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در نشست مدیران هماهنگی ادارات اقتصادی استان،عنوان شد:
رشد ۲۱ درصدی 

تولید ناخالص داخلی زنجان
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فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان:
351 هکتار از مراتع  استان زنجان 
در امرداد ماه دچار آتش سوزی شده است

استاندار زنجان اعالم کرد:تا پایان هفته دولت انجام می شود

انتصاب مدیران جوان در زنجان
 ۱۰۴ مدیر جوان به مجموعه دستگاه های اجرایی استان زنجان اضافه می شود
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 کارشــناس ارشــد روان شناسی گفت: 
خانم ها خودشان انتخاب می کنند که یک روز 
خوب و شــاد یا روز بد همراه بــا ناراحتی و 

افسردگی را آغاز کنند.
سهیال پرچگانی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با افسردگی در بانوان، اظهار کرد: خانم ها ماهانه 
به صورت موقتی به دلیل عــادت ماهانه دچار 
افسرده شــده و غمگین می شوند؛ عالوه بر آن 
نیز خانم هایــی که در زندگی خود برنامه ریزی 
ندارند دچار خشم و افســردگی می شوند که 

برای رفع آن نیازمند برنامه ریزی روزانه است.
وی با بیان اینکه خانم های شاغل به دلیل مشغله 
کاری، کم تر دچار افســردگی می شوند، افزود: 
خانم ها می توانند هر شب قبل از خواب کارهای 
روزمــره و کارهایی که عالقه به انجام را دارند 
روی کاغذ بنویسند و روز بعد به آن عمل کنند.
این مسوول با بیان اینکه خانم ها جدا از همسر 
و فرزندان شــان یک شخصیت مستقل دارند و 
باید به خودشــان اهمیت بدهند و ارزش قائل 
شوند، تصریح کرد: مادران باید به اندازه همسر 
و فرزندان شــان برای خود سهم قائل شوند و 
کارهایی را که دوســت دارنــد انجام دهند تا 

احساس بهتری داشته باشند.
کارشناس ارشد روان شناسی با بیان اینکه مادران 
و خانم ها کارهای روزمره خود را مانند آشپزی 
و تربیت و مراقبت از فرزندان را با عشق انجام 
دهنــد، ادامه داد: کارهایی مانند کتاب خواندن، 
تماشــای تلویزیون با فرزندان، مشــارکت در 
فعالیت هــای اجتماعی ماننــد خیریه ها را در 

روزهای کرونایی در فضای مجازی می توان در 
کنار خانواده با ایجاد فضای شاد انجام داد.

پرچگانی با بیان اینکه آدم ها خودشان انتخاب 
می کنند که یک روز خوب و شاد را آغاز کنند 
یا روز بد همراه با ناراحتی و افسردگی را آغاز 
کنند، اظهار کرد: می تــوان حتی تکراری ترین 
کارها را با هیجان انجام دهیم و خودمان تصمیم  
می گیریم که حرف های دیگران را به دل بگیریم 

و مدام به آن فکر کنیم و بالعکس.
وی در رابطه با افسردگی پس از زایمان، افزود: 
۸۰ درصد خانم ها پس از زایمان به مدت دو ماه 
دچار افسردگی می شوند که طبیعی است ولی 
اگر پس از این مدت ادامه داشته باشد به طوری 

که ارتباط بین مادر و فرزند دچار مشکل شود 
باید به پزشک مراجعه کنند.

این مسوول با بیان اینکه رفتار همسر و اطرافیان 
مادری که دچار افسردگی پس از زایمان شده 
اســت، در روند بهبود فرد بســیار تاثیر دارد، 
تصریــح کرد: حمایت های عاطفی همســر و 
حمایت های کمکی به آن نقش به سزایی دارد.

کارشــناس ارشــد روان شناســی در رابطه با 
اضطــراب مادران پس از زایمان، خاطرنشــان 
کرد: اضطراب داشــتن مادر پس از زایمان به 
دلیل شــرایط ناشناخته کامال طبیعی است ولی 
اگر پس از یک الی دو ماه ادامه پیدا کند باید به 

دکتر مراجعه کند.

 معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان، با بیان اینکه استان زنجان در باره 
بیمــاری کرونا در وضعیت هشــدار قرار دارد، 
گفت: زنجان در شــرایط فعلی، حالت شکننده 

دارد.
محمد رضا صایینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با 
بیان اینکه استان زنجان در باره بیماری کرونا در 
وضعیت هشدار قرار دارد، گفت: زنجان در زمینه 

بیماری کرونا حالت شکننده دارد.
وی اظهار کرد: استان زنجان در باره بیماری کرونا 
به حالت ثبات نرســیده و تنها راه قطع زنجیره 

کرونا در اســتان رعایت پروتکل های بهداشتی 
از ســوی مردم اســت و باید ۱۰۰ درصد مردم 

بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان، گفت: در استان زنجان ۵۱ درصد بیماران 
عالئمی ندارند و ۴۹ درصد دارای عالمت بالینی 

بوده و به پزشک مراجعه می کنند.
صایینی با بیان اینکه کرونا تمام نشــده است و 
تنها راه پیشــگیری از آن خود ایمنی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی است، ابراز داشت: مردم 
اســتان زنجان باید فاصله گــذاری اجتماعی را 

رعایت کنند.
وی با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان جزو استان های برتر در زمینه غربالگری 
و پیگیری تست کرونا است، افزود: بیش از ۸۵ 
درصد از مردم اســتان زنجان ایمنی الزم از این 

بیماری را ندارند.
معاون دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان، 
تصریح کرد: با زدن ماسک در استان در چند روز 
گذشته شاهد کاهش بستری ها و تعداد بیماران 
کرونایی در استان هستیم و باید این مهم تقویت 

شود.

 معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان گفت: علیرضا نصیری 
از ورزشــکاران مطرح کشتی زنجان به عنوان 
سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های رزمی، 

معرفی شد.
محمدعلــی حمزه پــور، در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این ورزشــکار قهرمان و 

ارزنده زنجانی در حکمی از ســوی یوســف 
بهتری، رییس فدراســیون ورزش های رزمی 

کشور برای تصدی این سمت برگزیده شد.
وی اظهار داشــت: نصیری، متولد سال ۱۳۵۷ 
و از قهرمانان اسبق کشــتی ایران است که در 
سال ۱۳۹۳ با قضاوت در مسابقات کشتی جام 
جمهوریت آذربایجان، موفــق به اخذ کارت 
داوری کشتی درجه سه بین المللی شد و پس 
از آن نیــز کارت داوری درجه ۲ بین المللی را 

کسب کرد.
حمزه پور یادآورشد: این ورزشکار شاخص و 
قهرمان زنجانی، ریاست هیات اسکیت استان 
زنجان و مربیگری و دبیری فدراسیون اسکیت 
ایــران را نیز در کارنامه ورزشــی خود دارد و 
هم اکنــون نیز به عنوان مشــاور معاون وزیر 
ورزش و جوانان مشغول فعالیت بوده که امید 
اســت توانمندی های باالی خود را در سمت 
سرپرستی دبیری فدراسیون ورزش های رزمی 

نیز نشان دهد.

وی اظهار داشت: این ورزشکار ارزنده زنجان 
در نوجوانی در مســابقات کشــتی نوجوانان 
جهان که در بوداپست مجارستان برگزار شد به 
نشان برنز دست یافت که سپس به علت ضرب 
دیدگی از ناحیه گردن مجبور به کناره گیری از 

این رشته ورزشی شد.
در بخشی از متن حکم صادره از سوی رییس 
فدراســیون ورزشــی های رزمی خطاب به 
نصیری آمده اســت: نظر به سوابق و تجارب 
ارزشــمند جنابعالی به موجب ایــن ابالغ به 
عنوان سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های 

ورزش های رزمی منصوب می شوید.
در ادامه حکم آمده است: امید است با اتکال به 
خداوند متعال، تاسی از بیانات ولی امرمسلمین 
جهان مقام معظم رهبری و تعامل با فدراسیون 
و وزارت محتــرم ورزش و جوانــان زمینه را 
برای رشد، توســعه و شکوفایی ورزش های 
رزمــی فراهم نمایید و در امــور محوله مانند 

گذشته موفق و پیروز باشید.

کارشناس ارشد روان شناسی عنوان کرد 

زندگی شاد زنان با توجه به خودارزشی

ویتــرین

یک مسوول در اداره کل آموزش و پرورش 
استان زنجان عنوان کرد:

قرمز، زرد و سفید؛
تئوری بازگشایی مدارس 

از ۱۵ شهریور
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فرنشین ورزش و جوانان استان :

۱۳ طرح عمرانی ورزشی 
در زنجان آماده افتتاح 

و بهره برداری است

رییس شورای هماهنگی بانک های استان:

سال گذشته ۶۰۵۰ زوج 
وام ازدواج دریافت کردند

پلمب 115 واحد صنفی
در ابهر

ظرفیت باالی پد بالگرد 
هوایی اورژانس زنجان 

در زمان بحران

نماینده ماه نشان و ایجرود در مجلس:

 معوقات کادر درمانی 
پرداخت می شود

2

سرپرستی دبیر فدراسیون ورزش های رزمی ایران
به ورزشکار زنجانی رسید

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان: 

زنجان در زمینه بیماری کرونا حالت شکننده دارد

عکس: ایسنا

  علیرضا نصیری از ورزشکاران مطرح کشتی زنجان
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  ۱۰۴ مدیر جوان به مجموعه دستگاه های 
اجرایی زنجان اضافه می شود.به گزارش زنگان 
امروز، اســتاندار زنجان گفــت: ۱۰۴ نفر از 
جوانان توانمند زیر ۳۸ سال با معرفی دستگاه 
های اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آموزش های الزم را فرا گرفتند که این افراد تا 
پایان هفته دولت در کنار مدیران ارشد استان 

قرار می گیرند.
فتح اله حقیقی در دومین روز از هفته دولت در 
آیین افتتاح دومین پارک بانوان زنجان باتاکید 
بر لزوم وارد شــدن بانوان و جوانان به عرصه 
های مدیریتی به عنوان آینده ســازان کشور، 

افزود: تا پایان اردیبهشــت امسال ۱۰۹ نفر از 
بانوان شاغل در ادارات استان ارتقا پیدا کرده  

و در مدیریت های مختلف قرار گرفتند.
وی یادآورشــد: این بانوان بر پایه توانمندی 
های خود در آینده نزدیک ارتقا خواهند یافت.

اســتاندار زنجان با بیان اینکه در هفته دولت 
امســال ۶۹ پروژه اقتصادی با رشــد ۱.۲۸ 
درصدی نســبت به هفته دولت ســال قبل 
یا کلنگ زنی می شود، خاطرنشان  بهره برداری 
کرد: شمار پروژه های عمرانی استان در سال 
کنونی نیز با ۵۲.۴۳ درصد رشد نسبت به سال 

قبل به ۹۲۵ پروژه رسیده است.

وی ادامه داد: امســال ۹۹۴ پروژه به مناسبت 
هفته دولت افتتاح می شود که ۸۲ درصد افتتاح 

و ۱۸ درصد نیز کلنگ زنی است.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به عزاداری 
های محبان اباعبداله الحسین)ع( گفت: تالش 
عزاداران و هیاتهای عــزاداری برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمت عموم 

مردم ارزشمند و قابل قدردانی است.
حقیقی یادآورشــد: با کاهش تدریجی شمار 
مبتالیان به کرونا نباید عادی انگاری شــود 
چراکه ویــروس کرونا همچنان وجود دارد و 

قربانی می گیرد.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی تنها رعایت 
این  انتقال  زنجیره  بهداشتی  دستورالعمل های 
ویروس را قطع خواهد کرد و عموم مردم باید 

به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.
به گزارش ایرنا، دومین پارک بانوان زنجان در 
چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع مســاحت و پنج 
هزار متر مربع مســاحت معابر و ۱۴۵ میلیارد 

ریال اعتبار صرف شده به بهره برداری رسید.
شهردار زنجان نیز در این آیین وسعت فضای 
ســبز شــهر زنجان را ۵۰ هکتار بیان کرد و 
گفت: ســطح چمن کاری در پــارک بانوان 
زنجــان کم بوده و از درختــان مثمر در آن 

استفاده شده است.
حبیب مالیی یگانه با بیــان اینکه حدود ۳۵ 
میلیارد تومان ارزش واقعی این پروژه است، 
گفت: با افتتاح این پارک ســرانه فضای سبز 

شهروندان زنجانی افزایش خواهد یافت.

شهردار زنجان با اشــاره به اینکه امسال ۴۵ 
میلیارد تومان هزینه پروژه فضای ســبز است، 
گفت: امیدواریم تا پایان سال همه پروژه های 
فضای سبز که ۵۰ مورد است به بهره برداری 

برسد.

استاندارزنجاناعالمکرد:تاپایانهفتهدولتانجاممیشود

انتصاب مدیران جوان در زنجان
 ۱۰۴مدیرجوانبهمجموعهدستگاههایاجراییاستانزنجاناضافهمیشود

 نماینــده مــردم ماه نشــان و ایجرود در 
مجلس از جذب 10 هزار نیروی جدید توســط 
وزارت بهداشت خبر داد و گفت: معوقات کادر 

درمانی پرداخت می شود.
به گزارش زنگان امروز، ســید مرتضی خاتمی 
در گفت و گو با خبرنگار فــارس از اخذ مجوز 
وزارت بهداشــت برای جذب 10 هزار نیروی 
جدید خبر داد و اظهار کرد: در این فرآیند تبدیل 
وضعیت و یا جذب نیروی جدید اتفاق خواهد 

افتاد.
نماینده مردم ماه نشــان، ایجرود و دهستان های 
بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: امید اســت این جــذب نیرو هر چه 

سریع تر اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه در روزهای پیش رو معوقات 
ســه تا چهار ماهه کادر درمانی و بهداشــتی نیز 
پرداخت خواهد شــد، افزود: امید است همه در 
راستای تقویت روحیه کادر درمانی و انگیزه دار 

شــدن این قشر از جامعه که در شرایط کرونایی 
ایثار کردند از جمله پزشــکان، پرستاران، کادر 

بهداشتی و خدماتی و ... حرکت کنیم.
خاتمی در پاســخ به پرسش خبرنگار فارس در 
زمینه تهیه واکسن آنفوالنزا در کشور برای فصل 
آینده بیان کرد: برابر گزارش وزارت بهداشــت 
برای گروه های پر خطر واکســن آنفوالنزا تهیه 

شده و جای نگرانی نیست.
نماینده مردم ماه نشــان، ایجرود و دهستان های 
بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسالمی 
از فعالیت خط تولیــد داروهای مؤثر در درمان 
کرونــا نیز یاد کرد و افزود: بــا افزایش ظرفیت 
تولیــد تالش بــر این اســت ایــن داروها در 
بیمارستان های درگیر با این بیماری توزیع شود.

وی خاطرنشــان کرد: با افزایش خط تولید امید 
داریــم مردم برای تامین داروهای موثر در کرونا 
به جای متوسل شدن به بازار سیاه این داروها از 
طریق بیمارستان ها و با قیمت پایین تر تهیه شود.

 فرنشــین ورزش و جوانان استان زنجان 
گفت: تعداد 1۳ طرح عمرانی ورزشــی در سطح 
این استان آماده برای افتتاح و بهره برداری است.

