدالت باید منتظر باشند تا در زمان مناسب تری 
برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث اقدام 

شود.
ســازمان  معــاون  مــاه  اردیبهشــت  در 
خصوصی ســازی اعالم کرده بود که تا یک 
 ماه آینده فرآیند تعیین تکلیف سهامداران در 
سامانه ســهام عدالت انجام می شود و بعد از 
ارسال اسامی ســهامداران عدالت به شرکت 
سپرده گذاری، وراث می توانند باگواهی فوت 
و وکالت، کارهای قانونی انتقال سهام را انجام 
دهند اما در وضعیت فعلی که مرحله انتخاب 
روش مدیریت سهام عدالت توسط سهامداران 
است، نیازی نیست وراث سهامداران عدالت 

اقدامی انجام دهند.
پیگیری هــای خبرنگار ایرنا نشــان می دهد 
با وجود گذشــت پنج ماه از آزادسازی سهام 
عدالت همچنان خبری از انتقال سهام عدالت 

متوفیان به وراث آنها نیست.
»حسین فهیمی«، سخنگوی آزادسازی سهام 
عدالت در این باره بــه خبرنگار ایرنا گفت: 
 ارائه سهام عدالت متوفیان به وراث در آیین نامه 
ســهام عدالت مصوب شــده اما در ابتدا باید 
مشخص شــود که واگذاری سهام عدالت به 
وراث نیازمند کدام یک زیرساخت های اجرایی 

و نرم افزاری است؟
وی ادامه داد: بر پایه آخرین آمارها، دو میلیون 
و ۵00 هزار نفر از وراث متوفیان سهام عدالت 
باید منتظر اطالعیه های این شــرکت در باره 

انتقال سهام عدالت اموات باشند.

خبــر

خرید خانــه در ایران حاال برای نســل 
جدید به یک رویا تبدیل شــده، رویایی 
که حتی تحقق آن هم دور از دسترس به 
نظر می رسد. وضعیت خاص و کم سابقه 
اقتصادی در کشــور موجب افت شدید 
توان خرید شهروندان شده، اما این دلیل 
اصلی افت توان خرید مسکن نیست. از 
آن ســو، آمار ها نشان می دهند که همین 
حاال حدود 2.۵ میلیون واحد مســکونی 
خالی از سکنه در کشــور وجود دارد و 
این در حالی اســت که ایران، بر خالف 
کشــور های اروپایی و برخی کشــور ها 
همچون سنگاپور، ژاپن یا کره جنوبی، با 
کمبود زمین )به عنوان اصلی ترین عامل 
در تعیین قیمت نهایی مســکن( مواجه 
نیست. بنابراین، می توان پرسید چرا قیمت 
مسکن در ایران سر به فلک کشیده است؟

چرا نمی توانیم خانه بخریم؟
بر پایه آمار های رســمی ایــران، تعداد 
واحد های مســکونی موجود در کشور، 
بیش از تعداد خانوار ها یا دست کم چیزی 
در همان حدود اســت. »بُعد خانوار« در 
ایران معادل ۳.۵ نفر در نظر گرفته می شود 
و منظور این است که »به طور متوسط«، 
هــر خانواده ایرانــی ۳.۵ نفر عضو دارد. 
تقســیم جمعیت 8۳ میلیون نفری ایران 
بــر این عدد، نشــان می دهد کــه تعداد 
خانوار های کشــور حدود 2۳.۷ میلیون 

خانوار است.
در مقابل، باز هم بر پایه آمارها، چیزی در 
حدود 2۵ تا 2۶ میلیون واحد مسکونی در 
کشور وجود دارد که نشان دهنده شکاف 
حــدود 2.۵ میلیون واحــدی بین تعداد 
خانوار و تعداد مســکن ساخته شده در 
شهر ها و روستا های ایران است. به طور 
ساده، این یعنی حدود 2.۵ میلیون واحد 
مسکونی خالی در کشور وجود دارد که 
طــرح اخذ مالیات از خانه های خالی هم 
در واقع همین بخش را هدف قرار گرفته 

است.
حاال اگر از منظر اقتصادی به این موضوع 
نگاه کنیم، زمانی که عرضه از تقاضا بیشتر 
اســت، دســت کم نباید قیمت ها باالتر 
بروند. بنابراین، چرا قیمت مسکن به جای 

اینکه پایین بیاید، باال می رود؟
کارشناســان معتقدند علــت اصلی این 
موضوع را هم باید در ناهمخوانی تقاضا 

