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امین اله عروجی چهارمین شهید 
مدافع سالمت زنجان آسمانی شد

22

استاندار زنجان :

بانک اطالعاتی سالمندان 
در زنجان راه اندازی می شود

 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان از بهره مندی بیش از 2200 واحد 
مسکونی روســتایی از تســهیالت طرح ویژه 

بهسازی و مقاوم سازی خبر داد.
به گــزارش زنگان امروز، رضا خواجه ای اظهار 
کرد: تســهیالت طرح ویژه بهســازی و مقاوم 
ســازی به دو هــزار و 200 واحد مســکونی 
روســتایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر در سال 
کنونی با کارمزد 5 درصد تا ســقف 50 میلیون 

تومان اعطا شده است.
وی ادامــه داد: با توجه به ضرورت ســرعت 
بخشیدن به ساخت مســکن مقاوم در روستاها 
، 39 درصد ســهمیه ابالغی تســهیالت طرح 
ویژه بهســازی و مقاوم سازی مسکن روستایی 
در اســتان در ســال کنونی برای مقاوم سازی 

واحدهای مســکونی روســتایی انعقاد قرار داد 
شده است.

خواجه ای یادآور شــد: : واحدهای مســکونی 
روســتایی که از طرح ویژه بهســازی ومقاوم 
سازی استفاده نموده اند، تا مدت ۱0 سال بیمه 
حوادث شده و در صورت خسارت می توانند 

از بیمه مذکور استفاده کنند.
فرنشــین بنیاد مسکن اســتان با بیان اینکه، از 
مجمــوع 92678 واحد مســکونی روســتایی 
4930۱ واحد مســکونی توســط بنیاد مسکن 
اســتان در سطح استان مقاوم سازی شده است، 
افزود: میانگین مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
در ســطح کشور 4۱ درضد در استان زنجان 53 
درصد است که در این زمینه استان زنجان باالتر 

از میانگین کشوری قرار دارد.

خواجــه ای یادآور شــد: در بحــث پرداخت 
تسهیالت مقاوم و بهسازی واحدهای روستایی 
هفت بانک عامل در این اســتان همکار اجرای 
این طرح هستند و بر این پایه سهمیه هر یک از 
این بانک های عامل در سطح استانهای کشور و 

حتی برش شهرستانی نیز مشخص شده است.
وی تصریح کرد: تسهیالت طرح ویژه بهسازی 
و نوسازی مسکن روســتایی اعتبارسال 98 در 
استان زنجان به تعداد 3۱9۱واحد ابالغ شده که 
از این تعداد 3۱28واحد معادل 98 درصد نسبت 
به ســهمیه ابالغی انعقاد قرار شده که میانگین 
این میزان در سطح کشــور 64درصد می باشد 
که در این زمینه اســتان زنجان باالتر از میانگین 

کشوری قرار دارد.
فرنشین بنیاد مسکن اســتان همچنین به کسب 

رتبه اول کشوری در امر جذب تسهیالت طرح 
ویژه بهســازی و مقاوم سازی مسکن روستایی 
)اعتبــارات ســال 98( و همچنیــن در حوزه 
بازسازی از سوی بنیاد مسکن استان اشاره کرد.

خواجــه ای در پایان با بیان اینکه، اجرای طرح 
ویژه بهسازی و مقاوم ســازی مسکن روستایی 
گامی استوار در راستای توسعه امکانات عمرانی 
و بهبود کیفیت مســاکن روســتایی دانست و 
گفت: پیشگیری از تخریب مسکن روستایی در 
حوادث؛ تمرکز ســرمایه گذاری در روستاهای 
مســتعد، توزیع عادالنه اعتبارات بخش مسکن 
در شهر و روستا، ترویج مقاوم سازی، آموزش 
و ارتقای دانش فنی روســتائیان؛ ترویج الگوی 
ساخت مسکن اقتصادی از جمله اهداف اصلی 

طرح است.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجــان، راه های ارائه خدمات غیر حضوری این 

شرکت را شرح داد.
به گزارش زنگان امــروز، علیرضا علیزاده رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان،  راه های ارائه خدمات غیر حضوری 

شرکت توزیع برق استان زنجان را شرح داد.
وی با اشــاره به شــیوع بیماري کرونا و شرایط 
متفاوت امســال، تصریح کرد: در راستاي حفظ 
ســالمت جامعه، شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان زنجان همانند تمامي شرکت هاي توزیع 
برق سراسر کشــور در تالش برای ایجاد بستر و 
زیرســاخت هاي مناسب به منظور ارائه خدمات 

صنعت برق به شیوه غیر حضوري بود.
وی ادامه داد: رســیدن به هــدف صفر درصدي 
ارائه خدمات حضوري را در چشــم انداز ســال 
۱404 ترســیم کرده بودیم که با ایجاد زیرساخت 

هاي ارتباطــي و فناوري اطالعات و عقد قرارداد 
با شرکت هاي دانش بنیان در این حوزه، توانستیم 
قبل از ورود به ســال ۱400 به یکــي از اهداف 

استراتژیک چشم انداز یاد شده دست یابیم.
مهندس علیزاده خاطرنشان کرد: تمامي خدمات 
شرکت توزیع برق استان زنجان عالوه بر پیشخوان 
ها و سایت شرکت توزیع www.zedc.ir ، از 
طریق ســامانه تلفني ۱52۱ و سامانه موبایلي برق 

من، به صورت غیرحضوري ارائه داده مي شود.
وي اظهار داشت: سامانه موبایلي برق من که براي 
سیســتم عامل هاي اندروید و آي او اس طراحي 
شــده و قابل دانلود از کافه بازار و ســایت برق 
امید www.bargh-omid.ir  است، یکي از 
بهترین روش هاي دسترســي به خدمات صنعت 
برق به صورت غیرحضوري اســت. و مشترکین 
برق استان به راحتي با استفاده از شناسه ۱3 رقمي 
قبض برق خــود مي تواننــد از تمامی خدمات 

صنعت برق بهره مند شوند.
مدیرعامل تأکیــد کرد: این شــرکت براي تمام 
مشــترکین به ویژه افرادی که دسترسي کامل به 
اینترنت ندارند، با اســتقرار سامانه تلفني ۱52۱، 
تمامي خدمات خود را به صورت تلفني در بیست 
و چهار ساعت شبانه روز به مردم فهیم استان ارائه 

مي دهد.
این مقام مســوول اضافه کرد: مشترکین همانند 
گذشته، از طریق شماره نام آشناي ۱2۱ مي توانند 
خاموشــي، حوادث و فوریت هاي برق را اعالم 
نمایند.این درحالیست که تمامی خدمات از جمله 
اعالم خاموشی ها در اپلیکیشن برق من ارائه شده 
و مشــترکین برق می توانند فقط از طریق دانلود 
آن به تمامی خدمات نظیــر: نمایش اطالعات و 
وضعیت آخرین قبض،امکان پرداخت آني قبض، 
ثبت قرائت توسط مشترک )خوداظهاري(، امکان 
ثبت درخواست انشعاب جدید و امکان پیگیري 

و پرداخت هزینه انشعاب، ثبت خاموشي ها، ثبت 
خسارت وارده به مردم و دیگر خدمات، دسترسی 

داشته باشند.
وی با اشــاره به طرح برق امید که طرح تخفیف 
۱00 درصدي مخصوص مشــترکین کم مصرف 
خانگي اســت، عنوان کرد: مردم فهیم استان مي 
توانند از ســامانه موبایلي برق من براي آگاهي از 
وضعیــت مصرف برق خود و قرارگیري در کدام 
گــروه مصرفي ) کم مصــرف، خوش مصرف و 
پر مصرف( مطلع و بــا مدیریت مصرف خود از 
تخفیف صد درصدي مخصوص مشــترکین کم 

مصرف بهره مند شوند.
گفتني اســت مشترکین برق استان به منظور ثبت 
نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خود مي توانند از 
طریق  شماره گیري با شماره 024-33466200 و 
یا ارسال پیامک به شماره 300099000۱95 اقدام 

نمایند

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان خبر داد؛

بهره مندی بیش از 2200 واحد مسکونی روستایی از تسهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی

جزئیات راه های ارایه خدمات غیر حضوری صنعت برق تشریح شد

   به خاطر حفظ جان خود و ديگران از سوار نمودن دو ترک يا بيشتر بر روی   
   موتورسيكلت خود پرهيز كنيد 

جشن باستانی آذرگان همایون باد

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان عنوان کرد؛

به فضای قرنطینه ای برای ۷ هزار نفر نیازمندیم
اللهیار؛  واقعیتی 

از اتفاقات گذشته و حال 
طبیعت کوهستانی ایران
 گفتگو با حسین آب ساالن؛ فرنشین محیط زیست استان زنجان
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از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون اتفاق افتاد؛

فوت ۷۳۸ سالمند زنجانی 
بر اثر کرونا

عاقبت تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

اقتصاد قفل شده است! 
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 مناطق کوهستانی زنجان؛ 
بهشت بی نظیر کوهستان های ایران

کتابخانه مرکزی زنجان 
در انتظار تصمیم کبری!

 برای تکمیل این پروژه با قیمت های کنونی 
7حداقل 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز است
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 معاون سیاســی-امنیتی اســتاندار زنجان 
گفت: بر پایه اعالم نیاز مرکز بهداشت استان همه 
ادارت امکانات و فضاهای خود را برای اســتقرار 
پایگاه ها سالمت و اجرای طرح شهید سلیمانی در 

اختیار این مرکز قراردهند.
به گزارش موج رسا، خدابخش مرادی در نشست 
قــرارگاه عملیاتی ســتاد کرونای اســتان زنجان، 
اظهارداشت: طرح جامع هوشمند محدودیت ها و 
طرح شهید قاسم سلیمانی از طرح های تاثیرگذار 

برای کنترل بیماری کرونا محسوب می شود.
وی رویکرد اصلی قــرارگاه را پیگیری و اجرای 
مصوبات ستاد ملی، ستاد استانی و قرارگاه عملیات 
ملــی عنوان کرد و گفت: تعلــل کنندگان اجرای 
مصوبات قرارگاه عملیاتی و ســتاد کرونا برخورد 

قانونی انجام می شود.
*جزئیات طرح شهید ســلیمانی به مردم ارائه 

شود
این مسوول افزود: برای عملیاتی شدن طرح شهید 
قاسم ســلیمانی ضروری است صدا و سیما، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، مرکز بهداشت 
و ســپاه انصارالمهدی از طریق رسانه ها جزئیات 

طرح را اعالم کنند.
معاون سیاسی-امنیتی استاندار زنجان یادآور شد: 
همچنیــن اداره کل میراث فرهنگــی، آموزش و 
پرورش، جمعیت هالل احمر و اداره کل ورزش و 
جوانان استان با اعالم نیاز قرارگاه عملیاتی کرونای 
استان، فضاها و امکانات را در اختیار مدیر اجرایی 
نقاهتگاه های استان و برای اجرای طرح شهید قاسم 

سلیمانی تا ظرف یک هفته آینده قرار دهند.
مرادی گفت: ضروری اســت بر پایــه نیاز مرکز 
بهداشت اســتان همه ادارت امکانات و فضاهای 
خود را برای اســتقرار پایگاه ها سالمت و اجرای 
طرح شهید سلیمانی در اختیار این مرکز قراردهند.

وی با بیان اینکه جمعیت هالل احمراســتان باید 
به ظرفیت کنترلی استان اضافه شود، افزود: در دو 
هفته قرنطینه انتطار داریم صدا و سیما با برنامه های 

متنوع زمینه سرگرمی مردم را فراهم کند.
این مسوول برضرورت معرفی دارای تست مثبت 
به مدیران همان دستگاه اجرایی تاکید کرد و گفت: 
حراست دســتگاه اجرایی نیز باید نسبت به عدم 

حضور آنها اقدام کند.

معاون سیاســی-امنیتی اســتاندار زنجان رعایت 
پروتکل هــا در داروخانه ها باید از طریق معاونت 
غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
درمانی استان پیگیری شده و از تجمع جلوگیری 
شــود. مرادی بــر ضرورت ارائه طرح از ســوی 
نیروی انتظامی برای کاهش تجمع غیرضروری در 
هسته مرکزی شــهر تاکید کرد و گفت: نظارت ها 
باید افزایش یافته و پروتکل های بهداشتی با دقت 

بیشتری اجرایی شود.
مســلمی، نماینده ســازمان صمت در ادامه این 
نشست اظهارداشــت: ۳۲ اکیپ در استان زنجان 
نســبت به نظارت در باره اعمــال محدودیت ها 
نظارت می کننــد. وی با بیان اینکــه یک هزار و 

۱۰۰ اخطار شــفاهی به اصناف ارائه و ۲۵ واحد 
پلمپ شده اســت، افزود: نظارت ها نشان دهنده 
رعایت ۹۲ درصدی اصناف استان زنجان در باره 

محدودیت ها است.
این مسوول با اشــاره به بازدیدهای انجام شده از 
هسته مرکزی تعطیلی شهر زنجان و رعایت خوب 
اصناف، بیان داشت: از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد بازدید 

شده است.
شــفیعی معاون فرمانــدار زنجــان در ادامه این 
نشست اظهارداشــت: طرح شهید قاسم سلیمانی 
از طرح های مهم بــرای کنترل بیماری کووید ۱۹ 
محســوب می شود که جلســات آن برگزار شده 

است.
وی با اشــاره به اعمال محدودیت های جدید در 
استان زنجان، بیان داشت: قرارگاه های بخش های 
شهرســتان زنجان فعال بــوده و عملیاتی کردن 
مصوبات از مهمترین برنامه هــای این قرارگاه ها 

است.
این مسوول ادامه داشــت: برای ۱۵ مورد خودرو 
غیربومی جریمه یک میلیون تومانی اعمال شده و 
هفت مورد تعطیلی در روز اول و ۵ مورد در روز 

دوم را شاهد بودیم.
معاون هماهنگ کننده ســپاه انصارالمهدی)عج( 
اســتان زنجان در ادامه این نشست اظهارداشت: 
سپاه آماده اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی است 
و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
وی برضرورت تعیین تکلیف نقاهتگاه ها تاکید کرد 
و گفت: به زودی در این زمینه تصمیم گیری انجام 

 معاون سیاسی-امنیتی استاندار زنجان تاکید کرد

ضرورت اختصاص فضاهای اداری برای استقرار پایگاه های 
سالمت در زنجان

امین اله عروجی چهارمین 
شهید مدافع سالمت زنجان 

آسمانی شد

 امین الــه عروجی، چهارمین شــهید 
مدافع سالمت استان زنجان لقب گرفت.

صبح روز )۳ آذرماه( امین اله عروجی کارمند 
درمانگاه شــبانه روزی شهرســتان ماه نشان 
و از مدافعــان خط مقدم مبــارزه با کرونا، 
بعــد از حدود یک هفته بســتری در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ولیعصر )عج( 
زنجان، در سن ۴۵ ســالگی دعوت حق را 

لبیک گفت.
از زمان شــیوع کرونا تاکنــون ۴ تن از کادر 
بهداشــت و درمان زنجان به نام های، اسداله 
شــیخ جابری، اکرم احدیان، حمزه مقدم و 
امین اله عروجی شربت شهادت را نوشیده اند.
برای اینکه بیشتر از این شاهد از دست دادن 
عزیزان مان نباشــیم باید خودمان را مقید به 
رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه پرهیز 

از حضور در تجمعات و زدن ماسک کنیم.
قابل ذکر است، از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
تاکنون، مجموع موارد مثبت ابتال به بیماری 
کرونا طبق یافته های آزمایشگاهی در استان 
زنجان ۳۵ هزار و ۳۸۰ مورد بوده اســت و 
۸۶۲ نفر بر اثر ابتال به این بیماری در زنجان، 

جان خود را از دست داده اند.
بر پایه اعالم وزارت بهداشــت، استان های 
تهــران، اصفهان، قــم، آذربایجان شــرقی، 
خراسان جنوبی، ســمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشــاه، کهگیلویه و 
بویراحمــد، گیالن، بوشــهر، زنجان، ایالم، 
خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و 
بختیاری، البــرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 
کرمان، خراســان شــمالی، همــدان، یزد و 

کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

خبـرخبــر

در ۲۴ ساعت گذشته؛
کرونا، ۹ خانواده زنجانی را 

داغدار کرد
 طبق آخرین آمار کرونا در اســتان 
زنجان، دیــروز )۳ آذرماه( ۴۰ مورد مثبت 
بستری و ۱۸۳ مورد مثبت سرپایی از لحاظ 
آزمایشگاهی و فوت ۹ بیمار کرونایی ثبت 

شد.
بــه گزارش زنــگان امروز، بــر پایه آمار  
دانشــگاه علوم پزشــکی زنجــان، بر پایه 
آخرین اخبار کرونا، استان زنجان همچنان 
با بحران کرونا دســت و پنجه نرم می کند 
و در پیک ســوم کرونا قرار دارد. ابتال به 
بیماری کرونا بــه  صورت خانوادگی بوده 
که پیشــگیری از آن نیازمند رعایت جدی 
پروتکل های بهداشــتی، آداب تنفســی و 
بهداشــتی و فاصله اجتماعی توســط فرد 

مبتال در خانواده است.
در باره وضعیت مبتالیــان ویروس کرونا 
در اســتان زنجان در ۲َ۴ ســاعت گذشته، 
در حال حاضر ۶۳۵ بیمــار مبتال به کرونا 
در بیمارســتان های استان بستری هستند و 
بســتری جمعی از ابتدای شــیوع ویروس 
کرونا تاکنون ۱۶ هــزار و ۲۵۲ مورد بوده 

است.
در ۲۴ ســاعت گذشــته، ۱۸۳ مورد مثبت 
ابتال به بیماری کرونا به صورت ســرپایی 
شناسایی شده اســت. در حال حاضر ۲۹ 
هــزار و ۷۰۷ مورد مثبت ســرپایی بر پایه 
یافته های آزمایشــگاهی مبتــال به بیماری 

کرونا هستند.
همچنین طبق آخرین آمار کرونا در استان، 
موارد مثبت بستری کرونا در بیمارستان های 
اســتان زنجان، ۴۰ مورد بوده که از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا تاکنون ۵۶۷۳ مورد 
مثبت بستری بر پایه یافته های آزمایشگاهی 

ثبت شده است.
شــوربختانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۹ بیمار 
مبتال به کرونا در این استان، جان خود را از 
دست داده اند. گفتنی است از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون مجموع بیماران فوت شده در 

استان زنجان به ۸۶۲ نفر رسیده است.
از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون در اســتان 
زنجــان، مجمــوع بیمــاران بهبودیافته و 
ترخیص شده نیز ۴۵۵۵ مورد گزارش شده 

است.
قابل ذکر اســت، از ابتدای شــیوع بیماری 
کرونا تاکنون، مجموع موارد مثبت ابتال به 
بیماری کرونا طبق یافته های آزمایشــگاهی 
در استان زنجان ۳۵ هزار و ۳۸۰ مورد بوده 

است.

 اســتان زنجان نیازمند فضای قرنطینه ای 
برای هفت هزار نفر است.

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
گفت: با انجام تست های سریع که در کمتر از ۳۰ 
دقیقه جواب آن آماده می شــود برای جداسازی 
افراد مبتال به کرونا از دیگر اعضای خانواده این 
اســتان نیازمند فضای الزم برای اســتقرار هفت 

هزار تخت است.
به گزارش زنگان امروز، محمدرضا صائینی روز 
دوشنبه در نشست قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه 
با کرونای استان با بیان اینکه نقاهتگاه های آماده 
شده در اســتان که حالت پیش بیمارستانی دارد 
کفاف شرایط موجود را نخواهد داد، افزود: برای 
جداسازی وسیع افراد با تست های مثبت کرونا 

نیازمند اقامتگاه هایی با فضای بیشتر هستیم.
وی با اشاره به افزایش قدرت آالیندگی ویروس 
کرونا، یادآورشــد: در موج اول شــیوع ویروس 
کرونا، در صورت ابتالی یک فرد به این بیماری 
تنها ۴۰ درصد افراد خانه به آن مبتال می شــدند 
اما در موج جدید یک فرد مبتال ۱۰۰درصد افراد 

خانواده را مبتال می کند.
صائینی بــه اهمیت ایجاد نقاهتگاههای بیشــتر 
برای مدیریت و کنترل این بیماری اظهار داشت: 
جمعیت خانوارهای اســتان تعیین و نقشه بندی 
عملیاتــی انجــام و امکانات، نیروی انســانی و 
تجهیزات خودرویی و بیمارستانی تعیین و اعالم 

شده است.
وی با بیان اینکه در بخش تحول نظام ســالمت 

حاشیه شهرهای اســتان تحت پوشش خدمات 
بهداشــتی درمانی قرار گرفته است، گفت: برای 
انجام تست های ســریع در مناطق مختلف باید 
پایگاه ها و مراکزی ایجاد شود و به همین منظور 
می توان از ظرفیت مدارس اســتان هم استفاده 

کرد.
صائینی جداســازی پایگاه های سالمت با مراکز 
۱۶ ســاعته را و مهم دانســت و تصریح کرد: به 
جهت اطمینان خاطر خانواده ها برای بهره مندی 
از دیگر خدمات پایگاههای ســالمت و رعایت 
موارد بهداشتی جداســازی این مراکز ضروری 

است.
وی تشــکیل تیم های حمایتــی را از اقدامات 
ارزشمند در استان عنوان کرد که با تدبیر استاندار 

زنجان پیشــتر راه اندازی شده اســت و افزود: 
واحدهــای حمایتگر در پی افراد ســالمندی که 
نیازمند کمک هستند رفته و با تامین مایحتاج آنها 
از ورود سالمندان به اجتماع جلوگیری می کنند.

