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استاندار زنجان خبر داد؛
حمل روغن خوراکی به زنجان توسط سپاه
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 آغاز ثبت نام وام یک میلیونی کرونا 
 متقاضیان درخواست خود را پیامک کنند

قره باغ؛ آذربایجانی ها 
پس از چند دهه 

به خانه های ویران 
بازمی گردند 

 جمهوری آذربایجان کنترل بخش بزرگی 
از ســرزمینی را که یک ربع قــرن پیش در قره باغ 
)آرتساخ( از دســت داده بود بواسطه جنگ و به 
دنبالش توافق آتش بس با ارمنستان دوباره به دست 
آورده است. شمار زیادی از شهروندان این کشور 
که پیش تر از این منطقه و از جنگ گریخته بودند 
به تدریج در پی بازگشت به خانه های خود هستند؛ 
البته اگر خانه ای هنوز در مناطق سوخته باقی مانده 

باشد.
به گزارش یورونیوز فارســی، بر پایه ارزیابی های 
صورت گرفتــه، در جریان جنگ هــای دهه ۹۰ 
میالدی در منطقــه قره باغ که در آن بخش هایی از 
خاک جمهــوری آذربایجان بــه تصرف جدایی 
طلبان ارمنی تبار درآمد و سرزمین های بزرگی نیز 
در مجاورت آن تحت کنترل ارمنستان قرار گرفت 
دست کم ۶۰۰ هزار آذربایجانی ساکن در این مناطق 

آواره شدند.
دو طرف مناقشــه قره بــاغ از آن زمان به بعد به 
دفعات با یکدیگر درگیر شدند که آخرین دور آن 
پاییز امســال پس از شش هفته جنگ و نبرد کم 
ســابقه در پی توافق آتش بس و توقف مخاصمه 
میان باکو و ایروان تحت میانجی گری روسیه به 

پایان رسید.
آذربایجان که تا پیش از توافق یاد شــده دست کم 
یک سوم مناطق اشغال شده در قره باغ را با فتوحات 
نظامی پس گرفته بود به موجب این توافق آتش بس 
بخش عمده ای از دیگر مناطق قره باغ کوهستانی را 

نیز دوباره به خاک خود بازگرداند.
نیروهــای ارتش جمهوری آذربایجان بر پایه مفاد 
توافقنامه صلح با ارمنستان در روزهای گذشته وارد 
بخش هایی از قره باغ کوهستانی شدند که ساکنان از 
پیش آنرا برای تحویل به آذربایجانی ها تخلیه کرده 

بودند.
بخــش عمده ای از این مناطق مانند شــهر آغدام 
که روز آدینه تحویل جمهوری آذربایجان شد به 

سرزمین های غیر قابل سکونت تبدیل شده است.
ساکنان بخش های واگذار شده قره باغ پیش از تخلیه 

منازل خود را می سوزانند
آسوشیتدپرس با انتشار گزارشی در این باره یاد آور 
شــده که آغدام، شهری که روزگاری ۵۰ هزار نفر 
در آن زندگی می کردند اکنون به ویرانه ای تبدیل 

شده است.
عادل شــریفوف یکی از ساکنان پیشین قره باغ که 
سال ۱۹۹۲ با شعله گرفتن نخسین جنگ در منطقه 
از مهلکه گریخته بــود و اینک در باکو، پایتخت 
آذربایجان زندگی می کند یکی از آذربایجانی هایی 

است که قصد دارد به سرزمین خود باز گردد.
او اما می داند که اگر به شــهر جبرئیل بازگردد با 
ویرانه ای شــبیه آنچه بر ســر آغدام آمده روبه رو 
خواهد شــد، اگر چه برغم این تصور مصمم به 

بازگشت است.
جبرئیل یکی از شــهرهای مهم و استراتژیک در 
منطقه قره باغ است که پیش از پایان یافتن نبردها 

به دست نیروهای ارتش آذربایجان فتح شده بود.
آسوشیتدپرس در گزارش خود می افزاید که یکی از 
پسر عموهای عادل شریفوف، اندک زمانی پس از 
تصرف جبرئیل به این شهر رفت و آنجا را ویرانه ای 
یافت؛ وی به عادل گفته بود که خانه بزرگ و باغی 
که زمانی که خانواده اش در آن زندگی می کردند به 

کلی از بین رفته است.
عادل شریفوف می گوید که خانواده اش در طول 
ســال ها گزارش های مربوط به شهر جبرئیل را از 
طریق اینترنت دنبال می کردند. آنها می دانســتند 
که تخریب وحشتناکی در شهر صورت گرفته اما 
می گوید که مادر وی تا قبل از مرگ همچنان امید 
به بازگشت داشت و به همین منظور حتی کلیدهای 

خانه را نیز نگه داشته بود.
اولویا جومایوای پنجاه ساله یکی دیگر از ساکنان 
پیشین منطقه قره باغ اســت که حاال می تواند در 
شرایط اندکی بهتر از دو شهر آغدام و جبرئیل اما 
نه چندان ایده آل به زادگاه خود شوشــا بازگردد؛ 
شهری که نیروهای ارتش آذربایجان در جریان پیش 

روی های پایانی خود فتح کردند.
او می گوید مسلم است که ارمنی هایی که در آنجا 
زندگــی می کردند همه چیز را بــا خود بردند اما 
گمان می کند آینه بزرگ وسط راهرو خانه اشان که 
دوران کودکی خود را در آن می دید،  همچنان دست 
نخورده باقی مانده باشد. اولویا جومایوا می گوید که 

شاید نوه هایش خودشان را در همان آینه ببینند.
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 تاخیر در آماده شدن محل جدید 
انبار پســماندهای کارخانه های شهرک 
صنعتــی روی زنجان و از طرفی پلمب 
شدن محل فعلی دفع پسماندها از سوی 
دادســتانی، بار دیگــر موضوع چالش 
برانگیــز فعالیت واحدهای مســتقر در 
شهرک روی و پسماند آنها را در کانون 

توجه ها قرار داد.
به گزارش ایرنا، زنجان با تولید ۸۰ درصد 
شمش روی کشــور، اولین و بزرگترین 
تولیدکننده شمش روی خاورمیانه بوده 
و شمش روی، عمده محصول صادراتی 

این استان است.
 روزانــه ۲ هزار تُن پســماند روی در 
شــهرک صنعتی تخصصی روی زنجان 
تولید می شــود و این پسماندها بیش از 
۱۵ سال بود که در محوطه این شهرک، 
انبار می شد. انتقال این مواد و دفع اصولی 
و بهداشتی آن از مدت ها پیش به عنوان 
مطالبه عمومی مردم زنجان مطرح بوده 
است چرا که انبار پســماند واحدهای 
تولیدی و صنعتی مســتقر در شــهرک 
صنعتــی تخصصی روی زنجــان )۱۵ 
کیلومتری جنوب شهر زنجان(، نگرانی 
ها و دغدغه های جدی به لحاظ آسیب  
و خطرات محیط زیســتی  و تاثیر آن بر 

سالمت مردم در پی داشته است.  
هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که برخی 
از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی 
روی زنجــان قصد دارند از هفته جاری 

فعالیت خــود را در واکنش به 
پلمب محل دفع پسماند فعلی 
در شهرک صنعتی و از طرفی 
آماده نشــدن محل جدید دفع 
پسماند، تعطیل کنند و دست به 

تعدیل نیرو بزنند.
گفتنی است پلمب محل فعلی 
دفع پســماند که در محوطه 
شهرکت صنعتی قرار دارد، به 
دستور دادســتان زنجان اتفاق 
افتــاده و دادســتان عمومی و 
انقــالب مرکز اســتان زنجان 
اعالم کرده است که این کار به 
خاطر منافع مردم و حمایت از 
محیط زیست انجام شده است.
کرمی  محسن  حجت االسالم 
در این باره به رســانه ها گفته 

اســت: کوتاهی صورت گرفته در عدم 
آماده ســازی محل جدید انبار، از طرف 
شرکت مجری طرح و به تبع آن شرکت ها 
و واحدهای سرب و روی است. حاال که  
دستگاه قضایی برای حل معضل چندین 
ساله مردم زنجان اقدام قاطع انجام داده، 
آن ها نخواســتند منفعت طلبی هایشان را 
کنار بگذارند و کوتاهی خود را به گردن 

دستگاه قضایی می اندازند.
دادســتان زنجان تصریح کرده است که 
دســتگاه قضا بزرگترین حامی تولید و 
همچنین حامی حقــوق مردم و محیط 
زیست است. فرنشــین محیط زیست 

اســتان زنجان بــا بیان اینکه مشــکل 
اصلی شــهرک صنعتی روی زنجان و 
پســماندهای آن به حدود ۲۰ سال قبل 
و موضوع جانمایی این شــهرک برمی 
گردد، می گوید: شوربختانه در شروع به 
کار این شــهرک که در نزدیکی شهر نیز 
واقع شده است، زیرساخت های مناسب 
برای دفع پســماندها ایجاد نشده و این 
موضوع، امروز مشکالت زیادی را ایجاد 

کرده است.
حسین آبساالن اظهار می کند: در چند ماه 
گذشته با هزینه هایی که خود واحدهای 
مستقر در شهرک روی پرداخت کرده اند، 

برای جلوگیری از گسترش آلودگی های 
انبارهای پســماند روی، عملیات دیوار 
کشی و مالچ پاشی در محوطه فعلی دفع 
پسماندها در شــهرک روی انجام شده 

است.
وی بــا بیان اینکه از نظــر قانونی ادامه 
انبار پســماندهای روی در محل فعلی 
امکان نــدارد، می گوید: از چند ســال 
گذشته مکان یابی محل جدید برای دفع 
پسماندها در دســتور کار قرار گرفت و 
سرانجام، منطقه مرصع از توابع دهستان 
بوغداکندی شهرستان زنجان برای اجرای 
این طرح انتخاب شــد که این محل نیز 

فعال لغو شد ولی به قوت خود 
باقی است چرا که تمام شرایط 
فنی الزم برای دفع پســماند را 
دارد. آبساالن می افزاید: سایت 
کنونی به وســعت حدود ۵۰ 
هکتار در منطقه سردهات بخش 
زنجانرود واقع است و تا کنون 
فاز نخست آن با هزینه ۶ و نیم 
میلیــارد تومان در حــال آماده 
ســازی برای انبار پسماندهای 

روی است.
وی بــا بیان اینکه بر پایه اعالم 
مجری پروژه، آماده سازی فاز 
نخست این ســایت ۱۰ تا ۲۰ 
روز دیگر به اتمام می رســد، 
اظهار می کند: بــه واحدهای 
مستقر در شهرک صنعتی روی 
خیلی فرصت داده شد تا محل جدید را 
آماده سازی کنند ولی شوربختانه از این 
فرصت به خوبی استفاده نشد و اکنون به 
سبب تاخیر در آماده سازی محل جدید، 

مشکالتی پیش آمده است.
فرنشین محیط زیست استان زنجان می 
گوید: محل جدیــدی که در حال آماده 
سازی برای انبار پسماندهای روی است، 
زیرساخت های الزم در آن اجرا می شود 

و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
زنجــان نیز با بیان اینکه ســایت جدید 
دفع پسماند سردهات با سرعت باالیی 

در حال آماده شــدن اســت، می گوید: 
برای چند ســال، سایت دیگری )منطقه 
مرصع( بــرای این منظور مطرح بود که 
به نتیجه نرسید و ما ظرف چهار، پنج ماه 
گذشــته که تصمیم بر این شد تا سایت 
جدیدی مکان یابی شــود، چند منطقه 
را بررســی کردیم که در نهایت منطقه 
سردهات با توافق شرکت های روی و 
نیز تایید سازمان محیط زیست برای دفع 

پسماندها تعیین شد.
مهراد ســلطانی می افزاید: بــرای آماده 
سازی محل جدید، همه مسیرهای قانونی 
طی شــده و در بازیدی که روز گذشته 
از روند اجرای طرح داشتیم، به نظر می 
رسد یک تا یک و نیم ماه آینده، سایت 

جدید برای انتقال پسماندها آماده شود.
وی می گوید: سد اصلی سایت سردهات 
برای دفع پسماند در حال ساخت است 
و به محض اینکه به یک نقطه ای برسد 
که قابلیت انبار پسماند در محل جدید 

فراهم شود، این کار محقق خواهد شد.
محمدرضا آبی پــور، معاون هماهنگی 
امــور اقتصادی اســتاندار زنجان نیز با 
بیان اینکه تا کنــون هیچ واحد تولیدی 
در شهرک صنعتی روی زنجان فعالیت 
خود را تعطیل نکرده اســت، می گوید: 
تا آماده شــدن نهایی محل جدید دفع 
پســماند روی، تمهیداتی در نظر داریم 
تا واحدهای تولیدی با مشــکلی مواجه 

نشوند.

چالش ادامه دار دفع پسماندهای شهرک روی زنجان

   بدون داشتن گواهينامه ، از موتور سواری خودداری نمایيد 

 گل آذرین از دل شب دمید 
 و رو کرد ، سوی رُخش هورشید 
 به روزی که آذر شکفت از سپهر 
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هشدار فرنشین دادگستری زنجان
 به مدیران فاسد 
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آگهی استعالم بهاء
206-9-99-الف 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عمليات عمرانی و نصب و آماده سازی سایت جدید چرگر، 
)uso( را به اشــخاص حقوقی واجد شــرایط واگذارنماید. متقاضيان محترم می توانند، جهت کسب 
اطالعات بيشــتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و سایت 

مخابرات منطقه زنجان به نشانیwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

چالش قیمت مرغ 
در زنجان

 اولتیماتوم دادستان به جهاد کشاورزی
 باید مشخص شود آن مقدار نهاده های دامی که بر پایه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی از سوی جهاد کشاورزی به تولید کنندگان داده شده، تحویل کدام 

تولید کننده شده، به همان میزان که نهاده یارانه ای توزیع شده باید از 
مرغداران و کشتارگاه مرغ به نرخ مصوب برای استان تامین شود

 عرضه مرغ در زنجان به نرخ ۲۱ هزار تومان بوده که در دیگر استان ها با 
قیمت ۳۴ هزار تومان عرضه می شود

 میزان تولید مرغ در زنجان ۱۲۰ تن است که از این میزان فقط
۴۰3 تن در زنجان مصرف و بقیه به دیگر استان ها صادر می شود

گفتگوی زنگان امروز با مجید نیکراد مدیر انتشارات »قلم مهر«

مطالعه عمومی 
خانواده های زنجانی 
چندان خوب نیست

تبلیغات در 

به سود شماست

 یکی از چهار اصل گردون مهر
 از آتش فروزنده گشته جهان
همان آذر-  ایزد خداوند جان
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 اســتاندار زنجان با اشــاره به تقبل هزینه 
حمل ونقل روغن خوراکی از دیگر اســتان ها به 
زنجان توسط سپاه انصارالمهدی)عج( گفت: این 
اقدام ارزشمندی اســت که باید به مردم گزارش 
شــود همچنین باید مردم توجیه شــوند که تمام 
کاالهای اساسی مورد نیاز به اندازه کافی در استان 

وجود دارد و نباید نگران باشند.
به گــزارش زنگان امروز فتح اله حقیقی دیروز در 
نشســت کارگروه تنظیم بازار استان زنجان اظهار 
داشــت: امروز، زمان کار کردن بوده و زمان این 
نیســت که همدیگر را مقصر کنیــم و انتظارم از 
مدیران این اســت که برای حل مشــکل مردم و 

ایجاد آرامش در جامعه تالش کنند.
وی خاطرنشــان کرد: به دلیل مشــکالت کنونی 
موجــود در جامعــه باید مقاومت کنیــم که این 
مقاومت، ملزم به پرداخت هزینه بوده و اگر الزم 
باشــد باید جان خود را نیز فدا کنیــم زیرا افراد 
زیادی در راه مقاومت در این کشور از جان خود 

گذشته اند.
حقیقی با بیــان اینکه کارگروه تنظیــم بازار باید 
راهبری داشته باشد، گفت: مصرف روزانه گوشت 
مرغ در استان 27 تُن است اما باید بررسی شود که 
چرا حتی برخی روزها با وجود توزیع 70 تُن مرغ 
گرم باز هم تفاوتی ایجاد نشــده و بازار با مشکل 

مواجه است.
وی تصریــح کرد: قیمت مرغ گــرم را پایین تر از 
دیگر اســتان ها نگه داشته ایم اما این به معنای این 
نیســت که اجازه دهیم مرغ از استان خارج شود 
چرا که این کار از لحاظ شرعی و قانونی، صحیح 

نیست.
اســتاندار زنجان افزود: علت کمبود برخی اقالم 

اساســی به رغم توزیع بیش از مورد نیاز در بازار 
این است که مردم، کاالها را خریده و انبار می کنند 
در حالی که باید جامعــه را توجیه کنیم که تمام 
کاالهای اساسی به میزان مورد نیاز در استان وجود 

دارد.
وی گفت: از عملکرد مرکز نسبت به استان زنجان 
در توزیع نهاده های دامی، گالیه مندم زیرا زنجان، 
تنها اســتانی بود که هم در سال 97 و هم در سال 
99 قیمت مرغ گرم را پایین تر از دیگر استان ها نگه 
داشــت و امروز هم که 30 درصد نهاده در اختیار 
استان قرار داده شــده، تمام آن در بین مرغداران 

توزیع شده است.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه نتیجه تمام تالش 
کارگروه تنظیم بازار در میدان عمل باید تنظیم نرخ 
باشد، اظهار داشت: اثر کار اعضای این کارگروه، 

کمتر از اثر ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس 
نیســت چرا که زمانی می توانیم در مقابله با کرونا 
موفق باشــیم که در تنظیم بازار نیز موفق باشیم و 
در این زمینه، هیچ مســامحه ای با هیچ جایگاهی 
نباید باشد و تمام فروشگاه ها اقالم را باید به نرخ 

مصوب عرضه کنند.
حقیقی در باره مشــکل نانوایی هــا گفت: ظرف 
48 ســاعت آینده باید مصرف روزانه و همچنین 
میــزان توزیع آرد به نانوایی ها احصا شــده و در 
صورت نیاز، آرد الزم در اختیار آن ها قرار داه شود 
و نانوایی هایی که نیازی به آرد نداشــته اما دست 
به شایعه می زنند باید شناسایی و جهت برخورد 

قانونی به مبادی ذی ربط و امنیتی معرفی شوند.
وی تاکیــد کرد: آردی که بــا تخصیص یارانه از 
ســوی دولت در اختیار نانوایان قرار می گیرد باید 

تبدیل به نان شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
حقیقی با بیان اینکه کرونا هم روزی از بین می رود 
و از این شرایط خارج می شویم، خاطرنشان کرد: 
کسی که بخواهد از شــرایط موجود سوءاستفاده 
کند به شــدت با وی برخورد می شــود زیرا باید 

شرایط را در نظر گرفته و رعایت کنیم.
محمدرضا آبی پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار زنجان نیز گفت: وجود برخی اقالم با 3 
نوع قیمت متفاوت در بازار و فروش مرغ گرم به 
قیمت باالتر باید بررسی و برخورد الزم با متخلفان 
صورت پذیرد بــا اینکه قیمت مرغ گرم در بازار، 
هر کیلو 21500 تومان است و نباید گران تر از آن 
فروخته شود و اگر هست باید برخورد انتظامی و 
قضایی صورت پذیرد زیرا نمی خواهیم پریشانی 

در حوزه بازار وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: برخی شرکت های پخش روغن 
نیز مصرف کنندگان را ملزم به خرید کاالهای دیگر 
در کنار روغن می کنند که این مورد نیز تشــکیل 
پرونده شــده و در صورت مشاهده دوباره باز هم 

برخورد الزم صورت می گیرد.
آبی پور خاطرنشان کرد: بارها تاکید شده و حسب 
دســتور صریح اســتاندار محترم، هیچ اغماضی 
نسبت به کوتاهی هیچ کدام از دستگاه های اجرایی 

صورت نخواهد گرفت.
معاون استاندار زنجان تاکید کرد: از امروز رویکرد 
استانداری این است که ببیند که کدام دستگاه در 
انجام وظایف قانونی خــود کوتاهی می کند البته 
همکاری الزم توسط دستگاه ها صورت می پذیرد 
اما کافی نیســت و با توجه به وضعیت کنونی در 
صورت مشاهده کوتاهی، بر پایه تکالیف قانونی 

برخورد خواهد شد.