در بازار مسکن با شیوه عرضه در این بازار 
جست و جو کرد. نخست اینکه داغ شدن 
بازار مسکن در انتهای دهه ۱۳80، موجب 
هجوم ســرمایه ها به بازار مسکن شد و 
ساخت مسکن، به ویژه در کالنشهر های 
ایران شدت گرفت. عباس آخوندی، وزیر 
سابق راه و شهرسازی پیش تر در این مورد 
گفته بود که تنها در فاصله سال های ۱۳89 
تا ۱۳92، حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت 
تهران اضافه شــده که در واقع به معنی 
ساخت ۳ میلیون واحد مسکونی در این 

فاصله زمانی، تنها در شهر تهران است.
بــا این همه، در دهه ۱۳90، جنس تقاضا 
و نیاز به واحد های مسکونی به شدت در 
ایران دســتخوش تغییر شده و با ساخت 
و ســاز های انتهای دهه ۱۳80 همخوانی 
ندارد. بــر پایه داده های آمــاری، اکنون 

حدود 8 درصد خانوار های کشــور تک 
نفره هستند و به دلیل افت شدید نسبت 
تسهیالت خرید مسکن به قیمت نهایی 
واحد های مســکونی، خریــد خانه های 
بزرگ متراژی که در دهه ۱۳80 ســاخته 
شــده اند، دیگر بــرای زوج های جوان 

ممکن نیست.
بررســی آماری خانه های خالی از سکنه 
هم نشــان می دهد که از میان حدود 2.۵ 
میلیون واحد خالی از ســکنه، حدود ۶۵ 
درصد بیش از ۱00 متر مربع مســاحت 
دارند. به عبارت دیگر، در حالی که تقاضا 
برای خرید واحد های مسکونی کوچک 
متراژ در یک دهه گذشــته افزایش پیدا 
کرده، واحد های مسکونی خالی از سکنه 
عمدتا بــزرگ متراژ هســتند و بنابراین 
مشــتری ندارند. این یعنی شکاف میان 

عرضه و تقاضا. دومین عاملی که موجب 
شده خرید خانه برای ایرانی به یک رویا 
بدل شود، کاهش شدید قدرت تسهیالت 
خرید مسکن اســت. قیمت متوسط هر 
مترمربع مسکن در تهران در شهریور ماه 
امسال به حدود 2۳ میلیون تومان رسیده 
و این در حالی اســت که اگر وام خرید 
مســکن در تهران را حداکثر 2۴0 میلیون 
تومان فرض کنیم، با این میزان تسهیالت 
تنها می توان حدود ۱0 متر مربع خانه در 
پایتخــت خریداری کــرد. این در حالی 
اســت که پیش از این، قدرت خرید وام 

مسکن باالتر بود.
آیا دولت می تواند ما را خانه دار کند؟

در این میان، چشم بسیاری از شهروندان 
ایرانی به دولت است تا با سیاستگذاری 
مناســب، آن ها را خانه دار کند. واقعیت 

این است که عامل اصلی به هم ریختگی 
در بازار مسکن، تا حد زیادی خود دولت 
است. نخست اینکه ورود مستقیم دولت 
نهم به بازار مســکن به جای سیاســت 
گذاری در این حوزه، به هم ریختگی های 
در بازار ایجاد کرد که تاکنون ادامه داشته 
است. دولت احمدی نژاد با اجرای طرح 
مســکن مهر، به جای تســهیل سرمایه 
گذاری در حوزه مســکن، عماًل معادل 
حدود ۴0 درصد از نقدینگی کشور در آن 
زمان را به سمت بازار مسکن منحرف کرد 
و این سیگنال را به عامه مردم ارسال کرد 

که قرار است این بازار بسیار داغ شود.
با این همه، هجوم سرمایه ها بدون طرح 
و برنامه و در نبود نوعی آمایش سرزمینی 
)به عبارت ســاده، اینکه کدام شــهر چه 
میزان واحد مسکونی و با چه مشخصاتی 

نیاز دارد( بازار مســکن کشور را در چند 
ســال به هم ریخت. برنامه ریزی برای 
ســاخت 2 میلیون واحد مســکونی در 
طرح مسکن مهر، باز هم بدون توجه به 
زیرساخت ها شهری مورد نیاز، خانه هایی 
تحویل مردم داد که گاهی در بیابان هایی 
بدون آب، برق، گاز و مدرسه واقع شده 