صائینــی با بیان اینکه ۸۸ درصد مرگ و میرهای 
ناشــی از کرونا مربوط به افراد ســالمند است، 
گفت: بــا فعالیت تیم های حمایتگــر این افراد 
قرنطینه معکوس شده و در خانه خواهند ماند و 
با کاهش ابتالی سالمندان به کرونا شمار بستری 
ها و فوتی های ناشــی از این ویروس کاســته 

خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بســیج با تمــام توان وارد 
عرصه شده است، گفت: واحدهای حمایتگر باید 

به بسیج متصل شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان عنوان کرد؛

به فضای قرنطینه ای برای ۷ هزار نفر نیازمندیم

 سرپرســت روابط عمومی اداره کل محیط 
زیست اســتان زنجان گفت: محیط بانان این اداره 
کل ۲ گروه شکارچی غیرمجاز مرغابی و کبک را 

به دام انداختند.
علی مرشــدی، در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا، 
افزود: یک گروه ۲ نفره از این شــکارچیان، حین 
شکار پرندگان مهاجر )مرغابی( از سوی محیط بانان 
دستگیر شدند اما متخلفین قبل از رسیدن ماموران 
به محل جرم یک قطعه مرغابی را هدف قرار داده 

بودند.
وی، اظهار داشت: این ۲ شکارچی بومی متخلف در 
حاشیه رودخانه قزل اوزن واقع در اراضی روستای 

شــکورچی، مشغول شکار بودند که با سر رسیدن 
محیط بانان از ادامه شکار پرندگان مهاجر بازماندند.
مرشدی با بیان اینکه محیط بانان در این ماموریت 
الشه یک قطعه مرغابی، ۲ سالح غیرمجاز متعلق به 
غیر، ۳۰ تیر فشنگ و یک دستگاه دوربین چشمی 
را از این شکارچیان خاطی کشف و ضبط کردند، 
افزود: جریمه شــکار هر قطعه مرغابی مبلغ یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده و محکومیت از جنبه 
عمومی جرم نیز بسته به رای و نظر قاضی رسیدگی 

کننده به پرونده است.   
 دستگیری شکارچیان غیرمجاز کبک 

سرپرست روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 

زیست اســتان زنجان گفت: همچنین محیط بانان 
این اداره کل، حین گشــت و کنترل در مناطق آزاد 
شهرستان زنجان، سه شکارچی متخلف مشغول به 
شکار کبک را مشاهده و نسبت به دستگیری آنان 

اقدام کردند.
مرشــدی افزود: از این شکارچیان که بومی منطقه 
بودند الشــه چهار قطعه کبــک معمولی، ۲ قبضه 
سالح شکاری ساچمه زنی غیر مجاز و یک قبضه 
سالح شــکاری ۲ لول مجاز متعلق به غیر و یک 
دستگاه دوربین چشمی به همراه مقادیری فشنگ 

به دست آمد.
وی با تاکید براینکه شکار غیرمجاز حیات وحش، 

جفا در حق طبیعت و جانوران است، افزود: جریمه 
هر قطعه کبک ۳۰۰ هزار تومان است که متخلفین 
دستگیر شده به خاطر ضرر و زیان وارده به طبیعت 

باید آن را به حساب محیط زیست واریز کنند.
مرشــدی با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت در 
صورت مشــاهده شکارچیان خاطی با آنان بر پایه 
قانون و مقررات و بــدون هیچ اغماضی برخورد 
خواهند کرد از عموم مردم به ویژه روستائیان منطقه 
خواست در صورت مشاهده شکارچیان در منطقه 
بالفاصله موضوع را به محیط بانان و پاسگاه های 
محیط بانی اطالع دهند تا اقدامات الزم قانونی برای 

دستگیری متخلفین صورت گیرد.

۲ گروه شکارچی مرغابی و کبک در زنجان دستگیر شدند

استان   رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
زنجان گفت: از ابتدای شــیوع ویروس کرونا 
تاکنون، ۴۷۵۱ سالمند زنجانی به بیماری کرونا 
مبتال شــده که شــوربختانه ۷۳۸ سالمند، جان 

خود را از دست دادند.
پرویز قزلباش پیــش از ظهر دیروز )۳ آذرماه( 
در ســتاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، با بیان 
اینکه افراد باالی ۶۰ ســال ســالمند محسوب 
می شــوند، اظهار کرد: درصد سالمندان استان 
زنجان ۱۰.۴ درصد است که یک درصد نسبت 
به آمار کشــور، جمعیت سالمند استان افزایش 

پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه بیماری های زمینه ای مانند 
قلبــی و عروقی، دیابت، کلیوی در ســالمندان 
شــایع تر بوده و سیستم ایمنی بدن آنان ضعیف 
اســت، افزود: در شــرایطی مانند بیماری های 
همه گیری، فعالیت روزمره ســالمندان به دلیل 
قرنطینــه خانگــی کاهش پیدا کــرده و امکان 
دسترسی نداشــتن به تغذیه سالم سالمندان را 

دچار سوءتغذیه کند.
این مســوول با اشاره به تشــدید افسردگی در 
ســالمندان به ویژه در شــرایط بحران و تغییر 
رفتارهــای اجتماعی در این افراد، تصریح کرد: 
ســالمندان مانند دیگر افراد جامعه با شــنیدن 
اخبار ناگوار، دچار اضطراب و مشکالت عصبی 

می شوند؛ گفتنی است در شرایط بحران به دلیل 
نداشــتن بســیاری از مهارت ها و نبود شرایط 
اســتفاده از فضای مجــازی، نمی دانند اوقات 
فراغت خــود را چگونه بگذرانند که همین امر 

سبب ایجاد مشکالت جدیدی می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه 
تاکنــون ۴۷۵۱ )۴.۱ درصد( ســالمند زنجانی 
از لحاظ آزمایشــگاهی به بیمــاری کرونا مبتال 
شــده اند، ادامــه داد: ۳۳۰۲ نفر از ســالمندان 
مبتال به کرونا در بیمارســتان های استان بستری 
شدند؛ به معنایی دیگر ۴۲ درصد از بستری های 

کرونایی استان را سالمندان تشکیل می دهند. 
وی با اشاره به آمار سالمندان دارای بیماری های 

زمینه ای به تفکیک شهرستان های استان، افزود: 
سالمندان نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارند 
که با طرح شهید قاســم سلیمانی و با توجه به 
بخش حمایتی ویژه سالمندان اعم از مراقبت در 

منزل و اجرای آن محقق خواهد شد.
این مسوول با تاکید بر اینکه همه خدمات مورد 
نیاز ســالمندان باید به صــورت غیرحضوری 
باشــد، تصریح کــرد: انجام خدمــات منزل و 
نیازهای روزانه آنان اعــم از تعمیرات جزئی، 
فوری و آنی سالمندان نیز باید مورد توجه قرار 

گرفته و اقدامات مورد نیاز انجام شود.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان با اشاره 
به لزوم مشــارکت مردم در طرح شــهید قاسم 

ســلیمانی، خاطرنشــان کرد: بایــد تجهیزات 
محافظت فردی اعم از ماسک و مواد ضدعفونی  

کننده در اختیار سالمندان به صورت رایگان و 
ارزان قیمت قرار گیرد.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون اتفاق افتاد؛

فوت ۷۳۸ سالمند زنجانی بر اثر کرونا
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کتابخانه مرکزی زنجان در انتظار تصمیم کبری!
 برای تکمیل این پروژه با قیمت های کنونی حداقل 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز است

 داســتان کتابخانــه مرکــزی زنجان و 
تیرآهن های باران خورده آن بی شباهت با داستان 
کبری نیســت، چرا که بیش از 11 سال است که 
آغاز شــده و هر ســال زیر باران از بین می رود 
و گویی مســووالن زنجان نیز همچون »کبری« 

کتابخانه مرکزی را فراموش کرده اند.
به گــزارش فارس، تصمیم کبری نام داســتانی 
اســت که مدت زیادی در کتاب فارســی دوم 
دبســتان وجود داشــت، در واقع عنــوان این 
داســتان به عنوان یک اصطالح نمادین در بین 
دانش آموزان آن دوره برای اشاره به »گرفتن یک 

تصمیم مهم« به کار می رفت.
خالصه داستان از این قرار بود که کبری کتابش 
را گــم کرده و مدتی هم به دنبال آن بود، پس از 
مدتــی به یاد می آورد که کتــاب را زیر درختی 
در حیاط جا گذاشته اســت، اما وقتی به حیاط 
می رود تا کتاب را بیاورد متوجه شــد که کتاب 
باران زده و کثیف شــده و پــس تصمیم مهمی 

می گیرد.
داســتان کتابخانه مرکزی زنجان و تیرآهن های 
باران خورده آن هم بی شــباهت با داستان کبری 
نیســت، چرا که بیش از 11 سال است که آغاز 

شده و هر سال زیر باران از بین می رود.
با وجود گذشــت سال های سال از آغاز ساخت 
ایــن کتابخانه، پیشــرفت فیزیکــی آن فقط 25 
درصد اســت و گویی مســووالن زنجــان نیز 
همچون »کبری« کتابخانــه مرکزی را فراموش 

کرده اند.
با  فرنشــین کتابخانه های عمومی استان زنجان 
اشــاره به پیگیری به عمل آمده برای تکمیل این 
پروژه قدیمی بیان کرد: کلنگ زنی این کتابخانه از 
سال 1388 آغاز شده و تا سال 1390 نیز در حال 

ساخت بود، اما پس از آن پروژه متوقف شد.
امیرعلی نیک بخش با اشــاره به اینکه پس از 10 
ســال از آغاز ســاخت کتابخانه مرکزی زنجان 
پیشــرفت فیزیکی آن 25 درصد اســت، اضافه 
کرد: در حال رایزنی با شهرداری برای ادامه کار 

ساخت این پروژه هستیم.

نیک بخش با اشاره به برخی از امکانات کتابخانه 
عمومی زنجان گفت: ســاخت کتابخانه  مرکزی 
زنجــان به عنوان نماد فرهنگی شــهر و با هدف 
ایجــاد مرکزی کــه مرجــع و تغذیه کننده تمام 

کتابخانه های استان محسوب می شود.
وی تصریــح کرد: این کتابخانه قرار اســت در 
زمینی به مســاحت 10 هزار و 572 متر مربع و 
بــا زیربنای 18 هــزار و 850 متر مربع در محل 
مجتمع نگین زنجان در 6 طبقه ســاخته خواهد 

شد.
وی همچنین از در دســت ساخت بودن 5 باب 
کتابخانه عمومی نیز خبر داد و تصریح کرد: این 
کتابخانه ها نیز در آینــده نزدیک به بهره برداری 

خواهد رسید.
نیک بخش همچنین با اشــاره به شــاخص های 
کتابخوانی استان گفت: در 6 ماهه نخست امسال 
تعداد کتابخانه های اســتان زنجــان به 98 باب 
رسیده است که شامل 78 باب کتابخانه نهادی و 

20 باب کتابخانه مشارکتی است.
زنجان  اســتان  عمومی  کتابخانه های  فرنشــین 
با اشــاره به اینکه زیربنای کتابخانه های اســتان 
در مدت زمان اعالم شــده بــه 30 هزار و 504 
متر مربع رسیده اســت، گفت: تعداد کتاب های 
موجــود در کتابخانه ها نیز به یک میلیون و 362 

هزار و 613 جلد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 8.5 درصد 

از جمعیت اســتان زنجان عضــو کتابخانه های 
عمومی اســتان زنجان هستند، تصریح کرد: این 

جمعیت بیش از 80 هزار نفر را شامل می شود.
نیک بخش با اشــاره به کاهــش اهدای کتاب به 
کتابخانه های عمومی اســتان زنجان خاطرنشان 
کرد: به دلیل گرانی کتاب و تغییر سمت و سوی 
کمک های مردمی به رزمایش کمک مومنانه، این 

کاهش اتفاق افتاده است.
فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان نیز در این 
بــاره گفت: زمین این کتابخانه دولتی  اســت و 
پیش بینی اعتبار 20 میلیارد تومان برای ساخت 
آن شده بود که به دلیل کمبود اعتبار ساخت آن 

متوقف شد.

مسعود بیات منش با بیان اینکه برخی پروژه های 
نیمه تمام قابلیت درآمدزایــی دارند، گفت: در 
حال حاضر مطالعات کتابخانه انجام شده و دنبال 

سرمایه گذار هستیم.
فرنشین راه و شهرســازی استان زنجان برآورد 
پیشــرفت فیزیکی کتابخانه مرکزی را در حدود 
22 درصد اعالم کرد و افزود: میزان اعتبار هزینه 
شــده برای این پروژه حــدود 4 میلیارد تومان 
اســت و برای تکمیل این پــروژه با قیمت های 
کنونی حداقل 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با اشــاره به اینکه برای پیشــرفت سریع تر 
پروژه نســبت به انجام فراخوان برای استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه اقدام شده 

اســت، گفت: با وجود اعــالم دو بار فراخوان، 
استقبالی از این موضوع نشده است، هرچند که 
به لحاظ قوانین مطروح در ماده 27 واگذاری این 

پروژه چندان کار درستی نیست.
فرنشین راه و شهرســازی استان زنجان تصریح 
کرد: شاید یکی از اقداماتی که در قالب آن بتوان 
از ظرفیت بخش خصوصی در ساخت و تکمیل 
این کتابخانه اســتفاده کرد، اســتفاده به صورت 
مشــارکتی باشــد که دراین زمینه نیز باید دنبال 

سرمایه گذار باشیم.
استاندار زنجان نیز با اشاره به تعریف 40 پروژه 
مهم برای تکمیل گفت: بــرای تکمیل کتابخانه 
مرکزی زنجان نیز الزم اســت یــک طرح قابل 

انجام و مطابق با واقعیت ها تدوین شود.
فتح اله حقیقی اضافه کرد: دستگاه های متولی باید 
هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این پروژه 
اقدام کنند، چراکه این، یکی از نیازهای اساســی 

استان است.
حقیقی بــا بیان اینکــه جز نیم درصــد درآمد 
شهرداری ها، اعتبارات دیگری برای کتابخانه های 
عمومی استان محقق نشده است، افزود: بایستی 
برای وصول اعتبارات کتابخانه ها عمومی استان 

تالش شود.
گفتنی اســت، کتابخانه عمومــی زنجان دارای 
فضاهایی نظیر موتورخانــه و پارکینگ، کالس 
و کارگاه های آموزشــی، مخــزن و انبار، کارگاه 

مرمت و آماده سازی کتاب در زیرزمین است.
در طبقه همکف این کتابخانه نیز محل سفارش 
کتاب، امانت کتاب، مخزن، قرائت خانه عمومی، 
قرائت خانه نوجوانان و کودکان و سال اجتماعات 
و در طبقه اول آن هم قســمت نابینایان شــامل 
نمایشگاه و کتابخانه سمعی بصری، قرائت خانه 
عمومی و آرشیو کارشناسان در نظر گرفته شده 

است.
برای طبقه ســوم کتابخانه نیز مکان قرائت خانه 
دیجیتالــی و عمومی در طبقه دوم و قرائت خانه 
اسناد و نشــریات در طبقه ســوم جای گذاری 

می شود.

 رییس کمیســیون صنعت اتاق بازرگانی 
زنجان گفت: در تابستان امسال استان های سمنان، 
آذربایجان غربی و مرکزی بهترین وضعیت محیط 

کسب و کار را نسبت به دیگر استان ها دارد.
محسن حمیدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
بر پایه نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب 
و کار ایران در تابستان امسال، رقم شاخص کل 
6.05 )نمره بدترین ارزیابی 10 اســت( محاسبه 
شــده که نامســاعدتر از وضعیت این شاخص 
نســبت به ارزیابی فصل گذشــته )بهار امسال 
با میانگین 6.01( اســت. این ارزیابی بیانگر آن 
است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در پایش فــوق، در برخی اســتان ها وضعیت 
مؤلفه های موثر بر محیط کســب و کار ایران در 
تابستان امسال تا حدودی نامساعدتر شده است.

وی افزود: بر پایه یافته های این طرح در تابستان 
امسال، استان های کردســتان، کرمان و سیستان 
و بلوچستان، به ترتیب دارای بدترین وضعیت 
محیط کســب و کار و اســتان های ســمنان، 
آذربایجان غربی و مرکزی به ترتیب دارای بهترین 
وضعیت محیط کســب و کار نســبت به دیگر 

استان ها ارزیابی شده اند.
این مســوول ادامه داد: در تابستان سال کنونی، 

فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه 
مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت، بی ثباتی سیاســت ها، 
قوانین و مقررات و رویه هــای اجرایی ناظر به 
کسب و کار و دشــواری تامین مالی از بانک ها 
را نامناســب ترین مولفه های محیط کسب و کار 

دانستند.
حمیدی تصریح کرد: محدودیت دسترســی به 
آب، محدودیت دسترســی به حامل های انرژی 
)برق، گاز، گازوئیل و ...(، و محدودیت دسترسی 

به شــبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب ترین 
مولفه های محیط کســب و کار کشور نسبت به 

دیگر مولفه ها ارزیابی کرده اند.
وی یادآور شد: بر پایه نتایج حاصل از پایش ملی 
محیط کسب و کار ایران در تابستان امسال، رقم 
شاخص محیط کسب و کار استان زنجان، 5.67 
)نمره بدترین ارزیابی 10 اســت( محاسبه شده 
که نامســاعدتر از وضعیت این شاخص نسبت 
به ارزیابی فصل گذشته )بهار امسال با میانگین 

5.22( است.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: 51 درصــد تعهدات ارزی 
واحدهای صادرکننده این استان محقق شده است.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
بر پایه آخرین گزارش اخذ شده از بانک مرکزی، 
تاکنون حدود 255 میلیون یورو معادل 51 درصد 
تعهدات ارزی واحدهای صادرکننده این اســتان 

محقق شده است.
وی افــزود: طبق آخرین لیســت اعالمی بانک 
مرکزی، تعداد کل واحدهای صادرکننده مشمول 
ایفای تعهدات ارزی در استان زنجان 145 واحد به 
ارزش صادرات 499 میلیون یورو است که تاکنون 
از این تعداد 62 واحد صادراتی اســتان باالی 70 
درصد تعهدات ارزی خود به ارزش 210 میلیون 
یورو را ایفا کرده اند. این مسوول ادامه داد: تعهدات 
ارزی باقی مانده این استان به طور عمده شامل ارز 
حاصل از صادرات از محل ورود موقت اســت 
که حدود 40 درصد تعهدات ارزی استان بوده و 
رفع این تعهدات از طریق سازمان توسعه تجارت 
ایران در دست پیگیری است. فغفوری با اشاره به 
مشکالت پیش روی واحدهای صادرکننده استان 
در باره ایفای تعهدات ارزی، تصریح کرد: عمده 
مســائل ایفای تعهدات ارز حاصل از صادرات از 

محل ورود موقت اســت، به طوری که هم اکنون 
36 واحد صادرکننده اســتان با 200 میلیون یورو 
تعهد ارزی )40 درصد کل تعهدات ارزی استان( 
از محل ورود موقت خاک روی اقدام به صادرات 
شمش ســرب و روی کرده اند که با وجود تبیین 
نحوه رفع تعهدات ارزی طبق بخشنامه های ابالغ 
 شده و متقاعدســازی واحدها در جلسات کمیته 
اقــدام ارزی و اعالم آمادگی آن ها، شــوربختانه 
امکان رفع تعهد از طریق سامانه های بانک مرکزی 

امکان پذیر نبوده است.

وی یــادآور شــد: از دیگــر مشــکالت ایفای 
تعهدات ارز حاصل از صادرات در استان زنجان 
می توان به صادر نکردن ضمانت نامه بانکی برای 
صادرکنندگان، صادرات نمونه کاال جهت تست به 
کشورهای مقصد و صادرات ریالی به کشورهای 

عراق و افغانستان اشاره کرد.
این مســوول خاطرنشــان کرد: تعداد 12 واحد 
صادرکننده که قبال به عنوان متعهدان ارزی صفر 
درصد معرفی شــده بودند، همه یا قســمتی از 

تعهدات خود را ایفا کردند.