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان 
گفت: از اول مهر امسال تاکنون حجم مخزن سد 
تهم شهر زنجان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

سه درصد کاهش یافته  است.
اسماعیل افشاری درگفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: میزان حجم مخزنی ســد تهم 51 میلیون 
و 54 هزار مترمکعب اســت که این میزان سال 

گذشته 53 میلیون مترمکعب بود.
وی خاطرنشــان کرد: هم اکنــون ۶0 درصد از 
حجم مخزن سد تهم پُر است که در مدت مشابه 

سال قبل ۶3 درصد آب داشت.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان به حجم 

آب موجود در ســد گالبر اشــاره کرد و گفت: 
مخزن این سد نیز هم اکنون ۶2 درصد آب دارد.
به گفته  افشاری، این میزان در مدت مشابه سال 
قبل 57 درصد بود که آب موجود در آن افزایش 

10 درصدی دارد. 
 وی یادآوری کرد: هم اکنون حجم آب سد کینه 
ورس 98 درصد اســت این رقم در سال گذشته 
93 درصــد بــود که حجــم آب آن پنج درصد 

افزایش یافته است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
هم اکنون سد کینه ورس 15 میلیون و ۶00 هزار 

مترمکعب آب دارد.

افشاری، میزان آب موجود در سد تالوار را 117 
میلیون مترمکعب بیان کرد و ادامه داد: این میزان 
در مدت مشابه گذشــته 127 میلیون مترمکعب 

بود.
وی افزود: هم اکنون 23 درصد از حجم این سد 
پُر اســت که این میزان در مدت مشابه سال قبل 

25 درصد بود.
 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان زنجان 
گفت: حجم مخزن سد تالوار از اول مهر امسال 

تاکنون کاهش هشت درصدی یافته است.
افشاری اضافه کرد: منابع آب سد تهم برای تامین 
آب آشامیدنی شــهری زنجان، محیط زیست و 

بخش کشــاورزی منطقه مورد استفاده قرار می 
گیرد که باید نســبت به ورودی و خروجی این 

سد توجه جدی صورت گیرد.
به گــزارش ایرنــا، 92 درصــد آب در بخش 
کشاورزی 2 درصد صنعت و ۶ درصد نیز برای 

آشامیدن مورد استفاده قرار می گیرد. 
بر پایــه گزارش ها ســهم اشــتغال در بخش 
کشــاورزی بــا این حجم مصــرف 18 درصد، 

صنعت 32 درصد و خدمات 50 درصد است. 
میانگین مصرف آب در دنیا برای کشاورزی 70 
درصد، صنعت 20 تــا 25 درصد و مابقی برای 

آشامیدن است.

استاندار زنجان خبر داد؛

حمل روغن خوراکی به زنجان توسط سپاه فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان:
۱۵۰۰ نفر از کارگران 

واحدهای تولیدی زنجان 
کرونا گرفتند

 فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
زنجان،گفــت: بیش از هــزار و 500 نفر از 
کارگــران واحدهای تولیــدی و صنعتی در 

استان زنجان دچار بیماری کرونا شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی 
در نشست ستاد کرونای استان زنجان، گفت: 
بیش از هزار و 500 نفر از کارگران واحدهای 
تولیــدی و صنعتی در اســتان زنجان دچار 

بیماری کرونا شدند.
وی با بیان اینکه مورد فوتی بیماری کرونا در 
کارگران اســتان زنجان گزارش نشده است، 
اظهار کرد: کارگران روزانه توسط پزشکانی 
که در واحدهــای درمانی حضور دارند تب 

سنجی می شوند.
فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان، 
گفت: شهرستان های زنجان و ابهر بیشترین 
مبتالیان به بیماری کرونا در استان زنجان را 

دارند.
یوســفی با بیان اینکه در تمــام واحدهای 
تولیدی، صنعتی و کشــاورزی استان ماسک 
و اقالم بهداشــتی رایگان در اختیار کارگران 
قرار می گیــرد، ابراز داشــت: نظارت ها در 
زمینه رعایت اصول بهداشتی در واحدهای 
تولیدی و صنعتی اســتان با قوت بیشــتری 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی 
زنجــان در تولید اقالم بهداشــتی عملکرد 
بسیار خوبی دارند، گفت: سرویس کارگران 
واحدهای تولیدی هر دو وعده ضدعفونی و 

گند زدایی می شود.
فرنشین کار، تعاون و رفاه اجتماعی زنجان، 
از تشکیل بیش از 900 هسته همیار سالمت 
در واحدهای تولیدی و صنعتی استان زنجان 
خبر دادو گفت: فعالیت همیاران ســالمت 
 در راســتای امــوزش بهداشــتی کار گران 

خوب است.

خبـرخبــر

کارگردان انیمیشن »جادوی عشق«:
کانون انیمیشن هنرمندان 
این عرصه را تجمیع می کند

 کارگردان انیمیشــن جادوی عشــق 
گفت: نبود کانون انیمیشــن باعث پراکندگی 

هنرمندان شده  است.
جعفر صیادی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با مشکالت کارگردانان جوان برای تولید آثار 
در استان، اظهار کرد: در زنجان هنرمندان جوان 
و دانش آموزان فعال و توانمندی وجود دارند 
که از هنرستان فارغ التحصیل شده و به تولید 

کار پرداخته اند.
وی افزود: هنرمندان جوانی در استان هستند 
که طرح ها و فیلم نامه های خوبی نیز برای تولید 
دارند ولی به دلیل نبود حمایت و  شــورای 

حمایتی نمی توانند کار خود را تولید کنند.
این کارگردان زنجانی تصریح کرد: نبود یک  
کانون برای انیمیشن استان نیز باعث پراکندگی 

کارگردانان این حوزه در استان می شود.
صیادی ادامه داد: در رابطه با تهیه کنندگی آثار 
نیز شــوربختانه در برخی موارد کســانی که 
تمایل به تهیه کنندگی اثر دارند، بعد از اتمام کار 
برای تهیه کنندگی اقدام  می کنند که عالوه بر 
حرفه ای نبودن این کار، باعث کند شدن روند 
کارها می شود. اعالم تهیه کنندگی از ابتدای کار 
باعث می شود کمی از دغدغه های کارگردان 
کمتر شده و با تمرکز بیشتری تولید کار را ادامه 
دهد. کارگردان انیمیشن جادوی عشق با اشاره 
به انتخاب فیلم نامــه ای با موضوع خانوادگی 
در شورای فیلم، بیان کرد: این کار در مرحله 
پیش تولید بوده و با سه تکنیک مختلف برای 
حضور در جشــنواره بین المللی و ملی تولید 
می شود که برای تهیه کنندگی کار پیشنهاداتی 
از تهیه کنندگان غیر از استان وجود داشته ولی 
تهیه کنندگی کار توســط خود تهیه کنندگان 
استانی و تولید کار در استان خودمان می تواند 
تاثیرات فرهنگی و اقتصادی مثبتی برای استان 

داشته  باشد.
وی در رابطه با موضوعــات فیلم نامه ای نیز 
خاطرنشان کرد: کارهایی با موضوعات بومی و 
منطقه ای در تولیدات انیمیشن می تواند بر دیده 

شدن آثار در سطح بین المللی نیز کمک کند.

 ارتکاب جرم فســاد، از سوی مسووالن 
خیانت محسوب می شود.به گزارش زنگان امروز

رییس دادگســتری اســتان زنجان با بیان اینکه 
برخورد با فساد از اولویت های دستگاه قضائی در 
دوره تحول است، گفت: ارتکاب حتی یک جرم 

فساد در میان مسووالن، هم خیانت است.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی ظهر 
دیروز در نشست شورای قضائی استان بر پیگیری 
و اجرای دقیق مصوبات شورای قضائی استان و 

ارائه گزارش از  اقدامات تأکید کرد. 
حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی با اشاره 

به گزارش فرنشین بازرسی استان در مورد میزان 
خســارت وارد شده به بیت المال با ترک فعل از 
ســوی مدیران دستگاه ها اظهار کرد: این میزان از 
ورود خســارات به بیت المال از ســوی مدیران 
مورد قبول و پذیرش نیســت و اگر مسوولی به 
وظیفه قانونی خود عمل نکند، باید پاسخگو باشد 
و اگر پاسخگو نشد، مشمول مجازات های قانونی 

خواهد شد.
رییس شــورای قضائی استان با تبریک والدت با 
سعادت امام حسن عســکری )ع( تصریح کرد: 
برخورد با فســاد از اولویت های دستگاه قضائی 

در دوره تحول اســت و ارتکاب جرم فســاد در 
میان مســووالن حتی یک مورد هم خیانت است  
چرا که این مسوولیت ها یک امانت است و همین 
جــا به مدیرانی که بخواهند از مســوولیت خود 
سوءاســتفاده کنند و به بیت المال خسارت وارد 
کنند، هشدار می دهیم منتظر برخورد قاطع دستگاه 

قضائی باشند.
وی در ادامه نشســت که در ســاختمان جدید 
پزشکی قانونی استان برگزار شد، با ابراز خرسندی 
از تکمیل ساختمان جدید پزشکی قانونی که در 
گذشته مشــکالتی برای مجموعه و مراجعین به 

وجود آورده بود بر نقش مهم و اثرگذار پزشکی 
قانونی برای اجرای عدالت آنهم با اظهار نظر های 
فنی، عادالنه و دقیق که زمینه کشــف حقیقت و 
اتخاذ تصمیمات مقامات قضائی را فراهم می کنند 

تأکید کرد.
صادقی نیارکی خاطر نشان کرد : اجرای دادرسی 
الکترونیکی و اجتناب از اعزام زندانیان به محاکم 
برای دادرسی بةجز در موارد ضروری مورد توجه 
اداره زندان ها و محاکم اســتان قرار گیرد و امروز 
اســتفاده از ظرفیت هــا و فن آوری های نوین در 

دادرسی الکترونیکی یک ضرورت است.

هشدار فرنشین دادگستری زنجان به مدیران فاسد 

 دبیر جشــنواره پنجمین جشــنواره بین 
المللی عکس سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان گفت: ششمین جشنواره بین  المللی عکس 
سالمت روان با همکاری و حمایت دفتر سالمت 
روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت وزارت 
بهداشــت، نمایندگی WHO در ایــران و دفتر 
همکاری های بین  الملل وزارت بهداشت برگزار 

می شود.
دکتر محمدرضا صائینی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: ســالمتی محصول ســه بعد انســان 
یعنی«ســالمت جسم، ســالمت روان و سالمت 
اجتماعی » اســت این ابعاد در کنار هم سالمتی و 

سالم زیستن را ایجاد می کنند.
وی اضافه کرد: در این میان تامین سالمت روانی، 
جســمی و اجتماعی یکی از اساسی ترین اهداف 
نظام سالمت است چرا که سالم زیستن با کارآیی 
فردی و اجتماعی افراد و در کنار آن با بخش های 

مختلف توسعه و پیشرفت های علمی و صنعتی 
جامعه گره خورده و جوامع برای پیشــرفت، بهتر 
است که منابع زیادی را برای بهبود سالمت روان 

جامعه مصرف کنند.
این مســوول ادامه داد: طبق تعریف، احســاس 
رضایتمندی از خویش و با ارزش بودن و توانایی 
ارتباط مناسب و همدلی کردن با دیگران و حرکت 
بســوی رشد و تعالی، از نشانه های سالمت روان 

است.
به گفته صائینی، این جشنواره با ایجاد بستری جهت 
هم افزایی و هم فکری از منظر دیدگاه های متنوع 
فرهنگی قصــد دارد با افزایش آگاهی عمومی در 
زمینه سالمت روان و حساس کردن جامعه موجب 
ارتقای سطح سواد سالمت روانی اجتماعی افراد و 

افزایش شاخص های سالمت روان شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی ودرمانی اســتان زنجان ادامــه داد: به 

رســمیت در آوردن سالمت روان در گرو افزایش 
سواد ســالمت روان است تا از این طریق بر انگ 
اختالالت و بیماری های روانپزشــکی فائق آمده 
و راه را بر درمان بــه موقع بیماران باز و اقدامات 

پیشگیرانه نیز تقویت شود.
وی اظهار داشت: از این رو هنر عکاسی از جمله 
ابزارهایی است که با بهره گیری از اشکال متنوع، 
می تواند کارکردی 2 گانه از حیث نمایش هنری 
و بسترسازی فرهنگی پیرامون موضوعات مرتبط 
با سالمت روان داشته باشد و این نگاه جدید قادر 
است با آمیختن تکنیک های هنر عکاسی و مضامین 
روانشناختی از راه ایجاد همدلی و هم حسی باعث 
شکل گیری ارتباط بین اثر هنری و مخاطب شده و 

پاالیش روانی جامعه را فراهم کند.
این مسوول ادامه داد: از طرفی سرعت عالم گیری 
ویروس کرونا و کشــندگی آن به گونه ای است 
که تک تک افراد جامعه باید به روشهای پیشگیری 

از انتقال ویروس توجه داشته و در توقف چرخه 
انتقــال، نقش ایفا کنند و بدلیل اهمیت موضوع و 
ارتباط سالمت روان در شــرایط بحران و بحران 
پاندمی کرونا، بخش کوید-19 نیز به بخش های 

جشنواره اضافه شد.  
صائینی افزود: بر این پایه این جشــنواره در ســه 
بخش موضــوع آزاد، موضوع ســالمت روان و 
کویــد-19 برگزار می شــود که در هر بخش می 
توان چهار عکس )درمجموع 12 عکس برای سه 

بخش( ارسال کرد.  
وی یادآوری کرد: هر عکس را تنها در یک بخش 
می توان شــرکت داد و نسخه های رنگی و تک 
رنگ از یک عکس باید یک عنوان یکسان داشته 
باشند و نمی توانند همزمان در بخش های مختلف 
این جشنواره شرکت داده شوند و از طرفی عکس 
ها باید طبق تعاریف تعاریف فیاپ و جشنواره، که 

در انتهای فراخوان آمده، لحاظ شود.

 دبیر جشنواره پنجمین جشنواره بین المللی عکس 
سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه 
داد: ثبت نام و دریافت عکس ها از 11 مهر امسال، 
همزمان با روز جهانی بهداشت روان آغاز شده تا 9 
آذر ادامه دارد که احتمال تمدید دریافت آثار وجود 
دارد و از طرفی پایان داوری، 20 دی، اعالم پذیرفته 
شــدگان و نامزدهای جوایز،30 دی  و نمایشگاه، 
اهــدای جوایز و تحویل کتاب بــه راه یافتگان به 

نمایشگاه چاپی اردیبهشت 1400 خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: از زمان ثبت نام تا کنون سه هزار 
نفر از 58 کشور جهان در این رویداد شرکت کرده اند 
که پیش بینی می شود این تعداد به مراتب افزایش داشته 
باشــد. به گفته وی، در مجموع 9 هزار یورو جوایز 
نقدی این جشنواره )حدود 334 میلیون تومان( درنظر 
گرفته شده که عکس های راه یافته توسط برگزارکننده 

چاپ شده و به نمایش در می آیند.
گفتنی است ششمین جشنواره بین المللی عکس 

سالمت روان با هدف افزایش آگاهی در جامعه با 
استفاده از هنر عکاسان ایران وجهان توسط دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان، با حمایت دفتر سالمت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 
و با همــکاری کلوپ عکس فوکوس، نمایندگی 
فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( در ایران 
و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، برگزار 
می شود. این جشــنواره، زیر نظر فدراسیون بین 

المللی هنر عکاسی )فیاپ(  است. 
عکس های راه یافته به این جشنواره، با ثبت در آرشیو 
 FIAP بنام عکاس، برای دریافت القاب  FIAP
 نیز محاسبه خواهد شد. سایت جشنواره با نشانی
از   www.MentalHealthExhibition.ir
آبان ماه ســال 99 با ترجمه زبان های مختلف در 
 دســترس عالقه مندان و هنرمندان سراسر جهان 

قرار دارد.

دکتر محمدرضا صائینی :

ششمین جشنواره بین  المللی عکس سالمت در زنجان برگزار می شود

آب سد تهم زنجان کاهش یافت
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مرگ زیر سایه کرونا؛

کوچبیوداع
 گزارش ایسنا از کرونا در زنجان

 ایــن روزها شــوربختانه کرونــا به یک 
موضوع پیش و پا افتاده برای برخی از شهروندان 
بی مباالت تبدیل شــده و حتی آمار ســه رقمی 
فوتی ها نیز چندان برای شــان تکان دهنده نیست، 

گویی مرگ برای مان عادی  شده است.
ویروس منحوس کرونا بیش از یک ســال است 
که سایه شــوم خود را بر سر جهانیان گسترانده 
است و تقریباً هیچ نقطه ای در دنیا نیست که تیر 
ترکش این بیماری به آن اصابت نکرده باشد. از 
زمان حاکمیت کرونا بر جهان بیش از یک میلیون 
نفر قربانی آن شــده و تعداد مبتالیان به مرز ۵۹ 

میلیون نفر نزدیک شده است.
شــاید یکــی از دردناک ترین مرگ هــا در برهه 
فعلی، مرگ به واســطه کرونا باشد. این بیماری 
شــرایط متفاوتی در زندگی همه ما ایجاد کرده 
اســت که یکــی از آن ها فــوت غریبانه و دفن 
غریبانه تر مبتالیان اســت. به دلیل قدرت انتقال 
باالی ویروس، نماز میت، غســل، تدفین، تشییع 
و آیین  ختم و غیره همگی تحت شرایط خاصی 
انجام می شود. شرایطی که زخمی عمیق و ابدی 
بر دل بازماندگان بر جــا می گذارد. فرزندی که 
تا دیروز عزیــز دل پدر و مادر بود، امروز بدون 
خداحافظی غریبانه در دل خاک جای می گیرد و 
پدر و مادری که تا دیروز آغوش شان پناهگاه امن 
فرزندان بود، در نهایت غربت به خاک ســپرده 

می شود.
با شــیوع کرونا نه صورت های اموات برای نگاه 
آخر کنار زده می شــود و نه زن و بچه می توانند 
برای دیدار آخر بر بالین عزیزان خود بروند، این 
ویروس به قدری وحشتناک است که کسی حتی 
جرات نزدیک شــدن به قبر جگر گوشه  خود را 
نــدارد و تنها از راه دور اســت که صدای ضجه 
و شــیون دختران و مادران و پسران و پدران به 
گوش می رســد. این صحنه ها به قدری زجرآور 
اســت که دل هر انســانی را به درد می آورد اما 
هستند کسانی که هنوز کرونا را باور نداشته و بر 

طبل شایعه بودن آن می کوبند.
روزهایی که برای مان خاطره شد

به راستی در روزهایی که آزادانه و بدون ماسک 
نفس می کشــیدیم حتی تصور هــم نمی کردیم 
روزگاری دل مشــغولی های کوچک مانند رفتن 
به پارک، بازار، دورهمی های خانوادگی، رفتن به 
سینما و موزه و حتی حضور پنج شنبه های مان بر 
مزار اموات نیز برای مان خاطره و یا آرزو شــود. 

تا همین یک سال پیش بود که در آیین  عزاداری، 
همه فامیل دور هم جمع می شدند و صفر تا صد 
کارها از تدفین گرفته تا دادن خیرات برای متوفی 
را بین خود تقســیم می کردند. بودن هایی که به 
نوبه خودش تسلی بخش بازماندگان و مرهمی بر 
دل آن ها بود اما در این روزها نه تنها حضور در 
کنار عزیزان، حتی چاپ یک اعالمیه ســاده هم 

ممنوع شده است.
ایــن روزها برای کســانی که به واســطه کرونا 
نزدیک ترین کس خود را از دســت داده اند بدتر 
از هر زمانی سپری می شود، زیرا کسی نیست که 
عزیزش را برای رفتن به خانه آخرت بدرقه کند 
و آرزوی غم آخر داشــته باشد یا شانه هایش را 

بگیرد و آرامش کند.
زن و مرد، پیر و جوان قربانی کرونا

معنای واقعی این غربت را شــاید بهتر است از 
بازمانــدگان متوفی به ویــژه خانواده آن ها درک 
کنند. برای هم صحبت شدن با بازماندگان افراد 
کرونایی، راهی آرامســتان جدید زنجان که حاال 

یکــی از عزیزانم به علت مرگ بــا کرونا در آن 
خفته است می شوم. آرامستانی که حزن و اندوه 
از در و دیوار آن می بارد و تا چشــم کار می کند 
قبرهایــی عمیق با دیوارهای ســیمانی و درونی 
ســفید رخ نمایی می کند و صدای ضجه و شیون 
زنان و دخترکان از اینجا به گوش می رسد که با 

زوزه باد در هم آمیخته است.
در کنار قبور قدم می زنم اینجا غوغایی عجیب به 
پا است. کرونا به هیچ سنی رحم نکرده، از زن و 
مرد تا پیر و جوان را اســیر خاک کرده. ویروسی 
که همچنان می تازد و انگار قصد تمام شدن ندارد 
و هر روز به علت بی مباالتی ما انســان ها دامش 

پهن تر از دیروز می شود.
ایران دختر جوانی زنجانی اســت که در اربعین 
حســینی پدر ۵۴ ســاله اش را به علت کرونا از 
دست داده است. از او درباره حال این روزهایش 
می پرســم، می گوید: هم اکنون بدترین روزهای 
زندگیم را سپری می کنم، هر چند مرگ حق است 
اما مرگ این چنین بسیار زجرآور است. به ویژه 

بــرای بازماندگانی که حتی نمی توانند از نزدیک 
پیکر بی جان عزیزان شان شوند.

