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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان عنوان کرد: 
اجرای طرح هادی در زنجان باالتر از میانگین کشوری
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 اســماعیل قادری فر گفت:دغدغه های ما 
تعدیل قیمت محصــوالت عفاف و حجاب در 
کشور ازجمله چادر مشکی است بر این پایه در 
حال تشکیل کنسرسیومی با تولیدکنندگان طراحان 

و ارگان های ذی ربط در این حوزه هستیم.
به گزارش روابط عمومی نخســتین نمایشــگاه 
مجازی عفــاف و حجاب ماه مبــارک رمضان، 
اســماعیل قادری فــر رییــس مرکز توســعه 
فن آوری های راهبردی معاونت علمی ریاســت 
جمهوری در راستای برگزاری نخستین نمایشگاه 
مجازی محصــوالت عفاف و حجاب گفت: در 
زمینه چادر مشکی در حال ایجاد کنسرسیومی از 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان هستیم و در این 
زمینه با انجمن فعــاالن حوزه عفاف و حجاب، 
دانشگاه امیرکبیر و انجمن تولیدکنندگان نساجی 

یزد در حال مذاکره هستیم.
او تصریح کرد: این مسئله در قالب یک کنسرسیوم 
در حال مذاکره است تا بتوانیم در زمینه تولیدات 
فن آورانــه محصوالت موردنیاز بانوان کشــور 
گام های جدی برداریم و از طرف دیگر قیمت ها 
را برای محصوالت کلیدی و استراتژیک در حوزه 

عفاف و حجاب کاهش دهیم.
این فعال حوزه مشــاغل هویت ساز افزود: تولید 
چادر مشــکی یکی از حیاتی تریــن اقالم حوزه 
عفاف و حجاب اســت که به رغم ظرفیت های 
بسیار خوبی که در کشور برای تولید چادر مشکی 
داریم متأسفانه از این ظرفیت ها استفاده نمی شود 
و ما موظف هســتیم سالیانه چندین میلیون یارد 
چادر مشــکی که نماد زن ایرانی و هویت ایرانی 
اسالمی برای زن مسلمان اســت را از خارج از 

کشور وارد کنیم و خروج ارز نداشته باشیم.
رییس مرکز توســعه فن آوری هــای راهبردی 
معاونت علمی ریاســت جمهوری یادآور شد: 
فعاالن حوزه عفاف و حجاب باید همت خود را 
معطوف تولید محصوالت عفاف و حجاب کنند. 
در این مسیر نباید فراموش کرد ملزومات تولید 
نوآورانه را در نظر بگیرند به عنوان مثال در حوزه 
چادر مشــکی نوآور بودن طرح ها، سبک بودن، 
رنگ، کیفیت و مواردی از این دست، نکاتی است 

که نیازمند نوآوری و کار فن آورانه دارد.
قــادری فــر گفت: معاونــت علمــی به عنوان 
یــک تســهیلگر در جریان نوآوری در کشــور 
از شــرکت های دانش بنیان و فــن آوری که در 
حوزه های مختلف عفاف و حجاب ازجمله مقوله 
چادر مشکی یا در زمینه طراحی مد و لباس ایرانی 

اسالمی فعال هستند، حمایت می کند.
او یادآور شــد: با توجه به وضعیت جامعه دینی 

ایران اسالمی، موضوع عفاف و حجاب از اهمیت 
زیادی برخوردار است و اکثر زنان و دختران ایران 
اسالمی به موضوع عفاف و حجاب و نوع پوشش 

اهمیت می دهند.
رییس مرکز توســعه فن آوری هــای راهبردی 
معاونت علمی ریاســت جمهوری افزود: طبیعتًا 
عرضه محصوالت باکیفیت و با قیمت مناسب در 
این بخش از اهمیت باالیی برخوردار است و ما با 
برگزاری نمایشگاه و رویدادهای تخصصی سعی 
در شناسایی ظرفیت تولیدکننده های ایرانی در این 

حوزه برای جامعه مخاطبمان هستیم.
قادری فــر تصریح کــرد: متأســفانه در حوزه 
پوشــش های اســالمی اعم از مــد و لباس کار 
نوآورانه ای در کشور انجام نشده است. تشنگان 
معارف اســالمی که در این حوزه فعال هستند 
کارهایی انجام داده اند اما متأســفانه نوآوری های 
عمیقی نیستند که بتواند جامعه مخاطب را جذب 

کند.
او اذعان داشــت: یکی از کارکردهای نمایشگاه 
عفــاف و حجاب تزریق روح نــوآوری در این 
حوزه اســت تا بتواند جامعه هدف و مخاطبان 
بیشــتری را اغنا، برندهای جدیــد این حوزه را 
معرفی و دســتاوردهایی که در این حوزه وجود 

دارد را به نمایش بگذارد.
این فعال حوزه شــرکت های هویت ساز افزود: 
یکی از ستادهای توسعه فن آوری که در سال های 
اخیر تشکیل شد؛ ستاد توسعه فن آوری های نرم 
و هویت ســاز است که ذیل یک برنامه راهبردی 
به عنوان کارگروه صنایع خالق سعی می کند در 
همه حوزه های فن آوری های نرم و هویت ســاز 
در حوزه عفاف و حجاب که ضریب نفوذ بسیار 

زیادی در مخاطب دارد برنامه ریزی کند.

رییس مرکز توســعه فن آوری هــای راهبردی 
معاونت علمی ریاســت جمهــوری گفت: از 
اقدامات این ستاد راه اندازی سه مرکز نوآوری در 
حوزه عفاف و حجاب ازجمله مرکز نوآوری های 
علوم انســانی در قم، مرکــز نوآوری های مد و 
لباس اسالمی در دانشگاه شریعتی دانشگاه فنی 
حرفه ای، مرکز نوآوری پاک علم و فن آوری هنر 
و علوم انســانی در دانشگاه علم و فرهنگ است 
تا بتوانیم از ظرفیت های شــرکت های خالق و 
دانش بنیانی که تمایل بــه حضور در این عرصه 

دارند، استفاده کنیم.
قــادری فر گفت: به طور طبیعی در هر حوزه ای 
که تمایل به برتری پیــدا کردن داریم نیازمند به 
استفاده از ظرفیت های نوآورانه و فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی مرتبط با این حوزه هستیم تا بتوانیم 
حداکثر بهره را در شکل گیری جریان های نوآورانه 
در حوزه های تخصصی مانند مد و لباس اسالمی، 

عفاف و حجاب ببریم.
او افزود: این ســتاد بسته حمایتی از شرکت های 
خالق برای توســعه کســب وکار، بازار سازی، 
استفاده از توان استارت آپی در نظر گرفته است تا 
به عنوان زیرساخت نیروی انسانی ما در این حوزه 
بتوانند خود را بازسازی کنند؛ در سبد حمایتی ما 
در معاونت علمــی در حوزه صنایع خالق انواع 
تســهیلگری اعم از مالی و غیرمالی، بسترسازی 
برای نفوذ بیشــتر بازار محصوالت فن آورانه و 

نوآورانه پیش بینی شده است.
قادری فر در پایان یادآور شــد: ســتاد توســعه 
فن آوری های نــرم یکی از حامیــان اصلی این 
نمایشــگاه بود، زیــرا حوزه صنایــع خالق و 
هویت ساز یک حوزه بکر است و بازار بزرگی در 

انتظار شرکت های دانش بنیان و فن آور قرار دارد.

حضور جناب آقای مهندس ناصر فغفوری؛ رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، استان زنجان  و نیز جناب آقای دکتر 
محمد رضا یوسفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجان  در شرکت آبرسان نوید زنجان دلگرمی بزرگی برای من 

و همکاران در این واحد تولیدی بود که باعث 
تجدید قوا و امیدواری برای پرسنل شرکت شد.

این متولیان بزرگوار ضمن ابراز خرسندی از فعالیت شبانه روزی 
شرکت و عدم تعطیلی در ایام کرونا ،خاطر نشان کردند؛ 

شرکت هایی چون شرکت آبرسان نوید زنجان الگویی است برای جوانان کار آفرین و جویای کار که با تکیه به  پشتکار، 
سعی و کوشش در عرصه تولید  و اشتغال زایی همچنان حرف هایی برای گفتن دارند که در پایان مدیران و پرسنل 

شرکت از تشریف فرمایی و رهنمودهای متولیان و مسووالن بزرگوار و هیئت همراه تشکر و قدردانی کردند. 
من و همه کارکنان این مجموعه از جناب آقای دکتر فتح اله حقیقی، استاندار محترم  و نیز تمامی مسووالن دلسوز  استان 

نهایت تشکر و قدردانی را داریم که همواره در کنار ما کارآفرینان بوده و مشوق ما هستند.

رییس مرکز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری خبر داد:

تشکیل کنسرسیوم برای تعدیل قیمت چادر مشکی 
تشکر و قدردانی

از میانه اسفند ۹۸ تا پایان ماه ماه رمضان؛به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی کرونا

7۱۰ واحد صنفی در زنجان پلمب شد
 از هزار واحد صنفی تعهد کتبی اخذ شده است 

2

دانش آموخته ی جبهه ی ایثار و شهادت
 ربارد زبرگوار جناب آاقی 

دکتر محمدباقر اقلیباف
انتخاب به حق حضرتعالی توسط نمایندگان مردم به ریاست مجلس شورای اسالمی نشان 
از شایستگی و توانمندی جنابعالی می باشد ، برای همگان واضح و روشن است جنابعالی در 
طول چهل سال گذشته منشا خیر برای انقالب و نظام بودید. امیدوارم انشااله در پست جدید 

نیز ملت ایران از خدمات حضرتعالی بهره مند شوند.
بنابراین اینجانب از طرف همه ی حامیان در استان زنجان این انتخاب شایسته را به حضور 
حضرتعالــی و ملت بزرگ ایران تبریک عرض نموده و توفیق آن بزرگوار را از خداوند منان 

مسئلت می نمایم.

با احترام اکبر عباسی استان زنجان

3

جمشید انصاری معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان اداری استخدامی کشور 

ابالغ کرد:

 بخشنامه 
ساعت 

کاری جدید 
کارکنان دولت
 صرف صبحانه و ناهار به صورت 

گروهی و فردی در  ادارات و اتاق کار 
کارکنان ممنوع می باشد

در شــهرک رجایــی زنجــان؛ بــا ضربات 
چاقو و جسم سخت، رخ داد:

قتل مادر 
توسط پسر ۲۰ ساله

 رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: مسائل و اختالفات فردی 
پیش آمده بین مادر و فرزند پســر در زنجان به 

قتل منجر شد.
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی، در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: در این حادثه تلخ و خونین 
که یکشنبه شــب در آپارتمانی واقع در شهرک 
شهید رجایی شــهر زنجان و هنگام دیدار مادر 
و فرزند اتفاق افتاد، جوان ۲۰ ســاله در اقدامی 
نسنجیده، با ضربات چاقو و جسم سخت، جان 

مادر را گرفت.  
وی اظهار داشــت: این جــوان در تحقیقات و 
بازجویی هــای فنی و تخصصی پلیس آگاهی 
زنجان معترف شده است که به دلیل یک سری 
مســایل و اختالفات فردی و در شرایط روحی 

نامناسب، دست به این جنایت زده است.

خبر نخست

3

حسین رضایی- مدیر عامل شرکت آب رسان نوید زنجان
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شهردار زنجان:
۶۴متکدی از معابر شهری 
زنجان جمع آوری شده است

 شــهردار زنجان، گفت: طی ســال 
کنونی شــهرداری زنجان با جدیت نسبت به 
جمع آوری و ســاماندهی متکدیان در زنجان 
وارد عمل شده و۶۴ متکدی را از معابر شهری 

زنجان جمع آوری کرده است.
حبیب مالیی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، 
به جمع آوری متکدیان در زنجان اشاره کرد 
و گفت: اکیپ هایی برای جمع آوری متکدیان 
در زنجان وجود دارد و به طور مســتمر این 
کار را انجام می دهند و در سال کنونی به جد 

متکدیان ساماندهی می شوند.
وی با بیان اینکه طی سال کنونی ۶۴ متکدی 
جمع آوری شده است، اظهار کرد: بیشتر این 

متکدیان غیر بومی هستند.
شهردار زنجان با بیان اینکه شهرستان زنجان، 
ابهر، خرمدره وخدابنده متکدی دارند، گفت: 

شهرستان زنجان بیشترین متکدی را دارد.
یگانه با بیان اینکه برای جمع آوری متکدیان 
همه دســتگاه های ذی ربط وارد کار شوند و 
برای کاهش این معضل در اســتان مدیریت 
و برنامه ریــزی الزم را داشــته باشــند، ابراز 
کرد: فعالیت متکدیان در زنجان یک آســیب 

اجتماعی است و باید از بین برود.
وی ابراز کــرد: وجود متکدیــان در زنجان 
معضل بزرگی اســت و باید دســتگاه های 
مرتبط در جمع آوری و ساماندهی این افراد با 

شهرداری همکاری کنند.
شــهردار زنجان به مهم فرهنگ سازی اشاره 
کرد و گفت: فرهنگ و اطالع رسانی از طریق 
اصحاب رســانه باعث می شــود که مردم به 

متکدیان کمک نکنند.
یگانه گفت: متکدیــان بعد از جمع آوری به 
مدت ۱۴ روز دوره هایی را می ببینند تا دیگر 

اقدام به تکدی گری نکنند.
وی تصریح کرد: شهرداری زنجان اطالعات 
متکدیان را به خوبی رصد می کند و اگرشرایط 
الزم را داشته باشند به بهزیستی، کمیته امداد 

معرفی می شوند.

رییس کل دادگستری زنجان:
تحریم نیروی انتظامی

ناشی از اقتدار این نیرو است

 رییس کل دادگســتری استان زنجان 
گفت: تحریم نیروی انتظامی از سوی دشمن، 
ناشی از صالبت، کارآمدی و اقتدار این نیرو و 

نهاد مردمی است.
حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی در 
پی تحریم نیــروی انتظامی توســط دولت 
متخاصم آمریکا ضمن محکوم کردن این اقدام 
نابخردانه و کینه جویانه اســتکبار جهانی در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: بی شک، نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران با این اقدام 
گســتاخانه آمریکای غاصب، قدرتمندتر از 
گذشته در راستای انجام وظایف خود و تامین 
نظم و امنیت مردم در مرزها و جای جای میهن 
اسالمی تالش کرده و به کوری چشم دشمنان، 
روزبه روز با صالبت تر و مقتدرتر از گذشته به 

راه خود ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشــان کرد: دشمنان این مرز و بوم 
با بهره گیری از اقدامات رســانه ای و عملیات 
روانی، ســعی در بر هم زدن آرامش جامعه و 
تضعیف قوا و اراده مسؤوالن دارند اما به حول 
و قوه الهی در این مســیر نیز همانند اقدامات 

شوم گذشته خود، ناکام خواهند ماند.
رییس شورای قضایی اســتان زنجان گفت: 
جان بر کفان نظام و والیت، همواره با توکل 
بر قدرت الیزال الهی و با اطاعت از فرامین و 
رهنمودهای مقام عظمای والیت و فرماندهی 
معظــم کل قــوا در دفاع از حقــوق مردم و 
این مرز و بوم، خاری در چشــم دشمنان و 
توطئه گران نظام مقدس جمهوری اســالمی 
بوده و بــا دالوری های خود همواره موجب 

خشم دشمنان نظام اسالمی ایران شده اند.
وی خاطرنشان کرد: بی شک، تحریم نیروی 
انتظامــی که کارکنان آن از بطن و درون مردم 
بوده، شبانه روز برای عزت، سربلندی و امنیت 
و آرامش جامعــه مجاهدت و تالش کرده و 
عملکرد آن ها مورد رضایت ولی امر مسلمین 
است و همچنین تحریم فرمانده سخت کوش 
این نیرو که به جهت اطاعت از والیت فقیه و 
تامین نظم و امنیت جامعه در دل مردم جای 
دارد، عمق بغض و کینه رژیم تروریســتی و 
جنایتکار آمریکا نســبت به افراد و نهادهای 

انقالبی و مردمی را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، آمریکا در اعمال تحریم های 
جدید، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و 

هفت مقام ارشد این نیرو را تحریم کرد.

پدر ماهنشانی به قتل 
فرزند معتاد خود اعتراف کرد

 رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: قتل جوان ماهنشانی از 

سوی پدر خانواده صورت گرفته است.
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: ماموران پلیس آگاهی 
در تحقیقات و اقدامات پلیس خود دریافتند 
پدر خانواده، فرزند ۲۳ ساله خود را در حالی 
که ســوار بر موتورســیکلت بوده با سالح 

شکاری از پای درآورده است.
وی اظهار داشــت: پدر که از اعتیاد فرزندش 
به ستوه آمده و به دفعات نیز از سوی نامبرده 
تهدید به قتل شده بود، تصمیم به قتل گرفته 
و دوشنبه شب نقشه تلخ و خونین خود را در 

بیرون از منزل، عملی کرده است.
رحمتی با بیان اینکه شــب حادثــه، پدر بار 
دیگر از ســوی فرزند جوان خود با ســالح 
چاقو، تهدید به قتل شــده بود، تصریح کرد: 
پدر که دیگر از رفتارهای فرزندش به خشم 
آمده بود، کنترل خود را از دست داده و همان 
شب تصمیم غیرمنطقی خود را به مرحله اجرا 

گذاشته است.
وی افــزود: پلیس آگاهی ماهنشــان که در 
برابر قتلی خونین قرار گرفته بود بر حســب 
ماموریت و وظیفه ذاتی خود در پی کشف راز 
قتل و شناسایی و دستگیر عامل یا عاملین این 
جنایت بود که در نهایت با تکیه بر فرضیه ها 
به پدر خانواده نیز مظنون شده و نامبرده را به 

منظور بازجویی به اداره آگاهی انتقال دادند.
رحمتی اظهار داشت: عصر چهارشنبه /هفتم 
خرداد ماه/ در بازجویی های صورت گرفته و 
با توجه به ادله و شواهد، باالخره پدر به قتل 

فرزند اعتراف و راز جنایت را فاش کرد.
رییس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: اینکه 
یکی از اعضای خانواده ناخلف و معتاد باشد 
دلیل بر قتل نیست و قانون به هیچ وجه آن را 
قبول ندارد و عامل جنایت باید در برابر اعمال 

و رفتارهای خود پاسخگو باشند.

۲۵ پروژه برای تحقق 
نقشه راه جهش تولید 
در زنجان اجرا می شود

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان زنجان گفت: از ۶۵ طرح تهیه شده برای 
نقشه راه جهش تولید در این استان، ۲۵ طرح 

برای اجرا مورد تایید قرار گرفته است.
رامین میرزایی در نشست شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان افزود: از ۲۵ طرح تاییده شده، 
۱۲ طرح مربوط به حــوزه صنعت و معدن، 
چهار طرح مربوط به حوزه کشاورزی، هفت 
طرح مربوط به حوزه گردشگری، یک طرح 
مربوط به حوزه شرکت های دانش بنیان و یک 

طرح نیز مربوط به حوزه گاز رسانی است.  
وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی استان، 
پروژه های زیادی برای قرار گرفتن در نقشه راه 
جهش تولید اســتان ارائه کرده بودند که پس 
از برگزاری جلسات تخصصی در نهایت ۶۵ 
پروژه در سطح استان برای این نقشه راه، نهایی 
شــد و پس از ارسال این طرح ها به مرکز، در 

نهایت ۲۵ طرح مورد تایید قرار گرفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
زنجان گفت: بــر پایه پیش بینی ها با اجرای 
این طرح ها، برای ۶ هزار و ۷۴۲ نفر در استان 

شغل ایجاد می شود. 
 میرزایی اظهار داشت: تامین اعتبار ۲۱ طرح از 
طرح های تاییده شده از محل سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به اضافه ۲۵ میلیارد تومان 
اعتبار ملــی و بودجه چهار طرح دیگر نیز از 

محل اعتبارات دولتی خواهد بود. 
وی افزود: برای اجرای پروژه گاز رســانی به 
صنایع و واحدهای تولیدی نیز هشت میلیارد 

تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

ثبت ۹۹۴ سکه تاریخی 
در سامانه »جام«

 تعداد ۹۹۴ قلم سکه تاریخی در سامانه 
جامع اموال منقول تاریخی - فرهنگی )جام( 

وزارت میراث فرهنگی به ثبت می رسد.
بــه گزارش زنــگان امروز، این ســکه ها در 
شهرستان خدابنده کشف شــده است و در 
مخزن اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی استان زنجان نگه داری می شود.
سال گذشته ۲۰۰۰ قلم از اموال و اشیای منقول 
فرهنگی و تاریخی موزه های اســتان زنجان 
ثبت و ساماندهی شد و هم اکنون ۷۵۰ مورد 
در دســت اقدام بوده و تا پایان امسال ۱۲۵۰ 

مورد دیگر نیز ثبت می شود.
عکس برداری، تهیه شناسنامه و مستندسازی 
و نیز دیگــر اقدامات زیر نظر کارشناســان 
باستان شناسی برای این اشیا انجام شده و این 
اموال و اشیای تاریخی و فرهنگی در سامانه 

جام به ثبت می رسد.
این اموال و اشیا طی کاوش های باستان شناختی، 
کشــفیات اتفاقی، توقیفی، اهدایی و غیره در 
طول سالیان گذشته به دست آمده و متعلق به 

دوره های پیش از تاریخ اسالمی است.

خبــر

 رییس اتــاق اصناف اســتان زنجان 
گفت: از اواسط اســفند سال گذشته تا پایان 
ماه مبارک رمضان ۷۱۰ واحد صنفی به دلیل 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی کرونا 

پلمب شد.
سیدمحمود موســوی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: از اســفند سال گذشــته تا پایان ماه 
رمضان در سطح استان زنجان یک هزار واحد 
صنفی تذکر شــفاهی در بــاره عدم رعایت 
بیماری کرونا  باره  پروتکل های بهداشتی در 

دریافت کردند.

به گفته وی، عــاوه بر این از یک هزار واحد 
صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شده است.

رییس اتاق اصناف اســتان زنجان گفت: این 
واحدها از همه صنوف فعال در ســطح استان 
هستند. موســوی با تاکید بر اینکه هم اکنون 
همه قلیان ســراها در ســطح اســتان زنجان 
تعطیل هســتند، یادآور شد: قلیان سراهایی که 
به صورت چراغ خامــوش و پنهانی اقدام به 
فعالیــت کنند با همکاری نیــروی انتظامی و 
اماکــن  پلمب و با متصدیان آنها به شــدت 

برخورد قانونی می شود.

وی اظهارداشــت: برخی از قلیان ســراها به 
صورت پنهانی اقدام به فعالیت می کردند که 
به آنها اخطار کتبی داده شده و تعهد کتبی نیز 

اخذ شده است.
رییس اتاق اصناف اســتان زنجان گفت: این 
قلیان سراها در روســتاهای گاوازنگ، حسن 

ابدال و جاده تهران بودند.
موسوی یادآوری کرد: فعاالن این صنف صبر 
و حوصلــه کنند تا ویــروس کرونا فروکش 
کرده و با اعام ستاد پیشگیری و مبارزه با این 

بیماری اقدام به فعالیت کنند.