با ثبت رقم ۵.۶۷ در شاخص محیط کسب و کار زنجان؛

زنجان از جمع سه استان اول 
شاخص محیط کسب و کار خارج شد

وفای به عهد صادرکنندگان زنجانی  از قول بانک مرکزی؛

تحقق ۵۱ درصدی تعهدات ارزی واحدهای صادرکننده 
استان زنجان

 اســتاندار زنجان گفت: با تشکیل بانک 
اطالعات سالمندان استان در مدت 48 ساعت 
خدمــات حمایتی مــورد نیاز آنهــا از طریق 
دســتگاه های متولی در روزهای کرونایی انجام 
می شــود تا از حضور آنان برای تامین مایحتاج 

خود در سطح شهر جلوگیری شود.
فتح اله حقیقی در نشست سالمندان با رویکرد 
بیمــاری کرونا در اســتان افزود: بــا توجه به 
اعالم دانشــگاه علوم پزشکی استان 70 درصد 
ســالمندان زنجانــی دارای پی ســی آر مثبت 
کرونایی در بیمارستان های استان بستری شده 

اند که این عدد تفاسیر بسیار مهمی دارد.
وی اضافه کرذ: این موضوع به معنای آن است 
که مدیران دســتگاه های متولی امر باید بیش از 
گذشته به موضوع سالمندان در شرایط کرونایی 

وارد شوند و در راستای خدمت رسانی به آنان 
تالش بیشتری انجام دهند.

اســتاندار زنجان ادامه داد: بــر مبنای گزارش 
دانشــگاه علوم پزشکی استان شــمار بیماران 
سرپایی سالمند نیز روند افزایشی دارد هر چند 
در ایــن بخش اقدامات درمانــی الزم به بهبود 
وضعیت  منتهی می شــود اما در بخش بستری 
محک بســیار بزرگی اســت که چرا که گروه 

عمده هدف را این قشر تشکیل می دهد.
وی اظهار داشــت: با توجه به شــرایط حاکم، 
مدیریــت و متولی ســاماندهی ســالمندان در 
شــرایط کرونایی برعهده مدیران دستگاههای 
متولی بوده و در این مســیر دســتگاه های بین 

بخشی کمک حال خواهند بود.
حقیقی با بیان اینکه ساماندهی سالمندان استان 

اقدامی ارزشــمند در شرایط کرونایی محسوب 
می شــود، افزود: طبق گزارش ها بیشترین آمار 
دیابتی های استان به نسبت جمعیت در سلطانیه 
و ماهنشان، هستند و  طارم، ایجرود و خدابنده 
نیز بیشترین مبتالیان فشارخون را دارند که باید 

نکات الزم را مورد آنها مورد توجه قرار داد.
اســتاندار زنجان با اشــاره به تقسیم بندی سه 
گروه ســنی سالمندان 60 تا 70 سال، 70 تا 80  
ســال و 80 سال به باال ادامه داد: هدف این کار 
این است که در شــرایط کرونایی دستگاه های 
متولی امر برای سالمندان باالی 70 سال سایتی 
را ایجاد و نســبت به طبقه بندی وضعیت آنها 

اقدام کنند.
وی اظهــار داشــت: تالش می شــود با ایجاد 
چنین ســایتی، وضعیت بیماری های زمینه ای 

گروه ســنی 60 تا 70 ســال و 70 سال به باال 
نیز مشــخص می شود و  از طرفی با در اختیار 
داشتن وضعیت ســالمندان باالی 70 سال می 
توان فهمید که آیا آنها دارای خانواده هستند و  
یا به تنهایی زندگــی می کنند که نیاز به کمک 

های حمایتی دارند.
اســتاندار زنجان ادامه داد: بــا اجرای این کار 
می توان نســبت به آموزش بهداشــتی آنالین 
گروههای هدف اقدام کرد تا مانع آمد و شــد 
آنها در ســطح شهر شد و از طرفی در صورت 
موارد مثبت پی ســی آر می توان اقدامات الزم 

را به موقع انجام داد.
وی با بیان اینکه بســیاری از سالمندان به ویژه 
افراد باالی 70 ســاِل هــدف این طرح به دلیل 
بیماری داروهای گرانقیمت را مصرف می کنند، 

اضافه کرد: بر این پایه در نشست مدیران تامین 
اجتماعی، بیمه سالمت و معاون سیاسی راهکار 
و ســازو کارهای الزم برای تسهیل در دریافت 
داروهای مــورد نیاز را در مدت 24 ســاعت 
برگزار تا در شــورای تامین مصوب و ســپس 

اجرایی شود.
حقیقــی افزود: تالش می شــود بــا همکاری 
معاون اقتصادی اســتاندار و دســتگاه های بین 
بخشــی نســبت به رفع  نیاز اقالم پیشگیرانه 
کرونایــی گروه های هدف اقــدام و از ظرفیت 
ستاد مشــارکت های مردمی مستقر در تمامی 

شهرستانهای استان نیز استفاده کرد.
اســتاندار زنجان به لزوم اطالع رسانی کرونایی 
برای جامعه سالمندان از طریق استودیو سالمت 
اشاره کرد و گفت: با ورود کیت های تشخیص 

سریع کرونا به این استان اولویت این تست نیز 
با سالمندان خواهد بود.

وی بــه حضور جامعه بســیج پزشــکان برای 
ویزیت ســالمندان تاکید کــرد و گفت: بر این 
پایه باید خدمات مورد نیاز ســالمندان به شکل 

الکترونیکی انجام شود.

استاندار زنجان :

بانک اطالعاتی سالمندان در زنجان راه اندازی می شود
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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ر جهان بی تو غم انگیز شد ، ای یار ! دیدا
گار ، بهاری است هک پاییز شد ای یار ! ان

ن هک مرا جام تــُهی شد ز می وصل چندا
جانم ز تمنای تو ، لبرزی شد ، ای یار !

انچار ، زمین خورد شکیبایی عاشق
چون با غمِ  عشق تو گالوزی شد ای یار !

باد سحری انهف گشاد از سر زلفت ،
او کامروا شد هک سحرخیز شد ای یار !

کی می رود از یاد من آن سال هک پاییز
از باغ و بهار تو ، دل انگیز شد ای یار !

گفتی هک تو را می کشم ، امروز کجایی ؟
بشتاب هب سویم هک خود آن نیز شد ای یار !

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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یاداهی ماندگار

گفتاری از مهدی گلشنی؛ استاد فلسفه علم و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

طب سنتی مکمل پزشکی مدرن است
 دانشگاه ها کل نگر باشند

 ســازمان بهداشــت جهانی اظهار تأسف 
می کند، چرا طب سنتی و اثراتش و کارایی وسیعی 

که می تواند داشته باشد نادیده گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی اســت که بحث 
نزاع میان طرفداران طب ســنتی و طرفداران طب 
مدرن در کشــور گسترش پیدا کرده است، برخی 
که طرفداران طب ســنتی هستند پزشکی مدرن و 
علم مدرن را نادیده می گیرند و برعکس، طرفداران 
پزشکی مدرن، طب سنتی را شبه علم می دانند. در 
متن پیش رو که گفتاری از مهدی گلشــنی استاد 
فلسفه علم و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
است که در آن به معیارهای شبه علم و بیان اهمیت 
طب ســنتی می پردازد و طب ســنتی را به عنوان 
مکمل پزشکی مدرن می خواند و دانشگاه ها را به 

نگاه کل نگر دعوت می کند:
امروزه در محیط ما، توســط عده ای طب ســنتی 
مطرح است و توســط عده دیگر به آن حمالتی 
صورت می گیرد و مغالطاتــی درباره آن صورت 
می گیــرد. ایران در طب ســنتی نســبت به دیگر 
کشــورها جایگاه واالتری دارد تــا جایی که اگر 
نامش راهم طب ایرانی بگذاریم اشــکالی ندارد. 
مهمترین طبیبان ســنتی که در دنیا مطرح هستند، 
ایرانی بوده اند. مغالطاتی که در مورد طب ســنتی 
صورت می گیرد به علت زمینه فکری اســت که 
در این صد ســال گذشــته در جهان اسالم و در 
جهان غرب بوده اســت، جهان غرب حداقل در 
میان سرآمدان علم، این زمینه های فکری را قدری 
اصالح کرده است، ولی ایران از این لحاظ قدری 
عقب افتاده اســت، بنده می خواهم قدری درباره 
مغالطات و اشــتباهاتی که در طب سنتی در ایران 

وجود دارد، صحبت کنم.
صد ســال بعد از نیوتن و تقریباً از شروع قرن ١٨ 
یک مکتبی رایج شــد که اعتبار را برای اشــیایی 
که با حواس درک می شــود، قائــل بود و کم کم 
پوزیتیویسم در فضای علمی حاکم شد که معتقد 
بود هر چیزی از راه حواس کســب شــود اعتبار 
دارد. ایــن تلقی ها با ظهــور داروین، فروید، ماخ 
و... تقویت شد و این روند تا نیمه اول قرن بیستم 

حاکم بود.
نظریه کوانتوم نیز که حاکم شــد، همین دیدگاه را 
داشــت و به این امر کمک کرد، ولی در نیمه اول 
قرن بیســتم، پوپر مسأله ای را مطرح کرد و گفت: 
دانش بشری را به دو بخش علمی و غیرعلمی قابل 
تقسیم است، بنابراین آنچه ابطال پذیر بود را علمی 
می دانست و غیرعلمی را دو بخش قابل قبول مانند 
فلسفه و اخالق و یک غیرعلمی غیرقابل قبول که 

اسمش را شبه علمی گذاشت.
شــوربختانه هم اکنون در محیط ما همین الفاظ را 
تکــرار می کنند و درمحیط های فیزیک، زیســت 
شناسی و... مثاًل فلســفه را قبول ندارند و اخالق 
را اصاًل به عنوان اصل نمی گیرند و در صورتی که 
پوپر که این تقسیم بندی ها را کرد هم برای فلسفه 
و هم برای اخالق شــأن قائل بــود، اما امروزه در 
ایران بعضی از اشخاص حوزه های بسیار خاص را 

علم می دانند و مابقی را شبه علم می دانند.
یک پرسشــی با توجه به وضعیت کنونی جامعه 
امــروز ما پیــش می آید که معیار علمی و شــبه 
علمی بودن چیســت؟ آیا ادعای شبه علمی بودن 
طب ســنتی درست اســت؟ معنای طب اسالمی 
چه می تواند باشد؟ بنابراین می خواهم بگویم اوالً 
علم فارغ از مفروضات فوق علمی که اســمش را 
مفروضات متافیزیکی می گذارم نیســت؛ در نیمه 
دوم قرن بیســتم یعنی بعــد از جنگ جهانی دوم 
هم تحولی در فلســفه پیدا شــد و فالسفه علم 
ظهور کردند و هم در دانشــمندان فیزیک و غیره 
تحولی شد، گفتند اوالً نتیجه ای که فالسفه علم به 
آن رســیدند این بود که مجموعه ای از آزمایش ها 
هیچگاه نظریه ای را قطعی نمی کند، یعنی ما ممکن 
است پنجاه آزمایش داشــته باشیم که بیاییم یک 
نظریه بســازیم که این پنجاه آزمایش را توضیح 

دهد، اما این نظریه قطعی نیست.
حرف فالسفه علم که اینشتین آن را پنجاه سال قبل 

گفته بود این است که ما هیچ گاه یک نظریه ای را 
قطعی نمی دانیم. آخر قرن بیســتم »فایمن« هم که 
یکی از فیزیکدانان این دوره بود گفت، آنچه امروز 
قطعی است، شاید صد سال بعد دیگر قطعی نباشد، 
البته روز به روز دانش ما از طبیعت غنی تر می شود.
در اواخر قرن بیســتم و در ١٠ سال گذشته تحول 
مهمی رخ داده است که شوربختانه به محیط های 
علمی ما شوربختانه منعکس نشده است و آن اینکه 
به آنچه انیشتین اول قرن بیستم گفته بود، رسیدند، 
اینکه فلسفه نقش مهمی در علم ایفا می کند. به این 
معنا که شــما هیچ نظریه ای ندارید که این فارغ از 
مفروضات فوق علمی باشد یعنی مفروضاتی داشته 
باشد که از خود علم نگرفتند ما وقتی کار فیزیکی 
و زیست شناسی می کنیم، فرض می کنیم طبیعت را 
می توان شــناخت و به زبان ریاضی توضیح داد و 
اینها از مفروضات فوق علمی هستند و این معلوم 
شــد هیچ علمی فــارغ از مفروضات فوق علمی 

نیست.
طوری صحبت می کنند انگار همه چیز را می دانند 
یک دیدگاه جزئی نگر دارند و این چیزی اســت 
که هایزنبرگ از بزرگترین فیزیکدانان قرن بیستم 
درباره آن هشــدار داد و گفت: جهان را با عینک 
تخصــص خودتان نبینید، جهان خیلی وســیع تر 
از آن اســت که تخصص شما می گوید ولی اینها 
متوجه نشدند. در علم حرف قطعی نمی توان زد، 

مفروضات غیرعلمی می آید و چیزهای دیگر.
حاال این ادعاهایی که می شود به خاطر عدم توجه 
بــه نکاتی که گفتم جوابش چیســت. مثل اینکه 
می گویند چرا به جای علم روز دنبال فلســفه ابن 
سینا هســتیم، خیلی متأســفم کارهای خوبی که 
درباره فلسفه ابن سینا و پزشکی در خارج از کشور 
انجام شــده است که در داخل کشور انعکاسی که 
باید داشته باشد، نداشته است، می گویند علم و دین 
هر کــدام راه خود را می روند کاری به هم ندارند 
این هم به علت اینکه متوجه نیســتند مفروضات 
فوق علمی چه نقشــی در علم بازی می کند این 
امر به این خاطر است که حرفهای سرآمدان علم، 
)نه اکثریت علما( به گوششــان نرسیده است. در 
دانشکده فیزیک، دانشجو پرسشی می پرسد به او 

می گویند پرسش های فلسفی نپرسید؟!
بنده زمانی که در دهه شــصت در دانشگاه برکلی 
فیزیک می خواندم، نمی شد پرسش های فراعلمی 

را پرسید ولی االن این مسائل کاماًل جاافتاده است 
و می گویند یکی از پرسش های شأن این است چرا 
با پزشکی مترقی روز به سراغ طب سنتی می رویم، 
برای جواب شأن می گویم که بروند ببینند سازمان 
بهداشت جهانی در این زمینه چه چیزهایی منتشر 
کرده است، در سال ٢٠١٩ یک کتاب قطور منتشر 
شده که اظهار تأسف می کند، چرا این طب سنتی 
و اثراتش و کارایی وسیعی که می تواند داشته باشد 
نادیده گرفته شــده است، طب سنتی یک دید کل 
نگر به انسان و محیط داشت و طب جدید یک دید 
میکروســکوپی دارد برخی علم را با پارادایم های 
کوهن در نظر می گیرند یعنی فلسفه علم را اصاًل 
نمی دانند و طب ســنتی را رد می کنند در صورتی 
که خــود کوهن در آخر عمرش گفت، وقت یک 
فیزیکدان درجه اولی مانند دایسون به او گفت این 
چه مزخرفاتی است که می گویی، گفت: من خودم 
کوهنی نیستم، همین به تازگی بر ضد طب سنتی 
که می خواستند حرف بزنند، همین حرفهای کوهن 

را زدند.
می گویند علم در تمدن اســالمی صرفاً دنباله رو 
فلسفه یونانی بود و هیچ نوآوری ای نداشت؛ این 
حرف اصاًل درست نیست، خیلی از چیزهایی که 
ابن سینا گفت را یونانی ها نگفتند، بیایند چیزهایی 
که دانشمندان غرب راجع به مسلمانان می گویند 
را بشــنوند، ببینند که »ســارتون« راجع به سهم 
دانشــمندان جهان اسالم از جمله در پزشکی چه 
می گوید؟! می گویند علم در تمدن اســالمی زیر 
یک چتر فلســفی بــود ولی علم مــدرن فارغ از 
فلسفه است. اینها خبر ندارند در دانشکده های مهم 
فیزیک غرب چه اتفاقاتی رخ داده است، کمبریج 
و آکسفورد با هم ائتالفی از فیزیکدان و فیلسوف 
کشــیش، فلسفه و غیره تشــکیل داده اند و روی 

مهمترین مسائل اتمی و خلقت بحث می کنند.
واژه شــبه علم را »پتیت« برای کیمیا راه انداخت، 
او می خواست کیمیا را شــبه علم بنامد، اما رواج 
ایــن لفظ با پوپر در نیمه اول قرن بیســتم بود، از 
نیمه دوم دهه ۶٠ به بعد مکاتب مختلف آمدند و 
بحث های زیادی راجع به علم و شبه علم کردند. 
جمع بندی که انجمن فالسفه علم درباره شبه علم 
کردند این است که نمی توانند یک مرز قاطع بین 
علم و شــبه علم بیان کنند، یعنــی مرزش مه آلود 
است و معیارهای تشخیص علم و شبه علم را بلید 

یک مقدار معیارهایشان را معین کردند که هرچه 
بیشتر این معیارها رعایت شــود اطمینان پذیری 
آن علم بیشتر است، مثاًل یکی از این شخصیت ها 
»تاوریس« است که کتاب علم و شبه علم در حوزه 
روانشناســی بالینی دارد، چند معیار را می گوید و 
اعالم می کند هرچه علمی تعداد بیشــتری از این 
معیارها را رعایــت کرده باشــد، درجه اطمینان 

پذیری اش بیشتر است.
مثاًل می گوید شبه علم حاوی فرض های عجیب و 
غریب اســت که آن را از ابطال حفظ می کند، علم 
دارای خاصیت خوداصالحی اســت اما شبه علم 
تغییرناپذیر است. علم به دلیل عدم وجود داوری 
دقیق در مورد شبه علم. تمرکز شبه علم بیشتر روی 
تاییدات است، نه خطاها و نقدها. شبه علم بیشتر 
دنبال شک گرایی روی نظریه های دیگر است. شبه 
علم بر شواهد استثنایی اصرار دارد تا شواهد قابل 
تکرار. علم دارای شرایطی برای اعتبار است ولی 
طرفدار شبه علم همواره آن را صادق می داند، مثاًل 
مارکس پیش بینی کرد مارکسیسم در متمدن ترین 
کشــور جهان مانند آلمان رواج یابد ولی این طور 
نشــد و خالف پیش بینی اش ظاهر شد. بنابراین 
ادعا می کنند شــبه علم ادعــا دارد آنچه توصیف 
می کند کل نگرانه اســت در صورتی که درســت 
نیست، شبه علم اگر طب سنتی را خیر، کل نگری 
دارد ولی جهات دیگری هم دارد که راجع به آنها 

نیز صحبت خواهم کرد.
معیار بودن علمی و شبه علمی چیست؟

»الدن« کــه یک فیلســوف علم اســت می گوید: 
اجماعی بین فالســفه علم در مورد وجود معیار 
قاطع برای تمایز علم و یا شبه علم وجود ندارد، اما 
همه دانشها از لحاظ اطمینان پذیری در یک سطح 
نیستند، عواملی مانند نظیر میزان تأییدپذیری تجربی 
و ابطال پذیری تجربی و نوآوری و حاصلخیزی و 
فهم پذیری که هرچه اینها بیشــتر باشند اطمینان 

پذیری یک علم بیشتر است.
حاال با بیان این مقدمه به سراغ طب سنتی می آیم، 
ایــن طب یک بعد نظری و یــک بعد عملی دارد 
و اینکه در بعد عملــی کاماًل موفق بوده و من در 
ایــن باره هیچ تردیدی نداریم. داروهایی که دادند 
واقعاً مؤثر بوده است و من یادم نمی رود پروفسور 
عبدالسالم وقتی در آبان سال ۶٧ وقتی آمده بودند 
دکترای فیزیک را در دانشگاه شریف افتتاح کنند 

از من خصوصی پرســیدند که یک حکیم به من 
معرفی کن، پزشکان برجسته ایتالیا و انگلستان در 
اختیارشــان بود، چون شش ماه از سال در ایتالیا و 
شــش ماه در لندن بود. آن شخصیت برنده جایزه 
نوبل به من گفتند یک حکیم معرفی کن، یعنی یک 
حکیم حاذق سنتی معرفی کن، ولی نکته این است 
مگر مکانیک انیشتینی و فیزیک کوانتوم که آمد اینها 
مکانیک کوانتوم را کنار گذاشتند؛ در سطح کالن و 
مکروسکوپی ما مکانیک نیوتنی را به کار می بریم، 
هم پزشــک هم مهندس و هم فیزیکدان در سطح 
معمولی، فیزیک نیوتنی را به کار می برد وقتی سراغ 
میکروسکوپی می آیند و فیزیک کوانتوم و غیره را 
به کار می برند، آنگاه می گویند منتقدان طب سنتی 
می گویند ما اصاًل طب سنتی و مسائلی مانند مزاج 

را نمی فهمیم.
کوانتوم نظریه معروفی است که در حوزه های بی 
شــماری به کار می رود، هیچ موردی نیســت که 
این نظریه را رد کند، ولــی فیزیکدانان طراز اول 
همگی شــأن ادعا کردند که این به هیچ وجه قابل 
فهم نیست، ولی چون همه چیز را توجیه می کند 
قبولش کردنــد ولی چون جهات فلســفی برای 
انیشتین مهم بود قبول نکرد. االن برخی فیزیکدانان 
می گویند این تئوری که اصاًل نمی فهمیم چیست، 
ولی موفق است را باید کنار بگذاریم و دنبال یک 
نظریــه انقالبی برویم، اگر شــما دالیل مزاجها را 

نمی فهمید مشکل طب سنتی نیست.
اوالً درباره طب ســنتی من پیشــنهادم این است 
که دو کار انجام دهید: اگر طب ســنتی می گوید 
فالن گیاه برای فالن بیماری خوب اســت چرا آن 
را تحلیل شــیمیایی نمی کند ببینید این جوشنده 
چرا اثــر دارد؟ درباره بعد نظــری اش هم بیایید 
ببینید در بعد مکروســکوپی تمایز بین مزاج ها را 
دلیلش را می توانیــد درک کنید و یا خیر؟ اگر بنا 
بود به فهم باشد، دارم می گویم فیزیک کوانتوم را 
کســی نمی فهمد، »فاینمن« درباره فیزیک کوانتوم 
می گوید: ســیاه ترین جعبه ســیاه است، ولی چرا 
آن را کنار نگذاشــتند؟!؛ چون همه پرســش های 
علمی را جواب می دهد، ولی انیشــتین می گفت 
ما می خواهیــم جهان را بفهمیــم و فقط جواب 
پرسش های تجربی را نمی خواهیم بفهمیم، بنابراین 
این نکات واقعاً مطرح بوده است. باید از افراط ها و 
تفریط ها خودداری کرد و باید دید در سطح جهان 

چه می گذرد، طب چینی هم اکنون کلی در جهان 
طرفدار دارد.