علی خلیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 
مجموع وسعت این طرح های ورزشی 1۹ هزار و 
1۶0 مترمربع بوده که از این مقدار 10 هزارو ۶۸0 
مترمربع آن فضای روباز و هشت هزارو ۴۸0 متر 

مابقی نیز سرپوشیده است.
وی اظهار داشــت: هشت باب از این تعداد طرح 
های عمرانی مربوط به زمین چمن مصنوعی مینی 
فوتبال در روســتای توزلو شهرســتان خدابنده، 
روســتای عمیدآباد شهرســتان ابهر، روستاهای 
خیرآباد و واالیش شهرســتان سلطانیه، روستای 
قلعه جوق ســیاه منصور شهرســتان ماه نشــان، 
روستای گالبر شهرستان ایجرود و روستای شویر 

شهرستان خرمدره، است.
خلیلی تصریح کرد: مابقی این طرح های ورزشی 
نیز شامل سکوی تماشاچی و سالن چند منظوره 
خیرساز در شهرستان سلطانیه، استخر سرپوشیده 
در شــهرهای هیدج و صائین قلعه در شهرستان 
ابهر و اســتادیوم ورزشــی فوتبال زرین آباد در 

شهرستان ایجرود، است.
فرنشــین ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: 
تالش می شــود این طرح های عمرانی با حضور 
مسووالن کشوری )وزیر یا معاون وزیر ورزش و 
جوانان( و استاندار زنجان در آینده نزدیک، افتتاح 

و بهره برداری از آن آغاز شود.
وی تصریــح کــرد: زنجان از زیرســاخت های 
ورزشی بســیار خوب و مناسب برخوردار است 
که این زیرساخت ها، زمینه و بستر را برای تربیت 
ورزشــکاران توانمند و  تعالی و پیشرفت رشته 

های مختلف، فراهم تر کرده است.
خلیلی ادامه داد: ظرفیت و زیرساخت های ورزش 
این استان برای میزبانی رقابت های مختلف ملی 
و بین المللی و همچنین برپایی اردوهای تیم ملی 
مطلوب و مناســب اســت و باید از این فرصت 
برای ارتقا ســطح ورزش این استان استفاده بهتر 

و بیشتری شود.
وی با بیان اینکه اســتان زنجان با جمعیت بیش 
از یک میلیون نفر، ســهمی باال در موفقیت های 
ورزش کشــور دارد، افــزود: ورزش در بیــن 
زنجانی ها از جایگاه خاص و ویژه برخوردار است 

و موفقیت های کسب شده در میادین کشوری و 
برون مرزی در طول سال های گذشته تا به امروز، 
نشان می دهد که این استان از وجود ورزشکاران و 

مربیان مستعد و توانمندی برخوردار است.
فرنشــین ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: 
زنجان در بســیاری از رشته های مختلف ورزشی 

ازجمله ووشــو، کونــگ فو، بدمینتون، ســپک 
تاکرا، قایقرانی، دوچرخه ســواری، ورزش های 
جانبازان و معلوالن، سنگنوردی، وزنه برداری و 
شمشــیربازی، سرآمد محسوب می شود و حرف 
برای گفتن دارد که این نیز مرهون زیرساخت ها و 

ظرفیت های مناسب ورزشی است.  

نماینده ماه نشان و ایجرود در مجلس:

معوقاتکادردرمانیپرداختمیشود
 برایگروههایپرخطرواکسنآنفوالنزاتهیهشدهوجاینگرانینیست

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان عنوان کرد:

ظرفیت باالی پد بالگرد 
هوایی اورژانس زنجان 

در زمان بحران

 رییــس مرکز مدیریــت حوادث و 
فوریت های پزشکی اســتان زنجان گفت: 
پد بالگرد اورژانس زنجان، همزمان ظرفیت 
فــرود چهار بالگرد را در زمان بحران برای 

امدادرسانی به استان های همجوار دارد.
اصغر جعفری روحی در گفت وگو با ایسنا، 
بــا بیان اینکه پد بالگــرد اورژانس زنجان، 
همزمان ظرفیت فــرود چهار بالگرد را در 
زمان بحران دارد، اظهار کرد: با بهره برداری 
از پــد بالگرد اســتاندارد اورژانس هوایی 
و ســاختمان اورژانــس هوایی در محوطه 
پردیــس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان، 
امکان فرود چهار بالگرد برای امدادرسانی 
مناسب در زمان بحران، حوادث غیرمترقبه 
و امدادرسانی هوایی به استان های همجوار 

فراهم شده است.
وی با اشــاره به هماهنگی های انجام شده 
با هوانیروز جمهوری اسالمی، افزود: روز 
گذشته شــاهد فرود همزمان ســه بالگرد 
اورژانس هوایی اســتان زنجان و هوانیروز 
به صــورت همزمان در پــد بالگرد زنجان 

بودیم.
این مســوول در رابطه بــا ماموریت اخیر 
بالگــرد اورژانس هوایی اســتان، تصریح 
کرد: بالگرد اورژانس هوایی زنجان ساعت 
1٢:٢۸ روز گذشــته برای امدادرســانی به 
مصــدوم حادثه واژگونی موتورســیکلت 
در روســتای کهریزک از توابع شهرســتان 

ماه نشان اعزام شد.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی اســتان خاطرنشــان کرد: بیمار 
1٢ ســاله دچار آســیب از نواحی مختلف 
شــده بود که پــس از اقدامــات درمانی 
پیش بیمارســتانی توســط پرســنل پایگاه 
فوریت هــای پزشــکی ابراهیم آباد تحویل 
اورژانس هوایی و ســپس به مرکز درمانی 

آیت اله موسوی زنجان منتقل شد.

خبـرخبــر

رییس کل دادگستری استان زنجان:
ارتباط گیری با دیگران از 

ویژگی های بارز حکومت داری 
در اسالم است

 رییس کل دادگســتری استان زنجان 
گفت: یکی از ویژگی های بارز حکومت داری 
در اســالم، ارتباط گیری بــا دیگران و تالش 
جهت حل مسایل و مشــکالت آنان در حد 

توان است.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی، 
در دیــدار با اعضای مجمع مشــاوران جوان 
اســتانداری زنجان با بیان اینکه یکی دیگر از 
ویژگی های حکومت اسالمی نیز نبود استبداد 
است، افزود: حکومت باید با طبقات مختلف 
اعم از هر قشر و گروه، نشست داشته باشد و 
از نشست با آنها در بهبود امور و رفع مشکالت 

و معضالت استفاده کند.  
وی دیدار با نخبگان را از برنامه های این اداره 
کل ذکر کرد و اظهار داشــت: بیان مسایل و 
موضوعــات حوزه جوانان نشــان از دغدغه 
هــا و نگرانی های اعضای مجمع مشــاوران 
استانداری زنجان بوده و رساندن خواسته های 
قشر جوان به گوش مسوؤالن، حرکتی بسیار 
خوب و ارزشمندی اســت. حجت االسالم 
صادقی نیارکی به اعتراضات پارسال که بیشتر 
نیز جوان بودند اشاره کرد و افزود: حاکمیت 
باید حرف و ســخن، جوان را بشنود تا جوان 
کف خیابان نرود و مسوؤالن نباید فقط شنونده 
باشند بلکه باید پی گیر رفع مشکالت و دغدغه 
های آنان باشند. رییس کل دادگستری استان 
زنجان، خطاب به مشاوران جوان استانداری 
زنجان گفت: باید با داشتن برنامه، جامعه جوان 
را هدایت کرد که این کار، بسیار مهم است و 

فقط به نشست ها نباید اکتفا کرد.
وی با تاکید براینکه باید دید جامعه جوان چه 
نیازهایی دارد، افزود: نباید زور گفت و باید در 
جاهایی نیز به جامعه جوان انعطاف نشان داد و 
مشکالت آنان را در حوزه های مختلف اعم از 
اشتغال، معیشت، ازدواج و طالق جویا شد و 

در برطرف کردن آن تالش کرد.
وی تصریح کرد: با حل ٢ مســئله اشــتغال 
و اعتیــاد در حوزه جوانان شــاید ۸0 درصد 
مشکالت کشور مرتفع شــود و در حقیقت 
با ایجاد اشــتغال، می توان اعتیاد و طالق را در 

سطح جامعه کاهش و ازدواج را رونق داد.
حجت االسالم صادقی نیارکی افزود: باید به 
سمت ایجاد اشتغال و کارآفرینی برویم که این 
نیز نیازمند ســرمایه گذاری و جلب و جذب 
سرمایه گذار و ایده پردازی است و در این باره 
جوانان نباید فقط اصرار بر کار دولتی داشــته 

باشند.   

فرنشین ورزش و جوانان استان :

۱۳طرحعمرانیورزشیدرزنجانآمادهافتتاحوبهرهبرداریاست

 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان، گفت: امســال با سه 
وضعیت قرمز، زرد و ســفید برای شــروع سال 

تحصیلی مواجه هستیم.
داوود بهرامی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
نحوه بازگشــایی مدارس در شــرایط کرونایی، 
اظهار کرد: امسال قطعا سال تحصیلی متفاوت تری 
را نسبت به سال های گذشته تجربه خواهیم کرد؛ 
به طوری که در وهله اول زمان قطعی شروع سال 

تحصیلی از 1۵ شهریورماه خواهد بود.
وی با بیان اینکه امســال با ســه وضعیت قرمز، 
زرد و سفید برای شــروع سال تحصیلی مواجه 
هســتیم، افزود: ولی شروع سال تحصیلی با هر 

یک از این سه وضعیت با مصوبه و تکلیف ستاد 
ملی و اســتانی مقابله با کرونا خواهد بود. در هر 
سه وضعیت آمادگی کامل و حداکثری را داریم 
و همه فعالیت ها و برنامه های آموزشــی، تربیتی 
و پشــتیبانی مدارس برای هر سه وضعیت آماده 

شده است.
این مســوول ادامه داد: در سال تحصیلی جدید 
اگر با وضعیت قرمز به اســتقبال سال تحصیلی 
برویــم همه آموزش های مــا در فضای مجازی 
و غیرحضوری و از طریق بســتر شــبکه شــاد 
خواهد بود. در وضعیــت زرد نیز آموزش های 
نیمه حضوری بخشی از طریق فضای مجازی و 
بخشی هم از طریق آموزش های حضوری و در 

کالس های فیزیکی مدارس خواهد بود.
بهرامی با بیان اینکه در هر حال تعیین هر یک از 
این وضعیت ها و نحوه شــروع سال تحصیلی و 
فعالیت های آموزشی با تصمیم ستاد ملی مقابله با 
کرونا خواهد بود، تصریح کرد: دو اصل آموزش 
و امنیت و ســالمت به عنوان اصلی ترین حقوق 
دانش آموزان برای متولیان دستگاه تعلیم و تربیت 
اســتان قلمداد می شود و در صورت عدم تزاحم 
آموزش و ســالمت که هر دو جزو اولویت های 
ما محســوب می شــود ولی در صورت تزاحم، 
سالمت دانش آموزان اولویت اصلی ما محسوب 

می شود.
معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش 

و پــرورش اســتان زنجان، یادآور شــد: بحث 
بعدی، حساســیت های پوشــش آموزشی همه 
الزم التعلیمان اســت. تالش بر این اســت که با 
آموزش های حضوری - غیرحضوری - مجازی 
و از طریق شــبکه شــاد و تولیــد درس نامه و 
جزوات آموزشــی همه دانش آموزان در ســطح 
استان زیر چتر آموزشــی و فعالیت های تربیتی 
قرار گیرند و این اطمینان را به خانواده  و اولیای 
دانش آموزان داده می شــود کــه در کنار تضمین 
سالمت دانش آموزان، نســبت به ارائه با کیفیت 
خدمات آموزشــی هم برنامه های تدوینی دقیقی 

را ترسیم کرده ایم.
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریم بــا همراهی، 

همکاری و هم افزایی همه دســتگاه های مسوول 
اســتانی و بــا هم گرایی شــکل گرفته در درون 
دســتگاه تعلیم و تربیت اســتان و بــا همراهی 

مطلوب همانند سال تحصیلی گذشته در اجرای 
برنامه های آموزشــی و تربیتی شاهد بازگشایی 

مطلوب مدارس باشیم.

یکمسوولدرادارهکلآموزشوپرورشاستانزنجانعنوانکرد

قرمز،زردوسفید؛تئوریبازگشاییمدارساز۱۵شهریور
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بازديد رئيس سازمان برنامه ريزي استان زنجان 
از سد و پروژه انتقال و شبکه اصلی آبياری سدکينه ورس

برگزاری دومین نشست شورای فرهنگی صنعت آب و برق 
استان در راستای برنامه ریزی برنامه های ماه محرم

عملکرد شرکت آب منطقه ای زنجان در هفته دولت 99-98

مهندس رامين ميرزايي، رييس سازمان مديريت 
و برنامه ريزي اســتان زنجان، وجيه اله نوروزي 
فرماندار شهرستان ابهر و هيئت همراه در راستاي 
بررســي و حل مشکل اعتباري شبکه انتقال آب 
ســد کينه ورس از اين طرح بازديد کردند و از 
نزديک در جريان روند اجــراي پروژه و اعتبار 

الزم براي اتمام اين طرح قرار گرفتند.
در ابتداي اين بازديد، مهندس اسماعيل افشاري 
مديرعامل شــرکت آب منطقه اي زنجان ضمن 
خوش آمدگويي به ميهمانان ،گزارشــي از ميزان 
آب پشت ســد و روند عمليات اجرايي پروژه 
انتقال و شبکه اصلي آبياري سدکينه ورس ارايه 
نمود و گفت: اين ســد هم اکنــون 16 ميليون 
مترمکعــب آب دارد و براي تامين آب شــرب 
شهرســتانهاي ابهر و خرمدره به ميزان 6 ميليون 
مترمکعب و همچنين تامين آب پايدار حقابه بران 

پشتوانه مهمي تلقي مي گردد.
مهندس افشــاري،افزود: حقابه زمين هاي پايين 
دست اين سد هم اکنون از طريق رهاسازي آب 
از دريچــه تحتاني اتفاق مــي افتد که با تکميل 
پروژه انتقال آب اين ســد که حدود 92 درصد 
پيشرفت فيزيکي دارد، بصورت مکانيزه و شبکه 
اي خواهد شــد و هدف تدوين شده تامين آب 
براي بهبود اراضي کشــاورزي بــه ميزان 1588 

هکتار در پاياب اين سد مي باشد. 
وي تصريح کرد: با تزريق اعتبار الزم و پرداخت 
بدهي پيمانکار اين پــروژه مي توان گفت دهه 

فجر امسال شــاهد تکميل اين پروژه و تحويل 
آب به اراضي تعريف شــده در محدوده شبکه 

آبياري مي باشيم.
مهندس ميرزايي نيــز در اين بازديد، با تاکيد بر 
اتمام پروژه هاي نيمه تمام در سال جهش توليد 
اظهار داشت: با پيگيريهاي مديرعامل شرکت آب 
منطقه اي زنجان از سازمان برنامه ريزي استان و 
درخواست اين سازمان از رييس سازمان برنامه 
و بودجه کشــور، توانســتيم اعتبار الزم را براي 

پايان پروژه خط انتقال آب سد کينه ورس تامين 
نموده و اميدواريم دهه فجر امســال شاهد پايان 
و بهره برداري اين پروژه اســتراتژيک در منطقه 
ابهر وخرمدره باشيم. ميرزايي، افزود:با افتتاح اين 
پروژه شــاهد تامين آب و ايجاد و بهبود اشتغال 
براي کشــاورزان و بهره بــرداران اراضي پايين 
دست اين سد خواهيم بود که با مديريت صحيح 
مي توان آينده اي روشــن را براي اراضي تحت 

پوشش اين شبکه متصور شد.