بودند.
عالوه بر این، ورود مســتقیم بانک ها و 
نهاد های صاحب ثروت به حوزه مسکن 
هم موجی از انحراف ســرمایه به سمت 
بازار مسکن را کلید زد که موجب شد در 
دوره رکود بازار مسکن، بانک ها در زمره 
بزرگ ترین مالکان حوزه مســکن باشند، 
اما منابعی برای ارائه تســهیالت به مردم 
نداشته باشند. در واقع، سپرده های مردمی 
در بانک ها، در بخش مسکن منجمد شد.
بــا این همه، حاال ظاهــراً اراده نهاد های 
سیاســتگذار و مجری در زمینه مسکن 
بر حل این معضالت اســت. همین چند 
روز پیش بود که خبر رســید نمایندگان 
مجلس طرحی دو فوریتی برای تحریک 
عرضه مسکن به تصویب رسانده اند که 
به زودی در صحن مجلس مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. بر پایه این طرح، قرار 
است بخش عرضه مســکن، با اولویت 
خانه اولی ها تحریک شــود و در ۴ سال، 
۴ میلیون واحد مسکونی جدید در کشور 
ساخته شــود. عالوه بر این، منابع اصلی 
این طرح قرار است از سه کریدور اصلی 
تامین شود، یعنی »درآمد حاصل از مالیات 
بر عایدی امالک«، »تخصص 2۵ درصد 
از تسهیالت نظام بانکی کشور به حوزه 
مسکن« و »بازگشــت اقساط تسهیالت 

مسکن مهر«.
هنوز مشخص نیست این طرح هم مانند 
طرح مسکن مهر، طرح مسکن امید و یا 
طرح مسکن ملی به چه سرانجامی دچار 
می شود. با این همه، آنچه مشخص است 
این است که دولت و مجلس باید صرفًا 
در حوزه سیاستگذاری مداخله کنند و به 
صورت مستقیم وارد گود مسکن نشوند. 
به عنــوان نمونه، تمام تــالش نهاد های 
سیاســتگذار باید بر این باشد که میزان 
تســهیالت اعطایی در بخش مسکن، با 
واقعیت های بازار مسکن همخوانی داشته 

باشد.

واکاوی علل افزایش قیمت مسکن در سال های گذشته

چه کسی »رویای خانه دار شدن« ما را خراب کرد؟  
محمد مهدی حاتمی | کارشناس مسایل اقتصادی

 دولت بــه تولیدکنندگان وعده 
داده نهاده هــای مورد نیاز آنان را از اول 
مهرماه تامین می کند تا نرخ مصوب ۱2 
هزارتومان برای هرکیلو تخم مرغ منجر 

به زیان تولیدکنندگان نشود.
به گــزارش خبرنــگار مهر، بــه دنبال 
نارضایتی تولیدکنندگان از قیمت گذاری 
دستوری دولت برای تخم مرغ که منجر 
به زیان شــدید تولیدکنندگان می شــد، 
سرانجام بعد از کش و قوس های فراوان 
هفته گذشــته دولت نــرخ مصوب این 
کاال را از کیلویــی 9,۵00 تومان درب 
مرغــداری به کیلویی ۱2 هــزار تومان 
افزایــش داد اما تولیدکنندگان می گویند 
با توجه به نرخ فعلــی نهاده های دامی 
در بازار آزاد و عــدم تأمین کافی نهاده 
به نرخ مصــوب، قیمت مصوب جدید 
تولیدکنندگان  زیــان  باعــث  همچنان 

می شود.
در همین راســتا، در نشست ای که هفته 
گذشــته تولیدکنندگان مرغ تخم گذار 
با محمدرضا کالمی، دبیر ســتاد تنظیم 
داشــتند، مسووالن حاضر  بازار کشور 
در نشست به تولیدکنندگان وعده دادند 
که دولت بخــش عمده نهاده های مورد 
نیاز مرغــداران را با نرخ مصوب تأمین 
خواهد کــرد تا قیمت مصوب ۱2 هزار 
تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداری بــرای تولیدکنندگان به صرفه 

باشد و منجر به زیان آنها نشود.
در این نشســت تولیدکنندگان به اعمال 
قیمت دســتوری و وضعیت نابســامان 
بازار نهاده های دامی به شدت اعتراض 
و عنــوان کردند که ادامــه روند فعلی 
منجر بــه تولید محصوالت ناســالم و 

ورشکستگی صنعت می شود.

