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فرنشین میراث فرهنگی استان خبر داد:
انتخاب چهار روستای پایلوت توسعه صنایع دستی در زنجان
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کارنامه  دانش آموز 
گروی شهریه 

پرداخت  نشده نیست

واکسیناسیون و معاینه
 866 نفر از حجاج زنجانی در 
شعب هالل احمر انجام شد

احیای 27 واحد صنعتی 
در سال گذشته

نخستین زنجیره تولید 
گوشت بوقلمون کشور 

در زنجان فعال است

 فرنشین دامپزشــکی استان زنجان گفت: 
علت مرگ ماهیان سد گالبر در شهرستان ایجرود 

مشخص شده است.
محمدباقــر حاج کاظمی در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، با اشاره به مرگ ماهیان سد گالبر، اظهار 
کرد: نظارت بر بهداشت مراکز پرورش ماهی های 
زینتی و پرورشــی در حوزه دامپزشــکی است و 
دامپزشکی استان زنجان مرتباً  نظارتهای الزم را از 
زمان تامین تخمه چشم زده تا مرحله صید و بعد از 

آن تا مرحله عرضه را  انجام می دهد.
وی با اشاره به تراکم باالی ماهی در سد گالبر، ابراز 
کرد: در سد گالبر  انواع مختلف ماهی های وحشی 
و اهلی در سنین مختلف و با تراکم باال در کنار هم 

وجود دارد.
فرنشین دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه تراکم 
باالی ماهی خودش نوعی استرس است که ادامه 
حیات را برای ماهی ها مشــکل می سازد.تصریح 
کرد: در سد گالبر ممکن است علت مرگ ماهی ها 
وجود بیماری و عفونت های خاص نباشد اما اگر 
در همان جا به دلیل تراکم باال کمبود اکسیژن  و دیگر 
شرایط تنش زا وجود داشته و ماهی ها دچار مشکل 

کند.
وی بیان کرد: در این شــرایط یکی از اتفاقاتی که 
می افتد میکروب ها و عواملی که در حالت عادی 
بیماری زا نیستند بر سیستم های دفاعی ماهی ها 

غلبه می کنند.
حاج کاظمی بیان کرد: زمانی که سیستم ایمنی ماهی 

ضعیف می شود عوامل انگلی، میکروبی و قارچ های  
فرصت طلب که در داخل بدن ماهی و سطح بدن 
ماهی وجود دارند و در زمان معمولی مشکلی برای 
ماهی ندارند اما فرصت پیدا می کنند تا ماهی را از 

پا دربیاورند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آزمایشات انجام 
شده برخی عوامل  باکتریایی، قارچی و انگلی  از 

ماهیان تلف شده جدا شده است.
فرنشین دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه ممکن 
است که در این شرایط غذای موردنیاز این حجم از 
ماهیان در آن محیط وجود نداشته باشد افزود: یکی 
دیگر از علل مرگ ماهی های سد گالبر بیماری های 

انگلی داخلی و خارجی می تواند باشد.

وی  ابراز کرد: یکی از شرایط استرسی  دراین فصل 
این اســت که سیل و بارندگی های مقطعی مقدار  

گل والی باالیی را وارد سد می کند.
حاج کاظمی با بیان اینکه ورود گل والی به ســد 
باعث رسوب روی آب شش های ماهی و خفگی آن  
می شود، تصریح کرد: عواملی که می تواند موجب 
مرگ ماهی های ســد گالبر شده  باشد استرس ها، 
انگل ها، عفونت ها و تغییر شرایط فیزیکی وشیمیایی 

آب است.
حاج کاظمی  ادامه داد: مشکل تلفات در این سد در 
مقاطع مختلف تنش زا به صورت دوره ای  ایجاد 
می شود و ما پیشنهاد داده ایم که صید ماهیان درشت 

در دستور کار قرار گیرد. 

 رییــس اداره ورزش و جوانــان خرم دره 
گفت: جشنواره ملی ایدانه در این شهرستان برگزار 

می شود.
اسالم محمدی پور در نشست خبری، اظهار کرد: 
جشــنواره ملی ایدانه با مجوز رسمی از وزارت 
ورزش با رویکرد شــناخت، بررســی و داوری 
ایده ها و استارتآپ های برتر، کمک به حل مسائل 
صنایع و هم افزایی سرمایه گذاران و ایده پردازان در 

خرم دره برگزار می شود.
وی با بیان این که متولی جشنواره ملی ایدانه کانون 
علمی پژوهشی آوای کیهان است که از سال ۹۵ 
فعالیت خود را با رویکرد علم به زبان ساده آغاز 
کرده است، افزود: این جشنواره که از دو سال قبل 
برای برگزاری آن با در نظر گرفتن همه شــرایط 
به طور دقیق برنامه ریزی شده و یک تیم اجرایی 

قوی متشکل از فعاالن استارتاپی برگزاری آن را 
بر عهده دارند، با موضــوع آزاد در حوزه هایی از 
قبیل انرژی و بهینه ســازی، محیط زیست و آب، 
کشاورزی، مواد غذایی و صنایع غذایی، فرهنگ 
و هنر، فناوری اطالعات، فنی و مهندسی، اینترنت 
اشیا و هوش مصنوعی، پذیرای ایده های نوآورانه 

افراد و تیم های خالق خواهد بود.
این مسوول با بیان این که این جشنواره در سه بخش 
اجرا خواهد شد، ادامه داد: بخش اول پیش رویداد 
با رویکرد حل مسائل صنایع است که در ۶ تیرماه 
امسال، بخش دوم شامل دوره های توانمندسازی 
با حضور اساتید مجرب کشوری جهت آموزش 
اصول کسب و کار به شرکت کنندگان در تیرماه و 
مردادماه و بخش سوم نیز رویداد کارآفرینی ایدانه 
که با حضور شرکت کنندگان، منتورهای کشوری، 

داوران کشــوری به مــدت دو روز در مردادماه 
برگزار خواهد شد.

محمدی پور با اشــاره به این کــه ثبت نام در این 
ienf. جشنواره از درگاه سایت جشنواره به آدرس
ir امکان پذیر است، ادامه داد: متقاضیان می توانند با 
مراجعه به سایت، چه ایده  داشته باشند و چه فاقد 
ایده باشند، به صورت تیمی یا انفرادی ثبت نام کنند.
رییــس اداره ورزش و جوانان خــرم دره با بیان 
این که ســه ایده برگزیده در این جشنواره جایزه 
نقدی به همراه حمایت در جهت تجاری ســازی 
ایده و شــروع کسب و کار تعلق خواهد گرفت، 
خاطرنشــان کرد: راه های ارتباطی با جشــنواره 
ملی ایدانه عالوه بر سایت، صفحات مجازی در 
اینســتاگرام به آدرس ienf.ir و تلگرام به آدرس 

ienf_ir است.

علت مرگ ماهیان سد گالبر مشخص شد
 صید ماهیان در دستور کار قرار گیرد

دغدغه نماینده عالی دولت در استان ؛ در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

فرش دستباف
 به نام زنجان 
به کام دیگران

 ۱۸ درصد از مجموع سرمایه گذاری خارجی صورت  گرفته در کشور در سال ۹۸ متعلق به زنجان است 
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یک مسوول در اداره کل آموزش و پرورش استان:
کارنامه  دانش آموز 

گروی شهریه پرداخت  نشده 
نیست

 رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی 
و مشــارکت های مردمی اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان گفت: مدیران نمی توانند 
کارنامه دانش آموزان را به بهانه شهریه معوق، 

ارائه نکنند.
ایرج عماری در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
فرا رسیدن زمان ثبت نام مدارس، اظهار کرد: 
فصل ثبت نام دانش آموزان آغاز شــده است 
و خانواده ها ســرگرم ثبت نــام دانش آموزان 
در مدارس هســتند،  بر همین اساس اطالع 
خانواده ها از برخی موارد و جزییات موجب 

ثبت نام آسان تر می شود.
این مســوول ادامه داد: طبق دســتورالعمل 
ثبت نام، به اســتناد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی 
مدارس برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و 
تعیین شرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان 
و دریافت هرگونه وجه به جز وجوه مربوط 
به بیمه حوادث و کتابهای درســی در زمان 
ثبت نام مجاز نیســت و نباید دانش آموزی به 

این دلیل از ثبت نام محروم شود.
وی افزود: بر همین اســاس خانواده ها باید 
هنگام ثبت نام از پرداخــت وجه به مدارس 
اجتناب کنند و در صورت مشــاهده چنین 
درخواستی می توانند آن را به ستادهای ثبت نام 
منعکــس کنند. در طول ســال تحصیلی نیز 
پرداخت هرگونه وجه نقد و چک به مدارس 
ممنوع است و تمام پول های دریافتی توسط 
مدارس باید به شماره حساب مدرسه که به 

نام مدرسه است واریز شود.
عمــاری تصریح کــرد: تحت عنــوان هیچ 
شرایطی مدیران اجازه گرو نگه  داشتن کارنامه 
دانش آموزان را به دلیل عدم پرداخت شهریه 
ندارند. همچنین هیچ مدیری اجازه ندارد که 
به دلیل عدم پرداخت شهریه، دانش آموز را در 
مدرسه ثبت  نکرده و با مدارس دیگر ارجاع 

دهد.
رییــس اداره مدارس و مراکــز غیردولتی و 
مشــارکت های مردمــی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان زنجان یادآور شــد: اولیای 
دانش آموزان هرگونه تخلف در این زمینه را 
با شماره تماس های ۳۳۱۳۳۴۳۹-۴۱  در میان 

بگذارند.

فرنشین میراث فرهنگی خبر داد:
انتخاب چهار روستای

پایلوت توسعه صنایع دستی 
در زنجان

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان زنجان گفت: چهار روستا 
در شهرستان ایجرود استان به عنوان پایلوت 
در جهت توسعه صنایع دستی و فعالیت های 

هدفمند در این حوزه انتخاب می شوند.
به گــزارش روابط  عمومــی اداره کل میراث 
 فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
زنجــان، امیر ارجمنــد افــزود: آموزش و 
توانمندســازی بهره بــرداران، از مهم تریــن 
محورهای طرح توســعه صنایع دســتی در 
روستاهای شهرستان ایجرود در استان زنجان 
اســت و در همین زمینه برگزاری دوره های 
آموزشــی بــرای اهالی روســتاهای گالبر، 
چاپوق، تله گرد و اوچ تپه پیشبینی شده و در 
این طرح اهداف توســعه پایدار برای منطقه 

روستایی پیش بینی شده است.
وی تصریــح کرد: اجرای طرح توســعه در 
روستاها، زمینه توسعه بیش از پیش روستاها 
را فراهــم کرده و موجب مهاجرت معکوس 
می شــود. بیشتر جمعیت روســتاها را زنان 
تشــکیل می دهند و این افــراد می توانند در 
محیط روستایی و در تامین معیشت و تولید 

صنایع دستی، نقش موثری داشته باشند.
این مســوول ادامه داد: ظرفیت کم نظیری در 
حوزه صنایع دســتی، اقامتــگاه بوم گردی و 
گردشگری طبیعی در این روستاها وجود دارد 
که در قالب برنامه های مدون جهت توســعه 
روستا مورد توجه قرار خواهد گرفت. حفظ 
امنیت روســتایی و جلوگیــری از مهاجرت 
روستاییان منوط به تامین معیشت روستاییان 

است.
فرنشــین میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایعدستی اســتان زنجان خاطرنشان کرد: 
حمایت از صنایعدســتی می تواند در کاهش 
مهاجرت روســتاییان به علت نبود شــغل 
مناسب در شــهرهای کوچک و روستاها و 
تقویت اقتصاد خانواده روستایی با مشارکت 
زنان در تولیــد و فروش محصوالت در این 

بخش داشته باشد.

دادستان زنجان: 
دستگاه قضا برای تحقق 

جهش تولید از تمام ظرفیت ها 
استفاده می کند

 دادســتان مرکز استان زنجان گفت: 
حمایت و تالش بــرای رفع موانع تولید از 
اولویت های دســتگاه قضایی این استان در 
ســال جهش تولید است و برای تحقق این 
امــر از تمام ظرفیت هــا و اختیارات قانونی 

استفاده خواهیم کرد.
حجت االســالم محســن کرمی در حاشیه 
بازدیــد از شــرکت نیک ریــس زنجان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: این واحد، 
از شــرکت های بزرگ حوزه نساجی کشور 
بوده و توانایی رقابت با دیگر شــرکت ها با 
ظرفیت اشــتغال ۸۵۰ نفر از نیروهای بومی 

استان را دارد.
وی تاکید کــرد: ارتقای کیفیت محصوالت 
شــرکت نیک ریس برای ادامــه فعالیت و 
رقابت با شرکت های بزرگتر، ضروری است.
کرمی ضمن قدردانی از استقرار دستگاه های 
مــدرن و بــه روز دنیــا در ایــن مجموعه، 
خاطرنشــان کرد: معتقدیم تمــام کارها با 
اتکا به خداوند متعــال، مدیریت اصولی و 
بهره گیری از فناوری های مدرن دنیا شــدنی 
اســت و چیزی به عنوان بن بست در کارها 
نداریم و شرکت نیک ریس، نمونه عینی این 

مطلب است.
ایجاد  دادســتان مرکــز اســتان زنجــان، 
زیرساخت های اصولی برای توسعه صنعت 
نساجی این استان را ضروری خواند و گفت: 
شرکت نیک ریس زنجان، ظرفیت رقابت با 
شرکت های بزرگ در حوزه صنعت نساجی 

دنیا را دارد.
وی اظهار داشــت: هدف از حضور در این 
واحد تولیدی بازدید از بخش های مختلف، 
بررسی مشــکالت این شرکت است که به 
گفته مدیرعامل، با مشــکل تامین ارز برای 
واردات مــواد اولیه کــه ۹۵ درصد وارداتی 

است، مواجه هستند.
کرمی افــزود: در این زمینــه، پیگیری هایی 
از طریق ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان و دادستانی کل کشور در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این کارخانه، زمینه صادرات 
محصــوالت و اشــتغال ۴۰۰ نفــر نیروی 
جدید بــرای طرح توســعه را فراهم کرده 
است، خاطرنشــان کرد: در قسمتی از زمین 
خریداری شــده برای شرکت، معارض های 
جدی برای این اراضی پیدا شده و اختالف 
ایجاد شده که دادستانی، تالش خود را برای 
پیگیری و حل این مشکالت به کار خواهد 

گرفت.
کرمــی گفت: شــرکت نیک ریس در حوزه 
نساجی، بَِرند بســیار خوب و ویژگی های 
ممتازی در کشور داشته و توانایی رقابت با 

محصوالت مشابه خارجی را دارد.
وی افزود: بنابراین دستگاه قضایی، حمایت 
از  تولید و تالش برای رفع موانع تولید این 

مجموعه را وظیفه خود می داند.

مسوول صندوق اعتباری هنر در استان:
مشکالت ثبت نام بیمه 
هنرمندان موقتی است

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی از اول تیرماه
 مســوول صندوق اعتبــاری هنر در 
اســتان زنجان گفت: تا زمان آغاز ثبت نام 
بیمه تکمیلی و به منظور دسترســی به آمار 
بیمه شــدگان، ثبت نام بیمه هنرمندان موقتا 

قطع شده است.
 مرتضــی بهمنی در گفت و گــو با خبرنگار 
موج رسا، اظهار داشت: به دلیل ثبت نام بیمه 
تکمیلی و ارائه قــرارداد به مدت یک هفته 
ثبت نام بیمه هنرمندان موقتا قطع شده است.

وی با اشــاره بــه بیمه بــودن ۴۵۰ هنرمند 
زنجانی در صندوق اعتباری هنر، بیان داشت: 
در صورتی که حق بیمه واریز نشود، هنرمند 

از چرخه حمایت بیمه ای خارج می شود.
این مســوول بــا بیان اینکه بیمــه تکمیلی 
هنرمندان و نویســندگان در قالب سه طرح 
امیــد، آرامش و رفاه ارائه می شــود، افزود: 
هــر کدام از آنهــا دارای مبالــغ و تعهدات 
جداگانه ای بوده و هر هنرمندی می تواند هر 

طرح را انتخاب کند.
مســوول صندوق اعتباری هنر در اســتان 
زنجان ادامه داد: طــی ۱۰ روز ثبت نام بیمه 
تکمیلی انجام و در این مدت باید هنرمندان 

و نویسندگان اقدام به ثبت نام نمایند.
بهمنــی با اشــاره به ثبت نــام 6۵ درصد از 
اعضای صنــدوق اعتباری هنــر برای بیمه 
تکمیلی، گفــت: خدمات الزم در قالب این 

سه طرح به هنرمندان ارائه می شود.
وی از ارائه بیمه عمر و حوادث به هنرمندان 
خبرداد و گفت: نوع بیمه هر سه سال تغییر 

اما تعهدات بیمه ای تغییر نمی کند.
این مســوول بیان داشت: هر ساله در قالب 
بیمه تکمیلی هنرمندان و نویسندگان نصف 
مبلغ بیمه را واریز کرده و مابقی از ســوی 

صندوق اعتباری هنر اختصاص می یابد.

خبــر

 استاندار زنجان گفت: دالیل صادرات 
فرش زنجان به نام دیگر استان ها باید بررسی 

شود.
فتح الــه حقیقی ظهر دیــروز )۱۲ خرداد( در 
نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
زنجان، اظهار کرد: کمیته رصد اشــتغال این 
استان، باید نتایج اقدامات و عملکرد خود در 
سال گذشته از جمله بهره برداری از واحدهای 
تولیدی جدید، به چرخــه تولید بازگرداندن 
واحدهای تعطیل و آمار مربوط به حفظ مشاغل 
موجود و ایجاد شغل های جدید را به صورت 

شفاف و دقیق به مردم گزارش دهد.
وی افزود: در ارائه ندادن گزارش اقدامات و 
عملکردها مشکل داریم در حالی که این امر، 
فرمایش امام )ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی 
اســت. نتیجه اقدامات باید به صورت شفاف، 
دقیق و با آمار قابل ســنجش، گزارش داده و 
تبیین شود تا مردم و مسووالن در جریان قرار 

گیرند.
این مســوول ادامه داد: برخی مشاغل به دلیل 
شیوع بیماری کرونا و در پی دستورالعمل های 
ستاد ملی مقابله با این بیماری، به مدت سه ماه 
تعطیل بودند که دولت برای حمایت از آن ها 
ضمن درخواست برای ثبت نام، مبلغی به مدت 
سه ماه به این گونه مشاغل پرداخت می کند که 

این مبلغ به معنای پرداخت بیمه بیکاری نبوده 
و در آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری اســتان 

قرار نمی گیرند.
وی با اشــاره به حضور مدیران عامل بانک ها 
و بیمه ایران در آینده نزدیک در استان زنجان، 
افزود: مدیران باید مسائل و موانع موجود در 
بخش های مختلف مانند صادرات فرش زنجان 
با نام و بِرند استان دیگر به رغم وجود ۶۰ هزار 
شــغل و پایین بودن میزان اشتغال در بخش 
گردشــگری را احصا و بررســی کنند که در 
حضور مدیران عامل بانک ها تبیین و رفع شود.

حقیقی تصریح کرد: امسال باید حمایت الزم 
از مشــاغل خرد، بنگاه های کوچک و متوسط 
زودبازده و مشاغل آسیب دیده از شیوع بیماری 
کرونا را کرده و در شیوه حمایت از این بنگاه ها 

و استارت آپ ها بازتعریف داشته باشیم.
اســتاندار زنجان با بیان اینکــه هم اکنون ۱۸ 
درصــد از مجموع ســرمایه گذاری خارجی 
صورت  گرفته در کشــور در ســال گذشته 
متعلق به زنجان اســت که این ها باید به مردم 
گزارش داده شود، یادآور شد: کمیته نظارت 
برای تحقق جهش تولید در استان باید رصد، 

نظارت و اقدام الزم را انجام دهد.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان، عنوان 
کرد: ۲۶ پروژه اولویت دار اســتان برای تحقق 

جهش تولید به تصویب رســیده که باید در 
اولویت کار همه مدیران و کمیته نظارت قرار 
گرفته و وضعیت پیشــرفت این پروژه ها برای 
مردم تبیین شــود. همچنین پروژه هایی مانند 
دوخطه کردن راه آهن زنجان - تهران، توسعه 
بیمارســتان ولی عصر)عج( و ســبزه میدان به 

صورت ویژه دنبال خواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه موانع موجود در مســیر 

ســرمایه گذاری اقتصــادی باید بررســی و 
واحد  پنجره  کرد:  رفع شــود، خاطرنشــان 
سرمایه گذاری اســتان زنجان از سال ۹۷ اجرا 
می شــود که برای تحقق جهــش تولید باید 
طرح نقشه راه سرمایه گذاری این استان هرچه 
ســریع تر به تصویب رسیده و مدیران، فرآیند 
پروژه ها را بر مبنای پنجره واحد سرمایه گذاری 

گزارش دهند.

