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رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی، و ورزشی شهرداری زنجان:
 مسابقه کتابخوانی »قصه گویی انقالب« 

دهه فجر در زنجان برگزار می شود

2

در دهه فجر امسال و با اعتباری بالغ بر ۵۱۸ میلیارد ریال صورت می گیرد؛

افتتاح و بهره برداری از 21پروژه عمرانی بنیاد مسکن

3

 بررسی های میدانی نشان می دهد به دلیل 
تعلل و ســخت گیری بانک های عامل در اعطای 
تســهیالت ودیعه مســکن ، عمال اثرگذاری این 

تسهیالت در حال از بین رفتن است.
به گزارش خبرنگار مهر، در تیر ماه سال کنونی که 
بسته حمایت از مستأجران در ستاد ملی مقابله با 
کرونا به تصویب رسید، یکی از بندهای آن امکان 
اعطای تسهیالت ودیعه مسکن به مستأجران بود 
که قرار شد جزئیات آن را وزارت راه و شهرسازی 

و بانک مرکزی بررسی و به بانک ها ابالغ کنند.
در نهایــت اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی 
نیمه نخست امرداد ماه جزئیات این تسهیالت را 
اعالم و همزمان وزارت راه و شهرسازی نیز ذیل 
سامانه طرح اقدام ملی مســکن، ثبت نام در این 

طرح را آغاز کرد.
بر پایه این طرح که ابتدا وام مرابحه خرید کاال و 
خدمات نام گرفت و ســپس به تسهیالت ودیعه 
مسکن یا با اصرار بانک مرکزی، تسهیالت »کمک« 
ودیعه مسکن نامگذاری شد، قرار بود به متقاضیان 
در تهران، ۵۰، در ۸ کالنشهر ۳۰ و دیگر شهرها ۱۵ 
میلیون تومان وام با سود ۱۳ درصد پرداخت شود.

آمار متناقض از متقاضیان وام ودیعه مسکن
اگرچه ثبت نام از متقاضیان در هفته نخست امرداد 
انجام شــد و با اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر ثبت نام کردند، اما اعطای این تسهیالت تا 

شهریور به طول انجامید.
در مرحله دوم ثبت نام هم هفته پایانی مهر ماه برای 

ثبت نام دوباره جاماندگان تعیین و اجرایی شد.
این در حالی اســت که پروانه اصالنی فرنشــین 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی به تازگی از ثبت نام حدود ۹۲۰ هزار 
نفــر در این طرح خبر داده و تعــداد افراد واجد 

شرایط را ۸۲۸ هزار نفر اعالم کرده است.

به گفته اصالنی، تا کنون ۱۹۱ هزار نفر توانسته اند 
این تســهیالت را دریافت کننــد که عماًل معادل 
تنهــا کمی بیش از ۲۰ درصد ثبــت نام کنندگان 
در صورت پذیرش اظهــار نظر دوم دفتر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و کمتر از ۹ درصد متقاضیان 
در صورت پذیرش اظهار نظر اول این دفتر مبنی بر 

ثبت نام ۲.۲ میلیون نفر می شود.
به دلیل طوالنی شدن روند ثبت نام، یک کارگروه 
ذیل ستاد ملی مقابله با کرونا در نیمه نخست دی 
ماه تصویب کرد که افرادی که ثبت نام کرده اند، تا 
پایان بهمن ماه فرصت دارند با مراجعه به بانک ها، 

از این تسهیالت استفاده کنند.
رییس اتحادیه امالک: اجاره بها ۹۲ درصد رشد 

کرد!
از ســوی دیگر بر پایه اعالم مرکز آمار ایران تورم 
بخش اجاره بیش از ۳۰ درصد بوده اســت؛ بانک 
مرکزی نیز رشــد اجاره بها در تهران را در دی ماه 
نســبت به آذر ماه امسال کمی کمتر از ۳۰ درصد 
می داند؛ مصطفی قلی خســروی رییس اتحادیه 
مشاوران امالک نیز میزان افزایش اجاره بها در ۱۰ 
ماهه نخست امسال در شهرهای کشور را نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، ۹۲ درصد اعالم کرده 

است.
همچنین بررسی میدانی از سطح شهر نشان دهنده 
افزایــش بین ۳۰ تا ۸۵ درصدی افزایش اجاره بها 
صرفاً در فاصله ۸ ماهه تصویب اعطای تسهیالت 

ودیعه مسکن به مســتأجران تا پایان مدت زمان 
اعطای این تسهیالت است.