اعمال قیمت دســتوری بــرای مرغ و 
تخم مرغ علی رغم شــرایط ناآرام بازار 
نهاده های دامــی نارضایتی های فراوانی 
را به دنبال داشته است و تولیدکنندگان 
می گویند قیمت های مصوب و دستوری 
دولت بر پایه نرخ مصوب نهاده ها تعیین 
و اعالم شــده اســت و ایــن در حالی 
است که فقط حدود ۳0 درصد نهاده ها 
با نرخ مصوب به دســت تولیدکنندگان 
می رســد و واحدهای تولید تخم مرغ 
ناچار هستند مابقی نیاز خود را از طریق 
نهاده هایی که بــه قیمت آزاد خریداری 

می کنند، تامین کنند.
در همین زمینه ناصــر نبی پور، رییس 
هیــأت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر 
با بیــان اینکه به دلیل کمبــود و گرانی 
نهاده هــای دامــی بویژه کنجاله ســویا 

تولیدکنندگان مجبور به استفاده از پودر 
گوشــت در جیره غذایی طیور هستند 
که ارزش غذایی نــدارد، گفت: قیمت 
مصوب ۱2 هزار تومان برای هر کیلوگرم 
تخم مرغ مورد تأیید ما نبود اما قرار شد 
که دولت ۱00 درصد ذرت و ۷0 درصد 
تولیدکنندگان  نیاز  کنجاله سویای مورد 
را تأمین کند که اگر دولت به این وعده 
خود عمل کند نرخ ۱2 هزار تومان برای 
هر کیلوگرم تخــم مرغ درب مرغداری 

نیز قیمت معقولی خواهد بود.
وی تصریح کرد: آن طور که مدیرعامل 
شرکت پشــتیبانی امور دام کشور اعالم 
کرده، توزیع نهاده هــای مذکور از اول 
مهر ماه )فردا( آغاز می شود و در اختیار 
تولیدکنندگان قــرار می گیرد که امیدوار 

هستیم این کار عملیاتی شود.
افزایش شــدید قیمت نهاده های تولید 

تحت تاثیر تورم عمومی کشور در کنار 
قیمت گــذاری دســتوری دولت برای 
کاالهــای مختلف، در ماه های گذشــته 
فشار شــدیدی را به تولیدکنندگان وارد 
کرده است و تولید مرغ و تخم مرغ نیز 

از این رویه غلط مستثنی نبوده است.
بر پایه این گزارش بسیاری از کارشناسان 
و فعــاالن صنعت دام و طیور کشــور 
درباره تشــدید چالش در حوزه تولید 
با ادامه روند نابســامانی بازار نهاده های 
دامی هشدار داده اند و عنوان کرده اند اگر 
دولت هر چه سریع تر تدبیری برای این 
مساله نکند با آغاز ماه مهر دچار کمبود 
عرضه و افزایش قیمــت در این حوزه 
خواهیم شــد. کما اینکــه در هفته های 
نیز قیمت گذاری دســتوری  گذشــته 
در این حوزه نتوانســته منجر به کنترل 
شرایط بازار شود و قیمت هر شانه تخم 

مرغ در روزهای گذشــته تا حدود ۴0 
هزار تومان نیز افزایش یافت و در حالی 
که تخم مرغ باید یک منبع پروتئین ارزان 
قیمت برای قشر متوسط جامعه باشد در 
حال تبدیل شدن به کاالی لوکسی است 
که هر کســی توان خریــد آن را ندارد 
و بنابرایــن احتمال حذف آن از ســبد 
مصرف خانوار وجــود دارد. البته وزیر 
جهاد کشاورزی دو روز قبل وعده داده 
بود که قیمت این کاال در دو روز آینده 
به نرخ مصوب در بازار خواهد رســید 
و باید منتظر مانــد و دید ایا قیمت این 
محصــول پروتئینی این روزها به قدری 
معقول خواهد شــد که به جایگاه قبلی 
خود در ســبد مصرف خانوار به عنوان 
یک ماده پروتئینی پرمصرف بازگردد یا 
قرار اســت جایگاه خود به عنوان یک 

کاالی لوکس را تثبیت کند.

 یــک فعال کارگــری راه اندازی 
مشاغل خرد و کسب و کارهای خانگی 
در روزهــای کرونایی را بــرای تقویت 
معیشــت و درآمدزایی بیشتر خانواده ها 

پیشنهاد کرد.
هــادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، در 
ارزیابی مشاغل قابل راه اندازی در دوران 
کرونا گفت: به دلیل گســترش ویروس 
کرونا و تداوم آن مشــاغل بسیاری دچار 
آســیب شدند. بخش اعظمی از کسب و 
کارها در حوزه خدمات، کارگران فصلی 
و ســاختمانی، کارگران روزمزد، صنوف 
خدماتی و کارگاههای کوچک بیشترین 
زیان را از کرونا متحمل شــدند و هنوز 
هم بسیاری از این کسب وکارها یا تعطیل 

هستند یا با وجود بازگشایی راکد و بدون 
رونق مانده اند.

