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راه اندازی مرکز فروش محصوالت 
و ارائه خدمات رایتل در زنجان

22

کالهبرداری در زنجان
به بهانه استخدام

7

اساتید دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان علمی ایران

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد موافقت  نامه شماره 181 مورخ 99/02/14 شورای محترم اسالمی 
شهر هیدج، یک باب ازمغازه های ترمینال شهرداری را  به صورت استیجاری به شرح ذیل از طریق مزایده 

به متقاضیان واگذار نماید:

فروش کامال به صورت نقدی نوع قرارداد و نحوه پرداخت
وجه نقد، اوراق مشارکت، برگه سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانهنوع تضمین

5/000/000 ریالمیزان سپرده 
واحد کمیسیون معامالت شهرداری هیدجمحل فروش اسناد
از تاریخ 99/06/12 زمان فروش اسناد

ساعت 14/15 شنبه مورخه 99/06/29آخرین مهلت تحویل اسناد
یکشنبه مورخه 99/06/30 ساعت 14:30زمان بازگشایی

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در ساعات اداری به واحد امور قراردادها 
شهرداری مراجعه فرمایند.  

 شهرداری در رد یا قبول کلیه ویا هریک از  پیشنهاد ها مختار می باشد.
 هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی بر عهده ی برنده مزایده خواهد بود.

 حضور شرکت کنندگان در نشست کمیسیون آزاد می باشد.
 در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط ودرصورت وجود نفرات دوم و سوم، موضوع مزایده به نفرات 

بعدی واگذار خواهد شد.
 به پیشنهاد های مخدوش و مشروط و یا فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 درج قیمت به ریال خواهد بود. 
شهرداری هیدج

آگهی مزایده نوبت سوم

 شــهردار ابهر گفت: ابهری ها روزانه ۸۵ 
تن زباله تولید می کنند.

محمدرضا ذوالقدری ها در گفت وگو با ایســنا، 
با اشاره به دفن پسماندهای کرونایی در جایگاه 
زباله این شــهر، اظهــار کرد: ایــن زباله ها در 
بیمارستان، بی خطرسازی شده و سپس به جایگاه 

زباله منتقل می شود.
وی ادامه داد: پسماندهای بیمارستانی پس از انتقال 
به جایگاه زباله به صورت ویژه دفن بهداشــتی 
شــده که پســماندهای کرونایی از این قاعده 

مستثنی نیســت. این مسوول با بیان اینکه تأمین 
استانداردهای حفاظتی و رعایت اصول بهداشتی 
برای نیروهای خدمات شهری، مهم ترین وظیفه و 
دغدغه اصلی ما در مدیریت شهری است، افزود: 
پاکبانان زحمت کش شــهرداری روزانه ۸۵ تن 

زباله از سطح شهر جمع آوری می کنند.
ذوالقدری هــا تصریح کــرد: نیروهای خدمات 
شــهری خدوم ترین و مظلوم ترین نیروها برای 
مقابله با ویروس کرونا هستند که در این روزها 
بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه می کنند و 

یک روز هم تعطیل نبوده اند.
شــهردار ابهر با تاکید بر ضــرورت همکاری 
شــهروندان برای مدیریت صحیح زباله، اظهار 
کرد: برای رفع مشکل بهداشتی محله ها به ویژه 
در این روزها از شهروندان انتظار داریم زباله ها را 

رأس ساعت ۲۱ بیرون بگذارند.
وی خاطرنشــان کرد: از شهروندان تقاضا داریم 
ماسک ها و دستکش های یک بار مصرف خود را 
درون نایلون سر بسته گذاشته و از رها کردن آن 

در کوچه و خیابان بپرهیزند.

شهردار ابهر:

 ابهری ها روزانه ۸۵ تن زباله تولید می کنند
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مجوز تثبیت بنا برای مالکان 
بناهای غیرمجاز در باغ های زنجان

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: 

نباید با تصمیمات نادرست 
صف استخدام در دولت را 

طوالنی تر کرد
 معاون نظارت بر امور حیات وحش 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

علت تلف 
شدن آهوان در 
سایت دانشگاه 
زنجان در دست 

بررسی است
2

7

کل وجود ما باید بر این هسته که خدا با ماست باشد وقتی خودمان به باور 
یقین و مطلق رسیدیم که خدا با ماست، آنطوری می شود که خدا می خواهد 
و با آنچه خدا خواهد صالح مطلق است و ما باید استوار با باور مبتنی بر نیت 

خالص حرکت کنیم .
منشــور اخالقی تمام اقدامات ما باید بر این اساس باشد ، که خدا با ماست 
اینکه صرفاً با نیت و عمل خیر وارد کار شویم و با یقین انجامش دهیم چرا که 

ما باور داریم خداباماست.
 من نبی اهلل محمدی ۴۲ سال از خداوند عمر گرفته ام و بیست سال از عمر 
خود را صرف خدمت به مردم در پست های مختلف مدیریتی کرده ام و تمام 
تالش خود را در راســتای حفظ منافع مردم و تسهیل امور خلق خداوند به 
کار گرفته ام، چرا که در خانواده ای متولد و رشد یافته ام که دائماً از طریق 
ســفارش و وصیت پدر و مادر مرحومم به نوع دوستی و کمک رسانی به 

همنوعان گردیده ام.
 سوابق مدیریتی و فعالیت های کاری اینجانب به طور خالصه بیان می دارم: 

۱. استاد و عضو هیئت هیئت علمی دانشگاه 
۲. دکتری تخصصی مدیریت دولتی منابع انسانی 

3. مدیر نمونه جشنواره شهید رجایی
۴. پژوهشگر برتر در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی 

5. مدیر نمونه اداره ورزش و جوانان
6. مشاور استخدامی و منابع انسانی شرکت های تخصص و تولیدی 

۷. نویسنده کتب و مقاالت داخلی و بین المللی 
۸. دریافت لوح تقدیر های کشوری در حوزه فرهنگی و اجرایی 

۹. پژوهشگر برگزیده و تقدیری دانشــکده انسان و کشور، عضو شورای 
پژوهش و کارآفرینی در چندین دانشگاه و سازمان

۱0. دارای چندین حکم مســئولیت در سازمان بسیج، دبیر وظیفه آموزش و 
پرورش

 ۱۱. مربی ورزشی و مسئولیت های مختلف در هیئت های ورزشی
۱۲. عضو در کارگروه های تخصصی )محرومیت زدایی ،فرهنگی-اجتماعی 

جذب اساتید، مصاحبه دکترا و سایر
۱3. تحلیلگر مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موارد مذکور تنها 
بخشی از سوابق اجرایی و فعالیت های انسانی بوده و تمامی موارد را مرهون 

الطاف خداوند یکتا و دعای خیر مادر مرحومم می دانم.
 بنده معتقدم استان زنجان در حوزه های مختلف سرمایه گذاری اشتغال، معدن 
صنعت، کشاورزی ،جوانان و ورزش، فرهنگ و رسانه و حوزه های مختلف 
شهری و روستایی می تواند با کمک و یاری خود مردم به جایگاه اصلی خود 

در کشور دست یابد.
 مردم زنجان به این باور رسیده اند که با حلوا حلوا دهان شیرین نمی شود و 
بایستی مردم به کمک هم نه به امید فالن جناح و درخور مردم فهیم و شهید 
پرور و والیت مدار زنجان به دســت آورد. به هر حال با شناختی که از نقاط 

ضعف و قوت زنجان داشتم پا به عرصه انتخابات گزاردم.
 استان زنجان با ۷ استان کشور همجوار بوده و امکان ارسال سریع محصوالت 
کشاورزی و محصوالت زراعی وباغی وجود دارد و لذا نزدیکی شهرستان 
طارم به عمده ترین کانون های جمعیتی و گردشگری ، بهترین مقصد برای 
ارسال محصوالت به صورت خام و فرآوری شده طارم می باشد .شهرستان 
طارم رتبه اول کشت زیتون در کشور را دارد اما متاسفانه باز تولید و فرآوری 
در بسته بندی مناسب و جذاب به خوبی صورت نگرفته که اگر انجام می شد 
به خودی خود می تواند بهترین منبع برای جذب ســرمایه گذاری و اشتغال 
پایدار باشــد.  اســتان زنجان از ۲۹ نوع ماده معدنی صنعتی و ساختمانی 
بهره برداری می کند، وجود ذخایر و صنایع قابل توجه سرب و روی و کانی 

های غیرفلزی، زمینه ســرمایه گذاری و توسعه معدن را فراهم کرده است و 
همین طور اشتغال ۲0 درصد شاغالن استان در بخش صنعت بخش کلیدی و 

پیشرو استان می باشد.
وجود بخش های کشور صنعتی مانند ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی، 
ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شــیمیایی، ساخت محصوالت کانی 
غیرفلزی، ســاخت محصوالت فلزی به جز ماشین آالت ساخت مبلمان، 
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک وجود مواد اولیه در استان باعث 
گردیده اشتغال در این حوزه مهم تلقی گردد و با برنامه ریزی مناسب می توان 
قدمی استوار در جهت اشتغال پایدار برداشت . برنامه های اینجانب در صورت 
تصدی و نمایندگی مردم شریف شهرستان زنجان طارم و توابع به شرح زیر 

تقدیم می گردد :
* پیگیری منافع عمومی 

*  تالش در راستای حرفه ای گرایی و تخصص گرایی 
* ایجاد گفتمان عمومی

* تقویت شهروندی دموکراتیک 
* توجه ویژه به سازمان های مردم نهاد ، تقویت اقتصاد روستایی و توسعه 

فرهنگی، توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی 
* توجه به آموزش و پرورش و فرهنگیان و اصحاب رسانه 

* توجه به بهزیستی و ساماندهی امور کارگران 
* توجه به صندوق های بازنشستگی و سودآوری شرکت های تابعه

* توجه به امور بازرگانی اصناف، صنایع و معادن به کسب و کارهای کوچک، 
متوسط و بزرگ با رویکرد صنعت سبز

* تالش در راســتای کاهش فقر، بیکاری و اعتیاد و طالق بر مبنای توسعه 
اقتصادی و انسانی.

 و کالم آخر اینکه امیدوارم مردم همیشــه در صحنه و والیی زنجان ،طارم 
و توابع یک بار دیگر با حضور حداکثری در روز ۲۱ شهریور ۱3۹۹ بتوانند 
مشت محکمی به یاوه گویی های دشمنان انقالب اسالمی ایران وارد کرده و 
نشان دهند که کشور ایران اسالمی همچنان با دموکراسی نماینده های خود 
را راهی مجلس شــورای اسالمی می کنند. و با انتخابی آگاهانه به شخص 
اصلح، متخصص و متعهد بتوانند قدمی بلند در جهت پیشرفت و توسعه استان 

زنجان بردارند. 

ان اهلل معنا

با آرزوی زنجانی در شان همشهريان فهيم و واليتمدار 
دکتر نبی اله محمدی
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 رییس کل دادگســتری استان زنجان تاکید 
کرد: حمایت از کشاورزان با خرید تضمینی گندم، 

امری الزم و ضروری است.
به گزارشزنگان امروز، حجت االسالم و المسلمین 
اســماعیل صادقی نیارکی در نشســت شــورای 
پیشــگیری از وقوع جــرم، ضمــن قدردانی از 
اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری، گفت: 
خوشــبختانه با اقدامات صورت گرفته، وضعیت 
اســتان در اکثر زمینه ها خوب است که این نشان 
از اقدامات ارزشــمند صورت گرفته در همه این 
حوزه ها بــوده اما باید در دیگــر زمینه ها نیز که 
کاستی وجود دارد، با قدرت وارد شده و کمبودها 

را جبران کنیم.
وی افزود: در سال های گذشته مشکالتی در حوزه 
گندم داشتیم که یکی از آن ها اعالم نکردن قیمت 
تضمینی گندم بود، آن هم  قبل از کشــت گندم  تا 

کشاورز انگیزه برای کشت محصول داشته باشد.
رییس کل دادگســتری زنجــان تصریح کرد: همه 
باید کمک کنند تا کســی جرات تخلف در هیچ 
حوزه ای نداشته باشــد. ما نباید شاهد تولید آرد 

و نان بی کیفیت در ســطح استان باشیم. چرا باید 
کیفیت نان زنجان با نان دیگر استان ها فرق کند، آیا 

تکنولوژی تولید نان در آن استان ها فرق می کند.

وی ادامــه داد: اصل پیشــگیری در همه زمینه ها 
اولویــت دارد، به خصوص در حمایت از تولید و 
اشتغال، بنابراین نباید اجازه دهیم واحد تولیدی به 
لحاظ مشکالتی که دارد، منجر به تعطیلی شود تا 
به واسطه تعطیلی آن یک عده بیکار شوند، بنابراین 
همه باید به چرخه تولید و اقتصاد کشــور توجه 

کنیم.
عالی ترین مقام قضایی استان زنجان یادآور شد: از 
مســووالن صنعت انتظار داریم به وظایف قانونی 
خود عمل کرده و اجازه ندهد واحدهای صنعتی به 
تعطیلی کشیده شود. نگذاریم چرخه تولید متوقف 
شود. اجازه ندهیم با اقدامات غلط عده ای، تولید و 

چرخه آن متوقف شود.
صادقی نیارکــی اظهار کرد: در آســتانه دور دوم 
انتخابات مجلس شورای اسالمی قرار داریم. همه 
وظیفه داریم در این انتخابات که مظهر مردم ساالری 

دینی است، حضور گسترده داشته باشیم. امیدواریم 
بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی بدون نگرانی 
ضمن حضور حداکثری در پای صندوق های رای، 
فرد اصلح را انتخاب و در مدیریت شهر، استان و 

کشور مشارکت کنیم.

این مســوول خاطرنشــان کرد: دو نامزد راه یافته 
به دور دوم انتخابات بایــد در تبلیغات، قانون را 
رعایت کنند تا مبادا در راســتای تبلیغات به کسی 
توهین شــود و باید میدان انتخابــات را به میدان 

رقابت تبدیل کنیم.

 مدیر عامل جمیعت هالل احمر اســتان 
زنجــان گفت: خانه های هالل اداره فنی و حرفه 
ای شهرستان ایجرود و شهرداری زرین آباد افتتاح 

شد.
به گزارش زنگان امروز، شهرام میرزایی در حاشیه 
افتتاح این خانه هــای هالل در جمع خبرنگاران 
افزود: شهرستان ایجرود دارای هفت خانه هالل 
اســت که با افتتاح 2 مورد جدید این تعداد به 9 

خانه هالل فعال رسید.
وی اظهارداشــت: در هفته های آینده نیز 6 خانه 
هالل در سطح روستاهای شهرستان ایجرود افتتاح 

خواهد شد.
مدیر عامل جمیعت هالل احمر اســتان زنجان، 
هدف از راه اندازی خانه های هالل را توســعه و 
گسترش آموزش های همگانی و کمک های اولیه 
، آشــنایی و نحوه مقابله مردم در سطح شهرها و 
روستاها با مخاطرات، حوادث و سوانح  بیان کرد.
میرزایی تاکیــد کرد: مدیریت اولیــه حوادث و 
سوانح توسط مردم تا رسیدن نیروهای امدادی و 
ارائه خدمات از دیگر اهداف مهم راه اندازی خانه 

های هالل است.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما از گسترش آموزش 
همگانی و کمک های اولیه ، پاسخگویی به هنگام 

و مناسب  از ســوی خود مردم آموزش دیده به 
حوادث اســت که به حتم خانه های هالل تاثیر 

بسزایی در گسترش این آموزش ها دارد.
مدیــر عامل جمیعت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: هالل احمر خدمات عام المنفعه در سطح 
کشــور، استان و شهرستان ها را ارائه می دهد که 
خانه های هالل می تواند بازویی برای اتصال نیاز 

نیازمندان به توان توانمندان باشد.
میرزایــی افزود: در جمعیت هالل احمر از غنچه 
های هالل در مهدهای کودک، نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن می توانند داوطلبانه در هالل احمر 
فعالیت داشــته باشند و آموزش همگانی و کمک 
های اولیه برای همه این گروه های سنی در خانه 

های هالل ارائه می شود.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدی مرداد ماه ســال 
کنونی نیمه نخست شهریور امسال یکهزار و 124 
نفر از اعضای خانه های هالل در سطح این استان 
از آموزش های همگانی و کمک های اولیه بهره 

مند شده اند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: در این مدت بیان شده 116 دوره آموزشی 
در خانــه های هالل فعال برای اعضای این خانه 

ها برگزار شده است.

میرزایی اضافه کرد: فراگیران پس از گذراندن این 
دوره ها به آموزش کمک های اولیه 22 ساعته و 
آموزش همگانی هشت ساعته هدایت می شوند 

تا از آموزش های تخصصی نیز بهره مند شوند.
قدردانی امام جمعه زرین آباد از خدمات هالل 

احمر
امام جمعه شهر زرین آباد نیز در ادامه از خدمات 
و تالش های شــبانه روزی نیروهای هالل احمر 

در حوادث و سوانح قدردانی کرد.
حجــت االســالم محمدباقر مقدمــی ادامه داد: 
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید« کسانیکه 
به دنبال عمل صالح هستند خدماتی می دهند که 
عام المنفعه اســت« که مصداق این آیه شــریفه، 

خدمتگزاران هالل احمر هستند.
وی تاکیــد کرد: خدمات عام المنفعه هالل احمر 
در شهرستان ایجرود را همه مردم به عینه مشاهده 

و از آن بهره مند می شوند.
امــام جمعه شــهر زرین آباد گفــت:  مردم این 
شهرستان بارها از خدمات و فعالیت های جمعیت 
هالل ابراز رضایت داشته و آن را اعالم کرده اند.

حجت االسالم مقدمی با بیان اینکه مسوولیت در 
هالل احمر قابل تامل است، اظهارداشت: اعضا و 
خدمتگزاران در هالل احمر قبل از وقوع حوادث 

خود را آماده پیشگیری از این حوادث کرده اند.
وی یادآوری کرد: هالل احمری ها برای کاهش 
خســارت های جانی و مالی در حوادث مردم را 
با بهره مندی از آموزش ها آماده مقابله با حوادث 

می کنند.
امام جمعه شــهر زرین آباد، از زحمات و تالش 
های شــبانه روزی نیروهای هالل احمر و ارائه 
خدمات آنها در حوادث و جاده ها قدردانی کرد.