دغدغه نماینده عالی دولت در استان ؛ در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

فرش دستباف
 به نام زنجان 
به کام دیگران

 ۱۸ درصد از مجموع سرمایه گذاری خارجی صورت  گرفته در کشور در سال ۹۸ متعلق به زنجان است 

 معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان 
جهاد کشاورزی اســتان زنجان گفت: نخستین 
زنجیره تامین و تولید گوشــت بوقلمون کشور 
با ۳۵ واحد تولیدی در این استان فعالیت دارد.

ســید محمد علــی صادقی در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: استان زنجان با تولید بیش 
از ۱۰ درصد گوشت بوقلمون مصرفی یکی از 
قطب های تولید این محصول در کشور به شمار 
می رود که ۳۱ واحد پرورش بوقلمون گوشتی 
بــا ظرفیت ۲۱۵ هزار و ۱۰۰ قطعه در هر دوره 

فعالیت دارند.
وی اظهارداشت: در راستای اجرای سیاست های 
وزارت جهاد کشاورزی در باره اصالح ساختار 
صنعت طیور کشــور و بهبود فضای کسب و 
کار برای کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره 
وری و توســعه اقتصــادی واحدهای پرورش 
بوقلمون این اســتان، شــرکت تعاونی صنعت 
یکپارچه بوقلمون شــمالغرب به نام هندوشکا 

فعالیت زنجیره  ای خود را  سال۹۴ آغاز کرد.
معــاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجان گفــت: این واحد 
پرورش بوقلمون با ۱۰ عضو اصلی از اشخاص 

حقیقی و حقوقی به عنوان اولین زنجیره واقعی 
تولید گوشــت بوقلمون در کشور فعالیت خود 
را آغاز و نســبت به تکمیل زنجیره تولید خود 

اقدام کرد.
به گفته صادقی، ســاخت ســه مزرعــه مادر 
بوقلمــون با ظرفیت ۱۵ هــزار قطعه بوقلمون 
مــادر و راه اندازی ۳۵ واحد پرورشــی تحت 
پوشش با ظرفیت ۲۵۹ هزار قطعه را از اقدامات 
واحد تولیدی هندوشکا برای توسعه فعالیت ها 

ذکرکرد.
وی اضافه کرد: با تاســیس و تکمیل واحدهای 
در دست اجرا ظرفیت نهایی این واحد تولید و 
پرورش بوقلمون گوشتی به ۳۰۰ هزار قطعه در 

هر دوره خواهد رسید.
معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجان گفت: قــرارداد با 
کارخانــه  های خــوراک دام و طیــور و تولید 
کنسانتره ویژه بوقلمون هندوشکا در این استان 
و خوزستان که با استقبال پرورش دهندگان نیز 
مواجه شــده از دیگر اقدامــات مهم این واحد 

تولیدی زنجیره تولید گوشت بوقلمون است.
صادقی ادامه داد: واحد بزرگ تولیدی هندوشکا 

قرارداد عرضه ماهانه ۷۰ هزار قطعه به کشتارگاه 
های طیور داخل و خارج از اســتان را دارد که 
تکمیــل و راه انــدازی خط کشــتار بوقلمون 

مالکیتی این شرکت در دست اقدام است.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل ناوگان حمل و نقل 
تخم نطفــه دار، جوجه و بوقلمــون زنده با ۲ 
هزار و ۸۲۰ قطعه، گوشــت بوقلمون با ۴۲ تن 
از طریق کامیونت یخچال دار از دیگر اقدامات 
این واحد تولیدی بــرای تکمیل زنجیره تولید 

بوقلمون است.
معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجان، با بیان اینکه واحد 
هندوشــکا با کارخانه کنسروســازی مازندران 
برای کنســرو گوشــت بوقلمون در طعم های 
مختلف قرارداد منعقد کرده اســت، گفت: برند 
هندوشکا برای محصوالت شرکت نیز طراحی 

شده است.
به گفتــه صادقی، این واحــد تولیدی عالوه بر 
اقدامات بیان شده با همکاری شرکت پشتیبانی 
امور دام اســتان زنجان، روزانه به قطعه بندی 

بوقلمون با پنج تن ظرفیت اقدام می کند.
وی، توزیع و عرضه مســتقیم گوشت بوقلمون 

در میدان های عمده عرضه گوشــت و ساخت 
کارخانه جوجه کشــی بوقلمون به ظرفیت ۲۵۰ 
هزار قطعه در هر دوره  و قرارداد با سازمان ها و 
نهادهای دولتی به منظور تأمین گوشت بوقلمون 

را از دیگر اقدامات هندوشکا بیان کرد.
معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجان گفــت: این واحد 
زنجیره ای تولید گوشــت بوقلمون ماهانه ۷۰ 
هــزار قطعه بوقلمون از نقاط مختلف کشــور 
خریــداری ، کشــتار و به بــازار های مصرف 

عرضه می کند.
 صادقی تاکید کرد: ســاختار مناسب و مطلوب 
این شــرکت موجب شــده تا شــاخص های 
عملکردی مناســبی در زمینه کاهش تلفات و 
ضریب تبدیل، افزایش شاخص تولید، قابلیت 
اطمینان بــاال برای تولید کننــدگان و مصرف 
کنندگان و افزایش مصرف ســرانه بوقلمون در 

استان و کشور ایجاد شود.
وی خاطرنشــان کرد: واحــد زنجیره ای تولید 
گوشت بوقلمون درصدد است تا با بستر سازی 
مناســب زمینه های صــادرات این محصول با 

ارزش را فراهم شود.

نخستین زنجیره تولید گوشت بوقلمون کشور در زنجان فعال است

  مدیــر آموزش و پرورش ابهر گفت: بعد 
از بهســازی و تکمیل ساختمان مدرسه روستای 
ینگی کند، هیچ مدرسه  کانکسی در شهرستان ابهر 

وجود ندارد.
عباس عزیزخانی در نشست خبری، با بیان نقش 
کلیدی و مهم اهالی رســانه در اطالع رسانی دقیق 
و اصولی به مردم، گفت: اهالی رســانه بال پرواز 
آموزش و پرورش هســتند کــه می توانند نقش 

موثری در تعالی آموزش و پرورش داشته باشند.
وی با اشاره به این که شهرستان ابهر با ۹۹.۴ درصد، 
باالترین نرخ باسوادی در سطح استان را دارد که 
خوشــبختانه آمار قابل قبولی اســت، ادامه داد: 
امیدواریم با  برنامه ریزی های انجام شده بی سوادی 

را در سطح شهرستان ریشه کن شود.
این مسوول، تکریم ارباب رجوع را یکی از اصول 
مهم در آموزش و پرورش عنــوان کرد و افزود: 
یکی از افتخارات آموزش و پرورش ابهر کســب 
عنوان دســتگاه برتر در حوزه صیانت از حقوق 

شهروندی است.
مدیــر آموزش و پرورش ابهر ضمن برشــمردن 
برخــی از پروژه هــای عمرانی انجام شــده در 
ســال گذشــته، تصریح کرد: آموزشگاه خیرساز 
دکترحســینی، کردبچه، ناطق امیر بسطاق، کمیل 

قره آغاج، سراج ینگی کند و سالن اجتماعات باهنر، 
از جمله پروژه های عمرانی مهم در ســال گذشته 
است. همچنین پروژه فاطمه الزهرا با اعتباری بالغ 

بر ۳ میلیارد تومان در دست تکمیل شدن است.
این مســوول از برچیده شــدن مدارس کانکسی 
در ســطح شهرســتان ابهر خبر داد و گفت: بعد 
از بهســازی و تکمیل ساختمان مدرسه روستای 
ینگی کند، هیچ مدرسه  کانکسی در شهرستان ابهر 

وجود ندارد.
عزیزخانی افزود: مجموعه آموزش و پرورش ابهر 
با برگزاری ۸۱ هزار و ۹۸۳ نفر ساعت دوره ضمن 
خدمت با هدف ارتقای ســطح دانش همکاران 
فرهنگی، باالترین میزان دوره های ضمن خدمت 

را در سطح استان دارد.
وی با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری در باره 
یاری رسانی به محرومان و کمک همدالنه، گفت: 
در راســتای اجــرای طرح مواســات، همدلی و 
کمــک مومنانه مبلغی بالغ بر 6۰ میلیون تومان به 
آموزش و پرورش ابهر جهت یاری رسانی به حوزه 

آموزش های مجازی اهدا شد.
در ادامه این نشســت، معاون آموزش متوســطه 
آمــوزش و پرورش ابهر نیز با ارائه گزارشــی از 
حضور و فعالیت معلمان و دانش آموزان در برنامه 

شــاد، گفت: صد درصد مدیران مقطع متوسطه 
شهرســتان ابهر، ۸۵ درصد از دانش آموزان مقطع 
متوســطه اول و ۹۰ درصــد دانش آموزان مقطع 

متوسطه دوم در برنامه شاد حضور داشتند.
حجت اله عباسی با تاکید بر این که شهرستان ابهر 
در حوزه آموزش های مجازی و فعالیت در برنامه 
شاد جزو مناطق موفق در سطح کشور است، افزود: 
بخشی از مشکالت مربوط به ورود دانش آموزان به 
برنامه شاد مربوط به احراز هویت بود که به مرور 

زمان این مشکل مرتفع شد.
معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش ابهر 
از برنامه ریزی برای دانش آموزانی که دسترســی 
بــه آموزش های مجازی نداشــتند خبــر داد و 
گفت: برای دانش آموزان روســتایی که دسترسی 
به اینترتت نداشــتند، تولید محتوا شد تا آن ها نیز 
از آموزش های غیرحضوری بی بهره نباشــند که 
در همین راســتا ۱6۵ هزار و 6۴۰ دقیقه آموزش 
آنالین و ۲۸ هــزار و ۲۳۵ دقیقه تولید محتوا در 
دوره متوسطه شهرستان ابهر توسط معلمان تولید 

شده است.
عباسی تصریح کرد: در هنرستان ها کتاب به پنج 
پودمان تقسیم می شود که قبل از تعطیلی مدارس، 
چهار پودمان تدریس شــده بــود و یک پودمان 

باقی مانــده با تدریس در فضــای مجازی و رفع 
اشکال در روزهای بازگشایی مدارس، تکمیل شد.
این مسوول، ویروس کرونا را عامل ایجاد تغییراتی 
در نگرش ها عنــوان کرد و گفت: ویروس کرونا 
شــرایطی را ایجاد کرد تــا مدیریت اقتضایی در 

سازمان ها نمود بیشتری پیدا کند.
در ادامه این نشســت نیز معاون آموزش ابتدایی 
آموزش و پرورش ابهر با اشاره به این که آسیب ها 
و ضعف های آموزش در فضای مجازی شناسایی 
شده اند، ادامه داد: امیدواریم از تجربیات در جهت 

کیفیت بخشی به این حوزه استفاده شود.
اســماعیل افشــار با ارائه گزارشــی از فعالیت 
دانش آمــوان و معلمان ابتدایی در برنامه شــاد، 
تصریح کــرد: صددرصد مدیــران و ۸۹ درصد 
دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرســتان ابهر عضو 
برنامه شاد بوده و از آموزش های ارائه شده در این 

فضا استفاده می کنند.
وی در پاســخ به پرســش خبرنــگاران مبنی بر 
آموزش های ارائه شــده به دانش آموزان روستایی 
فاقد اینترنت، گفت: بسته های آموزشی شامل فلش 
با محتوای آموزشــی و کاربرگ های آموزشی در 
اختیار دانش آموزان روســتایی که به آموزش های 

مجازی دسترسی نداشتند، قرار گرفت.

خداحافظی ابهری ها با مدارس کانکسی
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شریک جرم نشوید
 کشف ده ها و حتی صدها خودروی 
احتکار شده از انبارها و پارکینگ ها این روزها 
به خبری روزمره بدل شده که هر چند ساعت 
یکی از آنها منتشر می شود. خودروهایی که 
همه آنها توقیف می شود، در این میان معاون 
نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران 
بزرگ به صاحبان و مســووالن پارکینگ ها 
نیز هشدار داده که هرگونه اختصاص محل 
برای نگهداری خودروهای فاقد پالک جرم 

محسوب شده و با آن برخورد می شود.
ســرهنگ نادر مرادی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره محل هایی کــه از آن به عنوان محلی 
بــرای نگهداری و دپــوی خودروهای فاقد 
پالک استفاده می شود، گفـت: بارها گفته شده 
که خروج خودروی بدون پالک از کارخانه 
در حکم احتکار بوده و با آن برخورد خواهد 
شــد. در روزهای اخیر هم که با تدابیر اتخاذ 
شــده پلیس به بازار خودرو ورود کرده و با 
موارد احتکار آن برخورد کرده است، اکثریت 
خودروهای احتکاری کشف شده فاقد پالک 
بوده اند. وی ادامه داد: این خودروهای بدون 
پــالک پس از خروج از کارخانه وارد انبارها 
و پارکینگ هایی می شوند که بعضا حتی در 
مرکز شهر نیز قرار دارند، از این رو به مالکان 
و مســووالن تمامی این انبارها و پارکینگ ها 
هشدار می دهیم که هرگونه اختصاص فضا 
برای احتکار و دپوی خــودرو جرم بوده و 
این افراد نیز شریک جرم در احتکار خودرو 
خواهند بود، بنابراین الزم است که از پذیرش 
خودروهای بدون پالک در این پارکینگ ها و 
انبارها خودداری کرده و مراتب را نیز حتما به 

پلیس گزارش دهند.

احتمال برگزاری حج 
با کاهش سهمیه ها

 رییس ســازمان حج و زیارت گفت: 
عربستان سعودی درباره لغو یا برپایی حج، 
۲ بار خلف وعده کرده است یک بار گفتند 
تا پایان ماه مبارک رمضان و یک بار گفتند تا 

هشتم شوال، اما هنوز جواب نداده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان 
در حاشیه رونمایی از ماکت قبور ائمه اطهار 
در قبرستان بقیع در جمع خبرنگاران گفت: 
در باره برگزاری حج ۹۹ همگان در انتظار آن 
هستیم که دولت عربستان اعالم کند، آمادگی 
ارائه خدمات با حفظ امنیت و سالمت زائران 
برای حج ســال ۱۴۴۱ را داراست یا خیر که 
قرار بود در ماه رمضان این پاســخ را اعالم 
کنند که به پایان این ماه موکول شد و سپس 
اعالم کردند دوم شــوال و سپس هشتم این 
ماه را اعــالم کردند اما تاکنون هنوز تکلیفی 

مشخص نکرده اند.
وی با اشــاره به اینکه بر پایه برنامه ریزی ها 
بناســت آغاز اعزام زائــران از ۶ ذی القعده 
باشــد اما تمام امور متوقف به اعالم تصمیم 
طرف عربستانی است، گفت: البته باتوجه به 
اینکه باید برنامه ریــزی الزم برای برگزاری 
حج امسال از ســوی ما انجام می شد تا هر 
زمان طرف عربستانی اعالم وضعیت کرد، با 
مشکلی مواجه نشویم، کلیه اقدامات الزم در 
باره ثبت نام، معاینات پزشکی و ... انجام شده 
اســت. هم اکنون ثبت نام ۹۲ درصد سهمیه 
اعالمی انجام شــده و معاینات پزشکی افراد 
زیر ۶۰ سال نیز صورت گرفته است و منتظر 

اعالم وضعیت آنان هستیم.
رشیدیان با اشاره به اینکه برای برگزاری حج 
با سناریوهای مختلف آمادگی داریم، گفت: 
قرارداد مسکن، حمل ونقل، معاینات، مسائل 
پزشــکی و ... اندیشیده شــده است و حتی 
آمادگی الزم برای اقدامات پزشــکی به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در باره اقامت، تغذیه و 

حمل و نقل نیز فراهم است.
رییس سازمان حج  و زیارت با اشاره به اینکه 
در ســال ۸۸ ســابقه برگزاری حج با وجود 
آنفوالنزای خوکی را داشــتیم که با افزایش 
اقدامات پزشکی، یک مورد آلودگی نداشتیم، 
گفت: فرض ما براین اســت که حج انجام 
می شود و برای روش های مختلف همچون 
برگزاری با تمام ظرفیت اعالم شده، کاهش 
سهمیه ها، اعمال شروط برای زائران مثل سن 
و بیماری های زمینه ای و ... آمادگی داریم و 
اگر این واجب شــرعی به دلیل عدم آمادگی 
آنان، لغو شــود بــرای آن نیز تمهیدات الزم 

اندیشیده است.
وی با اشاره به بازگشایی حرم اهل بیت )ع( 
در ایــران گفت: با طرف عراقی پیرو مصوبه 
ســتاد ملی کرونا برای تبادل کاال و مســافر 
رایزنی هایی صورت گرفت و پیش بینی هایی 
نیز برای بازگشــایی امــکان زیارت عتبات 
عالیات اندیشــیده شده اســت. با همکاری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت 
امورخارجه و سازمان هالل احمر، پروتکلی 
تهیه شــد و از طریــق وزارت خارجه برای 
طرف عراقی ارســال شد و مذاکرات در این 
باره ادامــه دارد که امیدواریم این پروتکل به 
نحوی به سرانجام برسد که با فروکش شیوع 
این بیماری، اعزام زائران و میزبانی از زائران 

عراقی را داشته باشیم.

خبــر

 وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
لیست نهایی واجدان شرایط مسکن ملی، 
خرداد ماه نهایی می شــود، از ریزش ۵۰ 
درصدی ثبت نام کنندگان خبر دادو گفت: 
نیمی از ثبت نام کنندگان دارای مســکن 

شخصی هستند.
محمد اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، درباره آخرین وضعیت پاالیش ثبت 
نام کنندگان طرح ملی مسکن گفت: تقریبًا 
تمام اســتان ها غربالگری انجام شــده و 
علت طوالنی شدن آن همزمانی با شیوع 
ویروس کرونا بود. اما پاالیش و غربالگری 

واجدان شرایط به اتمام رسیده است.
وی در پاســخ به این پرسش که با توجه 
به اینکه برنامه ریــزی اجرای این طرح 
اختصاص ۴۰۰ هزار واحد مســکونی به 
متقاضیان طرح ملی مسکن بود ولی یک 
میلیون و ۶۰۰ هــزار نفر ثبت نام کردند، 
اظهار داشت: علت اینکه از ابتدای ثبت نام 
طرح تا کنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
ثبت نام کرده اند این است که همزمان دو 

روش ثبت نام در سامانه و ارسال پیامک 
را اجرا کردیم.

اسالمی ادامه داد: در فازنخست ثبت نام 
۲۳۰ هزار نفر در ســامانه ثبت نام کردند 
که پاالیش واجدان شرایط فاز اول به طور 
کامل به پایان رسیده است اما در فاز دوم 
ثبت نام که هم سامانه ای و هم پیامکی بود 
نیاز به تکمیل اطالعات ثبت نام کنندگان 

از طریق پیامک داشتیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: اگرچه هدف 
گذاری طرح اقدام ملی مســکن، ساخت 
۴۰۰ هزار واحد مســکن است اما تفاهم 
نامه هایی هم با دیگر دستگاه ها داریم که 
در تفاهم نامه های مذکور نیز مقرر شــده 
مجموعــاً ۴۸۰ هزار واحد با مشــارکت 
نیروهای مسلح، وزارت رفاه و آموزش و 
پرورش ساخته شود که آنها نیز همزمان با 
طرح اقدام ملی در حال اجراست. ولی از 
مجموع این دو، یعنی از ۸۸۰ هزار واحد 
مســکونی، ۲۰۰ هزار واحد هم پوشانی 

دارند.

وی با تاکید بر اینکه لیست نهایی واجدان 
شرایط در خرداد ماه جاری تعیین تکلیف 
و نهایی می شــود، درباره رسیدن متوسط 
قیمت مسکن در تهران به متری ۱۷ میلیون 
تومــان تصریح کرد: مــردم اصاًل نگران 
نباشند، در سامانه طرح ملی مسکن دست 
مردم را باز گذاشتیم تا هر کس می خواهد 

ثبت نام کند.
وزیر راه و شهرســازی افــزود: نیمی از 
کسانی که ثبت نام کرده اند، فاقد مسکن 
نبوده اند بنابراین ۵۰ درصد متقاضیان به 
دلیل اینکه مالک واحد مسکونی بوده اند 

ریزش خواهد داشت.
اسالمی یادآور شد: ما جامعه هدف خود 
را شناســایی کرده ایم و برای این جامعه 
هدف متقاضی مســکن، دغدغه داریم و 
در حال فعالیت هستیم؛ بنابراین این افراد 
نباید نگران باشــند چرا که صاحب خانه 
خواهند شــد. وی در مورد بازار مسکن 
گفت: اتفاقی کــه برای برخی کاالها رخ 
می دهد متأثر از شــرایط اقتصادی کشور 

اســت، چون مردم نگران از دست رفتن 
ارزش پول خود هستند، دارایی های خود 

را تبدیل به اقالم ســرمایه ای می کنند، در 
نتیجه خود به خود تغییر قیمت در برخی 

کاالها صورت می گیرد که مســکن هم 
یکی از این اقالم است. 

