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۲۲۰ هزار بسته معیشتی 
در زنجان توزیع شد

13

رییس پلیس فتای استان زنجان :

فروشنده داروهای غیرمجاز 
در دام پلیس فتای زنجان افتاد
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 بــه گفته دبیــر انجمــن وارد کنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی، شــرط اینکه در 
آینده موبایل ارزان شــود این است که هم زمان 
بــا روند کاهش قیمــت دالر، تخصیص ارز از 
ســوی بانک مرکزی افزایش یابد، فرآیند ثبت 
سفارش هم تسریع و محدودیت سقف و سابقه 

شرکت های واردکننده هم برداشته شود.
امیر اســحاقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
وضعیت فعلی بازار موبایل، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه تقاضای فصلی کاهش پیدا کرده، بازار 
دچار رکود یا تعادل نسبی شده و از نظر قیمتی 
هم وضعیت تقریبا متناســب است. ما در بازار 
موبایل شاهد آرامشیم اما در بازار تبلت با توجه 
به اینکه هنوز تقاضا ادامه دارد و عموم بیش از 
۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت 
غیررســمی و از طریق قاچاق وارد می شود و 
طرح رجیســتری هم برایش اجباری نیســت، 

وضعیت هنوز به ثبات و آرامش نرسیده است.

وی با بیان اینکه نوســان قیمت دالر و نرخ ارز 
در قیمت بســیاری از کاالها، خصوصا کاالهای 
حوزه تکنولوژی که سریع به فروش می رسند، 
بسیار مولفه حساسی است، افزود: این نوسانات 
قاعدتا در چرخه ای بین دو هفته تا یک ماه بعد 
از تغییرات ارز، در ســطح کالن عمده فروشی 
و بازار روز که کاالها به روز جابه جا شــود، اثر 
می گذارد. اما در حوزه بازرگانی با توجه به اینکه 
فرآیند ثبت ســفارش، تخصیص و تامین ارز و 
واردات یک فرآیند حداقل ۶۰ روزه و حداکثر 
۱۰۰ روزه شــده، قطعا تخصیص ارز کاالیی که 
االن در بــازار وجود دارد، در ماه های گذشــته 
صورت گفته و خریدش با نرخ های قبلی است.
دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی ادامه داد: از آنجایی که در حوزه موبایل، 
قیمت تمام شده بر پایه نرخ ارز نیمایی حاصل از 
صادرات محاسبه می شود که صادرکنندگان در 
ســامانه نیما عرضه می کنند، ما شاهد نوسان آن 

چنانی در قیمت های این سامانه نبوده ایم. قاعدتا 
اثر ثباتی که در بازار ارز اتفاق افتاده و کاهشــی 
که شاهد بودیم، باید در بازار یک ماه تا یک ماه 

نیم آینده خود را نشان دهد.
اسحاقی در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می شود 
با افزایش تقاضا، بازار به تعادل برســد،  گفت: 
شرط اینکه در آینده شامل ارزانی موبایل باشیم، 
این اســت که هم زمان با رونــد کاهش دالر، 
تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا 
کند، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و مشکل و 
محدودیت سقف و سابقه شرکت های واردکننده 
هم برداشته شود، یعنی دولت و مشخصا بانک 
مرکزی و وزارت صمت، از حاال میزان ارز مورد 
نیاز برای سه ماه آینده را تخصیص دهند و این 

فرآیند را تسریع کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتا 
در آن زمان نســبت تعادلی ادامه خواهد داشت 
و شاهد بهبود قیمت ها هم خواهیم بود. اما اگر 

فرآینــد تخصیص ارز به همیــن کندی که هم 
اکنون پیش می رود باشــد، خیلــی نباید انتظار 

تغییرات آن چنانی داشته باشیم.
دبیر انجمــن وارد کننــدگان موبایــل، تبلت 
و لــوازم جانبی با اشــاره بــه برنامه ریزی های 
انجام شده در حوزه تولید بیان کرد: قصد داریم 
از تولیدکننــدگان داخلی موبایل و تبلت کمک 

بگیریم و فرآینــد را برای آنها تســهیل کنیم. 
اگر دیگر حوزه های زنجیــره توزیع، از جمله 
اقســاطی کردن کاال و خصوصــا اپراتورها هم 
بتوانند در این زمینه کمک کنند، قاعدتا می توان 
دستگاه های ارتباطی از جمله تبلت و موبایل را 
با قیمت های مناسب تری به سطح گسترده تری 

از جامعه رساند.

 معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی گفت: پایان آذرماه ظرفیت های 
خالی مسکن ملی شناسایی و برای آنها جایگزین 

انتخاب می شود.
»محمود محمودزاده« به خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
گفت: پیش تر تا ۳۰ آبــان به ثبت نام کنندگان 
مسکن ملی که پیامک دریافت کرده بودند زمان 
دادیــم تا مدارک خود را تکمیــل و واریز اولیه 

وجه را انجام دهند.
وی با اشــاره به عقب ماندن برخی استان ها از 
تعیین تکلیــف نهایی متقاضیــان، گفت: هنوز 
بررســی در استان ها کامل نشده و پیامک برای 

حضور و مشــارکت متقاضیان ارســال نشــده 
است بنابراین مهلت تکمیل اطالعات و ترغیب 
متقاضیان به واریز وجه اولیه تا ۳۰ آذرماه تمدید 

شد.
به گفته محمودزاده، کارگزاران طرح اقدام ملی 
مســکن، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، 
شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تا 
پایان آذرماه فرصت دارند اطالع رسانی را کامل 

کنند.
وی گفت: بر این پایه پایان آذرماه ،ظرفیت های 
خالی مســکن ملی در کل کشور  را شناسایی و 

برای آنها جایگزین انتخاب می کنیم.

محمودزاده توضیح داد: برخی از اســتان ها در 
اجرای طرح اقدام ملی مســکن عقب هستند و 
متقاضیــان را تعیین تکلیف نکردند، بر این پایه 
هرگونه اقدامی در باره جایگزینی و یا پیشرفت 
پروژه ها وابسته به تعیین تکلیف افرادی است که 

واجد شرایط شناخته شدند.
به گزارش ایرنا، اولین واحدها از پروژه مسکن 
ملــی ۴۰۰ هزار واحدی، به تعــداد ۱۱ هزار و 
۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور 

رییس جمهور افتتاح شد.
این پــروژه از طریــق آورده متقاضیان و ۱۰۰ 
میلیون تومان وام بانکی با نرخ ســود ۱۸ درصد 

ساخته می شود. آورده متقاضیان در مرحله اول 
حدود ۴۰ میلیون تومان اســت. میانگین قیمت 
این واحدها در کل کشــور طبق آخرین برآورد 
از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ به متری ۲.۷ میلیون 

تومان می رسد.
ثبت نام مرحله اول به پایان رســیده و متقاضیان 
واجد شــرایط برای بارگذاری مدارک خود باید 
به ســامانه tem.mrud.ir مراجعه می کردند. 
مهلت بارگذاری مدارک  و افتتاح حساب، پایان 
مهر ماه اعالم شده بود که تمدید شد. در صورت  
عدم واریــز وجه یا انصــراف متقاضیان اولیه، 

افرادی از لیست رزرو جایگزین آنها می شوند.

وزارت راه هــم چنیــن در اقدامــی جدید در 
کالنشهرها این فرصت را با اولویت پروژه های 
نیمه تمام برای ســازندگان ایجاد کرد تا بدون 
قرمز شدن فرم »ج« بتوانند در قالب طرح اقدام 
ملی مسکن تســهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی به 

ازای هر واحد دریافت کنند.
بــر این پایه بــرای تکمیل پــروژه های بخش 
خصوصــی در تهــران، کالنشــهرها و دیگر 
شهرهایی که از متقاضیان برای طرح اقدام ملی 
مسکن ثبت نام نشده، تسهیالت خودمالکی به 
مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای هر واحد با اولویت 

پروژه های نیمه تمام پرداخت می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پاسخ داد

شرط ارزان شدن موبایل چیست؟

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ثبت نام ظرفیت خالی مسکن ملی در پایان آذرماه انجام می شود
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نماینده ایجرود و ماهنشان در مجلس:
تست های کرونا 

در کشور اثرگذاری 
معناداری نداشته است

 عضو کمیسیون 
بهداشــت و درمــان 
مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه ناقالن سالم 
باید از طریق تست های 
فــراوان، جداســازی، 
قرنطینه و کنترل شوند، 
افزود: تســت های انجام گرفته در کشور تاکنون 
اثرگذاری معناداری نداشته، چرا که انجام ۲۰ تا ۲۵ 
هزار تست، شعاع تاثیرگذاری قابل توجهی نخواهد 

داشت.
به گزارش زنگان امروز، ســید مرتضی خاتمی در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشــاره به 
مراتب اعالمی برای تعطیلی کامل شــهرهای در 
وضعیت قرمز کرونایی اظهار کرد: تعطیلی، عامل 
تامه برای کاهش شیوع و قطع زنجیره انسانی نیست، 
بلکه باید در کنار آن اقدامات دیگر از جمله رعایت 
پروتکل های فردی و اجتماعی و نیز انجام آزمایشات 
فراوان و سریع و متعاقب آن، جداسازی و قرنطینه 

بیماران و ناقالن سالم هم انجام شود.
نماینده مردم شهرستان های ماهنشان و ایجرود و 
دهستان های قلتوق و بوغداکندی در مجلس افزود: 
اگر بتوان روند فوقالذکر را که کامل ترین شیوه قطع 
زنجیره انسانی کووید ۱۹ است، به صورت صحیح 
انجام داد، می توان به کاهش روند شــیوع ویروس 

امیدوار شد.
وی با بیان اینکه کاهش آمد و شدها با هدف کنترل 
مواجهه با ویروس کرونا انجام می شود، تصریح کرد: 
رفت و آمد مردم در بازار و دیگر اماکن تجمعات، به 
مواجه با بیماران و ناقالن منجر شده و شیوع ویروس را 
به دنبال دارد و تعطیلی این روند را متوقف خواهد کرد.

خاتمی بــا بیان اینکه ناقالن ســالم باید از طریق 
تست های فراوان، جداســازی، قرنطینه و کنترل 
شــوند، ادامه داد: تست های انجام گرفته در کشور 
تاکنون اثرگذاری معناداری نداشته، چرا که انجام ۲۰ 
تا ۲۵ هزار تست، شعاع تاثیرگذاری قابل توجهی 
نخواهد داشــت. نماینده مردم ماهنشان و ایجرود 
در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد : انجام ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ هزار تســت روزانه و جداسازی ناقالن، با 
پیش بینی تمهیداتی که ذکر شد، از جمله معرفی به 
نزدیک ترین مراکز بهداشتی درمانی و حتی نیروی 
انتظامی، جداسازی را کامل کرده و به طور جدی به 
کاهش دامنه شیوع کمک خواهد کرد، ضمن اینکه 
در کنار آن تعطیلی گسترده این اقدام را کامل می کند.
وی ازدحام جمعیت در مراکز مختلف را از دالیل 
شیوع ویروس کرونا دانست و افزود: شهر زنجان 
هم جزو شهرهای پرخطر و هم اکنون در وضعیت 
قرمز است که با آغاز تعطیلی ها، صرفا مراکز امدادی، 
درمانــی و نیازهای مبرم مردم دایر و بقیه اماکن به 
صورت کامل تعطیل خواهد بود که اگر در پایان دو 
هفته موثر بود بسته به وضعیت، در میزان و سطح 

تعطیلی ها تخفیف وگرنه تمدید خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان های ماهنشان و ایجرود و 
دهستانهای قلتوق و بوغداکندی در مجلس افزود: در 
سه ماه آینده که هم سرما و هم زمان شیوع بیماریهای 
ویروسی است،  باید با تدابیر خاص این روزها را 
پشت سر گذاشت تا جلوی بحران ناشی از کرونا 
گرفته شود. وی دلیل بخشی از افزایش آمار مبتالیان 
در روزهای گذشته را افزایش تست های انجام شده 
دانست و تاکید کرد: بیشتر این موارد مثبت در جامعه 
حضور داشته اند که با تست های بیشتر در آمارهای 

اعالمی نشان داده می شوند.
خاتمی تعداد تســت های روزانه انجام شده حال 
حاضر را باالی ۵۰ هزار مورد اعالم و تصریح کرد: 
هدف از ابالغ تعطیلی ها، کنترل میزان ابتالء و هدف 
از افزایش تعداد آزمایشات، شناسایی و جداسازی 
موارد ابتالء و عنداللزوم درمان زودرس آنهاست که 
نتیجه آن کاهش مراجعات به بیمارستان ها است چرا 
که هم اکنون با پیشرفت بیماری، مراجعات بیشتری 
به مراکز درمانی اتفاق می افتد، بنابراین باید تالش 
شود ورودی بیمارستان ها را کاهش داد که در این 
صورت تعداد بیماران بدحــال و مرگ و میر هم 

کاهش خواهد یافت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به تالش چندین شرکت دانش بنیان 
در حوزه تولید واکســن کرونا ادامه داد: از مجموع 
این شرکت ها، هشت شرکت در این زمینه پیشروتر 
هستند که اقدامات آن ها در سازمان جهانی هم تایید 

و به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه تست انسانی واکسن کرونا در ایران 
به زودی آغاز می شود، ابراز امیدواری کرد، اقدامات 
مربوط به این واکســن در ایران هم به مانند برخی 
کشورها پیش رفته و واکسن تولید داخل در خدمت 

هم وطنان قرار گیرد.
خاتمی با تاکید بر پیگیری مطالبات کادر درمان در 
همه ابعاد گفت : مطالبات این قشــر در همه ابعاد 
پیگیری می شود و بخشی از این مطالبات هم اخیرا 
پرداخت شــده و برای پرداخت هــای بعدی هم 
اقداماتی در حال انجام است، ضمن اینکه در بودجه 

سال  آینده هم این موارد قویا لحاظ خواهد شد.

خبر ویژه

 هرگز بدون كاله ايمنی سوار موتورسيكلت نشويد 

 ای ماه ، رسیـد مــــاه آذر
 برخیز و بده مِی چو آذر

 آذر بفروز و خانه خوش کن
ز آذر صنمـــــــا به مـــاه آذر
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 متخصص بیماری های عفونی گفت: افراد 
دارای عالئم تنفسی، واکســن آنفلوانزا را تزریق 
نکنند، مگر اینکه از مبتال نشــدن به بیماری کرونا 
اطمینان دارند، زیرا در صورت ابتال به این بیماری 
و تزریق واکســن آنفلوانزا عالئــم بیماری کرونا 

شدت پیدا می کند.
امیرحسین مقتدرمژدهی در گفت وگو با ایسنا، در 
رابطه با واکســن آنفلوانزا، اظهار کرد: طبق گفته 
کتب پزشکی، بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا 
در ماه های شهریور و مهر بوده ولی بهتر است هر 
زمانی که به واکسن آنفلوانزا دسترسی پیدا کردید، 

آن را تزریق کنید.
وی با تاکید بــر اینکه افرادی کــه دارای عالئم 

تنفسی هستند، واکســن آنفلوانزا را تزریق نکنند 
مگر اینکه از مبتال نبودن به بیماری کرونا مطمئن 
باشــند، افزود: عالئم بیماری کرونا با عالئم پس 
از تزریق واکسن آنفلوانزا می تواند همانند عالئم 
سرماخوردگی باشد و سبب شدت عالئم در فرد 

مبتال به بیماری کرونا شود.
این مسوول با بیان اینکه کسانی که عالئم خاصی 
ندارند واکســن آنفلوانزا را تزریق کنند، تصریح 
کرد: افــراد مبتال به بیماری هــای مزمن، خونی، 
ســرطان، قلبی، ریوی، کلیوی، خانم های باردار و 
افراد مسن با اولیت واکســن آنفلوانزا را دریافت 

و تزریق کنند.
متخصص بیماری هــای عفونی در رابطه با علت 

تاخیر در ســاخت واکسن کووید - ۱۹، ادامه داد: 
تاخیر در ساخت واکسن کرونا به دلیل تغییر رفتار 
و جهش ویروس کووید - ۱۹ اســت، زیرا وقتی 
ویروس از نوعی به نوع دیگر چرخش پیدا کرده 
و سطح آنتی ژن خود را از سطحی به سطح دیگر 
تغییر می دهد، ساخت واکسن را سخت تر می کند 
ولی در کشــورهای مختلف جهان تالش می کند 

واکسن را بسازند.
مقتدرمژدهی با بیان اینکه واکســن کرونا زمانی 
موثر اســت که در افراد ۹۰ درصــد ایمنی ایجاد 
کند، اظهار کرد: با توجه به شرایط کرونایی موجود 
اگر واکســن کویید - ۱۹ ســاخته شــده و وارد 
کشور شــود باید به ترس عمومی مردم از تزریق 

این واکســن نیز غلبه کنیم. وی با اشاره به اینکه 
تنها راه پیشــگیری از شیوع بیماری کرونا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله اجتماعی است، 
افزود: ویروس کرونا برای رشد و چرخش به بدن 
نیــاز دارد که باید بدن را از آن بگیریم و راه ورود 
آن از طریــق مخاط ها، دهان، چشــم و بینی بوده 
که نیازمند محافظت فردی است تا ویروس کرونا 

ضعیف شود ولی زمان بر است .
این مسوول با اشاره به از بین رفتن آهسته آهسته 
خانواده کروناویروس اعم از ویروس های مرس و 
سارس، خاطرنشان  کرد: اولین و آسیب پذیرترین 
نقطه در باره بیماری کرونا خسته شدن جامعه از 

رعایت بهداشت است.

متخصص بیماری های عفونی تاکید کرد

پرهیز از تزریق واکسن آنفلوانزا توسط افراد دارای عالیم تنفسی در ۲۴ ساعت اتفاق افتاد؛
ثبت ۳۳۷ مورد مثبت 

سرپایی کرونا در زنجان

 طبــق آخرین آمار کرونا در اســتان 
زنجان، دیروز )یکم آذرماه( ۴۰ مورد مثبت 
بستری و ۳۳۷ مورد مثبت سرپایی از لحاظ 
آزمایشــگاهی و فوت ۹ بیمار کرونایی ثبت 

شد.
به گزارش زنــگان امروز، بــر پایه آخرین 
گزارش دانشگاه علوم پزشکی، استان زنجان 
همچنان با بحران کرونا دســت و پنجه نرم 
می کند و در پیک ســوم کرونــا قرار دارد و 
ابتال به بیمــاری کرونا به صورت خانوادگی 
بوده کــه پیشــگیری از آن نیازمند رعایت 
جدی پروتکل های بهداشتی، آداب تنفسی و 
بهداشتی و فاصله اجتماعی توسط فرد مبتال 

در خانواده است.
در باره وضعیت مبتالیان ویروس کرونا در 
استان زنجان در ۲َ۴ ساعت گذشته، هم اکنون 
۶۴۸ بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان های 
اســتان بستری هستند و بســتری جمعی از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۶۰۵۲ 

مورد بوده است.
در ۲۴ ساعت گذشته،۳۳۷ مورد مثبت ابتال 
به بیماری کرونا به صورت سرپایی شناسایی 
شــده که هم اکنون ۲۹ هــزار و ۱۲۶ مورد 
مثبت سرپایی بر پایه یافته های آزمایشگاهی 

مبتال به بیماری کرونا هستند.
همچنین طبق آخرین آمار کرونا در اســتان، 
موارد مثبت بستری کرونا در بیمارستان های 
اســتان زنجان، ۴۰ مورد بــوده که از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا تاکنــون ۵۵۸۸ مورد 
مثبت بستری بر پایه یافته های آزمایشگاهی 

ثبت شده است.
شوربختانه در ۲۴ ســاعت گذشته، ۹ بیمار 
مبتال به کرونا در این استان، جان خود را از 
دســت داده اند. گفتنی است از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون مجموع بیماران فوت شده در 

استان زنجان به ۸۴۳ نفر رسیده است.
از ابتــدای شــیوع کرونا تاکنون در اســتان 
زنجان، مجموع بیماران بهبودیافته و ترخیص 

شده نیز ۴۴۷۰ مورد گزارش شده است.