رییس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد:

بایستگی خرید تضمینی گندم از کشاورزان راه اندازی مرکز فروش 
محصوالت و ارائه خدمات 

رایتل در زنجان
 مرکز فــروش محصــوالت و ارائه 
خدمات رایتل، برای فروش بی واسطه و ارائه 
مستقیم خدمات به هم وطنان در استان زنجان 

افتتاح شد.
به گزارش زنگان امروز، نخستین مرکز فروش 
محصــوالت و خدمــات این اپراتــور برای 
ارائه ســرویس  های حضوری و بی واسطه به 

مشترکین استان زنجان، راه اندازی شد.
مرکز فروش زنجــان در خیابان زینبیه غربی، 
روبه روی دبیرســتان جلیل خانی، شــماره 6، 
واقع شــده  و ارائه دهنده تمامی محصوالت، 
ســرویس   ها و خدمات پس از فروش رایتل 
اســت. این فروشــگاه قابلیت ارائه خدمات 
متنوعی مانند فروش انواع ســیم کارت رایتل، 
بســته های اینترنت، مودم، آنتــی ویروس و 
خدماتی از قبیل تعویض ســیم کارت، ترابرد 
سیم کارت، تغییر مالکیت، اصالح مشخصات، 
تنظیمات تلفن همراه و فعال  سازی سیم کارت 
در این مرکــز را دارد. رایتل هم زمان با افتتاح 
این مرکز، طرحی تشویقی برای مشترکین در 
نظر دارد. این طرح برای بهره مندی از بسته های 
مصرفی اینترنت هدیه برای مشــترکین انواع 
ســیم  کارت دائمی، اعتبــاری و دیتا به دنبال 
مراجعه به این مرکــز در بازه زمانی 1۸ تا 2۰ 
شهریور 99، فعال می شود.از سوی دیگر این 
مرکز برای مشــترکین جدید که در این بازه 
زمانی، به خرید سیم  کارت اعتباری و دیتا اقدام 
خواهند کرد، تخفیــف ۷۵ درصدی می دهد. 
ساعت کاری مرکز فروش محصوالت و ارائه 
خدمات زنجان، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 

16، پنج شنبه از ساعت 1۰ تا 14 است.

اعالم وضعیت ارتباطی شاخص 
تلفن ثابت مخابرات منطقه زنجان

 وضعیت ارتباطی شاخص تلفن ثابت 
مخابرات منطقه زنجان اعالم شد

هم اکنون1۷2 مرکز تلفــن ثابت با  43۰922 
شماره منصوبه و 31۷61۰ مشترک و ضریب 
نفوذ  3۰ درصد ،به مشــترکین استان زنجان 

خدمات ارائه می دهد.
26۰۷ دســتگاه تلفن همگانی درسطح استان 
وجــود داردکه بــه زودی  باواگذاری کارت 
های اعتباری به متقاضیان،نســل جدیدی از 
سرویســدهی خدمات تلفن های همگانی را 
مشــاهده خواهیم کرد.  ۸۷۸روستای استان 
زنجان دارای ارتباط است و ۸26روستا نیز از 

تلفن خانگی بهره مند هستند.

خبـرخبــر

کالهبرداری در زنجان
به بهانه استخدام

 رییس پلیس فتای اســتان زنجان از 
کالهبرداری به بهانه اســتخدام خبر داد و از 
شهروندان خواست در این باره هوشیار باشند.
به گزارش زنگان امروز، محمدعلی آدینه لو از 
کالهبرداری به بهانه استخدام در شرکت ها و 
مراکز دولتی خبر داد و اظهار کرد: شهروندان 
قبــل از واریز هرگونه وجه نقد،  از صحت و 
سقم آگهی های منتشر شده در فضای مجازی 

اطمینان حاصل کنند.
رییس پلیس فتای استان زنجان گفت: با توجه 
به تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کار تعدادی 
از شــهروندان، افراد سودجو با درج و انتشار 
آگهی های استخدام شرکت ها، ادارات و... در 
سایت ها و شبکه های اجتماعی، به  بهانه جذب 
نیروی کار پس از جلب اعتماد شــهروندان 
با اخذ مبالغی بــا عنوان هزینه های ثبت نام یا 

کاریابی اقدام به کالهبرداری می کنند.
وی تأکید کرد: شهروندان توجه داشته باشند 
هرگونه گزینش و اســتخدام در شرکت ها، 
ســازمان های دولتی و خصوصی با شرایط و 
ضوابط خاص و بر پایه نیازمندهای شغلی آنها 
از طریق فراخوان های عمومی در سایت های 
محلی،  نشــریات  خبرگزاری ها،  مربوطــه، 

کاریابی های معتبر صورت می گیرد.

گران فروشی تخم مرغ را
به ۱۲۴ اطالع دهید

 نایب رییس اتحادیــه مرغ، تخم مرغ 
و ماهی فروشــان زنجان گفت: شــهروندان، 

گران فروشی تخم مرغ را به 124 اطالع دهند.
سیدناصر موســوی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشــاره به قیمت مرغ گرم، اظهار کرد: قیمت 
مرغ گــرم در زنجان به ازای هر کیلوگرم 16 
هزار تومان بوده که این قیمت بیش از یک ماه 

است تغییری نداشته است.
وی افــزود: قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ بین 
12 هزار تا 12 هزار و ۵۰۰ تومان متغیر بوده 
و هر شــانه تخم مرغ 2۵ هزار تومان است و 
شهروندان می توانند هرگونه گران فروشی در 
زمینه تخم مرغ را با شماره تماس 124، اداره 
بازرســی و نظارت ســازمان صمت در میان 

بگذارند.
نایب رییــس اتحادیــه مــرغ، تخم مــرغ و 
ماهی فروشان زنجان خاطرنشان کرد: قیمت 
هر کیلوگرم ماهی قزل آال با توجه به اندازه بین 
3۰ تا 32 هزار تومان عرضه می شود و قیمت 
ماهی بیشتر به صورت عرضه و تقاضا تعیین 

می شود.

رتبه  با کسب  هاشم شهروس وند   
۵۳ و علی رمضانی با کسب اعتبار علمی 
۶۴ جزو ســرآمدان علمی ایران در سال 

کنونی قرار گرفتند.
به گزارش زنــگان امروز، بنــا بر اعالم 
فدراسیون سرآمدان علمی ایران وابسته به 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اسالمی، هاشم شهروس وند با کسب اعتبار 
علمی ۱۵۳ و رتبــه ۵۳ و علی رمضانی 

با کســب اعتبار علمی ۶۴ و رتبه ۹۴ در 
فهرست ســرآمدان علمی ایران در سال 

کنونی قرار گرفته اند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با هدف دست یابی جمهوری اسالمی ایران 
بــه مرجعیت علمی جهانی، فدراســیون 
ســرآمدان علمی ایران را در سال ۱۳۹۴ 

راه اندازی کرده است.
فدراسیون ســرآمدان علمی ایران ساالنه 

حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفــر از اعضای هیئت 
علمی کشــور را که دارای دستاوردهای 
پژوهشی برتر طبق آیین نامه فدراسیون بوده 

را شناسایی و حمایت می کند.
هــدف از برگزاری ایــن برنامه، انتخاب 
افرادی اســت که هم اکنون فعالیت ها و 
دستاوردهای پژوهشــی برتری دارند که 
برای شناســایی این افراد از شاخص های 
معتبر علم سنجی استفاده شده و ساالنه افراد 

در یک مکانیزم رقابتی انتخاب می شــوند 
و برای محاســبه اعتبار علمی افراد از دو 
ارجاعات  انتشــارات و  شاخص کیفیت 

باکیفیت غیرخودی  استفاده می شود.
گفتنی است این شاخص ها وابسته به تعداد 
مقاالت در نشریات برتر، تعداد سخنرانی ها 
در کنگره های معتبــر بین المللی به عنوان 
سخنران کلیدی یا مدعو، تعداد ارجاعات 

غیرخودی در نشریات برتر است.

اساتید دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان علمی ایران

 معــاون نظارت بر امور حیــات وحش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: علت 
تلف شدن 2 راس آهوی نگهداری شده در سایت 
دانشــگاه زنجان از سوی محیط زیست استان در 

دست تحقیق و بررسی است.
به گزارش زنگان امروز، پرویز رستمی در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: سایت نگهداری آهوان به 
شکل استاندارد ایجاد شده و سال 9۸ نیز این مکان 
از سوی کارشناسان محیط طبیعی به منظور تحویل 

آهوان دشت سهرین، مورد تایید قرار گرفته بود.
وی با تکذیب تلف شدن هشت راس آهوی دشت 
سهرین، اظهار داشت: قرار بود چهار راس از آهوان 
در اختیار این دانشگاه قرار گیرد اما از سوی محیط 
زیست استان زنجان فقط 2 راس آهوی نر جوان 
)2 تا سه ساله( در شــهریور ماه سال 9۸ تحویل 

داده شد.

رستمی با بیان اینکه از زمان تحویل، چند بار بازدید 
سرزده از سایت نگهداری آهوان این دانشگاه انجام 
شد، افزود: قرار بود با همکاری و تعامل مسوؤالن 
دانشــگاه زنجان از سایت نگهداری آهوان بازدید 

مستمر انجام شود.
رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: محیط 
زیست زنجان در پی راز مرگ 2 راس آهوی دشت 
ســهرین نگهداری شده در سایت دانشگاه زنجان 
هستند که نیاز است مکان تلف شدن این جانوران 
زیبا و شاخص و الشه ها، مورد بازبینی و بررسی 

قرار گیرد.
رستمی با بیان اینکه در زمان حاضر آهوان دشت 
ســهرین زنجان عاری از هر بیمــاری بوده و در 
وضعیت کامال ســالم قرار دارند، افــزود: در این 
مدت نیز هیچ آهویی تلف نشــده  اســت و اگر 

آهوان این دشت مبتال به بیماری PPR )طاعون 
نشــخوارکنندگان کوچک( بودند در این صورت 
۸۰ تا 9۰ درصد این گونه های شاخص تلف می 

شدند.  
وی تصریح کرد: به هرحال محیط زیست زنجان 
از کنار این موضوع )تلف شــدن آهوان نگهداری 
شده در سایت دانشــگاه زنجان( به سادگی عبور 
نمی کند و به حتم پس از تحقیق و بازرسی، درباره 
چگونگی مرگ این 2 راس آهو، اطالع رسانی از 
طریق رســانه های گروهی استان زنجان، صورت 

خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، بر پایه سرشماری صورت گرفته 
در ســال 9۸، تعداد یک هزار و 4۰۰ راس آهو در 
دشت سهرین زنجان واقع در منطقه حفاظت شده 
سرخ آباد و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه زنجان 

مشاهده شد.  

بر پایه سرشــماری ســال 92 نزدیک یک هزار و 
۵۰۰ راس آهو در دشــت سهرین و منطقه شکار 
ممنوع فیله خاصه زیســت می کردند که در سال 
93 با کاهش 14 درصدی مواجه شد، در سال 94 
با کاهش 1۰ درصدی به یــک هزار و 246 راس 
رسید، سال 9۵ یک هزار و ۸2 راس،  سال 96 یک 
هزار و 1۰۵ راس و سال 9۷ نیز به یک هزار و 2۷۷ 
راس، در این مناطق مشــاهده و مورد سرشماری 

قرار گرفت.  
دشت سهرین جزو منطقه حفاظت شده سرخ آباد 
و تنها زیســتگاه آهو در شمالغرب کشور است و 
در واقع زیســتگاه با ارزشی برای آهوان محسوب 

می شود.  
در این زیستگاه بکر و طبیعی جانوران دیگری چون 
پلنگ، گراز، خرس قهوه ای، سمورسنگی، سنجاب 
زمینی، رودک، کبک دری، هوبره، عقاب، شاهین، 

دال، غاز خاکستری، خوتکا، لک لک سفید، باکالن، 
افعی البرزی، افعی شــاخدار ایرانی، افعی زنجانی 

و ماهیانی نظیر کپور، ســیم، اسبله و غیره، زیست 
می کنند.

 معاون نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

علت تلف شدن آهوان در سایت دانشگاه زنجان در دست بررسی است

افتتاح خانه های هالل در شهرستان ایجرود
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 مدیر یک مدرســه می گویــد: اینکه هر 
مدیر مدرسه یک ســازی می نوازد، درست است 
اما این ساز متناسب با شــرایط است و هر مدیر 
بر پایه اختیارات و متناسب با وضعیت مدرسه و 
شاگردانش تصمیم می گیرد تا کاری را انجام دهد 

که صالح دانش آموزان است.
به گزارش فارس ، آغاز ســال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ 
۱۳۹۹، بسیار متفاوت بود و یک تفاوت عمده آن، 
بازگشایی مدارس در شرایط کرونا بود؛ کرونا که 
به کشــور آمد، همه چیز را تحت تأثیر قرار داد و 
دستگاه تعلیم و تربیت و به تبع آن دانش آموزان از 
جمله گروه هایی بودند که کرونا بر آنها سایه افکند. 
هرچنــد کرونا مدارس را به تعطیلی کشــاند اما 
قدرتش به تعطیلی آموزش نرسید و سال تحصیلی 
گذشته با تمام مشکالتش و نگرانی هایش از بابت 
کرونا، از طریق آموزش های تلویزیونی، رادیویی، 

مجازی و توزیع درسنامه سپری شد.
یکی از نــکات مهمی که مســؤوالن آموزش و 
پرورش بر آن اذعان داشــتند این بود که در زمان 
ورود کرونا به دنیا، همه جهان شــوکه شده اند اما 
حاال بعد از گذشــت حدود 7 ماه از پیدا شــدن 
سروکله آن به کشور، دیگر شوکه شدن معنا ندارد 
و چون نمی توان بــرای پایان آن زمانی را متصور 
شــد، باید زیستن با آن را برنامه ریزی کرد و همه  
اینها موجب شــد که آمــوزش و پرورش به فکر 

برنامه ریزی برای سال تحصیلی جدید باشد.  
* شــیوه نامه بازگشــایی مدارس و روایت 3 

سناریو
25 مرداد امســال بود که  شــیوه نامه بازگشــایی 
مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ادارات 
کل آموزش و پرورش اســتان ها ابالغ شد؛ در این 
شیوه نامه متناسب با وضعیت های سه گانه )سفید- 
زرد - قرمــز(، حضور دانش آمــوزان در مدارس 

پیش بینی شده بود.
بر پایه بندهایی از این شــیوه نامه، حضور مداوم 
و فعال مدیر و تمام همکاران در شــبکه آموزش 
دانش آموزی شــاد به عنــوان بخشــی از محیط 
کار، شناســایی، ثبت نام، آموزش و نگهداشــت 
تمام دانش آموزان مدرســه و عضویــت آنها در 
شــاد، اصالح اطالعات و مشــخصات همکاران 
و دانش آموزان مدرســه در ســناد برای تشکیل 
کالس ها در بســتر شــاد، تعیین روش دسترسی 
دانش آمــوزان به هر یک از روش های آموزشــی 
متناســب با شــرایط و اقتضائات هرکدام از آنها، 
پایش مستمر کیفیت ارتباط و تعامل دانش آموزان 
با معلمان و دبیران و کنترل مستمر و مداوم جریان 
آموزش تک تک دانش آمــوزان با روش های ذکر 
شده در وضعیت های سه گانه، تعامل و ارتباط بین 
خانواده ها و دانش آموزان با استفاده از فرصت های 
مختلــف حضــوری، غیرحضــوری و مجازی، 
ضدعفونی مستمر کالس ها، سرویس های بهداشتی 
و محیط مدارس با مشــارکت اولیــا و نهاد های 
مسؤول، نظارت بر وضعیت بهداشتی سرویس های 
ایاب و ذهاب دانش آموزی و توجیه والدین، تعامل 
مستمر با راهبران آموزشــی، کارشناسان معین و 
مسؤوالن ادارات آموزش وپرورش وحضور مستمر 
مدیر و کارکنان اجرایی مدرســه در محل کار در 
تمام روزهای کاری هفتــه در تمام و وضعیت ها 
به عنوان شــرح وظایف مدارس در سال تحصیلی 

جدید در نظر گرفته  شده است.
براین اســاس مدیران موظفند در تنظیم قرارداد، 
ســرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و نوآموزان 
پیش بینی هــای الزم دربــاره آثار ناشــی از تغییر 
احتمالــی وضعیت ســفید، زرد و قرمز در ضمن 
ســال تحصیلی مورد توجه قرار دهند. بر پایه این 
شیوه نامه در وضعیت زرد و در صورت ضرورت 
تقسیم دانش آموزان و نوآموزان یک کالس به دو 
گروه به منظور رعایت فاصله گذاری الزامی است. 
مدیر مدرسه موظف است دانش آموزان و نوآموزان 
هر کالس را با توجه به مســاحت کالس و تعداد 
دانش آموز و نوآموز به گونه ای توزیع کند که حفظ 
حداقــل فاصله مورد انتظــار مطابق پروتکل های 

بهداشتی امکان پذیر باشد.
بنابراین ممکن اســت در وضعیت زرد مدارس با 
حضور تمام یا بخشی از دانش آموزان و نوآموزان 
دایر باشــند در این صورت الزم اســت مدیران 
مدارس از ســامانه شــاد برای انجام فعالیت ها و 
تکالیف درسی نوآموزان یا دانش آموزان با نظارت 

و هدایت والدین و ارائه بازخورد توســط معلمان 
آنها اســتفاده شــود و در زنگ تفریح در شرایط 
آموزش هــای حضــوری تراکــم دانش آموزان و 
نوآموزان را در رفت وآمد در حیاط مدرسه کاهش 

دهند.
همچنین در وضعیت قرمز فعالیت های آموزشــی 
و تربیتی به صورت مجازی در ســامانه شــاد یا با 
استفاده از دیگر روش ها متناسب در تمام روزهای 
هفته انجام می شــود در ایــن وضعیت حضور و 
غیاب دانش آموزان و نوآموزان، ارائه درس جدید، 
ارزشیابی، تعیین تکالیف و دیگر فعالیت های مرتبط 
با فرآیند آموزش و یادگیری در سامانه شاد استمرار 
می یابــد. با توجه به مصوبه ســتاد ملی مدیریت 
کرونا، فعالیت رســمی مدارس در سال تحصیلی 
جدید به صــورت حضــوری و غیرحضوری از 
۱5 شــهریورماه ۹۹ با رعایت شــرایط و ضوابط 

