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مدیر اجرایی پاویون گردشگری ایران در گفتگو با زنگان امروز:
 مدیریت هدفمند؛ بازاریابی و تبلیغات 

سه عنصر مهم در حوزه گردشگری
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معاون اجرایی سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان:
۲۵ جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان با 
موضوع شهدا در زنجان چاپ می شود
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حال ناخوش فرش زنجان
 درآمد ساالنه صادرات فرش دستبافت استان زنجان ، ۱۲ میلیون دالر است که از لحاظ 

 آماری در مقایسه با ۵۹ هزار و ۷۰۰ بافنده، متناسب نیست
 ساالنه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار مترمربع فرش توسط فرشبافان بومی استان و نیز سرمایه 

 گذاران غیر بومی در زنجان تولید می شود 
 در سال های قبل، میزان تولید بالغ بر ۱۵۰ هزار مترمربع بود

 در گمرک سه عنوان در جدول ارزیابی فرش های ابریشمی تولیده شده در کشور وجود 
دارد که شامل فرش قم، فرش اصفهان- کاشان و فرش تبریز است؛یعنی فرش های 

ابریشم که در هر جای کشور از جمله زنجان تولید می شود، در قالب این جدول ارزیابی 
ارزش گذاری می شود

 ۴۵ درصد تولید فرش ابریشم استان زنجان شامل فرش های ابریشمی است؛
۴۲ درصد تولیدات نیز شامل فرش پشمی درشت بافت، هفت درصد ریز بافت کرک 

و مابقی نیز در قالب تابلو فرش است

 ثبت نام متقاضیان راه اندازی مشــاغل 
خانگی از ششــم شــهریور ماه آغاز شــده و 
عالقمندان کسب و کارهای خانگی تا دو هفته 
دیگر فرصت دارند با مراجعه به سامانه مشاغل 
خانگی وزارت کار مراحل ثبت نام خود را دنبال 

کنند.
به گزارش ایســنا، طرح ملی توســعه مشاغل 
خانگــی از جمله طرح های اشــتغال حمایتی 
ذیل برنامه اشــتغال فراگیر وزارت کار است که 
با نقش آفرینی موثر جهاد دانشگاهی و سازمان 
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
به عنوان نهاد واســط، تسهیل گر و توسعه ای به 
شکل آزمایشی در ۹ اســتان آذربایجان  غربی، 
خراسان شــمالی، خراســان جنوبی، خراسان 
رضوی، چهارمحــال  و بختیاری، کردســتان، 
کرمانشاه، لرستان و ایالم به اجرا درآمده و اجرای 
آن تاثیر بسزایی در کاهش بیکاری استانها داشته 

است.
تعامل با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی 
مرتبط با اجرای طرح، ارائه خدمات آموزشی و 
مشــاوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان 
مشاغل خانگی جهت اتصال و تسهیل دسترسی 
به بازار و فراهم کردن امکان بازاریابی و فروش 
محصوالت خانگی از جمله اهداف اجرای این 

طرح به شمار می رود.
به دنبال شــیوع کرونا نه تنها بخشهای خدماتی 
و بســیاری از کســب و کارها تحت تاثیر قرار 
گرفتند؛ بلکه مشــکالت بسیاری برای مشاغل 
خرد و کوچک به وجود آمد بر همین اســاس 
وزارت کار مصمم شد طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی را با توجه به ضرورت بیش از پیش به 
گسترش مشــاغل خانگی در دوران کرونا و به 
منظور حمایت از اقتصاد خانوارها، تحقق شعار 
جهش تولید و تبیین جایگاه مشاغل خانگی در 

دستور کار قرار دهد.
در واقــع با توجه به مزیت کســب و کارهای 
خانگی در دوران کرونا، طرح توســعه مشاغل 
خانگی از حالت آزمایشی خارج و مقرر شد تا 

در ۳۱ استان کشور به اجرا درآید.
در همیــن راســتا، ثبت نام متقاضیان مشــاغل 
خانگی در »طرح ملی توســعه مشاغل خانگی« 
بــا ظرفیت ۵۴ هــزار و ۳۰۰ نفــر همزمان با 
هفته دولت از ششــم شــهریور ماه آغاز شد و 
وزارت کار در فراخوانــی از عالقمنــدان راه 
 اندازی مشاغل خانگی دعوت کرد تا به سامانه

 http://www.inhb.ir مراجعه و ضمن ثبت 
درخواست خود، فرم اطالعات مربوطه را تکمیل 
کنند. مهناز امامدادی دبیر ســتاد ســاماندهی و 
توسعه مشاغل خانگی وزارت کار در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به ظرفیت باالی جهاد دانشگاهی 
در پیاده سازی طرح می گوید: مرحله اول طرح 
توسعه مشاغل خانگی با هدفگذاری ۲۰ هزار نفر 
به شکل آزمایشی در ۹ استان به اجرا درآمد که 
تا پایان شهریور ماه امسال به طور کامل عملیاتی 
و نهایی خواهد شد و مرحله دوم اجرای طرح با 
توجه به تجربه موفقی که در این مدت به دست 
آمد با ظرفیت ۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر در ۳۱ استان 

کشور عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی پس از ثبت نام متقاضیان راه اندازی 
مشاغل خانگی، جهاددانشگاهی، مشاوره های 

شغلی الزم را ارائه می کند.
امامدادی از جمله رسته های تحت پوشش طرح 
ملی توسعه مشــاغل خانگی را فرش و صنایع 
دستی، صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به جهاد 
کشاورزی، تجارت الکترونیک و مشاغل فرهنگی 
و هنری عنوان کــرده و می افزاید: در این طرح 
رشته هایی مدنظر هستند که متناسب با مزیتهای 
هر اســتان تعریف و تعیین شــده و درآمدزایی 

بیشتری داشته باشند.
به گفته دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی وزارت کار، با وجود آنکه ۳۰۰ رشــته 
مصوب مشاغل خانگی در کل کشور شناسایی 
شده قرار نیست که به هر ۳۰۰ رشته در هر استان 
پرداخته شود بلکه تمرکز بر رشته ها متناسب با 

مزیتهای خاص هر منطقه صورت می گیرد.

امامدادی می گوید: متقاضیان مشاغل خانگی که 
دنبال دریافت تســهیالت هستند باید به سایت 
وزارت کار و زیرسامانه مشاغل خانگی مراجعه 

و ثبت نام کنند.
وی کسب و کارهای خانگی را بهترین فرصت 
اشــتغال در منزل عنوان کرده و می گوید: یکی 
از ویژگی های بارز مشــاغل خانگی انجام کار 
در خانه اســت و در شرایطی که با بحران کرونا 
روبه روهستیم مشاغل خانگی می تواند بهترین 
فرصــت برای کاهش آمد و شــدها و در خانه 

ماندن و انجام کار در منزل باشد.
مطابق اعالم دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت 
از مشاغل خانگی، بیش از ۸۲ درصد متقاضیان 
وام اشتغال خانگی زنان هستند که ۴۷ درصد آنها 

را زنان سرپرست خانواده تشکیل می دهند.
استانداردسازی در حوزه مشاغل خانگی، نظارت 
میدانی بر طرح ها، ساماندهی و ارزیابی مستمر، 
توســعه بازارهای فروش محصوالت خانگی و 
برگزاری بازارها و بازارچه ها از جمله اقدامات 
دبیرخانه ســتاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی در راستای توسعه و حمایت از مشاغل 

خانگی بوده است.
به گزارش ایسنا، امروزه کشورهای توسعه یافته 
بخش اعظمی از بازار اشتغال خود را به مشاغل 
خانگی اختصــاص داده و از ظرفیت بنگاههای 
خرد و کوچک در این باره بهره  برده اند؛ بر این 
پایه انتظار می رود با توجه به اجرای موفق طرح 
توسعه مشاغل خانگی، نهادینه شدن سهم مشاغل 
خانگی در اقتصاد کشور را در سال جهش تولید 

شاهد باشیم.

مشاغل خانگی بهترین کسب و کار 
در روزهای کرونا
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هندوانه رجعین زنجان 
دسترنجی که بر زمین ماند

8

فرنشین گمرک استان زنجان:

سبد صادراتی زنجانی ها تغییر کرد
2

اعزام نیروی کار انسانی 
)کارگر ساده(

خانم و آقا به کشور لهستان 
)دروازه اروپا(

)فقط در کاریابی بین المللی ثمین(
شرایط اعزام:

1. ثبت نام در کاریابی )به صورت رسمی 
و قانونی(

2. پرداخت 15000 تومان هزینه مشاوره
3. داشتن سن 20 الی 45 سال

4. داشتن حداقل دیپلم )هر رشته تحصیلی(
5. داشتن مدارک فنی و حرفه ای

6. داشتن تمکن مالی حداقل 90 میلیون 
تومان یا 3250 یور

 7. داشــتن پاســپورت قانونی با حداقل 
مهلت 3 ساله

8. ارایه رزومه کاری فارسی و انگلیسی
9. ارایه مدارک تحصیلی به صورت ترجمه 

شده قانونی در دارالترجمه
10. ارایه دو قطعه عکس جدید

راههای ارتباطی با کاریابی 
بین المللی ثمین

www.Zanjankar.ir :وب سایت
@M-Zhaleara :تلگرام

تلفن تماس: 33336112-33335431
33323084 - 024 و 09123411013
نشانی: زنجان- خیابان بعثت، نرسیده به 

دانشسرا، روبه روی خیابان قدس، نبش کوچه 
شهید اسماعیل تقی زاده، ساختمان ثمین
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 فرنشــین آموزش و پرورش استان زنجان 
با بیــان اینکه پروتکل های بهداشــتی به صورت 
حداکثری در مدارس رعایت می شوند، گفت: حتی 
پروتکل ها در برخی مدارس بیش از آنچه که ابالغ 
شــده، رعایت می شــوند ضمن اینکه در مدارس 
شبانه روزی، اولویت با نماندن دانش آموزان است اما 
در صورت فاصله زیاد دانش آموزان تا محل زندگی، 
تمهیدات الزم اندیشیده شده تا شرایط برای ماندن 

آن ها مهیا شود.
به گزارش موج رســا، ابراهیم رفیعی در نشست 
ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا استان اظهار 
داشت: کرونا در کنار آسیب ها و زیان هایی که وارد 
کرده توانســته مهمترین موضوعات جامعه یعنی 

امنیت، بهداشت و آموزش را آشکار کند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مدارس تعطیل 

شود نیز آموزش را نمی توان تعطیل کرد.
رفیعی افــزود: وقتی می گوییم مدرســه ای تحت 
پوشش اینترنت نیست یعنی آن روستا فاقد اینترنت 
است چون اگر روستا تحت پوشش اینترنت باشد 
دانش آمــوزان در منــزل از آموزش های مجازی 

استفاده می کنند.
فرنشــین آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره 
به اشــکال در برخی اطالع رسانی ها گفت: گاهی 
اظهارنظرهای فاقد ســند و بدون موضوعیت بیان 
می شود که به افکار عمومی آسیب وارد می کند در 
حالی که بنا در آموزش و پرورش بر صداقت است.
وی ابراز کرد: با توجه به عدم پوشش شبکه آموزش 
ســیما در برخی مناطق و پوشش حداکثری شبکه 
اشراق در سطح استان انتظار می رود صداوسیمای 
مرکز زنجان در صورت امکان نسبت به بازپخش 
برنامه هــای شــبکه آمــوزش بــرای بهره مندی 

دانش آموزان مناطق دورافتاده اقدام کند.
رفیعی با بیان اینکه آموزش و پرورش از کمک های 
مردمی اســتقبال می کند، خاطرنشان کرد: ساختار 
آموزش و پرورش و انجمــن اولیا و مربیان برای 
تحقق این مســاله و استفاده از ظرفیت کمک های 

مردمی است.
* ابهر و خرمدره در وضعیت قرمز قرار دارند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی اســتان زنجان نیز با بیان اینکه 
عالئمــی از افزایــش بیمــاری کرونــا در تمام 
شهرستان ها به ویژه زنجان، ابهر، خرمدره و سلطانیه 
مشاهده می شــود، گفت: هم اکنون شهرستان های 
ایجرود و طارم در وضعیت سفید، زنجان و سلطانیه 
نارنجی، خدابنده و ماهنشان زرد و ابهر و خرمدره 

در وضعیت قرمز قرار دارند.
محمدرضا صائینی اظهار داشــت: در سطح استان 
تاکنــون 46 هزار و 723 نفر به صورت ســرپایی 
پذیرش شده که تست 14 هزار و 243 نفر یعنی 30 

درصد مثبت شده است.
وی خاطرنشــان کرد: تاکنون 10 هزار و 498 نفر 
بستری شده که آزمایش PCR مربوط به 3 هزار و 

459 نفر یعنی 33 درصد، مثبت بوده است.
صائینی افــزود: در مجموع حدود 84 هزار و 689 
نفر به مراکز 16 ساعته مراجعه و با دریافت خدمت 
به صورت سرپایی درمان شده اند و تعداد کمی از 

آن ها بستری شده اند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: شمار مبتالیان 

به بیماری کرونا در اســتان زنجــان امروز 19 نفر 
است.

*  رعایت پروتکل ها باید بــه فرهنگ رفتاری 
تبدیل شود

فرماندار شهرستان زنجان نیز گفت: اقدامات موثری 
در حوزه فرهنگسازی نتوانسته ایم انجام دهیم و نیاز 

به اقدامات جدی در این حوزه داریم.
رضا عســگری اظهار داشــت: خانواده ها در کنار 
هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک و لوازم التحریر 
فرزندان باید برای حفظ سالمتی دانش آموزان نیز 

مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: پویش هایی تشکیل شود تا هر 
کدام از اولیا، یک روز در ضدعفونی کردن کالس 

فرزندان خود به نیروهای خدماتی کمک کنند.
عســگری با بیان اینکه نیاز به فرهنگسازی و کار 
فرهنگی داریم، تصریح کرد: رســانه ها، آموزش و 
پرورش و تمام دســتگاه ها در این زمینه باید پای 
کار باشــند تا رعایت پروتکل های بهداشــتی با 
فرهنگســازی الزم، تبدیل به یک رفتار در جامعه 

شود.
فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه مشاغل در 
بخش های مختلف به دلیل تعطیلی طوالنی مدت، 
آسیب های زیادی دیده اند، گفت: در صورت امکان 
پروتکل های ویژه ای برای مشاغل دیده و بازنگری 
شــود تا بتوانند به فعالیت خــود ادامه دهند زیرا 
تعطیلی طوالنی مدت، آسیب های زیادی در آینده 

در پی دارد.
بــه گزارش مــوج رســا؛ شــماری از مدیران و 
نمایندگان دستگاه ها در این نشست به بیان نظرات 
و پیشــنهادهای خود برای رعایــت بیش از پیش 

سفارش های بهداشتی پرداختند.

 معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان گفت: اعتباری 
بالــغ بر چهار میلیارد ریــال برای خرید اقالم و 
تجهیــزات ورزشــی در ســال تحصیلی جدید 
اختصاص یافته که این امکانات جهت توزیع در 
مدارس اســتان با اولویت مدارس کم برخوردار 

دخترانه ارسال شده است.
ذبیــح اله تاراســی در گفت و گو بــا خبرنگار 
ایرنا افــزود: در آســتانه آغاز ســال تحصیلی 
جدید همچون سالهای گذشته در آیینی کاروان 
تجهیزات ورزشی مدارس با شعار »مهر با نشاط« 

به سراسر استان اعزام شد.
وی اضافه کرد: هدف از این برنامه ایجاد شور و 

نشــاط و پویایی در مدارس همچنین محرومیت 
زدایی بوده که همانند ســال های گذشته به این 

مهم پرداخته شده است.
این مســوول ادامه داد: تجهیــز مدارس به اقالم 
و تجهیزات ورزشــی الزمه اجرای موفق طرح 
های تربیــت بدنی از جمله پروژه کنترل وزن و 
چاقی اســت و فعالیت هــای حرکتی و مهارتی 
دانش آموزان در مدرســه و کالس درس تربیت 
بدنی ضمن تامین سالمت جسمی و روانی آنان، 

مکمل آموزش هم می تواند باشد.
وی اظهــار داشــت: در این راســتا انواع توپ 
های ورزشــی، انواع راکت ورزشی، تشک دراز 
نشست، میز تنیس، جعبه انعطاف پذیری، حلقه 

هوالهوپ، تیر دروازه فوتســال، تور دروازه و 
دیگر اقالم ورزشــی جهت اســتفاده در کالس 
درس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشــی از 14 
منطقه و شهرســتان به مدارس تابعه ارسال شده 

است.
تاراســی افزود: این اقالم ورزشــی نیاز دانش 
آموزان بوده و این در حالی اســت که با شیوع 
ویروس کرونا برنامه های مختلف ورزشــی نیز 
تحت تاثیر قرار گرفته اســت و گروههای هدف 
نمی تواننــد آنگونه که باید و شــاید تحرک و 

پوپایی الزم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: طبق برنامه اعالم شده به مدارس 
صرفا برنامه های انفرادی ورزشی از قبیل آمادگی 

جسمانی توسط معلمان ورزش انجام می شود و 
در شرایط کرونایی نیز ارتباط بین دانش آموزان 

و معلمان حوزه ورزش حفظ شده است.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان بابیان اینکه بیشتر فعالیت 
های ورزشــی که پیش از این در مدارس انجام 
می شــد، با شیوع کرونا لغو و تحت الشعاع این 
بیماری قرار گرفت، خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
بیشــتر دانش آموزان اوقات خــود را در منزل 
ســپری میکنند و که با همکاری معلمان مربوطه 
تالش شــده برنامه های ورزشی از طریق شبکه 
های مجازی در دســترس گروه های هدف قرار 

گیرد.

 فرنشین آموزش و پرورش استان زنجان:

پروتکلهایبهداشتیدرمدارسرعایتمیشود طرح مهر تحصیلی 
در زنجان اجرا  شد

 فرنشــین اوقاف و امور خیریه استان 
زنجان گفت: طرح مهر تحصیلی با توزیع یک 
هزار بســته لوازم بین دانش آموزان این استان 

اجرا شد.
حجت االسالم مختار کرمی با بیان این مطلب 
به خبرنگاران با اشــاره به طرح های اجرایی 
اوقاف در راســتای کمک به نیازمندان اظهار 
کرد: طرح های این اداره کل در راستای عمل 
به نیات واقفان خیراندیش اجرایی می شود که 

از جمله این طرح ها مهر تحصیلی است.
وی با بیان اینکه طرح مهر تحصیلی با هدف 
کمک بــه دانش آموزان بی بضاعت و عمل به 
نیات واقفان در این زمینه اجرایی می شــود، 
افــزود: در زنجان موقوفــه مربوط به این امر 
وجود دارد و در همین محل نیز هزینه می شود.
حجت االسالم کرمی با اشاره به اینکه نظارت 
بر نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان 
از مهم ترین رســالت های اداره کل اوقاف و 
امور خیریه است، گفت: طرح مهر تحصیلی 
از جمله برنامه های خیرخواهانه در راســتای 
تامیــن کمک هزینه تحصیلــی دانش آموزان 
مستعد اســت. وی از توزیع یک هزار بسته 
تحصیلی نیز بین دانش آموزان و دانشجویان به 
مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها خبر 
داد و افزود: بسته مهر تحصیلی که شامل کیف، 
دفتر، مداد، مدادرنگی و دیگر موارد است، تهیه 
و طبق نیات واقفان خیراندیش به دانش آموزان 

مقاطع ابتدایی و متوسطه اهدا می شود.
فرنشــین اوقاف و امور خیریه استان زنجان 
همچنین از کمک به نخبگان مستعد در استان 
نیز خبر داد و گفت: در این راستا نیز به 70 نفر 

از افراد شناسایی شده، کمک شد.
وی با بیــان اینکه ترویــج فرهنگ وقف و 
کمک به دانش آموزان نیازمند امری ضروری 
و خداپسندانه است، افزود: باید آثار ناشی از 

برکات وقف در جامعه اطالع رسانی شود.
گفتنی است، طرح مهر تحصیلی در راستای 
سیاست حمایتی سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور برای کمک به دانش آموزان نیازمند در 
آستانه آغاز ســال تحصیلی جدید در تمامی 

استان های کشور اجرا می شود.
 ســازمان اوقــاف و امور خیریه کشــور در 
راستای سیاست های حمایتی از اقشار آسیب 
پذیر جامعه، امسال نیز اقدام به تهیه و توزیع 
بســته های تحصیلی در میــان دانش آموزان 
نیازمند کرده است. بسته مهر تحصیلی شامل 
کیف، دفتر و لوازم التحریر متناســب با نیاز 
دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی در 

بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

خبـرخبــر

رییس دادگستری زنجان: 
نیروهای مسلح سرمایه های 

ارزشمند نظام هستند
 رییس کل دادگســتری استان زنجان 
با تاکید بر جایگاه حســاس و خطیر نیروهای 
مسلح گفت: این نیروها همواره مأموریت ها و 
مســوولیت های زیادی دارند و از سرمایه های 
ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند.