وی بــا بیان اینکه غریبانه مردن حق پدرم و همه 
کســانی که اینجا آرامیده اند نبود، ادامه می دهد: 
پدرم همیشه برایش مهم بود که یک آیین آبرومند 
داشته باشد اما چون با کرونا فوت کرده بود تعداد 
اندکــی برای خداحافظی آمدنــد، زیرا برخی از 
مردم حتی از جنازه الی کفن نیز از ترس مریض 

شدن، می ترسند.
از او در مــورد نحوه ابتالی پدرش می پرســم، 
می گوید: پدرم بسیار مقید به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی بود و ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
بــه جزو الینفک زندگی اش تبدیل شــده بود تا 
اینکه چنــد وقت پیش عمه ام بیمار شــد که از 
سوی پزشک عمومی بیماری وی سرماخوردگی 
تشــخیص داده شد که همین امر سبب شد پدرم 
با اطمینان به این تشخیص به عیادت او برود که 
چنــد روز پس از این عیادت کم کم عالئم کرونا 
در پدرم نمایان و تســت کرونایش مثبت اعالم 

شد. وی با بیان اینکه شوربختانه ریه پدرم تا ۷۵ 
درصد درگیر شده بود، ادامه می دهد: پدرم که از 
بیماری فشــارخون نیز رنج می برد در نهایت سه 

روز پس از بستری، تسلیم مرگ شد.
بزم کرونا در آیین  تجمعی

پریسا نیز از دیگر هزار بانوی این سرزمین است 
که این روزها به ســوگ از دست دادن پدر خود 
نشســته. وی علت ابتالی پدرش را شرکت در 
آییــن ترحیم عنوان کرده و می گوید: تقریبا چند 
هفته پیش بود که عمویم بــه علت کرونا فوت 
کرد که پدرم نیز در همه آیین حتی آیین  خانگی 
کــه نباید برگزار می شــد و علی رغم میل باطنی 

اطرافیان برگزار شد، حضور داشت.
وی ادامه می دهد: خیلی اصرار می کردیم که هیچ 
آیین و رفت و آمدی به خانه عمویم نباشد اما با 

مقاومت مواجه شدیم.
از او درباره حال این روزهایش که معلوم اســت 
تعریفی ندارد می پرســم، یادآور می شود: در ۳۵ 
ســال عمری کــه از خدا گرفته ام شــاهد مرگ 

آشــنایان و فامیل بودم اما مرگ به واسطه کرونا 
بســیار دردناک و غریبانه اســت که همین امر 
تحمل این مصیبت را برای مان ســخت تر کرده 

است.
این بانوی زنجانی با بیان اینکه پدرم غریبانه روی 
تخت بیمارســتان جان داد و غریبانه نیز به خاک 
سپرده شــد، می افزاید: چشم چراغ خانه ما حتی 
بدون اینکه آخرین بار او را ببینیم و در آغوشش 
بکشــیم غریبانه در دل سرد خاک آرامید که این 

داغ تا ابد بر دل مان سنگینی خواهد کرد.
خوش باوری که جان گرفت

کمی آن طرف تر می روم، چشــمم به شــانه های 
لرزان مــردی الغر اندام با موهای کامال ســفید 
می افتد. عکس جوان خوش سیما بر سنگ مزار 
مرا به سمت پیرمرد می کشاند. پای صحبت های 
حاج قاسم که از شهروندان زنجانی و کسبه هاست 
می نشــینم، کرونا داغ جوان ۳۱ ساله را بر دلش 

گذاشته است .
حاج قاسم که مرگ فرزندش کمرش را خم کرده 
و ایــن روزها گویا به انــدازه تمام زندگیش پیر 
شده است، می گوید: خانم خبرنگار نام علی که 
می آید بند دلم پاره می شــود. دوری اش طاقتم را 

طاق کرده و توان زندگی را از من گرفته است.
وی با صدای لرزان می گوید: پسرم راننده تاکسی 
بود و از همان روزهای اول کرونا را شایعه دانسته 
و آن را باور نداشــت کــه در نهایت این خوش 

باوری و خیال خام به قیمت جانش تمام شد.
وی می افزاید: بارها به پســرم می گفتم که کار او 
جزو کارهای پربرخورد است و استفاده از ماسک 
را نباید فراموش کند اما شوربختانه در این زمینه 

بسیار کوتاهی می کرد.
حاج قاسم که این روزها داغ دلش به اندازه یک 
دنیا حرف دارد، ادامه می دهد: هنگام دفن علی با 
دیدن عمــق ۳ متری زمین هزار بار مردم و زنده 
شــدم و هنوز هم کابوس آن شب و روز با من 

است.
کمی آن ســوتر قبــری آماده اســت؛ متوفی را 
می آورنــد اما اطرافیان باید از قبر فاصله داشــته 
باشند. دختر و پسری شیون می کنند و می خواهند 
جنازه مادرشــان را در آغوش بکشــند اما اجازه 
ندارند و ایــن، حال و روز ایــن روزهای همه 
آرامستان های کشورمان است که هر روز در سایه 

بی توجهی ما پرتر می شود.
کرونا هست باور کنیم.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: اگر روند ابتال به بیماری 
کرونا همچنان صعودی باشد، ناچار به اختصاص 
همه توان درمانی اســتان به بیمــاران کرونایی 

هستیم.
ســیدمرتضی خاتمــی در گفت وگو با ایســنا، 
در رابطه بــا اختصاص و اســتفاده از ظرفیت  
بیمارســتان های استان زنجان به بیماران مبتال به 
کرونــا، اظهار کرد: هم اکنون با توجه به افزایش 
مبتالیان به بیماری کرونا، ناگزیر به اســتفاده از 
ظرفیت  همه بیمارســتان های استان در راستای 
مقابله با این ویروس هستیم و محدود کردن به 

یک بیمارستان جواب گو نیست.
وی با بیان اینکه اگر شــرایط کرونایی موجود و 
تعداد مبتالیان افزون تر شــود، ناگزیر هستیم از 
همه ظرفیت های موجود اســتفاده کنیم، افزود: 
گاهی جداسازی بیماران مبتال به کرونا که دچار 
بیماری های دیگر مانند بیمــاری قلبی عروقی 
هستند دشــوار بوده و حتی  امکان پذیر نیست؛ 
بنابراین اختصاص فقط یک بیمارستان به بیماران 

کرونایی عمال ممکن نیست. این مسوول با تاکید 
بر اینکه اولین اولویت برای مقابله با بیماری کرونا 
در شرایط موجود کاهش ورودی بیمارستان های 
اســتان اســت، تصریح کرد: اگر روند ابتال به 
بیماری کرونا همچنان صعودی باشــد، ناچار به 
اختصاص همه توان درمانی اســتان به بیماران 
کرونایی هســتیم. امید اســت با تمهیدات قوی 
و محدودیت های کرونایی اعمال شــده بتوانیم 

ورودی بیمارستان های استان را کاهش دهیم.
نماینده مردم ماه نشــان و ایجــرود با بیان اینکه 
محدودیت های ســاعتی که در راستای مقابله با 
بیماری کرونا اعمال شــده بود را موفقیت آمیز 
نمی دانیم، ادامه داد: امید اســت محدودیت های 
جدید اعمالی، در راســتای پیشگیری و کاهش 
شیوع ویروس کرونا و مقابله با آن موفقیت آمیز 

بوده و سبب بهبود شرایط موجود شود.
خاتمــی با تاکید بــر اینکه باید کنتــرل مراکز 
خرید و تجمع شــهرهای قرمز و نارنجی استان 
تشدید شــود، اظهار کرد: توزیع امکانات و رفع 
نیازمندی ها باید به صورتی ســاماندهی شود که 

سبب ایجاد تجمع نشود.
این عضو کمیســیون بهداشت مجلس در رابطه 
با مشکل ایجاد شده برای ورود واکسن آنفلوانزا 
مازاد بر نیاز گروه های پرخطر هدف، خاطرنشان 
کرد: شوربختانه توســط یکی از کشورها برای 
انتقال ۱۲ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا به کشور با 

ارز نیمایی ممانعت ایجاد شده است.

 معــاون مســکن و بازآفرینی شــهری 
اداره کل راه و شهرســازی استان زنجان گفت: 
رکود ساخت و ســاز و محدودیت در صدور 
مجوزهــا از چالــش نوســازی و بازآفرینــی 

بافت های فرسوده است.
سعید شاهین فر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در حوزه بازآفرینی شهری از سال گذشته بیش 
از ۱۰ پروژه به بهره برداری رســیده که از جمله 
آن ها می توان به ســاخت کتابخانه و ورزشگاه 
در محله هــای نجف آباد و اســالم آباد زنجان 
و ساخت معابر و ســرای محله در خرم دره و 
خدابنده اشاره کرد. همچنین تاکنون ۳۰ میلیارد 
ریال به اجرای طرح ســبزه میدان کمک شــده 

است.
وی ادامه داد: به منظور بهســازی و نوســازی 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری حدود ۶۰ 
پروژه در حوزه خدمــات زیربنایی و روبنایی 
پیشنهاد شده، اما هنوز مواقفت نامه های سال ۹۹ 
صادر نشده است و در صورت تصویب طرح ها 
در حوزه های اصالح معابر، ایجاد سرای محله، 

کمک به ساخت مدرسه و مکان های ورزشی و 
دیگر موارد اجرایی می شود.

معاون مســکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه 
و شهرسازی استان زنجان، به اعطای تسهیالت 
برای نوســازی بافت های فرسوده اشاره کرد و 
گفــت: برای این منظور ۴۰ میلیون تومان وام با 
بهره ۹ درصد، ۳۰ میلیون دیگر با بهره ۱۴ درصد 
و ۳۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد پرداخت 
می شود و اگر انبوه ساز باشند و کار جمعی انجام 

دهند سقف وام افزایش می یابد.
این مســوول، رکود در ساخت مسکن، افزایش 
قیمــت مصالــح، کافی نبودن رقم تســهیالت 
بانکی با توجــه به تورم اقتصادی، دشــواری 
صــدور مجوزهــا در بافت فرســوده و اعمال 
محدودیت هــای تراکم یــا موضوعات مربوط 
با میــراث فرهنگــی، فروش یــا پیش فروش 
واحدهــای انبوه ســازی و صــدور مجوزهای 
حوزه شــهری را از جمله چالش های موجود 
در نوسازی بافت های فرسوده برشمرد و گفت: 
همچنین هزینه های ســاخت در این مناطق به 

دلیل برخی مالحظات مانند استفاده از سازه های 
نگهبان باالتر است.

شــاهین فر با بیان اینکه طرح هــای تفصیلی و 
جامع به روزسانی می شوند، تصریح کرد: در این 
طرح ها اصالحاتی برای اســتقرار کاربری های 
مورد نیاز شــهری، بهســازی و اصالح معابر، 
بازنگری در تراکم های ســاختمانی، ظرفیت و 
استعداد بارگذاری ساختمان ها در معابر، سیما و 
منظر شهری و مواردی از این دست مورد توجه 
قرار می گیرد تا هم ساخت و ساز در بافت های 
فرســوده رونق گیرد و هم اصول شهرســازی 
رعایت شــود. وی خاطرنشان کرد: وزارت راه 
و شهرســازی در سطح کالن وظیفه تهیه طرح 
در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را دارد 
و ارگان های مختلف از جمله شهرداری موظف 
است فضاهای عمومی مثل فضای سبز و پارک 
را احیــا کند یا آموزش و پرورش وظیفه تامین 
مدرسه و نهاد کتابخانه های عمومی وظیفه تامین 
کتابخانــه را دارد و اداره راه و شهرســازی به 

ساخت این بناها کمک می کند.

عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسالمیعنوانکرد

استفاده حداکثری از توان درمانی استان با افزایش 
شمار مبتالیان به کرونا

معاونمسکنوبازآفرینیشهریادارهکلراهوشهرسازیاستانعنوانکرد

رکود ساخت و ساز؛ 
چالش بازآفرینی بافت های فرسوده زنجان

 مسوول آتش نشانی شهرداری خرم دره 
گفت: استفاده از پکیج های دیواری در کشور رو 
به افزایش است که متعاقب آن باید نکات ایمنی 
برای بهره برداری ایمن از آن ها نیز مد نظر مردم 

باشد.
کیانوش نظری در گفت وگو با ایسنا، عنوان کرد: 
افزایش اســتفاده مــردم از پکیج های دیواری و 
توجه نکردن به رعایت نکات ایمنی در استفاده 
از این وسایل ممکن است خطراتی را به همراه 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه مســئله نشــت گاز از مسائل 
مهمی است که باید در باره هر وسیله گازسوزی 
با جدیت مورد بررسی قرار گیرد، افزود: در همه 
وسایل احتراقی گازسوز از جمله پکیج دیواری 
آب گرم، به علت وجود اتصاالت در مسیر عبور 

گاز، ایــن احتمال وجود دارد که نشــت گاز به 
وجــود آید. همچنین در صورت انجام نشــدن 
فرآیند احتراق، گاز به صورت عمده وارد محیط 
اطراف شده و خطر آتش سوزی و انفجار را برای 

مصرف کنندگان به وجود می آورد.
این مسوول با تاکید بر اینکه در پکیج ها با توجه 
به اینکه پکیج در همه طول ســال کاربرد دارد و 
اســتفاده از آن منحصر به فصل خاصی نیست و 
مکان ثابتی برای نصب آن در نظر گرفته می شود، 

گفــت: از مزایــای این کار می تــوان به حذف 
اتصاالت نامناسب مانند شیلنگ های انتقال گاز و 
دور بودن اتصاالت از معرض تماس و برخورد 
با اشــیا، عمر و قابلیت اطمینان را در پکیج باال 

اشاره کرد.
نظری با اشــاره بــه اینکه نشــت دود به داخل 
ســاختمان به دو طریق نشــت منواکسید کربن 
حاصل از احتراق ناقص گاز و کاهش اکســیژن 
موجــود در هوای اتــاق باعث آســیب زدن به 

بهداشت محیط می شود، بیان کرد: برای جلوگیری 
از نشت دود حاصل از احتراق در وسایل گاز سوز 
از جمله پکیج دیواری، مقررات و استانداردهایی 
توســط مراجع ذی صالح تعیین می شــود که در 
صورت رعایت آن ها خطر نشــت دود به فضای 

اتاق به کمترین مقدار خود می رسد.
وی ادامــه داد: عــالوه بر رعایت ایــن قوانین، 
وجود سنسور دود و سیستم ایمنی کنترل خروج 
صحیح دود و نیز سیستم کنترل عملکرد صحیح 

فن وجود دارد. این سنســورها با تشخیص یک 
عملکرد ناصحیــح در پکیج، وجــود خطا در 
سیستم را تشخیص داده و ایمنی را برای مصرف 

کننده پکیج فراهم می آورند.
مسوول آتش نشانی خرم دره با اشاره به این نکته 
که وسایل گازسوز برای تشکیل احتراق نیاز به 
مصرف اکسیژن دارند که به همین علت مقرراتی 
برای نصب پکیج دیواری و یا پکیج آب گرم در 
واحدهای ساختمانی کوچک اتخاذ شده است، 

افزود: در واحدهای ساختمانی کوچک نصب 
پکیج با مخاطراتی مواجه است زیرا در صورت 
نبود جریان هوای تازه مناســب پکیج با مصرف 
هوای داخل اتاق ها، هوای تنفس ساکنین را نیز 

مصرف می کند.
وی با بیان اینکه پکیج ها از مشعل های کوچکی 
برخوردار هســتند و همه سیســتم های حرکتی 
آن ها به گونه ای طراحی و ســاخته می شود که 
کمتریــن صدا را ایجاد کنند، خاطرنشــان کرد: 
پکیــج آلودگی صوتی بســیار پایینــی ایجاد و 
آرامــش مطلوبی را برای مصــرف کننده تامین 
می کنــد. همچنین در صــورت رعایت قوانین، 
می توان پکیج را در کابینت نیز جانمایی کرد که 
باعث کاهش صدای تولیدی شــعله و فن پکیج 

نیز می شود.

مسوولآتشنشانیشهرداریخرمدرهتاکیدکرد؛

استفاده درست از پکیج های دیواری را جدی بگیرید
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وضعیت آب و هوای زنجان:

1
9

خاطراتت ز آنسوی آافق ، آوازم دهند
ات رد آبی اهی دور از دست رپوازم دهند

رفته ام زین شیپ و خواهم رفت زین پس بازهم
ی عشق از ره سو هک آوازم دهند با صدا

آنچه را با چشم گفتم با تو ، خواهم گفت نیز
با زبان گر شرم و کش یارای اربازم دهند

شام آخر را نخواهم باخت همراهش اگر
لذت صبح نخستین را دمی بازم دهند

ات سرانجام است امید سر آغازم هب جای
گر هچ هم بیم سرانجام ، از سرآغازم دهند

یک ردیچه از نیازی مشترک خواهم گشود
با تو وقتی مشترک دیواری از رازم دهند

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی ۴817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33۴6۴662-33۴6963۴-02۴شماره تلگرام : 09191۴368۴6 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0813۴586731

چهارسو

فرش دیگر اولویت خرید خانواده ها نیست

مردم به خرید سکه و ارز مشتاق ترند تا فرش!
 مدیرعامــل اتحادیه تعاونــی های فرش 
دستباف می گوید: زمانی می توان از صادرکنندگان 
فرش انتظار داشــت پول صادرات را به شکل ارز 
نیمایی بازگردانند که مواد اولیه تولید فرش را با ارز 

آزاد وارد و خریداری نکرده باشند.
عبداله بهرامی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر 
توســعه صادرات غیرنفتی و پرهیز از وابستگی به 
فروش نفت گفت: سیاســت تمام کشورها حتی 
کشورهای حوزه خلیج فارس که عمده درآمدشان 
از فروش منابع نفتی به دســت می آید این است 
که اگر روزی نفت تمام شــد یا به دلیل مشکالت 
و بحران های اقتصادی امکان فروش نفت وجود 
نداشت متکی به استعدادها و توانمندیهای داخلی 

خود باشند.
وی ادامــه داد:چندین دهه اســت کــه لزوم قطع 
وابستگی به نفت به عنوان یک سیاست مهم مورد 
تاکید قرار می گیرد ولی در اجرا چقدر به این امر 
پرداخته شده اســت؟ در حوزه فرش دو دهه قبل 
ســاالنه بیش از یک میلیارد دالر صادرات فرش 
داشتیم و جایگاه صادرات فرش ایران قابل احصاء 
و چشمگیر بود ولی امروز که اعالم می شود بودجه 
۱۴۰۰ با کمترین میزان وابســتگی به فروش نفت 

تدوین شده صنعت فرش چه جایگاهی است؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف ادامه 
داد: صنعت فرش از جمله صنایعی اســت که در 
اشــتغالزایی و ارزآوری برای کشور موثر است و 
سهم بسزایی در صادرات غیرنفتی کشور دارد ولی 
به دنبال بحث پیمان ســپاری و تعهد ارزی که از 
سوی بانک مرکزی برای فرش مصوب شد، میزان 

صادرات فرش دستباف کاهش پیدا کرد.
صادرکننــدگان فرش در حال خــروج از این 

صنعت
بهرامی در پاسخ به این پرسش که آیا صادرکنندگان 
فــرش ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند که باید 

مبلغ صادرات را به شــکل ارز نیمایی بازگردانند؟ 
گفــت:  صادرکننــدگان فرش زمانــی مکلف به 
برگرداندن ارز نیمایی هستند که اجازه دهند مواد 
اولیه را با نرخ ارز مصوب دولتی خریداری کنند. 

وقتی مواد اولیه فرش را با نرخ آزاد خریداری می 
کنیم چطور انتظار مــی رود که صادرکننده فرش 
با نرخ ارز نیمایی، مبلــغ صادرات را برگرداند. به 
همین دلیل  بســیاری از صادرکنندگان از صنعت 

فرش خارج شده اند.
این فعال تعاونی با اشــاره به مکاتبات و جلسات 
متعدد با بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق تعاون 
ایران در این باره گفت: شــوربختانه هیچکدام از 

این جلسات تاکنون به نتیجه نرسیده و تغییری در 
مصوبه مذکور ایجاد نشده است.