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان زنجان گفت: بر پایه 
بررســی ها میزان بســتری های کرونایی در میان 
افراد مناطق برخوردار و دارای وضعیت مطلوب 
اقتصادی و اجتماعی در زنجان بیشــتر بوده و در 
حواشی شهرها نیز بیماریابی  مناسبی انجام شده و 

پوشش بهداشتی موفقیت آمیز بوده است.
دکتر پرویز قزلباش در نشست کار گروه سالمت، 
خانواده و اجتماعی استان با اشاره به اینکه اجرای 
طرح سرپایی کرونا در اســتان شمار بستری ها 
را به مراتب کاهش داده است، افزود: ۵۴ درصد 
افراد شناسایی شده فاقد عالمت بالینی بودند که 
این خطرناک به شــمار می رود چرا که این افراد 
با حضور در محیط های مختلف از قدرت باالیی 

برای انتقال بیماری خود برخوردار هستند.
وی اضافه کرد: طی ۲۰ روز گذشته شمار بیماران 
مثبت بســتری کرونایی این اســتان به عدد تک 
رقمی رسیده اســت که اکنون در این سطح قرار 
داریم، اما این وضعیت نباید گول زننده باشــد، 
برای اینکه بررســی ها نشــان می دهد همچنان 
تست کرونای ۲۰ درصد افراد بررسی شده مثبت 
بوده، یعنی اینکه همچنان با افرادی بدون عالمت 

و آلوده مواجهه هستیم.
این مسؤول ادامه داد: همچنین این بررسی نشان 
داد  افرادی که در تماس نزدیک با افراد آلوده قرار 
دارند و  وقتی در محیط کاری و یا در منزل تحت 

مراقبــت قرار می گیرند ۴۰ درصد اطرافیان خود 
را نیز به این بیماری دچار می کنند و بر این پایه 
نقاهتگاه در سطح اســتان به ظرفیت بیش از سه 

هزارو ۵۰۰ تخت تدارک دیده شده است.
وی اظهار داشــت: با کارهای انجــام گرفته ۱۳ 
درصد بیمــاران کرونایی شناســایی شــده در 
نقاهتگاه ها تحت مراقبت قرار گرفتند و در تست 
ســرپایی بیماران کرونایی نیــز از ۱۲ هزار نفر 
بررسی شــده حتی یک مورد فوتی نداشتیم که 
از این تعداد فقط  ۶۵ نفر بســتری شدند و تمام 
افرادی که به صورت ســرپایی غربالگری شدند، 

روند بهبودی را طی کردند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان زنجان ادامه داد: در اجرای گام دوم 
بیماری کرونا، فاصلــه گذاری اجتماعی و مبتنی 
بر دستور ملی ســتادملی کرونا بسیاری از اماکن 
و کسب و کارهای استان هم به مسیر فعالیت ها 
در قالب اجرای پروتکل ها برگشتند و هم اکنون 
نحوه فعالیت تاالرهای پذیرایی، مهدهای کودک، 
استخرهای ورزشی و فعالیت های ورزشی مورد 

توجه قرار گرفته است.  
وی اضافه کرد: ارائه قلیان در قهوخانه ها همچنان 

ممنوع است هر چند در برخی مغازه ها مشاهده 
می شود، در باره بازگشایی مساجد نیز طی هفته 
آینده  تصمیم گیری خواهد شد و همچنین  انجام 
آیین مذهبی در منازل ممنوع است و در رستورانها 
نیز باید طبق دستور العمل ها رفتار شود تا کنترل 

الزم بیماری انجام گیرد.
قزلباش افزود: در زمان حاضر فعالیت باشگاه های 
ورزشــی به صورت انفرادی است و نکته بسیار 
مهم اینکه پذیرش ورزشــکاران مشــکوک در 
تمامی اماکن به ویژه اماکن ورزشی ممنوع است 
و این اماکن باید در سامانه سالمت ثبت نام کنند 

و بازدیدها نیز در حال انجام است.
این مســؤول در باره تامین واکســن آنفلوانزا در 
این استان نیز ادامه داد: این موضوع با حساسیت 
بیشــتری در حال پیگیری است که طبق رایزنی 
های انجام شــده که توســط ۲ بخش خصوصی 
توزیع خواهد شــد و از طریق  وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی نیز واکسن مورد نیاز 
که واردات بیشتری خواهد داشت، تامین خواهد 

شد.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه بــه اینکه احتمال 
وقــوع بیماری آنفلوانزا در فصل پاییز با شــدت 
بیشتری نسبت به ســال های قبل وجود خواهد 
داشــت این مهم با جدیت پیگیری می شود که 
افزایش واردات واکسن نیز بر مبنای سهمیه ها به 

استان ها توزیع خواهد شد.

از میانه اسفند ۹۸ تا پایان ماه ماه رمضان؛ به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی کرونا

۷۱۰ واحد صنفی در زنجان پلمب شد
 از هزار واحد صنفی تعهد کتبی اخذ شده است 

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی زنجان از بازگشایی مراکز تاریخی 
و گردشــگری این استان با رعایت دستورهای 

بهداشتی خبر داد.
به گزارش همدلی زنجــان؛ امیر ارجمند با بیان 
این مطلب، اظهار کرد: فعالیت بناهای تاریخی 
و مراکز گردشــگری اســتان زنجان از اواخر 
اسفند سال گذشته بدلیل شیوع بیماری کرونا، 
متوقف شــده بود. بناهای تاریخی و میراثی و 
مراکز گردشگری استان با توجه به مصوبه ستاد 
استانی مقابله با بیماری کرونا و هماهنگی انجام 

شده با وزارت میراث فرهنگی بازگشایی شد.
وی با بیــان  اینکه این مراکــز و بناها موظف 
بــه رعایت همــه دســتورهای بهداشــتی و 
فاصله گــذاری اجتماعــی و ضدعفونی کردن 
محیط با رعایت استانداردها و ضوابط هستند، 
اظهار داشت: در این اماکن باید از تجمع افراد 

در مقابل باجه های فروش بلیت و در ورودی و 
داخل بناها به ویژه مکان های سربسته جلوگیری 

شود.
فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دســتی زنجان یادآور شــد: متناسب با فضای 
کالبــدی در گنبد ســلطانیه و اماکن تاریخی و 
موزه ها در سطح اســتان، ظرفیتی برای بازدید 
گردشــگران تعیین شده و بیشتر از این ظرفیت 
پذیرش نخواهد شد.گردشــگران با تجهیزات 
بهداشتی و رعایت فاصله فیزیکی می توانند از 
بناهای تاریخی و موزه های زنجان بازدید کنند.
 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی زنجان خاطرنشان کرد: فعالیت هتل ها و 
مراکز اقامتی زنجان نیز با ۵۰ درصد ظرفیت از 

سر گرفته شد.
وی افــزود: مهمترین آثار تاریخی و باســتانی 
استان زنجان شامل گنبد باشکوه سلطانیه، بازار 
زنجان، مجموعه رختشــویخانه، مسجد جامع 
زنجان، مقبره قیدار نبــی در خدابنده، آرامگاه 
احمد زهرنوش و امامــزاده زیدالکبیر در ابهر 

است.

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خبر داد:

بازگشایی دوباره گنبد سلطانیه و موزه های استان زنجان

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان :

بیماریابی کرونا در حاشیه  شهرهای زنجان موفقیت آمیز بوده است

 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از واریز 
بیمه بیکاری اسفند ماه تا آخر هفته آینده به حساب 

متقاضیان خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، مصطفی 
ساالری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
بر پایه توافق سازمان تامین اجتماعی و دولت مقرر 
شد ارقام مزبور مطابق میانگین تعداد بیمه بیکاری 
در پنج ســال گذشته، توسط منابع تامین اجتماعی 

و مازاد بر آن از طریق منابع دولتی پرداخت شود.
وی ادامه داد: با دســتور رییس جمهوری ۵۰ هزار 
میلیارد ریال برای تامین اعتبار بیمه بیکاری دوران 

کرونا در نظر گرفته شده است.
ســاالری تصریح کرد: از مجمــوع افراد متقاضی 
دریافت بیمه بیکاری اســفند ســال گذشته، پس 
از پاالیش وزارت کار و ســازمان تامین اجتماعی 
فهرســت ۲۴۰ هزار نفری به همراه شماره حساب 
افراد برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان برنامه و 

بودجه ارائه شد.
وی با اشاره به درخواست سازمان برنامه و بودجه 
برای ارائه شماره شبای بانکی متقاضیان گفت: در 

روزهای گذشته از مجموع شماره حساب هایی که 
نزد ۶ بانک موجود است قریب یکصد هزار شماره 
شبا دریافت و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد 
و بقیه شماره ها نیز در روزهای آینده از چهار بانک 
دیگر دریافت و به این سازمان داده خواهد شد و تا 
آخر هفته آینده، کل بیمه بیکاری اسفند به حساب 

متقاضیان واریز می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: 
این پرداخت مربوط به ماه اسفند سال گذشته است 
و فهرست متقاضیان دریافت بیمه بیکاری فروردین 
ســال کنونی نیز بر پایه شرایط تفاهم اعالم شده با 
دولــت ظرف چند روز آینده به ســازمان برنامه و 

بودجه ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در ماه های عادی 

۹۶ هــزار میلیارد ریال مجمــوع هزینه های تامین 
اجتماعی می شــد که ۶۷ هزار میلیارد ریال مربوط 
به رقم مستمری ها، ۲۳ هزار میلیارد مربوط به درمان 
اعم از مطالبات واحدهای تابعه وزارت بهداشت، 
واحدهای غیرتابعه وزارت بهداشت و خصوصی ها 
و همچنیــن واحدهای تملیکی و همچنین ۶ هزار 
میلیارد مربوط به دیگر هزینه ها بود در حالی که در 
ماه های عادی ۹۰ هزار میلیارد ریال، وجوه دریافتی 

بیمه است.
ســاالری هزینه های ســازمان تامین اجتماعی در 
ســال جدید را ۱۲۰ هزار میلیــارد ریال اعالم کرد 
و افزود: از این میــزان ۸۲ هزار میلیارد ریال بابت 
پرداخت مســتمری ها، ۲۸ هزار میلیارد ریال بابت 
هزینه های درمــان و نزدیک ۱۰ هزار میلیارد ریال 

بابت هزینه های متفرقه صرف می شود.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: ســال 
گذشته مطالبات تابعه وزارت بهداشت و غیرتابعه 
با ۱۸ ماه معوقه مواجه شد که امسال معوقات مراکر 
تابعه وازرت بهداســت به صفر و غیرتابعه وزارت 

بهداشت به سه ماه تقلیل یافته است.

بیمه بیکاری روزهای کرونایی تا پایان هفته واریز می شود
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در شهرک رجایی زنجان؛ با ضربات چاقو و 
جسم سخت، رخ داد:

قتل مادر 
توسط پسر ۲۰ ساله

  رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان زنجان گفت: مسائل و اختالفات فردی 
پیش آمده بین مادر و فرزند پسر در زنجان به 

قتل منجر شد.
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی، در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این حادثه تلخ 
و خونین که یکشنبه شب در آپارتمانی واقع 
در شهرک شهید رجایی شهر زنجان و هنگام 
دیدار مادر و فرزند اتفاق افتاد، جوان ۲۰ ساله 
در اقدامی نسنجیده، با ضربات چاقو و جسم 

سخت، جان مادر را گرفت.  
وی اظهار داشت: این جوان در تحقیقات و 
بازجویی های فنی و تخصصی پلیس آگاهی 
زنجان معترف شده اســت که به دلیل یک 
سری مسایل و اختالفات فردی و در شرایط 
روحی نامناسب، دســت به این جنایت زده 

است.
رحمتی با تاکیــد براینکه این جوان قاتل در 
وهله نخست قصد و تصمیمی بر قتل مادر 
نداشــته اما با قرار گرفتن در یک شرایط و 
موقعیت خاص و عدم تسلط بر خشم آنی، 
مرتکب قتل شده است، تصریح کرد: مقتول 
که بنا به دالیلی ســالها پیــش )حدود ۱۲ - 
۱۳ ســال قبل( از همسر اول خود جدا شده 
و اخیرا در تهــران زندگی می کرد به منظور 
اجاره دادن آپارتمان متعلق به خود به شــهر 
زنجان بازگشته بود. وی اظهار داشت: اعضای 
خانواده و همســر فعلی که نسبت به غیبت 
مقتول، مشکوک شــده بودند اقدام به پرس 
و جو برای پیدا کردن نامبرده می کنند که در 
نهایت به آپارتمان مراجعه و با پیکر بی جان و 

خونین این زن مواجه می شوند.
رحمتی افزود: پلیــس آگاهی زنجان پس از 
اطالع از موضوع برای یافتن سرنخ و کشف 
راز قتل، وارد عمل شــد و در نهایت فرزند 
مقتول، جلب و به مقر پلیس آگاهی زنجان 
انتقال یافت و در بازجویی های پلیسی به قتل 

مادر اعتراف کرد.
رییس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: این 
جوان در روز عید فطــر با ضربات چاقو و 
جسم سخت به ناحیه شکم، پشت و گیجگاه، 
مادرش را از پای درآورده و با روشن گذاشتن 
چراغ ها و بســتن درب منزل، محل را ترک 

کرده بود.

در ابالغیه ای؛
ساعت کاری جدید 

آموزش وپرورش اعالم شد
 وزارت آمــوزش و پرورش با ابالغ 
بخشنامه ای ســاعت کاری جدید را از روز 

شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش 
و پرورش با ابالغ بخشنامه ای ساعت کاری 
جدید کارکنان خود از روز شــنبه ۱۰ خرداد 

ماه را اعالم کرد.
طبق بخشــنامه ابالغی، علی الهیار ترکمن 
معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش، ســاعات کار ادارات کل، 
سازمان ها و مراکز وابسته به وزارت آموزش 

و پرورش از ۱۰ خرداد اینگونه اعالم شد:
پیرو بخشــنامه ۲۰ فروردیــن ۹۹ و بر پایه 
تصمیمات اتخاذ شده در نشست خرداد ستاد 
ملی مقابله با کرونا، از روز شــنبه ۱۰ خرداد 
۱۳۹۹ تا اطالع ثانوی، ســاعت کار ادارات 
از ساعت ۷.۳۰ تا ۱۴.۳۰ تعیین شده و تمام 

کارکنان باید در محل کار خود حضور یابند.
بر ایــن پایــه، کارکنــان با رعایــت تمام 
دستورالعمل های بهداشتی در محل کار خود 

حضور یابند.

سفرهای راهیان نور تا اطالع 
ثانوی متوقف شده است

 رییس ستاد مرکزی راهیان نور کشور 
گفت: به منظور جلوگیری از انتشار ویروس 
کرونا و حفظ سالمتی مردم با هماهنگی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و با دســتور رییس ستاد 
کل نیروهای مسلح، همه سفرهای راهیان نور 
به مناطق دفاع مقدس تا اطالع ثانوی متوقف 

شده است.
به گزارش راهیان نور، سردار »بهمن کارگر« 
در ســی و هفتمین نشســت ماهانه شورای 
سیاست گذاری راهیان نور کشور که با حضور 
فرماندهان قرارگاه های راهیان نور، نمایندگان 
تــام االختیار دســتگاه های دولتی و اجرایی 
کشور در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

تهران برگزار شد، این مطلب را عنوان کرد.
وی با تبریک عید سعید فطر و گرامیداشت 
سالروز آزاد ســازی خرمشهر و روز دزفول 
مقاوم، اظهار داشت: عملیات بیت المقدس و 
آزاد سازی خرمشهر توسط رزمندگان اسالم 
نقش بسزایی در تغییر استراتژیک و سرنوشت 
دفاع مقدس داشــت که طی آن بیش از پنج 
هزار کیلومتر از خاک سرزمین میهن عزیزمان 

آزاد شد.

خبــر

 بخشــنامه جدید تغییر ســاعت 
کاری و الــزام حضــور کلیــه کارکنان 
در ادارات از ســوی ســازمان اداری و 

استخدامی کشور ابالغ شد.
به گــزارش مهــر، جمشــید انصاری 
بخشنامه ای ۶ بندی در باره تداوم اجرای 
طرح فاصله گــذاری اجتماعی )فاصله 
گذاری هوشــمند( در ســطح کشور و 
در اجرای بند )۴( از مصوبات بیســت 
و یکمین نشســت مــورخ ۳/۳/۱۳۹۹ 
ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا را به 
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ 
قانون خدمات مدیریت کشــوری ابالغ 

کرد.
در بند ســوم بخشــنامه رییس سازمان 
اداری و اســتخدامی کشور آمده است: 
ساعت کاری روزانه کارکنان دستگاه های 
اجرایی در تهران و اســتان ها با رعایت 
تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات 

کشوری از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد 
بود و هر گونه تعییر در ســاعت فعالیت 
کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از ملی 
و اســتانی صرفاً با تصویب ســتاد ملی 
مقابله با کرونا تعیین و ابالغ خواهد شد.
در بند چهارم نیز بر تعطیلی آبدارخانه ها 
در ادارات تاکید شــده و آمده اســت: 
فعالیــت آشــپزخانه ها و آبدارخانه های 
خود را تعطیل و از پذیرایی در جلسات 
و اتاق هــا به صورت فــردی و گروهی 
خــودداری و ممانعت نماینــد و صرفًا 
امکان تهیه چای با لوازم شخصی توسط 

کارکنان را در طول روز فراهم کنند.
صــرف صبحانــه و ناهار بــه صورت 
گروهی و فردی در ســالن غذاخوری، 
دیگر محل هــای عمومی ادارات و اتاق 
کار کارکنــان ممنوع می باشــد و الزم 
است مسوولین ادارات از تهیه و توزیع 
غذا )جــز در مورد کارکنان نوبت کاری 

و کشــیک که در چارچــوب مقررات 
مربوط انجام خواهد شــد( خودداری و 

جلوگیری کنند.
بند پنجم این بخشــنامه نیز یادآور شده 
است: ضمن تاکید مجدد بر اجرای دقیق 
مفاد بخشنامه شماره ۷۲۴۵۵۵ مورخ ۱۲ 
اسفند ۹۸ این ســازمان به ویژه بندهای 
۲ و ۳ آن، استفاده از خدمات دورکاری 
کارکنــان صرفــاً در صــورت تأمیــن 
زیرساخت های الزم از سوی دستگاه های 
اجرایی برای ارائــه خدمات از منزل به 
صــورت الکترونیکی توســط کارکنان 
دورکار و رعایت تصویب نامه مورخ ۷ 
تیر ۸۹ هیأت وزیران و اصالحات بعدی 
آن مجاز خواهد بود. بدیهی اســت در 
اســتفاده از خدمات کارکنان به صورت 
بانوان دارای فرزند خردسال  دورکاری، 
و کارکنانی که در گروه های آسیب پذیر 

قرار می گیرند، در اولویت خواهند بود.

جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور ابالغ کرد:

 بخشنامه ساعت کاری جدید کارکنان دولت

 صرف صبحانه و ناهار به صورت گروهی و فردی در  ادارات و اتاق کار کارکنان ممنوع می باشد

 معاون اجتماعی موسسه کادراس 
با تشــریح علــت گرایــش جوانان و 
نوجوانان به مصرف ســیگار، به جوانان 
هشدار داد که امروزه شرکت های بزرگ 
تولیدکننده دخانیات در تولید محصوالت 
خود از تاکتیک هایی مانند استفاده از انواع 
طعم دهنده ها در تنباکــو و محصوالت 
دارای نیکوتین استفاده می کنند و همین 
برای جوانــان جذابیت دارد و ســبب 
می شــود تا مصرف دخانیات برای آنها 
جذاب تر و باعث ترغیب ناخودآگاه آنها 
در دســت کم گرفتن خطرات مربوط به 

مصرف دخانیات شود.
فرزانه ســهرابی در گفت وگو با ایســنا، 
در این بــاره می گوید: ۳۱ می هر ســال، 
سازمان بهداشت جهانی به مناسبت روز 
جهانی بدون دخانیات توجه همگان را به 
مضرات و خطرات استفاده از دخانیات 
جلب و راهکارهای پیشــگیری از مرگ 
و میر ناشــی از آن را مورد بررسی قرار 
می دهد و به مردم سراسر جهان در مورد 
اقدامات تبلیغاتی و تجاری شرکت های 
بزرگ تولیدکننده دخانیات آگاهی رسانی 

می کند.
وی بــا بیــان اینکه مضــرات مصرف 
دخانیات زمانی آشکار می شود که بدانیم 
سیگار و تنباکو دومین عامل مرگ و میر 
در دنیا شــناخته شده اســت، می افزاید: 
آمارها نشان می دهند نیمی از افراد معتاد 
به سیگار در اثر مصرف آن جان خود را از 
دست می دهند و آمار وحشتناک تر اینکه 
ساالنه صدها هزار انسان غیرسیگاری در 
نتیجه استنشــاق دود سیگار جانشان در 
خطر است، همچنین پیامدهای این امر 
بــر روی کودکان، نوجوانان و جوانان به 
مراتب سنگین تر است؛ موید این امر آیه 
۹۵ سوره بقره است که اشاره بر هر عمل 
و اقدامی دارد که تهدیدی برای سالمت 
جسم و روح انسان است به گونه ای که 
موجودیت انســان را به خطر بیندازد و 
غایت این امر به خطــر افتادن حیات و 
سالمتی شــخص و نزدیکی به هالکت 
است که اعتیاد به انواع مواد  و دخانیات 

نیز یکی از همین موارد است.
جوانان هوشیار باشند

درحالیکه سازمان بهداشت جهانی شعار 
جهانــی ســال ۲۰۲۰ روز جهانی بدون 
دخانیات را »محافظت از جوانان در برابر 
تبلیغات صنعتی و پیشگیری از مصرف 
دخانیات و نیکوتین میان آنها« اعالم کرده 
است؛ معاون اجتماعی موسسه کادراس 
تاکید می کند: رسالت اصلی این سازمان 
در مبــارزه با اپیدمــی جهانی دخانیات 
ایجــاب می کند تــا به مــردم در مورد 
تاکتیک های دستکاری شده شرکت های 
بزرگ تولید دخانیات که با انواع تبلیغات 
صنعتــی و تجاری محصــوالت خود، 

سعی در جذب مردم، 
به  جوانان  ویــژه  به 
سمت مصرف سیگار 
دارند،  دخانیــات  و 
ارائه  آموزش هایــی 

دهد.
بنابر اظهــارات وی، 
ساالنه میلیاردها دالر 
شــرکت های  توسط 
دخانیات  تولیدکننده 
تبلیغــات  صــرف 
می شــود تــا آنهــا 
اینطــور القــاء کنند 
کــه افراد ســیگاری 
خونســرد،  و  آرام 
پــر زرق و بــرق و 
همراه بــا ارزش های 
جامعه  تاییــد  مورد 
زندگــی می کنند؛ اما 
ســیگار  حقیقت  در 
و دیگــر دخانیــات 

محصوالت مهندسی شده ای هستند که 
اغلب برای ایجاد اعتیاد تولید می شــوند 
و کشنده  هســتند، به عنوان مثال سیگار 
به دلیل وجود »نیکوتین« بسیار اعتیادآور 
است و ضررهای جدی و جبران ناپذیری 
بر ســالمت افــراد دارد، بــا این حال 
شــرکت های عمده تولید دخانیات این 

موضوع را تکذیب می کنند.
سهرابی معتقد اســت که انتخاب شعار 
سال ۲۰۲۰ ســازمان بهداشت جهانی با 
محوریت »محافظت از جوانان در برابر 
مصرف دخانیات« به این دلیل است که 
سال هاســت صنعت تولید دخانیات با 
اما  از راهبردهای پرخاشگرایانه  استفاده 
به ظاهر موجه برای جــذب جوانان به 
ســمت دخانیات و محصوالتی با پایه 
نیکوتین تالش می کند؛ طراحی و تولید 
محصوالت جدید تا برپایی کمپین های 
بازاریابی توسط شرکت های تولیدکننده 
تنها یک هدف عمــده را دنبال می کند 
و آن جایگزینی میلیون ها انسانی که هر 
ساله در اثر مصرف دخانیات جان خود 
را از دســت می دهند با مصرف کنندگان 
جدید که اغلب جوانان هســتند، است. 
راهبرد سازمان بهداشت جهانی در پاسخ 
به این تاکتیک منظم و تهاجمی صنعت 
دخانیات، جذب نســل جوان برای سال 
۲۰۲۰ و درگیر کردن جوانان برای مبارزه 
با دخانیات اســت؛ ســازمان بهداشت 
جهانی رسیدن به این هدف را با استفاده 
از افشــای تاکتیک های تبلیغات صنعتی 
شــرکت های بزرگ دخانی مانند معرفی 
محصــوالت جدیــد و طعم دهنده های 
دارای نیکوتین همراه با افزایش دانش و 
آگاهی جوانان در مورد مضرات مصرف 
دخانیات و به ویژه سیگار توصیه می کند.