خبـرخبــر

رییس پلیس فتای استان زنجان :
فروشنده داروهای 

غیرمجاز در دام پلیس 
فتای زنجان افتاد

 رییــس پلیس فتای اســتان زنجان 
گفت: فروشنده داروهای غیرمجاز در یکی 
از شبکه های اجتماعی فضای مجازی توسط 

پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ محمدعلی آدینه لو در گفت وگو با 
زنگان امروز، در رابطه با شناسایی فروشنده 
داروهــای غیرمجــاز در فضــای مجازی، 
اظهار کرد: با رصد و پایش صورت گرفته، 
صفحه ای در یکی از شــبکه های اجتماعی 
بــا موضوع فروش داروهــای غیرمجاز در 
فضای مجازی اســتخراج شده و موضوع 
برای شناسایی و دستگیری گردانندگان آن 
در دستور کار کارشناسان پلیس فتای زنجان 

قرار گرفت.
وی در رابطــه با دســتگیری عامل فروش 
داروهای غیرمجــاز، افزود: با اقدامات فنی 
و پلیسی گرداننده و عامل فروش داروهای 
غیرمجاز به هویت معلوم در اســتان زنجان 
مورد شناســایی قرار گرفت و با هماهنگی 
مقام قضایی دســتگیر و مقادیری داروهای 

ممنوعه و غیرمجاز از متهم کشف شد.
ایــن مقام انتظامی با تاکیــد بر اینکه خرید 
و فــروش محصوالت دارویــی در فضای  
مجازی ممنوع است، تصریح کرد: پلیس فتا 
با رصدهای مســتمر و شبانه روزی خود در 
فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به 
فروش این گونه اقالم کنند، برخورد قانونی 

خواهد کرد.
رییس پلیس فتای استان زنجان، با بیان اینکه 
امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشــته 
در فضای مجازی متصور است، خاطرنشان 
کــرد: زنجانی هــا دارو و مواد بهداشــتی را 
از داروخانه هــا یــا مراکز بهداشــت تهیه و 
خریداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه 
موارد مشــکوک، موضوع را از طریق سایت 
 www.cyberpolice.ir پلیس فتا به نشانی

یا ۱۱۰ گزارش کنند.

 شــایعه تا واقعیت اتفاقات پشــت پرده 
کمبــود و چند نرخــی بودن نــان در روزهای 
گذشــته زنجان، زنگ خطر را برای مسووالن  به 

صدا درآورده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، موضوع 
کمبود نان شــهر زنجان در روزهای گذشته در 
کنار مشکالتی که برای مردم شهر به وجود آورده 
است، بســتری برای گرم شدن بازار شایعات و 
همچنین ســر باز کردن برخی مسائل حاصل از 
سوء مدیریت ها در استان ایجاد کرده است. البته 
پاســخگویی متناقض مسووالن و ادامه دار بودن 
این موضوع بیشتر شایعات را نزدیک به واقعیت 
جلوه می دهد و موضوع اصلی این کالف سر در 

گم همین جاست.
بــر پایه اخبــار نزدیک به یک هفته اســت که 
تعدادی از نانوایی های زنجان در زمانی که باید 
فعال باشــند تعطیل اند و یا اگــر هم پخت نان 
انجام می دهند به اندازه ظرفیت ســابق نیست و 
نیاز مــردم منطقه را تامین نمی کند، در نتیجه در 
این شرایط که زنجان در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار دارد و محدودیت ها تشــدید شده اند، مردم 
مجبور می شــوند به چند نانوایی مراجعه کنند تا 
بتوانند مقدار نان مــورد نیاز خود را تامین کنند 
و در کنار آن در بعضــی نانوایی ها تجمعاتی به 
وجود می آید که ناقض پروتکل های بهداشــتی 

است و خطر جان مردم را تهدید می کند.
با توجه به شرایط اقتصادی هم اکنون نیاز مردم 
به نان بیشتر شــده و افزایش قیمت های سرسام 
آور برنج، گوشــت و همینطــور کاالهای دیگر 
اســتقبال عمومی را به ســمت مصرف نان باال 
برده، بر این پایه مســووالن باید نگاه ویژه ای به 
این حوزه داشته باشند و از بروز مشکل و ایجاد 

وقفه در عرضه نان جلوگیری کنند.
اگرچه بر پایه اعالم مســووالن و اخبار متفاوت 
منشــاء فعالیت نکــردن نانوایی ها مشــکالت 
حــوزه حمل و نقل و نرســیدن آرد به موقع به 
نانوایی هاســت اما به نظر می رسد این موضوع 

نمی تواند ســبب ایجاد اختالل یک هفته ای در 
فعالیت نانوایی ها باشد و شاید بهتر است منشاء 
مشــکالت را از محل چند نرخــی بودن آرد و 
تفاوت قیمت بــازار آزاد با نــرخ دولتی جویا 

باشیم.
با توجه بــه تفاوت قیمت بیــش از ۱۰۰ هزار 
تومانی در نرخ آرد ســهمیه ای نانوایی ها و بازار 
آزاد شایعاتی در این راستا مطرح است که بعضی 
نانوایی ها به جای پخت نان اقدام به فروش آرد 
می کنند که البته این مســئله قانونی هم نیست و 

تخلف محســوب می شود. از سوی دیگر همین 
تفاوت قیمت ها ســبب چند نرخــی بودن نان، 
بربری و ســنگک در برخــی نانوایی ها را نیز به 

وجود آورده است.
با این حال اگر مسائل مطرح شده صحت داشته 
باشــند نمی توان اصناف را مجرم کرد بلکه باید 
به دالیل بروز چنین مسائلی رسیدگی کرد. اخیرا 
قوانین دست و پاگیر و اعالم نرخ های متفاوت و 
بحث یارانه ها، افراد بسیاری را با چنین مسائلی 

درگیر کرده است.

بر این پایه ســئوالی که مطرح می شود این است 
که مشکالت نانوایی ها در این روزها چیست و 
شایعات مطرح شده تا چه حد صحت دارند؟ آیا 
نان، همانند مــرغ و روغن به چرخه کمبودهای 
اســتان اضافه خواهد شــد و قصــه کمبود نان 

ادامه دار خواهد بود؟
ســید محمود موســوی، رییس اتــاق اصناف 
اســتان زنجان در گفت وگو با تسنیم به تشریح 
مشکالت چند روز گذشــته پرداخت و اظهار 
داشــت: بر پایه تصمیماتی که اتخاذ شده بود، 

ماشــین های حمل بار را کــه آرد را از انبار به 
نانوایی ها منتقل کرده بودند ملزم شــده بودند 
بارنامه دریافت کنند، اما در روزهای گذشته به 
دلیل عدم همکاری سرویس های حمل بار کار 
آن ها را تسهیل کردیم و اجازه آمد و شد آن ها 

با حواله کارخانه صادر شد.
وی به سهمیه نانوایی ها اشــاره و تصریح کرد: 
برای مثال واحدهای فروشنده بربری و سنگک 
اگر بخواهند فقط با »سهمیه« پخت داشته باشند 
تنها در چند ســاعت محدود در روز می توانند 

فعالیت داشته باشند، درنتیجه این واحدها مجبور 
هستند از آرد آزاد استفاده کنند که قبال با قیمت 
مناســب به وفور وجود داشت اما هم اکنون آرد 
گران شــده و از ۸۰ هزار تومــان به ۱۵۰ هزار 
تومان افزایش یافته اســت و نانوایی برای اینکه 
مانند گذشته فعالیت داشته باشد ناچار به استفاده 

از آرد آزاد است.
رییس اتــاق اصناف اســتان زنجــان در ادامه 
افزود: کســانی که با نرخ آزاد پخت می کنند هم 
نمی توانند با نرخ انتخابــی خود فروش کنند و 
باید از قیمت گذاری که برای ســهمیه آزاد انجام 
شده اســت تبعیت کنند. هم اکنون نانوا مجبور 
است بیشــتر از آن، نرخ فروش داشته باشد که 
این کار اگرچه گران فروشی است اما در راستای 

تامین نان مردم اتفاق می افتد.
وی با اشــاره به راهکار ایــن موضوع، عنوان 
کرد: تا زمانی کــه یارانه در این کاالها وجود 
دارد مشــکالت ایــن چنینی ادامــه خواهند 
داشــت. در یارانه گنــدم و آرد آن میزانی که 
باید به مردم برســد را در میان راه از مســیر 
خارج می شــود و این چنــد نرخی ها کار را 

دشوار کرده است.
موسوی خاطرنشــان کرد: طبیعی است با گران 
شدن سهمیه آرد، نانوا تمایلی به پخت اضافه نان 
نداشته باشد و همین ساعات کاری کم نانوایان 
سبب شده صف های طوالنی در زنجان به وجود 
بیاید. هم اکنون هیچ راهکاری برای این موضوع 

وجود ندارد.
با تمام آنچه گفته شــد گســتردگی و پیچیدگی 
مشــکالت در تمام مراحل تولید نان هم اکنون 
شرایطی را ایجاد کرده است که تنها مصرف کننده 
که مردم باشــند را متضرر کرده اســت. قشــر 
ضعیف و متوســط جامعه در این شرایط فشار 
بیشــتری را تحمــل می کننــد در نتیجه دولت، 
قوانین و مسووالن باید به جای سنگ اندازی در 
مسیر، نقش تسهیل کنندگی را ایفا کنند و هرچه 

زودتر این ناآرامی های گذشته را سامان دهند.

 افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت آرد آزاد در زنجان 
 نانوایان تمایلی به پخت ندارند

استاندار زنجان، گفت: ورزشگاه ۱۵ 
هزار نفری در دست ساخت زنجان با 
توجه به تالش ها و اقدمات صورت 
گرفته، تا پایان دولت دوازدهم مورد 
افتتاح و بهره بــرداری قرار خواهد 

گرفت.
فتح اله حقیقی، روزشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا، افزود: یکم آبان 
امســال، وزیر ورزش و جوانان در 
سفر به زنجان، قول دادند بخشی از 
اعتبارت مورد نیاز برای تکمیل این 
ورزشگاه را تخصیص دهند و مابقی 

نیز از اعتبارات استانی تامین شود.

وی اظهار داشــت: با جدیت هرچه 
تمام دنبــال افتتاح و به بهره برداری 
رســیدن تعــدادی از طــرح های 
ورزشــی در دست ساخت استان از 
جمله ورزشــگاه ۱۵ هزاری نفری و 
همچنین ورزشــگاه سه هزار نفری 

شهرستان ابهر هستیم.
حقیقی تصریح کرد: وزیــر ورزش و جوانان در 
سفر گذشته خود به استان زنجان، تعداد ۱۵ مکان 
ورزشی را که برای ساخت آنها مبلغی بالغ بر ۵۰ 
میلیارد تومان هزینه صرف شده بود افتتاح کردند 
تا این اماکن مورد اســتفاده مردم ورزش دوست 

استان قرار گیرد.

به گــزارش ایرنا، این طرح ها شــامل اســتخر 
سرپوشــیده و ۲ سالن ورزشــی در شهر هیدج، 
اســتخر سرپوشیده و ۲ ســالن ورزشی در شهر 
صائین قلعه از توابع شهرســتان ابهر، زمین چمن 
مصنوعی روســتای شویر شهرســتان خرمدره، 
ســالن چند منظوره ورزشــی خیرساز، سکوی 

تماشاچی، ساختمان اداری اداره ورزش و جوانان 
در شهرستان سلطانیه، سالن شمشیربازی و سالن 
تیراندازی در مجموعه بعثت زنجان، خانه جوانان 
در مجموعه ورزشی انقالب زنجان و هشت باب 

خانه ورزش روستایی بود.
با افتتاح و بهره بــرداری از این طرح ها که ۴۹۲ 

میلیارد و ۸۰۰ میلیــون ریال هزینه 
صرف شــده بود، ۱۰ هــزارو ۹۸۶ 
مترمربع به فضای ورزشی سرپوشیده 
و ۶ هزارو ۹۰۴ مترمربع نیز به فضای 
روباز ورزشی اســتان زنجان افزوده 

شد.
ورزشــگاه ۱۵ هزار نفری زنجان نیز 
کــه از طرح های مهر ماندگار زنجان 
است به علت عدم تخصیص اعتبار 
کافــی و به موقع، هنــوز به مرحله 
نرسیده است. عملیات  برداری  بهره 
اجرایی این ورزشگاه از سال ۸۴ آغاز 
شد و قرار بود در مدت چهار سال به 
پایان برسد اما به دلیل کمبود اعتبار تا 
به امروز این امر محقق نشده است و 
طرح مطالعاتی آن در سال ۸۳ انجام 
گرفت و مردم زنجان به ویژه ورزش 
دوستان سالهاســت در انتظار افتتاح 
و بهره بــرداری از این پروژه بزرگ 

ورزشی هستند.  
مهر ماه امسال نیز علی خلیلی مدیر 
کل ورزش و جوانان اســتان زنجان اعالم کرد: تا 
پایان امسال ورزشــگاه ۱۵ هزار نفری زنجان که 
برای تکمیل فاز نخست آن مبلغ ۲۰ میلیارد تومان 
اعتبار تخصیص یافته و از ســوی شرکت توسعه 
و نگهداری اماکن ورزشی هزینه می شود، مورد 

افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت.    

استاندار زنجان:

ورزشگاه ۱۵هزار نفری زنجان تا پایان دولت افتتاح می شود
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احساس مسوولیت همگانی کلید گذر از شرایط سخت کرونایی
  خانواده ها رویکرد امیدوارانه داشته باشند  | مشکالت مالی را در کنار کودکان مطرح نکنیم 

به گفته یک مشــاوره خانواده برای حل مسائل و 
مشکالت پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا 
همه باید احساس مسئوولیت کنیم و هر آنچه به 
عنوان راهکار و پیشــنهاد برای مدیریت بهتر این 
شرایط به فکر ما می رسد مطرح کنیم چرا که تنها 

با همراهی همه مردم مسائل حل خواهد شد.
با توجه به شــرایط، انســانها به طــور عموم در 
موقعیت هــای مختلفی قرار می گیرنــد که این 
موقعیت هــا گاهی خوب و به همراه شــادی و 
ســرور بوده و برخی مواقع ممکن است همراه با 
ظاهری ناخوش، ناراحتی، غمگینی و غم و غصه 
باشد، در این میان موفق ترین افراد کسانی هستند 
که با توجه به شرایط پیش آمده چه مطلوب و چه 
نامطلوب بتوانند از آن به نحو شایسته استفاده کنند.
حــال تعطیلی کامــل مراکز تجــاری و خدماتی 
با هدف جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا و 
کنترل آن از امروز آغاز شــده اســت و در نتیجه 
آن تعــداد قابل توجهی از افــراد جامعه به مدت 
۱۵ روز مجبور به حضور در خانه و کنار خانواده 
هســتند و بر این پایه استفاده صحیح و درست از 
شرایط پیش آمده برای جلوگیری از بوجود آمدن 
ناراحتی، عصبانیت و دلزدگی و چه بسا افسردگی 
هایی که به واسطه بی برنامگی و روزمرگی اتفاق 

می افتد، ضروری است.
مینا ۳۰ ساله از جمله شهروندان زنجانی است، او 
در باره تعطیلی ۱۵ روزه کرونایی گفت: هر چند 
بروز این مســاله به ویژه برای اعضای خانواده ها 
بســیار سخت ودشوار است، چاره ای جز تحمل 
این وضعیت نیست اما می توان عالوه بر تحمل، 
این روزها را مفرح، شاد و بهینه و با باالتراین بهره 

وری سپری کرد.
وی ادامه داد: ماهها اســت، کرونا بسیاری را مبتال 
و به کام مرگ فرســتاده و حال در شرایط سختی 
قرار داریم، هممگان باید احساس مسوولیت داشته 

باشیم تا بتوانیم از این مرحله دشوار عبور کنیم.
این شــهروند بــا بیــان اینکه تعطیلــی ۲ هفته 
چالش هایی را میان اعضای خانواده ها بوجود می 
آورد، خاطرنشــان کرد: برای این موضوع نیز باید 
چاره ای اندییشــده واطالع رسانی الزم از سوی 
کارشناسان امر انجام بگیرد، تا با ارائه راهکارهایی 

بتوان این مرحله را نیز پست سرگذاشت.
یک مشاور خانواده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،  
پیشنهاداتی هر چند ساده و در عین حال قابل اجرا 
برای مدیریت این مدت مطرح کرد و گفت:  امید 
است خانواده ها با همدلی و همراهی و مشورت با 
یکدیگر از این فرصت پیش آمده به نحو مطلوب 

استفاده کنند تا شــاهد کنترل و از بین رفتن این 
ویروس شویم.  

محمدرضا یارقلی افزود: شــکرگزاری به درگاه 
خداوند و دعا برای دیگران و خود تأثیر بســیار 
زیادی در ایجــاد آرامش و باال رفتن تحمل افراد 
در مسایل و مشکالت فردی و اجتماعی به همراه 

خواهد داشت.
وی بــا بیان اینکه حضور در کنار اعضای خانواده 
را به عنوان یک فرصت در نظر بگیریم نه تهدید، 
اظهار داشت: حتی اگر به عنوان تهدید هم مطرح 
شــود، می شــود با درایت، فکر و اندیشه و بهره 
گیری از تجارب ارزشــمند خــود و دیگران این 

تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. 
این مدرس دانشــگاه با بیان اینکه هدف گذاری 
برای این روزها به منظور استفاده بهینه از فرصت 
و زمانی که در اختیار داریم، مورد توجه قرار گیرد، 

گفت: به عنوان مثال رسیدگی به امور و تعمیرات 
وســایل خانه، کمک به آموزش فرزندان و موارد 
دیگری که در هر خانه ممکن است متفاوت باشد.
این کارشــناس ادامه داد: در بــاره هدف گذاری 
برای این مدت ۱۵ روزه تاکید  می شود با اعضای 
خانواده مشــورت و گفت و گــو کنیم، چرا که 
اگر این هدف گذاری هــا و تصمیم گیری ها با 
مشــارکت و مشــورت » همه اعضای خانواده » 
باشــد، افراد در جهت عملی شدن آن تصمیمات 
جدی خواهند گرفــت و متعهدانه رفتار خواهند 

کرد.  
این مشــاوره خانواده گفت: نکته  مهم دیگری که 
باید به آن اشــاره کرد اینکه در هدف گذاری ها 
باید توجه کنیم هدف هایی که قابل دســتیابی و 
اجرایی هستند مطرح شود، ضمن اینکه می توانیم 
در چند روز اول این روزها مجموعه فعالیت ها و 

برنامه ریزی هایی که داشتیم را مورد ارزیابی قرار 
دهیم چنانچه ایرادی و اشکالی در کار هست آن 
ها رو برطرف کنیم و بهترین برنامه ها و روشها را 

برای اجرای کار خود در نظر بگیریم.  
وی اضافه کرد: نکته بعدی اولویت بندی و برنامه 
ریزی برای انجام فعالیت های پیش بینی شــده و 
در نظر گرفتن زمان مناسب برای این فعالیت ها 

در کسب موفقیت موثر خواهد بود.  
یارقلی افزود: مطالعه در بــاره موضوعات مورد 
عالقــه  و اســتفاده از این فرصت بــرای تکمیل 
اطالعات خود و افزایش آگاهی و شناخت در باره 
موضوعات دلخواه در این روزها مفید خواهد بود 
و که در باره دسترســی به کتاب های مورد نظر، 
فضای مجــازی و کتاب های دیجیتالی می تواند 
کمک حال افراد خانواده در غنی سازی اوقات در 

خانه ماندن باشد. 