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

ریزش ۵۰ درصدی ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن

 مجمــع عمومی ســازمان ملل 
متحد از ســال ۲۰۱۲ میالدی، اول ژوئن 
مصــادف با ۱۲ خرداد مــاه را به افتخار 
پــدران و مادران سراســر جهــان، روز 
والدین نامگذاری کرده است، روزی که 
بر حمایت بیشتر از والدینی تاکید دارد که 
در ۳۶۵ روز سال، از هیچ فداکاری برای 

فرزندان دریغ نمی کنند.
والدینــی که با هر رنگ، نــژاد، مذهب، 
فرهنگ و ملیت در هــر نقطه از جهان، 
نخستین سرپرستان و مربیان کودکان به 
شمار می روند و شــادی را برای آنها به 
ارمغــان آورده و امکانات زندگی را مهیا 
می کنند؛ والدینی کــه ارکان هر خانواده 
و بنیان گذار جوامع هســتند و در ادبیات 
بین المللی از آنان به  عنوان عناصر سازنده 

خانواده یاد شده است.
با وجود میهمان ناخوانده ویروس کرونا 
در جهان، امسال تاکید این روز بر حمایت 
بیشتر از والدینی است که در میانه کووید 
۱۹ مجبورند در عین انجام مسوولیت های 
خود به خاطر تعطیلی مدارس بیشــتر از 
فرزندان خود حمایت و نگهداری کنند 
و فراموش نکنیم بدون حمایت والدین، 
ســالمت و آموزش کودکان در معرض 

خطر است.
حقوق والدیــن در پیمان نامه حقوق 

کودک
در پیمان نامه حقــوق کودک نقش مهم 
والدین در پرورش کودکان به رســمیت 
شناخته شده و به مسوولیت کودکان برای 

احترام به والدین اشاره شده است.
در ماده شماره ۵ پیمان نامه حقوق کودک 

آمده اســت که دولت ها 
مســوولیت ها،  به  باید 
حقوق و وظایف والدین 
فرزندان  راهنمایــی  در 
و  بگذارند  احترام  خود 
آنها را در رعایت حقوق 
شناخته شده در پیمان نامه 

کمک کنند.
البته در این ماده همچنین 
اشاره شــده که والدین 
کودک  توانایــی  بایــد 
کــردن  مطــرح  در  را 
به  پاسخگویی  بحث ها، 
روش های  یا  پرسش ها 
نظر  در  انضباطی آنــان 
این  زیرا  باشــند  داشته 
خانواده است که نسبت 

به رفاه افراد خانواده، آموزش و اجتماعی 
کردن کودکان و مراقبت از کودکان و افراد 
کهنسال احساس مسوولیت می کند اما گاه 
این فداکاری ها نادیده انگاشته شده و در 

پهنای زندگی گم می شود.
موضوعی که فربد فدایی روانپزشــک و 
متخصص اعصاب و روان روز دوشــنبه 
در گفت وگو بــا خبرنگار حوزه زنان و 
خانواده ایرنا به آن اشــاره کرد و گفت: 
در خانواده نه فقط نیازهای جسمی بلکه 
نیازهای روحی روانی افراد هم برآورده و 

تقسیم کار انجام می شود.
والدین، نقاشان عشق و زندگی بر بوم 

فرزندان
وی ادامه داد: خانواده به دو صورت هسته 
ای یا گســترده در جوامــع وجود دارند 
که هر یک کارکردهای مهمی در جامعه 
برعهده دارند. کودکان از طریق پدر و مادر 
با مهارت های زندگی آشــنا می شوند و 
مادر عشق و محبت را و پدر هم رعایت 
قواعد و قوانیــن اجتماعی را به فرزندان 

خود می آموزند.

فدایی یادآور شد: با گذشت زمان، کارکرد 
خانواده دســتخوش تغییراتی شده و اگر 
در دیرزمانی نه چندان دور، این فرزندان 
بودند که رســیدگی به پدر و مادر را بر 
عهده می گرفتند و پدر و مادر نیازمند به 
توجهات نسل بعدی بودند یعنی نیازهای 
جســمی یا عاطفی اشان توسط فرزندان 
برآورده می شــد، امروز به نظر می رسد 
هر کســی بقدری مشغول کارهای خود 
اســت که از توجه به دیگر افراد خانواده 
بازمانده است. به باور این روانپزشک، این 

بی توجهی تا آنجا پیش 
رفته که شوربختانه وقتی 
سن پدر یا مادر باال می 
رود و کارایی خود را از 
دست می دهد، نخستین 
فکر بــرای فرزندان این 
است که چطور او را به 
بسپارد.  سالمندان  خانه 
که  اســت  امــری  این 
شوربختانه در کشورهای 
غربی اتفاق افتاده و می 
رود که در جامعه ما هم 
دامن گیر شود در حالیکه 
مبادا  باشیم  مراقب  باید 
این به امری پذیرفته شده 

اجتماعی بدل شود.
والدین  برجسته  نقش 
و پدربــزرگ و مادربزرگ در هویت 

آفرینی به فرزندان
فدایی تاکید کــرد: پدران و مــادران و 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، ریشه های 
جامعه هســتند که با وجود آنها است که 
شاخ و برگ ها و میوه ها یعنی فرزندان 
و نوه ها امــکان زندگی پیدا می کنند و 
اگر جامعه ای می خواهد که روبه رشــد 
باشد و انســجام خود را حفظ کند باید 
به ریشه های خود توجه بیشتری داشته 
باشد. به دلیل اینکه با پیشرفت اجتماعی 

و تغییرات تکنولوژی، بحران هایی از 
نظر هویتی ایجاد می شــود و پدربزرگ 
و مادربزرگ هستند که به وسیله ارتباط 
بــا نوه های خود این بحران ها را تبدیل 
بــه دگرگونی های قابل کنترل می کنند. 
آنها هویت اجتماعی را از طریق رفتارهای 

خود به نوه ها حفظ می کنند.
وی ادامه داد: در جامعه ای که به والدین 
یا بزرگان و نیاکان توجهی نشود، هویت 
خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل 
روز والدین اهمیت ویژه دارد و مفهوم آن 
فقط پدر و مادر نیست بلکه پدر بزرگ و 
مادربزرگ ها و دیگر جانشین های آنان 

هم هست.
سالمندآزاری را فراموش کنیم

ایــن متخصص اعصــاب و روان، یکی 
دیگر از معضالت زندگی های امروزی 
برای والدین را سالمندآزاری عنوان کرد 
و گفت: ســالمندآزاری گاه شکل های 
بدیهی به خود می گیرد و فرد ســالمند 
توســط فرزندان از نیازهای پزشــکی، 
غذایی و روحی روانی محروم می شود 

یا مورد سوءاستفاده مالی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: اما گاهی ســالمند آزاری 
توسط فرزندان شکل پیچیده ای به خود 
مــی گیرد و آن اینکه مهــر و محبت از 
سالمندان و افراد به اصطالح نسل قدیم 
دریغ می شــود، به آنان سر نمی زنند و 

نیازهای آنان را نادیده بگیرند.
فدایی تاکید کرد: این وجهی اســت که 
باید فرزندان به آن توجه داشته باشند و 
به والدین برسند و به دیدن آنان بروند و 

آنان را از دیدن نوه ها بی نصیب نکنند.

پدر و مادر، قوام بخش جامعه پویا

روز جهانی شــیر در حقیقت بهانه ای 
اســت برای وجود محصوالت لبنی در 
سبد غذایی مردم و همچنین قدردانی از 
تمام تالشگران زنجیره لبنیات کشور به 
ویژه کشاورزان و صنایع تبدیلی که شیر 
را از مزارع به سفره های ما می آورند و 
در توسعه اقتصادی، تغذیه ای و معیشت 

مردم نقش مهمی ایفاء می کنند.
همه ما می دانیم ســرانه مصرف شــیر 
یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی 
و پیشــرفت فرهنگی در جوامع بشری 
اســت. در ایران، بین سرانه تولید شیر 
که ادعا می شــود بیش از ۱۲۰ کیلوگرم 
است و سرانه مصرف شیر که بسیاری 
از کارشناســان معتقدنــد کمتر از ۶۰ 
کیلوگرم اســت،فاصله بســیار زیادی 

وجود دارد.

این در حالیســت که میانگین ســرانه 
کیلوگــرم و حداقــل  جهانــی ۱۱۷ 
احتیاجات تغذیه ای انسان به محصوالت 
لبنی ۱۶۵ کیلوگرم بیان شــده اســت، 
بنابراین با میانگین جهانی و یا حداقل 
احتیاجات تغذیه ای فاصله زیادی داریم.
امــروزه، درآمدزایی و ایجاد اشــتغال 
با توســعه لبنیات یک رویکرد جهانی 
است. کارشناسان معتقدند به ازای هر 

کیلوگرم افزایش ســرانه مصرف شیر، 
می توان بیش از ۲۰۰۰ هزار شغل مولد 
و خدماتی در کشــور ایجاد کرد. همه 
ما میدانیــم با فرهنگ ســازی و احیاء 
توزیع شــیر رایگان در مدارس،تقویت 
توان خرید مردم با پرداخت یارانه های 
هدفمند به اقشار آسیب پذیر، و همچنین 
کم کردن هزینه های تولید و نهایتاً قیمت 
مصرف کنندگان می توان سرانه مصرف 

شیر را افزایش داد.
شیر حاوی ۱۰ ماده مغذی و ضروری 
برای بدن است: یعنی کلسیم و پروتئین 
که کم و بیش همه از آن آگاهیم، بعالوه 
 ،D ویتامین ،A پتاسیم، فسفر، ویتامین
 ،B۱۲یعنی B و ویتامین هــای گــروه
B۳ ،B۲ و B۵ کلســیم عــالوه بــر 
استخوان سازی و استحکام دندان ها، به 
همراه فســفر و منیزیم به ویژه پتاسیم، 
نقش مهمی را در تنظیم فشار خون ایفاء 

می کند.
ویتامین B۲یاریبوفالوین برای رشــد، 
تولید گلبول های قرمز خون و متابولیسم 
بدن ضروری است. فسفر به استحکام 
اســتخوان ها، پتاســیم به حفظ فشار 
طبیعی خون و ویتامیــن D به جذب 
کلســیم کمک می کند. ویتامین B۵یا 
پانتوتنک اســید برای تبدیــل غذا به 

انژری حیاتی اســت. ویتامین A برای 
تقویت سیستم بینایی و سالمت پوست 
مفید اســت. ویتامین B۱۲برای تولید 
گلبول های قرمز خون،تقســیم سلولی 
و همانندســازی ژن های هسته سلولی 
)DNA( ضروری است به ویژه برای 
افرادی که رژیم گیاه خواری دارند چون 
این ویتامین تنها منشــاء حیوانی دارد. 
ویتامین B۳ یا نیاسین به تقویت سیستم 

گردش خون کمک می کند.
چرا مصرف شیر برای افراد باالی ۶۰ 
سال ضرورت واهمیتی مانند مصرف 

آن در افراد زیر ۶ سال دارد؟
ضرورت مصرف شــیر برای کودکان 
بر کســی پوشیده نیســت و تحقیقات 
به خوبی نشــان داده انــد کودکانی که 
شــیر بیشــتری مصرف می کنند کمتر 
در معــرض چاقــی، اضافــه وزن و 
دیابــت نــوع دوم قرار دارنــد. اما در 
 )Sarcopenia( ســارکوپنیا  مورد 
یا تحلیل تــوده عضالنی چه می دانیم؟ 
در این بیمــاری بدون اینکه وزن بیمار 
تغییر کنــد، توده چربی جایگزین توده 
عضالنی می شــود طوری که نهایتاً فرد 
بیمار یعنی افراد مســن باالی ۶۰ سال، 
در انجام فعالیت های روزانه خود ناتوان 
می شوند. برای پیشگیری از این بیماری 

توصیه شده اســت: ۱( ورزش کنید و 
۲( شــیر بنوشید؛ افراد معمولی به ازای 
هر کیلوگرم وزن بدن، باید حدود ۰.۸ 
گــرم پروتئیــن در روز دریافت کنند. 
مقدار توصیه شــده برای افراد مسن و 
بیمار حدود ۲ گرم به ازای هر کیلوگرم 
وزن بدن است. تحقیقات نشان می دهد 
تامین این مقدار پروتئین در روز تنها با 

مصرف شیر مقدور خواهد بود.  
چرا شیر یک منبع پروتئینی منحصر به 

فرد در رژیم غذایی انسان است؟
پاســخ به این ســوال را باید در انواع 
پروتئین های شــیر و نقش زیستی آن 
جســتجو کرد. ۱. کازئین: تنظیم کننده 
ایمنــی، انتقال و جذب مــواد معدنی 
)کلســیم(، کاهش فشــار خــون؛ ۲. 
آلفاالکتوگلوبولین: تولید الکتوز، انتقال 
کلســیم، تنظیم کننده ایمنی و خواص 

ضد ســرطانی؛ ۳. بتا-الکتوگلوبولین: 
اتصــال بــه رتینول و اســید چرب و 
خواص آنتی اکسیدانی؛ ۳. الکتوفرین: 
آنتی میکروبیال، آنتی اکســیدان، تنظیم 
کننده ایمنی، جذب آهن، ضد سرطان؛ 
۴. الکتوپروکسیداز: آنتی میکروبیال؛ ۵. 
لیزوزیم: آنتی میکروبیــال، هم افزایی 
ایمنوگلوبولین هــا و الکتوفرین؛ ۶.  با 
بی  ویروس،  آنتی  گلیکوماکروپپتیدها: 
ایمنوگلوبولین: حفاظت  فیدوژنیکو ۷. 

ایمنی
بعالوه شــیر یکی از منابع مهم اســید 
آمینه تریپتوفان، پیش ســاز سروتونین 
اصطالحاً هورمون شــادی اســت که 
باعث رفع حالت افسردگی، بد خوابی 
و کچ خلقی می شــود.  از طرف دیگر 
چربی شیر داری مقداریاسید لینولئیک 
امروزه  کنژوگه شده)CLA( است که 

خواص ضد سرطانی، تاثیر مثبت آن بر 
سالمت قلب و عروق و تقویت سیستم 

ایمنی به خوبی اثبات شده است.
از نوشــته های فوق می تــوان دریافت 
که چرا شــیر غذایی نسبتاً کامل از نظر 
تغذیه ای و یک دارو از نظر پزشــکی 
اســت و اینکه حضــرت علی )ع(می 
فرمایند » نوشیدن شیر، شفای هر دردی 

جز مرگ است ».
خالصــه و در پایان اینکه هر ســن و 
ســالی که دارید، امروز و هر روز شیر 
بنوشــید چرا که مصرف شیر عالوه بر 
تامین کلســیم و ویتامین Dو در نتیجه 
تضمینسالمت استخوان و دندان، باعث 
تقویت سیستم ایمنی، کاهش استرس، 
کاهش وزن و فشار خون می شود که در 
ایــن روزهای پر اضطراب و بی تحرک 

کرونایی می تواند بسیار مفید باشد. 

شیر را باید بشناسیم
 علی صادقی سفیدمزگی - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
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 مهدی صادقی نیارکی معاون امور 
صنایع وزارت صمت می گوید سه شیوه 
»فروش فوق العاده«، »پیش فروش خودرو 
و تحویل تا یک ســال« و »مشارکت در 
تولید« برای ســاماندهی نحــوه فروش 
خودرو در دســتور کار اســت، این در 
حالیســت که رانت ناشــی از مشارکت 
در تولیــد منجر به صدور حکم اعدام در 
پرونده متهمان سایپا شده است. پس اگر 
این شــیوه ها نادرست بوده چرا بار دیگر 
در حــال آزمودن راهی هســتیم که قبال 
حســاب خود را پس داده است، در این 
راستا کارشناسان صنعت خودرو برای این 
پرســش جوابی ندارند و بر لزوم اصالح 
روند قیمت گــذاری در صنعت خودرو 
تأکید دارند. آن ها قیمت گذاری دستوری 
برای خودرو را عامل ایجاد این مشکالت 

و بروز رانت معرفی می کنند.
به گزارش فرارو، در حالیکه بر پایه گزارش 
کمیسیون اصل ۹۰، دو خودروساز بزرگ 
کشــور یک میلیون دستگاه خودرو بیش 
از ظرفیت هــای قانونی خود پیش فروش 
کرده انــد و مطالبات معوق به مردم دارند 
و از ســوی دیگر نیز این روز ها پرونده 
متهمان سایپا در دادگاه در دست بررسی 
است و دو نفر از متهمان این پرونده به دلیل 
استفاده از رانت ناشی از شیوه مشارکت در 
تولید به اعدام محکوم شده اند. باید گفت 
اگر این روش ها فسادزا و شکست خورده 
است، چرا بار دیگر وزارت صمت به این 
شیوه ها تن می دهد؟ تکلیف مردمی که در 
صف خرید منتظــر می مانند چه خواهد 
شد؟ آیا کسی به تبعات این تصمیم ها فکر 

می کند؟
قرعه کشی برای ثبت نام خودرو مشکلی 

را حل نمی کند
امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه در 
ابتدا با توجه به شرایطی که گذاشته بودند، 
قرعه کشی برای ثبت نام خودرو به مانند 
برگزاری مســابقات بخــت آزمایی بود، 
اظهار داشــت: ابتدا اعالم شد افراد برای 

ثبت نام باید یک وجهی را واریز کنند که 
این امر نه به لحاظ شــرعی و نه به لحاظ 
قانونی و اقتصادی بــه هیج عنوان مورد 
قبول نبود، از ســوی دیگر دریافت چک 
نیز از آن چیزی هایی بود که باعث می شد، 
خیلــی از افراد نتواننــد، در این ثبت نام 
خودرو شرکت کنند، اما در ادامه به دلیل 
اعتراضاتی که صــورت گرفت، وزارت 
صنعت هر دو شــرط را بــرای ثبت نام 

برداشت.
وی با تاکید بر اینکه این ثبت نام خودرو 
نوعی بازی اســت و مشکلی را به طور 
واقعی حــل نمی کند، گفــت: فرض را 
بگیریم که واقعا قرعه کشی عادالنه باشد 
و افراد نیــز موفق شــوند، خودرو های 
ثبت نامی را تحویل بگیرند، مگر در سال 
چند نوبت پیش فروش می شود که افراد 
بتوانند ثبت نام کنند، گفته شــده تا پایان 

ســال نیز سه نوبت دیگر ثبت نام خودرو 
انجام می شود، در بهترین حالت نهایتا ۱۰۰ 
هزار خودرو اینگونه به فروش می رود، در 
حالیکه میزان تولید ساالنه بین ۸۰۰ هزار 
تا یک میلیون دستگاه است، بنابراین در 
چنین شرایطی، این پیش فروش ها چیزی 

را تغییر نخواهد داد.
کاکایی افزود: این ثبت نام ها و قرعه کشی 
خودرو عادالنه نیست، بلکه به ظاهر در 
یک شرایط عادالنه می خواهند یک رانت 
را توزیع کنند، که این مسئله خود نیز به 
یک بی عدالتی بزرگ تــر منجر خواهد 
شــد، به بیان دیگر ۱۰۰ هزار نفر در این 
رانت شــرکت می کنند و هر کدام موفق 
می شوند، سود حداقل ۵۰ میلیون تومانی 
ناشــی از فاصله قیمتی خودرو در درب 
کارخانه و بازار آزاد به جیبشــان رود، که 
سر جمع تا پایان سال این رانت توزیعی 

مبلغش به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 
خواهد رســید، حال شما کافی است که 
این رقم را با مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومانی 
که دولت ساالنه در قالب یارانه نقدی ۴۵ 
هزار تومانی به جمعیت ۷۸ میلیون نفری 
پرداخت می کند، مقایسه کنید تا مشخص 
شــود، چه رانت بزرگی در این وضعیت 

وجود دارد.
این اســتاد دانشــگاه با تاکیــد بر اینکه 
این گونه شیوه ها به هیچ عنوان نمی تواند 
مشــکل بازار خودرو را مرتفع کند، بیان 
داشت: مشکل اصلی جایی است که بار ها 
در مورد آن صحبت شده، اما شوربختانه با 
آزمون و خطا های زیادی که در این رابطه 
صورت گرفته، اما بازهم همان راه گذشته 
در حال طی شــدن است، قیمت گذاری 
دستوری حال به وسیله شورای رقابت یا 
ستاد تنظیم بازار مسئله ای است که موجب 

شده قیمت ها به اینگونه در آید و از سوی 
دیگر شرکت های خودروساز نیز در خطر 
ورشکســتگی کامل قــرار بگیرند و هم 
مصرف کننــدگان از کیفیت خودرو های 

ساخت داخل به شدت ناراضی باشند.
دالالن در بازار خودرو جوالن می دهند

کاکایی اضافه کرد: این شیوه قیمت گذاری 
تنها باعث می شود، نفع و سود این کار به 
جیب عده کمــی رود، در حالیکه دالالن 
برنده نهایی این موضوع هســتند، اما در 
سوی مقابل بیش از ۸۰ میلیون ایرانی باید 
خودرو های ساخت داخل را با اختالف 
فاحش حتی بیش از ۵۰ درصدی در بازار 
آزاد خریداری کنند، حال شما بگوید این 
چه عدالتی است که اکثریت مطلق مردم 
باید خــودرو را در اوج گرانی خریداری 
کنند و در مقابل نیز ســود این مسئله به 
جیب دالالنی برود که خودرو ها را به هر 

قیمتی که بخواهند به فروش می گذارند.
این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: 
در این بین خودروســازان نیز با توجه به 
هستند  مجبور  دســتوری  قیمت گذاری 
خودرو را با ضرر و زیان بســیاری تولید 
کنند که این امر در نهایت، باعث تعطیلی 
و نابودی کامل این صنعت خواهد شــد، 
ســال گذشته دو شرکت ســایپا و ایران 
خودرو با توجه به بدهی و زیان انباشــته 
بیــش از ۴۰ هــزار میلیــارد تومانی در 
آستانه ورشکســتگی قرار گرفتند، اما با 
توجه به افزایش سرمایه ناشی از تجدید 
ارزیابی دارایی ها این زیان پنهان شد و از 
صورت های مالی آن ها پاک شــد، اما در 
سال کنونی با توجه به ادامه قیمت گذاری 
دستوری تا پایان سال این دو خودروساز 
بــا زیان ۳۰ هزار میلیــارد تومانی روبرو 

می شوند.
وی تصریح کرد: اینکــه آن ها با تجدید 
ارزیابی دارایی ها زیان خود را پوشاندند، 
تنها مربوط به خودشان نیست، بلکه آن ها 
با این اقدام ایــن زیان را به اقتصاد کالن 
کشور نیز وارد کردند و هزینه این امر را 
نیز در نهایت باید مردم بپزدازند، بنابراین 
صنعت خودرو با توجه به شرایطی که طی 
می کند، نابود می شود، مگر اینکه در سطح 
کالن مجلس، دولت و دیگر نهاد ها فکری 
اساسی برای این صنعت کنند، زیرا با این 
قیمت گذاری دستوری توان فعالیت برای 
خودروســازان وجود نخواهد داشت، در 
این صورت فضا برای واردات خودرو و 
ضربه به تولید داخل نیز محیا خواهد شد.
کاکایی با اشــاره به اینکه با آزادســازی 
قیمت خــودرو و تعییــن نرخ ها بر پایه 
مکانیزم عرضــه و تقاضا بازار خودرو به 
تعادل خواهد رسید، اذعان داشت: اما در 
این بین به مردم نیز فشار خواهد آمد، اما 
هر چه باشــد آن وضعیت از این بساطی 
کــه االن وجود دارد، خیلی بهتر اســت، 
خروجــی کار نیز افزایش تنوع و کیفیت 
محصوالت خواهد بــود و ضمن اینکه 
داللی در این بازار نیز از بین خواهد رفت.

امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو  تشریح کرد؛

مصایب خودروسازان و »فروش فوق العاده« 
معاون سازمان خصوصی سازی خبر داد:

تکذیب خرید ارزان 
سهام عدالت توسط بانک ها

 معاون سازمان خصوصی سازی خبر 
مربوط به خرید ۳۰ درصدی ســهام عدالت 
توســط بانک ها با قیمتی کمتر از نرخ تعیین 
شــده را تکذیب و اعالم کرد چنین ادعایی 

صحت ندارد.
روز گذشــته در فضــای مجــازی مبنی بر 
مفت خری ســهام عدالت توســط برخی از 
بانک هــا با قیمت ۴۵۰ هــزار تومان در حال 
دست به دست شدن است که حسین عالیی، 
معاون ســازمان خصوصی سازی در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا نسبت به این خبر 
واکنش نشان داد و گفت: چنین ادعایی صحت 
ندارد و این خبر منتشر شده از جمله خبرهای 
جعلی است که افراد با اهداف مشخصی اقدام 

به انتشار آن می کنند.
وی ادامــه داد: فروش ۳۰ درصد از ســهام 
عدالــت با قیمت تابلو انجام می شــود، پس 
چطور ممکن است بانک بتواند این سهام را با 

قیمت ۴۵۰ هزار تومن خریداری کند؟
عالیی افزود: شــرکت ها، بورســی و دارای 
قیمت تابلو هستند، زمانی که ثبت سفارش ۳۰ 
درصد از سهام عدالت زده شود برمبنای قیمتی 
مشخص که نرخ تابلو است سفارش پذیرفته 

خواهد شد.
بر پایه تصمیم شــورای عالی بورس، از روز 
شنبه )دهم خرداد( امکان فروش سهام عدالت 

برای دارندگان این سهام فراهم شد.
سهامداران عدالت که روش مستقیم را برای 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند از روز 
شــنبه ) ۱۰ خرداد( تا فــردا )۱۳ خرداد( با 
مراجعه به بانک مرتبط به شماره شبای خود، 
قادر به ثبت ســفارش فــروش ۳۰ درصد از 
سهام خود هستند و باقی دارایی سهام عدالت 
تا یک سال آینده آزادســازی و قابل معامله 

خواهد شد.

مشموالنی که کد بورسی 
ندارند، چگونه سهام خود را 

بفروشند؟
امکان فــروش۳۰ درصد   درحالیکه 
سهام عدالت برای مشــموالن این سهام که 
روش مســتقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده اند فراهم شده است، تعدادی از 
این مشموالن هنوز کد بورسی ندارند تا بتوانند 
اقدام به فروش ســهام خود کنند که این افراد 
برای فروش سهام عدالت خود باید به بانک ها 

مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، عالوه بر اینکه امکان فروش 
سهام عدالت از طریق بانک ها از ششم خرداد 
ماه فراهم شده است، مشموالن سهام عدالت 
از روز گذشته نیز می توانند ۳۰ درصد سهام 

خود را از طریق کارگزاری ها بفروشند.
شــرکت های کارگــزاری به طــور روزانه 
ســفارش های فروش را تا سقف ۳۰ درصد 
کل ارزش ســبد دریافت و تا ساعت ۱۴ به 

سپرده گذاری مرکزی ارسال می کنند.
ســمات نیز این دارایی ها را در کد کارگزاری 
تجمیع می کند و این شرکت  می تواند در روز 
کاری بعد به قیمت پایانــی همان روز و در 

ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۴ عرضه کند.
 بــر این پایه، فعال امکان فروش مســتقیم از 
طریق سیستم معامالت آنالین وجود ندارد و 
همه کارگزاری ها سایت فروش سهام عدالت 

را راه اندازی خواهند کرد.
در این میان، مشموالنی هستند که قصد دارند 
سهام عدالت خود را بفروشند اما کد بورسی 
ندارنــد. بر این پایه این افــراد چنانچه برای 
فروش سهام خود عجله دارند باید به بانکی 
که شماره شبای آن را در سامانه سهام عدالت 
)samanese.ir( وارد کرده اند، مراجعه و 

نسبت به فروش ۳۰ درصد سهام خود کنند.
زمانی که فرد برای فروش سهام خود به بانک 
مراجعه می کند، نیازی به ارائه کد بورسی ندارد 
و فقط باید کد ملی ارائه دهد. البته سهام دار در 
تعیین ۳۰ درصد نقشی ندارد و انتخاب آن بر 

عهده بانک است.

خبــر

 کلیه شــرکت های عرضه کننــده لوازم 
خانگــی مکلف بــه ثبــت و اطالع رســانی 
قیمت محصوالت خود که بــا رعایت ضوابط 
قیمتگــذاری مصــوب هیئت تعییــن و تثبیت 
قیمت ها تعیین شده از طریق سامانه ۱۲۴ هستند.
به گزارش ایســنا، مدیر کل نظارت بر کاالهای 
فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، با اعالم اینکه لوازم خانگی بر 
پایه مصوبات ســال ۱۳۹۷ ســتاد تنظیم بازار 
مشمول اولویت قیمتگذاری تثبیتی این سازمان 
نیست، لیکن نظر به نقش و جایگاه و اهمیت آن 
در سبد خانوار ها این اقالم در اولویت نظارت 
و بازرسی ســازمان حمایت و سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســتانها قرارداشــته و رصد 
و پایش مستمر آن در دســتور کار حوزه های 
نظارتی قرار داشته که البته این موضوع حداقل 
منجــر به ایجاد ثبات در بازار در حوزه قیمت و 
تامین اقالم حساس لوازم خانگی در سال ۱۳۹۸ 

شده است.
مجتبی جوهریان افزود : اما در سال ۱۳۹۹ و با 
توجه به حساســیت ها وتغییرات بوجود آمده 
به ویژه اعمــال محدودیتها دربخش تخصیص 
وتامیــن ارز قطعات وارداتــی، تغییرات قیمت 
مواداولیــه در صنایــع بــاال دســت  از جمله 
محصوالت فوالدی وپتروشیمی، تغییرات قیمت 
ارز نیمایی وبازار آزاد ودرنتیجه پیش بینی بروز 
التهــاب و ضرورت  مدیریــت موثرتر بر بازار 
دربازارمحصوالت خانگــی، موضوع بازنگری 
اقالم مندرج در فهرست اولویتهای قیمتگذاری 
کاالهــا و خدمات که لوازم خانگی نیز از جمله 
می باشــد با پیشنهاد این سازمان در دستور کار 
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و 
کلیات آن به تصویب رسید که بر پایه آن منبعد 
هیچ یــک از واحدهای تولیــدی دراین بخش 

بدون هماهنگی با سازمان حمایت اجازه افزایش 
خودسرانه قیمت را نخواهند داشت.

وی همچنین ادامه داد : همه شــرکتهای عرضه 
کننده لــوازم خانگی مکلف بــه ثبت و اطالع 
رســانی قیمت محصوالت خــود که با رعایت 
ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت 
قیمتها تعیین شده از طریق سامانه ۱۲۴ میباشند و 
از منظر این سازمان هرگونه تغییر قیمت توسط 
شــرکتهای تولیدکننده صرفا پس از ارایه لیست 
قیمت های جدید و درج قیمت در سامانه مذکور 
وجاهت داشــته و در غیر اینصورت تخلف می 
باشــد و قطعا در صورت احــراز این تخلفات 

برخورد تعزیری الزم انجام خواهد شد.
جوهریــان در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار  
تصریح کرد : عالوه بر رصد و پایش انجام شده 
از طریق بازرســین این ســازمان و سازمانهای 
صمت اســتانها، از اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی نیز خواســته شده تا نقش پر رنگ تری 
در نظارت بر عملکــرد واحدهای صنفی تابعه 
خود ایفا نموده و با حضور موثربازرسین بخش 
مربوطه در کف بازار گزارشات تخلفات احتمالی 
را در اسرع وقت به این سازمان منعکس نمایند 
لیکن تاکنون نتوانسته اند از تمام ظرفیتهای خود 

در این بخش استفاده کنند.
این مقام مسوول خاطر نشــان کرد : در سامانه 
۱۲۴ هم اکنون در دو بخش اطالع رسانی قیمت 
انجام می شــود. در سایت اصلی به منظور ارایه 
یک فضای کلی از حداقل و حداکثر قیمت یک 
محصول )تولید داخل( نســبت به درج قیمت 
کف و ســقف اقدام شــده که در ایــن ارتباط 
بایســتی توجه کرد که در این حد فاصل قیمتی 
کاالهایی با برندها و مشخصات متفاوت وجود 
دارد و ایــن به منزله قیمت یک کاالی خاص و 
یا یک مدل خاص نیست، ضمن آنکه جزئیات 

قیمتها بر پایه برند و نوع و با مشــخصات کامل 
محصول در بخــش قیمتهای خوداظهاری و در 
قســمت مرتبط با لوازم خانگی در سایت قدیم 
۱۲۴ وجود داشته و قابلیت جستجو داردکه این 
اطالعات از طریق این سازمان و سازمان صنعت 

معدن و تجارت استانها بارگذاری می شود.
مدیــر کل نظارت بر کاالهــای فلزی و معدنی 
سازمان حمایت متذکر شد: بروز رسانی قیمتها 
بر پایه درخواســت واحدهای عرضه کننده در 
سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارایه 
قیمتهای جدید مالک آخرین قیمتهای ثبت شده 
در ســامانه بوده و مســوولیت آن متوجه واحد 
تولیدی می باشد. دراین ارتباط طی سال ۱۳۹۸ 
قیمت حدود ۴۰ واحد عرضه کننده که بیشترین 
ســهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص 
داده اند از طریق این ســازمان در ســامانه ۱۲۴ 

بارگذاری شده است.
الزم به ذکر اســت علی رغم اینکــه از خرداد 
ماه ســال ۱۳۹۷ ممنوعیت واردات برای لوازم 
خانگی اعمال شــده لیکن در بازار طی ســال  
۱۳۹۸ شــوک تغییرات قیمت و یــا کمبود در 
بازار ایجاد نگردید. در ســال ۱۳۹۹ نیز حسب 
درخواســتهای ارایه شــده برخی از واحدها به 
جهت تغییرات ایجاد شــده در قیمت مواد اولیه 
که عموما از بورس کال تامین می شــود، افزایش 
هزینه های دستمزد و سربار قیمتها بروزرسانی 
شده و درخواست برخی واحدها نیز برای ثبت 
قیمت های جدید بنا بر عوامل ذکر شده در حال 
بررسی می باشد که قطعا این موضوع به جهت 
رســیدگی به منصفانه و متعارف بودن تغییرات 
قیمت و رعایت ضوابط قیمتگذاری با حساسیت 

ویژه رصد می شود.
وی تاکید کرد:در بــازار فعلی لوازم خانگی نیز 
قیمــت کاالهای تولیدات داخلــی که از طریق 

واحدهــای تولیدی و یا نمایندگی های مجاز و 
بر پایه لیست قیمت مشخص عرضه می گردند 
در بازار با ثبات و دچار کمترین نوسانات قیمتی 
می باشند و بعضا در موارد احتمالی عدم رعایت 
قیمتهای مصرف کننده تخلف واحد های خرده 
فروشی می باشــد که بایستی مصرف کنندگان 
محتــرم از طریق شــماره ۱۲۴ مراتب را اعالم 

نمایند.
وی تاکید کرد:ع مده مشکالت موجود در بازار 
مرتبط با کاالهای وارداتی می باشــد که بدلیل 
تحریم های ظالمانه شرکت های رسمی مربوطه 
جهت عرضه آن قطع همــکاری کرده اند و هم 
اکنــون این اقالم عموما از طریــق قاچاق وارد 
کشــور می شوند و همچنین دیگر برندهایی که 
به جهت ممنوعیت واردات به شکل قاچاق وارد 
شده که بعضا یا فاقد گارانتی هستند و یا گارانتی 
های معتبری ندارند کــه در این زمینه نیز قطعا 
با هماهنگی انجام شــده با ستاد مبارزه با قاچاق 

و سازمان تعزیرات حکومتی و از طریق گشت 
های مشــترک اقدامات قانونــی الزم از طریق 
معاونت بازرســی و رســیدگی به تخلفات این 

سازمان اجرایی می شود.
جوهریان در عین حال افزود:به دلیل ممنوعیت 
واردات )از جمله لوازم خانگی( وفق تصمیمات 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتــی از تاریخ ۳۰ 
خــرداد ۱۳۹۷ و به منظور شــفافیت در بازار، 
این کاالها ســهم باالیــی از درج قیمت ها در 
ســامانه ۱۲۴ را به خود اختصــاص داده که در 
این راســتا باتوجه به اهمیــت موضوع و لزوم 
نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدکننده لوازم 
خانگی مجددا تاکید می شــود درصورت عدم 
ارایه لیســت قیمت و درج آن در ســامانه ۱۲۴ 
از سوی شرکت های تولیدکننده پیش از توزیع 
آن در بازار قطعــا افزایش قیمتها فاقد وجاهت 
 و با متخلفــان برابر قوانین تعزیــری برخورد 

خواهد شد.

فرنشین نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

تولیدکنندگان لوازم خانگی مکلف به درج قیمت ها در سامانه ۱۲۴ هستند

 سرپرســت امور صنایع وزارت صمت 
گفــت: متقاضیانی که در مرحلــه ثبت نام برای 
فروش فوق العــاده، اطالعات غلط ثبت کنند تا 
سه ســال اجازه شرکت در هیچ طرح خودرویی 

را نخواهند داشت.
به گزارش صداوسیما، مهدی صادقی نیارکی در 
حاشــیه نشست امروز ستاد تنظیم بازار در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: طرح های فروش فوق 
العاده برای عدالت در توزیع خودرو است و یکی 
از مصداق های عدالت این است که افرادی که تا 
کنون خودرو دریافت نکرده اند، ثبت نام کنند؛ از 

این رو برای کسانی که اطالعات غلط درج کنند، 
محدودیت در مراحل بعدی در نظر گرفتیم.

وی اضافــه کرد: در نشســت دو هفته گذشــته 
ســتاد اقتصادی دولت، طرحی از سوی وزارت 
امــور اقتصادی و دارایی مبنــی بر جلوگیری از 
سوداگری در بازار خودرو مطرح و پیشنهاد شد، 
اگر کســی وارد بازار خودرو می شود و مراتب 
مختلف خرید و فروش خودرو را انجام می دهد، 

مشــمول مالیاتی تحت عنوان مالیات عایدی بر 
سرمایه شود.

صادقــی نیارکی گفت: این موضوع در دســتور 
کار دولت اســت البته قرار اســت دیدگاه های 
کارشناسی همه دستگاه ها گرفته شود که پس از 
آن، این موضوع در قالب مصوبات سران قوا و یا 

به شکل قانون اعالم خواهد شد.
وی افزود: اینکه کســانی در قرعه کشــی برنده 

شــوند، اما توان تأمین وجه را نداشــته باشــند 
محدودیتی برای شــرکت در قرعه کشــی های 
بعــدی نخواهند داشــت، البته خودرو ســازان 
محدودیت هایــی در این باره اعمــال کردند که 
به آن ها تذکر داده شــد و امروز این محدودیت 
در اطالعیه فروش دو خودرو ســاز اصالح شده 
اســت. صادقی نیارکی ادامه داد: کسی که حائز 
شــرایط نمی شــود، می تواند در طرح های دیگر 

که طرح پیش فروش و مشــارکت در طرح یک 
سال و دو ســال و فروش های فوق العاده که تا 
پایان سال خواهد بود، شرکت کند؛ البته فروش 
فوق العاده در مناسبت های مختلف اطالع رسانی 
و حداقل تا پایان ســال سه بار اجرا خواهد شد 
ضمن اینکه برنامه بعدی ما پیش فروش یک ساله 
با ۷۵ هزار دســتگاه خودرو اســت که هفته بعد 

اطالع رسانی خواهد شد.

وی گفت: شــرط چک در مصوبه روز آدینه 
گذشته کمیته خودرو ستاد تنظیم بازار حذف شد 
و به جای آن خریدار یک میلیون تومان از وجه را 
نزد خود نگه می دارد، بعد از دوران رهن، خریدار 
یک میلیون باقی مانده را واریز می کند، ســند نیز 
به وی تحویل می شــود. صادقی نیارکی افزود: 
شــرط پالک جاری در دو طــرح فروش فوق 
العــاده و پیش فروش تا یک ســال وجود دارد، 
اما برای مشــارکت در تولید یک سال و دو ساله 
این محدودیت وجود ندارد و متقاضیان می توانند 

ثبت نام کنند.

اطالعات غلط درج کنید، سه سال از ثبت نام خودرو محروم می شوید
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افزایش موارد کرونا 
در کشور 

۸۱ تن دیگر جان باختند

از  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی   
شناســایی ۲۹۷۹ مورد جدید کووید۱۹ در 

کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایســنا، دکتر کیانوش جهانپور با 
اشــاره به افزایش نســبی موارد مثبت کرونا 
در کشــور طی ۲۴ ســاعت گذشته نسبت 
به روزهای اخیر، گفــت: از دیروز تا امروز 
۱۲ خــرداد ۱۳۹۹ و بر پایه معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۹۷۹ بیمار جدید مبتال 

به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.
به گفته وی، از بین مبتالیان جدید، ۶۵۲ مورد 
بســتری و دو هزار و ۳۲۷ مورد از افراد در 
تماس با مبتالیان بودند که شناســایی شدند. 
به ایــن ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به ۱۵۴ هزار و ۴۴۵ نفر رسید.
جهانپور همچنین با اشاره به افزایش نسبی در 
فوتی های کرونا نســبت به روزهای گذشته، 
گفت: شوربختانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۸۱ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت 
دادنــد. مجموع جان باختگان این بیماری به 

۷ هزار و ۸۷۸ نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه 
تــا کنون ۱۲۱ هزار و ۴ نفر از بیماران، بهبود 

یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
جهانپور همچنین گفت: ۲۵۷۸ نفر از بیماران 
مبتــال به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون 
۹۵۵ هزار و ۸۶۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
وی همچنین ضمن تاکید بــر لزوم رعایت 
موازین بهداشت فردی و اجتماعی و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، گفت: شوربختانه در 
برخی استان ها و نواحی کشور گزارش هایی 
از نوعی ســهل انــگاری در مراعات نکات 
بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری ها 
و همچنین استفاده از ماسک را شاهد هستیم 
و حتی شکایت های مردمی از برخی تخلفات 
در مشاغل را نیز داریم و در روزهای گذشته 
موارد را همکاران مان مورد بررسی قرار دادند 
و در روزهای آتی گــزارش موارد برخورد 
قانونــی با خاطیــان رعایــت پروتکل های 

بهداشتی ابالغی را اعالم خواهیم کرد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت تاکید کرد: از 
مردم اســتدعا داریم حتمــا رعایت نکات 
بهداشــت فردی و اجتماعی، شست وشوی 
مکرر دست ها و فاصله گذاری اجتماعی را در 
دستور کار قرار دهند و سفرهای غیرضرور را 

حتما لغو کنند.