پرداخت وام ودیعه مسکن فرسایشی شد
نکته مهم اینکه برخی مستاجرانی که قراردادهای 
اجــاره بهای خود را در ماههای گذشــته تمدید 
کرده اند، همچنان بدلیل مشــکل در تأمین وثایق 
درخواست شــده بانک ها، موفق به دریافت وام 
ودیعه نشــده اند. اتفاقی که به نظر می رســد، در 
مرحله اول بر عهده سیاست گذاران بخش مسکن 
و بانکــی به دلیل طوالنی شــدن روند ثبت نام و 

پاالیش مشموالن و سپس بانک های عامل است که 
با طوالنی شدن روند اعطای این تسهیالت، در بی 
اثر یا کم اثر شدن این تسهیالت در بهبود شرایط 

رفاهی مستأجران، نقش مهمی داشتند.
یکــی از متقاضیان وام ودیعه مســکن در گفتگو 
باخبرنگار مهر گفت: به ســختی با گرفتن قرض 
توانســتم مبلغ ودیعه را جهــت تمدید قرارداد با 
صاحبخانه تأمین کنم و در تالش هستم با تأمین 

وثیقه مدنظر بانک، وام را از بانک بگیرم.
در طول ماه های اعطای این تسهیالت نیز بسیاری 

از مســتأجران در گفت وگو بــا خبرنگار مهر از 
سنگین بودن شرایط اعطای این تسهیالت از سوی 
بانک های عامل و علی رغم تأکید بانک مرکزی و 
معاونت مسکن وزارت راه مبنی بر سهل گیری در 

پرداخت وام به مستأجران، گالیه مند بودند.
بررســی میدانی بازار اجاره مســکن و میزان 

پوشش وام ودیعه
بر پایه آنچه برخی مستأجران می گویند، رقم های 
ودیعه )پول پیــش( چنان باال رفته که صاحبخانه 
هــا از زمان امضای اجاره نامه، برای تمدید بعدی 
شرط و شروط می گذارند و می گویند برای سال 
آینده باید فالن رقم به ودیعه اضافه شود؛ اینکار را 
انجام می دهند که مستأجر یکسال وقت داشته باشد 

تا برای تأمین رقم مدنظر صاحبخانه، اقدام کند.
در حالی که قراردادهای آنها در بهار امسال با رقم 
ودیعه زیر ۱۰۰ میلیون تومان تمدید شده، از سوی 
موجر به آنها گوشزد شــده که باید برای تمدید 
قرارداد اجاره مســکن در بهار سال آینده، بین ۴۰ 
تا ۶۰ میلیون تومان دیگر به رقم ودیعه افزوده شود.

همچنین یک مشاور امالک در منطقه جنت آباد به 
خبرنگار مهر گفت: مالکانی که برای بهار امسال 
پیشنهاد اجاره واحدهای )میان متراژ( خود با رقم 
۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۱.۵ تا دو میلیون تومان 
اجاره ماهانه تعیین کرده بودند، برای زمستان امسال 
و بهار سال آینده، پیشنهاد فایل اجاره این واحدها 
تا افزایش ۸۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان دیگر برای مبلغ 

ودیعه مسکن را ارائه داده اند.
از سویی، در الیحه بودجه سال آتی، دولت پیشنهاد 
داده تا در راستای افزایش جمعیت، به خانوارهایی 
که در ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰، فرزند سوم خود را 
به دنیا بیاورند، وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومانی 