اعالم شده آغاز خواهد شد.
* خبر بازگشــایی همه مــدارس در روز 12 

شهریور
بــر پایه ایــن شــیوه نامه، تصور بر ایــن بود که 
آموزش هــای دانش آمــوزان در شــرایط قرمز به 
صورت مجــازی، در شــرایط زرد ترکیبی و در 
شرایط سفید حضوری است؛ حتی دهم شهریور 
امســال محســن حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پرورش در نشســت خبری مجازی در پاسخ به 
پرسش خبرنگار فارس درباره آغاز سال تحصیلی 
و اینکه خانواده ها هنوز تکلیف خود را درباره باز 
بــودن مدارس نمی دانند، اظهار کرد: »روز شــنبه 
۱5 شــهریور، روز آغاز ســال تحصیلی است و 
مدارس نیز به صورت حضوری دایر خواهند بود؛ 
تنها مدارس مناطقی که از ســوی ستاد ملی کرونا 
اعالم شود که قرمز است، اجازه بازگشایی ندارند؛ 
حتی اگر منطقه ای زرد باشــد کالس ها برگزار 
می شــود ولی با تعداد محدودتر دانش آموزان در 
کالس درس برگزار خواهد شــد؛ درباره حضور 
یا عــدم حضور دانش آموزان در مدارس تا قبل از 
روز شنبه از ســوی مدارس به خانواده ها اطالع 

رسانی می شود«.
اما ۳ روز قبل از بازگشــایی مــدارس یعنی ۱2 
شــهریور ، این قاعده تغییر کــرد؛ آن روز وزیر 
آموزش و پرورش در در حاشــیه نشست هیأت 
دولت گفت: »اصل بر آموزش حضوری اســت و 
بر پایه دستورالعمل با رعایت فاصله امکان حضور 
 همه دانش آموزان خواهد بود و همه دانش آموزان 

باید در سر کالس  های درس حاضر شوند«.
همان روز ۱2 شــهریور نیز بخشنامه  ای از سوی 
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر 
آمــوزش و پرورش که بــه ادارات کل آموزش و 

پرورش استان ها ابالغ شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل مراقبت 
و کنترل بیماری کرونا ویــروس در مدارس که به 
شماره 5۱۰.25۹ مورخ ۳ شهریور ۱۳۹۹ ابالغ شده 
است، با عنایت به جلسات مشترک برگزار شده با 
مسؤوالن ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، به منظور پاسخگویی به بخشی از پرسشات 
مطرح شده، مالحظات ذیل جهت استحضار و ابالغ 
به تمام مدارس اســتان تقدیم می شود. بر این پایه 
مدیران واحدهای آموزشی موظفند نسبت به اجرای 

موارد زیر اقدام کنند:
۱- سال تحصیلی برای تمام دوره ها و پایه ها اعم 
از دولتی و غیردولتی از ۱5 شهریور ماه به صورت 
حضوری آغاز و تمام مــدارس باز و کالس های 

دایر خواهند بود.
2- باز بودن مدارس و ارائه آموزش های حضوری 
به دانش آمــوزان در تمــام پایه هــا و دوره های 
تحصیلــی، اصل مهمی در تربیت تمام ســاحتی 
اســت. بنابراین اولویت با کالس های حضوری 
است البته رعایت کامل و دقیق دستورالعمل های 
بهداشتی و فراهم کردن محیطی ایمن برای حضور 
معلمان و دانش آمــوزان الزامی اســت. بنابراین 
مدارس جزو مواردی که ســتاد مدیریت و کنترل 
کرونا حضور دانش آمــوزان در مدارس را ممنوع 

کرده و یا به تعبیری شرایط 
را پرخطــر تلقــی و اعالم 

تعطیلی می کنند، باز است.
۳- در همه شرایط و در همه 
اجرای سخت  کشور،  نقاط 
دســتورالعمل های  گیرانــه 
ابالغی و رعایــت کامل و 
ضرورت  آنهــا،  مفاد  دقیق 
اصلی بــاز بــودن مدارس 

است.
۴- شــناور کردن ســاعت 
ورود و خــروج و زنــگ 
تفریح دانش آموزان به منظور 
پیشگیری از ورود و خروج 

دسته جمعی دانش اموزان مورد توجه قرار گیرد.
5- از الگوهــای مختلف بــرای مدیریت حضور 
دانش آموزان در کالس ها از قبیل گروه بندی کردن، 
زوج و فرد کردن  وچرخشی کردن در مدارس و 
کالس های پرجمعیت استفاده می شود. قبل از ۱5 
شــهریور ماه تعیین و به نحو مناسب و مطمئن به 

دانش آموزان اطالع رسانی شود.
6- مسؤولیت و حساسیت مدیران، معلمان، مربیان 
وعوامل اجرایی مدرســه به آموزش اصول خود 
مراقبتی و پایش عالئم بالینی دانش آموزان و کنترل 
مستمر از تجمعات حفاظت شده آنان جزو وظایف 

همیشگی است.

7- زمان آموزش برای هر کالس صرفنظر از رشته 
وعنوان درس حداکثر ۳5 دقیقه و هر زنگ تفریح 

برای تمام دوره ها ۱۰ دقیقه برنامه ریزی شود.
8- به تهویه مناســب و جریان هوا در محیط های 
سربسته ای مثل کالس از طریق باز گذاشتن در و 

پنجره و ... توجه جدی شود.
۹- به نحوه و زمان ورود و خروج از مدرســه و 
رفتــار دانش آموزان در زنگ هــای تفریح جهت 
جلوگیــری از تجمع و نزدیکــی دانش آموزان به 

یکدیگر نظارت ویژه صورت گیرد.
۱۰- آموزش و توجیــه والدین به منظور رعایت 

موارد زیر مستمرا در اولویت قرار گیرد: 
الف( تهیه روزانه ماسک و ملزومات بهداشتی برای 

فرزندان
ب( آموزش مســتمر نحوه شست و شوی دست 

و صورت
ج( آموزش مستمر نحوه مراقبت از خود در مسیر 

مدرسه و سرویس 
د( رصد وضعیت ســالمتی فرزندانشان از طریق 

درمانگاه محل سکونت
ه( جلوگیــری از حضور در مدرســه در صورت 
ابتالی یکی از اعضای خانواده به کرونا حداقل تا 

یک هفته پس از منفی شدن تست کرونا
وزیر آموزش و پرورش روز 
قبل از بازگشایی در دو روز 
قبل از بازگشایی مدارس بر 
این موضــوع تأکید کرد که 
وزارت بهداشت عنوان کرده 
است که تفاوت چندانی بین 
مناطق ســفید، زرد و قرمز 
نیست و باید همه مدارس به 

یکسان دیده شوند. 
گفــت:  حاجی میرزایــی 
بهداشت  وزارت  »مجموعه 
اعتقادشــان بر ایــن بود که 
بیــن مناطق ســفید، زرد و 
قرمز فاصله زیاد نیســت و 
نگرانی شــان حتی از مناطق سفید بیشتر بود چرا 
که آنجــا عدم رعایت ها منجر به شــیوع بیماری 
می شــود؛ تجربه برگزاری آیین دهــه اول محرم 
مزید بر علت شــد که همه مناطق را به یک شکل 
ببینیم؛ مسؤوالن وزارت بهداشت پروتکل هایی را 
اعالم کردند که اگر رعایت شود، برگزاری مداس 
اشــکالی ندارد مثال رعایــت فاصله یک متر بین 
دانش آموزان، افزایش زمــان کالس درس به ۳5 
دقیقه، تهویه مناســب مدارس و رعایت مقررات 

ایمن سرویس های بهداشتی از جمله آنهاست«.
البته وزیر آموزش و پرورش از والدین خواست که 
خودشان به مدرسه مراجعه کرده و شرایط تحصیل 

فرزندانشان را ببینند ولی نکته اینجا بود که حضور 
والدین در مدرســه برای اولیا مدرســه، دردسر 
دیگری بود که حاال هم باید هوای بچه ها را داشته 

باشند و هم حواسشان به نگرانی والدین باشد.
از ســوی دیگر رعایــت پروتکل هــای وزارت 
بهداشت در مدارسی که دارای تعداد دانش آموزان 
باال هســتند، متفاوت اســت و باید مدارس برای 
حضــور دانش آموزان برنامه ریــزی کنند تا تراکم 
ایجاد نشود اما خود این برنامه ریزی باعث گالیه و 

ابهام برخی والدین شده است.
خانــم رضایی مادر دانش آموز دهم که در رشــته 
تجربی تحصیل را آغاز کرده اســت، به خبرنگار 
فارس گفت: »مدرســه فرزندم به ما گفت که ۱5 
شهریور به مدرســه نیایید و به جای آن روزهای 
سه شــنبه و چهارشــنبه را اعالم کرد در حالی که 
دبیرستان دیگری در منطقه ما، یک روز در هفته به 
دانش آموزان گفته است که به مدرسه بیایند. دلیل 
این تفاوت ها چیست؟ چرا ساعات درسی مدارس 
متفاوت است. در این شرایط احساس می کنیم که 

بین دانش آموزان فرق گذاشته می شود«.
خانــم رحیمی مــادر دانش آموز هنرســتانی در 
هنرستانی غیردولتی نیز اظهار کرد: »مدرسه فرزندم 
هــر روز هفته از ســاعت 7 صبح تــا یک بعداز 
ظهر دایر اســت و تا امروز که چند روز از ســال 
تحصیلی می گذرد، این روند ادامه داشــته است؛ 
البته فرزندم از اینکه در مدرســه هست ناراحت 
نیست و احساس خوبی دارد ولی ما نگران هستیم 
که این همه ســاعت طوالنی فرزندم در مدرسه با 
ماسک حضور دارد البته نکته این است که تعداد 

دانش آموزان در کالس درس کم است«.
خانم محمدپور مادر دانش آموزان دوم دبستانی نیز 
در مدرسه دولتی گفت: »مدرسه گفته است که یک 
روز درمیان از ســاعت 7:۳۰ تــا 8:5۰ فرزندم در 
مدرســه باشــد و تعداد بچه ها در یک کالس ۱۱ 
نفر اســت. اما در مدرسه بچه  خواهرم گفته اند که 
اصال به مدرســه نیایند و کالس ها مجازی است. 
این تفاوت ها بین مدارس برای چیست و چرا هر 

مدیر یک مدل آموزش دارد؟«.
البته برخــی والدین هم از اینکه فرزندشــان در 
مدرســه حضور پیــدا کند، نگــران بودند؛ وزیر 
آموزش و پــرورش در این باره گفت: »شــنیده 
شــد برخی مــدارس غیردولتــی و حتی برخی 
مدارس دولتی الزام کــرده بودند که دانش آموزان 
حتما باید در مدرســه حضور پیدا کنند و ما اعالم 
کردیم کــه وظیفه ما ارائه خدمات آموزشــی به 
همه دانش آموزان اســت و بایــد به گونه ای عمل 
کنیم که هیــچ دانش آمــوزی از آموختن محروم 
نباشــد و ترجیح ما هم این اســت کــه افراد به 
صورت حضــوری بیایند؛ به جهت اینکه کارکرد 

مدرسه تنها کارکرد آموزشی نیست بلکه کارکرد 
پرورشی دارد و محتوای آموزشی هم در صورت 
حضوری با کیفیت بهتری عرضه می شود چرا که 
ارتباط چهره به چهره معلم و دانش آموز فوق العاده 
مهم اســت؛ اگر کسانی به هر دلیلی نمی توانند از 
آموزش حضوری استفاده کنند یا بیمار هستند یا 
بیماری زمینه ای دارند یا خانواده شان نگرانی دارد، 
می تواننــد از آموزش های دیگری که ما پیش بینی 
کردیم، استفاده کنند؛ ما آموزش تلویزیونی را تحت 
عنوان مدرسه تلویزیونی ایران پیش بینی کردیم که 
تمام محتوای درســی را یاد می دهیم؛ ضمن اینکه 
»شــاد« را راه انــدازی کردیم کــه دانش آموزان و 
معلمان می توانند از آن طریق کار آموزش را دنبال 

کنند«.
اما چرا هر مدرسه ساز جداگانه ای می  نوازد و چه 
کســی باید به این ابهام پاســخ دهد؛ البته وزارت 
آموزش و پرورش این موضوع را به مدیر مدرسه 
و شورای مدرسه سپرده است تا متناسب با شرایط 
مدرسه اقدام کنند؛ وزیر آموزش و پرورش در این 
باره گفت: »اگر هر دانش آموزی در مدرسه به هر 
دلیلی حضور نداشت، مدیر مدرسه موظف است 
با دانش آموز تماس گرفته و درباره عدم حضور او 
و برنامه درسی صحبت کند؛ باید از نگرانی خانواده 
برای حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم با آنها 
مدارا کنیم و به خانواده فرصت بدهیم که با حضور 
در مدرسه و اطمینان از رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی در مدارس راحت و آسوده تصمیم گیری 

کنند«.
 مدیر مدرســه بر پایه پروتکل ها و شیوه نامه اقدام 
می کند و اینگونه نیســت که خودش سر خود کار 

کند؛
وی با تأکید بر اینکه هیچ سازمانی به اندازه وزارت 
آموزش  و پرورش در اجرای پروتکل ها دقیق نبوده 
و در وزارت کشــور هم این موضوع اعالم  شده 
اســت، تصریح کرد: »ضامن اجرای پروتکل های 
بهداشــتی در مدارس هســتیم و موظفیم در این 
مورد هر هفته و به صورت مســتمر در ستاد ملی 
کرونا گزارش دهیم به همین دلیل انتظار همکاران 
و مدیران استانی به گونه ای تدبیر کنند که گزارش ها 
حاکی از رعایت کامل پروتکل باشد؛ رمز موفقیت 
جدیت، انضباط و ارتباط در کار است. مهم است 
که قادر باشیم منظم فکر کنیم و ارتباطات را طوری 
بگیریم که توجه جدی به همه امور داشته باشیم«.

وزیر آموزش  و پرورش افزود: »از اعضای شورای 
معاونین و مدیران کل و مســؤوالن مناطق تقاضا 
دارم بازدیدهای ســرزده و واقعی داشــته باشند 
و بدون هماهنگی به مــدارس بروند تا از طرف 

مدیران مدارس دقت نظر فراهم آید«.
مدیر یک مدرســه در تهران بــه خبرنگار فارس 
گفت: »هر مدرسه دارای ساختار فیزیکی متفاوت 
اســت و البته وضعیت دانش آمــوزان نیز از نظر 
دسترســی به امکانات متفاوت است؛ بر این پایه 
حضور دانش آمــوزان ممکن از نظــر مدیر یک 
مدرسه صالح نباشد و مدیر مدرسه  دیگری بتواند 

امکانات حضور را فراهم کند«.
وی افزود: »مدیر مدرسه ای می بیند که دانش آموزان 
مدرسه ای امکان استفاده از فضای مجازی را دارند 
و والدین نیــز همراهی می کنند از ســوی دیگر 
حضور دانش آموزان در مدرســه با سختی همراه 
اســت؛ او متناســب با این وضعیت برنامه ریزی 
می کند. اینکه هر مدیر مدرسه یک سازی می زند، 
درست است اما این ساز متناسب با شرایط است 
و هر مدیر بر پایه اختیارات و متناسب با وضعیت 
مدرســه و شاگردانش تصمیم می گیرد تا کاری را 

انجام دهد که صالح دانش آموزانش است«.
این مدیر تصریــح کرد: » مدیر مدرســه بر پایه 
پروتکل ها و شــیوه نامه اقدام می کنــد و اینگونه 
نیســت که خودش سر خود کار کند؛ آنچه مسلم 
است اول سالمت دانش آموزان است و باید مدیر 
مدرسه پروتکل های بهداشتی را کامال رعایت کند؛ 
ضمن اینکه نظارت بر فعالیت مدرســه از سوی 

مسؤوالن و همچنین والدین وجود دارد«.
هنوز از آغاز ســال تحصیلی زمان زیادی نگذشته 
است و باید دید در ادامه وضعیت مدارس چگونه 
خواهد بود اما آنچه مســلم اســت وجود مدیران 
دلســوز و توانمند در رأس مدارس کشور، اجازه 
نخواهند داد تا ســالمت و آموزش دانش آموزان 

دچار خدشه شود.

ناگفته های سال تحصیلی حساس و متفاوت
  سازمدیرمدرسهراچهکسیکوکمیکند؟

اگرکسانیبههر
دلیلینمیتواننداز

آموزشحضوریاستفاده
کنندیابیمارهستندیا
بیماریزمینهایدارندیا
خانوادهشاننگرانیدارد،
میتوانندازآموزشهای
دیگریکهماپیشبینی
کردیم،استفادهکنند

 نایب رییس هیات مدیره ســازمان تأمین 
اجتماعی با اعالم جزئیــات آیین نامه اصالحات 
قوانین بیمه ای تامین اجتماعی، گفت: اگر این آیین 
نامه تصویب و اجرایی شود، بسیاری از مشکالت 

سازمان برطرف خواهد شد.
علی حیــدری، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره 
اصــالح قوانین بیمــه ای، افزود: ســازمان تأمین 
اجتماعی تقریباً در 5-6 ســال گذشته پیشنهادات 

پارامتریک،  بــرای اعمــال اصالحــات  زیادی 
سیســتماتیک، فنی و مهندســی کــه مجموعًا 
اصالحات بیمه ای می گویند ارائه کرده اســت. ما 
در این حوزه دچار قدمت قوانین هستیم که عدم 
اصالح برخی از آنها ســازمان تأمین اجتماعی را 

دچار مشکل کرده است.
وی گفت: قانون تأمین اجتماعی در ســال 5۴ به 
تصویب رسیده و متناسب با شرایط آن زمان بوده 

است به همین دلیل بعد از گذشت ۴5 سال برخی 
از این قوانین نیاز به تغییر دارند. نایب رییس هیأت 
مدیره سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: سازمان 
پیشنهادات اصالحی را در قالب قوانین بودجه و 
برنامه و همچنیــن در قالب نظام چند الیه تأمین 
اجتماعی ارائه داده که بخشی از آن در دستور کار 
مجلــس و دولت قرار دارد ولی هنوز به تصویب 
نرســیده اســت. حیدری افزود: البته بخش هایی 

از ایــن اصالحات در قالب طرح هایی اســت که 
در مجلس مطرح شــده اما هنوز به مرحله نهایی 
برای اجرایی شــدن نرسیده است. وی با اشاره به 
اینکه اصالح اساسی که باید صورت گیرد همان 
شکل گیری نظام چند الیه تأمین اجتماعی است، 
گفت: بخش زیادی از قوانینی که پیشنهاد اصالح 
آنهــا را مطرح کرده ایم به تأمین اجتماعی تحمیل 
شــده و علت آن این اســت که ما نظام چند الیه 

تأمین اجتماعی و الیــه پایه همگانی که تضمین 
دولت اســت را نداریم. نایب رییس هیأت مدیره 
سازمان تأمین اجتماعی افزود: اگر نظام چند الیه 
شــکل می گرفت و الیه های امدادی، حمایتی و 
بیمه ای از هم تفکیک می شــدند، در نظام بیمه ای 
ســطح بندی خدمات اتفاق می افتاد،؛ یعنی سطح 
پایه، سطح مازاد و سطح مکمل شکل می گرفت. 
در این صورت بسیاری از این برخورداری های من 
غیر حق یا بازنشستگی های زودرس و اتفاقاتی که 

افتاده در قالب قانون نظام الیه منتفی می شد.
وی اظهار داشت: آئین نامه اصالحات بیمه ای در 
دستور کار دولت است که اگر در مورد آن تصمیم 
گیری و اجرایی شود می تواند مانع از ایجاد بسیاری 

از مشکالت برای سازمان تأمین اجتماعی شود.