این مدرس دانشــگاه ادامه داد: باید در نظر داشته 
باشــیم اگر مجموعه فعالیت هــا تنها با هدف پر 
کردن اوقات فراغت باشــد خیلی زود خســته 
خواهیم شد، اما تالش کنیم به غنی سازی اوقات 
بپردازیم، چراکه در نتیجه غنی ســازی اوقات به 
اهداف خود رســیده و در نتیجه احساس لذت و 

شادمانی خواهیم کرد.
مشکالت مالی را در کنار کودکان مطرح نکنیم 
وی اضافه کرد: نکته مهم و قابل تامل دیگر اینکه 
اگرچه ممکن است در این روزها افراد که فعالیت 
ندارند، به تبع آن درآمدی هم کسب نکنند و چه 
بسا دچار مســائل و مشکالت مالی شوند  اما به 
هیــچ وجه این موضــوع را نباید در بین اعضای 
خانواده به ویژه افراد کم سن و سال مطرح کنیم 
چراکــه طرح این موضوعات موجب  ناراحتی و 

نگرانی به ویژه کودکان خواهد شد.

یارقلی پیشــنهاد دیگر اســتفاده بهینه از فرصت 
تعطیالت کرونایــی را تشــکیل دورهمی های 
اعضای خانواده در برخی از اوقات شــبانه روز 
عنــوان کرد و افــزود: با طرح مســائل و موارد 
دلخــواه، در این دورهمی ها زمینه دســتیابی به 

خواسته ها و عالقه مندی ها فراهم می شود.  
وی اظهار داشت: ایجاد سرگرمی و تفریح در بین 
اعضای خانواده، به ویژه  برای کودکان با استفاده 
از وســایل و امکانات موجــود می تواند به غنی 
ســازی اوقات کمک کند ضمن اینکه استفاده از 
سرگرمی های سنتی و قدیمی به طور حتم برای 

فرزندان جالب، جذاب و آموزنده خواهد بود.  
این کارشــناس ادامه داد: برای صاحبان مشاغل 
که در این مدت در منزل حضور دارند،  بررســی 
آسیب های شغلی و  پیدا کردن راه های موفقیت 

بهتر و بیشتر فرصت بسیار خوبی خواهد بود.
وی اضافه کرد: با تشکیل گروه های خانوادگی در 
فضای مجازی و به صورت برنامه ریزی شــده و 
هدفمند ساعاتی را برای ارتباط با خویشاوندان در 
نظــر بگیریم در این باره از توانمندی فرزندان که 
در زمینه های فضای مجازی و جذاب کردن آنها 
مهارت دارند استفاده کرده و مسوولیت هایی رو 

به آنان محول کنیم.
این مشــاور خانــواده ادامــه داد: در این روزها 
با هــدف ایجاد همدلی و صمیمیت، لیســتی از 
دوستان و آشنایانی که قبال با آنها در ارتباط بودیم 
تهیه کنیم و با ارسال یک پیامک یا ارتباط تلفنی،  
جویای احوال آنها شویم که بهترین فرصت برای 

ایجاد همدلی و همراهی با آنها خواهد بود.
خانواده ها رویکرد امیدوارانه داشته باشند

وی اضافه کرد: نکته بســیار مهم اینکه نسبت به 
شرایط پیش آمده رویکرد امیدوارانه داشته باشیم 
و  این فرصت را بهانه ای برای ریشــه کنی کرونا 
بدانیــم و از هر کار و قدم مثبتی که می توانیم در 

این مسیر برداریم کوتاهی نکنیم.
یارقلی اظهار داشــت: در این مدت فقط به نتایج 
مثبت این تعطیالت که منجــر به حفظ و تامین 
ســالمت خود، خانواده و هموطنان خواهد بود 
فکر کنیم و چنانچه فرصت هایی را از دست می 
دهیم مطمئن باشیم نتایج مثبت که نصیب خواهد 
شد به مراتب خیلی بیشتر از فرصت هایی است 

که از دست دادیم.
وی خاطرنشــان کرد: رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی و توجه به پیام هایی که از طریق ستاد 
ملی پیشگیری از آسیب های ناشی از کرونا بیان 

می شود نکته بسیار مهمی خواهد بود. 

 شهردار هیدج گفت: زیرساخت های تغسیل 
اموات کرونایی در هیدج وجود ندارد که برای حل 

این مشکل نیازمند مشارکت خیرین هستیم.
رضا حیدری در نشست قرارگاه پیشگیری از کرونا 
در شهر هیدج با اشــاره به اعمال محدودیت های 
کرونایی به مدت ۱۰ روز در کشــور، عنوان کرد: 
این محدودیت ها در شــهر هیدج نیز با جدیت و 

قاطعیت اجرا خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکه کرونــا ویــروس، رفته رفته 
خطرناک تــر شــده و بیشــتر ابتال بــه صورت 
خانوادگی شــده اســت، ادامه داد: افراد مســن 

قربانی اصلی دورهمی های خانوادگی هســتند. 
این مسوول با بیان اینکه کنترل بیماری به صورت 
محله محور و خانواده محور یکی از اولویت های 
مبارزه با کرونا در هیدج است، عنوان کرد: در این 
طرح ها از ظرفیت بســیج، نیروی انتظامی و سپاه 

نیز بهره گیری خواهد شد.
شهردار هیدج با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت 
شــهر هیدج تجمع در آرامستان علی رغم اعالم 
تعطیلی و اطالع رســانی قبلی است، یادآور شد: 
شوربختانه برخی از شــهروندان بدون توجه به 
هشدارها نسبت به هنجارشــکنی اقدام کرده و 

از مســیرهایی نامناســبی که منتهی به آرامستان 
می شود، برای آمد و شد استفاده می کنند.

این مسوول با اشاره به این که ممنوعیت تجمعات 
بارها به مردم اطالع رسانی شده است، اضافه کرد: با 
توجه به اعمال محدودیت ها در صورت فوت هر 

فردی ورود برای عموم به آرامستان ممنوع است.
وی، با اشــاره به اینکه یکی از مشــکالتی که در 
حوزه اموات کرونایی در هیدج وجود دارد موضوع 
جابه جایی آنان است، یادآور شد: در همین زمینه 
رایزنی برای خرید یک آمبوالنس جداگانه برای 

اموات کرونایی در حال انجام است.

حیدری با اشاره به اینکه زیرساخت تغسیل اموات 
کرونایی در شهر هیدج وجود ندارد، تصریح کرد: 
فوتی های کرونایی هیدج در ابهر تغسیل می شوند.
شــهردار هیدج با بیان اینکه مردم هیدج مردمی 
خیر بوده و در همه امور پای کار هســتند، اضافه 
کرد: برای حل بخشــی از معضالت آرامســتان 

جدید نیازمند ورود خیرین هستیم.
وی به وجود واحدهای تولیدی کفش به صورت 
سنتی در هیدج نیز گریزی زد و افزود: در برخی 
از ایــن واحدها پروتکل های بهداشــتی رعایت 
نمی شود که سبب می شود این واحدها به محلی 

برای شیوع کرونا تبدیل شود. 
حیدری با اشاره به وجود خانه سالمندان نرگس 
در هیــدج، ادامه داد: ایــن مجموعه برای کنترل 
کرونا نیازمند توجه جدی است، زیرا سالمندان در 

برابر این بیماری بسیار آسیب پذیر هستند.
شــهردار هیدج از اســتقرار کانکــس در مبادی 
ورودی و خروجی شهر هیدج برای کنترل رفت 
و آمدها خبر داد و گفت: اجازه ورود ماشــین با 
پالک غیربومی به شــهر هیدج داده نمی شــود و 
اکیپ های بازرسی و کنترل نظارت نیز به صورت 

مستمر در شهر فعال خواهند بود.

فرمانده ســپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان 
گفــت: ۲۲۰ هزار بســته معیشــتی در قالب 

رزمایش کمک مومنانه در زنجان توزیع شد.
به گــزارش خبرنگار مهر، ســردار جهانبخش 
کرمی ظهر شــنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه زنجان به مناسبت هفته 
بســیج با بیان اینکه بسیج در همه های مختلف 
همواره در صحنه بوده اســت، گفت: در هفته 
بســیج ۹۰ عنوان برنامه با حضور بسیجیان که 
اکثر آنها در قالب خدمت به مردم اســت اجرا 
خواهد شد، افزود: برنامه های تجمیعی هم در 

قالب فضای مجازی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه بســیج امــروز در عرصه های 
مختلف و صحنه های مختلف آمادگی خدمت 
رســانی به مردم ایران را دارد، افــزود: امروز 
پایگاه های بســیج در مناطق مختلف استان و 
کشــور در قالب گردان های عاشــورا، الزهرا 
و بیت المقــدس آمادگی دفــاع از کیان نظام و 

انقالب اسالمی را دارد.
فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان 
با بیان اینکه یک هزار و ۸۱۵ پروژه در ســال 
گذشته توســط بسیجیان ســپاه انصارالمهدی 
)عج( اجرا شده اســت، گفت: امسال بیش از 
۵۰۰ پروژه آغاز شــده که ۱۲۰ پروژه در هفته 

بسیج افتتاح خواهد شد.
کرمی ادامه داد: زیرساخت ها نیز کارهای خوبی 
انجام گرفتــه اســت و در زمینه های فرهنگی 
زیرســاختی و محرومت زدایی کارهای خوبی 

انجام گرفته است.
وی در ادامــه به فعالیت هــای کرونا در دوران 
کرونا اشــاره کرد و با بیان اینکه بسیج در زمینه 
ضدعفونی کــردن معابر و طــرح کمک های 
مومنانه حضور داشــته است، گفت: ۲۲۰ هزار 

بسته معیشــتی با همکاری دستگاه ها و نهادها 
جمع آوری و توزیع شده است، افزود: همچنین 
۱۵۹ ســری جهیزیه نیز با همکاری مسووالن 

توزیع شده است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان 
گفت: همه ساله بیش از ۱۵ هزار برنامه فرهنگی 
و بصیرتی اجرا می شــد که امســال با توجه به 
شــیوع کرونا در قالب فضای مجــازی انجام 

می شود.

 در دومین جشــنواره ارزیابي عملکرد 
روابط عمومي هاي صنعت آب و برق کشــور، 
روابــط عمومي شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان زنجان برای دومین بار پیاپی در رقابت 
با  ۱۳۰شرکت تابعه وزارت نیرو، رتبه نخست 

را کسب کرد 
این جشنواره با حضور وزیرنیرو، هیات داوران 
ارزیابي عملکرد روابط عمومي ها،  جشــنواره 
مدیــران عامل شــرکت هاي توزیع اســتان ها، 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق زنجان و 
مدیران روابط عمومي صنعت آب و برق کشور 
به صورت ویدئو کنفرانســي برگزار شد، لوح 
سپاس و تندیس برترین روابط عمومي صنعت 
آب و برق کشــور به روابط عمومي شــرکت 
توزیع نیروي برق استان زنجان  و شرکت آب 

منطقه اي زنجان اهدا شد.
در آئین اختتامیه دومین جشنواره ارزیابي روابط 
عمومي هاي صنعت آب و بــرق، وزیر نیرو با 
بیان این که ما مســوول تــاب آوري و امید در 
جامعه هستیم، گفت: شرکت هایي موفق هستند 
که همه کار خود را کار روابط عمومي و ارتباط 
بي واســطه با مردم بدانند وزیر نیرو با تقدیر از 
دست اندرکاران برگزاري دومین جشنواره روابط 
عمومي هاي صنعــت آب و برق اعم از روابط 

عمومي وزارت نیرو، خانواده صنعت آب و برق 
و تبریک به روابــط عمومي هایي که رتبه هاي 
ممتاز جشــنواره را به دســت آوردنــد، گفت: 
امید اســت با جدیت هر چه بیشــتر در تحقق 
برنامه هاي سال پایاني دولت، همه براي مراقبت 
از حیثیت سازماني دستگاه هاي خود تالش کنیم.
وزیر نیرو همچنین با اشــاره به مسوولیت مهم 
روابط عمومي ها، بر ارتباط با مردم، پاســخگو 
بودن و اهتمام بر توســعه این ارتباط تاکید کرد 
و گفت: ما مهمترین ابــزار ارتباطي با مردم در 
ســازمان دولت را در اختیار داریم و الزم است 

روش هاي خود را بهینه کرده و در شکل گیري 
جامعه پرامید و تاب آور، سهم و نقش عمده اي 

داشته باشیم.
علیرضا علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، فعالیت 
ها و تالش هاي  شــبانه روزي پرســنل حوزه 
روابط عمومي را حائز اهمیت دانست و ضمن 
تبریک به مناســبت کســب رتبــه برتر روابط 
عمومي از رویا قزلباش مدیر دفتر روابط عمومي 
این شرکت و تمامي پرسنل فعال در این حوزه 

تقدیر و تشکر کرد

فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان:

۲۲۰ هزار بسته معیشتی در زنجان توزیع شد
کسب رتبه برتر توسط روابط عمومی 
شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان
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عطش هب سوِی تو آورده ام زهار کوری
زهار چشمه ی من! هدهی ی مرا بپذری

مرا نبرده رپیدی، شکسته باد آن دست
هک سنگ زد هب گرزِی رپندگان اسیر

غِم تو اتخت هب هت مانده ی جوانِی من
مرا شکسته گرفت این حریِف خیبر گیر

هنوز با منی آن لحظه ای هک می گفتی:
تو بسته ی من و ما رهدو بسته ی تقدری!

ر خوابِی دِل من! اال معّبِر بیدا
منم پس از تو و این خواب اهِی بی تعبیر

هب شهربند طلسم همیشه، خوابم کن
اال هک آدمی آاثری و رپی تأثیر
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رگدشگری

۵۰ سال مبارزه جهانی با قاچاق اشیای تاریخی
 ۱۴ نوامبر سالروز تصویب معاهده یونسکو 
در مورد تالش برای محافظت از میراث فرهنگی 
بشــر است که بر تشــدید مقابله با قاچاق اشیای 

تاریخی و هنری تاکید می کند.
معاهده مقابله با قاچاق اشــیای تاریخی و هنری 
یونســکو که در ۱۴ نوامبر سال ۱۹۷۰ به تصویب 
رســید، در اصل یک ابــزار قانونی قدرتمند برای 
مبارزه بر علیه غــارت و قاچاق غیرقانونی چنین 
اشیایی به شــمار می رود. این معاهده با ترسیم و 
تدوین اصوِل مسوولیت پذیری مشترک و برابرِی 
فرهنگی، راه را برای برآورده شــدن حق مردم در 
لذت بردن از میــراث فرهنگی باز می کند. مفهوم 
تنوع فرهنگی که به وســیله »معاهده محافظت و 
ارتقای تنوع فرهنگی«، مصوبه سال ۲۰۰۵ ارائه شد، 
پشتوانه مستحکمی برای معاهده سال ۱۹۷۰به شمار 
می رود. تا به امروز مقادیر زیادی از اشــیای هنری 
و تاریخی که به طریقی به ســرقت رفته یا قاچاق 
شده بودند، با استناد به همین معاهده و ابزار قانونی 
به کشور خود بازگردانده شدند. برای مثال، همین 
معاهده بود که کمک کرد الواح هخامنشــی تخت 
جمشید در سال گذشــته از موسسه شرق شناسی 

دانشگاه شیکاگو به کشورمان بازگردانده شوند.
در بهار سال ۲۰۲۰، بحران سالمِت ناشی از پاندمی 
کوید-۱۹ کل دنیا را زمین گیر کرد، اما در این میان 
قاچاق اموال فرهنگی متوقف نشده است. برعکس، 
قاچاقچیان اموال فرهنگی از این وضعیت که امنیت 
مکان های تاریخی و باستان شناســی پایین تر آمده 
اســت سوءاستفاده برده و دســت به حفاری های 
غیرمجاز و دزدی می زنند. اعداد و ارقام این گفته 
را ثابت می کنند و می توان گفت در ایران هم میزان 
دستگیری های حفاران غیرمجاز نسبت به سال های 
گذشته افزایش چشمگیری داشته که خود نشان از 
افزایــش قاچاق و جرم های صورت گرفته در این 

زمینه اســت. به عالوه، امروزه مــا در یک دوران 
نورنسانسی در زمینه اشــیای هنری و باستانی به 
سر می بریم، چراکه جذبه موزاییک ها، گلدان های 

خاکســپاری، مجســمه های بزرگ و کوچک، یا 
دست نوشــته های باستانی امروزه بیش از هر زماِن 
دیگری اســت و فشارِ این تقاضا باعث شده بازار 

سیاهِ آثار هنری و عتیقه که حاال عمدتا به صورت 
آنالین فعالیت می کند، رونق بگیرد.

ســازمان های جنایی و تروریســتی نیز برای بهره 

بردن از این بازار دست از پا نمی شناسند و از این 
تجارت غیرقانونی بــرای تامین مالی فعالیت های 
خود یا پولشویی درآمدهایشان بهره می گیرند. برای 

مثال، از سال ۲۰۱۴، داعش به صورت سازمان یافته 
به غارت اماکن باستانی و موزه های بخش هایی از 
ســوریه و عراق و مناطق تحت کنترلش پرداخته 
بود. جریان غیرقانونی کاالهای فرهنگی حاال بعد 
از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، سومین مسیر قاچاق 
بزرگ دنیا تلقی می شــود. این امر که از اصل یک 
مسئله فرهنگی به شمار می رود، با توجه به اینکه 
بیشــتر در مناطق دچار  درگیری رواج پیدا کرده، 
به تهدیدی برای آرامش و امنیت بین المللی تبدیل 

شده است.
معاهده یونسکو ۱۹۷۰ در باب ابزارهای ممنوعیت 
و جلوگیــری از واردات، صــادرات و انتقــال 
غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی، که امســال ۵۰ 
ســاله شده اســت، حاال بیش از پیش در این نبرد 
نابرابر بر علیه قاچاقچیان سازمان یافته اهمیت پیدا 
می کنــد. در طول نیم  قرن از تصویب این معاهده، 
دســتاوردهای زیادی در راســتای تدوین قوانین 
پیشگیرانه، آموزش دادن افراد متخصص، تقویت 
همکاری های بین المللی، و تشــویق به اســترداد 
اشیای دزدی یا قاچاق شــده به دست آمده است. 
افزایش آگاهی نسبت به صدمات فرهنگی، اخالقی 
و مادِی ناشــی از این قاچاق ها، که امروز از سوی 
ســازمان ملل متحد به عنوان یک جنایت جنگی 
تلقی می شود، اثباتی برای این امر است. تصمیمی 
که از سوی دولت های عضو یونسکو برای جشن 
گرفتــن روز بین المللی مبارزه علیــه قاچاق امواد 
فرهنگی در ۱۴ نوامبر هر سال گرفته شده است هم 

مهر تاییدی بر اهمیت این موضوع می زند.
هرچند، دشــواری های ممانعت از قاچاق آنالین، 
جریمه های غیربازدارنده و آسیب پذیری حوزه های 
متاثر از این جرائم، ارائه سطح جدیدی از تحرک 
بین المللی بر علیه قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی 

را ضروری کرده است.

 معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان زنجان گفت: 
وجود جاذبه های طبیعی و معدنی مانند کوه های 
رنگی، معدن سرب و روی و حیات وحش انگوران 
فرصتی ویژه برای ایجاد سایت های ژئو پارک در 

منطقه ماهنشان فراهم کرده است.
به گزارش زنگان امروز، علی اکبر شــرفی دیروز 
در جمــع خبرنگاران در بــاره ایجاد ژئوپارک در 

این مناطق، افزود: الزم اســت در مرحله نخست 
محــدوده ژئوپارک به صورت دقیق تعیین شــود 
تا از جای جــای ظرفیت های طبیعی برای جذب 
گردشگری، توانمندسازی منطقه، رشد اقتصادی و 
حفاظت از میراث طبیعی استفاده گردد که در این 
منطقه برنامه ریزی های الزم برای وقوع این امر به 

خوبی در حال انجام است.  
گفتنی است ژئوپارک )Geopark( به محدوده 

ای از اراضی طبیعی گفته می شــود که در آن یک 
یا چند میراث زمین شناســی برجسته و با اهمیت 
وجود دارد، میراث زمین شناســی بخشی از تنوع 
زمین شناسی است که چشم اندازها و پدیده های 
آن از لحاظ آموزشی، پژوهشی و زیبایی شناختی 

کم نظیر و شگفت آور هستند.
همچنین طبــق تعریــف یونســکو،  ژئوپارک 
گستره ای اســت با مرزهای کاماًل آشکار و پهنه 

کافی دربرگیرنده چند پدیده زمین شناسی  برجسته 
است که در آن گستره جاذبه های طبیعی، تاریخی 

و فرهنگی ارزشمند نیز یافت شود.
معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان زنجان گفت: 
راه اندازی  ژئوپارک در منطقه ماهنشــان فرصت 

مغتنمی برای سرمایه گذاران است.
به گزارش ایرنا خرداد امســال،  مجوز نخســتین 

مجتمع گردشگری معدنی کشــور نیز در استان 
زنجان برای معدن انگوران صادر شد.

معدن انگوران جزو معدود معادن فعال کشور است 
که صنعت گردشگری را در برنامه های خود قرار 

داده است.
شهرستان ماهنشــان در غرب استان زنجان واقع 
است و آثار ارزشمند تاریخی و طبیعی متعددی را 

در خود جای داده است.

  ماه نشان، گزینه نخست راه اندازی ژئوپارک در زنجان 

 )UNWTO( سازمان جهانی گردشگری ملل متحد
از ســال ۱۹۸۰ ، هر ساله شعاری را هم زمان با روز 
۲۷ سپتامبر به مناسبت روز جهانی گردشگری مطرح 
می کند و امسال، چهلمین شعار این سازمان با عنوان 
»گردشــگری و توسعه روســتایی« اعالم شد. این 
شعار به اهمیت این صنعت در تنوع بخشی و بهبود 
کیفیت زندگی در روستاها با تاکید بر بهره گیری از 

مؤلفه های توسعه پایدار اشاره دارد.
بر پایــه تعریف ســازمان جهانی گردشــگری، 
گردشــگری روستایی شــامل انواع گردشگری با 
برخورداری از تســهیالت و خدمــات رفاهی در 
نواحی روستایی است، که امکان بهره مندی از منابع 
طبیعی و جاذبه های طبیعت را همراه با شرکت در 
زندگی روســتایی و کار در مزرعه و کشاورزی را 

فراهم می آورد.
گردشــگری کشــاورزی )agritourism( از دو 
واژه کشــاورزی )agriculture( و گردشــگری 
)tourism( تشکیل شده است و بر پایه این تعریف 
شاخه ای از گردشــگری روستایی است که در آن 
کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آن ها، خدماتی 
را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی و اقناع 
نیازهای بازدیدکنندگان در محیط های کشــاورزی 
ارائه می کنند. این نوع از گردشگری، مدت هاست 
در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به عنوان 
مقاصدی پرطرفدار مورد اقبال عموم قرار گرفته و 
به عنوان یک کسب وکار ارزشمند شناخته شده است 
و بسیاری از مردم از هر فرصتی استفاده می کنند تا از 

زندگی در شهر و ازدحام و شلوغی های آن رهاشده 
و به گذران اوقات خود در ســفرها به روستاها و 
مزارع کشاورزی هم جوار با آن ها بپردازند. تورهایی 
که مرتبط با فعالیت های کشاورزی در مزرعه، چیدن 
میوه ها، استفاده از نوشیدنی های مختلف، نگهداری 
از گاوها، دوشــیدن شــیر حیوانات یــا تولیدات 
حیوانی، کار کردن با حیوانات، شکار و ماهیگیری 
ســوارکاری، قایق ســواری و... ســروکار دارند و 
گردشــگری کشــاورزی به عنوان یک منبع درآمد 
و اشتغال مکمل در قبال ایجاد تجربه فعالیت های 
کشاورزی برای گردشــگران، درآمدهایی را برای 
کشاورزان به همراه دارد به عبارت دیگر گردشگران 
در ازای برخورداری از خدمات گردشگری مربوطه 
و با خرید محصوالت آن ها و پرداخت هزینه هایی 
بابت تأمین خدمات اقامت، پذیرایی و تفریحی به 

معیشت کشاورزان کمک می کنند.
در ایران نیز وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی به تازگی در راستای اجرای ماده 
)۱( آیین نامه »ایجــاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی 
و نرخ گذاری تأسیســات گردشگری و نظارت بر 
فعالیت های آن ها مصوب ۱۳۹۴« و نظر به اهمیت 
و ضرورت ســامان دهی گردشــگری کشاورزی 
کشــور، »دســتورالعمل صدور مجــوز فعالیت 
گردشــگری کشــاورزی« را برای اجرا به ادارات 
کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 

استان های کشور ابالغ کرده است.
مرکــز گردشــگری کشــاورزی واحــد تولیدی 

کشاورزی اســت که طیف وســیعی از بخش ها 
اعــم از مزرعه، باغات، گلخانه، ماکیان، دام پروری، 
شــیالت، عرصه های تولید در فضای باز و بســته 
رویشگاه های طبیعی را شــامل می شود و هر فرد 
حقیقی و یا حقوقی می تواند برای ایجاد کسب وکار 
گردشگری کشاورزی به صورت فعالیتی )تجربه گرا 
و حتی االمــکان بدون نیاز به ســازه ثابت( پس از 
دریافت مجوزهای الزم از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی و با رعایت قوانین و 
مقررات مربوطه و استعالمات الزم از دستگاه های 

اجرایی مرتبط فعالیت نماید.
مزین شــدن ســال ۲۰۲۰ به عنوان »گردشگری و 
توسعه روســتایی«، انتخاب هوشــمندانه سازمان 
جهانی گردشــگری در سالی اســت که ویروس 
کرونا به طور بی ســابقه ای صنعت گردشگری را با 
رکود مواجه ساخته و خسارت های جبران ناپذیری 
را به این صنعت وارد نموده است. به نظر می رسد 
با توجه به نوع تورهــای خانوادگی که به صورت 
تورهای غیر انبوه و تخصصی برگزار می شــود و 
معمــوالً به دور از ازدحام جمعیت و در فضای باز 
طبیعت و مزارع کشاورزی صورت می پذیرد در این 
روزها می تواند خانواده هایی را که بیش از هشت ماه 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا در منازل خود 
محبوس شده اند و البته دغدغه سالمت و پرهیز از 
ابتال به ویروس کرونا رادارند متقاعد کند که با این 

تورها همراهی کنند.
اگرچه کشــور ما ایران با برخورداری از آب وهوای 

چهارفصل و متنوع پتانسیل های بی نظیری در جذب 
گردشــگران کشــاورزی دارد و هر استان کشور 
می تواند شرایط مناســبی را در این باره برای ارائه 
خدمات گردشگری فراهم کند ولی نبود مجوزهای 
مرکز گردشگری کشاورزی جهت سرمایه گذاری 
و فعالیــت بخش خصوصی ازیک طــرف و عدم 
پیش بینی زیرساخت های الزم توسط دولت از سوی 
دیگر و هم چنین نبود نیروی آموزش دیده جهت ارائه 
خدمات استاندارد موانع مهم عدم توسعه کشاورزی 

در کشور به شمار می رود.
آنچه که هم اکنون مشاهده می شود اقبال، همسویی 
و عزم جدی دولت و بخش خصوصی در راستای 
تحقق نوع جدیدی از گردشگری در کشور است 
که با توجه به شــیوع ویروس کرونا هم اکنون، در 
مقایسه با دیگر انواع گردشگری ها، هم دارای مزیت 
نســبی است و هم فرصت خوبی است تا هم زمان 
با شیوع ویروس کرونا که فعالیت های گردشگری 
را مختل نموده اســت، امکانات و زیرساخت های 
الزم جهت ارائه خدمات به گردشگران در پساکرونا 

فراهم گردد.
استان خراسان رضوی با وسعت ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ 
کیلومترمربع معادل ۷ درصد مســاحت کل کشور 
شامل ۲۸ شهرستان، ۷۰ بخش و ۲۵۴۰ روستاست. 
این استان همچنین با ۸.۱ درصد جمعیت کشور ۶ 
میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعیت را در قالب 
۲ میلیــون و ۴۵۰ هزار و ۹۱۶ خانوار دارد در خود 
جای داده است که یک میلیون و ۷۳۳ هزار نفر از این 

جمعیت در روستاهای استان سکونت دارند.
برابر اعالم رســمی اداره کل جهاد کشاورزی استان 
خراسان رضوی ســطح زیر کشت اراضی زراعی 
و باغی استان خراســان رضوی حدود یک میلیون 
هکتار اســت که از این مقدار بیــش از ۶۲۷ هزار 
هکتار زراعی و حدود ۳۶۲ هزار هکتار باغی است.
همچنین تولید محصوالت زراعی و باغی اســتان 
نیز بیــش از ۵ میلیون و ۹۰۲ هزار تن اســت که 
از این مقــدار بیش از ۴ میلیــون و ۸۲۸ هزار تن 
محصوالت زراعی و حدود یک میلیون و ۷۳ هزار 

تن محصوالت باغی است.
خراسان رضوی دارای یک میلیون هکتار سطح زیر 
کشت انواع محصوالت زراعی و باغی آبی و دیم با 
هشت میلیون تن انواع محصوالت است. این استان 
مقام نخســت کشور در تولید زعفران و زیره، رتبه 
دوم در تولید پســته، رتبه سوم در تولید انار ، مقام 
چهارم کشــور در تولید انگور و رتبه دوم کشــور 

درکشت گلخانه ای را در اختیار دارد.
کسب رتبه نخســت کشور در تولید گوشت قرمز 
)با تولید حدود ۸۳ هــزار تن(، رتبه دوم در تولید 
تخم مرغ )با تولید ۱۴۵ هزار و ۷۰۰ تن(، مقام سوم 
در تولید شــیر )با تولید بیش از یک میلیون و ۱۴۰ 
هزار تن شیر( و مقام چهارم در تولید گوشت مرغ 
)با تولید ۱۸۳ هزار تن ( نیز نشــان از جایگاه این 

استان در حوزه دام و طیور دارد.
بعالوه داشتن رتبه دوم کشور در تولید پیله تر )بعد 
از اســتان گیالن با تولید ۳۳۵ تن( و رتبه نخست 

کشــور با دارا بودن بیش از ۱۴ میلیون واحد دامی 
از دیگر جایگاه های برتر استان در کشور به شمار 

می رود.
همچنین استان خراسان رضوی با تشکیل و پوشش 
۶۹۲ شرکت تعاونی روستایی با بیش از ۱۲۸ هزار 
عضو زیرپوشــش از این حیث رتبه نخست را در 

کشور داراست.
آمار و اطالعات رسمی فوق نشان می دهد که استان 
خراســان رضوی به عنوان یکی از استان های موفق 
و برتر در حوزه کشــاورزی دارای توانمندی ها و 
ظرفیت های فراوانی است که از آن ها کمتر در زمینه 

توسعه گردشگری کشاورزی استفاده شده است.
در چند ماه گذشته با ابالغ دستورالعمل گردشگری 
کشــاورزی از ســوی وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دســتی تعداد معدودی تقاضا 
برای اخذ مجوز مرکز گردشــگری کشاورزی به 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی واصل شده و جلسات هماهنگی 
با اداره کل جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی 
و ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان و دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار گردیده 
و امیدوار هستیم با هماهنگی و همراهی بخش های 
مختلف دولت، با صــدور پروانه بهره برداری برای 
تعدادی از پروژه های فوق تا پایان سال کنونی بتوانیم 
زمینه تبدیل اجرایی شدن پتانسیل های بالقوه فوق در 

حوزه گردشگری کشاورزی فراهم شود.

  مقاله گردشگری

گردشگری کشاورزی، مزیت نسبی در دوران کرونا 
و ظرفیت سازی و تنوع بخشی در پساکرونا  

 یوسف بیدخوری
کارشناس گردشگری
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یکشنبه 2 آذر ماه  1399 / نمره 654 / سال سوم

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: 
از اول آذرماه 99 خدمات حضوری شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان متوقف و تمام خدمات 

به صورت غیرحضوری ارائه خواهد شد.
علیرضا علیــزاده گفت: خدمات غیرحضوری به 
مشترکین از طریق سامانه خدمات تلفنی 1521، 
  www.zedc.ir الکترونیکی ســامانه خدمات 
www.bargh-و اپلیکیشــن موبایلی برق من

omid.ir ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه از سال گذشته طرح قبوض سبز 
در استان اجرایی شد، گفت: در این طرح قبوض 
کاغذی حذف و مشــترکین از طریق سامانه های 
موبایلی نسبت به واریز هزینه برق مصرفی خود 
اقدام می کنند.این مقام مســوول در ادامه تعداد 
مشترکین خانگی شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان را 343 هزار مشترک خواند و گفت: از این 
تعداد 110 هزار مشــترک معادل 32 درصد جزو 
کم مصرف هستند.علیزاده خاطرنشان  مشترکین 
کرد: 60 درصد مشــترکین شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان را مشترکین خوش مصرف و 
8 درصد را مشترکین پرمصرف تشکیل می دهند.
به گفته مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان زنجان سرانه مصرف برق توسط مشترکین 
پرمصرف 10 برابر مشــترکین کم مصرف و 2.5 
برابر مشــترکین خوش مصرف اســت به همین 
منظور از شهریور امسال طرح اصالح مصرف و 
حمایت از مشترکین کم مصرف خانگی در کشور 
کلید خــورد.وی ادامه داد: هدف از این طرح که 
تمرکز آن بر تغییر فرهنگی رفتار مصرف مشترکان 
اســت کاهش حداقــل 10 درصــد از مصرف 
مشترکان بخش خانگی مورد نظر است که صرفه 
جویی حاصل از محل ایــن کاهش مصرف، در 
بخش هــای مولد صنعت، کشــاورزی، تولید و 

دیگر مصارف ضروری به کار گرفته شود.
وزارت نیرو و شــرکت توانیر پیشگام در ارایه 

خدمات دولتی الکترونیک
علیرضا علیزاده به برق ســبز اشاره کرد و افزود: 
وزارت نیرو و شــرکت توانیــر در ارایه خدمات 
دولتی الکترونیک پیشــگام هســتند و در همین 
جهت قبوض برق به صورت سبز و بدون کاغذ 
صادر می شود.وی تاکید کرد: از ماه های گذشته 
برای ایجاد بســترهای مختلف جهت ارایه 100 

درصدی خدمات به صورت غیرحضوری برنامه 
ریزی و  اقدام شده است.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان گفت: با توجه به فراهم 
شدن زیرساخت ها با اقدامات شبانه روزی برای 
قطع زنجیره شیوع کرونا همه خدمات به صورت 
غیرحضوری ارائه می شــود.علیزاده با بیان اینکه 
40 خدمت را به مشــترکان خود ارائه می دهیم، 
اظهارداشت: با توجه به افزایش قابل توجه شیوع 
کرونا و به منظور حفظ سالمت مشترکان شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان از اول آذر ماه 
امسال با بهترین کیفیت به صورت غیرحضوری 
ارایه می شود.وی تاکید کرد: مشترکان می توانند 
همــه خدمات مورد نیاز خود را از این شــرکت 
بدون مراجعه حضوری در همه ســاعات شبانه 

روز از طریق ســامانه موبایلــی برق من، فارغ از 
زمان و مکان این خدمات در هر نقطه ای دریافت 

کنند. 
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان زنجان گفت: دومین روش اســتفاده از 
 خدمــات غیر حضــوری از طریق وب ســایت 
www.zedc.ir است.علیزاده تاکید کرد: بر ای 
مشترکان فاقد گوشــی های هوشمند و اینترنت 
همه 40 خدمت از طریق شــماره 1521 ارایه می 
شود. وی ادامه داد: سامانه موبایلی برق من راحت 
ترین مسیر برای دریافت همه خدمات از شرکت 

توزیع نیروی برق استان زنجان است.
خدمات سامانه ۱۲۱ نیز همچنان فعال است

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

زنجان گفت: با وجود این خدمات ســامانه 121 
نیــز همچنان فعال اســت. علیــزاده تاکید کرد: 
با اقدامات انجام شــده هیچ  لزومــی بر مراجعه 
حضوری مشــترکان شــرکت توزیع نیروی برق 
به واحدهای اداری نیســت.وی یــادآوری کرد: 
خدمات غیرحضــوری در کمترین زمان ممکن 
ارائه می شــود. علیزاده ادامه داد: روزانه به طور 
متوســط 600 تماس در سامانه 1521 پاسخ داده 
شــده و ماهانه حدود 15 درصد بــه این تعداد 

تماس اضافه می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجان گفت: این شــرکت هشت اپراتور در این 
ســامانه دارد که در 2 شیفت امکان ارایه خدمات 
غیرحضوری فراهم شــده است. علیزاده به طرح 

برق امید اشاره کرد و افزود: مشترکان پرمصرف 
تالش کنند تا خود را به پله خوش مصرف و کم 
مصرف های برق استان برسانند.وی اضافه کرد: 
تاکنون ســامانه »برق من« کامل تر شناخته شده و 

در کل کشور برای همه مشترکان ارائه می شود.
ارایــه خدمات غیــر حضوری زودتــر از زمان 
برنامه ریزی محقق شد معاون فروش و خدمات 
مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
گفت: خدمات غیرحضوری این شــرکت برای 
تحقق تا ســال 1404 پیش بینی شده بود که این 

مهم زودتر از موعد مقرر انجام شد.
عبداله نثار تاکید کرد: با ارائه همه خدمات شرکت 
برق به صورت غیرحضوری کاهش قابل توجهی 
در هزینه های مشــترکان خواهیم داشــت. وی 

تاکید کرد: بر پایه آمار احصا شده از هشت هزار 
خدمات ارایه شــده برای مشترکان فقط 6 درصد 

