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 رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان:

توسعه صنعت نساجی 
نیازمند حمایت دولت است

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجان گفت: هم اکنون با توجه به وجود حدود 
۳۰۰ مرغداری گوشــتی فعال، گوشت مرغ سه 
برابر نیاز در استان تولید می شود که یک سوم آن 

معادل ۴۰ تن میزان مصرف استان است.
محمدرضا آبی پــور در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا در باره وضعیت کاالی اساسی به ویژه مرغ 
گرم در اســتان افزود: در مجموع تولید گوشت 
مرغ اســتان روزانه بر پایه جوجه ریزی ۶ ماهه 
اول ســال بین ۱۳۰ تــا ۱۵۰ تن در روز بود که 
توسط کشــتارگاه ها و عاملین توزیع در سطح 

استان توزیع  شده  است.  
وی اظهار داشــت: بر این مبنا مرغ گرم همواره 
در بــازار اســتان وجود دارد امــا وقتی قیمت 
جدیدی در باره این کاال اعالم می شــود، بطور 
طبیعــی رفتار مصــرف کننده و تولیــد کننده 

متفاوت می شود. این مسوول ادامه داد: تغییرات 
در قمیت دولتی با افزایش اخیر در اســتان ۲۰ 
هزارو ۵۰۰ تومان بوده که پیش از این در استان 
قیمت ۱۶ هزار تومان به مدت ۶ ماه با همکاری 
مرغدارانو  کشتارگاه های استان رعایت شد که 
در هیچ استانی چنین قیمتی در این مدت حاکم 

نبوده است.
آبی پور افزود: افزایش اخیر قیمت مرغ گرم نیز 
در ســتاد تنظیم بازار اعالم شد و بطور معمول 
با توجه بــه قمیت جدید رفتار تولید و مصرف 
کننده دچار تغییراتی شده و همین مساله موجب 
می شــود که گفته شود، مرغ در بازار نیست که 
این موضوع چندان درست نیست، به این  دلیل 
که گاهی اوقات اطالع رســانی صحیحی انجام 

نمی گیرد.
وی  اظهار داشت: انتشار اخبار صحیح از سوی 

رســانه های جمعی می تواند به  آرامش بازار 
کاالها کمــک کند در غیــر این صورت ممکن  
است نگرانی در ذهن مصرف کننده ایجاد شود.
این مســوول ادامه داد: درحالی گفته می شــد 
گوشت مرغ در بازار نیست که در ۶ اول امسال 
قریب ۱۲ میلیون عدد جوجه ریزی در استان به 

وقوع پیوسته است.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
گفت: بر ایــن پایه جوجه های ۴۵ روزه تبدیل 
شــده به مرغ، بالفاصله به کشتارگاه ارسال می 
شوند و با  این اوصاف نمی توان گفت که مرغ 
نیســت و وقتی اختالف قیمتی و یا ابالغ قیمت 
جدیدی بوجود می آید، همین رفتار بین مصرف 
و تولید کننده می تواننــد  کمبود مقطعی چند 

روزه را به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: همــه روزه به انداره کافی مرغ 

برای کشتار در کشتارگاه های استان وجود دارد 
و در ۶ ماهه دوم نیز جوجه ریزی به میزان کافی 

برای مصرف استان انجام شده است.
آبی پور افزود: مشــکالتی با توجه به سیاست 
جدید دولت مبنی برای عرضه نهاده ها از طریق 
ســامانه بازارگاه وجود داشــته که خود سامانه 
در ابتدا با مشــکالتی مواجــه بوده  که در حال 
رفع نقص بوده و مرغداران اســتان از این بابت 
دچار زحمت و نگرانی از تامین نهاده هستند که 

موضوع در حال پیگیری است.
وی یــادآوری کرد: بــر پایه مصوبــات اخیر، 
جهادکشــاورزی مکلف به تامین مرغ مورد نیاز 
بازار و حل مشکالت ســامانه بازارگاه و تامین 

نهاده مرغداران است.
 به گفتــه وی، هــم اکنون تالش بــرای رفع 
مشــکالت و تامیــن نهــاده های مــورد نیاز 

مرغداری، دامداری های استان، مرغ تخم گذار 
و دیگر مصارف دامی ادامه دارد که در روزهای 
آینده اطالع رسانی الزم از طریق سازمان جهاد 

کشاورزی استان انجام می شود.
ایــن مســوول خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
وجود اخبار خروج مرغ از بازار اســتان توسط 

خودروهای بین شهری موضوع از طریق مراجع 
مربوطه پیگیری می شــود و سازمان صنعت و 
معدن استان نیز بر نحوه توزیع و عرضه این کاال 
نظارت می کند، البته  قصور و کوتاهی در انجام 
وظایف در ارائه خدمت به مردم اســتان از هیچ 
مدیر، مسوول و دستگاه  اجرایی پذیرفته نیست.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی علت عمده 
افزایش تورم و قیمت ها را ناشی از افزایش هزینه ها 

دانست و به بررسی علل آن پرداخت.
به گزارش ایســنا، فرهاد دژپســند در یک برنامه 
تلویزیونــی اظهار کرد: در هفت ماهه اول ســال 
گذشــته ۲۷ هزار میلیارد از منابع تنخواه استفاده 
کردیم اما امســال ۱۲ هزار میلیارد تومان استفاده 
کردیم. روش تامین مالی از طریق مراجعه مستقیم 
به مردم معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۰ 
هزار میلیارد تومان آن از فروش اوراق خزانه بوده 
اســت.  بودجه کشور تاکنون به گونه ای مدیریت 
شده است  که هشدارها و اخطارهایی که پیش از 
این زده می شــد، نتیجه نداد.  همچنین، در هفت 
ماهــه امســال ۳.۸ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 

خارجی جلب شده است.
وی درباره دلیل افزایش تورم، افزود: در دوره های 
مختلف افزایش تورم علل متفاوتی داشــته است. 
علت عمده را باید ناشی از افزایش هزینه دانست. 
۷۰ تــا ۸۵ درصــد واردات مربوط بــه کاالهای 
واســطه ای، مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت 
این قبیل کاالها متاثر از افزایش قیمت ارز افزایش 
می یابد این افزایش در پروســه تولید می نشیند و 
قیمت کاالهای تولید شده را زیاد می کندکه به دلیل 
دالریزه بودن اقتصاد ایران متاثر از آن قیمت کاالها 

نیز افزایش می یابد.  
تاکنون ۴ درصد از صندوق توسعه ملی برداشت 

داشته ایم
وزیر اقتصاد ادامه داد: فاصلــه گرفتن از دالریزه 

بودن اقتصاد ایران منوط به توســعه شرکت های 
دانش بنیان و ایفای نقش محوری آن ها در اقتصاد 
است. یکی از برنامه های ما برای جهش تولید بهبود 
فضای کسب وکار اســت با اقداماتی که در زمینه 
کاهش زمان ثبت شــرکت ها انجام داده ایم اکنون 
فردی را داشــتیم که در عرض ۲۰ دقیقه شرکت 

خود را ثبت کرده است.
دژپسند با اعالم اینکه برداشت از صندوق توسعه 
ملی تاکنون ۴ درصد بوده است، گفت: در شرایط 
کرونا بنگاه ها با کمبود تقاضا مواجه هســتند که 
کمک بانک ها به آن ها برای تامین اثر انبساطی دارد 
و اگر بانک ها کمک نکنند، تولید افت می کند که 
این امر تاثیرات خود را بر میزان نقدینگی خواهد 
گذاشت. در سال گذشته ۲۶۰ هزار میلیارد تومان 

از بــورس تامین مالی کردیم که در شــش ماهه 
اول امسال ۳۲۰ هزار تامین مالی صورت گرفت. 
نقدینگی تا جایی که امکان داشــت کنترل شــد 
درحالیکه گفته هایی مبنی بر ابرتورم مطرح بود، این 

اتفاق رخ نداد.
خصوصی سازی ۶ هزار میلیاردی در سال گذشته

وی افــزود: فروش اوراق خزانه به معنای بدهکار 
کردن دولت های بعدی نیست؛ زیرا درآمد ناشی از 
آن صرف امور زیر بنایی و مواردی چون آموزش 
و پرورش، آموزش عالی، حراســت از مرزها و ... 
می شود که ارتباطی با یک دولت و جناح خاص 
نــدارد. ضمــن اینکه تا کنون نــه تنها حتی یک 
ریال بدون مجوز قانونی، اوراق فروخته نشــده و 
بازپرداخت اوراق خزانه یک روز به تعویق نیفتاده 

است. سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان خصوصی 
انجام دادیم که در شــش ماهه اول ســال کنونی 
معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمدزایی از طریق 

واگذاری دارایی ها داشته ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: شــرایط اقتصــاد ایران به 
گونه ای اســت که توجه به بازار سرمایه اجتناب 
ناپذیر است. تحلیل بازار ســرمایه باید به دور از 
حواشی سیاسی باشد و همه انواع بازارهای سرمایه 
محور باید محیط آرامش بخشی داشته باشند. بازار 
سرمایه فرهنگ مقابله با فرهنگ نفتی است. دولت 
به حمایت و تقویت از بازار ســرمایه همیشه نیاز 
دارد. متغیر غالب و علت تام برای بازار ســرمایه 
نداریم و اعتماد به این بازار دارد کم کم برمی گردد.
دژپسند افزود: اینکه گفته می شود سازمان بورس بر 

وضعیت بازار سرمایه نظارت نمی کند ما بسیاری از 
اخبار را رسانه ای نمی کنیم که بسیاری از مدیران 
عزل شدند و برخی جریمه های ۵۰ تا ۶۰ میلیونی 
پرداخــت کردند. اوراق تبعــی حمایت قاطع از 

سهامدار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان:
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فرنشین دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

۶۵۰تختبیمارستانی
دراشغالبیمارانکروناییاست

7

2

به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
سپاه انصارالمهدی )عج( استان محقق شد؛

اجرای۸۷پروژه
محرومیتزداییدرزنجان

 ماجرای دخل و خرجی که با هر ضرب و زوری نمی خواند!

پیشیگرفتنهزینهها
ازدرآمدها
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ویتــرین

 هشدار جانشین سپاه زنجان 
به احتکارکنندگان

 اطالعات سپاه 
به دنبال شماست
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معاون استاندار زنجان:

دستگاه های اجرایی زنجان 
موظف به توسعه خدمات 

الکترونیک هستند

فرنشین آموزش فنی و حرفه ای 
استان خبر داد:

زنجان، پایلوت طرح ملی 
سنجش مهارت 

و صالحیت حرفه ای

 فرنشین راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان:

243 کیلومتر 
راه روستایی استان زنجان

 آسفالت می شود
بیماران کرونایی برای درمان در منزل، نیازمند کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز هستند
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 رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان 
با تاکید بر لزوم حمایت دولت از توسعه نساجی 
گفت: شناسایی و افزایش روابط تجاری موجب 

رونق صنعت نساجی استان زنجان می شود.
سید سجاد نباتچیان در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به اینکه صنایع نساجی استان زنجان 
صنعت جوانی اســت اظهار کرد: ماشــین  آالت 
صنعتی نســاجی اســتان زنجان برخالف صنایع 
نساجی کشور که فرسوده است نو بوده و می توانند 

ظرفیت باالیی در تولید داشته باشند.
وی با تاکید براینکه توســعه صنعت نســاجی به 
سرمایه کالنی نیاز دارد ابراز کرد: برگشت سرمایه  

به مهارت سرمایه گذار برمی گردد.
رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان با اشاره به 
اینکه در صورت سرمایه گذاری در حوزه نساجی 
گردش سرمایه  نیز یکی از دیگر مشکالتی است 
که صاحبان صنایع نساجی با آن مواجه هستند بیان 
کرد: به دلیل این مشــکالت کمتر سرمایه گذاری 
حاضر می شود در استان زنجان در حوزه نساجی 

سرمایه گذاری داشته باشد.
وی با تاکید براینکه شــوربختانه مسائل سیاسی 
با صنعت گره خورده اســت افزود: این موضوع 
تولیدکنندگان را رنج می دهد اما در این شــرایط 

نیز اگر مشکلی  برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد 
نشــود فعاالن صنایع می توانند با تحریم ها مقابله 

کنند.
نباتچیان در مورد موضوع دعوت از سرمایه گذار 
بنگالدشــی به اســتان زنجان جهت سرمایه گذار 
در حوزه نســاجی ابــراز کرد: اگر هــدف واقعا 

ســرمایه گذاری باشــد باید زمینه را بــرای این 
سرمایه گذاران فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته صادرات 
بسیار خوبی در حوزه نســاجی به ترکیه داشتیم 
خاطر نشان کرد: دولت ترکیه متوجه شد که ایران 
صنعت نساجی ترکیه را به خطر می اندازد و برای 

جلوگیری از این مشکل  برای کاالهای ایرانی 600 
درصد گمرک تعیین کرد.

رییس خانه صنعت و معدن اســتان زنجان با بیان 
اینکه ترکیه با این اقدام صنایع داخلی خود را مورد 
حمایت قرارداد افزود: شــوربختانه دولتمردان ما 
اعالم می کنند که روابط سیاسی اجازه حمایت از 

تولیدکنندگان را نمی دهد.
وی با تاکید براینکه اگر دولت حمایت و پشتیبان 
تولیدکنندگان باشــد برای توسعه سرمایه گذاری 
کشور کمک کرده است افزود: برای توسعه صنعت 
نساجی باید به بازار های خارجی دست یابیم و این 

موضوع نیز به حمایت دولت برمی گردد.
نباتچیان با به اینکه واردات ماشین آالت نساجی 
به کشور بدون هیچ مشکلی انجام می شود افزود: 
دستگاه های نساجی اتوماتیک بوده و به همین دلیل 
خرید ماشــین آالت صنعت نساجی بسیار گران 

بوده و نیاز به سرمایه  زیادی است.
رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان با تاکید 
براینکه برای ســرمایه گذارانی که سرمایه  باالیی 
دارند باید اجازه سرمایه گذاری در این صنعت داده 
شود افزود: اگر سرمایه به اندازه کافی نباشد قطعا 
سرمایه گذار در وســط راه با مشکل مالی مواجه 

می شود.

 رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان:

توسعه صنعت نساجی نیازمند حمایت دولت است  هشدار جانشین سپاه زنجان 
به احتکارکنندگان

 اطالعات سپاه 
به دنبال شماست

 جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی 
)عج( اســتان زنجــان با تأکید بــر اینکه 
اطالعات ســپاه در مبارزه با گران فروشی 
و احتکار با جدیت مبــارزه می کند گفت: 
اطالعات ســپاه به جد به دنبــال محتکران 

است.
سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفت و گو 
با خبرنگار تسنیم در زنجان با تبریک هفته 
مقدس بسیج اظهار داشت: در این روزها و 
شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، مردم با 
مشکالت متعدد اقتصادی مواجه هستند و 
شوربختانه برخی افراد سودجو، واسطه گر 
و محتکر از این فضا به نحو احسن به نفع 
خود استفاده می کنند؛ همینطور تحت فشار 
گذاشتن دیگر اقشار جامعه برایشان اهمیتی 

ندارد.
وی با بیان اینکــه گرانی های امروز جامعه 
علــل و دالیل مختلفی دارد، خاطرنشــان 
کــرد: کوتاهی های بســیاری در این زمینه 
صورت گرفته که سبب افزایش مشکالت 
مردم شــده است. تمام مســووالن استانی 
موظف هستند نسبت به گرانی های جامعه 
حساسیت های الزم را داشته باشند و تمام 
تالش خود را در راستای کاهش مشکالت 

مردمی به کار بگیرند.
جانشــین ســپاه انصارالمهدی)عج( استان 
زنجان در ادامه با هشدار به احتکارکنندگان 
کاالهای اساســی جامعــه گفت: اطالعات 
سپاه به دنبال شماســت و اجازه نخواهیم 
داد شــما عرصه اقتصــادی را برای مردم 
تنگ تر کنید. هر کســی در این شــرایط از 
سختی های مردم سوءاستفاده کند و به این 
ترتیب به  دنبال تأمین منافع خود باشد، قطعًا 
با محکم ترین پاســخ اطالعات سپاه مواجه 

می شود.
وی در ادامه از کشــف انبار احتکار روغن 
موتور در شهرستان ابهر به دست نیروهای 
جان بر کف اطالعات سپاه استان خبر داد 
و گفت: اطالعات ســپاه اســتان با جدیت 
هرچــه تمام با اخالل گران بــازار برخورد 
می کنــد و اجازه جــوالن محتکرین را در 

بازار نخواهد داد.
ســرهنگ طهماســبی در پایان اعالم کرد: 
شهروندان زنجانی هرگونه گزارش احتکار، 
اخالل در بازار و یا مفاســد اقتصادی را با 
شــماره 114 ســتاد خبری اطالعات سپاه 

درمیان بگذارند.

خبـرخبــر

 فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:
243 کیلومتر 

راه روستایی استان زنجان
 آسفالت می شود

فرنشین   
راهداری و حمل 
جــاده ای   و نقل 
اســتان زنجــان 
گفت: با توجه به 
انجام  نامه  تفاهم 
شــده با شرکت 
پاســارگاد، 243 

کیلومتر راه روســتایی استان زنجان در سال 
آینده آسفالت می شود.

عبدالحســین علی اکبــری در گفت و گو با 
خبرنگار  موج رســا، اظهار داشت: سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشــور از 
اوایل آبان ماه تفاهم نامه ای با شرکت پاسارگاد 

در باره تامین قیر اعتباری منعقد کرده است.
وی با بیــان اینکه با انعقاد ایــن تفاهم  نامه 
فرصتی ایجاد شــد تا پیمانکاران به شرکت 
پاساگارد معرفی و به صورت اعتباری از محل 
سازمان قیر دریافت کنند، افزود: مجوزی از 
طریق معاونت راه های روستایی و فرعی برای 
روکش 243 کیلوکتر راه روســتایی در قالب 

طرح ابرار اخذ شده است.
این مسوول یادآور شد: برای روکش راه های 
روســتایی اســتان زنجان مناقصه برگزار و 
پیمانکاران مشخص می شوند تا راه های دارای 

اولویت روکش شود.
فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجان با اشــاره به اجرای طــرح ابرار برای 
آسفالت راه های روستایی، بیان داشت:برخی 
از راه های روســتایی اســتان زنجان از نبود 
روکش مناسب و آسفالت رنج می برند که این 
امــر در افزایش تصادفات نیز نقش عمده ای 

دارد.
علی اکبری خاطرنشان کرد: آسفالت راه های 
روستایی از مطالبات مردمی است که اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نسبت 
به بهســازی و ایمن ســازی این راه ها اقدام 

می کند.
وی با اشــاره به اینکه همه راه های روستایی 
دارای بــاالی 50 خانــوار در اســتان از راه 
مناسب برخوردار هستند، افزود: طرح جابر 
برای راه های روستایی زیر 50 خانوار اجرایی 

می شود.
این مسوول یادآور شــد: هم اکنون بیش از 
3 هزار و 600 کیلومتر راه روســتایی استان 
آسفالته اســت و با اجرای طرح جدید 243 

کیلومتر دیگر نیز آسفالت می شود.

 سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجــان گفــت: خیریــن، نیکــوکاران و مردم 
نوع دوســت این اســتان برای بیماران کرونایی، 

»نفس« هدیه کنند.
به گزارش زنگان امروز، علی طاهری صبح دیروز 
)2 آذرمــاه( در جمع خبرنگاران بــا بیان اینکه 
کمپین دست یار از ســوی جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران با هدف تامین دستگاه 
اکسیژن ساز و کپسول اکسیژن برای بیماران متاثر 
از کرونا از طریق مشــارکت مردم نوع دوســت 
تشکیل شده است، اظهار کرد: هم اکنون بیماران 
کرونایی برای درمان در منزل، نیازمند کپســول 

اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز هستند.

وی با بیان اینکه بر همین اساس مردم نوع دوست 
و خیر استان برای خرید این اقالم و دادن امانت 
بــه بیماران متاثر از کرونا که دوران نقاهت را در 
منزل می گذرانند، می توانند با روش های مختلف 
در این امر مشــارکت کنند، ادامــه داد: خیرین، 
نیکــوکاران و مردم نوع دوســت اســتان زنجان 
می توانند با اســتفاده از کد دســتوری 24112# 
و با واریز کمک های خود به شــماره حســاب 
نیات خــاص 4۹۷۸636۹۸2 و شــماره کارت 
610433۷42۸4۷4660 به نام نیات خاص اقدام 

به اهدای نفس به بیماران کرونایی کنند.
طاهری با تاکید بر اینکه مردم نوع دوست استان 
زنجان تاکنون 22 دســتگاه کپســول اکسیژن با 

مانومتــر به هالل احمر هدیه کرده اند، اظهار کرد: 
وجود اکســیژن برای بیماران کرونایی مسئله ای 
حیاتی است و با توجه به اینکه مشکالت تنفسی 
یکی از عوارضی است که برخی بیماران کرونایی 
با آن درگیر هستند، به همین منظور این دستگاه ها 
به صورت امانت در اختیار این شهروندان بیمار 

قرار می گیرد.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
یادآور شــد: بانــک امانات تجهیزات پزشــکی 
هالل احمر با هدف کمک به تسکین آالم بشری 
و تحقق شــعار توان توانمنــدان در خدمت نیاز 
نیازمندان، حمایت از بیماران نیازمند و کمک به 
تامین این تجهیزات پزشکی در استان راه اندازی 

شده است.
طاهــری با بیان اینکه این حرکت خیرخواهانه با 
هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی و همدلی انجام 
می شود، افزود: این مهم فرصت مناسبی است تا 
خیرین با همدلی و همراهی خود همانند گذشته، 
با اهدای کمک های خیریه ای خود، بخشی از آالم 

بیماران نیازمند را برطرف کنند.
وی از خیرین، نیکوکاران و همه اقشــار مختلف 
و نوع دوست استان زنجان خواست با مشارکت 
خود برای مســاعدت در هدیه نفس ایفای نقش 
داشته و جمعیت هالل احمر استان را در رساندن 
کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز به بیماران 

کرونایی یاری دهند.

سرپرست جمعیت هالل احمر زنجان از خیرین و نیکوکاران برای بیماران کرونایی،استمداد کرد

اهدای نفس
 بیماران کرونایی برای درمان در منزل، نیازمند کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز هستند

 معاون توســعه و مدیریت منابع استاندار 
زنجان گفت: در محدودیت های کرونایی، خدمات 
مورد نیاز به هیچ عنوان نباید دچار وقفه شــود و 
دستگاه های اجرایی موظفند زیرساخت های ارائه 
خدمات الکترونیکی را توسعه دهند که در کمیته 
توســعه دولت الکترونیکی برای پیشبرد این مهم 

اعالم آمادگی کرده ایم.
ســمانه شــاددل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
یادآوری کرد: طبق بخشنامه ارائه خدمت در ادارات 
شهرهای قرمز کرونا، با یک سوم کارکنان امکانپذیر 
اســت که ضوابط این موضوع نیز در شــهرهای 

نارنجی و زرد نیز اعالم شده است.
وی اظهار داشتند: بر این پایه اولویت دورکاری در 
ادارات نیز طبق تصمیمات ســتاد استانی مدیریت 
پیشگیری از بیماری کرونا، شامل پرسنل باالی 60 
ســال، افراد دارای بیماری زمینه ای و پرسنلی که 
همسران آنها در خط مقدم بیماری کرونا مشغول 

فعالیت هستند را شامل می شود.
 به گفته این مســوول، شــرایط کاری و انتخاب 

پرسنل برای دورکاری باید به نحوی باشد که منتج 
به ایجاد فاصله اجتماعی در ادارات شود و مدیران 
این موضوع را مدنظر داشته باشند که رفت و آمد 

پرسنل در این مدت باید به حداقل ممکن برسد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان ادامه 
داد: با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی ها و 

سرما، دستگاه هایی که در این زمینه مسوولیت های 
خــاص دارند باید تبیین برنامه هــای دورکاری و 
محدودیتی ها  برای پرســنل، به نحوی باشد که 
خدمات ضروری مردم، به هیچ عنوان دچار نقصان 

و وقفه نشود.
شــاددل افــزود: بانک هــا نیز در مــدت اعمال 

محدودیت ها فعالیت می کنند و مراجعه کنندگان 
می توانند خدمات ضروری بانکی خود را دریافت 
کنند که در واقع یکسری خدمات، پشتیبانی هستند 

که باید ارائه شوند.
وی خاطرنشان کرد: بر پایه تصمیمات ستاد استانی 
مدیریت و پیشــگیری از کرونا، شعب بانکی که 
داخل بازارها و فضاهای سرپوشــیده هســتند، به 
جهت اینکه بازارها و پاســاژهای سرپوشیده جزو 
مشاغل دسته سه قرار می گیرند، تعطیل می باشند 
و صرفــا کارکنان برای کار اداری داخلی می توانند 
در بانک حضور داشــته باشــند، اما ارائه خدمات 

نخواهند داشت.
این مســوول خاطرنشــان کرد: بحث تعطیلی در 
ادارات مطرح نیست بلکه بحث محدودیت حضور 
پرسنل است و در این راستا، طبق بخشنامه اعالم 
شده، از طرف ســازمان امور اداری و استخدامی 
کشــور به دســتگاه های اجرایی، 20 دسته تقسیم 
بندی صورت گرفته اســت که دســته اول بر پایه 

رنگ شهرها تعیین تکلیف شده اند.

معاون استاندار زنجان:

دستگاه های اجرایی زنجان موظف به توسعه خدمات الکترونیک هستند

 مسوول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 
انصارالمهدی )عج( زنجان، از اجرای ۸۷ پروژه 
محرومیت زدایی در هفت ماهه امسال در استان 

خبر داد.
فرشــاد پیری ظهر دیــروز )2 آذرماه( در جمع 
خبرنگاران، با تبریک هفته بســیج، با بیان اینکه 
قــرارگاه ســپاه انصارالمهدی )عج( اســتان در 
پنج محــور فرهنگــی و اجتماعی، ســالمت، 
اشتغال و معیشــت، تعلیم و تربیت و عمران و 
زیرساخت فعالیت می کند، اظهار کرد: فعالیت ها 
و خدمات رســانی ها در پنــج محور و در ســه 
دهستان قره پشــتلو زنجان، شیوانات خدابنده و 
اوریاد ماه نشان انجام می شود که این سه دهستان 

در مجموع ۸۹ روســتای استان زنجان را شامل 
می شود.

وی تصریح کرد: اجرای پروژه آب کشــاورزی 
ورمزیار علیا و سفلی، خط انتقال و شبکه توزیع 
روســتاهای آق کند، اســالم آباد و کرد، اجرای 
محوطه خانه های عالم روســتاهای قبله بالغی، 
بهرام بیک، حاجسیران، اولیبیک، حفر چاه برون، 
شــبکه توزیع قره ولــی و ...، از جمله اقدامات 
انجام شده توسط کارگروه عمرانی و زیرساخت 

قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان است.
پیری با اشاره به  فعالیت های انجام شده توسط 
کارگروه اشــتغال و معیشــت که کشت الگوی 
برداشــت مکانیزه عدس در یــک هکتار، ارائه 

خدمات دامپزشــکی به 266 واحــد دامداری، 
بهسازی ۸5 جایگاه دام در سه دهستان هدف و 
نوسازی 12 جایگاه دام، از جمله این فعالیت ها 
است، ادامه داد: برگزاری جلسات و کارگاه های 
توانمندسازی ســفیران سالمت، راه اندازی خانه 
سالمت مرکز مشاوره ســبک زندگی اسالمی، 
ترمیــم و راه انــدازی دوباره تنــور خانگی در 
روســتاها، راه اندازی یک واحد تولید نهال، عقد 
قرارداد زمین برای تولیــد گیاهان دارویی و نیز 
راه اندازی یک واحد فرآوری محصوالت ســالم 
غذایی، از فعالیت های صورت گرفته در کارگروه 

سالمت است.
مســوول قــرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه 

انصارالمهــدی )عــج( زنجــان، در ادامــه به 
برنامه های این قرارگاه در هفته بســیج اشــاره 
کرد و گفــت: برگزاری مســابقات کتابخوانی، 
آغاز توزیع کنســانتره در روستاهای هدف بین 
اعضای شبکه دامداران، اجرای طرح انگل تراپی 
و تزریق داروهای جلوگیری از ســقط دام های 
سبک، کشــت الگویی گندم رقم خراسان برای 
ترویج کشــت در خدابنده، فرش بافی با اتصال 
نهاد واســط و با هدف افزایش درآمد، برخی از 

برنامه های این هفته به شمار می رود.
وی خاطرنشــان کرد: همه ظرفیت های ســپاه 
و بسیج زنجان در راســتای محرومیت زدایی از 
استان به کار گرفته شده است و قرارگاه پیشرفت 

و آبادانــی و گروه های جهادی که متشــکل از 
جوانان بســیجی و انقالبی هستند، با حضور در 

مناطق محروم استان مسئله مهم محرومیت زدایی 
را دنبال می کنند.

به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه انصارالمهدی )عج( استان محقق شد؛

اجرای ۸۷ پروژه محرومیت زدایی در زنجان
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فرنشین دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

۶۵۰ تخت بیمارستانی در اشغال بیماران کرونایی است
 فرنشــین دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان، گفت: ۶۵۰ تخت از بیمارستانهای استان 
زنجان به بیماران کرونایــی کرونایی اختصاص 

یافته است.
به گزارش زنــگان امروز، پرویــز قزلباش ظهر 
دیروز درنشســت خبری با خبرنــگاران که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه 
اســتان زنجان دو هزار تخت بیمارستانی داشت، 
گفت: در هفته گذشته هم ۲۰۰ تخت بیمارستانی 

اضافه شد.
وی اظهار کــرد: هم اکنــون از دو هزار و ۲۰۰ 
تخت بیمارســتانی حدود ۶۵۰ تخت در اشغال 

بیماران کرونایی است.
فرنشــین دانشگاه علوم پزشــکی استان زنجان، 
برلزوم تداوم محدودیت های کرونایی در استان 

تاکید کرد و گفت: در هفته گذشته با محدودیتی 
که برای اصناف استان انجام شد بستری ها کرونا 

کاهش خوبی داشت.
قزلباش افزود: محدودیت هــای کرونایی اعمال 
قطعــاً در روند کاهش مبتالیان و بســتری های 
کرونایی اســتان تاثیرگــذار خواهد بود و اعمال 
رعایت  گرفتــن  ســبب جــدی  محدودیت ها 

پروتکل های بهداشتی توسط مردم می شود.
فرنشین دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان با 
بیان اینکه اســتان زنجان در بــاره بیماری کرونا 
در پیک بیماری اســت، تاکید کرد: روند بیماری 
دراستان با نوساناتی سیر پایداری را طی می کند.

قزلبــاش افــزود: در چنــد روز گذشــته روند 
بســتری های کرونا دراســتان کاهــش یافته و 
امیدواریم در بــازه زمانــی محدودیت های دو 

هفته ای، بیماران کرونایی کاهش خوبی داشــته 
باشد.

فرنشــین دانشگاه علوم پزشــکی استان زنجان، 
تصریح کرد: روزانه هزار و ۲۰۰ تست کرونایی 
دراســتان زنجان انجام می شــود و بــه زودی 
کیت های آزمایشگاهی هم دراستان انجام خواهد 

شد.
قزلباش با بیان اینکه تســت های سریع کرونا در 
حــدود ۲۰ الی ۲۵ دقیقه آمــاده و از بزاق دهان 
گرفته می شــود و نگرانی موجــود از ابتال دیگر 
افراد را کاهش می دهد، افزود: با توجه به واردات 
تکنولوژی مورد نیاز تست های سریع کرونا، این 
تست ها در داخل کشــور تولید می شود و طبق 
قول های داده شــده تا اواســط هفتــه جاری به 
دانشگاه علوم پزشکی استان تحویل داده خواهد 

شد. وی ادامه داد: اکنون هر سرماخوردگی کرونا 
است، مگر اینکه خالف آن ثابت شود و بیماران 
کرونایی باید باور داشته باشند که به کرونا مبتال 
شده اند و پس از تست دادن اقدام به قرنطینه خود 

کنند تا دیگر افراد آلوده نشوند.
قزلباش آمار ارائه شده در باره بیماران کرونایی را 
واقعی اعالم کرد و افزود: آمار فوتی های کرونایی 

استان کاماًل درست است و قابل کتمان نیست.
وی با بیان اینکه قرار گرفتن داروهای گیاهی در 
روند درمان بیماری کرونا و تاثیر این نوع داروها، 
گفت: داروهای گیاهی زمانــی می تواند موثر و 
وارد چرخه درمان شــود که در یک چارچوب 
علمی با تایید جامعه علمی و دانشــگاهی میزان 
اثرگذاری آن ثابت شــود و ســپس مردم از آن 

استفاده کنند.

 رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای ماه نشان، از آمادگی راهدارخانه های این 

شهرستان برای طرح زمستانی خبر داد.
بهمن دویرانی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
برنامه های اداره راهداری این شهرستان برای طرح 
زمستانه، اظهار کرد: راهدارخانه های دندی، پری، 
لولک آباد و مرکزی ماه نشان برای خدمات دهی در 

روزهای برفی سال آماده هستند.
وی با اشــاره بــه آمادگــی راهدارخانه های این 
شهرســتان، تصریح کرد: تعمیرات و آماده سازی 
ماشین آالت برف روبی، خرید، حمل و انبار کردن 
نمک و ماســه و تجهیــز راهدارخانه ها در چهار 
حوزه شهرســتان، از جمله اقدامات انجام شــده 

توسط اداره راهداری ماه نشان است.
دویرانی با بیان اینکه شهرستان ماه نشان حدود 
۹۰۰ کیلومتر راه مواصالتی دارد که بیشــتر این 

محورها کوهســتانی و برف گیر هستند، عنوان 
تقویت ماشــین آالت راهداری و  بــرای  کرد: 
تســریع در خدمت رســانی به مردم منطقه، بر 
حســب نیاز در طرح زمستانی تعدادی دستگاه 
ماشــین آالت سنگین و نیمه ســنگین نیز اجاره 

خواهد شد.
این مســوول در ادامه افــزود: راهدارخانه های 
ماه نشان در حدود ۲۵ دستگاه سنگین و نیمه سنگین 
و ســبک )اداره و اجاره( و حدود هشــت اکیپ 
جهت عملیات برف روبی، نمک پاشــی، تیغ زنی 
و غیره برای بازگشــایی راه هــای مواصالتی با 
دستگاه های ماشین آالت سبک و سنگین از قبیل 
کمپرسی، گریدر، بلدوزر، برف خور و غیره، آماده 

انجام عملیات راهداری زمستانی است.
رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقل جاه ای 
ماه نشان، با اشاره به شــیوع بیماری کرونا، ادامه 

داد: با توجه به اینکه در هر راهدارخانه نیروهای 
راهداری باید همیشــه در حــال آماده باش کامل 
بوده و در محل راهدارخانه حضور داشته باشند.

وی ادامــه داد: از آنجایــی  که تجمــع، یکی از 
علل شــیوع کرونا اســت، اگر یکی از رانندگان 
ماشــین آالت برف روبی دچار این بیماری شوند، 
پیدا کردن یک راننده ماهر و آشــنا به راهداری 
زمستانی برای جایگزین، راهدارخانه را با مشکل 

روبه رو خواهد کرد.
این مســوول خاطرنشان کرد: از این  رو در  صدد 
هســتیم با تدابیر خاص در صــورت مواجهه با 
چنین شرایطی، این مشکل را رفع کنیم. همچنین 
از ادارات و ارگان ها و دستگاه هایی که رانندگان 
ســنگین و نیمه سنیگن دارند، تقاضا داریم که در 
صورت نیاز بــا اداره راهــداری و حمل و نقل 

جاده ای همکاری الزم را داشته باشند.

 فرنشــین آموزش فنی و حرفه ای استان 
زنجان، از انتخاب این اســتان به عنوان پایلوت 
طرح ملی سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای 

خبر داد.
محمدرضا انصاری در نشســت کمیته مهارت 
شهرستان خرم دره، اظهار کرد: با توجه به رسالت 
و اهداف ســازمان در پیشــبرد مهارت آموزی 
و توانمندسازی اقشــار جامعه، جلسات کمیته 
مهارت آمــوزی با محوریت توســعه و ترویج 
مهارت آمــوزی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 
دستگاه های فعال در سطح استان برگزار می شود.