نایب رییس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی: 

قوانین تامین اجتماعی نیاز به تغییر دارد
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متخصصان سوئدی:
پادتن شترسانان عفونت کرونا 

را در بدن متوقف می کند
 متخصصــان ســوئدی می گوینــد 
پادتن های خاصی در گونه های شتر )گروهی 
از حیوانات شــامل شتر، الما و آلپاکا( کشف 
کرده اند که می تواند مانع ورود ویروس عامل 

کووید-۱۹ به درون سلول های انسانی شود.
به گزارش ایســنا، گروهــی از متخصصان 
سوئدی و مسوول این مطالعه معتقدند که این 
پادتِن خنثی کننده یا »نانوبادی«، قابلیت آن را 
دارد که به عنوان یک درمان ضد ویروســی 
توسعه داده شده و برای مبارزه با این بیماری 
همه گیــر که تاکنون باعث مرگ بیش از 8۰۰ 
هزار نفر در سراسر جهان شده، مورد استفاده 

قرار گیرد.
آزمایشات روی این نانوبادی های موثر)قطعاتی 
از پادتن که به طور طبیعی در شــترها تولید 
می شود و می تواند با بدن انسان سازگار شود( 
از ماه فوریه آغاز شــد و در آن زمان  محققان 
مؤسسه کارولینسکا در استکهلم به یک آلپاکای 
۱2ساله به نام »تایســون«، پروتئین اسپایک 

)سنبله( ویروس کرونا را تزریق کردند.
بعد از6۰ روز، نمونه های خون آلپاکا نشــان 
داد که یک واکنــش ایمنی قدرتمند در برابر 

پروتئین اسپایک صورت گرفته است.
در ماه ژوئن این گروه گزارش داد که آنها این 
نانوبادی ها را )که همانند پادتن های انســانی 
به همان قســمت ویروس متصل می شود( از 
خون تایســون جدا کرده اند و توانسته اند در 

آزمایشات بعدی مانع از بروز عفونت شوند.
متخصصان اکنون این مطالعه را به اتمام رسانده 
و یافته هایی را گــزارش داده اند که امیدوارند 
منجر به تحقیقات پیش-بالینی حیوانات شود 
و در مبارزه نهایــی با ویروس کرونا و ایجاد 

مصونیت در انسان مورد استفاده قرار گیرد.

ریسک سکته قلبی 
در بیماران دیابتی

۲ تا ۴ برابر افراد عادی است
 استاد دانشــگاه علوم پزشکی تهران، 
نسبت به افزایش خطر ابتال به مشکالت قلبی 

و عروقی در بیماران دیابتی، هشدار داد.
به گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمدرضا 
مهاجــری طهرانی، درباره ارتبــاط دیابت و 
مشکالت قلبی و عروقی، گفت: درمان دیابت 
در چند ســال گذشــته در جهان با تغییراتی 
همراه بوده اســت به طوری که قباًل فقط به 
موضوع کنترل قنــد در بیماری دیابت توجه 
می شد، ولی امروزه کاهش ریسک فاکتورهای 

قلبی و عروقی نیز مدنظر است.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم، در حاشیه 
 INCRETIN( رویــداد اینکرتین ســامیت
SUMMIT( که با حضــور نزدیک به هزار 
نفر از اســاتید و متخصصان حوزه سالمت 
داخلی و خارجی به  صورت مجازی برگزار 
شد، افزود: کنترل چربی، فشار خون و موضوع 
مصرف آسپرین در بیماران دیابتی مورد توجه 
قــرار گرفته و در کنار این موضوع هم اکنون 
باید از داروهایی برای بیماران اســتفاده شود 
که عالوه بر کنترل قند خون، ریسک ابتال به 
مشکالت قلبی و عروقی را در بیماران دیابتی 

کاهش دهد.
وی ادامــه داد: هم اکنــون دو داروی جدید 
برای درمــان بیماران دیابتــی در نظر گرفته 
شــده که یکی خوراکی و دیگری به صورت 
تزریقی است و این داروها در کاهش احتمال 
مشــکالت قلبی و عروقی این بیماران موثر 

است.

خبــر

شایع ترین عوامل سرطان زا در زندگی امروز

 فرنشــین امــور فراورده هــای 
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
با اشــاره به اینکه تبلیغــات در حوزه 
محصوالت تراریخته گمراه کننده است، 
گفت: در تبلیغــات، روغن آفتابگردان 
معرفی  غیرتراریخته  روغــن  عنوان  به 
می شــود در حالیکه اصال در دنیا دانه 

آفتابگردان تراریخته وجود ندارد.
به گزارش ایســنا، دکتر محمدحســین 
عزیزی با اشــاره به اینکه محصوالت 
تراریختــه در دنیا موافــق و مخالفانی 
دارد، اظهــار کرد: تولیــد محصوالت 
المللی  بین  قوانین  مشــمول  تراریخته 
بوده و تنها منحصر به روغن نیســت، 
اگرچه در کشــور ما بیشــتر در مورد 

روغن صحبت می شود.
محصــوالت  مــورد  در  افــزود:  وی 
تراریخته ســه موضوع کشت، مصرف 

و نحوه برچســب گذاری مطرح است، 
محصــوالت  عمــده  تولیدکننــدگان 
تراریخته کشورهای امریکا، هند و چین 
هســتند و تاکنون محصوالت تراریخته 

در ایران کشت نشده است.
فرنشــین امور فراورده هــای غذایی و 
آشامیدنی ســازمان غذا و دارو با اشاره 
به اینکه مصــرف محصوالت تراریخته 
در هیچ یک از کشــورهای دنیا ممنوع 
نیســت، عنوان کرد: کشورهای مختلف 
قوانین متفاوتــی در این حوزه به لحاظ 
اطالع رســانی دارند؛ ایــران نیز در این 
زمینه قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا را 
در مورد برچسب گذاری اجرا می کند.

وی با اشــاره به اینکــه نقش وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو تنها در 
زمینه برچسب گذاری و اطالع رسانی 
محصوالت تراریخته اســت، گفت: در 

برخی کشــورها مانند امریــکا و کانادا 
برچسب گذاری اختیاری است.

بنابر اعالم روابط عمومی ســازمان غذا 
و دارو، عزیزی تصریح کرد: در برخی 
کشــورها محصوالت بر پایه وجود ژن 
و DNA در محصول نهایی برچســب 

گذاری و اطالع رســانی می شود، در 
برخی کشورهای دیگر نیز بر پایه مواد 
اولیــه اصلی که محصــول نهایی مانند 
ســویا، کلزا و ذرت از آنها تولید شده، 
برچســب گذاری می شــود؛ یعنی هر 
محصولی از دانه هــای تراریخته تولید 

شــود، باید برچســب گذاری شود که 
ایران جزو این کشورهاست.

فرنشــین امور فــراورده های غذایی و 
آشامیدنی ســازمان غذا و دارو با بیان 
محصوالت  برچســب گذاری  اینکــه 
توســعه  قانون ششــم  طبق  تراریخته 
الزام شــده است، عنوان کرد: در حوزه 
گاهی  غذایــی  محصوالت  تبلیغــات 
اوقــات ادعاهای نادرســت و خالف 
واقــع مطرح می شــود کــه برخی از 
مثال  نــدارد؛  موضوعیت  اصــوال  آنها 
تبلیغات روغــن خوراکی،  مــورد  در 
روغــن آفتابگردان به عنوان روغن غیر 
تراریخته معرفی می شــود؛ در حالیکه 
اصال در دنیــا دانه آفتابگردان تراریخته 
وجود ندارد و به تبع آن بدیهی اســت 
که تمام روغن های آفتابگردان تولیدی 

غیر تراریخته هستند.

وی ادامــه داد: همچنیــن درج عنوان 
بدون کلسترول روی روغن های نباتی 
نیز از این دســته تبلیغات محسوب می 
شود؛ چراکه روغن های نباتی در اصل 
فاقد کلسترول بوده و تنها در روغن های 
حیوانی وجــود دارد. درج عنوان بدون 
افزودنی روی شــیرهای اســتریل نیز 
از این دســت تبلیغات اســت، چراکه 
شــیرهای اســتریل نیازی به افزودنی 
ندارند چون داخل آن میکروبی وجود 
ندارد و دلیلی برای استفاده از افزودنی 

و یا نگهدارنده نیست.
 به گفته عزیزی، ســازمان غذا و دارو 
بــه کارخانجاتی که از این شــگردها 
اســتفاده  کننده  برای گمراهی مصرف 
می کنند، تذکر داده و ســعی دارد که با 
تعامل مشکل را حل کند اما در صورت 
تکرار تخلف با آن ها برخورد می کند.

 یــک متخصص طب ســنتی با 
اشــاره به اینکه افراد خشــک مزاج در 
فصل پاییز در معرض بیماری هســتند، 
گفــت: ورزش کردن، رژیــم غذایی و 
پرهیز غذایی مناسب می تواند از بیماری 
های این فصــل در این افراد جلوگیری 

کند.
به گزارش خبرنگار مهــر، الهام اختری 
دربــاره بایدها و نبایدهــای فصل پاییز 
گفــت: از نیمه های شــهریور به بعد و 
گاهی هم از اول شهریور بادهای پاییزی 
شروع می شوند، تغییر دما و تغییر فصل 

خودش را نشان می دهد.
وی گفت: در فصل پاییز دو عامل باعث 
بروز بیماری می شــوند، یکی خشــکی 
فصل پاییز است که در افرادی که مزاج 
خشــک دارند خودش را نشان می دهد 
و دیگــری اختالف درجــه حرارتی که 
در طول روز ایجاد می شــود. ســرمای 
شبانگاهی با میانه روز اختالف دما دارد 
و ایجاد باد پاییزی نیز عاملی است که به 
آن کمک می کند تا در افراد خشک مزاج 

بیماری ایجاد شود.
این متخصص طب سنتی افزود: اگر به 

این دو عامل در فصل پاییز توجه داشته 
بیماری هایی  از رخداد  باشیم، می توانیم 
اگزما،  افســردگی،  وســواس،  ماننــد 
حساســیت، سینوس، خشــکی چشم، 
یبوست، شــکنندگی پوســت و ناخن 

جلوگیری و آنها را کنترل کنیم.
وی در پاســخ بــه این پرســش که آیا 
افرادی که مزاج تر دارند نیز در معرض 
بیماری های فصل پاییز هســتند یا خیر، 
گفت: معموالً خشــکی پاییز و اختالف 
درجه حــرارت در افرادی که مزاج گرم 
و تر یا ســرد و تر دارند ایجاد مشــکل 

نمی کند.
اختری درباره عالئم مزاج خشــک در 
فصــل پاییز گفت: شــکنندگی ناخن و 
پوست، ترک خوردن لب ها، خون دماغ 
شدن، یبوست، خشکی چشم، به سختی 
به خواب رفتن و چند بار تا صبح بیدار 
شــدن و ... مشخص کننده این است که 

فرد مزاج خشک دارد.
وی همچنیــن در مورد اقداماتی که باید 
انجام دهیم تــا در معرض بیماری قرار 
نگیریم، گفــت: وقتی فصــل در حال 
تغییر اســت، باید افراد تحرک و ورزش 

بیشتری نســبت به فصل تابستان داشته 
باشــند، بنابرایــن ورزش کردن یکی از 
مواردی اســت که از رخداد بیماری در 

فصل پاییز جلوگیری می کند.
به گفتــه اختری، همچنیــن باید لباس 
مناسب برای هوای ســرد همراه داشته 
باشیم و در رژیم غذایی مان نیز یکسری 
نبایدهای اصلی وجود دارد که باید آنها 

را رعایت کنیم.
این متخصص طب ســنتی تأکید کرد: 
پرهیــز از مصرف بســیاری از تُندی ها 
مانند زنجبیل، ســیر و پیاز و ادویه تند، 
پرهیز از مصرف بســیاری از ترشــی ها 
)سرکه(، پرهیز از مصرف شوری ها مانند 
پنیر لیقوان، از جمله مواردی اســت که 
باید رعایت شــود. وی گفت: از سوی 
دیگر یکســری بایدهای مواد غذایی نیز 
باید برای افرادی که در معرض خشکی 
مزاج هستند وجود دارد که انتخاب های 
اصلح محسوب می شــوند، چرا که این 
دســته از مواد غذایی، رطوبت رســان 
های خوبی برای بدن هستند. در میوه ها، 
مصرف انار شیرین، انگور، سیب، گالبی، 
انجیر تازه، در تنقالت برگه زردآلو، برگه 

هلو، انجیر خشــک یا خیس خورده در 
گالب، در آب میوه هــا نیز آب ســیب 
طبیعی، آب هویج تازه، آب انار شیرین 
توصیه می شــود که مرطوب کننده های 

خوبی محسوب می شوند.

این متخصــص طب ســنتی در مورد 
مصرف غذاهای مناســب بــرای مزاج 
خشــک نیز گفت: مصرف انواع شوربا، 
کشک و مرغ، ماءالشــعیر، انواع سوپ 
جو، خورشت خالل، فسنجان بادام، شله 

زرد، فرنی، شــیربرنج، مرسع پلو و شیر 
بادام، هویج پلو، خورشت هویج، تاس 
کباب به، خورشت به و آلوبخارا نیز در 
فصل پاییز برای افرادی که مزاج خشک 

دارند، توصیه می شود.

تذکر سازمان غذا و دارو به تبلیغات گمراه کننده در حوزه محصوالت تراریخته

سفارش های طب سنتی؛

باید و نبایدهای فصل پاییز | افراد خشک مزاج در معرض بیماری

 سرطان پس از بیماری های قلبی و عروقی 
دومین عامل مرگ ومیر در جهان به شمار می رود.
به گزارش ایسنا،  تمامی سرطان ها نتیجه  پیدایش 
نقــص یا جهــش ژنتیکی در سیســتم دی ان ی 
سلولی هستند. سلول های سرطانی رشد می کنند 
و با تشــکیل تومور همچون ارتشی مخرب بدِن 

فرد مبتال را از پا درمی آورند.
بعضی سرطان ها عامل ژنتیکی دارند و از این رو 
از کنترل ما خارج اند. با این حال بسیاری دیگر از 
سرطان ها از عوامل محیطی، نوع تغذیه یا مصرف 

برخی مواد خاص نشات می گیرند.
مطالعات پزشــکی تاکنون ارتباطی معنادار بین 
برخی از مواد و ترکیبات با بروز سرطان  در بدن 
انســان ها را اثبات کرده که در این جا به تعدادی 
از متداول تریــن آنها در زندگی امروزی اشــاره 

کرده ایم:
شکر

دانشمندان هم اکنون می دانند که مصرف بیش از 
حد شکر نه تنها می تواند عامل دیابت باشد بلکه 
سلول ها را نیز تخریب می کند و ریسک سرطان 

را در فرد باال می برد.
مطالعات جدید نشــان می دهند شکر عامل رشد 
توده های ســرطانی است، چرا که این توده ها از 
شــکر به عنوان تغذیه برای بزرگ شدن استفاده 

می کنند.
یوهان تولین، بیولوژیست مولکولی در دانشگاه 
لوون بلژیک می گوید: مصرف زیاد شکر چرخه 
بسته ای از تولید انرژی الزم برای رشد سلول های 
ســرطانی را ایجاد می کند که بزرگ شدن توده ها 

در بدن را نتیجه می دهد.
غذاهای آماده و فرآوری شده

هر غذایی که داخل پالستیک پیچیده شده باشد، 
در مقیــاس صنعتی تولید شــود، تاریخ مصرف 
طوالنی داشــته باشــد یا به صورت ساندویچی 
برای رفع ســریع گرســنگی آماده شــده باشد 

احتمال ابتالی فرد به سرطان را باالتر می برد.
محققان فرانسوی به تازگی نشان داده اند که میان 
افرادی که غذاهای آماده می خورند و کسانی که 

درگیر سرطان می شوند ارتباط وجود دارد.
چای داغ

نوشــیدن مایعــات داغ به انــدازه ای که باعث 
سوختن زبان شــود، از عوامل موثر در افزایش 

احتمال ابتال به سرطان به شمار می رود.
به تازگی یک تحقیق نشــان داده اســت افرادی 
که روزانــه دو فنجان چای داغ می نوشــند ۹۰ 
درصد بیشتر نســبت به کسانی که صبر می کنند 
تا چای شان سرد شــود احتمال ابتال به سرطان 
مری دارند. نوشــیدنی »ماته« نیز که به صورت 
داغ سرو می شود، باعث افزایش ابتال به سرطان 

مری می شود.
دانشمندان با این حال ریســک احتمال ابتال به 
سرطان را در این موارد زیاد نمی دانند اما توصیه 
می کنند که افراد قبل از نوشیدن مایعات داغ چند 

دقیقه صبر کنند.
دخانیات

هــر چند شــرکت های دخانیات برای ســال ها 
کوشــیده اند مضرات مصرف سیگار را کم نشان 
دهند، با این حال اکنون ثابت شــده اســت که 
دود تنباکو شامل دستکم 7۰ ماده  شیمیایی عامل 

سرطان است.
ایــن خطر تنهــا مخصوص خود ســیگاری ها 
نیســت. مرکز کنتــرل و پیشــگیری از امراض 
آمریکا )CDC( پیش تر اعالم کرده بود کسانی 
که در محل کار یا خانه در معرض دود ســیگار 
هســتند،2۰ تا ۳۰ درصد بیشتر احتمال دارد که 

مبتال به سرطان ریه شوند.
این در حالی است که سیگارهای الکترونیکی نیز 
دست کمی از سیگارهای واقعی ندارند. مطالعات 
اولیه جدید نشان می دهد احتمال بروز سرطان در 
باالست  الکترونیک  سیگارهای  مصرف کنندگان 
چرا که این سیگارها باعث به وجود آمدن تورم 

در دهان و ریه می شوند.
تابش مستقیم آفتاب به پوست

طبق آمار بنیاد سرطان پوســت، افرادی که قبل 
از ســن ۳5 ســالگی از صندلی های آفتاب گیر 
کنار ساحل اســتفاده می کنند خطر ابتالی خود 
به بیماری ســرطان پوســت را تا 75 درصد باال 

می برند.
تحقیقات همچنین نشان داده است حضور مرتب 
در زیر نور مستقیم آفتاب برای بیش از ۱5 دقیقه 

از عوامل افزایش سرطان است.
کار پیوسته با مواد شیمیایی سرطان زا

کارگرانــی که بــا آلومینیوم ســر و کار دارند، 
نقاش های ساختمانی، آرایشگرها، افراد شاغل در 

سالن های کاشت ناخن و زیبایی نیز به دلیل سر 
و کار داشــتن با مواد شیمیایی سرطان زا مستعد 

ابتال به سرطان هستند.
کار شبانه

مرکــز بین المللی مطالعه ســرطان می گوید: کار 
شبانه احتماال به دلیل برهم زدن نظم خواب بدن، 
ریسک ابتال به سرطان را در فرد افزایش می دهد.