در راستای تعامل بيشتر با همکاران و شفاف سازی 
عملکرد شرکت، يک نشست صميمی سه روزه 
توسط مهندس حســين مهدی نژاد معاون منابع 
انسانی، مالی و پشــتيبانی اين شرکت با حضور 
نيروهای رســمی،پيمانی، انجام کار مشخص و 
نيروهای شــرکتی )خدماتی و نگهبانی( از روز 
يکشــنبه مورخه 26 امرداد ، تا روزســه شنبه 28 
امردادماه در سالن اجتماعات خليج فارس شرکت 

و با رعايت کامل پروتکل های بهداشتی، برگزار 
گرديد. در اين نشست،مهندس مهدی نژاد با ابراز 
خرســندی از عملکرد پرسنل شــرکت در تمام 
سطوح، اظهار داشت:با حفظ همدلی و يکپارچگی 
می توانيم مشــکالت را پشت سر گذاشته و اين 

شرکت را به اهداف عالی خود برسانيم.
وی، تصريح کرد:مديران شرکت با پشتوانه کارکنان 
زيرمجموعه خود می توانند برنامه های راهبردی 

خود را پيش ببرند و اين در شرکت آب منطقه ای 
زنجان، کامال ملموس است. در اين جلسات هم 
انديشی سه روزه،نيروهای حاضر سئواالت خود 
را در حوزه های حقوق و مزايا،ماموريت واضافه 
کار ، احکام کارگزينی ، بازنشستگی،درمان ورفاه، 
آموزش، نقليه وتــدارکات ، درآمد و هزينه های 
شــرکت مطرح و پاسخ ها را از زبان معاون منابع 

انسانی، مالی و پشتيبانی شرکت دريافت نمودند.

دومين نشست شورای فرهنگی صنعت آب و برق 
استان در راستای هم انديشی و برنامه ريزی نحوه 
برگزاری آيين های و برنامه های روزهای ماه محرم 
با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی، در سالن 

جلسات شرکت توزيع برق زنجان، برگزارشد.
به گزارش زنگان امروز، در ابتدای اين نشســت، 
حجت االسالم علی رحمتی دبير شورای فرهنگی 
صنعت آب وبرق اســتان زنجان، با تبريک اعياد 
گذشته و گراميداشت و تسليت روزهای ماه محرم 
که منتسب به ماه عزاداری و سوگواری برای سيد 
و ساالر شهيدان حضرت امام حسين)ع( و ياران با 
وفايشان می باشد که در پيش رو داريم،اظهارداشت: 
هدف از برگزاری اين نشست،رسيدن به يک هدف 
واحد و منســجم در جهت برگــزاری و اجرای 
برنامه ها و آيين های مجازی ماه محرم امسال است.

وی، با تاکيد بر حفظ و رعايت کامل پروتکل های 
بهداشــتی،گفت: از ظرفيت و پتانسيل های امامان 
جماعت برای برگزاری آيين های غيرحضوری در 
شــرکت ها در اين روزها استفاده نماييد و تا حد 
امکان از اجتماع همکاران در مکانهای رو بســته 
پرهيز کنيد. دبير شورای فرهنگی استان زنجان، به 
سيزدهمين دوره مسابقات قرآن کريم وزارت نيرو 
نيز اشــاره کرد و عنوان داشت: اين دوره بصورت 
غيرحضوری برگزار خواهد شد و دبيران شورای 
فرهنگی شــرکت های صنعت آب و برق استان 

بايستی زمينه را برای ثبت نام و حضور حداکثری 
همکاران اين صنعت فراهم نمايند.

حجت االسالم رحمتی، حديثی از امام موسی کاظم 
)ع( قرائت نمود و در تفســير آن گفت: فردی نزد 
امام کاظم )ع( می رســد و چنين اعالم می کند که 
من گرفتار فقر و تنگدستی شده ام، چه کاری بايد 
انجام دهم و امام هفتم می فرمايند: ذکری را به تو 
ياد می دهم که هر روز پس از نماز صبح 10 مرتبه 

آن را با خود تکرار کن، انشــا اله مشکلت برطرف 
می شود، مشکلت برطرف می شود و شرايط برای 

بهتر خواهد شد.
در پايان نشســت،دبيران شورای فرهنگی صنعت 
آب وبرق استان به بيان ديدگاهها و نظرات خود در 
راستای هرچه بهتر و باشکوهتر برگزار شدن آيين 
سوگواری امام حسين )ع( با توجه به پيشگيری و 

جلوگيری از شيوع ويروس کرونا پرداختند.

برگزاری نشست پرسش و پاسخ معاون منابع انسانی،مالی و پشتیبانی 
در راســتاي هم انديشــي و تبادل نظر در باره شرکت آب منطقه ای زنجان با همکاران

فريضه امر به معروف ونهي از منکر و تدوين و 
تصويب برنامه هاي ماه محرم ،نشست اي امروز 
سه شنبه 28 امرداد با حضور اعضاي اين شورا 
در سالن مانيتورينگ شرکت آب منطقه اي زنجان 

با رعايت پروتکل هاي بهداشتي، برگزارشد.
در ابتــدا، مهندس عليرضا حاجي ميري، رييس 
شــوراي امر به معروف و نهي از منکر شرکت 
آب منطقه اي زنجان با تشريح موضوع نشست 
و منويــات مقــام معظم رهبري در بــاره لزوم 

رعايــت پروتکل هاي بهداشــتي در ماه محرم 
امسال،اظهارداشت:در ماه محرم امسال با توجه 
به شرايط پيش آمده برنامه هايي را از سوي ستاد 
مرکزي اين شــورا به اين شــرکت محول شده 
است که از آن موارد مي توان،ديدار با امام جمعه 
محترم زنجان،تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي 
ويژه ماه محرم، برگزاري نشست هاي تخصصي، 
تشکيل کميته تبليغات رســانه اي در حوزه امر 
به معروف و نهي از منکر و در نهايت برگزاري 
مســابقه های فرهنگي و هنري از طريق فضاي 

مجازي با موضوع امر به معروف و نهي از منکر 
مي باشد.

در ادامه، اعضاي نشست در باره نحوه برگزاري 
آيين و برنامه هاي ماه محرم 99 در شرکت آب 
منطقه اي زنجان با رعايت اصول و پروتکل هاي 

بهداشتي به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزاری نشست شورای امر به معرف و نهی از منکر 
در شرکت آب منطقه ای زنجان
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معاون کل وزارت بهداشت تشریح کرد

 تجارت های کرونایی در فضای مجازی
 اما و اگرهای واکسن کووید | اهمیت نذر خون و پالسما

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا عنوان کرد؛
پرهیز از سفرهای غیر ضرور

 عضو کميته علمی ستاد مقابله با کرونا، 
با اشــاره به اينکه هنوز در هر 10 دقيقه يک 
بيمار کرونايی در کشور فوت می کند، گفت: 
توصيه می کنيم از سفرهای غير ضرور پرهيز 

شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مســعود مردانی، 
با حضور در برنامه چاپ اول شــبکه خبر، با 
بيان اينکه ايران در اهدای پالسما پيشتاز است، 
اظهار داشت: توصيه می شود در ابتدای بيماری 

کرونا، از پالسما درمانی استفاده شود.
مردانی افزود: در بيمارانی که روش پالســما 
درمانی به کار گرفته شد، جواب خوبی گرفتيم.
عضو کميته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: 
کسانی که کارهای پرآمد و شد دارند، از تماس 

با بچه ها پرهيز کنند.
مردانی با بيان اينکه کاهش بســتری بيماران 
کرونايــی نبايد ما را خوش خيال کند، افزود: 
هنــوز در هر 10 دقيقه يک بيمار کرونايی در 

کشور فوت می کند.
عضو کميته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: 
مهم ترين دليل شيوع و انتقال کرونا، افزايش 
مســافرت خانواده ها است. سعی ما بايد اين 
باشد که سفرهای غيرضروری را اصاًل انجام 
ندهيم و اين موضوع يک کوشش جمعی بايد 

باشد.
وی گفــت: در هند بيماری غوغا می کند، در 
آمريکا و برزيل وضعيت بد است و البته ما هم 

وضع خوبی نداريم.

وجود رابطه میان مرگ های 
کووید ۱۹ و چاقی

 مطالعات نشان می دهد شيوع چاقی 
بيمارگونه با عوارض منفی ناشــی از بيماری 

کوويد 19 مرتبط است.
به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشــگاه 
آالبامــا آمريــکا دريافتند بين شــيوع چاقی 
بيمارگونــه و موارد ابتالء و مرگ ناشــی از 

کوويد 19 رابطه قابل توجهی وجود دارد.
محققان معتقدنــد اين يافته هــا می تواند به 
تشخيص منابع موردنياز برای بيماران مبتال به 
چاقی بيمارگونه و آگاهی از شيوه های کاهش 

بيماری کمک کند.
دکتر »کوين کورتين«، سرپرست تيم تحقيق، 
در اين باره می گويد: »پاندمی جهانی کوويد 
19، بر ضرورت توجه بيشــتتر به رابطه بين 
چاقی و پيامدهای منفی ســالمت ناشــی از 

بيماری تنفسی توجه دارد.«
چاقی ريســک عفونت های تنفسی و کاهش 
عملکرد ريوی را افزايش می دهد در صورت 
ابتالء افراد چاق به کوويد 19، پيامدهای منفی 
آن نظير نياز به دستگاه ونتيالتور بيشتر می شود.
محققــان در بررســی افراد 18 تا 6۴ ســال 
دريافتند نرخ چاقی ارتباط مستقيمی با موارد 
ابتالء و مرگ ناشی از کوويد 19 دارد و خطر 

مرگ را 9 درصد افزايش می دهد.

تعطیالت تاسوعا و عاشورا 
سفر نروید

 سخنگوی وزارت بهداشت از 22۴5 
ابتال و 1۳۳ فوتی جديد کرونا در کشور در 2۴ 

ساعت منتهی به ۳ شهريور خبر داد.
به گزارش ايســنا، دکتر سيماســادات الری 
گفت: از ديروز تا امروز ۳ شــهريور 1۳99 و 
بر پايه معيارهای قطعی تشخيصی، دو هزار و 
2۴5 بيمار جديد مبتال به کوويد19 در کشور 
شناســايی شد که يک هزار و 1۳2 نفر از آنها 

بستری شدند.
وی گفت: مجموع بيماران کوويد19 در کشور 

به ۳61 هزار و 150 نفر رسيد.
الری ادامه داد: شوربختانه در طول 2۴ ساعت 
گذشــته، 1۳۳ بيمار کوويد19 جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختگان اين 

بيماری به 20 هزار و ۷۷6 نفر رسيد.
وی گفت: خوشــبختانه تا کنــون ۳11 هزار 
و ۳65 نفــر از بيماران، بهبــود يافته و يا از 

بيمارستانها ترخيص شده اند.
به گفتــه الری، ۳8۴8 نفر از بيماران مبتال به 
کوويــد19 در وضعيت شــديد اين بيماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا کنون سه 
ميليون و 62 هزار و ۴22 آزمايش تشخيص 

کوويد19 در کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: اســتانهای مازندران، تهران، قم، 
گلستان، خراسان شــمالی، اردبيل، اصفهان، 
البرز، خراســان رضــوی، کرمان، ســمنان، 
آذربايجان شــرقی، مرکزی، يزد و گيالن در 

وضعيت قرمز قرار دارند.

خبــر

 معاون کل وزارت بهداشــت با 
بيــان اينکه تنها 2 درصــد بهبوديافتگان 
کرونا برای اهدای پالسما اقدام کرده اند، 
روزهای محرم را فرصتی مناســب برای 
نذر خون و پالسما عنوان کرد و گفت: به 
اين منظور سامانه نوبت دهی اينترنتی در 

سازمان انتقال خون برقرار است.
به گزارش ايســنا، دکتر ايرج حريرچی 
در نشســت خبری که به صورت ويديو 
کنفراسی برگزار شــد با تاکيد بر اين که 
يکی از موضوعات مهم در محرم امسال 
موضوع نذر خون اســت، گفت: ذخاير 
خونی کشــور در وضعيت مناسبی قرار 
دارد، اما بايد افزايش يابد. محرم امســال 
زمان مناسبی برای اهدای خون و به ويژه 
هدای پالسما است. در برآوردهای قبلی 
مــا تصور می کرديم حــدود 10 درصد 
بهبوديافتگان کرونا، اقدام به اهدای پالسما 
کنند. اما اکنون تنها 2 درصد از اين بهبود 
يافتگان پالسما اهدا کرده اند. در تسريع 
و تســهيل فرايند اهدای خــون واهدای 
پالسما سازمان انتقال خون سامانه نوبت 

دهی اينترنتی نيز برقرار کرده است.
۱۶۴ شهید مدافع سالمت تا کنون

وی در ادامه با اشاره به اين که تاکنون 16۴ 
شهيد مدافع سالمت از کادر بهداشت و 
درمان کشور شناسايی شدند تاکيد کرد: 
اين عزيزان و خانواده هايشان حق بزرگی 
بر گردن مــردم دارنــد. زمانی که حتی 
خانواده و فاميل نيــز از مراقبت از بيمار 
خود اکراه داشت، اين عزيزان بودند که با 
ايثار و فداکاری در مراکز درمانی کمک به 
بهبود حال اين بيماران می کردند. تا جايی 
که روز گذشته ديديم فرزند 8 ساله يکی 
از همين اعضای کادر درمان بر اثر ابتال به 

کرونا جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: خدمت به بيماران از وظايف 
ما است. از سوی ديگر ارائه حمايت های 
معنوی، روانی و غيره برای خانواده های 
شهدای مدافع ســالمت نيز در اولويت 
ما قرار دارد. امــا بايد در نظر بگيريم که 
مــا امروز در چند جبهــه در حال جنگ 
هستيم؛ هم بيماری معمول را داريم و هم 
بايد به فکر کرونا باشــيم. از سوی ديگر 
در اين شــرايط بايد به فکر آماده سازی 
موضوعات مختلف در پاييز و زمســتان 
باشيم که اين موضوع ممکن است سبب 

شود کوتاهی هايی صورت گيرد.
الزام پذیرش بیماران اورژانس از سوی 
بیمارســتانهای خصوصی در روزهای 

تعطیل
معاون کل وزارت بهداشــت در پاســخ 
به پرسشــی در باره پذيرش بيماران در 
بيمارســتانهای خصوصــی در روزهای 
تعطيل اظهار کرد: بيمارســتانها حتی در 
روزهای تعطيل نيز بايد بيماران اورژانس 
را پذيرش کنند، اما بيماران غير اورژانسی 

براساس نوبت دهی پذيرش می شوند.
وی در بــاره تعديــل نيــرو در برخی 
ازبيمارســتانهای خصوصی بيان کرد: با 
وقوع بيمــاری کرونا تعداد قابل توجهی 
از خدمات به ويژه خدمات غير ضروری 
مانند اعمال زيبايی کاهش يافت که اين 
موضوع بــار مراجعه به بيمارســتانهای 
خصوصی را کم کرد. از سوی ديگر مردم 
نيز به دليل تحريم ها و مشکالت اقتصادی 
قــدرت خريد کمتری پيدا کردند، از اين 
رو مراجعه آنها به بيمارســتانهای دولتی 
افزايــش يافت؛ اين در حالی اســت که 
بيمارستانهای خصوصی کمکی از سوی 
دولت دريافت نمی کنند و بايد با درآمد 
خود بيمارستان را اداره کنند. درخواست 
ما از همه کارفرمايان در همه بخش ها اين 
است که از هر گونه تعديل نيرو در شرايط 

اقتصادی فعلی خودداری کنند.
برگزاری آیین عــزاداری در فضاهای 

سربسته ممنوع
وی در ادامه در پاســخ به پرسشی درباره 
شــرح ماوقع درخواست دادستانی برای 
برگزاری آيين های عــزاداری ماه محرم 
تاکيــد کــرد: اين موضوع در نشســت 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد که 
توضيحاتی توسط وزير بهداشت و وزير 
کشــور پيرامون آن ارائه شد. در مجموع 
مصوبات ســتاد کرونا در باره عزاداری 

هــای ماه محــرم همان مصوبــه هايی 
اســت که ابالغ شده که سازمان تبليغات 
اسالمی نيز بر اجرای آن نظارت دارد. بر 
پايه اين مصوبه برگزاری آيين عزاداری، 
در فضاهــای سربســته ممنوع اســت. 
خوشــبختانه با ابتکارات صورت گرفته 
و حضور مداحــان در خيابان ها، پادگان 
ها و غيره درباره اجــرای پروتکل های 
بهداشتی وضعيت مناسبی داريم. در اين 
زمينه خوشبختانه مقام معظم رهبری نيز 
از مردم و هيات ها خواسته اند که مسائل 
بهداشتی را با جديت بيشتر رعايت کنند.