معاون اجتماعی موسسه کادراس ضمن 
طرح این پرسش که شرکت های بزرگ 
تولیدکننده دخانیات و صنایع وابسته به 
آن چگونه جوانان و ذهن آنها را نسبت 
بــه مصــرف آن دســتکاری و هدایت 
می کنند؟ ادامه می دهد: به نظر می رســد 
تولیدکننده دخانیات  بزرگ  شرکت های 
مدام محصوالتــی جدید و بر پایه ذائقه 
نســل جوانان را راهی بــازار می کنند و 
محصوالت خــود را در محیط هایی که 
جوانان بسیار حضور دارند به طور بسیار 
صنعتی و حرفه ای تبلیغ می کنند. امروزه 
این شرکت ها در تولید محصوالت خود 
از تاکتیک هایــی مانند اســتفاده از انواع 
طعم دهنده ها در تنباکــو و محصوالت 
دارای نیکوتین استفاده می کنند که برای 
جوانــان جذابیــت دارد و در عین حال 
مضرات مصرف دخانیــات را در ظاهر 
پنهان می کند، همین امر سبب می شود تا 
مصرف دخانیات برای جوانان جذاب تر 
و باعث ترغیب ناخودآگاه آنها در دست 
کم گرفتن خطــرات مربوط به مصرف 

دخانیات بر سالمتی شود.
سهرابی با اشــاره به اینکه نقش صنعت 
تبلیغــات در معرفــی محصوالتــی که 
بــه عنوان جایگزین در کاهش آســیب 
ســیگارهای معمولی که اثربخشی آنها 
هنوز اثبات نشده بســیار پررنگ است، 
بیان می کنــد: در واقع اســتفاده از افراد 
مشــهور و دارای چهره که برای جوانان 
به عنوان الگو هستند در بازاریابی فروش 
محصــوالت خود به همراه اســتفاده از 
قدرت فضای مجازی مانند اینســتاگرام 
شکل نوینی از بازاریابی و تبلیغ را عرضه 
می کند کــه مخاطب اصلی آن نوجوانان 
و جوانان هســتند. به نظر می رسد شکل 

نوینی از فروش محصوالت دخانی دقیقا 
در مکان هایــی که جوانان در آن مکان ها 
در رفــت و آمد هســتند مانند نزدیکی 
مدارس، رســتوران ها، کلوپ های بازی 
و یا بازاریابی غیرمســتقیم محصوالت 
دخانی در فیلم ها، نمایش های تلویزیونی، 
نمایش هــای پخــش آنالیــن در حال 

گسترش است.
بهداشــتی چهانی چه  شعار سازمان 

پیامی دارد؟
وی معتقــد اســت که انتخاب شــعار 
»محافظت از جوانــان در برابر تبلیغات 
صنعتی و پیشگیری از مصرف دخانیات 
و نیکوتین میان آنهــا« برای روز جهانی 
مبارزه بــا دخانیات ســال ۲۰۲۰ قصد 
دارد به جامعه جهانی هشــدار دهد که 
استراتژی های ســنتی در مورد مبارزه با 
با ظهــور تاکتیک های جدید  دخانیات 
همراه با تبلیغات هوشــمند و بازاریابی 
صنعتی دیگــر کارایی ندارد و نیاز داریم 
تا به طور مستقیم نوجوانان و جوانان را 
با پیامدهای منفی و در عین حال جدی 
مصرف دخانیات آشــنا و بــا تمرکز بر 
برنامه ها و آموزش های پیشگیرانه آنها را 
به سمت زندگی بدون دخانیات هدایت 

کنیم.
چرا ســیگار میان جوانان محبوب شده 

است؟
معاون اجتماعی موسســه کادراس ماده 
اصلی اعتیــادآور دخانیات کــه فرد را 
مبتالء به انواع بیماری ها و اعتیاد به مواد 
دیگر می کند را »نیکوتین« عنوان می کند 
و تصریح می کنــد: نیکوتین ماده اصلی 
اعتیادآور ســیگار، مخدری محســوب 
می شــود که اثــرات آرام بخش کوتاهی 
دارد و باید گفت بسته به میزان مصرف 

به شــدت اعتیادآور 
نیکوتیــن  اســت؛ 
استنشاق  از  ناشــی 
دود ســیگار، توتون 
بــه لحاظ  تنباکو  و 
دوپامین  تحریــک 
ســروتونین  و 
نتقال دهنده هــای  ا
مغــز،  در  عصبــی 
بلند مدت  حافظــه 
انجام  و  افــزوده  را 
برخی وظایف ساده 
را تســهیل می کند. 
در واقع آنچه باعث 
محبوبیــت مصرف 
جوانان  میان  سیگار 
فوری  تاثیر  شــده، 
نیکوتین به مغز است 
که با افزایش کارایی، 
و  اضطراب  کاهش 
کم هزینه بودن همراه 

شده است.
و سن  کم  سرنوشت مصرف کنندگان 

سال سیگار در بزرگسالی
یکی از نظریاتی که به طور کلی در مورد 
اعتیاد به انواع مواد و دخانیات وجود دارد، 
»فرضیه دروازه« است؛ سهرابی با اشاره به 
این فرضیه می گوید: بر پایه این فرضیه 
دروازه، اســتفاده از مواد مخدر در ابتدا 
با سوء مصرف یک ماده قانونی به طور 
مثال یک مخدر نرم مانند سیگار شروع 
می شــود و در سیر گسترش و تکامل به 
مصرف مواد سخت می رسد. طرفداران 
فرضیه دروازه ورود به اعتیاد را با ســوء 
مصرف مواد یا داروهای مجاز می دانند. بر 
این پایه، مصرف الکل و سیگار در سنین 
پایین با مصــرف مواد و دیگر رفتارهای 

ضداجتماعی در بزرگسالی ارتباط دارد.
اظهــارات معــاون اجتماعی موسســه 
کادراس گویای این موضوع اســت که 
مرحله نوجوانی به دلیل خودمحوری و 
عدم درک یکپارچه و صحیح نوجوانان 
از عواقــب مخاطره آمیز رفتارهای خود، 
مرحله مهمــی برای شــیوع رفتارهای 
پرخطر محسوب می شود، به همین دلیل 
دوره ای پرخطر برای آغاز مصرف سیگار، 
مواد مخدر، الکل و دیگر مواد غیرمجاز 
اســت و نوجوانانی که سیگار مصرف 
می کنند بــه احتمال زیاد به مصرف مواد 
گرایش پیدا می کنند. همه این عوامل در 
سنین پایین تر می تواند باعث گرایش افراد 
به مصرف دخانیات اعم از سیگار و قلیان 
شود. به عبارتی، فردی که به هر دلیلی در 
سنین نوجوانی و جوانی به مصرف سیگار 
تمایل و شروع به مصرف می کند، احتمال 
می رود به همین دلیل به سمت مصرف 
مواد اعتیادآور سخت دیگر کشیده شود.   

ســهرابی معتقد است که وجود دوستان 
ســیگاری، دسترسی آســان به سیگار، 
تبلیغات گسترده شرکت های تولیدکننده 
دخانیات مبنی بر اعتیادآور نبودن مصرف 
آنها و آزاد بــودن مصرف آنها در امکان 
عمومی به عنوان عوامل مهم گرایش به 
مصرف دخانیات میان نوجوانان و جوانان 
معرفی شــده اســت. از طرفی مصرف 
سیگار باعث ایجاد تغییراتی در رفتار و 
منش فرد مصرف کننده می شــود و او را 
مســتعد مصرف انواع مواد نیز می کند؛ 
حضور در بین این دوســتان پیامدهای 
ویــژه ای دارد که گرایــش به انحرافات 
اجتماعی یکی از آنها است. در این گونه 
جمع ها فرد با مواد جدید و آثار آن آشنا 
می شــود و تبلیغات مختلــف در مورد 
مصرف مثبت مواد و عدم اعتیادآور بودن 
برخی مواد، باعث ایجاد نگرش مثبت در 
فرد شــده و عالوه بر از بین رفتن قبح 
مصرف مواد، عالقه فرد به مصرف مواد 

افزایش می یابد.
دختران نوجوانی که به مصرف سیگار 
گرایش دارند دارای این ویژگی ها هستند

وی در بخــش دیگری از این گفت وگو 
درباره گرایش دختران نوجوان به مصرف 
سیگار می پردازد و ادامه می دهد: در مورد 
دختــران نوجوان به دلیــل تفاوت های 
جنســیتی میان زنان و مردان گرایش به 
مصرف دخانیات شــاید متفاوت باشد. 
دختران نوجوانــی که تمایل به مصرف 
سیگار دارند اغلب برون گرا و سرکشند؛ 
در عین حال عزت نفس و اعتماد به نفس 
کمتری نسبت به همساالن غیرسیگاری 
خود خصوصا از حیث احساس توانایی 
در ســاختن آینده شــان ابراز می کنند و 
اغلب از سیگار به عنوان وسیله ای برای 
پیوند با همساالن شان در پس بهانه هایی 
چون نگرانی از افزایش وزن و مشکالت 
مربوط به ظاهر خود اســتفاده می کنند. 
نیکوتین ممکن است حس توانمندی و 
در نتیجه تقویت اعتماد به نفس کوتاهی 
به فرد بخشیده و حال او را عوض کند اما 
همین موضوع بهانه ای برای تداوم اعتیاد 

فرد می شود.
معــاون اجتماعی موسســه کادراس در 
پایان خاطرنشــان کرد: موسسه کادراس 
)مرکز تحقیقات، رهیافت ها و مطالعات 
بین المللی مواد مخدر( بر پایه رســالت 
خود و برای آگاهی رسانی به نسل جوان 
و اقشار آسیب پذیر در نتیجه اعتیاد با تاکید 
بر محور پیشگیری از اعتیاد، شعار »محو 
اعتیاد = ما می توانیم« را برگزیده اســت. 
انتخاب هوشمندانه این شعار بر پایه این 
ایده کلی اســت که اراده انسانی در کنار 
قوه تعقل و برنامه ریزی هوشمندانه، تنها 
راه نجات بشریت از اعتیاد و پیامدهای 

جدی آن بر جامعه است.

به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات اعالم شد:

سرنوشت مصرف کنندگان کم و سن سال »سیگار«

 جانشــین فرمانده ناجا گفت: 
با اشراف اطالعاتی مناسب می توان در 
مرزها به بهره وری امنیتی مطلوب دست 
پیدا کرد و باید در این زمینه اهتمام ویژه 

داشت.
به گزارش ایسنا، سردار قاسم رضایی در 
جمع معاونان ســتاد فرماندهی مرزبانی 
ناجا بر تقویت روحیه تعاملی و همکاری 
در انجــام مأموریت ها تاکیــد و اظهار 

داشت: حرکت روبه رشد مرزبانی نیروی 
انتظامی بویژه در ارتقاء آمادگی رزمی و 
ضرورت اتخاذ تاکتیــک های عملیاتی 
برای مقابله با قانون ستیزان و تروریست 
ها در مرزها می بایســت در دستور کار 

مرزبانان قرار گیرد.

وی با اشــاره به ماموریت های مرزبانان 
در دریا و تشــدید کنترل دریایی افزود: 
با اشــراف اطالعاتی مناسب می توان در 
مرزها به بهره وری امنیتی مطلوب دست 
پیدا کرد و باید در این زمینه اهتمام ویژه 
داشــت. ســردار رضایی به تشریح سه 

راهبرد ارتقاء آمادگــی عملیاتی ، ارتقاء 
تعامالت و کاهش آسیب پذیری پرداخت 
و گفت: کلیه مأموریت های مرزبانی باید 
همســو و بر پایه راهبردهای فرماندهی 

مرزبانی ناجا انجام گیرد.
بر پایه گــزارش پایگاه خبــری پلیس، 

وی با اشــاره به فعال شدن گردان های 
مهندسی رزمی در یگان های مرزی بیان 
کرد: آموزش در یــگان های مرزی باید 
به صورت مســتمر و برابر نیاز ســنجی 
آموزشــی برای فرماندهــان و کارکنان 
پاسگاه ها و بر پایه رسته خدمتی دریایی 

مرزی پیش بینی شود.
جانشین فرمانده ناجا  قوانین و معاهدات 
مرزی بــرای مــراودات دیپلماتیک را 
امری ضروری دانســت و عنــوان کرد: 
مرزبانان باید ضمن آشنایی با روش های 
دیپلماسی، بتوانند ماموریت های حوزه 
خود را بــه نحو مطلوب انجام داده و به 
خوبی از سرحدات کشورمان حراست و 

پاسداری کنند.

تأکید ناجا بر اشراف اطالعاتی مناسب در مرزها
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 در اقتصاد سه نرخ تورم، رشد و 
بیکاری از دیگر شاخص ها مهمتر هستند 
و بــه نوعی بیانگر وضعیــت اقتصادی 
یک کشور می باشــند. در بین سه نرخ 
مذکور، تغییرات نرخ تورم مهمتر است 
چرا که به شــدت زندگی مردم را تحت 
تاثیر قرار می دهــد و بزرگ و کوچک 
شدن ســفره های مردم به نوسانات این 
نرخ بســتگی دارد؛ بنابراین بسیاری از 
کارشناســان نرخ تورم را سیاسی ترین 

نرخ اقتصاد می دانند.
به گــزارش »تابنــاک اقتصــادی«؛ در 
اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۷ و بعد از 
خروج آمریکا از برجام و وعده بازگشت 
تحریم ها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و 
۱۸۰ روزه، نرخ تورم شــروع به افزایش 
کرد و کانال هــا را یکی پس از دیگری 
درنوردید و در شهریورماه سال گذشته، 
نرخ تورم ســاالنه بر قلــه ۴۲.۷ درصد 
ایستاد. با ورود به فصل پاییز نرخ تورم 
ســاالنه نیز به مرور کاهــش یافت و به 
تازگی طبق آماری کــه مرکز آمار ایران 
منتشــر کرده این نرخ در اردیبهشت ماه 
سال کنونی به ۲۹.۸ درصد کاهش یافته 

است.
بــا این کاهش هــای پیاپی نــرخ تورم 
و ورود آن بــه کانــال ۲۹ درصدی در 
اردیبهشت ماه ســال کنونی، عبدالناصر 
همتی رییس کل بانک مرکزی طی یک 
یادداشت اینستاگرامی از اجرای سیاست 
هدف گذاری تورم نوشت. این سیاست 
برای اولین بــار، قرار اســت در ایران 

اجرایی شود.
در همیــن راســتا، بانــک مرکزی طی 
اطالعیــه ای که در ششــم خــرداد ماه 
ســال کنونی منتشــر کــرد، چارچوب 
هدف گذاری نرخ تورم را اعالم و بر این 
پایه، هدف نرخ تورم خود را برای بازه 
زمانی یک ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت 

و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
همتی: تورم را حول و حوش ۲۲ درصد 

کنترل می کنیم
رییــس کل بانک مرکــزی ظهر دیروز 
)چهارشنبه( در حاشــیه نشست هیات 
دولت گفت: یکی از دالیل اساسی موثر 
در تورم، حجم نقدینگی است. ما بنای 
جدی داریــم نقدینگی را کنترل کنیم و 
پیش بینی ما این اســت کــه با اقدامات 
دولــت محترم و انضباط مالی که متعهد 
شده برای کسری بودجه از طریق فروش 
ســهام و انتشــار اوراق خزانه بر عهده 
بگیرد، مطمئناً پیش بینی انجام شــده به 
واقعیت نزدیک خواهد بود. وی افزود: 

حجم نقدینگی ما حتماً نســبت به سال 
گذشته بســیار کمتر خواهد شد و تورم 
را نیز در همین حول و حوش که اعالم 
کردیم یعنی ۲۲ درصد، ۲ درصد باالی 
یا پایین کنتــرل می کنیم. خیلی ها معتقد 
بودند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرده 
اســت اما نه ریسک بزرگی نیست، اگر 
قرار باشد تورم هرچه باشد و ما تابعش 

باشیم، نمی شود.
نهادها در مورد نرخ تورم در ســال 

کنونی چه می گویند؟
قبــل از آغــاز ســال کنونــی مرکــز 
پژوهش های مجلس طی گزارشی پیش 
بینی کرد که نرخ تورم در ســال ۱۳۹۹ 
بیــن ۲۰ تا ۲۵ درصد باشــد. این پیش 
بینی تا حدودی به نرخ تورم هدف بانک 

مرکزی نزدیک است.
اما سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی 
با نام »بررسی وضعیت تورم در زمستان 
۹۸/ توسعه بازار سرمایه و فروش سهام 
دولتــی یک گام مثبــت در جهت مهار 
تورم« که به تازگی منتشــر کرد، اعالم 
نمود، در صورت اجرای سیاســت های 
اعطای تسهیالت ۷۵ هزار میلیارد تومانی 
در حمایــت از بنگاه هــای صنعتــی و 

خانوار های متاثر از شیوع ویروس کرونا، 
تشدید کسری بودجه به دالیل مختلف 
از جمله رکود اقتصادی، امهال مالیاتی، 
افزایش نقدینگی ســیال ناشی از رشد 
سهم حساب های جاری در شبکه بانکی، 
نرخ تورم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴ درصد 
برآورد می شود. پیش بینی این گزارش از 
نرخ تورم برای سال کنونی بسیاری باالتر 

از نرخ تورم هدف بود.
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی 
دانشــگاه خوارزمی و کارشناس مسائل 
اقتصــادی طی مصاحبــه ای در مورخه 
ششم خرداد ماه سال کنونی در واکنش به 
هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی توسط 
بانک مرکزی تا پایان سال ۹۹ گفت: این 
هدف گــذاری باید بــر روی متغیر های 
تاثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شود؛ یعنی 
این متغیر ها شناســایی و نوسانات آن ها 
کنترل شود. مهتمرین این عوامل عبارتند 
از کنترل نوســانات نرخ ارز، ثبات بازار 
ســرمایه، کنترل مازاد تقاضا در اقتصاد 
کالن، بهبود تراز تجاری غیرنفتی، کنترل 
پایه پولــی و مدیریت کســری بودجه 

است.
وی ادامه داد: اگر هر یک از عوامل ذکر 

شــده را زیر ذره بین قــرار دهیم، فعال 
هیچ یک از ایــن عوامل روند باثباتی را 
طی نمی کند. اصالحات الزم در کسری 
بودجه صورت نگرفته، بازار ارز به دلیل 
تحریم و کرونا بی ثبات است، تراز ارزی 
و تجاری غیرنقدی کشور به دلیل رکود 
اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مشتقات 
نفتی با مشکل روبه روســت، بنابراین 
هدف گذاری نرخ ارز را با مشکل روبرو 

می کند.
این اقتصاد دادن در مورد نرخ تورم ۲۲ 
درصد که از سوی آقای همتی به عنوان 
نرخ هدف اعالم شــده گفت: رســیدن 
به این عدد و حتی نــرخ تورم زیر ۳۰ 
درصد دشوار و نیازمند اصالحات جدی 
اقتصادی و برنامه منســجم است که به 
نظر می رســد در کوتاه مدت امکان پذیر 

نباشد.
همچنیــن عباس آرگــون، نائب رییس 
کمیســیون بــازار پول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهــران در گفتگو با خبرنگار 
تابنــاک اقتصادی در ایــن باره گفت: با 
توجه به شــرایط فعلی بودجه کشور و 
رشد فزاینده نقدینگی در کشور، رسیدن 
به هدفــی که برای نرخ تــورم در نظر 

گرفته شده، بسیار سخت است.
وی ادامه داد: در سال گذشته که کشور 
با شیوع ویروس کرونا مواجه نبود، نرخ 
تورم نزدیک به ۴۰ درصد بود، در سال 
کنونی که ویروس کرونا در کشور شیوع 
پیدا کرده و این شیوع عواقب اقتصادی 
را در پی داشته است، کمی بعید به نظر 
می رســد به نرخ تورم هدفگذاری شده 

برسیم.
آرگون افزود: دولت برای ســال کنونی 
درآمد های نفتی را بــا صادرات روزانه 
یک میلیون بشــکه نفت بــا قیمت ۵۰ 
دالر هــدف گذاری کرده بــود، اما هم 
اکنــون با اُفت قیمــت نفت و همچنین 
کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش 
درآمد های نفتی مواجه اســت. همچنین 
بــا توجه به شــیوع ویــروس کرونا و 
مواجهــه بنگاه ها با مشــکالت عدیده، 
تحقق درآمد های مالیاتی نیز در هاله ای 
از ابهــام قرار دارد. از منظر هزینه ای هم 
هزینه های جاری همچنان سر جای خود 
هستند و هزینه های دیگری نیز از جمله 
کمک های معیشــتی و درمانی به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا به این هزینه های 
جاری اضافه شــده است؛ بنابراین عدم 

تعــادل در بودجــه و کســری بودجه 
شدیدتر شده است.