بنده در سال ١٩٨٨ در چین بودم برای شرکت در 
سومین اجالس آکادمی جهان سوم، رییس آکادمی 
علوم پزشکی چین را با ویلچر از بیمارستان برای 
سخنرانی آوردند. یکی از نکات مهم سخنرانی اش 
این بود که باید از طب سنتی و مدرن با هم استفاده 
کنیم. رییس دانشــگاه هنگ کنگ می گوید طب 
سنتی چینی و پزشکی غربی دیدگاه های مختلفی 
دارند وقتی با موفقیت ترکیب شوند منفعت زیادی 
برای بیماران خواهند داشت. به عنوان مثال بسیاری 
از دانشــگاه های غرب و از جملــه آمریکا مراکز 
طب کل نگر ایجاد کردند، که دانشگاه هاپکینز هم 
چنین مرکزی را تأسیس کردند؛ چنین مراکزی در 
دانشگاه استنفورد و دانشگاه ییل نیز تأسیس شده 
اند، شــما به عنوان پزشک، فیزیکدان و غیره چه 
می دانید که طب سنتی و مکمل را کنار می گذارید. 
امروزه ٧۵ کشور دارای مرکز تحقیقات طب سنتی 
و مکمل هستند و در ١٧٠ کشــور مورد استفاده 

بالینی قرار می گیرد.
امروزه ١٣٠ مجله در باره طب سنتی وجود دارد و 
در سال ١٩۵٠ در آمریکا ٩٨ درصد پزشکان از طب 
مکمل استفاده کرده و یا بیماران شأن را به استفاده 
از این طب ترغیب کرده اند. ٧٠ درصد کلینیک ها 
در آلمان از طب سوزنی استفاده می کنند و در سال 
٢٠٠۶ در چیــن حدود ٢٠٠میلیــون نفر بیمار به 
صورت سرپایی و ٧ میلیون به صورت بستری از 
طب سنتی استفاده کردند، به طور خالصه می توان 
گفت برخی عالمان ما می گویند علم، علم اســت 
و به چیز دیگری وابســته نیست و می گویند فالن 
حوزه از علم بشــری، شــبه علم است و نه علم، 
می گویند علم دینی معنا ندارد و فلســفه در علم 
نقشی ندارد و اینها همه ناشی از آن است که نسیم 
تحوالت گذشته غرب به گوششان نرسیده و اگر 
رسیده بود این طور با قاطعیت صحبت نمی کردند 
اما ذهن شــأن هنوز پوزیتیویستی کار می کند. به 
طور خاص اوالً معیار دقیقی به عنوان آنچه علم و 
شبه علم خوانده نمی شود، وجود ندارد و بنده طب 
سنتی را شبه علم نمی دانم. عیناً با نظریه کوانتوم 
که مورد قبول همه فیزیکدانان اســت و خودش 
هم قابل فهم نیست، ولی در همه زمینه ها جواب 
می دهد االن زمانش رسیده که دانشگاه های ما یک 
دیدگاه کل نگر پیداکنند و حوزه های بین رشته ای 

راه بیفتند.
طب اســالمی که می گویند اینجا دو نکته مطرح 
می شــود ما صریحاً در اســالم و چه در قرآن و 
احادیث محکم یک مقداری اشــارات طبی داریم 
ولی اسالم نیامده که دائرة المعارف پزشکی بدهد 
و گفته اند خودمان به طبیعت برویم و کاوش کنیم. 
در قرآن آمده اســت: کار تجربی و نظریه پردازی 
کنید تا ببینیــد خداوند در طبیعت چه خلق کرده 
است؟ کشــف کردن را به عهده ما گذاشته است 
ولــی دین و مخصوصاً دین اســالم و یکســری 
اشارات مهم در معرفت و هستی شناسی دارد اینکه 
تمام موجودات جهان را نمی توانیم با حواس مان 
کشــف کنیم اینکه فقط جهان مادی نیست و غیر 
مادی هم است، این اصول که از ادیان می آیند اینها 
باید در نظریه پردازی رعایت شوند. شما در نظریه 
پردازی یکسری اطالعات را جمع می کنید و بعد 
می خواهید تعمیم دهید و یکســری مفروضات را 

داخل کار می آورید.
طب اســالمی آن اســت که مفروضات عامش با 
جهان بینی دینی ســازگار است، ولی اینکه امکان 
همه چیز را از آن انتظار داشته باشیم خالف است. 
از ما خواستند در مخلوقات جهان تدبر کنیم آنگاه 
به عظمتش پی می بریم، منظور دین، حیرت است. 
قرآن کریم می فرماید عسل شفاست؛ چرا در این 
باره تحقیق نمی کنیــد. بنده معتقدم در مورد طب 
ســنتی هم نباید زیاده روی کرد شأن هر چیزی را 
باید دانســت و کار علمی را باید به روش علمی 
انجــام داد و مفروضات را نیز بــه دقت در نظر 

گرفت.

# در خانه بمانیمشیوع کرونا به شدت جدی است
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* اللهیار واقعیتی از اتفاقات گذشــته و حال 
طبیعت کوهســتانی ایران اســت که می توان 
مصداق آن را در تمام نواحی کوهستانی ایران 
دید؛ اولین جرقه نگارش این کتاب چگونه در 

ذهن شما زده شد؟ 
جرقه کتاب »اللهیار« در سال ۱۳۹۴ در ذهنم زده 
شــد. وقتی که در آن سالها احیای ۸۵ هزار هکتار 
مراتع بیابانی را در استان خراسان شمالی به پایان 
رسانده بودیم. احیای مراتع تخریب شده و بیابانی 
و نیز تثبیت شــن های روان که از سال ۸۲شروع 

شده و تا سال۹۰ادامه داشت.
وقتی شکنندگی اکوسیستم بیابانی را در این مناطق 
می دیدم؛ تصمیم بر آن شــد تا با مشارکت مردم 
محلی و نیز روش های علمی آنجا را احیا کنیم و 
در طول سالها  و ارتباط  با مردم بومی ومحلی از 
آنها برای حفظ و احیای این منطقه بیابانی کمک 

گرفته و آنجا را تبدیل به مراتع کنیم. 
در کتاب الهیار بیــن آنچه که در حال روی دادن 
در کوهستان است و ارزش های کوهستان و نحوه 
احیای آن ارتباط معناداری برقرار شده است. سعی 
کرده ام تجربیات سی سال خدمت در استان های 
مختلف را در این کتاب به تصویر بکشم که در آن 
عالوه بر حفظ و احیای اکوسیســتم و کوهستان؛ 
مســائل اجتماعی و فرهنگی آن نیز مورد توجه 
قرار گرفته است و نوشته های آن کامال منطبق با  

واقعیت های مراتع کوهستانی ایران است.
* »اللهیار«شــخصیت اصلی داســتان کتاب 
کیست؟ به نظر می رسد این شخصیت از یک 
نمونه واقعی الهام گرفته شده باشد درباره این 
شــخصیت و پرورش آن در ذهن خود  بیشتر 

توضیح دهید؟
شــخصیت »اللهیار« از زمانی در ذهن من شکل 
گرفت که احیای ۸۵ هزار هکتار مراتع بیابانی در 
استان خراسان شمالی شروع شده بود. در آن زمان 
بیشــتر روستاییان دام ها را فروخته و به شهر رفته 
بودند و۱۵ روســتا نیز در معرض خطر فرسایش 
خاک و شن های روان قرار داشت. در این منطقه 
شــخصی به نام »اللهیار« بود که مردی ۷۰ ساله و 
دامدار بود. شوربختانه خیلی از مردم بومی ومحلی 
ایران آموزش درست استفاده از مراتع را ندارند و 
این پیرمرد  نیز اگر چه جزو آن مردم نا آشــنا به 
مرتعداری بود اما به عنوان نماینده دامداران در آن 
مناطق بیابانی ازما دولتی ها درخواست کمک کرد 
تــا آنها را در حفظ مراتع یاری کنیم. شــخصیت 

و نوع رفتار وی و درخواســت هایش همیشه در 
ذهن من بود الهام بخش من برای نوشتن داستان 
بود. »اللهیار« داســتان ما البته نه یک پیرمرد بلکه 
در قالب شخصیت یک نوجوان دانش آموز است 
که  تالش وی در احیای کوهســتان از حفظ یک 
النه کبک در مراتع دست نخورده پدری اش آغاز 

می شود.
چند ســالی که در منطقه بودم شــاهد آموزش و 
مشــارکت مردم در احیای مراتع تخریب شــده 
بودم . اگر چه اهالی از جمله »اللهیار« دیر متوجه 
موضوع شدند اما در نهایت به اهمیت حفظ مراتع 
پی برده و فهمیدند که هدف ما هدف درستی بوده 

است.
* در داستان اللهیار چند وجه از کوهستان مورد 
بررسی قرار گرفته اســت و در راستای حفظ 
مراتع با روشــهای علمی و اصولی، سه محور 
تاثیرگذار مردم محلی، دولتی ها به لفظ کتاب و 
نیز معلم و»سنجر بیک« به عنوان نماینده بخش 
تحصیل کرده و آگاه جامعه تاکید شده است؛ 

دوست داشتم اشاره ای به آنها  داشته باشید؟
تلفیق ارزشــهای کوهستان؛ نحوه مشارکت مردم 
محلی و در نهایت نحوه درآمد از کوهســتان سه 
موضوع مهمی اســت که در داستان مورد بررسی 

قرار گرفته است.
آقا معلم و»سنجر بیک« در کنار »اللهیار« نوجوان 
به عنوان افراد آگاه روســتا در جهت حفظ مراتع 
و تشــویق مردم به این امر گام بر می دارند چرا 
که تاثیرگذاری بر روی روستاییان و مردم محلی 
تنها راه احیای کوهستان است. مردم بومی بر روی 
اکوسیستم های محلی بسیار تاثیرگذار هستند و در 
قدم اول باید در مردم محلی نســبت به دولتی ها 
اعتماد ایجاد کرد چرا که مردم به عملکرد دولتی 
ها در حفظ و نگهداری اکوسیستم های کوهستانی 

توجه دارند.
بنابراین استفاده از تجربیات افراد محلی و اعتماد 
به آنها بسیار بســیار مهم تر از ساعت ها کالس 
آموزشی و نوشتن مقاالت و غیره است. مهمترین 
مســئله دیگر این اســت کــه االن وضعیت در 
روســتاهای کوهستانی ایران بسیار بد است چون 
شــوربختانه تنوع و تراکم گیاهــی مراتع و منابع 
طبیعی در این روســتاها به عنوان منابع درامد زا 

از بین رفته است.
* مناطق کوهستانی ایران با چرای نادرست و 
غیر اصولی و نیز شخم زدن و کشت و کارهای 

غیر متعارف در حال نابودی است چگونه می 
توان جلوی این تخریب همه جانبه را گرفت؟

شــوربختانه مراتع کوهســتانی میلیون ها ساله را 
تبدیل به جایگاه گیاهان یکســاله مانند عدس و 
گندم و جوکرده اند گیاهانی که خاستگاه طبیعی 
آنها آن مراتع نیستند. کشــت گیاهان مضر مانند 
عدس و غیره نیز که در این مراتع شاهد آن هستیم 
یک کار بیهوده و مضر است چرا که بعد از جمع 
آوری ایــن محصوالت اگــر از آن کوههاعکس 
بگیرید انســان حس می کند در بخشی از آفریقا 
ایستاده اســت.در ابتدا باید از کاشت گیاهان غیر 

بومی جلوگیری کرد.
اولین کار در این راســتا کمک های بالعوض به 
روســتاییان اســت دامدارانی که تمایل دارند در 
مناطق کوهستانی کشت و کار کنند و یا دام های 
خــود را به چرا ببرند باید پول هزینه خوراک دام 
آنها را که مانع از ورود دام به کوهســتان است را 
به آنها داد. به این ترتیب به مراتع فرصت گلدهی، 
بــذر دهی و افزایش گیاهان داده خواهد شــد و 
مراتع از بین نخواهد رفت که در نهایت مراتع چند 
میلیون ســاله به احیا خواهند شد.هر چند ممکن 
است روستاییان و بومی ها با این روش مخالفت 

کنند اما باید این قدم مهم را برداشت.
* مــی خواهم ادامه صحبــت راجع به مراتع  
استان زنجان باشــد آیا »اللهیار« داستان را می 
شود در مراتع کوهستانی زنجان هم شاهد بود؟ 
بله این داســتان را می توان در جای جای مناطق 
کوهستانی ایران از جمله زنجان شاهد بود. طبیعت 
دوســتان و عالقمندانی که »الهیــار« را بخوانند 
کامال این حس در آنها ایجاد خواهد شــد که در 
هر نقطه از ایران از جمله زنجان شــاهد اتفاقات  

داستان»اللهیار« هستیم.
اســتان زنجان کوهســتان های زیــادی دارد که 
شوربختانه پوشش گیاهی ان نیز به علل مختلفی در 
حال نابودی است که البته  بسیار جای خوشبختی 
اســت که بگویم زنجان به طور متوسط  ۳۴۰ تا   
۳۵۰میلیمتر بارش ساالنه دارد و در خیلی از مناطق 
کوهســتانی آن نیز برف و باران به وفور می بارد 
بنابراین این مناطق کوهستانی مانند کوهستان های 
شرق ایران نیست که خشن باشد و در آنجا باران 
نبارد و یا مانند مراتع نامرغوب نیست بلکه اینجا 
بهترین مراتع را از لحاظ تراکم گیاهی دارد که در 

ایران بی نظیر است. 
* با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص استان 

زنجان، مناطق کوهستانی این منطقه را چگونه 
ارزیابی می کنید؟  تا چه اندازه مراتع کوهستانی 

و ذخایر آب آن حفظ شده است؟
خوشــبختانه احیای مناطق کوهستانی زنجان با 
اینهمه نزوالت که  متوسط آن ۳۴۰ الی ۳۵۰ میلی 
لیتر در ســال است نســبت به جاهایی که بارش 
ســالیانه آن ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر است بسیار بسیار 
آسان تر اســت و این یک شــانس بزرگ برای 
زنجان اســت. کوهستان های ایران در جاهای کم 
آب بــه دلیل تخریب مراتع در باال دســت نیز از 
دســت می روند.چرا که پوشش گیاهی مراتع در 
عیــن حال که مراتع ۹۰ درصد بارش ها را ذخیره 
می کنند جلوی ســیالب را نیــز گرفته و مانع از 
سیل می شــوند این موضوع را می توان از وجود 
رودخانه ها و چشمه های پرآب در پایین دست 
کوهســتان ها که مراتع آن هنوز حفظ شده است 
حس کرد در حالی که اگر در باالدســت مراتع از 
بین بروند در پایین دست نیز چشمه ها و رودخانه 
ها خواهند خشکید. برای مثال در زنجان می توان 
به منطقه چشمه شاه بالغی سلطانیه اشاره کرد که 
همیشه پر از آب اســت و دلیل آن وجود منطقه 
کوهستانی باالدســت است که به دلیل صخره ای 
بودن قابل شــخم نبوده و بنابراین دست نخورده 

باقی مانده است.
* در کتاب اللهیار و از زبان »ســنجربیک« به 
عنوان شــخصیت تحصیل کرده که از طریق 
فضای مجازی با کل دنیا در ارتباط است برای 
اولین بار کلمه »اقتصاد ســبز« را می شــنویم 
درباره این نوع اقتصــاد صحبت کنید آیا این 
برنامه که سالهاســت در کشورهای غربی در 
حال اجراست برای ما کشور ما نیز عملی است 

یا رویایی بیش نیست؟
»اقتصاد ســبز«که امروز در دنیا بر سر زبانها افتاده 
است، اقتصاد بدون آلودگی آب و خاک و هوا را 
می گویند که دولتی هــای ما از آن بی خبر بوده و 
تنها در سمینارهای آن شرکت می-کنند در حالیکه 
دنیا ســالیان سال اســت که در روی اقتصاد سبز 
کار می کند. منشــا این اقتصاد در طبیعت بوده و 
عشایر صدها سال است که از آن استفاده می کنند. 
منبع اقتصاد ســبز در دنیا در همین آب وخاک و 
کوه کشــور است که خیلی کشورها اصال ندارند. 
دامداری و اســتفاده هــزاران راس دام در فصل 
تابســتان از علف های متنوع  کــوه تا زنبورداری 
و جمــع آوری و فروش  گیاهان دارویی گرفته تا 

محصوالت باغی کوه بدون ســم و کود شیمیایی 
و نیز محصوالت دامی وگوشــتی دام های عشایر 
بدون یــک ذره افزودنی طرفــداران زیادی آنهم 
با قیمت های گزافی دارنــد واین همه اقتصاد به 
رایگان از کوه به دســت می آید؛ حتی چادر ضد 
زلزله عشــایر هم که از طلوع خورشید تا غروب 
آن فقط از نور خورشــید برای روشنایی استفاده 

می کنند، در نوع خود بی نظیر است.
در این نوع اقتصاد با  درآمد زایی بیشتر تولید زباله 
کم شده و در کنار آب کمتر مصرف شده فرسایش 
خاک نیز نخواهد بود. شوربختانه اقتصاد سبزی که 
از گردشگری گرفته تا مرتعداری و زنبورداری را 

در خود دارد هنوز در ایران شناخته شده نیست.
* دولــت چه قدم هایی می تواند در راســتای 
اقتصاد ســبز و توســعه آن در بین روستاییان 

بخصوص ساکنان مناطق کوهستانی بردارد؟
اولین قدم نقش تهیه نقشه آمایش سرزمین است 
به این معنا که هر نقطــه برای چه موضوعی می 
تواند کاربرد داشــته باشــد. اگرچه سالیان سال 
اســت در ایران بر روی آمایش سرزمین کار شده 
اما شــوربختانه هیچ وقت عملی و اجرایی نشده 
اســت و نتیجه آن تخریب روزافزون مراتع است 

که شاهد آن هستیم.
دومیــن قدم این اســت که دولتی ها بــا در نظر 
گرفتن»اقتصاد ســبز« فعالیت هایی را که منطبق 
با آمایش ســرزمین نبوده وباعث تخریب محیط 
کوهستان اســت را متوقف کنند.چرا که هدف از 
توســعه و اقتصاد آسایش و آرامش انسان هاست 
و نباید با روشهای نادرست آب و خاک و هوا را 

از دست  دهیم.
اســتان زنجان به عنوان گذرگاه بســیار می تواند 
بر روی اقتصاد ســبز ســرمایه گــذاری کرده و 
درآمدزایی ایجاد کند و با گردشگری و بوم گردی 
به راحتــی می توان بدون ایجاد آلودگی کســب 
درآمد کرد. موضوع دیگــر تقویت مرتعداری و 
زنبورداری در اســتان اســت تا بدون آلودگی و 
هزینه باال محصوالت ارگانیک تولید کرده  و برای 

روستاییان درآمد زایی باالیی ایجاد کرد.
* در پایــان باز هم به محتــوای کتاب بر می 
گردم؛ »اللهیار« به غیر از آنکه یک رمان ســاده 
باشد تجربیات چندین ساله نویسنده آن است 
که به زبان داســتان بیان می شود، به نظر شما 
این کتاب تا چه اندازه می تواند ساکنان مناطق 
کوهستانی ایران را آگاه کرده و آنان را در حفظ 

طبیعت سهیم کند؟ 
نابودی طبیعت مســاوی نابودی اقتصاد است و 
نابودی اقتصاد برابر با نابودی منابع طبیعی خواهد 
بود. همه باید برای حفظ طبیعت ایران دســت به 
دســت هم دهیم. خیلی ها تصور می کنند مردم 
عادی و محلی عامل نابودی طبیعت هســتند در 
حالی که اینگونه نیست چراکه اگر آموزش درست 
و نظارت کافی نباشــد مردم محلی ناخودآگاه و 
بــرای آنکه بتواننــد نیازهای اقتصــادی خود را 
برطرف کنند دســت به تخریب طبیعت خواهد 
زد؛ در حالی که بر عکس اگر روســتاییان تامین 
باشــند خود آنها اولین کسانی هستند که مانع از 
نابودی طبیعت خواهند شد.  بنابراین مردم بومی 
و محلی نقش بســیار مهمی در حفظ و نگهداری 

مراتع دارند.
در مرحله بعد الزم است سازمان های مسوول که 
االن چند شاخه شده و هر کدام به عنوان مسوول 
آب و خــاک و جنگل هســتند تحت عنوان یک 
سازمان مشترک دارای تصمیمات مشترکی باشند. 
این ســازمان ها بایــد در کنار هــم برنامه ریزی 

مشترک داشته و جوابگو باشند. 
* و سخن پایانی؟!