حجت االســالم اسماعیل صادقی نیارکی در 
آیین تودیع ومعارفه رییس ســازمان قضایی 
نیروهای مسلح استان زنجان هدف از تشکیل 
این ســازمان قضایی را رســیدگی به جرایم 
نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: در قانون 
اساســی نیز به اهمیت و جایگاه این سازمان 

اشاره شده است.
وی با تاکید بر لــزوم حفظ صالبت و اقتدار 
نیروهای مسلح  یادآورشد: ما در مقام رسیدگی 
به جامعه هدف این نیرو الزم است یک سری 
امور را رعایت کنیم از جمله این موارد توجه 
به مقوله پیشگیری و صیانت از سرمایه های 

سنگین نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
رییس شــورای قضایی اســتان با اشــاره به 
اینکه تصور یک حکومــت منهای نیروهای 
مسلح باور درستی نیست، افزود: حرکت در 
مســیر و هدف جامعه بدون حضور و نقش 
نیروهای مسلح شدنی نیســت و الزم است 
مقوله پیشگیری و صیانت از جایگاه ارزشمند 

نیروهای مسلح را  مورد توجه قرار دهیم.
صادقــی نیارکی بابیان اینکه در جامعه هدف 
باید حــس امنیت و آرامــش را ایجاد کنیم، 
اظهار داشــت: در مسئله کرونا نقش و کمک 
رســانی نیروهای مسلح ارزشمند بوده و این 
نیروها جانانه در کف خیابان ها انجام وظیفه 
می کنند بنابراین نیروهای مسلح برای انجام 
وظایف نیازمند امنیت و آرامش درون سازمانی 

و بیرون سازمانی است.
رییس کل دادگستری استان زنجان با تأکید بر 
اینکه اگر توانستیم اقتدار و صالبت نیروهای 
مســلح را صیانت کنیم موفق عمل کرده ایم 
تصریح کرد: بــه هر حال تحقق این امر یک 

ضرورت است.
صادقی نیارکی با بیان اینکه در کنار برگزاری 
دوره های آموزشــی نیروهای مسلح  نیازمند 
تعامل و همکاری در انجام وظایف هســتیم 
گفــت: نباید جزیــره ای عمل کنیم، حضور 
مســتمر و پررنگ میان نیروهای مسلح  باید 

دستور کار مسئووالن قرار گیرد.
در پایــان این آیین حســین غفرانیا به عنوان 
رییس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح 
استان معرفی و از خدمات محمد حنیفه نظری 

رییس قبلی این سازمان قدردانی شد.

 فرنشــین گمرک استان زنجان گفت: 
تغییراتی در عمده کاالهای صادراتی اســتان 
ایجاد و برخی کاالها به آن اضافه شده است.

به گزارش زنگان امروز،میرهاشم سیداحمدی 
با اشاره به عملکرد پنج ماهه، اظهار کرد: در 
این مدت ارزش کاالهای صادراتی اســتان 
از محل گمرک بــا ۲۸ درصد کاهش به ۷۳ 
میلیون و ۸۸ هزار و ۹۳۶ دالر رسیده، همچنین 
کاالهای صادراتی به لحاظ وزنی با کاهش ۱۲ 
درصدی به بیش از ۴۶ میلیون کیلوگرم رسیده 

است. وی با اشاره به ســبد صادراتی استان 
زنجان، افزود: شــمش روی، ترانسفورماتور، 
پروفیل، میله آهنی، مواد اولیه پالستیکی خط 
تولید، شمش سرب، محصوالت لبنی، خرما، 
کشــمش، مقوا، کاغذ کاهی، مخلوط آبمیوه، 
ســبزیجات و بیســکوئیت، عمده کاالهای 

صادراتی استان است.
این مسوول با اشاره به واردات استان در پنج 
ماهه ابتدایی امســال، ادامه داد: در این مدت 
ارزش کاالهای وارداتی استان از محل گمرک 

با ۴۱ درصد کاهش به ۹۱ میلیون و ۱۷۶ هزار 
و ۲۴۱ دالر رسیده، همچنین کاالهای وارداتی 
به لحاظ وزنی با کاهش ۳۱ درصدی به بیش 

از ۱۰۹ میلیون کیلوگرم رسیده است.
فرنشین گمرک استان زنجان تصریح کرد: نخ 
پلی آمید، نخ پلی اســتر، خمیر چوب، کاغذ و 
مقوای بازیافتی، مواد اولیه پالســتیکی خط 
تولید، تنظیم کننده ولتاژ، سکســیونر، قطعات 
اتصــال عایق، مقــره، کاغذ تیشــو، کاغذ 
الیاف  تحریر، کاغذ کرافت، کاغذ ســیگار، 

سنتتیک، روغن ترانسفورماتور، پارچه نبافته، 
ماشــین آالت خط تولید، خاک روی، هگزا 
متیلن دی آمین، اســتر اسید اســتیک، ورق 
فوالدی و پنبه عمده کاالهای وارداتی به استان 

زنجان هستند.
یادآور شــد: دالیل کاهش  احمدی  ســید 
صادرات از پایان ســال گذشته تاکنون بسته 
بودن مرزها، قانون برگشــت ارز حاصل از 
صادرات بــه خاطر تحریم هــا و ممنوعیت 

صادرات مقطعی شمش روی بوده است.

فرنشین گمرک استان زنجان:

سبد صادراتی زنجانی ها تغییر کرد

 مدرس فدراسیون نجات غریق گفت: دریا 
محل امنی برای شنا نیســت و شنا در آن به ویژه 
برای افراد ناآشــنا به فنون شنا، بسیار تهدید کننده 

بوده و خطر غرق شدگی در پی دارد.
پرویز ســلیمانی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: شنا در دریا، نیازمند فراگیری آموزش های 
الزم و داشــتن مهارت و آشنایی کامل با فنون آن 
بوده و در کل، شنا در چنین مکانی برای شناگران 

زبده نیز خطرناک است.
وی اظهار داشت: هر سال با فرا رسیدن فصل گرما،  
شناکردن هموطنان در آب دریا را شاهد می شویم 
که شوربختانه شماری از آنان به رغم هشدارها و 
ســفارش های فراوان و اطالع رسانی ها در باره 
احتمال غرق شدگی، طعمه دریا شده و جان خود 

را از دست می هند و خاطره تلخ و ناخوشایندی را 
برجای می گذارند.

ســلیمانی از بزرگان خانواده ها خواست فرزندان 
نوجوان و جوان را از خطرات شــنا، آگاه ســازند 
تا با غرق شــدن عزیزان خــود، یک عمر ندامت 
و پشــیمانی به بار نیاید و مواظف کودکان باشند 
چراکه ممکن است موج دریا تعادل آنان را به خاطر 
کوچکی جثه بر هم زده و در مقابل چشم خانواده، 

آنان را به زیر آب کشیده و با خود ببرد. 
وی اظهار کرد: شنا کردن در آب دریاها می تواند 
برای شناگران ماهر و حرفه ای نیز خطرناک باشد و 
بیم آن می رود که به هنگام شنا دچار ایست قلبی، 
گرفتگی عضالت، تشــنج، افت فشار و افت قند 
خون شده و مرگ ناباورانه و تلخی را داشته باشند.

ســلیمانی افزود: افرادی که به منظور آبتنی، دل به 
دریا می زنند باید به هشدارهای ناجیان غریق توجه 
کنند و به هیچ وجه در جریان عمود بر ساحل شنا 
نکنند بلکه به صورت موازی با ساحل، شنا کنند تا 
هنگام احساس خطر غرق شدگی بتوانند خود را به 

ساحل برسانند.
وی تصریح کرد: شــناگران باید در محل هایی که 
اطالعی از عمق آب ندارند شــنا نکرده و شیرجه 
نزنند چه بسا افراد بسیاری به خاطر نادیده گرفتن 
سفارش ها و هشداری کارشناسان، جان خود را از 

دست داده اند.  
مدرس فدراسیون نجات غریق گفت: شنا در محل 
های فاقد ایســتگاه شنا و ناجی غریق، خطر غرق 
شدگی را در پی دارد و الزم است افراد از شناکردن 

در چنین مکان هایی به جد خودداری کنند. 
سلیمانی به شــیوه های نجات افراد درحال غرق 
شدن، اشاره کرد و افزود: ناجی غریق برای نجات 
فرد غرق شــده باید تبحر و تجربه خاصی داشته 
باشد چراکه کوچکترین اشتباه می تواند مرگ ناجی 

را نیز در پی داشته باشد. 
وی به افراد هشــدار داد وقتی شناگری را در حال 
غرق شدگی مشاهده کردند به منظور نجات وارد 
آب نشــوند بلکه از وســایل و تجهیزاتی چون 
تیوپ، طناب و چوب اســتفاده کنند و با احتیاط 
کامل به غریق نزدیک شده و با حفظ فاصله الزم 
در دسترس او قرار نگیرند که در غیر این صورت 
ممکن است خود نیز در دست فرد در حال غرق 
شدن که از هیچ کوششی در نجات جان خود دریغ 

نمی کند، اسیر شده و به زیر کشیده شوند.  
سلیمانی اظهار داشت: برخی مواقع ناجیان غریق با 
شناگران خسته ای مواجه می شوند که دیگر توان 
چندانی برای شنا ندارند که در چنین مواقعی باید به 

آنان روحیه داد تا خود را به ساحل بکشند.
به گزارش ایرنا، ابتدای هفته کنونی 2 دختر 13 و 

16 ساله زنجانی بر اثر غرق شدن در دریای خزر 
در استان گیالن جان خود را از دست دادند.

این دختران عصر شنبه 22 شهریور 99 به محدوده 
ساحلی پارک شــهید انصاری چابکسر خارج از 
طرح سالم سازی رفته بودند که به دلیل ناآشنایی با 

فنون شنا غرق شدند.

مدرس فدراسیون نجات غریق : 

دریامحلیامنبرایشنانیست
 دو دختر ۱۳ و ۱۶ ساله زنجانی بر اثر غرق شدن در دریای خزر جان خود را از دست دادند

تجهیزات ورزشی به مدارس کم برخوردار زنجان فرستاده شد
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سه شنبه 25 شهریور ماه  1399 / نمره 610 / سال سوم

 چراغ رونق صنعــت فرش و قاليبافي در 
زنجان در اين روزها رو به کم فروغي گذاشته و 
با وجود ظرفيتهاي قابل توجه در استان، اين هنر 
صنعت در پيچ و خم مشــکالت گرفتار آمده و 

زمين گير شده است.
به گــزارش زنگان امــروز به نقــل از ايرنا در 
ســال هاي نه چندان دور دارهــاي قالي و نقش 
و نگارهاي نقش بســته بر آن ها را مي شــد در 
گوشــه و کنار اغلب خانه ها در روستاها و حتي 
شهرهاي اســتان زنجان ديد. فرشبافي عالوه بر 
ثمرات اقتصــادي براي خانوارهــا، ذوق و هنر 
بافندگانشــان را به رخ مي کشيد اما اکنون ديگر 
مثل سابق خبري از آن دارها و نقش ها و طرح ها 
نيست و شمار قابل توجهي از بافندگان، دارها را 

جمع کرده و قالب هايشان را زمين گذشته اند.
قاليبافي از ديرباز در زنجان رواج داشــته و انواع 
توليدات فرش در اين استان شامل پشمي و ُکرک 

و ابريشم در سايزها و طرحهاي مختلف است.
به زعم کارشناســان نبود واحدهــاي توليد مواد 
اوليه و همچنين عرضه اين مواد با کيفيت پايين، 
مهمترين مشکل فعاالن فرش دستبافت در استان 

زنجان است.
عدم اختصاص اعتبار کمکهــاي دولتي در بيمه 
قاليبافان، رکود حاکم بر بازار، اســتقرار بيش از 
90 درصد دارهاي قاليبافي در منازل و پايين بودن 
تعداد کارگاههاي متمرکز و کمبود اعتبارات براي 
پرداخت تسهيالت ســرمايه ثابت و سرمايه در 
گردش نيز بخش ديگري از مهمترين مشــکالت 
هنر- صنعت فرش دســتبافت اســتان زنجان به 

شمار مي رود. 
به گفته رييس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان مجموع صادرات فرش دستبافت 
اســتان زنجان ساالنه 12 ميليون دالر است که از 
لحاظ آماري در مقايسه با 59 هزار و 700 بافنده، 

متناسب نيست.
ناصر فغفوري خاطرنشان مي کند: ظرفيت هاي 
خوبي در اين استان در زمينه توليد فرش دستباف 
وجود دارد که در صورت توســعه اين بخش مي 

تواند نقش مهمي در ارزآوري داشته باشد.
وي مي گويد: از اســفند ســال گذشته با شيوع 
کرونا و تشديد تحريم ها، توليد و صادارت فرش 
در استان کاهش يافته است و پيش بيني مي شود 

ســايه اين مشکالت در ســال جاري نيز بر سر 
صنعت فرش در استان باقي بماند.  

رييــس اداره فرش ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت و اســتان زنجان با بيــان اينکه وضعيت 
توليــد فرش به طور معمول رابطه مســتقيمي با 
صادرات دارد، مي گويد: در اين شرايط به واسطه 
مشــکالت حاصل از تحريم ها و موانع در نقل 
و انتقال ارز، ميــزان توليد فرش نيز کاهش يافته 

است.
سيدمحســن جعفري اظهار مي کنــد: آمريکا به 
عنوان يکي از مقاصد عمده فرش دستباف ايران 

مطرح بوده ولي با مســائلي که در محدود کردن 
تجارت ايجاد شــده، امکان صادرات از بين رفته 

است. 
وي در چند سال اخير ساالنه حدود 110 تا 120 
هزار مترمربع فرش توسط افراد بومي استان و نيز 
سرمايه گذاران غير بومي در زنجان توليد مي شود 
و اين حالي است سال هاي قبل تر از اين، ميزان 
توليد در اين بخش بالغ بر 150 هزار مترمربع بود.
جعفري در بخش ديگري از سخنان خود به توليد 
و بافت فرش ابريشمي در اســتان زنجان اشاره 
کــرده و مي گويد: پيش از دهه 50 خورشــيدي 

بافت چنين فرش هايي در اســتان زنجان مرسوم 
نبود و بافندگان زنجاني طرح و نقشــه اين نوع 
فرش را از قم وارد استان کردند و اکنون نيز فرش 
ابريشــمي که در زنجان توليد مي شود به لحاظ 

بافت مثل فرش ابريشم قم است.
وي اظهار مي کند: در گمرک نيز ســه عنوان در 
جدول ارزيابي فرش هاي ابريشمي توليده شده 
در کشــو وجود دارد که شــامل فرش قم، فرش 
اصفهان- کاشان و فرش تبريز است، يعني فرش 
هاي ابريشــم کــه در هر جاي کشــور از جمله 
زنجــان توليد مي شــود، در قالــب اين جدول 

ارزيابي ارزش گذاري مي شود و چون به نوعي 
فرش ابريشم قم برند  فرش ابريشم ايران است، 
تاجــران و صادر کنندگان نيــز ترجيح مي دهند 
محصوالتشان تحت نام اين برند قرار دهند و به 

قيمت باالتري بفروشند.
جعفري با بيــان اينکه 45 درصــد توليد فرش 
ابريشــم استان زنجان شامل فرش هاي ابريشمي 
اســت، مي افزايد: 42 درصد توليدات نيز شامل 
فرش پشمي درشت بافت، هفت درصد ريز بافت 

کرک و مابقي نيز در قالب تابلو فرش است.
رييــس اداره فرش ســازمان صنعــت، معدن و 

تجارت اســتان زنجان مي گويد: در حوزه توليد 
فرش هاي پشــمي قصه فرق مي کند و اســتان 
زنجان در اين زمينــه صاحب برندهاي خودش 
اســت، فرش بيدگينه، فرش قلتوق و طرح ماهي 
افشار از جمله عناوين فرش هاي پشمي زنجان 
در جــدول ارزيابي گمرک اســت ولي در زمينه 

فرش ابريشم ما صاحب برند نيستيم.
وي به شــمار فعاالن بخش فرش و قاليبافي در 
استان اشــاره کرده و مي افزايد: حدود 63 هزار 
قاليباف در زنجان به صورت فصلي، نيمه و قت 

و تمام وقت مشغول فعاليت هستند.  
جعفري شمار قالبيافان تحت پوشش بيمه تامين 
اجتماعي در اســتان را 6 هزار نفر اعالم کرده و 
خاطرنشان مي کند: اين رقم راضي کننده نيست 

و دست کم بايد 20 هزار نفر باشد.
وي ادامــه مي داد: از آنجا که 20 درصد ســهم 
کارفرما در بيمه قاليبافان از ســوي دولت تامين 
مي شود، با افرايش ساالنه حداقل دستمزدها مبلغ 
حمايتي دولت نيز بايد افزايش پيدا کند، بنابراين 
تحت پوشــش قرار دادن فعــاالن قاليبافي اعتبار 
ســنگيني مي خواهد ولي تحت تاثير شــرايطي 
که در آن هستيم، درآمدهاي دولت محدود شده 
است ولي با همه اين اوصاف تالش ما اين است 
که قاليبافان جديد متقاضي را نيز تحت پوشــش 

قرار دهيم.
رييس اتحاديه فرشــبافان اســتان زنجان هم در 
سخناني به گران شدن مواد اوليه براي توليد فرش 
اشــاره کرده و مي گويد: اين گراني باعث شده 
توليد فرش براي سرمايه گذاران به صرفه نباشد.