نائــب رییس کمیســیون بــازار پول و 
ســرمایه اتاق بازرگانی تهــران گفت: 
همچنین رشد نقدینگی را شاهد هستیم 
و هــم اکنون نقدینگی بــه ۲۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان رســیده است و قطعا این 
رقم بیشــتر هم خواهد شــد. این رشد 
نقدینگی قطعا بر افزایش نرخ تورم دامن 

خواهد زد.
آرگون ادامه داد: همه آمار ها و شــواهد 
حکایــت از نرخ تورم بیشــتر از میزان 
هدفگذاری شده دارد. وی گفت: درست 
است که نرخ تورم را بانک مرکزی برای 
اولیــن بار هدفگذاری کرده اســت، اما 
این نــرخ را واقعیت های اقتصادی رقم 
می زند و این نرخ دســتور بردار نیست 
و با بخشنامه نمی توان آن را کاهش داد.

وی افزود: بــرای کاهش نرخ تورم باید 
زیرســاخت ها و عواملی کــه موجب 
افزایش این نرخ می شوند، از بین ببریم 
یا عواملی که موجب کاهش نرخ تورم را 
می شوند را تقویت کنیم تا بتوانیم تورم 
را در محدوده ای که مدنظر داریم حفظ 
کنیم. از جمله این عوامل و زیرساخت ها 
می تــوان به کنترل رشــد نقدینگی و یا 
هدایت نقدینگی به ســمت فعالیت های 
مولد، تحریک رشــد اقتصادی، جهش 
تولید و افزایش صادرات غیرنفتی اشاره 

کرد.
نائــب رییس کمیســیون بــازار پول و 
ســرمایه اتاق بازرگانی تهران در پایان 
صحبت هایش در مورد پیش بینی خود 
از نرخ تورم در ســال کنونی نیز گفت: 
پیش بینی من این اســت که حداقل به 
میزان سال گذشته نرخ تورم داشته باشیم 
و این نرخ حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد باشد.
در پایــان باید به این نکته اشــاره کرد 
که فارغ از صحبت کارشناســان، بانک 
مرکزی ماه هاســت انتشار گزارش نرخ 
تــورم را متوقف کرده اســت. با توجه 
به اینکه نرخ تورم اعالمی توسط بانک 
مرکزی در دوره ای کــه این گزارش ها 
منتشــر می شــد، همواره ۴ تا ۵ درصد 
باالتر از نرخ تورم اعالمی توســط مرکز 
آمار ایران بوده اســت می توان گفت که 
نرخ تورم از دیــدگاه بانک مرکزی هم 
اکنــون در محدوده ۳۳ تــا ۳۴ درصد 
اســت؛ بنابراین ابتدا بهتر اســت بانک 
مرکزی گزارش های خود در زمینه نرخ 
تــورم را به روز کند و ســپس در مورد 
نرخ تورم هدف برای سال کنونی تصمیم 

گیری نماید.

هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی روی کاغذ 
  این هدفگذاری روی کاغذهای بانک مرکزی محقق می شود یا در سفره کوچک مردم؟

گزینه های مطرح برای 
سکانداری وزارت صنعت

 پس از تشــکیل مجلــس یازدهم و 
حضور نمایندگان در ســاختمان بهارستان، 
گمانه زنی هایی در مورد معرفی ســکاندار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ســوی 

رییس جمهور به مجلس مطرح شده است.
به گزارش فارس با برکناری رضا رحمانی از 
وزارت صنعت در ماه گذشته، حسین مدرس 
خیابانی که قائم مقــام رحمانی بود با حکم 
روحانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، 

معدن و تجارت منصوب شد.
حاال با تشــکیل مجلــس یازدهم و حضور 
نمایندگان مردم در ساختمان بهارستان، گزینه 
هایی برای معرفی نامزد ســکانداری وزارت 
صنعت از ســوی روحانی به مجلس مطرح 
شــده اند. یکی از این گزینه ها، سرپرســت 
فعلی وزارت صنعت یعنی حســین مدرس 

خیابانی است.
پیگیری خبرنگار فارس از منابعی در وزارت 
صنعت نشــان می دهد، محمد خوش چهره، 
اقتصاددان  و نماینده مجلس هفتم نیز به عنوان 
یکی از گزینه هــای تصدی وزارت صنعت 

مطرح است.
همزمان، محمدرضا فیاض که در زمان وزارت 
نعمت زاده در وزارت صنعت، معاون توسعه 
مدیریت، منابع و امور استان های وی بود هم 
به عنوان یکــی از گزینه های وزارت مطرح 

است.
در نهایت صحبت هایی نیز در مورد احتمال 
معرفی غریب پور رییس فعلی سازمان توسعه 
و نوسازی معادن برای تصدی سمت وزارت 
صنعت مطرح است که چندان جدی به نظر 

نمی رسد.

آمادگی بورس کاال 
برای آغاز معامالت 

پیش فروش متری مسکن
 مدیرعامــل بــورس کاالی ایران از 
آمادگــی این بورس برای آغــاز طرح پیش 
فروش متری مســکن در قالب انتشار اوراق 

سلف موازی استاندارد خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبری بورس کاال، »حامد 
ســلطانی نژاد« گفت: در پــی مذاکراتی که با 
وزارت راه و شهرسازی انجام شده، طرح هایی 
همچون فروش امالک و مســتغالت، بازار 
تهاتری مصالح و امالک، طرح فروش متری 
مســکن و همچنین راه اندازی صندوق های 
امالک و مســتغالت در بازار سرمایه در حال 
پیگری است که هم اکنون امکان اجرای طرح 
پیش فروش متری مســکن در قالب انتشار 
اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کاالی 

ایران مهیاست.
وی افزود: ابزار مالی سلف موازی استاندارد 
از ســال ۱۳۹۳ در بــورس کاالی ایــران 
راه اندازی شد و طی ۶ سال گذشته تامین مالی 
شــرکت های مختلفی در حوزه های صنعتی، 
معدنی، پتروشــیمی و کشــاورزی با انتشار 
اوراق ســلف موازی اســتاندارد انجام شده 
است؛ از این رو تجربه مناسبی برای بهره گیری 

از این بازار در حوزه مسکن وجود دارد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران اظهار داشت: در 
بازار مسکن تالش بر این است تا به ابزاری در 
بورس کاال برسیم که پس انداز مردم را افزایش 
دهد، برای مثال فردی که می خواهد در بخش 
مسکن سرمایه گذاری کند، می تواند مستقیما 
با ورود به معامالت متری مسکن در بورس 
کاال، هر چند اندک در ملک ســرمایه گذاری 

کند.
سلطانی نژاد توضیح داد: ممکن است برخی 
افراد ســرمایه کافی بــرای خرید یک واحد 
آپارتمان را نداشته باشند اما با آغاز معامالت 
متری مســکن می توانند متراژی از یک ملک 
را خریداری کنند تا سرمایه آن ها متناسب با 
قیمت مسکن، ارزش یابد؛ به این ترتیب افراد 
می توانند حتی با سرمایه های خرد هم در بازار 

مسکن سرمایه گذاری کنند.
مدیرعامل بورس کاالی ایــران گفت: برای 
این طرح حضور انبوه سازان مسکن به عنوان 
عرضه کننده این اوراق نیاز است تا در ازای 
میزان خرید متقاضیان، متراژ مشــخصی از 
پروژه مشخص شده را به مردم و خریداران 
عرضه کننــد. به عبارت بهتــر در این طرح 
انبوه سازان با هدف تامین مالی و فروش ملک 
اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد 
می کنند که این اوراق قابل تحویل در سررسید 
اســت و خریداران می توانند در سررسید به 
ازای متراژهای معینی که تعیین شــده، اوراق 
را تامین کرده و اقدام به تحویل گرفتن واحد 
مسکونی کنند و یا اینکه اوراق را در سررسید 

تسویه نقدی کنند.
سلطانی نژاد یادآور شد: تبدیل کردن دارایی ها 
و کاالهــا به اوراق بهــادار از جمله اقداماتی 
اســت که امکان ســرمایه گذاری آسان آحاد 
جامعه بر دارایی های مختلف را فراهم کرده و 
بازاری شفاف همراه با کشف روزانه قیمت ها 
را ایجاد می کند؛ در حوزه مســکن نیز طرح 
فروش متری در بورس کاال به خانه دار شدن 
مردم و حفظ ارزش ســرمایه آن ها همسو با 

نوسانات قیمت مسکن کمک خواهد کرد.

خبــر

 سخنگوی ســهام عدالت از 
تمدید مهلت انتخاب روش آزادسازی 
ســهام عدالت تا ۱۵ خرداد خبر داد و 
گفــت: از دهم خرداد مــاه ۳۰ درصد 
از هر ســهم آزاد می شــود و صاحبان 
کدبورســی می توانند نمادها را معامله 

کنند.
حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت 
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت 
 samanese.ir مراجعه به ســایت
برای انتخاب روش مدیریت مســتقیم 
ســهام عدالت که قباًل هشتم خردادماه 
اعالم شده بود، با تصمیم شورای عالی 

بورس تا ۱۵ خردادماه تمدید شد.
وی تاکید کرد: سهامداران باید در نظر 
داشته باشــند که امکان تغییر تصمیم 

وجود ندارد.
امکان فروش جداگانه هر ســهم از 

پرتفوی سهام عدالت وجود دارد
وی درباره آزاد شــدن ســهام عدالت 

در پرتفــوی افرادی که بــا مراجعه به 
وبســایت مذکور، روش مســتقیم را 
انتخــاب کرده اند و قصد دادن وکالت 
فروش بــه بانک ها را ندارند، گفت: از 
دهم خرداد ماه ۳۰ درصد از هر ســهم 
۳۶ شــرکت بورسی سهام عدالت آزاد 
می شود و این گروه از افراد در صورتی 
که دارای کدبورســی باشند، می توانند 
ایــن ۳۶ نمــاد را در پورتفــوی خود 
مشاهده کنند اما تنها امکان معامله ۳۰ 

درصد از آن را خواهند داشت.
سخنگوی ســهام عدالت در پاسخ به 
این سوال که آیا هر کدام از این نمادها 
به صورت جدا قابل معامله اســت یا 

باید آنها را به صورت یک بسته معامله 
کــرد، گفت: هــر کــدام از نمادهای 
بورسی سهام عدالت به صورت مجزا 

قابل معامله خواهد بود.
فروش سهام عدالت عجله  در  مردم 

نکنند
وی در پاسخ به ســوال خبرنگار مهر 
مبنی بر اینکه با شــروع آزادسازی، آیا 
سازمان بورس فکری برای ایجاد نشدن 
صف فروش سهام و به تبع آن ریزش 
احتمالی قیمت پیش بینی کرده یا خیر، 
گفــت: اتفاقًا به نظر بنــده افرادی که 
اصطالحًا بورس باز نیستند تمایل دارند 
ســهام عدالت خود را نگه دارند؛ اگر 

ده سال پیش سهام یک میلیون تومانی 
خود را می فروختند امروز سهامشــان 
ایــن ارزش را نداشــت بنابراین برای 
ده ســال آینده هــم وضعیت به همین 
صورت اســت بنابرایــن دلیلی برای 

فروش وجود ندارد.
فهیمی ادامــه داد: عرضه های ســهام 
عدالت بازار بورس را تحت تأثیر قرار 
نخواهد داد بلکه تعادلی بین عرضه و 

تقاضا ایجاد می کند.
برای دادن  بانک ها  به  مهلت مراجعه 

وکالت فروش تمدید شد
وی همچنین درباره مهلت ارائه وکالت 
به بانک ها برای فروش ســهام عدالت 

گفت: آن دســته از افــرادی که روش 
مســتقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده انــد اما ترجیح می دهند 
برای فروش سهام شخصًا اقدام نکنند، 
می توانند مدیریت ســهام شــأن را به 

بانک ها وکالت بدهند.
وی گفت: مهلت مراجعه مردم به بانک 
برای دادن وکالت فروش ۳۰ درصد از 
ســهام عدالت که قباًل از ششم تا دهم 
خردادماه اعالم شده بود، تا ۱۳ خرداد 

تمدید شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه اعالم 
مســوولین مربوطه افــرادی که روش 
مستقیم را انتخاب کرده اند می توانند به 

دو صورت ســهام خود را مدیریت 
کننــد یا می توانند بــه بانک ها وکالت 
بدهند که در اولین فرصت ســهام آنها 
را به فروش برســاند و پول حاصل از 
آن را به حسابشــان واریز کند. البته در 
این صــورت بانک تضمینی برای رقم 

فروش نمی دهد.
راه دوم نیز این است که خود سهامدار، 
ســهام خود را مدیریــت کند، در این 
روش افراد پس از دریافت کدبورسی 
۳۰ درصد از هر ســهم را در پورتفوی 
خود مشــاهده خواهند کرد که امکان 
معامله آن را در بســتر بورس خواهند 

داشت.
افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب 
کرده اند نیز در آینده ای نزدیک به آنها 
ســهم شــرکت های ســرمایه گذاری 
اســتانی تعلق می گیرد که البته تا زمان 
ورود این شرکت ها به بورس باید صبر 

پیشه کنند.

سخنگوی سهام عدالت خبر داد:

انتخاب روش آزاد سازی سهام عدالت تا ۱۵ خرداد تمدید شد

 دبیر انجمــن واردکننــدگان موبایل از 
افزایش توزیع گسترده موبایل های قاچاق در پی 
کاهش واردات قانونی خبــر داد و اظهار کرد: 
طبق گفته برخی از فعاالن بازار این موبایل های 
قاچاق با اســتفاده از کد اقامت اتباع خارجی و 
بــا دریافت مبالغی بین ۲۵ تــا ۱۰۰ هزارتومان 

رجیستر می شوند.
امیر اســحاقی - دبیــر انجمــن واردکنندگان 
موبایل- در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: طی 
روزهای اخیر گزارشات متعددی از فعاالن بازار 
با موضوع توزیع گســترده موبایل های قاچاق 
دریافــت کرده ایم. بر همین اســاس تحقیقاتی 
صورت گرفت که نشــان می دهد موبایل های 

مدنظر با سوء استفاده از کد اقامت اتباع خارجی 
به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح 
بازار توزیع شده است. همچنین به گفته برخی 
از فعاالن بازار این موبایل های قاچاق با استفاده 
از کــد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی 

بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می شوند.
وی با اشــاره به کاهش واردات قانونی به دلیل 
عدم تخصیص ارز، طی هفته های اخیر، تصریح 
کرد: در این مدت شاهد سوء استفاده قاچاقچیان 
و سوداگران از این خال بوده ایم. این افراد میزان 
قابل توجهی تلفــن همراه را به صورت قاچاق 
وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع 
خارجی این موبایل ها را رجیستر کرده اند. حتی 

در برخی موارد سودجویان توانسته اند تا با یک 
کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.

دبیرانجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در 
گذشته هم با معضلی بزرگ به نام سوء استفاده 
از واردات رویه مســافری روبرو بودیم، گفت: 
با تمهیداتی که در دستگاه های دولتی اندیشیده 
شد، این مشــکل به حداقل رسید، اما حاال این 
مشکل به شکل دیگری ظاهر شده و این سوال 
مطرح می شــود که در جایی که با کمبود منابع 
ارزی مواجه و بــرای واردات قانونی موبایل با 
مشکالت عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور 
می شود عده ای به این سادگی باعث خروج ارز 
بی قاعده ی از کشور شده و به سوداگری در این 

حوزه می پردازند؟
بــه گفته وی در صورتی که مســووالن ذیربط 
به ســرعت چاره ای برای این ســوء اســتفاده 
اتخاذ نکنند، به زودی شــاهد ســیل عظیمی از 
موبایل های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر 
به ضرر و زیان تاجران قانونی خواهد شــد. از 
طرف دیگر با توجه به اینکه موبایل های قاچاق 
موجود در بازار گارانتی ندارند، به زودی با موج 
بزرگــی از نارضایتی مصرف کننــدگان روبرو 

می شویم.
به گزارش ایســنا، میانه اردیبهشــت ماه انجمن 
واردکننــدگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی 
بیانیه ای اعالم کرده بــود که که اگر توقف های 

متعدد و زمان بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز 
به شــیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ 
کمبود جهانی کاال و افزایش بی سابقه بیش از ۳۰ 

درصدی قیمت ها مواجه خواهیم شد.
طبق اعالم این انجمن  از ابتدای ســال ۱۳۹۹ تا 
نیمه  اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل 
وارد کشــور شــده در حالی که مصرف ماهانه 
کشــور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. 
از این رو میزان موبایل وارد شــده در فروردین 
و اردیبهشــت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد 
شــده در بازار در پی تعطیلی مراکز آموزشی و 
اجرای آموزش آنالین نیست و همین موضوع 

باعث التهاب در بازار شده است.

جوالن موبایل های قاچاق در بازار با کد اتباع خارجی!
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رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
هشدار داد؛

ترفندهای جدید صنایع 
دخانی برای فریب جوانان

 رییــس مرکز ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت، نسبت به ترفندهای جدید 
صنایع دخانی برای فریب جوانان هشدار داد.

احمد جنیدی، در آســتانه هفتــه ملی بدون 
دخانیــات، در گفتگو با خبرنــگار مهر، بر 
ضرورت آشنایی با ترفندهای صنایع دخانی به 
عنوان یکی از راهکارهای مهم برای حفاظت 
از جوانان در مقابــل دخانیات، تاکید کرد و 
گفت: صنایع دخانی در صدد فریب جوانان 
و افزایش گرایش آنها به استعمال مواد دخانی 

هستند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران، با اشــاره به اهمیت برگزاری اقدامات 
هماهنگ و گســترده در سراسر جهان برای 
تنویر افکار عمومی در باره مضرات استعمال 
دخانیــات، افزود: شــعار ســازمان جهانی 
بهداشت در سال کنونی، »محافظت از جوانان 
در برابر فریبکاری و ترفندهای صنایع دخانی 
و پیشــگیری از مصرف دخانیات و نیکوتین 

در آنها« است.
جنیدی ضمن بیان اهمیت کاهش مصرف مواد 
دخانی و خطرات مواجهه با دود دست دوم و 
سوم، بر افزایش آگاهی عمومی به خصوص 
جوانان در باره تأثیرات مضر دخانیات از انواع 
سرطان تا بیماری های تنفسی مزمن تاکید کرد 
و ادامه داد: آموزش تأثیرات مخرب ترفندها و 
روش های اغوا کننده و فریبنده صنایع دخانی 
بر افزایش مصرف دخانیات توسط جوانان و 

نوجوانان به ویژه بانوان بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم و راهکارهای 
حفاظــت جوانــان از آســیب ها و صدمات 
ناشی از مصرف دخانیات، آشنا کردن آنها با 
ترفندهای صنایع دخانی برای جلوگیری از به 

دام افتادن است.
جنیدی افــزود: صنایع دخانی، هــر روز با 
ترفندهــای جدیــد و معرفــی محصوالت 
جایگزیــن مــواد دخانی مانند ســیگارها و 
قلیان های الکترونیکی در صدد فریب جوانان 
و افزایش گرایش آنها به استعمال مواد دخانی 

و کسب درآمدهای هنگفت هستند.
رییس مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشت، با اشاره به شیوع کرونا در کشور و 
تشدید عالئم این بیماری در افرادی که مواد 
دخانی مصرف می کنند، گفت: شعار ملی هفته 
بدون دخانیات در سال کنونی، »محافظت از 
ســالمت عمومی در برابر ترفندهای صنایع 

دخانی و بیماری کرونا« است.

تحقیقات نشان می دهد؛
سیگار الکتریکی

 ریسک بیماری لثه را 
افزایش می دهد

 تحقیق جدید نشان می دهد تنها چند 
هفته استفاده از سیگارهای الکتریکی موجب 

آغاز بیماری لثه می شود.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، دکتــر »پورنیما 
کومار«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی 
اوهایو، در این باره می گوید: »سیگار الکتریکی 
مهاجمی بزرگ برای محیط دهان است و این 

تغییر در مدت زمان کوتاهی روی می دهد.«
تیــم تحقیق در این مطالعــه، نمونه پالک از 
لثه هــای ۱۲۳ فرد جوان و ســالم را که هیچ 
عالمت بیماری دهان نداشتند را جمع آوری 
کردند: ۲۵ نفر از این افراد ســیگاری، ۲۵ نفر 
غیرســیگاری، ۲۰ نفر مصرف کننده سیگار 
الکتریکی، ۲۵ نفر ســابقا ســیگار الکتریکی 
مصرف می کردند و ۲۸ نفر هم سیگار و هم 

سیگار الکتریکی استفاده می کردند.
نمونه بدســت آمــده از مصــرف کنندگان 
روزانه سیگارهای الکتریکی حاوی میزان باال 
باکتری های عامــل عفونت بود که آنها را در 
معرض ریسک باال طیف وسیعی از مشکالت 

سالمت دهان قرار می داد.
جمعیت باکتری های موجــود در دهان این 
گروه از افراد ســیگاری شــبیه به افراد مبتال 
به بیماری پریودنتیت اســت؛ عفونت لثه که 
می تواند منجر به از دست دادن دندان ها شود 
و در صــورت عدم درمــان، فاکتور پرخطر 

بیماری قلبی و ریوی است.
به گفته محققان، مایع فشرده و داغ در کاتریج 
ســیگار الکتریکی، محیط دهــان را به محل 
مناسبی برای ایجاد ترکیب خطرناک باکتری ها 

تبدیل می کند.
از اینــرو محققــان عنوان می کنند ســیگار 
الکتریکی جایگزین سالمی به جای سیگارهای 

عادی نیست.

خبــر

 رییــس مرکز مدیریــت پیوند و 
درمــان بیماری های وزارت بهداشــت 
ضمن تشریح خدمات درمانی و دارویی 
برای مبتالیان ام اس و وضعیت هزینه های 
درمان این بیماران،  گفت: ســاالنه حدود 
پنج تا شــش هزار نفر بیمــار جدید به 
مجموعه بیماران مبتال به ام اس در کشور 
اضافه می شود و بر همین اساس ایران از 
بابت شــیوع ام اس، به یک منطقه شیوع 
متوسط تا باال در خاورمیانه در نظر گرفته 

می شود.
دکتــر مهدی شــادنوش در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به وضعیت ارائه خدمات 
مراقبتی و درمانی به بیماران مبتال به ام اس، 
گفت: بیماری ام اس از جمله بیماری های 
نورولوژیک است که به دالیل ناشناخته 
و خود ایمن، ســبب بروز پالک هایی در 
مسیر اعصاب مغز و نخاع شده و عملکرد 
سیستم عصبی را با اختالل روبرو می کند. 
این بیماری جمعیت زنان را به نسبت ۲.۵  
برابر مردان گرفتار می کند و بیشترین رنج 
سنی درگیری، سنین ۲۰ تا ۴۵ سال است.
ثبــت ۷۸ هزار بیمار مبتال بــه ام اس در 

وزارت بهداشت
وی بــا بیــان اینکه از ســال ۱۳۸۴ این 
بیماری با مصوبه مجلس شورای اسالمی 
مورد حمایت معاونت درمان در وزارت 
بهداشت قرار گرفت، افزود: در این راستا 
سامانه ثبت اطالعات بیماران در مجموعه 
معاونت درمــان طراحــی و در اختیار 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
قــرار گرفت؛ به  طوری که تــا به امروز 
حدود ۷۸ هزار بیمــار مبتال به ام اس در 

این سامانه ثبت مشخصات شده اند.
به  ام اس  بیمار جدید  ســاالنه ۶۰۰۰ 
بیماران در کشور اضافه  جمعیت این 

می شود
شــادنوش ادامه داد: بایــد توجه کرد که 
ساالنه حدود پنج تا شش هزار نفر بیمار 
جدید به مجموعه بیماران مبتال به ام اس 

اضافه می شود. بر همین اساس شیوع این 
بیماری در کشور ۷۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت در نظر گرفته می شود 
که با این اوصاف منطقــه ایران از بابت 
شیوع ام اس، به یک منطقه شیوع متوسط 
تا باال در خاورمیانه در نظر گرفته می شود.