وی با بیــان اینکــه در بحــث مهارت آموزی 
مســائلی مانند نیازسنجی واقعی و اولویت بندی 
نیازهای آموزشی اشــتغال زا، فعال کردن مراکز 
جوار دانشگاهی، اســتفاده از ظرفیت آموزشی 
همه دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی آموزشی 
منســجم باید مورد توجه قرار گیــرد، ادامه داد: 
تدوین آیین نامــه اجرایی کمیته مهارت با توجه 
به نیاز بازار کار، اطالع رســانی مناسب به عموم 
مــردم در مورد مهارت آموزی و ارتقای ســطح 
توانایــی، برنامه ریزی برای اســتفاده از اوقات 
فراغت دانشــجویان و دانش آموزان و گسترش 
فرهنگ مهارت آموزی در ایــن اوقات، انعقاد و 
ارائه آموزش های مهارتی با استفاده از زمینه ها و 
طرح های مختلف مانند آموزش دولتی، خصوصی 
و مهارت آموزی، از دیگر موضوعات مورد توجه 

این حوزه است.
این مســوول با بیان این که استان زنجان به عنوان 

مجری طرح پایلوت سنجش صالحیت حرفه ای 
ملی برای تحقق اهداف برنامه های تدوین شــده 
برابر با اســناد باالدستی انتخاب شده است، ادامه 
داد: از جمله اهداف این برنامه ها می توان به قانون 
الزام فراگیری آموزش فنی و حرفه ای برای اشتغال 
به کار در واحدهای خدماتی، صنفی، در باره لزوم 
داشــتن گواهی نامه صالحیت حرفه ای شاغالن 
بنگاه های اقتصادی در بخش های مختلف صنعت، 
خدمات، کشاورزی و ارتقای مهارت نیروی کار 

اشاره کرد.
انصاری با اشــاره به وجــود واحدهای تولیدی 
خوب در ســطح شهرســتان خرم دره، ادامه داد: 
همکاری مدیران صنایع و شــرکت های تولیدی 

الزمه تحقق اهداف تعیین شده است.
در ادامه این نشســت نیز فرماندار شهرســتان 
خرم دره با بیــان اینکه دولت زیرســاخت های 
الزم اشتغال زایی را در کشور فراهم کرده است، 
اظهار کرد: معضل بیکاری یکی از مشکالت اکثر 
کشورها است و در بسیاری از جوامع اروپایی نیز 

این مشکل وجود دارد.
حجت محمدی با اشــاره به این که باید فضای 
کار برای جوانان مناســب و مهیا باشد، تصریح 
کرد: پول در حوزه جوانان تنها حالل مشکالت 
نیســت، بلکه جوانان باید به این باور برسند کار 
فقط پشت میزنشینی نیست، بلکه در برهه کنونی 
مهارت اندوزی و خالقیت در کســب درآمد نیز 

مهم است.
فرماندار شهرستان خرم دره با اشاره به ضرورت 

پرداختن به مهارت آموزی، یادآور شد: بسیاری از 
جوانان پس از فارغ التحصیل شدن بیکار هستند 
که دلیل عمده این امر نیز نداشتن مهارت است که 
فراگیری آموزش های الزم در این حوزه می تواند 

گره کور مشکالت جوانان را باز کند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از جوانان ما گرایش 
به پشت میزنشینی دارند، اظهار کرد: بسیاری از 
جوانان ما به ویژه قشر تحصیل کرده کارهای یدی 
را آموزش ندیده اند و بیشتر به دنبال شغل اداری 
و پشت میزنشینی هستند که این امر از آفت های 

حوزه اشتغال است.
محمدی خاطرنشان کرد: همه ما باید به سهم خود 
برای ساختن آینده کشور تالش کنیم که در این 

بین جوانان نقش بسیار تاثیرگذاری دارند.

 رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
اداره  کل حفاظت محیط زیســت استان زنجان 
گفت: کار سرشــماری جمعیت آهوان دشــت 

سهرین و منطقه فیله  خاصه زنجان ناتمام ماند.
پرویز رســتمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: سرشماری آهوان از ۲۵ آبان ماه جاری به 
مدت ۲ روز و با حضور ۲۰ نفر از کارشناسان و 
محیط بانان این اداره کل در دشت سهرین )بخشی 
از منطقه حفاظت شده سرخ آباد( و منطقه شکار 
ممنوع فیله خاصه، آغاز شد اما حرکت آهوان در 
دشت سهرین زنجان مانع از سرشماری دقیق و 

کامل شد.  
وی با بیان اینکه کار سرشــماری آهوان زنجان 
به زمان دیگری موکول شــد، اظهار داشت: در 
سرشــماری اولیه چندین قالده گرگ، روباه و 
برخی گونه های جانوری نیز مشــاهده و مورد 

سرشماری قرار گرفتند.
به گزارش ایرنا، دشــت ســهرین جزو منطقه 
حفاظت شــده سرخ آباد و تنها زیستگاه آهو در 
شمالغرب کشور است و زیستگاه بکر و مناسبی 
برای این گونه جانوری زیبا و شاخص محسوب 
می شود که پارسال )۹۸( یک هزار و ۴۰۰ راس 
آهو در این مناطق سرشماری و انواع پستانداران 
ازجملــه ۱۰ قالده گرگ و ۲۰ قــالده روباه نیز 

مشاهده شدند.  
در این زیستگاه بکر جانورانی چون آهو، پلنگ، 
گراز، خرس قهوه ای، ســمور سنگی، سنجاب 
زمینــی، رودک، کبــک دری، هوبــره، عقاب، 

شاهین، دال، غاز خاکســتری، خوتکا، لک لک 
سفید، باکالن، افعی البرزی، افعی شاخدار ایرانی، 
افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، سیم، اسبله و 

غیره، زیست می کنند.
منطقه شــکار ممنوع فیله خاصه نیز از سال ۸۶ 
جزو مناطق شکار ممنوع استان زنجان اعالم شد 
و وســعت آن ۱۱۰ هزار و ۵۳۲ هکتار است و 
گونه های جانوری ازجمله آهوی ایرانی، گراز، 
پرندگانــی چون کبک، باقرقــره، انواع پرندگان 
شــکاری، آبزی و کنار آبزیی مهاجر زمستانی و 

انواع خزندگان در این منطقه وجود دارد.
بر پایه سرشماری ســال ۹۲ قریب یک هزار و 

۵۰۰ راس آهو در دشت سهرین و منطقه شکار 
ممنوع فیله خاصه زیست می کردند که در سال 
۹۳ با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شد، در سال ۹۴ 
با کاهش ۱۰ درصدی به یک هزار و ۲۴۶ راس 
رسید و سال ۹۵ نیز یک هزارو ۸۲ راس در این 

مناطق سرشماری شد.
در ســال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نیز به ترتیب تعداد 
یک هــزارو ۱۰۵ راس، یک هزارو ۲۷۷ راس و 
یک هزارو ۴۰۰ راس آهو از ســوی محیط بانان 
و کارشناســان اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان زنجــان در ایــن ۲ منطقه مشــاهده و 

سرشماری شدند.

فرنشین آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد:

زنجان، پایلوت طرح ملی سنجش مهارت 
و صالحیت حرفه ای

شمارش آهوان زنجان، ناتمام ماند

آمادگی راهدارخانه های ماه نشان برای طرح زمستانی امسال

شهردار ابهر گفت: زباله ها می توانند محلی برای 
شیوع کرونا باشد.

محمدرضا ذوالقدری ها ظهر دیروز )۲ آذرماه( 
در نشست ســتاد مقابله با کرونا ابهر، با اشاره 
به اجرای طرح محدودیت های کرونایی از اول 
ماه جاری در شــهرهای بزرگ کشــور، عنوان 
کرد: شــهرداری به عنوان یک دستگاه موثر و 
پرمخاطب، خدمات ویژه ای به شهروندان ارائه 
می دهد که همین موضوع باعث شده است تا از 

اهمیت خاصی برخوردار باشد.
وی با اشــاره به اینکه شهرداری ها کمتر شامل 
محدودیت ها شــده و فعالیت شان تعطیل بردار 
نیســت، گفت: فعالیت های این نهاد زنجیروار 
به هــم مربوط بوده و نیازمند آن اســت که با 
برنامه ریزی درســت، مانع بر جای ماندن کار 

مردم در این نهاد شویم.
این مسوول با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت 
در شــهرداری باعث خواهد شد که تراکم کار 
افزایش یابد و پروتکل های بهداشــتی رعایت 
نشــود، ادامه داد: باید به نحــوی فعالیت کرد 
که کار مردم را انجام دهیم و انجام فرآیندهای 
اضافی کاهش یابد و تا جایی که ممکن اســت 
فعالیت ها به صورت آنالین و تلفنی برای مردم 

انجام شود.
شــهردار ابهر، همچنین ا اشــاره به آغاز فصل 
بارش ها در شهرســتان، اظهار کرد: نیروها باید 
مدیریت شده و برنامه ریزی الزم برای فعالیت 
آن ها در نظر گرفته شــود. همچنین شهرداری 
باید از همه توان خود برای مدیریت شــرایط 

استفاده کند تا با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: رفع مشــکل پراکندگــی زباله ها و 
پاکســازی جوی آب ها باید مــورد توجه قرار 
گیرد؛ چرا که خود زباله ها می تواند محلی برای 

توسعه ویروس کرونا باشد.
ذوالقدری ها با تاکید بر این که زباله و پســماند 
یکــی از عوامل و مرکز انتقــال ویروس کرونا 
اســت، گفت: شــهروندان باید پســماندهای 
معمولی روزانه خود و بیماران کرونایی بستری 
شــده در خانه را به طور کامــل ضدعفونی و 

بسته بندی کنند.
شــهردار ابهر با اشــاره به دفن پســماندهای 
کرونایی در جایگاه زباله این شــهر، اظهار کرد: 
این زباله ها در بیمارستان، بی خطرسازی شده و 

سپس به جایگاه زباله منتقل می شود.
این مســوول ادامه داد: پسماندهای بیمارستانی 

پس از انتقال بــه جایگاه زباله به صورت ویژه 
دفن بهداشــتی شده که پسماندهای کرونایی از 

این قاعده مستثنی نیست.
وی تصریــح کرد: از شــهروندان تقاضا داریم 
ماسک ها و دستکش های یکبار مصرف را درون 
نایلون سربسته گذاشــته و از رها کردن آن در 

کوچه و خیابان بپرهیزند.
ذوالقدری ها همچنین بر تعطیل شدن آرامستان 
شهر تاکید کرد و گفت: برگزاری هرگونه آیین 
در آرامســتان ها ممنوع بوده و از شــهروندان 
تقاضا داریم با مدیریت آرامســتان ها همکاری 
کــرده و از هر گونه تجمع و ازدحام خودداری 

کنند.
شهردار ابهر با اشاره به اینکه از اول آذرماه بعد 
از ســاعت ۲۱ آمد و شد خودروهای شخصی 

در شهرها ممنوع خواهد بود، خاطرنشان کرد: 
باید تمهیداتی اندیشــیده شود تا افرادی که به 

ضرورت در شهر آمد و شــد دارند، بتوانند از 
خدمات تاکسیرانی استفاده کنند.

شهردار ابهر هشدار داد؛

کمین کرونا در میان زباله ها

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت دفترچه ای سه دانگ مشــاع از شش دانگ مغازه پالک 212 اصلی بخش دو زنجان برایر سند انتقال قطعی 35547 مورخه 38/1/28 دفتر 
یک به نام آقای حاجی بابا احرامی صادره از زنجان به شماره شناسنامه 1900 به نشانی زنجان، راسته بازار باال، پالک 22 صادر گردیده سپس برابر گواهی 
حضر وراثت شماره 1063/64 مورخه 1364/9/12 شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی زنجان نامبرده فوت نموده است که وراث نامبرده 1. ماه منیر احرامی 
2- پروین احرامی 3- خلیل احرامی )که نامبرده نیز برابر گواهی حضر وراثت شماره 637/83 مورخه 83/5/1 شعبه دوم حقوقی زنجان فوت نموده( سپس 
وراث نامبردگان با درخواست وارده شماره 99/12421 مورخه 99/7/7 مدعی گردیده اند که سند اولیه متوی در ید خانم ماه منیر احرامی احدی از وراث 
می باشد تقاضای اعمال تبصره 3 ماده 120 نموده اند که با ارسال اخطار به خانم ماه منیر احرامی و سپری شدن مدت اخطار نامبرده از ارایه سند و نحوه 
اطالع یا بی اطالعی از ســند به این اداره درخواســتی نداده که برابر مقررات و تقاضای صدور سند مالکیت سایر وراث مراتب به استناد ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( زنجان

سرپرست حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان 
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سفر هب خیر گل من! هک می روی با باد
ز دیده می روی، اّما نمی روی از یاد

م باغ و چمن؟ م دشت و دمن؟ یا کدا کدا
کجاست مقصدت ای گل؟ کجاست مقصد باد؟

مباد بیم خزانت، هک ره کجا گذری
زهار باغ هب شکراهن ی تو خواهد زاد

خزان عمر مرا داشت رد نظر، دستی
هک رب جبین تو نقش گل و شکوهف نهاد

تمام خلوت خود را، اگر نباشی تو
هب یاد ُسرخ رتین لحظه ی تو خواهم داد

تو هم هب یاد من او را ببوس، اگر ُگذرت
هب مرغ خسته ی تنها نشسته ای افتاد

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی
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دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو
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یاداهی ماندگار

چنگیز جلیلوند به روایت چنگیز جلیلوند

از »طوقی« تا لذت »ریچارد برتون« بودن

 چنگیز جلیلوند می گفت: »من در آن زمان 
همیشه از صحبت کردن به جای »ریچارد برتون« 
لــذت می بردم، نمونه کامل کارم با برتون در فیلم 
»چه کســی از ویرجینیاوولف می ترسد؟« )مایک 
نیکولز( بود.« این هنرمند سرشناس عرصه دوبله، 
همچنیــن از »طوقی« علی حاتمی به عنوان »یکی 
از قشنگ ترین کارهایش که در سینما دوبله کرده، 

یاد می کرد.
چنگیز جلیوند” یکی از صداهای جاودانه در هنر 
- صنعت دوبالژ ایران و از پیشکسوتان این عرصه 
اســت که به جای بازیگران مطرح بســیاری در 
سینمای ایران و جهان صحبت کرده بود و امروز ۲ 

آذر ماه بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
ایســنا در ســال ۸۲ تقریبا ۱۸ ســال قبل، با او 
گفتگویی انجام داده اســت که به بهانه درگذشت 

این هنرمند، در ادامه بازنشر می شود.
جلیلوند در این گفتگو که توســط مسعود نجفی 
)خبرنگار( انجام شده اســت از وضعیت دوبله، 

زندگی و خاطرات خود سخن گفته بود.
او به ایسنا می گفت: آن زمان وقتی فیلمی را دوبله  
می کردیم یک ارتباطی بین من و کارگردان بود و 
اصال هنرپیشه  نمی آمد، ببیند که ما چکار می کنیم 
و اصال وقت اینکه بیایند سردوبالژ را، نداشتند و 
شاید هم فکر می کردند بیایند برایشان اُفت دارد! 
چراکه نمی توانند به جای خودشان صحبت کنند 
ولی مرحوم فردین معموال در فیلم هایی که خودش 

کارگردان بود، می آمد و یک نگاهی می کرد.
»طوقی« از قشنگ ترین کارهایی بود که دوبله 

کردم     
جلیلوند از فیلم »طوقــی« علی حاتمی به عنوان 
»یکی از قشنگ ترین کارهایش که در سینما دوبله 
کرده اســت، یاد می کرد« و یادآور می شد: فیلم 
»طوقی« ســاخته علی حاتمی بود کــه به جای 
وثوقی و ملک مطیعی صحبت می کردم و هر دو، 
صداهایی کامال متفاوت داشتند. وقتی چیزی را به 
جای وثوقی  گفتم حالتی بین »براندو« و »نیومن« 
داشــتیم که کامال روی صورت او می نشســت. 
تقریبــا ۷۰ درصد فیلم های وثوقی را من صحبت 
کردم و بقیه را هم افرادی مثل منوچهر اسماعیلی 
و منوچهــر زمانی دوبله کردنــد. وثوقی فقط در 
»گوزنها« و »تنگســیر« بود کــه به جای خودش 

حرف زد.
 بهــروز وثوقی،مرحوم محمد علی فردین و ناصر 
ملک مطیعی ســه تیپ مختلف بودند که هر سه را 
دوســت داشتیم، ولی جای فردین خیلی راحت و 
حساس بودم و همیشه سعی می کردم کار او متفاوت 
باشد. در آمریکا وقتی خبر فوتش را شنیدم، گریه ام 
گرفت. اما در حالیکه تمام تلویزیون های ایرانی در 
اروپــا و آمریکا من را دعوت کردند تا درباره ی او 
صحبت کنم من جواب رد دادم و گفتم اگر فردین 

ُمرده من هم ُمرده ام.
جلیلوند در بخش دیگــری از این گفتگو که در 
مقطعی انجام شده بود که تازه از خارج از کشور 
آمده بود، گفته بود: »ســفر سنگ« ساخته مسعود 
کیمیائی آخرین فیلمی بــود که تقریبا همزمان با 
انقالب اســالمی، مدیر دوبالژ بــودم و به جای 

سعید راد صحبت می کردم. »غازهای وحشی« و 
»شعله« هم آخرین فیلم های خارجی بودند. یک 
فیلم هم از سیلوستر استالونه بود که حتی آنونسش 
را گرفتیم اما فرصت نشد آنرا دوبله کنیم و ایران 

را ترک کردم.
وی علت ترک ایــران را تحصیل فرزندانش می 
دانســت و می گفت: بچه هایم بیش از انقالب در 
انگلســتان درس می خواندند و باید برایشان پول 
می فرستادم که مشــکل بود. سرانجام با مادرشان 
صحبت کردم و دیدیم خودمان هم باید باالسرشان 
باشیم و اگر برگردیم به تحصیلشان لطمه می خورد. 
همگی به آمریکا رفتیم و در آنجا مقیم شــدیم تا 
بچه ها به سرانجامی برسند که خوشبختانه االن هر 
سه فرزندم به وضعیت خیلی خوبی رسیده اند. در 
این ۲۴ ســالی هم که در خارج از کشــور بودم، 

حرفه ای داشتم که اصال ارتباطی با هنر نداشت.
عاشق کار دوبله بودم

جلیلوند در ادامه آن گفتگو از عشق و عالقه اش 
به دوبله ســخن گفته بود: من عاشــق کار دوبله 
بودم و عاشــقانه این کار را دوست داشتم و ترک 
کردنش هم مثــل این بود که یک چیزی را که به 
آن اعتقاد داشتم از بین رفته باشد و خیلی ناراحت 
بــودم، یک وقت شــغل، آدم را کنار می گذارد و 

یک وقت خود آدم، شــغل را کنار می گذارد، من 
موقعی که کنار رفتم هیچ عیب و ایراد و مســئله 
خاصی نداشتم و خودم شغلم را مجبور شدم کنار 
بگذارم.  با بازگشت به اینجا با فیلم “عصر روح” 
شــروع کردم که به جای لیام نیســن حرف زدم، 
حتی فکر می کردم نتوانم ایــن کار را انجام دهم 
ولی خوشبختانه گفتیم در فیلم بعدی هم به جای 
جت لی صحبت کردم که دست گرمی بود و چون 
دیالوگ کم داشت فقط می خواستم راه بیافتم. االن 
حتی اگر یک میلیون هم بدهند این کار را نمی کنم. 
یــک یا دو فیلمی که مجبور شــدم کار کنم فقط 
دلیلش این بــود که دوباره با حرکات لب و دهن 
آشنا شوم. بعضی ها می گویند دوبله هنر نیست در 
صورتی که اگر نبود، همه می توانستند دوبله کنند. 
بعضی ها هم می گویند دوبلــه جنایت و خیانت 
است!. شما که االن از “بیلیاردباز« پل نیومن خاطره 
دارید به راســتی آیا اگر این فیلم دوبله نمی شد و 
شما آنرا می دیدید اینقدر از آن خاطره داشتید؟ از 
هر کسی می پرسیم می گویند، می گویند پل نیومن 
را به خاطر صدا و دیالوگی که رویش بود دوست 
داریم، همینطور مارلون برانو.خیلی ها هم آمدند، 

دوبله کردند رفتند ولی هیچ اسمی از آنها نیست.
جلیلوند در این گفتگو از موسسه قرن ۲۱ که در 

آن مقطع زمانی فیلم هــای خارجی را دوبله می 
کرد، ســخن گفته بود: جعفری مدیر این موسسه 
واقعا عاشــق سینما است. اگر سینما ۵ نفر مثل او 
را داشت، متحول می شد. به قول بعضی ها او فقط 
دوست دارد هزینه کند تا فیلم ها را به زبان فارسی 
ببیند! من در این موسسه مدیریت داخلی استودیو 
را به عهــده دارم و با اختیارتام کلیه کارهای یک 

فیلم به مسوولیت من انجام می شود.
دیگر در ایران از دوبله های درخشان و ماندگار 

خبری نیست
او در عین حال که معتقد بود »وضعیت دوبله بد 
نیست« در عین حال می گفت: دیگر در ایران، از 
آن دوبله های درخشــان و ماندگار خبری نیست. 
چون سینمای ما به لحاظ اکران و نمایش فیلم های 
مطــرح خارجی درهای خود را بــر روی جهان 
خارج بسته اســت و این اکران محدود فیلم های 
خارجی جوابگوی دوبله نیســت. زمانی بهترین 
فیلم های جهان همزمان در سینماهای ایران اکران 
می شد. صدابرداری سرصحنه نیز در آن زمان رایج 
نبود اما االن وضعیت ۱۸۰ درجه فرق کرده است.