امروزه در همه اکوسیســتم های کوهستانی ایران 
شــاهد تخریب منابع طبیعی و مراتع  هستیم که 
جزو ذخایر با ارزش هستند در حالی که به راحتی 
می شــود آنها را احیا کرد. تصمیم بزرگ احیای 
اکوسیستم های کوهستانی ایران در قالب داستانی 
با عنوان »اللهیار« به رشــته تحریــر در آوردم که 
امیدوارم بتوانم آن را در قالب فیلمنامه درآورده و 
به صورت فیلم نمایش داده شود تا به این ترتیب 
نحوه احیای اکوسیســتم ها و نیز نحوه مشارکت 
مــردم و دولتی ها در ایــن کار بزرگ جمعی به 

تصویر کشیده شود.
دولت باید بــا آموزش مداوم روســتاییان و نیز 
حمایت مداوم آنها تصمیم جدی خود را در عمل 
نیز نشان دهد. تشکل های غیردولتی نیز با افزایش 
ظرفیت های انسانی و توانمندی باید این حرکت 
را شــروع کنند. دولتی هــا در کنار آنها با  کمک 
های بالعــوض و چند وجه فرهنگی اقتصادی و 
آموزشی به روستاییان آنها را توانمند خواهد کرد 
تا خود آنها  در راســتای ایجاد »اقتصاد سبز« در 
روستاها قدم برداشته و از سرمایه گذاری هایی که 
منجر به اقتصاد سبز در روستاها می شود حمایت 

کند.

اللهیار؛ واقعیتی از اتفاقات گذشته و حال طبیعت کوهستانی ایران
 گفتگو با حسین آب ساالن؛ فرنشین محیط زیست استان زنجان

 مناطق کوهستانی زنجان؛ بهشت بی نظیر کوهستانهای ایران

داستان »اللهیار« واقعیتی است از اتفاقات 
گذشــته و حــال و طبیعت کوهســتانی ایران 
کــه اکنون شــاهد نابــودی آن  هســتیم. روند 
نابــودی طبیعــت کوهســتانهای ایــران منجر 
بــه نابــودی فرهنــگ و اقتصــاد و در نهایــت 
مهاجرت روســتاییان ساکن در آن به شهرها 
شده ک درداستان»اللهیار«به خوبی روایت 
مــی شــود. ایــن داســتان بــا تکیه بر مســایل 
اجتماعــی، رونــد بازســازی طبیعــت تخریب 

شــده کوهســتانی را بــا محوریــت مشــارکت 
مــردم بومــی  بــه نوشــتار در آورده اســت. در 
ایــن نوشــته ســعی شــده اســت تــا برخــاف 
نظــر بســیاری از تصمیم¬گیــران کــه نابودی 
اکوسیســتم¬های طبیعی ایــران را از نابودی 
مراتــع تــا خشــک شــدن چشــمه¬ها وخالی 
شدن روستاها را ناشی از خشکسالی و تغیر 
اقلیم می دانند؛ با نوشتاری متفاوت به چالش 
و نقــد بکشــاند. در ایــن داســتان همچنیــن 

بــر خــاف  راهکارهــای ارایــه شــده چندیــن 
ســال کــه بــرای بازســازی اکوسیســتم¬های 
تخریب شــده و یا  تامین اقتصاد و معیشت 
نتیجــه  بــه  و  داده¬انــد  انجــام  روســتاییان 
نرســیده¬اند، راهکاری¬های علمی و عملی 
بــرای نجــات اکوسیســتم¬های کوهســتانی 
و پایــداری معیشــت روســتاییان و جلوگیری 
از بحران¬هــای طبیعــی ارایــه می¬دهــد. در 
جهت واقعی¬تر کردن اتفاقات متن که البته 

از لحــاظ تخریــب اکوسیســتم کوهســتانی 
کامــا واقعیــت دارد ســعی شــده اســت بــا 
توصیــف محل¬ها ومکان¬هــا  و با نام بردن 
از چشــمه¬ها و کوههــا و اســامی واقعی که 
اکنــون وجود دارد، خواننــده را با خود به این 
مکانها برده و به نوعی یادآور خاطرات گذشته 
محل زندگی در اکوسیستم¬های کوهستانی 
باشد ودر نهایت این نوشتار راهکارهای احیا 
اکوسیســتم های تخریب شــده کوهســتان و 

ارزش¬های  فراوان کوهستان را در قالب یک 
نوشته داستانی بیان می کند.

»حســین آب ســاالن«  نویســنده کتــاب که 
در عین حال فرنشــین محیط زیست استان 
زنجــان نیــز هســت از کارشناســان ســازمان 
محیــط زیســت  بــا نزدیــک بــه ســی ســال 
خدمت می باشــد کــه در اســتانهای مختلف 
کشــور از جمله استان ، گلستان، خراسان و 
نیز در مناطق حفاظت شده و پارک های ملی 

در سمت مسوول منطقه و همچنین رییس 
اداره و معاون فرنشــین و در نهایت فرنشین  
فعالیت داشته است. وی با تاش در جهت 
حفظ طبیعت ایران و حیات وحش آن دارای 
مقاالت متعدد علمی در این زمینه است که 
بــه صــورت انفــرادی و یا مشــترک در مجات 

داخلی و خارجی چاپ شده است.
در این راستا با ایشان به گفتگو نشسته ایم 

که در ادامه می خوانید:

 گفتگو: صحرا رضایی
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موفقیت ۷۰ درصدِی 
واکسن کرونای آکسفورد

 »آســترازنکا« دیروز )دوشنبه( اعالم 
کرد واکسن کرونایی که به صورت مشترک با 
دانشگاه آکسفورد ساخته  است تا ۷۰ درصد در 

پیشگیری از بیماری مؤثر است.
به گزارش ایســنا، این آزمایشگاه توضیح داد 
که این نتایج موقت و اولیه آزمایش های بالینی 
است که در مقیاسی وسیع در انگلیس و برزیل 

انجام شده است.
آســترازنکا و آکسفورد دو شــیوه متفاوت از 
تزریق این واکسن را بررسی کردند. در شیوه 
اول نیم دوز واکســن و به دنبال آن یک دوز 
کامل با فاصله حداقل یک ماه روی داوطلبان 
امتحان شــد که ۹۰ درصد مؤثر بود. در شیوه 
دوم از دو دوز کامل با فاصله یک ماه استفاده 
شد که ۶۲ درصد تأثیر داشت. نتایج ترکیبی، 

میانگین اثربخشی ۷۰ درصد را نشان می دهد.
این واکســن نسبت به واکســن های فایزر-
بیون تــک و مدرنا که اثربخشــی آن ها از ۹۰ 
درصد بیشتر و به ۹۵ درصد نزدیک می شود، 
فعاًل اثربخشی کمتری دارد که دلیل آن احتماال 

مربوط به اعالم نتایج اولیه آزمایش ها است.
به گــزارش ایندیپندنت، هم اکنون واکســن 
مشترک شــرکت فایزر و بیون تک، باالترین 
میزان اثربخشی را در میان واکسن های مقابله 
با کرونا نشان داده  است و ۹۵ درصد افرادی که 
این واکسن را دریافت کرده اند، آمادگی ایمنی 
مناسبی برای مقابله با این ویروس پیدا کرده اند.

تالش شرکت های ایرانی 
برای ساخت واکسن های 

نسل جدید کرونا
 رییس کمیته علمی مقابله با کرونا اعالم 
کرده است؛ واکسن های نسل جدید معروف به 
MRNA گوی سبقت را ربوده اند و چند پله 
جلوتر از رقبا، تست های اولیه را طی می کنند. 
در این میان چند شرکت ایرانی نیز در تالش 

برای ساخت این واکسن ها هستند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، دنیا در تکاپوی ســاخت واکسن 
کرونا است، همه کشورها رقیب و همراه هم 
شــدند تا واکسن مورد تایید را هر چه زودتر 
به بازار برسانند و ســایه شوم این بیماری را 
از ســر مردم جهان کم کنند، اما موضوعی که 
نباید فراموش شود این است که هر کشوری 
برنده این مسابقه شود، حتما توان تولید حجم 
باالی این واکسن را که جوابگوی همه کشورها 

باشد، ندارد.
نکته دوم اینکه شرایط ایران در این میان کمی 
ســخت تر است. کشــوری که به دلیل اتخاذ 
برخی سیاســت ها در تحریم به سر می برد و 
احتمال فروش واکســن های تولیدی توسط 
برخی کشــورها به ایران تقریبا در حد صفر 
است، پس چاره ای نداریم جز اینکه از شنیدن 
اخبار خوب تولید یا کشف واکسن های مورد 
تایید در دنیا خوشحال شویم، اما خودمان هم به 

میدان بیاییم و برای تولید آن اقدام کنیم.
کاری که با یک وقفه ۲ تا ۳ ماهه از دنیا در ایران 
آغاز شــد و ظاهرا در حال حاضر ۶ شرکت 
به ســاخت این واکسن ها مشــغول هستند.  
واکســن هایی که هنوز به مرحله تست بالینی 
نرســیده اند. آن طور که رییس کمیته علمی 
مقابله با کرونا اعالم کرده است؛ واکسن های 
 MRNA نســل جدید که به واکســن های
معروف هســتند گــوی ســبقت را از دیگر 
رقبای خود ربوده اند و چند پله جلوتر از رقبا، 

تست های اولیه را طی می کنند.
فناوری واکسن های نسل جدید بر مبنای ایجاد 
یک RNA خبر رســان یا MRNA است 
که بدن را برای تولید اجزای واکسن تحریک 
می کند.  RNA های خبررسان، نسخه ای از 
دستورالعمل های ساخت پروتئین هستند که در 
DNA ژن ها رمزگذاری شده اند و ماشین آالت 
سلولی در بدن میزبان دریافت کننده واکسن، 
دســتورالعمل MRNA را برای ســاخت 

پروتئین موردنظر می خوانند.
انسانی  واکســن MRNA به ســلول های 
می گوید که کدام پروتئین های ویروســی را 
تولید کنند، سپس پروتئین ها سیستم ایمنی بدن 
را برای تولید آنتی بادی برای محافظت در برابر 

ویروس تحریک می کنند.
چند گام عقب تر، اما مصمم

ایران به فاصله ۲ تا ۳ ماه پس از شروع ساخت 
واکســن در دنیا به این حــوزه فناورانه ورود 
کرد، اما با کمک سرآمدان علمی و متخصصان 
داخلی توانست این عقب ماندگی را تا حدودی 
جبران کند و در این حوزه حرفی برای گفتن 
داشته باشد. امروز چندین واکسن ساز در کشور 
مشغول تحقیق بر روی ساخت واکسن کرونا 
هستند که به تدریج هر کدام با ورود به عرصه 
تولید، نیاز کشور را برآورده می کنند. هیچ راهی 
جز تولید داخلی وجود ندارد، چون هیچ کس 
در دنیا آن  قدر واکسن برای واکسینه همه مردم 
در دنیا نــدارد. به گفته مصطفی قانعی رییس 
کمیته علمی مقابله با کرونا گفته، هر شرکتی 
که بتواند تا اردیبهشت ۱۴۰۰ واکسن خود را 
به مرحله کارآزمایی بالینی برساند، برای تولید 
محصــول خود از مشــوق ها و حمایت های 

دولتی بهره مند می شود.

خبــر

هشدار وزارت بهداشت درمورد افزایش 
تولدهای تقویمی سزارینی

 معاون درمان وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی در ابالغی به 
معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی 
سراسر کشور، نســبت به افزایش انجام 
تولدهای تقویمی به روش ســزارین در 

چند سال گذشته هشدار داد.
به گزارش وبدا، قاسم جان بابایی در این 
ابالغیه افزایــش انجام تولدهای تقویمی 
به روش سزارین ی چند سال گذشته را 
برخالف برنامه ها و سیاست های اجرایی 
وزارت بهداشت در حوزه ترویج زایمان 
طبیعی و کاهش ســزارین هــای الکتیو 
دانســته و تاکید کرده است: دستکاری و 
یا تولد زودهنگام یا دیرتر از زمان اصلی، 
با تحمیــل هزینه اضافی بــه خانواده ها 
و سیســتم درمان، باعث ایجاد عوارض 
جســمانی و به خطر افتادن سالمت مادر 

و نوزاد می شود.
وی همچنیــن در این ابالغیه خواســتار 
بررســی عملکرد بیمارستانها و پزشکان 
در سزارین های تقویمی۹ / ۹ / ۹۹ شده 
و تصریح کرده  اســت: با بیمارستانها و 
پزشکان دارای سابقه آمار باالی سزارین 

مدیریت نشده، برخورد خواهد شد.
در این ابالغیه تصریح شده است: افزایش 
انجام تولدهای تقویمی به روش سزارین 
در طول چند سال گذشته برخالف برنامه 
ها و سیاست های اجرایی وزارت متبوع 
در حوزه ترویج زایمان طبیعی و کاهش 
سزارین های الکتیو، در حال تبدیل شدن 
به رویه ای نادرســت در حوزه بهداشت 
و درمان گردیــده و با برنامــه ریزی از 
پیش تعیین شده و تبلیغات در فضاهای 

مجازی و سایت های اینترنتی، با تحریک 
و انگیزش خانواده ها، تاریخ تولد نوزادان 
را با هدف رسیدن به تاریخ های خاص،  
دستکاری و با تولد زودهنگام یا دیرتر از 
زمان اصلی، با تحمیــل هزینه اضافی به 
خانواده ها و سیســتم درمان باعث ایجاد 
عــوارض جســمانی و به خطــر افتادن 

سالمت مادر و نوزاد می شود.
جــان بابایی افــزود: از طرفی بررســی، 

نظــارت و کنترل هرگونه رفتار آســیب 
رسان به سالمت جامعه از وظایف تکلیفی 
وزارت متبــوع می باشــد و به اشــکال 
مختلف در اســناد توسعه ای و سیاست 
های اجرایی کالن حوزه ســالمت به آن 
اشاره گردیده و موضوع یاد شده به دلیل 
حواشی و تبعات پیرامونی آن مورد توجه 
مقامات عالی کشور قرار گرفته و دستور 
صریح »بررسی دقیق و شناسایی عوامل، 

جلوگیری از گســترش و ادامه و اعمال 
مقررات با متخلفین« به وزارت متبوع ابالغ 

شده است.
وی تصریح کرد: در همین راستا چندین 
تاریخ مناسبتی و تقویمی در سال کنونی 
رصد گردیــد که شــوربختانه نتایج آن 
حاکــی از افزایش معنادار آمار ســزارین 
های غیر ضرور توسط بعضی از پزشکان 
و بیمارستانها می باشد. بنابراین با توجه 

به در پیش بــودن تاریخ ۹۹/۹/۹ و پیش 
بینی تکرار افزایش ســزارین های بدون 
اندیکاسیون در این تاریخ علیرغم اطالع 
رســانی عوارض و خطرات آن از طریق 
رسانه های مختلف، بررسی و شناسایی 
میــزان همراهی و عملکرد پزشــکان و 
بیمارستانها در کنترل این اقدام غیر موجه 
در دســتور کار جدی وزارت متبوع قرار 

گرفته است.

معاون وزیر بهداشت افزود: به همین منظور 
جدول Excel پیوســتی طراحی شده با 
هدف درج اطالعات کامل درخواســتی 
سزارین های انجام شده در تاریخ  ۹/ ۹/ 
۹۹ حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند 
است دستور فرمایند این بخشنامه همراه با 
جدول پیوستی در اولین فرصت به کلیه 
بیمارســتانهای تحت پوشش آن دانشگاه 
ابالغ و بر درج دقیــق و کامل اطالعات 
درخواستی بر پایه استاندارد ابالغی تاکید 
و گــروه های نظارتی در تاریخ مذکور بر 
روند تکمیل جدول مداخله الزم را اعمال 
و پس از جمع بندی کل اطالعات استان، 
جدول نهایی را حداکثر تا پایان آذرماه به 

این معاونت ارسال نمایند.
»همچنیــن ضــرورت دارد آن معاونت 
عملکــرد افزایش آماری ســزارین های 
بیمارستانها و پزشــکان را در تاریخ ۹/ ۹ 
/ ۹۹  مورد بررســی دقیق قرار داده و به 
مســوول فنی بیمارســتانهای دارای آمار 
نامتعارف تذکر مکتوب ابالغ و پزشکان 
متخصص زنان و زایمان با آمار افزایشی را 
به هیات انتظامی استان معرفی و گزارش 
اقدامات را همراه با جدول یاد شده ارسال 

نمایند.«
جان بابایی ادامه داد: شایان ذکر است این 
معاونت اطالعات ارسالی را با دیگر داده 
های دریافتی از ســامانه های در اختیار و 
اطالعــات بازدیدهای نظارتی حضوری، 
راستی آزمایی خواهد نمود و با بیمارستانها 
و پزشکان دارای سابقه آمار باالی سزارین 
مدیریت نشده، مطابق با ضوابط و مقررات 

عمل خواهد نمود.

 بنابر اعالم مســووالن وزارت بهداشت 
درباره تامین و خرید واکســن کرونا، ایران در 
کنسرســیومی قرار دارد که ســازمان بهداشت 
جهانی در این زمینه تشــکیل داده و ۱۸ شرکت 
معتبری که واکسن های آنها مورد تأیید سازمان 
بهداشت جهانی قرار گرفته، مقرر شده که برای 
کشــورهایی که عضو کنسرسیوم هستند تأمین 
شــود و ایران نیز جزو این کنسرسیوم است و 
انتخاب هایمان را برای خرید واکسن، از بین این 

شرکت ها انجام خواهیم داد.
بــه گزارش ایســنا، به تازگی و پــس از اعالم 
خبر تولید واکســن کووید-۱۹ توسط کمپانی 
آمریکایی فایــزر، خبرهایی بــا مضمون عدم 
توانایی ایران برای خرید واکسن، در شبکه های 
اجتماعی باز نشــر می شود؛ در این خبرها آمده 
است، با این که دو دوز از واکسن کمپانی فایزر 
کمتر از ۲۰ دالر قیمت دارد، ایران توانایی خرید 

آن را ندارد.
بنابر اعالم مرکز مقابله با شایعات سایبری، عمده 
این اخبار با سوءاستفاده از مصاحبه دکتر مردانی، 
عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، با اهداف 

و جهت گیری های مغرضانه بازنشر می شود، این 
در حالی است که اظهارات دکتر مردانی فقط در 
مورد عدم خرید واکسن از کمپانی فایزر بوده و 
وی  هرگز نگفته است که ایران واکسن کرونا را 

وارد نخواهد کرد.
بر پایه اظهارات دکتر مردانی چندین واکســن 
مشابه، از جمله واکســن آکسفورد، وجود دارد 
که اثار و کیفیت آنها مشابه واکسن فایزر بوده و 

دارای قیمت پایین تری هستند.
بر همین اســاس، بررســی های مرکز مقابله با 
شایعات سایبری نیز نشان می دهد که بر خالف 
ادعای مطرح شــده در فضای مجازی که قیمت 
واکسن شرکت فایزر را کمتر از ۲۰ دالر عنوان 
کرده اند، دو دوز از این واکســن ۴۰ دالر قیمت 
دارد و در مقایســه با واکسن ۴ دالری آکسفورد 

قیمت  بسیار باالیی دارد.
امکان خرید از ۱۸شرکت معتبر

از طرفــی طبــق اظهارات معــاون کل وزارت 
بهداشت  در باره خرید واکسن کرونا از شرکت 
فایزر، »جمهوری اسالمی ایران در کنسرسیومی 
قرار دارد که ســازمان بهداشت جهانی تشکیل 

داده و ۱۸ شــرکت معتبــری که واکســن های 
آنها مورد تأیید ســازمان بهداشت جهانی قرار 
گرفته، مقرر شده که برای کشورهایی که عضو 
کنسرســیوم هستند تأمین شــود و ما جزو این 
کنسرسیوم هستیم و انتخاب هایمان را از بین این 

شرکت ها انجام خواهیم داد.«
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشــت با 
بیان جمالت فوق، تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
و وزارت بهداشت اقدامات الزم را انجام داده اند، 
ما در کنسرسیوم سازمان بهداشت جهانی هستیم 
و از واکسن های مورد تأیید استفاده خواهیم کرد.
حریرچی ادامه داد: شرکت فایزر هم یکی از این 
۱۸ شــرکتی است که امکان انتخاب و خرید از 
آنها داریم و هنوز هیچ کشــوری انتخاب نکرده 
که از کدام سبد استفاده خواهد کرد و ما امکان 
انتخــاب داریم و آنچه به صالح مردم باشــد، 

خریداری خواهیم کرد.
پیش خرید واکسن از کووکس

در شــبکه های اجتماعی خبر دیگــری نیز باز 
نشــر شد که با اســتناد به نموداری از وبسایت 
اکونومیســت، ادعا شــده بود برخــالف گفته 

وزارت بهداشــت، ایران واکسنی سفارش نداده 
است.