جعفر نجفــي اظهار مي کند: االن اکثر ســرمايه 
گذاران بــراي توليد فرش در اســتان زنجان، از 
تبريز، قم و يا اصفهان هســتند و ما سرمايه گذار 

چنداني از داخل استان در اين حوزه نداريم.
وي به آمار فرشــبافان استان زنجان اشاره کرد و 
ادامه داد: در سال 1387 يک آماري گرفته شد که 
بر پايه آن تعداد 60 هزار برآورد شــد ولي از آن 
زمان به  بعد آماري گرفته نشده و اين اطالعات 

به روز رساني نشده است.
نجفي با بيان اينکه در اين شــرايط از فرشــباف 
مشــکلدارتر در صنعت فرش نداريم، ميگويد: با 
کم شدن رونق توليد و فروش فرش، بالتبع شمار 

بيکاران در اين بخش نيز زياد شده است.

حال ناخوش فرش زنجان
 درآمد ساالنه صادرات فرش دستبافت استان زنجان ، ۱۲ میلیون دالر است که از لحاظ آماری در مقایسه با ۵۹ هزار و ۷۰۰ بافنده، متناسب نیست

 ساالنه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار مترمربع فرش توسط فرشبافان بومی استان و نیز سرمایه گذاران غیر بومی در زنجان تولید می شود 
 در سال های قبل، میزان تولید بالغ بر ۱۵۰ هزار مترمربع بود

 در گمرک سه عنوان در جدول ارزیابی فرش های ابریشمی تولیده شده در کشور وجود دارد که شامل فرش قم، فرش اصفهان- کاشان و فرش تبریز است؛ یعنی فرش های 
ابریشم که در هر جای کشور از جمله زنجان تولید می شود، در قالب این جدول ارزیابی ارزش گذاری می شود

 ۴۵ درصد تولید فرش ابریشم استان زنجان شامل فرش های ابریشمی است؛ ۴۲ درصد تولیدات نیز شامل فرش پشمی درشت بافت، هفت درصد ریز بافت کرک 
و مابقی نیز در قالب تابلو فرش است

بی نشــان ها  طلوع  مديرعامل جمعيت   
گفت: يکی از داليل مهاجرت افراد به شهرهای 
بزرگ تر و بعدها ابتال آنهــا به اعتياد و کارتن 
خوابی، مدرســه نرفتن و نبود آموزش هنگام 
در دوره کودکی است، پس رساندن يک کيف 
مدرسه می تواند سرنوشت آنان را تغيير بدهد و 

مانع از بازماندگيشان از تحصيل شود. 
شــايد هيچ کدام از ما باور نداشــته باشيم که 
يــک کيف پر از لوازم التحرير مدرســه چقدر 
می تواند در سرنوشــت کــودکان مناطق صفر 

مرزی اهميت داشته باشد. 
کودکانی کــه به خاطــر فقر مالــی خانواده، 
حسرت يک کيف در دلشــان می ماند و شايد 
هرگز شــانس ورود به هيچ مدرسه ای را پيدا 
نکنند. پس از آنچه می شــود؟ پسران به ناچار 
وارد کار قاچــاق می شــوند و دخترها مجبور 
هستند پای سفره عقد بنشينند و برخالف ميل 

باطنی راهی خانه بخت شوند. 
اما شايد اگر يک کيف مدرسه در زمان مناسب 
به دستشان می رســيد، خانواده هايشان اجازه 
می دادند فرزندانشــان ادامه تحصيل دهند. آن 
وقت بدون شک ورق زندگی شان برمی گشت.
حال از زمان شــروع ســال تحصيلی با وجود 
اينکه به دليل کرونا کالس ها بيشتر به صورت 
آنالين برگزار می شــود اما نياز به مدرسه رفتن 
و تحصيل به ويژه در مناطق محروم کشور بيش 

از قبل احساس می شود. 
در اين شرايط که خانواده های محروم به خاطر 
مشــکالت مالی و اشتغال، دستشان خالی تر از 
قبل شــده، شايد تأمين نان شــب از فرستادن 

کودکانشان به مدرسه واجب تر باشد. 
به همين دليل خيلی از خيريه ها و سازمان های 
مردم نهاد بيش از گذشته در تالشند تا کيف و 
لوازم مدرسه را به دست دانش آموزان محروم 

در سراسر کشور برسانند. 
در اين ميان جمعيت طلوع بی نشــان ها نيز در 
قالب پويش نقطه صفر مــرزی، اقدام به جمع 
آوری کمک هــای مردمی بــرای تهيه کيف و 
لوازم مدرســه کرده و تاکنون موفق شــده پنج 
هزار کيف مدرسه را به دست دانش آموزان کم 

برخوردار برساند. 
کیف مدرسه نجات بخش 

مديرعامل جمعيت طلوع بی نشــان ها در اين 
بــاره می گويد: پويش نقطــه صفر مرزی را از 

سال 94 شروع کرديم. در واقع اهميت آموزش 
و مدرسه رفتن بچه ها به شدت احساس می شد 
و در تجربياتی که در اين سال ها به دست آورده 
ايم، متوجه شديم يکی از داليل اصلی مهاجرت 
افراد به شهرهای بزرگ تر و بعدها درگير شدن 
آنها به اعتياد و کارتن خوابی، مدرســه نرفتن و 

عدم آموزش هنگام کودکی بوده است. 
به گفته اکبر رجبی مشهود، آنها در مصاحبه به 
مراجعان خــود که اغلب درگير اعتياد و کارتن 
خوابی هستند گفته اند فقر مالی خانواده هايشان 

اجــازه نداده تا ســر فرصت مدرســه بروند. 
درحالی که به شــدت تشــنه آمــوزش بودند 
و دلشــان می خواســت مثل افراد ديگر آينده 

درخشانی داشته باشند. 
وی ادامه داد: اما شــرايط زندگی و محيط، فقر 
فرهنگــی و مالی خانواده هــا و خيلی از داليل 
ديگر مسير سرنوشت آنها را به سمت اشتباهی 

سوق داد. 
بــه همين دليــل اهميت مدرســه رفتن دانش 
آموزان مناطق محروم در فهرســت برنامه های 

جمعيت طلوع بی نشان ها قرار گرفت.
رجبی مشهود افزود: مجموعه ما بيشتر در زمينه 
کاهش آســيب و حمايت از افراد درگير اعتياد 
و کارتن خوابی و کمک به آنها برای بازگشت 
به زندگی عادی شان فعاليت دارد اما از آنجايی 
که هميشــه پيشــگيری بهتر از درمان اســت، 
در تالشــيم تا هر ســاله کيف و لوازم التحرير 
مدرســه را به کودکان محروم کشــور به ويژه 
در نقاط صفر مرزی برســانيم. در  واقع هدف 
اين اســت اين چرخه معيوب متوقف شــده و 

بهترين درمان، بدون شک آموزش است. چون 
بازماندگــی از تحصيل کــودکان آنها  را وارد 
مسيری می کند که عالقه ای به انجام آن ندارند 
اما به اجبار مجبور هســتند برای مثال کولبری 

کنند يا وارد قاچاق شده يا ازدواج کنند. 
به گفتــه مديرعامل جمعيت طلوع بی نشــان 
ها، مواردی را شــاهد بوده ايم که پدر به خاطر 
آبرويــش و اينکه هزينه تأمين لوازم مدرســه 
فرزندش را نداشــت اجازه تحصيل و مدرسه 
رفتــن را بــه وی نمی داد. هميــن يک کيف 
مدرســه و لوازم داخل آن کمک می کند بچه ها 
به مدرسه بروند و برای بهبود کيفيت زندگی و 

آينده شان درس بخوانند. 

همراهی مردمی تا تأمین سقف ۴۰ هزار کیف 
مدرسه

امســال جمعيت طلوع بی نشان ها، سقف 40 
هزار تأمين کيف ولوازم التحرير مدرســه را در 
نظــر گرفته که تاکنون از اين تعداد بيش از پنج 
هزار کيف مدرســه تهيــه و در مناطق محروم 

توزيع شده است.
به گفتــه مديرعامل جمعيت طلوع بی نشــان 
ها اين پک آموزشی شــامل کيف، دفتر، مداد، 
خودکار، خط کش، پاک کن، تراش، مدادرنگی، 

پرگار و... بوده است.
وی افــزود:  اين لــوازم التحريــر در مناطق 
محروم اســتان های سيســتان و بلوچســتان، 
ايالم، کرمانشــاه، گلســتان، خراسان شمالی، 
آذربايجان  بندرعباس،  هرمــزگان،  مازنداران، 
غربی، خراســان جنوبی،لرســتان و خوزستان 
توزيع شــده و اميدواريم با کمک های مردمی 
بتوانيم بــا تهيه کيف و لوازم التحرير بيشــتر 
دانش آموزان مناطق بيشــتری را خوشحال و 

راهی مدرسه کنيم.

یک کیف مدرسه و یک دنیا امید



سه شنبه 25 شهریور ماه  1399 / نمره 610 / سال سوم4
سالمت

امید به آماده سازی واکسن 
کرونا تا پایان سال ۲۰۲۰

 شرکت »آسترازنکا« به رغم وقفه ای که 
هفته گذشته در روند آزمايش واکسن کرونای 
دانشــگاه آکسفورد ايجاد شــد، ادعا کرد اين 
واکسن پايان ســال کنونی ميالدی و يا اوايل 

سال آتی ميالدی آماده می شود.
به گــزارش روزنامــه ديلی ميل، شــرکت 
داروسازی»آسترازنکا«، يک شرکت بريتانيايی 
–ســوئدی و چند مليتی داروســازی که با 
دانشگاه آکسفورد برای توليد واکسن ويروس 
کرونا همــکاری می کند، اعــالم کرد که با 
موافقت مقامات بهداشــتی بريتانيا آزمايش 
واکســن توليدی خود را عليه ويروس جديد 
کرونا از سر گرفته است. آزمايش های واکسن 
کرونای دانشگاه آکسفورد روز ششم سپتامبر 
)15 شهريور( به دنبال بروز عالئم بيماری در 
يک زن انگليسی که واکسن به او تزريق شده 

بود، متوقف شد.
بنا به اعالم شرکت آسترازنکا مقامات بهداشتی 
و دارويی بريتانيا تاييد کرده اند که ادامه آزمايش 
واکسن توليد شده بی خطر است. به دنبال بروز 
عالئم بيماری در اين زن انگليسی که واکسن 
به او تزريق شــده بود، کميته ای مستقل برای 
بررســی خطرهای احتمالی آزمايش واکسن 
شرکت آسترازنکا تشــکيل شد. به گفته اين 
شــرکت تحقيق اين کميته به پايان رسيده و 
اعضای آن به اين نتيجه رسيده اند که آزمايش 

واکسن می تواند ادامه يابد.
»پاسکال ســوريوت«، مدير اجرايی شرکت 
داروسازی آسترازنکا روز پنجشنبه گذشته در 
نشســتی که به صورت آن الين برگزار شد، 
توقف آزمايش اين واکسن را موقتی بيان کرد 
و گفت: توليد واکســن »در مسير« باقی مانده 
است، اما قبل از شروع تحقيقات منتظر کسب 

اجازه از يک کميته ايمنی مستقل است.
سخنگوی شرکت آسترازنکا نيز اين توقف را 
يک »اقدام عادی« توصيف کرد که هنگام بروز 
يک بيماری بالقوه غير قابل توجيه در يکی از 

آزمايش های آن انجام ميشود.
آنها  گفتند: »حفظ يکپارچگی آزمايش ها« در 
طول تحقيقات، بسيار مهم است. اين شرکت 
تالش می کند بررســی اين مــورد عارضه با 
سرعت هر چه بيشتر انجام شود تا کمترين تاثير 
بالقوه را بر جدول زمانی آزمايش اين واکسن 

داشته باشد. 
»مت هانکوک« وزير بهداشــت انگليس نيز 
تصريح کرد: توقف آزمايش واکسن خود يک 
چالش است، اما تالش برای توليد واکسن را 
عقب نمی اندازد. بديهی است اين اتفاق برای 
آزمايش اين واکســن خــاص يک چالش به 
حساب می آيد، اما اين نخستين باری نيست 
که چنين اتفاقی برای واکسن آکسفورد رخ می 

دهد. 
اکنون 9 نامزد واکسن در مرحله سوم آزمايش 
قــرار دارند. آزمايش های مرحله ســوم اين 
شرکت بريتانيايی- سوئدی در اواخر ماه اوت 
)اوايل شهريور( در آمريکا آغاز شد. ضمن آنکه 
مراحل پيشــين در انگليس، برزيل و آفريقای 

جنوبی آغاز شده بود. 
 »دونالد ترامپ« رييس جمهوری آمريکا پيش 
از اين از توليد واکسن کرونا در اين کشور تا 
پيش از انتخابات ســه نوامبر 2020 )13 آبان( 
خبر داده بود. اين ســخنان نگرانی هايی را در 
زمينه ترجيح منافع سياســی در توليد واکسن 

ويروس کرونا افزايش داد. 
واکسن شرکت آسترازنکا که تاکنون بر روی 
دهها هزار نفر در انگليــس، برزيل، آفريقای 
جنوبی و آمريکا آزمايش شده، اميد زيادی به 
آن بسته شده است. روند آزمايش اين واکسن 
به مرحله ســوم يعنی آخرين مرحله آزمايش  
که در جريان آن ميزان ايمنی و کارايی واکسن 

سنجيده می شود، رسيده است.

انتصاب عضو جدید
کمیته ملی واکسن کرونا

 وزير بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی در حکمی مصطفی قانعی را به عنوان 

عضو کميته ملی واکسن کرونا منصوب کرد.
به گزارش وزارت بهداشت، سعيد نمکی در 
اين حکم خطاب به مصطفی قانعی نوشــت: 
به موجب اين ابالغ به عنوان عضو کميته ملی 
واکســن COVID-19 منصوب می شويد. 
انتظار می رود با هماهنگی و مشــورت ديگر 
اعضای کميته مذکور در پيگيری امور مربوط به 

ساخت واکسن در داخل کشور اقدام فرماييد.
وزير بهداشت پيش از اين، در احکامی محمد 
مهدی گويا رييس مرکز مديريت بيماری های 
واگير وزارت بهداشــت را به عنوان رييس 
کميته کشوری ساخت واکسن کرونا و علی 
رضا بيگلری رييس انستيتو پاستور ايران، سيد 
محمود مسيحا هاشمی فرنشين آزمايشگاه های 
مرجع کنترل غذا و دارو و تجهيزات پزشکی، 
سيد علی رضا حسينی رييس اداره مطالعات 
بالينی و مراقبت های دارويی، احسان شمسی 
کوشــکی دبير کميته اخــالق در پژوهش و 
محسن اســدی الری فرنشين همکاری های 
بيــن الملــل وزارت بهداشــت را به عنوان 
اعضای کميته ملی واکســن کرونا منصوب 

کرده بود.

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری تشریح کرد؛خبــر

کرونا، بار دوم درچه حدی بروز می کند؟

 يک فوق تخصص قلب و عروق، 
گفت: درجه رماتيسم قلبی بسته به اينکه 
دريچه های قلب چقدر درگير باشد فرق 
می کند، رماتيسم عموما در کودکی اتفاق 

می افتد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحســين 
نجفی، با حضــور در برنامــه »طبيب«، 
با اشــاره به اينکه فشــار خون باال فشار 
خونی اســت که عدد سيستول باالی 13 
و دياستول باالی 8.5 باشد، تصريح کرد: 
فشــار خون نرمال پايين اين اعداد است، 
در برخی افراد وقتی فشار باال می رود به 
تدريج مغز عادت می کند که اين فشار را 
تحمل کند اما عوارضش را با وجود اينکه 
شخص می گويد من عادت به اين فشار 
کردم روی مغز، قلب و کليه می گذارد و 
شــخص به زودی دچار عوارض قلبی، 
مغزی و کليوی خواهد شــد، فشار اين 

افراد بايد به تدريج کاهش پيدا کند.
وی بــا تأکيد بر اينکه فشــار خون قاتل 
نامرئی است، اظهار کرد: چون در برخی 
از بيماران عالمت خاصی ندارد و آنها هم 
فکر می کنند راحت هستند اما نمی دانند که 
يک قاتل نامرئی همراه دارند که سلول های 
مغز، قلب و کليه را تک تک از بين می برد 
و ايجــاد حوادث در آنهــا قريب الوقوع 
اســت. اين وظيفه پزشــک است که به 
وســيله داروهای متنوع فشــار را کنترل 
کند. مصرف آب غوره، آب نارنج و مواد 
ترش و زدن ســوزن به دست برای يک 

ربع ممکن است فشار را پائين آورد، ولی 
مجدد باال می رود، بنابراين اگر بيمار فشار 
خونی در منزل داريد دو قرص کاپتوپريل 
و نيترات زير زبانی را در منزل داشته باشيد 
و به فواصل روی زبان بيمار قرار دهيد، دو 
يا سه بار انجام دهند اگر فشار پائين نيامد 

حتماً به مراکز درمانی مراجعه کنند.
اين پزشــک متخصــص افزود: فشــار 
خون پايين اگر عالمت نداشــته باشد تا 
يک مرحله ای نعمت خداســت، ولی در 
يک مرحلــه ای بيمار می گويد من مرتب 
سرگيجه دارم و زندگی ام مختل شده که 
آن وقت بايد درمان شــود. برای گرفتن 
فشــار خون در منزل حتماً شخص بايد 
نشسته باشد، پشتش تکيه داده شده باشد، 
دست در راستای قلب قرار گيرد و تکيه گاه 
داشته باشد، فرد نبايد صحبت کند، بازوبند 
بايد سايز فرد بوده و تنگ نباشد، بهترين 
زمان برای اين کار دو ساعت قبل از شام 
اســت، چون فشار صبح ها پائين است و 
ظهر باال می رود، ســيگار و قهوه مصرف 
نکرده باشــند و مثانه پر نباشد. افراد بايد 
عدد فشار خون خود را بدانند، اما وسواس 

در گرفتن مرتب فشار نداشته باشيد.
نجفی همچنين در پاسخ به اين مطلب که 
برخی از افراد به ماده حاجب آنژيوگرافی 
حساسيت دارند، اظهار کرد: اين ماده که 
در ســيتی آنژيوگرافی اســتفاده می شود 
حــاوی يد اســت و گاهی افــراد به آن 
حساســيت پيدا می کننــد، البته چندی 

پيش حساسيت های اين مواد پائين آمده 
ولی اگر شــخص قبل از آنژيو به پزشک 
اطالع دهد پزشک با دادن مايعات زياد و 
داروهايی مثل آنتی هيستامين حساسيت را 

از بين می برد.
وی تصريــح کرد: خيلــی از مردم فکر 
می کنند آنژيوگرافی يک عمل اســت و 
بايد مثاًل داروهايی مثل آسپرين را قبل از 
آن قطع کنند در حالی که در آنژيوگرافی 
و پالســی قطع دارو الزم نيســت و بايد 
داروهايی که الزام است ادامه دهند، فقط 
اگر کسی متفورمين مصرف می کند بايد 
آن را از شــب قبل قطع کند. آنژيوگرافی 
فقط مشاهده است و مهم ترين محدوديت 
در انجام آن اين است که شخص نخواهد 
انجام دهد، يــا کراتينين او بــاال بوده و 
مشکل کليوی داشته باشد و يا فرد دچار 
کم خونی يا تب حاد باشد، اما سن برای 

اين کار محدوديت نيست.
فوق تخصص آنژيوپالسی در باره تپش 
قلب نيز گفت: ما تپش های بی خطر داريم 
تا تپش های فوق العاده خطرناک، بنابراين 
فردی که دچار تپش می شود بايد حداقل 
يک نوار در زمان تپش بگيرد تا پزشــک 

با مشاهده آن به تشخيص درست برسد.
نجفی در باره تفاوت سی تی آنژيوگرافی 
با آنژيوگرافی يادآور شد: در ابتدا آنجا که 
پزشک به گرفتگی رگ شک می کند يک 
تســت ورزش دارد، ممکن است اسکن 
هســته ای بکنيم يک روش موازی با آنها 

سی تی آنژيوگرافی اســت در اين روش 
زير دستگاه می خوابيم يک ماده حاجب 
به رگ می زنند و از زوايای مختلف عکس 
می گيرند. اما اين ها راه تشــخيص قطعی 
نيست راه قطعی انجام آنژيوگرافی است، 
چون اگر ســی تی نشــان دهد شخصی 
سالم اســت قطعاً سالم اســت ولی اگر 
بگويد رگــی گرفتگی دارد باز بيمار بايد 

آنژيوگرافی بشود.
اين فوق تخصص قلب و عروق با اشاره 
به اينکه هيچ نوار قلب و اِکوی ســالمی 

ردکننده بيماری قلبی نيست، اظهار کرد: 
هــر دردی از گوش تا ناف به ويژه اگر با 
فعاليت تشديد شود تشخيص قطعی آن 
قلب است مگر اينکه عکسش ثابت شود، 
اينکه راه می روم مچ دست راست يا فکم 
درد می گيرد قطعاً قلب اســت، همچنين 
برخــی از تنگی نفس ها. امــا اگر دردی 
با پهلو به پهلو شــدن تشديد می شود و 
ثانيه ای است درد قلبی نيست، چون درد 
قلبی از دو دقيقه به باالســت. اولين قدم 
در تشخيص پزشــک شرح حال گرفتن 

از بيمار اســت، بهترين راه پيشگيری از 
بيماری هــای قلبی نيز پيــاده روی منظم 

روزانه است.
وی در پايان در باره رماتيســم قلبی نيز 
گفت: درجه رماتيسم قلبی بسته به اينکه 
دريچه های قلب چقدر درگير باشد فرق 
می کند، رماتيسم عموماً در کودکی اتفاق 
می افتد، بنابراين بايد گلودرد بچه های 5 تا 
15 ساله را جدی بگيريم، چون اگر خوب 
درمان نشود می تواند دريچه های قلبی را 

مورد تهاجم قرار دهد.

