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سرپرست بازرسی کل استان زنجان:

هزینه فساد برای متخلفان در زنجان 
باال خواهد بود

22

فرمانده انتظامی استان خبر داد؛ 

کشف 31 میلیارد ریالی 
فرار مالیاتی در زنجان

فرنشین دادگستری استان خبر داد:

۶۰۰ میلیارد تومان 
تضییع حقوق بیت المال 

در پرونده های فساد 
زمین در زنجان

 بازرسی زنجان در حوزه مبارزه با فساد، کارنامه خوبی دارد و نمره باالی ۱۹ می گیرد
2

تیزی تیزآب 
بر گلوی تاکداران ابهری

7

تولید 
گلخانه ای موز 

در زنجان

استاندار زنجان:

ظرفیت حمل بار از راه آهن 
زنجان- تهران ۷ میلیون تن 

افزایش می یابد

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان خبر داد

توزیع 10500 بسته معیشتی 
در مرحله سوم رزمایش کمک 

مومنانه در زنجان

»سیمرغ« 
نماد گردشگری 

ایران شد

در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
)تبصره 3 ماده 22 و ماده 23 قانون نظام صنفی( با عنایت به ابالغیه شماره 118/31737 مورخه 99/6/31 

مبنی بر برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی ذیل برای نوبت اول به مدت 15 روز از مورخه 99/7/20:

نام اتحادیهردیف
مشاوران امالک1
تولید کنندگان پوشاک، خیاطان و جوراب بافان2

و عدم تکمیل داوطلبان کاندیدای هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی

نام اتحادیهردیف
فروشندگان لوازم خانگی و مبلمان- فروشندگان ظروف، چینی، بلور و کریستال1
تاسیسات مکانیکی ساختمان- فروشندگان لوازم الکتریکی2
فروشندگان مصالح و لوازم بهداشتی ساختمان3
تزیینات داخلی ساختمان - فروشندگان فرش دستباف، پشم و خامه4

بــرای نوبت دوم از مورخــه 99/7/20 به مدت 10 روز از کلیه  داوطلبــان عضویت در هیات مدیره و 
 بازرس اتحادیه صنفی مذکور دعوت می شــود جهت ثبت نام به ســامانه ایرانیان اصناف به نشانی 

)WWW.IRANIANASNAF.IR( مراجعه نمایند.

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجان

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان

آگهی فراخوان ثبت انم داوطلبان عضویت رد هیات مدریه و بازرس اتحادهی اهی صنفی
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 عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی 
ایــران می گویــد، در ماه های گذشــته در کنار 
محدودیت های کرونا، برخی کشورها نیز رفتاری 

تبعیض آمیز با اقتصاد ایران داشته اند.
علی شــریعتی در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: 
همانطور که از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا، 
قابل حدس بود، با توجه به محدودیت هایی که 
برای مقابله با گسترش آن اجرایی شده، کاهش 
تجارت بین المللی در ایران مانند بسیاری از دیگر 
کشورهای جهان رخ داد و آمار عملکرد ماه های 
گذشــته نیز این موضوع را نشان می دهد. بسته 
شدن مرزها یا محدود شدن رفت و آمدها بخشی 

از دالیل این کاهش تجارت است.
وی با اشــاره بــه رقابت های اقتصــادی میان 
کشــورهای مختلف در حفظ و به دست آوردن 
بازارهای جدید، توضیــح داد: این رقابت امری 
طبیعی و غیر قابل انکار اســت و قطعا کشورها 
به منافع خود می اندیشــند اما شوربختانه بعضا 
این رقابت به خود شکلی تبعیض آمیز می گیرد 
و همین موضوع فشار موجود بر فعاالن اقتصادی 

ایران را بیشتر می کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای مثال ما 
در ماه های گذشته شاهد آن بودیم که ترکمنستان 
برای مدتی نسبتا طوالنی مرزهای خود را به روی 
کاالهای ایرانی بست اما در همان زمان، کاالهای 
ترکیه را وارد کرد. مشابه این مثال در دیگر بازارها 
نیز به چشم می خورد اما شوربختانه این موضوع 
به درستی مطرح نشــده و جامعه در جریان آن 
نیست. رفتار تبعیض آمیز با مهاجم تیم پرسپولیس 
و محرومیت او پیــش از بازی، بارها و بارها در 
عرصه اقتصاد رخ داده و تاجران و صادرکنندگان 
ایرانــی همچون چیزی که بــر آل کثیر رفت، با 

محدودیت های ناعادالنه مواجه شده اند.
شــریعتی با بیان اینکه در کنار محدودیت های 

خارجــی، برخی سیاســت های داخلــی نیز به 
ضــرر صادرات ایران منجر شــده اســت، بیان 
کرد: سیاســت های ارزی بانــک مرکزی بالی 
جان صادرات شــده است. اینکه صادرکننده در 
دوره ای ســرباز جنگ اقتصاد نامیده شود و چند 
ماه بعد به مجرمی تبدیل شود که ارز را به کشور 
بازنگردانده، نشان دهنده سیاست های غلط در این 
بخش است. در شرایطی که دولت در بازگشت 
ارز حاصل از صادرات خود به مشکل برخورده، 
این توقع که تمام صادرکنندگان در مدتی کوتاه 
ارز خود را بازگردانند و تمام محدودیت ها را کنار 

بزنند، قطعا از واقعیت به دور است.
وی افزود: اینکه بدون پاســخ دادن به پرسش ها 
و صرفا با پست گذاشتن در شبکه های اجتماعی 
توقع داشته باشــیم تمام مشکالت حل شده و 
صادرکننــدگان باعبــور از محدودیت ها ارز را 

بازگردانند از واقعیت به دور است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به عملکرد 
ســازمان توسعه تجارت در ســال های گذشته، 

گفت: این ســازمان با هدف تســهیل شــرایط 
تجارت و بهبود زیرساخت ها فعالیت می کند اما 
ما شوربختانه در طول ماه های گذشته هیچ برنامه 
و هدف گذاری برای عبور از مشکالت امروز و 
چشم انداز سال های آینده ندیده ایم. این سازمان 
باید در حوزه اجرا فعال باشــد اما ما می بینیم در 
مســائل کالن، مانند آنچه در اختیار حاکمیت و 
مقامات بلندپایه دولتی است، اظهار نظر صورت 
می گیرد اما در عرصه اجرایی هیچ نشــانه ای از 
بهبود اوضاع نیســت. با این شرایط جبران آمار 
کاهشی صادرات در ماه های ابتدایی سال بسیار 

دشوار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، بر پایه آمارهای اتاق بازرگانی 
تهران، میزان صادرات ایران در شش ماهه ابتدایی 
ســال کنونی، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته که 
بخش عمده ای از آن به دلیل شیوع ویروس کرونا 

بوده است.
ایران در ســال گذشــته بیش از ۴۳ میلیارد دالر 

صادرات غیر نفتی داشت.

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

 پرونده عرضه های دارایکم و پاالیشی یکم برخورد آل کثیری با اقتصاد ایران!
)دارا دوم( در حالی بسته شد که اخیرا وزیر اقتصاد 

از عرضه صندوق دارا سوم در بورس خبر داد.
به گزارش ایسنا، بر پایه تبصره دو قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده 
است که باقی مانده ســهام خود در شرکت ها را 
به روش های معمــول یا از طریق صندوق  های 
سرمایه  گذاری قابل معامله )EPF( عرضه و به 
فروش برســاند. متعاقب این ظرفیت قانونی در 
ابتدای سال کنونی هیات وزیران به وزارت امور 
اقتصاد و دارایی اجازه داد تا در قالب سه صندوق 

سرمایه  گذاری قابل معامله باقی مانده سهام دولت 
را واگذار کند. در این راســتا نخســت صندوق 
ســرمایه  گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل 
باقی مانده ســهام دولت در بانک های صادرات، 
ملت، تجارت و شرکت های بیمه البرز و اتکایی 
امیــن، دومین صندوق ســرمایه  گــذاری قابل 
معامله پاالیشی شامل باقی مانده سهام دولت در 
پاالیشگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز 
در بازار سرمایه عرضه شدند. پیش از این اعالم 
شده بود ســومین صندوق سرمایه  گذاری قابل 
معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی )باقی مانده 

سهام دولت در شرکت های ایران خودرو، سایپا، 
فوالد مبارکه و ملی صنایع مس( است.

بــا این حال اخیرا فرهاد دژپســند – وزیر امور 
اقتصاد و دارایی – اعالم کرده اســت که دولت 
تصمیم دارد باقی مانده ســهام خود در سه بانک 
ملت، تجارت و صادرات را در قالب صندوق دارا 
ســوم ارائه کند. این خبر در حالی از سوی وزیر 
اعالم شده اســت که همان طور که ذکر شد دارا 
سوم قرار بود خودرویی و فلزی باشد. با این حال 
باید منتظر ماند و دید داراسوم شامل چه صنایعی 

خواهد ماند.

زمزمه های عرضه دارا سوم در بورس
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 مدیــر صندوق کار آفرینــی امید زنجان 
گفت: از ابتدای ســال کنونی تاکنــون برای ۵۳ 
واحد تولیدی اســتان ۵۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون 

ریال تسهیالت پرداخت شده است.
بــه گزارش زنگان امروز، علی عبدالهی  در آیین 
تجلیل از تولید کنندگان اقالم بهداشتی پیشگیری 
از کرونا افزود: این صندوق، حامی تولید کنندگان 
در سطح استان و تا پایان کار در کنار آنها است.

وی، رسالت صندوق کارآفرینی امید را حمایت 
از کارآفرینان و افرادی دانســت که می توانند با 
داشته های ریالی خود در قالب کسب و کارهای 
خرد سرمایه گذاری کرده و موجب اشتغال برای 

افراد بیکار جامعه شوند.
عبدالهی تاکید کــرد: صندوق کارآفرینی امید، به 
عنوان نهاد حمایتی و تنها موسسه مالی تخصصی 
است که در حوزه اشتغال بویژه کسب و کارهای 

خرد فعالیت می کند.
مدیرصنــدوق کار آفرینــی امیــد زنجان گفت: 
این صندوق حامی کســب و کارهــای خرد و 

کوچک، توســعه زنجیره های تولیــد، توزیع و 
فروش محصوالت، فعالیت و تولیدات شــرکت 
های دانش بنیان، صندوق های خرد محلی زنان 
روستایی، توسعه تولید صنایع دستی، گردشگری 

و بوم گردی در استان است.

عبدالهی خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال کنونی 
تاکنون برای ۵۳ واحد تولیدی در سطح استان ۵۵ 
میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال تســهیالت پرداخت 

کرده ایم.
وی یادآوری کرد: تســهیالت پرداخت شــده، 

اشــتغال ۱۱۳ نفر را در حوزه اشــتغال روستایی 
محقق کرده است.

مدیرصنــدوق کار آفرینــی امیــد زنجان گفت: 
زحمات و تــالش های تولید کنندگان در بخش 
مواد بهداشتی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

قابل قدردانی است.
عبدالهــی با تاکید بر اینکه صنــدوق کار آفرینی 
امید در هر شرایطی در کنار تولید کنندگان برای 

حمایت از آنها است.
یکی از تولید کنندگان زنجانی در این آیین گفت: 
تولید کننده بسته ها و کیف های بیمارستانی در 
استان هستیم و از طرفی نیز البسه یک بار مصرف 

بیمارستانی را تولید و توزیع می کنیم.
شهبازی خاطرنشان کرد: با شیوع بیماری کرونا و 
کمبود ماســک در استان، اقدام به تولید ماسک و 

توزیع آن در مراکز بیمارستانی کردیم.
وی اضافه کرد: در بخش تولیدی زنان سرپرست 
خانوار و یا بانوان نان آور خانواده، مشــغول به 

کار هستند.

صندوق کار آفرینی امید زنجان برای ۵۳ واحد تولیدی 
تسهیالت پرداخت کرد

تولید گلخانه ای موز 
در زنجان

 به همت جوان زنجانی مزرعه موز به 
صورت گلخانه ای در شــهر آب بر که آب و 
هوایی شــبیه به مناطق استوایی و گرمسیری 
دارد در شهرســتان طارم با کاشــت ۶۰ عدد 
درخت موز از نوع»کاوندیش« با حمایت جهاد 

کشاورزی این شهرستان ساخته شده است.
بــه گزارش زنگان امروز به نقل از فارس این 
مزرعه نخســتین مورد از نوع خود در ایران 
اســت که قادر است ســاالنه یک تن موز از 
نوع کاوندیش که از انواع خوشمزه و مرغوب 
این محصول است را روانه بازار مصرف کند، 
محصول موز متعلق به مزرعه میانجی عالوه بر 
مشتریان بومی از دیگر نقاط کشور هم مشتری 

دارد.
شایان ذکر است، از شهرستان طارم که بیش 
از ۵۰ نوع محصول کشاورزی در آن کاشت، 
داشت و برداشت می شود و به نام هندوستان 

ایران نیز یاد می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر خبر داد؛
کشف بیش از هشت تن 

چوب قاچاق در ابهر
 فرمانــده انتظامی شهرســتان ابهر از 
کشف ۸ تن و ۷۶۰ کیلو چوب قاچاق در این 
شهرستان و دستگیری یک نفر در این رابطه 

خبر داد.
ســرهنگ محمد مهدی خانی در گفت وگو 
با ایســنا، بر عزم جدی نیروی انتظامی برای 
مبارزه با قاچاق خبر داد و تاکید کرد: ماموران 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان در 
راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در محور قیدار - ابهر طی یک عملیات پلیس 
به یک دستگاه خودروی کامیون بنز مشکوک 

و آن را متوقف کردند.
وی با بیان این مطلب که در بازرســی از این 
خــودرو، ۸ تن و ۷۶۰ کیلــو چوب قاچاق 
کشف شــد، ادامه داد: برابر نظر کارشناسان 
ارزش ریالی این محموله به ۲۰۰ میلیون ریال 

می رسد.
فرمانده انتظامی شهرســتان ابهر با اشــاره به 
اینکه در این راســتا یک نفر دستگیر و برای 
صدور حکم الزم تحویل مراجع قضائی شد، 
تصریح  کرد: منابع طبیعی از مواهب الهی برای 
اســتفاده عموم است و همه باید در حفظ آن 
کوشا باشیم، پس از شــهروندان می خواهیم 
در صورت مشــاهده هرگونه مورد مشکوک، 
مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع 
دهند تا نسبت به شناسایی متخلفان اقدام شود.

خبـرخبــر

کشف 31 میلیارد ریالی 
فرار مالیاتی در زنجان

فرمانــده   
انتظامــی اســتان 
زنجان از کشــف 
بیش از ۳۱ میلیارد 
ریالی فرار مالیاتی 
به  آن  و وصــول 
با  دولت  خزانــه 
مامــوران  تالش 

اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس امنیت 
اقتصادی استان خبر داد.

به گــزارش زنــگان امروز، ســردار رحیم 
جهانبخش در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
کــرد: در پی دریافت خبــری مبنی بر فرار 
مالیاتی دو نفر، موضــوع به طور جدی در 
دســتور کار ماموران اداره مبــارزه با جرائم 
اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان قرار 

گرفت.
 فرمانده انتظامی اســتان زنجــان افزود: در 
تحقیقات تخصصی صورت گرفته مشخص 
شــد افراد مورد نظــر در راســتای انجام 
فعالیت های اقتصادی از جمله واردات، اقدام 

به اخذ کارت بازرگانی۷ کردند.
 ســردار جهانبخــش ادامــه داد: در ادامه 
تحقیقــات، ماموران به این نتیجه رســیدند 
افراد مــورد نظــر کارت بازرگانی دریافت 
شــده را با دریافت مبلغــی در اختیار یک 
شرکت قرار داده اند که اعضای این شرکت 
با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی صادر 
شــده اقدام به واردات قطعات ترمز ماشین، 
الیاف پلی اســتر، درب ضد سرقت فلزی، 
اجزای قطعات المپ کم مصرف، چســب 
بتن، ماشــین پرینت رنگی و کابل شبکه از 
کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورهای 
آسیایی کرده و در این مدت مالیات کاالهای 

وارد شده را پرداخت نکردند.
 فرمانده انتظامی اســتان زنجــان افزود: در 
همین راســتا و در شکایت اداره کل مالیاتی 
اســتان و با تالش بی وقفــه و هماهنگی با 
مراجع قضایی، ماموران با اخذ نیابت به یکی 
از استان های مرکزی کشور اعزام و در یک 
عملیات پلیسی موفق به دستگیری سه نفر از 

متهمان این پرونده شدند.
فرمانــده انتظامی اســتان زنجــان افزود: با 
پیگیری هــای به عمل آمــده و هماهنگی با 
اداره کل مالیاتی اســتان مبلغ ۳۱ میلیارد و 
۳۹۶ هزار ریال بــه مرحله وصول در آمده 
و به خزانــه دولت واریز و پرونده به همراه 
مدارک و مستندات موجود به مراجع قضایی 

فرستاده شد.

 فرنشین دادگستری استان زنجان گفت: با 
کشف و پیگیری فساد در حوزه زمین در این استان 
تاکنون از تضییع ۶۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی و 

بیت المال جلوگیری شده است.
به گزارش زنگان امروز ، حجت االسالم اسماعیل 
صادقی نیارکی در حاشــیه شــورای مســووالن 
قضایی استان در اداره کل بازرسی استان در جمع 
خبرنگاران افزود: بر پایه گزارش های ارائه شده در 
۶ ماه امسال اقدامات بسیار خوشحال کننده ای در 
حوزه کنترل و نظارت بر دستگاه های اجرایی در 
استان انجام شده است که کنترل کننده، پیشگیرانه 

و مقابله ای بود. وی با بیان اینکه مبارزه با فســاد، 
حمایت از جهش تولید و تکریم ارباب رجوع سه 
اولویت قوه قضاییه در ســال کنونی است، اظهار 
داشت: در مبارزه با فساد سازمان بازرسی تکالیف 

و وظایف مضاعفی دارد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه اداره کل بازرسی استان 
زنجان در زمینه اجرای برنامه های تدوین شــده 
پیشــرفت ۷۵ درصدی دارد، گفت: بازرسی استان 
در حوزه مبارزه با فســاد، کارنامــه خوبی دارد و 
پرونده های مهمی در این زمینه کشــف و تعقیب 

کرده و به محاکم قضایی ارجاع داده است. 

وی با بیان اینکه اراده و جزم در دســتگاه قضایی 
اســتان برای مبارزه بی امان و قاطع با فساد حاکم 
اســت، گفت: در ســال کنونی تا کنون در حوزه 
زمین با همت عزیزان در جامعه اطالعاتی و هم در 
بازرسی استان، توانسته ایم هشت پرونده را تشکیل 
دهیم و رقمی که تا کنــون در این باره می توانیم 
اعالم کنیم جلوگیری از بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان 
تضییــع حقوق دولتی و بیت المال اســت و البته 

احتمال دارد که این عدد افزایش پیدا کند.
فرنشین دادگستری استان زنجان گفت: به کسانی 
که در صدد ارتکاب جرم و فساد در استان هستند 

باید بگوییم که دوره ارتکاب جرم دیگر تمام شده 
است و اگر در فکرشان ارتکاب جرم دارند باید آن 

را از ذهنشان بیرون کنند.
وی تصریح کرد: اگر مرتکب جرم وابســتگی به 
حاکمیت و دستگاه های دولتی داشته باشد حتما با 

مجازات مضاعف، طبق قانون برخورد می شود.
صادقی نیارکی با بیان اینکه به عملکرد بازرســی 
استان نمره قابل قبول و باالی ۱۹ را می دهم، اظهار 
داشت: حسب اعالم گزارش و بازرسی های انجام 
شــده از ســوی مرکز، عملکرد اداره کل بازرسی 

استان قابل قبول است.