تامین مواد اولیه با نرخ ارز آزاد و افزایش قیمت 
تمام شده

وی ادامــه داد: شــوربختانه در بحث تولید فرش 
به دلیل افزایــش قیمت مواد اولیه و عدم حمایت 
از نوغانــداران و پــرورش پیله ابریشــم و نبود 
زیرساختهای فراوری پشم به واردکننده بزرگ پشم 
و ابریشم تبدیل شده ایم و چون تمام مواد اولیه با 
ارز آزاد و به قیمت روز وارد و خریداری می شود 
قیمت تمام شده فرش نسبت به رقبا باال رفته است.
بهرامــی گفت: هم اکنــون در دو بخش صادرات 
و تولید دچار مشــکل هســتیم. در بخش اول به 
دلیل مصوبه بانک مرکــزی صادرکنندگان رغبتی 
بــه صــادرات ندارند و در بخش تولیــد به دلیل 
عــدم تخصیص منابــع مالی و عــدم حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی به ویژه در بحث پیله ابریشم 
و پشم، قیمت تمام شــده تولیدات فرش افزایش 

یافته است.
مردم برای خرید ســکه و دالر مشتاق ترند تا 

فرش!
به گفتــه مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های فرش 
دستباف، عالوه بر این  مساله بخشی از بازار فروش 
داخل هم به دلیل شیوع کرونا ضربه خورده و بیشتر 
سرمایه ها به ســمت بازار طال و ارز رفته و مردم 
برای خرید دالر و ســکه مشتاق ترند. شوربختانه 
خرید فرش دیگر در اولویت سبد خرید خانوارها 
نیست و این مساله باعث شده تا میزان تولید فرش 
کاهش یابد و عده زیادی از قالیبافان از این صنعت 
خارج و مغازه های فرش فروشــی کم کم بســته 

شوند.
وی در پایان در باره پیش بینی مشوق های حمایتی 
برای صادرات فرش گفت: تا چند سال قبل برای 
صادرات فرش، مشوق هایی در نظر گرفته بودند و 
مبلغی را به عنوان جایزه صادراتی می پرداختند ولی 
امروز نه تنها از جوایز صادراتی خبری نیست بلکه 
به دلیل پیمان سپاری  و تعهد ارزی، مشکالتی برای 

صادرکنندگان فرش به وجود آمده است.

 همزمان با افت شدید معامالت مسکن، 
کاهش نرخهای پیشنهادی و محو قیمتهای کاذب، 
تورم ماهیانه در بازار ملک نیز به طور محسوسی 
افت کرده است؛ یک کارشناس می گوید که در 
صورت ادامه وضعیت فعلی بازار مســکن برای 
چهار تا پنج ماه وارد رکود معامالتی و سپس سه 

تا چهار سال وارد دوره ثبات قیمت می شود.
به گزارش ایســنا، با اینکــه هنوز گزارش بانک 
مرکزی از تحوالت بازار مســکن شهر تهران در 
آبان ماه منتشر نشده، نتایج خام معامالت ملک 
از افت ۴۸ درصــدی خرید و فروش و کاهش 
محســوس تورم ماهیانه حکایــت دارد. مطابق 
برخی برآوردها رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر 
تهران از ۱۰ درصد به ۳ درصد کاهش یافته و در 
واقع به وضعیت بازارهای موازی واکنش نشان 

داده است.
پس از آنکه بــازار بورس از ماههــا قبل روند 
کاهشــی به خود گرفت، بازارهای ارز و طال نیز 
در آبان ماه با افت مواجه شدند؛ به طوری که دالر 
در ماه گذشته کاهش ۹ درصدی و سکه کاهش 
۱۷ درصدی را تجربه کرد. بــازار بورس نیز ۵ 

درصد افت کرد.
ایــن وضعیت منجر به کاهش انتظارات تورمی، 
افزایــش عرضه و کاهش تقاضــا در بازار ملک 
شــد. بین روزهای ۱۴ تا ۲۱ آبان ماه تحت تاثیر 
تحوالت سیاسی، تمایل برای فروش مسکن در 
شهر تهران ۲۴ درصد افزایش و تقاضا ۴۴ درصد 

کاهش پیدا کرد.
روز گذشــته نیز اتحادیه مشــاوران امالک آمار 
خرید و فروش ملک در آبان ماه را منتشــر کرد 
کــه از افت ۴۸ و ۳۱ درصدی معامالت ملک به 
ترتیب در شهر تهران و کل کشور حکایت دارد. 
این بیشــترین کاهش ماهیانه تعداد معامالت در 
سال ۱۳۹۹ محســوب می شود. رییس اتحادیه 
مشــاوران امالک از کاهش حدود ۱۰ درصدی 
قیمتهــای پیشــنهادی خبــر داد. مصطفی قلی 
خسروی گفت که دیگر از نرخهای کاذب خبری 
نیست و قیمتها به سمت واقعی شدن سوق پیدا 

کرده است.
از طرف دیگر بررســی اطالعات خالص سامانه 
امالک و مستغالت از رسیدن تورم ماهیانه مسکن 

شهر تهران به ۳ درصد حکایت دارد. این در حالی 
است که از ابتدای سال کنونی تا کنون نرخ رشد 
ماهیانه قیمت مســکن در پایتخت بین ۸ تا ۱۰ 

درصد بود.
آبان ۱۳۹۹ شاهد انعقاد ۵۰۷۲ فقره قرارداد خرید 
و فروش ملک در شهر تهران بودیم که نسبت به 
ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نســبت به ماه مشابه 
سال گذشته ۱۲ درصد افزایش نشان داد. همچنین 
بالــغ بر ۴۴ هــزار و ۳۳۹ مبایعه نامــه )قرارداد 
خرید و فروش( در کل کشور منعقد شده که از 
افت ۳۱ درصد نســبت به مهرماه امسال و رشد 
۶۷ درصد نســبت به آبان پارسال حکایت دارد. 
کاهش معامالت ناشی از انتظار خریداران برای 
افت قیمتها و مقاومت فروشندگان برای کاهش 

قیمت است.
یک کارشناس: عدد اسمی مسکن کاهش نمی 

یابد بلکه از تورم عقب می افتد
مهدی روانشــادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن در 
تحلیل وضعیت فعلی این بازار به ایســنا گفت: 
به طور کلی در دهه های گذشته معموال متوسط 
قیمت مسکن در تهران با متوسط ۱۰۰۰ دالر در 
متر مربع مقیاس شــده است. در دوره هایی این 
نرخ به ۶۰۰ دالر و در زمانهایی تا ۱۴۰۰ دالر هم 
باال رفته است. قیمت فعلی روی ۱۰۰۰ دالر است 

و در واقع با میانگین بلندمدت برابری می کند. اگر 
در ماههای آینده دالر کاهشی شود قیمت مسکن 
برای یک دوره سه تا چهار ساله به ثبات می رسد.
وی افزود: رفتار بازار مسکن این گونه است که 
عدد اسمی آن کاهشی نمی یابد بلکه وارد ثبات 
می شــود. وقتی این اتفاق می افتد از تورم بقیه 
کاالها عقب می ماند؛ تــا دوره بعدی که دوباره 

بازارها دچار جهش شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در 
آبان ماه همه بازارها به نقطه پیچ رسیده بودند و 
باید اصالح می کردند. تحوالت سیاسی هم که 
اتفاق افتاد کمک کرد تــا بازارهای موازی ارز و 
طال وارد روند کاهشی قیمتها شوند. آثار این اتفاق 
معموال در بازار مسکن به دلیل چسبندگی قیمتها 

خیلی سریع خود را نشان نمی دهد.
به گفته روانشادنیا، اگر در ماههای آینده قیمتها در 
بازارهای موازی به همین شکل کاهش پیدا کند 
انتظار می رود که بازار مسکن از لحاظ معامالت 
در کوتاه مدت وارد دوره کاهشی و در میان مدت 
وارد ثبات قیمتی شود. در آن صورت بعد از یک 
دوره چهــار تا پنج ماهه مــی توان انتظار تثبیت 
قیمتها به مدت ســه تا چهار سال را داشت. البته 
همه این فرضیــه ها منوط به ثبات اقتصاد کالن 

کشور است.

 نتایج نظرسنجی ها نشــان می دهد تنها 
۲۷ درصد از بیکارشــدگان قرارداد شغلی دائم 
داشته و قرارداد باقی بیکارشدگان از نوع قرارداد 
موقت بوده اســت. همچنین حدود ۴۲ درصد از 
بیکارشدگان دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند. 
حدود ۶۸ درصد از بیکارشــدگاِن در این دوره 

زمانی، سرپرست خانوار بوده اند.
به گزارش ایلنا، مؤسســه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی، در ادامه انجام پژوهش های نظرسنجی 
و افکارســنجی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 
در ســال کنونی درباره مسائل مهم حوزه رفاه و 
سیاستگذاری اجتماعی، دو نظرسنجی مختلف 
را درباره موضوع بیمه بیکاری در شرایط شیوع 

ویروس کرونا در کشور به پایان برد.
این نظرســنجی ها با هدف کلی به دست آوردن 
تصویری دقیق تر از وضعیت متقاضیان دریافت 
بیمۀ بیکاری در شــرایط شیوع ویروس کرونا و 
میزان رضایت آنان از خدمات ارائه شده در حوزه 
بیمه بیکاری و فرآیندهای مرتبط با آن در دو فاز 
جداگانه، در شــهریور و مهرماه ۱۳۹۶ در سطح 

تمامی استان های کشور صورت گرفت.
جامعه آماری این نظرسنجی بیش از هفتصد هزار 
نفر از بیکارشدگان متقاضی دریافت مقرری بیمه 
بیکاری بود که در ســامانه در نظر گرفته شده از 
سوی وزارت و سازمان تأمین اجتماعی در بازه 
زمانی ابتدای اســفند ۱۳۸۸ تا پایان اردیبهشت 

۱۳۹۶ ثبت نام کرده بوده اند.
این پژوهــش در دو فاز جداگانــه با همکاری 
مرکــز فنــاوری اطالعات ارتباطــات و تحول 
اداری، معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
و معاونــت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی صورت گرفت: هدف اصلی پژوهش 
فاز اول که در شهریور ۱۳۹۶ انجام شد، به دست 
آوردن تصویری از وضعیت اقتصادی و رفاهی 
بیکارشــدگان و میزان رضایت آنان از خدمات 
ارائه شده در این حوزه بود. این فاز با حجم نمونه 
۱۱۱۳ نفر در تمامی استان های کشور انجام شد.

متقاضیان بیمه بیکاری در این فاز، خود شــامل 

دو دسته اصلی بودند: اول، کسانی که همچنان از 
زمان ثبت درخواست بیمه بیکاری، بیکار مانده اند 
و دوم، کســانی که پس از ثبت این درخواست، 
دوباره مشغول به کار شده اند. فاز دوم این پژوهش 
پژوهش به فاصله ده روز از فاز اول، با حجم نمونۀ 
۱۰۵۶ نفر و دوباره در ســطح تمامی استان های 
کشور و در مهرماه ۱۳۹۶ انجام شد. هدف اصلی 
از انجام فاز دوم، یافتن پاســخ دقیق به ســؤال 
»میزان بازگشت به کار بیکارشدگان« )متقاضیان 
بیمه بیکاری در دوران شیوع ویروس کرونا( بود. 
نتایج این نظرسنجی ها نشان می دهد تنها حدود 
۲۷ درصد از بیکارشــدگان قرارداد شغلی دائم 
داشته و قرارداد باقی بیکارشدگان از نوع قرارداد 
موقت بوده اســت. همچنین حدود ۴۲ درصد از 
بیکارشدگان دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند. 
حدود ۶۸ درصد از بیکارشــدگاِن در این دوره 
زمانی، سرپرست خانوار بوده اند )الزم بذکر است 
در موج اول این نظرسنجی این میزان ۶۳ درصد 

ارزیابی شده بود.(
مطابق نتایج این پژوهش، ۶۲ درصد از متقاضیان 
دریافت مقرری بیمۀ بیــکاری، در طول ماه های 
گذشته دوباره مشغول به کار شدند و ۳۸ درصد 

متقاضیان نیز همچنان بیکار هستند.

نتایج این پژوهش نشان داد که حدود ۷۵ درصد 
از متقاضیان بیمه بیکاری از سهولت فرآیند ثبت نام 

در سامانه مشخص شده، رضایت داشته اند.
همچنین بیش از ۹۳ درصد از بیکارشدگان ابراز 
داشته اند که در روزهای بیکاری مجبور شده اند 
هزینه های زندگی خود و خانواده شان را کاهش 
دهند. بیــش از ۷۶ درصد آنان مجبور به کاهش 
هزینه های مواد خوراکی خانواده شان در این دوره 
زمانی شده اند. مطابق نتایج این پژوهش، مصرف 
گوشــت قرمز حدود ۷۲ درصد از خانواده های 
افراد بیکارشــده، به صورتی کاهش جدی پیدا 
کرده اســت و حدود ۱۵ درصــد از خانواده های 
بیکارشــدگان، حتی پیــش از دوره بیکاری نیز 
توان خرید گوشــت قرمز به صورت ماهانه را 
نداشته اند. حدود ۷۶ درصد از خانواده ها، دچار 
کاهشی محســوس در مصرف مرغ، حدود ۷۱ 
درصد از خانواده ها کاهش در مصرف برنج، ۶۱ 
درصد خانواده ها دچار کاهش مصرف در لبنیات 
و حدود ۴۲ درصد خانواده های بیکارشــدگان، 
کاهش در مصرف تخم مرغ را در این دوره شیوع 
ویروس کرونا تجربه کرده اند. حدود ۷۰ درصد از 
خانواده ها، کاهش در مصرف ماهانه ی میوه را نیز 

گزارش کرده اند.

تحلیل کارشناسی از کاهش تورم ملکی

بازار مسکن آماده ثبات قیمت شده است
نتایج یک نظرسنجی:

 کاهش محسوس مصرف مواد خوراکی 
در خانوارهای بیکارشده
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 اعمال محدودیت های کرونایی ۲ هفته ای در 
کشور آغاز شــده و مشاهدات عینی نیز بیانگر آن 
است که بیشتر مردم و صنوف با تصمیم ستاد ملی 
کرونا همگام شده اند اما به گفته دست اندرکاران این 
اقدام تنها گوشــه ای از مدیریت کرونا بوده و قطع 
زنجیره انتقال تنها با همراهی مستمر عموم امکانپذیر 

است.
بیش از ۹ مــاه از ورود ویروس منحوس کرونا به 
کشــورمان سپری می شــود و حال که در آخرین 
ماه فصل خزان ســال داریم، برف و باران میهمان 
بسیاری از استانهای سردسیر کشور شده است اما 
ایــن ویروس مخوف و آزار دهنده نه تنها دســت 
بردار نیست بلکه به گفته متخصصان در روزهای 
سرد ســال وحشی تر و شیوع آن چند برابر فصول 
بهار و تابستان شده و حاصل هر جمعی را ناباورانه 

کم می کند. 
بر همین پایه ســتاد ملی مقابله با کرونا  اقدامات 
مختلفی را برای مدیریت بهینه این بیماری البته با 
همکاری مردم در نظر گرفت و چهار دســته شغل 
برای اعمال این دوره از محدودیت ها تعریف کرد 
که بر پایه آن فقط فعاالن در مشــاغل دســته اول 
می تواننــد در این ۲ هفته بــه کار خود ادامه دهند 
و بقیــه صنوف حق فعالیت در ایــن بازه زمانی را 

نخواهند داشت.
خبرنگار ایرنا نیز برای تهیه گزارش درباره چگونگی 
اجرای این مصوبه به محله های مرکزی شهر سری 
زد،  هر چند به  نظر می رســد به غیر از مشــاغل 
ضروری گروه یک، بقیه اصناف تعطیل اســت، اما  
اندک مواردی هم برخی مغازه داران از این تصمیم 
ســرپیچی کرده  و به کار و کسب شان با وجود این 

محدویت ها مشغول  شدند.
اینجا چهارراه سعدی هســته مرکزی شهرزنجان 
اســت، جایی که پیش از روزهای کرونایی روزانه 
شــاهد ترافیک گســترده خودروها و رفت و آمد 
شهروندان بود اما با شیوع کرونا و اجرای محدودیت 
ها تمام واحدهای صنفی مشمول کرکره های خود 
را پایین کشــیده و فقط مشــاغل ضروری از قبیل 
داروخانه ها و  فروشگاه ها خدمات رسانی می کنند.
کمی باالتــر از چهارراه انقالب شــهر زنجان که 
مکانی نام آشــنا برای برگــزاری آیین های ملی و 
مذهبی مختلف اســت نیز غریبانه روزهای آرامی 
را ســپری می کند و با اجــرای محدودیت ها از 
شلوغی و ترافیک خبری نیست، آنطرف میدان به 
طرف سعدی جنوبی فعالیت میوه فروشی و سبزی 
فروشی ها نمود دارد  که شهروندان زنجانی به ویژه 
در ساعات منتهی به منع آمد و شد شهری، با عجله 

در حال خرید مایحتاج روزمره خود هستند.
بــازار زنجان نیز کــه عنوان طوالنــی ترین بازار 
سرپوشــیده ایران را یدک می کشد شاید از زمان 
ساخت آن از دوره قاجار تاکنون چنان خلوتی را به 
خود ندیده باشد ، بازاری که مهم ترین مکان تجاری 
زنجان است و با وجود راه اندازی پاساژها و مراکز 
خرید مدرن و پیشرفته هنوز کاربری و اهمیت خود 
را در بافت قدیمی شهر از دست نداده است بزرگی 

این بازار و وجود راســته ها، سراها، کاروانسراها و 
مساجد متعدد در آن به خوبی نشان می دهد که این 
محل در طول سالیان چقدر فعال و پویا بوده است.

صاحبان صنوف مختلف این مــکان تاریخی نیز 
در برهه های مختلف تاریخی همــواره در رونق 
اقتصــادی و گردش چرخ هــای این بخش نقش 
آفریــن بوده اند و همــه روزه و حتی در روزهای 
کرونایی حضور شــهروندان برای  خرید نیازهای 
روزمره کم و بیش چشمگیر بود، اما اکنون با اجرای 
محدودیت هــای کرونایی به خوابی پریشــان و 

ناخواسته فرو رفته است.
در ۲ طرف پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان نیز تنها 
مشاغل ضروری، بانک ها، داروخانه ها و عطاری 

ها فعال هستند.
هر چند مشاهدات عینی از همکاری بیشتر اصناف 
در اجــرای این طرح حکایــت دارد اما نکته قابل 
توجه شلوغی برخی خیابان ها به ویژه در عصرگاه 
و ساعات منتهی به منع ترد شهری است که گویای 
بی توجهی برخی از مردم دارد که این موضوع  به 
طور معنا داری در مناطق هسته مرکزی شهر خود 

نمایی می کند.
قبولی ۸۵ درصدی اصناف در اجرای محدودیت 

های کرونایی 
فرمانــدار زنجان در این باره با بیــان اینکه با آغاز 

اجــرای محدودیت های کرونایــی قاطبه اصناف 
زنجانی معادل ۸۵ درصد همــکاری کرده اند می 
گوید:  شوربختانه ۱۵ درصد اصناف در برخی نقاط 
شهر همکاری نکردند که چنین شرایطی دستیابی به 

اهداف اعمال محدودیت ها را با ناممکن می کند.
رضا عسگری می افزاید: بر این پایه در صورتیکه 
مشاغل غیر ضرور نیز همکاری الزم در اجرای این 
طرح را نداشته باشند و نسبت به بازگشایی واحد 
خود اقدام کننــد برخورد و مجازات هایی از قبیل 
ابطال پروانه فعالیت، تشکیل پرونده قضایی و سپس 

اعالم جرم  در انتظار آنها خواهد بود.
این مسؤل تاکید می کند: بی توجهی برخی اصناف 
بــه اجرای محدودیت ها، تعطیلی دیگر صنوف را 
نیز با مشــکل جدی مواجه می کند و بر این مبنا و  
در راستای نظارت های بیشتر تیم های بازرسی از 
کارشناسان مرکز بهداشت، نیروی انتظامی و سازمان 

صمت تشکیل  شده است.
وی با بیان اینکه بازرســی ها از دوم آذر درمناطق 
مختلف شهر نمود بیشتری یافته است، اضافه می 
کند: بازدیدهای میدانی روزهای اول در شهر نشان 
می دهد اصناف هسته مرکزی شهر به ویژه بازایان، 
مراکز تجاری در اجرای  بهینه این طرح مشارکت 
فعاالنه ای داشتند و در واقع نسبت به تعطیلی اقدام 
کردند اما شــوربختانه در برخی محالت و حاشیه 

شهر این مهم چندان ملموس نبود.
عســگری اظهار می کند: همکاری و احســاس 
مســوولیت مردم شرط مهم و اساسی برای کاهش 
شــیوع کرونا بوده و سرپیچی و تخطی از این امر 
می تواند مشکالتی را ایجاد کند و بر این مبنا انتظار 
بر این اســت عموم مــردم و صاحبان مغازه ها در 
اجرای محدودیت هــای ۲ هفته همکاری بهتری 
داشته باشند تا مجبور به برخوردهای قانونی نباشیم.
وی یاد آوری می کند: با توجه به محدودیت فعالیت 
مشاغل غیرضرور از شهروندان زنجانی درخواست 
می شود، در صورت مشاهده تخلفات، موارد به را  
سامانه ۱۹۰ مرکز دریافت و پاسخگویی به شکایات 
مردمی بهداشت، سالمت محیط و کار اطالع دهند 
که دست اندرکاران امر در این باره اقدامات الزم  را 

انجام می دهند.
فرماندار شهرستان زنجان  ادامه می دهد: پایش ها 
بیانگر آن است که حدود ۹۰ درصد مردم در سطح 
شهر به ویژه در هسته مرکزی شهر از ماسک استفاده 
می کنند ولی همچنان برخی افراد نسبت به رعایت 
پروتکلهای بهداشتی بی تفاوت هستند و شوربختانه 
همین تعداد کم منشاء گسترش بیماری و آسیب به 

دیگران می شوند.  
عسگری با بیان اینکه در شهرستان زنجان همچنان 
شاهد افزایش روند ابتال به کرونا هستیم می افزاید: 

در چند هفته گذشــته میزان مراجعات سرپایی به 
مراکز ۱۶ ساعته، سه برابر شده است.  