حضوری بوده است.
شرکت توزیع برق استان زنجان همراه همیشگی 

شما
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
بر اهمیت سامانه موبایلی برق من تاکید کرد.وی 
تاکید کــرد: نرم افزار »برق من« با برخورداری از 
زیرســاخت های قوی در ســطح  کشور، مورد 
استفاده تمامی شــرکت های توزیع برق و ارائه 
دهنده همه خدمات این صنعت به مشترکین است.
علیزاده با تاکید بر اهمیت سامانه موبایلی برق من 
در راستای ارائه خدمات به مشترکین برق افزود: 
مردم استان زنجان می توانند با دریافت و ثبت نام 
در سامانه موبایلی برق من، تمامی خدمات مورد 
نیاز را بدون مراجعه به شــرکت توزیع برق و یا 
دفاتر خدمات مشــترکین و تنها از طریق گوشی 
تلفن همراه خود در هر زمانی و از هر نقطه ای از 
کشور، دریافت نمایند. علیرضا علیزاده با اشاره به 
شرایط کنونی و درگیری جامعه با بیماری کرونا 
بیان کرد: بسترهای ارائه خدمات دولت الکترونیک 
از مدت ها پیش فراهم شده بود، ولی با قرارگیری 
در این موقعیت به منظور حفظ ســالمت جامعه، 
آماده ســازی آن تسریع یافت و هم اکنون با ارائه 
تمامی خدمات صنعت برق، آماده  پاســخگویی 
به مشترکین است.وی در باره خدمات ارائه شده 
در ســامانه برق من افزود: این ســامانه در چهار 
بخش ، صورتحســاب قبض، خدمات مشترکین 
، برق امید و خاموشــی طراحی شــده اســت و 
مشــترکین می توانند با مراجعه به این بخش ها 
از خدمات ارائه شــده نظیر نمایش اطالعات و 
وضعیت آخرین قبض،امکان پرداخت آنی قبض، 
ثبت قرائت توسط مشترک )خوداظهاری(، امکان 
ثبت درخواست انشعاب جدید و امکان پیگیری 
و پرداخت هزینه انشعاب، ثبت خاموشی ها، ثبت 
خســارت وارده به مردم ، استعالم برق امید و ده 

ها خدمت دیگر بهره گیرند.
گفتنی اســت مشترکین برق اســتان زنجان، می 
توانند با مراجعه به کافه بازار، ســایت برق امید 
به نشانی bargh-omid.ir نسبت به دریافت 
ســامانه برق من اقــدام کننــد و از خدمات آن 

بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان:

خدمات شرکت توزیع برق استان زنجان غیرحضوری می شود

 شــهردار ابهر با تبریک فرا رسیدن هفته 
بســیج اظهار کرد: بســیج در 40 ســال پس از 
انقالب نقش موثری در موفقیت و موقعیت های 
حساس نظام جمهوری اسالمی ایران داشته است 
و همواره در عرصه های حساس و شرایط سخت 

همراه مردم بوده است.
به گزارش زنگان امروز، محمدرضا ذوالقدریها  
با اشــاره به شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: در 
ماجرای شــیوع ویروس کرونا بسیج با ورود به 
موضوع و انجام کمک های مختلف از ضدعفونی 
تا توزیع بسته های کمک معیشتی مشکالت این 

بیماری را در جامعه کاهش داد.
شــهردار ابهر در ادامه با اشــاره به اجرای طرح 
محدودیت هــای کرونایی از یکــم آذرماه در 
شهرهای بزرگ کشور از جمله ابهر عنوان کرد: 
شــهرداری به عنوان یک نهاد و دستگاه موثر و 
پرمخاطــب خدمات ویژه به شــهروندان ارائه 
می دهد که همین موضوع باعث شده از اهمیت 

خاصی برخوردار باشد. 
ذوالقدریها با اشــاره به اینکه شهرداری ها کمتر 
شامل محدودیت ها شــده و تعطیل بردار نبوده 
اســت، گفت: فعالیت های این نهــاد زنجیروار 
به هم مربوط بــوده و نیازمند آن اســت که با 
برنامه ریزی درست مانع برجای ماندن کار مردم 
در این نهاد شــویم. وی با اشاره به اینکه ایجاد 
محدودیت در شــهرداری باعث خواهد شد که 
تراکم کار افزایش یابد و پروتکل های بهداشدی 
رعایت نشود، گفت: باید به نحوی فعالیت کرد 
که کار مــردم را انجام دهیم و انجام فرآیندهای 
اضافی کاهش یابد و تا جایی که ممکن اســت 
فعالیت ها به صورت آنالین و تلفنی برای مردم 

انجام شود.
شهردار ابهر همچنین از آغاز فصل بارندگی در 
شهر خبر داد و گفت: باید نیروها مدیریت شده و 
برنامه ریزی الزم برای فعالیت آنها در نظر گرفته 
شــود،  شــهرداری باید از تمام توان خود برای 

مدیریت شرایط استفاده کند تا با مشکل مواجه 
نشود. وی افزود: رفع مشکل پراکندگی زباله ها و 
پاکسازی جوی آب ها باید مورد توجه قرار گیرد 
چرا که خود زباله ها می تواند محلی برای توسعه 

ویروس کرونا باشد.
ذوالقدریها  همچنین بر تعطیل شــدن آرامستان 
شهر تاکید کرد و گفت: برگزاری هرگونه آیین در 
آرامستانها ممنوع بوده وازشهروندان تقاضا داریم 
با مدیریت آرامستانها همکاری نموده ازهرگونه 

تجمع وازدحام خودداری نمایند 
شــهردار ابهر با اشاره به اینکه از این یکم آذرماه 
بعد از ســاعت 9 شــب آمد و شد خودروهای 

شخصی در شــهرها ممنوع خواهد بود گفت:  
باید تمهیداتی اندیشیده شــود تا مردمی که به 
ضرورت در شــهر آمد و شــد دارند بتوانند از 

خدمات تاکسیرانی استفاده کند. 
محمدرضا ذوالقدریها در پایان با عرض تسلیت 
درگذشت  مهندس مصطفی معروفخانی شهردار 
ناحیه یک شریف آباد که یکی از جوان ترین و 
پرتالش ترین نیروها در شهرداری ابهر بود گفت: 
باید بدانیم که کرونا شــوخی بردار نیست و باید 
مراقب عزیزان خود باشــیم و با رعایت مسائل 
بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از 

ماسک حافظ جان خود و خانواده خود باشیم.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: برخی شرکت های توزیع، 
روغن مصرفی خانوار را به شــرط خرید دیگر 

کاالها، می فروختند.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
بررســی میدانی بازرســان در روزهای گذشته 
نشــان داد که تعدادی از شــرکت های پخش و 
صنوف توزیعی، فروش روغن مصرفی خانوار را 
منــوط به خرید دیگر اقالم مصرفی از قبیل رب 
 گوجه فرنگی، تن ماهی و ... کرده بودند که بر پایه 
ماده 64 قانون نظام صنفی تخلف بوده و معادل 

تخلف فروش اجباری است.

وی افزود: هم اکنــون روغن مصرف خانوار به 
وفور در بازار وجــود دارد و عرضه آن در همه 
تعاونی  شــرکت های  زنجیره ای،  فروشگاه های 
استان  مصرف، فروشــگاه های توزیعی سراسر 
آغاز شده و انتظار می رود کمبودی در این رابطه 
گزارش نشــود حتی می توان گفت بازار به حد 

اشباع رسیده است.
این مسوول ادامه داد: بازرسان سازمان صمت و 
اتاق اصناف در چندین مورد با شرکت های پخش 
متخلف در اســتان برخورد کرده و در صورت 
مشاهده و دریافت گزارش، با متخلفان برخورد 
قانونی می کنند و در ادامه مراتب قانونی به سازمان 

تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان از شهروندان درخواست کرد در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف صنفــی، مراتب را به 
سامانه 124 گزارش دهند تا شکایات آنان بررسی 

و پیگیری شود.
فغفوری خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی 
بــازار و محدودیت هایی که اداره بازرســی این 
سازمان دارد، انتظار می رود شهروندان عالوه  بر 
شناخت و صیانت از حقوق خود، موارد تخلف 
را به این سازمان اعالم کنند تا از تخلفات پیش از 

آنکه گسترده تر شده، پیشگیری شود.

 آماده باش شهرداری ابهر 
در روزهای سخت کرونایی

رخ نمایی پدیده فروش اجباری در زنجان؛

روغن به شرط پر کردن سبد خرید خانوارهای زنجانی

اداره اواقف وامور خیرهی شهرستان زنجان
در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخه 99/9/2 با مراجعه 
حضوری به این اداره واقع در خیابان امام )ره( جنب امامزاده ســید ابراهیم )ع(  و اطالع کامل از شرایط مزایده ودریافت فرم 
تقاضا وبازدید محل تا آخر وقت اداری روز شنبه 99/9/15 نسبت به ارسال تقاضا ومدارک الزم از طریق پست سفارشی اقدام 
یا حضوری به دبیرخانه این اداره ارایه ورسید دریافت نمایند. در ضمن زمان بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه 99/9/16 ساعت 

11 صبح در اتاق جلسات این اداره خواهد بود.

1 - یکباب مغازه واقع در الهیه فاز 2 عمار جنوبی جنب مسجد صاحب الزمان )عج( به مساحت تقریبی 54 متر مربع به مبلغ پایه 
ماهیانه 000 / 000 / 6 ریال  )به مدت یکسال شمسی به صورت اجاره ماهیانه(

2- یکباب مغازه واقع درخیابان توحید خیابان هتل پارک ضلع شرقی مسجد مغازه شماره 7 به مساحت تقریبی 21 مترمربع به 
مبلغ پایه ماهیانه 000 / 000 / 16 ریال )به مدت یکسال شمسی به صورت اجاره ماهیانه(

3- یکباب مغازه واقع در اسالم آباد 24 متری مصطفی خمینی جنب مسجد علی اکبر )ع( به مساحت تقریبی 12 متر مربع به مبلغ 
پایه ماهیانه 000 / 000 / 5 ریال  )به مدت یکسال شمسی به صورت اجاره ماهیانه(

4- یکباب مغازه واقع در خیابان توحید ضلع جنوبی امامزاده سید ابراهیم مغازه شماره 13 به مساحت تقریبی 15 مترمربع به مبلغ 
پایه ماهیانه 000 / 000 / 8 ریال )به مدت یکسال شمسی به صورت اجاره ماهیانه(

اداره اواقف وامور خیرهی شهرستان زنجان

آگهی مزایده

 من ماسک می زنم
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سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد
افزایش ابتال به کرونا در 

جمع های خانوادگی 
و فضاهای بسته

 ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره 
به آغاز اجــرای محدودیت های کرونایی در 
کشــور، یکی از راه های اصلی انتقال کرونا را 
مهمانی های خانوادگی معرفی کرد و از مردم 

خواست در این مهمانی ها شرکت نکنند.
به گزارش ایسنا، دکتر ســیما سادات الری، 
گفت: محدودیت های کرونایی در سراســر 
کشور اجرا می شود. در شرایطی که کرونا هیچ 
داروی اختصاصی و واکسن تایید شده ای در 
جهان ندارد، راهی به جز رعایت پروتکل های 
بهداشتی و پرهیز از حضور در تجمعات برای 
کاهش احتمال ابتال به ویروس کرونا وجود 

ندارد.
وی افزود: بخشــی از دالیل ابتال به ویروس 
به دلیل حضــور در جمع هــای خانوادگی 
اســت. حضور در جمع هــای خانوادگی و 
در فضای بســته احتمال ابتال به کووید19 را 
افزایش می دهد، از همه مردم عزیز کشورمان 
می خواهیم با توجه به ســرد شــدن هوا از 
حضور در هر آیینی که در فضای بسته برگزار 

می شود، خودداری کنند.
الری تاکیــد کــرد: امیدواریــم بــا اعمال 
محدودیت هــای کرونایی و نظارت جدی بر 
اجرای آنها و همکاری مردم بتوانیم بار بیماران 

بستری در بیمارستان ها را کاهش دهیم.

سازمان جهانی بهداشت:
هیچ مدرکی درمورد کارایی 

رمدسیویر برای درمان کرونا 
وجود ندارد

 ســازمان جهانی بهداشت نسبت به 
استفاده از داروی ضد ویروسی »رمدسیویر« 
برای درمان بیماران مبتال به کووید19 هشدار 
داد و تاکید کرد: هنــوز هیچ مدرکی دال بر 

کارایی این دارو وجود ندارد.
خبرگزاری شینهوا به نقل از سازمان جهانی 
بهداشــت اعالم کرد: داروی ضد ویروسی 
رمدســیویر نباید برای درمان بیماران مبتال 
به کووید19، استفاده شــود زیرا هنوز هیچ 
مدرکی دال بر کارایی این دارو وجود ندارد.

پنل گروه توســعه دســتورالعمل ســازمان 
جهانی بهداشــت شــواهدی دال بر این که 
داروی رمدســیویر موجب بهبــود عواقب 
بیماری کرونا مانند کاهش مرگ و میر، نیاز 
به استفاده از دستگاه کمکی اکسیژن، کاهش 
زمان بهبودی بالینی و غیره می شــود، پیدا 

نکرده است.
بر پایه این گزارش هرگونه تاثیر مفید داروی 
رمدسیویر در صورت وجود، به احتمال زیاد 
ناچیز اســت و احتمال وارد شــدن آسیب 

جدی همچنان وجود دارد.  
این سفارش ســازمان جهانی بهداشت  که 
 British Medical در مجلــه پزشــکی
Journal منتشر شده است  بر پایه بررسی 
شواهدی اعالم شده است که داده های چهار 
آزمایش  بین المللی را بر روی بیش از هفت 
هزار بیمار بستری در بیمارستان بررسی کرده 
اســت. این پنل پس از بررسی این مدارک 
نتیجه گرفت که داروی رمدسیویر هیچ تاثیر 
معنــاداری بر میزان مــرگ و میر و یا دیگر 

عواقب مهم برای بیماران کرونایی ندارد.
آنهــا افزودند: این پنل به ویــژه با توجه به 
هزینه ها و پیامدهای منابع مرتبط با داروی 
رمدسیویر احساس مســوولیت می کرد که 
باید شواهدی از کارآیی این دارو ارائه دهد. 
این درحالی است که کارایی این دارو توسط 
داده های که هم اکنون موجود هستند، تایید 

نشده است.
داروی ضد ویروسی رمدسیویر، یکی از دو 
دارویی اســت که هم اکنون مجاز به استفاده 
برای درمان بیماران کرونایی در سراسر جهان 

هستند.
پس از انتشار نتایج تحقیقات اولیه که نشان 
داد داروی ضد ویروســی رمدســیویر می 
تواند زمان بهبــودی را در برخی از بیماران 
مبتال به کووید19 کاهش دهد،  اســتفاده از 
ایــن دارو برای درمان بیمــاران کرونایی در 
آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها تایید 

شده است.
داروی رمدســیویر کــه توســط شــرکت 
داروسازی آمریکایی Gilead ساخته شده 
است بسیار گران بوده  و باید از طریق تزریق 

در ورید استفاده شود.
این شرکت داروسازی ماه گذشته اعالم کرد 
که فروش سه ماهه سوم این دارو حدود 900 

میلیون دالر افزایش یافته است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کردخبــر

۷۹میلیون تن در وضعیت هشدار ۱ تا 3 کرونا
 توزیع تست های سریع از امروز | تصویب بسته های حمایتی اقتصادی

 سخنگوی ســتاد ملی مقابله با 
ویروس کرونــا با بیان اینکه ۷9 میلیون 
نفر جمعیت در شهرهای مختلف کشور 
در وضعیتهــای هشــدار 3،2 و1 کرونا 
به ســر می برند، ابراز امیــدواری کرد 
که پس از گذشــت چهــار تا پنج هفته 
از محدودیتهــای جدید کرونا، شــاهد 
کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری 

در کشور باشیم.
به گزارش ایســنا، دکتر علیرضا رییسی 
با اشــاره به اعمال محدودیتهای جدید 
کرونا از امروز، گفــت: بر پایه مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیتهای 
جدید از از امروز اجرا شــد و بر همین 
اســاس نشست امروز ســتاد با 15 نفر 
برگزار شد و بقیه اعضا از طریق وبینار 
به نشســت وصل شــدند. در نشست 
امروز گزارشــی از وضعیــت و روند 
بیماری در کشــور ارایه شد و موضوع 
مهمی که امروز در مورد آن بحث شد، 
مبحث طرح بسیج محله محور و مقابله 
با اپیدمی کرونا بود که با کمک بسیج و 
مردم از امروز در سراســر کشور شروع 

شده است.
وی افزود: همچنین گزارشــی از روند 
بیماری در 43 شــهری که قبال در آنها 
محدودیت ایجاد کرده بودیم، داده شد. 
خبر خوب این اســت که محدودیتهای 
اعمال شــده در این شهرها که وضعیت 
قرمز داشتند موثر بوده و 41 شهر دارند 
روند نزولی بیمــاری را طی می کنند، 
در یکی از شهرســتانها نیز روند نزولی 
شروع شده و دو مورد دیگر هنوز زمان 
خواهد بــرد که روند نزولــی بیماری 

شروع شود.
رییســی گفت: در مجموع این موضوع 
نشــان دهنده آن است که طرحی که 5 
آبان شروع کردیم کامال موثر بوده است 
و بر پایه شــواهد ایجاد محدودیتها می 

تواند موثر باشد.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
افزود: محدودیتهایی  نیز از امروز برای 
160 شــهر در وضعیت قرمــز و 208 
شــهر در وضعیت نارنجی و 80 شهر با 

وضعیت زرد شروع شده است. جمعیتی 
که مشــمول این طرح می شوند به این 
ترتیب اســت که در شهرهای قرمز بالغ 
بر 53 میلیون نفر را شامل می شود. در 
مجموع حدود ۷9 میلیون نفر جمعیت 
در وضعیتهای هشدار 3، 2 و 1 هستند؛ 
یعنی شــهرهای قرمــز، نارنجی و زرد. 
امیــدوارم با رعایت مــردم و همکاری 
دستگاه ها بتوانیم شاهد کاهش ورودی 
بیمار به بیمارستانها، کاهش ابتال و نهایتا 

بعد از چهار - پنج هفته شــاهد کاهش 
مرگ و میرها خواهیم بود.

وی افزود: خواهش مــن از همه مردم 
کــه صبوری می کننــد و از آنها ممنون 
هستیم، این است که عده ای هم هستند 
که شوربختانه نکات بهداشتی را رعایت 
نمی کننــد و این عده می توانند زحمات 

همه  افراد را هدر دهند.
ترین  مهم  دورهمی هــای خانوادگی 

عامل ابتال هم اکنون

رییســی تاکید کرد: امــروزه تحقیقات 
علمی نشان داده اســت که 10 درصد 
مبتالیــان می توانند باعــث 80 درصد 
ابتال در سطح جامعه شوند و مهم ترین 
عامل ابتال اکنــون همین دورهمی های 
خانوادگی اســت. درست است کسب 
و کارها شــوربختانه تعطیل می شــوند 
امــا از طرف دیگر بایــد کامال مراقب 
باشــیم اگر این پروتکل ها به دقت اجرا 
نشود ممکن اســت همه  زحمات ما به 

هدر برود. بنابراین از مردم می خواهیم 
پروتکل ها را جدی بگیرند.