فرنشین دادگستری استان خبر داد:

۶۰۰ میلیارد تومان 
تضییع حقوق بیت المال در پرونده های 

فساد زمین در زنجان
 بازرسی زنجان در حوزه مبارزه با فساد، کارنامه خوبی دارد و نمره باالی ۱۹ می گیرد

اســتاندار زنجان گفت: با دوخطه شــدن راه آهن 
زنجان- تهران، ظرفیت حمل بار از این خط ریلی، 

ساالنه به میزان هفت میلیون تن افزایش می یابد.
فتح اله حقیقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 
زمان ســفر در مسیر زنجان - تهران و بالعکس نیز 
با ۲ خطه شدن این خط ریلی، بیش از یک ساعت 
کاهش خواهد یافت کــه این نه فقط برای زنجان 
بلکه برای استان های همجوار نیز مفید خواهد بود.  
وی به ســفر معــاون رییس جمهــوری و رییس 
سازمان برنامه و بودجه به استان زنجان اشاره کرد 
و اظهار داشت: اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای تکمیل پروژه ۲ خطه کردن راه آهن زنجان - 

قزوین، از مهمترین رهاوردهای این سفر بود.
استاندار زنجان گفت: با تزریق این میزان اعتبار مالی، 
امید اســت مشکالت مربوط در باره ۲ خطه کردن 
این مســیر ارتباطی برطرف شده و این خط ریلی 
مهم و تاثیرگذار در موعد مقرر تا پایان سال کنونی 

به مرحله افتتاح و بهره برداری برسد.
حقیقی، تکمیل مسیر سلطانیه - همدان و زنجان - 
بیجار - همدان را نیز جزو جاده های مهم این استان 

اعــالم کرد و افزود: با پایان عملیات اجرایی این ۲ 
مسیر ارتباطی جاده ای و خط ریلی، نه تنها مشکل 
اســتان حل می شود بلکه این امر برای استان های 

شمالغرب نیز بسیار حایز اهمیت است.    
به گــزارش ایرنا، معاون رییس جمهوری و رییس 
سازمان برنامه و بودجه در سفری یکروزه به زنجان 
و بازدیــد از پروژه ۲ خطه کردن راه آهن زنجان - 

قزوین، گفت: این پروژه ،  خط ریلی دوم این مسیر 
ارتباطی است که می تواند قزوین را به زنجان مرتبط 

کند.
محمدباقــر نوبخت در گفت و گــو با خبرنگاران 
حاضر در محل، افزود: با اجرای این پروژه ظرفیت 
حمل بار در مســیر کریدور شرق به غرب کشور 
بیش از هفت میلیون تــن افزایش خواهد یافت و 

همچنین یک و نیم ساعت زمان سفر در مسیر ریلی 
زنجان - قزوین را تقلیل خواهد داد.

وی اعتبار تخصیــص یافته برای این خط ریلی را 
تکمیل کننده آن بیان کــرده و تصریح کرد: پروژه 
۲ خطــه کردن راه آهن زنجان - قزوین حداکثر تا 
اسفند ماه سال کنونی افتتاح شده و به بهره برداری 

خواهد رسید.  
به گــزارش ایرنا، ۲خطه کــردن راه آهن زنجان - 
قزوین، یکی از پروژه های مهم و اولویت دار استان 
زنجان بوده که عملیات اجرایی آن از سال ۸۳ آغاز 
و کارگاه آن پس از مدتی وقفه، فعال و پیشــتر ۸۰ 
میلیارد تومان نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه 

کشور برای اتمام این پروژه، کارسازی شده است.
این پروژه هم اکنون ۶۵درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد که بهره برداری از آن ۸۰ دقیقه روی قطارهای 
مســافری از تهران تا زنجان نیز تاثیر مثبت خواهد 
داشــت. با افتتاح این پروژه تالقی قطارها به طور 
کامل حذف و موجب افزایش ایمنی سفر و حرکت 
شــده و موضــوع زوج و فرد قطارهــای رفت و 

برگشت رعایت می شود.

استاندار زنجان:

ظرفیت حمل بار از راه آهن زنجان- تهران ۷ میلیون تن افزایش می یابد

سرپرست بازرسی کل استان زنجان با بیان 
اینکه هزینه فساد برای متخلفان در این استان باال 
خواهد بود، گفت: کسانی که بخواهند فسادی را 
مرتکب شوند هزینه های باالیی باید بپردازند که 

برایشان مقرون به صرفه نخواهد بود.
ابوالفضل خمســه در حاشیه شورای مسووالن 
قضایی در اداره کل بازرســی استان زنجان در 
جمع خبرنگاران افزود: رویکردی که رییس قوه 
قضاییه برای ســال کنونی تبیین کرده اند مقابله 

جدی با مصادیق فســاد، تکریم ارباب رجوع و 
حمایت از تولید است.

وی با بیان اینکه ما هزینه فســاد را در استان باال 
بــرده ایم، تصریح کرد: انتظار از دســتگاه ها و 
مدیران دســتگاه ها این است که نظارت را در 
مجموعه خودشــان و هــم در مجموعه ناظران 
میان دستگاهی، حراســت ها و بازرسی ها باال 
ببرند که شــاهد فســاد در دســتگاه ها و عدم 

رعایت مقررات و قوانین در آنها نباشیم.

خمسه با بیان اینکه ارتقای سالمت نظام اداری 
از اولویت هایی است که ما به دنبال آن هستیم، 
گفت: با همت همه مسووالن بیش از پیش شاهد 

این موضوع در استان خواهیم بود.  
وی افزود: اداره کل بازرســی استان برای سال 
کنونــی ۲۱ برنامه تدوین کــرده که تا کنون ۷۵ 
درصــد از برنامه های پیش بینی شــده اجرایی 

شده و یا در حال اجرا است.
سرپرست بازرسی کل استان زنجان از تشکیل دفتر 

حمایت از تولید در اداره کل بازرسی استان خبر 
داد و گفت: تا کنون از ۶۰ مدیر واحدهای تولیدی 
برای بررسی مشکالت دعوت به عمل آوردیم و 
به اتفاق مدیرانی که متولی امر هستند موضوعات 
در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار گرفته که تا 

کنون اثر بخشی بسیار خوب داشته است.
در پایان نشست شورای مسووالن قضایی استان، 
ساختمان یگان حفاظت اداره کل بازرسی استان 

زنجان به بهره برداری رسید.

سرپرست بازرسی کل استان زنجان:

هزینه فساد برای متخلفان در زنجان باال خواهد بود
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 یکی از مشکالتی که این روزها تاکداران 
ابهری با آن دست و پنجه نرم می کنند، بی کیفیت 
بــودن گرد و روغن تیزاب اســت که موجب از 

دست رفتن محصول کشمش می شود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از ایسنا ؛ ابهر پس 
از زنجان دومین شهرستان بزرگ استان محسوب 
می شود که از قابلیت های بسیاری در همه حوزه ها 
برخوردار بوده، تــا جایی که نقش آن در اقتصاد 
استان زنجان غیرقابل انکار است. از قابلیت های 
صنعتی ابهر که بگذریم، این شهرستان در حوزه 
تولید محصوالت کشــاورزی نیز، همواره جزو 
شهرستان های پیشگام و تعیین کننده استان است تا 
جایی که ابهر در تولید محصوالتی از قبیل انگور، 
کشــمش و حبوبات از  قطب های اصلی زنجان 

محسوب می شود.
حوزه کشاورزی ابهر نیز از گزند مشکالت مربوط 
به این حوزه در امان نمانده اســت. مشکالتی که 
هر یک به نوبه خود ســبب ایجاد گره های کور 
در اقتصاد و معیشــت خانواده هایی که از طریق 
کشــاورزی ارتزاق می کنند، می شود. این روزها 
اگر به باغ ها و گوشــه کنار شهر ابهر سری بزنیم، 
مشــاهده خواهیم کرد که کشاورزان زحمت کش 
منطقه در حال تیزاب زنی محصول انگور هستند، 
اما گرد و روغن تیزاب بی کیفیت، امسال گریبان 
تاکداران ابهری را گرفته و موجب از دست رفتن 

محصول کشمش کشاورزان شده است.
هم اکنــون ۸۵۰۰ هکتار از اراضی کشــاورزی 
ابهر متعلق به محصول انگور بوده و کشــاورزان 
ابهری ۳۰ هزار تومان ســاالنه انگور روانه بازار 
می کنند؛ کشــاورزانی که این روزها حال و روز 
خوشی ندارند. در همین رابطه رییس نظام صنفی 
کشاورزی ابهر به خبرنگار ایسنا، می گوید: امسال 
گرد روغن وارد شــده به بــازار برای تیزاب زنی 
نامرغوب بود که همین امر ســبب ضرر باغ داران 

زحمتکش منطقه شده است.
محمد نوروزی بــا بیان اینکه بعد از یک هفته از 
گذشت آغشته شدن انگورها به گرد روغن، هنوز 
اثری از خشک شدن در آن ها مالحظه نمی شود، 
ادامه می دهد: همین امر ســبب فاســد شــدن 

محصول انگور و ضرر کشاورزان می شود.
وی تاکید می کند: از مسووالن خواهشمندیم برای 
نظارت بر بازار محصوالت کشــاورزی اقدامات 
جدی تری انجام دهند تا شــاهد ضرر این چنینی 

کشاورزان نباشیم.
تولید کشمش از گذشته تاکنون

در گذشــته برای تولیــد کشــمش، انگورها را 
در زیرزمین خانه آویــزان می کردند تا تبدیل به 
کشمش شــود که به عنوان روش سنتی شناخته 
می شود. در این روش رطوبت موجود در انگور 
از ۷۵ درصــد بــه ۱۵ درصد می رســد. امروزه 
روش های متعددی برای این کار استفاده می شود، 
اما همچنان روش سنتی و قدیمی نزد بسیاری از 

مردم استفاده می شود.
یکی از این روش ها اســتفاده از تیزاب کشمش 
است. تیزاب کشــمش کمک می کند انگورها در 
کوتاه ترین زمان تبدیل به کشــمش شوند. عالوه 
بر این به کمک تیزاب کشمش دانه های کشمش 
درشت با رنگ خوب خواهیم داشت. روش های 
دیگر نیز برای تولید کشــمش وجود دارد که از 
میان آن ها می توان به کشــمش آفتابی، کشــمش 
سایه آفتاب و کشــمش طالیی اشاره کرد که هر 
یک از این روش ها باعث می شــود، کشــمش با 

رنگ و ظاهری متفاوت تولید شود.
نحوه تولید کشمش با استفاده از تیزاب کشمش
تولید کشمش به اســتفاده از تیزاب کشمش نیاز 
به پروســه ای دارد که در آن انگور وارد پروســه 
شــده و کشمش صادراتی با رنگ مطلوب خارج 
می شود. در این پروسه ابتدا انگورها را به صورت 

خوشه ای می چینند ســپس آن را درون یک سبد 
چیــده و پــس از آن، آن را درون محلول تیزاب 
کشــمش قرار می دهند که بهتر است این محلول 
یک روز قبل از انجام کار آماده شود، این محلول 
ترکیبی از گرد کربنات سدیم، روغن سبزه و آب 

است.
در ادامه روند، کل خوشــه ها را برای یک دقیقه 
در ایــن محلول نگه می دارند و ســپس آن ها را 
درون سبدی قرار می دهند تا میزان محلول اضافه 
بر روی آن ها آبکشــی شود. خوشه ها را در کنار 
یکدیگر قرار می دهند، به گونه ای که به یکدیگر 
برخورد نکنند. در فواصل زمانی یکسان باید زیر 
و رو شوند تا به صورت یکنواخت و همه جانبه 
خشک شود. مدت زمان خشک شدن کشمش ها 
در این روش، ۵ الی ۷ روز است. در نهایت پس 
از آماده شدن، کشمش ها را از خوشه جدا می کنند.

مزایای استفاده از تیزاب کشمش برای خشک 
کردن کشمش

مدت زمان خشک شدن کشمش در دیگر روش ها 
از یک تا ســه ماه متغیر است اما با توجه به مدت 
زمان خشک شدن سریع کشمش ها با استفاده از 
تیزاب کشــمش، می توان این را به عنوان یکی از 
مزایای تیزاب کشمش و استفاده از آن در خشک 

کردن کشمش ها دانست.
یکی دیگر از مزایای اســتفاده از تیزاب کشمش 
در خشــک کردن انگورها، این اســت که اندازه 
دانه هــای انگور کوچک نمی شــود، رنگ خوبی 
می گیرند و در نهایت نــرم می مانند. در صورتی 
که خشــک کردن کشمش ها به روش های سنتی، 
موجب می شود حبه های انگور کوچک تر شده و 
به مرور خشک شوند. استفاده از کربنات پتاسیم 
موجب می شــود دانه های انگور به صورت شیار 
شیار خشک شوند و روغن سبزه نیز موجب نرم 

شدن کشمش ها می شود.

تیزی تیزآب بر گلوی تاکداران ابهری
 امسال گرد روغن وارد شده به بازار برای تیزاب زنی نامرغوب بود که همین امر سبب ضرر باغ داران زحمتکش منطقه شده است

آگهي اعالم مفقودی 
کارت شناسایی خودرو جک جی ۵ به شماره پالک ۳۳۴ص۴۸ 
ایران ۸7 و شماره شاســی NAKNG7219DB10161۵ و 
شماره موتور HFC۴GB2۳CD۳۴۸1692 به نام آرین ارفعی 

به علت سهل انگاری مفقود شده  و از درجه اعتبار ساقط است

 رییس پلیس فتای استان زنجان گفت: 
عامل اخاذی در شهرســتان ابهــر که پس از 
جلب اعتماد شــاکیه به قصد ازدواج، پس از 
اخذ تصاویر و اطالعات شخصی؛ قصد اخاذی 

از وی را داشت، دستگیر شد.
با  ســرهنگ محمدعلی آدینه لو در گفت وگو 
ایســنا، در رابطه با ماجرای دســتگیری عامل 
اخــاذی در شهرســتان ابهر، اظهــار کرد: در 
پی شکایت یکی از شــهروندان در شهرستان 
ابهر مبنی بر اخاذی از طریق تهدید به انتشــار 
تصاویر شــخصی و خصوصی وی در فضای 
مجازی، مراتب به صورت ویژه در دستور کار 
کارشناســان پلیس فتای شهرســتان ابهر قرار 

گرفت.
وی فزود: برابر اظهارات شــاکیه، با اقدامات 

فنی و شیوه و شگردهای خاص پلیسی متهم به 
هویت معلوم در اســتان زنجان مورد شناسایی 
قرار گرفــت و با هماهنگی مقــام قضایی  در 
یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر و به همراه 
ادله جرم به پلیس فتای شهرســتان ابهر انتقال 

داده شد.
این مسوول تصریح کرد: متهم پس از روبه رو 
شدن با مستندات، ضمن اعتراف به جرم خود 
گفت، از طریق یکی از شــبکه های اجتماعی 
با شاکی پرونده آشــنا و پس از جلب اعتماد 
بــه بهانــه ازدواج اقدام به دریافــت تصاویر 
خصوصــی کرده و بــا تهدید به انتشــار این 
تصاویر قصد اخاذی مالی و سعی در برقراری 

ارتباطات نامتعارف داشته است.
رییس پلیس فتای اســتان ضمن ســفارش به 

شــهروندان زنجانی در باره نحوه اســتفاده از 
شبکه های اجتماعی، هشــدار داد و ادامه داد: 
فضای مجازی محل مناســبی برای نگه داری 
اطالعــات خصوصی و ارســال آن بــه افراد 
ناشناس نیســت و امکان سوء اســتفاده افراد 
این اطالعات شخصی وجود  از  فرصت طلب 

دارد.
آدینه لــو با بیــان اینکه پلیس فتــا به صورت 
اســت،  پاســخ گویی  آمــاده  شــبانه روزی 
خاطرنشــان کرد: هموطنان عزیز در صورت 
نیاز به مشاوره یا ارائه گزارش موارد مشکوک 
می توانند مراتــب را از طریق تماس تلفنی با 
 ۱۱۰ یا مراجعه به ســایت پلیس فتا به نشانی

www.cyberpolice.ir با کارشناسان این 
پلیس در میان بگذارند.

دستگیری عامل اخاذی در شهرستان ابهر

تبلیغات در 

به سود 
شماست

 جانشــین فرمانده ســپاه انصارالمهدی 
)عج( اســتان زنجان از توزیع ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
بسته معیشــتی در مرحله سوم رزمایش کمک 
مومنانه در دهه پایانی ماه صفر در این اســتان 

خبر داد.
ابوالفضل طهماســبی گفت:ســپاه  ســرهنگ 
انصارالمهدی )عج( استان زنجان در کنار دیگر 
نهادهای حمایتی وبا کمک خیرین و اســتفاده 
از تمامی ظرفیت های موجود در اســتان،اقدام 

به برگزاری مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه 
در سطح استان نموده است.

وی با بیان اینکه مرحله ســوم رزمایش کمک 
مومنانــه در دهــه پایانی ماه صفــر اجرا می 
شود،خاطرنشان کرد:۱۰هزار و۵۰۰ بسته کمک 
مومنانه در بین نیازمندان اســتان زنجان توزیع 

می شود.
جانشین فرمانده ســپاه استان با اشاره به اینکه 
بســته های کمک مومنانه شامل کمک معیشتی 

اســت،تصریح  التحریر  لــوازم  بســته های  و 
کرد:۱۰هزار پرس غــذای گرم نیز در این بازه 
زمانی در شهرســتان های مختلف پخت ودر 

بین مردم توزیع می شود.
طهماســبی از افتتــاح دو خانــه محــروم در 
شهرستان ســلطانیه خبر داد و افزود:همچنین 
در راســتای کمک به مدافعان سالمت،بســیج 
جامعه پزشــکی و بسیج دانشــجویی اقدام به 
برگزاری اردوهای جهادی و ویزیت رایگان در 

روستاهای محروم استان نموده و ارائه خدمات 
روانشناســی  و  پزشکی،پرســتاری  رایــگان 
و  توزیع بســته های بهداشــتی و ماسک در 

روستاهای هدف در حال انجام است.
 ایــن مســوول ضمــن ابــراز امیــدواری از 
تــداوم رزمایــش کمک مومنانــه و با دعوت 
از عمــوم مــردم و مومنین برای مشــارکت و 
همکاری در اجرای گام ســوم رزمایش کمک 
مومنانه،افزود:مردم حســینی و خیر اســتان از 

اولین روزهــای اجرای رزمایش کمک مومنانه 
همکاری بســیار خوبی در کمک به نیازمندان 
داشــتند و در گام ســوم نیز از تمــام خیران، 
موکب هــا و هیئت های مذهبــی انتظار داریم 
تا از ظرفیت های موکب ها در راســتای لبیک 
 به فرمــان مقام معظــم رهبری)مدظله العالی(
اســتفاده کرده و بر اجرای هرچه بهتر مرحله 
سوم رزمایش کمک مومنانه تالش و همکاری 

کنند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان خبر داد

توزیع 10500 بسته معیشتی در مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه در زنجان

 رییس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان زنجان گفت: 
هم اکنون حدود ۷۵ درصد دانش آموزان زنجانی 
اعم از مدارس شــهری و روستایی در شبکه شاد 
احراز هویت شــده اند و از برنامه های آن استفاده 

می کنند.
صالح نجفی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عمده 
مشکل شبکه شاد را مسائل فنی عنوان کرد و افزود: 
جابجایی دانش آموزی از یک مقطع تحصیلی به 
مقطع دیگر و از مدرســه ای به مدرســه دیگر و 
یا ورود معلم جدید موجب شــده احراز هویت 
آنان با مشــکالتی مواجه باشد، که البته این کار با 
پیگیری های انجام گرفته و به تدریج در حال رفع 

شدن است.