وی با بیان اینکه اولویت در مراکز بهداشتی و درمانی 
نیز شناسایی بیشتر مبتالیان است، خاطرنشان می 
کند: در این راســتا میزان تســت های تشخیصی 

افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.  
رییس اتاق اصناف زنجان نیز با اشاره به اینکه قبل 
از اجرای این طرح جلســات متعــددی با مدیران 
پاژســاژها، کسبه، اتحادیه ها و مجتمع های بزرگ 
برگزار شــده اســت، ادامه می دهد: در این ارتباط 
گروههای هدف نســبت به اجرای بهینه این طرح 
توجیه شدند تا در اجرای آن مشکلی نداشته باشیم.

سید محمود موسوی می افزاید: طبق پیش بینی ها 
اصنــاف زنجانی با آغاز اجرای این طرح همکاری 
رضایت بخشــی داشته اند تا جایی که در مجموع 
۸۰ درصد اصناف بدون تحکم، نسبت به تعطیلی 
واحدهای خود اقدام کردند که این مهم در هســته 

مرکزی شهر بیش از این رقم را شامل می شود.
وی اضافه می کند: شــوربختانه این محدودیت ها 
در دیگر مناطق شــهر به خصوص مناطق حاشیه 
ای آنگونــه که باید و شــاید پررنگ نبود و بر این 
مبنا گشت های بازرسی مشترک نسبت به بازدیدها 
اقدام کرده اند که در صــورت فعالیت واحدهای 
صنفی مشاغل غیرضرور، مرحله اول اخطار شفاهی 

و ســپس اخطار کتبی داده شده و در نهایت پلمب 
می شوند.

این مســوول اظهار می کند: بنابراین به دســتور 
دادســتانی در صورت تخطــی واحدهای صنفی 
غیرمشــمول این طرح در مدت ۱۵ روزه، برخورد 
قانونی انجام خواهد شــد، تا جایی که حتی پس 
از این مدت نیز امکان فعالیت نخواهند داشــت و  

فرآیندها بسیار سخت خواهد بود.
موسوی خاطرنشان می کند: به این مهم باید توجه 
داشت فعالیت مشــاغل غیرضرور خود عاملی در 
انتشار ویروس کرونا به دیگرین محسوب می شود 
و بر این مبنا مشارکت فعاالنه این قشر و دیگرین می 
تواند چشم انداز بهتری  را در کاهش شیوع بیماری 

به دنبال داشته باشد.
وی یادآوری می کند: با توجه به مشکالت اقتصادی 
کنونی بیشــتر اهالی کســبه و اصناف زنجانی در 
اجرای طرح پیشگام شده اند که امیدواریم این مهم 

در روزهای آینده نیز نمود بیشتری داشته باشد.
محدودیت هــای ۲ هفته ای  کرونایــی به معنا 

بازگشت به وضعیت خوب نیست
 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان  نیــز در این ارتباط اظهار 
می کند: اعمال محدودیت های کرونایی برای تبدیل 
رنگ شهرهای قرمز، زرد و نارنجی کرونا به سفید 
اســت و مدت ۲ هفته ای برای ایــن منظور کافی 
نیســت، اما این محدودیت ها و همکاری مردم در 

تحقق برنامه های ترسیم شده نقش اساسی دارد.
دکتر پرویز قزلباش با اشــاره به وضعیت کرونایی 
استان خاطرنشــان می کند: هم اکنون درگیر اوج 
گرفتن بیماری کووید-۱۹ در موج ســوم هستیم 
هر چند در چند روز گذشته روند رشد بیماری با 
نوســاناتی یک سیر پایداری را طی می کند اما این 

مهم به معنای کاهش بیماری نیست.
وی  اضافه می کند: اقدامات انجام گرفته در راستای 
محدودیت های جدید برای مناطق دارای وضعیت 
مختلف کرونایی اثرات خود را خواهد داشــت و 
تجربه نیز نشــان داده است این محدودیت ها قرار 
گرفتن عموم مردم را معرض ویروس و ابتال به این 

بیماری کاهش می دهد.
این مســوول تاکید می کند: اثر روانی محدودیت 
های کرونایی بسیار چشــمگیر است و از طرفی، 
جدی گرفتــن بیماری و رعایــت پروتکل ها در 
کاهش روند بیماری نیز بسیار اثر گذار خواهد بود.

قزلبــاش با اشــاره به نظارت های جــدی در باره 
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اصناف استان 
ابراز امیدواری می کند، با توجه به گســتره وسیع 
مشاغل در استان، با همکاری بسیج استان و اصناف 
نظارت های موجود در این بخش بیش از گذشــته 

انجام شود.
بر پایه آخرین آمار اعالم شده از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی استان در زمان حاضر ۶۴۵ بیمار کرونایی 
در بیمارستان های استان بستری هستند که از این 
تعداد ۴۵ مورد مثبت روز  )دوشنبه( استان را شامل 

می شود.

گزارش ایرنا از اعمال محدودیت های کرونایی در زنجان

اینجاحاصلهرجمعیکممیشود

 دادستان زنجان با بیان اینکه باید مشخص 
شــود آن مقدار نهاده های دامی که بر پایه ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی از ســوی جهاد کشاورزی به 
تولید کنندگان داده شده، تحویل کدام تولید کننده 
شده، به همان میزان که نهاده یارانه ای توزیع شده 
باید از مرغداران و کشتارگاه مرغ به نرخ مصوب 

برای استان تامین شود.
به گــزارش زنگان امروز به نقــل از خبرگزاری 
فارس، شــاید از همان روزی که شخصی، مرغ 
بریان یک پا را برای نشان دادن ارادت خودش به 
حضور حاکم شهر برد، دردسر های آدمیزاد با این 

پرنده هم آغاز شد.
این روزها مرغ گرانی در زنجان فقط یک پا دارد 
و همین امر باعث شــده تا در روز هایی که مردم 
روزهاســت با کرونا دست و پنجه نرم می کنند، 
چشم از این ماده پروتئینی بپوشند و آن را از سبد 

غذایی خود حذف کنند.
ماده ای غذایی که اقشــار با درآمــد پایین آن را 
جایگزین گوشت قرمز کرده بودند و حاال دیگر 
قادر به خرید همین هم نیستند و حاال همان هم از 

سفره اقشار آسیب پذیر پر کشیده است.
در واقع بــه دلیل عدم برنامه ریزی درســت در 
ماه هــای قبل و عمل نکردن بــه وعده ها در باره 
تامیــن نهاده های مورد نیــاز واحدهای تولیدی، 

قیمت مرغ افزایش پیدا کرده است.
گویی آرامشی بر قیمت مرغ نیست و تقریبا در هر 
بازه زمانی تقریبا دو هفته ای، قیمت آن در حدود 

چند هزار تومان گران می شود.
هر بار تنظیم بازار با تعیین مصوبه ای مرغداری ها 
را دعوت بــه همکاری کرده و قیمت مصوبی را 
اعالم می کند، اما پــس از چند روز دوباره همان 

اتفاقات تکرار می شود.
مرغ کمیاب شد

به همین خاطر شاید کسی از زنجانی ها به خاطر 
نداشته باشد که امسال در استان مرغ چند بار گران 

شده است.
کافیست این روزها ســری به مرغ فروشی های 
ســطح شــهر زنجان بزنید، اینجا روند قیمت ها 
صعودی اســت و مدت هاست مردم این شهر به 

افزایش بی ضابطه قیمت ها عادت کرده اند.
بهانه ها هم همیشــه مشترک است، نهاده نداریم، 
دالر گران شــده و تورم رو به افزایش است، از 
سوی دیگر هر بار که از مسووالن در باره گرانی 
قیمت ها می پرســیم فقط یک جواب دارند »همه 

چیز تحت تاثیر قانون عرضه و تقاضا است«!
همیــن افزایش بی رویه قیمت مــرغ گرم و نبود 
آن، اعتراضات مردم و مرغدران موجب شــد که 
دادستانی وارد عمل شــده و جهاد کشاورزی را 

موظف به تامین مرغ کند.
دادستان زنجان گفت: عرضه مرغ در استان تا به 
امرو ز به نــرخ ۲۱ هزار تومان بوده که در دیگر 
استان ها حتی با قیمت ۳۴ هزار تومان عرضه می 

شود.
اولتیماتوم دادستان به جهاد 

کشاورزی
حجت االسالم محسن 

جهاد  گفت:  کرمی 
استان  کشاورزی 
اســت  موظف 
قیمت مــرغ را 
مصوب  نرخ  به 
برای استان تامین 

کند.
زنجان  دادســتان 

باید  اینکــه  بیان  با 
آن  شــود  مشــخص 

مقدار نهاده هــای دامی که 
بر پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی 

جهاد کشاورزی به تولید کنندگان داده شده، 
تحویــل کدام تولید کننده شــده، به همان میزان 
که نهاده یارانه ای توزیع شــده باید از مرغداران 
و کشتارگاه مرغ به نرخ مصوب برای استان تامین 

شود. کرمی با اشاره به اینکه هرگونه کوتاهی در 
این زمینه به معنی تضییع سرمایه های عمومی، بیت 
المال و تضییع حقوق شهروندان است، گفت: بر 
پایه قوانین مربوطه و دستورالعمل مجازات ترک 

فعل قابل تعقیب است.
اختــاف قیمــت موجب 

قاچاق مرغ شده است
اقتصــادی  معــاون 
استاندار زنجان نیز 
با اشــاره به نیاز 
اســتان  روزانه 
در حــوزه مرغ 
اختالف  گفت: 
قیمتــی که بین 
و  زنجــان  مرغ 
دیگــر اســتان ها 
موجب  دارد  وجود 
شده  مشکل  این  بروز 

است.
محمدرضا آبی پور تصریح کرد:  
این موضوع به مقامات امنیتی ابالغ شــده 
است و تالش داریم که مرغ مورد نیاز همشهریان 
به دست آنها برســد و در تهیه آن دچار مشکل 

نشوند. 

وی با اشاره به اینکه مشکالتی با توجه به سیاست 
جدیــد دولت مبنی بر عرضــه نهاده ها از طریق 
ســامانه بازارگاه وجود داشت که خود سامانه در 
ابتدا با مشــکالتی مواجه بــود، اضافه کرد: این 
موضوع در حال حل شــدن اســت و مرغداران 
اســتان از این بابت دچار زحمــت و نگرانی در 
تامین نهاده هســتند که امیدواریم به زودی حل 

شود.
رییس سازمان صمت اســتان زنجان نیز در این 
رابطه گفت: میانگین تولید روزانه مرغ در استان 
حدود ســه برابر نیاز اســت، به طوری که میزان 
تولیــد مرغ در زنجان ۱۲۰ تن اســت که از این 
میــزان فقط ۴۰ تن در زنجــان مصرف و بقیه به 

دیگر استان ها صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه در استان زنجان مشکلی از 
نظر تامین کاالها وجود ندارد، اضافه کرد: نظارت 
بر بازار نیز به صورت مستمر از سوی بازرسان و 

در قالب گشت مشترک انجام می شود.
رییس جهاد کشاورزی استان زنجان در ارتباط با 
مشکل به وجود آمده در استان درباره مرغ گفت: 
جهاد کشــاورزی به دنبال تامین نهاده در استان 
همچون ماه های قبل است اما طوالنی شدن روند 
ساماندهی موضوع موجب بروز مشکالتی شده 

است.

جواد تاراســی افزود: همه مشکل مرغ مربوط به 
نهاده نیســت و چون استان های همجوار قیمت 
تنظیــم بازار را رعایت نمی کننــد و این فقط در 
استان زنجان عمل می شــود، همین امر موجب 

گرانی مرغ شده است.
فرمانده انتظامی استان زنجان نیز از کشف ۶۹ تن 
نهاده های دامی احتکار شــده به ارزش ۳ میلیارد 
ریال توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان 
خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی 
از خبری مبنی بر احتکار کاالهای اساسی در سه 
انبار مطلع و با هماهنگــی مقام قضائی به محل 

مورد نظر اعزام شدند.
سردار رحیم جهانبخش ادامه داد: در بازرسی از 
این انبارها، ۶۹ تن نهاده های دامی احتکار شــده 

کشف شد.
فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه در این 
باره سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل 
مراجع قضایی شــدند، افــزود: ارزش کاالهای 
احتکار شــده مکشــوفه طبق نظر کارشناســان 

مربوطه، ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
جهانبخش از شهروندان خواست تا در صورت 
مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک پیرامون احتکار 
کاال توسط افراد ســودجو، موضوع را در اسرع 

وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

چالش قیمت مرغ در زنجان
 اولتیماتوم دادستان به جهاد کشاورزی

 باید مشخص شود آن مقدار نهاده های دامی که بر پایه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سوی جهاد کشاورزی به تولید کنندگان داده شده، تحویل کدام تولید کننده شده
به همان میزان که نهاده یارانه ای توزیع شده باید از مرغداران و کشتارگاه مرغ به نرخ مصوب برای استان تامین شود

 عرضه مرغ در زنجان به نرخ ۲۱ هزار تومان بوده که در دیگر استان ها با قیمت ۳۴ هزار تومان عرضه می شود
 میزان تولید مرغ در زنجان ۱۲۰ تن است که از این میزان فقط ۴۰ تن در زنجان مصرف و بقیه به دیگر استان ها صادر می شود
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فرهادی عنوان کرد؛
گندزدایی اماکن عمومی 

ضرورتی ندارد
 معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــت، با اشاره به اهمیت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، گفــت: هم اکنون 
گندزدایی و ضدعفونی اماکن عمومی ضرورت 

چندانی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرهادی، بعد 
از ظهر سه شنبه در ارتباط زنده با شبکه خبر، 
کماکان بر رعایت بهداشــت فردی در مقابله 
با کرونا تاکید کرد و افزود: در شــرایط کنونی 
ضرورتی ندارد که همه ســطوح در فضاهای 
عمومی، مثل ســابق گندزدایی و ضد عفونی 

شوند.
وی گفت: کمــاکان در تمــام پروتکل ها بر 

گندزدایی سطوح مشترک تاکید شده است.
فرهادی بــه مواردی همچــون صندلی های 
اتوبوس ها و تاکســی ها، واگن های مترو و...، 
اشــاره کرد و افزود: اگر گندزدایی اتوبوس ها 
کم رنگ شده است، به احتمال توجه کمتری 

می شود.
وی ادامــه داد: مــا همچنان بــر گندزدایی و 
ضدعفونی سطوح در مراکز تهیه و توزیع مواد 

غذایی یا واحدهای صنفی تاکید ویژه داریم.
فرهادی گفت: بهتر اســت مــردم در رفت و 
آمدها با وســایل نقلیه عمومی و حضور در 
اماکن عمومی، کمتر به دســتگیره ها و نرده ها 
دست بزنند و حتماً از محلول های ضد عفونی 

استفاده کنند.

خطر گیاهخواری 
برای سالمت استخوان ها

 رژیم های غذایی گیاهی به طور کلی 
سالم هستند اما تحقیقات جدید نشان می دهد 
این رژیم ها خطر چشمگیری به همراه دارد و 
احتمال شکستگی استخوان را افزایش می دهد.
به گزارش ایسنا، متخصصان انگلیسی در یک 
مطالعه جدید به جمع آوری اطالعات مربوط 
به رژیم غذایی، وضعیت سالمت و رفتاری ۵۴ 
هزار و ۸۵۸ نفر با میانگین ســنی ۵۰ سال در 

فاصله سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ پرداختند.
این افراد به لحاظ رژیم غذایی طبقه بندی شدند: 
۲۹ هزار و ۳۸۰ نفر گوشتخوار بودند، ۸۰۳۷ 
نفر ماهی مصرف کرده و گوشــت را حذف 
کرده بودند، ۱۵ هــزار و ۴۹۹ نفر گیاهخوار 
بودند و ۱۹۸۲ نفر رژیم غذایی وگان داشته اند 
که مصرف گوشت، ماهی، محصوالت لبنی و 

تخم مرغ را حذف کرده بودند.
محققان این افراد را برای مدت ۱۸ سال تحت 
کنترل داشتند و تعداد شکستگی ها در بدن و 

محل آن را ثبت کردند.
در این مطالعه وضعیت شــرکت کنندگان به 
لحاظ جنسیت، میزان فعالیت بدنی، استعمال 
سیگار، مصرف الکل، استفاده از مکمل های 
غذایی و دیگر فاکتورها مورد بررســی قرار 
گرفت و مشخص شد که در مقایسه با گوشت 
خــواران، گیاهخواران ۹ درصــد و وگان ها 
۴۳ درصد در معــرض خطر ابتال به هرگونه 

شکستگی قرار دارند.
به گــزارش نیویوک تایمز، گیاهخــواران و 
ماهی خواران تقریبا ۲۵ درصد در معرض خطر 
شکستگی مفصل ران بودند و خطر شکستگی 
مفصل ران در افــرادی که رژیم غذایی وگان 
داشــتند دو برابر بیش از گوشــتخواران بوده 

است.

اثربخشی ۹۵ درصدی 
واکسن روسی کرونا

 موسسه تحقیقاتی گامالیا اعالم کرد: 
 ۴۲ )Sputnik V( واکسن اســپوتنیک-وی
روز پس از اولین تزریق، اثربخشِی بیش از ۹۵ 

درصدی نشان داده است.
به گزارش ایســنا، موسسه گامالیا و صندوق 
سرمایه گذاری مستقیم روسیه )RDIF( اعالم 
کردند: میزان اثربخشِی واکسن تازه توسعه یافته 
آنها که اولین واکسن کروناویروس ثبت شده 
در جهان اســت به بیش از ۹۵ درصد رسیده 
است و این افزایش اثربخشی ۴۲ روز پس از 

اولین تزریق بوده است.
ارزیابی صورت گرفته بر پایه تزریق واکسن 
روی ۱۸ هــزار و ۷۹۴ داوطلب ۲۸ روز پس 
از دریافت اولین دوز )۷ روز پس از دوز دوم( 

واکسن یا دارونما بدست آمده است.
به گزارش اسپوتنیک نیوز، عالوه بر این، داده 
های اولیه پس از ۴۲ روز از دریافت اولین دوز 
واکسن Sputnik V  یا ۲۱ روز پس از دوز 
دوم و زمانیکه در بدن داوطلبان پاســخ ایمنی 
پایدار ایجاد شد، آشکار ساخت که میزان اثر 
بخشی واکســن به بیش از ۹۵ درصد رسیده 

است.