اما بــا تمامی این شــرایط از زمانیکــه به ایران 
بازگشته ام برخالف بسیاری از دوستان و همکاران 
به آینده این حرفه بسیار امیدوارم. جوان های بسیار 

مشتاق و مستعدی را دیده ام که با اندکی مدیریت 
و با گذشــت مدت زمانی می توانند بارقه هایی از 
آن گذشته درخشان را تکرار کنند. این جوان های 
مشتاق و بســیار مســتعد احتیاج به پشتیبانی و 
حمایت دارند و بــا راه اندازی واحدهای دوبله ی 
جدید می توان به آینده ای که به آن اشــاره کردم 

نزدیک شد.
چنگیز جلیلوند می گفت: هر فیلم سینمایی فقط 
بر روی پرده سینماست که معنی می دهد، اما برای 
جان بخشــیدن دوباره به دوبلــه همین فیلم های 
ویدیویی نیز آغاز مناســبی می توانند محســوب 
شــوند. به عنوان مثال خــود من هرچند که بیش 
از ۲۴ ســال از ایران دور بوده ام اما انگیزه و شوق 

فراوانی برای فعالیت دوباره و احیای دوبله دارم.
وی در اشاره به کارهای قابل توجه در این زمینه به 
ایسنا می گفت: یکی، فیلم »بیمار انگلیسی« )آنتونی 
منگوال( است که به جای ویلم دافو صحبت کرده ام 
و از آن هم بسیار راضی و خشنودم و دیگری فیلم 
کی پکس است که به جای کوین اسپیسی صحبت 
کرده ام. فیلم فضای بســیار خوبــی دارد و جان 
مــی داد برای دوبله!. از کارهای آینده هم می توانم 
به فیلم های ترمیناتور ۳ )جاناتان ماستو - محصول 
۲۰۰۳ آمریکا( و score امتیاز اشاره کنم که در 

این آخری به احتمال فراوان به جای مارلون براندو 
و رابرت دنیرو صحبت خواهم کرد.

جلیلوند که صدایش در طول ســال های متمادی 
معرف و یادآور بسیاری از ستارگان سینمای ایران 
و جهان بوده اســت، یادآور شده بود: من در آن 
زمان همیشــه از صحبت کردن به جای ریچارد 
برتون لذت می بردم، نمونه کامل کارم با برتون در 
فیلم چه کسی از ویرجینیاوولف می ترسد؟ )مایک 

نیکولز( است.
من حتــی زمانیکه در آمریکا بــودم در لحظات 
تنهایــی صدا و نوار ریچارد برتــون در این فیلم 
را بــرای خودم می گذاشــتم و بارها به آن گوش 
می دادم. به برت لنکســتر نیز بسیار عالقه داشتم 
هم به خودش به عنوان یک بازیگر و شخصیتش. 
از میان فیلم های لنکســتر به حرفه ای ها )ریچارد 
بروکس( بسیار عالقه مندم به صورتی که در زمان 
دوبله ی فیلم خانواده ام را نیز به اســتودیو بردم تا 

کارم را از نزدیک ببینند.
زنــده یاد چنگیز جلیلوند که بــه جای بازیگران 
مطــرح دیگری همچــون پل نیومــن و مارلون 
براندو صحبت کرده است، همچنین گفته بود: من 
صحبت کردن به جای پل نیومن را از فیلم کسی 
آن باال مرا دوست دارد )رابرت وایز( شروع کردم 
و تا زمانیکه در ســال ۱۳۵۸ از ایران رفتم، تمامی 

فیلم های پل نیومن را دوبله کردم.
خاطره گویی از یک کار 

ایــن هنرمند خاطره ای را هم تعریف کرده بود و 
گفته بود: در آن  زمــان رایج بود که نماینده ای از 
سوی کمپانی ســازنده هنگام دوبله فیلم معروفی 
به اســتودیوی دوبلــه می فرســتادند در هنگام 
دوبله ی پدر خوانده )فرانســیس فــورد کاپوال( 
نماینده کمپانی نیز حضور داشــت و زمانیکه من 
دیالوگهایی از براندو را در فیلم گفتم وی تا مدتی 
خیره به پرده نگاه کرد و آنگاه رییس اســتودیو را 
خطــاب قرار داد و با صدای بلند گفت: این فالن 
فالن شده که خود براندوست، با براندو اصال مو 
نمی زند! و من که از بد دهانی وی ناراحت شــده 
بــودم دیگر کار را قبول نکــردم اما او زمانیکه از 
در اســتودیو خارج می شد رو به من کرد و گفت: 
good like mr brando . پس از رفتن وی، 
مدیر استودیو که امتناع مرا دید، خواست دستمزد 
مرا به دالر بدهم اما مــن نپذیرفتم. آنها باالجبار 
از افراد بســیاری تست گرفتند تا آقای نوربخش 
با تایید من به جــای مارلون براندو در نقش دون 

کورلئونه صحبت کرد.
چنگیز جلیلوند در پایان، ســخنانش را اینگونه به 
پایان برده بود: در این سالها همیشه دلم اینجا بود 
و دوست داشتم بیایم و حتی فقط یک رل کوچک 
بگویم. ریشــه مــن در ایران اســت و هر چقدر 
آنجا در رفاه باشــم، غم دوری از وطن در دل من 
می گذرد بنابراین تا موقعیت پیدا شــد، برگشتم. 
حتی اگر سال قبل هم این موقعیت پیش می آمد، 
برمی گشتم. از طرف مدیریت موسسه قرن ۲۱ از 
من دعوت شد و خودم هم دیدم دیگر بچه هایم به 
من احتیاجی ندارند، برگشتم و  االن هم مرتب در 

رفت و آمد هستم و به بچه هایم سرمی زنم.

 منوچهر والی زاده ـ دوبلور پیشکسوت ـ 
معتقد است: دیگر نظیر چنگیز جلیلوند نخواهد 
آمد و همانند او آدمی پیدا نخواهد شد که به جای 

بزرگترین هنرپیشه های دنیا و ایران حرف بزند.
منوچهر والی زاده در گفت وگویی با ایسنا درباره 
زنده یاد چنگیز جلیلوند که صبح روز یکشــنبه 
)دوم آذرمــاه( بر اثر ابتال به کرونا دار فانی را وداع 
گفت، اظهار کرد: او هنرمندی باشخصیت، خوش 

برخورد و مردم دار بود که شوربختانه از دستمان 
رفت. من و آقای جلیلوند ۶۰ ســال در کنار هم 
بودیم و من شــاگردی او را می کردم و از او می 
آموختم. او انسانی با معرفت بود با صدایی طالیی. 
والــی زاده ادامه داد: امیــدوارم جوانان با عالقه و 
عشــقی که به این کار دارند بتوانند دوبله را حفظ 
کنند؛ اما کسی جایگزین کسی نمی شود. جلیلوند 
صدایی بود که دیگر نظیر او نخواهد آمد و آدمی 

پیدا نخواهد شــد که بتواند هماننــد او به جای 
بزرگترین هنرپیشه های دنیا و ایران حرف بزند. 

والی زاده همچنین یادآور شد که آخرین همکاری 
او با زنده یاد جلیلوند به حدود دو ســال پیش و 

دوبله فیلم »کتاب سبز« برمی گردد.
چنگیز جلیلوند که در میان دوبلورها به مرد حنجره 
طالیی معروف بود، روز یکشنبهـ  دوم آذر ماهـ  در 

سن هشتاد سالگی درگذشت.

جلیلوند فعالیت هنری اش را در ســال ۱۳۳۶ و با 
تئاتر به همراه ابوالحسن تهامی آغاز کرد. او مدت 
۲۰ ســال را در آمریکا به ســر برد اما سرانجام به 
کشــور بازگشت و کار دوبله را از سال ۱۳۷۷ سر 
گرفــت. وی در چند مجموعه تلویزیونی و فیلم 

سینمایی نیز بازی کرده  است.
جلیلوند در گویندگی هایش قابلیت تیپ ســازی 
را داشت و می توانســت صداهای مختلفی را به 

وجود آورد. او به جای بازیگران مشهور خارجی 
و داخلی بســیاری گویندگی کرده اســت. وی با 

تیپ سازی خالقانه خود گوینده اصلی نقش های 
مارلون براندو بود.

منوچهر والی زاده: 

مگر می شود کسی جای جلیلوند را بگیرد! 

چنگیز جلیلوند، دوبلور پیشکسوت سینما 
و تلویزوین بــه دلیل ابتال به ویروس کرونا 

درگذشت.
به گزارش خبرنــگار فرهنگی ایرنا، چنگیز 
جلیلوند دیروز یکشنبه دوم آذر ماه در سن 
هشتاد ســالگی و به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا درگذشت. ناصر ممدوح مدیر دوبالژ 
خبر درگذشت جلیلوند را تایید کرده است. 

چنگیز جلیلوند مدیر دوبالژ و بازیگر سینما و 
تلویزیون فعالیت هنری اش را در سال ۱۳۳۶ 

و با تئاتر به همراه ابوالحسن تهامی آغاز کرد. 
او مدت ۲۰ ســال را در آمریکا به سر برد 

اما سرانجام به کشور بازگشت و کار دوبله 
را از ســال ۱۳۷۷ ســر گرفت. وی در آثار 

سینمایی چون ترمینال غرب )فیلم( )۱۳۹۵(، 
قالده های طال )۱۳۹۰(، این سیب هم برای تو 

)۱۳۹۳(، قصه عشق پدرم )۱۳۹۱(، فیتیله و 
ماه پیشونی )۱۳۹۰(، بندرگاه عشق )۱۳۴۶(، 
ماالالن  دختر همســایه )۱۳۴۰(ف آرشین 
)۱۳۳۹(، آقای شــانس )۱۳۳۸( ایفای نقش 

کرده بود.
مجموعه های عبور از پاییز، یلدا و نوشدارو 
نیز از جمله آثار تلویزیونی است که مرحوم 
چنگیز جلیلوند در آنها نقش آفرینی کرده بود. 

بر اثر ابتال به کرونا ؛

چنگیز جلیلوند درگذشت
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مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان گفت: 
حجم ورودی مخازن آب ســدهای استان نسبت 
به سال گذشته حدود 6 میلیون مترمکعب کاهش 

داشته است.
مهندس اسماعیل افشاری، در گفت و گوی تلفنی 
با خبر 20 شبکه اشراق در باره میزان آب ورودی 
ســدها و وضعیت دشت های استان گفت و گو 

کرد.

به گزارش زنگان امروز، افشــاری با اشــاره به 
ممنوعیت 5 دشــت از 7 دشــت اســتان زنجان 
بدلیل افت سطح آب زیرزمینی در این دشت ها، 
اظهارداشــت:از ابتدای سال 99 تاکنون 66 حلقه 
چاه غیر مجاز پر و مســلوب المنفعه شده است 
وتعهد این شرکت تا پایان سال 350 حلقه است 
که در صورت همکاری دیگر دستگاههای ذیربط 
و با توجه به برداشــت محصوالت زراعی مابقی 

این چاهها نیز قابل انسداد می باشد.
وی به جمع آوری روانابها و مهار سیالبهای فصلی 
از طریق ساخت سد و تغذیه مصنوعی دشت ها 
در استان،اشــاره کرد و تصریح نمود:ســدهای؛ 
تهم،گالبر،کینه ورس وتالوار، روانابهای محدوده 
جغرافیایــی خود را جمــع آوری می کنند و در 
صورت تکمیل سدهای مشمپا و مراش و بلوبین 
می توان گفت حداکثر استفاده و بهره برداری را 

می توان از روانابهای حاصله از بارشهای فصلی 
در استان به ثمر رساند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان،افزود:از 
کشــاورزان و بهره برداران و آحاد مختلف مردم 
اســتان انتظار می رود با توجه به شروع سال آبی 
کم بارش و تغییر نوع بارشــها از برف به باران، 
حداکثر صرفه جویی را در مصرف آب در بخش 

های مختلف انجام دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در گفت و گوی تلفنی با خبر 20 شبکه اشراق:

کاهش 6 میلیون مترمکعبی حجم ورودی مخازن آب 
سدهای استان نسبت به سال گذشته

 نشست معارفه کارکنان جدیدالورود این 
شــرکت با حضور مهندس اسماعیل افشاری، 
مدیرعامــل و معاونین شــرکت آب منطقه ای 
زنجــان امروز یکم آذرماه در ســالن شــهید 

شهریاری، برگزارشد.
به گزارش زنگان امروز، مهندس حسین مهدی 
نژاد؛ معاون منابع انســانی، مالی و پشــتیبانی 
شــرکت در ابتدا بــا تبریــک ورود کارکنان 
جدیداالستخدام نسبت به معرفی این همکاران 

، اقدام نمود.
وی الزام ادای سوگندنامه توسط کارکنان جدید 
الورود جهت اعالم تعهــد و پایبندی خود به 
اصــول اخالقی و ضوابــط اداری را ضروری 

دانست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان ، نیز با 
عرض تبریک ویژه به کارکنان جدید که موفق 
به کســب نمره حداکثری در آزمون سخت و 
طاقت فرسای استخدامی کشور شده اند،اظهار 
داشــت: کارکنــان جدید بایــد انجام خدمت 
صادقانه و کار در سیستم دولتی در چارچوب 
ضوابــط و مقررات را از همان شــروع کار و 
عملکردشان،سرلوحه امور خود قرار داده و در 
ارتقای عملکرد مطلوب اهتمام ویژه ای داشته 

باشند.
افشاری ،اخالق مداری و مسوولیت پذیری را 
در اولویت امور دانست و تصریح کرد:کارکنان 
هم بــر پایه اخالق و تعهد و هم طبق شــرح 
وظایف محوله در واحد مربوطه ، مورد ارزیابی 

قرار می گیرند.
وی، در ادامــه طرح تکریم اربــاب رجوع و 
مشــتریان را از مهمترین برنامــه ها و وظایف 
این شــرکت بیــان نمود و خاطر نشــان کرد: 
ادارات امورمنابع آب شهرستانها از سنگرهای 

خط مقدم کاری و ویترین شــرکت آب منطقه 
ای زنجان هســتند و نحــوه برخورد و عکس 
العمل این همــکاران در برابر متقاضی و دیگر 
دســتگاههای اجرائی مرتبط، مــالک عمل و 

ارزیابی قرار خواهد گرفت.
رییــس هیــات مدیره شــرکت آب منطقه ای 
زنجان،ابــراز امیدواری کرد: بــا وجود تالش 

کارکنان جدید، در چارچــوب اخالق مداری 
و کار حرفه ای ، شــاهد گزارش های مثبت و 
تحول تحســین برانگیز از شهرســتانها و ستاد 

باشیم.
در پایــان ؛همه کارکنان جدید الورود بصورت 
همنوا ،در برابر قرآن کریم ،سوگند نامه خود را 

قرائت نمودند.

 برترین های دومین جشــنواره ارزیابی 
روابط عمومی های صنعت آب و برق کشــور 
با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو معرفی و 

تقدیر شدند.
به گزارش زنگان امروز، در دومین جشــنواره 
ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق 
کشــور، آثار ۱32 شرکت از صنعت آب و برق 

در ۱۴ محور مورد داوری قرار گرفت.
بر پایه این گزارش، ارزیابی این جشــنواره در 
۱۴ محور شامل »انتشــارات و مستندسازی«، 
»ارتباط درون ســازمانی«، »حضور در فضای 
مجــازی«، »ارتباط با پایگاه خبری وزارت نیرو 
)پاون(«، »ارتباط بــا رادیو تلویزیون اینترنتی«، 
»فرهنگ ســازی و آموزش همگانی«، »تبلیغات 
محیطــی و رســانه ای«، »ارتباط با رســانه ها 
)دیداری، شــنیداری، مکتــوب و مجازی(«، 
»جشــنواره و نمایشــگاه«، »آموزش همکاران 
روابط عمومی و اصحاب  رســانه«، »مدیریت 
و برنامه ریــزی«، »پژوهش و افکارســنجی«، 
»نــوآوری و خالقیت« و »پویــش هرهفته_

الف_ب_ایران« صورت گرفته است.
در مرحله داوری ۴9 شــرکت برگزیده شــده 

که شــامل ۱۸ شرکت توزیع نیروی برق، هفت 
شــرکت برق منطقه ای، پنج شــرکت مدیریت 
تولید،  هشــت شــرکت آب و فاضالب و ۱۱ 

شرکت آب منطقه ای است.
در آییــن پایانی این جشــنواره که در حضور 

مدیران عامل شــرکتهای صنعــت آب و برق 
صورت گرفت، شــرکت آب منطقه ای زنجان 
در دو محور ارتباط با رادیو تلویزیون اینترنتی و 
پویش هرهفته الف –ب –ایران به ترتیب حائز 

رتبه های دوم و سوم شد.