وی اظهار داشــت: بــر این پایــه و طبق اعالم 
وزارت آموزش و پرورش ســامانه »راهبران« به 
نشــانی rahbaran.medu.ir طراحی شــده 
که دانش آمــوزان، اولیا، معلمان و مدیران مدارس 
می توانند مسائل و مشکالت مربوط به مسایل فنی 
مربوط به ســامانه های آموزش و پررش از جمله 
شبکه »شــاد« را مطرح کنند، پشتیبانی این شبکه 

هم وجود دارد.
این مســوول با اشــاره به اینکه طبق بخشــنامه 
اعالم شــده مدیران این استان موظف به احصای 
مشــکالت شــبکه شــاد گروه های هدف تحت 
پوشــش خود هستند، ادامه داد: در زمان حاضر ۶ 
هزار و ۶۰۰ مدیر مدرسه این استان با تشکیل یک 
کانال مجازی مسائل و مشکالت مربوط به شبکه 

شــاد را مطرح می کنند که پس از جمع بندی از 
طریق سامانه یاد شــده رهبران اطالع رسانی می 

شود.
وی اظهار داشت: دسترسی به شبکه شاد در گرو 
تقویت زیرساخت های اینترنتی الزم بوده و بر این 
مبنا در مناطقی که اینترنت ضعیف است، دسترسی 
خانواده ها و دانش آموزان نیز محدودتر بوده و در 
مناطق بدون مشکل در حد متوسط مورد استفاده 

قرار می گیرد.
نجفی با تاکید بر اینکه سواد اینترنتی خانواده ها و 
دانش آموزان نحوه استفاده از بخش های مختلف 
شبکه شــاد را فرهم می کند، افزود: این شبکه در 
مقایسه با سال قبل تفاوت هایی دارد، قابلیت های 
متعــددی به آن افزوده شــده و در واقع می تواند 

پاسخگوی نیاز دانش آموزان و مدارس باشد.
رییس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: بسیاری 
از خانواده ها شبکه شــاد را با دیگر نرم افزاهای 
نوین و امروزی از قبیل تلگرام مقایسه می کنند که 
عمر باالیی دارند از طرفی بیشتر کاربران در شیفت 
صبح از شــاد برای یادگیری مطالب درسی خود 

استفاده می کنند که سرعت آن کاهش می یابد.
وی بــا بیان اینکه بررســی ها نشــان می داد که 
زیرســاخت های اینترنتی در برخی مناطق شهر 
زنجان ضعیف اســت، افــزود: طبــق رایزنی با 
مخابرات اســتان و بــا انجام کابــل برگردان در 
چند روز گذشــته این مشــکل مهم به ویژه در 
مناطق شمال شرقی شهر زنجان برطرف شده که 

امیدواریم همین روند تداوم داشته باشد.
نجفی گفت: هدف از شبکه آموزش دانش آموزی 
)شــاد( این اســت که تمام فرایندهای آموزشی، 
یاددهی و یادگیری توســط معلمــان، مدیران و 
عوامل اجرایی مدرســه به دانش آموزان ارائه شود 
که  با توجه به شــرایط شیوع بیماری کرونا، یک 

زیست بوم جدید آموزشی است.
به گفته این مســوول، شبکه »شاد« یک پیام رسان 
است که یک سیستم مدیریت یادگیری که در آینده 
»شــاد« از اجزای آن خواهد شد، امکاناتی هم در 
این فضا فراهم شده تا شباهتی به سیستم مدیریت 
یادگیری داشته باشد، عالوه بر محتوای آموزشی 
که توسط معلمان تولید می شود، محتوای درسی 
آماده نیز در شــبکه شاد وجود دارد که در حال به 

روز رسانی است. وی یادآوری کرد: در شبکه شاد 
امکان برقــراری تماس تصویری، تماس آن الین 
تدریس و انجام تکالیف در بخشــی با  عنوان کار 
پوشه وجود دارد و امکان برقراری ارتباط بین معلم 
و دانش آموزان را فراهم کرده و از طرفی استفاده 

از شبکه شاد رایگان است.
نجفی خاطرنشان کرد: در صورت بازگشایی عادی 
مدارس شــبکه شــاد می تواند  به عنوان مکمل 
آموزشی توسط مدارس مورد استفاده قرار گیرد که 
این مهم می تواند در مدارس روستایی چندپایه ای 

نیز بسیار مفید باشد.
 حدود ۲۰۰ هزار دانــش آموز زنجانی در۲ هزار 
و ۴۰۰ واحد آموزشــی ۱۴ منطقه آموزشی استان 

زنجان، سال تحصیلی جدید را آغاز کرده اند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960327008000173 مورخه 99/5/13 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت 
دامداری و دامپروری دشــت دام روز سهامی خاص شناسه ملی 1010154111 
صادره ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک 301 فرعی از 85 اصلی به مساحت 
177398/13 مترمربع واقع در قریه واالیش شهرستان سلطانیه خریداری از مالک 
رسمی آقایان اصغر سلمانی فرزند محمدحسین و اسداله گروسی فرزند عباداله 
و قربانعلی گروســی فرزند محرم، حسام الدین پرویزی فرزند عبداله، علی اصغر 
خدابنده لو فرزند عیسی، حسن علی گروسی فرزند رمضان و حسن علی عباسی 
فرزند اسعمیل و عزت اله خان محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5 

اصغر بیگدلی- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

 رییس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش و پرورش استان:

حدود ۷۵ درصد دانش آموزان زنجانی در شبکه شاد احراز هویت شده اند
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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بی تو هب سامان رنسم، ای سر و سامان همه تو
ای هب تو زنده همه من، ای هب تنم جان همه تو

من همه تو، تو همه من، او همه تو، ما همه تو
رههک و رهکس همه تو، ای همه تو، آن همه تو
من هک هب ردیاش زدم ات هچ کنی با دل من

تخت تو و ورهط تو ساحل و طوافن همه تو
ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم

رمز نیستان همه تو، راز نیستان همه تو
شور تو آواز تویی، بلخ تو، شیراز تویی

جاذهب ی شعر تو و جوره رعافن همه تو
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

رگدشگری

ماه هــا از قرنطینه ی جهانی می گــذرد و در این 
مــدت، صفحه هــای جادویی موبایل هــا، مثل 
صحنه ی تئاتری فاخر، مردم دنیا را دور هم جمع 
کرده و پای روایت قصه هایی نشانده که هر روز از 
اول شروع می شوند، با هم ناسازگار و پرتعلیق اند 

و فعال قرار نیست به پایان برسند.
بسیاری سعی کردند به آن چه از این نمایِش تکان 
دهنده می بینند معنــای متفاوتی بدهند و قصه را 
طور دیگری بفهمند، برخی رقص های زنجیره ای 
به راه انداختند و بعضی هم هنوز از وحشــت از 
جا تکان نمی خورند، بعضــی تالش کردند پرده 
از جنگ مرموز قرن بیســت و یکم بردارند و با 
هشــدار پیام آورانه ی تاثیر آن روی سرنوشــت 
ملت ها، آمدن دنیایــی را پیش بینی کنند که قرار 
اســت زندگی ای را کــه می شــناختیم، با نظام 
معرفتی مان، یکجا واژگون کند. در این میان بعضی 
هم، کرونا را فرصتی طالیی برای ارتقای کسب و 

کار وسبک زندگی شان دانستند.
مژگان خلیلی؛ دکترای فلسفه، مدیر داخلی شرکت 
اسپیلت البرز و عضو هیات رییسه باشگاه توسعه 

گردشگری خالق یونسکو
در ایــن مدت برای احیای صنعت گردشــگری، 
تالش هایــی شــده و درنتیجــه ی آماده باش ها، 
پیشــگویی ها،  مراقبت هــا،  پیش گیری هــا، 
حجــم انبوهــی از گمانه زنی هــا، ســناریوها و 
دســتورالعمل های شتاب زده ســاخته شده که به 
ثانیه ای، فاصله ی دورِ بین زندگی و مرگ را طی 

می کنند و از کار می افتند.
آن طور که پیش بینی می شــد هجوم دسته جمعی 
موجودات ریز نامرئی بــه ریه های این صنعت، 
نه تنها فصل گرما به آخر نرسید بلکه ویروس ها 
یاغی تر از قبل، زیر نقاب بیرنگ بروزشده شــان 
خزیده اند تــا همچنان دم و بازدم این کســب و 
کار ِ مقهورشــده، به شمارش باشد. سرمایه ها در 
خطرنــد، معادله های کالســیک و تعامل های رو 
در رو از ریخت افتــاده، توی قوطی دادزدن های 
مســووالنی که در روزگار غیربحرانی هم، دانش 
ژرف و تجربه ی سازوکارِ این حرفه را نداشته اند 
تا حاال رمقی برای چاره اندیشــی داشــته باشند 
و نگرانــی فعاالِن مســوول و صاحبــان کار در 
بخش خصوصی برای از دســت رفتن تجربه های 
پاره پاره و اندوخته های نیروی انســانی، دســت 
به دســت هم داده تا کم کــم فضای این صنعت 
تسلیم ناامیدی شود و دراوایل قرن بیست ویکم 
خودش را با شمایلی در خود فرو رفته و درمانده 
از اندیشه ورزی، محکومِ ناتوانِی انتخاب و نبودِن 

راه، ببیند.
پرداختن به این که چرا انســان مــدرن، با وجود 
برخورداری از امکاناِت عصِر شــبکه ها، این طور 
دربرابر یک بیماری همه گیر در حال ازپا درآمدن 
است درس گفتارهای مفصل فلسفی می طلبد که 
اتفاقا با معیشــت او پیوند درونی دارد و مســئله 
هم این نیست چرا کسب و کار او طوری وابسته 
به شرایط بیرونی است که با کوچکترین تغییری 
از اســاس به هم می ریزد، وحتی موضوع، خودِ 

ویروس اغواگر سرمســِت بُرد، هم نیست بلکه 
مســئله ی بســیار مهم این اســت که چرا برای 
چاره اندیشی درباره ی خروج از بحران های بزرگ 

تا این اندازه وابسته به بیرون هستیم.
اگر هنوز منتظریم آن طرف آب ها، اســتراتژی ها 
را بنویســند و ما تئوری هــای انتزاعِی پادرهوا و 
تاریِخ مصرف گذشته ای را که از عمق تجربه های 
آن ها بیرون آمده برای احیای کســب وکارمان به 
کار بگیریم یا مترصدیم کســی اطراف مان راهی 
پیدا کند تا از روی دست او، بسته جدید تجاری 
کپی بزنیم یــا دل ببندیم به اتفاقــات بدیهی در 
قیمت ماشــین و بورس که سرنوشت مان را مثل 
کوهی ناپیدا در وارونگی هــوا به محاق می برد، 
همــان بهتر که تســلیم ناامیدی مطلق بشــویم 
چــون در خوش بینانه ترین حالت، بازگشــت به 
شــرایط قبل ازکرونا، به زمانی طوالنی نیاز دارد 
و اگر کســب وکارمان را معلق ِآن کنیم به خواب 
طوالنــی اصحاب کهف و انجمــاد در زمان نیاز 
داریــم و در بدترین وضعیت، دچار همان جنگ 
ناشناخته ای شده ایم که ناجوانمردانه شکل زندگی 
و حقیقت وجــودِی کارو بارمان را هدف گرفته 
است. به نظر می رسد در وضعیتی گیرکرده ایم که 
باید قبول کنیــم زندگی مان عمیقا نیاز به اصالح 

دارد چراکه پیش فرض ِشــرایط بیــرون، »تغییر« 
است و این ما هستیم که آمادگی دریافت خوب 
و بِد آن چه ســمت ما گسیل می شــود نداریم و 
مواجهــه با بحران ها را بلد نیســتیم. اما حاال که 
باالخره شــرایطی پیش آمده بپذیریم مشــکل از 
خودمان است؛ چاره ای جز تغییر نگاه مان نداریم 
و ناگزیریم برای احیای کســب و کارمان به نحِو 

تازه ای با جهاِن بیرون، نسبت بگیریم.
گردشگری خالق، شــاخه ای نوظهور از صنعت 
اســت که صاحب نظران طرز اول آن، نظیر گرگ 
ریچاردز در همــان ماه های اول ظهور کرونا، راه 
خروج صنعت گردشگری از بحران را، روی آوردن 
به آن، اعالم کردند. اســاس گردشــگری خالق، 
»تجربه« است. هم در سمت عرضه ی محصوالت 
گردشگری فصل جدیدی برای صاحبان کسب و 
کار باز کرده و هم در ســویه ی تقاضا، راه گشای 
مســیری بدیع برای فهم فلسفی انسان معاصر از 
جهان اش شده است. مشــتری بازارِ گردشگری 
امروز، متقاضی بســته های تجاری ای شده که با 
آن بتواند رازهای عمیق زندگی را به طور مستقل 
در عمــل و در عمــق تجربه های تــازه دریافت 
کنــد، او می خواهد برای فهِم »شــکل زندگی«ِ 
دیگران در مشارکتی فعال با آن ها زندگی کند، تا 

جهان اش را گسترش بدهد و از این طریق، چشم 
بصیرت اش را به درک »تفاوت«های آگاهی بخش 

و وجودشناسانه باز کند.
اما جــدا از این که معــدودی از پژوهشــگران 
خوش فکردانشــگاهی مان به تبیین گردشــگری 
خــالق و تولیــد دانش نظــری دربــاره ی آن 
پرداخته انــد این مفهــوم هم می توانــد مثل هر 
»اسم«ِ تازه ی دیگری در کشور با شیفتگی مورد 
استقبال قرار بگیرد و با تکرر و تکثیر تعاریف، در 
فضای مجازی معرفی شود که درجای خود برای 
انس گرفتن با یک مفهوم تازه، الزم است اما برای 
تحول در صنعت گردشگری و راه اندازی کسب 

وکارخالق بر پایه آن به هیچ وجه کافی نیست.
چگونگــِی توســعه با تکیــه بر کســب و کار 
گردشــگری خالق، به تمهیداتی ضروری برای 
ایجــاد فضای زندگــِی خاص آن یا بــه عبارتی 
“اکوسیســتِم” مورد نیازش وابسته است. این جا 
صحبت از تهیه ی بسته ی سفِراستانبول و دوبی و 
یا دل بســتن به تکثیر انبوه تور فرهنگی در مسیر 
کالسیک نیست. صاحب کسب و کار خالق باید 
بتواند دســت به تولید محصول تجاری شــده ی 
خاصی بزند که مزیت رقابتی داشته باشد و بتواند 
به خریدارش در عمل و تجربــه، درباره ی طرز 

بودن اش در جهان بگوید.
»اکوسیستم کسب و کار« سطحی واال از هم افزائی 
و مشارکت در فضای اقتصادی یک کسب و کار 
اســت که هر یک از فعاالن آن در جایگاه نقش 
خود، با بیشترین سطح همکاری، فارغ از هرگونه 
رقابت مخرب و رفتارهای فرسایشــی، دست به 
خلق ارزش می زننــد چون یقین دارند که هرچه 
بــه پربارتری وبهینه شــدن اکوسیســتم فضای 
زیسِت کسب وکارشان کمک کنند و مدام به آن، 
ارزش های قابل توجه اضافه کنند در نهایت ارزش 
کل اکوسیســتم برای آن ها، سهم قابل توجهی به 

بار خواهد آورد.
یکی از مزیت های مهم گردشگری خالق، همین 
فراهم کردن شبکه ای از ارتباط ها، برای هم افزایی 
بین تولیدکنندگان مختلِف خدمات گردشــگری 
اســت و با همین رویکرد هــم می تواند نجات 
دهنده و احیاگر اقتصاد جوامع و عامل پیشــرفت 
آن ها بعد از کرونا باشــد. چرا که در اکوسیستم 
گردشگری خالق توجه و درک تمام عواملی که 
به طور مستقیم و غیرمستقیم درتوسعه ی کسب و 

کارهای زنده نقش دارند، ضروری است.
شــاید بتواند گفت اکوسیســتم کســب و کار 
گردشــگری خالق، بنا به ماهیت خود کارآفرین 

و احیاگر اســت و به فعالیِن فضای خود، جدا از 
دارایِی دانش، بــه تدریج نحوه ای بودن ِحکیمانه 
درپیوند با کارشان می بخشــد و به آن ها توانایی 
برای ازپِس  زندگی برآمدن در بحران ها می دهد، 
چون چنیــن فضایــی در پرتو ارتبــاط اجزا و 
شــریان های کســب و کارهای متنوعی جریان 
می گیرد که هر کدام یک تخصص یا توانایی ویژه 
دارند و در پیوند باهم، ارزش افزوده ی باال خلق 
می کنند، شک نیست خالقیت در گستره ای عظیم 
و بــه قامت و اندازه ای که بتواند توســعه ی یک 
کشــور را در مســیر» اقتصادِ تجربه« متحقق کند 
نمی تواند فردی باشــد و یا در شــرایط انحصار، 
امکانی برای ظهور داشــته باشــد. الزمه ی ایجاد 
فضای گردشــگری خالق، عزمی بی سابقه برای 
برقراری تعامل گســترده است و نوعی همکاری 

باکیفیت و بصیرت آلود می طلبد.
بســته های تجارِی خالق فقط می توانند با تلفیق 
نگرش ها، ارزش هــا، جمِع توانایــِی ذی نفعان 
همراه با مشــارکت های سخت کوشــانه و نوآور 
تولید شوند. سنجش مســتمر داشته های موجود 
و تولیــد ایده های جدید، تفکِر نامحدود می طلبد 
و بازهای بی نهایتی که نه تنها به شــدت نیازمند 
پیوند توانمندی ها و تلفیق ایده های مســتمِر تازه 
اســت بلکه هــر ایده پردازی هــم در نقش یک 
مشارکت کننده باید چندین برابر پولی که قرارست 
به دســت بیاید، بــرای تحقق ایــده اش کار کند 
چراکه ســهم اصلی دانشی که درون این صنعت 
خالق، بنیان خلق ارزش افــزوده قرار می گیرد، 
بیرون آوردنی است و استعدادهای انسانی، نمادها 
و ارزش های فرهنگِی ناملموس را به بســته های 
تجاری تبدیل می کند، از همین رو، بنیان اکوسیستم 
خالق روی پیش فرِض »تغییر وتحول« تنظیم شده 
اســت. ماهیت فضای آن، با بیروِن سیال و متغیر، 
ســازگاری دارد و به همین دلیل هم آموزش های 

ویژه کارگاهی ِمستمر، محور اصلی آن است.
قدم آغازیــن مهم برای فراهم کــردن زمینه های 
ظهــور این اکوسیســتم، در شــرایطی که کرونا 
نیــاز ظهور آن را، واجب کــرده، گردِ هم آمدن و 
فراخواندِن اعضای توانمندی است که می توانند 
با سخت کوشی، درخدمت تولد و بالندگی چنین 
فضایی قرار بگیرند و کیفیت بیافرینند. کســانی 
که به حکمِت ایــن هم افزایی پی برده اند و یقین 
پیدا کرده اند باید خودشــان را با شــرایط ِتغییِر 
پیش آمــده، متحول کــرده و در فضایی کار کنند 
که درآن، بدون نگرانــی و به نحوکامل، گردش 
اطالعات و همکاری عمیق وجود دارد و اعضای 
مشــارکت کننده  برای زنده ماندِن اکوسیســتم  و 
افزودن ارزش به آن، باید بیش از نود ســاعت در 
هفته، کار کنند. شــک نیســت در چنین فضایی، 
زیرسیستم های اضافی، نامفید و کسب وکارها و 
افرادی که با تنبلی و زیرکی، مترصِد سود بادآورده 
و آماده هستند، به طور طبیعی حذف می شوند و یا 
مجبور خواهند شد با درک مفهومِ سطح مشارکت 
باال و منافع مشــخص، در جهــت منافع فضای 

خالق، خودشان را از نو اصالح و احیا کنند.