ابتالی دوباره ۱۴ درصد بهبودیافتگان 
کرونا

دوبــاره  ابتــالی  دربــاره  حريرچــی 
بهبوديافتگان کرونا گفت: اکنون حدود 6 
ماه اســت که از شيوع بيماری می گذرد؛ 
آنچه که گزارش می شود نشان می دهد 
در کشورهای گوناگون از موارد نزديک 
به صفر درصد تا حدود ۳0 درصد ابتالی 
دوبــاره به کرونا وجــود دارد. همچنين 
برخی مقاالت نشان می دهد که در شش 
ماه گذشــته حدود 1۴ درصــد از بهبود 
يافتگان مجددا مبتال شده اند که اين عدد، 

درصد قابل توجهی است.
وی در پاســخ به پرسشــی درباره ميزان 
ابتــالی کادر درمان ايران به کرونا افزود: 
ما کشور بسيار بزرگی هستيم و هفدهمين 
جمعيت جهان را داريم. در باره شــيوع 
کرونا پس از چين ما اولين کشور بزرگی 
بوديم کــه به طور وســيع درگير کرونا 
شديم؛ در نتيجه بسياری از اتفاقات ابتدا 
در کشــور ما رخ داد وســپس در ديگر 
کشــورها بروز پيدا کرد. از  لحاظ تعداد 
بــه ميليون نفر جمعيت چــه در ابتالی 
جمعيت عــادی و چــه در ابتالی کادر 
پزشکی وضعيت متفاوتی داريم. از نظر 
ابتالی خالص تعداد ابتال نيز نســبت به 
ديگر کشــورها ارقام قابل توجهی است. 
البته روش اعالم آمار در کشورها متفاوت 
اســت. اکثر موارد ابتال در کسانی است 
که در بخش های غير کرونايی مشــغول 
به ارائه خدمت هســتند. تعدادی از کادر 
درمان از خانواده خود مبتال می شــوند. 
تعدادی در بخشهای کرونا و تعدادی نيز 

در جامعه مبتال می شوند.
گسترش تله مدیسین با اولویت مناطق 

محروم
وی در پاسخ به پرسش ايسنا درباره ارائه 
خدمات تله مديســين يا دوراپزشکی در 
بحران کرونا، گفت: ايــن خدمات بايد 
گسترش پيدا کنند. اکنون بسياری از رفت 
و آمدهای غير ضروری به دليل دريافت 
خدمات پزشکی و آزمايشگاهی است. به 
طور مثال اصال نيازی نيست که شخصی 
برای دريافت جواب آزمايش خود مجبور 
به مسافرت درون شهری باشد و در اکثر 
کالنشهرها عامل سوم و چهارم آمد و شد 
مردم، دريافت خدمات بهداشتی و درمانی 
است که می تواند موجب تشکيل زنجيره 

انتقال بيماری باشد.
حريرچــی در اين باره ادامه داد: خدمات 
تله مديســين با اولويت مناطق محروم 
گســترش پيدا خواهد کرد. هر چند که 
در شــهرهای بزرگ مثل تهران نيز موثر 
خواهد بود. امروز می بينيم که تراکم مراکز 
درمانی در مناطق شمالی و مرکزی تهران 
افزايش يافته است و شهروندان مجبور به 
آمد و شد از نقاط شرقی و جنوبی و غربی 

شهر به سمت مراکز درمانی هستند.
روند ابتال و فوتی های کرونا همچنان 

باالست
حريرچی در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا 
درباره روند بيماری در کشور، گفت: اين 
موضوع کامال به رفتار اجتماعی، رعايت 
فاصله گذاری و نکات بهداشتی بستگی 
دارد. پس از مــوج دوم کرونا با رعايت 
اصول بهداشتی توانستيم ميزان مرگ و مير 
را بيش از ۴5 درصد وميزان بســتری را 
حدود ۴0 درصد کاهش دهيم. اماهمچنان 
ميزان مــرگ ومير و بســتری و ابتال به 
طور ميانگين از روزهای اوج بيماری در 

فرورديــن نيز باالتر 
است.

فصل  برای  نگرانی 
سرد سال

در  داد:  ادامــه  وی 
حال نزديک شــدن 
به فصل ســرد سال 
ما  نگرانی  هستيم و 
از همزمانی کرونا و 
يکديگر  با  آنفوالنزا 
است. هرگونه عادی 
پنــداری و عــادی 
سازی شرايط که از 
رفت  و  خانه  داخل 
و آمدهــای خانگی 
می  می شود  شروع 

توانــد احتمال ابتال بــه کرونا را افزايش 
دهد. اميدواريم بتوانيم با حمايت دولت، 
بخــش خصوصی و اســتقامت مردم و 
پايبندی به اصل بهداشتی، روند بيماری 

را کنترل کنيم.
سفر؛ عامل اصلی انتقال کرونا

وی در ادامه با تاکيد بر اين که مسافرت 
عامل اصلی انتقال ويروس است، تصريح 
کرد: عامل انتقال ويروس از ووهان چين 
به ديگر کشورها، مسافرت بود. اکنون در 
روزهای پايانی شــهريور ماه هستيم که 
ســفرهای مردم بيشتر می شود. حتی در 
تعطيالت چند روز آينده نيز ممکن است 
برخی بخواهند به شهرهای زادگاه خود 
سفر کنند، اما از آنها می خواهيم سفرهای 
خود را به حداقل برســانند تــا بتوانيم 
بيماری را به طور نسبی کنترل کنيم. بروز 
موج ســوم بيماری و يا کنترل موج دوم 
کامال به رفتار اجتماعی مردم بستگی دارد.

اما و اگرهای واکسن کرونا
وی درباره ســاخت واکسن کرونا گفت: 
اين درست است که کشورهای مختلفی 

در حال کار بر روی اين واکسن هستند، 
اما در نظر بگيريد همان گونه که سازمان 
بهداشت جهانی اعالم کرده است حتی با 
توليد واکسن نيز مردم بايد رفتار اجتماعی 
مناسبی داشته باشند. بهترين واکسن هايی 
که ادعا می شود تاثير 50 تا ۷0 درصدی 
دارند، مدت اثر آنها دو تا ســه ماه است. 
البتــه برای تامين واکســن هم در داخل 
کشور و هم در خارج از کشور اقداماتی 

انجام خواهيم داد.
واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر
وی با اشــاره به اين که اکنون در نيمکره 
شمالی زمين ميزان ابتال به آنفوالنزا کاهش 
يافته اســت، اظهار کرد: علت اين مساله 
می تواند رعايت نکات بهداشــتی باشد. 
ما هم احتمال می دهيم با ورود به فصل 
سرد سال با رعايت نکات بهداشتی ميزان 
ابتالی کمتری به آنفوالنزا داشــته باشيم. 
واکسن آنفوالنزا بر پايه اعالم های بعدی 
برای گروههــای پرخطر در دســترس 

خواهد بود.
میزان ابتالی کودکان به کرونا

حريرچی در ادامه با 
اشاره به اين که ميزان 
ابتــال بــه کرونا در 
نوجوانان  و  کودکان 
بزرگساالن  مشــابه 
است، گفت: کودکان 
نيز بايد از ماســک 
اســتفاده کنند و در 
شرايط فعلی بهترين 
ماســک  ماســک، 
پارچــه ای اســت 
که مــی توانيد آن را 
معمولی  پارچــه  با 
ســه اليه تهيه کنيد. 
اندازه  بــه  کودکان 
بزرگساالن مبتال می 

شوند اما به اندازه آنها عالمت ندارند.
برگزاری کنکور با رعایت پروتکل های 

بهداشتی
وی با اشــاره به اين که برگزاری کنکور 
با توجه به پروتکلهای بهداشتی صورت 
گرفت گفت: از ايــن رو فکر نمی کنيم 
کنکــور ســبب افزايش در مــوارد ابتال 
شــود. از سوی ديگر تا امروز نيز در باره 
آيين هــای عزاداری مــاه محرم رعايت 

پروتکلهای بهداشتی را شاهد بوديم.
مدد طرح تحول در بحران کرونا

افزودن ۳۶هزار تخت بیمارستانی در ۷ 
سال گذشته

حريرچی در ادامه در پاســخ به پرسشی 
دربــاره نقش طرح تحول ســالمت در 
مديريت پاندمی کرونا تاکيد کرد: مهمترين 
جلوه طرح تحول ســالمت که بســيار 
به ما کمک کرد، گســترش تخت های 
بيمارستانی، تخت های مراقبت های ويژه 
و بازسازی تخت های موجود بود. در ۷ 
ســال دولت تدبير واميد ۳6 هزار تخت 
جديد به ناوگان تخت های بيمارستانی 

اضافه شــد. که اين رقم نزديک به يک 
ســوم تخت های بيمارســتانی موجود 
درکشور بود. اگر يک دوم تخت های آی 
سی يو يا يک سوم تختهای بيمارستانی 
در شرايط فعلی موجود نبود، می ديديد 
که چه فاجعــه ای رخ می داد. در حالی 
که مشاهده کرديد در کشورهای اروپايی 
اين مشــکل رخ داد تا جايی که حتی در 
کشور روسيه بيمار دو تا سه شيفت داخل 
آمبوالنس می ماند تا بتواند وارد بيمارستان 

شود.
وی افزود: گسترش تختهای بيمارستانی 
در مناطق محروم نيز نکته بســيار مهمی 
اســت. از ســوی ديگر آنچه کــه به ما 
کمک کرد گسترش خدمات بهداشتی و 
نيروهای بهداشــتی ما به ويژه در مناطق 
حاشيه شــهرها بود. پايگاه های سالمت 
و نيروهای بهداشــتی در حاشيه شهرها 
افزايــش يافتند و به کنترل بيماری کرونا 
کمک کردند. مــا در ابتدای طرح تحول 
سالمت حدود ۴ هزار و 600 پزشک در 
شبکه روستايی داشتيم که بعد از اجرای 
طرح تحــول به حدود ۷ هزار پزشــک 
رسيد. همچنين ترميم امکانات راديولوژی  
و ســی تی اســکن در بيمارســتانهای 
دولتی امروز نشــان داد که تا چه اندازه 
در تشخيص بيماران کرونايی موثر بوده 

است.
وی مزيت ديگر طرح تحول ســالمت 
را کاهش ميــزان پرداختی از جيب مردم 
دانســت و گفت: در اين طرح بسياری 
از افراد بيمه شدند و توانستيم علی رغم 
فشــارهای اقتصادی که بر مردم وجود 
دارد، ميزان پرداختی از جيب مردم کاهش 
دهيم. البته همچنان برخی خدمات سرپايی 
و داروها به مردم فشار قابل  توجهی می 
آورد، اما همواره مالحظه مردم برای عدم 
تحميل فشــار مالی از تاکيدات شخص 

وزير بهداشت است.
کورتون؛ موثرترین دارو تا کنون

وی در بــاره تاثير داروها در درمان کرونا 
گفت: مهمترين اقدام برای بيماران بستری 
شده در بيمارستان تامين اکسيژن است. از 
سوی ديگر مراقبت هايی که کادر درمانی 
از لحــاظ تميز کردن مجاری تنفســی و 
ديگر خدمات ارائه می دهند، بسيار نقش 
مهمی دارد. هم اکنون موثرترين دارو که 
برای بيماران در بيمارستان استفاده شده 
کورتون بوده است. بسياری از داروهای 
گران قيمتی که اســامی آنهــا اعالم می 
شود، کمتر از 20 درصد در درمان کرونا 
موثر بوده اســت. به طور مثال استفاده از 
رمدســيوير در مرحله سوم بيماری هيچ 

تاثيری نخواهد داشت.
حريرچی با اشــاره به ايــن که کاالهای 
بهداشــتی و درمانی بخشــی از تجارت 
جهانی را تشکيل می دهند، گفت: ساالنه 
10 و نيم درصد از ثروت جهانی صرف 
حوزه بهداشــت و درمان می شود و اين 
موضوع نشــان دهنده اهميت تجاری آن 

برای برخــی اســت. در دوره کرونا نيز 
کاسبی هايی در زمينه دارو و تجهيزات به 
وجود آمد. بسياری از کشورها تا 5 برابر 
نياز واقعی خود واکسن پيش خريد کرده 
اند که هم خودشــان استفاده کنند و هم 
بتوانند بعدا آن را بفروشند. تبليغات دارو 
هيچگاه مستقيم نبوده است، اما سعی کرده 
اند از طريق القاء نياز به مردم اين تبليغ را 

انجام دهند.
تجارت از قِبَل کرونا در فضای مجازی

به شایعات دارو و واکسن توجه نکنید
وی با اشــاره به همکاری شرکت های 
دانــش بنيــان در زمينه توليــد دارو و 
تجهيزات مرتبط بــا کرونا بيان کرد: اين 
شــرکت ها که هويت داشته و شناسنامه 
دار هستند، مورد حمايت ما بوده و با ما 
فعاليت می کنند. اما به ادعاهايی که ممکن 
اســت در فضای مجازی در باره کشف 
دارو و واکسن شود توجه نکنيد، زيرا اين 

موارد جزيی از تجارت است.
حريرچی با اشاره به اين که بيماری کرونا 
بار ديگر نشان داد که ملتهای مختلف بايد 
کنار يکديگر قــرار گيرند، گفت: ديديد 
که اين تصور غلط که برخی از کشورها 
داشــتند که فکــر می کردنــد با حصار 
خودســاخته می توانند به خوشــبختی 
برســند، دچار مشــکل شــدند. اکنون 
باالترين ميزان مرگ و مير در کشورهای 
توسعه يافته اتفاق می افتد ما نيز در منطقه 
خودمان احتياج به همکاری بيشتری ميان 

کشورها داريم.
مراحل حیوانی واکسن کرونا ایرانی در 

حال تکمیل شدن است
وی درباره توليد واکســن ايرانی کرونا، 
اظهار کرد: مراحل حيوانی اين واکســن 
در حال تکميل شــدن است و بالفاصله 
وارد مرحله انسانی خواهيم شد و ما نيز 
همگام با ديگر کشورها به سمت ساخت 
واکســن حرکت می کنيم. اما بايد بدانيد 
متوسط زمان ساخت واکسن در 50 سال 
گذشته ۷ سال بوده است. حتی برخی از 
واکسن ها نيز ساختشان بيش از 20 تا 2۷ 
سال زمان برده است. اين در حالی است 
که علی رغم تمام اقدامات صورت گرفته 
بيماريهايی مانند ايدز و ماالريا همچنان 
فاقد واکسن هستند. مردم بايد بدانند که 
ممکن اســت حتی تا دو سال ديگر نيز 

واکسن در دسترس نباشد.  
وی درباره ارائه خدمات به بيماران مبتال به 
سرطان تصريح کرد: در ماه های اول بروز 
بيماری کرونا برخی خدمات با تاخير در 
مراجعه اين بيماران انجام می شد، اما فرد 
مبتال به ســرطان نمی تواند منتظر بماند. 
تاکيد ما اين اســت که آنها به بيمارستان 
های مخصوص سرطان که عاری از کرونا 

هستند مراجعه داشته باشند.
حريرچی درباره جهش ويروس کرونا نيز 
گفت: ويروس ها به طور طبيعی جهش پيدا 
می کنند اما برای ســاخت واکسن مبنای 
محققان آن قســمتی از ويروس است که 
کمتر تغيير می کند. می بينيد که در مورد 
واکسن آنفوالنزا نيز هر سال بايد متناسب با 
آن نوعی از ويروس آنفوالنزا واکسن توليد 
کرد که در آن ســال بروز پيدا کرده است. 
بيــش از 8 ميليارد نفر جمعيت کره زمين 
است اما ظرفيت توليد واکسن کرونا تنها 
برای حدود ۳50 ميليون نفر است. وی در 
باره خدمات دوراپزشکی نيز گفت: آيين 
نامه ای با کمک ســازمان نظام پزشکی، 
بيمه و معاونت درمان برای آن نوشته شده 
است که بر پايه اصول قيد شده در آن پيش 

خواهيم رفت.
تاثیر طــرح ترافیک در کاهش زنجیره 

انتقال ویروس
معاون کل وزارت بهداشــت در خاتمه 
سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره 
طرح ترافيک بيان کرد: طرح ترافيک برای 
کنترل آلودگی هوا و کنترل ترافيک مرکز 
شهر ضروری است، اما از لحاظ درآمدی 
شايد چند دهم درصد از درآمد شهرداری 
ها را تشــکيل دهد. تا کنون  شهرداری 
و پليس راهــور در زمينه ماجرای طرح 
ترافيک  به ما کمک کرده است که تاثيرات 
آن را در زنجيره انتقال ويروس مشــاهده 

کرديم.