 فرنشين امور دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو ضمن تشريح 
زمــان و نحوه توزيــع، عرضه و قيمت 
واکسن آنفلوآنزا، گفت: امسال به گونه 
ای برنامه ريزی شده  که يکی از اعضای 
خانواده بتواند با مراجعــه به داروخانه 
و ثبت کد ملی خــود و دو نفر ديگر از 
اعضای خانواده اش، تا ســقف سه عدد 

واکسن آنفلوآنزا دريافت کند.
دکتر سيد حيدر محمدی در گفت و گو 
با ايسنا، درباره آخرين وضعيت واردات 
و توزيع واکســن آنفلوانزا، گفت: بايد 
توجه کرد که ســال گذشــته 250 هزار 
دوز واکسن را برای گروه هايی که تزريق 
اين واکســن برايشــان ضروری است، 
مانند افراد مسن، بيماران پيوندی، قلبی-
تنفسی، زنان باردار و... پيش بينی کرديم. 

اين در حاليســت که امسال با توجه به 
شرايط خاص ناشی از کرونا تامين 2.5 
ميليون دوز واکسن را برای اين گروه ها 

در نظر گرفته ايم.
توزیع واکســن آنفلوآنزا در شــبکه 

بهداشت از ابتدای مهر ماه
وی درباره زمان توزيع واکسن آنفلوآنزا 
بــرای گروه هــای پرخطر در شــبکه 
بهداشــتی، گفت: واکسن آنفلوانزا برای 
گروه هــای پرخطر و کادر بهداشــت و 
درمان به صــورت رايــگان در اختيار 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار 
می گيرد و توزيــع آن از ابتدای مهر ماه 

آغاز خواهد شد.
محمدی افزود: در حوزه تامين واکسن 
بــرای ديگر افراد هم نســبت به ســال 
گذشته افزايش قابل توجهی داشتيم؛ به 

طوری که در ســال گذشته حدود يک 
ميليون و 800 هزار دوز واکسن آنفلوانزا 
مصرف شده بود، اما برای امسال تامين 
16 ميليون دوز واکسن را پيش بينی کرده 
ايم. البته همانطور که بارها اعالم شــده، 
تصور می کنيم که امسال به دليل رعايت 
پروتکل های بهداشــتی نظيــر فاصله 
گذاری اجتماعی، اســتفاده از ماســک 
و... احتمال آلودگی به ويروس آنفلوانزا 

بسيار کمتر از سال قبل باشد.
وی تاکيد کرد: بايد توجه کرد که اصال 
ضرورتی ندارد که همه  مردم واکســن 
آنفلوانزا تزريق کننــد، بلکه اولويت در 
اين زمينه با گروه های در معرض خطر 
مانند افراد باالی 65 ســال، زنان باردار، 
مبتاليان بــه بيماری هــای زمينه ای و 

نقص ايمنی و... است.

توزیع واکســن آنفلوآنــزا در ۲ فاز؛ 
ســالمندان؛ اولویــت اول توزیــع 

داروخانه ای
فرنشــين امور دارو و مواد تحت کنترل 
ســازمان غذا و دارو درباره زمان توزيع 
واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها و نحوه 
عرضه آن بــه مردم نيز گفــت: آنطور 
که تاکنون برنامه ريزی شــده، واکسن 
آنفلوانزا از ابتدای مهــر در داروخانه ها 
برای افراد سالمند باالی 65 سال توزيع 
می شــود؛ به طوری که ايــن افراد می 
توانند با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی 
خود واکســن را دريافت کنند. ســپس 
در فاز بعد محموله های بعدی واکســن 
آنفلوانــزا در داروخانه ها توزيع خواهد 
شــد و ديگر افراد می توانند برای تهيه 
واکسن به داروخانه ها مراجعه و واکسن 

را با ارائــه کارت و کد ملی را دريافت 
کنند.

وی اظهار کرد: در عين حال با توجه به 
وضعيت شيوع کرونا و ضرورت کاهش 
رفــت و آمد و تجمع مردم در داروخانه 
ها، به شکلی برنامه ريزی شده  که يکی 
از اعضای خانــواده بتواند با مراجعه به 
داروخانــه و ثبت کد ملــی خود و دو 
نفر ديگــر از اعضای خانــواده اش، تا 
ســقف سه عدد واکســن دريافت کند. 
در اين صورت هم شاهد کاهش تجمع 
در داروخانــه خواهيم بود و هم عرضه 
واکسن به نحوی است که کمترين امکان 
سوءاستفاده در اين حوزه وجود خواهد 

داشت.
قیمت واکسن آنفلوآنزا چقدر است؟

محمدی با بيان اينکه برای ارائه واکسن 

ســه نوع قيمت داريم، گفت: گروه اول 
شامل همان دو و نيم ميليون دوز است 
که به صورت رايگان توزيع می شــود. 
گروه دوم ســالمندان باالی 65 ســال 
هســتند که بايد با ثبت کد ملی و احراز 
هويت واکسن را از داروخانه ها با قيمت 
حدود 42 هــزار تومان تهيه کنند. برای 
کودکان زير 5 ســال هم واکســن سه 
ظرفيتی در داروخانه ها توزيع می شــود. 
بعــد از اينکه توزيع واکســن بين اين 
گروه ها تمام شد؛ بر پايه ميزان تقاضای 

موجود سراغ گروه های ديگر می رويم.
وی تاکيد کرد: اگر ميزان تقاضا بيشــتر 
از آن 16 ميليون دوزی باشــد که وارد 
خواهيــم کرد، مجبور می شــويم با ارز 
نيمايــی وارد کنيم کــه در اين صورت 

قيمت بيشتری خواهد داشت.

فوق تخصص قلب و عروق:

گلودرد بچه ها را جدی بگیریم | خطر رماتیسم قلبی

فرنشین امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تشریح کرد؛

نحوه »توزیع« و »قیمت« واکسن آنفلوآنزا

 متخصص بيمــاری های عفونی 
و گرمســيری درباره اينکــه آيا کرونا در 
بهبوديافتــگان، در صورت ابتالی مجدد 
با عالئم شديدتری بروز می کند يا خير، 
توضيح داد: به طــور کلی ابتالی مجدد 
چندان شــايع نيست، اگرچه در کشور ما 

شيوع آن نسبتا زياد بوده است.
به گزارش دانشــگاه علوم پزشکی شهيد 
بهشــتی، دکتر آرمين وزيريان افزود: البته 
جمع بندی آماری در اين باره انجام نشده 
است، اما در کشور ابتالی مجدد بيشتر از 

حد انتظار ديده شده است.
اين متخصص اظهار کــرد: در برخی از 
بيمارانــی که مجدد به کرونــا مبتال می 
شوند شدت بيماری خفيف تر ، در برخی 
شديدتر و در برخی همچون دفعه پيشين 
است، اما به طور کلی هنوز تجربه جمع 

بندی شده ای در اين زمينه وجود ندارد.
وی تاکيد کرد: افراد بايد شــرايط را قرمز 
در نظر بگيرند و تمامی اصول بهداشــتی 
را رعايت کنند و با زدن ماسک و محدود 
کردن ارتباطــات اجتماعی خطر ابتال به 

کرونا را کاهش دهند.
اولویت دریافت واکسن آنفلوآنزا با چه 

کسانی است؟
متخصــص بيمــاری هــای عفونی و 
گرمسيری با اشــاره به اينکه  افراد مسن، 
افراد دارای بيماری های زمينه ای و زنان 
باردار در اولويت تزريق واکسن آنفلوآنزا 
هستند، سفارش کرد افراد کمتر در معرض 
خطر از هجوم برای دريافت واکسن پرهيز 

کنند.
با بيان اينکه طبق ســفارش های سازمان 
بهداشت جهانی تمامی افراد باالی ش6 ماه 
می توانند از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند، 

گفت: توزيع اين واکسن با نظارت وزارت 
بهداشت صورت می گيرد و احتماال اواخر 

شهريور ماه توزيع آن آغاز می شود.
وی  با بيان اينکه ممکن است برای فروش 
واکســن آنفلوآنزا در شرايط شيوع کرونا 
بازار ســياه ايجاد شود، بر پرهيز از هجوم 

افراد برای تزريق اين واکسن تاکيد کرد.
اين متخصــص يادآور شــد: افرادی که 
ممکن است بيشتر در معرض اين ويروس 
باشند و همچنين کودکان، افراد مسن، افراد 
دارای بيماری های زمينه ای و زنان باردار 

در اولويت تزريق واکسن آنفلوآنزا هستند.
پوشاندن بینی با هر نوع ماسکی بهتر از 

ماسک نزدن است
وزيريان همچنين با بيان اينکه هر پوششی 
روی بينی يکی از روش های موثر برای 
جلوگيری از انتقال بيماری کروناســت، 
گفت: هر پوششــی روی بينی بهتر از آن 

است که از ماسک استفاده نشود.
اين متخصص تاکيد کرد: البته تنها استفاده 
از ماســک برای پيشگيری از انتقال کافی 
نيست، بلکه افراد بايد فاصله اجتماعی را 

رعايت کنند و از حضور در محيط های 
بدون تهويه و پنجره باز اجتناب کنند.

وی با بيان اينکه کمــاکان موارد ابتال به 
کوويــد COVID( 19-19( ديده می 
شود، گفت: در موج اول غافلگيری اتفاق 
افتاد و ويروس در حالی شــيوع پيدا کرد 
که هيچ اطالعاتی از آن نداشتيم و تعداد 
زيادی از افراد در مدت کوتاهی به آن مبتال 
شــدند، در اين مرحله با رعايت پروتکل 
های بهداشــتی و محدوديت در روابط 
اجتماعی به دنبال ترســی که از بيماری 

به وجود آمد، اپيدمی تا حدی کنترل شد 
و در ارديبهشــت ماه موارد ابتال کاهش 

چشمگيری يافت.
وی ادامه داد: در خردادماه مجددا در مورد 
بيماری عادی پنداری ايجاد شــد و مردم 
فکر کردند که شــرايط عادی شــده و به 
همين خاطر ارتباطات اجتماعی افزايش 
يافت، يعنــی علی رغم ســفارش ها و 
ممنوعيت ها بسياری از رفت و آمدهای 
دوستانه و خانوادگی، گردهمايی ها و آيين 
های اجتماعی همچون عزا و عروسی از 

سر گرفته شد و در نهايت به دليل افزايش 
تجمعات پيک دوم ايجاد شد.

وزيريان يادآور شد: هم اکنون رفتارهای 
پيشگيرانه بيشتر ديده می شود، ولی روابط 
اجتماعی محدود نشده است، اما اگر روند 
کنترلی را ادامه بدهيم شايد در مهر و آبان 
ماه شــرايطی مانند ارديبهشت را تجربه 
کنيم. نگرانی درباره بازگشــايی مدارس 
و دانشــگاه ها نيز به خاطر ترس از موج 
سوم است، به هرحال شرايط هنوز عادی 
نيست و همه با تصور اينکه ويروس هنوز 
شايع است بايد پروتکل های بهداشتی را 

رعايت کنند.
اين متخصص افزود: شوربختانه بسياری 
از افراد مســنی که به کرونا مبتال شده اند 
اظهار می کنند که برای پيشگيری از کرونا 
چندين ماه است که از خانه بيرون نيامده 
اند، امــا به خاطر اينکــه در اطراف آنان 
جوانانی حضور دارند که نسبت به محدود 
کردن روابط اجتماعی بی توجه يا به دليل 
شرايط کاری مجبور به آمد و شد در سطح 

شهراند، به کرونا مبتال شده اند.
مراقب افراد مسن خانواده باشید

وی تاکيد کــرد: افراد در ديدار با اعضای 
مسن خانواده بايد تا جای ممکن فاصله 
اجتماعــی را رعايــت و مــدت زمان 
ديدارهايشــان را محدود کنند و به هيچ 
عنوان استفاده از ماسک را فراموش نکنند 

تا از ابتالی آنان جلوگيری شود.
وزيريان با بيان اينکه با نزديک شــدن به 
فصل پاييز ممکن است بسياری از عالئم 
سرماخوردگی با کرونا اشتباه گرفته شود، 
اظهار کرد: تجربه نشــان می دهد معموال 
کرونــا به صــورت تک عالمــت بروز 

نمی کند.
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طبق اعالم اتاق اصناف:
گران فروشی کمتر شده، 

احتکار بیشتر
 بر پايه اطالعات منتشر شده از سوی 
اتاق اصناف ايران در پنج ماهه نخست امسال 
بيشــترين ميزان احتکار مربوط به الستيک، 
روغن، برنج و شکر بوده و نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل تخلفات گران فروشی 19 
درصد، درج نکردن قيمت 19 درصد، صادر 
نکردن صورت حســاب 22 درصد و تقلب 
18 درصد کاهش و احتــکار چهار درصد 

افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، اين اطالعات نشان می دهد 
تعــداد کل بازرســی ها از صنوف تهران در 
پنج ماهه ابتدايی ســال کنونی يک ميليون و 
239 هزار و 307 فقــره بود که 59 هزار و 
495 فقره پرونده با برآورد جريمه پيشنهادی 
به ارزش بيش از 878ميليارد و 645 ميليون 

ريال تشکيل شده است.
همچنين تعداد بازرســی های انجام شــده 
در مقايســه با مدت مشابه سال گذشته 16 
درصــد افزايش يافته و تعــداد پرونده های 

متشکله هفت درصد کاهش داشته است.
بر اين پايه، در پنج ماهه ابتدايی امسال بيش 
از 61 هزار فقره شــکايت توسط واحدهای 
بازرســی اصناف دريافت شــده و آمارها 
نشــان می دهد کــه در اين مــدت، تخلف 
گران فروشــی نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته 19 درصد، درج نکردن قيمت 19 
نکردن صورت حســاب 22  درصد، صادر 
درصد و تقلب 18 درصد کاهش و احتکار 

چهار درصد افزايش يافته است.
در اين ميان بعد از ايجاد شــورای تشــديد 
بازرســی و نظــارت در راســتای نظارت 
بــر انبارها و  مراکز نگهــداری عمده کاال، 
بازرســان اصناف 11 هزار و 700 گشــت 
با بازرســان ســازمان حمايت،  مشــترک 
سازمان صمت، سازمان تعزيرات حکومتی 
و دادســتانی انجام داده اند که در نتيجه اين 
بازرســی، 33 مورد گزارش احتکار بالغ بر 
20 ميليارد ريال ثبت شده و بيشترين ميزان 
احتکار مربوط به الســتيک، روغن، برنج و 

شکر بوده اند.
همچنين بر پايه اطالعات منتشــر شــده از 
سوی ســازمان حمايت مصرف کنندگان و 
توليدکننــدگان در پنج ماهه امســال، بيش 
از 58 هزار مورد بازرســی در قالب گشت 
مشــترک برای کنترل و نظارت بر عملکرد 
فعاالن اقتصادی در ســطح بازار انجام شده 
که منجر بــه تنظيم 24 هــزار و 856 فقره 
پرونده تخلف جمعاً به ارزش بالغ بر 5.432 

ميليون ريال شده است.

قیمت تخم مرغ رکورد زد

هرشانه ۳۸ هزار تومان!
 بــر پايه گــزارش های رســيده از 
ســطح شهر تهران قيمت هر شانه تخم مرغ 
در خرده فروشــی به حدود 38 هزارتومان 

رسيده است.
به گزارش ايسنا قيمت هرشانه تخم مرغ که 
هفته گذشته به حدود 30 هزارتومان رسيده 
بود هم اکنون با جهشــی مجدد به هر شانه 
حدود 38 هزارتومان رسيده است. افزايش 
قيمتی که رييس اتحاديه فروشندگان پرنده 
و ماهی آن را بی ســابقه دانست و علت آن 
را صادرات و حباب ايجاد شده  مطرح کرد.

مهدی يوســف خانی در گفت وگو با ايسنا 
در اين باره اظهار کرد: قيمت هر شانه تخم 
مــرغ درب مرغداری 33 هزارتومان، قيمت 
برای مغازه دار 35 هزارتومان و  قيمت برای 

مصرف کننده 38 هزارتومان شده است.  
وی بــا بيان اينکه در ســال های گذشــته 
سابقه نداشــته که قيمت تخم مرغ بيش از 
30  هزارتومان شود، گفت: صادرات علت 
اصلی اين افزايش قيمت است و برخی نيز 
با سو اســتفاده از اهرم صادرات قيمت ها 
را به شــکل کاذب باال مــی برند و حباب 
ايجاد می کنند. رييس اتحاديه فروشــندگان 
پرنده و ماهی در پاســخ به اينکه گفته می 
شــود صادرات تاثيری در بازار داخل ندارد 
و کمبــود نهاده ها بر قيمــت تخم مرغ اثر 
گذاشته است، اظهار کرد:کمبود نهاده و  تهيه 
آن از بازار آزاد با قيمت های باال چندين ماه 
است که توليدکنندگان را درگير کرده است 
و مربوط به يکی دو هفته گذشته نمی شود 
پس چگونه قيمت هر شانه تخم مرغ در ماه 
های قبل به کمتر 20 هزارتومان هم رسيده 
بود؟. وی اضافه کرد: قيمت تمام شده تخم 
مرغ برای توليدکننده با نهاده آزاد کيلويی 14 
هزارتومان و هر شانه 28 هزارتومان است. 
يعنی حتی اگر گرانی نهاده را در نظر بگيريم 
نبايد قيمت تمام شده کيلويی 19 هزارتومان 
و هرشــانه 38 هزارتومان شــود. اگر علت 
اين افزايش قيمت صادرات نيست چگونه 

قيمت ها افزايش يافته است.
يوسف خانی با اشــاره به کاذب بودن نرخ 
تخم مرغ تصريح کــرد: در اينکه بايد مازاد 
توليد صادر شود شکی نيست، اما صادرات 

بايد کنترل شده باشد.