ظهور آثار و پیامدهای کرونا بعد از ۶ 
ماه 

وی ادامه داد: آثار و پیامدهای کرونا پس 
از ۶ مــاه تازه خود را نشــان می دهد و 
خانواده ها در ایــن مدت با پس انداز و 
حقوق حداقلی که داشتند توانستند گذران 
زندگی کنند اما اکنون برای حفظ قدرت 
خرید اقشار کم درآمد و آسیب پذیر باید 
چاره اندیشی کرد چرا که هزینه ها نه تنها 
کاهش نیافته بلکه تثبیت هم نشده است.

این فعال کارگــری به منظور درآمدزایی 
و تقویت هرچه بیشــتر قدرت خرید، به 
خانواده ها پیشــنهاد کرد تا به سمت راه 

اندازی مشاغل خرد و کسب و کارهای 
خانگی بروند.

درآمدزایی بیشتر خانواده ها با گسترش 
مشاغل خانگی

ابــوی گفت:اگر فرهنگســازی کنیم و 
آموزش بدهیم تا کسب و کارهای خانگی 
و مشاغل خرد و کوچک راه اندازی شوند 
بســیاری از خانواده ها هم به درآمدزایی 
می رســند و به بهبود وضع زندگی آنها 
کمک می شود و هم تولیدات خانگی در 
بازار به فروش می رود و مردم از آن بهره 

مند می شوند.
وی ادامه داد: در شــرایطی که با کرونا و 
بســیاری از مشکالت اقتصادی دست و 
پنجه نرم می کنیم باید به وضع معیشت 

خانوارهای کارگری و اقشــار آســیب 
پذیر و محروم توجه کنیم.خوشــبختانه 
در روزهای کرونا کارخانه های تولیدی 
توانســتند به برکت فروش محصوالت 
تولیدی و مصرف داخلی دوام بیاورند و 
کارگرانشان بیکار نماندند ولی کارگران 
واحدهایی که ناچار به تعطیلی شــدند 
عمدتا بیکار شده و قدرت معیشتشان را 

از دست دادند.
حمایــت از خانوارهای ضعیف و کم 

درآمد با یارانه کاالیی
این فعال کارگــری تصریح کرد: اقتصاد 
مقاومتی به این معنا نیســت که مقاومت 
کنیم و چیزی نخوریم بلکه باید در شرایط 
سخت ایســتادگی کنیم و کاالهای نیاز 

داخل را خودمان تولید کنیم.
ابوی در پایان افزود: زمانی تاکید داشتیم 
که کوپن الکترونیکی احیا شود تا کمکی 
بــه خانوارهای کارگری باشــد و امروز 

امیدواریم که طرح یارانه کاالیی و تأمین 
کاالهای اساسی در مجلس به بهبود وضع 
معیشت خانوارهای ضعیف و کم درآمد 
و جبران بخشی از هزینه های زندگی آنها 

تالش برای جلوگیری از لوکس شدن تخم مرغ!
 دولت وعده تامین نهاده داد

پیشنهاد به خانواده ها برای درآمدزایی در روزهای کرونا
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ســیّد »عزیز قائمِی« عزیر، یکسال پیش بود 
که با من تماس گرفت تا بنــده نیز به اتّفاق 
تعدادی از اعضای »انجمن دوستداران تاریخ 
و فرهنگ زنجان« به مالقات و عیادت »غضنفر 

سفیدگری« در منزلش برویم.
 اّما من به دلیل گرفتاری آن روز، توفیق حضور 
بر بالینش را در نیافتم. »غضنفر« را یک ماه قبل 
از فوتش در »ســبزه میدان« دیده بودم که از 
کسالت و بیماری اش می گفت و از گالیه اش 
در تأخیر تجویز نشــر کتاب. من با شناختی 
که از روحیّۀ او داشــتم، بعید می پنداشتم که 
به این زودی رخت از این دنیا بربندد و اصاًل 
این بیماری اش را این گونه جّدی به حســاب 

نیاورده بودم. 
با این حال چون من بیست و هشت سال با او 
مراوده داشتم و همچنین آن روانشاد از اعضای 
نیک نفس »انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ 
زنجان« بود، وظیفۀ خود دانســتم که بعداً به 
تنهایی به مالقاتش بروم و چه بســا وضعیت 
محتضر او را شــنیده بودم، خودش در کمال 
راحتی به من، یک ماه قبل از فوتش گفته بود 
که در طول حیاتش با مشکالتی چون »بیکاری« 
و »ناداری« و »حبــس« کارزار کرده، اّما این 
»بیماری« چون »بیکاری« و غیره نبود. بنابراین 
خویشــتن را برای کوچ از این ســرای فانی 
آماده کرده بود. الاقل این توفیق برایم میّســر 
شــد که در آخرین لحظۀ رحلتش بر بالینش 
بیایم و واپســین دست دوستی را بدهم. وقتی 
با دوســتی جهت عیادت به منزل شخصی اش 
ببری« و  آمدیم، دو دوست دیگر یعنی»خلیل 