با بررســی های انجام شــده در مرکــز مقابله با 
شایعات سایبری مشخص شــد، سیما سادات 
الری، ســخنگوی وزارت بهداشــت، در باره 
خرید واکسن از کووکس گفته است: ما هم در 
حوزه تولید واکسن کرونا اقدام می کنیم و هم از 
آنجایی که ممکن است کشورهایی در این حوزه 
از ما جلوتر باشند باید در پیش خرید مشارکت 

می کردیم که این اقدام هم انجام شده است.
الری افزوده است: در بین ۱۸۰ کشوری که در 
کووکس قرار دارند، برخی کشــورهای ضعیف 
و متوسط هستند و اکثر کشورهای اروپایی هم 
حضور دارند. در عین حال، ۸۴ کشور پرداخت 
کننده پول هســتند که ما هم جزو آن هســتیم 
البته آمریکا جزو این گروه کشــورها نیســت. 
پیش پرداخت حدود ۵۲ میلیون دالر بوده که در 
حال انجام است. به هر حال ما مقداری مشکل 
تبادالت ارزی داریم، اما رییس جمهور روی این 
موضوع اصرار دارند. البته میزان واکســنی که از 
این طریق خریداری کنیــم، تقریباً می تواند ۱۰ 

درصد جمعیت ما را پوشش دهد.
مثل  برخی ســفارش ها در وبســایت هایی 

اکونومیست ثبت نمی شود
همچنین طبق گفتــه الری، ایــران ۱۰ درصد 
از واکســن مورد نیاز خود را بــا عضویت در 
کووکس تهیــه خواهد کــرد و ۱۰ درصد نیز 
از شــرکت های خصوصی در دیگر کشــورها 
از جملــه هندوســتان خریداری خواهد شــد 
که این سفارشــات در وبســایت هایی همچون 

اکونومیست درج نمی شود.
بنابراین بر پایه اظهارات ســیما الری با این که 
ایران اقدام به خرید واکســن کرده است، اما در 
حال طی مراحل خرید قرار داشته و این مراحل 

هنوز تکمیل نشده است.
واکسن داخلی چه شد؟

الری، با تاکید بر اینکه پروســه تولید واکســن 
زمان بر اســت، گفت: صرفا واردات واکســن 
کافی نیســت و ۸۰ درصد باقی مانده با استفاده 
از واکسن تولید داخل واکسینه خواهند شد که 
طبق برنامه ریزی ها در مهر مــاه ۱۴۰۰ به بازار 

عرضه می شود.

ایران امکان انتخاب و خرید واکسن کرونا از ۱۸ شرکت معتبر را دارد

 عضو تیم تخصصی مرکز درمان 
ناباروری ابن ســینا درباره تاثیر دیابت بر 

باروری زنان و مردان توضیح داد.
دکتر اعظم محمداکبری در گفت وگو با 
ایســنا، درباره تاثیر دیابت بر ناباروری، 
گفــت: دیابت بــه زبان ســاده افزایش 
قند خون اســت. در واقــع هنگامی که 
مکانیسم های  کنترل کننده قندخون مختل 
می شوند سطح سرمی قند باال می رود و 
همین موضوع آغازگر عالئمی است که 
فرد مبتال به دیابــت تجربه خواهد کرد. 
ایــن اختالل می تواند مشــکل در تولید 
انسولین و مقاومت به عملکرد انسولین 
باشــد و یا با حالت هایی مواجه شــویم 
که تولید قندخــون افزایش می یابد و یا 
فرد داروهایــی مصرف کند که قندخون 

افزایش یابد.
وی افــزود: زمانی که قنــد نتواند وارد 
سلول ها شــود، سلول مجبور می شود از 
منابع دیگری برای تولید انرژی اســتفاده 
کند که ایــن موضوع باعث تولید برخی 
مواد مضر در بدن می شود که می توانند به 
سلول ها آسیب برسانند و از طرفی همین 
موضوع ســوخت و ساز سلول را مختل 
کــرده و به این ترتیب عالئم دیابت را به 
وجود می آورد. مهم ترین آسیب طوالنی 
مدت دیابت مشــکالت عروقی است؛ 
چون تغذیه و خون رســانی به سلول ها 
دچار مشــکل شــده اند. از سوی دیگر 
آســیب به رشــته های عصبی هم باعث 

اختالل در فعالیت آنها می شود.
این متخصص زنــان و زایمان ادامه داد: 

دیابت نوع یک در سنین 
پایین رخ می دهد، دیابت 
نوع یک همچنین می تواند 
بــا بیماری هــای خــود 
ایمنی همراه باشــد یعنی 
بیماری هایی که سیســتم 
ایمنی نســبت بــه بافت 
طبیعی بدن واکنش نشان 
می دهد و موجب تخریب 
سلول ها می شود. همانطور 
که سلول های غددی تولید 
کننده انســولین آســیب 
می بینند، احتمال آســیب 
به دیگر سلول ها از جمله 
تخمدان ها هم وجود دارد 
و ممکن است روند بلوغ 

با مشکل همراه باشد. دیده شده است که 
در افراد مبتال بــه دیابت نوع اول، تاخیر 
در شروع قاعدگی رخ می دهد و همینطور 
اختالل قاعدگــی در آنها وجود دارد که 
نشــانه ای از اختالل در سیستم باروری 

آنها است .
وی در توضیــح این اختالل در خانم ها، 
اظهار کرد: این افراد ممکن اســت دوره 
بــاروری کوتاه تری نســبت به دیگرین 
داشته باشند؛ یعنی هم دیرتر قاعدگی را 
تجربه کنند و هم زودتر دچار یائســگی 

شوند. بنابراین طول دوره باروری کاهش 
می یابد.

محمداکبری افزایش ســطح انسولین را 
عاملی برای افزایش سطح هورمون های 
مردانه در خانم هــا معرفی کرد و گفت: 
همیــن موضــوع آغازگر اختــالل در 
سیستم باروری اســت که از جمله آنها 
به ایجاد عالئم شبیه به سندروم تخمدان 

پلی کیستیک می توان اشاره کرد.
وی در توضیــح آثــار دیابت تیپ دو بر 
بــاروری، تصریح کــرد: در دیابت تیپ 

دو مقاومت به عملکرد انســولین وجود 
دارد و میانگین ســنی ابتال به این نوع از 
بیماری هم باالتر است. بیشترین مشکل 
در مبتالیان به دیابت نوع دو همراهی این 
بیماری با دیگر بیماری های دیگر است. 
اکثر مبتالیان به این طیف احتماال دچار 
افزایش وزن و چاقی هســتند که چاقی 
می تواند اختــالل در باروری و عملکرد 
تخمدان ها را به دنبال داشــته باشد. این 
افراد همچنین می تواننــد همزمان دچار 
باشند.  پلی کیســتیک  تخمدان  سندروم 

عوامــل ذکر شــده حتی 
ممکن اســت سبب بروز 
این  درمان  در  مقاومــت 
افراد هم باشد. وی تاکید 
کرد: در برخی از این افراد 
حتی اگــر تخمک گذاری 
و باروری هم به درســتی 
افتد، جنین تشکیل  اتفاق 
شــده نمی تواند به خوبی 
احتمال  و  کند  النه گزینی 
ســقط جنین در سه ماهه 
افزایــش  بــارداری  اول 

می یابد.
ایــن متخصــص زنان و 
عوارض  دربــاره  زایمان 
مردان،  باروری  بر  دیابت 
اظهار کرد: در آقایان دیده شده است که 
افزایش قندخون و عدم کنترل آن می تواند 
باعث آسیب در DNA اسپرم شود که این 
اسپرم ها مستعد شکننده بودن رشته های 
DNA باشند و در نهایت اسپرم ها دچار 
اختــالل ژنتیکی و اختــالل عملکردی 
می شــوند و فرد باروری مناسب خود را 
از دســت می دهد. شکل های غیرطبیعی 
اسپرم در این افراد شایع است و همچنین 
دچار کاهش حرکت اسپرم هستند که این 
موضوع هم سبب کاهش باروری می شود. 

وی با اشاره به آسیب دیابت بر عروق و 
خونرسانی به اندام ها، بیان کرد: به دنبال 
این موضوع ارگان های مربوط به باروری 
مانند بیضه هم می توانند آسیب ببینند و 
به دلیل اختالل خون رســانی و عملکرد 
رشــته های عصبی این افراد حتی ممکن 
اســت دچار اختالالت جنسی شوند. در 
مبتالیان دیابت میــزان رادیکال های آزاد 
بیشتر است و این موضوع باعث می شود 

عملکرد غدد جنسی کاهش یابد.
وی افزود: تغییراتی که باال بودن قندخون 
در بدن یــک فرد ایجاد می کند، می تواند 
به عنوان یک عامل اِپی ژنتیک بر عملکرد 
ژن ها به شکلی اثر بگذارد که در مراحل 
حساســی که ســاختمان اســپرم شکل 
می گیرد، تغییراتی به وجود آید که اسپرم 
حاوی اختالل ژنتیکی شود که حتی بتواند 
به نســل بعدی هم منتقل شود. بنابراین 
شناســایی و کنترل به موقع دیابت بسیار 
مهم اســت. کنترل قندخون باید پیوسته 
دنبال شود و از کاهش و افزایش ناگهانی 
قندخون جلوگیری شــود تا ســلول ها 

آسیب نبینند.
این متخصص زنان و زایمان با تاکید بر 
لزوم کنترل اختالل قندخون در کســانی 
که ســابقه ابتال خانوادگی دارند، تصریح 
کرد: دیابت بی سر و صدا نمایان می شود 
و زمانی شخص متوجه بیماری می شود 
که آسیب های بیماری اتفاق افتاده است. 
کنترل وزن، تحرک کافی، اصالح سبک 
زندگی و عادات غذایی می توانند احتمال 

ابتال به دیابت را کاهش دهند. 

آثار قندخون باال بر باروری
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بر پایه پیش نویس الیحه بودجه؛
حداقل حقوق کارکنان و 

بازنشستگان درسال آینده 
3/5 میلیون تومان است

 در پیــش نویس الیحه بودجه ۱۴۰۰، 
حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 
آتــی، ۳.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شــده 

است.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، در تبصره ۱۲ 
پیش نویس الیحه بودجه ۱۴۰۰ آمده اســت، 
پس از اعمال افزایــش ضریب ریالی حقوق 
برای گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع 
جز )۱( ایــن بند و معــادل افزایش ضریب 
ریالــی برای افزایش حقوق بازنشســتگان و 
وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم 
کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ 
قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار 
معین )مشخص( به نســبت مدت کارکرد و 
حکم حقوق بازنشســتگان متناسب سنوات 
خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون ریال 

کمتر نباشد.
بنابراین کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی 
و بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۱۴۰۰، 
۳.۵ میلیون تومان در ماه اســت. این رقم در 

بودجه سال ۹۹، ۲.۸ میلیون تومان بود.

فروش اوراق دولتی 
در آبان ماه 4/5 برابر شد

 دولــت در ۲۴ مرحله حــراج اوراق 
بدهی از خرداد تا آبان ماه امســال، ۷۵ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی را جذب کرده و 
در آبان ماه، فروش اوراق ۴.۵ برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بازار باز و 
حراج اوراق دولتی چند ماهی است که پایش 
به ادبیات تأمین مالی و مدیریت نرخ سود باز 
شده و شرایطی را فراهم کرده تا دولت بتواند 

از محل آن، تأمین مالی الزم را صورت دهد.
نگاهی به آمار منتشــر شــده از سوی دولت 
درباره حجم معامــالت در عملیات بازار باز 
نشان می دهد که دولت از ابتدای خرداد تا ۲۰ 
آبان ماه امسال توانسته فضای مناسبی را برای 
تأمین مالی از طریق فروش اوراق تجربه کند 
که بر این پایه، در مجموع در ۲۴ مرحله حراج 
اوراق دولتی در عملیات بازار باز، ۷۵ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای دولت تأمین 

شده است.
نکته حائز اهمیت آن اســت که فروش اوراق 
در آبان ماه که اتفاقاً بیشترین فراز و نشیب های 
بورسی هم تجربه شده و به نوعی تأمین مالی 
را با وقفه همراه کرده است، نسبت به مهرماه 

رشد ۴.۵ برابری داشته است.
بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت در 
خردادماه ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، تیرماه 
۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، در امردادماه ۱۴ 
هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان، در شهریورماه ۱۰ 
هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان، در مهرماه ۱ هزار و 
۳۹۰ میلیارد تومان و در آبان ماه ۶ هزار و ۴۲۰ 
میلیارد تومــان از طریق فروش اوراق دولتی، 

منابع مالی جذب کرده است.
بر این پایه، دولــت در مهرماه کمترین میزان 
تأمین مالی ماهانه از محل فروش اوراق بدهی 
را در مهرمــاه با فروش ۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد 
تومان و بیشترین تأمین مالی ماهانه را در تیرماه 
با فروش ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق 

بدهی انجام داده است.

تداوم روند کاهشی
 قیمت خودرو

 رییس اتحادیه فروشــندگان خودرو 
گفت: اگرچه نمایشگاه های خودرو از شنبه 
به مدت دو هفته تعطیل هستند اما آگهی های 
منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد که 

قیمت ها همچنان کاهشی است.
سعید موتمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر، 
اظهار داشت: نمایشــگاه های خودرو از روز 
شنبه تعطیل شده اند و این تعطیلی تا ۱۵ آذر 
ماه ادامه خواهد داشــت اما آگهی هایی که در 
فضای مجازی منتشر می شود، نشان می دهد 
که روند کاهشی قیمت ها ادامه دارد و خریدار 
زیادی وجود ندارد؛ باید در نظر داشت که هر 
چه نرخ ارز کاهش بیشتری را تجربه کند، به 

همان میزان قیمت خودرو هم پایین می آید.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو افزود: آخرین به روزرسانی قیمت ها 
از سوی نمایشگاه داران خودرو مربوط به پنج 
شنبه ۲۹ آبان می شود که نشان می دهد قیمت 
خودروهای داخلی، مونتاژ و خارجی نسبت 
به ۲۵ تا ۳۰ روز قبل، ۳۰ درصد کاهش یافته 

است.
وی ادامــه داد: بر پایه آخرین قیمت های بازار 
خــودرو که مربوط به ۲۹ آبان ماه می شــود، 
خــودروی ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۱۸۹ میلیون 
تومان، پژو ۴۰۵ با قیمت ۱۸۵ میلیون تومان، 
ســمند با قیمت ۱۶۱ تــا ۱۶۲ میلیون تومان، 
سایپا ۱۳۱ با قیمت پایه ۱۰۰ میلیون تومان، تیبا 
صندوق دار با قیمت ۱۱۷ میلیون تومان، تیبا ۲ 
با قیمت ۱۲۸ میلیون تومان و ســاینا با قیمت 

۱۳۰ میلیون تومان معامله شده است.

خبــر

 هر روز خبر تازه ای درباره گرانی 
کاالها به گوش می رسد، تورم سر به فلک 
زده اســت. از سوی دیگر هم طبق آمار، 
جمعیت بیکاران کشــور رو به افزایش 
است و همین سختی وضعیت اقتصادی 

را دو چندان کرده است.
به گزارش فرارو، بــه نقل از مرکز آمار، 
نرخ تورم ســاالنه آبان مــاه ۱۳۹۹ برای 
خانوار های کشور به ۲۹,۰ درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالعات در ماه قبل، 
۱.۸ واحد درصد افزایش نشان می دهد. 
نرخ تورم نقطــه ای در آبان ماه ۱۳۹۹ به 
عدد ۴۶,۴ درصد رســیده اســت؛ یعنی 
خانوار های کشور به طور میانگین ۴۶.۴ 
درصد بیشــتر از آبان ۱۳۹۸ برای خرید 
یک »مجموعه کاال ها و خدمات یکسان« 

هزینه کرده اند.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس نرخ 
بیکاری واقعی بهار امسال را تحت تاثیر 
شــیوع کرونا برابر بــا ۲۴ درصد و ۲.۵ 
برابر نرخ بیکاری اعالمی مرکز آمار ایران 

دانسته است.
تداوم گرانی هــا و افزایش بیکاری، این 
پرسش ها را پیش می کشد تورم و بیکاری 
تا کجــا ادامه خواهد داشــت؟ آیا قرار 
نیســت دولت کاری بکند و اصال توپ 

این گرانی ها در زمین کیست؟
احسان ســلطانی اقتصاددان در گفتگو با 
فــرارو در این باره گفت: وضعیتی که ما 
داریم به هم پیچیده شــده است. اگر ما 
بخواهیم آن طــور که مرکز پژوهش های 
مجلس گفته است نرخ بیکاری را حساب 
بکنیم یعنی افرادی که بی کار شــدند از 
جمعیت فعال حــذف نکنیم مثل مرکز 
آمار، نرخ بیکاری به ۲۴ درصد می رسد. 
مرکز پژوهش ها درست می گوید وحتی 
نــرخ بیکاری بیش از این اســت. مرکز 
آمار خیلی راحت هر کسی که شغل پیدا 
نکند را جزء جمعیت غیرفعال حســاب 
می کند و این ها را به عنوان بیکار معرفی 
نمی کند. از طرفی هم کافی اســت یک 
نفر یک ساعت مجانی کار کند تا شاغل 
حساب شود. یعنی هر آنچه توانسته است 
به صورت اضافه کــرده، ولی از مخرج 
کم کرده اســت. اگر ما طبــق میانگین 
استاندارد جهانی بخواهیم محاسبه کنیم 
نرخ بیکاری ما ۴۰ درصد است. بیکاری 
در ایران بسیار باالست، ولی این بیکاری 

نشان داده نمی شود.
وی ادامه داد: مســئله دوم این است که 
مرکز آمار گفته است تورم نقطه به نقطه 
به ۴۶.۴ درصد رســیده است، ولی نظر 
ما این اســت که این حداقــل ۷۰ تا ۸۰ 
درصد است. برای این که کاال ها در یک 
سال گذشته بیش از صد در صد گران تر 
شدند. درصد تورم ساالنه ما هم باالتر از 
۵۰ درصد اســت. اگر این ۵۰ درصد را 
به ۲۴ درصد نرخ بیکاری اضافه کنیم به 
نرخ فالکت باالی ۷۰ درصد می رسیم که 
بسیار باالست یعنی جامعه ما به فالکت 

افتاده است.