خبــر

 در حالــی که ايــن روز ها دالر 
به ابــر کانال 30 هــزار تومانی نزديک 
می شود، در بازار نيز قيمت اقالم اساسی 
با افزايش افسار گسيخته ای روبرو شده 
است، در همين رابطه به گفته ی محمد 
يوسفی رييس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوشــتی؛ چنانچــه ارز نيمايی از 
نهاده هــای دامی و طيور حذف شــود 
ممکن است قيمت هر کيلو مرغ از مرز 

20 هزار تومان نيز فراتر رود.
به گــزارش فرارو، محمــد فريد عضو 
هيات مديره انجمن صنايع فرآورده های 
لبنی با اشــاره به اينکه کال کره از گروه 
کاال هــای مشــمول ارز 4200 تومانی 
خارج شــده اســت، گفت: اگر کسی 
قصد واردات کره داشــته باشد بايد از 
ارز نيمايی اســتفاده کند که قيمت دالر 
آن از مــرز 21هزار تومــان عبور کرده 
اســت. همچنين قيمت کره ای که با ارز 
نيمايی وارد می شــود کيلويی 150 هزار 
تومان و هر قالب 100 گرمی آن حداقل 
بــا قيمت 15 هزار تومان عرضه خواهد 
شد. اين در حاليست که بر پايه مصوبه 
چربی ستاد تنظيم بازار، قيمت هر قالب 
100 گرمی کره 8000 تومان خواهد شد 
که اين رقم نيز بر پايه قيمت روز چربی 

سودی را عايد شرکت ها نمی کند.
همچنين رييس اتحاديه عمده فروشــان 
مواد شــوينده و پاک کننــده در بارهی 
گرانی اقالم شوينده و بهداشتی می گويد: 
در يــک تا دو ماه گذشــته قيمت مواد 
شــوينده حدود 20 الی 30 درصد گران 
شد. بايد بپذيريم که وقتی نرخ ارز گران 
شود، موادی شــوينده ای که ماده اوليه 
آن ها وارداتی اســت، با افزايش قيمت 

روبه رو شود.
رضا قهــرودی افزود: از ابتدای ســال 
تاکنون، قيمت خــودرو دو بار افزايش 
يافته، حال که نوبت بــه توليدکنندگان 
کوچک شــوينده می رسد، دم از گرانی 
می زنند. مشــکل اصلی جــای ديگری 

است که متأسفانه رها شده است.
گفته های مسووالن با واقعیت های کف 

بازار زمین تا آسمان متفاوت است
علی قنبری کارشــناس مسائل اقتصادی 
در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه اين 
روز ها تورم به صورت افســار گسيخته 
بــاال می رود، گفــت: با توجــه به اين 
موضوع ســطح عمومی قيمت ها نيز با 
تورم شديدی دست و پنچه نرم می کنند، 
در حاليکه بر پايه آمار های رسمی نرخ 
تورم حدود 40 درصد اعالم می شود، اما 
در بازار شــاهد هستيم، در يک افزايش 
قيمتی که يک محصول دريافت می کند، 
يک دفعه بهــای آن بيش از 50 درصد، 
زياد می شود، اين مسئله به دليل شرايط 
خاصی و ويــژه ای بوده که بر کشــور 

حکمفرما است.

وی افــزود: به عنوان نمونــه در مورد 
لبنيات، قيمت خامه و کــره در بازار با 
افزايش بســيار زيادی روبرو شد، اين 
مســئله در ديگر اقــالم مانند حبوبات 
نيز مصــداق دارد، هم اکنون در بدترين 
شــرايط اقتصادی چندين سال گذشته 
قــرار داريم کــه اين موضــوع داليلی 
مختلفــی دارد و تا ايــن داليل پابرجا 
باشــند، اين وضعيت گرانی و افزايش 
پی درپــی قيمت کاال های مختلف ادامه 

خواهد داشت.
قنبری با تاکيد بر اينکه سياست های غلط 
دولت در برخی حوزه ها چنين وضعيتی 
را ايجاد کرده اســت، اظهار داشت: به 
عنــوان مثال مدام مســووالن اقتصادی 
دولت تاکيد می کنند، به کاال های اساسی 
ارز 4200 تومانــی اختصاص می يابد و 

آن ها با قيمت مناســب در اختيار مردم 
قرار می گيرد، اما واقعيت ديگری در کف 
بازار وجود دارد، دولت استدالل می کند، 
که ارز يارانه ای در اختيار واردکننده قرار 
می دهد و او نيز کاال را به قيمت مناسب 
به دست مردم می رساند، اما اينجا خالف 

گفته های دولتی ها رخ می دهد.
ايــن اســتاد دانشــگاه اضافــه کــرد: 
واردکننده ای کــه ارز 4200 تومانی را 
دريافت کرده، اگر واقعا آن کااليی را که 
اظهار کرده باشد را وارد کند، جنس خود 
را به قيمــت دالر 4200 تومانی به بازار 
نمی دهد، بلکه آن را با نرخ ارز در بازار 
آزاد فاکتور می کند و قشــر حقوق بگير 
نيز مجبور هستند، کاال ها را با قيمت های 
گزافی تهيه کنند، اين در حاليســت که 
بخشــی از اين ارز هــای 4200 تومانی 

نيز يا از کشــور خارج شــده و تاکنون 
بازنگشته اســت، يا اينکه در بازار آزاد 
فروخته شــده، بنابراين اين سياستی که 
از ابتدا بســياری از کارشناســان قبل از 
اجرا شکســت آن را اعالم کرده بودند، 
در عمل چيزی جزء ايجاد رانت و فساد 
برای عــده ای فرصت طلب بــه دنبال 

نداشته است.
نقش دولت در ایــن گرانی ها چقدر 

است؟
وی ادامه داد: در حاليکه در ســال 97 و 
ابتدای اجرای سياست ارز 4200 تومانی 
بيــش از 20 قلم از کاال های اساســی، 
مشمول اين سياست بودند، اما امروز به 
دليل ناکارآمدی آن، کمتر از 10 قلم کاال 
با اين ارز وارد می شوند، اما نکته تعجب 
برانگيز اين اســت که عليرغم مشخص 

بودن شکســت تمام عيار اين سياست، 
همچنــان دولت اجرای بــه اصرار اين 
توزيع رانــت دارد، در حاليکه در بازار 
مردم کاال های و مايحتاج ضروری خود 
را با ارز باالی 25 هــزار تومانی تامين 
می کننــد، در اين رابطه افزايش نرخ ارز 
به حــدود 27 هزار تومانــی و ناتوانی 
بانک مرکزی در کنترل قيمت دالر مزيد 
بر علت شــده که شــاهد باشيم روزانه 

قيمت ها زنجير پاره می کنند.
قنبری يادآور شد: هم اکنون منابع ارزی 
بانک مرکزی برای جمع کردن و کنترل 
بازار ارز محدود است و به نوعی جوابگو 
نيست، از طرف ديگر درآمد های ارزی 
کشور نيز به کمترين ميزان خود رسيده 
و طبعــا در چنين شــرايطی گريزی از 
اين قيمت ارز نيست، بنابراين تا زمانی 
که که تحريم ها رفع نشــود و به تبع آن 
درآمد های ارزی کشور افزايش نيابد و 
همچنيــن نقل و انتقاالت پولی و بانکی 
تسهيل نشود، اين وضعيت تنگنای ارزی 

همچنان ادامه خواهد داشت.
اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه دولت به 
دليل کســری بودجه اقدام به چاپ پول 
می کند، تصريح کرد: اين اقدام به صورت 
مســتقيم باعث افزايــش نقدينگی و به 
دنبال آن رشــد تورم می شود، از سويی 
زمانيکه دولت در سال گذشته بودجه را 
ارائــه داد، بنابر احکام و اعداد و ارقامی 
که وجود داشــت، پيش بينی می شد که 
دولت با کســری بودجه شديدی روبرو 
اســت و برای جبران اين مســئله اقدام 
به انتشــار اوراق بدهی، اســتقراض از 
بانک مرکزی و فروش دارايی های خود 
در بورس کند، اما شــوربختانه فروش 
اوراق بدهــی و امــوال دولــت کفاف 
کســری بودجه را نمی دهد و در مقابل 
ما شاهد هستيم به انحاء مختلف چاپ 
پول و تزريق نقدينگی صورت می گيرد 
که نتيجه نيز ايــن وضعيت قيمت هايی 

نجومی کاال ها در بازار است.

علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی تشریح کرد؛

چرا گرانی ها تمامی ندارد؟  

 در شرايطی بودجه 1399 با تمام 
کسری ها بر ماليات و به طور ويژه تامين 
مالی از بازار ســرمايه تکيه داشــت که 
شــواهد از اين حکايت دارد در بودجه 
ســال آينده نيز ايــن دو محل درآمدی 
جايگاه خاص خود را خواهند داشــت، 

البته با تمرکز بيشتر بر ماليات.
به گزارش ايســنا،   بررســی و تدوين 
مقدمات بودجه ســال 1400 از تير ماه 
آغاز شد و در دستور کار سازمان برنامه 
و بودجه قرار گرفت تا با بررســی ابعاد 
مختلف و شــرايط خاصی که در سال 
آينده پيشروی دولت قرار دارد به جمع 
بندی در رابطه با اليحه بودجه رسيده و 
بتوانند در زمان قانونی نيمه آذر در اختيار 

مجلس قرار دهند.
به هر صورت اين آخرين بودجه دولت 
روحانی است که اولين آن در سال 1393 
تدوين شده و تا کنون با تحوالت بسيار 
زيــادی از لحاظ وضعيــت اقتصادی و 
سياســی همراه بوده است؛ به طوری که 
در اين ســال ها منابع درآمدی دولت به 

تدريج با رويکرد متفاوتی مواجه شده و 
با توجه به کاهــش درآمدهای نفتی کم 
کم از اين محل خارج و به سمت منابع 
جديدی پيش رفته است که اکنون جای 
خالی نفت با درآمدهای ناشی از فروش 
اوراق يا سهام در بازار سرمايه و همچنين 

ماليات پر می شود.
اما آنچه تاکنون سازمان برنامه و بودجه 
در رابطه با شــمايل بودجه سال 1400 
در جلسات بودجه ای خود اعالم کرده،  
حاکی از آن است که بر پايه سياست های 
مالی انبســاطی برای رکود و انقباضی و 
انقباضی برای بخش های منجر به تورم 

تدوين خواهد شد.
آنطور که نوبخت - رييس سازمان برنامه 
و بودجه - گفته سياســت های انبساطی 
در دستور کار قرار دارد تا از نيروی کار 
و ظرفيت و ماشين آالت استفاده کرده و 
مسئله اشتغال تا حدودی برطرف شود و 
از طرفی از سياســت های پولی انقباضی 
استفاده می شــود تا در مسير مهار تورم 

حرکت کند.

اما بــرای تامين منابع با توجه به اين که 
نفت نمی تواند جايگاه قابل توجهی در 
درآمدهای دولت داشته باشد حرکت به 
ســمت تامين منابع پايدار و مطمئن در 
بودجه اســت؛ به طوری که تعهدات و 
بدهی هايی هم بــرای دولت های بعدی 

ايجاد نکند.
به گفته نوبخت، دو پيشنهاد در اين رابطه 
مطرح است که اولی افزايش درآمدها از 
محل درآمدهای مالياتی و مولدســازی 
دارايی ها و ديگری مديريت هزينه ها از 
طريق بودجه ريــزی مبتنی بر عملکرد 

است.
البته آنچــه در رابطه با ماليات اشــاره 
شد، اين است که دولت تمرکز ويژه ای 
روی سياســت های مالياتــی خواهــد 
داشــت و چهار تا پنج درصد ماليات بر 
توليدکنندگان را کاهش داده ولی مالياتی 
که به مصــرف کننده منتهی می شــود 

افزايش پيدا خواهد کرد.
اين در حالی اســت که در سال کنونی 
دولت حدود 200 هــزار ميليارد تومان 

درآمدهای مالياتی پيش بينی کرده بود که 
تحقق آن در چند ماه گذشته تا حدودی 

برای دولت رضايت بخش بوده است.
اما بورس...

ولی شايد موضوع مورد توجه به جايگاه 
بورس در سال آينده برگردد. به هر حال 
در ســال کنونی دولت به طور خاص به 
سمت بورس حرکت کرد و پايه بخش 
عمده ای از درآمدهــای خود را در اين 
بازار مالی قرار داد؛ به نحوی که از منابع 
571 هزار ميليارد تومانی بودجه ســال 
کنونی حداقــل 174 هزار ميليارد تومان 
اوراق مالی اســت که از محل انتشــار 
اوراق و فروش سهام شرکت های دولتی 
بايد ايجاد شود. بر اين پايه سهام بسياری 
از شــرکت ها را برای عرضه در بورس 
اعالم و تاکنون تعداد زيادی عرضه شده 

است.
در کنار آن حداقل 50 هزار ميليارد تومان 
هم از فروش اموال و دارايی های دولت 
و مولدسازی آن بايد ايجاد می شد که به 
نوعی می توانســت در بورس عرضه و 

تامين شــود. از سوی ديگر دولت برای 
جبرای کســری بودجه دست به انتشار 
اوراق بدهی از کانال بانک مرکزی زد که 
تاکنون حدود 60 هزار ميليارد تومان از 
اين محل درآمد کسب درآمد کرده است.
واکنش ها از اين حکايت دارد که برای 
ســال آينده نيز نگاه ســازمان برنامه و 
بودجه همچنان به بازار ســرمايه است. 
البته سياســت گذاری بودجــه در اين 
مورد چندان مشخص نيست، ولی ظاهرا 
عرضه سهام شــرکت های دولتی ادامه 
خواهد داشت.  نوبخت در رابطه با نقش 
بورس در تامين منابع بودجه سال آينده 
از محــل اين بازار ضمن تاکيد بر تامين 
درآمدهای پايدار،  از محل های مطمئن 
که بخشی از آن درآمدهای مالياتی است 
با اشــاره به واگذاری سرمايه های مالی 
که يکی از آنها ســهام دولت در بورس 
اســت، گفته که از اين طريق می توانيم 
خون جديدی را در بورس تزريق کرده 
و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت 

بازارگردانی وارد کنيم.

وی همچنين معتقد اســت سهام دولتی  
ســهامی اســت که در بورس می تواند 
خواهان بسياريذداشته باشد و در راستای 
اجرای سياســت های اصــل 44 قانون 
اساســی و سياست های اقتصاد مقاومتی 
در بورس متناســب با نيازهای اين بازار 

عرضه شود.
ظاهرا دولت تصميم دارد از منابع بورسی 
خودرکه نوبخت گفته منابع قابل توجهی 
را در اختيــار دولت قــرار می دهد در 

بخش عمرانی استفاده کند.
به هر صورت تمرکز تامين منابع بودجه 
دولت در ســال کنونی بــه طور خاص 
بر بازار ســرمايه بود کــه در نهايت با 
حواشــی و اختالف نظرهايــی همراه 
بود و در مواردی مورد نقد کارشناســان 
قرار داشــت، اما اکنون دولت می گويد 
که تمرکز ســال بعد بر ماليات است که 
مجموع اين سياســت ها بــه زودی در 
اليحه بودجه 1400 که بين دولت فعلی 
و دولت بعدی تقسيم می شود، مشخص 

خواهد شد.

 معــاون وزير اقتصــاد و دارايی 
گفت: با ابزار اوراق تبعی و اوراق خزانه 
و بازارگردانی ســهامداران نبايد نگران 

نوسانات بازار سرمايه باشند.
به گزارش صداوسيما، محمدعلی دهقان 
دهنوی در برنامه تيتر امشب شبکه خبر 
گفت: علت حمايت از بورس اين است 
هر  اقتصادی  سياســتگذاری  که هدف 
کشور، رشد و توسعه اقتصادی است که 
با رشد سرمايه گذاری محقق می شود و 
برای تقويت سرمايه گذاری بايد اقتصاد 
را تأمين مالی کنيم. در کشور ما تاکنون 
بار اصلــی تأمين مالی بر دوش بانک ها 
بوده اســت، اما االن ما انتخاب کرده ايم 
که بازار سرمايه را به عنوان تأمين کننده 
مالی اقتصاد کشــور حمايــت کنيم و 

توسعه دهيم.
معاون وزيــر اقتصــاد و دارای گفت: 

نوســانات ذات بازار سرمايه است و در 
همه جای دنيا بورس با افت و خيزهايی 

روبروست.
او در بــاره اقدامات حمايتــی از بازار 
سرمايه و سهامداران خرد گفت: بايد در 
ابتدا نقدشــوندگی برای اين بازار ايجاد 
کنيم و از رفتارهای هيجانی جلوگيری 
کنيم و بايد ســاختارهای بــازار را به 
نحوی اصالح کنيم که ســرمايه گذاران 

خرد کمتر آسيب ببينند.
دهقــان دهنوی گفت: از ابتدای ســال 
جريان ورودی به بازار ســرمايه مثبت 
بوده اســت و بيش از 100 هزار ميليارد 

تومان وارد بورس شده است.
او گفت: بازار ما متوسط سهام شناورش 
کمتر از 25 درصد اســت و 75 درصد 
سهام دســت ســهامداران عمده است 
برای همين رفتارهــای هيجانی برخی 

سهامداران خرد که تعادل بازار را به هم 
می زند و باعث کاهش قيمت ها می شود 
فقط به خود آن ها آسيب نمی زند بلکه به 
سهامداران عمده نيز آسيب می زند برای 
همين سهامداران عمده انگيزه دارند که 
با بازارگردانــی مانع رفتارهای هيجانی 

شوند و آرامش را به بازار برگردانند.
معــاون وزير اقتصــاد و دارايی افزود: 
نگاه بلند مدت در سهامداری و انتخاب 
درست سهام و خريد غير مستقيم سهام 
از طريق شرکت های ســرمايه گذاری 

مانع زيان سهامداران می شود.
دهقان دهنوی افت و خيز بازار بورس 
را طبيعی دانست و گفت: چرا حقوقی ها 
آرامند، چون آن ها بازار و ســهام را به 
خوبی می شناسند و انتخاب کرده اند در 

اين بازار باشند.
مهدی طغيانی نماينده مجلس هم گفت: 

نشســت غير علنی و 3 ساعته مجلس 
درباره حمايت از بازار سرمايه بود برای 
اينکه بازار بتوانــد در تأمين مالی نقش 

آفرينی کند.
او گفــت: بازارگردانی بايــد جدی تر 
اتفاق بيفتد تا بازار بــه تعادل بازگردد 
بايــد محدوديت هــای بازارگردانی را 
کمتر کنيم يکــی از محدوديت ها دامنه 
نوســانات اســت که بايد به شکل پويا 

درآيد.
طغيانی نقش مجلس را نظارت دانست 
و گفت: نهادها و شــرکت های دولتی و 
عمومی که در بازار حضور داشــته اند 
حاال بايد نقش تاريخی خود را در بازار 

به عنوان بازارگردان ايفا کنند.
سخنگوی کميســيون اقتصادی مجلس 
گفت: بازار بورس االن با 20 ميليون کد 
بورسی ديگر بورس سابق نيست و نياز 

به تحول ســخت افزاری و نرم افزاری 
دارد. محمــد حســين ابراهيمی عضو 
هيئت مديره سازمان بورس هم درباره 
سهام خزانه گفت: مکانيسم سهام خزانه 
به اين شــکل است که شرکت هايی که 
ناشــر هســتند می توانند تا 10 درصد 
سهمشــان را از بــازار جمــع آوری و 
خريــداری کنند که ايــن کار طبيعتاً به 
نگرانی  و  کمــک  بازار  نقدشــوندگی 

سهامداران خرد را مرتفع می کند.