# من فاصله اجتماعی را رعایت می کنم

ویروس ها به طور طبیعی 
جهــش پیــدا مــی کننــد اما 
برای ساخت واکسن مبنای 
از  قســمتی  آن  محققــان 
کمتــر  کــه  اســت  ویــروس 
تغییــر می کنــد. می بینید 
واکســن  مــورد  در  کــه 
آنفوالنــزا نیز هر ســال باید 
از  نوعــی  بــا آن  متناســب 
ویــروس آنفوالنــزا واکســن 
تولیــد کــرد که در آن ســال 

بروز پیدا کرده است
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تحلیل کارشناسی
 از وضعیت بورس

حرکت شاخص بورس بر مدار کاهش 
همچنان ادامه دارد و در دو هفته گذشته شاهد 
کاهش شــاخص از دو ميليون واحد به يک 
ميليــون و 600 واحد بوديم؛ اتفاقی که برخی 
آن را ســقوط و برخی ديگر اصالح شاخص 
می دانند و در اين ميان يک کارشــناس بازار 
ســرمايه بر اين باور است همانطور که ميزان 
صعود شاخص مشخص نبود، ميزان نزول آن 

هم مشخص نيست.
مهرزاد منتظری در گفت و گو با ايسنا، با تاکيد 
بر اينکه فشار فروش عجيبی در بازار سرمايه 
وجود دارد، اظهار کرد: همان موج صعودی در 
بازار که شــاخص کل را از يک ميليون واحد 
به دو ميليون واحد که کسی انتظار نداشت و 
به دليل فشــار ورود نقدينگی اتفاق افتاد، اين 
بار برعکس شده است و نقدينگی با سرعت 
درحال خــروج از بازار اســت. به طوريکه 
حمايت هايی که اين چند روز از بازار شــده 
است هم کمکی به توقف اين روند نمی کند.

وی به اين پرســش که ممکن است شاخص 
بورس تا چه ميزانی کاهش داشته باشد، پاسخ 
داد: همانطور که پيش بينــی اينکه بورس تا 
چه حدی صعــود می کند امکان پذری نبود، 
مشخص نيســت آخر نزول بازار کجاست و 

نمی توان گفت تا چه زمانی ادامه دارد.
اين کارشــناس بازار سرمايه با اشاره به جمع 
شــدن صف فروش برخی ســهم ها در روز 
گذشــته اظهار کرد: بازار بايد قوی حمايت 
شود و برای اين حمايت بايد پولی وارد بازار 
شود که همه صف های فروش را جمع کند. 
بنابراين به پول زياد نياز است زيرا تا کنون پول 
زيادی از بازار خارج شــده است. اگر دولت 
هنوز پشت بازار است نبايد تجهيز منابع سخت 
باشد. بايد ديد اين کار را می کند يا خير. زيرا 

اين بازار با حرف درست نمی شود.
منتظری با بيان اينکه توصيه به صورت کالن به 
سهام داران امکان پذير نيست، گفت: اگر سهام 
داران ســهم های ارزشمندی دارند، فروختن 
سهم هايشــان با اين قيمت منطقی نيست و 
بايد گفت برخی سهم ها دوباره رشد می کنند 
و در افق چند ماهه ضرر را جبران ميکند. اما 
سهم هايی هم هستند که قيمت آن ها با ارزش 
واقعيشان فاصله دارد و نمی توان به آينده آن 

ها اميدوار بود.

یک مقام مسوول اعالم کرد:
کاهش تولید جهانی برنج، 

گندم و ذرت
 مديرعامــل مجمــع ملــی خبرگان 
کشاورزی از کاهش توليد گندم، برنج و ذرت 
در جهان به دليل شيوع کرونا و ديگر مسائل 

رخ داده، خبر داد.
به گزارش خبرنــگار مهر علی خانمحمدی، 
مديرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در 
نشستی خبری که به مناسبت هفته دولت در 
حال برگزاری است، گفت: به دليل شيوع کرونا 
و ديگر مســائلی که جهان با آن مواجه است 

توليد گندم، ذرت و برنج کاهش يافته است.
وی تصريح کرد: به همين دليل بايد توليدات 
استراتژيک با بهبود بهره برداری افزايش يابد 
چرا که در شرايط موجود، واردات کار آسانی 

نخواهد بود.
اين فعال بخش خصوصی با اشــاره به اينکه 
25 درصد اشــتغال جامعــه مربوط به بخش 
کشــاورزی اســت، افزود: 18 درصد توليد 

ناخالص ملی نيز مربوط به اين بخش است.
خانمحمدی با بيان اينکه دولت بايد به معيشت 
کشاورزان و بحث بيمه اجتماعی آنان توجه کند، 
گفت: در اين صورت امنيت کشاورزان و خانواده 
آنها تأمين می شــود و اگر اين اتفاق رخ ندهد 
شاهد مهاجرت کشاورزان به شهرها خواهيم بود 
و در نتيجه توليد نيز آسيب می بيند. به گفته وی 
126 ميليون تن محصوالت کشاورزی در کشور 

توليد، فرآوری و عرضه می شود.
اين مقام مســوول با بيان اينکه در شــرايط 
فعلی کشور و دنيا پيشنهاد می دهيم توليدات 
کشــاورزی جايگزين صادرات نفت شــود، 
گفت: اگر زنجيره های توليد پايدار ايجاد شوند 
و مديريت به صورت درســت اعمال شــود 

می توانيم اين موضوع را تحقق بخشيم.
خانمحمدی تصريح کرد: اگر زيرساخت های 
بخش کشاورزی به درستی فراهم شود نه تنها 
در تأمين امنيت غذايی مشــکل نداريم بلکه 

امکان صادرات نيز وجود دارد.
وی با بيان اينکه اجرای الگوی کشت از سال 
88 در مجلس تصويب شــده اســت، گفت: 
تاکنون اين طرح در کشور اجرا نشده و وزير 
جهاد کشاورزی وعده داده که از پاييز امسال 

اين طرح اجرايی شود.
اين مقام مسوول افزود: اجرای اين طرح بايد 
همگام با کشاورزی قراردادی باشد و توسعه 
کشــت قراردادی برای اجــرای طرح الگوی 

کشت ضروری است.
وی، تعداد اعضــای اين مجمع را 60 هزار 
نفر اعالم و اضافه کرد: اعضای اين مجمع 
يک درصد جمعيت کشــاورزان کشور را 
تشــکيل می دهند و 28 درصــد توليدات 

مربوط به آنها است.

خبــر

 چند ســالی اســت که به دليل 
تحريم های نفتی، دولت نمی توانســت 
آن گونه که بايد صادرات نفت داشــته 
باشد و درآمدهای نفتی پيش بينی شده 
در قانون بودجه را محقق سازد. با شيوع 
ويروس کرونا در دنيا از ســال گذشته 

اوضاع درآمدی دولت بدتر نيز شد.
به گزارش تابناک اقتصادی، شــيوع اين 
ويروس منحوس موجب شــد تا رکود 
اقتصــادی بر دنيا حاکم شــود و تقاضا 
برای خريــد نفــت و در نتيجه قيمت 
نفت به شــدت کاهش يابــد. همچنين 
اين رکود اقتصادی در کشور درآمدهای 
مالياتــی را نيز تحت تاثيــر جدی قرار 
داد. بنابرايــن دولت بايــد برای جبران 
کسری درآمدهای پيش بينی شده به فکر 

راهکارهای جديدی می افتد.
يکی از بهترين راهکارها، فروش سهام 
دولت در برخی شــرکت های دولتی به 
مــردم از طريق صندوق های ســرمايه 
گذاری قابــل معامله )ETF( در بورس 
بود. راهــکاری که عالوه بــر افزايش 
درآمدهای دولت به مردمی شدن اقتصاد 

و خصوصی سازی نيز کمک می کرد.
به هر حال پذيره نويسی اولين صندوق 
ETF با نماد دارايکم که شــامل سهام 
باقيمانده دولت يا شــرکت های دولتی 
در شــرکت های بيمه البرز، بيمه اتکايی 
امين، بانک  صادرات، بانک ملت و بانک 
تجارت بود با 20 درصد تخفيف از 1۴ 
ارديبهشت ماه ســال کنونی آغاز شد و 
آخرين مهلت فــروش اين صندوق ها، 

پايان روز ۳1 ارديبهشت ماه اعالم شد.
در نهايــت معاملــه واحدهــای اولين 
صنــدوق ETF دولت در تيرماه ســال 
کنونی آغاز شــد و خريداران واحدهای 
اين صندوق ســود قابل قبولی را کسب 

کردند.
بعد از کسب سود باال توسط خريداران 
واحدهای دارايکــم، مردم پيگير عرضه 
واحدهــای صنــدوق دارادوم شــدند. 
صندوقی که زمان آغاز پذيره نويسی آن 

چندين بار تغيير کرد.
در ابتــدا خبرها حکايت از آن داشــت 
که دومين صنــدوق ETF دولت به نام 
دارادوم در تيرماه سال کنونی و سومين 
صندوق ETF دولت به نام داراسوم نيز 
در مرداد ماه ســال کنونی برای فروش 
عرضه خواهند شــد اما به هر دليلی اين 

امر اتفاق نيفتاد.

در مورخــه 19 امرداد مــاه 1۳99 خبر 
شبانگاهی شــبکه ســه از قول رييس 
سازمان خصوصی سازی اعالم کرد که 
زمان آغاز پذيره نويســی صندوق دارا 
دوم اوايل شــهريور ماه سال کنونی می 

باشد.
در مورخه 20 امــرداد ماه 1۳99 روابط 
عمومی سازمان خصوصی سازی اعالم 
کرد به دنبال انتشــار برخی اخبار مبنی 
بر آغاز پذيره نويســی دومين صندوق 
ســرمايه گذاری قابل معامله موسوم به 
ETF از اوايل شــهريورماه سال کنونی، 
اين خبر تکذيب می شــود. ســازمان 
خصوصی ســازی دليل لغو دارادوم را 
عدم اقــدام وزارت نفت در تاســيس 

صندوق مذکور اعالم کرد.
ســپس روابــط عمومی شــرکت ملی 
پااليــش و پخش فــرآورده های نفتی 
ايران در پاســخ به اظهارات آقای صالح 
رييس محترم سازمان خصوصی سازی 
در باره عدم همراهی وزارت نفت برای 
واگذاری ســهام پااليشــگاه ها با اظهار 
تعجب از مطالب اظهار شــده توســط 
ايشان، اعالم کرد طبق آخرين نظر جناب 
آقای دژپسند وزير محترم امور اقتصادی 
و دارايی، قرار شد سهام پااليشگاه ها به 

صورت بلوکی فروخته شود و بنابراين با 
انتخاب اين روش عرضه، ديگر لزومی 

به تشکيل صندوق ETF نبوده است.
اين تاييــد و تکذيب هــا و اختالفات 
سرآغازی شــد بر سقوط بورس و آغاز 
درگيری هــای دو وزارتخانه اقتصاد و 
نفــت. در نهايت بعــد از کش و قوس 
های فــراوان و برهم ريختــن اوضاع 
بورس، فرهاد دژپســند وزير اقتصاد در 
مورخه 21 مرداد ماه 1۳99 در مصاحبه 
ای اعالم کرد: اولين چهارشنبه شهريور 
99 صندوق دارا دوم عرضه می شــود و 

عرضه بلوکی، منتفی است.
دارادوم شامل سهام چه شرکت هایی 

است؟
صنــدوق ETF دوم که ســهام صنايع 
پااليــش و پتروشــيمی را در بــر می 
گيرد شــامل ســهام باقی مانده دولت يا 
شــرکت های دولتی در شرکت پااليش 
نفــت تبريز، پااليش نفــت بندرعباس، 
پااليــش نفت اصفهــان و پااليش نفت 
تهران می باشــد که قرار اســت با ۳0 

درصد تخفيف پذيره نويسی شود.
صندوق  واحدهای  خریــد  برای  آیا 

ETF نیاز به کد بورسی می باشد؟
پاسخ خير اســت و داشتن کد بورسی 

جهت خريد ســهام صندوق ETF دوم 
نيز به مانند ETF اول الزامی نيست.

اشخاصی که کد بورسی دارند می توانند 
پذيره  نويســی واحدهای اين صندوق 
را از طريــق کارگزاری هــای بورس و 
سامانه های آنالين معامالتی انجام دهند.

اشخاصی هم که کد بورسی ندارند می 
 ETF توانند برای خريد سهام صندوق
از طريق بانک ها اقدام به پذيره نويســی 
کننــد. همچنيــن متقاضيــان می توانند 
به صورت غير حضوری و با مراجعه به 
درگاه  بانکی نسبت به پذيره نويسی اقدام 

کنند.
در دارادوم تا چه سقفی می توان خرید 

انجام داد؟
سقف خريد يا سرمايه گذاری توسط هر 
شخص حقيقی )هر کد ملی(، 50 ميليون 
ريال )پنج ميليون تومان( در نظر گرفته 
شده اســت. فرهاد دژپسند وزير اقتصاد 
در اين باره گفــت: همه مردم می توانند 
سهام دومين صندوق  ETF را خريداری 
کننــد که ســقف خريد آن بــرای دارا 
يکم معادل 2 ميليــون تومان بوده و ما 
اين ســقف را برای دارا دوم با تصويب 
هيئت دولت به 5 ميليون تومان افزايش 

می دهيم.

برای خرید محدودیت ســنی وجود 
دارد؟

خريد برای تمام شهروندان ايرانی دارای 
کد ملی امکان پذير اســت و هيچ گونه 
محدوديت ســنی برای متقاضيان وجود 

ندارد.
از چه زمانی می توان این واحدها را 

معامله کرد؟
به مانند دارايکم در دارادوم نيز يک ماه 
بعد از تخصيص واحدهــا، معامله آنها 

امکان پذير می باشد.
آغاز پذیره نویسی دارادوم چه تاثیری 

بر بورس دارد؟
فردين آقابزرگــی مديرعامل کارگزاری 
بانــک دی در گفتگو با خبرنگار تابناک 
اقتصادی در پاسخ به اين پرسش گفت: 
اساسا محتوای صندوق ها چه دارايکم، 
چه دارادوم و ...، نبايد با واحدها تفاوتی 
داشــته باشــند. وی افزود: مقصود اين 
اســت که نبايد بــرای خريد واحدهای 
اين صندوق هــا تخفيف در نظر گرفته 
شود چرا که خريداران با اين تخفيفات 
ترغيب می شــوند به جای آن که سهام 
حاضــر در اين صندوق ها را خريداری 
کنند يا سهام حاضر در اين صندوق ها را 
اين صندوق  کنند، واحدهای  نگهداری 

ها را با تخفيف خريداری کنند.
به عنوان مثال، ســهامدار فالن پااليشی 
ترغيــب می شــود که ســهام خود را 
بفروشــد و واحدهای صندوق دارادوم 
را بــا تخفيف خريداری کند. اين باعث 
ايجاد يک التهاب در بازار خواهد شــد. 
همين االن نيز شــاهد همين مسئله در 

بازار هستيم.
آقابزرگی ادامه داد: بنابراين لحاظ کردن 
تخفيف برای فروش واحدهای صندوق 
و يا به اصطالح برخی ها رانت، به نظر 
من کار بسيار اشتباهی است و تاثير منفی 

بر بازار دارد.
وی در مورد اينکــه اين اوضاع بورس 
تا کی ادامه دارد، گفت: به شــرط عدم 
مداخله دســتوری در حفظ و نگهداری 
بازار، بازار خود به نقطه ای خواهد رسيد 
که قيمت ها جذاب خواهند شد و شاهد 
بازگشــت خريدها به بازار خواهيم بود. 
هم اکنون بخشــی از سهام شرکت های 
بنيادی به نقطه ای رسيده اند که جذابيت 

خريد به وجود آمده است.
آقابزرگــی گفت: ايــن اصالحات ذات 
بازار اســت و در ۴ ماه نخســت سال 
کنونی بورس 250 درصد رشــد کرد و 
حاال 25 درصد اصالح کرده است. اگر 
کسی انتظار صعود يا سقوط صرف را از 
بازار داشته باشد اشتباه است. به هر حال 
هر فرازی يک فرودی را به همراه دارد.