گردشگری خّلق 
 مژگان خلیلیو حکمت احیای کسب و کار

 دکترای فلسفه، مدیر داخلی شرکت 
اسپیلت البرز و عضو هیات رییسه 

باشگاه توسعه گردشگری خالق یونسکو

 پــس از دو دهه برند گردشــگری ایران 
همزمان با روز جهانی جهانگردی رونمایی شــد 

که در آن سیمرغی قرار دارد.
به گــزارش گــروه فرهنگی ایســکانیوز، لوگو 
»سیمرغ« گردشگری ایران نیز اواخر بهمن ماه سال 
گذشته همزمان با نمایشگاه بین المللی گردشگری 
تهران رونمایی شــده بود. علی اصغر مونسان - 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
- درباره آن گفته بود: »ســیمرغ« کامل ترین لوگو 
برای گردشــگری ایران است که هویت دینی و 
ملی مردم را به تصویر می کشد و تمام ویژگی های 
مثبت مردم ایران را منتقل می کند، منحصربه فرد 
و متعلق به ایران است و نمونه آن در کشورهای 

دیگر دیده نمی شــود. فرم این پرنده اســاطیرِی 
درحال پرواز، نشانه اوج گرفتن گردشگری ایران 

است.  
سیمرغ گردشگری ایران، پرنده ای درحال پرواز 
اســت که روی بال هــای آن ظرافت مقرنس، از 
عناصر تزئینی معماری ســنتی به تصویر کشیده 
شــده است. ُدم سیمرغ متشکل از هفت پر است 
که مظهــر تقدس این عــدد در فرهنگ ایران و 
دیگــر ادیان و ملل اســت. پرنده بــه رنگ آبی 
فیــروزه ای )Persian blue(  اســت که در 
کنــار آن، واژه »ایران« به رنگ »آجری« با گرایش 
به »خاکی« کــه تصویرگر رنگ غالب طبیعت و 
 معماری ایران است، قرار گرفته که در کنار عبارت

»A Different Experience« شعار گردشگری 
را ساخته است.به گفته زاهد شفیعی، مدیر پروژه 
برند گردشگری، انتخاب این نشان و شعار بیشتر 

از دو سال زمان برده است.
مطالعات برند گردشگری ایران رسما از دو دهه 
قبل آغاز شــده و هر بار یک لوگو انتخاب شده، 
از »گل نیلوفر« گرفته تــا »گل زعفران«. ایران با 
شعارهایی مثل »ایران را ببینید« گاهی در محافل 
بین المللی حاضر شــده است، با این وجود هیچ 

یک از آن ها تا امروز پایدار نمانده اند.
ســازمان وقت میراث فرهنگی و گردشــگری 
ســال ۱۳۹۲ کمیته طراحی شــعار، لوگو و برند 
گردشــگری ایران را تشــکیل داد که اعضای آن 

تجربه ای در گردشــگری نداشــتند و همگی از 
کارشناسان میراث فرهنگی بودند که دست آخر 
هم به نتیجه ای نرســیدند. برای برند گردشگری 
ایران، همایش ها و نشســت های زیادی در سطح 

داخلی و بین المللی برگزار شــد که هیچ یک تا 
کنون خروجی نداشــته اســت.  وزارت میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اینک 
معتقد اســت مطالعات و بررســی های میدانی 

صورت گرفته، برند جدید گردشــگری ایران را 
قابل دفاع کرده اســت. این وزارتخانه گفته برای 
طراحی نشان، شعار و رنگ گردشگری ایران نظر 

حدود ۱۷۰۰ کارشناس را دریافت کرده است.

»سیمرغ« 
نماد گردشگری ایران شد
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 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در 
نشست علنی روز سه شــنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ 
تصویب شــد و در بیبســت و دوم خردادماه ۹۲ 
از ســوی رییس جمهور ابالغ گردید. این قانون 
مشتمل بر پانزده ماده در هفتم خردادماه به تأیید 

شورای نگهبان رسید.
 به گزارش »تابناک« دکتر حسین میرمحمدصادقی، 
استاد تمام حقوق جزا که دارای نظرات مهمی در 
حقوق جزا و جرم شناســی اســت تأکید می کند 
اصل سیاســت کاهش مجازات حبس، سیاست 
بجا و خوبی اســت، اما باید از شتابزدگی در این 

امر اجتناب کرد.
وی معتقد اســت علی االصول اینکه سیاســت 
حبــس زدایی را در پیــش بگیریم و تالش کنیم 
در جا هایــی کــه امــکان دارد از مجازات های 
جایگزین حبس استفاده کنیم، بسیار خوب است. 
رویکــرد قانون مجازات ۹۲ هــم همین بود. در 
قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ شاهد شالق محوری 
مفرطی بودیم؛ بعد از آن قانون تعزیرات ۱۳۷۵ از 
آن ســوی بام افتاد و بسیاری از موارد و جرائمی 
که مجازات شالق برای آن در نظر گرفته شده بود 
را به حبس تبدیل کرد. دلیل رویکرد قانون ۱۳۶۲ 
این بود که تصور می شــد تعزیر در شکل شالق 
معنا پیدا می کنــد. قانون ۹۲ این موارد را اصالح 
کرد. قانون ســال ۹۲ در برخــی از موارد تبدیل 
حبس به مجازات های جایگزین را مجاز دانست 
و در برخی از موارد آن را الزامی دانست. بنابراین 
اصل سیاست حبس زدایی، سیاست خوبی است 
به شــرطی که با مطالعه و روی حساب و کتاب 
انجام شــود. به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از 
طرفداران مجازات در همه کشــور های جهان به 
این مســئله رســیدند که آن تصوری که در ابتدا 
می شــد مبنی برای اینکه حبس یــک مجازات 
اصالحی می تواند باشــد، و باعث می شود افراد 
و مجرمین اصالح شوند، در عمل شدنی نیست؛ 
یعنی اینگونه نیست که فرد با حبس اصالح شود 
بلکه این موضوع صدمات بیشتری به مجرمان زده 
و باعث می شــود، افراد در زنــدان از یک مجرم 
آماتور به یک مجرم حرفه ای تبدیل شوند. حبس 
برای خانواده مجرمان هم آثار سوئی دارد. در کل 
سیاســت کاهش مجازات حبس سیاست خوبی 
است، اما به شــرطی که به جای اینکه احساسی 
و مــوردی و هیجانی و با این قبیل توجیهات که 
حاال، چون تعداد زندانیان زیاد شــده است پس 
حبس زدایی کنیم، درست نیست؛ باید تصمیماتی 
درست و عقالنی در این زمینه گرفت. اجرای این 
سیاست اگر بر پایه مطالعات علمی و دقیق باشد، 

سیاست درستی است.
میر محمد صادی در گفتگــو با »حامی عدالت« 
دربــاره اینکه بــه نظر او رویه ای کــه هم اکنون 
اجرا می شــود بر پایه مطالعات در حال اجراست 
یــا تنها به دلیل تورم جمعیت کیفری اســت می 
گویــد: به طور کلــی اگر در طول این ســال ها 
نگاهی بیندازیــم خیلی وقت ها تصمیمات بدون 

شده  انجام  محاسبات 
است. به طور مثال ما 
در قانون صدور چک 
مــاده ۱۲ ای داریم که 
بعضی  در  می گویــد 
صادر کننــده  مــوارد 
چــک قابــل تعقیب 
کیفری نیست. در سال 
تعداد  دیدنــد   ۱۳۷۲
چک های بی محل زیاد 
شده است و از طرفی 
خیلی از صادر کنندگان 
چک به این ماده استناد 
ازمجازات  و  می کنند 
بنابراین  می کنند،  فرار 
قانون را صد و هشتاد 
این طرف  از  درجــه 
اعالم  و  برگرداندنــد 
کردنــد که اصاًل خود 
تحت  چــک  صدور 
عناوین ذکر شده یعنی 
چک مشــروط، چک 
بابــت تضمین، چک 

بدون تاریخ و از این قبیل جرم اســت! در اثر این 
تصمیم تعداد زیادی به زندان ها رفتند و ســپس 
در ســال ۸۲ دوباره اعالم شــد که صدور چک 
تحت این عناوین جنبه کیفری ندارد! این نمونه ها 
نشــان می دهد که ما در خیلی از مواقع نه بر پایه 
یک ســرس مطالعات علمی و دقیق بلکه بر پایه 
کمبود امکاناتی که در زندان ها داریم سعی کردیم 

تصمیماتی را در این حوزه بگیریم.

به طور مشــخص، در قانون کاهش مجازات های 
حبس تعزیــری، برخی مجازات هــا به صورت 
کیلویی نصف شــده اســت. این رویکرد خیلی 
مورد تایید نیست. اما خب اصل سیاست کاهش 
حبس، سیاســت درستی اســت. ایرادات زیادی 
به مواد این قانون وارد اســت. مهمترین مســئله 
این اســت که این قانون بسیار شتابزده تصویب 
شده اســت و شوربختانه برای زمانیست که بنده 
هــم در مجلس معاون قوانین بــودم، البته که در 
تصویب آن نقشی نداشــتم و مخالف این قانون 
هم بودم. این قانون خیلی مسئله فوری فوتی نبود 
که بخواهیم در قالب طرح دوفوریتی اقدام کنیم، 
آن هم در پایان مجلس دهم که بسیاری از طرح ها 
و لوایــح مهم روی زمین مانده بــود. نتیجه این 
اقدام ایجاد مشــکالت و پرسش های بسیار برای 
بســیاری از مراجع شده اســت. به همین منظور 
معاون حقوقی قوه قضائیه کتابی را تهیه کرده اند 
و به بسیاری از این پرســش ها و ابهامات پاسخ 
دادند. از سویی اســاتید حقوقی نیز در این باره 
انتقاداتشان به نسبت تاییداتشان بیشتر بوده است. 
جمیع این موارد نشان می دهد بهتر بود این تغییر 
با فرصت و فکر و مشــورت بیشتر و نه در قالب 

طرح دوفوریتی انجام می شد.
او در پاســخ به این پرســش که نهاد هایی مانند 
آزادی مشــروط یا تعلیق مجــازات حبس، ذیل 
کاهــش مجازات حبس تعریف می شــود یا این 
که این قبیل نهاد ها به مــوازات کاهش مجازات 
حبس باید در قانون باشند اظهار می دارد: پرسش 
خوبــی مطرح کردید؛ به طــور کلی در اینجا دو 
مســئله و دو ارزش معــارض داریم. بحث مهم 
موضــوع قطعیت مجازات ها اســت. مجرم باید 
مطمئن باشــد که مجــازات در مــوردش اجرا 
می شــود. اگر ما روزنه هایی را برای مجرم ایجاد 
کنیم که وی متوجه بشــود ممکن است دستگیر 
نشود، محکوم نشــود، یا اگر محکوم شد تعلیق 
شود و... این موضوع در قطعیت مجازات ها تاثیر 
می گذارد و در نتیجه مجازات دیگر بازدارندگی 
ندارد. بحث مهم دیگر؛ مواردی اســت که واقعا 
کسی بار اول است که مرتکب جرم می شود و تا 
آنجا که می شود باید کاری کرد به زندان فرستاده 
نشــود، یا اگر به زندان رفت زودتر آزاد شود تا 
حالت دانشــگاهی که زندان ها به خود گرفتند و 
مجرم آماتور را به حرفه ای تبدیل می کنند، روی 
این قبیل افــراد اثر نگذارد. میــان این دو بحث 
مهم باید تــوازن ایجاد کرد. مجموعا معتقدم این 
نهاد هایی که گفتید، نهاد های بسیار مفید و مهمی 
هستند. یعنی مسئله تعلیق اجرای مجازات، تعویق 
صدور حکم، آزادی مشــروط و... مسائل خوبی 
هســتند. به این ترتیب که مــا مجازات حبس را 
در قانون پیش بینی می کنیــم، جنبه ارعاب برای 
افراد پیدا می کند و فرد می داند که اگر جرم انجام 
دهد چنین مجازات حبســی وجود دارد؛ اما در 
کنــار آن امکان فردی کردن مجازات را هم برای 

قاضی فراهم می کنیم به این نحو که اگر کسی کار 
اشتباهی را مرتکب شده است ولی بعید است که 
دیگر ســراغ جرمی برود، شرایط مجرم خاص را 
در نظر بگیرد و از این نهاد ها اســتفاده کند تا فرد 

حتی المقدور به زندان نرود.
میرمحمد صادقــی در باره اینکه کاهش مجازات 
حبس بهتر اســت در آیین دادرسی به عنوان یک 
قانون شــکلی پیش بینی شود یا در قانون ماهوی 
مثــل قانون مجازات تصریح مــی کند: اصرار و 
تاکید خاصی نســبت به ایــن تفکیک ندارم. هم 
اکنون ما ابهت حبس ابد را در نظام قانونی از بین 
بردیم. طبق آماری که اعالم شده در مورد حبس 
ابد به طور متوسط مجرم حداکثر ۵ سال در حبس 
می ماند. حبس ابدی که در ایران اجرا می شــود، 
حبس ابدی نیســت که در دنیا اجرا می شــود. با 
عناوین مختلف و مناســبت های ملی و مذهبی 
عفو های مختلف به مجرمیــن می خورد و نهایتا 
پس از ۵ ســال مجرم آزاد می شود. این موضوع 
اصــال معنا ندارد. یا از اول حبس ابد برای مجرم 
داده نشود یا اگر حبس ابد دادیم باید مدت قابل 
توجهی از زمــان آن را مجرم در زندان بگذراند. 
رویه فعلی این گونه نیست و بنابراین مجرم دیگر 
ترسی ندارد؛ مجرم در عمل دیده است که کسانی 
حبس ابد گرفته اند و پس از ۵ ســال آزاد شدند. 
بنابرایــن قطعیتی که مطرح کردم این اســت که 
مجازات حبس ابد باید آخرین راه حل باشد ولی 

اگر داده شد نباید به شوخی گرفته شود.
وی در ادامه اظهار مــی دارد: از قدیم نظر فقهی 
مرحوم آیت اله شاهرودی این بود که حبس جنبه 
شرعی ندارد و در موارد محدودی پیش بینی شده 
اســت. اما حبس به عنوان جــرم تعزیر چرا باید 

باشد؟  شــرع  خالف 
معتقدیم  مــا  باالخره 
به  محــدود  تعزیــر 
شــالق نیســت و از 
یک توبیخ ساده شروع 
می شــود تــا حبس؛ 
بنابراین مشکلی ندارد 
کــه به عنــوان تعزیر 
تعیین  مجازات حبس 
کنیم. اشــکال شرعی 
بــه موضــوع حبس 
نمی تــوان گرفت، اما 
اشکال مصلحتی شاید 
بتوان گرفت. به عنوان 
مثــال این همه حبس 
توجه  با  مفرط  گرایی 
به آثار سوئی که حبس 
بر روی مجرم دارد به 

مصلحت نیست.
صادقــی  میرمحمــد 
دربــاره معایب قانون 
مجــازات  کاهــش 
می  تعزیــری  حبس 
گویــد: اولین و مهمترین ایــراد کلی وارد به این 
قانون شــتابزدگی در تصویب و اعمال آن است. 
به شــیوه طرح این قانــون در مجلس ایراد وارد 
است. بهتر است قوانین را وصله پینه نکنیم. باید 
قوانین را در کد های مختلف مشخص کنیم سپس 
همه را در قانون جامعی تعریف کنیم. ایراد دیگر 
کیلویی برخورد کردن با این قانون است، که همه 
مجازات های جرائم بــه نصف تقلیل می یابد. ما 
با چندصد جرم ســرکار داریم، اینکه بیاییم تمام 
مجازات ها را به نصف تقلیــل دهیم بدون هیچ 
توجهی به جزییات جرائم اصال قابل قبول نیست 

و بسیار نادرست است.
این اســتاد دانشــگاه درباره اینکه به طور خاص 
کدام مواد را از قانون کاهش مجازات حبس دارای 
ایراد می داند خاطر نشــان می کند: به عنوان مثال 
مجازات ماده ۶۲۱ یعنی حبس راجع به آدم ربایی 
به حبس درجه ۴ تبدیل شــده است. آدم ربایی 
در همه دنیا جرم بســیار سنگینی است. با توجه 
به چه مصلحتی مجازات آن را مشــمول تخفیف 
قــرار دادیم؟! یا یک مثال دیگر مجازات جرم در 
ماده ۶۱۴ قانون مجازات است که به حبس درجه 
۶ تبدیل شــده است. ماده ۶۱۴ راجع به ضرب و 
جرح با صدمات بسیار سنگین است؛ قائل شدن 
تخفیف برای چنین جرم ســنگینی لزومی ندارد. 
مجازات این ماده ۲ تا ۵ ســال بوده که االن به ۶ 
ماه تا ۲ ســال تبدیل شده است، در حالی که در 
خیلی از کشور ها مجازات این جرم تا حبس ابد 
اســت. با هیچ عقلی خیلی از تخفیف هایی که به 
ماده های قانونی داده شــده است سازگار نیست. 
طبق آمار میزان زد و خورد ها در کشور ما بیشتر از 
بسیاری از کشور ها است. زمانی توهین باالترین 

آمار کیفری را داشــت، اما حــاال و با این قانون 
جدیدما آمدیم برای این جرم تخفیف قائل شدیم، 
به جزای نقدی درجه ۶ تبدیل کردیم و به نوعی 
به مجرمان این جرائم چراغ ســبز نشان دادیم که 

میزان مجازات شما کم شده است.
اینکه مجــازات جرم کالهبــرداری قابل تعلیق 
شده است اصال عقالنی نیست. چرا باید اینگونه 
باشــد؟! با این همه مواردی که امروز در روابط 
مــردم اتفاق می افتــد و خیلی از مــردم قربانی 
کالهبرداری می شوند. کالهبرداری در دنیا معضل 
خاص شــناخته و در جهــت حفظ نظم عمومی 
ســخت با آن برخــورد می شــود؛ در حالیکه ما 

احساسی با آن برخورد کردیم.
ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس هم ایراداتی 
دارد.ماده ای که در این قانون خیلی با آن مخالف 
هســتم ماده ۱۲ راجع به تعدد جرائم است. ماده 
۱۲ قانــون کاهش، مــاده ۱۳۴ قانون مجازات را 
اصالح کــرده و تبصره هــای آن را حذف کرده 
است. مهمترین اشــکال آن این است که تا قبل 
از ســال ۹۲ در قانون مجازات ۷۰ در بحث تعدد 
مفهوم جرائم مختلف و مشابه را داشتیم؛ که حکم 
تعدد در جرائم مشــابه یک چیز بود و در جرائم 
مختلف چیز دیگری بــود. این مالک مختلف و 
مشابه برای جرایم اشکاالت زیادی را پدید آورده 
بود؛ حاال باز دوباره به همین اشــکاالت رجعت 

کرده ایم!
با تالش بنده در مجلس تبصره ای در اینجا اضافه 
شــده بود که مفهوم جرایم مشابه و مختلف را تا 
حد زیادی روشن می کرد و با تاکید رییس وقت 
مجلس، کمیســیون قضایی و حقوقی ملزم شــد 
آن را به قانون اضافه کند؛ ولی شــورای نگهبان 
معلوم نیســت به چه دلیلی این تبصره را خالف 
بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی )راجع به پیشگیری 
از وقوع جرم( دانســت و کمیســیون هم بدون 
مقاومت، آســان ترین راه، یعنی حذف تبصره را 

برگزید!
ایــن نکته را هــم اضافه کنم کــه قانون کاهش 
مجازات حبس نکات مثبتی هم دارد؛ یکی از این 
نکات، ماده ۶ این قانون اســت که در این ماده، 
تخفیف مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات 
اســالمی ضابطه مند شده اســت. کال ضابطه مند 

کردن مجازات ها کار خوبی است.
وی در پایان دربــاره راهکار های برون رفت از 
اشــکاالتی را که برشمرده تاکید می کند: قوانین 
باید ثبات داشــته باشــند. هم اکنــون که قانون 
تصویب شــده باید به دنبال این باشــیم که چه 
زمانی می خواهند قانون مجازات را در راســتای 
ضوابط تنقیحــی و قوانین بازنگری کنیم. قانون 
کاهــش مجازات حبس نباید تصویب می شــد، 
اما حاال که تصویب شــده به شخصه موافق این 
نیستم که باز بر این قانون، قانون دیگری اضافه 
کنیــم. همه اصالحات باید درچارچوب ضوابط 
کلــی تنقیح و با پرهیز از ایجــاد قوانین پراکنده 

انجام شود.