افزایش تســتهای کرونا به ۱۰۰هزار 
تست روزانه تا دو هفته آینده

معاون وزیر بهداشت، ادامه داد: ما هفت 
برنامه مشــخص داریم که یکی از آنها 
بحث محدودیت های هوشمند است، اما 
بقیه برنامه ها هم باید اجرایی شــوند. از 
آزمایش  داخلی  تولید  امروز تست های 
ســریع کرونا ) آنتی ژن( آغاز می شود و 
از امروز 100 هزار تست دستمان رسیده 
اســت که بین مراکز بهداشــتی درمانی 
کشور توزیع خواهد شد و انتظار داریم 
در این هفته و هفته آینده بتوانیم میزان 
تست ها را به حدود ۷0 هزار - 80 هزار 
و در دو هفته به مرز 100 هزار تســت 
روزانه برســانیم. این تست ها در مراکز 
بهداشــتی رایگان انجام می شود و این 
کار در کنتــرل و قطــع زنجیره بیماری 

بسیار موثر خواهد بود.
تصویب بسته های حمایتی اقتصادی

وی در خاتمــه بیان کرد: امروز به دلیل 
پشتیبانی از این طرح بسته های حمایتی-
اقتصادی بســیار خوبی مصوب شــد 
که بتواند پشــتیبانی کند. این مصوبات 
پرداخت های  بحث هــای  با  ارتباط  در 
مالیاتی، پاس کردن چک ها، کمک های 
معیشــتی و... خواهــد بود کــه دکتر 
نهاوندیان برای مــردم توضیح خواهند 
داد و بــرای پشــتیبانی طــرح، کمیته 
اقتصادی ســتاد ملی تصمیمیات بسیار 
خوبی گرفته اند. امیدوارم این موضوع را 
جدی بگیریم و بر وضعیت فعلی سطح 
کشور که مطلوب هم نیست فائق آییم.

 عضو کمیته علمی ســتاد مبارزه با کرونا 
با تاکید بر لزوم مراجعــه افراد دارای عالمت و 
همچنین بیماران کرونا مثبت به پزشک و مراکز 
16 ساعته و 24 ساعته وزارت بهداشت، گفت: 
اخیرا بیمارانی می بینیم که شوربختانه وقت شان 
در خانــه تلف شــده و در مراحل آخر بیماری 

مراجعه کرده اند.
دکتر مینو محرز در گفت وگو با ایسنا، درباره میزان 
روزهایی که یک فرد کرونا مثبت باید در قرنطیه 
بماند، گفت: از آنجایی که فعال تست زیادی در 
دســترس مردم نیست و هزینه تست PCR هم 
برای مردم در بخش خصوصی باالست، سفارش 
الزامی به انجام تســت نمی کنیم. حال اگر فردی 
مثبت شده اســت یا عالئم دارد، باید دو تا سه 

هفته در قرنطینه و ایزوالسیون باشد.
کرونایی ها چند روز باید در قرنطینه باشند؟

وی با بیان اینکه در عین حال افراد مبتال به کرونا 
باید تا شش هفته در خانه و در مواجهه با دیگران 
حتما ماسک بزنند، افزود: زیرا ممکن است هنوز 
ویروس در بدن فرد وجود داشته باشد و بیماری 
را به دیگران منتقل کند. بنابراین ماندن در قرنطینه 
دو هفته بعد از شــروع عالئم در بیمار مبتال به 
کرونا الزامی اســت و تا شش هفته باید حتی در 
خانه هم از ماسک استفاده کند. البته می تواند از 

اتاقش بعد از دو هفته خارج شود.
محرز با بیان اینکه عدم رعایت این موارد منجر به 
افزایش ابتال به ویژه در خانواده ها می شود، ادامه 
داد: حال وقتی که خانواده ها در معرض ابتال قرار 
گیرند، افراد مسن و افرادی که دارای بیماری های 
زمینه ای هستند، به کرونا مبتال می شوند که این 

موارد بیشترین موارد بدحال را تشکیل می دهند 
که مرگ و میر هم دارند. در روزهای عید مردم به 
دیدن افراد سن باال نمی رفتند که همین موضوع 

منجر به کاهش مرگ و میر شد.
عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا، گفت: 
ما بعد از 9 ماه یــاد گرفته ایم که بیمارانی را که 
وضعیت بهتری دارند، به صورت سرپایی درمان 
کنیم، اما به هر حال بیمار سرپایی هم باید تحت 
کنترل باشــد. تمام مراکز 16 ساعته و 24 ساعته 
وزارت بهداشــت آموزش دیده اند که به بیماران 
دســتورالعمل ایزوالســیون داده و در صورت 
لزوم داروهایی مانند کلروکین را برایشان تجویز 

کرده و وضعیت بیماری شان را ارزیابی می کنند. 
حال اگر وضعیت بیماری خطرناک بود، او را به 

بیمارستان می فرستند.
محرز با بیان اینکه برخی از بیماران در هفته اول 
ابتال به کرونا شــرایط خوبــی دارند، اما از هفته 
دوم به بعد بیماری شان شــدت می یابد، گفت: 
اخیرا بیمارانی دیده ام که شوربختانه وقت شان در 
خانه تلف شــده است. از مردم خواهش می کنم 
بیماران شــان را در خانه نگه ندارند. بیمار مبتال 
به کرونا باید ارزیابی شــود و مشــخص شود 
که آیا بیماری اش در مرحله خفیف، متوســط، 
شــدید یا خیلی شدید اســت. همه این موارد 

دســتورالعمل های خاصی برای درمان دارد. در 
یک مرحله بیمار باید حتما بســتری شــود، اما 
در یکســری بیماران را هم می توان به صورت 
ســرپایی درمان کرد. حال برخی به این مســاله 
توجه نمی کنند و اخیرا در مواردی شــاهدیم که 

وقت بیماران در خانه تلف می شود.
وی درباره زمان مراجعه بیمــار مبتال به کرونا، 
گفت: بیمار اگر مثبت شد، باید به پزشک مراجعه 
کند. هم اکنون تمام مراکز 16 ساعته و 24 ساعته 
که متعلق به شبکه بهداشتی است، آموزش دیدند 
تا بیماران را ارزیابی کنند که یا به صورت سرپایی 
بیمار را درمان می کند و اگر نیاز به بستری داشته 

باشد، او را به بیمارستان می فرستند. در عین حال 
بیماران را به صورت تلفنی پیگیری می کنند. این 
سیستمی که داریم، عالی است، اما مردم نمی دانند 

که به کجا باید مراجعه کنند.
بازارهای غیرقانونی و جان هایی که از دست 

می روند
محرز با اشــاره به بازارهــای غیرقانونی تامین 
دارو، گفت: سیســتمی که در آن برخی داروها 
به صورت قاچاق به فروش می روند، مشــکل 
ایجاد می کند. در بیمارستان داروهای استاندارد 
و بر پایه ســهیمه بندی ارائه می شود. حتی باید 
پوکــه داروی ضدویــروس را تحویل دهیم تا 
مبادا وارد بازار آزاد شــود. زیــرا قیمت آن در 
بیمارستان کم اســت، اما در بازار آزاد میلیون ها 
قیمت پیدا می کند. بنابراین سیستم ناصرخسرو 
و تامین دارو از چنین بازارهایی فاجعه است که 
باعث می شــود وقت بیمار تلف شود و وقتی به 
بیمارستان می رسد در مراحل آخر بیماری است. 
در حالی که شاید اگر زودتر می آمد، می شد بیمار 

را نجات داد.
وی تاکید کرد: درست است در خانه با پزشک و 
پرستار و اکیپ مجرب می توان کرونا را درمان 
کرد، اما در مــواردی که این درمان ها تخصصی 
نباشــد، بیمار دچار مشکل می شــود. بنابراین 
ســفارش ام این است که حتما به درمانگاه ها و 
مراکز تخصصی مراجعه کنند تا ارزیابی شوند و 

زمان را از دست ندهند.
وی ادامه دارد: در عین حال افرادی هم که تست 
مثبت ندارند، اما عالئمی مانند تب یا تنگی نفس 

دارند حتما باید به پزشک مراجعه کنند.

مردم هنوز نمی دانند به کجا باید مراجعه کنند

برای مراجعه به پزشک وقت را تلف نکنید

 رییس ســازمان نظام پزشــکی 
جمهوری اسالمی ایران از رییس سازمان 
غذا و دارو خواســت مستندات علمی 
منجر به تایید داروهای منصوب به حوزه 
طب ســنتی در باره درمان کرونا به این 

سازمان ارائه شود.
به گزارش ایرنــا، محمدرضا ظفرقندی 
در نامه ای به محمدرضا شانه ساز رییس 
ســازمان غذا و دارو از وی خواســت 
مســتندات علمی داروهای منصوب به 
حوزه طب سنتی در باره درمان کرونا به 

این سازمان ارائه شود.
در این نامه آمده است: با توجه به طرح 
پرونده هایی در حوزه انتظامی ســازمان 
نظام پزشــکی در مقوله بیماری کرونا و 

داروهای استفاده شــده در این بیماری 
خواهشــمند اســت مســتندات علمی 
منجر به ارائه مجوز به داروهای شربت 
سیویر،  اســتاپ  شــربت  موکوزیفت، 
 PHR شربت آنوال اس، اسپری دهانی
160 را برای استفاده کارشناسان و اساتید 
نظام پزشکی  سازمان  انتظامی  کمیسیون 

ارائه فرمایید.
سازمان  ســخنگوی  جهانپور،  کیانوش 
غذا و دارو هفته گذشــته در گفت وگو 
با ایرنا از تولید چهار داروی گیاهی موثر 
بر عالیم کرونا و تاییــد دو قلم از این 

داروها در سازمان غذا و دارو خبر داد.
افــزود: چهــار فــرآورده طبیعی  وی 
با اجــزای گیاهی برای بهبــود عالیم 

کووید19 از کمیســیون قانونی سازمان 
غذا و دارو مصوبه گرفتند. دو مورد آنها 
توانســتند مجوز تولید موقت 6 ماهه را 
اخذ کنند و دو داروی دیگر هنوز مجوز 
تولید نگرفتــه اند. البته هیچکدام از این 
داروها داروی درمان کووید19 نیســتند 
اما اثراتی برای بهبود عالیم این بیماری 
داشــته اند که باید مراحل بررسی بیشتر 

را طی کنند.
جهانپور گفت: اولین داروی گیاهی از این 
 PHR مجموعه یک اسپری دهانی با نام
160 اســت که حاوی 6 اسانس گیاهی 
است و با توجه به نتایج کارآزمایی بالینی 
ارائه شــده در صورت مصرف به بهبود 
عوارض ریوی کووید19 شــامل تنگی 

نفس، سرفه و اکســیژن رسانی شریانی 
کمک می کند.ماده موثره این دارو شامل 
گیاهان دارویی، درمنه، اکالیپتوس، نعناع، 

مورد، آویشن و زعفران است.
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو افزود: 
داروی دوم شــربت موکوزیفت حاوی 
عصــاره آبی میوه دو گیاه اســت که با 
توجه به مــدارک کارآزمایی بالینی ارائه 
شده، در صورت مصرف به بهبود عالیم 
خستگی و بی اشتهایی در بیماران مبتال 
به کووید 19 کمک می کند، این دو دارو 
مجوز تولید موقــت 6 ماهه را دریافت 

کرده اند و وارد بازار شده اند.
جهانپور ادامه داد: فرآورده طبیعی دیگر 
یک شربت حاوی هفت جزء گیاهی با 

نام شربت اســتاپ سیویر است که البته 
هنوز نام آن تایید نشده اما بر پایه نتایج 
کارآزمایی بالینی ارائه شــده، اعالم شده 
کــه در کاهش دوران بســتری و بهبود 
رسانی  اکســیژن  )کاهش  هایپوکســی 
به بدن( موثر اســت که مراحل بررسی 
آن در ســازمان غذا و دارو ادامه دارد و 
هنوز مجوز تولید و ورود به بازار نگرفته 

است.
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: 
چهارمیــن فــرآورده طبیعــی در این 
مجموعه یک شــربت حاوی یک گیاه 
دارویی است که اسناد آن با نام آنوال اس 
در کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو 
در حال بررســی اســت و بر پایه نتایج 

کارآزمایی بالینی، اعالم شده که در بهبود 
برخــی عالیم بیمــاری کووید19 موثر 
اســت و البته این دارو نیز هنوز مجوز 

تولید و ورود به بازار نگرفته است.
دو روز پس از اعــالم این داروها برای 
تاثیر بر عالیم کرونا، سیما سادات الری 
سخنگوی وزارت بهداشت، در نشست 
خبری اعالم کرد: ادعاهــای مربوط به 
تولید فــرآورده های گیاهی موثر عالیم 
کرونا با منابع علمی و بین المللی تطبیق 
داده می شود و اگر تایید شد به صورت 
محدود تولید می شود تا دیگر فرآیندها 
را انجام دهند، بعد برای ورود به پروتکل 
درمان کرونا در کمیته علمی ســتاد ملی 

کرونا بررسی می شود.

در نامه ای از سوی رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران به رییس سازمان غذا و دارو عنوان شد؛

درخواست ارایه مستندات تایید داروهای طب سنتی برای کرونا
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چرا از قابل معامله شدن 
پاالیشی یکم خبری نیست؟

 دو ماه از پایان پذیره نویسی صندوق 
پاالیشی یکم گذشته و درحالی که طبق قانون 
صندوق های ETF باید یک ماه بعد از پایان 
پذیره نویسی قابل معامله شوند، هنوز خبری از 

قابل معامله شدن پاالیشی یکم نیست.
به گزارش ایسنا، پاالیشی یکم، دومین صندوق 
سرمایه  گذاری دولت ETF است که شامل 
باقی مانده ســهام دولت در چهار پاالیشــگاه 

تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس می شود.
پذیره نویســی این صندوق 30 شهریورماه به 
پایان رســید و انتظار می رفت پس از یک ماه 

یعنی از 30 مهرماه قابل معامله باشد.
این درحالی است که ارزش صندوق پاالیشی 
یکم تحــت تاثیر روزهای نزولــی بازار قرار 
گرفــت و برخی خریداران ایــن صندوق از 

کاهش ارزش سرمایه خود گالیه داشتند.
با اینکه شــاخص کل و نمادهای پاالیشی در 
هفته ای که گذشت روندی صعودی داشتند اما 
هنوز ارزش این نمادها از زمان پذیره نویسی 
کم تــر و بازده خرید حدودا منفی 13 درصد 

است.
در این راســتا، مریم شاه حسینی - مدیر امور 
ناشران شرکت ســپرده گذاری مرکزی - در 
گفت و گو با ایسنا، درمورد قابل معامله شدن 
پاالیشی یکم اظهار کرد: این صندوق درحال 
حاضر قابلیت معامله دارد و کار شرکت سپرده 
گذاری مرکزی تمام شده است. درواقع نماد 

باید از سوی بورس بازگشایی شود.
بورســی ها نیز در جواب پیگیری های ایسنا 
اعــالم کردند صنــدوق پاالیشــی یکم باید 
پاسخگو باشــد و صندوق نیز به ایسنا اعالم 
کرد که هنوز اطالع دقیقی از زمان بازگشایی 

پاالیشی یکم وجود ندارد!
البته پیــش از این دلیل این تاخیر عدم اعمال 
افزایش ســرمایه شتران و شــپنا در پرتفوی 
صندوق اعالم شده بود و همچنین برخی بر 
این باورند که صندوق پاالیشی یکم زمانی که 
به نمادهای پاالیشی صعودی شدند و صندوق 
به ارزش زمان پذیره نویسی رسید، قابل معامله 

خواهد شد.

از سوی ستاد تنظیم بازار
قیمت شیر خام درب دامداری 

۴۵۰۰تومان تصویب شد
 بر پایه آخرین تصمیمات ستاد تنظیم 
بازار قیمت مصوب شیرخام از درب دامداری 

ها کیلویی4500تومان شد.
به گزارش ایسنا، بر پایه آخرین تصمیم گیری 
های کارگروه ســتاد تنظیم بازار اعالم شد که 
با توجه به درخواست تشــکل ها و انجمن 
های مربوطه و وزارت جهادکشــاورزی برای 
اصالح نرخ شیرخام و محاسبه سهم اثر نرخ 
جدید نهاده ها و دیگر هزینه های تولید، کمیته 
مربوطه با مسوولیت سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان تشــکیل و قیمت 
فروش شــیرخام )با مشــخصات 3.2درصد 
چربــی و بارمیکروبی زیــر 100 هزار( مبلغ 
4500تومان به ازای هرکیلو گرم درب دامداری 

تصویب شد.
همچنین بر پایه مصوبه ســتاد تنظیم بازار  به 
ازای هــر 0.1درصد افزایش یا کاهش درصد 
چربی مبلغ 60تومان متناســب با افزایش یا 
کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام 

اضافه یا کسر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با وجود اینکه چهارشنبه)28 
آبان ماه( ســازمان حمایت قیمت شیرخام از 
درب دامداری ها را 4150 تومان تعیین کرده 
بود اما ســتاد تنظیم بازار در مصوبات جدید 
خود قیمت مصوب شیرخام  را 4500تومان 

اعالم کرده است.

در پایان معامالت دیروز به ثبت رسید؛
تم بهاری بورس 
در نخستین روز 
از آخرین ماه پاییز

 شاخص بورس با صعود دسته جمعی 
نمادهای شاخص ســاز، در نخســتین روز از 
آخرین ماه پاییز 21 هزار واحد رشــد کرد و 
به یک میلیون و 366 هزار و 53۷ واحد رسید.
به گزارش خبرنــگار مهر، در پایان معامالت 
امروز شنبه یکم آذرماه 99، شاخص بورس با 
رشد 21 هزار و 235 واحدی به یک میلیون و 

366 هزار و 53۷ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز رشد 2303 
واحــدی را تجربه کرد و به 383 هزار و 5۷8 

واحد رسید.
نمادهای فملی، شســتا، کگل، شــپنا، وامید، 
وتجارت و کچاد بیشــترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص امروز بورس داشتند.
کارشناســان می گویند تصمیمات اصالحی 
سازمان بورس که منجر به افزایش نقدشوندگی 
بازار شده، در کنار ایجاد برخی محدودیت ها 
برای نوســان گیری حقوقی هــا و همچنین 
فعال شــدن فعالیت های بازارگردانی از سوی 
حقوقی ها منجر به جلب اعتماد دوباره سرمایه 
گذاران به بازار و صعودی شــدن بازار شده 

است.

خبــر

 اقتصاد ایران در سال 99 با کرونا 
و تحریم های کمرشکن روز های سختی 
را پشت سرگذاشت. افزایش نرخ ارز و 
تورم و بیکاری های گسترده داستان این 

روز های اقتصاد ماست.
به گزارش فرارو، امــا با پایان انتخابات 
آمریکا گویا قرار اســت روز های سخت 
اقتصاد ایران به پایان برسد. هر چند پیش 
از این نیز گزارش های صندوق بین المللی 
پول نشان می داد سال آینده حال اقتصاد 
ایران بهتر خواهد شد. طبق این گزارش، 
رشد اقتصادی ایران در سال آینده میالدی 
مثبت خواهد شــد و به رقم 2/ 3 درصد 
می رسد که نسبت به چشــم انداز قبلی 
گزارش این صندوق یک دهم درصد بهتر 

شده است.
به سال آینده امیدوار نیستم

حســین راغفر اقتصــاددان در گفتگو با 
فرارو درباره پیش بینی خود از وضعیت 
اقتصاد ایران در ســال آینده عنوان کرد: 
سال آینده، ســال خیلی سختی خواهد 
بود. حتی از امسال هم سخت تر خواهد 
بود. علت آن هم میراث شوم و سنگین 
این دولت بــرای دولت بعدی در قالب 
بدهی هــای خیلی بزرگ اســت. عماًل 
دولت بعد که از نیمه ســال قرار اســت 
کشــور را اداره کند با مشکالت خیلی 
جدی روبرو خواهــد بود. ضمن این که 
در شش ماهه اول سال هم کشور عمدتًا 
درگیر برگزاری انتخابات است و معموالً 
به طور سنتی وزارتخانه ها در این مدت، 
چــون اطمینانی از حضورشــان ندارند 

خیلی فعالیت و تحرک نخواهند داشت.
او اظهار کرد: به نظر من این مملکت را 
نمی شــود با خوش بینی اداره کرد. اتفاقًا 
کســانی که در موقعیت هــای عمومی 
سناریو ها  بدبینانه ترین  باید  نشســته اند 
را بررســی کنند و اگر توانستند برای آن 
پیدا  راه حل هایی  سناریو ها  بدبینانه ترین 
بکنند وقتی وضعیت غیر از آن بشــود با 
سناریو های بهتر می توانند مواجه بشوند.