عظيم ثابــت مديرعامل کارگزاری بانک 
ســپه نيز در پاســخ به اين پرســش به 
خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: به نظر 
می رســد که بــا اوضاع کنونــی بازار، 
اســتقبال چندانی از دارادوم نشــود. به 
اين دليل که مــردم بازار را مالحظه می 
کننــد و تصميم به خريد می گيرند و با 
توجه به اينکه بايد اعتمادسازی در اين 
دو هفته در بازار صورت می گرفت اما 
اين کار انجام نشد پيش بينی اين است 
که استقبال چندانی از دارادوم نشود. کما 
اينکه شروع ماجراهای ريزش بورس هم 

از همين دارادوم آغاز شد.
وی ادامه داد: شــرايط بازار به گونه ای 
اســت که ســهامدارانی که با مکانيسم 
بازار آشــنايی دارند و ديد کوتاه مدت 
تری دارند اگر بخواهند دارادوم بخرند، 
در ابتدا ترجيح می دهند که فالن سهام 
بنيادی را کــه ۴0 درصد اصالح قيمتی 
داشته اســت را خريداری کنند تا اينکه 

دارادوم بخرند.

در آشفتگی بورس

مردم برای خرید »دارا دوم« به صف می نشینند؟ 
  روزهای تلخ بورس تا کی ادامه دارد؟

 درحاليکه قرار بود کمک وديعه مسکن تا 
پايان مردادماه به حساب متقاضيان واريز شود اما 
وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به عنوان 
متوليان اين امر پرداخت اين کمک به مستاجران 
را بين خود پاســکاری می کنند و از آماده نبودن 

سازمان مقابل خود می گويند.  
به گزارش ايسنا، کمک وديعه مسکن طرحی است 
که دولت برای حمايت از مستاجران درنظر گرفته 
و با وجود انتقاداتی که از سوی برخی کارشناسان 
مبنی براينکه با وجود تورم باال در اقتصاد، وديعه 
مسکن نمی تواند کمک قابل توجهی به اين قشر 
کند، به آن وارد شد،  سرانجام به مرحله پرداخت 

نزديک شد.
مبلــغ پرداختی به متقاضيان اين وام به ترتيب در 

تهران، شــهرهای بزرگ و در شهرهای کوچکتر 
معادل 50، ۳0 و 15 ميليون تومان اســت که 20 
هزار ميليــارد تومان به اين طرح اختصاص يافته 
و نرخ بازپرداخت اين کمک 1۳ درصد اســت. 
همچنين، طبــق گفته همتی، رييــس کل بانک 
مرکزی، کسانی که توانايی پرداخت اصل و سود 
وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می توانند با 
انتخاب خود اين وام را با اقساط ۳0 ماهه و نرخ 

12 درصد دريافت کنند.
گروهــی از مســتاجران در اولويــت پرداخت 
کمک وديعه مسکن هســتند که شامل افراد تازه 
ازدواج کرده، کســانی که ســه فرزند و بيشــتر 
دارند، خانواده های تحت پوشش کميته امداد امام 
خمينی )ره( و سازمان بهزيستی می شوند. عالوه 

براين، مســتاجران حتماً بايد اجــاره نامه دارای 
کدرهگيری و شرايط وام ساماندهی را هم داشته 
باشــند يعنی وام يا امکانــات يارانه ای از طرف 
دولت در بخش زمين يا مســکن نگرفته باشند و 
صاحب ملک نباشند و از سال 8۴ هيچگونه سابقه 
خريد و فروش ملک نداشته باشند. ضمن اين که 
بايد سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا 
می کنند در آن 5 سال سابقه سکونت داشته باشند 
و همه اين مولفه ها بايد مســتند و در سايت قابل 

بارگذاری باشند.
برای پرداخت وديعه مسکن ابتدا بايد وزارت راه 
و شهرسازی اطالعات متقاضيان ثبت نام کرده در 
سايت مربوطه را در اختيار بانک ها ذی ربط قرار 
بدهد تا بانک ها به واريز مبلغ تعيين شــده اقدام 

کنند. در اين بين با توجه به اينکه قرار بود تا پايان 
مردادماه اين وام به حساب متقاضيان واريز شود، 
تاکنون واريز نشــده و وزارت راه و شهرسازی 
و بانــک مرکزی به عنوان متوليــان اين امر تنها 
به اين اســتناد می کنند کــه آمادگی الزم را برای 
اجرای طرح کمک وديعه مسکن دارند اما بانک ها 
می گويند که هنوز دسترسی کامل بانک های عامل 
به سامانه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی 
ثبت نام، کنترل و پااليش متقاضيان فراهم نشــده 
است تا بانک های عامل آمادگی بتوانند از طريق 
شعب و يا سرپرســتی بانک ها نسبت به اعطای 

تسهيالت اقدام کنند.
همچنين، مســووالن وزارت راه و شهرسازی نيز 
اعالم کرده اند که 15 بانک پرداخت وديعه مسکن 

را برعهده گرفته اند و اســامی متقاضيان به آن ها 
اعالم شده که تا اين هفته وديعه مسکن پرداخت 
می شود اما با گذشت سه روز فعال خبری از واريز 

کمک وديعه مسکن به متقاضيان نشده است.  
در اين زمينه، همتی نيز گفته که يکی از تالش های 
مهم بانک مرکزی در اين روزها، اعطای وام وديعه 
مسکن اســت که هنوز وزارت راه و شهرسازی 
سامانه مربوط را به بانک ها متصل نکرده و سهميه 
هر بانک مشخص شده اســت و آن ها در انتظار 

اتصال وزارت راه و شهرسازی هستند.  
بنابراين، پرداخت کمک وديعه مســکن همچنان 
در مرحله پاسکاری مانده و دو سازمان مربوطه در 
اين زمينه سازمان مقابل خود را مسوول تاخير در 

پرداخت اين کمک به مستاجران می دانند.  

رييس کانون عالی انجمــن های صنفی کارگران 
معتقد است اگر دستمزد در نيمه دوم سال بازنگری 
شود تاثير مثبتی در جلســات پايان سال شورای 
عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد 1۴00 
در انتهای سال با کمترين فشار و مناقشه ای همراه 

خواهد بود.
ناصر چمنی در گفت وگو با ايســنا، بازنگری مزد 
را ضروری دانست و گفت: اگرچه به طور رسمی 
از وزارت کار موضوع بازنگری مزد را نشنيده ايم 
ولی اين بحث از طرف سازمان بازرسی کل مطرح 
شــد و برخی رســانه ها در فضای مجازی به آن 
پرداختند با اين حال معتقديم بازنگری دستمزد در 
شــش ماهه دوم سال الزم است و بايد اين مساله 

يکبار برای هميشه تعيين تکليف شود.
وی ادامه داد: در ســالهای گذشته ديديم که وقتی 
دستمزد را به اين دليل که تورم ايجاد می کند زير 

نرخ تورم تصويب کرديم بــاز هم قدرت خريد 
جامعه کارگری کاهش يافت. امســال نيز قدرت 
خريد کارگران دوبار تنزل يافت يکی با گران شدن 
ارز و ديگری افزايش هزينه های مســکن و مواد 
خوراکی که باعث شد معيشت کارگران به شدت 

آسيب ببيند.
نماينده کارگران در شورای عالی کار با بيان اينکه 
کارگران نيمی از جمعيت کشــور را تشکيل می 
دهند و اگر به اين مســاله واقف باشيم بايد برای 
دستمزد 1۴00 چاره اساسی بيانديشيم، گفت: در 
وضعيتــی که چه بخواهيم چــه نخواهيم تورم و 
افزايش هزينه ها را شــاهد هستيم اگر دستمزد را 
عاقالنه و منطقی مشخص کنيم باز هم تاثيری در 
روند تورم ايجاد نخواهد کرد بنابراين بايد از حاال 
به فکر دستمزد سال آينده جامعه کارگری باشيم و 

به اين مطالبه اساسی توجه کنيم.

تاکید بر لزوم بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال 
به گفته چمنی اگر بازنگری دستمزد در نيمه دوم 
سال صورت گيرد، تعيين دستمزد سال 1۴00 در 
انتهای ســال با کمترين فشار و مناقشه ای همراه 
خواهد بود و حواشــی و مســايلی که در جريان 

دستمزد امسال به وجود آمد، تکرار نخواهد شد.
وی با بيان اينکه تصميم گيری در باره دســتمزد 
1۴00 کار هر کسی نيست، اظهار کرد: اگر دولت 
پای ميز مذاکره بنشــنيد و دستمزد را در نيمه دوم 
ســال افزايش بدهد قطعا تاثير مثبتی در جلسات 
شــوری عالی کار در انتهای ســال خواهد داشت 
و از فشــار مذاکرات مزد خارج خواهيم شد ولی 
اگر امســال هم مثل سال قبل تا دقيقه 90 بمانيم و 
مذاکرات را به عيد سال بعد موکول کنيم حواشی 
و مشکالتی که در تعيين دستمزد 1۳99 داشتيم را 

شاهد خواهيم بود.

پاسکاری پرداخت کمک ودیعه مسکن!  

مقام ارشد کارگری اعالم کرد

تصمیم گیری درباره دستمزد ۱۴۰۰ کار هرکسی نیست!



سه شنبه 4 شهریور ماه  1399 / نمره 597 / سال سوم6
ربق

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد؛

بهره برداري از378 پروژه توزیع برق استان زنجان
با اعتبار 247 میلیاردریال

علیرضا علیزاده رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 
این شــرکت، با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایي و باهنر و بزرگداشت هفته 
دولت، هدف از افتتاح این پروژه ها را تالش 
مشــترکان،  مندي  رضایت  افزایش  درجهت 
استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود، تامین 
برق پایدار و مطمئــن عنوان کرد و افزود: به 
حول و قوه الهي ۳۷8 پروژه در کل استان هم 
اکنون قابل بهره برداري و افتتاح مي باشــند، 
این پروژه ها با صرف مجموع اعتباري بالغ بر 

2۴۷ میلیارد ریال به اتمام رسیده اند.
به گزارش دفتر روابط عمومي شرکت توزیع 
نیروي برق اســتان زنجــان، مهندس علیزاده 
درباره برق رســاني به روستاهاي بدون برق 

خاطرنشان کرد:تامین برق روستاهاي کماجین  
و امیر آباد در حوزه شهرستان ابهر با اعتبار ۴.۱ 
و 2.۶ میلیارد ریال و برق رســاني روستاهاي 
مهدیلو و کشکنلو در حوزه شهرستان خدابنده 
با اعتبــار 8.9 میلیارد ریال نیز به بهره برداري 
خواهدرســید، که در مجمــوع ۴ پروژه برق 
رساني روستایي با اعتباري بالغ بر ۱5.۶ میلیارد 
ریال همزمان با هفته دولت سال کنونی افتتاح 
مي شوند که با بهره برداري از این پروژه ها ۳0  
خانوار ساکن در این روستاها از نعمت انرژي 

برق برخوردار مي شوند.
وي تصریح کرد: از مجموع این تعداد پروژه، 
۱5۴ پــروژه در زنجان با اعتبــار 85 میلیارد 
ریــال، تعداد ۴9 طرح در شهرســتان ابهر با 

صرف اعتبــار29 میلیارد ریال ، ۱00پروژه در 
شهرســتان خدابنده با اعتبار ۴۶ میلیارد ریال، 
۳5 پروژه در شهرستان خرمدره با صرف هزینه 
اي بالغ بــر 2۷ میلیارد ریال، تعداد9 طرح در 
شهرستان ســلطانیه با اعتبار ۴ میلیارد ریال، 
تعداد 2۴ پروژه در شهرســتان طارم با اعتبار 
52 میلیارد ریال، تعداد ۴ پروژه در شهرستان 
ماه نشان با صرف اعتبار ۳ میلیارد ریال و تعداد 
۳ پروژه در شهرستان ایجرود با اعتباري بیش 
از ۱ میلیارد ریــال در بازه زماني هفته دولت 

افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان در پایان با بیان اینکه خدمت رســاني 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان محدود 

به زمان خاصي نیســت، تصریح کرد: پرسنل 
خدوم صنعت برق استان با درك شرایط کنوني 
کشور، ناشي از شیوع بیماري مهلک کرونا، از 
روزهاي نخست درکنار مدافعان سالمت بوده 
و در جهت خدمات رســاني مطلوب و تامین 
برق پایدار و مطمئن براي مشترکان به صورت 

شبانه روزي در حال فعالیت هستند.
وي بــا قدردانــي از تالش هــاي تک تک 
همکاران شــرکت توزیع نیروي برق اســتان 
در اجــراي این پروژه ها، ابراز امیدواري کرد 
که انشــااله با بهره بــرداري از آنها، موجبات 
افزایش رضایتمندي هم اســتاني هاي عزیز از 
خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اســالمي 

ایران بیش از پیش فراهم آید.
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351 هکتار از مراتع  استان 
زنجان در امرداد ماه دچار 

آتش سوزی شده است
 فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان زنجان از اطفاء 
حریق به مساحت 351 هکتار از مراتع استان 

در امرداد ماه سال کنونی خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، سرهنگ رضا مهدیون 
فرمانــده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان با بیان این که در مرداد 
ماه سال کنونی 16 مورد اخراج دام غیر مجاز 
از مراتع اســتان صورت گرفته تعداد دام های 
اخراجی  را 10 هزار و 833 واحد دامی اعالم 

کرد.
وی افــزود:  همچنین در این بازه زمانی 351 
هکتار از مراتع اســتان  نیز دچار آتش سوزی 
شــده بود که خوشــبختانه با ســرعت عمل 
نیروهای یــگان و حضور به موقــع آنان در 
صحنه، آتش اطفاء و از ســرایت آن به دیگر 

مناطق نیز جلوگیری شد.
به گفته ســرهنگ مهدیــون در بیش از 134 
هکتار از اراضی ملی استان در این مدت خلع 

ید و رفع تصرف صورت گرفته است.
فرمانــده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان در ادامه با اشاره به این 
که 7 مورد پیشگیری از تصرف در ماه گذشته 
ثبت شده است گفت:  آمار وصول گزارشات 
مردمی در مرداد ماه امسال نیز 82 مورد است.

وی از مردم خواست تا هرگونه تخریب، آتش 
سوزی، قاچاق چوب و تعرض به اراضی ملی 

را به سامانه 1504 گزارش دهند.