خبــر

رقابتی عجیب به قیمت جان نوزاد
 99/9/9 تولدی شوم یا الکچری؟

 هرســاله با فرا رسیدن تاریخ ُرند 
در تقویم شاهد افزایش درخواست برای 
سزارین های زودهنگام هستیم، تولد هایی 
که ممکن است عوارض جبران ناپذیری 

بر سالمت جنین و مادر بگذارد.
بــه گــزارش فــارس، ۹۹/۹/۹ می تواند 
تاریخی شــوم شود که ســال های سال 
و شــاید به اندازه یک عمر دست از سر 
کودکانی کــه به زور به بهانه شــیک و 
باکالس بودن به دنیا می آیند، برندارد؛ این 
درحالیست که اگر خانواده ها تنها کمی از 
چگونگی سیستم رشد جنین در ماه آخر 
بدانند، راضی نمی شوند حتی به اندازه یک 

روز در تاریخ تولد دلبندشان دست برند.
هر ســال با فرا رسیدن تاریخ های ُرند در 
تقویم شاهد شنیدن اخباری درباره افزایش 
درخواست سزارین در این تاریخ ها هستیم 
و پدر و مادرهایی که معتقدند فرزندشان 
بایــد در یک تاریخ الکچری به دنیا بیاید! 
هرچنــد عموما این نوع ســزارین ها در 
بیمارســتان های خصوصی و با دریافت 
هزینه های ســنگین انجام می شود و در 
بیمارســتان های دولتی به ندرت شــاهد 
بروز چنین اتفاقی هستیم. هرساله وزارت 
بهداشــت با نزدیک شــدن به این زمان 
مشخص هشــدارهایی را به درخواست 
کنندگان ســزارین می دهد و امســال نیز 
مســووالن وزارت بهداشــت به والدین 
ســفارش کردند از سزارین های زودرس 
پرهیز کنند، ایــرج حریرچی معاون کل 
وزارت بهداشــت معتقد است بیشترین 
تکامل مغزی جنیــن در چند هفته آخر 
حاملگی اســت و این درحالیست که در 
کشــور ما به طور میانگین در ۳۸ هفتگی 
سزارین انجام می شــود و به این ترتیب 
جنیــن، دو هفته از رشــد مغزی محروم 
می شود. همچنین در صورت تمایل والدین 
به تولد نوزاد در تاریخی خاص یا روزهای 
مناسبتی، به دلیل سزارین زودرس، نوزادان 
بیشتر در معرض نارســایی تنفسی قرار 
می گیرند. عالوه بر این خود مادر نیز دچار 
عوارض متعدد جراحی، بیهوشی و طبی 

می شود. 
از ســوی دیگر معاونت درمــان وزارت 
بهداشــت نیز روز گذشــته با انتشــار 

ابالغیه ای به معاونین درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشــور با اشاره به 
افزایش انجام تولدهای تقویمی به روش 
ســزارین در طول چند سال گذشته، در 
باره افزایش آمار ســزارین در تاریخ های 
ُرند هشدار داد و این موضوع را برخالف 
برنامه ها و سیاست های اجرایی وزارت 
بهداشت در حوزه ترویج زایمان طبیعی 
و کاهش ســزارین های الکتیو دانست و 
تاکید کرد »دستکاری و یا تولد زودهنگام 
یا دیرتــر از زمان اصلی، با تحمیل هزینه 
اضافی به خانواده ها و سیســتم درمان، 
باعث ایجاد عوارض جسمانی و به خطر 

افتادن سالمت مادر و نوزاد می شود.«
در بخش دیگر این ابالغیه آمده اســت » 
از طرفی بررسی، نظارت و کنترل هرگونه 
رفتار آسیب رســان به سالمت جامعه از 
وظایف تکلیفی وزارت متبوع می باشد و 
به اشــکال مختلف در اسناد توسعه ای و 
سیاست های اجرایی کالن حوزه سالمت 
به آن اشاره گردیده و موضوع یاد شده به 
دلیل حواشی و تبعات پیرامونی آن مورد 
توجه مقامات عالی کشــور قرار گرفته و 
دستور صریح »بررسی دقیق و شناسایی 

عوامل، جلوگیری از گســترش و ادامه و 
اعمال مقررات با متخلفیــن« به وزارت 
متبوع ابالغ شده است. همچنین ضرورت 
دارد آن معاونــت عملکرد افزایش آماری 
سزارین های بیمارستانها و پزشکان را در 
تاریخ ۹۹/۹/۹ مورد بررسی دقیق قرار داده 
و به مسوول فنی بیمارستانهای دارای آمار 
نامتعارف تذکر مکتوب ابالغ و پزشکان 
متخصص زنان و زایمان با آمار افزایشی را 
به هیات انتظامی استان معرفی و گزارش 
اقدامات را همراه با جدول یاد شده ارسال 

کنند.«
*محروم شدن نوزاد از تکامل

در آستانه تاریخ ۹۹/۹/۹ که احتمال می رود 
میزان این نوع زایمان های انتخابی افزایش 
یابد، در باره عوارض دستکاری در تاریخ 
تولد نوزاد و عواقب آن بر سالمت جنین 
با »شهرزاد کاوه« کارشناس ارشد مامایی 
گفت وگو کردیــم. وی در اینباره توضح 
داد: زایمان زودهنگام یا الکچری یکی از 
اعمال جراحی است که به تازگی در کشور 
ما رواج یافته درصورتی که اگر والدین از 
عوارض آن آگاه بودند دســت به چنین 
اقدامی نمی زدند. ســزارین یکی از شایع 

ترین اعمال جراحی در طب زنان و مامایی 
است و زایمان زودهنگام، انتخابی و برنامه 
ریزی شده در تاریخ های خاص فقط از 

طریق سزارین قابل انجام است.
وی خاطرنشان کرد: طول طبیعی بارداری 
باید بین ۳۸ تا۴۲ هفته طول بکشــد، اگر 
نوزاد زودتر از ۳۸ هفته به دنیا بیاید کامال 
نارس اســت. یکی از مهم ترین عالمت 
های زایمان شروع درد و انقباضات رحمی 
است که نشانه رسیدگی جنین است، حتی 
در طول فرآیند زایمان تکامل و آماده شدن 
جنین برای زندگی در خارج از رحم ادامه 
دارد. تکامل انــدام هایی مثل ریه، مغز و 
آماده شدن دستگاه گوارش در این مسیر 
رخ  می دهد. با انجام سزارین های انتخابی 
در تاریخ های ُرند و مناســبتی بخشی از 
زندگی داخل رحمی را از نوزاد گرفته و او 

را از تکاملش محروم می کنیم.
وی با هشــدار نســبت انجــام این نوع 
ســزارین های زودهنگام افزود: در ضمن 
عوارض مادری و نوزادی متعاقب سزارین 
بسیار بیشــتر از زایمان طبیعی است که 
الزم اســت مادران این عوارض را بدانند 
که شامل عفونت رحمی، تب، خونریزی، 

عوارض بی هوشی، آســیب به دستگاه 
ادراری، افزایــش مرگ و میــر مادران، 
چسبندگی رحمی، درد بعد از انجام عمل 
اســت که احتمال بستری دوباره به دنبال 
هر کدام از این عــوارض وجود دارد، از 
طرفی احتمال ایجاد صدمات و جراحت 
حاصل از بــرش جراحی برای نوزاد، کم 
خونی و بیماری های تنفسی برای نوزاد 
وجود دارد. الزم به ذکر اســت که مدت 
زمان بستری جهت دریافت مراقبت قبل 
و بعد از سزارین بیشتر از زایمان طبیعی 
است که با توجه به وضعیت همه گیری 
ویروس کرونا در کشــور هم اکنون کار 

صحیحی نیست.
*میزان مــرگ مادر در اثر ســزارین 
زودرس ۲ تا 3 برابر نســبت به زایمان 

طبیعی است
این کارشــناس ارشد مامایی توضیح داد: 
میزان مرگ مادری در اثر سزارین ۲الی۳ 
برابر نسبت به زایمان طبیعی است و خطر 
مرگ نوزادان متولد شــده با ســزارین ۴ 
برابر نوزادان حاصل زایمان طبیعی است. 
متخصصان معتقدند مشکالت تنفسی در 
زایمان طبیعی کمتر است. از طرفی مواد 

بی هوشــی یا بی حســی به کار رفته در 
ســزارین باعث کم شدن ذخیره اکسیژن 
تنفسی نوزاد شده که گاهی نیازمند بستری 
و دریافت دارو برای مقابله با این مشکل 

می کند.
وی گفت: به طور کلی محققان معتقدند 
مراحل زایمان طبیعی نوزاد را برای زندگی 
در خــارج از رحم آماده می کند که هیچ 
دارویی نمی تواند چنین حالتی از آمادگی 
را فراهم سازد. طبق مطالعات انجام شده 
در کشورهای مختلف و مشخص شدن 
بیشــتر بودن عوارض تنفسی در نوزادان 
حاصل از زایمان سزارین نسب به زایمان 
طبیعی، سفارش می شود سزارین تنها در 
مواردی که جان مادر یــا نوزاد در خطر 
باشد به عنوان یک روش زایمانی مد نظر 

قرار گیرد.
*برنامه ترویج زایمان طبیعی

در سال های گذشته وزارت بهداشت در 
رســاتای ترویج زایمان طیبعی اقدامات 
چشــمگیری انجام داده است، به طوری 
که بنا به گفته قاســم جان بابایی حدود 
۵۰ درصد از زایمان هایی که در کشــور 
انجام می شــود، طبیعی است و  با طرح 
تحول ســالمت افزایــش زایمان طبیعی 
داشتیم، اما عدد این زایمان ها در استان ها 
متفاوت است. بررسی ها نشان می دهد که 
استان های شمالی باالترین میزان سزارین 
را داشتند که خوشبختانه با آغاز برنامه های 
وزارت بهداشت آمارشان کم شده است 
اما آمار زایمان طبیعی در استان های جنوبی 
باال اســت. طبق اظهارات معاون درمان 
وزارت بهداشــت در بعضی از استان ها 
بالغ بر ۸۰ درصد زایمان ها طبیعی هستند 
و کمتر از ۲۰ درصد از زایمان ها سزارین 
اســت و بر عکس در بعضی از استان ها 
۵۰ درصــد زایمان طبیعــی و ۵۰ درصد 
زایمان سزارین هســتند. اما شوربختانه 
با فرا رســیدن تاریخ هــای ُرند در تقویم 
هنوز هم شاهد درخواست های سزارین 
زودرس هستیم که امید است با هشدارها 
و ابالغیه های صریح وزارت بهداشــت 
شــاهد افزایش نظارت بوده و امســال 
بیمارستان های متخلف شناسایی و با آنها 

برخورد صورت گیرد.

 یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه تولید 
و واردات واکسن کرونا به این زودی ها انجام 
نخواهد شــد گفت: مردم بدانند فعال در ایران 
خبــری از واکســن کرونا نخواهــد بود. پس 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی به خصوص 

استفاده از ماسک را مد نظر قرار دهند.
همایون سامه یح در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به انتشار اخباری درباره تولید واکسن کرونا در 
آمریکا گفت: به فرض آنکه تحریم وجود ندارد 
و می توان به راحتی واکسن کرونا از آمریکا را 
به کشــور وارد کرد باز هم باید این واقعیت را 

دانســت که حداقل دو سال طول می کشد که 
واکســن کرونا به ایران وارد شود. پس رسیدن 
واکسن به کشــور به این زودی ها امکان پذیر 

نیست.
وی توضیح داد: آمریکا سالیانه به ۷۰۰ میلیون 
واکســن نیاز دارد چون هر نفر باید دو بار در 
سال واکســن را تزریق کند. کشورهای دیگر 
اروپایی هم از قبل واکســن را خریداری کرده 
و قصد اســتفاده دارند. پس بــه این زودی ها 
نوبت ایران نمی شــود. کما اینکه حمل و نقل 
این واکسن هم خود مشکالتی دارد. چون باید 
در دمای منفی ۷۰ درجه نگهداری شده که اگر 

بخواهــد از آمریکا به ایــران بیاید حداقل ۲۴ 
تا ۳۶ ســاعت زمــان الزم دارد که این جدا از 
رفــت و آمد از فرودگاه به انبار اســت. با این 
توضیحات باید دور واردات واکسن از آمریکا 

به کشورمان را خط کشید.
این عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
درباره تولید واکسن در داخل کشور نیز گفت: 
خبرهای ضد و نقیضی درباره تولید واکســن 
در داخل کشور منتشــر شد. برخی شرکت ها 
گفتند که به تولید واکسن کرونا نزدیک شده و 
ایــن اتفاق در آینده نزدیک رخ می دهد و آنها 
تنها به بودجه نیاز دارند. صحبت هایی که یک 

مقام مسوول در کمیسیون بهداشت رد و اعالم 
کرد که تولید واکســن به ایــن زودی ها انجام 
نمی شــود و حداقل دو سال طول می کشد که 
تمامی مراحل تولیــد و آزمایش های آن پایان 
یابد و بعد از آن به دســت مردم برســد. پس 
مردم بدانند تا دو سال آینده کرونا را در کشور 

خواهیم داشت.
وی افزود: مردم فکر نکنند که واکســن به این 
زودی ها می رســد و آنها دیگــر احتیاجی به 
استفاده از ماسک ندارند. این امری محال است، 
چون حتــی در آمریکا به عنــوان تولید کننده 
واکسن نیز به همه مردم واکسن نمی دهند زیرا 

تعداد آن محدود اســت. واکسن تنها به کسانی 
تزریق می شــود که احتمال خطر ابتال در آنها 
زیاد اســت. این یعنی شامل افراد با سن باالی 
۶۵ ســال و دارای بیماری زمینه ای می شود. 
در آمریکا هم همه مردم دسترســی به واکسن 
نخواهند داشت و مجاز به استفاده از آن نیستند.
سامه یح در پایان در جمع بندی اظهار کرد: دنیا 
تا مدت ها درگیر ویــروس کرونا خواهد بود 
پس زودباور نباشــیم که واکسن به این زودی 
ها قرار است برسد و کرونا خواهد رفت. نباید 
اهمــال کاری کرد که نتیجــه آن چندین برابر 

مشکالت است.

یک عضو کمیسیون بهداشت:

فعال در ایران خبری از واکسن کرونا نیست

کارشــناس دفتــر بهبود تغذیــه جامعه 
وزارت بهداشت، گفت: به جای مصرف 
مکمل های گران، با ســبزی و میوه های 
فصل پاییز و زمستان، سیستم ایمنی خود 

را در برابر کرونا تقویت کنید.
سپیده دولتی در گفتگو با ایسنا، گفت: با 
توجه به شــیوع کرونا و ترس مردم برای 
پیشگیری از ابتال به کرونا، خیلی از افراد 
بدون داشتن آگاهی های الزم اقدام به خرید 
و مصرف انواع مکمل های مولتی ویتامین 
از داروخانه می کنند. مکمل هایی که نه تنها 
برای خیلی از افراد سودی نخواهد داشت 
بلکه موجب بروز مشــکالت عدیده ای 
 A، ،E همچون مسمومیت با ویتامین های

، آهن و ... می شود. 
وی بــا بیان اینکــه باید توجه داشــت 
که مکمل ها باید توســط کارشناســان، 
متخصصین تغذیه و پزشکان با توجه به 
شرایط فرد تجویز شــود، افزود: نوزادان، 
زنان باردار و شــیرده، سالمندان و برخی 
افراد به دلیل بیماری هــای زمینه ای باید 
با نظر کارشناس تغذیه یا پزشک مکمل 
مصرف کنند اما، بقیه افراد سالم باید نیاز 
بدنشان به مواد معدنی و ویتامین ها را از 

مواد غذایــی روزانه تامین 
 D البتــه ویتامین کنند که 
به دلیــل محدودیت منابع 
غذایی یک مستثنی است و 
افراد بزرگســال باید ماهانه 
یــک دوز ۵۰ هزار واحدی 

ویتامین D مصرف کنند.
وی در ادامــه، تاکیــد کرد: 
مردم جامعه باید بدانند که 
به جای پرداخت هزینه های 
زیاد برای خرید مکمل های 
مختلــف ویتامیــن و مواد 
معدنی برای تقویت سیستم 
ایمنی از میوه ها و سبزیجات 
این فصول سرد، که ارزش 
غذایی باالیی دارند و سرشار 

از ویتامین و مــواد معدنی و فیبر فراوان 
هستند، اســتفاده کنند. یکی از این مواد 
مغذی کدو حلوایی اســت. کدو حلوایی 
یا به اصطــالح کدو تنبل یکی از بهترین 
هدیه های فصل پاییز برای ما انســان ها 
اســت. کدو حلوایی که از ســبزیجات 
نشاسته ای است سرشــار از مواد مغذی 
برای حفظ ســالمتی اســت. این کدوی 

خوشــرنگ منبع خوبی از فیبر، ویتامین 
 B و برخــی از ویتامین های گروه A، C
است؛ در حالی که کالری کمی دارد. کدو 
حلوایی یک منبع عالی بتاکاروتن اســت 
که  در بدن به ویتامین A تبدیل می شود 
که نقش بسزایی در تقویت سیستم ایمنی 
و تقویت عملکرد ریه دارد که در نهایت  
نقش مهمی در حفاظت بدن در پیشگیری 

از کرونا دارد. این ویتامین در مواد غذایی 
تیره،  دیگری همچون هویــج، مرکبات 
گوجه فرنگی و ســبزیجات برگ سبز و 

خرمالو نیز وجود دارد.
این کارشناس تغذیه تاکید کرد: محتوای 
آنتی اکســیدانی زیاد این کدو خطر ابتال 
به بیماری هــای مزمن را کاهش می دهد. 
رادیکال های آزاد، مولکول های تولید شده 

توسط فرآیند متابولیسم بدن 
رادیکال های  اگر  هســتند. 
آزاد بیــش از حــد در بدن 
تولید شــوند، حالتی به نام 
ایجاد  اکســیداتیو  استرس 
می کنند کــه می تواند زمینه 
ســاز بیماری های مزمن، از 
جملــه بیماری های قلبی و 
سرطان باشــد. دشمن این 
رادیــکال هــای آزاد آنتی 
اکسیدان ها هستند که تمامی 
میوه ها، سبزی ها و صیفی ها 
دارای آنتی اکسیدان هستند؛ 
البته هر چه این مواد غذایی 
باشد،  نارنجی تر  پررنگتر و 
آنتی اکسیدان آن بیشتر است.
دولتی ادامه داد :شــلغم یکــی دیگر از 
سبزیجات این فصل است که از مصرف 
آن نباید غافل شویم. شلغم و برگ های آن 
منبع بسیار خوبی از ویتامین C هستند که 
با افزایش بیش از حد سطح این  ویتامین 
در بدن، ســلول ها از آسیب رادیکال های 
آزاد محافظت می شوند و سیستم ایمنی نیز 
تقویت می شود. این ماده مغذی همچنین 

جذب آهن را بهبود می بخشد و به تنظیم 
کلسترول خون کمک می کند.

کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت، اظهار کرد: عالوه بر این شلغم 
سرشار از ویتامین های مختلف است. یکی 
از این ویتامین ها، ویتامین K است که به 
عنوان یک عامل لخته کننده نقش اساسی 
دارد، بــه این معنی که از خونریزی بیش 
از حد جلوگیری می کنــد. عالوه بر این 
برگ های شــلغم حــاوی مقادیر زیادی 
فوالت هستند، که به تولید سلول های قرمز 
خون کمک می کند. وجود آنتی اکسیدان در 
شلغم در تقویت سیستم ایمنی و کاهش 
ابتال به کرونا بسیار مفید است. همچنین 
پتاسیم  موجود در آن با گشاد شدن عروق 
به کاهش فشار خون کمک می کند. شما 
می توانید شــلغم را به صورت خام یا به 
صورت بخار پز که با آب بسیار کمی بخار 

پز شده باشد آماده و میل کنید. 
وی در خاتمه سفارش کرد: تمامی افراد 
سالم به خصوص افراد مبتال به کرونا حتما 
هر روز از سبزیجات این فصل مثل کدو 
حلوایی، شــلغم، لبو، هویج و انواع کلم 

مصرف کنند.

با این میوه ها و سبزی ها، سیستم ایمنی تان را در برابر کرونا تقویت کنید
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آغاز ثبت نام 
وام یک میلیونی کرونا 

 متقاضیان درخواست خود را پیامک کنند
 مشــموالن دریافت وام یک میلیونی 
کرونا می توانند از ۴ آذر)دیروز( درخواســت 
خود را برای دریافت این تسهیالت به شماره 
۶۳۶۹ پیامک کنند. تمامی افرادی که در نوبت 
قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کرده اند و 
درآمد ثابت ندارند، می توانند متقاضی دریافت 

وام یک میلیون تومانی باشند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از تسنیم، با ادامه 
شیوع ویروس کرونا و افزایش فشار اقتصادی 
به خانوار های ضعیف و متوسط جامعه و البته 
بعد از پافشاری مجلس به پرداخت یارانه های 
حمایتی به مــردم، دولت اعالم کرد که به ۱۱ 
میلیون خانوار دوباره وام یک میلیونی پرداخت 
خواهد کرد ضمن اینکه بــه مدت ۴ ماه نیز 
ماهانــه ۱۰۰ هزار تومان بــه ۳۰ میلیون نفر 

می پردازد.
طبق اعــالم وزارت رفاه، تمامــی افرادی که 
در نوبت قبل، وام کرونای معیشــتی دریافت 
کرده انــد و درآمــد ثابت ندارنــد، می توانند 

متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند.
نکته مهم اینجاست که افراد دارای درآمد ثابت 
از جمله کارمندان دولت، شرکت های دولتی 
یا نهاد های عمومی غیردولتی، بازنشســتگان، 
بیمه پرداز ســازمان تأمیــن اجتماعی یا دیگر 
صندوق های بازنشســتگی شــامل این طرح 

نمی شوند.
گفتنی است، متقاضیان صرفاً باید کد ملی خود 
را از تلفن همراه ثبت شــده به نام سرپرست 
خانوار به سرشــماره ۶۳۶۹ ارســال نمایند، 
شــهروندان عزیز تنها یک بار پیامک ارسال 

کنند.
مهلت متقاضیان وام یک میلیونی برای ارسال 
پیامک به سر شماره ۶۳۶۹ از روز سه شنبه ۴ 
آذر شروع شده و تا هفته آینده سه شنبه ۱۱ آذر 

ادامه خواهد داشت.
طبق اعــالم وزارت رفاه، پس از پایان مهلت 
ارسال پیامک توسط سرپرست خانوارها، یک 
هفته از ۱۲ آذر تا ۱۹ آذر، داده های اطالعاتی 
پایش خواهد شــد. در هفته ســوم از ۲۰ آذر 
تا ۲۷ آذر به پیامک های دریافتی مشــمول با 

سرشماره v.refah پاسخ داده می شود.
قرض الحســنه  تســهیالت  بازپرداخــت 
یک میلیون تومانی با نــرخ کارمزد ۴ درصد از 
محل باقی مانده منابع بســته جبرانی مصوب 
نشســت دوازدهم مورخه ۹۹/۹/۱ ستاد ملی 
مدیریت کرونا، با اقســاط ۳۰ ماهه و از منابع 

یارانه معیشتی ماهانه خانوار خواهد بود.
ضمــن اینکه کمک بالعــوض )ماهانه مبلغ 
یک میلیــون ریال به ازای هــر یک از اعضای 
خانوار( از آذرماه تا پایان سال کنونی به مدت 
چهار ماه، به سرپرســت خانــوار پرداخت 
می شــود. تعداد اعضای خانواده نیز با توجه 
به زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین سال 

۱۳۹۹ درنظر گرفته می شود.