نوشیدن آب آلوده به آرسنیک
از آنجا که پوسته زمین حاوی ماده سمی آرسنیک 
است، بســیاری از آب های زیرزمینی به درجات 

کم یا زیاد آلوده به این ماده هستند.
ســازمان جهانی بهداشت می گوید: ۱۴۰ میلیون 
نفر در 5۰ کشــور جهان آب حاوی آرســنیک 
می نوشند، امری که ریسک ابتال به سرطان را در 

افراد باال می برد.
گوشت کبابی باربی کیو

این درست است که طبخ گوشت گوسفند، مرغ 
یا ماهی روی آتش مزه دلپذیری به آن ها می دهد، 

با این حال این روش پخت خطراتی را نیز دربر 
دارد.

بنابر اعالم نهاد ملی سرطان در آمریکا، زمانی که 
این گوشت ها روی زغال پخته می شوند، روغن 
و چربی خروجی از آن هــا روی آتش می ریزد. 
تحقیقات نشــان داده اســت که استنشاق دود و 
شعله حاصل از ســوختن این روغن ها احتمال 

ابتال به سرطان را افزایش می دهد.
دانشمندان اعتقاد ندارند که این مواد صددرصد 
عامل ســرطان باشند اما می گویند آن ها دی ان ای 
را بــه نحوی تغییر می دهند که ریســک ابتال به 

سرطان باال رود.
الکل

یک تحقیق روی 6۰۰ هزار نفر مصرف کننده الکل 
در ۱۹ کشــور دنیا نشان داد نوشیدن الکل با ابتال 
به انواع سرطان های دستگاه گوارشی ارتباط دارد.

دود اگزوز
بنابر اعالم آژانس بین المللی مطالعات سرطان در 

دود خروجی از اگزوز خودروها بیش از ۳۰ نوع 
ماده سرطان زا دیده می شود.

بنابــر گــزارش یورونیــوز، عالوه بــر موارد 
بــاال ماهی نمک ســود )به دلیــل میزان باالی 
نیتــرات و نیتریت و صدمه به بافت دی ان ای(، 
هات داگ، سوســیس  و گوشــت های فرآوری 
شده )به دلیل نحوه تولید، نمک اندود یا دودی 
کــردن(، آفت کش های مزارع )که کشــاورزان 
بــرای زمین های زراعــی اســتفاده می کنند(، 
گرد و خــاک ذرات حاصل از برش چوب در 
کارگاه های نجــاری )که باعــث افزایش ابتال 
به ســرطان سینوس می شــوند(، چاقی مفرط، 
قرص های ضدبــارداری )که اگر برای طوالنی 
مدت استفاده شــوند ریسک ســرطان پستان 
را افزایــش می دهند( و آلودگــی هوا )به دلیل 
استنشــاق ذرات معلق ســمی( از دیگر موارد 
سرطان زا هستند که در زندگی روزمره ممکن 

است با آن ها پیوسته سر و کار داشته باشیم.

با توجه به برگزاری مجمع 
انتخابات ریاست هیات 
ورزشی والیبال استان 

زنجان، بدینوسیله از کلیه 
عالقمندان واجد شرایط 
دعوت به عمل می آید 

جهت ثبت نام و شرکت در 
انتخابات هیات مذکور از 

تاریخ چاپ آگهی حداکثر 
به مدت یک هفته به اداره 

توسعه ورزش اداره کل 
ورزش و جوانان استان 
زنجان واقع در مجموعه 
ورزشی انقالب مراجعه 

نمایند.

روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جواانن استان زنجان

اطالعیه ورزشی 
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پیش بینی بازار خودرو 
در روزهای آینده 

 یــک کارشــناس اقتصــادی ضمن 
تحلیل چرایی افزایش قیمت خودرو در دو 
هفته گذشته در شهریورماه گفت: با توجه به 
رشد باالی نقدینگی و عدم کنترل کامل آن، 
انتظار این نیست که تقاضا در بازار خودرو 
کاهش پیــدا کند اما احتماال پس از فروکش 
کردن موج اخیر افزایش قیمت، رشد قیمت 
خودرو در ماه حدود دو تا سه درصد  خواهد 

شد.
به گزارش ایســنا، ســهراب دل انگیزان در 
یک برنامه زنده اینســتاگرامی درباره چرایی 
افزایش قیمت خــودرو در هفته اول و دوم 
شــهریورماه، گفــت: در یک ماه گذشــته، 
سازمان بورس تحت تاثیر نوسانات کاهشی 
شــاخص بوده و اصالحات جدی داشــته 
است؛ به گونه ای که حدود 25 درصد قیمت 
سهام  با کاهش مواجه شد. همچنین به دلیل 
حضــور افراد تــازه وارد و ناآشــنا به بازار 
سرمایه انتظار این بود که پول های وارد شده 
توســط آن ها به بورس، به صورت هیجانی 

هم خارج شود.
وی افزود: از آنجا که پول های خارج شده از 
بورس نمی تواند به سمت بازار مسکن حرکت 
کند، به سمت بازار طال و ارز هدایت می شود 
که تقاضا را برای آن ها افزایش می دهد. خروج 
پول از بورس به شدت می تواند بازار خودرو 
را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا خرید باالی ۱5 
میلیون در حوزه مســکن، طال و ارز مشمول 
ثبت شماره ملی افراد می شود و مستندسازی 
برای مالیات صــورت می گیرد، ولی در بازار 
خودرو این اتفاقــات رخ نمی دهد و طبیعتا 
تقاضا برای خودرو باال می رود. این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو 
به شــدت تقاضا را هم افزایش می دهد، ادامه 
داد: از آنجا که ساالنه معادل یک میلیون تقاضا 
برای خودروهای داخلی وجود دارد اما قدرت 
خودروسازان داخلی حدود 6۰۰ هزار دستگاه 
اســت؛ این امر موجب می شود که ۴۰۰ هزار 
متقاضی باقی مانده پاســخ تقاضای خود را 
دریافت نکنند و به همین دلیل قیمت خودرو 
باال بــرود. به گفته این تحلیلگر اقتصادی در 
شــرایطی که نرخ رشــد نقدینگی باالی ۳۰ 
درصد اســت و نرخ تورم نیــز اعداد باالیی 
را تجربه می کند، انتظار این اســت که مردم 
انتظارات تورمی باالیی را از خود بروز دهند. 
همچنین هم اکنون هیچ چشم انداز روشنی از 
بازار سهام وجود ندارد و به همین دلیل، افراد 
پول ها را در بازار نگه نمی دارند و به ســمت 

خرید کاالی بادوام و سرمایه ای می برند.
وی در پایــان درباره وضعیــت قیمتی بازار 
خــودرو در روزهای آینــده، اظهار کرد:  با 
توجه به رشد باالی نقدینگی و کنترل نشدن 
آن توسط سیستم های پولی کشور، انتظار این 
نیست که تقاضا در بازار خودرو کاهش پیدا 
کند اما احتمــاال پس از فروکش کردن موج 
شــدید افزایش قیمت در روزهای گذشته، 
رشــد قیمت خودرو معمولــی و ماهانه در 

حدود دو تا سه درصد شود.

افزایش قیمت حبوبات 
ناشی از گرانفروشی است

 دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
گفت:چند نرخی شدن ارز یکی از مشکالت 
کاالهاست.تنها  قیمت  افزایش  در  اساســی 
راه این اســت که دولت از ارز دولتی دست 
بردارد و ارز واردات مواد غذایی تک نرخی 

شود.
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه عرضه مواد غذایی به میزان کافیســت 
ولی تقاضا کم شــده،اظهار کــرد: از ابتدای 
ســال قیمت برخی از کاالها از ۱۰درصد تا 
۱۰۰درصد افزایش یافت و همین امر باعث 

شد  قدرت خرید مردم کاهش یابد.
وی بــا بیان اینکه چند نرخی شــدن قیمت 
ارز مشکالت  بســیاری ایجاد کرده است، 
گفــت: هر افزایش قیمتی کــه در بازار رخ 
می دهد مربوط به نوســانات نرخ ارز است. 
بانک مرکزی اگــر هیچ ارزی بابت واردات 
مواد غذایی تخصیص ندهد،تکلیف روشن 
می شــود. اینکــه عــده ای ارز دولتی می 
گیرنــد و به عده ای نمی رســد راه را برای 
ســودجویی باز می کند. دبیــر کل اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی اضافــه کرد: افرایش  
قیمتی که از ابتدای ســال در بخش حبوبات 
داشتیم ناشی از ســودجویی و گرانفروشی 
است.کسانی که ارز دولتی دریافت می کنند 
چون از محدودیت تخصیص ارز خبر دارند 
محصوالتشان را به قیمت روز به فروش می 
رسانند. حسنی در بخش دیگری از صحبت 
هایش با بیان اینکــه هیچ کمبودی در برنج 
نداریم،اظهار کرد: وقتی برنج خارجی گران 
می شود طبیعتا برنج ایرانی نیز گران می شود 

و هردو بازار بر یکدیگر اثرگذارند.
وی در پایــان گفت:چند نرخی شــدن ارز 
یکی از مشکالت اساسی در افزایش قیمت 
کاالهاســت.تنها راه این است که دولت از 
ارز دولتی دست بردارد و  ارز واردات مواد 

غذایی تک نرخی شود.

خبــر

 بورس بیش از یک ماه است که 
گرفتار ریزش شــدیدی شده و به نظر 
می رســد این روند تمامــی ندارد، این 
در حالیست که بسیاری از سهام داران 
متحمل ضرر و زیان های هنگفتی شده 
اند که جبران شــدن آن ها ممکن است 

مدت زمان زیادی به طول بکشد.
رضاپور  احســان  فــرارو،  گزارش  به 
کارشــناس بازار سهام با اشاره به اینکه 
تنها با حمایت حقوقی ها اعتماد فعاالن 
بازار جلب نمی شــود، به فرارو گفت: 
باید یک مجموعه اقداماتی انجام بشود، 
تا دوباره شــاهد رشــد مستمر بورس 
باشــیم، هم اکنون نکته مهم برای ادامه 
روند بورس این است که، باید مراقبت 
از حمایتی کــه صورت می گیرد، انجام 
شود، به بیان دیگر زمانیکه یک حقوقی 
ســهامی را می خرد، دوبــاره همان را 
در 5 درصد باالتر به فروش برســاند، 
اگر عرضه های حقوقی هوشــمندانه و 
مدیریت شده باشــد، می توان به روند 

متعادل بورس امیدوار بود.
وی افــزود: همه چیز به رفتار ســهام 
همچنیــن  و  بــزرگ  داران حقوقــی 
حقیقی های درصدی که حجم باالیی از 
معامالت را به خود اختصاص می دهند، 
بستگی دارد، اگر آن ها بخواهند دوباره 
عرضه های آبشاری خود را ادامه دهند، 
قدر مســلم زمان بیشتری طول خواهد 
کشــید که بورس به روند متعادل خود 
بازگردد، بنابراین اگر شــاهد یک رفتار 
معقــول از ســوی حقوقی هــای بازار 
باشیم، بورس می تواند یک روند منطقی 
را طی کنــد و در وهله اول صف های 
فروش جمع آوری خواهد شد و بازار 

به سوی تعادل حرکت خواهد کرد.
بینی زمان برگشت بورسماجرای  پیش 

ریزش بورس از کجا شروع شد؟
عظیــم ثابــت رییس انجمن توســعه 
ســرمایه گذاری حرفه ای در گفتگو با 
فرارو با اشــاره به اینکه یکی از دالیل 
عمده نزول شدید این روز های بورس 
افزایــش فاصلــه ارزش ذاتــی و روز 

سهم ها است، گفت: بورس تهران بعد 
از اینکه در 5 ماه نخســت سال پس از 
چند ســال رخوت و کم رمقی دوران 
رشــد خوبی را پشت سرگذاشت، این 
روز ها روند ریزشــی را دنبال می کند و 
بسیاری از سهام داران تازه واردان را با 

ضرر های سنگینی روبرو ساخته است.
وی افزود:بورس به بنا به دالیل همچون 
افزایــش نــرخ ارز، رشــد قیمت های 
جهانی، آزادسازی سهام عدالت، عرضه 
ETF هــای دولتی و حمایت دولت از 
بازارســرمایه با رشد همراه شد، اما در 
مقاطع مختلف بســیاری از کارشناسان 
ایــن هشــدار را دادند که بــورس به 
احتمال زیاد با اصــالح روبرو خواهد 
شــد، اما همه به دلیل اینکه سرمســت 
از ســود های خیــره کننــده بودند به 
این هشــدار ها توجهــی نکردند و در 
قیمت هــای مختلف وارد هر ســهمی 

شدند، این در حالیست که اصالح آغاز 
شد و بســیاری از افراد حاضر در بازار 
به خصوص سرمایه گذاران را غافلگیر 

کرد.
ثابت با تاکید بــر اینکه ریزش بورس 
فراتر از حد انتظار کارشناسان و فعاالن 
بورس بــود، اظهار داشــت: ماجرا از 
اختالفــی که بین وزرای نفت و اقتصاد 
بر ســر صندوق پاالیشی به وجود آمد، 
شروع شــد و آن مسئله سرآغاز ریزش 
بورس بود، از ســویی سهم هایی که در 
صندوق های ETF دوم و سوم دولتی 
قرار داشتند، در یک بازه دوماهه چندین 
برابر شــدند، به طوریکه بــرای آن ها 
صف های خرید میلیاردی تشکیل شد، 
همچنین دوتایمه کردن بازار نیز مزید بر 
علت شد تا سهم های به اصطالح دولتی 
هر روز مثبت 5 درصد را بخورند و با 
افزایش افسار گسیخته ای همراه شوند.

ایــن کارشــناس بورس بیان داشــت: 
بازگشــت نماد های شــاخص ساز به 
تایــم عادی بــازار با توجه بــه روند 
اصالحی که بر بــورس حکمفرما بود، 
ایــن روند نزولی را تشــدید کرد و در 
این زمینه تاثیر بسزایی گذاشت، چنین 
وضعیتی باعث شــد اعتماد عمومی به 
بورس خدشه دار شــود و سهام داران 
در صف های فروش قــرار گرفتند، اما 
نکته مهم این اســت که بازار سهام به 
مرور زمان به شرایط عادی و متعادل باز 
خواهد گشت، اما از سویی باید گفت، 
علیرغم احوال امــروز بورس، باز هم، 
این بازار بهترین مکان ســرمایه گذاری 

تا پایان سال خواهد بود.
وی همچنین با اشــاره به انتقاداتی که 
به حقوقی های بازار مبنی عدم حمایت 
درست و حســابی از نماد ها در چنین 
شــرایطی می شــود، یادآور شــد: این 

ســخنان زیاد گفته می شــود، اما نکته 
مهم این اســت که آن ها نیز برای خود 
به مانند ســهام داران حقیقی استراتژی 
دارند و در روندی که بازار نزولی است 
آن ها نیز طبیعتا اقدام به شناســایی سود 

می کنند.
بورس چه زمانی برگشت خواهد زد؟
کارشــناس  ســید مصطفی صفــاری 
بورس در گفتگو با فــرارو با تاکید بر 
اینکه با انتشــار گزارش های شش ماهه 
روند  فرابورسی  و  بورسی  شرکت های 
بازار ســهام برخواهد گشــت، گفت: 
زمانیکه این اتفاق رخ دهد، شــرکت ها 
دو مســیر جداگانه را طی خواهد کرد، 
نماد هایی که بتوانند گزارش های خوب 
و مثبتی را منتشر کنند، دوباره به مسیر 
صعــود باز می گردنــد و دور جدیدی 
از رشــد را تجربه خواهند کرد، اما در 
مقابل نماد هایی در این مدت به صورت 

پفکی باد کرده اند، اما زیان ده هســتند 
و گزارش های منفی را ارائه دهند، قدر 
مســلم روند قبل از ایــن همه گیری 
بــورس را تجربه می کننــد و دیگر از 
نخواهد  خبری  آن ها  نجومی  رشد های 

بود.
وی با اشاره به اینکه شاخص کل بورس 
در پاییز محدوده دو میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحدی را نیز لمس خواهد کرد، افزود: 
بســیاری از نماد هایی کــه ارزنده بوده 
و دارای بنیاد قوی هســتند، سقف های 
قیمتی قبل از این اصالح را تجربه کرده 
و می توانند به ســقف های باالتری نیز 
دســت پیدا کنند، بنابراین سهام داران 
باید به سراغ نماد هایی بروند که در دل 
خود سودساز بوده و از آینده مناسب و 

مطمئنی نیز برخوردار باشند.
صفاری با بیان اینکه به صورت ســنتی 
همه ســاله در ماه های مرداد و شهریور 
بــورس دوران اصالحــی را تجربــه 
می کند، اظهار داشــت: در این دوماهه 
به دلیل اینکه شــرکت های در خرداد و 
به خصوص تیرماه مجامع عادی سالیانه 
را برگــزار کرده و ســود نقدی توزیع 
می کننــد، یک خــالء در روند حرکتی 
آن ها ایجاد می شــود، به همین خاطر تا 
زمان ابتدای پاییز که گزارش های شش 
ماهه منتشر می شود، آن ها در وضعیت 
اصالحی به ســر خواهند بــرد، اما با 
انتشــار گزارش ها کم کم روند ها تغییر 

پیدا خواهد کرد.
این کارشناس بورس اضافه کرد: روند 
حرکتی بــورس به مانند ترن هوایی در 
شهربازی است، ترن در یک مقطع باال 
می رود، و بعد از آن نیز در سراشــیبی 
قــرار می گیرد، طبعا این بــاال رفتن از 
ارتفاع هرقدر بیشتر باشد، سقوط آن نیز 
شدیدتر اســت، از ابتدای سال تاکنون 
بورس بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته، 
طبعا اصــالح ۳۰ تــا 5۰ درصدی نیز 
اتفاق می افتاد، این مسئله را کارشناسان 
گوشزد کردند، اما شــوربختانه به این 

هشدار ها توجهی نشد.