پلمب 115 واحد صنفی
در ابهر

 فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: 
115 واحــد صنفی متخلــف ناقض اقدامات 

پیشگیرانه ویروس کرونا در ابهر پلمب شد.
محمد مهدیخانی از بازدیــد از 6 هزار واحد 
صنفی از ابتدای طرح تشدید کنترل و نظارت 
بر اصناف با محوریت پیشــگیری از ویروس 
کرونا در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: 
در این مدت 115 واحد صنفی متخلف پلمب 
شــدند. فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: 
از ابتــدای طرح مبــارزه با ویــروس کرونا، 
ماموران پلیس امنیت عمومی شهرســتان ابهر 
به دنبال شــیوع ویروس کرونا و پیشگیری از 
خطر ابتالی شهروندان به این ویروس اکیپی 
متشــکل از تعزیرات حکومتی، اداره صمت، 
شبکه بهداشت، اتاق اصناف و دایره نظارت بر 
اماکن عمومی و امور صنفی و شهرداری های 
ابهر، هیــدج، صائین قلعه و با هماهنگی مقام 

قضایی از ه هزار واحد صنفی بازدید کردند.
وی افــزود: در مدت زمان اجــرای طرح به 
واحدهای کــم خطر فعال در بــاره رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی تذکرات الزم صادر 
و همچنین از 121 واحد صنفی پرخطر که با 
وجود تذکرات و اخطارها قصد آغاز فعالیت 

را داشتند تعهد کتبی اخذ کردند.
مهدیخانــی ادامه داد: در همین بازرســی ها  
تعداد 115 واحد متخلف که نسبت به مصوبه 
ســتاد پیشــگیری از کرونا بی توجهی کرده 
بودند پلمب شد. وی افزود: طبق اعالمیه ستاد 
ملی کرونا اتاق های اصنــاف و اتحادیه های 
صنفی استان های سراسر کشــور در اجرای 
مصوبه مذکور و برابر قانون نظام صنفی باید 
ضمن اطالع رســانی به همه اعضای تحت 
پوشــش در بــاره چگونگی فعالیــت اماکن 
عمومی و صنوف، نســبت به فعــال کردن 
واحدهای نظارت و بازرســی و نیز نظارت 
مســتمر بر واحدهای صنفی و اماکن عمومی 

تابعه اقدام کنند.

فرنشین آموزش و پرورش استان:
۹۶ درصد از دانش آموزان 

زنجانی ثبت نام کردند
 فرنشــین آموزش و پرورش اســتان 
زنجان،گفــت: تاکنون ۹6 درصــد از دانش 
آموزان تمام مقاطع برای سال تحصیلی جدید 

دراستان زنجان ثبت نام کردند.
ابراهیم رفیعــی در گفتگو با خبرنگار مهر، به 
ثبت نام دانش آموزان مقطع ابتدایی در سامانه 
سناد اشــاره کردو گفت: برای سال تحصیلی 
جدید تاکنون 1۹ هزار نوآموز در سامانه سناد 

ثبت نام کردند.
وی اظهار داشــت: تاکنــون 10۹ هزار نفر از 
دانــش آمــوزان مقطع ابتدایی اول تا ششــم 
ابتدایی در ســامانه ســناد با موفقیت ثبت نام 
کردند و بقیه مقاطع هم به صورت حضوری 

ثبت نام کردند.
فرنشــین آموزش و پرورش اســتان زنجان، 
گفت: تاکنون ۹6 درصد از دانش آموزان تمام 
مقاطع برای ســال تحصیلی جدید دراســتان 

زنجان ثبت نام کردند.
رفیعــی از افزایش بیش از 10 درصدی دانش 
آموزان در ســال تحصیلی جدید در اســتان 
زنجــان خبر دادو گفت: در ســال کنونی 15 
هزار معلم تدریــس دانش آموزان را بر عهده 

خواهند داشت.

خبــر

  فرنشین امور اقتصاد و دارایی استان زنجان 
گفت: با ثبت 154 هزار میلیارد ریال، تولید ناخالص 
داخلی زنجان در سال ۹5 به میزان 21 درصد رشد 

داشت.
به گزارش زنگان امروز، سیدابوالفضل عباسچیان 
ظهر دیروز)3 شــهریورماه( در نشســت مدیران 
هماهنگی ادارات اقتصادی استان، با اشاره به رقم 
تولید ناخالص داخلی ســال ۹5، اظهار کرد: تولید 
ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در این سال، 
154 هزار میلیارد ریال است که نسبت سال قبل 21 
درصد رشد داشته که در این بخش زنجان رتبه 22 

کشوری را دارد.
این مســوول ادامه داد: استان زنجان در دوره های 
گذشته بیشترین رشد را داشته و در این باره استان 
سوم است. ســرانه ناخالص درآمدی زنجان 1۹.8 
درصد رشد دارد. سرانه تولید ناخالص ملی استان 
نیز بدون احتساب نفت، 146 هزار میلیارد است که 

استان در این باره رتبه 1۹ را دارد.
وی افزود: مطابق با داده های مرکز آمار ایران، زنجان 
در نرخ بیکاری جمعیت 15 سال و بیشتر رتبه 3 را 
دارد و در پایین  بودن نرخ بیکاری و نرخ مشارکت 
اقتصادی استان در سال های گذشته نیز رتبه اول و 
دوم را به خود اختصاص داده است که این شاخص 
با ثبت 4۹.1 درصدی سبب رسیدن استان زنجان به 

جایگاه اول کشوری شد.
فرنشین امور اقتصاد و دارایی استان زنجان، تصریح 
کرد: نرخ بیکاری 15 سال و بیشتر استان 6.6 درصد 

با ثبت رتبه 6 است و در بهار امسال نرخ مشارکت 
در زنجان، رتبه سوم را کسب کرد.

عباسچیان در رابطه با نرخ تورم نیز یادآور شد: نرخ 
تورم منتهی تیرماه امسال 24 درصد است که نسبت 
بــه ماه قبل 1.6 درصد کاهش دارد و از آنجایی که 
میانگین کشــوری 26.4 درصد است، تورم زنجان 

از میانگین کشور نرخ پایین تری را نشان می دهد.
وی عملکرد شبکه بانکی استان را خوب ارزیابی و 
عنوان کرد: تا تیرماه امسال مانده حساب های بانکی 
14۹ هزار و 800 میلیارد ریال بوده که نســبت به 
سال قبل افزایش یافته و نسبت تسهیالت به مانده 

سپرده نشان از رضایت مندی است.
این مســوول با اشاره به عملکرد تجارت خارجی 
اســتان، گفت: تیرماه امســال 36 هزار تن کاال به 
ارزش 55 میلیون دالر کاال صادر شده که به لحاظ 
تنــاژی 15 درصد و به لحاظ ارزشــی 36 درصد 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل کاهش داشته که 
یکی از دالیل کاهش این امر بســته شدن مرزها به 

خاطر بیماری کرونا بود.
عباســچیان عنوان کرد: در چهار ماهه اول امسال 
کاالهایی به ارزش  64 میلیون دالر از گمرک استان 
وارد شده که به لحاظ مقداری 47 درصد و به لحاظ 
ارزشی، 4۹ درصد کاهش داشته ایم که خوشبختانه 
بیش از ۹5 درصد واردات اســتان شامل مواد اولیه 

خام و تولیدی است.
فرنشــین امور اقتصاد و دارایی اســتان زنجان، در 
رابطه با بهبود فضای کسب و کار، خاطرنشان کرد: 

در بحث بهبود فضای کســب و کار، رتبه فضای 
کســب و کار با اجرای پنجره واحد استعالمات و 
ســرمایه گذاری از 22 سال های ابتدایی دهه ۹0 به 
رتبه سوم در سال گذشته رسیده که زنجان پس از 
آذربایجان غربی و گیالن با داشتن منطقه آزاد، رتبه 
ســوم را دارد و در بهار امسال در رتبه دوم پس از 

آذربایجان غربی قرار دارد.

در ادامه، فرنشین بیمه ایران در استان زنجان، اظهار 
کرد: ســال گذشته 231 هزار و 888 فقره بیمه نامه 
به ارزش 12۹5 میلیارد ریال به فروش رسید و در 
بخش خســارت نیز 5788 فقره پرونده به ارزش 
88۹ میلبارد ریال عملکرد ســال گذشته بیمه در 
اســتان زنجان بود که با احتســاب عملکرد دیگر 
شعب، خسارات پرداختی به بیش از 1500 میلیارد 

ریال رســیده است. حسنعلی مرادی، بیمه ایران را 
تنها شرکت بیمه دولتی در استان عنوان و خاطرنشان 
کرد: تمدید الکترونیکی بیمه نامه رشته های مختلف، 
پرداخت وام به رشته های عمر و پس انداز بیش از 
25 میلیارد ریال، اضافه کردن پوشش بیماری کرونا 
به بیمه عمر و پس انداز و ... از اقدامات انجام  شده 

در سال گذشته و امسال است.

در نشست مدیران هماهنگی ادارات اقتصادی استان،عنوان شد:

رشد ۲۱ درصدی تولید ناخالص داخلی زنجان
 تولید ناخالص داخلی استان بدون احتساب نفت ، ۱۵۴ هزار میلیارد ریال است 

 رییس شورای هماهنگی شورای بانک های 
استان زنجان گفت: سال گذشته 6050 وام ازدواج 

به زوج های جوان زنجانی پرداخت شده است.
حسن دادگر در نشست مدیران هماهنگی ادارات 
اقتصادی استان، اظهار کرد: عملکرد شبکه بانکی با 
چند شاخص قابل ارزیابی است آنچه که یک بانک 
را با آن می سنجند، نسبت مصارف به منابع است 
که استان زنجان در این زمینه عملکرد خوبی دارد.

وی افزود: هم اکنون 15 هزار میلیارد تومان مانده 
شبکه بانکی استان با 14 عضو است که 13.7 هزار 
میلیارد تومان آن تســهیالت و 770 میلیارد تومان 

مطالبات است.

این مســوول با اشاره به سهم بخش های مختلف 
از تســهیالت، ادامه داد: امسال 30 درصد افزایش 
منابع و 44 درصد افزایش تسهیالت داده شده است 
که نسبت مصارف به منابع در پایان ۹7 حدود 80 
درصد و در پایان ســال گذشته 8۹.۹ درصد و در 
پایان تیر به ۹1.7 درصد رسیده که مابقی به عنوان 
ذخیره قانونی است. همچنین 43 درصد پرداخت 
تسهیالت به بخش صنعت، 22 درصد بازرگانی و 

مابقی در بخش کشاورزی و دیگر بوده است.
رییس شورای هماهنگی بانک های استان، تصریح 
کرد: استان زنجان در تسهیالت بخش رونق، رتبه 
سوم کشوری را دارد و در بخش تسهیالت ازدواج 

12 هزار و 153 فقره وام ازدواج که شــامل 6050 
زوج است، پرداخت شده و  تسهیالت پرداختی در 
چهار ماهه امسال 158 میلیارد تومان است که صف 

انتظار زیاد و هیچ بانکی مشکل پرداخت ندارد.
دادگر یادآور شد: در بخش تسهیالت کرونا، 488 
میلیارد ســهمیه استان، تا روز گذشته 154 میلیارد 
تومان به شبکه بانکی معرفی و 42 میلیارد تومان آن 
با 2۹ درصد پرداخت شده است و احتمال تمدید 
آن تا پایان شهریور ادامه دارد و برای آسیب دیدگان 
کرونا دیگر بحث معوق بانکی و چک برگشــتی 

مانع اخذ تسهیالت نیست.
در ادامه، رییس سندیکای بیمه گران استان زنجان، 

اظهار کرد: در ســال گذشته حق بیمه تولیدی در 
اســتان زنجان، 5357 میلیارد ریال با فعالیت 1۹ 
شــرکت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
21.۹ درصد افزایش داشته که سهم بیمه های دولتی 
24.۹ درصــد و بیمه های خصوصی 75.1 درصد 

است.
عباس امانلو ادامه داد: در بحث پرداخت خسارت 
بیمه های بخش دولتــی 30.3 درصد و بیمه های 
خصوصی قریــب به 70 درصد اســت و میزان 
خســارت پرداخت شــده 322 هزار و 3۹8 هزار 

میلیارد ریال با رشد 8.8 درصدی است.
وی افزود: نســبت خسارت بیمه در سال گذشته 

60 درصد اســت که با احتساب خسارت معوق، 
هزینه بیمه گری، کارمزد و ... نســبت خسارت به 
بیمه به 85 درصد رسیده است و باید توجه داشت 
که صنعت بیمه در وهله اول کاهش ریسک برای 

سرمایه گذاران و بیمه گذاران است.

رییس شورای هماهنگی بانک های استان زنجان:

سال گذشته ۶۰۵۰ زوج وام ازدواج دریافت کردند

در همهمه کرونا 

عشق و ارادت زنجانی ها به حسین)ع( رنگ نباخته است

 مردم زنجان که هرسال در ماه محرم به یاد 
امام حسین)ع( و 72 یار باوفای آن حضرت جامه 
سیاه بر تن کرده و شــهر را سیاه پوش می کردند 
محرم امسال نیز از این غافله عقب نماندند و تنها 
نحوه عزاداری آنها به منظور پیشــگیری از ابتال به 

کرونا تغییر کرده است.
شــماری از مردم مومن و متدین اســتان زنجان 
هرسال برای فرا رسیدن ماه محرم و انجام عزاداری 

های حســینی و به ویژه شــرکت در دسته های 
عزاداری های مختلف ازجمله حســینیه و زینبیه 
اعظم، لحظه شــماری می کردند که شــوربختانه 
امسال شیوع ویروس کرونا و پیشگیری از احتمال 
ابتالی عزاداران اباعبداله الحسین)ع( به این بیماری 
منحوس، باعث شــد تا مجالس ســرور و ساالر 

شهیدان به شکل دیگری برگزار شود.  
یکی از دوســتداران و ارداتمندان امام حسین)ع( 

گفت: عشق به حسین)ع( هیچوقت تمامی ندارد 
و یک سال تمام منتظر فرا رسیدن ماه محرم بودم 
تا بتوانیم همانند ســالهای گذشته، رسم و طریق 
عاشقی خود نسبت به ساالر شهیدان به جای آورم.
محمود مقــدم افزود: دلدادگان و شــیفتگان امام 
حســین )ع( هرگز از عزاداری های باشکوه و با 
عظمت خود برای حســین بن علی)ع( دســت 
نمیکشند و فقط امسال به خاطر  پیشگیری از شیوع 

کرونا، آیینات خود را در فضای روباز و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، 
انجام می دهند و اجازه نمی دهند عشق و ارادتشان 

نسبت به سیدالشهداء، کم فروغ شود.
شهروند دیگری نیز گفت: چراغ فروزان ماه محرم 
هیچ وقت کم فروغ نخواهد شد و در واقع عشق 
و ارادت شــیفتگان امام حســین )ع( آنچنان باال 
است که نه فقط بیماری بلکه مرگ نیز نمی تواند 
به عزاداری های حســینی مردم متدین، مومن و 

انقالبی، خدشه ای وارد کند.
ســعید صمدی، افزود: مردم زنجان، امسال نیز در 
عزاداری های خود برای حسین )ع( کم نگذاشته 
اند و امسال عالوه بر پوشیدن جامه سیاه، نه فقط 
خیابان ها و مقابل مســاجد را بلکه کوچه و پس 
کوچه های شهر و حتی محله ها و خانه های خود 
را تبدیل به حســینیه کرده اند تا میزان دلدادگی و 
شــیفتگی خود را به سرور و ساالر شهیدان نشان 

دهند.  
یکی از مداحــان اهل بیت عصمــت و طهارت 
زنجان گفت: عزداری های ماه محرم در این استان 
با وجود بیماری کرونا، رنگ نباخته است و مردم 
زنجان پرچم های ســیاه را در هــر کوی و برزن 
برافراشــته اند تا ارادت قلبی خود را به حضرت 

سیدالشهدا نشان دهند.
حســن خدایی، افزود: عشق به حسین)ع( تمامی 
ندارد و محبان حضرت با شــور و شعور وصف 
ناشدنی پای در میدان گذاشته و بی هیچ واهمه ای، 
عالقه، عشق و ارادت قلبی خود را به منصه ظهور 

و بروز می رسانند.
وی با بیان اینکه عزاداری های مردم این اســتان 

همانند ســالهای گذشــته، جلوه گری می کند که 
این از الطاف عشق به سرور و ساالر شهیدان امام 
حسین )ع( اســت و اظهار داشت: از مردم مومن 
و متدین این اســتان تقاضا می شــود در این ماه 
معنوی نیز نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی، بی توجه نباشــند و در 
کنار عــزاداری در فضاهای روباز، به توصیه ها و 

هشدارهای بهداشتی نیز عمل کنند.  
خدایی تصریح کرد: قیام و حماسه سرور و ساالر 
شــهیدان و یاران باوفای آن حضــرت در کربال 
آنچنان با عظمت اســت که قلــوب تمامی مردم 
آزاداندیش و آزادیخواه را شیفته و مجذوب خود 
کرده که همواره به ویژه در ماه محرم،  اشک ماتم 

را از دیدگانشان جاری می سازد.  
واقعه کربال و عاشــورا، آنچنــان عظیم و با ابهت 
است که به رغم گذشت چندین قرن، همچنان پویا 
و زنده مانده و جهان اسالم از پرتو نور آن، روشنی 
می گیــرد و دردانه فاطمه زهــرا )س( با نهضت 
عاشــورایی، تاثیری بس عمیق در قلوب مومنان 
جهان داشته و با شهادتش، بزرگترین درس آزادی 
و آزادگی را به آزادیخواهان و آزاد اندیشــان عالم 
داد تا هرگز زیر بار ظلم و ســتم نرفته و زندگی با 

ذلت و ننگ را نپذیرند.  
شــیعه همواره بر وجود پر عظمت ساالر و سرور 
شــهیدان به خود بالیده و تا ابد نیز خواهد بالید و 
در عزاداری های امسال خود برای سلطان کربال با 
وجود این بیماری منحوس، ســر از پا نشناخته و 
نمی شناسد، چراکه امام حسین )ع( برای عاشقان 
ســرور بوده و همگان تشنه توجهات آن حضرت 

هستند.