نقد دکتر حسین میرمحمد صادقی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

حبس ایراد مصلحتی دارد نه ایراد شرعی
 اینکه مجازات جرم کالهبرداری قابل تعلیق شده است اصال عقالنی نیست

 از امروز اســتفاده از ماســک در تهران 
اجباری شد و در راســتای کاهش روند ابتال به 
کووید-۱۹ در کشــور، تصمیماتی اتخاذ و مقرر 

شد افراد متخلف، جریمه شوند...
به گزارش ایســنا، موج ســوم کرونا با شــدت 
بیماری زایــی بیشــتر آغــاز شــده، تخت های 
بیمارســتانی و بــه ویــژه تخت هــای ویژه پر 
شــده اند و دیگر بیمارستان ها نمی توانند بیماران 
غیر اورژانســی را پذیرش کنند. از طرفی کرونا 
همچنــان می تازد و جان می گیــرد و چند روز 
متوالی است که مرگ های روزانه کرونایی باالی 
۲۰۰تا اســت و جمعی از مــردم گویا هنوز این 
مــوج را، این مرگ ومیرها را و این داغ ها را باور 
نکرده اند؛ نه ماســک می زنند و نه فاصله گذاری 

فیزیکی را رعایت می کنند.
به گفته دکتر ســیما ســادات الری-سخنگوی 
وزارت بهداشت، طبق آخرین گزارش ها تا قبل 
از ارسال این گزارش، میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشــور به ۶۱.۸۵ درصد رسیده و 
شاهد روند نزولی در این زمینه هستیم. همچنین 
میزان استفاده از ماسک در مراکز و اماکن عمومی 
در کشــور به ۵۵.۳۵ درصد رســیده است. این 
عددها نشــان می دهد که راه برای تاخت و تاز 
کرونا به خوبی باز شده تا بیشتر بیمار کند، بیشتر 
کادر بهداشــت و درمان را فرسوده کند و بیشتر 

جان بگیرد و داغ بگذارد...
ماسکنزنید،۵۰هزارتومانجریمهمیشوید

حاال اما مسووالن برای مهار کرونا، مجبور شدند 
در کنار ســفارش ها، به راهکارهای بازدارنده و 
دستوری روی آورند تا شاید بتوانند جلو جوالن 
ویروس را بگیرند. بر همین اســاس طبق اعالم 

ســتاد ملی مقابله با کرونا 
استفاده از ماسک از امروز از 
درب خانه، اجباری است و 
ورود به وسایل حمل و نقل 
عمومی بدون ماسک ممنوع 
است. امروز رییس جمهور 
نیز در نشســت ستاد ملی 
مقابله با کرونــا اعالم کرد 
که از امروز و در تهران هر 
فردی که ماســک نزند، ۵۰ 
هزار تومان جریمه می شود.  
رییس جمهــور تاکید کرد 
که نیــروی انتظامی از ابزار 
و وســایلی کــه در اختیار 
دارد در این زمینه اســتفاده 
می کند و بــه فرد متخلف 
ابالغ خواهد شــد که چه 
روزی، در چــه خیابانــی، 
بدون ماسک بوده  و موظف 
است جریمه را به حسابی 

که وزارت بهداشت اعالم می کند، واریز کند.
جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای کسانیکه ابتالیشان 

به کرونا را کتمان کنند
روحانی همچنین تاکید کــرد که فرد به محض 
اطــالع از ابتالی خود باید بــه خانواده و محل 
کارش اطالع دهــد و دو هفته در قرنطینه بماند 
و حق خروج از قرنطینه را نداشــته باشــد و اما 
اگر تخلف کند برای هر نوبت تخلف، ۲۰۰ هزار 

تومان جریمه می شود.
رییس جمهور همچنین تاکید کرد که فرد متخلف 
دو هفتــه فرصت دارد جریمه را به حســابی که 

وزارت بهداشــت اعالم می کند واریز کند و در 
غیــر این صورت از روش هــای دیگر به عنوان 
بدهکاری آن افراد اقدام شــده و جریمه از وی 

اخذ می شود.
۴مرحلــهمرحلهجریمهبــرایاصنافیکه

پروتکلهایبهداشتیرارعایتنمیکنند
وی همچنیــن درباره اصناف نیــز اعالم کرد که 
اگــر فردی که به عنوان خدمت دهنده در اصناف 
حضــور دارد، خودش مراعــات نکند، جریمه 
می شــود. اگر به افرادی خدمت بدهد که دارای 
ماسک نیســتند، باز هم جریمه می شود. جریمه 

های اصنــاف نیز به این صورت اســت که در 
مرحله اول تذکر داده می شــود، در مرحله دوم 
۳۰۰ هــزار تومان جریمه می شــود، در مرحله 
سوم، یک میلیون تومان جریمه در انتظار اوست 
و در مرحله چهارم، محل کسب متخلف پلمب 

می شود.
جریمه ۱۰۰ هــزار تومانی راننده تاکســی ها در 

صورت ماسک نزدن
بنــا به اعالم رییس جمهور، در شــبکه حمل و 
نقل عمومی و مراکز عمومی نیز بســیج، نیروی 
انتظامی و بازرســان وزارت بهداشــت به افراد 

تذکــر می دهنــد. در زمینه 
مترو برای ورود به محوطه 
نیز ماسک زدن باید مراعات 
شــود، اما نسبت به تاکسی 
و اتوبوس شــرایط متفاوت 
اســت. اگر راننده تاکســی 
رعایت نکند و ماسک نزند، 
۱۰۰ هــزار تومــان جریمه 
اگر مسافر بدون  می شود و 
ماسک را سوار کند برای هر 
نفــر ۲۰ هزار تومان جریمه 
جمله  از  همــه  می شــود. 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
موظف هستند، اگر راننده ای 
شــماره   نمی کند،  مراعات 
پالکش را یادداشت کنند و 

کد جریمه را بنویسند.
ورودافرادبدونماسکبه

ادارهها؛ممنوع
رییس جمهور درباره میزان 
جریمه تخلف از پروتکل ها در اداره ها نیز تاکید 
کرد کــه »بــرای ورود به ادارات نیــز مقرراتی 
مشخص شــد؛ هم برای حراســت و هم برای 
نگهبانی. آنها باید مانع ورود افراد بدون ماســک 
به ادارات شوند و اگر این وظیفه را رعایت نکند، 
همه مقرراتی که برای فرد متخلف گذاشته شده، 

برای حراست و نگهبانی هم جاری است.«
تعیین این جرایم و برخوردهای قهری، می تواند 
در شــرایط اوج کرونا به نوعی بازدارنده باشد و 
نمودار صعودی ابتال و بستری ناشی از کرونا را 
در کشور کنترل کند. همانطور که در بسیاری از 

کشــورهای دنیا این اتفاق افتاده است.  به عنوان 
مثال در انگلیس جریمه در نظر گرفته شده برای 
افرادی که ملزم به خود قرنطینگی هستند، اما این 
موضوع را رعایت نمی کنند از ۱۰۰۰ پوند شروع 
شــده و در صورت تکرار به رقم ۱۰ هزار پوند 

می رسد.
با این حال با اعالم مصوبات جدید ضدکرونایی، 

چند پرسش مطرح می شود که عبارتند از:
- آیا پوشــش ماسک از درب منازل خواهد بود، 

حتی برای عابرین پیاده؟
- پلیس چگونه افراد پیاده را جریمه می کند؟

- آیا در ماشین شــخصی هم استفاده از ماسک 
اجباری است؟

- نحوه شناسایی فرد متخلف و یا مبتالی بدون 
عالمت به چه صورت اســت و چگونه بیماری 
فردی که ممکن است بیمار مبتال به کرونا بدون 

عالمت هم باشد، محرز می شود؟
- نحوه اعالم تخلف به افراد از چه طریقی انجام 

می شود؟
- نحوه اعمال جریمه چگونه اســت؟ آیا با کد 

ملی یا تسلیمی ؟
- جریمه هــای واریزی به حســابی که وزارت 
بهداشت اعالم خواهد کرد، در چه محلی هزینه 

می شوند؟
- ضمانت پرداخت جریمه ها چیست؟

- جریمه دیرکرد هم شــامل حال این جریمه ها 
می شود؟

- گزارش های مردمی از عدم رعایت پروتکل ها 
قابل اعمال است؟

-ماســک به میزان کافی و با قیمت مناســب در 
داروخانه ها موجود خواهد بود؟

جریمه های کرونا و چند پرسش
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نخستین اقدام ضروری 
درصورِت تماس 

با فرد مبتال به کرونا
 اگــر از جمله افرادی هســتید که به 
تازگی در تماس با فرد آلوده به کروناویروس 
بوده اید، انجام تســت تشخیصی اولین اقدام 

سفارش شده نیست.
به گزارش ایســنا، »لیســا لی« از کارشناسان 
سالمت عمومی که پیش از این در مرکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری ها در آمریکا فعالیت 
داشــته در اظهاراتی گفت: اگــر در معرض 
کروناویروس قرار گرفته اید به قرنطینه بروید و 
به سرعت خود را از دیگران دور کنید و دوره 

قرنطینه را برای ۱۴ روز ادامه دهید.
به طــور میانگین، حدود چهــار تا پنج روز 
زمان می برد تا شــخصی که بــا بیمار آلوده 
به کروناویــروس در تماس بــوده عالئمی 
بیماری را در خود مشــاهده کند. با این حال 
دوره نهفتگی ویــروس می تواند از دو تا ۱۴ 
روز ادامه پیدا کند و به همین دلیل اســت که 
سفارش می شود دوره قرنطینه صرف نظر از 
نتیجه تست و وضعیت سالمت فرد، باید دو 

هفته کامل ادامه داشته باشد.  
وی گفــت: این ایده که پــس از قرار گرفتن 
در معرض کروناویروس منتظر جواب مثبت 
آزمایش باشــیم خوب نیســت. هنوز هیچ 
واکســن تایید شــده ای برای مقابله با این 
ویروس وجود نــدارد و هیچ درمانی وجود 
ندارد که برای همه افراد اثرگذار باشد. بنابراین 
حتی اگر در دوره قرنطینه عالئمی از بیماری 
را نداشته باشید درصورتیکه مراقبت نکنید می 
توانید دیگران را در معرض خطر عفونت یا 

حتی مرگ قرار دهید.
کروناویــروس می تواند بــه راحتی در افراد 
بدون عالمت که هیچ نشــانه ای از بیماری 
ندارند، گسترش یابد. طبق برآورد مرکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماریهــا در آمریکا، ناقالن 
خاموِش بیمــاری حدود ۴۰ درصد از تمامی 
مــوارد کروناویروس را تشــکیل می دهند. 
بنابراین ضروری است افراد به هنگام تماس 
با فرد آلوده در خانه بمانند حتی اگر احساس 

کسالت نداشته باشند.
پنج تا هفت روز پس از تماس با بیمار مبتال 
به کوویــد-۱۹ به انجام تســت اقدام کنید. 
درصورتیکــه اولین تســت منفی بود خوب 
اســت مجدد و حدود ۱۲ روز بعد به انجام 

تست اقدام شود.
بیشــتر، یک روز قبل از بــروز عالئم زمانی 
است که افراد عفونت خود را به دیگران منتقل 
می کنند. بنابراین از هرگونه ارتباط اجتماعی 
اجتناب کنید، اگر مجبور هستید در خانه در 
کنار دیگر اعضای خانواده باشــید از ماسک 
اســتفاده کنید و اگر در حین قرنطینه مجبور 
هستید در فضای مشــترک با دیگران باشید 
سکوت کنید. در خانه فاصله خود با دیگران 

را حفظ کنید.
به گزارش ســاینس الرت، به سفارش مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماریها در آمریکا اگر 
نتیجه تست مثبت بود ســعی شود بیمار در 
یک اتاق جداگانه مســتقر شود و از سرویس 
بهداشتی جداگانه از دیگران استفاده کند. اگر 
نمــی توانید در یک اتــاق جداگانه بمانید از 

جریان مطلوب هوا اطمینان حاصل کنید.

متخصصان تایید کردند
خطر جدِی ویروس کرونا 

برای چشم ها
 محققان در بررســی های اخیر خود 
تایید کردند که کروناویروس می تواند چشم ها 

را آلوده کند.
به گزارش ایســنا، کووید-۱۹ در اصل یک 
عفونت تنفسی است اما کارشناسان احتمال 
دادند که کروناویروس می تواند به چشم ها نیز 
نفوذ کند. اکنون، محققان به شواهد بیشتری در 

این رابطه دست یافته اند.
این یافته ها بر پایه مطالعه روی یک بیمار در 
چین بدســت آمده که در مدت کوتاهی پس 
از بهبود بیماری کووید-۱۹ دچار حمله حاد 
گلوکوم )آب سیاه( شد. پزشکان این بیمار به 
منظور درمان این عارضه، جراحی روی چشم 
او انجام دادند و تست های بافت چشم بیمار 
حاکی از آلوده شدن آنها به کروناویروس بوده 

است.
محققان بر پایه یافته های خود اظهار داشتند: 
بررسی این مورد نشان می دهد کروناویروس 
می تواند عالوه بر سیســتم تنفسی به بافت 

چشم نیز حمله کند.
ســخنگوی انجمن بیماری های عفونی در 
آمریکا گفــت: این احتمال وجــود دارد که 
چشم ها بتوانند منبع »درونی« و«بیرونی« برای 
کروناویروس باشند. به همین دلیل است که 
کادر درمان باید چشم های خود را با استفاده 

از عینک یا شیلد صورت محافظت کنند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، محققان 
تاکید کردند: نمی توان گفت که این بیمار از 
طریق چشم به کروناویروس آلوده شده اما این 
امکان وجود دارد که وجود ویروس در هوا یا 
تماس دســت آلوده با چشم ها موجب بروز 

این عارضه شده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:خبــر

منتظر موج گسترده تر کرونا با بازگشت مسافران هستیم
 عضو هیــات علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مردم 
با انجام ســفر و رفتارهــای پُرخطر به 
چرخش ویروس از شهری به شهر دیگر 
کمک می کننــد، تیم درمان بعد از موج 
گســترده کرونا در هر اســتان یا شهری 
منتظر رســیدن گســترده تر این موج به 

تهران است.
دکتر ســید محمدرضا هاشــمیان فوق 
تخصــص مراقبت های ویژه دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این که 
تعطیلی هفته آینده نباید بهانه ای برای آمد 
و شد در سطح شــهر و مسافرت شود، 
افــزود: تخت های مراقبــت از بیماران 
بدحال و بیمارانی کــه به مراقبت های 
ویژه نیازمندند در بیمارستان های تهران 

رو به تکمیل است.
وی به وضعیت بحرانی شیوع کرونا در 
تهران اشاره و خاطرنشــان کرد: تقریبا 
تخت های بیمارســتانی خصوصا تخت 
های مراقبت های ویژه در اختیار بیماران 
کرونایی است و به ندرت در بیمارستانی 

تخت خالی پیدا می شود.
این فوق تخصص آی سی یو از افزایش 
تعداد بیماران کرونایی نیازمند به بستری 
در بخــش مراقبت های ویــژه خبر داد 
و اظهار داشــت: تخت آی ســی یو در 
بیمارستان قابل اضافه شدن نیست و روز 
به روز با افزایش بیماران و بار مراجعان 

روبرو هستیم.
هاشمیان با یادآوری افزایش میزان مرگ 
و میرها بر اثر ابتال بــه کرونا در تهران، 
گفت: به دنبال شــیوع گسترده بیماری 
کرونا با افزایش میزان فوتی ها نیز روبرو 

شده ایم.
وی بــی توجهــی بــه ســفارش های 
بهداشتی، رعایت نکردن فاصله اجتماعی 
و تراکم باالی شهر تهران را از جمله مهم 
ترین علل شیوع کرونا دانست و افزود: 
باتوجه به این که مردم بیشــتر از گذشته 
از ماســک استفاده می کنند ولی رعایت 
نکردن فاصله اجتماعی به شــیوع بیشتر 

اپیدمی کووید - ۱۹ دامن زده است.
کرونادریکلحظهفردراشکارمی

کند
به گزارش روز شــنبه دانشــگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی، این فوق تخصص 
آی سی یو نســبت به استفاده نکردن از 
ماسک هشــدار داد و اظهارداشت: حتی 
لحظه ای اســتفاده نکردن و برداشــتن 
ماسک هم می تواند فرد را به کرونا مبتال 

کند.