کارشناسانبازارسهامتشریحکردند

پیش بینی زمان برگشت بورس

 قیمــت خودرو امــروز در بازار 
اندکی فروکش کرد اما هم چنان نرخ های 
نجومی بر بازار حاکم است؛ در این میان 
شــاهد اتفاقات عجیبی مانند ۱۳ مرتبه 
معامله شدن پژو 2۰۰8 صفر کیلومتر مدل 

۹۹ نیز هستیم.
به گزارش فارس، هرچند بازار خودرو در 
دو هفته گذشته شاهد قیمت های نجومی 
بود و قیمت خودروهای داخلی در دو یا 
سه روز تا 25 میلیون تومان نیز باال رفت، 
امروز کمی از التهاب بازار کاسته شده و 
قیمت خودروهای داخلی ۳ تا 5 میلیون 

تومان کاهش یافته است.
بر ایــن پایه، در بازار امــروز قیمت هر 
دســتگاه ســمند ال ایکس ۱7۰ میلیون 
تومان، سمند سورن 2۱2 میلیون تومان، 
پــژو ۴۰5 معادل ۱68 میلیون تومان، پژو 
پارس TU5 معادل 2۳۰ میلیون تومان و 

پژو پارس ۱۹7 است.
همچنین هر دســتگاه پــژو 2۰6 تیپ 2 
معادل  ۱۹2 میلیون تومان، پژو 2۰6 تیپ 
5 معادل 222 میلیون تومــان، پژو 2۰6 
صندوق دار 2۱5 میلیون تومان، رانا ۱8۳ 
میلیون تومان و هایمــا S7 معادل 6۳2 

میلیون تومان معامله می شود.
در عیــن حال هر دســتگاه پژو 2۰7 آی 
دستی 256 میلیون تومان و پژو 2۰7 آی 
اتوماتیک ۳75 میلیون تومان به مشتریان 

عرضه می شود.
در بازار امروز قیمت ســایپا ۱۱۱ به ۱۰۴ 
میلیون تومان، ســایپا ۱۳۱ به ۹5 میلیون 
تومان، ســایپا ۱۳2 به ۹6 میلیون تومان، 
تیبا 2 به ۱۱8 میلیون تومان، تیبا صندوق 
دار به ۱۰۹ میلیون تومان و ساینا به ۱2۰ 

میلیون تومان رسیده است.
* لزوم واردات خودروی ارزان قیمت 

برای مدیریت بازار
سعید مؤتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان 
خــودرو در این مورد به خبرنگار فارس 
گفت: قیمت خودرو در بازار امروز نسبت 
به روزهای گذشته کاهشی بوده به طوری 
که کمی جلوی شــیب افزایش قیمت ها 
گرفته شــده و نسبت به دیروز نیز شاهد 
کاهش ۳ تا 5 میلیــون تومانی قیمت ها 

هستیم.
وی با اشــاره به التهابات بازار خودرو در 

دو هفته گذشــته،  افزود: برای فروکش 
کردن این التهابات بهتر اســت نسبت به 
واردات خودروهای ارزان قیمت در حد 
۱5 تا 2۰ هزار دالر از کشورهای دوست 

مانند روسیه، اقدام شود.
وی ادامه داد: مردم دنبال خرید  خودروی 
ارزان قیمت هستند و در صورت واردات 
این خودروها شــاهد شکل گیری رقابت 
در بازار خواهیــم بود که در نهایت نرخ 

خودرو را در بازار کاهش می دهد.
* ســامانه معامالت خودرو راهکاری 

برای جلوگیری از داللی خودرو
موتمنــی همچنین با تأکیــد بر اهمیت 
راه اندازی سامانه معامالت خودرو اتحادیه 
نمایشگاه  داران خودرو برای مدیریت بازار 
گفت: در صورت فعال شدن این سامانه 
همه معامالت بــازار خودرو در آن ثبت 
می شود و تعداد معامالت کل کشور قابل 

رهگیری خواهد بود.
وی تأکید کــرد:  از ایــن طریق جلوی 
قیمت ســازی گرفته می شــود و کسی 

نمی تواند در بازار شیطنت کند.
مؤتمنی با بیان اینکه کنترل بازار خودرو به 

راحتی امکان پذیر است،  افزود: قیمت ها 
در بازار خــودرو در روزهای گذشــته 
مصنوعی بود. هرچند شاهد نوسان نرخ 
دالر بودیم ولی رشدهای غیرقابل قبولی 

در بازار خودرو اتفاق افتاد.
وی ادامــه داد: قیمت خودرو در بازار در 
دو تا ســه روز از 5 تا 2۰ میلیون تومان 
افزایش یافت اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده 

بود که باعث این رشد قیمت ها شود.
* خودروی صفرکیلومتری که 13 بار 

معامله شد
رییس اتحادیه فروشــندگان خودرو در 
ادامه با بیان اینکه در برخی موارد شاهد 
معامله چندیــن باره یک خودروی صفر 
کیلومتر در بازار هستیم، گفت:  روز گذشته 
یک دستگاه پژو 2۰۰8 صفر کیلومتر مدل 
۹۹ در بازار معامله شد که ۱۳ بار برای آن 
سند صادر شده بود، به عبارتی ۱۳ مرتبه 
در طول امسال خرید و فروش شده بود.

وی افزود: قیمت این خودرو دیروز 8۳۰ 
میلیون تومان بود که امروز به حدود 7۹۰ 
میلیون تومان رســیده است. در حالی که 
آخرین قیمت کارخانه ای آن ۱۱5 میلیون 

تومان بوده است.
وی تأکیــد کــرد: برای مدیریــت بازار 
خودرو باید خــودروی ارزان قیمت به 
کشور وارد شود تا میزان عرضه در بازار 

به اندازه تقاضای خرید باشد.
* تغییــر قیمــت ها در بــازار دلیل 

مشخصی ندارد
احمد فرخی، یکی از فعاالن بازار خودرو 
نیز به خبرنــگار فارس  گفــت: قیمت 
خودرو در بازار امروز نسبت به روزهای 
قبل کمی کاهش داشته که البته همانطور 
که افزایش قیمت ها دلیل خاصی نداشت، 
کاهش قیمت ها نیز دلیل مشخصی ندارد.

وی با بیــان اینکه در دو هفته گذشــته 
قیمت هــا در بازار خــودرو به صورت 
مصنوعــی باال رفته بود، اظهار داشــت: 
سایت های فروش خودرو یکی از عوامل 
افزایش قیمت ها هستند به طوری که در 
روزهای گذشته مشاهده کردیم در مورد 
خودروی دنا پالس توربو شارژ با وجود 
اینکه هنوز به مشتریان تحویل داده نشده، 
حواله هــای فروش در این ســایت ها با 

قیمت های باال درج شد.

* خریدارانی که دستشان خالی است
در پیچ و خــم التهاباتی که بازار خودرو 
با آن روبرو است مردمی که برای خرید 
خودرو به وعده های مســووالن وزارت 
صنعت اعتماد کرده و از اول سال تاکنون 
برای خرید دســت نگه داشته اند حاال با 
ابهامات بیشــتری روبرو هستند، چرا که 
در ماه های گذشــته به خواسته مدیران 
وزارت صنعــت عمل کــرده و خودرو 
نخریدند اما حاال با رشد بی رویه نرخ ها 
در بازار روبرو هستند. در عین حال نمی 
توانند به راحتی نسبت به خرید خودرو 
از کارخانه هــم اقدام کنند و در نتیجه با 
باالرفتن هر روزه قیمتها، دستشان خالی 

تر از قبل است. 
این وعده روز گذشته نیز از سوی معاون 
امــور صنایع وزارت صنعت داده شــد. 
صادقی نیارکــی در این مورد گفت:  در 
خروجی  خودروسازان نسبت به گذشته 
در وضعیت خوب و رو به جلو هستیم. 
حداقل اینکه اگر تا ۳ ماه آینده بازار ثابت 
شود چه بسا ممکن است قیمت کاهش 

پیدا کند.

در این میان عالوه بر دســت خالی مردم 
بــرای خرید خودرو، دســت ســازمان 
تعزیرات برای برخورد با گران فروشی در 
بازار نیز خالی است به طوری که رایگانی، 
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با 
اشاره به اینکه گران فروشی یعنی تخلف، 
مــی گوید: مبنای قیمت خــودرو،  نرخ 
اعالمی شورای رقابت است. تا وقتی که 
در عرضه، سقف قیمت مشخص نشده و 
حدود قیمت تعیین نشده باشد نمی توانیم 
اسم آن را گران فروشی بگذاریم، هر چند 

که گران فروشی لحاظ می شود.
به گفته وی، سازمان تعزیرات حکومتی 
برای اعالم گران فروشی بسته  دســتش 
اســت، خودروســاز و مردم از اختالف 
قیمت ها راضی نیستند، عده ای به عنوان 
دالل و واسطه بازار را مدیریت می کنند و 

سود اصلی به جیب آن ها می رود.
در این شرایط که فروش خودرو با قرعه 
کشی هم نتوانســت گره ای از بازار باز 
کند، باید دیــد دولت چه تدبیر جدیدی 
بــرای مدیریــت بازار خــودرو خواهد 

داشت.

کاهشاندکقیمتهادربازارخودروپسازافزایشهفتهگذشته

پژو صفر کیلومتری که 13 بار معامله شد
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 مدیر نشــر ثالث می گوید در چندســال 
گذشته بســیاری از ناشران ورشکست شده و از 
دور تولیــد کتاب خارج شــده اند چون هزینه و 
سودشان تناسب نداشته و این میان بیشتری سود 

متوجه کاغذفروشان بوده است.
به گزارش مهــر،در ادامه پی گیری پرونده »کاغذ 
یارانه ای و نبودش« ســراغ علــی جعفریه مدیر 
انتشــارات ثالث رفتیم و درباره موضوع پرونده 

گفتگو کردیم.
جعفریه می گوید هم اکنون ۹۰ درصد کتاب هایی 
که توسط ناشران عمومی کشور چاپ می شوند، 
بــا کاغذ دولتی و به عبارتی با همان ارز ۴ هزار و 
2۰۰ تومانی چاپ می شوند. او حساب این کتاب 
را از کتاب هــای آموزشــی و کمک آموزشــی 
جدا می کند چون معتقد اســت ناشران عمومی 
نمی توانند مانند ناشران آموزشی و کمک آموزشی 
قیمــت کتاب ها را افزایش دهند. این مدیر نشــر 
می گوید ناشــران عمومی تــا این مقطع با تدابیر 
مختلف تــالش کرده اند قیمت کتاب باال نرود تا 

مردم بتوانند همچنان به خرید کتاب ادامه دهند.
وی در گفتگویــی که پنجمین قســمت پرونده 
بررســی کاغذ دولتی و نبودش داشــتیم، گفت: 
هم اکنون ناشــراِن مشــغوِل کار، با همان کاغذ 
دولتی کتاب چاپ می کنند. یعنی به طور میانگین، 
کاغذی که تهیه می کنند، بندی ۱۴۰ تا ۱5۰ هزار 
تومان قیمت دارد. همین االن کاغِذ بیرون یا کاغذ 
آزاد، بندی ۴۰۰ هزار تومان اســت. در این جای 
بحث، کاری بــه قیمت گذاری کتــاب ندارم و 
می خواهم از منظر نقدینگی ناشران صحبت کنم 
چون در کار نشــر، بیشترین چیزی که نمود دارد 
و ناشــران با آن دســت به گریبان هستند، مساله 
نقدینگی اســت؛ یعنی هزینه تولید یک کتاب را 
پرداخت می کنند؛ چه هزینه کاغذ، چه صحافی، 
چه چاپخانه و حتی پیش پرداختی که به مولف یا 
مترجم می دهند. حاال با در نظر داشــتن موضوع 
نقدینگی، به این مســاله توجه کنید که کتابی که 
ناشــر چاپ می کند، یا در انبــار خودش یا انبار 

توزیع کننده می ماند و رسوب می کند.
مدیر انتشارات ثالث ادامه داد: این از کتاب هایی 
که فروش نمی روند یا دیــر به فروش می روند. 
اما کتابی هم که با وجود همه این شرایط فروش 
می رود، در کمتریــن و خوش بینانه ترین حالت 
کــه قرار اســت هزینه نقدینگی اش را به ناشــر 
برگرداند، ۱۰ مــاه زمان می خواهد. یعنی بهترین 
حالت فروش کتاب این اســت که پولش با یک 

چک ده ماهه برگردد. این 
به  کتابفروشــی  از  چک 
می شود  داده  توزیع کننده 
و توزیع کننــده هــم آن 
را بــه ناشــر می دهد. با 
داشته ام،  که  محاســباتی 
متوجه شــدم سود ناشر 
ده ماهه،  این فرایند  کل  از 
تقریبــا بین 7 تا ۹ درصد 
اســت. خب، اگر هزینه 
آن ده ماه یا خواب سرمایه 
ناشــر را حساب کنید، او 
ضرر می دهد. برای همین 
هم هست که صنعت نشر 
تقریبا ورشکسته است و 
بسیاری از ناشران از دور 
دلیلش  شــده اند.  خارج 
هزینه ای  که  اســت  این 
با سودشــان  که می کنند 
اگــر  نــدارد.  تناســب 
سرانگشتی  یک حســاب 
و کوتاه داشــته باشــیم، 
در زمینه خواب ســرمایه 
و برگشــت پــول، مثال 
اگر ناشــی در طول سال، 

یک میلیاردتومان سرمایه گذاری و ۹ درصد سود 
کند، میزان ســودش می شــود ۹۰ میلیون تومان. 
خب اگر ســرمایه اولیه اش را در بانک بگذارد، 
بانک به او ۱8 درصد ســود می دهد. یعنی بدون 
این که خودش کاری کند، می تواند سود بیشتری 

از چاپ کتاب به دست بیاورد.
جعفریه گفت: پاسخ این پرسش شما که می پرسید 
چرا برخی ناشــران هنوز با وضعیت مورد اشاره 
دارند کار می کنند، این است که هرناشری، برای 
خودش تشکیالت، عالئق و پرسنلی دارد و باید 
کار کند. یعنی یک تشــکیالت و شرکت دارد که 
باید چرخش را بگرداند. از طرف دیگر عالقه اش 
کار کتاب و نشر است و می خواهد به عالقه اش 
پاســخ بدهد و از طرف دیگر،  پرسنلی دارد که 
باید هزینه و دستمزدشــان را بپردازد. آن دسته از 
ناشرانی هم که این سه شرط را نداشتند، عطای کار 
را به لقایش بخشیدند و کنار رفتند. عده ای هم با 

وجود این شرایط، ناچار شدند تعطیل کنند.
وی در بخش دیگــری از گفتگو گفت: یکی از 
هزینه های عمده تولید کتاب، هزینه کاغذ است. 

وقتی ناشری در طول ســال، 5 هزار برگ کاغذ 
مصرف می کند، یعنی با احتساب کاغذ دولتی، در 
طول سال 75۰ میلیون تومان هزینه کاغذ دارد که 
خب هزینه کمی نیست اما باالخره وقتی ناشران 
پرکار که 5 هزار برگ کاغذ را در طول سال تبدیل 
به کتــاب می کنند، می توانند با وام یا راه حل های 
دیگــر، پول تهیه کرده و کاغــذ بخرند. اما دقت 
کنیم که بحث مان مربوط به زمانی است که قیمت 
کاغذ با ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی محاســبه شود. 
اگر این ارز را برداشتیم، دیگر کاغذ آزاد یا همان 
کاغذ بیرون، ۴۰۰ هزار تومان نمی ماند و قیمتش 
به بندی 6۰۰ هزار تومان می رسد. چون هم اکنون 
همین ارز و کاغذ ۴ هزار و 2۰۰ تومانی است که 

قیمت کاغذ آزاد را پایین نگه داشته است. تصور 
کنیم قیمــت کاغذ آزاد به بندی 6۰۰ هزار تومان 
برســد، این یعنی آن هزینه کاغذ ساالنه ناشر به ۳ 
میلیارد تومان می رســد که تحمل چنین وضعیتی 

برای ۹۰ تا ۹5 درصد ناشران ما محال است.
این ناشــر درباره تبعات ناشــی از رسیدن قیمت 
کاغــذ آزاد به 6۰۰ هزار تومــان گفت: آن وقت 
تیــراژ کتاب به شــدت افت می کند و بســیاری 
از ناشــران از دور خارج می شــوند. ناشری هم 
کــه بخواهد با کاغذ آزاد کار کند، درگیر فســاد 
اقتصادی می شــود. چون مجبور اســت کاغذ را 
به طور مدت دار از کاغذفروش بخرد و قید مدت، 
یعنی آمــدن بهره روی قیمــت. همین االن هم 

کاغذفــروش دارد ماهانه 
5 تا 6 درصد روی قیمت 
می گذارد. بــه این ترتیب 
وقتی یک ناشــر بخواهد 
کاغــذ 5 ماهــه بخــرد، 
بایــد 8۰۰ هــزار تومان 
چنین خریدی  بپــردازد. 
را می تــوان در شــرایط 
فعلی، یک خرید ســالم 
دانست. چندسال پیش که 
قیمت ها این گونه افزایش 
پیدا نکرده بود، چندناشر 
همین مســائل  به دلیــل 
ورشکســت شده و حتی 
کارشــان به زنــدان هم 
این  کالم  کشید. خالصه 
اســت که عمده سود را 
این میــان، کاغذفروش ها 