اقدامات وزارت بهداشت برای مبتالیان 
ام اس

وی با اشــاره به خدمــات درمانی ارائه 
شــده به مبتالیان ام اس از سوی وزارت 
بهداشــت اظهار کرد: حمایــت از این 
بیماران در مجموعه حمایت از خدمات 
درمانــی بیماری هــای خــاص وزارت 
بهداشت اســت که به همین منظور ابتدا 
ســامانه جمع آوری و ثبــت اطالعات 
بیماران طراحی و بــا تعریف رمز عبور 
و نام کاربــری در اختیار معاونت درمان 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
قرار گرفت. قدم بعدی شکل گیری کمیته 
علمی- مشورتی بیماری ام اس متشکل از 
پزشکان متخصص نورولوژی و فلوشیپ 
ام اس از کل کشــور بود که در فواصل 
زمانی مشخص تشــکیل نشست داده و 
به حل موضوعات علمی - اجرایی این 

بیماری می پردازند.
رییس مرکــز مدیریت پیونــد و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت ادامه داد: در 
عین حال یکی از اقدامات مان تدوین بسته 
خدمتی - حمایتی درمانی ام اس است که 
شامل خدمات تصویربرداری به صورت 
ام آر آی از مغز و نخاع با و بدون تزریق 
 X ray( سی تی اسکن و رادیولوژی -
(  اســت که در صورت نیاز انجام شده 
و هــر یک از این خدمات با تناوب قابل 
پیش بینی و بــه میزان مورد نیاز برای هر 
بیمار در سال انجام خواهد شد. همچنین 
ویزیت های  شــامل  دیگــری  خدمات 
تخصصی و فوق تخصصی، مشاوره های 
تغذیه و روانشناسی، خدمات توانبخشی 
اعــم از فیزیوتراپی و کاردرمانی و گفتار 

درمانی، پالســمافرزیس و پالس تراپی و 
خدمات دارویی نیز در دستور کار است.
هزینه  درمان و داروی ام اس چقدر است؟

نیاز مبتالیان ام اس به ۱۶۶ میلیارد تومان 
اعتبار برای امسال

شادنوش با بیان اینکه کلیه خدمات ذکر 
شده به صورت حمایت از فرانشیز سهم 
بیمار در خدمات درمانی و دارویی ارائه 
شده و با دارا بودن پوشش بیمه ای بیمار 
تعریف می شــود، گفــت: به طوری که 
وزارت بهداشت فرانشیز سهم بیماران را 
می پردازد و خدمات درمانی، توانبخشی 
و داروهــای ایرانی برای بیماران مبتال به 
ام اس به صورت رایگان ارائه می شود. البته 
این حمایت جدای از سهم سازمان های 
بیمه گــر، متضمن بار مالی برای معاونت 
درمان نیز هســت؛ به طوری که  هرسال 
این رقم با توجه به نرخ جدید تعرفه های 
پزشکی و دارویی به روزرسانی می شود 
که در سال ۱۳۹۹ این بار مالی به حدود 
۱۶۶ میلیارد تومان محاســبه شــد. باید 
توجه کرد که در محاسبه بار مالی مذکور 
بیشــترین میزان به حمایت های دارویی 
و بعد از آن به حمایت های توانبخشــی 

اختصاص می یابد.
وی تاکید کرد: هرچند که بسته خدمتی 
در جهت خدمات سرپایی بیماران مبتال به 
ام اس تعریف شده، اما به منظور حمایت 
از خدمات زمان بستری بیماران، به غیر از 
پرداخت سهم بیمار از محل بسته کاهش 
فرانشیز معاونت درمان، مبلغ یک میلیون 
تومان در سال نیز برای هر بیمار در نظر 

گرفته شده است.
شادنوش درباره وضعیت دارویی مبتالیان 
ام اس نیز گفت: داروهای مورد حمایت 
شــامل برندهای ایرانــی و تولید داخل 
داروهای اساســی و مورد نیــاز بیماران 
و تعدادی داروهای خارجی که مشــابه 
ایرانی ندارند و بــه صورت خوراکی و 
تزریقی مورد اســتفاده قــرار می گیرند، 

است.
خدمات  جامع  مرکــز   ۱۱ راه اندازی 

ام اس در کشور
شادنوش همچنین گفت: به منظور ارائه 
خدمــات جامع و هماهنــگ به بیماران 
مبتال به ام اس در سطح کشور، تا به حال 
مراکز جامع خدمات ام اس در ۱۱ مرکز 
استان و ۴۶ مرکز خدمات تخصصی در 
سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
راه اندازی شــده است. همچنین در حال 
تدوین پروتکل آموزش پرســتار ویژه ام 
اس و برگزاری ســمینارهای منطقه ای - 
کشوری آموزش پزشکان نورولوژیست 
در درمــان قدم به قدم بیماران ام اس نیز 
هستیم که اولین دوره آن در دی ماه سال 
۱۳۹۸ در تهران برگزار شد. در عین حال 
در حال  ســاخت و تجهیز مراکز جامع 
توانبخشــی در مراکز جامــع خدمات 
درمانی بیماران ام اس در سال ۱۳۹۹ نیز 

هستیم.
وی تاکید کرد: به منظور مدیریت هرچه 
بهینه تر منابع حفاظــت مالی و حصول 
اطمینــان از  مصرف  واقعــی داروهای 
بیماران ام اس، مرکــز مدیریت پیوند و 
بیماری های خاص وزارت بهداشت اقدام 
به طراحی سامانه حواله الکترونیک کرد 
تــا از این طریق هــم مراجعات بیماران 
مبتــال بــه ام اس برای دریافــت حواله 
کاغذی حذف شود و هم میزان مصرف 
دارو در داروخانه های منتخب در سطح 
کشــور با دقت باالیی رصد شود. بر این 
پایه سامانه حواله الکترونیک با دو گروه 
از بیماران آغاز شد که یکی از آنها بیماران 
ام اس بود و با همکاری خوب دانشگاه ها 
امیدواریم طی چند ماه آینده کلیه بیماران 
مصرف کننــده  دارو با دقت شناســایی 
شده و میزان مصرف تک تک داروهای 
تخصصی قابلیت رصد یابد. باید توجه 

کرد که حمایت مالی مرکز و تخصیص 
ســهمیه دارویی برای دانشگاه ها، بر پایه 
خروجی های این سامانه خواهد بود. در 
عین حال امیدواریم کسی از بیماران ام اس 
نمانده باشد که در این سامانه ثبت نشده 
باشد. بیماران می توانند برای اطمینان از 
این موضوع به کارشناسان بیماران خاص 
معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی 
مراجعــه کرده و درباره ثبت نام شــان در 

سامانه حواله الکترونیک اطمینان یابند.
وضعیت مبتالیان ام اس در بحران کرونا
شادنوش درباره وضعیت ارائه خدمت به 
مبتالیان ام اس در شرایط کرونایی، گفت: 
تالش کردیم که یکسری وسایل حفاظتی 
مانند مواد ضدعفونی کننده، ماسک و ... 
به بیماران برسانیم و شرایط توزیع داروها 
و محــل ویزیت بیمــاران را به گونه ای 
طراحــی کنیم تا کمتریــن مواجهه را با 

آلودگی داشته باشند.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت اعالم کرد

شیوع متوسط تا باالی ام. اس در ایران
 هزینه »دارو« و »درمان« این بیماران

 یک متخصص روانشناسی بالینی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: 
وســواس های عملی، وســواس های فکری ما 
را تقویت می کنند و زمانی که وســواس فکری 
تقویت شود ناخودآگاه اضطراب فرد نیز افزایش 

پیدا می کند.
به گزارش ایســنا، دکتر فرشاد شــیبانی درباره 
درمان رفتارهای وسواســی در رعایت بهداشت 
برای پیگیری از ابتال به کرونا، گفت: اینکه مردم 
این روزها یکســری از استانداردها را در سطح 
باالتری رعایت می کنند به معنای وسواس نیست 

و  رفتارهایی بسیار کارآمد است.
وی با بیان اینکه این روزها به نسبت گذشته الزام 
رعایت بهداشت بیشــتری حائز اهمیت است، 
افزود: اگر این شــرایط پایان یابد، اما رفتارهای 
فرد همچنان ادامه داشته باشد و مشکالتی برای 
کارکرد روزانه شخص به وجود آورد، آن زمان 

این رفتارها می تواند در زمره بیماری وســواس 
قرار گیرد.

شیبانی ادامه داد: البته در مجموع وسواس تعریف 
خاص خود را دارد و به یک فکر، تصویر ذهنی 
و یا میل درونی اشاره می کند که غیر قابل کنترل 
و تکرار شــونده است و برای شخص آشفتگی 
ذهنی ایجاد می کند و فرد نمی تواند مقاومت کند؛ 
به طوری که مجبور می شود رفتاری داشته باشد 

که ما به آن وسواس عملی می گوییم.
شیبانی با تاکید بر اینکه وسواس های عملی، منجر 
به تقویت وسواس های فکری در افراد می شوند، 
 اظهار کرد: زمانی که وسواس فکری تقویت شود 
ناخودآگاه اضطراب فرد نیز افزایش پیدا می کند. 
اگرچه انجام وســواس های عملی مانند شستن 
مکرر دست، اضطراب و آشفتگی فرد را کاهش 
می دهد، اما در این حالت اختالل وسواس تداوم 
و شــدت می یابد. ما باید افکار و اعمال رفتاری 

خود را مدیریــت کنیم. وســواس های فکری 
آمدن شــان لزوماً دست ما نیست و ما نمی توانیم 

خود را مجبور کنیم که آنها را نداشته باشیم.
این متخصص روانشناســی بالینــی در ادامه با 
اشــاره به موضوع مدیریت اضطراب و استرس 
در دوران کرونــا، گفت: تا حدودی اضطراب و 
استرس در دوران بیماری کرونا می تواند طبیعی 
باشد؛ چراکه ما از زمان تمام شدن این ویروس 
اطالعی نداریم و در یک ابهام به سر می بریم. ما 
باید برای اینکه شــرایط بهتر شود به خود زمان 
دهیم، با تغییر شرایط می توانیم خود را با زندگی 

تطبیق دهیم.
بنابر اعالم روابط عمومی سامانه ۴۰۳۰، شیبانی 
تاکید کرد: زمانی که فردی دچار اختالل وسواس 
می شود، کارکرد و عملکرد روزانه زندگی وی به 
هم می ریزد و طبیعتا این موارد می تواند در بروز 
یک سری اتفاقات تاثیرگذار باشد. خود اختالل 

وسواس می تواند یک سری اختالت دیگر مانند 
افسردگی برای فرد ایجاد کند که در این شرایط 

بهتر اســت با روانشــناس بالینی یا روانپزشک 
مشورت شود.

یک متخصص روانشناسی بالینی تشریح کرد:

با وسواس های فکری در دوران کرونا چه کنیم؟

 دبیــرکل جمعیــت مبــارزه با 
دخانیات ضمن انتقاد از آنچه که »رشد 
صنایع دخانی در چند سال اخیر« خواند، 
 در عین حال نسبت به خطر موج جدید 
کرونــا در مصرف کنندگان مواد دخانی 
به دنبال بازگشــایی قهوه خانه ها هشدار 

داد.
دکتر محمدرضا مسجدی در گفت وگو با 
ایسنا، با تاکید بر اینکه دخانیات می تواند 
برای کســانی که در معرض خطر ابتال 
مشکل آفرین  هستند،  کرونا  ویروس  به 
باشد،   گفت: مطالعات نشان داده است 
کــه مصرف کننــدگان کاالهای دخانی 
در صورت ابتال بــه بیماری کووید۱۹، 
شــدت بیشــتری از بیماری را تجربه 
خواهند کرد و احتمال بستری شدن آنها 

در آی سی یو هم افزایش می یابد.
خطــر مــوج جدیــد کرونــا در 
با  دخانی  مــواد  مصرف کننــدگان 

بازگشایی قهوه خانه ها
وی افزود: اگر قرار باشد در رستوران ها 
و قهوه خانه ها بازگشــایی هایی صورت 
گیــرد و مراقبت های بهداشــتی انجام 

نشــود، فکر می کنم با مــوج جدید در 
گروهی مواجه هســتیم کــه دخانیات 
مصرف می کننــد. توصیه ما بــه افراد 
بویژه قشر جوان آن است که از مصرف 
دخانیات و قلیان به شکل گروهی پرهیز 
کنند؛ کرونا باکســی تعارف ندارد و به 
راحتــی منتقل خواهد شــد. همزمانی 
کرونا با هفته ملی مبــارزه با دخانیات 
زمان مناسبی است که این پیام بهداشتی 

به مردم برسانیم.
دبیــرکل جمعیت مبارزه بــا دخانیات 
در پاسخ به این ســوال که آیا به دنبال 
تعطیلــی قهوه خانه هــا پس از شــیوع 
ویروس کرونا، روند کاهشــی در میزان 
مصرف قلیان را شــاهد بودیم یا خیر؟، 
بیان کــرد: در ایــن مورد آمــار دقیق 
نداریم اما ظاهر امر نشان می دهد وقتی 
در عمــوم جامعه قلیان بــه راحتی در 
دسترس نباشد، میزان مصرف آن کاهش 
پیدا کند. کرونا بهانه ای شــده است تا 
ســازمان بهداشــت جهانی نیز در این 
باره توصیه هایــی را مرتبا مطرح کند و 
به مردم در مورد مصرف دخانیات بویژه 

به صورت جمعی هشدار دهد.  
تا ۱۵ درصــد مصرف کنندگان قلیان، 

سیگاری می شوند
قرنطینه کرونا و افزایش مصرف سیگار
وی افــزود: مدتی بود که مصرف قلیان 
میان خانم ها افزایش چشمگیری داشت، 
اما تغییر مصرف از قلیان به ســیگار در 
میان این قشر به راحتی میسر نمی شود. 
انگیزه های خاص  قلیــان  از  اســتقبال 
خــود را دارد، برخی بــه عنوان تفریح 
از آن اســتفاده می کنند و شاید سیگار 
به راحتی جایگزین مصرف آنها نشود، 
امــا می دانیم حدود ۱۰ تــا ۱۵ درصد 
مصــرف کنندگان قلیان به اســتفاده از 
ســیگار روی می آورند. البته مطالعاتی 
در کشورهای اروپایی نشان می دهد در 
مدت قرنطینه کرونا مصرف ســیگار در 
میان افراد ســیگاری افزایش یافته است 
چراکه محدود به حضور در منزل بودند 
و سیگار را وسیله ای برای تسکین خود 

انتخاب کرده بودند.
افزایش قیمت سیگار در جیب دالالن

وی بــا بیان اینکه گمان می رود مصرف 

قلیان، پس از شــیوع کرونــا به دنبال 
تعطیلی قهوه خانه ها کاهش یافته باشد، 
تصریح کــرد: اما در مورد ســیگار دو 
اتفــاق مهم افتاد. پس از شــیوع کرونا 
قیمت سیگار افزایش چشمیگری داشته 
است که شوربختانه هیچ مبلغی به جیب 
دولت و بیت المال نمی رود و تنها دالالن 
ســود می برند. در حالی قیمت سیگار 
بین ۱۰ تــا ۱۵ درصد افزایش داشــته 
است که ما همچنان در مورد مالیات آن 
درجا می زنیم. ایران در مورد مالیات بر 
دخانیات در میان اکثر کشورها در رتبه 

پایینی قرار دارد.
مسجدی در باره چگونگی روند اجرای 
طرح »پاد« یا  »پیشــگیری از استعمال 
دخانیــات در مــدارس« در شــرایط 
تعطیلی مــدارس، اظهار کرد: این طرح 
با مشارکت خود دانش آموزان دو برنامه 
را در فضای مجازی آغاز کرد. این طرح 
بر پایه نظرات خود دانش آموزان انجام 
شــد. برای آنکه دانش آموزان چندان از 
فضای طرح دور نباشند، دو مسابقه در 
این مدت برایشان در نظر گرفته شد تا 

در آن شــرکت کنند. این کار انعکاس 
بسیار خوبی داشته است.

دخانیات؛ صنعت موفق کشور!
به  صمت  وزارت  پایبنــدی  عــدم 

مصوبات ضددخانیاتی
وی معتقد اســت که تنها صنعت موفق 
کشور طی چند سال اخیر صنایع دخانی 
بودند و گفت: این صنایع توانستند طی 
ایــن مدت از ۴ یــا ۵ واحد صنعتی به 
حدود ۱۸ واحد تولیدی برسند. زمانی 
واحدهای تولیــدی افرایش می یابند که 
منفعت و ســود داشته باشند که در این 
مورد ســوددهی این صنایع یعنی تولید 
بیشــتر اقالم دخانی که مصرف بیشتر 
محصــوالت دخانــی را در پی خواهد 
داشت. شوربختانه در این زمینه وزارت 
صمت بر پایه مصوبــات و آیین نامه ها 
عمل نمی کند؛ بر پایه مصوبات ســتاد 
کشــوری کنترل دخانیات، ساخت هر 
واحــد جدید تولید دخانیــات باید در 
ســتاد تایید شــود؛ درحالی که وزارت 
صمت خودش اقــدام به صدور مجوز 

می کند.

انتقاد از سریال »زیرخاکی«
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات با تاکید 
بر این که مبارزه با دخانیات یک روند چند 
وجهی است، خاطرنشــان کرد: در حالی 
پربیننده ترین ســریال ماه مبارک رمضان، 
ســریال »زیرخاکی« بــود که صحنه های 
زیادی از دخانیات را نشــان می داد. با این 
حال می توان تنها با توصیه به مردم توقع 
کاهش مصرف این دست اقالم آسیب رسان 
را داشت؟ ما طرح پاد را انجام می دهیم، در 
حالیکه دانش آموز در خانه و در ســریال 
و فیلم ها اســتعمال دخانیات را مشاهده 
می کند، مشخص است که قدرت آنها بیش 

از طرحی است که ما اجرا می کنیم.  
وی درباره برنامه های جمعیت مبارزه با 
دخانیات در سال کنونی با توجه به شیوع 
کرونا در کشور، گفت: در بنیاد نیکوکاری 
ســرطان برنامه ای در نظر داریم که انجام 
شــود. در این راســتا ۱۵ کلیپ در مورد 
کرونا و دخانیــات، کرونا و بیماری های 
ریوی و ... تهیه شــده است که معاونت 
استان های صدا و سیما آن را برای پخش 

به شبکه های استانی ابالغ کرده است.  

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات هشدار داد

خطرموججدیدکرونابابازگشاییقهوهخانهها
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به طور آزمایشی؛
بزرگترین هواپیمای برقی 

جهان پرواز کرد
 بزرگترین هواپیمای الکتریکی جهان 
برای نخســتین بار به طور آزمایشی ۳۰ دقیقه 

پرواز کرد.
به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، بزرگترین 
هواپیمای الکتریکی جهان روز گذشته برای 
نخســتین بار بیش از ۳۰ دقیقه بر فراز ایالت 

واشنگتن پرواز کرد.
magniX ســازنده ایــن هواپیمــا به نام 
eCaravan با ظرفیت ۹ نفر اســت. برای 
 Grand توســعه آن محققــان هواپیمــای
پرمصرف تریــن  از  )یکــی   Caravan
هواپیماهای طیف متوسط( را بازسازی کردند 

و موتور الکتریکی ۷۵۰ واتی به آن افزودند.
در این پرواز آزمایشی هواپیما پس از برخاستن 
از زمین به ارتفاع ۲۵۰۰ فوتی رفت و ســپس 
ارتفاع خود را به هزار فــوت کاهش داد. در 
مرحله بعد هواپیمای مذکور ۲۵ دقیقه باالی 

فرودگاه پرواز کرد.
به گفته ناظران سروصدای این هواپیما بسیار 
کم اســت. شرکت ســازنده امیدوار است تا 

نسخه تجاری آن را طی سال آینده آماده کند.

در یک نوآوری؛
خودروهای خودران 

دارو به مشتریان می رسانند
 یــک اســتارت آپ در آمریکا از ماه 
آینده نســخه های دارویی افراد را به وسیله 
خودروهای خودران برای آنها ارسال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، 
استارت آپ خودروی خودران Nuro ناوگان 
اتومبیل های رباتیک خود را در ایالت تگزاس 
به کار گرفته تا نسخه های دارویی افراد را به 

آنها تحویل دهد.
این شــرکت در بیانیه ای اعــالم کرد ناوگان 
خودروهای خودران کوچکــش از ماه آینده 
نسخه های دارویی مشتریان  داروخانه زنجیره 
ای CVS را بــدون هیچ هزینــه ای به آنها 

تحویل می دهند.
به گفته شرکت در مرحله اول تحویل داروهای 
مشتریان با ناوگان خودروهای خودران تویوتا 
پیروس انجام می شود و سپس این عملیات با 
خودروهای رباتیک و کوچکتر R۲ ادامه می 

یابد.
هــم اکنون طی ایــن پروژه یــک راننده در 
خودروهــا حضــور دارد، اما شــرکت نورو 
خودروهای R۲ را بدون حضور راننده به کار 

می گیرد.
مشتریان CVS که در سه منطقه خاص ساکن 
هستند می توانند با مراجعه به وب سایت این 
شرکت یا اپلیکیشــن آن داروهای خود را به 

طور آنالین سفارش دهند.
شــرکت نورو تصمیم دارد بــه تدریج  این 
ســرویس را برای داروخانه های زنجیره ای 

دیگر نیز اجرا کند.