مطالعات نشان می دهد؛
عدم تاثیر لبنیات در پیشگیری 

از شکستگی استخوان ها 
در میانسالی

 در حالی که لبنیات منبع اصلی کلسیم 
برای سالمت استخوان ها است، اما در تحقیق 
جدید هیچ رابطــه ای بین مصرف لبنیات و 
تراکم اســتخوانی یا ریســک شکستگی در 

میانسالی مشاهده نشد.
به گزارش خبرنگار مهــر، به گفته محققان 
دانشــگاه جرج میســون آمریــکا، مصرف 
محصوالت لبنــی تأثیری در بهبــود تراکم 
استخوانی یا پیشگیری از شکستگی در زنان 
در زمــان ورود به دوره یائســگی ندارد. در 
دوره یائســگی، تغییرات هورمونی موجب 

شکنندگی بیشتر استخوان ها می شود.
محققــان ۱۹۵۵ زن را به مدت یک دهه و از 
زمان ۴۶ ســالگی مورد بررســی قرار دادند. 
ســاالنه همه زنان تحت اســکن استخوان 
قــرار می گرفتند و در طول مطالعه ســه بار 
پرسشنامه ای را در مورد میزان مصرف لبنیات 

روزانه شأن تکمیل کردند.
در طول ۱۰ ســال مطالعه این زنان، ۶۴ زن 
۷۲ بار شکســتگی استخوان را تجربه کردند 
که با حوادث رانندگی یا جراحات ورزشــی 

ارتباطی نداشت.
»تیلور واالس«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »محصوالت لبنی بیش از دیگر 
گروه هــای مواد غذایی حــاوی مواد مغذی 

استخوان ساز است.«
بــه همین دلیل، محققان بر ایــن باور بودند 
که زنانی که لبنیات بیشتری مصرف می کنند 
با رســیدن به دوره یائســگی، استخوان های 

سالم تری دارند.
امــا نتایج مطالعه جدید، این فرضیه را اثبات 

نکرد.
با این حال محققان بر انجام تحقیقات بیشتر 

در این زمینه تاکید دارند.

خبــر

 وزیر بهداشــت با ابــراز نگرانی 
از عــادی انگاری کرونا از ســوی مردم 
و برخی مســووالن و فشار برای برخی 
بازگشایی ها، گفت: با این روالی که اکنون 
می بینم، ما دقیقه ۹۰ از گوشه های زمین 

گل خواهیم خورد.
به گزارش ایســنا، دکتر سعید نمکی در 
حاشــیه برنامه کشوری شــدن طرح هر 
خانه یک پایگاه ســالمت، با حضور در 
جمع خبرنگاران، درباره وضعیت کرونا 
در کشور و همچنین در پایتخت، گفت: 
در روزهای اول کرونا دیدیم که پزشک 
و پرســتاران ما با ســختی کار می کنند. 
شــوربختانه عده ای این دستاورد بزرگ 
را ساده انگاشــتند و تصور کردند که به 
راحتی همه چیز مهار شد و دیگر کرونا 

نداریم.
انتقاد وزیر بهداشت از رعایت نکردن 

فاصله گذاری اجتماعی در سفر هوایی
وی افزود: من دیروز به مشــهد مقدس 
مشرف شدم و واقعا در رفت و برگشت 
صحنه های غم انگیزی دیدم. در هواپیمایی 
سوار شدم که مردم کیپ تا کیپ نشسته 
بودند، گرچه ماسک را هم همکاران پرواز 
می دادند، اما از آنجایی که یک ربع تا پرواز 
طول کشــید، ماسک ها را برمی داشتند و 
در فضایی دم کــرده با یکدیگر صحبت 
می کردند. هرکسی از سرزمینی آمده بود. 
این موضوع من را به عنوان وزیر بهداشت 
که بعد از سه ماه، اولین سفرم را می رفتم و 
شما رسانه ها می دانید که طی این چند ماه 
ما چه کشیدیم تا غول پریشان و وحشی 
را مهار کردیم و تمــام روح و روان مان 
گرفته شــد. تمام این وضعیت به روح و 
روان من مانند شالق بود که این چگونه 
نشستن و فاصله گذاری است. در صحن 
هم حرم  مطهر هم به نحوه دیگری غصه 

خوردیم.
کرونا تمام نشده است

با این روال، دقیقه ۹۰ گل می خوریم
نمکی ادامه داد: شــوربختانه دو اتفاق بد 
در حال وقوع است؛ یکی اینکه مردم فکر 
می کنند که کرونا تمام شــده است. این 
تصور مردم برای مــا دو پیام دارد؛ یکی 
اینکــه وقتی مردم دل بــه دریا می زنند، 
خاطرشان جمع است که حکومت، دولت  
و وزارت بهداشت کنارشان هست و برای 
ما پیامی مثبت اســت که مردم به دولت 
و وزارت بهداشت شان اعتماد دارند، اما 
یک پیــام منفی هم دارد و آن اینکه مردم 
نمی داننــد که کرونــا می تواند به همین 
راحتی بازگردد. بارها این را اعالم کرده ام 
که با این روالی که اکنون می بینم، ما دقیقه 
۹۰ از گوشه های زمین گل خواهیم خورد 
و امروز صبح هم این را به رییس جمهور 
عرض کــردم که یکــی از نگرانی های 
عمده من عادی انگاری کرونا از ســوی 

مردم است.
نمکی تاکید کرد: دوم اینکه شــوربختانه 
برخی مســووالن هم تصور کرده اند که 
کرونا تمام شــده و همواره به من فشار 
می آورند که اینجا و آنجا را باز کنیم. آقایی 
از فالن ستاد یا فالن وزارتخانه باورشان 
شده که همه چیز عادی  است، همه جا را 
راه بیندازیم. فالن لیگ را راه بیندازیم و...؛ 
اینطور نیســت، کرونا نه تنها تمام نشده، 
بلکه هر لحظه ممکن دچار پیک خطرناک 

شویم.
کرونا با گرما از بین نمی رود

نمکــی ادامه داد: از طرفی یک باور غلط 
شکل گرفته بود که در فصل گرما کرونا 
جمع می شــود که این باور غلط به دلیل 
نگاهی بود که به اجداد قبلی این ویروس 
مانند سارس و مرس داشتیم که روز اول 
به همکارانــم گفتم که این ویروس هیچ 
شباهتی به همکارانش ندارد و فریبش را 

نخورید.
برای مهار کرونــا در اوج تحریم ها، 

نفس مان گرفته شد
وی گفت: اکنون در استان های سیستان 
و بلوچستان، کرمانشاه، هرمزگان گرفتار 
پیک هســتیم. ما مرگ ها را بــه زیر ۳۰ 
کاهــش داده بودیم و ایــن یعنی واقعا 
نفس مان گرفته شد تا این اتفاق افتاد؛ آن 
هــم در اوج تحریم؛ اما دیروز ۵۰ درصد 
از مرگ هایمان برای سه استان بود. حال 
اگر خدایی نکرده این اتفاق استمرار پیدا 
کند، مرگ ها می تواند دوباره ســه رقمی 
شود، تعداد قابل توجهی از عزیزان مان را 
از دســت بدهیم و آبرویی که در عرصه 

بین المللی داریم، از دست دهیم.
هر چه گفتیم، کسی گوش نکرد

وزیر بهداشــت ادامه داد: هرچه از مردم 
خواهش کردیم که عروسی و عزا برگزار 
نکنید، اما گوش نکردند و در استانی مانند 
خوزستان  همه آیینات را برگزار کردند و 
قبیله ای آمدند و رفتند و روبوسی و هلهله 
کردند، اما ما می دانستیم که این یک زنگ 
خطر است برای شیون های آینده. هرچه 
هم گفتیم شوربختانه کسی گوش نکرد. 
نمکی گفت: وقتی یک آمار مرگ به من 
گزارش می دهند، نه به این خاطر که به 
بهداشــت مورد مواخذه ام،  عنوان وزیر 
بلکه خودم را فرزند یا عضو خانواده هر 
شهروند ایرانی می دانم که می میرد و غم 
آن همچون خنجر در دلم فرو می رود. در 
هفته گذشته تمام همکاران ستادی آواره 
استان هایی بودند که روند ابتال در آن ها 
صعودی بوده و من هم شب تا صبح با آنها 
در تماس بوده ام. مدیریت این کار بسیار 
سخت است. کشوری در اوج تحریم، با 
بــی پولی و گرفتاری و هزار دغدغه باید 

کرونا را مدیریت کند.
به جان خودتان و همکارانم رحم کنید

وی افزود: ما همزمان با اینکه داریم کرونا 
را جمع می کنیم، گیر دیگر بیماری های 
عفونی و هر ســاله هــم می افتیم. وقتی 

همه خوشحالند که امسال در سیستان و 
بلوچستان بارندگی خوب بوده، ما گرفتار 
آب های راکد و ماالریا هم می شویم. باید 
همه اینها را ببینیم و نمی توان از یکی از 
این مسائل غفلت کرد. به همین دلیل از 
مردم خواهش می کنــم که کمی به ما و 
همکاران من و به جان خودشــان رحم 
کننــد، فاصله گــذاری را جدی بگیرند، 
استفاده از ماسک را جدی بگیرند. حتی 
می بینم که برخی از اصحاب رســانه هم 
ماسک را جدی نمی گیرند. زیرا هوا گرم 
اســت و خسته می شــوند. ما هم خسته 
می شویم. فکر کنید که ما چقدر باید در 
طول شــبانه روز تحمل کنیم. خواهشم 
این اســت که مردم بدانند که کرونا تمام 
نشده و هر لحظه ممکن است دوباره ما 

را غافلگیر کند.

افزایش کرونا در تهران
وزیر بهداشــت گفت: در تهران عالئمی 
از افزایــش را به ما گزارش می کنند. البته 
همــه ما در برج های مراقبت متعددی که 
طراحی کردیم، شــبانه روز وضعیت را 

دیده بانی می کنیم.
وی با بیــان اینکه با وجود همه امکانات 
تشــخیصی و آزمایشــگاهی که ایجاد 
کردیم، نباید غفلــت کنیم، گفت: ایجاد 
این امکانات به این معنی نیســت که اگر 
لحظه ای غفلت کنیم، ضربه نمی خوریم. 
ما با پوریای ولی و تختی کشتی نمیگیریم، 
بلکه با ویروس چموشی کشتی می گیریم 
که نگاه نمــی کند در کجای بدن التهاب 
هست و به آنجا نفوذ نکند، بلکه او نگاه 
می کند که از کجا بهتر می تواند لطمه بزند 
و آنجاست که ما را گرفتار کرده و مرگ و 

میر را باال می برد.
کرونا چموش تر شده است

وزیر بهداشت با اشاره به برخی اظهارات 
مبنی بر ضعیف تر و آرام تر شدن فعالیت 
کرونا، گفت: این ویروس نه تنها آرام تر و 
نجیب تر نشده، بلکه به مراتب نانجیب تر 
شده اســت. ما در خوزستان می بینیم که 
جوان از بیــن می رود. در سیســتان و 
بلوچستان افراد ۳۲ ساله و ۴۰ ساله را از 
دست دادیم. سه روز پیش در بندرعباس 
پرستار ۴۲ ساله ما فوت کرد، هیچ بیماری 
زمینه ای هــم نداشــت و از بین رفت. 
بنابراین ویروس نه تنها آرام نشــده بلکه 
یک چهره چموش تری را هم در برخی 
جاها از خودش بــروز می دهد. بنابراین 
مساله بسیار جدی است و خواهشم این 

است که مردم کرونا را جدی بگیرند.

هشدار وزیر بهداشت:

کرونا چموش تر شده است
 با این روال، دقیقه ۹۰ گل می خوریم

 رییس مرکــز مدیریت بیماریهای واگیر 
وزارت بهداشــت با بیان اینکــه هم اکنون در 
مرحله حمله به »کرونا« قرار داریم، تاکید کرد: 
تالش می شــود مبتالیان پیش از وخامت حال 
و پیــش از انتقال بیماری به دیگر افراد جامعه، 

شناسایی شوند.
دکتر محمد مهدی گویا در نشســت امروز )۱۲ 
خرداد( ســتاد مدیریت و کنترل کرونای استان 
کرمانشاه با بیان اینکه در ماه های ابتدایی شیوع 
کرونا، کشــور در حالت تدافعی قرار داشــت، 
گفــت: در آن روزها تمام تــالش و تمرکز ما 
بهبود روند درمــان و جلوگیری از مرگ و میر 

افراد بود و عمال در الک دفاعی رفته بودیم.
وی افزود: یک ماهی است که حمله به کرونا را 
شــروع کرده ایم و تالش ما این است مبتالیان 
بیمــاری را قبل از اینکه راهــی مراکز درمانی 
شوند شناســایی کرده و از شیوع هرچه بیشتر 

بیماری در جامعه پیشگیری کنیم.
گویا از مرحله غربالگری به عنوان یک مرحله 
ارزشــمند در بحث مقابله بــا کرونا یاد کرد و 

افزود: زمانی این مرحلــه از کار موفقیت آمیز 
خواهد بــود که مردم همکاری کرده و مبتالیان 

شناسایی شده ایزوله شده و قرنطینه شوند.
رییس مرکــز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت 
بهداشــت به راه اندازی مراکز ۱۶ ســاعته در 
کشور اشاره کرد وافزود: این مراکز ۱۶ ساعت 
در روز فعالیــت دارنــد تا ناقلیــن بیماری را 
شناســایی کنند و در کنار آن بحث غربالگری 

اینترنتی و تلفنی هم در حال انجام است.
گویــا تصریح کرد: در کنــار بحث غربالگری، 
بســیار مهم است که به مردم آموزش داده شود 
که بعد از ابتال به بیماری چطور از خود مراقبت 
کــرده و چطور مانع انتقــال بیماری به دیگران 
شوند، چرا که اگر این مرحله از کار لحاظ نشود 
قطعا با شیوع زیرپوستی بیماری مواجه خواهیم 

شد و مراکز درمانی مملو از بیمار می شوند.
این مســوول با خطرناک دانستن این تصور از 
سوی مردم که شرایط جامعه عادی شده، افزود: 
به هیچ عنوان شــرایط کشــور به لحاظ شیوع 
کرونا به حالت عادی برنگشته و در هیچ استانی 

وضعیت عــادی نداریم. مــردم باید با جدیت 
رعایت پروتکل های بهداشتی را داشته باشند.

رییس مرکــز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت 
بهداشــت تاکید کرد: مردم بایــد بدانند کرونا 
همچنان در ســطح جامعه وجــود دارد و نباید 
آییــن و  تجمعات و مجالــس به حالت عادی 

برگردد.
گویا از تمام مســوولین استانها خواست تا تنها 
به اطالع رســانی و آگاه سازی مردم نسبت به 
خطرات کرونا و رعایت نکات بهداشتی الزامی 
از طریق صدا و ســیما اکتفا نکــرده و حتما از 
شــیوه های اطالع رســانی محلی در محالت 
مختلف و بویژه مناطق حاشــیه نشــین شهرها 

استفاده کنند.
این مســوول همچنین از دستگاه های مختلف 
خواســت جهت کنترل هرچه بهتــر بیماری، 
از حضــور کارمندان بیمار خــود در محل کار 

خودداری کرده و اجازه دورکاری بدهند.
گویا تصریح کرد: همچنین این ضرورت وجود 
دارد که در محل های شــلوغ مانند فروشگاه ها 

و مال هــای بزرگ پروتکل های بهداشــتی با 
حساسیت بیشتری اجرایی شده و از ورود افراد 

بدون ماسک به این اماکن خودداری شود.

این مســوول در پایان تاکید کرد: همه مردم و 
مســوولین باید همکاری کرده تــا بتوانیم این 

روزهای سخت را پشت سر بگذاریم.

رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:

در مرحله حمله به »کرونا« هستیم

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان 
گفــت: عدم درمــان بموقــع کم کاری 
تیروئید در شیرخوارگان می تواند منجر 

به عقب ماندگی ذهنی شود.
دکتر مرتضی علیجانپور در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: غده تیروئید ترشح 
هورمون تیروئید را به عهده دارد و این 
هورمون برای رشد و تکامل کودکان به 
طور کامل ضروری است که بخصوص 
در چند مــاه اول تولد، مهمتر و حیاتی 

تر می باشد.
وی با بیــان اینکه تشــخیص و درمان 
بموقع کم کاری مادرزادی تیروئید برای 
جلوگیری ازآســیب مغزی در ماههای 
اول زندگی ، امری حیاتی اســت؛ بیان 
داشــت: درکودکان مبتال بــه کم کاری 
مادرزادی تیروئید مواردی چون تاخیردر 
تشــخیص یا درمان- درمان ناکافی و یا 
عدم همکاری والدین در درمان صحیح 
این بیماران در سه ســال اول تولد می 
تواند منجر به آسیب جبران ناپذیرمغزی 

شود.
فوق تخصص غدد  و متابولیسم کودکان 
دانشگاه علوم پزشــکی بابل ادامه داد:  
شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در دنیا 
یک به چهار هزار  بوده که در ســالهای 
اخیر به علت افزایش میزان تشخیص آن 
به یک به دو هزار افزایش یافته و شیوع  
آن در ایران به نسبت باالتر و در حد یک 

به یک هزار می باشد.
نوزادان در صورت ابتال به کم کاری 
تیروئید به ســرعت تحت درمان قرار 

می گیرند
دکتــر علیجانپور با اشــاره بــه اینکه 
خوشــبختانه از ســال ۱۳۸۴، برنامــه 
غربالگــری کشــوری در دوره نوزادی 
بــرای تشــخیص زودرس کــم کاری 
مادرزادی تیروئید و بــا همت وزارت 
بهداشــت و مراکز بهداشــتی سراســر 
کشور راه اندازی شد؛ اظهار داشت: این 
نــوزادان در روزهای ۳ الی ۷ روز تولد 
غربالگری می شوند و در صورت تائید 

بیماری، به سرعت تحت درمان قرارمی 
گیرند.

وی در همین راستا گفت: به لطف این 
برنامه ملی درصد کودکانی که قبال بعلت 
کم کاری تیروئید در کشور دچار عقب 
ماندگی ذهنی می شــدند بسیارکاهش 
یافته و بیشــتر این کودکان با توجه به 
تشخیص و درمان صحیح و به موقع، از 
هــوش و تکامل نرمال )همانند کودکان 

طبیعی( برخوردار شده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بابل بیان داشــت: به همــه خانواده ها 
توصیه می شــود کــه برنامه غربالگری 
نوزادی را جدی تلقــی کنند و به طور 
جدی در روزهــای  ۳ الی ۷ روز تولد 
جهــت انجــام نمونه گیری از پاشــنه 
پا به مراکز بهداشــتی مربــوط مراجعه 
کنندو در صورت تائید نهائی کم کاری 
مادرزادی تیروئید، این بیماران طبق نظر 
پزشــک معالج و تحت درمان با قرص 
لووتیروکســین روزانــه یکبار در صبح  

قرار خواهند گرفــت. دکتر علیجانپور 
با اشــاره به اینکه خانواده این بیماران 
باید به دستورات پزشک معالج در باره 
نحوه صحیح مصرف قرص و مراجعات 
بعدی همراه با آزمایشات کنترلی، دقت 
کافی داشــته باشند؛ گفت:  این کودکان 
الزم اســت تا ۳ ســال تحت درمان و 
مراقبت های نزدیک قرار داشته باشند و 
از آنجائیکه در درصدی از این بیماران، 
کــم کاری تیروئید به صورت گذرا می 
باشد، در پایان سه سالگی به مدت یک 
ماه قرص لووتیروکسین قطع می شود و 
به طور مجدد آزمایش تیروئید انجام می 
شــود در صورت عود حالت کم کاری 
درآزمایش تیروئیــد، مجدد باید قرص 
لووتیروکسین شروع شود و این کودکان 
تا آخر عمر بایستی درمان را ادامه دهند.
وی بیان داشــت: در حالت دوم ممکن 
اســت آزمایش کودک بعد از قطع یک 
ماهه دارو، درحد نرمال باشد که در این 
حالت نیاز به شروع مجدد قرص نیست 

ولی الزم است در چند نوبت دیگر نیز 
آزمایــش تیروئید تکرار شــود چرا که 
ممکن اســت موارد خفیف تر بیماری 
بصورت تاخیری و در ماههای بعد، عود 
کند و نیازمند شروع مجدد درمان باشد.

فوق تخصص غدد  و متابولیسم کودکان 

دانشــگاه علوم پزشــکی بابل گفت: با 
توجه به وابســتگی باالی رشد مغز به 
عملکــرد تیروئید به هیــچ وجه قطع 
یکماهه دارو در۳ سال اول تولد جهت 
افتراق موارد گذرا از دائمی نباید انجام 

شود.