سقف معافیت مالیات از حقوق 
در بودجه ۱۴۰۰ اعالم شد

 بر پایه جزئیــات پیش نویس الیحه 
بودجه ســال آینده، ســقف معافیت مالیات 
حقوق کارکنان دولتی و خصوصی ۴۸ میلیون 

تومان در نظر گرفته شد.
به گزارش زنگان امــروز به نقل از انتخاب ، 
طبق جزئیات پیش نویس الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و 
غیردولتی برای سال ۴۸ میلیون تومان و ماهانه 
تا ۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد شد.
بر پایه جزء ۵ تبصره ۱۲ الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ 
قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰ ساالنه 
مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال تعیین می شــود. نرخ مالیــات بر درآمد 
حقــوق کارکنان دولتــی و غیردولتی اعم از 
حقــوق و مزایای فوق العــاده، موضوع ماده 
۸۵ قانون مالیات های مستقیم به صورت مازاد 
بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشــمول 
مالیات ســاالنه ده درصد ۱۰ درصد و نسبت 
به مازاد یک و نیــم برابر تا دو و نیم برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه پانزده درصد ۱۵ درصد 
و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه بیست درصد و نسبت 
به مازاد چهار برای مشــمول مالیات بیست و 
پنج درصد ۲۵ اصالح می گردد. تبصره های ۱ 
و ۲ قانــون اصالح ماده ۱۲ قانون مالیات های 
مســتقیم مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ به قوت خود 

باقی است.
میــزان معافیت مالیات ســاالنه مســتغالت 
اشــخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷قانون 
مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل 
موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، 
ســاالنه به مبلغ ســیصد و شــصت میلیون 

۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اصالح می شود.
معافیــت مالیاتی حقوق در ســال کنونی ۳۶ 

میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سازمان امور مالیاتی در شش ماهه نخست سال 
بیش از ۵۵۴۵ میلیارد تومان از حقوق کارکنان 
بخش عمومی و ۵۲۳۳ میلیارد تومان از بخش 

خصوصی مالیات اخذ کرد.

خبــر

ماجــرای واردات ده هــا میلیون دالری 
لوازم خانگی »بوش« در زمان ممنوعیت 
و پیشــبرد فرایند آن از ثبت سفارش تا 
واردات، اظهــار کاال و تا پای ترخیص 
رفتــن آن در حالی صــورت گرفته که 
هنوز هیچ یک از دســتگاه های مربوطه 
از وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
)صمت( گرفته تا بانک مرکزی و گمرک 
مسوولیتی در این رابطه نپذیرفته اند. در 
این ابهام و فضای غیرشــفاف این شائبه 
ایجاد می شــود که آیا باز هم نمونه های 

دیگری مانند این پرونده وجود دارد؟
به گزارش ایسنا، در کنار کاالهای ممنوعه 
وارداتی، از اوایل سال ۱۳۹۷ و با تشدید 
بحران های ارزی و تغییر سیاست دولت 
در تامین و توزیع ارز تجارت، لیســتی 
بلندبــاال از کاالهای وارداتی مشــمول 
ممنوعیــت شــد و از آن پــس امکان 
واردات این کاالها که عمدتا مصرفی و 
غیرضرور بوده یا مشــابه داخلی داشتند 
وجود نداشت. به هر حال مدیریت منابع 
ارزی، ممانعــت از خروج و حمایت  از 
تولیــد داخل از جملــه عواملی بود که 
موجب این ممنوعیت شــده و هر کدام 
از دستگاه های مربوطه در جریان واردات 
و تامیــن ارز و ترخیص کاال موظف به 

رعایت آن شدند.
کاالهای گروه ۴ کــه از جمله کاالهای 
ورود ممنوع به کشــور هستند، حداقل 
دو ســال اســت که امکان واردات آنها 
وجود نــدارد. حتی با همه پیگیری هایی 
که برای واردات و ترخیص کاالهایی که 
قبل از ممنوعیت به گمرک و بنادر آمده 
بود، در نهایت با وجود مصوبه دولت و 
شرایطی که طبق قانون تعریف شد، امکان 
ترخیص کامل کاالهای گروه ۴ که حدود 
۸۰ میلیون دالر بود فراهم نشد؛ به طوری 
که از بهمن ماه پارسال تا پایان سال گذشته 
زمانی برای ترخیص این کاالها تعیین شد 
و حتی ســه ماه دیگر در فاصله خرداد و 
۲۶ شهریورماه تمدید شده بود اما بخشی 
از این کاالها از ســوی گمرک با اعمال 
ماده )۳۵( برای تعیین تکلیف به سازمان 

اموال تملیکی سپرده شد.
اما در این بین و در زمانی که هیچ فرصتی 
برای ترخیص و واردات کاالهای گروه 
۴ وجود ندارد، چندی پیش مســووالن 
گمــرک ایــران، واردات کاالهای لوازم 
خانگی بوش را رســانه ای کردند و این 
موضوع با توجه به ممنوعیت دو ســاله 
واردات کاالهای گروه ۴ بســیار مبهم و 

پرحاشیه بود.

ماجرا از این قرار اســت که ۴۲۰ کانتینر 
لوازم خانگی بوش در آبان ماه سال ۱۳۹۶ 
ثبت سفارش شد اما ورود آن به گمرک و 
بنادر حتی در دوره ممنوعیت ادامه داشته 
است و در نهایت صاحب کاال )شرکت 
کاســپین دریاکاال( مجموعــه محموله 
وارداتــی را ماه گذشــته به گمرک برای 

ترخیص اظهار کرده است.
آنچه که مســووالن گمرک ایــران بیان 
کردند، پیشــرفت موضوع به دلیل رای 
صادره دیــوان عدالــت اداری بوده که 
در نتیجه شــکایت صاحب کاال و اعالم 
مستنداتی مبنی بر این که می تواند کاالی 
خود را وارد کند، رای به نفع وی صادر و 
گمرک و وزارت صمت محکوم شدند و 

بانک مرکزی تبرئه شد.
طبــق رای صادره، گمــرک باید مجوز 
ترخیــص و وزارت صمت تمدید ثبت 
مربوطه  سفارش محموله های شــرکت 
را انجام مــی دادند ولی ۲۰ روز فرصت 
داشتند که نسبت به رای صادره اعتراض 
کنند. ظاهرا گمرک در این مدت اعتراض 
خــود را اعالم و در نتیجه رای به نفع آن 

برگشته و ترخیص ممنوع شد اما وزارت 
صمت در مهلت مقرر برای اعالم اعتراض 
اقــدام نکرد و بعد از آن اقدام کرده که به 
طــور طبیعی درخواســت آن رد و ثبت 
سفارش تمدید شده است. در این حالت 
صاحب کاال به ادامه فرایند ترخیص خود 
ادامه داده اســت و در آستانه ترخیص با 
ممنوعیت خروج از سوی گمرک مواجه 
شد که دیوان عدالت اداری این سازمان را 

مکلف به عدم ترخیص کرده بود.
ابهام از ثبت سفارش تا ترخیص

اما در این بین پرسش های بسیاری وجود 
دارد که هنوز پاســخی به آنها داده نشده 
اســت. از مرحله ی ثبت ســفارش که 
وزارت صمت می گوید ثبت ســفارش 
ایــن کاالها قبــل از ممنوعیت صورت 
گرفته است و حتی در رابطه با تامین ارز 
آن مدعی شده که نیمایی نیست بلکه به 
صورت بدون انتقال ارز و ارز اشــخاص 

بوده است.
دلیل عدم اعتراض وزارت صمت در 

زمان مقرر چیست؟
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ 

نداده که چرا در مهلت ۲۰ روزه از سوی 
دیوان عدالت اداری برای اعالم اعتراض 
اقدام نکرده و این عملکرد موجب تمدید 
سفارش کانتینرهای لوازم خانگی بوش 

شده است.
از ســوی دیگــر طبق مــاده )۱۱( آئین 
نامه اجرایی قانــون واردات و صادرات 
در رابطــه با شــرایط ترخیص کاالهای 
ممنوعه، در صورتی که شرط ورود آنها با 
مقررات تعیین شده مطابقت داشته باشد، 
امکان ترخیص پیــدا خواهند کرد که از 
جمله آن این است که قبل از ممنوعیت 
ثبت سفارش شده باشــند که در رابطه 
بــا کاالهای لوازم خانگــی بوش ظاهرا 
این طور بــوده و قبل از ممنوعیت ثبت 

سفارش شده است.
قانون می گوید کاال قبل از ممنوعیت 
باید وارد شده باشد ولی بوش بعد از 

ممنوعیت آمده!
اما شــرط دیگر این است که کاال قبل از 
ممنوع شدن توســط دولت یا تغییر در 
شرط ورود، در گمرک موجود بوده و در 
دفاتر آن به ثبت رســیده باشد؛ در حالی 

که مستندات نشــان می دهد که واردات 
کانتینرهای لوازم خانگــی بوش بعد از 
زمــان ممنوعیت تداوم داشــته و حتی 
صاحب کاال با اطمینــان به اظهار آن به 

گمرک نیز اقدام کرده است.
خروج ارز برای واردات ممنوعه!

اما بعد دیگر ماجرا وضعیت تامین ارز آن 
است و گمانه زنی های متفاوتی در این 
رابطه وجود دارد؛ به طوری که مشخص 
نیســت آیا بخشــی از آن با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بوده و بخشــی ارز نیمایی یا ارز 
اشخاص، که در هر صورت خروج منابع 
ارزی آن هم در زمان ممنوعیت واردات 
کاال به شمار می رود؛ کاالهایی که از اهم 
دالیل ممنوعیت آنها ممانعت از خروج 
ارز بــوده و اگر حتی با ارز اشــخاص 
تامین شــده و ارزی از دولت و سامانه 
نیما اختصاص پیدا نکرده باشد، باز هم 
خروج ارز به شمار رفته و نیاز به تامین 
آن از بازار آزاد دارد که خود عاملی برای 

افزایش قیمت دالر است.
این در حالی است که در جریان ترخیص 
کاالهای اساســی و مواد اولیه تولید که 

حدود یک ماه گذشــته با مصوبه ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت در دســتور 
کار قرار گرفت و قرار شــد بخشــی از 
آن بــدون انتقال ارز انجام شــود، بانک 
مرکــزی مخالفت خود با این موضوع را 
اعالم کرده و تاکید داشت عاملی محرک 
برای قیمت ارز خواهد بود. حتی رییس 
کل بانک مرکزی در نامــه ای به رییس 
جمهوری مخالفت خــود را به نوعی با 

این جریان اعالم کرده است.
به هــر حال گرچــه تعییــن کاال برای 
تخصیــص ارز وظایف بانــک مرکزی 
نیســت اما حداقل از سال ۱۳۹۷ تاکنون 
مطرح شده که جریان ارزی به طور دقیق 
تــری تحت کنترل این بانک قرار دارد و  
به نظر می رســد که اگر این کاال با ارز 
نیمایی یا رسمی وارد شده، بانک مرکزی 
بایــد در رابطه با نحوه تامین ارز و زمان 
تایید منشــا ارز و صــدور کد رهگیری 
محموله ممنوعه بوش مستندات را منتشر 
کند و اگر اینطور نیست به وضوح اعالم 
کند که محل تامین ارز این محموله کجا 

بوده است.
چرا کاالهای ممنوعه در زمان ممنوعیت 

به انبار گمرک رفت؟
اما وزارت اقتصــاد و گمرک نیز در این 
جریان مطرح هستند و  ابهاماتی در مورد 
عملکرد آنها وجود دارد. اینکه چه طور در 
دو سال گذشته که واردات لوازم خانگی 
ممنوع بوده، وارد کننده کاال محموله خود 
را وارد و در انبارهــای گمــرک و بنادر 
قرار داده اســت و چرا نسبت به واردات 
کاالهای ممنوعه واکنشی وجود نداشته 

است؟
از سویی چرا بعد از آنکه زمان ترخیص 
کاالهای گروه ۴ در شــهریور امسال به 
پایان رســید و این کاالها متروکه شــد، 
محمولــه لــوازم خانگی بوش دســت 
نخــورده باقی مانــد و به طــی فرایند 

ترخیص ادامه داده است؟
در مجمــوع آنچه که در مــورد واردات 
لوازم خانگی بوش اتفاق افتاده، تلنگری 
بوده برای بررســی و حساســیت بیش 
از گذشــته نهادهای نظارتــی بر جریان 
واردات کاال و عملکــرد دســتگاه های 
مربوطــه؛ جایی که این ابهام را در اذهان 
عمومی ایجاد کرده که اگــر واردکننده 
لوازم خانگی بوش توانسته با اطمینان به 
واردات ادامه دهد آیا نمونه های دیگری 
هم مانند آن در بین کاالهای دپو شده در 
گمرک و بنادر موجود است که در نهایت 

مسیر خروج را طی کند!؟

وارداتکاالیممنوعهدرسکوت!

سراســری  اتحادیه  مدیرعامل   
مرغــداران گوشــتی گفت: بــه دلیل 
وضعیــت تامیــن و توزیــع نهادها با 
نرخ های مصوب، صنعت مرغ گوشتی 
با کاهش تولیــد و افزایش قیمت این 

محصول روبرو شده است.
بــه گزارش ایرنا، در روزهای گذشــته 
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار 
به بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، 
همچنین در برخی اســتان ها با کاهش 

عرضه گوشت مرغ روبرو هستیم.
»محمدرضا طالیی« مدیرعامل شرکت 
پشــتیبانی امور دام کشور در واکنش به 
این موضوع می گوید: توزیع مرغ منجمد 
و گرم در سراسر کشور تا رسیدن قیمت 
مرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار 

ادامه خواهد داشت.
به گفته وی،  اکنون روزانه ۳۰۰ تن مرغ 
گرم بــا قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و 
مرغ منجمد با قیمــت ۱۵ هزار تومان 
طبق مصوبه ســتاد تنظیم بــازار، بدون 
هیچ محدودیتی در سراسر کشور توزیع 

می شود.
طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، قیمت 
هر کیلوگــرم مرغ زنده ۱۴ هزار و ۴۰۰ 
تومان و قیمت هر کیلو گوشــت مرغ 
برای مصرف کننده ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان 
تعیین شده است، درحالی که نرخ همین 
محصول در تیرماه امسال برای مرغ زنده 
۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان و گوشت مرغ ۱۵ 

هزارتومان تعیین شده بود.
عوامــل موثر در افزایــش قیمت و 

کاهش عرضه گوشت مرغ
مرغداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
گوشتی روز سه شنبه در گفت و گو با 

خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون به 
دلیل وضعیت کمبود نهاده ها و افزایش 
هزینــه هــای تولید با کاهــش رغبت 
تولیدکنندگان روبرو هســتیم که همین 
امر موجب کاهش تولید مرغ شده است.
به گفتــه »محمدعلی کمالی«، مرغی که 
امروز در بازار عرضه می شــود مربوط 
به جوجه ریزی مهرماه اســت که به حد 
نصاب نرسیده یعنی طبق پیش بینی ها 
باید ۱۲۰ میلیون قطعــه جوجه ریزی 
انجام می شد اما به دلیل کمبود نهاده ها 
نزدیک  ۹۰ میلیون قطعه جوجه ریزی 

صورت گرفته است.
مرغداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 

گوشــتی تصریح کرد: امروز قیمت هر 
کیلوگرم مــرغ زنده به طور میانگین در 
کشــور بین ۲۳ هزار تا ۲۵ هزار تومان 
معامله شد که با توجه به شرایط توزیع 
گوشت مرغ در بازار،  قیمت ها افزایشی 

است.
کمالی گفت: با توجه به وضعیت تامین 
و توزیــع نهاده ها مطمئن باشــید این 
صنعت به بن بســت می رســد، اکنون 
برخی تولیدکنندگان ما قدرت تولید با 
هزینه های باال و عرضه مرغ زنده با نرخ 
مصوب ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان را ندارند.
وی اضافــه کرد: این در حالیســت که 
علیرغــم افزایش قیمت مــرغ زنده و 

گوشــت مرغ در بازار، نــرخ هر قطعه 
جوجــه یک روزه روند نزولی داشــته 
است، بنابراین برخی تولیدکنندگان برای 
جلوگیری از ضررشان تولید جوجه را 

کاهش داده اند.
مرغداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
گوشــتی گفت: بخشــی از نهاده های 
مورد نیاز مرغداران با نرخ مصوب برای 
مدت ۴۰ روز تامین شــده، درحالی که 
بســیاری از مرغداران برای وزن گیری، 
مرغ خود را تــا ۴۶ روز هم نگهداری 
می کنند بنابراین کمبود نهاده باعث شده 
تولیدکنندگان با کاهش وزن مرغ روبرو 

شوند که صرفه اقتصادی ندارد.

کمالی مشــکل دیگر تولید صنعت مرغ 
گوشتی را بی کیفیتی نهاده ها دانست و 
افزود: اکنون سویای مورد نیاز تولید به 
دلیل کیفیت نامناسب باعث وزن گیری 
مرغ نمی شــود به طوری که به تازگی 
اگــر تولیدکننده حتی مــرغ را ۴۷ روز 
نگهداری کند باز هم به وزن کافی نمی 

رسد.
وی اظهارداشــت: آنچه توزیع می شود 
بیانگــر حجم بــاالی واردات نهاده ها 
نیســت زیرا تولیدکننده ما هر کیلوگرم 
ذرت را با نــرخ باالی چهار هزارتومان 

از بازار آزاد تامین می کند.
مرغداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 

گوشــتی براین باور اســت کــه اگر 
تولیدکنندگان ناچار شوند بخش عمده 
نهاده ها را از بــازار آزاد تامین کنند به 
طور حتم با از بیــن رفتن صنعت مرغ 

گوشتی کشور روبرو خواهیم شد.
کشتارگاه و زنجیره توزیع، تعیین کننده 

قیمت مرغ در بازار 
این مقــام صنفی ادامــه داد: اکنون ۲۳ 
هزار مرغدار در کشور فعال هستند که 
انحصاری در صنعت مرغداری ندارند و 
اتحادیه ها و تشکل ها تعیین کننده نرخ 
مرغ در بازار نیستند بلکه تعیین قیمت، 
توسط کشتارگاه ها و زنجیره توزیع مرغ 

رقم می خورد.
با توزیع  امکان تعدیل قیمت مــرغ 

مناسب نهاده ها با نرخ مصوب
کمالی گفت: از روز گذشــته مقداری 
نهاده در ســامانه بازارگاه توزیع شد که 
امیدواریم این نهاده به دست مرغداران 
واقعی کوچک و متوسط برسد نه کسانی 

که زرنگ تر هستند.
وی اظهارداشــت: در صورت توزیع و 
تداوم مناسب نهاده ها با نرخ مصوب به 
نظر می رسد قیمت مرغ زنده و گوشت 
مرغ در بازار کاهشــی شود، زیرا کشور 
برای این ماه امکان جوجه ریزی حداقل 

۱۲۴ میلیون قطعه را دارد.
عرضه مرغ منجمــد منجر به تعدیل 

قیمت مرغ می شود
 مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
پشتیبانی  اکنون شرکت  گوشتی گفت: 
امور دام می تواند با توزیع  گسترده مرغ 
منجمــد در بازار موجب رفع کمبود در 
برخی استان ها و متعادل شدن قیمت ها 

شود.