»محّمدملکی« آنجا بودند. 
»غضنفر« رمقی برای گفتار نداشــت و صرفًا 
به دســت فشــردن اکتفا کرد. آن دو دوست 
رخصت ترک بالینش را خواستند... اّما جوابی 
از غضنفر نیامد و از من و دوستم خداحافظی 
کردند و رفتند. تصورم بر این بود که »غضنفر« 
به خواب رفته، اّما چشمانش باز بود! خواهران 
و همسر و دیگر بســتگانش را از اتاق دیگر 
صدا زدم ... آمدند بالینش.... از پسران »سهند« 
بود با جوانی دیگر آنجا بود. فریاد و شــیون 
و بی تابی آنان شــروع شــد. به من گفتند به 
اورژانس ۱۱۵ زنگ بزنم.... زنگ زدم ده دقیقۀ 

بعد آمدند... پرستار بعد از معاینه گفت:
»شوربختانه هیچ گونه عالیم حیاتی در وجود 

او نیست!«
فریاد و شــیون همســر و خواهران، این بار 
بیشتر شد. من گریۀ »سهند« را در تنهایی و در 

گوشه ای ناظر بودم. 
غرق حیرت شدم از مرگ بسیار سبک و راحت 
»غضنفر«... چه مرگ آرامی! واقعًا انســان این 
گونه راحت بمیرد، و درد و ســختی متحّمل 
نشود، نعمتی بزرگ است. تقدیر چنین خواست 
که من در آخرین لحظۀ کوچ »غضنفر« از این 
سرا، بر بالینش حضور داشته باشم. من حیران 
و ویالن عذر و رخصت خواستم و به »سهند« 
که همچنان می گریست، تسلیتم را گفتم. اّما او 
نشنید و همچنان در فراق پدرش می گریست. 

با دوســتم بیرون آمدیم. زنگ زدم به »قائمی« 
و خبــر فوت »غضنفر« را گفتم و باز حیران و 
ویالن راه خانه را در پیش گرفتم. و اکنون یک 
ســالی است که او در بین ما نیست. »غضنفر« 
نه از آقــازادگان امروزینه بود و نه پســتی 
مهم در دولت داشــت و نه شهرت طلب و نه 
مریدپرور بود. ولی چه رازی بود که این همه 
اقشار از مردم شهر در تشییع جنازه اش حضور 
داشتند؟ این نبود مگر سلوک قلندرمنشی او. 
شناخت من نسبت به او تا لحظۀ فوتش، تاریخ 
بیست وهشت ساله را دارد و به یاد این دوست 

بی مدعی و بی ریا بر می گردیم به بیست وهشت 
سال پیش:

اسفند ۱37۱ بود که از امتحانات نوبت دوم بر 
می گشتم. من دانش آموز سوم دبیرستان بودم. 
طبق معمول سری به کتابکدۀ »فرهنگ« زدم و 

به تماشای کتابهای قفسه پرداختم. 
»سعیدرضا بیات« هم آنجا بود. آقای »بیات« از 
نخستین کسانی بود که من در مکتب »کتابکدۀ 

فرهنگ« با وی آشنا شده بودم. 
بعد گذشت دقیقه ای چند مردی راست قامت 
و میان ســال را دیدم که بعد از احوال پرسی، 

شروع به چاق سالمتی با »حاج رضا تقّدسی« 
و »ســعیدرضا بیات« کرد. از »بیات« نامش را 

پرسیدم.
جواب داد که: »بعید اســت تو آقای غضنفر 
سفیدگری را نشناسی!« از وقت بود که آشنایی 

ما شروع شد. 
»غضنفر سفیدگری« هر از چندگاهی می آمد و 
کتاب هایی چند در حوزه های ادبی و اجتماعی 
و تاریخی و سیاســی و.... انتخاب می کرد. او 
با حوصلــه کتاب ها را ورق مــی زد و چند 
صفحه ای از آن را می خواند و سپس کتاب های 

محبوبش را از بین آن ها انتخاب می کرد. 
بعدا »علیرضا اسکندریون« زمانی که در سال 
۱37۶ نمایندگی »ماکارونی تولم« را دایر کرده 
بود، من نیز گاهی »غضنفر« را آنجا می دیدم. 
ولی این »مســعود الماسی« بود که پای مرا به 