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان :

کم کاری تیروئید در شیرخوارگان، عقب ماندگی ذهنی را در پی دارد
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هشدار پلیس آگاهی 
به جویندگان کار درمورد 

استفاده از آگهی های استخدام

 رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا 
به جویندگان کار هشدار داد که نسبت به سوء 

استفاده از آگهی های استخدام آگاه باشند.
به گزارش ایســنا، سرهنگ شــهاب امینی با 
اشاره به انتشــار آگهی های غیرواقعی توسط 
افراد فرصت طلب و شــیاد، اظهار کرد: درج 
آگهی های استخدام در معابر، جراید و فضای 
مجازی دلیلی بر صحت آنها نیست و هموطنان 
می بایســت در ارائه اطالعات شخصی خود 

دقت الزم را به عمل آورند.
 وی افزود: آگهیهای تفکیک شــده جنسیتی، 
درخواســت اطالعات غیر ضروری )عکس 
شخصی و...(، پیشنهادهای فریبنده و حقوقهای 
غیر متعارف، ممکن است دامی برای متقاضیان 
کار بــوده و درج صرفا یک شــماره تلفن یا 
آدرســهای گمراه کننده، دلیل مناســبی برای 
اســتعالم از مراجع مربوطه یا بررسی آگاهانه 

موضوع به شمار می رود.
بــه گزارش پایگاه خبری پلیــس وی با بیان 
اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا به صورت 
مستمر نسبت به رصد اوضاع اقدام می کنند، 
تصریح کرد: با این وجود، هم میهنان نیز می 
بایست جوانب احتیاط را رعایت کرده و قبل 
از هرگونــه اقدامی، پیامدهای منفی اعتماد به 

افراد ناشناس را مورد توجه قرار دهند.
رییس اداره اجتماعــی پلیس آگاهی ناجا در 
پایان از مردم خواست برای یافتن شغل مناسب 
به سایتها و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی 
معتبر و دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی مراجعه کرده و هرگونه 
موارد مشــکوک را در اســرع وقت با مرکز 

فوریتهای پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند.

کالهبرداری با ارسال پیام 
»دریافت اینترنت ارزان قیمت 

به دلیل کرونا«
 معــاون اجتماعــی پلیس فتــا ناجا 
درمورد کالهبرداری مجرمان سایبری با ترفند 
»دریافت اینترنت ارزان قیمت به دلیل کرونا« به 

شهروندان هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رامین 
پاشــایی گفت: در حالیکه این روزها به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در کشور و تالش برای 
جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر آن، مردم 
تصمیم به خانه نشینی گرفته اند، شوربختانه عده 
ای هم از این معضل سوء استفاده کرده و اقدام 
به فریب کاربران با وعده اینترنت رایگان می 

کنند.
وی ادامه داد: در این روش، پیامی در گروه ها و 
کانال های شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود که برای دریافت اینترنت رایگانی که 
به مدت ۶۰ روز برای هر اپراتور تلفن همراه 
ارائه شــده، می توانید روی لینکی که در پیام 
هست، کلیک کنید؛ غافل از اینکه این لینک تنها 
روشی جدید برای فیشینگ محسوب می شود 
و درصورتی که اگر از افزونه ضدفیشــینگ 
استفاده کنید، با وارد شدن به این سایت به شما 
اعالم می کند که احتمال فیشینگ وجود دارد و 
بهتر است از وارد شدن به آن خودداری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره بر اینکه 
اینترنت رایگان فقط برای مشــترکان اینترنت 
ثابت یا اینترنت خانگی است و  اینترنت همراه 
و سیار رایگان نیســت، بیان داشت : کاربران 
نباید بــه هیچ وجه مورد فریب این دســت 
تبلیغات اعم از دریافت شارژ رایگان، دریافت 
حجم اینترنت رایگان، اد کن جایزه بگیر و... 
قــرار بگیرند و به هیچ وجــه اقدام به نصب 

این گونه نرم افزارها نکنند.
این مقام مســوول خاطر نشان کرد : بسیاری 
از نرم افزارهایی که در ســایت ها و شبکه های 
اجتماعی تبلیغ شــده و رایــگان برای نصب 
قرار دارد، می تواند یک بدافزار باشد که اقدام 
به جاسوســی از سیســتم ویا سوء استفاده از 

اطالعات و امکانات سیستم کند.
سرهنگ  پاشایی ضمن تاکید بر اینکه مجرمان 
ســایبری به راحتی کاربران را برای ورود به 
این درگاه های جعلی تشویق می کنند، بنابراین 
کاربران با صفحاتی روبه رو می شوند که ادعا 
دارند بســته های رایگان اینترنتی یا شارژهای 
شفگت انگیز و ارزان تلفن همراه می فروشند 
و کاربر با خرید مبلغ مشخصی به درگاه های 
جعلی هدایت می شوند ، به هموطنان توصیه 
کرد : به منظور پیشــگیری از جرایم سایبری 
می تواننــد از طریق وب ســایت پلیس فتا به 
 www.cyberpolice.ir آدرس اینترنتــی
از آخرین هشــدارهای سایبری و روش های 

پیشگیری از جرایم سایبری مطلع شوند.

خبـــر

 جرایم انواع مختلفی دارد از انواع 
ســرقت گرفته تا انواع قاچــاق و قتل، 
اما قتل از بدترین نوع جرایم به شــمار 
می آید زیرا جان یک انســان که برایش 
از هر چیزی در دنیا شــیرین تر است به 
دست همنوع گرفته می شود، اما از میان 
انواع قتل ها نیز قتل هــای خانوادگی از 
دردناکترین قتل ها است که دل هر انسانی 
را به درد می آورد اینکه ناگهان به دست 
خودت، جان عزیــزت را بگیری و یک 
آن به خودت بیایی و ببینی که در جایگاه 
قاتل فرزند، همسر، برادر، مادر یا پدرت 

ایستاده ای.
خواندن برخی خبرها در صفحه حوادث 
روزنامه ها یا فضای مجازی با تیترهایی 
از جمله پدری، گلوی فرزندش را برید، 
مادر، فرزندش را خفه کــرد، فرزندی،  
پدرش را بــرای تصاحب اموالش، حلق 
آویز کرد و هزاران قتل خانوادگی بسیار 
آزار دهنده و تاســف آور است. بارها از 
خودت می پرســی، چگونه می شود که 
دستت آلوده به خون عزیزت شود؟ اینکه 
طناب مرگ را بر گردن عزیزت گره کنی 
و آن قدر بفشاری تا به زندگی اش خاتمه 
دهی، این بی رحمی و ســنگدلی به یک 
باره از کجا آمده و چگونه جان عزیزانت 

را می گیری و دم نمی زنی؟
قصه های تلخ پدرکشــی، همسرکشی، 
برادر یا خواهر کشی، همه تلخ و دردناک 
اســت. گاه جزئیات برخــی قتل های 
خانوادگــی آنچنــان دردآور و غیرقابل 
تصور اســت کــه دیگر توان شــنیدن 
خبرهــای این چنینی را نداردی. از خود 
می پرســی، مگر می شــود اجازه دهیم 
خــون از بینی فرزندم بیاید چه برســد 
به اینکه ســر از تنش جدا کنی یا به هر 
نحوی جانش را بستانی. سخت است که 
با دستان خودت عزیزترین فرد زندگیت 
را نابود کنی و با چشمانت نظاره گر پایان 
زندگی اش باشی. بسیاری از آنهایی که 
اکنون قاتل اعضای خانواده خوده شــده 
اند، هرگز فکرش را نمی کردند که قاتل 
شوند، چه رســد به اینکه قاتل عزیزان 
خود شوند و دستشان به خون آنها آلوده 

شود.
قتل های خانواگی از جمله دردناکترین 
پرونده های جنایی دنیا اســت زیزا در 
این گونه قتل ها، قاتالن اعضای خانواده 
خود را هدف قرار می دهند. بسیاری از 
آنها بعد از کشــتن اعضای خانواده خود 
به شــدت اعالم پشیمانی می کنند و در 
صورت رضایت اولیای دم، دچار بیماری 
های روحی و روانی شده و بارها و بارها 

آرزوی مرگ می کنند.
آخرین قتل خانوادگی که همچون بمب 
در فضای رســانه ای صدا کرد و دل ها 
را آزرد، قتل دختر ۱۴ ســاله ای گیالنی 
بود به نام »رومینا«، دخترکی که به دست 
پدر و با داس به قتل رسید و همه را در 

شوک فرو برد.
در اغلــب روزنامه هــای هفتــم خرداد 
امسال، مهم ترین ســوژه خبری، تصویر 
رومینا اشرفی بود که به دست پدرش به 

قتل رسید.  
قتــل رومینا به حدی در فضای رســانه 
ای مورد توجه قــرار گرفت که هر یک 
از مسووالن به نوبه خود به آن پرداختند 
به عنوان مثال عباســعلی کدخدایی در 
نشست خبری درباره قتل رومینا گفت: 
این جنایت نابخشــودنی است و خالف 
شرع و قانون اساســی و خالف قوانین 
مقررات جاری ما اتفاق افتاده اســت و 
یک امر در واقع غیر انسانی بوده و ما هم 
انزجار خودمان را مثل بقیه اقشار از این 
گونه جنایت هایی که اتفاق افتاده است، 

اعالم می کنیم.
ابتکار معــاون رییس جمهور  معصومه 
در امــور زنان و خانواده نیز با وقوع این 
قتل بار دیگر به الیحه تأمین امنیت زنان 
در برابر خشــونت اشــاره کرد که هنوز 
بالتکلیف اســت اما امیدوار است که به 
زودی به سرانجام برسد. ابتکار در توئیتی 
نیز از مطرح شدن ماجرای قتل رومینا در 
هیــات دولت خبر داد و تصریح کرد که 
خواستار بررسی الیحه تامین امنیت زنان 

خارج از نوبت شد.
حجت االسالم حســن روحانی رییس 
جمهــوری در یکی از جلســات هیات 
دولت با ابراز تاسف از خشونت خانگی 
در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به 

لوایح منع خشونت را صادر کرد.

 بعد از انتشــار خبر قتل رومینا به دست 
پدر، زهره الهیان منتخب مردم تهران در 
مجلس شــورای اســالمی نیز از دولت 
خواست الیحه صیانت از امنیت زنان را 
به مجلس ارســال کند و هر چه سریعتر 
به روند قانونــی وضعیت پرونده رومینا 
اشــرفی در قوه قضاییه رسیدگی و این 

پرونده تعیین تکلیف شود.

الیحه »صیانــت، کرامت و تامین امنیت 
بانوان در برابر خشــونت«  در قالب ۷۷ 
ماده شهریور سال گذشته از قوه قضاییه 

به دولت ارائه شده است.
قتل رومینــا یکی از قتل های خانوادگی 
بود که در زمره خشونت علیه زنان مطرح 
شــد، اما قتل های خانوادگی محدود به 
جنســیت خاصی نمی شود و چه بسیار 
زنان، کــودکان و مردانی که از ســوی 
عزیزان خود مورد خشــونت قرار گرفته 

و به قتل رسیده اند.
قتل شوهر به دست زن جوان 

چندی پیش سرهنگ محمدرضا آموزیی 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
کرمانشاه، از دســتگیری زن جوانی در 
شهرستان جوانرود خبر داد که دست به 

قتل همسر خود زده بود.
مقتول که مردی ۴۵ ســاله بود به علت 
اصابــت ضربــه چاقو از پشــت دچار 
جراحت و خونریزی شــدید شده و به 
مراکز درمانی منتقل شد اما در نهایت این 

فرد درگذشت.
پلیس در تحقیقات ابتدایی به همسر فرد 
مقتول مشکوک شــده و خیلی زود طی 
بازجویی های فنی و تخصصی نهایتا وی 

به قتل شوهر خود اعتراف کرد. متهم به 
قتل انگیــزه اش را از این کار اختالفات 
خانوادگی ناشی از اعتیاد همسرش عنوان 

کرد.
قاتل مادرکش در کولر دستگیر شد

ســرهنگ علی بابایی فرمانــده نیروی 
انتظامی شهرســتان کوار گفت: فرزندی 
که مــادر خود را در این شهرســتان به 
قتل رســانده بود در ســاعت های اولیه 
پس از ارتکاب جرم، دســتگیر شد.  در 
بررسی های اولیه مشاهده کردند، مقتول 
که زنی میانســال بود به وسیله اصابت 
جسم سخت از ناحیه سر، به قتل رسیده 

است.
ماموران انتظامی پس از تحقیقات فنی و 
تخصصی در همات لحظات اولیه موفق 
به شناسایی قاتل که فرزند مقتول است، 
شدند و متعاقب آن قاتل را دستگیر کرده 
و تحویل مرجع قضایی دادند.  متهم در 
بازجویی فنی و تخصصی اقرار کرد که 
به دلیل اختالف خانوادگی با مادر خود 
درگیر شــده و به وسیله یک میله آهنی 

وی را به قتل رسانده است.
قتلی شوک آور

در یک پرونده قتل خانوادگی که اذهان 
عمومی از آن بسیار متاثر شدند،  مردی 
بود که در یک اقــدام جنون آمیز چهار 

عضو خانواده خود را به قتل رساند.
قاتل با تهیه شــیر موز مســموم به مواد 
خــواب آور دو دختــر ۱۹و ۱۷ ســاله 
اش را بــه همراه پدر و مادر همســرش 
مسموم کرد و سپس با استفاده از چاقوی 
۴۰ ســانتیمتری هر چهار نفر را به طرز 
وحشــتناکی به قتل رساند. متهم به قتل 
که بعد از این جنایت ۲۴ ســاعت باالی 
سر اجساد دخترانش منتظر مانده بود به 
همــراه برادرش به کالنتری آمده و خود 

را معرفی کرد.
بنا بــر اظهــارات متهم وی بــه خاطر 
اختالفات شدید خانوادگی با همسرش 
به این جنایت اقدام کرده است. در زمان 
قتل همسرش در خانه نبوده است. متهم 
با دستور بازپرس کشــیک قتل در اداره 
دهم آگاهی تهران بزرگ بازداشت است 
و تحقیقات دربــاره وی همچنان ادامه 

دارد.
قتل  عامل در خیابان یخچال تهران

یک جنایت خانوادگــی مبهم دیگر نیز 
شهریور ســال ۹۷ رخ داد. پنج جسد در 
یک قتل  عام جمعــی مرموز. پرونده ای 
که نخســتین اجســاد خون  آلود آن در 

شامگاه ۱۳ شهریور سال ۹۶ در خانه ای 
مسکونی در خیابان یخچال تهران کشف 
شــد. یک زن جوان ۳۶ ســاله همراه با 
پســر ۱۲ ســاله اش قربانی حمله  پدری 
شــده بودند که ظاهرا پس از ارتکاب به 
ایــن دو جنایت با همان چاقو به زندگی 
خودش پایان داده بود. اما این پایان این 
پرونده تکان  دهنده نبود. فردای آن روز 
تیم جنایی در مسیر تحقیقاتشان به جسد 
غرق در خون یک زن و مرد سالخورده 

نیز برخوردند.
پدر قاتل در تهرانپارس

خشــم و درماندگی، جنایت خانوادگی 
دیگــری در پایتخت رقــم زد. این  بار 
اهالی محله تهرانپارس بودند که با صحنه 

هولناکی مواجه شدند.
دو جسد غرق در خون و پیکر بی  جان 
قاتلی که بعــد از ارتکاب به دو جنایت 

اقدام به خودکشی کرده بود.
پدری جنایتکار در شــامگاه آخرین ماه 
تابســتان دو دخترش را به قتل رســاند 
و در نهایت با قرص ســیانور به زندگی 
خود پایان داد. در بررسی  های تیم جنایی 
مشــخص شد که پدر این خانواده هم با 
همسرش اختالف شدیدی داشته است. 
زن او بیــش از ۴۰ روز بوده که به همین 

دلیل خانه را ترک کرده بود.
تسلیم حیوان درون می شوند

دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه 
علوم بهزیســتی و توانبخشی در گفت 
وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در مورد 
علل وقوع قتل هــای خانوادگی گفت: 
به گفته روانشناســان چنیــن افرادی در 
این شرایط به بخش حیوانی درون خود 
واکنش نشــان می دهند. در این شرایط 
توانایی کنترل هیجانات منفی را نداشته، 
فاجعه ای خونبار را رقم می زنند. وقتی 
از خشــم و ناتوانی در کنترل احساسات 
منفی صحبت می شــود، عوامل دیگری 
نیز ممکن اســت وجود داشته باشد که 
به آن دامن بزند اما این عوامل تســهیل 
گر هســتند. برای اینکــه اتفاقی بد رقم 
بخورد. به عنوان مثال در بروز قتل های 
خانوادگی، عواملی از جمله اینکه فرد در 
چه محیطی قرار دارد، محیط پر ســر و 
صدا، گرم، یا اینکه اخیرا تجربه ای منفی 
را پشت سر گذاشــته است یا به لحاظ 
جسمی در چه وضعیتی است یا شرایط 
اقتصادی، همه و همه جزو عوامل تسهیل 
گــر در بروز قتل به شــمار می روند نه 
از جمله عوامل اصلی، چرا که بســیاری 

از افراد ممکن اســت درگیر این شرایط 
باشــند اما پاســخ همه به این فشــارها 

یکسان نیست.
»حمید پورشــریفی« افزود: ارتکاب قتل 
به ویژه قتل هــای خانوادگی به ویژگی 
های فردی افراد بر می گردد اینکه فرد تا 
چه میزان تاب آوری داشته و چقدر قادر 
به کنترل هیجانات منفی خود است. این 
مساله، مساله ای آموزشی است که باید 
در درون خانــواده ها و مدارس آموزش 
داده شــود تا افراد وقتــی وارد زندگی 
مستقل و جامعه شدند در برابر هر گونه 
مساله منفی، واکنش منفی از خود نشان 
ندهنــد بلکه احساســات منفی خود را 
کنترل کرده، تصمیمی درست و منطقی 

اتخاذ کنند.
آیشمن مخفی در انسان ها

 مجید صفاری نیا اســتاد روانشناســی 
اجتماعی نیــز در رابطه با علل قتل های 
خانوادگی به ویــژه در مورد افرادی که 
سابقه کیفری نداشته، مواد روانگردان یا 
مخدر استفاده نکرده اند و از شهروندان 
عــادی جامعه به شــمار مــی روند، به 
خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: یک نظریه 
ای در روانشناسی اجتماعی وجود دارد 
که در ســال های ۱۹۶۴ تــا ۲۰۱۰ طی 
انجام آزمایش هایی به تایید رســید، این 
نظریه می گوید، در وجود همه انســان 
»آیشــمن مخفی« وجود دارد که هر فرد 
ســالمی را به مباشر قتل تبدیل می کند، 
نمونــه آن در بســیاری از پرونده های 

جنایی دیده شده است.
وی اضافه کرد: »اســتنلی میلگرام« یک 
روانشناس اجتماعی اهل ایاالت متحده 
آمریکا بود که به خاطر آزمایش میلگرم 
مشهور است. آزمایش میلگرم، آزمایشی 
برای سنجش میزان اطاعت اشخاص از 
اتوریته در انجام کارهایی مغایر با وجدان 
شخصی افراد بود که نتایج این آزمایش 
برای اولیــن بار در ســال۱۹۶۳در یک 
مجله روان  شناسی چاپ شد و بعدها با 
جزئیات بیشتر در کتابی با عنوان اطاعت 
از اتوریته، مشــاهده ای تجربی در سال 

۱۹۷۷ به چاپ رسید.
صفاری نیا گفت: اقتدار یا اتوریته به فرد 
یا مقامی نسبت داده می شود که می  تواند 
به فرد تحت اقتدار دستوری بدهد و فرد 
تحت اقتدار از او پیروی می کند. اطاعت 
به معنای عمــل کردن بی چون و چرا به 
فرمان یا دســتور اســت. برای مثال در 
آزمایش میلگرم افراد با وجود این که نمی  

خواستند به شکنجه فرد دیگری بپردازند 
به خاطر وجود اقتدار نمی توانستند از این 

عمل سرباز زنند.
وی افزود: این آزمایش در ژوئیه ســال 
۱۹۶۱ و درســت ســه ماه بعد از شروع 
دادگاه »آدولف آیشمن«  سرهنگ نازی، 
به انجام رســید. میلگرم آزمایش خود را 
برای پاســخ به این سؤال بغرنج طراحی 
کرده بود که آیا آیشمان و میلیون ها آلمانی 
دیگر که مسبب هولوکاست بودند همگی 
گناهکار بوده اند یا اینکه شهروندان عادی 

فقط از دستورها پیروی می  کردند.
تاکید  استاد روانشناســی اجتماعی  این 
کرد: برخی مسائل از جمله فقر، بیکاری، 
ناکامــی اجتماعــی منجر به بــروز این 
»آیشمن مخفی« می شود. بر این پایه باید 
محیط را قانونمند طراحی کرد به سمت 
ترویج رفتارهای جامعه پسند پیش رویم 
و در این زمینــه آموزش و پرورش باید 
مهارت های خویشتنداری و کنترل خشم 

را به کودکان آموزش دهد.
رفتارهای خطرناک اعضای خانواده را 

شناسایی کنیم
امین رفیعی پور متخصص روانشناسی نیز 
در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا 
گفت: در وقوع قتل های خانوادگی فقط 
یک عامل تاثیرگذار نیست بلکه چندین 
عامل اعم از اختالل شــخصیتی، افکار 
خودکشی یا دیگر کشی، مشکالت مالی 
و اقتصادی، عواملی که ریشه در خشونت 
یا خیانت دارد، وجود شخصیت بدبینانه 