 نشست بررسی استقرار قرارگاه عملیاتی 
مبارزه با کرونا در شرکت آب منطقه ای زنجان 
به ریاست مهندس اسماعیل افشاری ،مدیرعامل 

این شرکت ، تشکیل شد.
این گزارش حاکی است، در راستای پیشگیری 
ازشیوع بیماری کووید ۱9 و مبارزه با گسترش 
ویروس کرونا، مقرر گردید، مهندس حســین 
مهدی نــژاد، معــاون منابع انســانی، مالی و 
پشتیبانی شرکت به عنوان مسوول این قرارگاه 

معرفی شود.
برقراری دورکاری بصورت دو - سوم همکاران 
و اســتفاده از فضای اینترنت با افزایش بســتر
VPN و افزایش پهنای باند اینترنت شــرکت 
جهت اســتفاده همکاران در منزل، فعال شدن 

گیشــه الکترونیکی ارباب رجــوع  به آدرس
desk.znrw.ir جهت جلوگیری از مراجعه 

حضوری مراجعیــن از دیگــر مصوبات این 
نشست بود.

 به مناســبت روز جهانی حســابدار از 
ذیحســابان و حسابداران شــرکت آب منطقه 
ای زنجان با حضور مدیر عامل و معاون منابع 
انسانی ، مالی و پشــتیبانی این شرکت تجلیل 

بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان، در راستای قدردانی از عملکرد شایسته 
و ارزشمند ذیحسابان و حسابداران شرکت آب 
منطقه ای زنجان که در راستای پیشبرد اهداف 
این شرکت خدمات موثر و مهمی را انجام داده 

اند ، تقدیر گردید.
فدراســیون بین المللی حســابداران برابر ۱0 
نوامبر را به عنوان روز جهانی حســابدار اعالم 
کرده است که هر ساله گردهمایی و آیین های 

ویژه ای به همین مناسبت برگزار می شود. 

برگزاری نشست معارفه کارکنان جدید الورود 
شرکت آب منطقه ای زنجان

درخشش شرکت آب منطقه ای زنجان در دومین جشنواره 
ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

تشکیل قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا 
در شرکت آب منطقه ای زنجان

ذیحسابان و حسابداران شرکت آب منطقه ای زنجان 
تجلیل شدند

 من ماسک می زنم
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 ۴۷۵ نفر دیگر فوت شدند
 سخنگوی وزارت بهداشت، با ارائه 
تازه ترین آمار کرونا در کشــور، از شناسایی 
۱3053 بیمار جدید در شــبانه روز گذشته 

خبر داد.
ســیما سادات الری، بعد از ظهر یکشنبه دوم 
آذر 99، در ارتباط با شــبکه خبر، به تشریح 

وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.
سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: از دیروز تا 
امروز 2 آذر ۱399 و بر پایه معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱3 هزار و 53 بیمار جدید مبتال به 
کووید ۱9 در کشور شناسایی شد که دو هزار 

و ۱60 نفر از آنها بستری شدند.
وی گفــت: مجموع بیمــاران کووید ۱9 در 

کشور به ۸5۴ هزار و 36۱ نفر رسید.
الری تاکید کرد: متأسفانه در طول 2۴ ساعت 
گذشــته، ۴75 بیمار کووید ۱9 جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۴۴ هزار و ۸02 نفر رسید.

پنج استان 
رکورددار مرگ و میر کرونا

 سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره 
به اســتان هایی که بیشترین میزان بروز مرگ 
و میر کرونایی را داشــتند، گفت: پیروزی بر 
کرونا نیازمند کارزاری مبتنی بر همبستگی میان 
حاکمیت و شهروندان است و ما امروز بیش از 
هر زمان دیگری نیازمند تقویت عزم ملی برای 

مبارزه با بیماری هستیم
به گزارش ایسنا، دکتر ســیما سادات الری، 
گفت: میانگین بروز موارد مثبت بســتری در 
هفته گذشته در کشور حدود 2۴ نفر به ازای 
هر ۱00 هزارنفر جمعیت گزارش شده است.

وی افزود: بیشــترین میزان بروز موارد مثبت 
بستری در هفته گذشته به ترتیب در استان های 
ایالم، ســمنان، یزد و خراســان جنوبی بوده 
است که میانگین بروز در استان های یادشده 
با اختــالف قابل توجهی باالتــر از میانگین 

کشوری است.
الری ادامــه داد: میانگین بروز هفتگی موارد 
مرگ و میر ناشی از کرونا در کشورمان حدود 
۴۴.5 نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 
گزارش شده اســت که بیشترین میزان بروز 
مربوط به اســتان های یزد، خراسان جنوبی، 

ایالم، آذربایجان غربی و سمنان بوده است.
وی افزود: پیروزی بر کرونا نیازمند کارزاری 
مبتنی بر همبستگی میان حاکمیت و شهروندان 
اســت و ما امروز بیش از هــر زمان دیگری 
نیازمند تقویت عزم ملی برای مبارزه با بیماری 
هســتیم. امیدواریم با شروع محدودیت های 
سراسری در کشور دســتگاه های اجرایی و 
نهادهای متولی تمام همــت و توان خود را 
در صیانــت از مردم عزیزمــان به کار گرفته 
و جدی تــر و پررنگ تر از گذشــته در کنار 

همکاران نظام سالمت باشند. 

اختالف نظر کارشناسان سالمت 
بر سر داروهای کووید-۱۹

 کارشناسان ســالمت در کشورهای 
مختلف همچنان بر ســر استفاده از داروهای 
معرفی شــده برای درمان بیمــاران مبتال به 

کووید-۱9 اختالف نظر دارند.
به گزارش ایســنا، کارشناســان سالمت در 
سراسر جهان در مورد اســتفاده از داروهای 
خاص برای مقابله با بیمــاری کووید-۱9 با 
یکدیگر اختالف نظر دارند و بســته به محل 
زندگی بیمــاران، گزینه های مختلف درمانی 

برای آنان مطرح شده است.
 )WHO( روز آدینه سازمان جهانی بهداشت
در دســتورالعملی با اســتفاده از داروی ضد 
ویروس رمدسیویر در درمان بیماران کرونایی 
بستری در بیمارستان، مخالفت و اعالم کرد که 
هیچ شواهدی مبنی بر اثربخشی این دارو در 
بهبود یا جلوگیری از به کارگیری دستگاه های 

تنفسی برای بیماران وجود ندارد.
اما در ایاالت متحده و بســیاری از کشورها، 
این دارو روش درمانی استاندارد برای مقابله با 
بیماری کووید-۱9 معرفی شده چرا که دوره 
بهبود بیماران بستری در بیمارستان را به طور 
میانگیــن از ۱5 تا ۱0 روز به پنج روز کاهش 
می دهد. همچنین در ایاالت متحده برخی از 
گروه های پزشــکی، دو روش درمانی شامل 
داروی آنتــی بادی و پالســما درمانی را که 
ســازمان غذا و داروی این کشور به استفاده 
اضطراری از آنها مجوز داده، تایید نکرده اند. 
به گفته آنان شواهد کافی برای سفارش یا رد 

استفاده از این روش ها وجود ندارد.
پزشــکان همچنین در مورد زمان مصرف و 
اســتفاده نکردن از تنها داروی شناخته شده 
دگزامتازون و استروئیدهای مشابه برای بهبود 

بیماران مبتال به کووید-۱9 مطمئن نیستند.
به گزارش ژاپن تــودی، همچنین به تازگی 
اخباری منتشر شــده که حاکی از اثربخشی 
داروی ضد التهاب »توســیلیزومب« اســت 
هرچند یافته های اولیه در مورد این دارو منتشر 
نشــده یا به طور کامل توسط محققان حوزه 
علوم پزشــکی و دارویی مورد بازبینی قرار 
نگرفته که این موضوع به نوبه خود پزشکان 

را سردرگم کرده است.

یک داروخانه دار عنوان کرد:خبــر

نزولدرآمدهایداروخانهای
 شیوع کرونا بخش های مختلف  بیشتر نسخه ها کرونایی اند

حوزه ســالمت جامعــه را درگیر خود 
کــرده اســت و در این میــان کارکنان 
داروخانه ها از جمله افرادی هســتند که 
با مراجعه کنندگانــی که اکثر آنها بیمار 
بوده و برای دریافت دارویی که پزشک 
برای بیماران تجویز کرده، ارتباط مستقیم 
دارند و طبیعی اســت که با مشــکالت 
متعددی مواجه شده و عموما در معرض 

خطر بیماری هم هستند.
فاطمه ســیفی مدیر یک داروخانه شبانه 
روزی در گفت و گو با ایسنا، به شرایط 
دشــواری که در روزهای کرونازده در 
اشــاره کرد  دارد،  داروخانه ها وجــود 
و گفــت: روزانــه بالغ بــر ۸5 درصد 
متخصص  پزشکان  از  که  نســخه هایی 
عفونــی، داخلی، درمانــگاه ها و مراکز 
درمانی توســط بیماران به این داروخانه 
ارجاع داده می شود، داروهایی است که 
برای بیماران کرونایی تجویز شده است.
وی بــا ابراز نگرانی در بــاره وضعیت 
موجود جامعه در شــیوع کروناویروس 
گفت: خوشــبختانه کمبود نگران کننده 
ای در بــاره داروی بیمــاران کرونایی 
وجود ندارد. به عنوان مثال دارویی مثل 
فاموتیدین به صورت ســهمیه ای به هر 
داروخانه ای از سوی شرکت های دارویی 
اختصــاص می یابد و هر دارویی که در 
بهبود حال بیماران جواب داده است در 
داروخانه ها موجود اســت و با نظارت 
دقیق معاونت دارو و غذای دانشــکده 
علوم پزشکی در اختیار بیماران کرونایی 

قرار می گیرد.
ســیفی در ادامه به تامین اقالم بهداشتی 
نظیر ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی 
نیز اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه در 

مقایسه با روزهای ابتدایی شیوع بیماری 
که مشکل کمبود ماســک، دستکش و 
موادضدعفونی وجود داشت، هم اکنون 
مشــکلی خاصی در این رابطه نیست و 
این اقالم بوفــور در داروخانه ها عرضه 

می شود.
وی به کاهش درآمدهای داروخانه ها در 
روزهای کرونایی اشــاره کرد و افزود: 
کاهش درآمدهــای داروخانه ها موجب 
شده است که به دنبال دریافت تسهیالت 

بــرای پرداخت مطالبات شــرکت های 
دارویی باشــیم. ترس مردم از مراجعه 
به پزشــک بــرای درمــان بیماری های 
غیرکرونایی، عدم انجام چکاپ ماهیانه، 
کاهش تقاضای اقالم بهداشتی و آرایشی 
و ... موجــب کاهش 30 تا ۴0 درصدی 
درآمد داروخانه ها شده و تاثیر منفی بر 
اقتصاد داروخانه گذاشته است، اما با این 
حال کارکنان داروخانه با توان حداکثری 

در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی گفت: هم اکنون بیشترین مراجعین 
بــه داروخانه ها را بیمــاران کرونایی یا 
افــرادی که عالئم بیمــاری کووید ۱9 
دارند، تشــکیل می دهد و در شــرایط 
امروزی خبری از نســخه های پزشکان 
متخصص تغذیه، پوســت و مــو و ... 

نیست.
مدیر داروخانه شبانه روزی سندگل در 
ادامه، به دچار شدن کارکنان داروخانه ها 
به بیماری کروناویروس به دلیل ارتباط 

مستقیمی که با بیماران دارند، اشاره کرد 
و افزود: شوربختانه مسوول فنی و برخی 
از کارکنان این داروخانه به کروناویروس 
مبتال شدند و در قرنطینه بسر می برند. هم 
اکنون برخی از نسخه پیچ ها و کارکنان 
داروخانه ها بدلیل ترس از ابتال به کرونا 
اســتعفا داده یا خانواده های آنان مانع از 

فعالیت شان در داروخانه شده اند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه نفر از 
کارکنان داروخانه کرونایی هستند، بیان 

کرد: کاهش نیروی انسانی در داروخانه 
منجر به کاهــش توان ارائــه خدمات 
خواهد شد و خستگی مفرط نیز منجر به 
افت سیستم ایمنی بدن شده و تهدیدی 
جدی برای سالمت کارکنان خواهد شد.
وی از مــردم خواســت تا بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به قطع زنجیره 
ســرایت بیماری کنند و با اســتفاده از 
ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
مراقب ســالمتی خود و دیگران باشند 
تا شــاهد فروکش شدن این بیماری در 

جامعه باشیم.
سیفی تصریح کرد: شوربختانه نیمی از 
مراجعین به داروخانه ها بدون ماســک 
وارد داروخانه می شوند و این بیانگر آن 
است که مردم همچنان کروناویروس را 
ساده گرفته اند و باور ندارند که خطر در 
کمین اســت و ممکن است ترکش این 

بیماری آنها را نیز از پای درآورد.
وی افزود: به مردم هشدار می دهیم که 
نسبت به سالمتی و جان خود حساس 
باشــند. برخی از مراجعین به داروخانه 
بیمار  پــس از دریافــت دارو بــرای 
کرونایی خود، پس از گذشــت یک یا 
دو هفته در مراجعه دوباره خبر از فوت 
بیمار کرونایی خود می دهند. این طور 
نیست که فقط سالمندان مبتال به کرونا 
شوند بلکه نسخه نوزاد ۱۸ ماهه، بانوان 
باردار و بسیاری از جوانان و میانساالن 
مبتال به این بیماری بــه این داروخانه 

آمده است.
سیفی افزود: مردم به دورهمی های خود 
پایان دهند و به هیچ عنوان در این روزها 
برنامه دورهمی خانوادگی نداشــته و از 
آمد و شــد غیرضروری اجتناب کنند و 
اجازه دهند تا آرامش به جامعه برگردد.

 مــاه ها از شــیوع کرونــا در کل جهان 
می گذرد و همچنان مهمترین راه وبهترین نسخه 
برای در امان مانــدن از ویروس کرونا، رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به ویــژه فاصله گذاری 

اجتماعی است.
بنابر ســفارش های مراکز مدیریت و پیشگیری 
بیماری) cdc(، بهتر است هنگام خروج از منزل 
برای جلوگیــری از ابتال به کووید ۱9 عالوه بر 
همراه داشــتن تجهیزات حفاظت فردی، چند 
مولفه را بــرای رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

مورد بررسی قرار دهید.  
مراکز مدیریت و پیشــگیری بیمــاری آژانس  
بهداشتی تحت نظر وزارت بهداشت و خدمات 
انســانی ایاالت متحده آمریکاســت که با ارائه 
اطالعات پیرامون بهداشت، جهت محافظت از 
بهداشــت عمومی و سالمتی کار می کند و یک 

قطب جهانی در زمینه بهداشت عمومی است.
به گزارش روز یک شنبه دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، سفارش های این مرکز بهداشتی 

چنین است: 
تماس نزدیک با دیگــران، خطر را افزایش 

می دهد
به طور کلی، هر چه تعامل نزدیک تری با دیگران 
داشته باشید و هر چه این تعامل طوالنی تر باشد، 
خطر گسترش کووید-۱9 بیشتر است. بنابراین 
قبل از خروج از منزل درباره این موارد فکر کنید:

۱( با چند نفر در تعامل خواهید بود؟
تعامل با افراد بیشــتر، خطر را افزایش می دهد. 
بودن در یک گروه با افرادی که فاصله اجتماعی 
یا اســتفاده از ماسک را رعایت نمی کنند، خطر  
را افزایش می دهــد. تعامل با افراد جدید )برای 

مثال، کســانی که با شــما زندگی نمی کنند( نیز 
خطر ابتالی شما را افزایش می دهد.

بعضی از افراد به ویروس آلوده هســتند و هیچ 
نشانه ای ندارند و هنوز مشخص نیست که افراد 
بدون نشانه  بیماری، چند بار می توانند ویروس 

را به دیگران انتقال دهند.
۲(آیــا می توانید دو متر فاصله بین خودتان و 

دیگران حفظ کنید؟ آیا در فضای باز خواهید 
بود یا فضای بسته؟

هر چه به دیگر افرادی که ممکن اســت آلوده 
باشند، نزدیک تر باشــید، خطر بیمار شدن شما 
بیشتر اســت. فاصله گرفتن از دیگران، به ویژه 
برای افرادی مهم است که در خطر بیشتر بیماری 
شدید قرار دارند، مانند افراد سالخورده و کسانی 

که دارای بیماری های پزشکی زمینه ای هستند.
فضاهای بسته خطرناک تر از فضاهای باز هستند 
که در آن فاصله گرفتن افراد از یکدیگر دشوارتر 

است و تهویه هوای کمی وجود دارد.
۳( مدت زمانی که با افراد در تعامل خواهید 

بود، چقدر است؟
ســپری کردن زمان بیشــتر با افرادی که ممکن 

اســت مبتال باشــند، خطر مبتال شــدن شما را 
افزایش می دهد. سپری کردن زمان بیشتر با افراد، 
در صورتــی که هر احتمالی مبنی بر مبتال بودن 
شما وجود داشته باشد، خطر مبتال شدن آنها را 

افزایش می دهد.
چه چیزی فعالیت ها را امن تر می کند؟

فعالیت ها ایمن هستند، اگر :
- حداقــل دو متر فضا بیــن خودتان و دیگران 

حفظ کنید.
- کوویــد-۱9 بین افرادی که در فاصله کمتر از 
دو متر از یکدیگر قرار دارند، آســان تر گسترش 

می یابد.
- فعالیت ها زمانی که در فضاهای باز باشــند، 

ایمن ترند.
- فضاهای بســته دارای تهویه هوای کم که در 
آنها دور نگه داشــتن افراد از یکدیگر دشوارتر 

است، بیشتر خطر دارند.
- آیا افراد در این فعالیت ها از ماســک استفاده 
می کنند. تعامل با کســانی که از ماسک استفاده 
نمی کنند نیز خطر را برای شما افزایش می دهد.

- فاصلــه اجتماعــی را رعایــت کنیــد، زیرا 
کووید-۱9 بیشتر در بین افرادی گسترش می یابد 

که در تماس نزدیک با دیگران هستند.
- شما و افرادی که در اطراف شما هستند، هنگام 
حضور در جمع و به ویژه هنگامی که ماندن در 
فاصله  دو متری از دیگران به طور مداوم دشوار 

است، از ماسک استفاده کنید.
- فعالیت هایــی را در فضاهای باز و مکان هایی 
را انتخاب کنید که حفظ فاصله اجتماعی دو متر 
آسان اســت، مانند پارک ها و مکان های هوای 

آزاد.