رشد شرکت های دانش بنیان 
تا ۱۴۰۰

 رییس مرکز فنــاوری های راهبردی 
معاونت علمی از رشــد دوبرابری شرکتهای 
دانش بنیان تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در 
همه حوزه های تحریمی با کمک شرکت های 
دانش بنیان سعی در توسعه کسب و کار داریم.
دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار 
مهر گفت: پیش بینی می کنیم اگر روند رشد و 
شتاب توسعه شرکت های دانش بنیان و تداوم 
حمایت های معاونت هــای علمی و فناوری 
و دیگر دســتگاه های اجرایی و حاکمیتی به 
همین شکل وجود داشته باشد، تا پایان دوره 
دولت تعداد شرکت های دانش بنیان به دوبرابر 

افزایش پیدا کند.
به گفتــه وی، به همین میــزان تعداد نیروی 
انسانی شاغل در شــرکت های دانش بنیان و 
میزان فروش آنها نیز تا دوسال دیگر دو برابر 

خواهد شد.
رییس مرکز فناوری هــای راهبردی معاونت 
علمی تاکید کرد: کم کــم به این مرحله می 
رســیم که اتکا به توانایی شرکت های دانش 
بنیان در وضعیت اقتصاد نفتی مهم اســت و 
به این موضوع می رسیم که اقتصاد، نوآوری، 
فناوری و علم یک گام جدی در تاثیرگذاری 

اقتصاد دانش بنیان است.
وی بیان کرد: این شواهد فقط نشان دهنده این 
است که جمهوری اسالمی ایران با رویکردی 
که در راســتای حمایت از شــرکتهای دانش 
بنیان در پیش گرفته خوشبختانه در کشورهای 
منطقه، آسیای جنوب غربی، خاورمیانه جایگاه 

خوبی دارد.
قــادری فر تاکید کــرد: ما باید عــزم مان را 
جزم کنیم با منطق نــوآوری باز، این جریان 
را به جریان پیش رونده و متعالی در کشــور 
تبدیل کنیم و شــاهد بلوغ و شتاب بیشتری 
در شرکت های دانش بنیان و در طرف مقابل، 
بنگاه های عظیم اقتصادی باشــیم که مصرف 
کننده فناوری ها و نوآوری هستند. این تالش ها 

ادامه پیدا خواهد کرد.

خبـــر

 بابک تفرشــی از ستاره شناسان 
آماتــور و به نــام ایرانی اســت که با 
عکس هــای نجومی فــوق العاده خود، 
آدمی را فریفته آســمان شــب می کند. 
اکنون سه عکس برجسته از این عکاس 
در صفحه رسمی نشــنال جئوگرافیک 

بازتاب داده شده است.
به گزارش ایسنا، ماه مه گذشته ، صفحه 
رســمی انجمن جغرافیای ملی یا همان 
نشــنال جئوگرافیک مشــهور، اقدام به 
انتشــار ســه عکس فوق العاده از بابک 
تفرشــی عکاس ایرانی کرده است و در 
توضیح آنها در ابتدا نقل قول مستقیمی 

از تفرشی را آورده است.
تفرشــی می گوید: ماه مه گذشته وقتی 
سیاره درخشان مشــتری تقریباً با مرکز 
کهکشان ]راه شیری[ هماهنگ شد، من 
در کارگاه عکاسی آسمان شب خود در 
الپالما واقــع در جزایر قناری بودم. این 
منظره از این بهشــت حیرت انگیز اروپا 
در فاصله تنها ۲۰۰ کیلومتری ســاحل 

آفریقا خیره کننده بود.
با بزرگ نمایی درخشــان ترین نقطه که 
همان سیاره مشــتری است، در عکس 
نخست می توان ســحابی تاریک بزرگ 
معروف به »پایپ« را با چشــم دید که 
در آسمان جزایر قناری بدین شکل خیره 

کننده قابل مشاهده بوده است.
همانطور که در عکس سوم دیده می شود، 
در اعماق آسمان شب سایه هایی تاریک 

به شــکل مار در ســمت چپ و پایین 
تصویر، روبروی ما قــرار می گیرند که 
این ســحابی تاریک کوچک معروف به 
»اسنیک« به معنی همان مار است که به 
گفت تفرشی، این سحابی یکی از موارد 

مورد عالقه وی در آسمان شب است.
سحابی »اسنیک« مانند دیگر ابرهای بین 
ستاره ای اســت که عمدتا از هیدروژن 
ساخته شــده اند، اما ذرات غبار بیشتری 
دارند و به اندازه کافی متراکم شده اند که 
نور ستارگان پشت خود را مسدود کنند.
سحابی تاریک ابری از گرد و غبار و گاز 
است که گازش نور میدان های ستارگان 
یا ســحابی های تابان پشت سرش را که 
از ایــن ابر می گذرند، جــذب می کند. 
ســحابی های تاریک، که به سحابی های 
جذبی نیز معروفند، هیچ تشعشــعی از 
خود ندارند، ولی ممکن اســت نورهای 
جذب شده را به شکل امواج رادیویی یا 
انرژی مادون قرمز دوباره بتابانند. شاید 
جرم ســحابی های تاریک چندین هزار 
بار از جرم خورشید بیشــتر باشد. اگر 
یک ســحابی به اندازه کافی جرم داشته 
باشد، در نقطه ای از زمان موادش فشرده 
شده و تبدیل به ســتاره می شود. شاید 
سپس سحابی تاریک با ستارگان جوان 
گرم حرارت ببیند و به ســحابی نشری 

درخشانی تبدیل شود.
در ویکــی پدیا در مورد بابک تفرشــی 
آمده اســت کــه »بابک امین تفرشــی 

»)متولد ۱۳۵۷ در تهران( ستاره شــناس 
آماتور ایرانی اســت. او همچنین عضو 
هیئت امنای ستاره شناســان بدون مرز و 
مدیر پروژه عکاســی جهان در شب یا 

TWAN است.
تفرشی در ســال ۲۰۰۹ موفق به کسب 
جایزه عکاسی علمی بنیاد لنارت نیلسون 

شد.
بابک امین تفرشی از ویراستاران مجری 
و اعضای هیئت تحریریه ماهنامه نجوم 
بوده که از ســال ۱۳۷۵ تا اواســط دهه 
هشــتاد شمسی در تحریریه این ماهنامه 
مشــغول به نگارش مقاله های علمی و 
آموزشــی در زمینه اخترشناسی و علوم 
فضایی بــود. او پــس از دکتر منصور 
وصالی سردبیری این ماهنامه را برعهده 

گرفت.
او در ســال ۱۳۹۴ »به سبب تالش های 
نوآورانه در همگانی کردن دانش نجوم « 
جایزه ترویج علم ایران را دریافت کرد.

او همچنین عضو مؤسس شاخه آماتوری 
انجمن نجوم ایران بود که در مرداد ۱۳۹۱ 
به همراه تمام هیئت دبیران شاخه استعفا 
داد و از سال ۱۳۷۶ تا اواسط دهه هشتاد 
شمسی مدرس رصدخانه زعفرانیه تهران 
بود. از فعالیت های اصلی او ترویج نجوم 
در میان مــردم به ویژه جوانــان با ارائه 
ســخنرانی ها، برنامه های رصدی و ارائه 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی درباره 
نجوم و به زبان ســاده اســت. بینندگان 

برنامه زنده آســمان شــب، که از سال 
۱۳۸۰ از شــبکه ۴ سیما پخش می شود، 
با برنامه های او به خوبی آشــنایی دارند. 
وی مؤســس پروژه بین الملی »جهان در 
 the World at Night( شــب« یا
TWAN( اســت که به مناسبت سال 
جهانی نجوم افتتاح شــد و اکنون یکی 
از موفق ترین پروژه های عکاسی نجومی 

دنیا است.
او در کنــار کار روزنامه نــگاری علمی 
و همگانی کــردن نجــوم، به عکاســی 
از طبیعت و آســمان شــب می پردازد. 
نمایش های اسالید او در گردهمایی های 
علمی-فرهنگی متعددی در ایران و چند 
کشــور دیگر برگزار شده است، ازجمله 
نمایش اسالید در بزرگ ترین گردهمایی 
ســاالنه منجمان آماتور آمریکا به منظور 
معرفی زیبایی های ایران و آسمان شب 
آن، و نمایــش و ســخنرانی در مجمع 
انجمن ایرانیان متخصص سانفرانسیسکو.
عکس هــای نجومی و نوشــته هایی از 
او عالوه بر انتشــار در ماهنامه نجوم و 
شماری از نشــریه های گردشگری، در 
نظیر  بین المللی  اخترشناسی  نشریه های 
اسکای اند تلسکوپ )معتبرترین نشریه 
عمومی اخترشناسی جهان( و مرکوری 
منتشر شده است. برخی از عکس های او 
در سایت پروژه »جهان در شب« به سفر 
به قاره هــای دیگر تعلق دارد که حاصل 
سفرهای بسیار او برای رصد پدیده های 

نجومی به ویژه گرفت های خورشــیدی 
اســت. از آن جمله ســفر بــه آمریکا، 
اروپا، جنگل های آمــازون، آفریقا برای 
رصد کسوف ســال ۱۳۸۰و تهیه مستند 
تلویزیونی »ســایه در قاره سیاه« و سفر 
به اســترالیا و قطب جنوب برای رصد 
کســوف ســال ۱۳۸۲ و تصویربرداری 

مستند »ســایه در قاره سپید« بوده است. 
او در تصویربــرداری، نوشــتن متن، و 
تهیه مستند سیزده قســمتی »جویندگان 
کسوف« که به تهیه کنندگی و کارگردانی 
برادران صفاریان پــور در بهار ۱۳۹۰ از 
شــبکه چهار سیما پخش شد، مشارکت 

داشته است.

بازتاب عکس های نجومی عکاس ایرانی در نشنال جئوگرافیک

 رییس کمیته علمی ستاد کرونا 
گفت: اینکه از مردم خواســتیم تنها در 
زمان بیمــاری به بیمارســتان مراجعه 
کنند اســتراتژی مناســبی نبود چرا که 
بعد از آن افرادی که برای انجام تست 
به بیمارســتان مراجعه می کردند تعداد 

دیگری از افراد را مبتال کرده بودند.
به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی قانعی 
در دومیــن روز از هفتمین نشســت 
برنامــه »تبادل تجربیات علم و فناوری 
در کشــورهای اسالمی« که به صورت 
آنالین برگزار می شــود، با اشــاره به 
تجربیات کشــور در زمینــه مقابله با 
ویــروس کرونا، افــزود: در روزهای 
ابتدایــی از مردم خواســتیم که به غیر 
از موارد خاص برای انجام تســت به 
بیمارســتان ها مراجعه نکننــد که این 
استراتژی مناسبی نبود؛ چراکه بیماران 
زمانی به بیمارســتان مراجعه کردند که 

بیماری را به دیگر افــراد منتقل کرده 
بودند.

وی در خانه ماندن را شــیوه مناســب 
برای کاهش شیوع دانست و ادامه داد: 
به منظور شناسایی مبتالیان با آنها تماس 
گرفتیم و با پرسش در زمینه عالیم آنها، 
افراد مشکوک را به نزدیک ترین مراکز 

درمانی هدایت کردیم.
قانعی با بیان اینکه این شــیوه موجب 
جداســازی افراد بیمار از افراد ســالم 
شــد، اظهار کرد: درس دیگری که در 
این زمینه گرفتیــم این بود که خودکفا 
باشــیم. ما با شــیوع این ویروس نیاز 
به کیت هاس RTPC داشــتیم که در 
این راستا از شرکت های فناور و دانش 
بنیان خواســتیم تا کیت های مورد نیاز 
بــرای این ویــروس را تولید کنند که 
۵۰ شرکت محصوالت خود را عرضه 
کردند و پس از ارزیابی ها محصوالت ۵ 

شرکت مورد پذیرش قرار گرفت.
رییــس کمیته علمی ســتاد کرونا نیاز 
کشــور به دستگاه ونتیالتور را از دیگر 
زمینه های نیازمندی کشــور در شرایط 
اپیدمی نام برد و یادآور شد: در روزهای 
اول روزی سه دستگاه ونتیالتور تولید 
می شد که هم اکنون این عدد به روزی 

۳۰ دستگاه رسیده است.
وی خودکفایی کشور در تولید ماسک 
را از دیگر فعالیت شــرکت های ایرانی 
عنوان کرد و گفــت: این اپیدمی به ما 
آموخت کــه چگونــه در حوزه های 

مختلف به خودکفایی برسیم.
قانعی تشکیل کمیته علمی برای تدوین 
دستورالعمل را از دیگر اقدامات انجام 
شــده نام برد و افــزود:  برخی داروها 
در پروتــکل درمانی بیمــاران مبتال به 
این ویروس پیشــنهاد شــد که بر پایه 
اســتراتژی ها این داروها مورد بررسی 

قرار گرفتند. اطالعات به دســت آمده 
از ایــن مطالعــات از طریق دســتور 
العمل های ملی برای مداخالت پزشکی 
ارائه می شود. دبیر ستاد توسعه زیست 
فناوری با اشاره به اقدامات کشور برای 
تولید واکســن، خاطر نشــان کرد: از 
سال های گذشته برخی از شرکت های 
فناور در زمینه تولید واکسن فعال بودند 
و از آنها خواســتیم واکسن آنفلوآنزا را 
تولید کنند؛ چرا که با شروع فصل سرما 
با کمبود این واکسن مواجه می شویم و 
هم اکنون ۵ شرکت در این حوزه فعال 

هستند.
قانعی اشــتراک گذاری اطالعات را از 
دیگر تجربیات کشور در شرایط فعلی 
نام برد و اظهار کرد: عالوه بر آن ما باید 

بیمارســتان ها را برای موج دوم شیوع 
این ویروس آماده کنیم؛ چرا که در موج 
اول بیمارســتان به درمان بیماران مبتال 
اختصاص داده شد و از پذیرش بیماران 
ســرطان و دیگر بیماری هــا اجتناب 

کردند.
وی ادامــه داد: در این راســتا درصدد 
هستیم که در همه بیمارستان ها بخش 
مربــوط به کرونا ایجاد شــود و دیگر 
بخش ها به ارائه خدمــات خود ادامه 

دهند.
وی با تاکید بر همکاری کشورها برای 
تولید واکسن مرتبط با کرونا گفت: باید 
یک راهی وجود داشته باشد برای اینکه 
کشورها با همدیگر همکاری کنند و به 
تولید واکسن برسند. تکنولوژی تولید 

واکســن تکنولوژی نیست که به یک 
کشور محدود شــود ؛اگر چند کشور 
با یکدیگر همــکاری کنند بازار خوبی 
برای واکســن به وجود می آید ضمن 
اینکه در زمان کوتاه به نتیجه می رسیم 
و هزینه تحقیقات بین کشورها تقسیم 

می شود.
به گفته رییــس کمیته  علمی مبارزه با 
کرونا، ضروری اســت که کشورها با 

یکدیگر همکاری کنند.
قانعــی خاطر نشــان کــرد: البته که 
همکاری در این بحران ســخت است 
اما اگر بازیگران منطقه ای راضی باشند 
این همکاری ها می تواند صورت بگیرد 
تا برای مبارزه به موج دوم این بیماری 

نیاز کشور ها مرتفع شود.

تالشبرایرفعکمبودواکسنآنفلوآنزا
درفصولسرد

 استراتژی های مضر در روزهای اولیه شیوع کرونا

 رییس  آزمایشــگاه نانوزیستی سنگاپور 
از توســعه نوعی کیت تشــخصی کرونا خبر 
داد که این کیت دقیق تر از تســت های آنتی ژن 
و آنتی بادی اســت و در مدت زمان ۱۰ دقیقه 
بیماری را تشــخیص می دهــد، البته هنوز این 
کیت ها تجاری ســازی نشــده اند و نیاز به طی 

مراحل تایید فنی مقامات بهداشتی است.
به گزارش ایسنا، پروفسور جکی یینگ برگزیده 
جایزه مصطفی)ص( ســال ۲۰۱۵،  در دومین 
روز از هفتمین نشست برنامه »تبادل تجربیات 
علــم و فنــاوری« )STEP( کــه به صورت 
مجازی برگزار شــد،  با بیــان اینکه ویروس 
کووید-۱۹ مانند دیگر انواع ویروس های کرونا 
و ســارس آســیب های جدی ریوی ایجاد می 

کند، اظهــار کرد: این ویــروس با ویژگی های 
منحصــر به فرد و ســاختارهای پروتئینی برای 
ورود به ســلول های ریه موجــب وارد کردن 

آسیب هایی به آن می شود.
یینــگ، تســت های آنتــی ژن و آنتی بــادی را 
رایج ترین کیت های استفاده شده برای تشخیصی 
کرونا ویروس دانســت و ادامه داد: ولی میزان 
دقت آنها زیاد نیست و میزان دقت آن بسیار به 
این امر بستگی دارد که بیمار چگونه به بیماری 
مبتال شده باشد. اما تست های تکثیر مولکولی، 
تست دقیق تری اســت؛ چرا که این نوع تست 
پروتئین هــای مختلــف را در نظر می گیرد و با 

استفاده از بزاق انجام می شود.
رییس  آزمایشگاه نانوزیستی سنگاپور، با اشاره 

به اقدامات این موسســه برای تولید کیت های 
تشــخیصی کرونــا افــزود: کیت هــای تکثیر 
مولکولی که ما جدیدا توسعه دادیم، دقیق تر از 
تست های آنتی ژن و آنتی بادی هستند و سریع تر 
و در مدت زمان ۱۰ دقیقه بیماری را تشخیص 
می دهند ولی هنوز تجاری سازی نشده اند و نیاز 
به طی مراحل تایید فنی مقامات بهداشتی برای 

این امر است.
وی با اشــاره به راه های دیگر تشخیصی گفت: 
تســت های ســرولوژیک با اســتفاده از نمونه 
خون انجام می شــوند، اما نکته مهم در این نوع 
تست ها این است که باید ویژگی های ویروس 
در نظر گرفته شــود تا از جواب های نادرست 

جلوگیری شود.

پروفسور یینگ تاکید کرد: ما در آزمایشگاه نانو 
زیستی ســنگاپور همچنین با روش »ایزوترمال 
 PRC امپلیفیکیشن« نوع دیگری از تست های
را توســعه دادیم که از لحاظ دقت و ســرعت 

باالتر است.
وی با بیان اینکه تشخیص بیماری کرونا موضوع 
مهمی اســت و هر کشوری باید بتواند راه های 
تشخیصی را توسعه دهد، یادآور شد: همچنین 
بــرای ما مهم اســت که مردم خــود بتوانند با 
روش PCR با قیمت مناسب و کیفیت خوب 

تست های کرونا را تشخیص دهند.
به گزارش ایســنا، هفتمین نشست استپ امروز 
با حضــور ســخنرانانی از ۲۱  کشــور جهان 
با رعایــت قوانین فاصله گــذاری اجتماعی به 

صورت مجازی برگزار می شــود. در این دوره 
از نشســت اســتپ، کارشناســان بیماری های 
عفونی و اساتید دانشگاه و متخصصان همراه با 
اساتیدی از کشورهای سنگاپور، آلمان، فرانسه، 
آمریکا، مالــزی، هند، ژاپن، پاکســتان، کانادا، 
چین، آذربایجان، بنگالدش، اردن، عمان، ایتالیا، 
اندونزی، ترکیه، عراق، کره جنوبی، قزاقستان و 
ایران تجربیات خود را در درمان این بیماری به 

اطالع یکدیگر می رسانند.
تاکنون مراکز مختلفی در جهان اســالم شامل 
دانشــگاه های ایران سه دوره، دانشگاه پوترای 
مالزی )دوره دوم(، دانشــگاه ســلطان قابوس 
عمان )دوره چهارم( و دانشگاه کراچی پاکستان 
)دوره پنجم( میزبان نشست های استپ بوده اند.

توسط برگزیده جایزه مصطفی)ص( صورت گرفت

تولید کیت هایی که در 10 دقیقه کرونا را تشخیص می دهند

 محققــان یکی از شــرکت های 
دانش بنیــان بــا اســتفاده از نانو الیاف 
روبالشی هایی را عرضه کردند که عالوه 
بر افزایش جذب عوامل حساســیت زا 
تنفس پذیــری کاالی خــواب را بهبود 

بخشیدند.
نیکــی عارفــی از محققان طــرح در 
گفت وگو با ایسنا، تولید کاور بالش ضد 
حساسیت را از محصوالت تولیدی این 

شرکت دانســت و گفت: ما با استفاده 
از فناوری نانو دو ویژگی مهم کاالهای 
خواب شــامل »راندمان بــه دام اندازی 
»تنفس پذیری«  و  زا«  عوامل حساسیت 

کاالی خواب را بهبود بخشیدیم.
وی با اشــاره به ویژگــی »راندمان به 
توضیح  عوامل حساسیت زا«  دام اندازی 
مواردی  عوامل حساسیت زا شامل  داد: 
چــون گرد و غبــار، باکتــری و قارچ 

اســت. کاالهــای خــواب موجود در 
بازار که ادعای ضد حساســیت دارند، 
در تســت هایی که از آنها گرفته شــد، 
متوجه شدیم که به هیچ عنوان راندمان 
به دام اندازی این عوامل را ندارند و ما 
با اســتفاده از فناوری نانو این امکان را 

فراهم کردیم.
عارفی تاکید کرد: در این طرح توانستیم 
بــا اســتفاده از نانو الیــاف راندمان به 

دام اندازی عوامل حساسیت زا را به بیش 
از ۸۰ درصد برسانیم. 

این محقق شرکت دانش بنیان، ویژگی 
 دوم کاور بالش را »تنفس پذیری کاالی 
خــواب« ذکر کرد و یادآور شــد: این 
ویژگی را به ویژه در هنگام خواب بهبود 

بخشیدیم. 
کاالهای خواب تجاری به دلیل ساختار 
پیچیده  و فشــرده ای که دارند، عبور و 

گذر هــوا را ندارنــد در نتیجه فرد در 
زمان اســتفاده از آنها، احساس راحتی 
نمی کند؛ ولی ما با اســتفاده از فناوری 
نانــو این دو ویژگی کاالی خواب را به 
صورت قابل توجهی بهبود بخشــیدیم 
و در نهایــت محصول راحتی را عرضه 

کردیم.
این محقق با بیان اینکه در این محصول 
از نانو الیاف استفاده شد، ادامه داد: یک 

الیه نانو الیاف میان دو الیه پارچه کاور 
بالش استفاده شد و تست شست وشوی 
انجام شــده نشــان داد که تــا ۱۰ بار 
شست وشو، افت راندمان به دام اندازی 
تنفس پذیری  عوامــل حساســیت زا و 
کاور بالش از بین نرفت و هدف داریم 
کــه تعداد تســت را افزایــش دهیم تا 
ببینیم این ویژگی تا چه تعداد ســیکل 

شست وشو حفظ می شود.