این اقتصاددان تشریح کرد: این تفکر که 
خوش بین است که دولت بعدی آمریکا 
بتواند تحریم ها را بردارد و ما بتوانیم نفت 
بفروشــیم، کماکان نگاه سنتی دارد و باز 
هم با فروش نفت می خواهد مملکت را 
اداره بکند. آنچه موجب می شود تا اقتصاد 
ایران با این نوسانات جدی مواجه شود. 
به نظرم ناتوانی این تفکر سال هاست که 

اثبات شده است.
او افزود: مشکالت خیلی بزرگ و جدی 
روی دست دولت بعدی باقی می ماند و 
قطعــاً آن ها از روز اول حتی اگر بیماری 
کرونا حل شده باشد، مشکالت جدی با 
آمریکایی ها خواهند داشــت. علتش هم 
این است که مسئله آمریکا با ایران، رابطه 
ایران و اسراییل است و این منافع اسرائیل 
اســت که موضع آمریکا را نسبت به ما 
تعیین می کند و هدف آن ها هم حداکثر 
کردن فشــار روی ایران است. من خیلی 
نســبت به سال آینده امیدوار نیستم مگر 
این که دولت بعدی یــک دولت متعهد 
به تولید و قطع این شــیوه های غارتی و 
رانتی حاکم بر اقتصاد ایران باشد. البته این 

کار ســاده ای نیست و گروه های مافیایی 
قدرتمندی در اقتصاد شکل گرفته اند که 
قطعاً بــرای دولت بعدی هم در صورتی 
که قصد اصالح امور را داشــته باشــد 
کارشکنی خواهند کرد. اگر هم که دولت 
بعدی همســوی رویکرد های ســه دهه 
گذشته بعد از جنگ و به ویژه شانزده سال 
گذشته باشــد بحران ما عمیق تر خواهد 

شد و وضعیت اقتصادی بدتر می شود.
راغفر با اشــاره به رشــد اقتصادی 3.2 
درصــدی که صنــدوق بین المللی پول 
بــرای اقتصاد ایران درســال آینده پیش 
بینی کرده اســت گفــت: بانک جهانی 
و صنــدوق بین المللی پــول هم از این 
خزعبالت زیاد گفته اند. تحلیل هایی که 
آن هــا می کنند بیش از آنچه که بر مبنای 
مالحظات اقتصادی باشد عمدتاً بر پایه 
مالحظات سیاســی خاص اســت. اگر 
حتی رشد اقتصادی 3.2 درصد هم داشته 
باشیم هنوز نســبت به رکود عمیقی که 
بیش از 15 ســال است در کشور حاکم 
است خیلی عقب هستیم و بنابراین جای 
خوشحالی ندارد. اگر قرار بشود که این 
رشــد اقتصادی دوباره از طریق فروش 
نفت و منابع طبیعی حاصل شــود جای 

خرسندی ندارد.
او ادامــه داد: به نظر می رســد االن هم 
مسوولین کشور و هم مجلس با مصوباتی 
که دارند در عمل در حال طی همین مسیر 
هســتند که به درستی تاسف آور است و 
ترویج داللی، ســفته بازی و ســوداگری 
و واردات و این جور فعالیت ها اســت؛ 
فعالیت هایــی کــه مغایر بــا منافع ملی 
بخصوص در شرایط حاد کنونی است. آن 
هم در شرایطی که کشور نیازمند بازگشت 
به مردم و اقتصــاد و تعبیه ظرفیت هایی 
اســت که امکان حضور ســرمایه ها در 
داخل کشــور و حتی جذب سرمایه های 
ایرانیان خارج از کشــور در داخل است. 
مواردی که امکان پذیر اســت مشروط به 

این که یک عزم جدی برای اصالحات به 
وجود بیاید. اگر این اتفاق نیفتد متأسفانه 
اوضاع قطعاً بدتر خواهد شــد و البته که 
سال آینده ســال بسیار سخت تری حتی 

نسبت به امسال خواهد بود.
وی اضافه کرد: قطعــاً با این روند، نرخ 
تورم افزایشی است. اقداماتی که دولت 
انجام داده است همین بدهی های بزرگی 
که برای دولت بعدی به جای گذاشــته 
است خودش موجب تورم است. طبیعتًا 
دولت بایســتی این بدهی ها را از منابعی 
تأمین بکند و تا این منابع به طور توأمان 
از طریــق اصالح نظــام مالیاتی و نظام 
بانکی تامین نشــود امکان اصالحات در 
اقتصاد کشور منتفی است. ما در شرایط 
کنونــی ناگزیــر از اداره جامعه با منابع 
داخلی مان یعنی مالیات هستیم که کاماًل 
امکان پذیر است؛ منتها عزم سیاسی برای 
این کار وجود نــدارد. اگر دولت بعدی 
این عزم را داشته باشد آن وقت می شود 
انتظار داشت که یک تغییراتی در اقتصاد 
و در جهت مثبت و درســت آن صورت 
بگیرد واال این مســیری که ریل گذاری 
شده است قطعاً افول هرچه بیشتر اقتصاد 
کشــور در آن برنامه ریزی شده است و 

بنابراین تورم بیشتر خواهد شد.
وضعیــت  دربــاره  کارشــناس  ایــن 
سرمایه گذاری در ســال آینده نیز اظهار 
کرد: االن بیش از ده سال است که عماًل 
ســرمایه گذاری منفی است. یعنی این که 
عماًل سرمایه گذاری ما حتی استهالک را 
تأمین نمی کنــد و این یک فاجعه خیلی 
در  بایستی سرمایه گذاری  بزرگی است. 
امکان پذیر  مقیاس های خیلی گســترده 
شــود. خیلی از این حوزه ها نیازمند یک 
بازنگری جدی در ساختار بودجه دولت 
است و این که به هر صورت دولت خیلی 
از مخــارج خــودش را مدیریت بکند 
و از آن طــرف هــم روی منابع مالیاتی 
سرمایه گذاری کند. ظرفیت های این کار 

وجود دارد. به نظر من سال آینده، بودجه 
دولت قطعــاً چیزی بالغ بر پنجاه درصد 
افزایش پیدا می کند، در شرایطی که دولت 
همین امســال با کســری بودجه زیادی 
مواجه است همین کسری بودجه هایش 
را بیشتر خواهد کرد. این هم اتفاقی بوده 
که همواره بعــد از افزایش نرخ ارز رخ 
داده اســت. چون همه هزینه ها افزایش 
پیدا کردند، این افزایش، هزینه های خود 
دولت را زیاد می کند. به نظر می رســد 
برای همین ما با کســری بودجه بیشتر، 
تــورم باالتــر و رکود عمیق تــر روبرو 
خواهیم بود. حتی اگــر فرض کنیم که 
کرونا دیگر خیلی آزاردهنده نباشــد. در 
حالی که به نظر می رسد با شیوه مدیریت 
این بیماری باید متأسفانه هزینه های کرونا 
را هم به محدودیت های مالی دولت در 

سال آینده افزود.
 رشــد اقتصادی در سال آینده مثبت 

خواهد بود
هــادی حق شــناس اقتصــاددان نیز در 
گفتگو با فرارو با تأیید پیش بینی صندوق 
بین المللــی پول درباره پیش بینی خود از 
وضعیت اقتصادی ایران در ســال آینده 
گفت: در ســال آینده دو اتفاق در پیش 
اســت که هر دوی آن در گذشته بخشی 
از شــاخص های اقتصــادی را از حــد 
تعادل خــارج کرده بود. اولین اتفاقی که 
در دنیا و در ایران موجب منقبض شدن 
و کوچکی اقتصاد شــد کرونا بود که از 
زمستان گذشته در جهان و از اسفندماه در 
ایران آغاز شد. کرونا منجر به بیکاری های 
گســترده و کوچک شدن اقتصاد و رشد 
اقتصادی منفی در جهان و در ایران شد. 
در چند ماه آینده واکســن کرونا عرضه 
خواهد شد یا مردم و پزشکان در جهان 
می دانند چگونه با این ویروس برخورد 
کنند. امید به تولید واکســن، نقطه مثبتی 
است که عوارض منفی که بر اثر کرونا بر 
اقتصاد جهان و کشور تحمیل شده است 

را اگر نه کامل، اما کمی برطرف می کند.
وی افزود: از ســوی دیگر هم آمریکا از 
اردیبهشــت 9۷ تا امروز فشار حداکثری 
را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و موجب 
شده است تا درآمد های نفتی، صادرات 
غیرنفتی و مبــادالت پولی به پایین ترین 
ســطح ممکن پس از انقالب برسد. اما 
با شکست ترامپ و روی کار آمدن جو 
بایــدن در اول بهمن ماه این امید وجود 
دارد که فشار حداکثری برداشته شود یا 

حداقل فشار بیشتر نشود.
این کارشناس ادامه داد: جو بایدن وعده 
برگشت به بر جام را داده است. خروج 
از برجام منجر به رشــد اقتصادی منفی 
شــده بود بنابراین اگر آمریکا به برجام 
برگردد این به معنای برگشــت به روابط 
عادی صادرات و واردات و برگشت به 
مبادالت عادی پولی اســت و طبیعتا این 
می تواند اقتصاد ایــران را دوباره به ریل 

برگرداند.
وی افــزود: دو عاملــی که در دو ســه 
سال گذشته موجب شد تا نرخ بیکاری 
در ایران افزایش پیدا کند و نرخ رشــد 
اقتصــادی و تراز بازرگانی منفی شــود 
وکســری بودجه در کشور رخ بدهد در 
سال آینده ممکن اســت دیگر عاملیت 
نداشته باشــند یا اثرشان کم شده باشد؛ 
بنابراین اقتصاد می تواند به حالت عادی 
خود برگــردد. منظــور از حالت عادی 
یعنی این که اقتصاد خــود را احیا کند. 
نه تنها کوچک نشود بلکه بزرگ شود و 
همانطور که هم بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده اســت 

اقتصاد ایران با رشد مواجه شود.
حق شــناس اضافه کرد: بدیهی است که 
االن نمی تــوان برآوردی از نرخ رشــد 
اقتصادی ایران در ســال آینده داشت. تا 
نتیجه کرونا و برگشت آمریکا به برجام 
مشخص نشــود ارائه برآورد کار سختی 
اســت، اما با توجه به اینکه ما سه سال 

پیاپی رشد اقتصادی منفی داشتیم ممکن 
است در سال اول پس از کرونا و تحریم 
رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشیم.

وی اظهار کرد: اگر هم رشــد اقتصادی 
اتفــاق بیفتد این بــه معنــای افزایش 
عرضه کاال اســت و این افزایش عرضه 
کاال یعنــی کاهش تــورم؛ بنابراین نرخ 
تورم روندی کاهشــی خواهد داشــت. 
درباره ســرمایه گذاری هــم باید گفت 
رشــد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که 
ســرمایه گذاری صورت بگیــرد. ما هم 
اکنون با پول های سرگردان زیادی مواجه 
هســتیم که میان دارایی های مختلفی که 
وجود دارد در گردش و تالطم هســتند. 
اگــر اقتصاد به ثبات برســد این پول ها 
موجب افزایش سرمایه گذاری می شود و 
افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی 

نیز کاهش بیکاری را در پی دارد.
امیدواریم حداقل تورم افزایش پیدا نکند

حســن گلمرادی آدینه وند عضو هئیت 
علمی موسســه عالی آموزش بانکداری 
بانک مرکزی نیــز در گفتگو با فرارو در 
این باره گفت: چند سالی است به دلیل 
تحریم های اعمالی از سوی دولت ترامپ، 
دچار رشــد منفی بودیم. ما ظرفیت های 
بسیاری داریم که به دلیل تحریم تا حال 
نشده به نحو احسن از آن استفاده شود. 
اما با امیدواری که با تغییر دولت آمریکا و 
آمدن بایدن ایجاد شده و همچنین توجه 
و اتکا به ظرفیت هایی که اقتصاد داخلی 
دارد پیش بینی رشد اقتصادی تحقق پیدا 
می کند و امیدواریم سال آینده، سال پایان 

رشد اقتصادی منفی باشد.
وی افزود: نرخ تورم در سال آینده با وقفه 
کاهش می یابد. اگر سیاســت های دولت 
مبنی بر کنترل نقدینگــی ادامه پیدا کند 
و رشــد پایه پولی کنترل شود امیدواریم 
نرخ تورم حداقل افزایش پیدا نکند. هر 
چند در صورت تحقق رشــد اقتصادی، 
تورم فرایندی کاهشی خواهد داشت. در 
صورت رشد اقتصادی به مرور و همراه با 
واردات بیشتر و افزایش نهاده های واسطه 
باید تولید هم بیشتر شود تا تورم حداقل 
افزایش پیدا نکند و روندش نزولی باشد.
گلمرادی آدینه وند درباره پیش بینی خود 
درباره وضعیت سرمایه گذاری در کشور 
نیز ادامه داد: سرمایه گذاری در سال آینده 
بستگی به این دارد که منابع ما آزاد شود 
یا خیر. منابعی که در دو سه سال گذشته 
در کشور های مختلف بلوکه شده است 
باید آزاد شــود. اگر سیاســت خارجی 
ما به گونه ای باشــد که ایــن منابع آزاد 
شــود قطعا روی رشد سرمایه گذاری اثر 
مثبت دارد. اما در سال های گذشته رشد 
ســرمایه گذاری ما مطلوب نبوده و منفی 
بــوده، اما امیدواریم با خــروج از رکود 
اقتصادی و تحرک بیشتر تولید، سال آینده 
حداقل سالی باشد که رشد اقتصادی ما 
مثبت شود. اگر این رشد مثبت شود نرخ 
بیکاری نیز قاعدتا کاهش پیدا می کند، اما 
اینکه چقدر و چگونه؛ به این بستگی دارد 
که ما چگونه از آن منابع استفاده کنیم و 
ببینیم تا چقــدر از ظرفیت های داخلی 

می توانیم استفاده کنیم.

رشد اقتصادی ایران سال دیگر چگونه خواهد بود؟

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده
  این اهداف بیش از آنکه واقع بینانه باشند، عمدتا کاغذی و رویاپردازانه بود

اتحادیــه  رییــس  نایــب   
تهران گفت:  نمایشگاه داران خودروی 
هفته ای  با وضع محدودیت هــای دو 
کرونایی، بازار راکد خودرو در رکودی 
شدیدتر فرو رفت و قیمت ها همچنان 
در سراشــیبی نزول است، با این حال 
مقاومت برخی فروشندگان خودرو در 

مقابل کاهش قیمت ها بی فایده است.
در گفت وگو  کاشانی نسب«  »نعمت اله 
بــا خبرنــگار اقتصادی ایرنــا افزود: 
موجب  شــده،  ایجاد  محدودیت های 
خودرو  نمایشــگاه های  همه  تعطیلی 
شــده ، رکود مطلــق و شــدیدتر از 
هفته های قبل بر این بازار حاکم شــده 
و هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود.
وی اضافه کرد: وقتی معامله ای انجام 
نمی شــود، کاهش قیمت خودروها را 
بدنبــال دارد، هرچند عده ای همچنان 
در برابر کاهش هــا قیمت ها مقاومت 

می کنند.
بــه گفتــه این مقــام صنفــی، اکنون 

فروشندگان در بازار به صف شده اند، 
اما مصرف کنندگان و متقاضیان خودرو 
به امید کاهش بیشتر قیمت ها، از خرید 

دست کشیده اند.
وی توضیح داد: هرچه نرخ ارز بیشتر 
کاهــش یابــد، قیمت ها نیــز پایین تر 
خواهــد آمد، بطوری که در حدود 25 
روز تا یک ماه گذشــته افت 25 تا 30 
درصدی قیمــت خودروهای داخلی، 
مونتاژی و خارجی را شــاهد بودیم و 
این نزول در بازار خودروهای خارجی 

به مراتب شدیدتر بود.
کاشانی نســب، ضمن یــادآوری افت 
قیمت پژو 206 تیپ 2 از 260 میلیون 
تومان در هفته های گذشــته به کمتر از 
200 میلیون تومان و رســیدن پراید به 
مرز 100 میلیون تومان و حتی پایین تر، 
گفت: واقعیت اینکه در برهه ای، قیمت 
بورس بازی دالالن،  دلیــل  به  خودرو 
با نرخی شــدیدتر از رشد قیمت دالر 
افزایش یافت، اما با نزولی شدن دالر، 

کاهش قیمت خودرو آنگونه که باید، 
اتفاق نیفتاده و هنوز جای ریزش دارد.
وی تاکیدکــرد: اکنون با توجه به روند 
رو به رشــد تولید خودرو از سوی دو 
خودروساز بزرگ کشور و بیشتر بودن 
عرضــه از تقاضا، انتظــار می رود که 

قیمت ها بیش از پیش کاهش یابد.
نمایشــگاه داران  اتحادیه  رییس  نایب 
خودروی تهران خاطرنشــان کرد:  بنابر 
بازار فعلی، مشتری واقعی، تعیین کننده 
بوده و با چانه زنی می تواند خودرو را 
بــه قیمت مورد نظر خــود خریداری 

کند.
به گزارش ایرنا، درحالی که تحلیل های 
کارشناسانه از بازار ارز حاکی از روند 
کاهشــی نرخ ها در هفته هــای آینده 
اســت، با توجه به تاثیر مستقیم آن بر 
دیگــر بازارها، کارشناســان پیش بینی 
می کنند با تخلیه حباب قیمتی و نزول 
شــدید قیمت ها در بــازار خودرو را 

شاهد باشیم.