:cdc تاکید دوباره مراکز

بهترین نسخه برای اینکه کرونا نگیرید

 شــرکت فایزر خبــری درباره 
اثربخشــی باالی واکســن ضدکرونای 
خود منتشــر کرد. چند روز بعد شرکت 
مدرنــا )Moderna( نیــز اطالعاتــی 
درباره موفقیت واکسن ضدکرونای خود 
منتشر کرد. اما برخی معتقدند که واکسن 
شرکت مدرنا هم اکنون نسبت به واکسن 

فایزر برتری دارد. چرا؟
 پاســخ این پرسش در نیاز به سرمایش 
واکســن ها نهفته است. شــرکت مدرنا 
مدعی اســت که واکسن پیشنهادی این 
شرکت می تواند در برابر کرونا محافظت 
ایجاد کند و همچنین می تواند به مدت 
30 روز در یخچــال معمولی نگهداری 
شــود.این در حالی اســت که واکسن 

رقیب این شرکت نیاز به سرمایش شدید 
داشــته و بایــد در یخچال های ویژه ای 

نگهداری شود.
این شرکت که به تازگی نتایج کارآزمایی 
بالینی خود را منتشــر کرده، ادعا می کند 
که واکسن این شرکت 9۴/5 درصد موثر 
است، این در حالی است که شرکت های 
دارویی فایزر و بیون تک تقریبا اثربخشی 
مشابهی را درباره واکسن پیشنهادی خود 

گزارش کرده اند
بر پایه گزارش یک شنبه  ستاد فناوری 
 mRNA نانو، هر دو واکســن مبتنی بر
هســتند. هر چنــد که شــرکت مادرنا 
داده ها را به صورت کلی منتشر کرده، اما 
جزئیات بیشــتری نسبت به رقبای خود 

ارائه داد. به ویژه، این شرکت اطالعات 
جمعیتی داوطلبان را در تجزیه و تحلیل 

موقت به اشتراک گذاشته است.
این داده ها شــامل تعداد افراد گروه های 
پر خطــر، مانند بزرگســاالن باالی 65 
سال و تنوع نژادی داوطلبان بوده است. 
همانند شــرکت فایزر، شــرکت مادرنا 
نیز اعالم کرده اســت که در این برنامه 
به هدف اصلی خــود در جلوگیری از 

عفونت رسیده است.
شاید بزرگترین بمب خبری در مورد این 
واکسن آن باشد که واکسن شرکت مادرنا 
در دمای 2 تا ۸ درجه سانتیگراد )36 تا 
۴6 درجه فارنهایــت( به مدت 30 روز 
قابل نگهداری است. این دمایی است که 

در یخچال معمولی یا محفظه های پر از 
یخ به راحتی به دست می آید.

این ویژگی ممکن است موجب برتری 
مادرنا شــود چرا که باعث می شود در 
توزیع گســترده در مناطق روســتایی و 
کشــورهای کم درآمــد چالش کمتری 

داشته باشد.
در مقابل، واکسن شرکت فایزر باید در 
دمای منفی 70 درجه ســانتیگراد )منفی 
نگهداری شــود.  فارنهایت(  درجه   9۴
بنابرایــن، این نگرانی وجــود دارد که 
واکسن فایزر در کشورهای ثروتمند و با 
امکانات باال توزیع شود و برای استفاده 
در کشــورهای ضعیف مشکالتی ایجاد 

شود.

هفته گذشته، اوگور شاهین، مدیرعامل 
شــرکت بیونتک به رویتــرز گفته بود 
که واکســن آن هــا با یخچــال تا پنج 
روز قابل نگهداری اســت. بروس ی. 
لی، استاد سیاســت گذاری و مدیریت 
بهداشت در دانشــگاه سیتی نیویورک 
که زنجیره های تأمین واکسن را مطالعه 
می کند، می گوید: »کار با این واکســن 
شرکت مادرنا آســان تر است زیرا شما 
نیازی به تهیه تجهیزات جدید ندارید. 
در بسیاری از ســطوح زنجیره تامین، 
یخچال های مورد نیاز برای انواع دیگر 

واکسن ها وجود دارد.«
دلیل ماندگاری بیشتر واکسن مادرنا در 
یخچال هــای معمولی این اســت که از 

نانوذرات لیپیدی برای محافظت از اجزاء 
حساس واکسن استفاده شده  است.

این شرکت احتماالً بر پایه تجارب کار 
قبلی خود در استفاده از نانوذرات لیپیدی 
برای تولید واکســن بیماری های عفونی 
مانند ویروس سنسیسیال تنفسی اقدام به 

تولید واکسن ضدکرونا کرده است.
هر چند واکســن مادرنا شرایط بهتری 
نســبت به واکســن فایزر دارد اما هنوز 
برای قضــاوت در مورد ایــن که کدام 

واکسن برتری دارد، زود است.
محققان شــرکت فایزر در حال اصالح 
فرموالسیون خود هستند تا از نظر درجه 
حرارت بتوانند واکســن خود را ارتقاء 

دهند.

آیا نانوواکسن کرونای شرکت »مادرنا« نسبت به فایرز برتری دارد؟



5 دوشنبه 3 آذر ماه  1399 / نمره 655 / سال سوم
اقتصاد

یک کارشناس بازار سرمایه:
نقدینگی در حال ورود 

دوباره به بازار سهام است
 یک تحلیلگر بازار سرمایه با هشدار 
درباره نگاه کوتاه مدت داشتن به سودآوری 
در بازار سرمایه گفت: پول های خارج شده 
از بورس در حال ورود دوباره به بازار سهام 

هستند.
افشــین دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با 
بیان اینکه قیمت ســهام با توجه به اصالح 
نرخ گروه پاالیشــی، فلــزی و خودرو در 
ماههای گذشــته و نقدینگــی که در جامعه 
موجود است، شرایط مناسبی را برای تأمین 
مالی دولت از بازار ســهام از طریق فروش 
سهام فراهم کرده است؛ گفت: در شرایطی 
که بازار صعودی است دولت حتی اگر سهام 
خود را بفروشــد و نقدینگی از بازار خارج 
کند، در روند بازار مشــکلی ایجاد نخواهد 

کرد.
وی افــزود: البته زمــان و نحوه ورود منابع 
از سوی دولت در بورس بسیار مهم است؛ 
بــه نحوی که اگر حمایــت منطقی از بازار 
صورت بگیرد و تصمیمات دولتمردان همه 
جانبه و همراه با حمایت تمامی بخش های 
مختلف دولت باشــد، تأمین مالی طرح های 
دولــت از جملــه پرداخت یارانــه نقدی، 

لطمه ای به بازار وارد نخواهد کرد.
به گفته دهقان، بازار پتانســیل رشد را دارد 
و خریداران حقیقی ســهام، پول سنگینی را 
وارد بازار ســهام می کنند که نشان می دهد 
نقدینگــی در حال هدایت به ســمت بازار 

سهام است.
وی اظهار داشــت: پول هایی کــه در زمان 
ریــزش از بازار خارج شــده اند، دوباره در 
حال بازگشــت به بورس هستند؛ پس باید 

انتظار داشت نقدینگی سنگینی وارد شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است بازار 
ســرمایه چشــم انداز رو به رشدی دارد به 
طوری که شاخص رشد بزرگی را در آینده 
شاهد خواهد بود؛ به نحوی که اصالح اخیر 

در آن گم می شود.
دهقان گفت: با توجه به رکود بازار مســکن 
و حبابی بودن بازارهای طال و ارز، نقدینگی 
تمایل دارد وارد بازار ســرمایه شود که این 
اتفاق ارزنده ای است و پس از آن، حتی اگر 
دولت بخواهد باز هم منابع را از بازار خارج 

کند، بازار جای رشد دارد.
دهقان معتقد اســت قیمت های ســهام هم 
اکنون ارزنده اســت و مردم اگر با بررسی 
اقدام به خرید سهام کنند در کوتاه مدت به 
سود می رسند؛ ولی در میان مدت مردم باید 

مراقب باشند که هر سهمی را نخرند.

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
وصول مالیات از مشاغل 

و اشخاص حقیقی 
تا ۱۰ بهمن متوقف شد

 معاون سازمان امور مالیاتی از متوقف 
شــدن وصول مالیات صاحبان مشــاغل و 

اشخاص حقیقی تا ۱0 بهمن ماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهــر، محمود علیزاده 
معاون امــور فنی و حقوقی ســازمان امور 
مالیاتی در گفتگویی تلویزیونی با اشــاره به 
تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان 
مالیاتی در مورد اخذ مالیات از مودیان، اظهار 
داشت: به این تصمیم رسیدیم که بدهکاران 
مالیاتی که بدهی آنها قطعی شده و از طریق 
مکانیزم اجرایی باید وصول می شد تا تاریخ 
۱0 بهمن 99 برای صاحبان مشاغل کسب و 
کار و اشخاص حقیقی متوقف االجرا شود.

وی ادامــه داد: مالیاتی که وصول می شــود 
مالیات بر درآمد است وقتی بنگاهی در هر 
شرایطی درآمد داشته باشد مشمول مالیات 
بوده و این موضوع در راستای عدالت افقی 
خواهد بود اگر درآمد نداشــته باشــد نیز 

مشمول مالیات نمی شود.

از سوی ستاد تنظیم بازار؛
قیمت گذاری کره آزاد شد

 ستاد تنظیم بازار اعالم کرد با توجه 
به تغییر نرخ ارز کره وارداتی از رســمی به 
نیمایی، قیمــت گذاری تثبیتی این محصول 
برداشــته و مقرر شد واحدهای تولید کننده 

کره نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.
به گــزارش خبرگزاری مهر، بر پایه تصمیم 
دیــروز کارگــروه تنظیم بازار بــا توجه به 
تغییر نرخ ارز رسمی )۴200 تومانی( برای 
واردات کــره از گروه یک اولویت ارزی به 
گروه دو )ارز نیمایی( قیمت گذاری تثبیتی 

این محصول برداشته شد.
در مصوبه امروز ستاد تنظیم بازار آمده است: 
با توجه به نرخ ارز کره )انتقال از گروه یک 
به گروه دو( و اتمــام موجودی آن به نرخ 
ارز رســمی و از آنجایی که اقالم گروه دو 
مشمول قیمت گذاری تثبیتی نمی باشد مقرر 
شــد واحدهای تولید کننده کره نســبت به 
تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمت گذاری 

هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها اقدام کنند.

خبــر

فــرارو- افزایش نرخ تورم در ســال 99 
موجب افزایش هزینه های خانوار شــده 
اســت هزینه کاال های اساسی و مسکن 
چندین برابر شده است آن هم وقتی که 

درآمد ها چندان فرقی نکرده است.

به گزارش فرارو، پژوهشی صورت گرفته 
در سال 9۸ نشان می دهد متوسط هزینه 
کل خالص ساالنه یک خانوار شهری ۴7 
میلیون و ۴37 هزارتومان بوده اســت که 
نسبت به رقم مشابه در سال قبل )۱397( 
20.6 درصــد افزایــش نشــان می دهد. 
از هزینه کل ســاالنه خانوار شــهری۱۱ 
میلیون و 752 هزار تومان با ســهم 2۴.۸ 
درصد مربوط بــه هزینه های خوراکی و 
دخانــی و 35 میلیون و 6۸5 هزار تومان 
با سهم 75.2 درصد مربوط به هزینه های 

غیرخوراکی بوده است.
در بیــن هزینه های خوراکــی و دخانی، 
بیشترین ســهم با 22.0 درصد به هزینه 
گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی 
بیشــترین ســهم با ۴۸ درصد مربوط به 
هزینه مســکن، ســوخت و روشــنایی 

اختصاص دارد.
هر چند هنــوز آماری راجــع به میزان 
هزینه ها در ســال 99 منتشر نشده است، 
اما شواهد نشان می دهد این رقم نسبت 
به ســال گذشته خیلی بیشتر شده است. 
آن هم در شــرایطی که میزان حقوق تنها 
20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
داشته است. اما برای کاهش شکاف بین 
هزینه ها و مخارج چه باید کرد؟ افزایش 
حداقل دستمزد راه مناسبی است یا خود 
تورم زاســت و راه حــل را باید در جای 

دیگری جستجو کرد؟
مخارج مصرفی باال رفته ولی ســبد 

مصرفی مردم کوچک شده است
محمود جامســاز اقتصاددان در گفتگو با 
فرارو در این باره گفت: مســئله تورم که 
باعث کاهش ارزش پول می شود، قدرت 
خرید مردم را کاهش داده اســت. اما آن 
هزینه ای که مردم متقبل می شوند به لحاظ 
کمیت عددی بیشتر از گذشته است؛ زیرا 
مشــمول تورم روز افزون شده؛ بنابراین 
افزایــش هزینه های مردم بــه این معنا 
نیست که واقعاً تقاضای شان برای خرید 
کاال ها بیشتر شده است. این فقط و فقط 
مربوط به کاهــش ارزش پول و افزایش 
تورم اســت. یعنی اگر مثال یک کاالیی 
را پارســال ۱0 هزار تومــان می خریدند 
حاال بابت همان کاال باید 20 یا 25 هزار 
تومــان بپردازند. پس مخــارج به لحاظ 
کمیت باال مــی رود، اما قدرت خرید در 
تامین مایحتاج زندگی و تأمین ضروریات 

زندگی شیب نزولی دارد.
وی افــزود: ما نمی توانیــم فقط با اعداد 
بازی کنیم. باید تحلیل کنیم چرا مخارج 
مصرفی باال رفته است؟ مخارج مصرفی 
باال رفته، اما سبد مصرفی کوچک تر شده 
اســت. این یک بحث بسیار مهم است. 
این کوچک شدن سفره مردم و بی ارزشی 
پول است. چون کاهش ارزش پول باعث 
افزایش قیمت ارز هــای معتبر جهان به 
ویژه دالر می شــود. افزایش دالر هم بر 
افزایش قیمت ها تاثیر می گذارد و از نظر 
روانی، پیش بینی ناپذیری آینده و بیمناکی 
مردم از کاهش ارزش پول شان قیمت ها 
را بــاال می برد و اگر هم به دالیلی مثاًل با 
سیاست های مدیریت شناور ارزی، مبالغی 

از دالر به بازار تزریق شود و قیمت دالر 
تا حدودی تعدیل گردد از قیمت کاال ها 
به سبب چســبندگی قیمت ها به نسبت 

کاهش دالر کاسته نمی شود.
این کارشناس اظهار کرد: کاهش ارزش 
دالر که زمانی تا آســتانه 30 هزار تومان 
هم رسیده بود هیچ دلیل اقتصادی ندارد 
و دولت نقشی در این قضیه نداشته است، 
اما آن را مصادره بمطلوب کرده و چنین 
القاء نموده که کاهش ۴000 تومانی دالر 
در یک روز نتیجه سیاست های ارزی بوده 
است. در حالی که جو روانی ایجاد شده 
تحــت تاثیر پیــروزی زوج جو بایدن و 
کامال هریس و امیدواری بازگشت آمریکا 
به برجام و لغو تحریم ها سبب ساز کاهش 
نرخ دالر بوده است کما اینکه در ابتدای 
شمارش آراء که ترامپ پیشتاز بود دالر 
حتی أز مرز 30 هزار تومان هم عبور کرد. 
گرچه تغییر و تحوالت سیاســی آمریکا 
بعنوان اولین قدرت اقتصادی و سیاســی 
جهان بر کثیری از کشــورهای جهان اثر 
گذار اســت، اما هیچ کشوری همچون 
ایران پیگیر روند انتخابات آمریکا نبودند.

وی تصریــح کرد: تصور بر این اســت 
که بزودی بایدن بــه برجام باز می گردد 
و با برداشــتن تحریم ها، اقتصاد ایران از 
اضمحــالل نجات می یابد که به باور من 
این تصور خوش خیاالنه و بسیار تردید 
آمیز است و اندک زمانی نخواهد گذشت 
که دوباره ارزش دالر صعود خواهد کرد. 
زیرا هیچ دور نمایی برای کاهش تورم و 
تقویت پول ملی وجــود ندارد؛ بنابراین 
این بــار هم به دالســل اقتصادی و هم 
سیاســی و جو روانی و انتظارات تورمی 
و بیمناکــی از کاهــش ارزش پول ملی، 
روند افزایش قیمــت دالر دور از انتظار 
نیست. شــوربختانه سیاست های داخلی 
و خارجی دولت که کشــور را در عرصه 
جهانــی در انزوای سیاســی و اقتصادی 
قرار داده و اســباب فقر و فالکت کثیری 
از آحــاد جامعه را فراهم نموده ســبب 
ســاز افول اعتماد جامعــه که بزرگترین 
سرمایه اجتماعی اســت شده و از میزان 
اقتصادی  و  اجتماعــی  مشــارکت های 
عمومی جامعه در ارتباط با دولت تدبیر 

و امید کاسته است.
جامســاز درباره افزایش حداقل دستمزد 
به عنوان راهــکاری برای کاهش فاصله 
بین هزینه و درآمد افزود: اصوالً افزایش 
دســتمزد یکــی از سیاســت های مالی 
دولت هاســت. وقتی که دستمزد افزایش 
بســرعت مصروف رفع  می یابد طبیعتا 
نیازهای فوری حقوق بگیران شده که به 
مفهوم افزایش تقاضاست. این در حالی 
است که رشــد اقتصادی منفی و عرضه 
رو به افول اســت و واردات نیز کاهش 
یافته، بنابراین دیری نمی گذرد که هم به 
ســبب کاهش عرضه و هم تورم مزمن 
قیمت هــا افزایش می یابد کــه طبقات 
حقوق بگیر هزینــه آن را بیش از اضافه 
حقوق دریافتی پرداخت می کنند. سیاست 
افزایش حداقل دســتمزد در کوتاه مدت 
ممکن اســت طبقه آسیب پذیر را راضی 
کند، اما بنا بر استدالل فوق این رضایت 
بخشی ناپایدار است. مثاًل در سال کنونی، 
20 درصد به حقوق کارمندان و کارگران 
اضافه شــد در حالی که تورم اعالمی در 
پایان سال گذشته ۴۱.2 درصد بود یعنی 
از همان ابتدای سال 2۱.2 درصد قدرت 
خرید آن هــا از تورم عقب ماند. اینک از 
ابتدای سال تا کنون که وارد هشتمین ماه 
سال شدیم تورم هنوز اعالم نشده است 
که چند درصد اســت. اما قدر مسلم به 
همان میزانی که تورم افزایش می یابد از 
ارزش پول ملی و قدرت خرید آن کاسته 
می شود؛ بنابراین سیاست افزایش دستمزد 
یک راه اصولی و منطقی در راستای تامین 
یا تقویت قدرت خرید عامه مردم نیست.