او اضافه کرد: یکی از دالیل این وضعیت 
این است که تحریم ها تاثیر گذاشته است 
و کرونا هم باعث شــده است تا حداقل 
بیش از یک میلیون نفر بیکار شــوند. اما 
مسئله اصلی که این رکود را تشدید کرده، 
می کند و خواهد کرد این است که قیمت 
دالر در ظرف یک ســال گذشته بیش از 
۲.۲ برابر شــده است و به تبع آن قیمت 
همه مواد اولیه داخلی و خارجی باال رفته 
است. این افزایش قیمت ها در شرایطی که 
دستمزد ها و درآمد ها فرق چندانی نکرده 
است مشکل ساز شــده است. میانگین 
دستمزد ها نسبت به سال پیش ۲۰ تا ۳۰ 
درصد باال رفته است، اما در بخش های، 
چون بخش غیررسمی دستمزد ها این قدر 
باال نرفته است. از طرف دیگر یک میلیون 
نفری که بیکار شــدند دســتمزد ندارند 
یعنی درآمد کل مردم کشورغیر از درصد 
کوچکی که درآمد بســیار باالیی دارند 
بشــدت پایین آمده است، درآمد حقیقی 
پایین و درآمد اسمی فرقی نکرده است، 
ولی در نظر بگیر کاال ها چند برابر شــده 
اســت یعنی قدرت خرید مردم کم شده 
است. این چه اتفاقی ایجاد می کند؟ خرید 
و مصرف کم می شود وقتی مصرف کم 
شــود تولید کم می شود مجموعه این ها 
باعث می شــود که در شرایطی گیر کنیم 
که، چون مصرف کم شــده است از آن 
طرف تولید کم شــود پس کاال ها دوباره 

گران تر شوند.
سلطانی اظهار کرد: به عبارتی ما در یک 
ســیکلی افتادیم که تولید کم می شــود 

قیمت هــا بــاال مــی رود و مصرف کم 
می شود دوباره تولید کم می شود دوباره 
قیمت ها باالتر مــی رود یعنی ما در یک 
ســیکل نزولی افتاده ایــم. کاری که این 
سیکل نزولی می کند این است که در ماه 
آینده رکود به شدت تشدید می شود. در 
سطح شهر تهران در مغازه ها کسی برای 
خرید نیســت. هیچ کس خرید نمی کند، 
چون پول ندارد. وقتی خرید نشود بخش 
خدمات و فروش با رکود مواجه می شود؛ 

بنابراین در یک سیکل منفی فرو افتادیم.
وی افزود: اولین عامل این وضع، قیمت 
بــاال و غیرواقعی دالر اســت که باعث 
شــده است اقتصاد قفل شــود. بعد هم 
کرونا و تحریم ها نقــش دارند. ما دچار 
پدیده ای شــده ایم که رکود نیست بلکه 
مرحله قفل شــوندگی اقتصاد است که 
خیلی بد اســت. ما ونزوئال نمی شویم، 
ولی در مقیاس خاورمیانه ای و در مقیاس 
آسیایی ونزوئالی خاورمیانه و آسیا شدیم 
البته در کنار کشــوری مثل سوریه و تا 
حدی لبنان. ببینید این اتفاق همین طور 
جلو می رود و اقتصاد ســقوط می کند و 
گرفتاری های ما بیشــتر می شود. به نظر 
من به جایی می رسد که در آن دو اتفاق 
می افتد؛ یک این اســت که بیکاری زیاد 
می شــود و رکود زیاد می شود. این فقط 
تولیدکنندگان نیســتند که دچار مشکل 
می شــوند بلکه بخش های خدماتی هم 
دچار مشــکل خواهند شد. مثال در بازار 
تهران فقــط مغازه دار نیســت که دچار 
مشــکل می شــود. یک بخش خدماتی 

پیچیده ای هم هســت که به این مغازه ها 
وصل است مانند پیک موتوری ها، بخش 
حمل ونقل یا رستوران هایی که به این ها 
سرویس می دهند همه این ها دچار بحران 
می شوند؛ همه این ها دچار کمبود درآمد 
می شوند و وضعیتی می شود که گره روی 

گره می خورد.
این اقتصــاددان عنوان کــرد: ادامه این 
اوضاع در یکی دو ســه ماه آینده ما را به 
بحران می رساند. در این بحرانی دو اتفاق 
می تواند بیفتد یــا این که ما دچار التهاب 
می شــویم یا این که قیمــت دالر پایین 
می آید و واقعی می شــود تا بازار بتواند 
بچرخد یعنی مصرف کننده بتواند خرید 
کنــد. االن مصرف کننده خرید نمی کند، 
چون پول نــدارد. حتی مصرف کننده ای 
هــم که پول دارد خریــد نمی کند. دلیل 
عمده اش این اســت که حس می کند که 
قیمت ها واقعی نیست. من یک مثالی بزنم 
خیلی خنده دار است. من یک ریش تراشی 
را ده سال پیش به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان 
خریــدم. این ریش تراش خراب شــده 
است. برای تعمیر آن گفتند قیمت باتری 
آن ۶۰۰ هــزار تومان و تیغ آن ۲ میلیون 
تومان اســت. وقتی هم منصرف شدم تا 
یک ریش تراش دیگر بخرم گفتند نوی 

آن ۱۲ میلیون تومان است.
او ادامــه داد: کســی نمی توانــد با این 
قیمت ها جنس بخرد. چــون زور دارد. 
مــردم یا پول ندارند یا اگر هم دارند این 
را درک می کننــد که قیمت ها غیرواقعی 
است به همین خاطر انتظار دارند قیمت ها 

پایین بیاید. پس مصرف انجام نمی شود، 
مصرف انجام نشــود بخش خدمات و 
تولید و خدمات پشتیبان تولید و پشتیبان 
فروش یعنی مجموعه عظیمی که حدود 
۴۰-۵۰ درصد اقتصاد هست درگیر رکود 
می شــوند. این رکود باعث می شود که 
درآمد بسیار کمتر شود، درآمد کمتر شود 
دوباره مصرف کمتر می شــود؛ بنابراین 
ما دچار مارپیچ قفل شوندگی اقتصادی 
می شویم. رکود و افزایش قیمت و کاهش 
مصرف دوباره افزایش قیمت را تشدید 

می کند.
وی افــزود: پیش بینی مــن برای فصل 
زمســتان این است که یا قیمت دالر باید 
از این پایین تر بیاید یا ما دچار بحران های 
جدی می شویم. دولت به عنوان مسوول 
اجرایی و مجلس به عنوان قانونگذار مثل 
دولت در این وضعیت تاثیر دارد. دولت 
و مجلس به جای پایین آوردن و واقعی 
کردن قیمــت دالر که موجب کار کردن 
اقتصاد است با هم مســابقه گذاشتند تا 
چندرغــازی به مردم بدهند. دولت گفته 
است من ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون 
نفر می دهم. سه سال پیش این ۳۰ میلیون 
نفر ۴۵ هزار تومان یارانه می گرفتند یعنی 
۱۲ دالر یارانــه می گرفتند. االن اگر ۱۰۰ 
هزار تومــان را روی آن ۴۵ هزار تومان 
بگذاریم چیزی کمتر از ۶ دالر می شود. 
یعنی بــه عبارتی دولت با مالیات تورمی 
جیب مردم را زده اســت و از چیزی که 
از جیــب مردم زده اســت دارد به خود 
مــردم صدقــه می دهد. اما بــا این ۱۰۰ 

هزار تومان و با این صدقه ها قرار نیست 
اقتصاد بچرخــد. این صدقه ها، گرانی را 

بیشتر می کند.
ســلطانی تصریح کرد: یک خانواری که 
میانگین شان ۳ نفر اســت ۳۰۰ هزار و 
خورده ای بگیرد بــا این پول می خواهد 
چه کار کنند؟ موبایل بچه این خانواده که 
دارد با آن درس می خواند خراب می شود 
آیا هزینه تعمیر این موبایل می شود؟ تمام 
پولی که می گیــرد یک پانزدهم پول این 
موبایل نیست که بخرد. الستیک ماشین 
خانوار خراب می شــود پول تعمیر این 
الستیک می شــود؟ خانوار هزینه تعمیر 
ماشــین و یخچال را را نــدارد. این پول 
اصاًل به جایی نمی رسد. به غیر از این که 

بهانه ای می شود برای تورم بیشتر.
او اضافه کرد: اقتصاد آن طور که باید کار 
بکند کار نمی کند. حاال شــما بیا پول به 
مردم بده کــه این اوضاع را بدتر می کند 
که بهتر نمی کند. این اقداماتی که دولت و 
مجلس دارند انجام می دهند ثمری ندارد. 
من اسم این کار ها را گذاشتم نان خشک 
مجانی دادن. تورم را به حدی باال بردند 
کــه مردم نمی تواننــد زندگی کنند حاال 
می خواهند به آن ها نان خشک بدهند. با 
این ها قرار نیست مصرف از این رکود به 
حالت جدی بیرون بیاید. این برای مردم 
پول نمی شــود. سفارش من این است به 
جای این کار ها بیایند برنامه ای بریزند و 
بگذارند قیمت ها واقعی بشوند. در نظر 
بگیرید قیمت شــیر بــاال می رود قیمت 
یــک بطری آب معدنی کــه ۵۰۰ تومان 
بوده ۳ هزار تومان شــده است. این چرا 
باال می رود؟ دلیل اصلی اش این اســت 
که بطری آن را پتروشــیمی دارد به دالر 
باالی ۲۰ هزار تومان می فروشد. اقتصاد 
دارد توســط عده ای غارت می شود حاال 
شما می خواهید یک چندرغازی به مردم 
بدهید. این تأثیری نــدارد. این پولی که 

می خواهید بدهید ارزش ندارد.
وی افزود: دیگر االن گیر مردم ســر این 
نیســت که نان ندارند بخورند. گیر این 
اســت که ماشین شــان خراب شده پول 
تعمیــر آن را ندارند الســتیک ماشــین 
فرســوده شــده پول تغییر آن را ندارند، 
موبایل شکســته هزینه تعمیر آن سنگین 
است. بعد آن وقت می خواهید ماهی ۳۰۰ 
هزار و خورده ای به این خانوار بدهید؛ به 
کجای آن می رسد؟ این راهکار ها خیلی 
مسخره اســت. زمانی که یارانه ۴۵ هزار 
تومــان برای اولین بار داده شــد بعضی 
از خانوار ها نیمــی از هزینه های خود را 
با آن تامیــن می کردند. چون آن موقع به 
صورت میانگین به یک خانوار ۱۷۰ هزار 
تومان می دادند می شــد ۱۷۰ دالر. با این 
۱۷۰ دالر ایــن بنده خدا هزینه نصفی از 
هزینه های زندگی خــود را می داد. ولی 
االن این پولی کــه می خواهند بدهند به 
هیچ جا نمی رسد جز این که شری هم از 
آن در بیاید و تورم بیشــتر شود پس باید 

تورم را کنترل کنند که نمی کنند.

عاقبت تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

اقتصاد قفل شده است! 

 ســخنگوی انجمن لبنی با انتقاد 
از تصمیم ســتاد تنظیم بازار در افزایش 
نرخ شیرخام بعد از توافقات اولیه،گفت: 
وزارت جهــاد هزینه ناکارآمدی خود را 
از جیب تولیدکننده و مصرف کننده می 

پردازد.
ســید محمدرضا بنی طبا در گفتگو با 
خبرنــگار مهر در واکنــش به مباحث 
مطرح شــده درباره قیمت شیر خام و 
تصریح وی مبنی بر اینکه قیمت ۴۱۵۰ 
تومان نرخ قطعی و رســمی شــیرخام 
نبوده اســت، گفت: چگونه اســت که 
تمام قیمت هایی که در نشست سازمان 
حمایت مورد موافقت قرار گرفته بود، به 
همان شکل در مصوبه ستاد تنظیم بازار 
هم مصوب شده و فقط نرخ شیرخام که 
قرار بود ۴,۱۵۰ تومان باشد با ۳۵۰ تومان 

افزایش، به ۴,۵۰۰ تومان رسیده است؟
وی با بیان اینکه حدود۶۵ درصد هزینه 
تمام شــده تولید لبنیات مربوط به نرخ 
شیرخام است، افزود: بدون نهایی شدن 
قیمت شــیرخام، تصمیم گیری درباره 
قیمت لبنیات امری غیرممکن اســت. 
بنابراین اگر بنا بر اظهارات مطرح شده 

قیمت شــیر خام در نشســت سازمان 
حمایت قطعی نبوده، قیمت محصوالت 

لبنی نیز نباید قطعی تلقی می شد.
بنــی طبا ادامه داد: در نشســت ســتاد 
تنظیم بازار مورخ ۲۸ آبان که با حضور 
نمایندگان تشکل های لبنی و دامداری و 
دولتی ها برگزار شد، برای شیرخام قیمت 
۴۱۵۰ تومان مورد توافق قرار گرفت به 
شرط اینکه وزارت جهاد کشاورزی ۱۰۰ 
درصد نهاده های مــورد نیاز دامداران را 
تأمین کند. و بــر پایه همین نرخ ۴۱۵۰ 
تومان، قیمــت محصــوالت نهایی را 

تصویب کردند.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: 
نمی شــود که وزارت جهاد کشاورزی 
ضعف خود در تأمین و توزیع نهاده های 
دامی را نپذیرد و برای جبران این ضعف 
به کارخانجــات و مصــرف کنندگان 
فشــار بیاورد و هزینه ناکارآمدی خود 
را از جیــب تولیدکننده و مصرف کننده 

پرداخت کند.
وی با بیان اینکــه قیمت ۴۵۰۰ تومانی 
شــیرخام نسبت به نرخ قبلی ۵۵ درصد 
افزایش یافته اســت، افــزود: وقتی که 

قیمت ۴۱۵۰ تومان تعیین شد ۳۸ درصد 
افزایش داشــت و به تبع آن نرخ لبنیات 
هــم حداکثر ۳۸ درصد بــاال رفت ولی 
االن که افزایش نرخ شــیرخام را به ۵۵ 
درصد )۴۵۰۰ تومان( رســانده اند، نرخ 
محصوالت لبنی هم باید به همین تناسب 

باال برود.
بنی طبا با بیــان اینکه ۴۵۰۰ تومان کف 
قیمت شیرخام است، افزود: با احتساب 
هزینه حمل و قیمت چربی این رقم به 
۵۰۰۰ تومان می رسد و کارخانجات توان 

پرداخت آن را ندارند.
وی بــا تاکید بر اینکه کارخانجات لبنی 
هیچ مشکلی با دامداران که شرکای آنها 
هستند، ندارند، گفت: مشکل ما قیمت 
گذاری دستوری دولت و عدم پایبندی 
مسووالن به توافقات جلسات کارشناسی 

است.
بنی طبا افزود: این اقدامات دولت منجر 
به حذف لبنیات از سبد مصرفی خانوار 
می شود و بیش از گذشته مصرف سرانه 

را کاهش می دهد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به آزاد شدن قیمت کره گفت: 

انتقال کره از گــروه یک تخصیص ارز 
)ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی( به گروه دو 
تخصیص ارز )ارز نیمایی( تصمیم خوبی 
اســت و با توجه به رقابتی که در بازار 
میان تولیدکننــدگان وجود دارد حتماً از 
جهت قیمت به تعادل خواهد رسید اما 
الزم است کل زنجیره صنعت لبنیات از 
قیمت گذاری دستوری خارج شود تا این 

تصمیم درست ابتر نماند.
بنی طبا توضیح داد: شــاید قیمت کره 
حیوانی اندکــی افزایش یابد اما به دلیل 
رقابتی که بین شــرکت های لبنی وجود 
دارد دوبــاره به ثبــات و حتی کاهش 
قیمت خواهد انجامید اما شرط تحقق آن 
اســت که قیمت چربی و شیرخام نیز با 
دخالــت دولت در قیمت گذاری مختل 
نشــود و افزایش پیدا نکند. در واقع کل 
زنجیــره صنعت لبنیــات باید از قیمت 
گذاری دســتوری خارج شود تا رقابت 
تولیدکنندگان و نظام عرضه و تقاضا به 

سود مصرف کننده عمل کند.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشــته 
ستاد تنظیم بازار در نشست ای با حضور 
بخش خصوصی، افزایش نرخ شیر خام 

بــه ۴۱۵۰ را مورد موافقت قرار داد و بر 
پایه همین نرخ برای شیرخام، در همان 
نشســت قیمت جدید محصوالت لبنی 
هــم تعیین و مورد موافقت قرار گرفت. 
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی پس از 
نشســت مذکور، در گفتگو با خبرنگار 
مهر، جزئیات نرخ های توافق شــده در 

نشست را اعالم کرد 
براین اســاس، در حالی که همه منتظر 

اعالم این نرخ ها در قالب مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار بودند، ستاد تنظیم بازار روز 
شنبه مصوبه مذکور را منتشر کرد که در 
مصوبه مذکور، نرخ شــیرخام به جای 
۴۱۵۰ تومان، ۴,۵۰۰ تومان اعالم شــده 
است. حال کارخانجات لبنی می گویند 
چون نرخ شــیرخام مصوب شده، نرخ 
محصوالت لبنی هم باید متناسب با نرخ 

جدید تغییر کند.

سخنگوی انجمن لبنی:

قیمت شیرخام را بیش از توافق باال بردند؛ نرخ لبنیات باید اصالح شود
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 ۲۵ آبان مصادف با صد و ششمین سالگرد 
درگذشت ستارخاِن سردار ملی، عیار و آزادمردی 
از خطه مبارزان مشروطه خواه تبریز در باتالق باغ 

اتابک تهران در سن ۴۸ سالگی بود.
به گزارش ایســنا، ســتار قره داغی ۱۴۵ سال قبل 
در تاریــخ ۲۸ مهر ۱۲۴۵ در روســتای بیشــک 
)ســردارکندی( در منطقــه کوهســتانی قره داغ 
)ارسباران( آذربایجان شرقی دیده به جهان گشود 
و به دلیل شــرایط سخت اقتصادی و اجتماعی و 
جغرافیایی کوهســتانی قره داغ از رفتن به مکتب 

خانه و کسب سواد محروم ماند.
حاج حســن بزاز قره داغی، پدر ســتار به شــغل 
پارچه فروشی ســیار در ایل خود یعنی ایل محمد 
خانلو و در بین دهقان های روستا های حسن آباد، 
میشه پاره، خداآفرین و منجوان مشغول بود. وی دو 
همسر داشت که از همسر اول صاحب یک پسر به 
نام اســماعیل و دو دختر و از همسر دوم صاحب 
یک دختر به نام ام کلثوم و سه پسر به نام های غفار، 
ستار و عظیم شد. اسماعیل همان برادری است که 
در غائله ای، به دست مظفرالدین میرزا به قتل رسید 
و این غم، تاثیر منفِی عمیقی بر فکر و روح ســتار 
گذاشت و آتش خشمش نسبت به خاندان قاجار 

را شعله ور کرد.
ماجرا از این قرار بود که ستار و برادرانش اسماعیل 
و غفــار از کودکــی عالقه فراوانی بــه آموختن 
تیراندازی و اسب سواری داشتند. اسماعیل نسبت به 
ستار و غفار عالقه بیشتری به این دو رشته داشت. 
او عالوه بر این کار، نشست و برخواست زیادی با 
خان های ترک داشت. همین رفت و آمد ها باعث 
شــد به جرم ارتباط با فردی بــه نام قاچاق فرهاد 
که مخالف حکومت بــود، متهم و به همین جرم 
محکوم به اعدام شود. این اتفاق موجب برافروخته 
شدن آتش خشم و کینه ستار از حکومت شد که 
بعد ها به تقویــت روحیه مبارزاتی وی در نهضت 

مشروطه کمک کرد.
پس از اعدام اســماعیل به دست نیرو های دولتی، 
ســتار به همراه خانواده به شــهر تبریز نقل مکان 
کرد و در محله امیرخیز ســاکن شــد و در شمار 
ترک های لوطی تبریز قرار گرفت. لوطی ها یا همان 
اهل فتوت تبریز از قدیم طبقه خاصی را تشــکیل 
می دادند و اخالق و عادات به خصوصی داشــتند. 
به دفاع از حقوق طبقات زحمتکش بر می خواستند 
و همیشــه با حکومت و ماموران دولتی مخالفت 

می کردند.
ستار از لوطی های شیخیه تبریز بود که کینه بدی از 
شاه قاجار محمدعلی میرزا ولیعهد مظفرالدین شاه 
در دل داشت. اولین رویارویی ستار با محمدعلی 
شاه هم در سال ۱۲۶۶ شمسی اتفاق افتاد. ماموران 
محمدعلی میرزا در تعقیــب دو خان زاده محلی 
قره داغی به باغ پدر ســتار وارد شدند و در جریاِن 
درگیری و دفاع ستار از آنان از ناحیه پا زخمی شد 
و توســط عوامل حکومت دستگیر و در دژ نارین 

قلعه اردبیل زندانی شد.
ســتار پس از این ماجرا بار هــا و بار ها با ماموران 
محمدعلی میرزا در افتاد، اما هر بار از دست آن ها 
گریخت و در نهایــت از تبریز فرار کرد. او مدتی 
به عیاری مشــغول شــد، از ثروتمندان می گرفت 
و به فقرا می داد. همین ماجرا موجب دســتگیری 
دوبــاره اش و زندانی شــدنش شــد کــه البته با 
میانجی گری برخی بزرگان شهر آزاد شد. وی برای 
فروکش کردن غائله مدتی به نجف رفت. پس از 
مراجعت از نجف شــغل هایی همچون مباشرت 
امالک و فروش اسب و محافظت از امالک مالکان 

تبریزی را پیشه کرد.
ستار بعد ها به جرگه تفنگداران و محافظان خاص 
ولیعهِد مظفرالدین میــرزا درآمد و ماموریت های 
متعددی از جملــه مبارزه با راهزنــان ترکمن را 
بــا موفقیت انجــام داد و از ایــن تاریخ ملقب به 
»ســتارخان« شــد. مدتی بعد به دالیــل نامعلوم 
دســت از این کار کشید و در سال ۱۲۷۳ شمسی 
به سامرا ســفر رفت. در سامرا به دلیل بد رفتاری 
خادمان حرم عســکریین با زائران ایرانی به همراه 
چند جــوان آذری، آنان را تنبیه کردند و توســط 
ماموران حکومت وقت عراق دستگیر شدند که با 
وساطت سید محمدحسن حسینی شیرازی مشهور 
به »میرزای شیرازی« صاحب حکم تحریم تنباکو، 