افزود: دســتورالعمل ســهام  ابراهيمی 
خزانه به کليه ناشرين ابالغ شده و همين 
هفته دو يا سه شرکت سهام خزانه شأن 
را عملياتی می کنند و فرصت 2 ساله به 
آن ها داده شده تا دوباره سهمشان را به 

بازار عرضه کنند.
او گفت: اوراق فروش تبعی و ســهام 
خزانه و بازارگردانی ابزاری هســتند که 
به نقدشــوندگی بازار کمک و نگرانی 

سهامداران خرد را برطرف می کند.

کشش بودجه ۱۴۰۰ به مالیات | جای بورس محفوظ است

معاون وزیر اقتصاد و دارایی:

سهامداران نگران نوسانات بازار سرمایه نباشند
 آینده اقتصاد کشور به بازار سرمایه گره خورده است
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* جناب مهندس شجاعی نمایشگاه گردشگری 
وان ترکیه در چه زمانی و در چه حوزه هایی 

قرار است برگزار شود ؟
- به نــام يزدان پــاک..  ابتدا تقدير و تشــکر 
ميکنم از روزنامه وزيــن زنگان که اين فرصت 
را در اختيار بنده گذاشــتند تا مطالبی را در باره 
يازدهمين نمايشــگاه بين المللی گردشگری و 
سفر منطقه آناتولی شرق ترکيه)وان( به استحضار 

خوانندگان محترم و فهيم استان زنجان برسانم.
المللی گردشــگری  بين  نمايشــگاه  يازدهمين 
و ســفر وان ترکيــه در بازه زمانــی 24 تا 27 
ســپتامبر 2020 ) 3 تا 6 مهرماه 1399( در محل 
نمايشــگاههای بين المللــی وان ترکيه برگزار 
خواهد شد. مجری اين نمايشگاه مانند سالهای 
قبل شــرکت نمايشگاهی آســيا به مدير عاملی 
اقای ســليمان گولر و تحــت حمايت وزارت 
فرهنگ و گردشــگری ترکيه، اســتانداری وان، 
شرکت توسعه نمايشگاههای بين المللی ترکيه، 
وزارت بهداشت ترکيه، تورساب، اتاق تجارت 

و بازرگانی استان وان و.... می باشد.
   در نمايشــگاه گردشــگری پارســال)2019( 
حــدودا 56388 نفــر )داخلــی و خارجی ( از 
اين نمايشــگاه بازديد و 188 شــرکت از داخل 
و خارج ترکيه حضور فعال و چشمگيری داشته 
بودند. اين نمايشگاه شــامل تمامی حوزه های 
صنعت گردشگری اعم از مراکز اقامتی و هتلها، 
دفاتر خدمات مســافرتی، صنايع دستی، شيرينی 
و سوغات، گردشگری سالمت، ايرالين ها، بيمه 
ها، شــبکه های ريلی، مجموعــه های تفريحی 
و گردشــگری، گردشــگری الکترونيــک و ... 

می باشد.
* برگزاری  چنین نمایشگاه هایی چه تاثیری 
در روند عادی ســازی شرایط سفر و توسعه 
گردشگری بین المللی می تواند  داشته باشد ؟
- يکی از ابزارهای توســعه روابط در امور بين 
الملل، شــرکت در نمايشگاههای گردشگری و 
ارتباط گيری های جديد با ديگر فعالين شرکت 
کننده در چنين نمايشگاههای می باشد. شناخت 
بازارهای جديد و بازار ســازی های هدفمند از 
ضرورتها و اولويت های مراکز گردشــگری در 
حال توسعه و توســعه يافته می باشد. همانطور 
که مســتحضر هستيد شــرکت در نمايشگاهها 
هدف نيست بلکه ابزاری موثر در راستای نيل به 
اهداف از پيش تعيين شده يک مرکز گردشگری 

هوشمند است. 
  ارتباطــات هدفمند و پيگيری ارتباطات گرفته 
شده در نمايشگاه های گردشگری، از ابزارهای 
مهم  توسعه پايدار در صنعت گردشگری است 
و پس از نمايشــگاه نيز نبايد حتی ارتباطات کم 

اهميت را به فراموشی سپرد. 
  اينچنين است که با شناسايی و  شناخت کافی 
مراکز و نيروی انسانی کشورهای شرکت کننده 
در چنين نمايشگاه هايی ارتباطات شکل گرفته، 
توسعه می بايد و باعث گشايش و سهولت سفر 

و شروع گردشگری می شود.
* برگزار کنندگان نمایشگاه با توجه به شرایط 
حاکم بر گردشگری چه اهداف ویژه ای را در 

سال کنونی دنبال می کنند؟ 
- چشــم انــداز برگــزار کننــدکان يازدهمين 
نمايشــگاه بين المللی گردشــگری و سفر وان 
حضور 500 مرکز ازترکيه و کشورهای همسايه 
و 100 هزار نفر بازديد کننده می باشد. با توجه 

به اهميت خاصی که دولتمردان و سياستگذاران 
جمهــوری ترکيه به صنعت عظيم گردشــگری 
می دهند طبعا اهــداف بلند مدت و کوتاه مدتی 
را برا چنين نمايشــگاه هايــی را در نظر گرفته 
اند که باعث رشد و شــکوفايی گردشگری در 
منطقه شرق آناتولی ترکيه خواهد شد. همکارانی 
که با منطقه شــرق ترکيه در ارتباط هستند اين 
رشــد و شــکوفايی را در اقتصاد و گردشگری 
شهری مانند وان مشــاهده نموده اند و مقايسه 
ی وضعيت فعلی اين شهر با چند سال قبل قابل 
توصيف نيست . ترک ها از کوچکترين ظرفيت 
موجود در اســتان وان اســتفاده نموده و آنرا به 
جاذبه ی گردشــگری منطقــه ای و بين المللی 

تبديل کرده اند.
* با توجه بــه  وضعیت موجود ناشــی از 
فراگیری کرونا چه تســهیالت و شرایط ویژه 
ای برای شــرکت گنندگان و بازدید کنندگان 

نمایشگاه امسال در نظر گرفته شده است؟
- شوربختانه شيوع کرونا خسارات عظيمی را بر 
پيکره صنعت گردشگری کشورمان وارد آورده 
است و سياســتهای دبيرخانه مرکزی نمايشگاه 
وان ترکيــه در ايران، با تقســيط هزينه ها، عدم 
افزايش قيمت غرفه ها نســبت به سالهای قبل، 
اعطــای غرفــه رايــگان بــه اداره کل ميراث 
فرهنگی،گردشگری و صنايع دستی استان ها در 
قالب شرکت بصورت جزيره ای همراه با بخش 
خصوصی، اعطای 18 نمايندگی بازاريابی، اطالع 
رســانی و فروش تورهای نمايشــگاهی در 10 
استان ايران عزيز مان به دفاتر خدمات مسافرتی 
و شرکتهای گردشگری در راستای اشتغال زايی 
و درآمد زايی ايــن مراکز، اعطای تخفيف ويژه 

برای فعالين حوزه های گردشــگری سالمت و 
الکترونيک، حمايت از حضور توليد کننده گان 
صنايع دستی و سوغات از جمله تدابير انديشيده 
شده برای حمايت از بدنه فعال گردشگری ايران 

عزيزمان بوده است.
 اينجانب همچينن در تمام جلساتی که با مديران 
کل و معاونين گردشگری برخی استان ها داشته 
ام عرض کردم که اگر مرکز يا شــرکتی فعال و 
عالقمنــد وجود دارد و بخاطر مســايل مالی و 
هزينه ها نمی تواند در نمايشــگاه شــرکت کند 
تمــام هزينه های ســفر و نمايشــگاه را متقبل 
خواهيم شد و تشــخيص اين مورد با اداره کل 
ميراث فرهنگی، گردشــگری و صنايع دســتی 

استان ها، می باشد.
* آیا از اســتان زنجان مجموعه هایی جهت 
شرکت در نمایشگاه اعالم آمادگی نموده اند 
و آیا برای فعاالن گردشگری استان تسهیالت 
خاصی مختص استان زنجان در نظرگرفته شده 

است؟
- خوشــبختانه در نشســتی که با فرنشين اداره 
ميراث فرهنگی، گردشــگری و صنايع دســتی 
اســتان زنجان جناب اقای دکتر ارجمند داشتيم، 
ايشان ضمن اعالم حمايت و عالقمندی ، نسبت 
به حضور  فعال بخش خصوصی اســتان زنجان 
تاکيد داشتند و با پيگيری هايی که جناب آقايان 
مفيــدی، مهندس اجلی، حمزه لو و . . . داشــته 
انــد حدود 60 متر به اســتان زنجان اختصاص 
داده ايم کــه اميداورم ميزبان شايســته ای برای 
تمام فعالين محترم گردشــگری اســتان زنجان 
باشيم. ضمنا تمام تسهيالتی که دبيرخانه مرکزی 
نمايشــگاه وان ترکيه در ايران برای اســتانهای 

ديگر در نظر گرفته شــده برای استان زنجان نيز 
اعطا خواهد شد.

* به نظر حضرتعالی استان های وان و زنجان 
به جهــت فرهنگی و جغرافیایی چه مزیت ها 
و پتانسیل های همکاری می توانند در راستای 

تبادالت گردشگری داشته باشند.
- از زيبايی های و جاذبه های گردشگری استان 
زنجان که در ناحيه مرکزی شــمال غربی ايران 
عزيزمان قرار گرفته است  هر چه بگوييم کم گفته 
ايم. اين استان دارای جاذبه های گردشگری مثال 
زدنی، آثار تاريخی، مســاجد و بناهای قديمی، 
جاذبه های طبيعی )آبشارها، رودخانه ها، غارها 
و تاالب ها( می باشــد. زنجــان که در روزگار 
ايلخانيــان پايتخت ايران بوده اســت صاحب 
جاذبه های گردشــگری بی نظير در جهان مانند 
گنبد ســلطانيه که اولين گنبد دو جداره جهان و 
سومين گنبد بزرگ آجری در دنيا است همچنين 
غار کتلــه خور بعنوان بزرگترين غار خشــکی 
آبی جهان، بازار زنجــان طويلترين و بلندترين 
بــازار ايران، معبد اژدها بــی نظير در بين معابد 
ايران، موزه مردم شناســی، مسجد جامع زنجان، 
قلعه بهســتان، موزه مردان نمکی، درياچه پری، 
آتشکده های تشوير و گيالنکشه، پيست اسکی 
پاپايــی از جاذبه های توريســتی بی نظير و کم 
نظيری هســتند که درکنار دههــا جاذبه ديگر،  
اســتان زنجان را منحصر بفرد کرده اند.  اغراق 
نيست اذعان کنم که استان وان ترکيه يک چهارم 
اين جاذبه ها را هم ندارد ولی با مديريت صحيح 
همين منابع ، به قطب گردشگری منطقه و حتی 

بين الملل تبديل شده است.
پرسش مهم و اساسی اينجاست چرا گردشگران 

ترک تمايل زيادی به مثلث طاليی)يزد، اصفهان 
و شيراز( دارند و چند صد کيلومتر را بيشتر سفر 
می کنند و هزينه های بااليی را متحمل می شوند 
ولی از کنــار زنجان و تمام زيبــای هايش می 
گذرند و کمتر وارد اين استان ميشوند؟؟ بخشی 
از اين انزوا شــايد بدليل عــدم معرفی جذابيت 
های سفر به استان زنجان باشدکه حضور برنامه 
ريزی شده در نمايشگاه های منطقه ای و معرفی 
جاذبه های گردشگری استان و ارايه پکيج های 
متنوع مسافرتی ويژه کشورهای شرک کننده در 
نمايشگاه می تواند بخش مهمی از اين کمبودها 

را مرتفع سازد . 
* بخــش دولتی و خصوصــی در این گونه 
نمایشــگاه ها چه جایــگاه و کارکردی می 
توانند داشــته باشند ؟ آیا دستگاه های دولتی 
متولی صنعت گردشــگری بسته های حمایتی 
خاصی برای شــرکت کنندگان در نمایشگاه 

ارایه کرده اند؟
-  قطعا توسعه روابط پايدار بخش های دولتی و 
خصوصی با شرکت در نمايشگاههای ملی و بين 
المللی با اهداف از پيش تعيين شــده و مديريت 
هدفمنــد در بازاريابی و تبليغات می توانند گره 
گشــا و راهکار اساسی در توســعه اقتصادی و 
گردشــگری استان زنجان باشــد پويايی بخش 
خصوصی و بســته های حمايتــی بخش دولتی 
موجــب هم افزايــی و تقويت شــاخص های 
رقابت پذيری محلی خواهد شــدو با تداوم اين 
رويکردها می توان اميدوار بود که شاهد حضور 
گردشــگران تــرک و منطقه ای از کشــورهای 
همسايه باشيم. استان زنجان همسايگی نزديکی 
با کشــورهای آذربايجان، ترکيه، ارمنســتان و 
کردســتان عراق را دارد و در تمامی زمينه های 
گردشگری از مذهبی گرفته تا سالمت، قطعا می 
تواند پيشــرو و صاحــب برندمنطقه ای و  بين 

المللی باشد.
متفاوت  بسيار  گردشگری  نمايشگاههای  جنس 
تر از ديگر نمايشــگاه ها است. نمايشگاه های 
گردشــگری  از جمله نمايشــگاه های حمايتی 
و مشارکتی هســتند که اگر تحت حمايت های 
معنوی و مــادی دولتی قرار بگيرند بی شــک 
نتايج بســيار خوبی را مجريان، برگزار کنندگان 
و همچنيــن تمامــی مراکز شــرکت کننده در 
نمايشــگاهها کســب می نمايند. ايــن حمايتها 
را دولــت محتــرم جمهوری ترکيــه همچنين 
مجری محترم) شــرکت نمايشــگاهی آسيا( از 
بازديــد کنندگان و مراکز ايرانی شــرکت کننده 
در يازدهمين نمايشــگاه بين المللی گردشگری 
و ســفر وان ترکيه،  به نحو احســن در سالهای 
گذشــته انجام داده اند و امســال نيز مســتثنی 

نخواهد بود.
در پايــان کالم، از اداره کل ميــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی استان زنجان، شرکت 
راه ابريشم، شرکت کاسپين و ديگر عزيزانی که 
تقبل زحمــت نموده و بنده را يــاری فرمودند 

کمال تقدير و تشکر را دارم.
بسیار سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار ما قرار 
دادید و ممنون هستیم از زحمات حضرتعالی و 
همکاران عزیزتان که در شرایط بحران کرونایی 
، مجددانه و مســووالنه پیگیر برگزاری هرچه 
بهتر نمایشــگاه گردشگری وان هستید و امکان 
شرکت فعاالن گردشــگری استان زنجان را در 

این نمایشگاه تسهیل فرموده اید.

مدیر اجرایی پاویون گردشگری ایران در گفتگو با زنگان امروز:

مدیریت هدفمند؛ بازاریابی و تبلیغات 
سه عنصر مهم در حوزه گردشگری

 معاون گردشگری کشور گفت: 
گردشــگری  راهنمايان  کارت  »اعتبار 
بــه دليل کاهش مراجعــات حضوری 
و تســهيل به گزارش ميراث آريا به نقل 
از مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت ميراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دستی، ولی تيموری روز دوشنبه 
10 شــهريورماه با بيان اين خبر عنوان 
کرد: »با توجه به شــيوع و گســترش 
بيمــاری کوويــد - 19 و ضــرورت 
رعايت مسائل و پروتکل های بهداشتی 
به منظور صيانت از ســالمت عمومی 

جامعه و گذار از وضعيت کنونی تشديد 
بيماری کرونا، با هدف کاهش مراجعات 
حضوری، تســهيل شــرايط و تسريع 
فرآيند بهره برداری از تسهيالت بانکی؛ 
کارت راهنمايان گردشگری تا پايان سال 

کنونی دارای اعتبار خواهدبود. 
او افــزود: »بر مبنای اين تصميم، کارت 
راهنمايــان در صــورت انقضا نيازمند 
تمديد مجدد نخواهد بود و تا پايان سال 

کنونی معتبر است.«
بر مبنای ابالغ معاون گردشگری کشور 
به مديران کل اســتانی، اطالع رســانی 

موضوع مذکور به ذی نفعان و راهنمايان 
قــرار  کار  دســتور  در   گردشــگری 

گرفته است.

 فرنشين آژانس بين المللی انرژی 
اتمی در حاشــيه سفر ديپلماتيک خود 
به تهران به همراه معاون امور بين الملل 
سازمان انرژی اتمی، هيئت همراه معاون 
اجرايی مــوزه ملی و رييس موزه ايران 
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از موزه ملی ايران بازديدکرد.
به گزارش ميراث آريا به نقل از روابط 
عمومی موزه ملی ايران، رافائل گروسی 
فرنشين آژانس بين المللی انرژی اتمی در 
اين ديدار و بازديد از موزه ايران باستان، 
با بخشی از سير تاريخ و تمدن هزاران 

ساله ايران آشنا شد.
او از آثار مختلفی ازجمله سفال پويا نمايی 
شهر سوخته، آثار جيرفت، شوش، تاالر 
هخامنشی، تنديس بزرگ زاده اشکانی و 

مرد نمکی ديدن کرد.
 گروســی در اين بازديد به  رغم فرصت 
محدود، درباره آثــار اظهارنظر کرده و 
عالقه فراوان خود را نسبت به فرهنگ 

و تمدن کهن ايرانی ابراز کرد.
در پايان بازديد به رســم يادبود موالژی 
از منشــور کوروش به فرنشين آژانس 
بين المللی انرژی اتمی تقديم شــد که 

ترجمــه محتــوای آن او را تحت تأثير 
قرارداد.

رافائل گروسی نيز به رســم يادبود در 
دفتر موزه ايران باستان نوشت: »فرصت 
بازديــد از اين مــوزه منحصربه فرد و 
آشنايی با تاريخ طوالنی تمدن کهن ايران 

باعث افتخار من است.«
بين المللی  آژانس  او دومين فرنشــين 
انرژی اتمی است که از موزه ملی ايران 
بازديد کرده است. پيش از اين موزه ملی 
در هفتم آبان ماه 1396 ميزبان يوکيا آمانو 

مدير پيشين اين آژانس بود.