وی اضافه کرد: راه اساســی، راهی مبتنی 
بر استراتژی درست و صحیح و منطبق بر 
الزامات علم اقتصاد است که در قالب یک 
استراتژی بلندمدت در جهت تقویت تولید 
و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی است 
که باعث افزایش درآمد ملی می شود. آن 
زمان تورم خودبه خود کاهش پیدا خواهد 

کرد و پول ملی تقویت می شود.
این اقتصاددان عنوان کرد: اگر قرار شود 
با توجه به شــرایط پیش آمده و افزایش 
ظرفیت هــای اعتراضــی عامــه مردم، 
سیاســت های مقطعی مالــی و پولی را 

بــرای آرام کردن مردم به کار گیریم مثل 
این است که دید سیاستگذار تا نوک بینی 
او محدود است. بایستی سیاست های ما 
آینده نگر و طوری باشــد که بتواند آینده 
ملت و رفاه جامعه را تأمین کند. با کاهش 
تولید نمی توانیم رفاه جامعه را تامین کنیم. 
مثال گفتند ۱00 هزار تومان به ده میلیون 
سرپرســت خانوار می دهیم. این کارساز 
نیست. حساب کنید این ده میلیون تومان 
به دالر امــروز که 26 هزار و 300 تومان 
است می شــود روزی ۱2 ســنت. االن 
درآمد ها با ریال اســت، ولی هزینه ها به 
دالر. شما حساب کنید یک خانواده با ۱2 
سنت افزایش درآمد در روز چه می تواند 
بکند؟ تازه این در یک زمان کوتاهی باز 
تغییــر خواهد کــرد و تورم افزایش پیدا 
می کند. با افزایش تورم و کاهش ارزش 
پول باز قیمت ارز باال خواهد رفت. چون 
منشــأ اولیه افزایش قیمت دالر، کاهش 
ارزش ریال است یعنی رابطه علی بین این 
دو متغیر از ریال به سمت دالر است. ولی 
وقتــی دالر افزایش می یابد، بازخوردش 

سطح عمومی قیمت ها را باال می برد.
وی افزود: به هرحال تأثیرات روانی از پیش 
بینی افزایش ارز و نگاه مردم به آینده اقتصاد 
و بیمناکی آن ها از ارزش پول شان و ترس 
از کاهش سبد مصرفی شان باعث می شود 
که روز به روز وضع بدتری را تجربه کنند 
و دولت نمی تواند هر شــش ماه یک بار 
حقوق ها را اضافه کند. این سیکل معیوب 
نمی تواند استمرار یابد. باید به یک راهکار 
اساســی بر پایه یک استراتژی بلندمدت 
اندیشــید که مستلزم تغییرات و تحوالت 
کلی در این ســاختار یا در این مجموعه 
بی نظم اقتصاد دولتِی رانتِی سیاسی است. از 
ریشه باید این مسئله حل شود وگرنه این 
راهکار های موقتی به هیچ وجه در سیر زمان 
قادر به تقویت بنیــه اقتصادی و رضایت 

مردم نیست.
این ارقامی که به عنوان حداقل حقوق 

مطرح است اصال وجهه انسانی ندارد
حسین محمودی اصل در گفتگو با فرارو 
با اشاره به ارقام منتشرشده در این گزارش 
گفت: عــدد 2۱ در صد بــرای افزایش 
هزینه های در سال 9۸ نسبت به 97 عدد 

پایینی اســت. چون گرانی ها از سال 97 
شروع شد. ما نمی دانیم معیار سبد هزینه 
ومعیشت خانوار در این پژوهش بر چه 
اساسی تهیه شــده است. وقتی تورم ۴0 
درصد اســت میانگین 300 کاال در این 
بســته قرار می گیرد. خیلی از این کاال ها 
کم مصرف اســت یا خیلــی از هزینه ها 
را خانواده هــا نمی تواننــد تامین کنند یا 
ارزان هستند. اگر بگوییم سبد پرمصرف 
خانواده هــا که خانواده هــای کم درآمد 
و متوسط مد نظرمان اســت این هزینه 
باالتر است. چون این هزینه ها مربوط به 
کاال ها و هزینه های ضروری است. اعداد 
خیلــی بزرگتر از این اســت. وقتی خط 
فقر در تهران چند میلیونی می شود و در 

کالنشهر ها کمی پایین تر است.
وی افــزود: در مجموع با یک حســاب 
سرانگشــتی هزینه صبحانه یک خانواده 
چهار نفره ماهانه 500 هزار تومان می شود. 
این خانواده اگر هزینه آب و برق نداشته 
باشد خانه هم مال خودش باشد حداقل 
هزینه ها برای زنده ماندنش در سطح دو 
میلیون تومان اســت. یعنی یک خانواده 
چهار نفره بــرای زنده ماندن یعنی اینکه 
یک جا بنشــیند وحرکت نکند تا کالری 
کمترمصرف کنــد حدود ۱200 تا ۱500 
کالری نیاز دارد تا زنده بماند. این خانواده 
بدون نیاز به پوشاک از نظر غذایی حداقل 
دو میلیون تومان هزینه دارد؛ بنابراین این 
ارقامی که به عنوان حداقل حقوق مطرح 

است اصال وجهه انسانی ندارد.
او ادامــه داد: حاال اگر هزینه پوشــاک و 
خرید های متفرقه و .. هم افزوده شــود 
این دو میلیون کافی نیســت با آن حتی 
نمی تواند بــه طور کامــل ویتامین ها و 
کالری های الزم را به بدن برســاند. فقط 
می تواند زنده بماند تا بتواند به حقوق باال 
برسد و ترکیب مواد غذایی اش از ضعیف 
به عالی برسد. این به راه حل اساسی نیاز 

دارد.
محمودی اصل اظهار کرد: کشور ضعیف تر 
از آن است که بتواند کمک معیشتی بدهد. 
توانایی مالی در شرایط تحریم اجازه این 
کار را نمی دهد. ســفارش این است که 
تدابیر بایستی در مرحله اول برای خنثی 

کردن تحریم و تورم باشــد. بخش اعظم 
مشکالت ما ناشی از تحریم هاست و این 
تحریم ها باعث می شــود فقرا ضعیف تر 

وثروتمندان ثروتمندتر شوند.
این اقتصاددان در پاســخ به این پرسش 
که آیا افزایش حداقل دســتمزد راه حل 
است یا خیر؛ بیان کرد: ببینید یک جا هایی 
می گوییم چــاره ای نیســت باید کمک 
معیشتی داد تا افراد ضعیف زنده بمانند. 
جایی هم می گوییم همین میزان پول هم 
که می دهیم همانقدر تورم زا است و این 
پول خنثی می شــود. هر دو وجه را باید 
لحاظ کرد. نمی توان به امید رفع تحریم ها 
وغیرتمندتر شدن مسوولین نشست شاید 
تــا بهتر کار کنند و ما بتوانیم به وضعیت 
عادی برســیم. هم افزایش حقوق کمک 

ساز است و از طرفی کنترل نرخ تورم.
وی افــزود: بــه هرحال کشــور از نظر 
اقتصادی دچار ناترازی های مختلفی است 
که این ناترازی ها بایــد به مرور زمان از 
بین برود، اما تحریم این اصالح را عقب 
انداخته است و تالش ما این است که با 
این تحریم های ظالمانه چرخه اقتصادی 
کشــور را تا حدودی کنترل کنیم. به نظر 
من یک بسته اقتصادی مناسب می خواهد 
که از نظــر مالیات بر عایــدات ثروت 
هم بتواند دراداره کشــور به درآمد های 
غیرنفتی و پایدار کمک بکند وهم بتواند 
فاصلــه فقیر و غنی را کمتر کند. در هیچ 
کجای جهان در بحث هــای مالیات در 
کشور های توسعه یافته و در حال توسعه 
به این صورت نســبت به اخذ مالیات از 
عایدات ثــروت بی تفاوت نیســتند. در 
کشــور ما اشــخاص کمتراز ۱5 درصد 
مالیات را می دهند در کشور های دیگر ۴7 
درصد مالیــات را می دهند. ما خیلی کار 
داریم تا به شــرایط عادی برسیم و نباید 

فرصت ها را از دست بدهیم.
اضافه کرد: سامانه های  این کارشــناس 
مختلف مربوط به تجارت می تواند مفید 
باشــد و ما را در زمینه اجرای مالیات بر 
عایــدات ثروت کمک کند. ما شــرایط 
تورمی، توزیــع ناعادالنه ثروت، تحریم، 
سوداگران و شــوک های قیمتی را داریم 
واین هــا همه موجب افزایش فاصله بین 
فقر و غنی می شــود. در همه جای دنیا 
مالیــات بر عایدات ثــروت را داریم. به 
فرض وقتی فردی ســاختمانی 5 طبقه 
می سازد و 5 خودرو هم دارد. او چند ده 
برابر فرد معمولی که فعالیتی ندارد آب، 
بــرق، گاز و نیــروی کار ارزان از یارانه 
استفاده می کند، ولی کاالی تولیدی او از 
اروپا و ترکیه گرانتر است. وقتی با یارانه 
تولید می کند و بــا قیمت های جهانی به 
این یعنی کالهبرداری  فروش می رساند 
یعنــی اجحاف در حق مردم. یعنی یارانه 
من، شما و مردم ایران را عده ای محدود 
استفاه می کنند. بنزین و منابع دیگر را که 
او استفاده می کند حق مردم است. می شود 
جلوی این هــا را که گرفت. این دیگر به 
خود مــا ربط دارد که بتوانیم کنترل کنیم 
و ثروتی که برای همه مردم است درست 
توزیع کنیم. یارانه های غیرنقدی در یک 
مکانیزمی کم کم باید حذف شود، چون 
رانت و فاصله طبقاتــی ایجاد می کند و 
حذف این خودش می تواند بســیاری از 
مشکالت اقشــار مختلف جامعه را حل 
کند ومنبع درآمد، ایجاد اشتغال یا افزایش 

حقوق قشر ضعیف جامعه بشود.

ماجرای دخل و خرجی که با هر ضرب و زوری نمی خواند!

پیشی گرفتن هزینه ها از درآمدها
  این ارقامی که به عنوان حداقل حقوق مطرح است اصال وجهه انسانی ندارد

 بــا وجود آنکه آمار نشــان می 
دهــد 7۸ درصد واجدان شــرایط وام 
اجاره مدارک خود را در ســامانه اقدام 
ملی بارگذاری کرده اند، طول کشــیدن 
روند پرداخت این تسهیالت، بسیاری از 
مستاجران که مهلت قراردادشان به اتمام 

رسیده بود را با مشکالتی مواجه کرد.
به گزارش ایسنا، از 355 هزار نفری که 
واجد دریافت تســهیالت کمک ودیعه 
مسکن شناخته شدند تا کنون 2۸0 هزار 
نفر مدارک خود را در سامانه بارگذاری و 
به بانک معرفی شده اند. گذشته از اینکه 
هنوز 75 هزار نفر در صف دریافت وام 
به سر می برند، پرداخت این تسهیالت 
آنقدر کند پیش رفت که برای بسیاری از 
خانوارهای اجاره نشین حکم نوشدارو 
پس از مرگ ســهراب را داشــت؛ چرا 
که فصل جابه جایی به پایان رســیده و 

احتماال این تسهیالت هم مثل بسیاری 
وامهای بانکی دیگــر برای هدف مورد 

نظر مصرف نخواهد شد.
روند پرداخت تسهیالت مرابحه خرید 
کاال و خدمــات یا همــان کمک ودیعه 
اجاره مســکن که در ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونا برای کمک به مســتاجران به 
تصویب رسید از روز یکم شهریور ماه 
در حدود ۱3 هزار شــعبه بانک سراسر 
کشور آغاز شــد اما آنقدر روند آشنایی 
کارکنان بانک با کارتابــل وزارت راه و 
شهرسازی طول کشید که با گذشت سه 
ماه از آغاز این فرآیند هنوز بســیاری از 
مستاجران موفق به دریافت تسهیالت و 

حتی بارگذاری مدارک خود نشده اند.
البته ظاهرا ســرعت پرداخت وام اجاره 
افزایش یافته است. طبق آخرین آماری 
که وزارت راه و شهرســازی ارایه کرده 

تا پایان آبان ماه 2۸0 هزار نفر اطالعات 
خود را در ســامانه اقدام ملی مسکن به 
نشانی tem.mrud.ir بارگذاری کرده 
اند ولی آمار تعــداد افرادی که موفق به 
دریافت تسهیالت شــده اند ارایه نشده 
است. از سوی دیگر تعداد متقاضیان اولیه 
2.2 میلیون نفر بودند که پس از بررسی 
فقط 355 هزار نفرشان شرایط دریافت 
تسهیالت را داشتند. این در حالی است 
کــه طبق برآوردهــا 7.2 میلیون خانوار 
مســتاجر در کشــور وجود دارد. آمار 
گویای آن اســت که خانوارهای اجاره 
نشــین یا از دریافت این وام خودداری 
کرده یا به دلیل محدود بودن دایره افراد 
واجد شرایط، مشمول دریافت آن نشده 

اند.
گروهی از مستاجران در اولویت پرداخت 
کمک ودیعه مســکن هستند که شامل 

افراد تازه ازدواج کرده، کســانی که سه 
فرزند و بیشتر دارند، خانواده های تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی می شوند. عالوه براین، 
مســتاجران حتماً باید اجاره نامه دارای 
کدرهگیری و شــرایط وام ساماندهی را 
هم داشته باشــند یعنی وام یا امکانات 
یارانه ای از طرف دولت در بخش زمین 
یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک 
نباشــند و از ســال ۸۴ هیچگونه سابقه 
خرید و فروش ملک نداشــته باشــند. 
ضمــن این که باید سرپرســت خانوار 
باشند و شهری را که تقاضا می کنند در 
آن 5 سال سابقه سکونت داشته باشند و 
همه این مولفه ها باید مستند و در سایت 

قابل بارگذاری باشند.
به گزارش ایسنا، تسهیالت مرابحه خرید 
کاال و خدمات یا همان وام کمک ودیعه 

اجاره بــه میــزان 50، 30 و ۱5 میلیون 
تومان، از اوایل مردادماه در ســتاد ملی 
مقابله با کرونا به تصویب رســید. سود 
این تســهیالت ۱3 درصد است. نحوه 
بازپرداخت آن بدین صورت اســت که 
در روش اول، گیرندگان وام )مستأجران( 
می توانند تسهیالت را یک ساله دریافت 
کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و 

در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند.  
در روش دوم، متقاضیان می توانند وام را 
سه ســاله دریافت کنند و در مدت 36 
مــاه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. 
مســتاجران در تهران ماهانه 5۴0 هزار 
تومان، کالنشــهرها 320 هزار تومان و 
دیگر شهرها ۱60 هزار تومان پرداخت 

خواهند کرد.

وام اجاره داده شد، اما چه دیر!
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 نگاه کیفرگرایانه به وقــوع جرم در حوزه 
کودکان و اعتیاد آن نگاهی نیست که بتواند از این 
کــودکان حمایت کند، درد های آن ها را بشناســد 
و بتواند این کودکان را که به دلیل اشــتباه والدین 
به دام اعتیــاد افتاده اند، دوباره بــه آغوش جامعه 
بازگردانــد. تالش بــرای درک ایــن موضوع که 
ایــن کودکان، »بزه دیده« هســتند و نه »بزهکار« از 
مهم ترین مباحث مطرح شده در بیستمین نشست 
از سلسله نشســت های دوشنبه های حقوق کودک 
دانشگاه شهیدبهشتی بود که به شکل وبینار برگزار 
شد. مفاهیم کلیدی مطرح شــده در این نشست، 
حول محور بــزه در حیطه کــودک و اعتیاد بود؛ 
محوری که تاکید داشت »صرف جرم انگاری یک 
رفتارِ سوء نسبت به کودک لزوما به تامین حمایت 

کیفری از او نمی انجامد.«
به گزارش اعتماد، در این نشســت به تجربه موفق 
دیگر کشور هایی اشاره شد که با تغییر روش خود، 
توانستند با برقراری فرض های قانونی به نفع کودک، 
به کودکان کمک کنند تا به سادگی بتوانند خود را از 

موقعیت ارتکاب جرم دور نگه دارند.
این نشست، با حضور و سخنرانی مریم افشاری، 
اســتادیار دانشگاه و فرنشــینینیک حقوقی زنان و 
خانواده کرسی حقوق بشــر، صلح و دموکراسی 
یونسکو در دانشگاه شهیدبهشــتی، نصیر قائمی، 
کارشناس ارشد حقوق جزا از دانشگاه شهید بهشتی 
و علی تقی زاده، کارشــناس ارشــد حقوق جزا از 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
اهمیت پیشگیری در کودکان

مریم افشاری در این نشســت با اشاره به ماده 33 
کنوانسیون حقوق کودک که به حمایت از کودکان 
در برابر مواد مخدر و روانگردان می پردازد، گفت: 
مواد مخدر یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی 
اســت که بیشــترین حجم زندانیان را هم به خود 
اختصاص داده اســت و تحت عنوان »مجازات ها 
و اقدامــات تامینی و تربیتی اطفــال و نوجوانان«، 
مجازات آن ها صورت می گیرد و رســیدگی به آن 
در صالحیت »دادگاه اطفال« است مگر اینکه از نوع 
»سلب حیات« و مجازات های شدید باشد که دادگاه 
کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود که این 

امر حاکی از اهمیت موضوع است.
به گفته دبیر علمی این نشست، مساله »پیشگیری« 
در مورد کودکان از اهمیت بسیاری برخوردار است 
و در اکثــر موارد کودک توســط اطرافیان که خود 
مصرف کننده مواد مخدر هســتند به اعتیاد کشیده 
می شود و از کودکان به عنوان ابزار استفاده می کنند 
و به همین دلیل والدین نیازمند کودکی آرام هستند 
و مواد مخــدر به کودک می خوراننــد و در واقع 
خودشان او را معتاد می کنند و این کودکان، »کودکان 

مسموم به مواد مخدر« نامیده می شوند.
مریم افشــاری به وضعیت فرزندانی اشاره کرد که 
مادران معتاد دارند و گفــت: فرزندان مادرانی که 
دچار اعتیاد هستند از همان دوران جنینی، مادر او 
را معتــاد کرده و پس از به دنیــا آمدن نیز در امان 
نخواهند بود چراکه نوزاد به دلیل بی قراری هایی که 
پیــدا می کند، مورد انواع آزار و اذیت قرار می گیرد 
و نیاز های او مورد غفلت واقع می شــود. به همین 
علت مادران معتــاد نمی توانند مراقب های خوبی 

برای کودکان باشند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش اساسی 
که آیا در این گونه موارد جدایی کودک از خانواده 
راه حل مناســبی است یا خیر بیان کرد: هر چند در 
ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک، به اصل عدم جدایی 
کودک از والدین اشاره شده است ولی کودکان نباید 
از والدین خود جدا شــوند مگر آنکه برای تامین 
عالی ترین منافع کودک این جدایی ضروری باشد 
زیرا ماده 3 کنوانسیون، رعایت مصالح عالیه کودک 
را به عنوان زیر بنای کلیه مقررات در نظر گرفته و 
در اینجا جدایی از والدین، مصلحت عالیه کودک 

است.
او همچنین در بخشــی از تحلیل های خود افزود: 

در صورت تصمیم بر جدا کردن کودک از والدین، 
باید مراقبت های خانواده محور یا شــبه خانوادگی 
جایگزین شــود. به گفته افشاری، همان طورکه در 
ماده ۴ »اعالمیــه اصول اجتماعی و قانونی ۱9۸6« 
در مورد حفاظت و رفاه کودکان ذکر شــده است، 
باید مراقبت از کودک توسط خویشاوندان والدین 
کودک، خانواده جانشین، خانواده فرزندپذیر یا در 