آزاد شد و به ایران بازگشت.
آشنایی ستارخان با مشروطه خواهان

وقتی در تاریخ ۱۴امرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت 
صادر شد، مظفرالدین شاه درگذشت و محمدعلی 
میرزا به حکومت رسید، به تدریج تبریز ملتهب شد 
و تالش زیادی شد تا با محمدعلی شاه مقابله شود 
و نگذارند وی به اهدافش برسد. تحریکات روس ها 
هم در تبریز روشن بود. در این بین انجمن ایالتی و 
والیتی تبریز که متشکل از بازرگانان، روشنفکران، 
روزنامه نگاران و خطیبان بود، بسیار هوشیارانه عمل 
می کرد. آن گونه که از زندگی ستارخان پیداست، از 
این زمان به بعد است که وی به مشروط عالقه مند 
می شود و به صف مجاهدان می پیوندد، چرا که تنها 
کاری کــه از او بر می آمد، فعالیت نظامی بود و از 
آن زمان بود که به صف مشروطه خواهان پیوست.
ســتارخان که فرمانده دسته ای از قوای مجاهدین 
تبریزی بود به این انجمن پیوست و بازوی نظامی 
انجمن را شکل داد. ســتارخان با اعضای انجمن 
ارتباط صمیمی داشت و در جلسات آن ها شرکت 
می کرد و از مباحثات آنان به اندازه درک خود تاثیر 
می گرفت. تا پیش از این، ستارخان نقش عمده ای 

در تحوالت تبریز و مشروطه نداشت، چون تا آن 
هنگام، مسئله مجاهدان و جنگ به هیچ عنوان مطرح 
نبود. در این میان، بیشترین کار به عهده روشنفکران 
بود و آن هایی که در انجمن ایاالتی و والیتی، سابقه 
ترتیب دادن اعتصابات و سخنرانی ها را داشتند، از 
جمله میرزا حسین واعظ که سخنران بسیار آتشینی 

بود، نقش عمده ای در این دوره داشتند.
اما با پا گرفتن نهضت مشــروطیت، ســتارخان 
هم که از دســتگاه حاکمه ناراضــی بود به صف 
مجاهدین مسلح و مشــروطه خواه پیوست. تبریز 
یکی از کانون های مهم مشــروطه خواهی بود که 
بنا بر روایت احمد کســروی ماهیتی دینی داشت، 
اما رفته رفته با پررنگ تر شــدن حضور سوسیال 
دموکرات های قفقازی در تبریــز نزاع و درگیری 
بــه تبریز هم راه یافت. در بین صفوف مردم تبریز 
گرایش های مختلفی وجود داشت، عده ای به عشق 
دین و اطاعت از فرامین مراجع نجف، بخشــی از 
فرط عالقه به مشــروطه و برخــی از فرط بغض 

نسبت به محمدعلی شاه گردهم آمده بودند.
ستارخان در مقابل قشون عظیم محمدعلی شاه که 
پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی 
آن، برای طرد و دســتگیر کردن مشروطه خواهان 
تبریز به آذربایجان گسیل شده بود، ایستادگی کرد 
و بنای مقاومت گذاشت. در این هنگام ستارخان 
دعوت انجمن ایالتی آذربایجان که خود را جانشین 
مجلس بمباران شــده معرفی می کرد، قبول کرد. 
در همین انجمن بود که در ســال ۱۳۲۵ قمری به 
واسطه رشادت های ســتارخان و باقرخان به آنان 

لقب سردار ملی و ساالر ملی اعطا شد.
ستارخان مردم را بر ضد اردوی دولتی فراخواند و 
خود، رهبری مجاهدان تبریز و ارامنه و قفقازی ها 
را بر عهده گرفــت و به همراه دیگر مجاهدین و 
باقرخان ۱۱ ماه در مقابل ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر قشون 
دولتی ایســتادگی کرد و نگذاشــت شهر تبریز به 
دســت طرفداران محمدعلی شاه بیفتد. این اقدام 
ستارخان موجب شد شــهرتش از مرز های تبریز 
و ایران بگذرد و به نشــریات اروپایی و آمریکایی 

راه یابد.
پس از ماه ها محاصره تبریز، قوای روس با موافقت 
دولت انگلیس و محمدعلی شــاه به سمت تبریز 
حرکت کردند و راه جلفا را گشودند. ستارخان و 
دیگر مجاهدین تبریز که به شدت از روس ها متنفر 
بودند، برای رفع بهانه تجاوز روس ها تلگرافی به 
این مضمون به محمدعلی شــاه فرستادند: »شاه، 
به جــای پدر و تــوده، به جای فرزندان اســت. 
اگر رنجشــی میان پدر و فرزنــدان رخ دهد نباید 
همسایگان پا به میان گذارند. ما هرچه می خواستیم 
از آن در می گذریــم و شــهر را بــه اعلیحضرت 
می سپاریم. هر رفتاری که با ما می خواهند بکنند و 
اعلیحضرت بی درنگ دستور دهند که راه خواروبار 
باز شــود و جایی برای گذشتن سپاهیان روس به 

ایران باز نماند.«
محمدعلی شــاه پس از دریافــت این تلگراف به 
نیرو های دولتی دســتور ترک محاصــره داد، اما 
روس ها به پیشــروی خود ادامه داده و وارد تبریز 
شــدند. ســتارخان که حاضر به اطاعت از دولت 
روس نبود در اواخــر جمادی الثانی ۱۳۲۷ قمری 
برابر با مه ۱۹۰۹ میالدی به ناچار با همراهانش به 
کنسولگری عثمانی در تبریز پناهنده شد. در منابع 
ذکر شده است که ستارخان به پاختیانوف، کنسول 
روس که می خواست بیرقی از کنسولگری خود به 
سر در خانه ســتارخان بزند و او را تحت الحمایه 

دولت روس اعالم کند، گفت: »ژنرال کنسول، من 
می خواهم که هفت دولت به زیر بیرق دولت ایران 

بیایند. من زیر بیرق بیگانه نمی روم.«
تقدیر مجلس شــورای ملی از رشــادت های 

ستارخان و باقرخان
هنگامی که مجلس دوم شورای ملی به طور رسمی 
شــروع به کار کرد در ۲۹ آبان ۱۲۸۸ خورشیدی 
رسماً از ســتارخان و همرزمش باقرخان قدردانی 
شــد. در این مجلس در نشستی پر شور از همت، 
فداکاری و جانفشانی مردان آزاد دلیر قدردانی شد 
و سیدحسن تقی زاده رییس مجلس سنا در نطقی 

مبسوط از شهدای آزادی نام برد.
حاج ســیدنصراهلل نقوی، نماینده مجلس شورای 
ملی نیز از کوشــش ها و ایستادگی علمای نجف 
در راه آزادی ایران و فعالیت و شــجاعت آیت اهلل 
طباطبایی و آیت اهلل بهبهانی ســخن گفت. احمد 
وثوق الدوله دیگر نماینده مجلس شورای ملی نیز 
همت و دالوری ستارخان و باقرخان و مجاهدان 
آذربایجان را ستود و طرحی را که به عنوان قدردانی 
از ستارخان و دیگر مجاهدین تبریز تهیه کرده بود 
برای تصویــب تقدیم مجلس کرد که مجلس هم 

بالفاصله آن را به تصویب رساند.
در ایــن طرح آمــده بود: »مجلس شــورای ملی 
جانبازی ها و فداکاری های جنابان ستارخان سردار 
ملی و باقرخان ساالر ملی و دیگر غیرتمندان تبریز 

را نخستین علت آزادی 
ایران  ملت  و خالصی 
از قید اسارت و رقیت 
ارباب ظلــم و عدوان 
می داند و از مصائب و 
شدایدی که آن فرزندان 
غیور وطن و سیر اهالی 
آذربایجان  غیرتمنــد 
برای ســعادت ابدی و 
نیکنامــی ایران تحمل 
کــرده اند، تشــکرات 
عمومــی  صمیمــی 
ایــران را تقدیم  ملت 

می نماید.«
از آشنایی ستارخان و 

باقرخان در تبریز
محلــه  در  باقرخــان 
تبریــز،  »خیابــان« 
ســنگ تراش بود. این 
محله کــه اولین محله 
تبریز از ســمت شرق 
محل  بود،  شــهر  این 
زندگــی افرادی، چون 
شیخ محمد خیابانی و 

باقرخان بود. باقرخان و ســتارخان پیش از طرح 
مباحث مشروطه خواهی، هیچ ارتباطی با یکدیگر 
نداشتند، منتها وقتی ستارخان به تبریز آمد، در محله 
امیرخیز ساکن شد و در میدان صاحب االمر کنونی 
تبریز، به خرید و فروش اسب مشغول شد و بعد، 

زمینه آشنایی این دو به وجود آمد.
زمانی که نــدای مشــروطه خواهی آرام آرام بلند 
شــد و درگیری بین محالت آغاز شد، باقرخان به 
عنوان یکی از لوطی های محله »خیابان« و ستارخان 
هم به عنــوان یکی از لوطی های محله امیرخیز به 
مجاهدان پیوســتند و در سرکوب تحرکاتی که در 
محله دوه چی در جریان بود با یکدیگر آشنا شدند 

و تا زمان مرگ در کنار یکدیگر ماندند.

پس از عقب نشینی قوای روس مردم شهر به رهبری 
ستارخان در برابر رحیم خان، حاکم مستبد تبریز قیام 
و او را از شهر بیرون کردند، اما اندکی بعد ستارخان 
زیر فشار دولت روس، دعوت تلگرافِی جمعی از 
ملیون )کسانی که در مقابل دولت از مردم حمایت 
می کنند( را پذیرفت و با لقب سردار ملی به سوی 
تهران حرکت کرد. در این سفر باقرخان، ساالر ملی 
نیز همراه او بود. هدف دولت مشروطه از این اقدام 
که به بهانه تجلیل از ستارخان و باقرخان صورت 
گرفته بود در واقع کنترل آذربایجان و خلع سالح 

مجاهدان تبریز بود.
در شب عید نوروز جمعیت زیادی از مردم و رجال 
شهر از جمله یپرم خان ارمنی برای وداع با ستارخان 
و باقرخــان جمع شــدند و آنــان در میان هلهله 
جمعیــت از منزل خود بیرون آمدند و به ســوی 
تهران حرکت کردند. در بین راه نیز در شــهر های 
میانه، زنجان، قزوین و کرج استقبال باشکوهی از 
این دو مجاهد راه آزادی به عمل آمد و هنگام ورود 
به تهران در روز جمعه نیمی از مردم شهر از جمله 
فرزند آیت اهلل بهبهانی و برخی دیگر از بســتگان 
ایشان برای اســتقبال به مهرآباد آمدند و در طول 
مســیر چادر های پذیرایی آراسته با انواع تزئینات، 
و طاق نصرت های زیبا و قالی های گران قیمت و 

چلچراغ های رنگارنگ گستردند.
در سرتاسر خیابان های ورودی شهر، تابلو های زنده 
باد ستارخان و زنده باد 
باقرخان مشاهده می شد. 
تهران آن روز سرتاســر 
جشن و سرور بود. این 
در حالی بود که برخی 
از وکالی آذری از ورود 
ســرداران به پایتخت و 
استقبال عمومی از آنان 
بودند و کشور  ناراضی 
در آتــش اختالف بین 
افراطیون  اعتدالیــون و 

می سوخت.
عین الســلطنه سالور در 
بــاره وضعیت کشــور 
نوشــت:  دوره  این  در 
»انقالبی و اعتدالی؛ مساله 
است  عبارت  که  عمده 
مشــروطه  حکایت  از 
و مســتبده کهنه شــده 
گفتگو و مخالفت تمام، 
اعتدال  و  انقالب  ســر 
است. سپهدار و حاجی 
علیقلی خان سردار اسعد 
با مستشارالدوله و بیشتر 
وکال اعتدالیون هســتند. تقــی زاده صنیع الدوله و 
جمعی دیگر انقالبیون. روزنامه ایران نو و شرق هم 
انقالبیون، مابقی روزنامه های اعتدالیون. متصل نزاع 

لفظی و قلمی است.«
همان روز اول ستارخان پس از صرف ناهار مفصلی 
که در چادر آذربایجانی های مقیم تهران تدارک دیده 
شده بود به سوی محلی که برای اقامتش در منزل 
صاحب اختیار )محلی در خیابان سعدی کنونی( در 
نظر گرفته بودند، رفــت. او مدت یک ماه مهمان 
دولت بود، اما به دلیل وجود سربازان زیاد و کمی 
جا، دولت محل باغ اتابک که اکنون سفارت روسیه 
در ایران اســت را به اسکان ستارخان و یارانش و 
محله عشرت آباد را به باقرخان و یارانش اختصاص 

داد.
پس از چند روزی کــه نیرو های هر دو طرف در 
محل های تعیین شده اسکان یافتند مجلس طرحی 
را تصویب کرد که به موجب آن تمامی مجاهدین 
و مبارزین غیرنظامی از جمله افراد ستارخان و خود 
او می بایست سالح های خود را تحویل می دادند. 
این تصمیم به دلیل بــروز حوادث ناگوار و ترور 
آیت اهلل سیدعبداهلل بهبهانی و میرزا علی محمدخان 
تربیت از ســران مشــروطه گرفته شــده بود، اما 
عملکرد بد ماموان در جمع آوری سالح و گزینشی 
عمل کردن آن ها موجب استنکاف مجاهدین آذری 

و دسته معزالسلطان از تحویل سالح شد.
احمد کسروی با اشاره به این دوره تاریخی نوشت: 
»مجاهدان نمی خواســتند پی کار خــود بروند و 
بســیاری از کار خود به یک بار دورافتاده اگر هم 
می خواستند نمی توانستند و اینان ناگزیر به نافرمانی 
برخاســتند. از ســوی دیگر دولت نخواست این 
قانون را دادگرانه به کار بندد، چون خود مستوفی 
رییس الوزراء و بیشتر وزیران از دسته انقالبی بودند.
چنان که گفتیم این دســته کینه چهار تن سردار را 
)ستارخان، باقرخان، ضرغام السلطنه و معزالسلطان( 
در دل داشــتند و همچنین ســردار اســعد که در 
همه کار ها دســت داشت از این چهار تن سخت 
خشــمناک بود، به ویژه از ســتارخان که از بس 
خشــمناک بود زبــان خود را نمی توانســت نگه 
دارد. عــالوه بر این ها فرمانفرما هم از ســتارخان 
دل آزردگی داشــت. یپرم خان هم کــه این زمان 
هم رییس شهربانی تهران و هم سردار سپاه بود و 
نیروی بزرگی را در دست داشت نیز با ستارخان و 

معزالسلطان از در دشمنی وارد شدند.«
دیگــر مجاهدان مخالف این طــرح به تدریج به 
ســتارخان و یارانش پیوســتند و موجب هراس 
دولت مرکزی شدند. سردار اسعد به ستارخان پیغام 
داد که »به سوگندی که در مجلس خوردید وفادار 
باشید و از عواقب وخیم عدم خلع سالح عمومی 
بپرهیزید«، اما باز یاران ســتارخان همچنان سالح 

خود را تحویل ندادند.
در اول شــعبان ۱۳۲۸ دولت مشــروطه که جمعًا 
۳۰۰۰ نفر بودند به فرماندهی یپرم خان، یار قدیمی 
ستارخان در تبریز و رییس نظمیه وقت، باغ اتابک 
را محاصــره کردند و پس از چند بــار پیغام، به 
باغ هجوم بردند و آتــش جنگ بین قوای دولتی 
و مجاهدان شــعله ور شد. ســواران دولتی عمدتا 
نیرو های بختیاری و ارامنه بودند که به ظاهر خلع 
سالح شــده بودند و بالفاصله به استخدام دولت 
درآمده و به عنوان عوامل ســرکوبگر عمل کردند 
به عبارت دیگر سوسیال دموکرات های تهران افراد 
خود را در هیاتی قانونی مســلح کرده و اصرار به 

خلع سالح دیگر نیرو های مسلح داشتند.
وقتی در پارک اتابک به دستور یپرم سوزانده شد، 
جنگ شدت گرفت. در این جنگ قوای دولتی از 
چند عراده توپ و ۵۰۰ مسلســل ۶۰ تیر استفاده 
کردند و به فاصله ۴ ساعت ۳۰۰ نفر از افراد حاضر 
در باغ را قتل عام کردند. ستارخان هم ساعتی پس 
از شروع درگیری راه پشت بام را در پیش گرفت، 
اما در مســیر پله ها در یکی از راهرو های عمارت 
تیری به پایش اصابت کرد و مجروح شــد. اندکی 
بعد قوای دولتی او را دســتگیر کردند و به منزل 

صمصام السلطنه بردند.
محمدمهدی شریف کاشانی در این زمینه نوشت: 
»... یپرم خــان هــم در پارک را نفــت زده، آتش 
می زنند. بعد از چند دقیقه در ســوخته، ســرباز و 

سوار و بختیاری وارد پارک شد، از قراری که گفته 
می شود، تلفات خیلی می شود. با اینکه از مجاهدین 
اصاًل اظهار حیاتی نمی کنند، ولی از طرف دولتی ها 

به هرکس و هر جا فروگذار نکرده اند.
بعد از کشــتن ها بیشتر را دســتگیر و بعضی فرار 
کــرده. آن وقت، بنای تاراج را می گذارند. تمام در 
و پنجره ها را می شــکنند و مبل و فرش و چراغ و 
آئینه هــا و میز و صندلی ها را تاراج می نمایند، این 
حرکات زیاده از حد مورد شــماتت و مالمت و 
ســرزنش خارجه و داخله می شــود. ستارخان و 
باقرخان را هم می برند منزل صمصمام السلطنه.... 
مردم از این قضیه اظهار نفرت و بدگویی کردند.... 
زانوی ســتارخان هــم گلوله خورده، در بســتر 

خوابیده.«
در دوم شعبان وزارت داخله در اطالعیه ای اعالم 
کرد که در اجــرای احکام آیت اله نجفی مبنی بر 
خلع سالح مجاهدین، قوای دولتی عده ای متمرد 
را در باغ اتابک محاصره »و در ظرف سه ساعت 
متمردیــن کال مغلوب و ۳۵۰ نفــر گرفتار و در 
نظمیه محبوس شــدند.« همــان زمان نمایندگان 
خراســان در مجلس نیــز در تلگرافی به انجمن 
ایالتی خراسان بدون اشاره به تعداد کشته ها عنوان 
می کنند که »اشــرار در منزل ســردار ملی جمع، 
شوربختانه ایشــان را مجبور نموده نگذاشتند از 
جزء اشرار خارج شود. دولت به قوه قهریه قانون 
خلع اسلحه اجراء، سردار و ساالر ملی محترماً به 

منزل علیحده منتقل، اشرار گرفتار.«
سه ماه بعد از این وقایع، یاران ستارخان سرانجام 
خلع ســالح را پذیرفتند. ستارخان نیز خانه نشین 
شد و پزشــکان حاذق برای مداوای پای او تمام 
تالش خود را کردند، اما معالجات به جایی نرسید 
و ســتارخان سردار ملی مصادف با ۲۵ آبان ۱۲۹۳ 
شمســی در حالی که ۴۸ ســال داشت، در تهران 
درگذشــت. پیکر او در بقعه باغ طوطی در جوار 
حرم حضرت عبدالعظیم حســنی در شهرری به 

خاک سپرده شد.
قبر و آرامگاه ســردار ملی تا سال ۱۳۲۴ شمسی 
وضعیت مناســبی نداشــت، اما در پی برگزاری 
میتینگ طرفداران پرشور ستارخان در این سال بر 
سر قبر او، یک آرامگاه موقتی برای او ساخته شد، 
اما یکسال بعد با خاک یکسان شد تا اینکه به همت 
گروهی از مبارزان مشروطه خواه، سنگ قبری برای 

آرامگاه ستارخان گذاشته شد.
بر روی ســنگ قبر ســردار ملی جمله ای با این 
مضمون به نقل از خودش نوشتند: »این بنده عاصی 
ســتار، برای اجرای احکام شریعت غراء احمدی 
)ص( از جان و مال و اوالد و هستی خود، صرفنظر 
کرده تا دولت جابره تبدیل به دولت عادله و قوانین 
حضرت سیدالمرسلین رویه و مسلک اهل اسالم 

شود. ستار«
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ماجرای زمین گیر شدن ستارخان در باتالق اتابک

پس از عقب نشینی قوای روس 
مــردم شــهر به رهبری ســتارخان در 
برابر رحیم خان، حاکم مستبد تبریز 
قیام و او را از شهر بیرون کردند، اما 
اندکی بعد ستارخان زیر فشار دولت 
روس، دعــوت تلگرافــِی جمعــی از 
ملیون )کسانی که در مقابل دولت 
از مردم حمایت می کنند( را پذیرفت 
و با لقب سردار ملی به سوی تهران 
حرکــت کرد. در این ســفر باقرخان، 
ســاالر ملی نیز همــراه او بود. هدف 
دولت مشــروطه از این اقدام که به 
بهانه تجلیل از ستارخان و باقرخان 
صــورت گرفتــه بــود در واقــع کنترل 
آذربایجــان و خلع ســاح مجاهدان 

تبریز بود
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