علت گرانی روزافزون گوشت مرغ چیست؟
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• درباره آغاز فعالیت فرهنگی انتشارات قلم مهر 
و مهمترین آثاری که در طی این سالها به جامعه 
علمی و فرهنگی استان ارایه کرده اید صحبت 

کنید.
آغاز فعالیت ما از ســال ۱۳۸۱ می باشد. مهمترین 
Info@(انگیزه در تاســیس انتشــارات قلم مهر
 )tabssom.org -www.tabassom.org
در واقع نشر افکار و اندیشه های نویسنده برجسته  
آقای »یوســف ســاعی« بود که تا بــه امروز این 
همکاری افتخارآمیز ادامه داشــته و امیدوارم کتاب 
های درخشان ایشان مطالعه شده و در شکل دهی 
افکار و اذهان مخاطبین موثر باشــد. اولین کتاب با 
عنوان »تبسم عشــق« در سال ۸۲ سرآغاز موفقیت 
های بزرگی در این راه برای ما بود چرا که با افق دید 

بسیار وسیعی قدم به این راه گذاشته شد.
کتاب های ارزشمندی در طی این چند سال به چاپ 
رسیده است که عالوه بر ایران در دیگر کشورها نیز 
ترجمه و تقدیم خوانندگان شد که از آن جمله می 
توان به کتابهای »رسم هستی« و نیز»مرز بی نهایت« 
اشاره کرد که کتاب اخیر به چند زبان ترجمه شده 
ودر کشورهای دیگر و در مجامع بین المللی مورد 
توجه قرار گرفته است. به جرات می توانم بگویم در 
این آثار که بیشتر آنها برگرفته از افکار و اندیشه های 
دانشمند عزیز »یوســف ساعی«است آثار منحصر 
به فردی اســت که حرفهای تــازه ای برای گفتن 
در دنیای امــروز دارد و به جرات می توانم بگویم 
همتایی برای آنها وجود ندارد اما شوربختانه هنوز 
نتوانسته¬ایم روی مسائل تبلیغاتی آن آنطور که باید 
کار کنیم. برنامه ریزی ما در آینده به سمت و سویی 
خواهد بود که بتوانیم افکار این نویسنده و آثار وی 

را نشر دهیم.
• درباره این نویســنده که به گفته شما انگیزه 
شروع به کار انتشارات هم با کتابها و نشر افکار 
وی بوده است بیشــتر صحبت کنید؛ »یوسف 

ساعی« کیست؟ 
»یوسف ســاعی« دارای دکترای فلسفه از دانشگاه 
تهران است. نویسنده ای که ۱۴ اثر در مفاهیم انسان 
و اندیشه انسان مدرن نگاشته است، در آخرین اثر 
بین المللی خود با عنوان»رسم هستی«  به دلیل طرح 
مضامینی با موضوع انســان و ارزش های متعالی، 
موفق بــه دریافت لوگوی صلح کمیســیون ملی 
یونســکو برای چاپ و نشر این کتاب شده است. 
این کتاب نخست ازسوی »ملیسا کارتر«، کارگردان 
زن آمریکایی و ســپس ازسوی دکتر علی سالمی 
بازترجمه اصلی و نهایی شــده و در ســال ۲۰۱۶ 
در کشورهای انگلســتان و ترکیه به عنوان کتابی 
ارزشمند مورد استقبال قرار گرفت.این اثر در کنار 
آثار دیگر وی از جمله »مرز بی نهایت« با نشر افکار 
انسان دوستی و محبت و نیز به دلیل محتوای آنها 
که اخالق و صلح و دوستی را به شکلی مدرن تبلیغ 
می کند، توانسته به عنوان آثری فاخر از ایران خود را 
معرفی کرده و در بین خوانندگان غیرایرانی جایگاه 

خوبی برای خود بیابد.
• از صحبت های شــما بر مــی آید با آنکه در 
زنجان فعالیت دارید اما یک ناشر فعال در عرصه 
بین الملل نیز هستید حتی خود من نیز کتابی با 
عنوان »مرز بی نهایت« از انتشارات شما به زبان 
ترکی آذربایجانی ترجمه کردم که کتاب مذکور 
همزمان به ترکی استانبولی و فرانسه نیز ترجمه 
شد؛ می خواهم بدانم چه اهداف فرهنگی را در 

خارج از کشور دنبال می کنید؟
وقتی قدرت بی پایان خوبی و عشق را باور می کنیم 
حس خیرخواهی و عشــق ورزیدن در وجودمان 
تعالی می یابد. ارزش های انســانی در تبیین این 
حس زیبا پسندانه ارمغان حقیقت برای هر کدام از 
ما اســت. حقایقی که جذابیت بی پایان آن معموالً 
ناشناخته مانده است. وقتی که ما می توانیم انسان 
ها را دوست داشته باشیم در آن صورت یک هدف 
مشــترک برای همه ما باز خواهد شد و آن هدف 
بزرگ تالش برای خوشــبختی تمام انسان هاست 
بنابراین از این نظر ایــن مفهوم بزرگ نه در قالب 
یک شعار بلکه واقعیتی است که انسان دوستی را 
در وجود ما به صورت واقعی رشــد خواهد داد و 
تنها در این صورت اســت که انســان از همه چیز 
لــذت خواهد برد و دیگر از رنگ و دین و نگرش  
هیچکس نخواهیم پرسید و نباید هم بپرسیم چون 

خوب بودن آیین واقعی پروردگار است. 
 Info@tabssom.org(مهر قلم  انتشــارات 
بــه عنــوان یک   )-www.tabassom.org
مجموعه ســعی دارد تا این مفاهیم واال را به همه 

انسانها رسانده و از آن بهره مند کند چرا که معتقدیم 
تنها چیزی که می تواند دنیا را دگرگون کند نگرش 
انســان بودن و رواج فرهنگ انسان دوستی است. 
در دنیای کنونی الزم است اسلحه ها به کناری نهاده 

شده و خوب بودن ترویج شود.
• با توجه به لزوم نشــر مفاهیم واالی انسانی از 
جمله ترویج صلح جهانی که بیشتر آثارموسسه 
شما درباب توســعه و ترویج این افکار است؛ 
وضعیت موجود چاپ و نشــر در کشور تا چه 
اندازه  در جهت اهداف شما موافق عمل کرده 

است؟
شاید به جرات بتوان گفت کمتر حرفه ای به اندازه 
نشــر کتاب دارای بار و ارزش معنوی است . نشر 
یک کار حرفه ای اســت و این حرفه ای گری می 
تواند منتج بــه تعالی نگرش های فرهنگی جامعه 
شــود؛ بنابراین با این دیــدگاه، اصلی ترین عامل 
موفقیت یک ناشر  نه وضعیت موجود چاپ و نشر 

کشور بلکه بستر جامعه است. 
کتاب به عنوان یکی از شاخص های فرهنگی در هر 
جامعه باید بتواند جایگاه واقعی خود را در جامعه 
ایرانی نیز پیدا کند بنابراین در جهت رسیدن به این 
هدف بزرگ ناشر باید عاشق باشد نه تاجر؛ اگر ناشر 
صرفاً به پول فکر کند چندان برکتی برای او در کار و 

هدفش نمی توان متصور بود. 
بنابراین کسی که می خواهد وارد عرصه نشر شود 
نباید به سود آن به عنوان یک درآمد نگاه کند وگرنه 
دچار مشکل خواهد شد اما در کنار حرفه ای گری 
در این کار نمی توان از بخش اقتصادی آن چشــم 
پوشید چرا که نقدینگی عامل بسیار مهمی است و 
ناشران برای پابرجا ماندن و رسیدن به اهداف خود 

نیازمند قدرت مالی مستقل هستند.
• شما از جمله ناشــران موفق و پرکار و جوان 
دهه های گذشته شهرمان بوده و هستید، لطفاً کمی 
از موفقیت ها و عوامل دخیل در آن بفرمایید. آیا 
از راهی که تا امروز طی کرده اید، راضی هستید؟
 مانــوس بودن با کتاب برای ما بزرگترین موفقیت 
اســت اما چاپ و نشر آثاری چون»رسم هستی« با 
اخذ لوگوی صلح کمیسیون ملی یونسکو و چاپ 
آن در کشــورهای دیگر به عنوان کتابی سرشار از 

مفاهیم انسانی افتخار بزرگی برای ما بود
در ادامه می توانم به ترجمه کتاب »مرز بی نهایت« 
به چند زبان اشاره کنم که ترجمه به زبان آذربایجانی 
به اهتمام شما و زبان فرانسه نیز به اهتمام دوست 
نویسنده انجام شــده و در حال آماد ه شدن برای 

چاپ در چند کشور است.
وقتی بازخورد کسانی که آثار ویژه ما را خوانده اند 

و به آرامش رسیده اند می بینم بسیار مشعوف شده 
و لبریز از انرژی می شوم. وقتی که انسان بتواند از 
امید و آرامش و نشاط اثری برای انسان ها و جامعه 
بر جای بگذارد؛ این خود یک ارزش ماندگار و بی 

پایان است.
از قرار گرفتن در این مســیر احســاس بی نهایت 

خوبی دارم اما اینکه از خودم راضی باشم نه! نیستم 
چرا که حس می کنم آنچنان که شایســته این راه 

است تالش نکرده ام. 
• به عنوان یک ناشــر با چه مشکاتی دست و 
پنجه نرم می کنید و چه موضوعاتی شما را رنج 

می دهد؟

چــاپ و نشــر دو مقوله جــدا از هم هســتند. 
چاپخانــه داران زنجان جزو فرهیختگان شــهر ما 
هستند اما واقعیت این است که هزینه ها باال بوده 
و کیفیت کار چندان قوی نیست. مشکالت نشر نیز 
بیشتر مربوط به هزینه هاست که بسیار باالست به 
طور مثال کاغــذ از بندی ۸۰ هزار تومان بوده و تا 
برهه ای به  ۴۸۰ هزار تومان نیز رســید که االن در 

حدود ۴۰۰ هزار تومان در نوسان می باشد.
واقعیت این است وقتی فرهنگ جامعه اصالح شود 
همه چیز در جای خود قرار خواهد گرفت. وقتی که 
ما علیرغم داشتن ظرفیتهای یک جامعه ثروتمند به 
جامعه ای  ناالن و ضعیف و مفلوک تبدیل شده و از 
اقتصاد ناله می کنیم این موضوع هیچ وقت به ذهن 
ما خطور نمی کند که اقتصاد نیز با فرهنگ ســازی 
پیشــرفت خواهد کرد بنابراین ما خیلی ضربات را 
از جهت درست نشدن فرهنگ متحمل شده ایم که 

اکنون آن را در عرصه های مختلف شاهد هستیم.
نمی خواهم با بدبینی به موضوع نگاه کنم اما واقعیت 
این است که ما از لحاظ فرهنگی بسیار ضعیف عمل 
کرده ایم. مثال در حوزه ما شوربختانه فقط کتابهای 
خاصی حمایت شــده و در بورس قرار دارند که 
این اصاًل خوب نیست و همچنین نگرشی خاص 
در برخی رســانه ها وجود دارد که جهت گیری به 
کتاب های خاصی دارند که قابل قبول نیست البته در 
اینجا الزم است از دیدگاه عالی شما در تبلیغ کتاب 

و نیز چاپ و نشر تشکر کنم. 
• نحوه تعامل شــما با نویســندگان،مؤلفان و 
مترجمان چگونه اســت؟ حق تألیفی است یا 
می خرید؟ سخت ترین مرحله کاری شما به کدام 

قسمت بر می گردد ؟
کار ما توافقی اســت و تعامل خوبی با نویسندگان 
و مولفان و مترجمان داریم. همواره سعی کرده ایم 
تخفیف های ویژه را برای دانشــجویان، اساتید و 
همکاران فرهنگی و برای هر کسی که دوست دارد 
کار فرهنگــی انجام دهد لحاظ کنیم چرا که هدف 
 Info@tabssom.org(مهر قلم  انتشــارات 
www.tabassom.org-( یــاری و همراهی 
اهل قلم و فرهنگ اســت. در ایــن زمینه همواره 
سعی کرده ایم تا با کمترین قیمت بهترین کیفیت و 

زیباترین کار را تحویل دهیم.
در کار نشر مشکالت زیادی وجود دارد اما سخت 
ترین مرحله کاری ما آماده سازی و ایجاد تعامالت 
صحیح کتاب از مجوز تا چاپ می باشد که بیشتر 
آن هم در دو ارتباط متقابل با نویســنده و مولف از 
یک طرف به عنوان سفارش دهنده کار و چاپخانه 
از طرف دیگر به عنوان تحویل دهنده کار اســت؛ 

از آنجا که تالش ما ارایه یک کار تمیز و بی نقص 
است در صورت اشــتباه در آن معموالً باید کار را 

دوباره از اول و به طور کامل انجام داد.
• به عنوان یک ناشر وضعیت مطالعه و فرهنگ 
کتابخوانی را در زنجان چگونه ارزیابی می کنید 
برای افزایش رغبت مردم به کتاب و اختصاص 
ساعات بیشتری در روز به مطالعه چه باید کرد؟

پاسخ به این پرسش را دوست دارم با یک مقایسه 
شروع کنم. برای من بسیار عجیب بود که در آنکارا 
کتابفروشی ها با قدرت کار می کردند. وقتی دو سال 
پیش در آنجا بودم تمامی کتابهای ما با عنوان »مرز 
بی نهایت« چند روزه به فروش رفته و تمام شــد 
در حالی که ما هنوز با ناشر درباره فروش کتاب ها 
به توافق نرسیده بودیم. می خواهم بپرسم چرا در 
کشــور ترکیه که از لحاظ پیشینه فرهنگی به اندازه 
ایران نیست تعداد کتابخوانان آنقدر زیاد است که به 
نظر من به دلیل ارزش و اعتباری هست که آنها برای 

نویسنده و ناشر قائل هستند.
علیرغم این موضوع باز هم دوست دارم از خوبی ها  
و روشنی ها بگویم. آرزو می کنم وضعیت چاپ و 
نشر و نیز کتاب و کتابخوانی هر روز بهتر و متعالی 
تر شــود. اما واقعیت این است که مطالعه عمومی 
خانواده های زنجانی چندان خوب نیست اما باز هم 
می توان به افق های روشن امیدوار بود چرا که هنوز 
هم هســتند کسانی که کتاب می خوانند و یا کتاب 
هدیه می دهند. البته ابتکارات زیادی در این مسیر 
می توان انجام داد مثــاًل همکاری ارگانهایی چون 
شهرداری می تواند بســیار به این موضوع کمک 
کند. خود من از هــر فرصتی برای خواندن کتاب 
اســتفاده می کنم و آخرین کتابی هم که خوانده ام 
کتاب »جامعه شناسی نخبه کشی« نوشته دکتر علی 

رضاقلی بوده است.
• فرهنگ سازی مطالعه باید از دوران کودکی و 
نوجوانی باشد به نظر شما والدین چه نقشی در 
توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی دربین کودکان 

و نوجوانان می توانند داشته باشند ؟ 
رفتار کودکان انعکاس بخش رفتارهای پدر و مادر 
هستند چرا که  طرز عمل ما قوی تر از گفتار ما به 
کودکان جهت بخشــیده و باورهای آنها را تقویت 
می کند. بنابراین فرزندان پدر و مادر اهل مطالعه به 
احتمال بسیار زیاد کتابخوان خواهند شد. البته در این 
مقطع زمانی و شرایط شدید و کنترل نشده فضای 
مجازی باید مراقب بود چرا که هر کتابی برای آنها 
مناسب نیست باید ظرفیت و تعریف صحیح فضای 
مجازی را بشناسیم و در فضای رسانه ها به گسترش 

آن بپردازیم. 
اما به نظرم در کنــار فضای مجازی باید به کودک 
و نوجــوان تفهیم کرد که هیــچ وقت هیچ چیزی 
نمی تواند جذابیت و اثرگذاری کتاب را داشته باشد. 
بنابراین خانواده هایی که خود اهل کتاب هســتند 
معموالً فرزندان کتابخوانی تربیت خواهند کرد اما 
در ایــن بین بعضی از خانــواده ها با کتاب بیگانه 
هســتند که دلیل آن عالوه بر مشکالت اقتصادی 
نبودن تبلیغات خوب و موثر برای کتاب و فرهنگ 

مطالعه است.
• در پایان صحبت دوســت داشتم اگر خاطره 
جالبی از دو دهه  فعالیت خود در عرصه نشــر 

کتاب دارید، برای خوانندگان ما بیان کنید ؟
در سالهای گذشته و در یکی از سفرهای فرهنگی 
خود در نمایشگاه کتاب فرانکفورت آلمان حضور 
داشتیم. روزی بعد از پایان کارم در این نمایشگاه که 
بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان است خارج شده 
و قدم در خیابان گذاشــتم تا به محل اقامت خود 
بروم . هر چند رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 
و نظم آنها در خیابان برای من بســیار جذاب بود 
اما در این چند دقیقه اتفاق جالبی را شــاهد بودم 
که برایم بســیار عجیب بود. در مســیری نزدیک 
ماشینی بسیار گرانقیمت و طالیی رنگ از خیابان 
به شکل تندی پیچیده و با سرعت زیاد از چشم ها 
دور شد با خودم گفتم اینجا هم باالخره رانندگان 
ناشایســت وجود دارند که از قوانین سرپیچی می 
کنند در این فکرها بودم که همان ماشین را ناگهان 
در سمت دیگر خیابان و در فاصله نزدیک به خود 
دیدم متوجه صحبتهای او با دوســتش در پیاده رو 
شدم که می گفت؛ »آره بابا بیخود کرده هر جوری 
شــده حلش می کنم...« و با شنیدن این جمله باز 
هم جای خالی قفســه های کتابخانه را در بیشتر 
خانه های ایرانی حس کردم ....آن فرد قانون شکن 
 یک ایرانی بــود...  لبخند تلخی زدم  ....بله او یک 

هموطن بود.....

ناشربایدعاشقباشدنهتاجر
گفتگوی زنگان امروز با مجید نیکراد مدیر انتشارات »قلم مهر«

 مطالعه عمومی خانواده های زنجانی چندان خوب نیست

امســال  مــی رســد  نظــر  بــه  اول  نــگاه  در 
ســخت ترین سال برای صنعت نشر باشد؛ 
ویــروس كرونــا از یــك ســو و جمعیتــی کــه 
کتــاب آخریــن انتخــاب وی در ســبد خریــد 
اســت از ســوی دیگر حســابی بازار نشــر را 
کســاد کرده است اما علیرغم این موضوع 
افزایش آمار کتابهای منتشــر شــده در سه 
از  مــاه نخســت ســال ۹۹، نشــانه خوبــی 

تــاش ناشــران بــرای عبــور از ســختی های 
اقتصــادی و تبدیــل تهدید کرونا به فرصت 

کتابخوانی است.
بهار امســال ۱۵هزار و ۵۴۸ کتاب منتشــر 
شــده است که سهم اســتان زنجان از این 
تعــداد 220 کتــاب در ســال گذشــته بــوده 
اســت که توســط 20ناشــر فعال اســتان به 

چاپ رسیده اند. 

Info@tabssom.(انتشــارات قلــم مهــر
یکــی   )org -www.tabassom.org
از همــان 20 ناشــر فعــال در اســتان زنجان 
اســت کــه نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه 
فعالیت فرهنگی خود را شروع کرده است. 
ایــن انتشــارات کــه بــا هدف نشــر افــکار و 
اندیشــه های نویســنده برجســته  »یوسف 
ســاعی« دایــر شــد اولیــن کتــاب خــود  بــا 

عنوان »تبســم عشــق« از این نویسنده را 
در ســال ۸۲ بــه چاپ رســاند و تــا به امروز 
آثــار درخشــانی را نــه تنهــا در زنجــان بلکه 
داخــل  اندیشــمند  جامعــه  تمامــی  بــرای 
و خــارج از کشــور ارایــه کــرده اســت کــه از 
آن جملــه مــی تــوان بــه کتابهــای »مســت 
بــه  ،»عشــق  آتــش«  هستی«،»اشــک 
رنگ گیاس«،»رســم هســتی« که موفق 

بــه اخــذ لوگوی کتاب صلح یونســکو شــده 
اســت و نیز کتاب »مرز بی نهایت« اشاره 
کــرد کــه کتــاب اخیــر در کنــار چنــد کتــاب 
دیگــر به زبانهــای متعدد ترجمه شــده ودر 
کشورهای دیگر و مجامع بین المللی ارایه 

شده است
با توجه به اینکه این روزها در هفته کتاب 
قــرار  فرهنگــی  کاالی  ایــن  بزرگداشــت  و 

داریــم درباره وضعیت کتــاب و کتابخوانی 
در اســتان زنجــان و در راســتای آشــنایی با 
Info@tabssom.(انتشــارات قلــم مهــر

نیــز  و   )org -www.tabassom.org
موانع و مشــکات موجود در صنعت چاپ 
و نشــر گفتگویی با »مجیــد نیکراد« مدیر 
مســوول این انتشــاراتی داشــته ایم که در 

ادامه از نظر خوانندگان می گذرد. 

 گفتگو: صحرا رضایی

  عکس: نیلوفر محمودیان

بــه نظــرم در کنــار فضای مجازی باید به کــودک و نوجوان تفهیم کرد 
که هیچ وقت هیچ چیزی نمی تواند جذابیت و اثرگذاری کتاب را داشته 
باشد. بنابراین خانواده هایی که خود اهل کتاب هستند معموالً فرزندان 
کتابخوانــی تربیــت خواهند کرد امــا در این بین بعضی از خانــواده ها با 
کتــاب بیگانه هســتند که دلیل آن عاوه بر مشــکات اقتصــادی نبودن 

تبلیغات خوب و موثر برای کتاب و فرهنگ مطالعه است
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