به دام اندازی ۸۰ درصد عوامل حساسیت زا در کاالهای خواب
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عرضه قلیان در زنجان 
ممنوع است

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: 
در صورت مشاهده عرضه قلیان در هر نقطه ای 
از شهر، مراکز عرضه تا ریشه کنی کامل کرونا 

تعطیل خواهند شد.
 دکتــر محمدرضــا صائینــی در گفت و گو 
بــا خبرنگار ایرنــا، افزود: مصــرف قلیان در 
قلیان سراها موجب انتقال بیشتر بیماری کرونا در 
جامعه می شود که در صورت مشاهده با عرضه 
کنندگان آن در هر جایی از شــهر، به صورت 

جدی برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: بازگشــایی مهدهای کودک  و 
فعالیت مراکز عرضه قلیان و اماکن ورزشی پر 

برخورد تا اطالع ثانوی ممنوع است.
این مســؤول ادامه داد: در بــاره دیگر مراکز و 
اماکنی که امکان بازگشــایی دارند، افراد  باید 
با ثبت نام در ســامانه salamat.gov.ir، به 
پروتکل های موجود متعهد باشند و آنها را اجرا 

کنند.
وی  با اشــاره به بازگشــایی اغلب مراکز اعم 
از صنوف و دیگر مراکز و اماکن اعالم شــده 
در این اســتان نیز اظهار داشت: باید با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی شــرایطی مهیا کنیم تا 
کرونا، دوباره در جامعه روند افزایشی پیدا نکند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه 
داد: در بحث فاصله گذاری اجتماعی، موضوع 
حفاظت فردی، رعایت فاصله ۲ متری و نکات 
بهداشتی اهمیت زیادی دارد و همچنان این مهم 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه آمار بستری بیماران 
در سطح اســتان روند افزایشی ندارد اما موارد 
سرپایی همچنان وجود دارد، که در این ارتباط  
مردم اســتان باید اقدامات پیشگیرانه و نکات 
بهداشتی در باره بیماری کرونا را همچنان جدی 

بگیرند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان خاطر 
نشان کرد: بازگشایی مساجد نیز به تصمیم گیری 
ستاد ملی کرونای کشور بستگی دارد و همچنین 
هیچ آیین عروســی و عزاداری هم در تاالرها، 

برگزار نخواهد شد.
رییس مرکز اطالع رســانی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه گفت: 
تاکنــون ۱۴۳ هزار و ۸۴۹ نفر به طور قطعی به 
ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ۶۳ نفر در 
۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در 

کشور به ۷ هزار و ۶۲۷ نفر رسید.

مدیر آموزش و پرورش ابهر خبر داد
استفاده از ظرفیت سالن های 

ورزشی برای برگزاری 
امتحانات

مدیــر   
آموزش و پرورش 
ابهر گفت: استفاده 
ســالن های  از 
تجهیز  و  ورزشی 
آن ها بــه امکانات 
مــورد نیاز جهت 
برگزاری امتحانات 
رعایت  منظور  به 
فاصله اجتماعی در صورت نیاز در حوزه های 

پرتراکم در دستور کار خواهد بود.
عباس عزیزخانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به لــزوم فراهم کردن فضای مناســب جهت 
برگــزاری امتحانات و رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، افزود: اکیپ های بهداشتی با همکاری 
مجموعه شــهرداری ابهر جهــت ضدعفونی 
حوزه های امتحانی به صــورت دوره ای اقدام 

خواهند کرد.
وی نظارت بر حوزه های امتحانی در راســتای 
برگزاری مطلوب امتحانــات را از موارد ویژه 
عنوان کرد و ادامــه داد: از ظرفیت های مربیان 
بهداشــت جهت همکاری و نظارت به منظور 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در حوزه های 

امتحانی استفاده خواهد شد.
این مسوول یادآور شــد: استفاده از سالن های 
ورزشــی و تجهیز آن ها به امکانات مورد نیاز 
جهت برگزاری امتحانات بــه منظور رعایت 
فاصله اجتماعی در صورت نیاز در حوزه های 

پرتراکم در دستور کار خواهد بود.
مدیــر آموزش و پــرورش ابهر بــا تاکید بر 
آماده ســازی شــرایط جهت برگزاری سالم و 
دقیق امتحانــات نهایی پایه نهــم و دوازدهم 
با توجه به شــیوع ویــروس کرونا و اهمیت 
سالمت دانش آموزان و عوامل اجرایی، تصریح 
کرد: دانش آموزان هنگام حضور در حوزه های 
امتحانی باید از ماســک و دستکش به منظور 

رعایت پروتکل های بهداشتی استفاده کنند.
وی، گریزی به برگزاری امتحانات سوادآموزی 
زد و بــا بیان این که بیشــترین تراکم جمعیتی 
در حوزه ســوادآموزی مربوط به دوره تحکیم 
است، خاطرنشان کرد: به منظور رعایت موارد 
بهداشتی و فاصله اجتماعی دو حوزه امتحانی 
به ۱۳ حوزه امتحانی مشخص شده اضافه شده 

است.

 خبـــر

 استاندار زنجان گفت: باز شدن برخی از 
اماکن به معنای پایان کرونا نیست.

فتح الــه حقیقــی در اولیــن نشســت کارگروه 
اجتماعی، فرهنگی، ســالمت، زنــان و خانواده 
اســتان با بیان این که در شرایط امروز که جامعه 
ما درگیر موضوع کرونا اســت، حوزه اجتماعی 
از حوزه های مهم است، اظهار کرد: سازمان هایی 
که در حوزه اجتماعی کار می کنند باید نســبت 
به مقابله و مبــارزه با کرونا برنامــه عملیاتی و 

کارشناسی شده ارائه دهند.
وی بــا بیان این که تاکنون بــرای درمان بیماری 
کرونا دارو و واکســنی یافت نشده است، گفت: 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و حساس بودن 
مردم به این موضوع، از راهکارهای اصلی مقابله 

با این بیماری است.
این مســوول با تاکید بر این که مردم باید کماکان 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، زیرا کرونا 
با کســی شوخی ندارد، ادامه داد: باز شدن برخی 
از اماکن به معنای تمام شدن بیماری کرونا نیست.
نماینــده عالی دولت در اســتان زنجــان با بیان 
این که ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
اعتباری برای موضوع پایش ســرمایه اجتماعی 
با بهره گیری از نظرات مختلف اختصاص دهد، 
بیان کرد: کمیته اجتماعی در استان برای بررسی 
مسائل و مشکالت اجتماعی نیز باید تشکیل شود 
و برنامه هایی که در آن تدوین می شــود، حالت 

کاربردی داشته باشد.
وی با بیان اینکه تاب آوری سرمایه اجتماعی نیز 

بایــد در زنجان باال برود، افزود: باید برنامه ریزی 
به گونه ای صورت گیرد تا تاب آوری و آســتانه 
تحمل مردم مورد بررســی قرار گرفته و تقویت 
شــود؛ چراکه در این وضعیت روزهای کرونایی 

مردم باید آرامش الزم را داشته باشند.
اســتاندار زنجان، بر حمایت از رسانه گروهی و 
تعامل با رسانه های استان تاکید کرد و یادآور شد: 
فعالیت برخی دستگاه های اجرایی به دلیل نداشتن 
ارتباط مناسب آن ها با رسانه ها مغفول مانده است.
حقیقی ادامــه داد: باید حمایت از رســانه ها با 
رویکرد امیدآفرینی در جامعه باشد؛ چراکه اعتقاد 

داریم بدون رسانه  نمی شود کاری انجام داد.
وی با اشــاره به همدلی و مشــارکت مثال زدنی 
زنجانی هــا در روزهای کرونایی که به اشــکال 

مختلف شــاهد آن بودیــم، افــزود: همدلی و 
مشارکت مردم در امور خیر یک سرمایه اجتماعی 
بســیار خوب برای زنجان محسوب می شود که 
باید روز به روز تقویت شــده و نســبت به تهیه 

بانک اطالعاتی نیازمندان نیز اقدام شود.
این مســوول با بیــان این که تا زمانــی که این 
بیماری در جامعه وجود دارد، باید ســرمایه های 
اجتماعی در استان تقویت شــود، تصریح کرد: 
حوزه اجتماعی باید برای جلوگیری از آسیب های 

اجتماعی کرونا برنامه ریزی کند.
حقیقی بر ارتقای فرهنگ دیجیتال در استان تاکید 
کرد و ادامه داد: این فرهنگ برای پیشــگیری از 
کرونا بســیار خوب بود ولی باید بیشــتر از این 

فرهنگ دیجیتال در استان تقویت شود.

وی خواســتار اهتمــام ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی در آموزش مدیران جوان برای تصدی 
پســت های مدیریتی در آینده شد و خاطرنشان 
کــرد: این امر گامی رو به جلو در تربیت مدیران 

جوان و آینده دار برای استان خواهد بود.

استاندار زنجان:

باز شدن برخی از اماکن به معنای پایان کرونا نیست

 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان گفت: میانگین اجرای طرح هادی 

در روستاهای استان، باالتر از نرم کشوری است.
به گــزارش روابط عمومی بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی اســتان زنجان، رضا خواجه ای در دیدار 
بــا فرماندار زنجان با بیــان اینکه از مجموع ۷۱۰ 
روســتای باالی ۲۰ خانوار استان، طرح هادی در 
۴۰۰ روستا اجرا شده است، افزود: میانگین اجرای 
طرح هادی روستایی در استان زنجان ۵۶.۳ درصد 
و در سطح کشــور ۴۶.۲ درصد است که در این 
زمینه استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار 

دارد.
وی تصریح کرد: اجرای طرح هادی نقش زیربنایی 
و بنیادی در توسعه همه جانبه مناطق روستایی دارد 
و می توان گفت که از جملــه طرح های عمرانی 
اســت که جزو مهم ترین ابزار کنترل و مدیریت 

تحوالت کالبدی در سکونت گاه های روستایی نیز 
به شمار می آید.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
تاکید کرد: باید با انجام برنامه ریزی های مناسب در 
جهت  توسعه روستاها، فضای زندگی شایسته ای 
برای ســاکنان روستاها فراهم کرد تا از این طریق 
روستاییان نیز فرصت زندگی و رشد و توسعه را 

داشته باشند.
خواجه ای بــه وضعیت مقاوم ســازی واحدهای 
مســکونی در سطح استان اشــاره کرد و گفت: با 
توجه به مطالعات انجام شده، ۱۵۳ روستا در استان 
زنجان روی گسل بوده و بیش از ۱۸ هزار و ۷۳۴ 
واحد مسکونی نیز در این روستاها بر روی گسل 
قــرار دارند که از این تعــداد تقریبا ۵۲۵۹ واحد 
مسکونی که ۲۸ درصد واحدها را شامل می شود، 

مقاوم سازی شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان زنجان جزو 
مناطق حادثه خیز به شــمار می آید، باید اقدامات 
اساسی در راستای مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
قبــل از بروز بحران و حــوادث صورت پذیرد و 

آمادگی الزم در این راستا وجود داشته باشد.
این مسوول در ادامه خواستار گسترش تعامل بین 
دو مجموعه برای حل مشکالت موجود به ویژه در 

مناطق کم برخوردار شد.
فرماندار زنجــان نیز در ادامه ایــن دیدار ضمن 
قدردانی از خدمات ارزشمند این نهاد انقالبی در 
سطح روستاها، فعالیت های بنیاد مسکن استان را 
در باره حل مشکالت روســتاها بسیار ارزشمند 
دانســت و گفت: نقش بنیاد مســکن اســتان در 
توســعه و آبادانی روستاها و نیز اجرای طرح های 
توســعه ای در راستای توانمندســازی روستاییان 
کامال مشــهود است. رضا عسگری ادامه داد: نگاه 

متعهدانه، بســیجی و انقالبی که در مجموعه بنیاد 
مسکن شکل گرفته، موجب شده این نهاد همواره 
در زمینه محرومیت زدایی در ســطح روســتاها و 
بازســازی مناطق محروم نقش مهمــی ایفا کرده 
و همواره حضور مســتمری در این عرصه داشته 

باشد.
وی با بیان اینکه باید برنامه ریزی مناسبی در باره 
روســتاهایی که در معرض سیالب واقع شده اند، 
صورت گیرد، گفت: یکی از اقدامات مناسب بنیاد 
مسکن، بحث آماده سازی محل جابه جایی روستای 

مرصع بود.
فرماندار شهرســتان زنجان خاطر نشــان کرد: با 
همکاری فرمانداری و این نهاد انقالبی، همه تالش 
خود را مبنی بر حل مشکالت روستاها به ویژه در 
باره مقاوم سازی واحدهای مسکونی و جابه جایی 

روستاهای در معرض آسیب خواهیم کرد.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان عنوان کرد: 

اجرای طرح هادی در زنجان باالتر از میانگین کشوری

 مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب اســتان زنجان گفت: برای آبرســانی به 
روســتای جابه جا شده پالتلو زنجان به سه میلیارد 

و ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است.
مصطفی اکرمی در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
افزود: هم اکنون عملیات آبرسانی روستای پالتلو 
زنجان به دلیل نبود اعتبار، متوقف شــده است که 
در صورت تخصیص ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در 
نظر گرفته برای امسال )سال ۹۹( از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان، ادامه عملیات، آغاز 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه روســتای جابه جا شــده پالتلو 
هنوز از هیچ زیرســاختی ازجمله آب، برق و گاز 
برخوردار نیست اظهار داشت: عملیات مربوط به 
حفر چاه و خط انتقال آب به پایان رسیده اما بخشی 
از عملیات از جمله شبکه توزیع و مخزن، اتاقک 
سرچاه و محوطه سازی آن به علت کمبود اعتبار به 

مرحله اجرا در نیامده است.
اکرمی تصریح کرد: هم اکنون این طرح از پیشرفت 
فیزیکــی ۴۳ درصــدی برخوردار اســت که در 
صــورت پرداخت ۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، فقط 

می توان حدود ۵۰۰ متر کار عملیاتی انجام داد.
مدیــر روابــط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: آبرســانی به روستای پالتلو 
جابه جا شــده از طرح های اولویــت دار برای این 
شــرکت محسوب نمی شود و در اصل اولویت با 

روستاهایی است که اهالی در آن سکونت دارند.
اکرمی تصریح کرد: تا به امــروز هیچ خانواده ای 
در روســتای جابه جا شده پالتلو، سکونت ندارند 
و اهالی ســاکن در محل قبلی نیز از آب شــرب 
بهداشتی برخوردار هستند و هیچ مشکلی از لحاظ 

آب آشامیدنی سالم ندارند.   

آبان ماه ســال ۹۷،  مدیرعامل وقت شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان زنجان گفته بود: عملیات 
لوله گذاری و خط انتقال آب آشــامیدنی ســالم 
و بهداشتی به این روســتا، دردست اجرا است و 
در صــورت تامین اعتبار الزم و به موقع، عملیات 
اجرایی آبرســانی به روستای جابه جا شده پالتلو، 
طبق برنامه زمانبندی شده به پایان خواهد رسید.  

محمدرضا کابلی، اعتبار اولیه برای اجرای این طرح 
آبرســانی را ۸۳۰ میلیون ریال اعالم و اضافه کرده 

بود: برای سال ۹۷ مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
ریال به صورت اوراق، تخصیص یافته و پیمانکار 

نیز مشغول به کار شده است.
آبان ســال ۹۶ نیز، معاون مهندسی توسعه شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان زنجان، اعتبار الزم 
برای آبرسانی به روســتای جابه جا شده پالتلو را 

هشت میلیارد ریال اعتبار اعالم کرده بود.
رحیم نصیــری مقدم گفته بود: آبرســانی به این 
روستا، مستلزم ایجاد خط انتقال به طول سه هزار 

و ۲۰۰ متر و ایســتگاه پمپاژ ســرچاهی و تجهیز 
آن، انشــعاب برق، تامین مخزن ۱۰۰ مترمکعبی با 
تجهیزات مورد نیاز و شبکه توزیع به وسعت چهار 

کیلومتر است.  
یکی از اهالی این روســتا نیز گفت: قبل از اجرای 
طرح جابه جایی روســتای پالتلــو، ۸۰ خانوار با 
جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ نفر در این روستا که در بخش 
قره پشتلو و حدود ۱۵ کیلومتری غرب شهر زنجان 
واقع اســت از طریق دامداری و کشاورزی گذران 

زندگی می کردند.
بیات، با بیان اینکه اهالی روســتا بی صبرانه منتظر 
اتمام عملیات طرح آبرســانی هستند تا به محل 
جدید انتقال یابند، افزود: بخشــدار ارمغانخانه نیز 
برای امسال )سال ۹۹( مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته و حال نیاز به تعیین پیمانکار جدید 
است تا بالفاصله پس از تزریق اعتبار تخصیصی، 

عملیات اجرایی آن آغاز شود.    
تعدادی از اهالی این روســتا نیز افزودند: پس از 
زلزله ســال ۶۹ طارم و پیش بینی احتمالی رانش 
زمین در روســتای پالتلو زنجان و واقع شدن این 
روســتا در مســیل، موضوع جابه جایی روستا در 
اواخر دهه هفتاد مطرح و پس از بازدید کارشناسان 
و مطالعات صورت گرفته، مکان یابی انجام و سال 
۸۱ بــه تصویب کارگروه معماری و شهرســازی 
اســتان زنجان رسید و اهالی نیز برای سکونت در 

محل جدید ترغیب شدند.  
با تصویب طرح جابه جایی، طرح تفکیکی روستا 
درقالب ســه فاز تهیه و برای اجرای فاز نخست 
که شــامل ۱۳۴ قطعه بود زمین مورد نیاز از سوی 
روستاییان در اختیار بنیاد مسکن شهرستان زنجان 
قرار گرفت و این قطعات به منظور ساخت و ساز 

به اهالی پالتلو واگذار شد.  
حدود ۷۰ نفر از اهالی روســتا با تحویل قطعات 
تفکیک شده با دریافت تسهیالت ساخت مسکن 
و همچنیــن آورده نقدی به ســاخت بنا در مکان 
جدید اقدام کردند و شــماری از روستائیان مدتی 
در آن اســکان یافتند اما پس از مدتی به دلیل نبود 
زیرساخت های الزم بویژه آب و برق و مواجهه با 
مشکالت و هدر رفت سرمایه اندک خود به ناچار 
کار کشاورزی و دامداری را رها و به دیگر روستاها 
و شهر زنجان مهاجرت و با حاشیه نشینی از تولید 
کننده به سمت مصرف کنندگی سوق پیدا کردند.  

 مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اســتان زنجان گفت: فعالیت های ادبی 
کانــون جزء فعالیت های فرایند محوری اســت 
که طی آن اعضــای ادبی با گذراندن کارگاه های 
مستمر، وارد مجموعه ی منسجم انجمن های ادبی 

می شوند .
به گــزارش زنگان امروز، علیرضا نوری در جمع 
خبرنگاران با اشاره به فعالیت های متنوع پرورشی 
و ســاختارمند کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان استان در حوزه های مختلف ، به فعالیت 
های ادبی کانون استان اشاره کرد و گفت : فعالیت 
های ادبی کانون جزو فعالیت های فرایند محور و 
مستمری است که طی آن اعضای ادبی با گذراندن 
کارگاه های مســتمر، وارد مجموعه ی منســجم 

انجمن های ادبی می شوند .
وی به نقش انجمن ادبی کانون استان که آخرین 
مرحله از فرایند تجربه ادبیــات در میان اعضای 
برگزیدۀ مرکز آفرینش های ادبی کانون است اشاره 
کــرد و گفت : با ورود بــه این مرحله اعضا پس 
از گذرانــدن دوره های کارگاه نوشــتن خالق و 
کارگاه های ادبی شعر و داستان واجد شرایط ورود 
به انجمن ادبی می شوند. در این مرحله اعضایی که 
توانایی تولید اثر دارند، به شکل تخصصی با انواع 
ادبی شعر و داستان آشنا می گردند . به بیان دیگر 
انجمن ادبی پل ارتباطی ســالم و محکمی است 
برای پیوند اعضای خالق ادبــی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان با جامعه ادبی کشــور 

است .

نوری با اشــاره بــه روند برگزاری کالســهای 
تخصصی انجمن ادبی کانون افزود : قرائت ، نقد و 
بررسی آثار با حضور کارشناس مهمان ، نویسنده و 
شاعر و برگزاری نشست های تخصصی نقد کتاب 
از فعالیت های انجمن ادبی کانون استان است که 
طی آن اعضا با ادب نقد آشنا شده و با چهره های 

مطرح استانی و کشوری به گفتگو می پردازند .
علیرضا نوری در ادامه به سابقه تشکیل و فعالیت 
انجمن ادبی سپیدار کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان زنجان گریزی زد و گفت : این انجمن 
از ســال ۱۳۹۵ فعالیت رســمی و جدی خود را 
با پوشــش ۴۵ نفر از اعضای به قالب رسیده ی 
کارگاه های تخصصی شــعر و داستان آغاز کرد 
و در ســالهای اخیر توانست با برگزاری نشست 

های ماهیانه در حوزه ی شعر و داستان و دعوت 
از نویسندگان و شــاعران مطرح کشوری چهره 
های شــاخص نوجوان و جوان خود را به مجامع 

فرهنگی و ادبی استان معرفی کند .
این مقام مســوول در ادامه از درخشــش ۱۴ نفر 
از اعضای فعال انجمن در جشــنواره های ملی ، 
اســتانی و کشــوری خبر داد و گفت : شکفتن و 
موفقیت اعضای ادبی از توفیقات و موفقیت های 
کسب شده ی این مجموعه می باشد که به همت 
مربی و کارشناس انجمن ادبی به بارنشسته است .
تجهیز کتابخانــه ی تخصصی انجمن ، تدوین و 
گردآوری آثار اعضــا در قالب مجموعه کتاب ” 
سپیدار” و توانمند سازی اعضا در حوزه ی ادبیات 
کودک و نوجوان از دیگر برنامه ها و اهداف اجرا 

شــده و در حال اجراست که منجر به تولید آثار 
کیفی متعددی از سوی اعضا شده است .