صورت لزوم یک موسسه مناسب صورت گیرد.
افشاری در بخش دیگری از سخنرانی خود تاکید 
کرد: ماده 20 کنوانسیون حقوق کودک از دولت های 
عضو می خواهد طبق قوانین ملی خود، مراقبت هایی 
را برای این گونه کودکان تضمین کند و به مطلوبیت 
تداوم در پــرورش کودک و پیش زمینه های قومی، 
مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک توجه شایسته ای 

کنند.
در نهایت، این صاحب نظر حقوق بین الملل اشاره 
کرد: تاکید بر پذیــرش مراقبت های خانواده محور 
در مــواردی که حفظ ارتبــاط و تماس کودک با 
خانواده و قاعده پیوستگی ارتباط آن ها به مصلحت 
و جهت منافع عالیه کودک نبوده و با احراز شرایط 
بحرانی مصلحت کودک ایجاب کند که استثنائات و 
محدودیت هایی بر این اصول اعمال شود که نتیجه 
آن سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت 

و فقدان مراقبت والدین است.
کودک و مواد مخدر

در ادامه این نشســت، »نصیر قائمی« با اشــاره به 
ماده 33 کنوانســیون حقوق کودک که به موضوع 
»کودک و مواد مخدر« اختصاص دارد، به رویکرد 
حمایتی این ماده تاکید کــرد و گفت: این ماده در 
باره کودکان درگیر با جرایم موادمخدر، رویکردی 
حمایتــی را در پیش گرفته اســت و از طرف های 
کنوانسیون اتخاذ سیاست های حمایتی را نسبت به 
این دسته از کودکان مطالبه می کند بنابراین آن ها را 
از نگاهی کیفرگرایانه نسبت به این کودکان برحذر 
داشته و توجه خود را معطوف این نکته کرده که این 

کودکان، »بزه دیده« هستند نه بزهکار.
قائمــی افزود: در کنوانســیون دیگــری با عنوان 

»کنوانســیون ســازمان ملل متحد برای مبارزه با 
قاچاق موادمخــدر و دارو های روانگردان مصوب 
2۸ دســامبر ۱9۸۸« که ایران نیز در سال۱370 به 
آن ملحق شده است، به صورت مختصر به مساله 
ارتباط کودکان و مواد مخدر توجه شده است و در 
بخشی از آن خواستار تشدید مجازات کسانی شده 
که کودکان را به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر 

تشویق می کنند.
این پژوهشــگر حقوق جزا ادامه داد: نظام حقوق 
کیفری ایران در باره »کودک و مواد مخدر« دســت 
به جرم انگاری و کیفرگذاری بعضی از رفتار ها زده 

است.
به گفته قائمی این موارد عبارتند از: وادار کردن یا 
ترغیب افراد کمتر از ۱۸سال به مصرف مواد مخدر 
یا ارتکاب هریــک از جرایم موضوع قانون مبارزه 
با مواد مخــدر، )ماده 35 الحاقی به قانون مبارزه با 
مواد مخدر ۱3۸9(، عدم شمول تخفیف نسبت به 
کسی که از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸سال برای 
ارتکاب جرم اســتفاده کرده باشد )بند ب ماده ۴5 
قانون مبارزه با مواد مخدر ۱392(، هرگونه معامله 
راجع به طفل یا نوجوان کمتر از ۱۸ســال به قصد 
اســتفاده از آن ها در فعالیت های مجرمانه )ماده ۱۱ 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱399(، تشدید 
مجازات در صورتی که این جرم از ســوی افرادی 
صورت گیرد که سمت والیت، وصایت، قیمومت 
یا سرپرستی طفل یا نوجوان را عهده دارد )ماده 22 

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱399(.
قائمی، از حقوقدانان نشست بیستم در ادامه تبیین 
جرم انگاری مربوط به مساله »کودک و مواد مخدر« 
در قوانین ایران به ارتکاب جرایم عمدی موضوع 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱399 
از سوی کسانی که مسوولیت نگهداری، مراقبت، 
آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند 
یا در امور مربوط به آنان فعالیت می کنند، اشــاره 
داشت )ماده 20( و افزود: از طرفی به رغم پیش بینی 
ماده 3۱ قانون آیین دادرســی کیفری ۱392 مبنی 
بر تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان هنوز این مهم 

تحقق نیافته اســت امری که بند ب ماده 6 قانون 
حمایــت از اطفال و نوجوانان نیز بر آن تاکید دارد 

و وظایفی را نیز بر عهده این پلیس گذاشته است.
او افزود: همچنین باید بدانیم رســیدگی به جرایم 
مرتبط با مواد مخدر بر پایه بند پ ماده 303 قانون 
آیین دادرســی کیفری ۱392 در صالحیت دادگاه 
انقالب قرار دارد، اما اگر این جرایم از سوی افراد 
کمتر از ۱۸ ســال ارتکاب یابد یا در این جرایم به 
کار گماشته شوند رسیدگی به اتهام آن ها از سوی 
دادگاه انقالب صورت نخواهد گرفت و موضوع، 
در صالحیت دادگاه اطفــال یا دادگاه کیفری یک 

ویژه نوجوانان خواهد بود.
این دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی در حقوق 
جزا و جرم شناسی اشاره کرد: در باره مساله »کودک 
و مواد مخــدر« نکته حائز اهمیت آن اســت که 
جرم انگاری و کیفرگذاری در این حوزه هرچند با 
تشدید مجازات مرتکبین و به کارگیرندگان کودک 
همراه است و بازدارندگی دارد، اما به تنهایی راهی 
به مقصود که همانا کاهش بــه کارگیری کودکان 
در این حوزه باشد نمی برد چراکه در جرم انگاری 
این رفتار ها که عمدتا از سوی نزدیکان و اعضای 
خانواده آن ها صورت می گیرد باید به اصول مهمی 
از جملــه اصل عدم جدایی کــودک از خانواده و 

رعایت مصالح عالیه کودک توجه شود.
همچنین در صورت شــکایت کــودک به مراجع 
قضایی و پلیسی ممکن است جهت اخذ رضایت، 
مورد تهدید واقع شــود و با پافشــاری در جهت 

احقاق حق، مورد انتقامجویی قرار گیرد.
او در پایان سخنان خود گفت: باید در نظر داشت 
صرف جرم انگاری یک رفتارسوء نسبت به کودک 
لزوما به تامین حمایت کیفــری از او نمی انجامد. 
کشــور هایی که در باره این مساله موفق شده اند و 
توانســتند حمایت کیفری حداکثری از کودک به 
عمل آورند در کنار جرم انگاری به تســهیل اثبات 
جرم نیز کمک کردند. نظام های حقوقی پیشرفته با 
برقراری فرض های قانونی به نفع کودک توانستند به 
او کمک کنند تا به سادگی بتواند خود را از موقعیت 

ارتکاب جرم دور نگه دارد و بزهکاران واقعی را به 
دام عدالت اندازد.

بزه دیده، نه مجرم
علی تقی زاده در ادامه این نشســت به بیان نکاتی 
پیرامون پیگیری در حوزه اعتیاد و کودکان پرداخت 
و گفت: در گذشته رویکرد سنتی به جرایم اطفال 
و نوجوانان به طور کلی و در جرایم مواد مخدر به 
صــورت خاص، یک رویکرد تنبیهی بود. با توجه 
بــه موفقیت آمیز نبودن این رویکرد کیفرگرایانه در 
پیشگیری از جرایم این دســته، رویکرد اصلی به 
سوی انواع پیشگیری از جرم باالخص پیشگیری 
اجتماعی حرکت کرد. طبق دیدگاه این دانش آموخته 
حقوق جزا و جرم شناسی، باید پذیرفت کودکان به 
عنوان یک جمعیت آسیب پذیر، زمانی که در یکی 
از انــواع جرایم مربوط به حوزه مواد مخدر اعم از 
خرید، فروش، توزیع، نگهداری و اســتعمال قرار 
می گیرند بیش از آنکه آن ها را مجرم تلقی کرد، باید 

»بزه دیده« این جرم به حساب آورد.
بــه گفته او، شــاید به همین دلیل باشــد که ماده 
33 کنوانســیون حقوق کودک، کشور های طرف 
کنوانسیون را موظف به انجام تمام اقدامات قانونی، 
اجرایی، اجتماعی و آموزشــی جهت حمایت از 
کــودکان در برابر اســتفاده های غیرقانونی از مواد 
مخدر یــا روانگردان و نیز جلوگیری از اســتفاده 
از کــودکان در تولید غیرقانونی و قاچاق این گونه 
مواد کرده اســت. این پژوهشگر حقوقدان تاکید 
کرد: در واقع، پیشــگیری، یک شیوه غیر قهرآمیز 
اســت که جهت مهار بزهکاری از طریق حذف یا 
محدودسازی عوامل جرم زا با مدیریت کردن عوامل 
محیط فیزیکی و اجتماعی به دنبال کاهش فرصت 

ارتکاب جرم است.
بــه گفته او، از میان گونه ها و شــیوه های مختلف 
پیشگیری، »پیشگیری اجتماعی« در موضوع کودک 
و مواد مخدر از اهمیت بسزاتری برخوردار است. 
این پیشگیری که حاصل یک رویکرد فرانسوی و 
تحت تاثیر اندیشه های روسو است، اعتقاد دارد که 
انسان ذاتا یک موجود خوب است، اما زمانی که در 

بســتر جامعه قرار می گیرد به سمت ارتکاب جرم 
سوق داده می شود؛ در نتیجه بزهکاری، یک رفتار 
غیراجتماعی اســت که به دلیل عدم جامعه پذیری 

صحیح اتفاق می افتد.
او افزود: پیشگیری اجتماعی، قابل تقسیم به دو بُعد 
پیشگیری اجتماع مدار و پیشگیری رشدمدار است. 
هر انســانی از جمله کودک در جریان رشد خود 
در بســتر جامعه در نهاد های اجتماعی مختلفی از 
جمله خانواده، مدرســه، محیط دوستان، همساالن 
و ... قــرار می گیرد. حال اگر کودک در این فرآیند 
قربانی یک سری بی توجهی شده یا در محیط هایی 
قرار بگیرد و همنشین اشخاص بزهکار شود، این 
بی توجهی یا همنشــینی و معاشرت به نوبه خود 
می تواند نتیجه ای تحت عنوان بزهکاری طفل را به 

همراه داشته باشد.
در نتیجه باید بــا تمرکز بر این نهاد های اجتماعی 
و شناسایی ظرفیت ها و تهدید های بالقوه و بالفعل 
آن ها نسبت به پیشگیری از ارتکاب جرایم مختلف 
از جمله جرایم حوزه مواد مخدر توســط کودکان 
اقــدام کرد. به گفته تقی زاده، شــایان ذکر اســت 
نهاد های اجتماعی همچون یک شمشیر دو لبه بوده 
و بــه همان میزان که می تواننــد از حرکت کودک 
به ســمت ارتکاب جرم ممانعت آورند، گاه خود 
می توانند وسیله ای برای سوق دادن طفل به سوی 
انجام جرم قرار گیرند. آموزش مسوولیت پذیری به 
والدین در باره کودکان، طرح جذب حاشیه نشینان و 
همین طور فراهم کردن سازوکار های ادامه تحصیل 
به نوبه خــود می توانند از روش هــا و رویه های 

پیگیری اجتماع مدار به حساب آیند.
آقــای تقــی زاده بیان کــرد: در کنار پیشــگیری 
اجتماع مدار، پیشگیری رشدمدار که در آن ارتقای 
پیوسته و پایدار توانمندی های اجتماعی و شخصیتی 
خود کودک در اولویت قرار دارد، شــیوه دیگری 
برای به حداقل رســاندن ریســک ارتکاب جرم 
توســط کودکان اســت. در این نوع از پیشگیری 
آموزش مهارت هــای اجتماعی بــه کودک نظیر 
کاهش برانگیختگی سریع، افزایش حس همدردی 
بــا اطرافیان و کمتر کردن حــس خودمحوری در 

کودکان مورد توجه قرار می گیرد.
همچنین الزم به ذکر است برنامه های پیش از تولد از 
جمله ارتقای سطح دانش، سالمت و توانمندی های 
مادر به عنوان اولین شخصی که کودک با او ارتباط 
گرفته و بیشــتر از او می آموزد، می تواند نقشــی 
تعیین کننده در پیشگیری رشدمدار ایفا کند. در کنار 
این موارد شناســایی مواردی از قبیل فقر عاطفی، 
اعتیاد، خشــونت، تنبیه ها و تشویق های بی ضابطه 
در خانواده، طرد شدن از گروه همساالن بهنجار و 
معقول و در نقطه مقابل جذب شدن به گروه های 
ضد اجتماعی و هنجارشــکن همچنین شکست 
تحصیلی، ضریب هوشــی پایین و عقب ماندگی 
تحصیلــی می توانند به عنــوان عوامل خطری که 
با اثرگذاری بر شــخصیت کودک، او را به سمت 
ارتکاب جرم و جذب به آن قرار دهند شناســایی 
و نسبت به رفع یا حداقل رساندن آن ها اقدام شود.

در پایان باید به این نکته اشــاره کــرد که به نظر 
این حقوقدان، امروزه صرف پیشگیری تک نهادی 
یعنی پیشگیری صرفا با تکیه بر یک نهاد اجتماعی 
یا تاثیرگذار در رشــد مانند خانواده، مدرسه، گروه 
همساالن و ... نمی تواند به خوبی در عدم گرایش 
کودک به سمت جرم و مواد مخدر به ایفای نقش 
بپردازد بلکه ضروری اســت نهاد های مختلف با 
تبیین راهبرد های هدفمند و یکپارچه با قرار گرفتن 
در کنــار هم و به صورت چند نهادی نســبت به 
پیشــگیری از جرایم این حوزه در باره اطفال اقدام 

کنند.
برگــزاری نشســت های علمــی در دانشــگاه ها 
دستخوش تغییر شده اســت و بیستمین نشست 
از سلسله نشست های دوشنبه های حقوق کودک 
دانشگاه شــهید بهشتی به این شــکل در فضای 

مجازی برگزار شد.

حقوق کودکان، جرم شناسی کودکان و مواد مخدر در نشست حقوق کودک بررسی شد

کودکان را بزه دیده بدانیم، نه بزهکار 
 حقوق کودکان، جرم شناسی کودکان و مواد مخدر در نشست حقوق کودک بررسی شد

 فوق  تخصص ICU بیمارســتان مسیح  
بیان صریــح ناگفته هایی  دانشــوری تهران به 
درباره عملکرد معاون مســتعفی وزیر بهداشت 

در مدیریت کرونا پرداخت.
به گزارش ایســنا، دکتر محمدرضا هاشمیان در 
گفت وگو با روزنامه »فرهیختگان« تصریح کرد: 
تعجب کردم که آقای ملک زاده در نامه اســتعفا 
چطور به مســائل درمان های دارویی کرونا نقد 
وارد می کند و از وزیر شاکی است. در جلساتی 
که بنده در کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
بودم فقط ایشان نظر می داد و مدیریت کرونا در 
کشور در اختیار ایشان بود. وزیر انصافا در این 
مسائل جزئی شرکت نمی کرد. بحث واکسن را 
دکتر ملک زاده بارها عنوان کرده بود که واکسن 
تاثیری ندارد و تاثیر آن کم است و تا 50 درصد 

بیشتر واکسن تاثیر ندارد و مردم دلسرد می شدند 
یا بحث گرمای هوا و اثرگــذاری آن بر کنترل 
کرونا که صحبت می شــد و همه مردم می رفتند 
و در جنوب کشور عروسی می گرفتند، همه از 

نظرات ایشان بود!
وی ادامه داد: مــن نمی دانم چرا دکتر ملک زاده 
طلبکارانه صحبــت می کنند؟ پــروژه کرونای 
کشــور، کلیه مسائل پژوهشــی و کلیه نظراتی 
که درباره دارو اســت، زیر دســت ایشان بود. 
در واقع هیچ گونه جوابگویی نســبت به افرادی 
که در کادر درمان هســتند، ندارند. خودسرانه 
تصمیماتــی برای مردم می گیرند بدون اینکه در 
فیلد کاری از ابتدا باشد. تمام حرف های آنها از 

ابتدا درباره داروها ایراد داشت.
هاشــمیان اظهار کرد: وزارت بهداشت ۱2 سال 

است که دست ایشان اســت و همه شغل های 
کلیدی را در دست داشــته و بعد االن به وزیر 
گیر می دهد؟ این مســائل را چــرا قبال عنوان 
نکرد؟ چرا زمان اول شــیوع کرونا بیان نکرد؟ 
االن که تعداد زیــادی از مردم فوت کردند این 
را به یاد آورد؟ به عنوان یک مقام کشــوری چه 
حقی دارید که شــرکت دارویی می زنید و کار 
خود را انجام می دهیــد و به همه گیر می دهید 
که با دارو کار کنند؟ شما فوق تخصص گوارش 
هستید، چه ربطی به کرونا دارید؟ درباره کرونا 
کجا تحصیالت خود را گذرانده اید؟ کجا درباره 

بیمار بدحال تحصیالت خود را گذرانده اید؟
وی دربــاره اســتعفای ملــک زاده گفت: وزیر 
بهداشت کال دکتر ملک زاده بود. چند سال است 
که ایشان است. ایشــان از زمان دکتر فاضل در 

وزارتخانه بود و تا االن هســت. تمام ســاختار 
وزارت بهداشت دســت دکتر ملک زاده است. 
امروز هم همین طور است. چیدمان کل وزارت 
بهداشــت دست او اســت، تمام تفکر وزارت 
بهداشت دست دکتر ملک زاده است. امروز هم 
همین طور اســت. با استعفای ایشان تغییری در 
تفکر وزارتخانه اتفاق نمی افتد چون تفکر دکتر 
ملک زاده هنوز در وزارت بهداشت وجود دارد. 
ساختار وزارت بهداشت طراحی دکتر ملک زاده 
اســت. دکتر ملک زاده فرد باهوشی است. تمام 
بودجه های کشور در حوزه پژوهشی در دست 
ایشان بود. بیشــترین مقاالت در کشور توسط 
ایشــان و تیم ایشــان پیش رفته است و بودجه 
میلیاردی همواره دست ایشان بود. برای همین 
این سیستمی که دســت دکتر ملک زاده است، 

سیستم بزرگی است.
وی در پایان گفت: چندین بار خواستیم با ایشان 
مناظره کنیم که ایشــان اصال بقیه را آدم حساب 

نمی کنــد که بخواهــد صحبت کنــد. همواره 
مغرورانــه و نگاه از باال دارد و اجازه رشــد به 

گروه دیگری نمی دهد.

حاشیه های یک استعفای پرحاشیه

اظهارات صریح پزشک »دانشوری« درباره ملک زاده
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