معاون گردشگری کشور خبر داد؛

تمدیداعتبار کارت راهنمایان گردشگری  تا پایان سال
بازدید فرنشین آژانس بین المللی انرژی اتمی

 از موزه ملی ایران

گردشگری، محرک واقعی 
همبستگی و توسعه

علیرضا حمزه ای

با همراهی شــما مخاطبان عزيز، از اين پس 
در نظر داريم توجــه ويژه ای به بخش های 
مختلف گردشگری داشته باشيم و با صفحه 
گردشــگری روزنامه زنگان امروز بيشــتر از 
پيش در کنار شــما باشيم تا بتوانيم عالوه بر 
معرفی جذابيت های گردشگری محلی و بيان 
توانمندی ها ، مشکالت و راهکارهای توسعه 
گردشگری استان ، در توسعه فرهنگ سفر نيز 
که بعنوان بخشی از مسووليت های اجتماعی 
نشــريه زنگان امروز است گامی در حد توان 
برداشته باشيم. قطعا همراهی و همکاری های 
همه شــما هم استانی های عزيزمی تواند در 
هرچه پربارتر کردن اين صفحه نقش اساسی 

داشته باشد .
چرا گردشگری؟

      دنيای امروز بدليل سرعت نامحدود رشد 
تکنولوژی، سرشار از پديده های اجتماعی ، 
اقتصادی و فرهنگی متنوع اســت که هم می 
توانند خوب و مفيد برای حيات بشری باشند 
هم می توانند بصــورت مخرب و چالش بر 
انگيز در روابط انسانی تاثيربگذارند. از اين رو 
مديريت بازتاب های توسعه جهانی، بخش 
مهمی از زندگی انســان امروزی اســت که 
سازمان های مختلف بين المللی سعی بر آن 
دارند با ارايه راهبردهای مســووالنه و اخالق 
محور، بشــر امروزی را در رسيدن به اهداف 
توسعه در مسير پيشــرفت قرار دهند. آنچه 
مسلم است توسعه لزوما به معنای پيشرفت 
نمی تواند باشد و گاها توسعه محلی ، بدليل 
عــدم رعايت برخی آداب و ســنن محلی ، 
اصول اخالقی و زيست محيطی و...  ممکن 
است ســاختار فرهنگی و اجتماعی  جامعه 
را دچار بحران کند بنابراين وقتی پيشــرفت 
حاصل می شود که منافع جمعی در طوالنی 
مدت برای عموم افراد جامعه حاصل شود . 
يکــی از مهمترين فعاليت هايی که در جهان 
امــروز می تواند اين نقــش را ايفا کند و به 
شدت  مورد توجه جامعه جهانی قرارگرفته، 
گردشــگری اســت چرا که روشنايی آفتاب 
آسای گردشــگری ، بصورت فراگير از تمام 
دريچه های اقتصادی و فرهنگی جوامع نفوذ 
کرده و زندگی تمــام افراد يک جامعه را می 
تواند روشــن کند . هيچ فعاليت اقتصادی در 
جهان به اندازه گردشگری در تقسيم عادالنه 
ثــروت نمی تواند نقش آفرينی کند . با ورود 
گردشگر به يک جامعه محلی، تقريبا اکثريت 
افراد جامعه بطور مســتقيم و غير مستقيم در 
ارايه خدمات دخيل هســتند به همين دليل 
گردشــگری از جمله فعاليت های اقتصادی 
اســت که عالوه بر ارزش افــزوده فراوان و 
قابليت ارز آوری ، کمترين ميزان نياز سرمايه 
ای برای ايجاد اشــتغال را درمقايسه با ديگر 
صنايع دارد . توجه به توسعه گردشگری يک 
روستا ، شهر يا کشور درواقع توجه به توسعه 
پايدار همه جانبه آن منطقه اســت و نياز دارد 
همه افراد جامعه برای بهــره مندی از منافع 
مشترک توسعه گردشگری، اهدف مشترکی 
را دنبــال کنند که اين خود در تقويت روحيه 
فعاليت های اجتماعی و آرامش و امنيت روانی 
جامعه بسيار موثر خواهد بود و همانگونه که 
 )UNWTO(دبير سازمان جهانی جهانگردی
در بيانيــه اخالق جهانی جهانگردی بيان می 
دارد :  » گردشگری محرک واقعی همبستگی 

و توسعه می باشد.  
    بنابراين با توجه به اينکه گردشــگری يک 
پديده چند محوری است و از منظر اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی بسيار حائزاهميت می باشد 
لزوم توجه به گردشــگری در جوامع در حال 
توسعه بيشــتر احساس می شــود . صنعت 
گردشگری هر چند در ماه های گذشته بدليل 
فراگيری جهانی بحران کرونا بيشترين آسيب 
ها را متحمل شده است ولی بدون شک  امن 
ترين ، ارزانترين، سريع ترين و عادالنه ترين  
بسته پيشنهادی توسعه  اقتصادی دولت ها و 
جوامع می تواند باشــد . از هر ده نفر يک نفر 
در جهان بطور مستقيم در صنعت گردشگری 
فعاليت دارد البته سهم اســتان زنجان بسيار 
کمتر از اين متوســط جهانی است و با توجه 
به نياز اشــتغال توليد محور استان و پتانسيل 
های طبيعی و تاريخی توســعه گردشگری ، 
ضرورت توجه به اين صنعت بيشتر از پيش 
مشاهده می شود ما نيز سعی می کنيم در اين 
صفحه گردشگری  با بکار گيری تمام امکانات 
و اقدامات خود بستری را فراهم آوريم تا عالقه 
مندان و متوليان اين صنعت در کنار آحاد جامعه 
بتوانند در راســتای هم افزايی توانمندی ها، 
توسعه مناسبات، تعامالت و تبادالت موثری 

داشته باشند. با ما در تماس باشيد .
طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق     

بدرقه رهت شود همت شحنه نجف

یادداشت دبیر

از شروع سال کنونی میالدی به واسطه پاندمی کرونا، بخش اعظمی از فعالیت های 
گردشگری تعطیل شده است و تمام رویدادهای بین المللی و منطقه ای گردشگری 
به حالت تعلیق درآمده است هر چند در ماه های گذشته برخی کشورها و همچنین 
سازمان جهانی جهانگردی سعی می نمایند شروع مجدد گردشگری را سرلوحه 
فعالیت های خود قرار دهند ولی هنوز این اطمینان برای بازگشایی مرزهای بین 
المللی و آغاز سفرهای بین المللی ایجاد نشده است. در این میان کشور ترکیه با 
توجه به سرعت رشد قابل توجهی که در سال های گذشته در صنعت گردشگری 
داشــته است  سعی دارد بخشــی از فعالیت های بنیادی گردشگری را هر چند 
محدود، ولی آغاز کند . بخشــی از این فعالیت هــای برمی گردد به برنامه های 

توسعه و بازاریابی مستمر که حتی  در دوران کرونا می تواند ارتباطات بین فعاالن 
گردشــگری و شرکای تجاری این کشور را  بهبود ببخشد و نمایشگاه های بین 
المللی از اصلی ترین این ابزار می باشــند . برگزاری نمایشگاه های گردشگری 
عالوه بر ایجاد کریدور ارتباطی بین شرکت های فعال حوزه گردشگری  فرصتی 
برای معرفی فرهنگ و جاذبه های گردشگری می تواند باشد تا بازدید کنندگان 
و ســرمایه گذاران این حوزه با جذابیت های سفر و فرصت های سرمایه گذاری 
درکشورهای شرکت کننده اطالعات دقیق تری به دست آوردند. نمایشگاه های 
بین المللی برای شــرکت کنندگان و بازدید کننــدگان فرصت های تخصصی 
بازاریابی مستقیمی را ایجاد می کنند تا بتوانند با اطمینان به بازارهای بین  المللی 

ورود پیدا کنند یا جهت توسعه تجارت های بین المللی خود دایره فعالیت های 
منطقه ای خود را گسترش بدهند .  طبق آخرین اطالعیه های منتشر شده ، نمایشگاه 
گردشگری وان ترکیه در مهرماه سال کنونی برگزار خواهدشد و گویا تسهیالت 
ویژه ای جهت شرکت کنندگان و بازدید کنندگان یازدهمین دوره این نمایشگاه 
در نظر گرفته شده است تا با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و استانداردهای 

جهانی این نمایشگاه  مهم حوزه آناتولی شرقی برگزار گردد.
بنابراین جهت اطالع از وضعیت اجرایی این نمایشگاه گفتگوی اختصاصی داریم 
با آقای مهندس بهزاد شجاعی مدیراجرایی پاویون گردشگری ایران در نمایشگاه 

و نماینده شرکت مجری.
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مرگ سه موتورسیکلت سوار 
بر اثر تصادف در زنجان

 سرپرســت پلیس  راه فرماندهی استان 
زنجان گفت: در ۴۸ ســاعت گذشــته ســه 
موتورسیکلت سوار در پی وقوع ۲ فقره تصادف 
رانندگی در جاده های این استان جان خود را از 

دست دادند.
سرهنگ محمدعلی عظیمی در گفت  و گو با 
خبرنگار ایرنا، افزود: در یکی از این تصادفات 
که در جاده زنجــان - بیجار اتفاق افتاد راکب 
و ترک نشین موتورسیکلت در برخورد با یک 

دستگاه کامیون خاور کشته شدند.
وی اظهار داشت: در این حادثه رانندگی منجر 
به فوت و خســارت، راکب موتورسیکلت در 
دم جان خود را از دســت داد و ترک نشین نیز 
که مصدوم شده بود پس از انتقال به بیمارستان 
آیت اله موسوی زنجان به دلیل شدت جراحات 

وارده جان باخت.
عظیمــی با بیــان اینکه کارشــناس پلیس  راه 
اعزامی به صحنه حادثه، حرکت خالف مسیر 
از سوی راننده کامیون خاور را علت وقوع این 
تصادف رانندگی اعالم کردند، تصریح کرد: در 
حادثه دیگر نیز که در جاده زنجان - خرمدره 
)حوالی روســتای قره بالغ( اتفاق افتاد راکب 
موتورسیکلت در برخورد با پراید جان باخت 
که راننده خودروی ســواری مقصر این حادثه 

شناخته شد.
تعداد ۲۷۰ نفر در سال ۹۷ و ۲۵۸ نفر نیز در سال 
۹۸ بر اثر تصادف هــای رانندگی در جاده های 

برون شهری استان زنجان جان باختند.

پیش بینی تولید ۱۸۷۵ تن 
دانه روغنی کلزا از مزارع 

خدابنده
 مدیر جهادکشــاورزی خدابنده با بیان 
اینکه سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا در این 
شهرســتان ۷۵۰ هکتار است، گفت: پیش بینی 
می شود در ســال زراعی جدید ۱۸۷۵ تن دانه 

روغنی کلزا از مزاع خدابنده برداشت شود.
اکبر طیبی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
خدابنده به عنوان قطب تولید گندم در ســطح 
اســتان و کشور اســت، اظهار کرد: پیش بینی 
می شود در ســال زراعی جدید ۱۸۷۵ تن دانه 
روغنی کلزا برداشت شود که عمده ارقام کشت 

شده اوکاپی و نپتون است.
وی با اشــاره بــه اینکه بهترین زمان کشــت 
دانه روغنی کلزا نیمه دوم و ســوم شهریورماه 
اســت، تصریح  کرد: عمده حمایت هایی که از 
بهره برداران این محصول استراتژیک در سطح 
شهرستان صورت گرفته است، خرید تضمینی 
کلزا، ارائه تسهیالت بانکی بابت کشت دانه های 
روغنی کلزا، ارائه کودهای ریزمغزی مورد نیاز، 
آموزش هــای ترویجــی الزم در همه مراحل 
کاشت و تنظیم دســتگاه های کارنده در زمان 
کشت، است. به  دلیل اهمیت توسعه و کشت 
محصول کلزا، جهادکشاورزی در همه مرحله 
کاشت، داشت و برداشت کلزا حمایت های الزم 

را از کشاورزان انجام می دهد.
طیبی بــا تاکید بر اینکه در صدد هســتیم در 
تولید روغــن نیز مثل تولید گندم در ســطح 
کشــور به خود کفایی برسیم، ادامه داد: مزایای 
این محصول استراتژیک، هزینه پایین تولید در 
مقایســه با محصوالت دیگر، افزایش تولید در 
محصول بعدی حداقل به میزان ۲۰ درصد و نیز 

کاهش هزینه تولید این محصول شمرد.
این مســوول با بیــان اینکه به کشــاورزان 
ســفارش می شــود در زمان مقرر اقدام به 
کشــت این محصول کنند، خاطرنشان کرد: 
همــه مطالبات کلــزاکاران در ســال کنونی 

پرداخت شده است.

خبــر

 یک فیلم ســاز زنجانی گفت: این روزها 
حال سینمای زنجان اصال خوب نیست.

بهزاد علــوی در گفت وگو با ایســنا، در رابطه 
بــا اهداف خود بــرای تولید مســتند »رحمت 
توری« که جایزه بهترین کارگردانی جشــنواره 
فیلم مســلمانان استرالیا را کســب کرد، افزود: 
دغدغه های من در مورد محیط زیست و به ویژه 
آب، مرا به ســمت ساخت این فیلم سوق داد و 
خواستم سهم کوچکی در اصالح فرهنگ رفتار 

با طبیعت و محیط زیست داشته  باشم.
وی تصریح کرد: به تنهایی و البته با کمک چند 
نفر از دوســتانم این فیلم را ســاختم. در ابتدا 
هیــچ ارگان و مجموعه ای در این راســتا کمک 
و تسهیالتی برای ساخت این فیلم به من نکرد، 
بلکه بعد از ســاخت کامــل فیلم آن را به حوزه 
هنــری زنجان ارائه دادم و حــوزه هنری تمایل 
نشان داد تا با پرداخت بخشی از هزینه های فیلم، 

تهیه کننده اثر شود.

ایــن کارگــردان در رابطه با ســطح و کیفیت 
جشــنواره فیلم  مسلمانان اســترالیا، اظهار کرد: 
جشنواره مسلمانان استرالیا امسال به دلیل شیوع 
ویروس کرونــا حضوری برگزار نشــد ولی با 
رصد ساده در ســایت یا صفحات مجازی این 
جشنواره و دیدن لیســت آثار برگزیده و برنده 
جوایز می توان به کیفیت انتخاب، داوری و سطح 
فیلم های خوب و شــناخته شده حاضر در این 

جشنواره از سراسر دنیا پی برد.
علوی با بیان اینکه فیلم ســازان با شــرکت در 
جشــنواره های مختلف می توانند با فیلم ســازان 
بین المللی تعامل و تبادل فرهنگی و هنری داشته 
باشــند، ادامه داد: همچنین فیلم سازان با شرکت 
در جشــنواره ها می تواننــد توانایی های فنی و 
محتوایی ســینمای کوتاه و حرفه ای ایران را که 
حرف های زیاد جهان شــمول برای گفتن دارند، 
به نمایش بگذارند و با کسب جوایز و افتخارات 
بیش از پیش مهر تایید به سینمای ایران زده شود 

و نام ایران نام درخشانی در سینمای جهان باشد.
ایــن کارگــردان زنجانی در رابطــه با وضعیت 
کارگردانی و فیلم ســازی در اســتان، بیان کرد: 
وضعیت کارگردانی و فیلم ســازی در استان را 
می توان با فیلم های ساخته شده، چه فیلم کوتاه، 
چه فیلم بلند و حتی سریال های استانی سنجید.

وی با بیان اینکــه وضعیت کارگردانی و در کل 
ســینما در استان خوب نیست و برای ریشه یابی 
دقیق این مســئله می توان به چنــد نکته اصلی 
که مســبب این وضعیت در اســتان است اشاره 
کرد، گفت: اولین مشکل، آموزش ضعیف است 
که چندان علمی نیســت. همچنیــن ارگان های 
مختلــف کم ترین کمک را در زمینه ســینما به 
هنرمندان می کنند؛ در حالی  که وظیفه ارگان هایی 
همچون فرهنگ و ارشاد اســالمی، حمایت از 

هنرمند است.
علوی با ســفارش به عالقه مندان در این حوزه، 
خاطرنشان کرد: به عالقه مندان سفارش می کنم با 

همه سختی های این راه، اگر استعداد دارند، خود 
را بــا آموزش های جهانی که به واســطه فضای 
مجازی می توان کسب کرد، به روز و مسلط کنند 

و فیلم بســازند، چون تجربه ساخت فیلم، فارغ 
از نتیجه خوب و بد شــدن آن فیلم، بزرگ ترین 

استاد هر فیلم ساز است.

یک فیلم ساز زنجانی:

حال سینما در زنجان خوب نیست

مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان ابهر 
گفت: با همکاری شبکه بهداشت و درمان، معلمان 
و دانش آموزان مبتال به کرونا شناسایی می شوند و 

اجازه حضور در مدارس به آن ها داده نمی شود.
عباس عزیزخانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
امسال با توجه به شرایط ویژه ای که به  علت شیوع 
ویروس کرونــا حاکم اســت و آموزش ها کامال 
حضوری نیست، به بحث تولید محتوا توجه ویژه ای 
خواهیم داشت و در همین راستا با افتتاح اتاق تولید 
محتوای آموزشی برای ضبط تدریس های تصویری 

برنامه ریزی کرده ایم.
وی با اشاره به بهره مندی از ظرفیت شورای آموزش 
و پرورش در راســتای همکاری با دیگر ارگان ها، 
عنوان کرد: پیش از آغاز سال تحصیلی با برگزاری 
جلسات شــورای آموزش و پرورش مصوباتی در 

راســتای بهره گیری از ظرفیت دیگــر ارگان ها در 
امر بازگشــایی، از جمله آب پاشــی معابر در روز 
بازگشــایی با همکاری شهرداری و کنترل ترافیک 

توسط نیروی انتظامی را داشته ایم.
این مسوول، نظارت بر میزان رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در مــدارس را از برنامه های مجموعه 
آموزش و پــرورش عنوان کرد و افزود: اکیپ های 
نظارتی اداره آموزش و پرورش شهرســتان ابهر به 
 صورت مستمر و بر پایه چک لیست های تعیین شده 

از مدارس بازدید خواهند کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابهر با تاکید بر 
اینکه مواد شوینده و بهداشتی توسط همه مدارس 
تهیه شــده اســت، اظهار کرد: با همکاری شبکه 
بهداشــت و درمان معلمان و دانش آموزان مبتال به 
کرونا شناسایی می شوند و اجازه حضور در مدارس 

به آن ها داده نمی شود.
عزیزخانی، حضــور دانش آمــوزان در مدارس و 
بهره مندی از آموزش های حضــوری را اختیاری 
دانست و گفت: اولیا باید تالش کنند به دانش آموزان 
آرامش بدهند و سعی کنند تا استرس و نگرانی را 
از ضمیر آنان دور کنند، زیرا کرونا عالوه بر آسیب 
جسمی، ممکن است آسیب های روحی و روانی را 

نیز به همراه داشته باشد.
وی با اشــاره به برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
برای دانش آموزانی که دسترســی به برنامه »شاد« 
ندارند، خاطرنشان کرد: بسته های آموزشی با همت 
مجموعه آمــوزش و پرورش شهرســتان ابهر به  
صورت تصویری و جزوه فیزیکی در طول ســال 
تحصیلی برای دانش آموزانی که دسترسی به »شاد« 

ندارند، تولید خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابهر:

اجازه حضور دانش آموزان و معلمان کرونایی در مدارس داده نمی شود 

 معاون اجرایی ســپاه انصارالمهدی)عج(
اســتان زنجان گفت: ۲۵ جلد کتاب ویژه گروه 
کودک و نوجوان به قلم نویســندگان و شاعران 
توانای زنجانی با همکاری کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان برای کنگره ۳۵۳۵ شــهید 

استان منتشر می شود.
سیدشــمس الدین موســوی در گفــت وگو با 
خبرنگاران با بیان اینکه تمامی کمیته های کنگره 
۳۵۳۵ شــهید در اســتان زنجان فعال هســتند، 
اظهار داشت: جلســات متعدد ستادی استانی و 
شهرســتانی برگزار شده و مســووالن کمیته ها 
وظایف ابالغی را به طور دقیق پیگیری می کنند.