معرفی چند مجموعه ی تالیف شــده توسط 
اعضای انجمن ادبی سپیدار کانون استان:

مجموعه داستان دالیت ) زهرا محمدی( انتشارات 
شانی

مجموعه داستان گودال) الهام خوشی( انتشارات 
شانی

در انحنای هور/ مجموعه خاطرات شهدای دفاع 
مقدس ) لیال دوستی فرد (

تور جان /مجموعه خاطرات رزمندگان و شهدای 
دفاع مقدس ) معصومه دین محمدی(

مجموعــه ی جنگ به روایت لبخند/ برگزیده ی 
کتاب ملی سال ۹۸) سیده الهه موسوی(

معرفی چند مجموعه ی تالیف شده توسط اعضای انجمن ادبی سپیدار

آبرسانی روستای پالتلو زنجان نیازمند ۳۱۰ میلیون تومان اعتبار است
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چهارسو

 »شوربختانه در جامعه ما خشونت علیه زنان 
و مردان رخ می دهد، با اعالم این خشونت ها نه تنها 
به زنان و یا مردان کمک نمی شــود، بلکه به موارد 
خشونت علیه آن ها نیز دامن زده می شود بنابراین به 
جوانان که قشر بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند 
بایــد محبت و ایثار را آمــوزش داد و به آنان یاد 
داد که با محبت چه کارهایی می شــود انجام داد و 
اینکه عشق چه اثراتی در زندگی دارد که اگر بتوانیم 
زندگی با عشق و محبت را به فرزندانمان یاد دهیم 

خود به خود خشونت در جامعه کم می شود.«
به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر مطالعات فرهنگی 
جهاد دانشگاهی، شــیوا مقدم - دکتری مدیریت 
فرهنگــی و عضو هیئت مؤســس انجمن علمی 
مدیریت فرهنگی- در یادداشتی در مورد سرکوب 

احساسات و خشم آورده است:
»فرهنگ ایرانی همیشــه همه را به سمت محبت 
رهنمون می دهد پیامبر اعظم فرستاده ای است برای 
دعوت به مهربانی در واقع هم فرهنگ و هم دین 
ما دعوت کننده به محبت و مهربانی هستند که تنها 

راه مقابله با خشونت است.
خشــم یکی از احساســات طبیعی همه انسان ها 
است که هرکســی آن را حتی یک بار در زندگی 
شــخصی اش تجربه کرده است. خشم در اثر عدم 
رسیدن به خواسته هایمان ایجاد می شود درواقع این 
موانع رســیدن به خواسته ها سبب بروز احساسی 
در انسان می شــود که آن را خشم گویند که نوع 
بروز آن در افراد متفاوت اســت. خشم در جوامع 
مختلف نیز متفاوت و با دیدگاه های گوناگونی به 

آن پرداخت می شود.
درواقــع می توان گفت، خشــونت ها بر پایه نوع 
فرهنگ هــا در جوامع تعریف می شــوند. جامعه 
شناسان معتقدند خشم یکی از امیال و احساسات 
انسانی است و دالیل فرهنگی، اجتماعی و جسمانی 
دارد. خشمی که منشأ جسمانی دارد و سبب بروز 
خشونت می شــود باید درمان شود و خشمی که 

منشــأ فرهنگی و اجتماعی دارد 
قابل کنترل است. عواقب خشم به 
انسان ها  در  مختلفی  صورت های 
ایجــاد می شــود در برخی ها به 
صورت آنی یا همان جســمانی و 
روحی و در برخــی دیگر موارد 
خشــم به صورت پنهانــی ایجاد 
می شود و زمان زیادی الزم دارد تا 

بر انسان ظاهر شود.

همه مســائل فرهنگی بــه آرامی 
صورت می گیرد همچنین فرهنگ 
ســازی غلط که بــه آرامی ایجاد 
می شود و ســبب بروز خشم در 
افراد می شود. سرکوب احساسات 
و امیال یکی از راه هایی اســت که 
سبب بروز خشم می شوند. به طور 
مثال کودکان خواســته های دارند 
که اگر منطقی باشند والدین نباید 
با آن هــا مخالفت کننــد زیرا که 
کنتــرل بیش از حد کــودکان نیز 
سبب خشونت می شود. هر یک از 

اعضاء در خانواده جایگاهی دارند اگر زن و مرد در 
جایگاه اصلی خود قرار نگیرند سبب بروز خشم 
می شوند، حال برای بهبود اوضاع باید برسی کرد 
که منشأ بروز خشونت کدام یک از اعضاء هستند.

هر یک از اعضای خانواده می خواهد قدرت خود 
را در خانواده تثبیت کنند که اگر با آن ها مخالفت 
شود و این خواسته آنان سرکوب شود زمینه خشم 
در افراد ایجاد می شود. گاهی مرد در جایگاه اصلی 
خود در خانواده قرار نمی گیرد و همین امر سبب 
بروز خشونت می شود، این امر بر عهده بانوان است 
که بتوانند مردان را در جایگاه اصلی خود بنشانند 
تا خشونت آن ها را کنترل کنند این امر در کودکان 
نیز صادق است و کنترل بیش از حد آنان نیز سبب 

بروز خشونت می شود. رســانه های اجتماعی در 
مسائل خشــونت آمیز غرق شده اند و خشونت در 

اکثر فیلم ها و بازی های یارانه ای موج می زند.
کودکان از شــخصیت های فیلم ها و بازی ها الگو 
می گیرند، بنابراین کودکانی که همه سرگرمی یشان 
با فیلم ها و بازی های یارانه ای است بیشتر از دیگران 
خشمگین می شوند. کالم همیشه اثرگذار است و 
حتی گاهی تأثیر کالم منفی بیشــتر از کالم مثبت 
است، گاهی برای پیشگیری از خشونت مجبور به 
ارئه آمار از خشونت در جامعه می شویم و یا حتی 
گاهی برای اثبات اینکه خشونت فقط در جامعه ما 
نیست از جوامع مختلف نیز آمار ارائه می دهیم که 
این ارقام و آمار باالی خشــونت، سبب می شود تا 

خشونت را در جامعه امری عادی تلقی کند هرچند 
اینکه قصد گوینده پیشگیری از خشونت است اما 
نمی داند که انتشار این آمارها بار منفی دارد و زمانی 
که جوانان درصد باالیی از خشــونت را می بینند 

ترغیب بر تکرار می شوند.
عبارت هایی که در طول روز اســتفاده می کنیم بار 
منفی باالیی دارنــد، به طور مثال جمله » مثل دریا 
باش، هر کــس از حدش گذشــت غرقش کن« 
کــه امروز با هشــتک های موفقیــت و خالقیت 
در فضای مجازی ترویج می شــود، جمله بســیار 
خطرناکی است که ناخودآگاه بر روی ذهن جوان 
اثــر می گذارد. فرهنگ ما هیچ گاه به گونه ای نبوده 
که مروج خشــونت باشــد. اگر در اشعار بزرگان 

دقت کنیــد درمی یابیــد که اکثر 
ابیات ســروده شــده در رابطه با 
تعامل و آســایش است و در این 
شعرها همیشــه به محبت دعوت 
شده اســت. مثبت اندیشی، یکی 
از راهکارهای اساسی پیشگیری از 
خشونت است بنابراین برای حل 
کردن یک آسیب اجتماعی نیز به 
جای اســتفاده از کالم، تصاویر و 
فیلم های که نشــان دهنده آسیب 
اجتماعی است از کالم، تصاویر و 
فیلم های استفاده کنیم که در جهت 

خالف آسیب اجتماعی هستند.
اگر قرار است برای جلوگیری از 
خشونت فیلمی ســاخته شود که 
در آن به اثرات خشونت در آینده 
کودک بپردازد بهتر اســت فیلمی 
با این رویکرد کــه اگر بچه ها در 
کودکی با عشق و امید زندگی کنند 
در بزرگسالی در چه وضعیتی قرار 
خواهند گرفت، بســازیم. فیلم  و 
تصویر سازی در رابطه با پیامدهای 
خشونت شــاید در عده ای ســبب جلوگیری از 
خشونت شود اما در عده ای به خصوص کودکان 
و جوانان سبب آموزش خشــونت می شود پس 
کارشناسان و رسانه ها برای کاهش خشونت باید 
عشق و امید را در زندگی ها افزایش دهند درواقع 
باید بــرای جلوگیری از خشــونت محبت را در 

خانواده افزایش دهیم.
شوربختانه در جامعه ما خشونت علیه زنان و مردان 
رخ می دهد، با اعالم این خشونت ها نه تنها به زنان 
و یا مردان کمک نمی شود بلکه به موارد خشونت 
علیه آن ها نیز دامن زده می شود بنابراین به جوانان 
که قشــر بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند باید 
محبت و ایثار را آموزش داد و به آنان یاد داد که با 

محبت چه کارهایی می شود انجام داد و اینکه عشق 
چه اثراتی در زندگی دارد که اگر بتوانیم زندگی با 
عشق و محبت را به فرزندانمان یاد دهیم خود به 

خود خشونت در جامعه کم می شود.
مهمترین و موثرترین رسانه صدا و سیما است که 
فیلم های مختلفی در طول شبانه روز پخش می کند 
و مخاطب آن، مخاطب عام اســت. شــوربختانه 
هر کــدام از ایــن فیلم ها نیز گوشــه ای از غم و 
ناراحتی های جامعه را نشــان می دهند و ازآنجایی 
که فیلم و تصویر نیز اثرگذاری باالیی دارد بنابراین 
مردم یادگرفته اند هرگاه کنار هم می نشینند از غم و 
غصه هایشان برای هم بگویند. مشکالت اقتصادی 
که عامل خشونت اســت در جامعه ما بسیار زیاد 
است، کودکان در خانه حواسشان به صحبت های 
بزرگ ترها اســت و زمانی کــه والدین مرتب از 
مشکالت سخن می گویند شنیدن این صحبت ها 
احتمال دارد که کودک به بسیاری از خواسته هایش 
نرسد و همین امر سبب خشونت پنهان در کودک 

می شود.
اگر مادر در خانواده با همسرش از بی مهری فامیل 
ســخن می گوید اثر منفی ایــن جمالت بر روی 
کودک بــروز پیدا می کند زیرا کــه کودک نیاز به 
پشتوانه هایی از قبیل عمه، عمو، خاله و دایی دارد و 
حذف هر کدام از این پشتوانه ها اثر منفی در زندگی 
کــودک دارد بنابراین مادر در خانه باید به گونه ای 
صحبت کند که کودک تصــور کند همه اعضای 
فامیل و خانواده نســبت بــه آن ها محبت دارند و 
همین حس خشــونت را از بین می برد. استفاده از 
کلماتی که بار مثبت دارند راهکاری برای کاهش 
خشــونت در جامعه است. فرهنگ ایرانی همیشه 
همه را به ســمت محبت رهنمون می دهد پیامبر 
اعظم فرستاده ای اســت برای دعوت به مهربانی 
درواقــع هم فرهنگ و هم دیــن ما دعوت کننده 
به محبت و مهربانی هســتند که تنها راه مقابله با 

خشونت است. «

یک دانش آموخته مدیریت فرهنگی مطرح کرد:

سرکوب احساسات؛ سبب بروز خشم

 نوشــیدن آب گرم یا ولرم می تواند به 
بهبود سیستم عصبی بدن و گوارش کمک کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، نوشیدن آب یکی 
از مهم ترین و الزامی ترین عنصر های حیاتی برای 
بدن است. متخصصان توصیه می کنند که روزانه 
افراد باید مقدار زیادی آب بنوشند، البته نوشیدن 
مایعات دیگر مانند آب میوه یا میوه هایی از قبیل 
هندوانه، طالبی، خیار و ... به علت اینکه حاوی 

مقدار زیادی آب هستند، توصیه می شوند.
اما نوشــیدن آب ولرم هنگام ورزش یا فعالیت 
بدنــی یکی از مهم ترین کار ها برای ســوزاندن 
کالری بیشــتر و حفظ سالمت جسمانی است. 
در واقع نوشیدن آب باعث می شود تا از تجمع 
کالری هــای اضافی در بدن جلوگیری شــود و 

سوخت و ساز با روش درست اتفاق بیفتد.
ترکیب آب ولرم همراه با چند قطره لیمو ترش 
قبل از انجام فعالیت هــای بدنی باعث تقویت 
سیستم ایمنی خواهد شد و سوخت و ساز بدن 
را بــه صورت مرتب و بــا روش صحیح انجام 

می دهد.
نوشیدن کم آب برای تمامی افراد باعث اختالل 
در فرایند های روانی و جسمانی خواهد شد. در 
صورتی که ورزشــکاران از آب کمتری استفاده 
کنند بدن آنها خشــک می شود و ادامه دادن این 
روند باعث می شــود تا فعالیت های ورزشــی 
آنها روز به روز کاهش یابد و باعث آســیب به 

سلول های بدنی شود.
متخصصان طب ورزشــی مدعی هســتند که 
کمبــود آب در بــدن هنگام فعالیت ورزشــی 
باعث خســتگی، گرفتگی عضالت، اســترس 
و گرمازدگی می شــود و ایــن در افت عملکرد 

ورزشی، افراد موثر خواهد بود.
از دست دادن ۳ لیتر آب بدن با هر یک ساعت 

فعالیت بدنی
یک فرد بزرگســال روزانه حدود ۲ لیتر آب از 
دســت خواهد داد و یک فرد ورزشکار هنگام 
انجام یک ساعت فعالیت بدنی به صورت روزانه 
۳ لیتر آب از دســت خواهد داد که در صورت 
عدم جایگزینی باعث بروز بیماری های گوناگون، 
خستگی، ضعف سیســتم ایمنی بدن و کم آبی 

می شود.
روزانه چه میزان باید آب نوشید؟

متخصصان تغذیــه ورزش می گوینــد: میزان 
نوشیدن آب در روز به عوامل گوناگونی از قبیل 
درجه حرارت محیط، رژیم غذایی، نوع و میزان 
فعالیت بدنی، وزن بدن، سن و جنسیت بستگی 

خواهد داشــت. همواره باید بین آب مصرفی و 
آب دفع شده از بدن تعادل را حفظ کنیم.

طبــق تحقیقات علمی آب از دســت رفته بدن 
ناشی از تنفس، تعریق، ادرار و مدفوع در مجموع 
حدود ۲۷۵۰ ســی سی اســت که با نوشیدن، 
مصرف غذا و متابولیسم بدن ۲۷۵۰ سی سی آب 
باید جذب بدن افراد شود؛ بنابراین روزانه تقریبا 

۱۲ لیتر آب، برای بدن ضروری است.
نوشــیدن آب ولرم در هنگام ورزش یا فعالیت 
بدنی از گرفتگی عضــالت جلوگیری می کند؛ 
بنابراین ســعی کنید آب را بــا بهار نارنج، برگ 
نعناع، خیار یا میوه طعم دار کنید. اگر مدت زمان 
ورزش بیشتر از یک ســاعت بود، می توانید در 
کنار مایعات از خوراکی هایی مانند موز استفاده 

کنید.

 یــک نقاشــی ۶۰۰۰ متری بــه احترام 
قربانیان ویروس »کووید ـ ۱۹« و کادر پزشکی 
کــه با حضور در خط مقدم مبــارزه با ویروس 
کرونا جان خود را به خطر می اندازند در یکی از 

پارکینگ های شهر نیویورک خلق شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نت نیوز، این 
نقاشــی ۶۰۰۰ متری که توسط »جرج رودریگز 
گــرادا« هنرمند کوباییـ  آمریکایی خلق شــده 
است چهره یک پزشک که ماسک بر چهره دارد 
را در منطقه »کویینز« شــهر نیویورک به تصویر 

می کشد.

این اثر که »ما نور هســتیم« نام دارد با هدِف در 
مرکز توجه قرار دادن قربانیان نامرئی این بحران 

جهانی خلق شده است.
هنرمند این اثر همچنین سعی دارد این حقیقت 
را در مرکــز توجه قرار دهد کــه باالترین آمار 
جان باختــگان ویروس کرونا به سیاه پوســتان، 
التین ها و طبقه کارگر تعلــق دارد؛ چرا که این 
افراد اغلب شغل های ضروری را در اختیار دارند.
این اثر هنری در حقیقت چشمان دکتر »دلفونسو 
دکو« یکی از پزشــکانی که در جریان مبارزه با 
ویروس کرونا جان خود را از دســت داده است 

به تصویر می کشد.
»رودریگز« بیان کرد: »دکتر »دکو« یک پزشــک 
متخصص اطفال و در آستانه بازنشستگی بود و 
این حقیقت که از کار کردن در این حرفه دست 
نکشــید و به معالجه مردم ادامــه داد و خود را 
قربانی کرد مرا به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. 

این عملی قهرمانانه است.« 
»رودریگز گرادا« بیشتر برای خلق نقاشی هایی با 
ابعاد بزرگ شناخته می شود. از جمله آثار مشهور 
او به پرتره »باراک اوباما« ســال ۲۰۰۸ می توان 

اشاره کرد.

پژوهشگر صنایع خالق و مدرس دانشگاه با بیان 
اینکه اگر ایران بخواهد مانند دیگر کشــورهای 
موفــق دنیا در عرصه صنایع خالق به رشــد و 
توسعه قابل مالحظه ای برسد به قوانین حمایت 
از حقوق مولفان احتیاج دارد، نوشت: پیوستن به 
کنوانسیون های بین المللی و عضویت در سازمان 
جهانی مالکیت معنوی از جمله اقدامات موثری 
است که می تواند شیوه ها، طرح ها و نقشمایه های 
هنری و فرهنگی ایران را در برابر کپی شــدن و 

تکثیر غیرقانونی حفاظت کند.
یکــی از کلیــدواژه های مهم در قــرن ۲۱ که 
بسیاری از عرصه های دانش، فناوری و توسعه 
را متاثر ســاخته، مفهوم خالقیت است. امروزه 
دیگــر ارزش خالقیت تنها به ابداع و خلق آثار 
جدید محدود نمانده است. در عرصه اقتصاد و 
صنایع خــالق، ارزش اقتصادی کاالهایی که در 
این حوزه تولید و عرضه می شــوند، نه صرفا 
به واســطه ارزش مواد اولیه به کار رفته در آنها، 
بلکه برآمده از خالقیت به کار رفته در آنهاست. 
به عبارت دیگر خالقیت به عنوان مبنای ارزش 
اقتصادی این کاالها شناخته می شود. مقوله ای 
که موجب شده تا در دو دهه اخیر گردش های 
مالی عظیمی در تجــارت صنایع خالق در دنیا 
اتفاق بیافتد و با وجود تمام نوسانات اقتصادی 
دنیا، روند رشد این حوزه مستمر و پیوسته باشد.
طبق آخریــن گزارش آنکتاد )کنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان ملل متحد( بازار این حوزه از 
۲۰۸ میلیارد دالر در سال ۲۰۰۲ میالدی به رقم 
۵۰۹ میالرد دالر در ســال ۲۰۱۵ رسیده و این 
تجارت با نرخ رشد متوسط بیش از ۷ درصد در 
این بازه زمانی )۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ ( شرایط مطلوبی 
را محقق ساخته است. تا آنجا که صنایع خالق را 
به یکی عرصه های مهم دنیای امروز برای تحقق 
اهداف توســعه پایدار تبدیل کرده است. چراکه 
این صنایع در کنار ارزش افزوده اقتصادی و سبز 
بودن، قابلیت های زیادی را مهیا می ســازند تا 
زنجیره خالقیت و ابداع بشــری روند رشــد و 
حرکت پیوسته ای داشته باشد و شرایط پایداری 
برای اشتغال و رشد اقتصادی مناطق کمتر توسعه 

یافته دنیا مهیا شود.  
با این وجود، ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 
صنایــع خالق و آموزش و فراگیر کردن آنها در 
هر کشور، مستلزم مقدمات و الزامات گوناگونی 
اســت که برخی از آنها، واجــد اهمیت باالیی 
هســتند. یکی از این موارد مهم، وجود قوانین 
حمایت از مولفان و خالقان آثار است. مقوله ای 

مهم و تعیین کننده که به عنوان یکی از پشتوانه 
های اصلی توسعه و رشد صنایع خالق در دنیای 

امروز محسوب می شود.
قوانین حمایت از مولفان و صاحبان ایده های نو، 
یکی از اقدامات اساسی برای بسترسازی توسعه 
صنایع خالق و رشد بازار اقتصادی آنها به شمار 
مــی رود. وجود قوانین کپی رایت و پیوســتن 
به کنوانســیون های بین المللی و عضویت در 
ســازمان جهانی مالکیت معنوی )WIPO( از 
جمله اقدامات موثر کشورهای موفق در عرصه 
صنایع خالق اســت، که زمینه های الزم برای 
فعالیت هنرمنــدان و فعاالن مرتبط با آن را مهیا 
می سازد. به عبارت دیگر قوانین کپی رایت خود 
یکــی از مولفه های مهــم در طبقه بندی کردن 
صنایع خالق و فرهنگی محســوب شــده و به 
عنوان یک معیار مهم در توسعه آنها نقش دارد. بر 
پایه وجود این قوانین حمایتی و ضمانت اجرایی 
آنهاست که ما شاهد رشــد اقتصادی و توسعه 
بازار هنر و فعالیــت هنرمندان و فعاالن صنایع 
فرهنگی و خالق در کشورهای عضو کنوانسیون 
های بین المللی حقوق مالکیت معنوی هستیم.  

بنابراین قوانین کپی رایت یکی از الزامات ایجاد، 
تحقق و توســعه صنایع خالق در دنیای امروز 
است. شاید یکی از معظل های مهمی که فعاالن 
ایــن حوزه، هنرمندان و صاحبــان ایده های نو 
در ایران دارند، نبود این قوانین حمایتی اســت. 
چراکه در موارد زیادی مشاهده شده که حاصل 
کار یک هنرمند، یا ایده خالق یک پژوهشــگر 
و یــا ابداع یک کارآفرین براحتی کپی شــده و 
آن فرد صاحب ایــده از نتایج و بهره اقتصادی 
کار خود محروم می ماند. اتفاقی که شوربختانه 
درباره بســیاری از طرح های فــرش ایرانی و 

نقشمایه های اصیل هنر کشور ما افتاده و آنها را 
در معرض کپی شــدن قرار داده و خسران های 
غیرقابل جبرانی به عرصه هایی مانند هنر فرش 

ایران وارد ساخته است.
بدیهی اســت که اگر ما بخواهیــم مانند دیگر 
کشورهای موفق دنیا در عرصه صنایع خالق به 
رشد و توسعه قابل مالحظه ای برسیم و قابلیت 
هــای بالقوه و عظیم ایــران را در این حوزه ها 
به فعلیت برســانیم و گام هایی استوار در مسیر 
توســعه پایدار برداریم، بــه قوانین حمایت از 
حقوق مالفین و منصفین احتیاج داریم. پیوستن 
به کنوانســیون های بین المللی و عضویت در 
سازمان جهانی مالکیت معنوی از جمله اقدامات 
موثری اســت که می تواند شــیوه ها، طرح ها 
و نقشــمایه های هنری و فرهنگی ایران را در 
برابر کپی شدن و تکثیر غیرقانونی حفاظت کند. 
بدیهی است تا مادامی که ما حقوق مولفان دیگر 
کشــورها را رعایت نمی کنیم و آثار و تولیدات 
هنــری و فرهنگی آنها به راحتی در کشــور ما 
تکثیر می شــوند، نمی توانیم توقع داشته باشیم 
تا در دیگر کشــورها هم برای حقوق مولفان و 
هنرمندان و صاحبات فکر و ایده در کشــور ما 
حقی قائل شده یا حمایتی جدی صورت گیرد.  
متولیان حوزه فرهنگ و هنر ایران و نیز سازمان 
ثبت و اســناد کشــور و دیگر مراجع حقوقی 
می توانندنسبت به این مسئله با اهتمام و جدیت 
بیشــتری عمل کنند تا از رهگذر این هم افزایی 
های بین نهادی، زمینه های مســاعدی برای به 
فعلیــت درآمدن قابلیت هــای صنایع خالق و 
فرهنگــی در ایران مهیا گردد. گامی مهم که می 
تواند دورنمای توسعه صنایع خالق در ایران را 

روشن و امید بخش گرداند.

یادداشت میهماندانستنی
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