# من ماسک می زنم
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اذان ظهر

13:17

غروب آفتاب

19:53

اذان مغرب

20:12

نیمه شب

00:32

اذان صبح فردا

5:12

طلوع صبح فردا

6:42

وضعیت آب و هوای زنجان:

9
25

نوبت آمد، می نوازد نوبتی انقوس مان
ات بگیرد روداهمان، راه اقیانوس مان

آرذخشی بود و رغید و ردخشید و گذشت
بانگ نوشانوش مان و ربق بوسابوس مان

ما نشان خود رقم رب دفتر دل اه زدیم
آشنایی انم مان و عاشقی انموس مان

چشم اهی کینه ور هم، معنی دیگر نیافت
ز ابتدا ات انتها، جز مهر، رد اقموس مان

قصه ی گنگ و کر و ما و جهان می بود، اگر
از قفس می شد راه هم انهل ی محبوس مان

گیرم این رویای آخر، ساحت آرامش است
کو، ولی یارای خواب از وحشت کابوس مان؟
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جهان هم اکنون دو مصیبت بزرگ را تجربه می کند: 
اول کرونا ویروس که حدود هشت ماه است آغاز 
شده و احتماال اگر رفتار های درستی در کنشگران 
اجتماعی وجود داشته باشد و از عقل و علم پیروی 
کنند تا یک سال دیگر نسبتا و عمدتا مهار می شود. 
اما مصیبت دوم، بزرگتر و خطرناک تر است: »دونالد 
ترامپ« که فراتر از یک شــخص باید نام دقیق تر 
»ترامپیسم« به آن داد و در تعریفش می توان گفت: 
نوعی پوپولیسم توطئه اندیش، مردساالر، اقتدار منش 
و خشن ِ راســت ِ نولیبرال در پیوندش با فساد و 

دیکتاتوری ها و مافیای جهانی.
ترامپیســم نه با ترامپ آغاز شــده و نه با او پایان 
می گیرد. ده ها سال است در نطفه سرمایه داری مالی 
و فساد سیاسی - اقتصادی در جهان وجود داشته و 
با انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا به نقطه اوج رسید. امروز 
نیز، هنوز احتمال ضعیفی به باقی ماندنش در قدرت 
یعنی چهار ســال مصیبت بار دیگر برای آمریکا و 

جهان وجود دارد.
اما پیش از ورود به بحث اصلی باید بگوییم اصرار 
ما بر این پدیده و بحث بر سر آن چیست؟ چرا باید 
ریاست جمهوری یک کشور دیگر برای ما آنقدر 
اهمیت داشته باشد؟ پاسخ بسیار بلند است و اینجا 
تنها به بخشــی از آن می پردازیم. اما تنها همین را 
بگوییم که توّهم اینکه بایدن شــرایط را زیر و رو 
کند )چــه در داخل و چه در خارج آمریکا( همان 
اندازه بی ربط است که ممکن بود کسی درباره اوباما 
در سال ۲۰۰۸ همین نظر را داشته باشد. به قدرت 
رســیدن بایدن در درجه اول و تا سال ها به معنای 
بازگشت به یک موقعیت »عادی« خواهد بود و نه 
یک موقعیت عادالنه یا قابل قبول. سیاســت همان 

طور که بار ها گفته شده هنر »ممکن« ها است و آن 
را نباید با »مبارزه سیاســی« که هنر اتوپیا ها است، 

اشتباه گرفت.
سرنوشت جهان و طبعا ما، در جهان، بیشتر از آنکه به 
اشتباه فکر می کنیم به صورت محلی رقم می خورد، 
شوربختانه به شدت تحت تاثیر وقایع جهانی است 
و این به دالیلی بسیار پیچیده که در اینجا به برخی 
از آن ها اشاره می کنیم. مثال به گروهی از مشخصات 
اجتماعی و فرهنگی که اهمیت آن ها بسیار بیشتر از 
اشکال سیاسی ناپایدار و حتی خشونت آمیز جهان  
سومی است و این مشــخصات هستند که امروز 
پایه های اجتماعی ِ اساســی فرهنگ ها و پهنه های ِ 
اجتماعی همه کشور های جهان را در قرن بیست و 

یکم تشکیل می دهند.
بیاییم با تحلیل وضعیت »پایه« انتخاباتی ترامپ در 
آمریکا بر پایه مجموعه نظر سنجی های ماه های اخیر 
در این کشــور، وضعیت را کمی توضیح داده و به 
جای هیجان زده شدن و شور و شوق بیهوده به خود 
راه دادن، یا خشم و نفرت بیهوده از خود بروز دادن، 
که جز رضایت خودمان مصرفی نداشته و چندان 
خریداری در جا های دیگر نیز ندارد، به این موضوع 

از اندکی نزدیکتر بنگریم.
تقریبا تمام نظرســنجی های چند ماه اخیر )بهار و 
تابســتان ۲۰۲۰( نشــان می دهند »پایه« اساسی که 
امــکان دارد به دونالد ترامپ امکان دوباره پیروزی 

دهد، در کدام بخش از جامعه آمریکا است.
این بخش را می توان در چند حوزه کامال مشخص 
تعریف کرد: نخست مردان در برابر زنان که اختالفی 
بیش از سی درصد علیه ترامپ، آن ها را از یکدیگر 
جدا می کند. زنان بســیار بهتر از مردان تشخیص 

می دهنــد که این فرد تبهکار، فاســد، بی اخالق و 
زن ستیز، چگونه با ایجاد تفرقه در جامعه آمریکا و 
با ایجاد آشــوب و تشویق همه دیکتاتور ها از کره 
شمالی و چین و روسیه گرفته تا مجارستان و برزیل، 
و با تبلیغ نفرت و ایجاد ترس از »دیگری« در طول 
چهار سال اخیر، آمریکا و جهان را به خطر انداخته 

است.
به همین دلیل است که زنان از ابتدای دوره ترامپ نه 
فقط باالترین مخالفت و فعالیت علیه او را داشتند، 
بلکه فعال ترین گروه اجتماعی علیه سیاست های او 
در آمریکا و جهان بودند )نکته ای تقریبا به صورت 
یک مشــخصه ثابت در کل جهان، در مبارزه زنان 
برای آزادی و عدالت و برابری و نوع دوســتی به 

نسبت مردان، دیده می شود(.
دومین گروه، سفید پوستان و به ویژه مردان سفید 
پوست در برابر رنگین پوستان و به ویژه زنان رنگین 
پوســت و از همه مهم تر سفید پوستان ِ روستایی 
هستند. اکثر نظر سنجی ها نشان می دهد که آمریکای 
روستایی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر طرفدار 
ترامپ است تا رقیب دموکراتش. روستاییان حاضر 
به پذیرش این واقعیت نیستند که تا چند سال دیگر 
افراد غیر سفید پوست در آمریکا به اقلیت و رنگین 
پوستان یا همان »دیگری« که از آن وحشت دارند، 

به اکثریت تبدیل خواهند شد.
دگرگونی اجتماعی و مصیبت های کنونی جهان

به جرات باید گفت هیچ واقعه ای پس از ســقوط 
شــوروی در ۱۹۹۰ مهم تر و هولناک تر از احتمال 

ضعیف انتخاب مجدد ترامپ نیست.
روستاییان آمریکایی دربرابر فناوری های جدید و 
جامعه جدید بیشــترین ترس را دارند و بیشترین 

مقاومت را نشــان می دهند، هنــوز تصور می کنند 
اســتفاده از ذغال ســنگ راه حل خوبی در انرژی 
اســت، هنوز تصــور می کنند می تــوان با جنگ 

تعرفه های تجاری به جایی رسید و غیره.
گروه سوم، سفید پوستان غیر تحصیلکرده دانشگاهی 
است که بنا بر نظر سنجی ها ۲۵ درصد بیشتر طرفدار 
ترامپ هســتند. دلیل در اینجا نیز روشــن است، 
تحصیالت دانشــگاهی ولو تحصیالت با کیفیت 
نه چندان درخشــان، به افراد دیــد و درک بهتری 
از پیچیدگی جهان جدید می دهد که دیگر حاضر 
نیستند نظریه های خیال پردازانه و توطئه »دیگری« را 
بپذیرند؛ و همین سبب می شود که طرفداران ترامپ 
را بیشتر افرادی تشکیل می دهند که نسبت به مسائل 
پیچیده داخلی و خارجی آگاهی نداشته و طرفدار 
نظریه های توطئه از همه انواعش هستند، به صورتی 
که تا دو ماه پیش ماسک زدن و باال رفتن میزان مرگ 
و میر کرونا را اکثــرا »دروغ و توطئه دموکرات ها« 
علیه ترامپ می دانســتند و بسیاری شان نیز قربانی 

همین باور های ابلهانه شدند.
گروه دیگر طرفداران مذهبی افراطی ترامپ یعنی 
سفید پوستان »اوانجلیست« و ضد علم و منطق و 
عقل هستند که باالترین گسست را نسبت به نامزد 
دموکرات ها نشان می دهند یعنی بیش از ۵۰ درصد. 
واقعیت این اســت که »اوانجلیست« ها که می توان 
آن ها را مسیحیان متعصب و بسیار قشری تعریف 
کرد به شدت به نژادپرستان سفید در آمریکا نزدیک 
و بسیار طرفدار نظریه های توطئه هستند. و سرانجام 
گروه افراد باالی ۶۵ سال در برابر جوانان که شکاف 
بزرگی را تشــکیل می دهند. اکثریت مطلق جوانان 
آمریکایی با اختالفی بیــش از ۵۰ درصد مخالف 

ترامپ هستند. تا چند ماه پیش و در انتخابات ۲۰۱۶ 
افراد باالی ۶۵ سال پایه بزرگی برای ترامپ بودند؛ 
اما با سیاســت بدون کفایــت ترامپ امروز بخش 
بزرگــی از این افراد را با هالکت در اثر کرونا، - به 
ویژه در فلوریدا که به شدت از کرونا ضربه خورده 
و از ایاالت مهمی است که بازنشستگان آمریکایی به 
آنجا می روند تا سال های آخر عمر را بگذرانند- از 
ترامپ روی برگردانده اند؛ بنابراین می بینیم که پایه 
مصیبتی به نام ترامپیســم برای آمریکا و جهان در 
نوعی خشونت »مردانه«، در نوعی »دورافتادگی« از 
مدرنیته شهری، در نوعی دورافتادگی از درک علمی 
و دانشگاهی از جهان، در نوعی قشریگری اعتقادی 
ضد علم، و سرانجام در عدم توانایی به درک تغییر 
جهان و پذیرفتن جهان جدید به دلیل کهولت است. 

همه این عوامل بسیار مهم هستند.
اما نکته ای که در این مقاله صرفا به آن اشــاره و در 
گروهی از مقاالت دیگر آن را نشــان خواهم داد، 
این اســت: به جرات باید گفت هیچ واقعه ای پس 
از سقوط شوروی در ۱۹۹۰ مهم تر و هولناک تر از 
احتمال ضعیف انتخاب مجدد ترامپ نیست. این امر 
شاید هنوز، ممکن باشد مثال از خالل یک جنگ )یا 
شبه جنگ( بی نهایت مخرب یا هر واقعه بی نهایت 
غیر مترقبه که به آن در آمریکا معموال »ســورپرایز 

اکتبر« )ماه قبل از انتخابات( می گویند.
اما دلیل فاجعه بار بودن انتخاب ترامپ برای آمریکا 
و برای جهان همان است که در مورد شوروی بود: 
بســیاری تصور می کردند که با ســقوط شوروی، 
روســیه بدل به کشــوری دموکراتیــک و رکن و 
پایه ای اساســی و جدید برای قدرتمند تر شــدن 
دموکراسی ها در منطقه اوراســیا و در دنیا شود و 

کشور های همدست شــوروی به دموکراسی های 
منطقه ای کوچک. اما سی سال بعد، واقعیت با تمام 
تلخی اش پیش روی ما است: پوتین رییس پیشین 
پلیس مخفی شوروی )ک. گ. ب.( در راس قدرت 
روسیه ای به شدت دیکتاتور منش و خطرناک برای 
دموکراســی در اروپا و جهان است و قصد دارد تا 
۲۰۳۶ یعنی تا ۸۴ ســالگی به صورت »قانونی« در 
قدرت بماند و برای این کار بر یک پوپولیسم راست 

و نولیبرال – مافیایی حساب می کند.
روســیه امــروز عامل اصلــی خطــر علیه همه 
دموکراسی ها در جهان – البته در کنار چین- است. 
در جمهوری های کوچک قفقاز نیز دیکتاتور هایی 
حکومت می کنند که خودشان یا پدرانشان در راس 

احزاب کمونیست فاسد پیشین بودند.
انتخاب دوباره ترامپ نیز به معنای سقوط آمریکا به 
مثابه یک ابرقدرت خواهد بود، اما نه آن چیزی که ما 
ممکن است تصور کنیم: یعنی به وجود آمدن دولتی 
دمکراتیک که دیگر در جهان به سود دیکتاتور ها و 
گروه های فاسد عمل نکند، بلکه درست برعکس، 
قدرتی که به شــدت هر آنچه میراث ارزشمند در 
دموکراســی و فرهنگ آمریکا وجود دارد را نابود 
کــرده و جای خود را به دولتی بدهد که شــریک 
و همدست آشــکار و بدون تعارف مافیا های بین 
المللی و دیکتاتور های همه مناطق جهان شود. آرزو 
کنیم چنین نشود بی آنکه البته، توهمی برای تغییِر 
ســاختاری آمریکا با روی کار آمدن دموکرات ها یا 
برقراری نوعی موقعیت »عادی« داشته باشیم، که این 

خود نیز، نیازمند واکاوی جداگانه است.
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