و شکاک نقش دارد.
وی به گســتردگی دنیای مجازی و تاثیر 
آن در بروز جرایم اشــاره کرد و افزود: 
دنیای مجازی سبب شده که روابط بین 
اعضای خانــواده دچار اختالل شــده، 
روابط فرا زناشــویی افزایش یافته و به 
خیانت و در نهایت قتل های خانوادگی 

منجر شود.
رفیعی پور بــا بیان اینکه باید همزمان و 
هماهنگ با تکنولوژی رشد کنیم، گفت: 
باید راهکارهای مقابلــه با هجمه های 
فرهنگی، اجتماعی و روانی را بیاموزیم. 
در این راستا آموزش نقش بسزایی دارد، 
به همین دلیل آموزش های الزم از طریق 
رسانه ها باید انجام شود و مهارت های 
زندگی نیز از طریق رسانه ها و آموزش 
و پرورش باید آموزش داده شود تا شاهد 
جرایمی از جمله قتــل های خانوادگی 

نباشیم.
این روانشــناس به آموزش مهارت های 
زندگی قبل از ازدواج اشاره کرد و گفت: 
در صورتی که خانواده ای احســاس می 
کند که همسر یا یکی از اعضای خانواده 
دچار مشکل روحی یا روانی است باید به 
مددکاران اجتماعی یا روانشناسان مراجعه 

کنند تا از اتفاقات بد جلوگیری شود.
رفیعی پور اضافه کــرد: باید رفتارهای 
خطرناک شناسایی شــوند. این رفتارها 
دارای نشــانه هایی هســتند کــه البتهبا 
جنون آنی متفاوت اســت و باید این دو 
از یکدیگر تفکیک شوند.  قطعا افرادی 
که دســت به قتل یا خشونت می زنند یا 
دارای اختالل شخصیتی هستند یا تنش 
های حل نشــده، دارند. مسووالن باید 
قتل هــای خانوادگی را جدی بگیرند و 
در راستای پیشــگیری از آن آموزش و 
مهارت های زندگی را به مردم ارائه کنند. 
در این راســتا آمــوزش و پرورش باید 
استرس فرزندان و خانواده ها را کاهش 
دهد، به جــای آموزش صــرف دانش 
در مدارس، مهارت هــای زندگی را به 
فرزندان بیاموزند، به جای آموزش تست 
زنی و محفوظات که البته الزم است، باید 
به مهارت آموزی دانش آموزان هم توجه 

من را نکش
 رفتارهای خطرناک اعضای خانواده را شناسایی کنیم

 در سال گذشــته هزار و ۲۷۵ نفر بر اثر 
غرق شدگی جان خود را از دست دادند 
که این رقم در مقایســه با سال قبل از آن 
که آمار تلفات ۹۳۵ نفر بود، ۳۶.۴ درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان پزشــکی قانونی کشور، از کل 
آمار تلفات غرق شدگی در سال ۱۳۹۸، 
یکهزار و ۷۴ نفر مرد و ۲۰۱ نفر زن بودند، 
این درحالی است که تعداد مردان فوت 
شــده بر اثر غرق شدگی در سال ۱۳۹۷، 

۸۰۰ و تعداد زنان ۱۳۵ نفر بود.
بر پایه این گزارش در ســال گذشــته 
بیشترین آمار تلفات غرق شدگی با ۲۴۱ 
نفر در تیر ماه و کمترین آن با ۳۲ فوتی در 

بهمن ماه به ثبت رسیده است.
 در سال ۱۳۹۸ نیز استان خوزستان با ۱۵۱ 

فوتی در صدر آمار تلفــات بر اثر غرق 
شــدگی قرار دارد. پس از آن استان های 
مازنــدران با ۱۰۹ و گیالن با ۱۰۸ متوفی 
در رتبه های بعدی تلفات غرق شــدگی 

قرار می گیرند.
 برخالف تصــور عمــوم، رودخانه ها 
همــواره دارای بیشــترین تلفات غرق 
شدگی هستند و باالترین آمار را به خود 
اختصــاص می دهند. بر پایــه آمارهای 
موجود در سال گذشته نیز از کل تلفات 
غرق شــدگی، ۴۶۸ نفر در رودخانه ها 
جان خود را از دســت داده اند که بیش 

از یک سوم )۳۶.۷ درصد( از کل آمار را 
در برمی گیرد.

بعــد از رودخانه ها، دریــا با ۱۵۱ فوتی 
)۱۳۰ نفر مناطق خــارج طرح و ۲۱ نفر 
در مناطق ایمن ســازی شده و مجاز( در 
رتبه بعدی تلفات غرق شدگی قرار دارند.
بر پایه این گزارش در سال گذشته ۱۴۰ 
نفر در استخر های کشاورزی، ۱۳۷ نفر 
در کانــال ها، ۹۰ نفــر در دریاچه های 
مصنوعی و سدها، ۸۹ نفر در استخرهای 
شــنا، ۴۵ نفر در حوض و حوضچه ها، 
۳۴ نفر در چاه و ۲۸ نفر در دریاچه های 

طبیعی بر اثر غرق شدگی جان باخته اند. 
۹۳ نفر نیز در دیگر مکان های آبی جان 

خود را از دست داده اند.
از آنجا که بیشــترین حجم ســفرها به 
استان های ســاحلی در نیمه اول سال و 
به ویژه فصل تابستان صورت می گیرد، 
شاهد ثبت بیشترین تلفات ناشی از غرق 
شــدگی در این روزها نیز هســتیم، به 
نحوی که در تابســتان سال گذشته ۵۹۳ 
نفر از هموطنانمان جــان خود را در اثر 
غرق شدگی از دســت دادند که این رقم 
۴۶.۵ درصد از کل تلفات غرق شدگی در 

سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص می دهد.
در سال ۱۳۹۸ بیشترین موارد غرق شدگی 
به ترتیب در ماه های تیر با ۲۴۱، مرداد با 
۲۰۵ و شهریور با ۱۴۷ فوتی گزارش شده 
است. به بیان دیگر فصل تابستان به دلیل 
افزایش حجم باالی سفر و گرمی هوا و 
تمایل افراد به شنا در رودخانه ها و دریا 
ها، همواره با افزایش تلفات غرق شدگی 
نسبت به دیگر روزهای سال مواجه است.

بیشترین تلفات مربوط به سال ۱۳۹۸
سال ۱۳۹۸، بیشــترین آمار تلفات غرق 
شدگی ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را به 

خــود اختصاص داده اســت. این در 
حالی است که پس از ســال ۱۳۹۲ )به 
اســتثنای ســال ۹۶( آمار تلفات غرق 
شدگی به کمتر از یکهزار نفر رسیده بود. 
کمترین آمار تلفات غرق شــدگی طی 
این بازه زمانی، سال ۱۳۹۴ با ۸۷۹ فوتی 

گزارش شده است.
سازمان پزشکی قانونی کشور در آستانه 
آغاز تعطیالت تابستانی و با افزایش میزان 
سفر به ویژه به مناطق شمالی کشور و نیز 
افزایش حضور هموطنان در تفرجگاه ها 
و شنا در رودخانه ها، استخرها، کانال ها 
و ... ضمن هشــدار به هموطنان، توصیه 
می کند افراد تنها از مناطق مجاز و تحت 
مراقبت برای شنا کردن استفاده کنند و به 
رعایت نکات ایمنی توجه کافی داشــته 

باشند.

رشد ۳۶ درصدی تلفات غرق شدگی در سال ۱۳۹۸
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مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:
واکسیناسیون و معاینه 866 

نفر از حجاج زنجانی در 
شعب هالل احمر انجام شد

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
زنجــان گفت: 866  نفــر از حجاج بیت اله 
الحرام در شــعب جمعیت هــالل احمر این 

استان واکسینه و معاینه شدند.
به گــزارش روزنامه زنگان امروز، شــهرام 
میرزایی افزود: مرکز پزشــکی حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر 99 واکسن مننژیت برای 
واکسیناسیون زائران حج تمتع امسال را تامین 

کرده است. 
وی تاکیــد کرد: زائران حج تمتع امســال که 
مراحل تاییدیه پزشــکی را طی کرده اند، می 
توانند با مراجعه بــه نزدیکترین پایگاه هالل 
احمر، نسبت به تزریق واکسن مننژیت اقدام 

کنند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: واکیسناســیون حجاج این اســتان در 
شعب ابهر، خدابنده و زنجان انجام می شود.

میرزایی اظهارداشت: عالوه بر واکیسنه کردن، 
866 نفر از حجاج نیز معاینه شده اند.

وی ادامه داد: واکســینه و معاینه حجاج بیت 
اهلل الحرام در استان زنجان توسط سه پزشک 

انجام می شود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: امسال یکهزار و 60 نفر از زائران خانه 
خدا در قالب هشــت کاروان در شعب بیان 
شده هالل احمر این استان واکسینه می شوند.
میرزایی خاطرنشــان کرد: مراحل واکسینه و 
معاینه حجاج در شعب جمعیت هالل احمر 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی به منظور 
پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 

به صورت ویژه انجام می شود.

 خبـــر

همزمان با سی و یکمین سالگرد ارتحال بنیانگذار 
کبیر جمهوری اســالمی و قیام خونین15 خرداد، 
صداو ســیمای مرکز زنجان ویژه برنامه هایی را 

آماده پخش کرد.
مرثیــه آفتاب عنــوان ویژه برنامــه گفت و گو 
محورشبکه اشراق است که با حضور کارشناسان 
حوزه های علمی و سیاسی ضمن شناخت بهتر 
اندیشــه های امام خمینی)ره( به بررسی برکات 
انقالب اســالمی و نهضت امام در تغییر سیاست  
ابرقدرتها و شــکل گیری جبهه جهانی مقاومت 

علیه استعمار می پردازد.
این برنامه در دو قسمت50 دقیقه ای در تاریخ13 

و 14 خرداد ماه از ساعت22 پخش خواهد شد.

 همچنین در برنامه شاهدان انقالب که ساعت22 
روز پنجشنبه پخش می شــود، محورهای علل 
و عوامــل شــکل گیری قیام 15 خــرداد، نقش 
امام خمینی)ره( در مدیریت سیاسی و اعتقادی این 
قیام ،نقش مردم در قیام و آمار شــهدای این قیام، 
پیامدها، آثار و بــرکات قیام 15 خرداد با حضور 
کارشناسان حوزه و دانشــگاه مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
شبکه استانی صدا هم در اجرای مشترک با مرکز 
اراک از ساعت9 صبح بمدت60دقیقه به بررسی 
ابعاد شخصیتی وخصلت های برجسته  ایشان می 

پردازد.
همچنین در دو  برنامــه 60 دقیقه ای  با حضور 

صاحبنظران مســائل سیاسی به بررسی رابطه بین 
قیام 15 خرداد و پیروزی انقالب اسالمی پرداخت 
می شود، گزارش تلفنی، شعر و سرود موضوعی 
و ارتباط با بارگاه امام راحل از آیتم های این برنامه 
است که از ســاعت17 روزهای 14 و15 خرداد 

همراه شنوندگان خواهد بود.
غدیر انقالب هم عنوان ویژه برنامه ای اســت که 
با محوریت تداوم افکار و اندیشــه های حضرت 
امام با انتخاب آیت اله خامنه ای)مدظله( رهبری 
انقالب از ساعت16 به مدت60 دقیقه پخش می 

شود.
دیگــر برنامه های روتین و تأمینی شــبکه های 
اســتانی ســیما و صدا نیز با حــال و هوای این 

روزهای پخش خواهد شد.
معاونت فضای مجــازی مرکز هم با پخش زنده 
بیانــات مقام معظم رهبــری در 14 خردادماه در 
اینســتاگرام، آپارات و سایت مرکز، تولید ویدئو 
کلیپ با موضوع قیام15خــرداد، طراحی4 مورد 
پوستر، اینفوگرافی4مورد و بازنشر تولیدات سیما 
و صدا؛ همراه مخاطبان فضای مجازی خواهد بود.
معاونت اطالعات و اخبار مرکز هم ضمن پوشش 
آیین مناسبتی این روزها با تولید 2گزارش تبیینی 
به بررسی ابعاد شــخصیتی حضرت امام و تاثیر 
انقالب در تغییر مناسبات جهانی، و یک گزارش 
در باره قیام15خرداد و نقش آن در روند پیروزی 

انقالب می پردازد.

برنامه های صدا و سیمای مرکز زنجان به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( و قیام خونین15 خرداد

 رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان زنجــان گفت: حجم 
ســرمایه گذاری خارجی کشور در سال 
گذشــته 850 میلیون دالر بــود که 18 
درصد از آن یعنی حــدود 160 میلیون 
دالر در اســتان زنجان صــورت گرفته 

است.
ناصــر فغفــوری در نشســت ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان 
افــزود: این آمار از مرکز اعالم شــده و 
ســرمایه گذاری های صورت گرفتــه در 
برخی از واحدهای تولیدی در این آمار 

لحاظ نشده است.
وی اظهار داشــت: ســال گذشــته 27 
واحــد تولیدی، احیا و 163 مورد پروانه 
بهره برداری صادر شــد کــه در مجموع 
190واحد نیمه تمام، احیــا و راه اندازی 

شدند.
فغفوری خاطرنشان کرد: جهش تولید به 
معنای این نیســت که کارهایی مجزا از 
وظایف ذاتــی انجام دهیم بلکه به دنبال 

این هســتیم که پروژه ها با اثربخشــی 
بیشتری انجام شوند.

وی تصریــح کرد: هــر فعالیت صنعتی 
برای توســعه اســتان با رویکرد جهش 
تولید و متفاوت از ســال های گذشــته 

انجام می شود.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجارت اســتان زنجان گفت: با توجه به 
ظرفیت های موجود، زنجان می تواند بندر 
خشک صادراتی شمال غرب کشور باشد 
که اگر بتوانیــم این مهم را جا بیندازیم، 
یک تحول اساســی در حــوزه ریلی و 

ترخیص کاال می تواند صورت پذیرد.
فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان نیز گفت: این نهاد، 2 پروژه 
شامل پروژه وصال ابهر و امید هیدج در 
اقتصاد مقاومتی داشت که در مجموع تا 
کنون 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

رضــا خواجه ای با بیــان اینکه تا کنون 
در مجموع 64 میلیــارد ریال برای این 
پروژه ها هزینه شده است، اظهار داشت: 

26 میلیارد ریال بــرای پروژه ابهر و 38 
میلیارد ریال برای پروژه امید هیدج هزینه 
شده و 23 میلیارد ریال دیگر برای اتمام 

پروژه ها مورد نیاز است.
وی خاطرنشــان کرد: پروژه وصال ابهر 
در زمینی به مســاحت 735 مترمربع با 
267 مترمربع محوطه ســازی در 6 طبقه 
و یک بلوک ساخته می شود که میانگین 

مساحت واحدها 111 مترمربع است.
خواجه ای افزود: پــروژه امید هیدج نیز 
در زمینی به مســاحت 1425 مترمربع با 
357 مترمربع محوطه سازی در پنج طبقه 
و پنج بلوک ساخته می شود که میانگین 

مساحت واحدها 100 مترمربع است.
فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان گفت: در طرح مقاوم سازی 
مســکن روســتایی برای 2 هزار واحد، 
برنامه ریــزی شــده بود کــه 2186 نفر 

اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم دارد.
وی افــزود: ایــن طرح به دلیــل تکرار 

ساالنه، تداوم اشتغال دارد.

فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان نیز 
گفت: برای اشــتغال مستقیم هر فرد در 
حوزه مسکن و شهرسازی، نیاز به 200 
تا 250 میلیون تومان سرمایه گذاری بوده 
و برای ســاخت هر 100 مترمربع، یک 

اشتغال مستقیم ایجاد می شود.
مســعود بیات منش اظهار داشت: برای 
اجرای طرح اقدام ملی مســکن به تعداد 
13 هزار و 550 واحد مسکونی در استان 
زنجان طی 2 ســال آینده، شــمار قابل 
توجهی شغل مستقیم در این بخش ایجاد 

می شود.
وی با بیــان اینکه دولــت در موضوع 
اشتغال به صورت جدی ورود پیدا کرده 
است، خاطرنشان کرد: دولت برای تحقق 
این امر، زمین و وام در اختیار متقاضیان 
قــرار داده و اقداماتــی ماننــد انتخاب 
پیمانکار و دیگر تسهیالت و تخفیفات را 

انجام می دهد تا این اتفاق بیفتد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان زنجان نیز با اشــاره به 25 پروژه 

مصوب اقتصاد مقاومتی این استان برای 
ســال 99 گفت: از مجموع این پروژه ها 

12 مورد مربوط به جهش تولید است.
رامین میرزایی افزود: در صورتی که این 
پروژه ها به نتیجه برسند، شاهد دگرگونی 
اساســی در بخش صنعت استان زنجان 

خواهیم بود.
وی اظهار داشت: از جلسات آینده ستاد 
فرماندهی اقتصــاد مقاومتی، هر یک از 
دســتگاه ها مســائل، موانع و مشکالت 
موجود در مســیر اجرای این پروژه ها را 

گزارش می دهند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان عنوان کرد:

احیای 27 واحد صنعتی در سال گذشته

1( موضوع استعالم  :  انجام عملیات نگهداری و تعمیرات و راهبری تاسیسات مکانیکی ، گرمایشی و کولرهای گازی و آبی )با کلیه مصالح مصرفی(
2( شماره استعالم : استعالم 36-3-99-الف

3( قیمت پایه برآوردی :   1.140.000.000 ریال
4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

5( شرح عملیات : واگذاری انجام عملیات نگهداری و تعمیرات و راهبری تاسیسات مکانیکی ، گرمایشی و کولرهای گازی و آبی )با کلیه مصالح 
مصرفی( به اشخاص حقوقی واجد شرایط

6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان ، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات ، واحد قراردادها )اتاق 104( ، آقای 
سعید هادی ، شماره تماس 02433122137 

7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر دوشنبه مورخه 99/03/19
8( زمان و مکان نشست توجیهی : در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122115 آقای افشاریان تماس حاصل فرمایید.

9( محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان ، مجتمع ادارات ، ساختمان مخابرات منطقه زنجان 
10( زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز سه شنبه مورخه 99/03/20 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت های استعالم ، پاکت ها را به صورت دربسته و ممهور شده به 
دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

1( موضوع استعالم : عملیات کابلکشی و مفصلبندی مسی تقویت و برگردان کافوهای 04 و 05 و 06 دندی  - شهرک کالسیمین 
2( شماره استعالم : تجدید دوم استعالم بهاء شماره 24-2-99-الف

3( قیمت پایه برآوردی :  1.410.344.000 ریال
4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

5( شرح عملیات : واگذاری انجام عملیات کابلکشی و مفصلبندی مسی تقویت و برگردان کافوهای 04 و 05 و 06 دندی  - شهرک کالسیمین به 
اشخاص حقوقی واجد شرایط

6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات، واحد قراردادها )اتاق 104(، آقای سعید 
هادی، شماره تماس 02433122137 

7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر روز شنبه مورخه  99/3/17
8( زمان و مکان نشست توجیهی : در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122316 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل فرمایید.

9( محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات ، ساختمان مخابرات منطقه زنجان 
10( زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز یکشنبه مورخه 99/3/18 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت های استعالم ، پاکت ها را به صورت دربسته و ممهور شده به 
دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

1( موضوع استعالم : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری آبونه مرکزی کافوهای نوری ONU 101-102-110 ابهر
2( شماره استعالم : تجدید دوم استعالم بهاء شماره 23-2-99-الف

3(  قیمت پایه برآوردی :   2.906.439.000 ریال
4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

 110-102-101 ONU 5( شرح عملیات : واگذاری انجام عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری آبونه مرکزی کافوهای نوری
ابهر به اشخاص حقوقی واجد شرایط

6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان، مجتمع ادارات ، ساختمان ستادی شرکت مخابرات ، واحد قراردادها )اتاق 104( – آقای 
سعید هادی – شماره تماس 02433122137 

7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر روز شنبه مورخه  99/03/17
8( زمان و مکان نشست توجیهی : در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122316 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل فرمایید.

9( محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان – مجتمع ادارات – ساختمان مخابرات منطقه زنجان 
10(  زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز یکشنبه مورخه 99/03/18 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت های استعالم ، پاکت ها را به صورت دربسته و ممهور شده به 
دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

آگهی استعالم بهاءآگهی استعالم بهاء

آگهی استعالم بهاء
آگهی مزایده اموال منقول پرونده کالسه ۹۸۰۱۶۴۴

به موجب پرونده اجرایی 9801644 کالسه له خانم طوبی جلیلی مرادعلیه وراث شادروان اسالم افشاری جم اموالی به شرح زیر : 1-یخچال فریز ایستاده نقره ای رنگ 
به قیمت 15/000/000 ریال 2-یخچال جنرال استیل سفید رنگ 12 فوت به قیمت  7/000/000 ریال 3 - اجاق گاز 5  شعله آیدین گاز طرح فر به قیمت 9/000/000 
ریال 4- فرش ماشــینی 12 متری 3تخته به قیمت هر عدد12/000/000 ریال جمعا به مبلغ 36/000/000 ریال 5- فرش ماشــینی 6 متری به قیمت 7/000/000 ریال 
6-فرش ماشینی 9 متری الکی رنگ به مبلغ 9/000/000ریال 7- کمد چوبی دو درب )دو لنگه( به قیمت 5/000/000 ریال8- کولر آبی vayaبه قیمت 7/500/000 ریال 
9- کولر آبی سفید رنگ بار سال به قیمت 3/000/000 ریال 10- تلویزیون 32 اینچ  LCD-LGبه قیمت 13/000/000 ریال 11- میز تلویزیون چوبی MDFبه قیمت 
2/000/000 ریال 12- دستگاه دیجیتال مارشال به قیمت 1/000/000 ریال 13- بخاری گازی ایران شرق به قیمت 2/500/000 ریال14- بخاری گازی طرح شومینه هیتا 
شعله به قیمت 3/000/000 ریال متعلق به مدیون که همه اقالم کار کرده بوده که برابر نظریه کارشناس رسمی به مبلغ 120/000/000 ریال )یکصد و بیست میلیون ریال( 
ارزیابی گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 تا  12 مورخه 25 خرداد 1399 روز یکشنبه در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در 
زنجان ، خیابان صفا ، کوچه گنج خانلو از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در نشست مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت مزایده از درجه اعتبار ساقط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد . کلیه هزینه های قانونی و حق حراج مازاد بر پایه 
مزایده به عهده برنده مزایده است و نحوه اخذ نیم عشر و حق مزایده وفق آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا و آیین نامه اصالحی اخیر التصویب می باشد . چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان زمان و مکان برگزار خواهد شد و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول 
خواهد شد. در ضمن طبق نامه شماره 85002090 مورخه 27 اردیبهشت 1399 بستانکار اقالم مذکور فاقد پوشش بیمه ای می باشد.  تاریخ انتشار روز: 13 خرداد 1399

مینا تقی لو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان



 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
 سردبیر: مسعود الماسی
 دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
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می کو؟هک ات شهابش از این گور بگذرد
ات آفتابش از شب انگور، بگذرد

آتش هب دار می زند و گیر و دار آن
وقتی طنابی از تب منصور بگذرد

روح مرا هب روح تو، زندیک می کند

ی تو، از دور بگذرد حّتی اگر صدا
گاه رد آن سوی پلک توست رعیان رتین ن

گیرم هک چشم مست تو، مستور بگذرد
تو، بی سالم می گذری از کنار عشق

امروز با حسین منزویات او چنان رغیبه ی مهجور بگذرد، منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی اجتماعی استان زنجان

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan

چهارسو

 مدیــر روابــط عمومی انجمــن صنایع 
فرآورده های لبنی ضمن اشــاره به صادرات شیر، 
مشکالت صنعت لبنیات، به کاهش سرانه مصرف 
شــیر در کشور اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف 
شــیر در ایران طی دو دهه اخیر از ۹۵ کیلو به ۸۰ 

کیلو کاهش یافته است.
به گزارش ایســنا، محمدرضا بنــی طبا در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ســرانه مصرف لبنیات در 
ایــران هم اکنون ۸۰ کیلو برای هر فرد در ســال 
است که با ۱۵۰ کیلو توصیه شده سازمان بهداشت 
جهانی و همینطور ۱۲۰ کیلو هدف گذاری شده 
در سند چشــم انداز فاصله زیادی دارد. همچنین 
ســرانه مصرف شیر در ایران طی دو دهه اخیر از 
۹۵ کیلو به ۸۰ کیلو کاهش یافته اســت. از طرفی 
شیر مدرســه از برنامه های توصیه شده سازمان 
بهداشــت جهانی است که در دو دهه گذشته در 

ایران افت چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: ایران یکی از پیشــروترین کشورها 
در شــیر رایگان مدارس بوده و در بعد از انقالب 
اســالمی طی ســال های دولت اصالحات، شیر 
یارانه ای و شــیر مدارس توزیع می شــد. شــیر 
رایگان مدرســه در سال گذشته برای ۸ استان کم 
برخوردار مصوب شد اما با اجرای ناقص و غیر 

مستمر همراه بود.
بــه گفته مدیر روابــط عمومی انجمــن صنایع 
فرآورده های لبنی، ماده خام این صنعت )شیرخام( 
در عموم نقاط محروم کشــور قابل تولید است و 
در صورت توســعه می تواند به اشتغال پایدار در 
مناطق محروم کمک شایانی داشته باشد. همچنین 
ایــران در دهه ۶۰ وارد کننــده محصوالت لبنی 
بود )شیرخشــک و پنیر( ولــی با حضور بخش 
خصوصــی و توســعه صنعت امــروز عالوه بر 
تامین بــازار داخلی، صادرکننده محصوالت لبنی 
به کشورهای منطقه عراق، پاکستان،حاشیه خلیج 

فارس، افغانستان و اوراسیا است.
وی در ادامــه به صادرات محصــوالت لبنی نیز 
اشاره کرد و گفت: صادارات محصوالت لبنی در 
سال گذشــته ۴۵۰ هزار تن برابر با ۷۵۰ میلیون 
دالر بوده است که بخش عمده صادرات صنعت 
غذایی کشــور را شــامل می شــود. در حقیقت 
صنعت لبنیات توان تحقق هدف ۳ میلیارد دالری 
را در یک چشــم انداز ۵ ساله داراست و گردش 

مالی صنعت ۳۶۰۰ میلیارد تومان است.
بیش از ۴۰۰ برند لبنیات در کشور وجود دارد

مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی تصریح کرد: بازار لبنیات ایران بسیار رقابتی 
بوده و بیش از ۴۰۰ واحــد تولید لبنیات و برند 
محصوالت لبنی در کشــور وجود دارد. این بدان 
معنی است که حق انتخاب مصرف کننده در این 

صنعت محترم شمرده شده است. 
وی خاطر نشــان کرد: بنا بر آمارهای مرکز آمار 
ایران قریب ۸  میلیون تن میزان تولید شــیرخام 
است که ۶ میلیون تن آن جذب صنعت لبنیات می 
شود. همچنین ظرفیت کل کارخانه های صنعت بر 
حسب مجوز بهره برداری ۱۶ میلیون تن و بطور 
واقعی قریب ۱۲ میلیون تن اســت و در صورتی 
که  مشکالت صنعت حل شود و اجازه به توسعه 
صنعت لبنیات  داده شود، می تواند میزان اشتغال 
و تولیــد و صــادرات خود را تــا دو برابر ارقام 

موجود افزایش دهد.
مشکالت صنعت لبنیات کشور

بنی طبا در ادامه به مشکالت صنعت لبنیات اشاره 
کرد و گفت: سه مشــکل اساسی صنعت لبنیات 
شامل کاهش ســرانه مصرف، دخالت دولت در 
قیمت گذاری و تخریــب بازارهای صادراتی به 
دلیل سیاست های نادرست دولت است. همانطور 
که اشاره شد ســرانه مصرف لبنیات در ایران هم 
نسبت به میانگین جهانی و کشورهای توسعه یافته 
و هم نسبت به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله بسیار 
عقب است و این درحالی است که با حذف شیر 
یارانه ای و  شیر مدارس، سرانه مصرف در ایران 
از حدود ۹۰ کیلو به حدود ۸۰ کیلو کاهش یافته 

است.
وی افزود: موضوع سرانه مصرف لبنیات از جمله 
سیاست های مرتبط با پیشگیری در جامعه است 
که شــوربختانه از سوی دســتگاه های متصدی 
ســالمت جامعه مورد توجه قرار نگرفته اســت. 
درحالی که در برنامه پنجم و برنامه ششــم محل 
تامین اعتبارات آن مشــخص شــده است. ایجاد 
باورهــای غلط در مردم نیز از جمله علل کاهش 
مصرف در ایران اســت. درحالی که سازمان های 
نظارتی مختلفی بر تولید صنعتی شــیر و لبنیات 

نظارت دارند.
هیچ نظارتی بر واحدهای فروشی محصوالت 

لبنی صورت نمی گیرد
مدیر روابــط عمومی انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی افزایش واحدهای صنفی فروش محصوالت 
لبنی )ماســت بنــدی(  را  از جملــه مهمترین 

موضوعات تهدید کننده ســالمت جامعه دانست 
و گفت: هیچ نظارتی بر محصوالت این واحدها 
صورت نمی گیرد و تنها وزارت بهداشت، مجوز 
بهداشــت محیطی به این واحدهــا می دهد که 
ربطــی به کیفیت محصوالت ندارد. عالوه بر این 
در دهه ۶۰ با توجه به افزایش بیماری های انسان 
و دام ایــن واحدها تعطیل شــدند اما با افزایش 
این واحدها در ســال های اخیر بیم شیوع مجدد 

بیماری های مشترک انسان و دام می رود.
اعالم آمادگی در توزیع ۲میلیون تن شــیر و 

لبنیات به خانواده های کم درآمد
وی با بیان اینکه دهک های محروم جامعه کمترین 
برخــورداری را از محصوالت لبنی دارند، اظهار 
کرد: به همیــن دلیل انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی تابستان سال گذشته طرحی را به وزیر صمت 
داد و اعالم آمادگــی کرد تا در صورت همراهی 
دولت، بیش از ۲ میلیون تن شــیر و محصوالت 
لبنی را برای توزیع در میان خانوارهای کم درآمد 
با ســود ۳ درصد تامین کند اما با وجود موافقت 
وزیر و ارسال نامه به رییس جمهور، هنوز پاسخی 

دریافت نکرده است.
بیش از ۷۵ درصد محصوالت لبنی پرمصرف 

توسط دولت قیمت گذاری می شوند
بنی طبا با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد محصوالت 
پرمصرف لبنیات )شــیر، ماســت، پنیر( در دایره 
قیمت گذاری دســتوری دولت قرار دارد، اظهار 
کرد: دخالت دولت در قیمت گذاری با اســتناد به 
اختصــاص ارز دولتی به نهاده های دامی اســت. 
اختصاص ارز به نهاده های دامی فساد بسیار زیادی 
ایجــاد کرده ولی با وجــود مخالفت هم دامدارها 
و هم تولیدکننــدگان، وزارت جهاد با حذف ارز 
همراهی نمی کنــد. در حقیقت اختصاص ارز به 
ابتدای زنجیره بدون هرگونه توقع در رعایت قیمت 
عرضه نهاده های دامی به دامدارها و توقع از انتهای 
زنجیره برای رعایت قیمت دستوری مثل این است 
که کسی به همسایه شما پولی داده باشد و از شما 

توقع داشته باشد که آن را پس بدهید.
وی در ادامه تشریح کرد: بر پایه آیین نامه قیمت 
گذاری محصوالت تولید داخل صنایع حق انتفاع 
از ســود ۱۴ تا ۱۷ درصد را دارا هستند، این در 
حالی اســت که به دلیل قیمت گذاری دستوری 
دولت، صنایع لبنی باســود کمتــر از ۱۰ درصد 
به فعالیت خــود ادامه می دهند. همچنین قیمت 
گذاری دســتوری بــرای دامدارهــا نیز مطلوب 

نیست. در حالی که قیمت مصوب شیرخام ۲۳۹۰ 
تومان است اما شــرکت های لبنی برای حمایت 
از دامدارهــای خود و نیز از دســت ندادن بازار 
مجبورند شیرخام را با قیمتی بین ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ 

از گاوداران صنعتی تهیه کنند. 
به گفته وی قیمت گذاری دســتوری باعث شده 
تا کارخانه ها در سال های اخیر به تعدیل نیرو و 

کاهش ظرفیت تولید روی آورند.
وی با اشــاره به اینکه گرفتن سهم بازار در یک 
کشــور خارجی بسیار دشــوار و نیازمند صرف 
هزینه های هنگفتی اســت، عنــوان کرد: حضور 
صنایع لبنی ایرانی در منطقه در طی سال ها سرمایه 
گذاری اتفاق افتاده است. با این حال سیاست های 
دولت در حمایت از صادرات لبنی غیر شفاف و 
غیر قابل پیش بینی بوده است. حذف مشوق های 
صادراتی و یا تعیین عــوارض از جمله مصداق 
های این پیش بینی ناپذیری اســت. مهم تر اینکه 
دولت و به طور خاص وزارت جهاد کشــاورزی 

تمرکزی بر سیاست های تعرفه ای نداشته است.
او ادامه داد: به طور مثال درحالی که در عراق در 
طی ســال های اخیر بر روی محصوالت ایرانی 
مثل ماست و دوغ و پنیر تعرفه های سنگینی برای 
حمایت از کارخانه های لبنی عراقی وضع شده و 
از سوی دیگر تعرفه واردات شیرخشک به عراق 
به عنوان ماده اولیــه تولید این محصوالت صفر 
است، در چنین شــرایطی دولت اجازه صادرات 
شیرخشــک را داده و عمــال دســت به حذف 
شرکت های ایرانی از بازار عراق زده است. چنین 
وضعیتی در پاکستان و افغانستان هم قابل مشاهده 

است.
برای تولید هر کیلو شیرخشــک، ۱۲ کیلو شیر 

استفاده می شود
بنی طبا با بیان اینکه صادرات شیرخشک در حالی 
است که برای تولید هر یک کیلو شیرخشک، ۱۲ 
کیلوشیر استفاده می شود و این به این معنی است 
که عمال دولت اجازه داده تا یارانه مصرف کننده 

ایرانی به خارج صادر شود، گفت: هر ۱۰ هزارتن 
شیرخشــک صادراتی برابر با خروج ۲۶ میلیون 

دالر از کشور است.
وی در پایان اضافه کرد: از دیگر مصادیق  نادرستی 
سیاست گذاری های دولت در حوزه صادرات و 
تخریب بازار صادراتی ایران آن است که به طور 
مثال در موضوع صادرات شیرخشــک، دولت به 
ســهمیه بندی صادرات شیرخشک دست زد که 
فارغ از فسادزا بودن و ایجاد بازار خرید و فروش 
سهمیه، باعث شد تا با هجوم فروشنده های ایرانی 
به بازار منطقه، قیمت شیر خشک ایران افت کرده 
و برند محصول ایرانی به دلیل وجود تقلب و عدم 
رعایت استانداردهای تولید افول کند. این درحالی 
اســت که تولیدکنندگان به وزارت جهاد پیشنهاد 
داده بودند که صادرات شیرخشک بدون سهمیه 
بنــدی و از طریق مجرای هماهنــگ کننده میان 
صادرکنندگان مثل دفتر توسعه صادرات وزارت 

جهاد انجام شود.

به مناسبت ۱۲ خرداد )اول ژوئن( روز جهانی شیر؛

کاهش سرانه مصرف شیر در کشور به ۸۰ کیلو در سال
 افت چشمگیر توزیع شیر در مدارس

تبلیغات 
در 

 آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
شهرداری صایین قلعه در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی برابر شرایط قید شده در اسناد مناقصه به شرح جدول 
ذیل اقدام نماید. بنابراین کلیه شرکت هایی که دارای صالحیت در رشته های خدمات عمومی از اداره کار با رتبه 5 جهت شرکت در 

مناقصه دعوت به عمل می آید.

مدت محل اجراموضوع مناقصهردیف
اجرا

برآورد اولیه پروژه 
به ریال

دستگاه مناقصه 
گذار

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

1
واگذاری امور خدمات شهری 

و فضای سبز به صورت 
حجمی

شهر 
شهرداری 9.800.000.000یک سالصایین قلعه

490.000.000 ریالصایین قلعه

2
انجام امورات نقلیه، عمرانی، 
کارگاه قطعات بتنی، خدمات 

نگهبانی و اداری

شهر 
شهرداری 28.000.000.000یک سالصایین قلعه

1.400.000.000 ریالصایین قلعه

 نحوه دریافت اسناد مناقصه: دریافت اسناد به صورت فیزیکی از محل امور قراردادهای شهرداری صایین قلعه خواهد بود.
 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 99/3/11 تا 99/3/17 خواهد بود.

 مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تا تاریخ 99/3/27 می باشد.
 میزان مبلغ سپرده بر پایه جدول فوق به شماره حساب 3100002372008 بانک ملی صایین قلعه و یا تضمین معتبر به نفع 

شهرداری خواهد بود.
 جهت اطالعات بیشتر با شماره 09104820084 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

 تاریخ بازگشایی 99/3/27 ساعت 14:15 در محل شهرداری خواهد بود.
 هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 شــرایط کامل شرکت کنندگان در اسناد مناقصه موجود می باشد و شرکت کنندگان قبل از شرکت در مناقصه جهت دریافت 
توضیحات و دریافت اسناد باید به صورت حضوری اقدام نمایند.

یوسفلی - شهردار صایین قلعه

 سعید پیردوست در نقد سریال های طنز 
سال های اخیر تلویزیون می گوید: مردم هنوز هم 
به ســریال های طنز چند سال قبل توجه کرده و 
از آن ها استقبال می کنند؛ مثال سریال »پاورچین« 
کاری بود که در دوره خودش تک بود و مردم را 

از خیابان به خانه و پای تلویزیون می کشاند.
این بازیگر که در بیش از شــش ســریال مهران 
مدیری در دهه ۸۰ ایفای نقش کرده اســت، در 
گفت وگویی با ایســنا با بیان اینکه مردم همچنان 
ســریال های طنز گذشته را دنبال می کنند، گفت: 
آن گروهی کــه با هم بودند و چنــد کار با هم 
انجام دادند از جملــه »نقطه چین« »پاورچین« و 
»شــب های برره« االن هر کدام دارند یک سبک 
کار می کننــد. قصد تعریف از کارهایی که خودم 
در آن ها بازی داشــتم را ندارم اما هنوز هم مردم 
با شــوق و ذوق آن ها را تماشا می کنند. جای آن 

طنزها در تلویزیون خالی است.
این بازیگر علت اینکه آثار طنز تلویزیونی دیگر 
آن محبوبیت گذشــته را میان مردم ندارند، جای 
خالی افراد متخصص عنــوان کرد و افزود: »االن 
تمام بازیگران به نوعی سعی می کنند کار طنز انجام 
دهند و این درست نیست. باید کسانی  که در این 
زمینه تخصص دارنــد کار کنند؛ مثال فکر کنید 
نجاری برود آهنگری کند و یا آهنگری برود بنایی 
کند. طنز هم نیاز به تخصص دارد و چیزی است 
که در وجود آدم است. اگر بخواهیم با زور از یک 
بازیگر طنز بگیریم کیفیت الزم را ارائه نمی دهد. ما 
چند بازیگر خوب طنز داشتیم و هنوز هم داریم 
که در کار طنز موفق  هستند؛ یا سنشان زیاد شده و 
یا شرایط طوری شده که دیگر کار به آن ها پیشنهاد 
نمی شود عده ای هم مریض احوالند و زمان حس 
و حال این کار را از آنها گرفته اســت. باید سراغ 
کسی رفت که تخصص این کار را دارد و طنز در 

وجودش است.«
او ادامه داد: االن هر کسی فقط می خواهد کاری را 
بسازد حاال یا برای رسانه یا برای شبکه خانگی. 
مثــل این می ماند که ما به بازاری برویم که در آن 
همه نوع شیرینی باشــد. این فایده ندارد باید آن 

شیرینی باشد که برای ما لذت بخش است.
پیردوســت در پاســخ به این پرسش که چرا در 
ســال های اخیر کم کار شده است؟ گفت: این را 
باید از تهیه کننده ها و کارگردان ها بپرســید. چون 
پیر شدیم به ما کار نمی دهند. این خودش باعث 
می شود آدم افت کند و روحیه  و توانایی هایش را 
از دست بدهد. آدم احساس کمبود می کند. چرا 
که نه؛ اگر احســاس کنم کاری باشــد که به من 
می خورد و من توانایی اش را دارم چرا قبول نکنم. 
هنر همیشگی است و چیزی نیست که برای یک 

دوره یا زمان خاصی باشد.

او در پایان درباره روزهای قرنطینه و فعالیت هاش 
در این روزها عنوان کرد: روزهای قرنطینه در خانه 
بودم. دو کار به من پیشنهاد شد که در شهرستان 
بود و من به خاطر شــیوع کرونا قبول نکردم. در 
سن  و سال ما باید خیلی رعایت کرد. در این دوره 
تلویزیون تماشا می کردم اما سریالی نبود که خیلی 
توجهم را جلب کند برای همین شــبکه آی فیلم 
را تماشا می کردم و ســریال های »میوه ممنوعه« 

،»ستایش« و »خانه به دوش« را می دیدم.
ســعید پیردوست بازیگر طنازی است که در آثار 
تلویزیونی و ســینمایی زیادی نقش آفرینی کرده 

است.
»پاورچیــن«، »نقطه چیــن«، »جایــزه بزرگ«، 
»شــب های برره« و »باغ مظفر« از جمله طنزهای 
تلویزیونی هســتند که پیردوســت در آن ها به 

نقش آفرینی پرداخته است.

    خبر فرهنگی

سعید پیردوست:

جای طنزهای قدیمی در تلویزیون خالی است
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