هاشــمیان، درمان های دارویی و کمک 
درمانی را بــرای بهبود وضعیت بیماران 
مبتال به کرونا موضوعی بســیار جدی و 
با اهمیت دانســت و توضیح داد: درمان 
مبتالیان به کرونا کامال جدی اســت و 
در این میان موضوع حفاظت و اکسیژن 
رســانی از بیشــترین اهمیت برخوردار 

است.
وی، تامین اکســیژن بیماران کرونایی را 
یکی از مهم ترین و موثرترین فاکتورهای 
درمان این افراد دانست و افزود: اکسیژن 
رســانی در بیماران مبتال بــه کووید۱۹ 
ســطوح مختلفی دارند که باید با دقت 

انجام شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی ادامه داد: در کنار دیگر 
درمان هــا بحث های دارودرمانی نیز از 
جایگاه ویژه برخوردار است. دسته اول 
بیماری ها مربوط به عفونت های شدید 
باکتریایی می شود که برای این افراد آنتی 
بیوتیک تراپی انجام می شود و هم اکنون 
بحث آنتی وایــرال تراپی ها نیز  مطرح 

است.
هاشمیان در پاســخ به این پرسش که، 
استفاده از داروها تا چه میزان می تواند 

میزان مــرگ و میرهــا را کاهش دهد، 
گفــت: اطالعات و تحقیقــات کامل و 
جامعی درباره اثر گــذاری دارو درمانی 
بر درمــان کرونا وجود ندارد ولی صرفا 
به وسیله دارو نمی توانیم مرگ و میرها 
را کاهش دهیم، استفاده از داروهای ضد 
ویروس توام با اکسیژن درمانی به میزان 
قابــل توجهی می تواند مرگ و میرها را 

کاهش دهد.
هاشــمیان تاکید کرد: در آخرین ژورنال 
های علمی و معتبر دنیا به اثبات رسیده، 
نیاز ۱۲ درصد از بیماران به آی ســی یو 
بعد از اســتفاده از برخی داروهای ضد 
ویروس کاهش یافته، این عدد، عدد قابل 

توجه و امید بخشی است.
وی استفاده از تجربیات غنی و دانشگاهی 
پزشکان و متخصصان کشــور را برای 
درمان بیماران مبتال به کرونا خواستار شد 
و گفت: برای کنترل این بیماری برخی 
محدودیت های درمانی خصوصا در در 
آی ســی یوها می تواند چالش هایی را 
ایجاد کرده و یا طول درمان و ماندگاری 

بیماران را افزایش دهد.
فوق تخصص آی سی یو از تهیه برخی 
داروها در درمان یا بهبود وضعیت بیماران 

کرونایی در بازار آزاد انتقاد کرد و هشدار 
داد: ایــن داروها در بــازار آزاد خارجی 
است و به احتمال زیاد به صورت قاچاق 
و تقلبی وارد شده و باقیمت های نجومی 
به فروش می رسد بنابراین باید داروهای 
موثــر در درمــان بیمــاران در پروتکل 
های درمانی بیمارســتان ها وارد شده و 
صرفا با تشخیص پزشک متخصص در 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی 

تجویز و مصرف شود.
وی، ضمــن اعــالم ایــن مطلــب که 
دانشــمندان بزرگ جهان و شرکت های 
بزرگ داروســازی در تالش برای تولید 
دارو و یــا واکســن موثر بــرای درمان 
ویروس کووید۱۹ هســتند، تاکید کرد: 
کشــورهایی مــی توانند در مهــار این 
ویروس موفق باشــند که به سفارش ها 
و آخرین دستاوردهای علمی دنیا اعتماد 

داشته باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با یادآوری این که واکسن 
کرونا در صــورت ورود به بازار جهانی 
در اختیــار عموم قرار می گیرد، توضیح 
داد: بــر پایه اعالم ســازمان بهداشــت 
جهانی ایمنــی و امنیت جهانی در برابر 

این ویروس زمانی ایجاد می شــود که 
واکسیناســیون به صورت عمومی انجام 

شود.
هاشمیان در ادامه با بیان این که استفاده 
از ماسک راه مناسبی برای پیشگیری از 
کرونا و آنفلوآنزا اســت، توضیح داد: با 
رعایت بیشتر سفارش های بهداشتی می 
توانیم به میزان قابل توجهی از بار بیماری 
های عفونی و ویروســی شــایع فصل 
ســرما بکاهیم چرا که در غیر اینصورت 
همپوشــانی کرونا و آنفلوآنزا می تواند 
چالش های جدی را برای حوزه درمان 

و بهداشت کشور ایجاد کند.
وی با یادآوری این که واکســینه شدن 
تمامــی گروه هــا در مقابــل آنفلوآنزا 
ضرورت ندارد، خاطرنشــان کرد: گروه 
های پرخطر همانند زنان باردار، افراد با 
سن باال و کودکان زیر پنج سال و کسانی 
که دچار نقص سیستم ایمنی بدن هستند 

باید از این واکسن استفاده کنند.
فوق تخصص آی سی یو با بیان  این که 
واکسن آنفلوآنزا به زودی در مدار توزیع 
قرار می گیــرد، گفت: گــروه های در 
معرض به هیچ عنوان نسبت به دیرکرد 
تزریق واکســن آنفوالنزا نگران نباشند 

و فقط تا توزیع عمومی ســفارش های 
بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.

هاشــمیان در ادامــه بــا بیــان این که 
همچنان از دســت دادن حس بویایی و 
چشــایی از مهمترین عوارض و نشانه 
های کروناســت تاکید کرد: زمان دقیق 
بازگشت حس بویایی و چشایی در افراد 
مختلف است ولی این احتمال که فردی 
برای همیشه حس چشایی یا بویایی خود 

را از دست دهد تقریبا صفر است.
وی از بهبود اکثر بیماران مبتال به کرونا 
خبر داد و افزود: موضوع اینجاست این 
بیماری اقلیتی که شــامل ســالمندان و 
گروه های پرخطر هستند را در دام خود 
گرفتار می کند بنابراین باید مراقب باشیم 
که یک فرد سالم، جوان و ناقل کرونا می 
تواند فرد دیگری را با بیماری زمینه ای یا 

کهولت سن به کام مرگ بکشاند.
وی در ادامــه استنشــاق تعداد ویروس 
بیشــتر را از مهم ترین عوامل شدید تر 
شدن عالیم بیماری ذکر کرد و به افرادی 
که در خانــواده از فرد مبتال مراقبت می 
کنند، سفارش کرد: بیش از پیش سفارش 
ها را جدی بگیرند و قرنطینه را به معنای 
واقعی رعایت کنند، حتی سفارش ها را 
در صورتی که تمامی اعضای خانواده نیز 
مبتال شده باشند نیز جدی بگیرند چرا که 
شدت بیماری با میزان استنشاق و مواجه 

فرد با ویروس در ارتباط مستقیم است.
توجه به سالمت زنان باردار یکی از مهم 
ترین مواردی بود که هاشــمیان در این 
گفت و گو مورد توجه قرار داد و تاکید 
کرد: خطر جدی سالمت زنان باردار را 
در مقابــل کرونا تهدید می کند، چرا که 
تقریبا بیشــتر داروها را نمی توان برای 
درمان خانم های بــاردار تجویز کرد به 
طور مثال برخی داروهای ضد ویروس 
در زنان باردار به هیچ عنوان نباید تجویز 
شود و حتی اگر کسی قصد بارداری هم 
دارد نباید این دارو را استفاده کند یا اگر 
چنانچه مادر بارداری مشــکالت زمینه 
ای دیگری همانند مشکالت کلیوی نیز 
داشته باشــد محدودیت های دارویی به 

مراتب بیشتر هم خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی ادامه داد: به طورکلی تمام 
داروها و درمان هایی که برای مهار کرونا 
موثرنــد در زنان باردار بــا اضطراب و 
نگرانی تجویز و استفاده می شود بنابراین 
این گروه باید بیش از دیگرین از سالمت 
خود در برابــر کرونا و دیگر بیماریهای 

عفونی و ویروسی مراقبت کنند.

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی گفت: مطالعات نشان می دهد ۷۰ تا 
۷۵ درصد موارد سرطان سینه وابسته به هورمون 
زنانه است و بسیاری از مواقع این هورمون های 
زنانه داخل بافت چربی بویژه چربی های شکمی 

ایجاد می شود.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
دکترعلی یعقوبی جویباری با بیان اینکه، سرطان 
ســینه یا Breast Cancer  شایع ترین نوع 
سرطان در میان زنان است گفت:از هر ۷ زن یک 
نفر در طول حیات ممکن است به سرطان سینه 

مبتال شود که این رقم باالیی است.
وی با اشــاره به اینکه هنــوز به طور کامل تمام 
عوامل دخیل در بروز ســرطان ســینه شناخته 
نشده اســت گفت:  عوامل محیطی و ژنتیکی از 
جمله فاکتورهای موثر در بروز این نوع سرطان 
به شــمار می رود که حــدود ۱۵ درصد عوامل 
ژنتیکی و حــدود  ۸۰ درصــد عوامل محیطی 

دخالت دارد. البته در طــول حیات فرد، عوامل 
محیطی می تواند منجر به جهش های ژنتیکی و 

بروز سرطان سینه می شوند.
دکتر یعقوبی ادامه داد: در صورت وجود شجره 
نامه ژنتیکی قوی، مشــاوره ژنتیک و بررسی ژن 
هــای BRCA۲-BRCA۱ کمک بزرگی در 
پیشــگیری از بروز سرطان ســینه خواهد کرد. 
جهش در این ژن ها ۸۰ تا ۹۰ درصد ریســک 

بروز سرطان سینه را افزایش می دهد.
ارتباطبینچربیهایشکمیوسرطانسینه!

این عضو گروه رادیوتراپی و آنکولوژی دانشگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی در باره عوامل 
محیطــی و نقش آن در بروز این نوع ســرطان 
افزود: تغییر ســبک زندگی می تواند در کاهش 
آمار سرطان پســتان کمک کننده باشد، توجه به 
نیازهای تغذیه ای، داشــتن تغذیه سالم و حفظ 
تعادل و تنوع در مواد غذایی مصرفی بسیار حائز 

اهمیت است.

دکتر یعقوبی اظهار کرد: مطالعات نشان می دهد 
۷۵ دقیقــه ورزش هفتگی یــا ۱۵ دقیقه ورزش 
روزانــه و حفظ تعــادل وزن در کاهش احتمال 
بروز سرطان سینه موثر اســت. با اعمال همین 
تغییرات کوچــک در زندگی می توان ۳۰ تا ۳۵ 

درصد ریسک بروز سرطان سینه را کاهش داد.
درددربافتســینه،نشانههشــداردهنده

مطرحینیست
عضو گــروه رادیوتراپی و آنکولوژی دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه تصریح کرد: 
هرگونه تغییر رنگ در بافت ســینه، لمس توده 
داخل اندام، فرورفتگی نوک ســینه یا ترشحات 
خون آلود از جمله نشانه های هشداردهنده این 

بیماری محسوب می شود.
دکتر یعقوبی ادامــه داد: لمس توده در محدوده 
زیربغل نیز به عنوان لنف هایی که با بافت سینه 

مرتبط است، عالمت مهمی به شمار می رود.
وی با اشــاره به اینکه در بسیاری از مواقع درد 

در بافت سینه برای بیماران حائز اهمیت است، 
گفت: به نظر می رسد درد به عنوان نشانه هشدار 
دهنده آنچنان مطرح نیســت. تغییرات هورمونی 
که در طول ســیکل های قاعدگی خانم ها اتفاق 
می افتد باعث می شود فرد دردی را تجربه کند 

که در بسیاری از مواقع نشانه بیماری نیست.
ازغربالگریغافلنشوید

دکتر یعقوبی، معاینه فیزیکی و بالینی را مهمترین 
اصلی خواند که باید رعایت شــود و افزود: اگر 
وجود توده سرطانی توسط پزشک تشخیص داده 
شــد، قبل از تصمیم به درمان، نمونه برداری یا 
انجام بایوپسی الزم است تا خصوصیات تومور 

مشخص و بهترین راه درمان طراحی شود.
وی با اشــاره به اهمیت غربالگــری در درمان 
به موقع ســرطان ســینه، اظهــار کــرد: یافته 
تصویربرداری ماموگرافی به پزشــک کمک می 
کند ضایعات بافت سینه ای که در نواحی عمیق 
تر قرار دارند و با دست لمس نمی شوند را پیدا 

کند. دکتر یعقوبی، ادامه داد: با توجه به تغییرات 
اپیدمیوژیک و شــیوع بیماری در سنین پایین تر 
سفارش می شود ماموگرافی پایه در سن حدود 
۴۰ ســالگی انجام شــود، اگر شواهد مشکوکی 
وجود نداشت، در ۴۵ سالگی و سپس در فاصله 

های یک تا دو سال ماموگرافی را تکرار کنید.
فــوق تخصــص اوروآنکولوژی، بــا بیان لزوم 
پیگیری های مســتمر بیمارانی که سابقه سرطان 
سینه داشــته اند، افزود: در دو سال اول پس از 
درمان که خطر برگشــت بیماری باالتر اســت، 
بررســی ها باید با فاصله های ســه ماهه انجام 
شــود، این بررســی ها در قالب معاینه بالینی یا 
آزمایش خون و ســونوگرافی برای بیمار تجویز 

می شود.
وی تصریح کرد: در سالهای سوم تا پنجم پس از 
درمان، ممکن اســت فواصل معاینه ۶ ماهه شود 
و بعد از ســال پنجم هر یک سال یک بار بیمار 

ویزیت می شود.

چربی های شکمی زنان را به سرطان سینه نزدیک می کند

 در دنیای پرکشــمش و پر استرس امروز، 
ســالمت روان افراد به اندازه سالمت جسمی هر 
فرد در جامعه ارزشــمند بوده و توجه به بهداشت 
روان بــه عنوان دانش و هنری اســت که به افراد 
کمــک می کند تا با ایجــاد روش هایی صحیح از 
لحــاظ روانــی و عاطفی بتوانند بــا محیط خود 
سازگاری داشته و بر استرس های طبیعی زندگی 

غلبه کنند.
به گزارش ایسنا،   دکترمحمدرضا غفارزاده رزاقی 
مدیر گروه ســالمت روانی، اجتماعــی و اعتیاد 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همزمان با هفته 
سالمت روان با تاکید بر اینکه برنامه های سالمت 
روان می تواند جایگاه ویژه ای در کاهش رفتارهای 

بیمارگونــه و بهبود روابط بین فردی در اقشــار 
مختلف جامعه ایجاد کنــد، اظهار کرد:  فردی که 
از ســالمت روانی برخوردار است به طور معمول 
می تواند یک زندگی مستقل داشته و بر تنش های 
محیطی غلبه و از وقوع بیماری های شدید روانی 
پیشگیری کند، همچنین می تواند در کیفیت زندگی 
خود، دوستان و خانواده نقش تاثیرگذاری ایفا کند.
وی با اشاره به ۱۰ اکتبر  روز جهانی سالمت روان، 
عنوان کرد: این روز در سال ۱۹۹۲ توسط سازمان 
بهداشت جهانی به جهت توجه بیشتر به اختالالت 
روانی، تاثیرات منفی آنها بر جوامع و پیشــگیری 
از آن ها برگزیده شــده اســت.  در ایران نیز ۱۸ تا 
۲۴ مهر ماه به نام هفته بهداشــت روان نام گذاری 

شده و شعار آن ســالمت روان برای همه تعیین 
شــده است.  عمده ترین هدف در این هفته ارتقاء 
و افزایش آگاهــی و تغییر و اصالح نگرش مردم 
نسبت به مسائل بهداشت روان بوده و بدون تردید 
یکی از مهم ترین مخاطبین این پیام، مسوولین و 
سیاستگذاران کشور هستند که مهم ترین استراتژی 
برای پیشــبرد اهداف عالی حوزه سالمت روان، 

حمایت طلبی در این افراد است.
وی با اشــاره به پیمایش ملی ســالمت روان که 
معموال در کشــور هر ۵ یا ۷ سال برگزار می شود، 
عنــوان کرد: بر این پایــه ۲۳.۶ درصد افرادی که 
در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ ســال مورد بررسی قرار 
گرفته اند نیازمند مداخالت روانشــناختی هستند. 

همچنین از ایــن بیماریابــی ۱۲.۷ درصد دارای 
اختالل افســردگی و ۱۴.۶ درصد دارای اختالل 
اضطراب هستند که در هر دو گروه اختالالت آمار 

زنان نسبت به مردان بیشتر  است.
غفارزاده با اشــاره به جذب کارشناسان سالمت 
روان در طرح تحول نظام ســالمت، عنوان کرد: 
غربالگری و شناســایی بیماران در جمعیت تحت 
پوشــش مراکز خدمات جامع سالمت به صورت 
فعاالنه اجرا شده و متعاقب این شناسایی خدمات 

روانشناختی به این گروه ارائه می شود.
به گفته وی، در جمعیت تحت پوشش این مراکز  
برای افراد فاقد اختالالت روانپزشکی خدماتی از 
قبیل آموزش های روانشناختی پیشگیرانه از جمله 

آموزش مهارت های زندگی، آموزش مهارت های 
فرزندپروری، آموزش نوجوان ســالم من، برنامه 
تقویت بنیان خانواده و خانواده توانا ارائه می گردد.

با توجه به شــرایط پیش آمده در جهان و متعاقبا 
در کشور ما مبنی بر پاندمی بیماری کرونا، کشور 
با مسائل و مشکالت جدیدی در باره همه گیری 
کوید ۱۹ مواجه بوده اســت. حــوزه تخصصی 
ســالمت روانــی، اجتماعی و اعتیاد دانشــگاه با 
همکاری دیگر بخش های نظام ســالمت تالش 
مضاعفی در جهت پاسخ به نیازهای حوزه سالمت 
روان و سالمت اجتماعی جمعیت عمومی و ارائه 
خدمت به گروه های هــدف و در معرض خطر 

داشته است.

اختالل افسردگی و اضطراب در زنان بیشتر از مردان
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مرکز آمار اعالم کرد
افزایش ۴۲ درصدی 

هزینه اجاره خانه
 متوســط هزینه اجاره بهــا برای کل 
خانوارهایی که تمدید قرارداد داشــته اند، در 

تابستان ۴۱.۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا، طبق گزارش مرکز آمار در 
تابستان ۱۳۹۹، شــاخص قیمت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 
۱۹۵,۸ رسید که نسبت به فصل قبل )۱۷۵.۱(، 

۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.
در ایــن فصل بیشــترین نرخ تــورم فصلی 
مربوط به استان همدان با ۱۶.۲ درصد افزایش 
و کمترین آن مربوط به اســتان سیســتان و 

بلوچستان با ۳.۱ درصد افزایش است.
درصد تغییرات شــاخص قیمت اجاره بها در 
فصل تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲۸.۹ درصد است که 
نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹)۲۳.۳ درصد(، ۵.۶ 
واحد درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان 
با ۳۷درصد افزایــش و کمترین آن مربوط به 
اســتان آذربایجان غربی با ۸.۶ درصد افزایش 
است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به 
طور متوسط ۸.۱ واحد درصد بیشتر از میانگین 
کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی 
۲۰.۳ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور 

در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان 
۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش 
اجاره بهــا، برابر ۲۴,۳ درصد اســت. اطالع 
مذکور در استان لرستان )۳۲.۳ درصد( بیشترین 
عدد و در استان آذربایجان غربی )۸.۹ درصد( 

کمترین عدد را نشان می دهد.
بر این پایه، متوســط افزایش هزینه اجاره بها 
برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته 
اند، در فصل تابستان ۱۳۹۹ برابر با ۴۱,۲ درصد 

است.

جوالن قیمت های نجومی
در بازار خودرو

 وزیر جدید نیامده از تب و تاب افتاد
 رکــود معامالت در نمایشــگاه های 
خــودرو در حالی ادامه دارد کــه بازار آگهی 
در فضای مجازی داغ بوده و فروشــندگان که 
عمدتا تمایلی به فروش محصول نداشته فقط 
می خواهند قیمت باالیی را برای محصوالت 
خود پیشــنهاد کنند تا بتوانند در آینده ســود 

بیشتری را کسب کنند.
به گزارش تســنیم، روند افزایشی قیمت دالر 
عاملی شــده تا دالالن و واســطه گران بازار 
خودرو نیز متأثر از این موضوع روزانه قیمت ها 

را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند.
امروز اگر سری به آگهی های فروش خودرو در 
سطح فضای مجازی بیندازید متوجه می شوید 
فروشندگان روزانه قیمت های نجومی را برای 
خودروهای خود پیشــنهاد می کنند تا شاید از 
شرایط نوسانات نرخ ارز استفاده کرده و بتوانند 
ماشین خود را با باالترین قیمت بفروشند اما از 
آن طرف خریداران نیز دست از خرید برداشته 
و به نوعی اصاًل مشتری در بازار وجود ندارد.

جالــب اینجاســت رکــود معامــالت در 
نمایشــگاه های خودرو در حالــی ادامه دارد 
که بــازار آگهی در فضای مجــازی داغ بوده 
و فروشــندگان که عمدتــا تمایلی به فروش 
محصول نداشته فقط می خواهند قیمت باالیی 
را برای محصوالت خود پیشنهاد کنند تا بتوانند 

در آینده سود بیشتری را کسب کنند.
به عنوان نمونه در آگهی هــا برای پراید ۱۳۱ 
قیمت هایی از ۱۲۸ تا ۱۴۰ میلیون پیشنهاد شده 
که این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیســت 
نکتــه قابل تامل اینجاســت خرید و فروش 
خودرو درحالی در سطح بازار به صفر رسیده 
که وزارت صنعت هیچ تدبیری برای مدیریت 
بازار نداشته و از آن طرف واحدهای نظارتی 
نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آگهی های فروش 

خودرو در سطح فضای مجازی ندارند.
در چند ماه گذشــته قرار بود برخورد الزم با 
آگهی های خودرو که التهابات بازار را افزایش 
داده اند صــورت گیرد اما شــوربختانه بازار 
خودرو به قدری رها شده است که هیچ کس 
تصمیمی برای مدیریت قیمت ها در آن ندارد. 
از یک طرف سازمان حمایت سکوت کرده و 
از طرف دیگر وزیر جدید نیز با برگزاری چند 
نشست با خودروسازان و قطعه سازان خبر از 
مدیریت بازار خودرو می دهد اما گویا فقط این 
جلسات به صورت نمادین برگزار شده و در 
عمل خبری از سروسامان دادن به بازار خودرو 
وجود ندارد. البته وزارت صنعت مدعی است 
ما با ارائه طرح های فروش مختلفی که از سوی 
خودروسازان اجرایی می شود درصدد مدیریت 
تقاضا در سطح بازار هستیم اما مگر می شود با 
عرضه کم خــودرو آن هم در طرح های پیش 
فروش که به صورت قرعه کشی انجام می شود 
بتوان بازار را سروسامان داد به عنوان نمونه در 
طرح اخیر ایران خودرو بیش از دو میلیون نفر 
برای ۸ هزار دستگاه خودرو ثبت نام کرده اند که 
این نشان می دهد هنوز تقاضا در بازار وجود 
داشته و وزارت صنعت هیچ تدبیری برای آن 

به کار نگرفته است.