 سیاســت های دولتمــردان و اتخــاذ 
می تواند  کارشناســانه  هــای  تصمیم 
هرچه بیشــتر از التهاب های موجود 
در مســیر رســانیدن خودرو به دست 

متقاضیان بکاهد.
دبیــر انجمــن ســازندگان قطعات و 
مجموعه هــای خودرو  هفته گذشــته 
قطعه سازی کشور  کرد:  ظرفیت  اعالم 

میلیون  تولید ســالیانه سه  پاسخ گوی 
دستگاه خودرو است، اما امسال برای 
تولید یک میلیون و 200 هزار خودرو 

برنامه ریزی شده است.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:

مقاومت فروشندگان خودرو در برابر کاهش قیمت ها بی فایده است
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 کــودکان به دلیل بی دفاع بودن و آســیب 
پذیری باالیشان مســتعد آزاردیدگی بیشتری در 
جامعه هستند. برخی از آن ها نظیر کودکان کار، گاه 
برای رسیدن به حداقل معیشت حاضرند در برابر 
آزارهای روانی و جسمی سکوت کنند و حتی خود 
تن به آزارهایی دهند که زندگی برایشان ایجاد کرده 
است اما گاهی نیز شرایط متفاوت است، این آزارها 
از سوی والدین بر کودکان وارد می شود و کودک به 
دلیل عدم اطالع از حقوق خود شرایط را می پذیرد 

و سکوت می کند.
به گزارش ایسنا، بیشتر کودکان در معرض خشونت 
از اطالع رســانی این موضوع ترس دارند، تصور 
می کنند با بیان موضوع انگشت اتهام سوی خودشان 
گرفته می شود و چون نمی توانند از خود دفاع کنند 
در نهایت مقصر اصلی شناخته می شوند. گاهی هم 
با شــرایط آزار در زندگی بزرگ می شوند و بدون 
آگاهی از این آزارها آن ها را می پذیرند. در نهایت 
تمامی این عوامل منجر بــه افزایش و ادامه روند 

کودکی آزاری می شود. 
تاثیرات  نرگس حســینی نیا، روانشــناس درباره 
خشــونت بر روان کودکان به ایســنا گفت: بین 
تجربه پیوســته قرار گرفتن در معرض خشونت 
با بی اعتمادی، اعتماد به نفــس پایین، رفتارهای 
ناســازگارانه، قدرت پایین انطباق و سازگاری، و 
احتمال انجام رفتارهای خشــونت آمیز کودک در 
آینده، رابطه وجود دارد. در واقع خشــونت به هر 
نوعی از رفتار از کالمی، فیزیکی، نژادی، و جنسی 
گفته می شود که موجب آزار فرد شود. با این حال، 
کودکانی که شاهد خشونت هستند با کودکانی که 

خود قربانی خشونت هستند، متفاوتند.
رفتارهای ضد اجتماعی کودکان خشونت دیده

این روانشــناس ادامه داد: ایــن موضوع در حالی 
مطرح اســت که با توجه به تحقیقات انجام شده، 
هر دو گروه از کودکان شــاهد خشونت و قربانی 
خشونت ممکن است اختالالتی از جمله افسردگی، 
اضطراب، اســترس پس از سانحه، جسمی سازی 
یا رفتارهای ضد اجتماعی را از خود نشــان دهند، 
هرچند ممکن است عالئم در گروه قربانی شدیدتر 

باشد.
به گفته وی، کودکانی که به هر نوعی مورد خشونت 
قرار می گیرند، بیشــتر با شــرم، خود سرزنشی و 
اضطراب دســت و پنجه نــرم می کنند و تغییرات 
رفتاری یا هیجانی ناگهانی کــودکان می تواند به 
عنوان زنگ خطری برای پیگیری بیشتر والدین در 
نظر گرفته شــود. توجه والدین بــه این امر از این 
حیث اهمیــت پیدا می کند کــه در برخی موارد 
کودکان به دالیل مختلف از جمله شــرم یا ترس، 
ممکن اســت تمایلی به صحبت با والدین در این 

باره نداشته باشند.
والدین گاهی به صورت ناخواسته عامل خشونت 

کودکان هستند
حســینی نیا افزود: در مطالعه ای که در سال 2019 
در آمریکا انجام شد، شــوربختانه حدود نیمی از 
قربانیان خشونت توســط افرادی که با آنها ارتباط 
نزدیک دارند مورد خشــونت واقع شــده اند. در 
این باره گاهی والدین به صورت ناخواســته عامل 
خشونت می شــوند. این موضوع به ویژه در باره 
کودکان گروه اول یعنی شــاهدان خشونت رایج 
است که والدین حین تعامالت بین فردی خود از 
رفتارهای پرخاشگرانه استفاده می کنند و این امر 
می تواند موجب شود کودکان شاهد پرخاشگری 
و خشونت شــوند. در برخی موارد دیگر والدین 
با شــیوه های برخوردشان با کودک، ممکن است 

به صورت ناخواســته کودکان را در گروه قربانیان 
خشونت قرار دهند.

وی معتقد است که در برخی مواقع کودک به دلیل 
عدم اطالع از حقوق خود مورد خشونت واقع می 
شود و والدین می توانند این حقوق را به کودکان 
آموزش دهند. برای مثال، والدین می توانند قسمت 
های خصوصی بدن را به کودکان آموزش دهند و 
به آنها تاکید کنند که هیچ کس اجازه دست درازی 
به این قسمت ها را ندارد. همچنین والدین باید به 
کودک اطمینان دهند که تحت هر شرایطی از آنها 
حمایت خواهند کرد و کودکان می توانند موضوع 

های مختلف را با والدین در میان بگذارند.
هر فرد زیر ۱۸ سال می تواند شخصا از آزارگر 

شکایت کند
فریده طه، فعال حقوق کودکان نیز در گفت و گو 

با ایســنا در پاسخ به این پرســش که آیا از لحاظ 
ســاز و کار قانونی کودکان و نوجوانان می توانند 
شخصا نســبت به آزارهای وارده به خود شکایت 
کنند؟ گفت: با توجه به قانون حمایت از اطفال و 
نوجوانان، هر فرد زیر 18 ســال که مورد هر گونه 
خشونت از ســوی افراد آشنا یا غریبه قرار گرفته 
باشــد و یا در معرض بزه دیدگی واقع شده باشد، 
خود می تواند  تقاضای رسیدگی و تعقیب مجرم را 
مطــرح کند. همچنین نظر به اینکه این جرائم نیاز 
به شــکایت شــاکی خصوصی ندارد این کودکان  
می توانند در صورت اطالع از هر گونه خشــونت 
علیه دوســتان خود نیز دادگاه را مطلع و تقاضای 
رسیدگی کنند چرا که به موجب ماده 30 این قانون 
حتی گزارشات بدون هویت اگر معقول بنظر برسند 
قابل پیگیری و تعقیب هســتند. اما نکته قابل تامل 

این است که کودکان بیشتر به دلیل عدم آگاهی از 
حقوق خود به چنین آزارهایی تن می دهند. 

شرم کودکان از بیان حقیقت، عامل سکوت در 
برابر آزار

وی افزود: در معرض خشــونت  بــودن  به ویژه 
خشونت جنســی، یکی از مشــکالتی است که 
کودکان  با توجه به آســیب پذیری  باالی خود با 
آن مواجه هســتند، اما بیشتر شاهد این هستیم که 
کودکان به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود به چنین 
آزارهایی تن می دهند، از سوی دیگر یکی از عوامل 
ســکوت کودکان در برابر چنین آزارهایی ترس یا 
شــرم آن ها از بیان حقیقت است؛ اینکه در برخی 
مــوارد، خود کودک مورد مواخذه و بازخواســت 
قــرار گیرد عاملی برای عــدم بازگویی موارد آزار 
و خشونت اســت. خصوصا در مواردی که عامل 

خشونت غیر از والدین و اعضای خانواده  هستند، 
بنابراین والدیــن هم باید این ارتباط صمیمی را با 
کودکان خود فراهم کنند که در صورت هرگونه بزه 
دیدگی و در معرض خطر بزه دیده شدن؛ والدین 

و سرپرستان قانونی خود را در جریان قرار دهند.
برخورد با والدین آزارگر

این وکیل دادگســتری با اشاره به مورد آزار گرفتن 
برخی کودکان از ســوی والدین، ادامه داد: مطابق 
بــا این قانون اگر اقدام یا عــدم اقدام الزم والدین 
موجبات صدمه روحی، جسمی، امنیتی، تربیتی و 
اخالقی کــودک را فراهم کند  با آن ها نیز برخورد 
قانونی می شود.  این اقدام مناسبی است چرا که در 
بسیاری از گزارشات مربوط به جرائم علیه کودکان 
و تضیع حقوق آنان؛ مرتکب  و عامل نقض حق؛ 
والدین و سرپرســتان قانونی کودک هســتند که 
معموال بدون تعقیب و بــی مجازات می مانند. از 
ســوی دیگر این امر صرفا از طریق دستگاه قضا و 
مجازاتهای کیفری تامین نمی شــود، برای مثال در 
مــواردی که اعتیاد و یا فقــر والدین منجر به آزار 
کودکان شده اســت وظیفه دولت حمایت جهت 

رفع این شرایط است. 
کودکان خشــونت دیده خود را با شرایط وفق 

می دهند
وی معتقد است که، مسئله  اقتدار و جایگاه والدین 
خصوصا پدر به موجب قانون و عرف جامعه گاه 
آنقدر قویست که مجالی برای تفکر کودک در باره 
حقوق خود  نمی دهد بــه عبارتی در عمده موارد 
اگرچــه کودک از شــرایط راضی نیســت اما می 
پذیــرد و دیگر خود را بزه دیده و قربانی نمی داند 
تا اعتراض کند یا تقاضای کمک و حمایت داشته 
باشــد. او گویی خود را با شرایط وفق داده و آن را 
جزو سرنوشت خود می داند و این شرایط ناشی از 

بی خبری و عدم آگاهی او از حقوقش است. 
تاثیر »پلیس ویژه کودکان« در احقاق حقوق آن ها
این فعال حقوق کودکان در پایان گفت: در جهت 
هرچه بهتر اجرایی شــدن این قانون می توان به 
ســازوکارهایی نظیر »دفتر حمایــت از اطفال  و 
نوجوانان« و »پلیس ویژه کــودکان و نوجوانان« 
اشاره کرد. پیش نویس الیحه پلیس ویژه کودکان 
و نوجوانان توســط وزارت دادگستری تهیه شده 
اســت لکن هنوز مراحل قانونی تصویب آن طی 
نشــده اســت. در صورت ایجاد این سازوکار و 
آموزشهای الزم و معرفی این گروه ازپلیس ویژه 
به کودکان و برقراری ارتباط مناسب پلیس ویژه 
کودکان با مدرســه و دانش آموزان؛ امکان اطالع 
رســانی موارد خشــونت علیه کودکان؛ از سوی 
خود کودکان به پلیس ویژه و متعاقبا پیگیری آن 

فراهم می شود. 

وقتی »شرم« کودکان را به »سکوت« وامی دارد...
 والدین گاهی به صورت ناخواسته عامل خشونت کودکان هستند

 هنوز هم خیلی از ایرانی ها کشــور ژاپن 
را با سریال »ســال های دور از خانه« می شناسند 
و شخصیت اصلی آن اوشــین. سریالی که شنبه 
شب های ســال 1365 و در نبود سرگرمی و اوج 
موشــک باران جنگ تحمیلی کانون خانواده ها را 
گرم می کرد و شــهر ها را در سکوت فرو می برد 
و همه چشم می شــدند جلوی صفحه جادویی 

تلویزیون.
ایران در ادامــه نوشــت: روزگار غریبی بود که 
تصاویر »فقر«، »جنگ« و هزاران مشکل اوشین و 
خانــواده اش و البته مبارزه او برای زندگی خود و 
دیگران به ســمبل بدل شده بود و همه جا حرف 
از اوشــین بود و تأثیرات آن بر فرهنگ عمومی و 
اجتماعی چنان بود که بسیاری از کاال های تولیدی 
از کیف و کفش و... تا فروشگاه های لباس فروشی 
دسته دوم نامی از این سریال گرفتند؛ همچنان که 

می بینیم فروشــگاه های فروش لباس دست دوم 
با گذشــت حدود 35 ســال با »تاناکورا« خوانده 
می شــوند که نام فامیلی اوشــین بــود که روی 
فروشــگاه های زنجیره ای خود هم این عنوان را 

گذاشته بود.
در سال های سخت جنگ تحمیلی بسیاری زنان 
و مادران ایرانی با قصه سرگذشت اوشین پخش 
شده از صداوسیما همذات پنداری می کردند زنی 
سختکوش و تســلیم ناپذیر که بال ها و درد های 
بسیاری از کودکی تا پیری بر سر او آوار شده، ولی 
خــم به ابرو نیاورده و باز هم برای زندگی خود و 

دیگران تالش کرده است.
در نیمه دهه 60 و گذشــت 8 ســال از پیروزی 
انقالب، مســووالن ســازمان صداوسیما به دنبال 
راهکار هایی برای تغییر فضای برنامه ها و جذب 
مخاطبان بیشــتر با در نظر گرفتن ایدئولوژی های 

حاکم بر فضای کشــور بودند؛ تلویزیونی که هم 
انقالبی باشد و هم مخاطب پسند.

در این بین گروهی از برنامه ســازان و مسووالن 
سازمان صداوسیما مسوول بررسی و خرید سریال 
و برنامه های خارجی شدند و از آنجایی که ژاپن 
از نظر فرهنگ کشوری سنتی و از نظر سیاسی در 
زمان جنگ های جهانی کشوری ضد امپریالیستی 
بود، قرعه به نام این کشــور و سریال های مشهور 
آن افتاد که فضایی شــبیه ایــران در دهه 60 را به 

تصویر می کشید.
در آن سال ها مسووالن سازمان صداوسیما چندین 
ســریال ژاپنی را برای دوبلــه و پخش خریداری 
کردند که دو ســریال آن به شهرت بسیار رسید؛ 
»هانیکو« که در ایران با عنوان »داســتان زندگی« 
پخش می شد و »اوشین« که در تیتراژ نامش را به 
»سال های دور از خانه« تغییر داده بودند. اوشین در 

سال 1983 )1362( توسط شرکت ان اچ کی ژاپن 
تولید و پخش شــد و سه ســال بعد هم به ایران 

رسید.
در این سریال شخصیت اصلی )اوشین( در سنین 
پیری شــروع به تعریف خاطرات زندگی پر فراز 
و نشــیب خود از کودکی تا کهنسالی می کند. این 
ســریال حاشیه های بسیاری هم درباره سانسور و 
تغییر قصه و شخصیت اوشین داشت که از سوی 
برخی از دوبلور های سریال رد و از سوی بعضی 

دیگر تأیید شد.
رهبــر انقالب در مهرماه ســال 13۷0 در دیدار با 
اعضای مجمع نویســندگان مســلمان به سریال 
»ســال های دور از خانه« و اثــرات آن بر زندگی 
و فرهنــگ عمومی اشــاره ای کردنــد: »ژاپنی ها 
برمی دارند از زندگی معمولی و شخصی یک نفر، 
یک موضوع برای فیلم درست می کنند، که مطابق 

با واقع است. اصاًل علت جاذبه فیلم های ژاپنی هم 
این است. البته هنرپیشه های خوبی دارند، اما علت 

جاذبه این است که درست مطابق با واقع است.
این ســریال ســال های دور از خانه ای که نشان 
می دادند، که همه را جذب کــرد، حتی امام را - 
حاج احمد آقا می گفت که امام مرتب این سریال را 
نگاه می کردند - علتش چیست؟ چون زندگی ای 

که آن شخص در فیلم دارد و آن کاری که او دارد 
می کند، درست مطابق با واقع است؛ یعنی همانی 
است که واقعیت دارد. اصاًل هنرمند این است، باید 
واقعیت را عکس برگردان کند و به آدم نشان بدهد 
حتی آن مقداری که آدم نمی بیند، برجســته کند، 
واقعیت را با همــه ریزه کاری هایش جال بدهد و 

جلوی چشم آدم بگذارد.«

پر مخاطب ترین سریال تلویزیون در سال ۱۳۶۵ 

 یکــی از خبرنگاران شناخته شــده حوزه 
موسیقی با انتشار ویدیویی از یک نوازنده برجسته 

ساکسیفون خبر از مهاجرت او داد.
به گزارش شــهروند، در این پست مجازی که با 
هشــتگ  »سونامی مهاجرت اهالی موسیقی« منتشر 
شــده، آمده بود که نوازنده برجســته ساکسیفون، 
»ایمــان جعفری پویان« به ترکیــه مهاجرت کرده 
است. اما نکته غم انگیز این پست این بود که نشان 
می داد این نوازنده سرشــناس دور از وطن وضع 
مالی بدی دارد و این روز ها برای گذران زندگی در 

خیابان های استانبول ساز می زند.
سونامی عشق

ایمان جعفری پویان، نوازنده، آهنگساز و خواننده 
چهل ونه ساله از سال 1369 فعالیت حرفه ای خود 
را به عنوان نوازنده آغاز کرده اســت. او که ابتدا 
تنها در زمینه نوازندگی کالرینت تبحر داشــت، 

به دلیل عالقه به موســیقی »جز« از ســال 13۷۷ 
نوازندگی ساکسیفون را نیز آغاز کرد و در پی آن 
اولین گروه بیگ بند موسیقی جز بعد از انقالب را 
به نام »ایماژ« تشکیل داد. ایمان جعفری پویان که 
عالوه بر نوازندگی، آهنگسازی نیز می کند، سال 
1395 آلبوم »سونامی عشق« را با صدای خودش 

منتشر کرد.
در کارنامه ایمان جعفری پویان عضویت در ارکستر 
ملی ایران بــه رهبری فرهاد فخرالدینی، عضویت 
در ارکستر سمفونیک صداوسیما به رهبری محمد 
بیگلری پور و نادر مرتضی پور، عضویت در ارکستر 
سمفونیک فرهنگ سرای بهمن به رهبری شریف 
لطفی و حضــور و اجــرا در گروه های مختلف 
ارکسترال، ارکســتر بادی، پاپ، راک و... به عنوان 
نوازنده سولیســت کالرینت و ساکسیفون جلوه 

بیشتری دارند.

سونامی مهاجرت
»ایمــان جعفــری پویان« البتــه تنهــا نوازنده و 
موزیســین مطرحی نیست که در روز های گذشته 
خبر مهاجرت شان رسانه ای شــده است. پیش از 
این نوازنده که ســابقه نوازندگی در ارکســتر های 
محمدرضا و همایون شجریان، فرهاد فخرالدینی، 
علیرضا افتخاری، علیرضا قربانــی، رضا یزدانی، 
محســن یگانه، رضا صادقی، ناصر چشــم آذر و 
بزرگان دیگری را دارد، در ماه های گذشته بسیاری 
از خوانندگان و موزیسین های کشور از جمله مانی 
رهنما، هومن نامداری و فرشاد حسامی مهاجرت 
کرده اند. خوانندگانی، چون مهــراد جم و مهدی 
مدرس نیز در دو هفته گذشــته خبر مهاجرت شان 

را اعالم کرده بودند.
رسانه های مجازی خبر مهاجرت حدیثه تهرانی و 
کیان مقدم را نیز اعالم کردند. حدیثه تهرانی که با 

بازی در سریال »خوش نشین ها« به کارگردانی سعید 
آقاخانی شــناخته می شــود، با انتشار کلیپی اعالم 
کرد همراه همســر خواننده اش کیان مقدم از ایران 

مهاجرت کرده است.
این اخبار تلخ و ناراحت کننده در شــرایطی منتشر 
می شــوند که بحران شــیوع کرونا باعث تعطیلی 
کنســرت ها و اجرا های زنده موسیقی شده و از نظر 
اقتصادی اهالی موسیقی را در وضعیت بسیار نامطمئن 
و بی ثباتی قرار داده اســت. البته در روز های گذشته 
حرف و حدیث هایی هم درباره ارتباط چهره های تازه 
مهاجرت کرده با شماری از سایت های شرط بندی که 

در ترکیه فعالیت می کنند، مطرح شده است.
همه چی آرومه

محمد اله یاری، مدیر دفتر موســیقی وزارت ارشاد 
درباره انتشــار اخبار و شــایعاتی دربــاره ارتباط 
با مهاجــرت برخی  ارشــاد  ســخت گیری های 

خوانندگان و موزیسین ها در هفته های گذشته، این 
موضوع را به تأکید تکذیب می کند و می گوید که 
این مسائل و شایعات رخداد های طبیعی هستند که 
مربوط به امروز و دیروز نمی شــود و سالیان سال 

است که موسیقی ما با آن مواجه است.
محمد اله یــاری می گوید: »راجع به این مســائل 
همواره اخبار زیادی وجود داشته و از این به بعد هم 

وجود خواهد داشت. فرض کنید هنرمندی به همراه 
همسرش اخیرا به کشور ترکیه مهاجرت کرده است. 
هنرمندی که اتفاقا از خوانندگان خوشنام کشورمان 
بوده و هیچ وقت هم مســأله ای در رابطه با مجوز 
انتشار نداشته است. اما می بینیم که این هنرمند به 
یک باره مهاجرت می کند. مهاجرتی که ممکن است 

به جهت دلزدگی از مجموع شرایط باشد.«

چرا نوازندگان و خوانندگان از ایران می روند؟

افزایش مهاجرت اهالی موسیقی
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