خانۀ »غضنفر« قلندر منش کشاند. 
همان خانۀ کوچکی کــه چهاردیواری آن با 
انبوهی روزنامه و مجّله و کتاب و نوار کاست 
پوشانده شده بود. ما با محمل »پراید« به محفل 
»غضنفر« همراه با »مسعود الماسی« می رفتیم. 
گاهی دوستان دیگری نیز ما را در این محفل 

همراهی می کردند. اّما این »مســعود الماسی« 
بود که پیشــتر و بیشــتر از من و همه کس 
»در رکاب ظفرانتســاب نّواب غضنفرِ قلندر 
منش« شمشیر می زد. این آشنایی مان رفته رفته 
صمیمانه تر می شد. گاهی مباحثۀ ما به مجادله 
و مشاجره می کشید و سپِس مطلب، خنده ها و 
قهقه هایش، ما را نیز دلشاد می کرد و دیگر همه 
چیز فراموش می شد. به این واقعیت باید اشاره 
نمایــم که تجدید حیــات غضنفر در عرصۀ 
سیاســت و مطبوعات همواره به پشتکاری و 
پشتگرمی »مسعود الماسی« صورت می گرفت. 
نگارنده از سال ۱37۶ ناظر و شاهد بوده ام که 
اســتاد »غضنفر« با همراهی مسعود در محافل 
و مجالس سیاســی اصالح طلبــان خصوصًا 
»حزب مشارکت« آن زمان و آیین هایی چون 
گرامیداشت روز خبرنگار در دهه های هفتاد و 

هشتاد حضور پررنگ تری داشت. 
طرفه این که این پیر سیاست در زنجان همواره 
حاضر و همراه بود و یک اصالح طلب واقعی 
محســوب می شــد. البنه نه به مانند بسیاری 
فرصت طلب تــازه به دوران رســیده.به یاد 
دارم »محمود غّفاری« و »مســعود الماســی« 
در سال ۱37۹  مســتندی با عنوان »زندانی و 
زندان بان« )مناظرۀ »سفیدگری« و »سیدحسین 
مرتضوی« رییس اســبق زندان اوین( در حال 
ساخت بودند که احتمااًل یکی از جنجالی ترین 
مســتندهای تاریخ سیاسی اجتماعی »زنجان« 
خواهد بود. جالب آن که پررنگ ترین حضور 
رســانه ای آن زنده یــاد در هفته نامه »صدای 
زنجان« در سال های ۸۲ و ۸3 بود. دو سالی که 
در ســال های ۸۹ و ۹0  من در هفته نامۀ »موج 
بیداری« مســوول صفحۀ »زنگان چایی« بودم 
یادداشــت هایی از آن زنده یاد را منتشر کردم. 
من خاطرات زیــادی از او در باره »زنجان« 

می شنیدم. 
در ایــن اواخر او از اعضای پــای تابث در 
»انجمن دوســتداران تاریخ و فرهنگ زنجان« 
بود. آن روزها اگر انتقادی هم نسبت به انجمن 
داشــت، همه از روی دلسوزی بود و راه حّل 
هــم ارائه می داد. چنــد روزی قبل از فوتش 
عکس دیدار اعضای »انجمن« با وی در صفحۀ 

اّول روزنامۀ »زنگان امروز« منتشر شد. 
همان گونــه که قباًل گفته آمــد، من حضور 
نداشتم. اّما سیرت »غضنفر« اندکی گفته آمد. 
او را مــن قلندر عصر می دانســتم. در آیین 
قلندران پشت پا زدن به مال دنیا و زندگی در 
گمنامی و حرمت نان و نمک مّدنظر بود. واقعًا 

هیچ کس از غضنفر رنجیده خاطر نشد.
او هیچ گاه پی شــهرت نبود، رندانه زیست. 
نه تنها خود، بلکه هیــچ کس دیگر را صرفًا 
جهت چاپلوســی تعریــف و تمجید نکرد.

همان گونه که اشــاره شــد، از مرادسازی و 
مریدپروری به دور بود. برایش کسانی اهمیّت 
داشــتند که با مردم و در میــان مردم بودند. 
چون مرحومان »صمد سعادتی« و »فتح اله« و 
»فضایل لیالپرست« و.... غیره. و واقعًا برایشان 
نیز ادای دین کرد. البته نوشتارهایش دیگرش 
را دربارۀ اشــخاصی که علی رغم منفی بودن 
شخصیّتشــان، چه بخواهیم و چه نخواهیم، به 
دلیل جزوی  از ساختار اجتماعی زنجان، نباید 

فراموش کنیم. 