وی با اشــاره بــه اینکه کمیته دانــش آموزی و 
فرهنگیــان بــا مســوولیت اداره کل آموزش و 
پرورش و ســازمان بسیج فرهنگیان فعال بوده و 
جلسات متعددی تشکیل داده اند، افزود: پیگیری 
جمع آوری اســناد، چاپ کتــاب و... از عمده 

فعالیت های این کمیته بوده است.

معاون اجرایی ســپاه انصارالمهدی)عج(اســتان 
زنجان به جمع آوری ۱۸۰هزار ســند و عکس 
توســط مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و نیــز ۱۵۰ هزار قطعه ســند و عکس 
توســط بنیاد شهید استان زنجان اشاره و تصریح 
کرد: برخی اســناد با گذر زمــان از بین رفته و 
یا بطور کامل جمع آوری نشــده اســت که از 
خانواده های شهدای عزیز درخواست می کنیم 
که همکاری کرده و اسناد مرتبط را به دفتر کنگره 
۳۵۳۵ شهید استان تحویل دهند تا رونوشت آنها 
تهیه شده و در اختیار عموم قرار گیرد و رشادت 
های این دالوران و بزرگمردان در حافظه تاریخ 

ثبت شود.
موســوی خاطرنشان کرد: نشســت یادمان ها و 
المان ها نیز با حضور شــهرداری زنجان برگزار 
و اقدامات موثری در این زمینه انجام شده است.
وی با بیان اینکه در باره فضا سازی شهری کنگره 
شهدای استان زنجان قول های مساعدی از سوی 

شهرداری داده شده است، افزود: مساعدت های 
شــورای شهر اســتان نیز می تواند سبب برنامه 
ریزی و اقدامات تاثیرگذاری در این زمینه شود.

این مسوول با اشاره به اینکه تدوین کتاب شهدای 
اســتان بخصوص شــهدای فرمانده نظیر شهید 
اشتری در دستور کار ســپاه انصارالمهدی)عج(
اســتان زنجان قرار گرفتــه و ۵کتاب نیز در باره 
شــهدا آماده چاپ اســت، ادامــه داد:همچنین 
۲۵جلد کتاب مخصوص کــودکان با محوریت 
شهدا همکاری کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به چاپ خواهد رسید،تاکید کرد:آنچه 
که نیاز امــروز کودکان در الگوپذیری اســت، 
آشــنایی آن ها با قهرمانان و اسطوره های ایثار و 

شهادت امروز و دیروز کشور است.
موســوی به ساخت مســتند با همکاری صدا و 
ســیمای اســتان زنجان خبر داد و گفت: برنامه 
ریزی منســجم ، گســترده و هماهنــگ برای 
برگزاری هرچه بهتر کنگره ۳۵۳۵شــهید استان 

زنجــان که در ســال ۱۴۰۰برگزار می شــود از 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس در اســتان آغاز 
شــده که در این برهه حساس کنونی بسیار مهم 

و ضروری است و رسانه استانی با درک اهمیت 
این رویــداد تاریخی و مهم برنامه های متنوع و 

جذابی را آماده تولید و پخش کرده است.

 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
استانداری زنجان گفت: وظیفه متولیان امر در باره 
مقابله با کرونا بسترســازی و تسهیل گری بوده و 
رویکرد دستگاه های اجرایی آگاهی بخشی و ایجاد 
حساســیت در بین گروه های تحت پوشش خود 

است.
خدابخش مرادی در ســتاد پیشگیری و مقابله با 
کرونا در اســتان با اشاره به اینکه در زمان حاضر 
باید یک حرکت جدید و شتاب بخشی در حوزه 
آگاهی رســانی در بین اقشار مختلف مردم انجام 
گیرد، افزود: بــه عنوان خدمتگزاران مردم مکلف 

هستیم که این بیرق را بلند کنیم.
وی با بیان اینکه همه دســتگاه های متولی امر در 
باره این بیماری، وارد میدان شده و پای کار باشند 
اضافه کرد: بر این مبنا مشکالت در این باره رفع 
خواهد شد که مثال عینی، اینکه هر دستگاه اجرایی 
به گروه هدف تحت پوشــش خود مدلی در باره 
این بیماری تعریف و آگاه بخشی الزم را ارائه کند.
وی اظهار داشــت: بــر این پایه فرنشــین امور 
اجتماعی اســتانداری زنجان، طرح تحقق پویش 
مشــارکت مردمی در حوزه سازمانهای مردم نهاد 
و موسســات خیریه را آماده و در نشســت آینده 

گزارش الزم را ارائه کند.
مرادی افزود: طرح مربوطه در ارتباط با ســازمان 
های مردم نهاد برای پویش های مردمی با هدف 
آگاهی بخشــی، اطالع رســانی و اقناع ســازی 
موسســات خیریه برای جذب کمکها و هدایت 
اقالم بهداشتی در جامعه و گروه هدف آموزش و 
پرورش ارائه شود که پس از تصمیم گیری نسبت 

به اجرایی شدن آن اقدام خواهد شد.
وی، بــا تاکید بر رصد دقیق از میزان دسترســی 
شهروندان به ماســک، توزیع و قیمت ماسک در 
استان توسط معاونت اقتصادی استانداری زنجان، 
گفت: این موضوع باید  بررسی شود که واحدهای 
تولیدی و صنفی استان چه مقدار می توانند ماسک 
بخرنــد و به مراکزی که تمرکــز جمعیت دارند، 
اهــدا کنند و تهیه مــدل برای تامیــن، توزیع و 
قیمت گذاری ماسک بر عهده معاونت اقتصادی 

استانداری است.
 معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
زنجان ادامه داد: با تشکیل شورای روابط عمومی 
های هر ســازمان نســبت به اطالع رسانی، اقناع 
سازی و آگاهی بخشی جامعه هدف خود برنامه 
الزم را تهیه کرده و بازخورها نیز منعکس خواهد 

شد که هسته های همیار سالمت می توانند در این 
زمینه کمک حال باشند.

وی اظهــار داشــت: اداره کل امــور روســتایی 
اســتانداری استان نیز مدل فعال کردن دهیاران در 
امر اطالع رسانی، اقناع سازی و ضد عفونی کردن 
و تامین ماسک برای جامعه روستایی با همراهی 

بخشداران و فرمانداران را ارائه کند.
مرادی افزود: امور شــهری اســتانداری نیز نقش 
شهرداران در سه مقوله اطالع رسانی، اقناع سازی 
و ضدعفونی کردن معابر شــهری با فرمانداران، 
ســازمان صمت و اصناف نیز الزامات و شــیوه 
های نظارتی، آموزش و پــرورش نیز مدارس و 

گروههای هدف خود را مورد توجه قرار دهد.
این مسوول ادامه داد: در چند روز گذشته خبری 
بر کرونایی شدن تعدادی از دانش آموزان مدارس 
یکی از شهرهای کشور در فضای مجازی منتشر 
شد که انتشــار چنین مورادی جز تشویش اذهان 

عمومی چیزی ندارد.
وی اظهار داشــت: بر این مبنا آموزش و پرورش 
اســتان به ویژه مدیران مدارس باید نظارت های 
بیشتری در مدرسه محل کار خود نسبت به رعایت 
پروتکل های بهداشتی داشته باشند که این مهم در 

این استان بصورت شفاف در حال پیگیری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان 
ادامه داد: آموزش و پرورش اســتان با تشکیل تیم 
های بازرسی، نظارت را در مدارس تقویت کرده و 
در صورت بی توجهی مدیر مدرسه ای به پروتکل 
های بهداشتی اعالم شده تذکرات جدی داده شود.
مرادی با اشاره به لزوم ایجاد مدلی توسط آموزش 
و پرورش اســتان در باره پویش مشارکت اولیای 
دانش آموزان استان در باره مقابله با کرونا، افزود: 
مکانیســم پویش بهره گیری از اولیــا در رعایت 
پروتکل های بهداشتی توسط فرزندان و مشارکت 
آنان در این زمینه در هفته کنونی  به ستاد استانی 
پیشگیری و مقابله با کرونا استان ارائه تا مصوب 

و عملیاتی شود.
معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان در رابطه با 
پوشــش اینترنت در میان دانش آموزان روستایی 
نیز گفت: شرکت مخابرات و اداره کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات باید همه تمهیدات الزم را برای 
نقاطی که دارای پوشــش اینترنتی نیست تا زمان 
پایداری اینترنت اتخاذ کند، چراکه وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات برای پوشــش صد درصدی 

اینترنت این مناطق قول مساعد داده است.

وی  با اشاره به نقش صدا سیمای استانی در باره 
مقابله با کرونا گفت: بر این پایه آمار بســتری و 
سرپایی کرونایی از طریق رسانه استانی نیز اطالع 
رسانی شــود و با نوآوری هایی حساسیت های 

الزم را در بین عموم مردم افزیش داد.

معاون اجرایی سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان:

۲۵ جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان با موضوع شهدا در زنجان چاپ می شود

معاون استاندار زنجان:

دستگاه های اجرایی در باره مقابله با کرونا حساسیت ایجاد کنند
آگهی دعوت به جلسه افراز 

و معاینه محلی
نظر به اینکه آقای تقی مجتهدی طبق تقاضای 
وارده شماره 139921727008000959 - 
99/6/2 درخواســت افراز مالکیت مشــاعی 
خود از پالک 64/441 اصلی بخش 3 زنجان 
واقع در ســلطانیه معروف به قنات جلوخانه 
را نموده اســت و اعالم داشته دسترسی به 
نشانی اغلب مالکین ندارد. بنابراین به استناد 
ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد رسمی الزم 
االجــرا از کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی یا 
نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشــان در 
پالک مذکــور دعوت به عمــل می آید که 
راس ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخه 
99/7/17 که عملیات افراز توسط نماینده و 
نقشه بردار این اداره در محل صورت می گیرد 
حضور بهم رســانند، عدم حضور مانع انجام 
افراز نخواهد بود بدیهی است در صورت افراز 
ملــک، آگهی افرازی به همراه صورتجلســه 
و نقشــه افرازی نیز جهت اطــالع عموم و 

ذینفعان مجددا منتشر خواهد شد.
اصغر بیگدلی- رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان سلطانیه
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اذان ظهر

13:11

غروب آفتاب

19:24

اذان مغرب

19:43

نیمه شب

00:28

اذان صبح فردا

5:32

طلوع صبح فردا

6:58

وضعیت آب و هوای زنجان:

10
30

غمت را زبرگ دید دلم بس هک تنگ شد
نگنجد دگر هب تنگ هک ماهی نهنگ شد

امیدم ِز خستگی هب پای تو سر نهاد
شرابش هب جوش ماند شتابش ردنگ شد

ر خود ربون زد هب جذهب ات شبی از مدا
دلم مثل یک شهاب - شهابی هک سنگ شد

کمندم بلند بود ولی با تو ربنتافت
کجا،کی،کالم ماه، اسیر پلنگ شد؟

من از سطح ننگ و انم، فرارت رپیده ام
ره اسم هچ می دهید ز انمی هک ننگ شد؟

هچ مشاّط ایست عشق هک رد زری دست او
اگر گوهن ای شُکفت هب خوانهب رنگ شد

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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بســیاری اوقات والدین، آرزوها و امیال دوران 
کودکی خــود را که غالبا به آنها نرســیده اند به 
کودکان خود القا می کنند و سعی دارند فرزندانشان 
در همان مسیری که برای آنها ارزشمند است قدم 
بردارند، در این شرایط تصوراتی در کودک شکل 
می گیرد  که قدم گذاشــتن در دیگر رشــته های 
آموزشــی را کم ارزش می پندارد و در پی کشف 
اســتعداد و توانایی های خود نمــی رود اما باید 
پرسید آیا از منظر روانشناسی هر فردی استعداد 

خاص خود را دارد؟.
گوهر یسنا انزانی در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
گفــت: یکی از مهم تریــن کارکردهای خانواده 
آموزش، پــرورش، هدایــت تحصیلی، هدایت 
شغلی و استعداد یابی فرزندان است، والدین باید 
مهارت های زندگی و مهارت های فرزند پروری 
را یاد بگیرند تا بتوانند عالیق کودک را در زمان 

کودکی کشف کنند.
این روانشناس معتقد است والدین اگر رفتارهای 
کــودک را دقیــق مشــاهده کننــد، بازی ها و 
عالقمندی ها و کنجکاوی های کودک را بررسی 
کنند، رغبت های بیانی و نمایشــی و نوشــتاری 
کــودک را ببینند و از مشــاوران کمک بگیرند، 

می توانند استعداد کودک خود را کشف کنند.
به گفتــه  انزانی، بنابر پژوهش های انجام شــده 
والدین می تواند به شکل کامال ناخودآگاه آرزوی 
خــود را روی کودکان فرافکنــی کنند و نظرات 
کالمــی و غیر کالمی و تشــویق های آنها باعث 
شــود کودکان در مسیری که والدین می خواهند 
گام بردارنــد کــه در نهایت موجب اســترس، 
اضطراب، افسردگی و اختالالت رفتاری و فکری 

و.... در کودک شود.

این روانشــناس معتقد اســت، مطابق با برخی 
پژوهش هــا بیــن آرزوی والدیــن و گرایــش 
دانش آموز به رشته ای ارتباط مستقیم وجود دارد 
کما اینکه دیده شده است بین سطح تحصیالت 
پدر و انتخاب رشــته  ریاضی فرزند رابطه وجود 
دارد و خانواده به عنوان اولین کانون شکل گیری 
شخصیت در درونی سازی نگرش ها، ارزش ها و 

رفتار فرزندان موثر است.
وی از عوامل موثر دیگر بر قدم گذاشتن کودک 
در راهی که مطابق با استعدادهایش نیست نام برد 
و گفت: عوامل خانوادگی نظیر محل ســکونت، 
تحصیــالت خانوادگی، وضعیت مالی و شــغل 
والدیــن، عوامل درونی نظیر اســتعداد و عالقه 
افراد، عوامل بیرونی نظیر دوســتان و امکانات، 
عوامل اجتماعی نظیر ارزش شــغل و رشــته ی 
مورد نظر نیز در مســیر نادرستی انتخاب شغل و 

رشته موثر هستند.
انزانی ادامه داد: وقتی این شــرایط پیش می آید 
فرزند به جای اینکه در مســیر رشــد خود گام 
بردارد انگیزه اش کاهش می یابد، نمی تواند هدف 
خود را به درســتی تشخیص دهد، حتی گاها به 
ســمت اعتیاد، بزه کاری و غیره پیش می رود و 
در نهایت در ســن ۴۰ تا ۵۰ سالگی به احساس 

پوچی می رسد.
وی با اشــاره به تعریف هوش که مجموعه ای از 
استعدادها، تمرکز، درک، یادگیری، حافظه، دقت، 
پردازش و استدالل است، افزود: هوش می تواند 
بنابر دیدگاهی عقالنی، هیجانی و منطقی باشد و 
یا بنابر نظریه گاردنر شامل هوش منطق ریاضی، 
هوش موســیقیایی، هوش طبیعت گرایی، هوش 
معنوی، هوش میان فردی، هوش بدنی حرکتی، 

هوش زبانی کالمی، هوش درون فردی و هوش 
فضایی تصویری باشد.

این روانشــناس معتقد اســت نظریه گاردنر هم 
اکنون تاثیر بسیاری در آموزش و یادگیری دانش 
آموزان دارد چراکه انگیزه دانش آموزان توســط 

این شناخت باال می رود.
وی در ادامــه بــه ارائــه توضیحاتــی درباره ی 
تقســیم بندی هوش از دیدگاه گاردنر پرداخت 
و اظهار کــرد: دانش آموزانی کــه هوش منطق 
ریاضی آنها باالتر است می توانند به راحتی وارد 
رشته های ریاضی شوند، دانش آموزانی که هوش 
موسیقیایی باالیی دارند می توانند ریتم و تن صدا 
را تشــخیص دهند بنابراین امکان دارد در آینده 

آهنگساز و یا خواننده موفقی شوند.
انزانی ادامه داد: اگر دانش آموزی هوش طبیعت 
گرایی باالیی داشــت شــغل هایی مانند باغبانی، 
کوهنوردی برای آنها مناســب اســت، همچنین 
افرادی که از هوش معنوی باالیی برخوردارند به 
دنبال معنای هستی هستند که غالبا این هوش در 

بین فیلسوفان مشاهده می شود.
این روانشــناس، هوش میان فردی باال را منشاء 
تعامــل بــا افراد دانســت که در افــرادی مانند 
هنرپیشگان، رهبران و مشاوران و... دیده می شود، 
همچنین گفــت: افرای که هــوش بدنی باالیی 
دارند می توانند در کارهای فیزیکی مانند ورزش، 
جراحــی و مکانیکی و کارهــای صنعتی وارد 
شــوند. هوش کالمی زبانی نیز به افراد توانایی 
بیان احساسات و مفاهیم را می دهد که معموال در 
بین حقوقدانان، سخنرانان، شاعران و نویسندگان 

و روزنامه نگاران دیده می شود.
انزانی از هوش میان فردی به عنوان هوشــی که 

توانایی شــناخت دقیق افراد نسبت به خودشان 
را می دهد یاد کرد که در رهبران و روانشناســان 
و روانکاوان دیده می شــود، همچنین اظهار کرد: 
دانش آموزانی که هوش تصویری فضایی خوبی 
دارنــد، پیده هــای دیداری را بــه خوبی درک 
می کنند و توانایی جهت شناســی و حل مسئله 
آنها قوی اســت بنابراین می توانند در حرفه های 
معماری، مجســمه سازی، عکاســی و شاعری 

موفق باشند.
وی در ادامــه به نقش والدین در تربیت فرزندان 

منظم، مســوولیت پذیر و پرتالش تاکید کرد و 
افزود: همچنین در زمینه ی انتخاب رشته و شغل 
آینده فرزندان، صحبت کــردن با افرادی که در 
رشته خاصی تحصیل و مشــغول به کار هستند 
و یا مشــورت کردن با مشاوران و استعداد یابی 
فرزندان می تواند راهگشا باشد چراکه باید بدانیم 

هر دانش آموز راه یادگیری متفاوتی دارد.
انزانی معتقد اســت باید به کودکان کمک کنیم 
تا در زمینه ای که اســتعداد دارند خالقیتشان باال 
رود چراکه طبــق پژوهش ها حتی دانش آموزان 

ناشــنوا و نابینا و افرادی که دارای کم هوشــی 
هســتند چنانچه استعدادشان مشخص شود، در 
حیطه ای که هوش خاصی دارند می توانند موفق 
شوند، بنابراین رویکرد سنتی آموزشی نمی تواند 

پاسخگوی همه باشد.
این روانشــناس در انتها گفت: هدف از زندگی 
رســیدن به آرامش ، شادی و نشاط است که تنها 
زمانی تحقق می یابد که افراد مطابق اســتعدادها 
و توانایی هایی که دارند رشــته و شــغل خود را 

انتخاب کنند.

چهارسو

با هوشی که دارید، چه شغلی مناسب شماست؟

 کشاورزان روستای رجعین از توابع شهرستان زنجان به دلیل باال بودن هندوانه رجعین زنجان ؛ دسترنجی که بر زمین ماند
هزینه عمل آوری محصول و فروش آن با قیمت پایین، ترجیح می دهند 

محصول هندوانه خود را بر زمین گذاشته و آن را رها کنند.
عکسها: خبرگزاری ایسنا /زنجان
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