بردند.
گفــت:  جعفریــه 
که  بزرگ ترین مشــکلی 
وجــود دارد و از نظرها 
پنهان مانده، درگیرشــدن 
ناشــران با مســاله فساد 
اقتصــادی اســت. هــم 
اکنون ســالم ترین راه برای خرید کاغذ، گرفتن 
وام از بانک است. اگر قیمت کاغذ به بندی 8۰۰ 
هزار تومان برســد، دیگر کتابی چاپ نمی شود. 
چون مشــکل نقدینگی، حــرف اول و آخر را 
در این صنف می زنــد و چنان قیمتی برای کاغذ 
می توانــد کل کار را بخوابانــد. در نتیجه صنایع 
دیگــری هم که وابســته به این صنف هســتند، 
تعطیل می شوند؛ مثل چاپخانه دارها، لیتوگراف ها، 
صحاف ها و حتی کاغذفروش ها. بله ســودی که 
کاغذفروش ها از این وضعیت می برند، کوتاه مدت 
است اما آن ها در درازمدت به مشکل برخواهند 

خورد.
وی گفت: برای ناشران آموزشی و کمک آموزشی 
تفاوتی نمی کند قیمت کاغذ چه قدر باشــد چون 
می توانند قیمت محصوالتشان را افزایش بدهند. 
همین االن هم قیمت کتاب باالســت و وســع 
مردم به خریدش نمی رســد اما ناشران عمومی 
از اندوختــه خود می گذارند تا قیمت ها باال نرود 
و مــردم بتواننــد کتاب بخرنــد. در همین وضع 
قیمت کتاب های آموزشــی و کمک آموزشی سر 

به فلک می زند. ما ناشران عمومی اما نمی توانیم 
ایــن کار را بکنیم. بنابراین، دولت باید صددرصد 
وضعیــت کاغِذ با ارز ۴ هــزار و 2۰۰ تومانی را 
تثبیت کند. یعنی وضعیت در سال ۱۴۰۰ هم باید 
همین گونه بماند تا چرخ نشر بچرخد. البته هنوز 
بودجه فرهنگ ســال ۹۹ را نداده اند اما یک نکته 
مهم این میان وجود دارد که باید مطرحش کنیم. 
این نکته را هم در قالب یک مثال مطرح می کنم. در 
سال های جنگ جهانی دوم، یکی از کاالهایی که 
در فرانسه به صورت یارانه ای یا اصطالحا ُکوپُنی 
ارائه می شــد، رنگ و روغن نقاشــان بود. یعنی 
مساله هنر تا این حد برایشان اهمیت داشته است. 
خــب ما هم اگر ادعای فرهنــگ و هنر داریم و 
می خواهیم صنعت نشرمان سرپا بماند، در شرایط 
فعلی نیازمند توجه و حمایت دولت هســتیم و 
به نظرم دولت صد درصد باید این مساله را لحاظ 
کند. چون هم اکنون بیش از ۹۰ درصد کار بازار 
نشــر و عرضه کتاب با کاغــذ دولتی و یارانه ای 

انجام می شود.
مدیر انتشــارات ثالث در پاســخ به این پرسش 
کــه چرا شــایعه بــاال رفتــن قیمــت کاغذ و 
گفت: شوربختانه  شــده،  مطرح  نجومی شدنش 
وقتی کارِ کارشناسی نباشــد، گروهی می گویند 
کاغذ دولتی نباید باشــد. گروهی می گویند کاغذ 
دولتی فســاد می آورد و حرف هایی از این دست 
مطرح می شــود. در صورتی که می توانم به شما 
بگویــم هم اکنون، ۹۰ درصــد همین کاغذهای 
دولتی که با ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی تهیه شــده 
و در اختیار ناشــران قــرار گرفته اند، به صورت 
سالم توزیع می شــوند و در نهایت هم در قالب 
کتاب در دســتان مخاطب قرار می گیرند. ممکن 
اســت ۱۰ درصد تخلف یا انحراف وجود داشته 
باشد اما االن، کاغذهای دولتی به دست ناشرانی 
می رسد که می خواهند واقعا کتاب چاپ کنند و 
با همین کاغذها مشغول به کارند. در همین شرایط 
هم می بینید که کتاب های خوب و ارزشــمندی 
چاپ می شــود کــه مخاطــب دارنــد و مردم 
خواهانشان هستند. اما خب، این شرایط مربوط به 
زمانی است که وضعیت، همین گونه ثابت بماند 
و دولت کاغذ یارانه ای را در اختیار ناشــران قرار 
دهد. به حرف پیشــین ام برمی گردم که برخی از 
ناشران شوربختانه درگیر کاغذ مدت دار شدند و 
مســائلی مثل بهره اذیت شان کرد. حتی برخی از 
آن ها به این خاطر زندان رفتند و ســختی هایی را 

متحمل شدند.

مدیرنشرثالث:

ناشران زیادی ورشکست شدند
 بیشترینسودبرایکاغذفروشاناست

 آدمی به مرز هفتاد سالگی که برسد، خوب 
است بنشیند و پنجاه سال گذشته را با خودش مرور 
کند که چه کرده و چگونه روزگار را گذرانده است.
کاظم هژیرآزاد بازیگر با ســابقه تئاتر، ســینما و 
تلویزیــون با همین اعتقاد دســت به قلم شــد و 
خاطرات خود را نوشــت که مدتی اســت برای 
دریافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سپرده است تا به گفته خودش، در دوران کرونایی 

کار مثبتی انجام داده باشد.
او در گفتگو با ایسنا از حال و هوای این روزهایش 
می گویــد؛ درباره کناره گیــری اش از فعالیت های 
صنفی، سریالی که بازی می کند و از آینده نامعلوم 

تئاتر در دوران کرونا.

سخنش را با لحنی طنزآمیز و این گونه آغاز می کند: 
مدتی اســت در هیات مدیره مرکز و هیات مدیره 
انجمن بازیگران خانه تئاتر حضور ندارم. فکر کردم 
عرصه را به جوانانی بسپاریم که خیلی التهاب کار 
صنفی دارند تا ببینند از این نمد می توانند برای خود 
کالهی بسازند یا نه. او با همان لحن طنزآمیز ادامه 
می دهد: از شما چه پنهان االن آرامش بیشتری دارم 
و کمتر ناسزا می شنوم. مشغول کارهای نصفه نیمه ام 
هستم، کتاب های نخوانده ام را می خوانم و بیشتر به 

خانواده ام می رسم.
هژیرآزاد درباره فعالیتــش در تئاتر می گوید: فعال 
برنامه ای برای تئاتر نــدارم. وضعیت تئاتر در این 
دوران مبهم است. سالمت هنرمندان و تماشاگران 

تضمین نمی شود. بعضی با ایثار و از خودگذشتگی، 
کار اجرا می کنند با رعایت فاصله و زدن ماسک و 
پوست کلفتی. ولی به هر حال خطرناک است. کنار 

هم نشستن تماشاگران هم بی خطر نیست.
او اضافه می کند: چاره ای نیست باید نکات بهداشتی 
را رعایت کنیم تا واکسن کرونا کشف شود. این هم 
فصلی از زندگی جهانیان است. ما استثنا نیستیم، اگر 
تعطیلی اســت یا بیماری و مرگ و میر برای همه 

است. باید کجدار و مریز بگذرانیم.
این بازیگر در ادامه از نوشتن کتاب خاطراتش خبر 
می دهد و امیدوار اســت این کتاب که این روزها 
در انتظار مجوز انتشــار است، بعد از دریافت این 
مجوز به چاپ برسد تا روزگار کرونایی خیلی هم 

بی ثمر نگذرد.
هژیر آزاد که نام »در محضر استاد« را برای کتابش 
انتخاب کرده است، توضیح می دهد: وقتی آدمی به 
مرز 7۰ سالگی برســد، خوب است بنشیند و 5۰ 
سال گذشته را دوره کند، اینکه چه کرده، از استادان 
و همکاران و شاگردان خود بگوید و ... من هم همه 
اینها را در کتابم نوشته ام، شاید به کار جوانان بیاید.

او دربــاره انتخاب نام کتابش هم می گوید: مدیون 
استادی هستم که از الف تا یای تئاتر و اصال زندگی 
را به من آموخت؛ مصطفی اسکویی و دوست داشتم 
کتابم را به او تقدیم کنم تا هم ادای دینی باشد به این 
معلم که مسیر زندگی مرا به طرف تئاتر و اندیشه و 
تفکر هدایت کرد و هم رهنمودی باشد برای دیگر 

کسانی که مدیون استادان خود هستند.
هژیرآزاد که این روزها مشغول بازی در سریال »ایل 
دا« است، درباره این مجموعه نیز توضیح می دهد: 
سال گذشــته بعد از پایان اجرای نمایش »یک زن 
یک مرد«، مشــغول بازی در این ســریال شدم که 

فیلمبرداری آن حدود یک سال است در خرم آباد به 
طول انجامیده. البته چون در میانه کار با شیوع کرونا 
رو به رو شــدیم، پروژه متوقف شد و یک ماهی 
است که دورباره کار را از سر گرفته ایم و بازی من 

در چند روز آینده به پایان می رسد.

درهمینوضعقیمتکتابهایآموزشیوکمکآموزشیسربهفلکمیزند.
ماناشرانعمومیامانمیتوانیماینکاررابکنیم.بنابراین،دولتبایدصددرصد
وضعیتکاغذِباارز۴هزارو۲۰۰تومانیراتثبیتکند.یعنیوضعیتدرسال

۱۴۰۰همبایدهمینگونهبماندتاچرخنشربچرخد

  ابراهیم دمشناس با اشاره به محدودیت های 
ُمد در ادبیات، می گوید: ما در شــرایط تاریخی 
کشورهایی از جمله آمریکا و اروپا که ادبیات شان 
مورد توجه ماســت، نیستم و فاصله ای میان ما و 
آن ها وجود دارد، بنابراین ممکن اســت نوعی از 
ادبیات در آن جا درست عمل کند اما در کشور ما 

چندان پاسخ گو نباشد.
این نویسنده در گفت وگو با ایسنا درباره تبعیت 
ادبیات از ُمد، اظهار کرد: مســئله این اســت در 
مواردی که در ادبیات مد پیش کشــیده می شود، 
نمی دانم چقدر می شود از  پیروی از مد صحبت 
کرد. ادبیات در سامان پیشروانه اش مانند مد عمل 
می کند و معطوف به زمان حال است. از این لحاظ 
برخورداری از عملکردی مثل مد پسندیده است 
و ادبیات در این نگاه عین هنر است ولی تبعیت 
از ادبیات مد روز حامل وضعیتی است که شامل 

نگاهی واپس گراست: نوشتن به اقتضای ماضی. 
او ادامه داد: در این وضعیت، نویسنده از الگویی از 
پیش موجود پیروی می کند که نیازی به عرق ریزان 
روح نــدارد و ماحصلش هیــچ دگرگونی ای در 

وضعیــت ادبی یــک جامعه و زبــان به وجود 
نمی آورد. در واقع ادبیات پربرگ می شود اما پربار 

نه.
دمشناس با بیان این که خلق آثار ادبی با توجه به 
نوعی از ادبیات شناخته شده، محدودیت هایی به 
همراه دارد، گفت: قاعدتاً نویســنده ای که شروع 
به نوشتن می کند به محدودیت های پیروی از مد 
هم توجه دارد و تجربیاتش نیز مهم هستند. مثال 
به لحاظ تاریخــی مالحظاتی وجود دارد؛ زمانی 
که از مد صحبت می کنیــم در واقع به تجربیات 
دیگران توجه داریم که به واسطه ترجمه به دست 
ما می رســد. ممکن است این تجربیات زمانی به 
دست ما برسد که زمان زیادی از آن گذشته باشد. 
در جامعه ما گاهی کتاب هایی منتشر می شود که 
صد سال از انتشارشان گذشته و ترجمه نشده و 
یا حضورشــان رسمیت پیدا نکرده است، که این 

موضوع مسئله مد را نقض می کند.
او در ادامه بیان کــرد: موضوع دیگر فاصله ما با 
کشورهای دیگر است. ما در شرایط تاریخی آن ها 
نیســتیم. ما در وضعیتی هستیم که بین ادبیات ما 

و ادبیات آمریکا و اروپا که مورد توجه ماســت، 
فاصله وجود داد. ممکن اســت نوعی از  ادبیات 
در آن جا درســت عمل کند اما وارد ادبیات ما که 
می شود چندان جوابگو نیســت. اگر قرار باشد 
ادبیات به مسائل جامعه پاسخ بدهد، این شرایط 
نمی تواند راه گشــا باشد و  نویســنده آگاه را که 
نوشــتنش برای ادبیات ما مهم اســت، از مسئله 
جامعه که ادبیات ما را می سازد، دور می کند.  بعد 
از مدتی هم این نوع  ادبیات زیر موج دیگری که 

می آید، گم می شود.
 نویســنده »آتش زندان« افــزود: زمانی که از مد 
صحبت می شود نویســنده ای که ادبیات را خلق 
می کند به عنــوان یک مصرف کننده در وضعیت 
انفعالی قرار می گیرد. به نظرم اگر نویسنده خالق 
باشد و نگاه تکاملی و متفاوت به مد داشته باشد، 

می تواند موفق باشد.
او  ســپس اظهار کرد: اگر بخواهیم برای وضوح 
مســاله تمثیلی به کار ببریم شاید همین مد به ما 
کمک خوبی بکند. این را در راستای نسبت مثبت 
و منفی ادبیــات و مد می گویم؛ در حالی در بین 

کشورهای همســایه آن ها در دوران مدرن لباس 
محلی خود را حفظ کرده اند ما تماما رسمی مآب 
لباس دیگری به تن کرده ایم که البته من ارزش ها 
و زیبایــی اش را انــکار نمی کنم ولــی به لحاظ 
کارآمدی بســیار پیش می آید در فصولی مناسب 
حال ما نباشد. در جامعه ما کمتر پیش می آید در 
لباس دیگری که به تن می کنیم تصرفی کنیم؛ مثل 
یــک امانت به آن نگاه می کنیم اما چشــم که باز 
می کنیم یا حواس دیگرمان که تیز می شود می بینیم 
دچار تکلف شده ایم. همه این ها ماحصل حداقل 

درون زایی مد در ادبیات است.
دمشــناس همچنین با اشــاره به فاصله ادبیات 
کشــورمان با ادبیات کشــورهای دیگر، گفت: 
ســرعت تحوالت  هم اکنون  خیلی سریع تر از 
سده گذشته است. از این جهت داشتن یک نگاه 
شــخصی، نگاهی که برآمده از  وضعیت جامعه 
باشد برای  ادبیات ضروری است وگرنه وضعیت 
بیهوده گرا اســت کــه چیزی به ادبیــات اضافه 

نمی کند.
این نویســنده در پایان درباه کتاب جدیدش هم 

گفت: داستان بلندی دارم با عنوان »بیو بیو«)بیا بیا( 
که بخشــی از یک آهنگ محلی است و در نشر 
نیماژ منتشــر خواهد شد. این داستان سرگذشت 

زنی اســت که در عروسی ها آواز می خواند و در 
وضعیتی که درگیر بیماری اســت قرار است در 

عروسی ای شرکت کند و آواز  بخواند.

ابراهیمدمشناسعنوانکرد

محدودیت های مُد در ادبیات

کاظمهژیرآزاد:

بیشتر آرامش دارم و کمتر ناسزا می شنوم
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 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور صبــح دیروز در 
نشست شورای سیاســت گذاری و برنامه ریزی 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور که در 
محل آن ســازمان برگزار شد، شرکت، و ضمن 
استماع گزارش های رییس، معاونان و تعدادی از 
مدیران آن سازمان درباره مسائل مبتالبه، درباره 
مأموریت و اهمیت اقدامات سازمان آموزش فنی 

و حرفه ای کشور، مطالبی را بیان کرد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از روابط عمومی 
ســازمان اداری و استخدامی کشــور، مهندس 
جمشــید انصاری در آغاز ســخنان خود ضمن 
تبریــک روز کارمند و هفته دولــت به مدیران، 
کارکنان و مربیان تالشگر سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور، گفت: برخی از درخواست های 
مطرح شــده از سوی مســووالن ســازمان، راه 
حل هــای قانونی دارد که باید دنبال شــود؛ مثاًل 
گفته شــد که این سازمان فاقد اساس نامه است، 
راه حل مســئله این است که وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور، پیش نویس اساس نامه را تنظیم 
و به دولت ارائه کند تا دولت پس از بررسی، در 
قالب الیحه به مجلس ارائه کند. البته طبق قانون 
مؤسســات دولتی نه اساس نامه، بلکه باید قانون 

تأسیس داشته باشند.
دیگــر  دربــاره  رییس جمهــوری  معــاون 
درخواســت های مدیران این سازمان از سازمان 
اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: در مورد 
برخی از درخواســت ها و مطالب گفته شده، به 
صورت مبنایی روی آن اختالف نظر کارشناسی 
و برداشــت متفاوت از قانــون داریم؛ درواقع به 
طور کلی در مسائل کارشناسی در کشور نظرات 
مختلفی هست و اینکه بسیاری از مسائل متناسب 
با خواسته دســتگاه ها انجام نمی شود و در مقام 
تصمیم گیری تغییر می کند، به این اختالف مبانی 
کارشناســی و قانونی برمی گردد که باید تالش 
کنیــم از میانه این دیدگاه هــای مختلف به یک 
دیــدگاه و تصمیم واحد که مورد وفاق باشــد 

برسیم.