فّر قلندر منش »غضنفر«

»تاریخ  مدتــی صفحۀ  ارجمند؛  خوانندگان 
زنگان« از »زنگان امروز« غایب بود و عّلت 
نگارنده  اصلی آن یک مشکالت شــخصی 
بود که تحت تأثیر حوادث و مسائل روزمره 

گریبانگیر شده بود. 
اّما در عین حال به ناچــار تغییراتی هم در 
عنوان دبیری سرویس اتّفاق افتاد که عبارت 
از تغییــر از صفحۀ »تاریــخ و فرهنگ« به 

»تاریــخ زنگان« بود. به امید خدا از این پس 
هر هفته صفحۀ »تاریــخ زنجان« در خدمت 
خوانندگان خواهد بود و موارد و موضوعات 

منتشره در آن شامل موارد ذیل خواهد بود:
۱(. تاریخ اجتماعی زنجان، محالت و فرهنگ 

عاّمه و واژه های کاربردی در زنجان.
۲(. شرح حال رجال زنجانی: که به بررسی 
احوال و آثار رجال سیاسی و ادبی و علمی 

زنجان خواهد پرداخــت که البته اولویّت با 
معرفی آن دســته از رجال است که در طول 
تاریــخ گمنــام مانده و یا کمتر شناســایی 

شده اند.
3(. معرفی کتاب: شامل آن بخش از کتابهایی 
است که در سال کنونی منتشر شده و مرتبط 
بــا تاریخ و فرهنگ و .... شــهر و اســتان 

»زنجان« می باشد.

4(. کتابشناسی زنجان: معرفی و نقد آن دسته 
از کتاب هایی هســتند که در سنوات گذشته 
دربارۀ موضوعات مختلف مرتبط با »زنجان« 

نوشته شده اند.
۵(. مصاحبه با فرهیختــگان حوزۀ تاریخ و 
فرهنگ »زنجان« که عمری را صرف تدوین 
کتاب و یا پژوهش در حوزۀ مذکور داشته اند.

۶(. تحلیل و بررسی عملکرد متّولیان فرهنگی 

»زنجــان« که همان مدیــران ارگان فرهنگ 
باشــند. نهادهایی چون »اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی« و »ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری و صنایع دســتی«، »سازمان 

فرهنگی و اجتماعی شهرداری« و ... 
7(. درج رویدادها و اخبار مرتبط با تاریخ و 

فرهنگ زنجان.
۸( و....

یادداشت دبیر

مدتی
 این مثنوی 
تاخیر شد ...

حسن حسینعلی

گاهــی مباحثــۀ مــا بــه مجادلــه و 
مشاجره می کشید و سپِس مطلب، 
خنده هــا و قهقه هایــش، مــا را نیــز 
دلشــاد می کــرد و دیگــر همــه چیــز 

فراموش می شد. 
بــه ایــن واقعیــت بایــد اشــاره نمایم 
کــه تجدید حیات غضنفر در عرصۀ 
سیاســت و مطبوعــات همــواره بــه 
پشــتکاری و پشــتگرمی »مســعود 
الماسی« صورت می گرفت. نگارنده 
از ســال 1376 ناظر و شــاهد بوده ام 
کــه اســتاد »غضنفــر« بــا همراهی 
مجالــس  و  محافــل  در  مســعود 
خصوصــاً  اصالح طلبــان  سیاســی 
و  زمــان  آن  مشــارکت«  »حــزب 
آیین هایــی چــون گرامیداشــت روز 
خبرنگار در دهه های هفتاد و هشتاد 

حضور پررنگ تری داشت. 

در ایــن اواخــر او از اعضــای پــای 
تابث در »انجمن دوســتداران تاریخ 
و فرهنــگ زنجــان« بــود. آن روزهــا 
اگــر انتقــادی هم نســبت به انجمن 
داشــت، همه از روی دلســوزی بود و 
راه حــّل هم ارائه مــی داد. چند روزی 
قبل از فوتش عکــس دیدار اعضای 
اوّل  بــا وی در صفحــۀ  »انجمــن« 
روزنامۀ »زنگان امروز« منتشر شد. 

همــان گونــه کــه قبــالً گفتــه آمــد، 
امّــا ســیرت  مــن حضــور نداشــتم. 
»غضنفــر« اندکــی گفتــه آمــد. او را 
من قلندر عصر می دانستم. در آیین 
قلنــدران پشــت پا زدن به مــال دنیا و 
زندگــی در گمنامــی و حرمــت نــان و 
نمک مدّنظر بود. واقعاً هیچ کس از 

غضنفر رنجیده خاطر نشد.
او هیــچ گاه پی شــهرت نبــود، رندانه 
زیست. نه تنها خود، بلکه هیچ کس 
دیگر را صرفاً جهت چاپلوسی تعریف 

و تمجید نکرد.
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