خبــر

 روز به روز با کوچکترین اتفاق 
در آمریکا نرخ دالر در ایران پایین و باال 
می شود، کارشناســان نیز از تاثیر نتیجه 
انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران ســخن 
می گوینــد آنگونه که حتی مســوولین 
دولتــی در مقابل افزایش نزخ دالر کرخ 
شده و گویا آن ها هم چشم به انتخابات 

آمریکا دوختند.
به گزارش فرارو، گره زدن اقتصاد ایران 
با انتخابات آمریکا در این روز ها آنقدر 
جدی شده اســت که مناظرات، بیماری 
ترامپ، خروج او از قرنطینه یا هر اتفاق 
کوچک دیگری به خوبی در کشور رصد 
شده و بالفاصله نتیجه آن بر تغییر نرخ 
دالر خود را نشان می دهد. آنچه می تواند 
موجب بی ثباتی اقتصــادی و به تعبیر 

برخی فروپاشی اقتصادی شود.
احسان سلطانی اقتصاددان در این باره در 
گفتگو با فرارو اظهار کرد: ما اقتصادمان 
را بــه انتخابــات آمریکا گــره نزدیم. 
این اســت  شــوربختانه تصورات من 
گرو هایی که از افزایش نرخ ارز ســود 
می برنــد روی اقداماتی که آمریکا کرده 
و می کند مانور می دهند و سوء استفاده 
می کنند. همین موجب شــده تا نرخ ارز 
بی قاعده باال برود. حتــی در جامعه ما 
برخالف نتایج نظرســنجی ها که نشان 
می دهد ترامپ روز به روز عقب می رود 
این جو ایجاد شده که ترامپ در آخرین 

لحظه رییس جمهور می شود.
نظرســنجی ها  آخرین  افزود: طبق  وی 
بایــدن ۶۱ درصــد و ترامپ ۳۵ درصد 
رای دارد و فاصله شــان زیاد شده البته 
ممکن است باز هم اتفاقی بیفتد، اما در 
جامعه ما طوری شده که تصور این است 
که ترامپ رییس جمهور می شود. جوی 
در جامعه ایجاد شــده که فشار آمریکا 
زیاد شــده و دالر باید باال برود یعنی از 

این جو سوءاستفاده می کنند.
این اقتصاددان ادامه داد: هر چند اصوال 
اگر یک رییــس جمهــور منطقی تر و 
عاقل تــری در آمریــکا روی کار بیاید 
کار هــای بی منطقی مثل ترامپ نمی کند 
و حداقلش این اســت که با ما برخورد 
منطقی تر می کند. مســئله دوم این است 
که گفته می شود ترامپ فشارهایش را بر 
ایران زیادتر کرده تا به روشی با ایران به 
مصالحه برسد و پیش از انتخابات برگه 
برنده اش را رو کند. این تا حدی درست 
است، اما خیلی روی فشار آمریکا مانور 
داده شده و سوءاستفاده شده تا نرخ ارز 
باال برود. خب اگر ترامپ کنار برود این 

فشار ها نیز پایان می گیرد.
ســلطانی بیان کرد: بدبختی ما این است 
که از طرفی با آمریکا مبارزه می کنیم از 
طرفی هم اقتصاد ما دالریزه شده است. 
بین سیاســت اقتصادی ما و سیاســت 
خارجی مــا ۱۸۰ درجه اختالف وجود 

دارد. ما داریم با آمریکا مبارزه می کنیم، 
را  اقتصادی  ولی مجموعه سیاست های 
دنبال می کنیم کــه درآمریکا هم اینقدر 
دنبال نمی شود. همه چیز را به عهده بازار 
گذاشــتیم. طوری که هرج و مرج شده 
اســت. اگر می خواهیم با آمریکا مبارزه 
کنیم حداقل نباید این قدر فســاد داشته 
باشــیم، این قدر هرج و مرج اقتصادی 
داشته باشیم که هر کسی زورش می رسد 
هر کاری می خواهد می کند. نمی شــود 
از یک ســمت با آمریکا مبــارزه کنی 
و از ســوی دیگر کشــور درگیر هزار 
باشد. شوربختانه  اقتصادی  مسئله  جور 
سیاست اقتصادی ما تناسبی با بحث ما 

در مبارزه با آمریکا ندارد.
وی اضافــه کرد: اگر مــا می خواهیم با 
آمریکا مبارزه کنیم باید برنامه اقتصادی 
داشته باشیم که کمتر لطمه بخوریم، ولی 

االن برنامه ای داریم که بیشــترین لطمه 
را از هــر حرکت آمریــکا می خوریم. 
اینجا پارادوکس وجود دارد. پارادوکس 

مسخره ای هم است.
او افــزود: در ســال های ۹۷ و ۹۸ در 
مجموع طبق آمار بانک مرکزی و برآورد 
سی - چهل میلیارد دالر امسال، ما بیش 
از سیصد میلیون دالر ارز در ذخایر ارزی 
داشــتیم. کل ارز مصرفی مردم هم بیش 
از ۱۰۰ میلیون دالر نبــود تا به زندگی 
شــان برســند. اما دالر گران شد. چون 
یک جریاناتی در داخل کشور عالقه مند 
هســتند که ایــن تنش های سیاســی با 
آمریکا وجود داشــته باشد و به آن دامن 
می زنند، چــون از این ماجرا اســتفاده 
اقتصادی می کنند. اگر می توانیم با آمریکا 
مبارزه کنیم، اما با این سیاست اقتصادی 
نمی شود. اگر هم نمی توانیم چرا مبارزه 

می کنیم. ایــن اقتصاددان در ادامه گفت: 
شما می توانید برنامه ای بریزید و بر پایه 
این برنامه ســه سال هم با آمریکا جنگ 
کنید یا به اصطالح در تنش باشید، اما در 
ایران دو مســئله با هم در تناقض است. 
یکی اینکه نزدیک به ۴۰ ســال است در 
حال مبارزه با آمریکا هســتیم. از سوی 
دیگر سیاســت اقتصادی ما به گونه ای 
اســت که هر دوره باید بــه آمریکا به 

شکلی کنار بیاییم.
وی افــزود: اگر می خواهیــم با آمریکا 
مبارزه کنیم این چه سیاســت اقتصادی 
است. اگر نمی خواهیم مبارزه کنیم چرا 
مصالحه نمی کنیم. از ســال ۹۷ وارد این 
بانک های  و  تحریم ها شدیم. شرکت ها 
خصولتی و بنگا های اقتصادی وابسته به 
قدرت ســود های کالن بردند. مصارف 
آن ها به ریال و درآمدشان به دالر است. 

آن وقت مردم بیچاره درآمدشان به ریال 
و مصارف شــان به دالر است. هزینه را 
مردم باید بدهند؟ این پرســش برانگیز 
است. چرا مردم باید هزینه بدهند؟ چرا 
این نهاد های وابسته به قدرت نباید هزینه 
و تاوان بدهند؟ در ســه سال گذشته در 
همین تحریم ها کلی ارز از کشور خارج 

شده این ارز کجا رفته است؟
ایــن کارشــناس تصریح کــرد: این ها 
داستانی است. آنچه ما می بینیم این است 
که عده ای از این رابطه با آمریکا ســود 
می برند. از این که آمریکا هر روز ایران را 
تهدید کند سود می برند و نرخ ارز را باال 
می برند و به مردم بیشتر فشار می آوردند 
و قیمت هــا را گــران می کننــد. این که 
نمی شود اگر می خواهی با آمریکا مبارزه 
کنی چرا درآمــد مردم باید پایین بیاید؟ 
چرا باید دســتمزد ها ســرکوب شود؟ 

این ها همه سوءاســتفاده از تحریم ها و 
کاسبی از تحریم ها است. عده ای اینقدر 
دفعه پیش تحریم ها به دهانشان مزه کرده 
است که همین طوری دارند سوء استفاده 
می کنند. گروه دیگری هم دارند فضا را 
تشدید می کنند. جو عمومی طوری شده 
است که ترامپ رییس جمهور می شود، 
چون عده ای از ریاست جمهوری ترامپ 

سود می برند.
وی تشریح کرد: اقتصاد ما را به انتخابات 
آمریــکا پیوند دادند. هــر چند بی پیوند 
نیست، ولی آن را بسیار حساس کردند 
تا نرخ دالر را باال ببرند و سود کنند. به 
طوری که تورم در جامعه ایران نه دیگر 
ربطی به نقدینگی و نه به پول دارد فقط 
با نرخ دالر ربــط دارد. نرخ دالر را هم 
تحریک می کنند تا باال برود. ما سه سال 
پیش ۱۰۰ میلیــون دالر درآمد ارزی و 
امسال ســی- چهل میلیون درآمد ارزی 
داشــتیم. دالر این کشور شده یک سوم، 
پس نرخ دالر باید ســه برابر شود چرا 
پس هفت- هشت برابر شده است، چون 

دارند کشور را غارت می کنند.
او افزود: تحقیقی کرده ایم که هنوز منتشر 
نشده است. طبق این تحقیق، ۸۰ درصد 
صــادرات غیرنفتی ما متکــی به رانت 
منابع هســت و بقیه آن وابسته به رانت 
آب و اینهاســت. فرض کنیم ۳۰ درصد 
هزینه دالری باشد و یک تولیدکننده ۱۵ 
درصد سود داشته باشد. این تولید کننده 
با توجه به تورم بانک مرکزی که باالتر 
از مرکز آمار اســت اگر ۱۵ سنت در هر 
دالر صادرات، ســود داشته باشد با نرخ 
االن دالر این ســود به ۵۱ سنت رسیده 
است. یعنی این ها دارند سود های کالن 
می برنــد. از اول امســال دالر ۱۶ هزار 
تومانی ۲۸ هزار تومان شــده است، اما 
چقدر هزینه تولید کننده باال رفته است؟ 
هزینه های برق، آب و حقوق کارگر مگر 
چقدر باال رفته است؟ این یعنی ۱۲ هزار 
تومان افزایش نرخ دالر برای این ها سود 

خالص است.
این کارشناس تأکید کرد: معلوم است که 
عده ای دارند مملکت را غارت می کنند. 
تا االن هر تحریمی بوده صورت گرفته 
اســت دیگر آمریــکا چــه می خواهد 
بکند فقط مانــده حمله کند. حد نهایی 
فشــار های آمریکا علیــه ایران صورت 
گرفته است. اما مدام جو روانی درست 
می کنند که مکانیسم ماشه فعال شد، دالر 
باال می رود، ترامپ سرما می خورد دالر 
باال می رود این دیگر سوءاستفاده است تا 
دالر را باال ببرند و مردم را غارت کنند. 
خیلی ســاده است و مســئله پیچیده ای 
نیســت. دیگر همه چیز اینقدر به همه 
چیز ربط ندارد. اینقدر که مســایل ما به 
آمریکا وابسته شده در خود آمریکا این 

طوری نیست!

احسان سلطانی؛ اقتصاددان تشریح کرد

پِس پشت گره زدن اقتصاد ایران با انتخابات آمریکا  

یک اســتاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد دولت در 
بخش اقتصاد گفت: معنــای مدیریت اقتصادی 
بازی کردن با متغیرهای پولی و نرخ ارز نیســت 
بلکه باید با یک مدیریت یکپارچه کسب وکارهای 

کشور را طوری تنظیم کنیم که درست کار کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
پویا، در ســنوات گذشــته در تمام دنیا بیماری 
زیان بار تورم وجود داشــته اما امروز در بسیاری 
از کشــورها این مشکل حل شده است. متأسفانه 
در حالی که در کشورهای همسایه مانند عراق و 
افغانســتان هم شاهد تورم های تک رقمی و حتی 
زیر یک درصد هســتیم تورم در ایران همچنان 
به عنوان یک مشکل حاد وجود داشته این در حالی 
است که راه حل های درمان این بیماری در کشور 
ما قابل اجرا اســت، در ایــن رابطه با محمدامین 
حاجی لنگری،  اقتصاددان و اســتاد دانشگاه امام 

حسین )ع( گفت وگو کردیم:
حاجی لنگــری بــا ابــراز اینکه تــورم در ایران 
چندبعدی است و یک جانبه نمی توان آن را تحلیل 
کرد گفت:  مثاًل یکی از عوامل تورم انتظار تورمی 
است که وجود دارد، همه ساله مردم انتظار دارند 
کاال و خدماتشان درصدی باال برود و وقتی یک 
یا تعدادی از قیمتها باال می رود بقیه قیمتها نیز خود 
را با آن تنظیم می کنند و باال می برند؛ زیرا شــما 
در این جامعه زندگی می کنید و برای استمرار امر 
معاش باید با تناســب به آن کاالی خود را گرانتر 
بفروشــید بنابراین با افزایــش چند کاال به نوبت 
همه محصوالت گران می شوند وقتی این تکرار 

می شود تورم به وجود می آید.
این کارشــناس اقتصادی با انتقاد از این فرهنگ 
مردم که عادت شــده است ســال به سال انتظار 

افزایش قیمت کاال و خدمات خود را دارند گفت: 
قربانی این مسئله پول ملی است که در بلندمدت 

باعث کاهش ارزش پول ملی می شود.
این اســتاد دانشگاه در پاســخ به این پرسش که 
برخی از کارشناســان علت گرانــی و تورمها را 
افزایش نرخ ارز و گرانی نهاده های تولید می دانند 
گفت:  کسی منکر نقش افزایش نرخ ارز در گرانی 
کاالها و به ویژه کاالهایی که مواد اولیه آن از خارج 
وارد می شود نیست اما مسئله این است که؛ اوالً آیا 
مگر همه مواد اولیه خود را از خارج وارد کردید 
که انتظار تطابق قیمت کاالی خود با افزایش نرخ 
ارز را دارید  و اگر به فرض محال این گونه نیز باشد 
آیا قیمت کارگر شما نیز تغیر کرده است و در ثانی 
تکلیف ارز دولتی که به شما اختصاص داده شده 
است چه شده است که اکنون به بهانه گرانی قیمت 

ارز کاالهای خود را گران می کنید.
لنگری با انتقاد از عدم شــفافیت دولت در زمینه 
اختصــاص ارز دولتی به تولیدکنندگان گفت:  آیا 
تکلیف اشخاصی که به بهانه ثبت سفارش واردات 
ارز دریافــت کردند اما به جــای واردات کاالی 
اساسی ارز را در بازار آزاد فروختند مشخص شد 
که همیــن افراد اکنون محصوالت خود را با نرخ 

دالر روز می خواهند بفروشند.
*عدمنقشحجمنقدینگیدرتورمکشــور/

نقدینگینیازرونقکسبوکارها
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا رد اینکــه نقدینگی 
به وجودآورنده تورم اســت گفت: بالعکس اگر 
به تناسب  افزایش قیمت کاالها نقدینگی وارد بازار 
نشــود رکود تورمی به وجود می آید؛ یعنی حجم 
پول از میزان تورم موجود در جامعه جا می ماند؛ 
زیرا میزان حجم پول در جامعه متغیری است که 

باید به تناسب تورم در جامعه افزایش پیدا کند تا 
رکود تورمی به وجود نیاید. این کارشناس اقتصادی 
بــا ابراز اینکــه اگر میزان حجم پول به تناســب 
تورم اصالح نشــود امکان یک ســری مبادالت 
ســرمایه گذاری از بین خواهد رفت گفت: چنین 
شرایطی باعث خواهد شــد که کسب وکارهای 
جدیدی که محصول مبادالت سرمایه گذاری است 

ایجاد نشود و رکود تورمی به وجود آید.
*تعطیلیبودجهعمرانــیایجادکنندهرکود

تورمیاست
وی بــا رد ایــن ادعــا کــه میزان حجــم پول 
به وجودآورنده تورم است گفت:  برخی کارشناسان 
به دولت پیشنهاد کاهش میزان حجم پول می کنند 
اما دولت که در  بودجه جاری خود صرفه جویی 
نمی کنند بلکه بودجه های عمرانی خود را کاهش 
می دهد و پروژه های عمرانی را تعطیل می کند که 
نتیجه آن کاهش توان تولیدی کشور که این منتج 
به کمبود کاال و در نتیجه چنین شــرایطی هم به 
تورم دامن می زند و هم رکود را به وجود می آورد.
*کنتــرلبــازارارزراهــکارمهــارتورم

افسارگسیخته
لنگری با تصریح بر نقش اثرگذار ارز در تالطمهای 
بازار کشور گفت:  امروز اگر بخواهیم جلوی تورم 
افسارگسیخته را بگیریم باید قیمت ارز را متعادل 
کنیم و برای اینکه بتوانیم قیمت ارز را متعادل کنیم 
بایستی تناسب عرضه و تقاضا را در بازار ارز متعادل 
کنیم. این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه برای تعادل 
در بازار عرضه و تقاضای ارز بایستی به سمت رونق 
تولید برویم گفت:  مثالً نهاده های دامی تکنولوژی 

خاصی نیاز ندارد که ما وابسته واردات آن باشیم.
وی افزود:  در بخش تقاضا بایســتی به ســمت 

جایگزینــی نیازهــای وارداتی بــا تولید داخلی 
باشیم مثاًل سپاه می تواند با حمایت از گروه های 
دانش بنیان به سمت تولید داروهای خارجی که در 

نمونه داخلی آن وجود ندارد برود.
FATFافزایشافسارگسیختهگذشتههدیه*

بهاقتصادایران
وی در مورد علت گرانی افسارگســیخته گذشته 
نــرخ ارز گفت: برخی از دولتمردان ناآگاه به بهانه 
پیوســتن به FATF برخــی کانالهایــی را که 
کشــور برای دور زدن تحریمها از آن بهره می برد 
شفاف سازی کردند و دشمن نیز با شناسایی این 
کانالها آنها را مســدود کرد و اکنون ورود ارز به 

کشور سخت شده است.
*شــفافیتخوباستامابرایسوءاستفاده

دشمن
لنگــری با انتقاد از این منطق تیم اقتصادی دولت 
گفت: ظاهراً شــفافیت خوب اســت فقط برای 
سوءاستفاده دشــمن زیرا در اینجا و برای دشمن 
شفافیت پیاده سازی می شــود اما در خیرات ارز 
هیچ شفافیتی وجود ندارد و آن را بین افرادی که 
متقاضی واردات هستند پخش می کنیم اما برخی از 
آنها کاال را وارد نمی کنند و قابل شناسایی نیستند.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه »نتیجه این شفافیت 
بر  FATF این شد که اکنون نفت می فروشیم اما 
نمی توانیــم از درآمد آن بهره برداری کنیم« گفت: 
زیرا وارد حسابهایی می شــود که امکان استفاده 
و برداشــت از آن وجود ندارد، در حالی که قباًل 
کانالهایی وجود داشت که می توانستیم با بهره مندی 

از آنها درآمد نفتی را برگردانیم.
حاجی لنگری با اشاره به ضرورت نقشه یابی تولید 
و مصرف کشــور به وســیله تیم اقتصادی دولت 

گفت:  متأســفانه چنین اقدامی صورت نمی گیرد 
و نیازهای مردم دســته بندی نمی شــود و دولت 
نقشــه جامع اطالعاتی نســبت به کسب وکارها 
و کمبودهایی در این زمینــه ندارد تا بخواهد در 

مواردی که کمبودی وجود دارد وارد عمل شود.
وی با انتقاد از عدم نقشــه مدون کســب وکارها 
به وسیله دولت گفت: منظور از دخالت دولت در 
اقتصاد مردمی نیست  کسب وکارها دولتی سازی 
بلکه منظور این اســت که دولت نقشــه جامع 
کســب وکارها را داشته باشد و بر این پایه اگر در 
موضوعی احساس کمبود کرد آن را ایجاد کند و 
در مزایده به مردم واگذار کند اما متأسفانه هیچ گاه 
در برنامه ریزی به این ســمت حرکت نکردیم و 
بخش تولید به حال خود رها شده است و دولت 

در این زمینه مدیریت متمرکز ندارد.
این استاد دانشــگاه با ابراز اینکه وقتی دولت از 
وضعیت و نقشه کسب وکارش اطالع ندارد مثل 
این است که در جنگ نظامی نقشه عملیات جنگی 
ندارد و بدون هدف به خط می زند گفت:  به همین 
سبب است که اگر یک کارخانه تعطیل شود تبعات 
آن و اینکه چه اختاللی در نظام اقتصادی کشــور 

به وجود می آورد برای دولت مبهم است.
*مدیریتاقتصادیبازیکردنبانرخارزنیست

حاجی لنگری با تصریح بر اینکه معنای مدیریت 
اقتصادی بازی کردن با متغیرهای پولی و نرخ ارز 
نیست گفت:  الفبای مدیریت اقتصادی سوار شدن  
بر کسب وکارهای کشور است که با یک مدیریت 
یکپارچه بتوانیم مجموعه آن را طوری تنظیم کنیم 
که درست کار کنند نه اینکه با بازی کردن با نرخها 
از مدیریت اقتصادی خود خوشنود باشیم چرا که 

ربطی به اصالح نظام اقتصادی ندارند.