 وی بــا بیان اینکه هر 
بخش از نظــام اداری 
با یک هــدف غایی و 
بــرای انجام مأموریت 
و وظیفــه مشــخص 
خدمت  ارائــه  یــا  و 
مردم شکل  به  خاصی 
گفت:  اســت،  گرفته 
ساختارهای نظام اداری 
و دستگاه های اجرایی، 
ابــزاری  و  وســایل 
هستند برای تحقق آن 
مأموریت ها،  و  اهداف 
خود  خــودی  بــه  و 
ندارند،  موضوعیــت 
بلکه طریقیــت دارند. 
مأموریت ها  اهــداف، 
اصلــی  وظایــف  و 
دســتگاه ها هستند که 
دارنــد.  موضوعیــت 
متأسفانه در گذر زمان، 

اهداف اصلی فراموش و یا کم رنگ می شــوند و 
مسائل مربوط به این ابزارها، مانند مسائل ساختار 
و نیروی انسانی، به دغدغه اصلی مدیران تبدیل 

می شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره 
به اینکه نهاد دولت تشکیل شده است تا به مردم 
خدمت ارائه کند، تأکید کرد: نهاد دولت تشکیل 
نشده اســت تا به خودش ســرویس بدهد اما 
متأســفانه االن تقاضای سرویس مناسب به خود 
دولت در دســتگاه های اجرایی از سوی مدیران، 
بر تقاضای سرویس مناسب به جامعه و ذی نفعان 
غلبه دارد و این مسئله باید در نگاه و دیدگاه های 
ما اصالح شــود؛ به این صــورت که حتی اگر 
سرویســی را بــرای ســازمان می خواهیم، باید 
مشــخص کنیم به ازای آن خواسته، چه خدمت 
با کیفیت باالتر و ممتازتری می خواهیم به مردم 
ارائه دهیم. اگر میان تقاضای افزایش امکانات به 
کارکنان دولت و افزایش کیفیت خدمات آنان به 

مردم تناسب وجود نداشته باشد، کیفیت خدمات 
تنزل و مطالبات کارکنان افزایش می یابد و متعاقبًا 
توان ما در تأمین این درخواست ها کاهش خواهد 

یافت.
مهندس انصاری درباره مسئله امنیت شغلی بیان 
داشــت: امنیت شــغلی به معنی تبدیل وضعیت 
از یک وضعیت اســتخدامی بــه یک وضعیت 
باثبات تر، صرفاً زمانی معنی پیدا می کند که از این 
رهگذر خدمت مؤثرتری به مردم ارائه شود. اگر 
این اتفاق بــه خدمت بهتر و باکیفیت تر به مردم 
منجر نشود، باید در درستی انجام آن تردید کرد.

وی در ترسیم وضعیت نیروی کار کشور و اجزای 
آن، گفت: حدود ۴۵ درصد از جمعیت باالی ۱۰ 
سال کشور، جمعیت فعال هستند؛ یعنی نزدیک 
به ۲۷ میلیون نفر نیروی کار داریم، که یا شاغلند 
یا متقاضی اشــتغال، بنابراین ۲۳,۵ میلیون نفر از 
۲۷ میلیون نفر، شاغلند و حدوداً ۳.۵ میلیون نفر 
بی کار داریم. از ۲۳.۵ نفری که شــاغلند، تنها ۱۵ 

درصدشان، یعنی حدود ۳.۵ میلیون نفر، در بخش 
عمومــی -یعنی اداره ها و ســازمان های دولتی، 
نیروهای مســلح، نهادهای عمومی غیردولتی و 
هرآنچــه که به نوعی بــه حکومت و حاکمیت 
مرتبط اســت - کار می کننــد و ۲۰ میلیون نفر 
در بخــش غیردولتی و غیرعمومی اعم از صنایع 
و معادن، بخش کشــاورزی، بخــش خدمات، 
واحدهــای صنفی و هر جایی کــه غیردولتی و 
غیرحاکمیتی باشــد، شاغلند. الزم است صراحتًا 
بگویم ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
برای خدمت به این ۲۰ میلیون نفر و آماده سازی 
آن ها برای ورود به بازار کار و ارتقاء و بازآموزی 
مهارت های آنان تأسیس شده است و مسوولیت 
قانونی در قبال آموزش به کارکنان دولت ندارد. 
دولت ســازکار خــود را بــرای مهارت آموزی 
کارکنان دارد که مســوولیت آن با سازمان اداری 

و استخدامی کشور است.
مهندس انصاری ادامه داد: ۹۰ درصد از کســانی 

عالی  آموزش  وارد  که 
در  می شــوند،  کشور 
تمایل  خود  ذهن  پس 
مجموعه  در  که  دارند 
اســتخدام  دولــت 
امــا واضــح  شــوند 
اســت که ایــن اتفاق 
شدنی نیســت و دقیقًا 
اینجاســت که اهمیت 
آموزش  ســازمان  کار 
کشور  حرفه ای  و  فنی 
می شــود؛  مشــخص 
اینکــه چگونه نیرویی 
آموزش های  بــا  کــه 
آکادمیک امکان حضور 
تولیدی  محیط های  در 
و خدماتــی به صرف 
آموزش های دانشگاهی 
نــدارد، مهارتی را در 
تکمیــل آموزش ها در 
او ایجاد کنیم تا بتواند 
در بازار کار کشــور جایگاه مناسب خود را پیدا 
کند، اهمیت کار شما را مشخص می کند. درواقع 
جمعیتی ۸ میلیــون نفــری از فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی وجود دارد که سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشــور باید برنامه ای برای کمک به 
اشتغال آنان از طریق مهارت آموزی، تبدیل دانش 
به مهارت و یا ارائه آموزش های فنی و حرفه ای 
در حوزه های متفاوت از آموزش های دانشگاهی 

آنان داشته باشد.
رییس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور با 
بیان اینکه در ســال های گذشته به دلیل تغییرات 
ساختاری در فضای اقتصادی و ترکیب نیروی کار 
کشور مخاطبان سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور عوض شــده است، گفت: در گذشته این 
سازمان افراد کم سواد یا دیپلم را آموزش می داد 
اما در میان مخاطبان امروز این ســازمان بخش 
قابل توجهی از فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند 
که طبعاً حوزه کار این ســازمان را نیز گسترده، 

متنوع و جدید کرده اســت. وی افزود: یکی از 
کارهای اساسی که الزم است سازمان انجام دهد، 
بازآموزی مربیانی است که مهارت هایی آموزش 
می دهند که امروز خیلی مورد توجه نیست؛ مثاًل 
می توان در مراکزی مانند مرکز تربیت مربی کرج، 

مربیان را به مهارت های جدید مجهز کرد.
معاون رییس جمهوری تأکید کرد: ما هیچ کاری 
که به طوالنی ترشــدن صف متقاضیان ورود به 
دولت منجر شــود نباید انجام دهیم؛ بنابراین، ما 
نباید با افزودن مدارک مهارتی به شرایط استخدام 
دولتــی در کنار مدارک تخصصی، دارندگان این 
مــدارک را هم به صف متقاضیان اســتخدام در 

دولت اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه باید به سمتی برویم که مطالبات 
پشِت نیمکت  نشینی )فارغ التحصیالن دانشگاهی( 
را کــم کنیم، تأکید کرد: ما بایــد به مهارت ها و 
تخصص های واقعــی ارزش بدهیم اما نه برای 
استخدام در دولت، که این کار نه خدمت به آنان 

است و نه خدمت به کشور.
وی در پایان با بیان اینکه در نظام اداری پنج نوع 
»به کارگیری« داریم، تأکید کرد: قرار نیســت این 
پنج نوع را به هم تبدیل کنیم؛ اســتخدام رسمی 
را برای مشاغل حاکمیتی داریم، استخدام پیمانی 
را برای مشاغل غیرحاکمیتی تصدی گری داریم، 
استخدام کار معین را برای کار موقت و یک ساله 
اســت، قرارداد کارگری را برای به کارگیری در 
مشــاغل کارگری دســتگاه ها و بر پایه مقررات 
قانــون کار داریم، که قرار نیســت این افراد را 
از شــمول قانون کار به قانون مدیریت خدمات 
کشــوری تبدیل کنیم. نوع پنجم به کارگیری، آن 
دســته وظایف و اموری اســت که برون سپاری 
کرده ایم و شــرکت های خدماتــی این کارها را 
عهده دار هستند و برای انجام این کارهای افرادی 
بر پایه قانون کار در این شــرکت ها به کار گرفته 
می شوند. هریک از این شقوق کارکرد خود را در 
نظام اداری دارند و هریک از این افراد با مقررات 
مربوط به خود فعالیت کرده و متناسب با تالش و 
جدیتی که در انجام وظایف خود دارند، از امنیت 

شغلی الزم هم برخوردار هستند.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: 

نباید با تصمیمات نادرست صف استخدام در دولت را طوالنی تر کرد

برگزاری آزمون استخدامی 
سازمان تامین اجتماعی 

در روز آدینه
 مدیر درمان استان زنجان در گفتگوی 
خبری با خبرنگار تامین اظهار داشــت آزمون 
اســتخدامی ســازمان تأمین اجتماعی در سال 
۱۳۹۹ همزمان با سراسر کشور صبح روز آدینه 

۲۱ شهریور ماه برگزار می شود. 
علــی محمدی با بیان اینکــه فرایند برگزاری 
آزمون از سوی سازمان سنجش کشور خواهد 
بود گفت با رعایت همه پروتکلهای بهداشتی 
بمنظور جلوگیری از شیوع کرونا ،  آزمون صبح 

روز جمعه از ساعت ۸:۳۰  آغاز خواهد شد.
وی در بــاره  نحــوه  و زمــان دریافت کارت 
شرکت در آزمون نیز تصریح کرد: لینک مربوط 
به کارت و برگ راهنمای شــرکت در آزمون 
بر روی درگاه اطالع رســانی سازمان سنجش 
 www.sanjesh.org به نشانی آموزش کشور 
قرار گرفته و متقاضیان می توانند با وارد کردن 
اطالعات شناسنامه ای )نام، نام خانوادگی، شماره 
ملی، سال تولد و ...( خود نسبت به مشاهده و 
تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر 
پایه نشانی تعیین شــده بر روی پرینت کارت 
شــرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط 

مراجعه نمایند.
محمدی افــزود: پــس از برگــزاری آزمون 
اســتخدامی و طی مراحل گزینش و مصاحبه، 
تعــداد ۳۹ نفــر در واحدهــای زیر مجموعه 
مدیریت درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان 

جذب کار و فعالیت خواهند شد.
این مقام مسوول اظهار داشت: متقاضیان برای 
آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای 
شرکت در آزمون که بر روی پایگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش قرار دارد پرینت تهیه و نسبت 

به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.
ایشان همچنین یاد آور شــد: بر پایه، آخرین 
اطالعــات دربــاره راه های انتشــار ویروس 
کرونــا و مخاطرات احتمالی آن در حوزه های 
برگزاری آزمون، رعایت کلیه ضوابط اجرایی و 
پروتکلهای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک 

ضروری می باشد.
دکتر محمدی تاکید کــرد همه متقاضیان این 
آزمون می بایســت به ســامانه خوداظهاری 
https://salamat.gov.  بیماری کرونا به نشانی

ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری، 
اقدام نمایند. وی بــه متقاضیانی که هم اکنون 
با اســتناد به مدارک پزشکی مبتالی قطعی به 
ویروس کرونا هستند  نیز گفت: این قبیل افراد 
می بایست روز پنج شنبه ۲۰ شهریور با مراجعه 
به باجه رفع نقص ، گواهی یا تاییدیه بیمارستان 
را به مسوول باجه ارائه نمایند تا تمهیدات الزم 

برای برگزاری آزمون آنها به عمل آید.

خبــر

 رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان گفــت: دارندگان بناهــای غیرمجاز در 
باغ های این اســتان در صورت داشــتن شرایط 
الزم می توانند از مجوز تثبیت بنا در این محل ها 

بهره مند شوند.
جواد تاراســی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: این مجوز بر پایه مصوبه شــورای حفظ 
حقوق بیت المال اســتان زنجان در سفر رییس 

قوه قضاییه صادر شده است.
وی یادآورشــد: بر ایــن پایه مالــکان بناهای 
غیرمجاز در باغ ها در صورت داشــتن شــرایط 
ابالغی و یا کاهش بنــای موجود به میزان درج 
شــده در مصوبه می توانند بــا مراجعه به دفاتر 
منتخب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی با تشــکیل پرونده از مجوز تثبیت بنای 

غیرمجاز بهره مند شوند.
تاراسی اظهار داشت: بر پایه این مصوبه مالکان 
باغ ها با مســاحت یک هزار تــا ۲ هزارو ۵۰۰ 
مترمربــع، حداکثر تا ۲۵ مترمربع بنــا، باغ ها با 
مســاحت ۲ هزارو ۵۰۰ مترمربع تا چهار هزار 
مترمربــع حداکثر تــا ۴۰ مترمربع بنا و باغ های 
با مســاحت بیش از چهار هزار مترمربع حداکثر 

تا ۶۰ مترمربع بنا می توانند آنها را تثبیت کنند.
رییس ســازمان جهادکشاورزی اســتان زنجان 
تصریح کرد: در صورتیکه مساحت بنای موجود 
در چنین باغ هایی بیش از حدود ذکر شده باشد، 

مالکان باغ ها باید ابتدا نسبت به کاهش مساحت 
بنا تا ســقف تعیین شــده اعالمی اقدام و سپس 

برای تشکیل پرونده مراجعه کنند.
فرماندار شهرســتان زنجان نیــز پیش از این در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا، شــمار ســاخت و 
ســازهای غیرمجاز در باغشهرهای اطراف شهر 
زنجــان را یک هــزار و ۵۰۰ فقــره ذکرکرد و 
گفت: شــوربختانه سال های گذشته تعداد قابل 
توجهــی از تعاونی ها به خرید و واگذاری زمین 
در اطراف زنجان در قالب باغشهر اقدام کردند.

رضا عســگری با بیان اینکه ساخت و سازهای 
غیرمجاز در زمین های کشاورزی به یک معضل 
عمومی تبدیل شــده اســت، اظهار داشت: در 
محدوده شهر زنجان ۴۲ باغشهر وجود دارد که 
در قالب تعاونی اقدام به واگذاری زمین در آنها 

شده است.
وی به برگزاری جلسات متعدد برای حل مسائل 
باغشــهرها اشــاره کرد و افزود: باالخره وجود 
باغشــهرها در زنجان یک واقعیت است ولی از 
طرفی بر پایه قانون، دســتگاه هایی موظف شده 
اند تا از زمین های کشاورزی صیانت کنند و در 
این مســیر اگر کوتاهی انجام شود باید پاسخگو 

باشند.
عســگری ادامــه داد: از طرفی هــم تعدادی از 
شــهروندان از سال های گذشــته سرمایه های 
خود را در این باغشــهرها هزینــه کردند و در 

مواردی احکامی نیز برای تخریب برخی ساخت 
و ســازها از سوی دستگاه قضایی صادر شد؛ به 
هر صورت موضوع باغ شهرها تقریبا امر پیچیده 

ای شده است.
فرماندار زنجان خاطرنشــان کرد: در جلســات 

متعددی که برای حل معضل باغشهرها با حضور 
دســتگاه های متولی برگزار شــده، راهکارها و 
پیشنهاداتی برای حل مسائل طرح و عنوان شده 

است.
وی افــزود: باالخره زمین های کشــاورزی در 

باغشــهرها مورد اســتفاده قرار گرفتــه و منابع 
آب نیز در آنها اســتحصال می شــود بنابراین با 
اجرای طرح هایی می تــوان جنبه اقتصادی در 
آنها را تقویت کرد تا باغشهرها منحصر به مکان 

تفرجگاهی نشوند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛ 

مجوز تثبیت بنا برای مالکان بناهای غیرمجاز در باغ های زنجان

 مدیر انجمن کلیوی استان زنجان، گفت: 
۳۹۴ بیمار دیالیزی در اســتان داریم که از این 
تعــداد ۱۲۰ بیمار در انتظار انجــام پیوند کلیه 

هستند.
به گزارش زنگان امروز، محمد رضا طهماسبی 
در جمع خبرنگاران، با بیــان اینکه هم اکنون 
یک هــزار و ۸۹۴ نفر بیمــار دیالیزی، پیوند 
و مراقبتی تحت پوشــش این انجمن هســتند 
افزود: از این تعــداد ۷۹۵ بیمار پیوندی ،۷۰۵ 
نفر مراقبتی و۳۹۴ نفر بیمار دیالیزی را شــامل 

می شود.
وی اظهار کرد: از ابتدای ســال کنونی، ۳ پیوند 
کلیه در این استان انجام شده که ۲ مورد پیوند 

از فرد زنــده و یک مورد پیونــد از فرد مرگ 
مغزی بوده است.

فرنشــین انجمن کلیوی اســتان زنجان، با بیان 
اینکه پیوند کلیه در استان نسبت به سال گذشته 
با کاهش ۳۰ درصدی مواجه بوده است افزود: 
انجام پیوند کلیه از انجمن کلیوی کشور توسط 
وزارت بهداشــت گرفته شده است و بصورت 
ثبت ســامانه است که مشکالت خاص خود را 
برای بیماران کل کشــور ایجاد کرده است که با 

کاهش پیوند کلیه مواجه شده است.
طهماســبی با بیــان اینکه پیونــد کلیه به علت 
شرایط خاص یکی از پیوندهای سخت و مهم 
اســت که باید دارای تمام شــرایط مورد نیاز 

باشــد عنوان کرد: پیوند کلیه افزون بر شرایط 
خاص نیازمند هزینه های بسیار است به طوری 
که برای هر بیمار بــرای پیوند باید بالغ بر ۷۰ 

میلیون تومان هزینه شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال کنونی تا امروز 
۸۰ بیمار دیالیزی به بیماران انجمن افزوده شده 
است اظهار داشــت: بیشترین دالیل ابتالی این 
بیماران از ناحیه دیابت و فشار خون، است واز 
همه شــهروندان درخواست می شــود با انجام 
نکات پیشــگیرانه از بیماری کلیوی و چکاپ 
سالیانه از سالمت کلیه خود اطمینان پیدا کنند.

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان، ابراز داشت: 
از ابتدای سال و شــیوع بیماری همه گیر کرونا 

تاکنون ۸۹ بیمار دیالیزی، متأســفانه جان خود 
را از دســت داد که از این تعداد ۱۵ نفر مبتال به 

بیماری کرونا و مابقی به علت کهولت ســن و 
بیماری بوده است.

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان خبرداد:

وجود ۳۹۴ بیمار دیالیزی در زنجان
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اذان ظهر

13:13

غروب آفتاب

19:32

اذان مغرب

19:50

نیمه شب

00:29

اذان صبح فردا

5:27

طلوع صبح فردا

6:54

وضعیت آب و هوای زنجان:

10
32

ردیا نبودم اّما توافن سرشت من بود
گرداب خویش گشتن رد سرنوشت من بود

چون موج رد تالطم رد ورهط زنده بودن
هم سرنوشت من بود هم رد سرشت من بود

تعلیق اگرهچ سخت است اّما گریختم من
از خویشتن هک با خود ربزخ بهشت من بود

تنها هن خود رد افالک رب خاک هم همیشه
از میوه اهی ممنوع، عصیان خورشت من بود

انچار ساختم با، ره دو، هک عقل و عشقم
چون رّپو پای طاووس زیبا و زشت من بود
، جز سرنوشت محتوم رد وی ندیدم. آری

رد پیری و جوانی آهنیی، خشت من بود
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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