 مدیریت اقتصادی بازی کردن با نرخ ارز نیست

احسان سلطانی:
آنچه ما می بینیم این است که عده ای از این رابطه با آمریکا سود می برند. از این که آمریکا 
هــر روز ایــران را تهدیــد کنــد ســود می برند و نــرخ ارز را باال می برند و به مردم بیشــتر فشــار 
می آوردند و قیمت ها را گران می کنند. این که نمی شود اگر می خواهی با آمریکا مبارزه کنی 
چرا درآمد مردم باید پایین بیاید؟ چرا باید دستمزد ها سرکوب شود؟ این ها همه سوءاستفاده 
از تحریم ها و کاسبی از تحریم ها است. عده ای اینقدر دفعه پیش تحریم ها به دهانشان مزه 

کرده است که همین طوری دارند سوء استفاده می کنند
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ریاستیزی در اشعار حافظ
از حافظ گفتن ونوشــتن چه اندازه آســان است 
و در عین حال چه قدر دشــوار آسان بدین دلیل 
که عارف و عامی دوســتدار اوینــد و او را از آن 
خویشــتن می دانند و دشوار ، بدین سبب که هر 
کس بر حسب فهم و گمان خود، وی را بیان کننده 

و ترجمان افکار و احساسات خود می داند .
برای درک درســت و عینی سخن حافظ بایستی 
پوســته تلقینات ظاهــری را از بین برد و از کوته 
نظری ها دست کشید. باید این حقیقت را پذیرفت 
که نگاه اوویژگی  چند بعدی و چند وجهی دارد .
مطالعه ی تاریخ و بررسی اوضاع مختلف جامعه 
در تمام ادوار و تاثیر این مســائل بر روی افکار و 
آثار اندشمندان بزرگ ادبی ما ، از اهمیت بسزایی 
برخوردار بوده است و شعاع دید و گسترش افکار 
حافظ دردایره ی هستی به حدی است که تا زمان 
ماو حتی به آیندگان بعد از ما نیز می رسد،به گونه 
ای که در موارد مشابه می توان با بهره گیری از آنها 
، راهی برای بیرون شــد از مشکالت را به دست 
آورد و به این ترتیب دید خود را نیز وســیع کرد 
این اعتراض ها و انتقادها در تمام ادوار از زندگی 
انســان ها که جامعه و قــدرت حاکم به انحراف 
کشیده می شود، وارد است و فقط محدود به دوره 

ی حافظ نیست .
همواره در طول تاریخ ،انســا ن های آزاد اندیش 
و آزادی خواه نســبت به کج روی های فردی و 
اجتماعی و نابســامانی های سیاسی عکس العمل  
نشان داده اند . بنابراین دوره ای که جوامع انسانی 
با نارسایی ها و مشــکالت اجتماعی ، اقتصادی 
و فرهنگــی مواجه اند ، زمینه ی مناســبی برای 
اجتماعی شدن هنرها فراهم آید و البته ادبیات در 
این میان به دلیل اهمیت فوق العاده اش در زندگی 

مردم نقش مهم تری می یابد.
در چنین حالتی شاعران و نویسندگان متعهد و آزاد 
اندیش نیز آثار هنری و ادبی شان فارغ از دیدگاه 
های انتقادی نخواهد بود. اعتراض و نقد قدرت نه 
فقط قدرت سیاسی ، بلکه قدرت در تمام شئون و 
الیه های فرهنگی اجتماع تمامی شاهکارهای ادبی 

معاصر فارسی را به هم پیوند می زند.
تمام رگه های فکری ایران در شــعر حافظ دیده 
می شــود، حافظ از دردهای تاریخی- اجتماعی 
ایرانیان صحبت کرده و همین باعث همدلی بین 
خوانندگان اوشده اســت . اوکسی است که درد 
ها ی اساســی جامعه ایران را مطرح کرده است و 
اندیشه های متعارض را در خود جای داده بدون 
این که به گو نه ای باشد که احساس غرابت بشود 
یعنی خوانندگانش هم این تناقض ها را پذیرته اند 
و ازاین روســت که دین دار و بی دین ، دنیا دار 
و آخرت دار ، معنوی و مادی همه این ها بر ســر 
حافظ اتفاق نظر پیدا کرده اند و او را بر حســب 

گرایش های خود تفسیر می کنند .
حافــظ ادر واقع به نوعی عصیــان در برابر وضع 
موجود یعنی رضایت ندادن و اعتراض علیه آن می 
رسد.حافظ در جستجوی آرمان های واالی آزادی 
، عدالت و ظلم ســتیزی و استبداد ستیزی برآمده 
بر هنر خود را دســت مایه ی مبــارزه با تزویر، 
سودجویی و قدرت طلبی قرار داده است اعتراض 
او به اعتراض های سیاســی- اجتماعی خالصه 
نمی شود و گاه به اعتراض های هستی شناختی و 
فلسفی می رسد و در این راه از شیوه های مختلف 

از جمله طنز و نمادها نیز بهره می برد.
چرا که حافظ در دورانی می زیســت که امیران و 
شاهان خونخوار و بی رحمی  در دوران او در اثر 
دست به دست شدن قدرت در شهرهای مختلف 
و از آن جمله در شیراز ، پیوسته حوادث غیر مترقبه 
رخ می نمود . شــاهان و وزیــران و از میان آنها 
برخی دوستان حافظ مانند شیخ ابواسحاق اینجو 
، شــاه منصور و توران شــاه وزیر ، کشته شدند. 
هجوم های بنیــان کن رخ می داد که آخرین آنها 
هجوم مجدد امیر تیمور گورکان بود.آتش جنگ 

های مذهبی و مبارزات عقیدتی سخت داغ بود .
 جامعه از انواع غوغاها و فسادها انباشته بود. امرا 
و سالطین خشک و متعصب مانند امیر مبارزالدین 

و زاهدان ریایی، مذهبی را درمیان عموم ترویج می 
کردند که متناسب با ذائقه ی آنان بود.

اگر مبــارزه ای را که حافظ در اشــعارش با ریا 
وتظاهر اساس می نهد بررسی کنیم سنجیده ترین 
افکار و اندیشه های آزادیخواهانه را می توانیم از 

البه الی آنها استخراج کنیم.
مساله ای که ذهن حافظ را به خود مشغول داشته، 
بیزاری از ریا و سالوس است که  خرمن دل و دین 

ریاکاران و مردمان را سوخته و خواهد ساخت.
»گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان 

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنرست            

  حیوانی که ننوشد می و انسان نشود«
 حافــظ با آن که با صوفیه به ویــژه آن گروه که 
پشمینه پوشــی را دکان زراندوزی و صید قلوب 
ســاده عوام ساخته اند ، نظر خوشــی ندارد ، در 
برخی مــوارد کالم او یــادآور مطالب و مقاصد 
صوفیه اســت و معلوم می گردد که با اصل عرفان 
و تصــوف نزاعی ندارد و خود او نیز ســالک آن 
راه اســت . نزاع او با کسانی است که این اندیشه 
عالی و مذهب واال را دکان ســاخته اند و خرید و 

فروش می کنند.
در نظــر او هر نمــاز و قرائت قرآنــی، اصیل و 

ارزشمند و مایه ی رونق مسلمانی نیست.بزرگترین 
آفت این عبادات و مقدسات، ریا است. وقتی ریا 
ارکان مقدســات و نوامیس شریعت و طریقت را 
تهدید به تباهی و پوساندن می کند، اگر هوشمند 
هنرمنــد ژرف بینی چون حافــظ به روی مبارک 
خودش نیاورد چه معنــی دارد؟ یا عافیت طلب 
اســت و از زور راحت طلبی تاب و توان مبارزه 
بــا این آفت را ندارد، یا درد دین ندارد. یعنی این 
ارزش ها که به تباهی کشیده شده اند، ارزش های 
ســوگلی و محبوب او نیستند. نکته ی مهم دیگر 
این است که مبارزه و ســالح مبارزه ی حافظ با 
مبارزه و سالح مبارزه ی قاضی و فقیه و محتسب 
و خطیب درســت کردار هم فرق دارد. مبارزه ی 
حافظ فرهنگی و هنری است و افزون تر ساختن 

نفوذ سخنش، تمهیدی بهتر از طنز ندارد. 
 اگر بخواهد بی محابا در شعرش با آنان دربیفتند 
و قوانین هنری را رعایت نکند، چه بسا کارش با 
آنان به هجو و تلخ زبانی بکشــد. این جور دست 
به یقه شدن ها، در شأن هنرمند هوشمندی چون 
او نیســت پس فراتر می رود، انتقاد را از تلخی و 
تعصب، می پیراید و بر آن شــادی و شیریی می 
افزایــد.  یعنی به کیمیای طنز دســت می یابد و 
خطاب به آنان، با انتقاد طنزآمیزی، که تأثیر جاودانه 

و ماندگارش به خاطــر زیبایی و ظرافت طنز آن 
استمی گوید:

»فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد           
که می حرام ولی به ز مال اوقافست«

»بیا که خرقه ی من گرچه رهن میکده هاست           
ز مال وقف نبینی به نام من درمی«

تصوف و عرفان که از آن به طریقت هم تعبیر می 
شود، نهادی است در جنب و گاه در برابر شریعت 
و هــر دو جویا و پویای حقیقت اند. اما به عنوان 
یک امر واقع تاریخی می توان گفت که طریقت و 
شــریعت کم یا بیش، پیدا یا پنهان، تلخ و شیرین، 
خواه یا ناخواه رقیب و معارض همدیگر بوده اند. 
در این ستیزه ی دامن گســتر، گاه نمایندگان هر 
یک از این دو نهاد همدیگر را تکفیر و تفسیق هم 
کرده اند. گاه حتی حکم بــه قتل پیروان یا پیران 

همدیگر داده اند.
آیا انتقاد حافظ از مقدســات طریقت از پیر گرفته 
تا سالک یعنی صوفی و نهادهایی چون خانقاه و 
صومعه )که در شعر حافظ درست به معنای خانقاه 
است(تا برسد به خرقه و تسبیح و نظایر آن همانند 
و همسو با انتقادهای اهل شریعت از اهل طریقت 
است؟ پاسخ منفی است. زیرا حافظ از مقدسات 
شــریعت هم از امام و مشایخ شهر گرفته تا زاهد 

و نهادهایی مانند  مســجد، مدرسه و نماز و روزه 
و حجم و نظایر آن به همان شدت و با همان طنز 
تیز و تازه و تکان دهنده انتقاد می کند. پس انتقاد 
حافظ از این دو نهاد و مکتب مقدس، دلیل واحد 
دارد و در این جا هم انتقاد او فرع بر اعتقاد اوست. 
چون عرفان را دوســت دارد و خود سالک همین 
طریق اســت، بنابراین آالیش مظاهر یا نمایندگان 
آن را، مخصوصاً آلوده شدن آن ها را به بزرگترین 

آفت معنویات یعنی ریا، بر نمی تابد.
درپایانابیاتیکهنمونهایاز»ریاستیزیدر

اشعارحافظ«میباشد،تقدیممیگردد:
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را« 

»حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
چون نیک بنگری همه تزویر می کنند«

»می خور که شیخ و حافظ و مفتّي و محتسب
نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیه اند« 

»غالم همت دردی کشان یکرنگم
که در خانة تزویر و ریا بگشایند
»در میخانه ببستند خدایا مپسند

 از گرانان جهان رطل گران ما رابس« 
»من و همصحبتی اهل ریا دورم باد
یعني از اهل جهان پاک دلی بگزینم

»جام مي گیرم و از اهل ریا دور شوم

غبار زرق به فیض قدح فرو شویم«
»بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک

مکنم عیب کزو رنگ ریا می شویم«
گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است

شیر سرخیم و افعی سیهیم«
»رنگ تزویر پیش ما نبود

به آنکه بر در میخانه برکشم علمی«
»دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم
وین نقش زرق را خط بطالن بسرکشیم 

»صوفي بیا که خرقة سالوس برکشیم
دلق ریا به آب خرابات برکشیم«

نذر و فتوح صومعه در وجه مي نهیم
بهتر از زهد فروشي که درو روي و ریاست 

»باده نوشي که درو روي و ریائي نبود
آنکه او عالم سّرست بدین حال گواست 

ما نه رندان ریائیم و حریفان نفاق
 وآنچه گویند روا نیست نگوئیم رواست 

فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم
باده از خون رزانست نه از خون شماست 

چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم
ور بود نیز چه شد مردم بي عیب کجاست« 

این چه عیب است کزان عیب خلل خواهد بود
که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید

»اگر به باده مشکین دلم کشد شاید
من آن کنم که خداوندگار فرماید«

جهانیان همه گر منع من کنند از عشق
حافظ این خرقة پشمینه بینداز و برو«

»آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
منابع
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 حسن فالح پور

 معاون سیما تلویزیون را مؤثرترین نهادی 
دانست که می تواند نخ تسبیح سالیق مختلف و 
پیونددهنده آراء و اندیشــه های متفاوت باشد و 
تأکید کرد: باید خودمان یکدل و یکرنگ باشیم تا 

بتوانیم این امر را محقق کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، 
آیین تکریم و معارفه معاون سابق و جدید سیما 
امروز ـ شنبه ـ با حضور حجت االسالم موسوی 
مقدم )قائم مقام رییس صداوســیما(، جمعی از 
مدیران کل، مدیران شبکه ها و مدیران این معاونت 

سیما در ساختمان سیما برگزار شد.
قائم مقام رییس صداوسیما در ابتدای این آیین از 
فرصت خدمتگزاری به عنوان یکی از نعمت های 
الهــی یاد و تأکیــد کــرد: در جهان بینی دینی ما 

مســوولیت ها و عناوین به خودی خــود اعتبار 
ندارند، مگر اینکه با استفاده از این نعمت خدمتی 
ارائه شود و فرد بتواند در مسیر مسوولیتی که در 

اختیارش گذاشته شده گامی  بردارد.
وی بــه خدمات دوران مســوولیت میرباقری در 
معاونت سیما اشاره کرد و گفت: دوره ای که ایشان 
این مسوولیت را پذیرفت، دوره ای سخت و پیچیده 
بود که انصافا به خوبی از پس این مسوولیت برآمد 

و امروز آن را به دکتر شاه آبادی سپرد.
وی ســپس به نمایندگی از ریاســت ســازمان 
صداوسیما از زحمات دکتر مرتضی میرباقری در 
زمان تصدی این مسوولیت قدردانی کرد و به دکتر 
شــاه آبادی، معاون جدید این معاونت خوش آمد 

گفت.

تلویزیوننیازمندتحولیجدیدرحوزهمحتوا
است

حمید شاه آبادی نیز در این آیین با بیان اینکه دوره 
مسوولیت میرباقری دوره پر فراز و نشیبی بود که 
بدون هدایت و مدیریت راهبردی وی، توفیقات 
رسانه ملی در آن امکان پذیر نبود، ابراز امیدواری 
کــرد در دوره جدید، کارهــای خوبی که در این 

مدت آغاز شده است، ادامه یابد.
وی سپس با اشــاره به تعدد سالیق و پیچیدگی 
اندیشــه ها در جامعه امروز گفــت: این تعدد و 
پیچیدگی ســالیق، کار را به ویژه برای کســانی 
کــه آنتن رســانه را در اختیار دارند، ســخت تر 
می کند، زیرا هر گروه نیازمند است تا از این آنتن 
سهمی برای بیان اندیشه ها و دیدگاه هایشان داشته 

باشند. معاون سیما با تأکید بر اینکه رسانه ملی آئینه 
تمام نمای ارزش های ملی و دینی ما است، گفت: 
همه کسانی که دل در گروی اعتالی کشور دارند 

باید بتوانند خودشان را در قاب این رسانه ببینند.
شاه آبادی با تأکید بر اینکه با توجه به نیاز مخاطب 
و اوضاع متفاوت کشــور، رسانه ملی در عرصه 
تولید نیازمند تحولی جدی است، گفت: این تحول 
باید عمیق و در حوزه محتوا باشد و اگر بخواهیم 
نگاه تحولی به تولیدات رسانه ای داشته باشیم، باید 
از نقطه نیاز مخاطب بر پایه مصالح کشــور آغاز 
کنیم. معاون ســیما با بیان اینکه امروز به کشوری 
یکپارچه، همدل و هماهنگ با آرمان های نزدیک به 
هم نیازمندیم، گفت: حل وفصل همه مسائل کشور 

در گرو این هماهنگی است.

شــاه آبادی با اشاره به وجود گروه ها و طیف های 
مختلف فکری و اندیشه ای در کشور گفت: همه 
ایــن گروه ها در عین اینکه اهــداف و آرمان های 
مشترکی دارند، به نیازها و سالیق مختلف تقسیم 
می شوند و همه می خواهند این سالیق در رسانه 

دیده شود.
وی افزود: مســوولیت ما در تلویزیون رفع موانع 

برای دیده شدن این سلیقه ها و باز کردن عرصه و 
فراهم کردن بستری برای بروز این سالیق است.

معاون سیما تلویزیون را مؤثرترین نهادی دانست 
که می تواند نخ تسبیح سالیق مختلف و پیونددهنده 
آراء و اندیشه های متفاوت باشد و تأکید کرد: باید 
خودمان یکدل و یکرنگ باشیم تا بتوانیم این امر 

را محقق کنیم.

شاه آبادیـ  معاون سیما:

تلویزیون به تحول جدی نیاز دارد
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