اعطا شود.
برخی کارشناسان هشــدار داده اند که در صورت 
تصویب این پیشــنهاد در صحن علنی با توجه به 
اینکه رقم مورد نظر دولت برای تخصیص اعتبار 
به این طرح ۲۱۰ میلیارد تومان است، تنها ۳ هزار 
خانوار مستأجر در سراســر کشور می توانند این 

تسهیالت را دریافت کنند.
سرنوشت وام مسکن یکم در انتظار وام ودیعه 

مسکن؟
پیش از این نیز تســهیالت صنــدوق پس انداز 
مسکن یکم که در سال ۹۳ تصویب و اجرایی شد، 

به چنین سرنوشتی دچار شده بود.
این تســهیالت که در زمان آغاز به اجرای آن در 
سال ۹۳ توانسته بود به طور میانگین تا ۸۰ درصد 
ارزش ملــک در تهران و حتــی بعضاً در برخی 
مناطق پایتخــت وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین 
همراه با آورده اولیه ۸۰ میلیون تومانی و وام جعاله 
۲۰ میلیــون تومانی، تا بیش از ۱۰۰ درصد ارزش 
یک ملک را پوشــش دهد، هم اکنون کمتر از ۲۰ 
درصد ارزش یک واحد مسکونی کوچک متراژ را 

پوشش می دهد.
به گونه ای که عماًل در تهران و کالنشــهرها، این 
تسهیالت از حیز انتفاع خارج شده و متقاضی ای 

برای دریافت آن وجود ندارد.
بعید نیست تسهیالت ودیعه مسکن نیز در صورتی 
که تعدادی از متقاضیان بتوانند این تسهیالت را که 
در تهران ۵۰ میلیون تومان اســت، دریافت کنند، 
ســال آینده باز هم با چالش جدی تأمین ودیعه 

اجاره مسکن مواجه شوند.

وام بی اثری به نام ودیعه مسکن
 سرنوشت مسکن یکم درانتظار وام ودیعه؟
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رییس پلیس زنجان خبر داد: 

اجرای طرح فرهنگ یاران سایبری در زنجان 
2

مدير درمان تامين اجتماعی استان:

دفترچه های درمانی 
تامين اجتماعی 

از اول اسفندماه امسال 
حذف می شوند

پایگاه امداد و نجات 
شمالغرب،  آشیانه  بالگرد 

هالل احمر می شود

فرنشین منابع طبیعی استان خبر داد:

۳۷۰ هکتار توسعه جنگل 
با نهال در زنجان 

 یک کارشــناس بازار مســکن، به 
نقش تســهیالت بانکی در تولید واحدهای 
مسکونی اشاره و تاکید کرد: بانک ها مکلفند 
۲۰ درصد از مجموع تســهیالت خود را به 
بخش مسکن اختصاص دهند؛ این درحالی 
اســت که برآوردها نشان می دهد این مهم 
توســط هیچیــک از بانک هــا )جز بانک 

مسکن(، رعایت نشده است.
محمد گالب کش، در گفتگو با ایسنا با بیان 
این مطلب، افزود: برآوردها نشان می دهد، 
حدود ۶ درصد از تســهیالت بانک ها )جز 
بانک مسکن( در بخش مسکن پرداخت می 
شود و به این ترتیب حدود یک سوم تکلیف 

قانونی، تســهیالت بانکــی در این بخش 
پرداخت می شود.

به گفته وی، در بانک مسکن به عنوان بانک 
عامل در حوزه مســکن، میزان تسهیالت به 
ایــن حوزه بیش از ۹۵ درصد عنوان شــده 

است.
گالب کش، به ســهم سالیانه بخش مسکن 
از تسهیالت بانکی اشــاره کرد و گفت: بر 
پایه آمارهای منتشر شده سالیانه بیش از ۹۵۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط بانک ها 
پرداخت می شود و قانونا می بایست حدود 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم در بخش 

مسکن پرداخت شود.

وی، افزود: برآوردها اما نشان می دهد که در 
بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 
از تسهیالت سالیانه بانک ها به بخش مسکن 
اختصاص مییابد. به عبارت دیگر، بانک ها 
حدود ۲۰درصــد از تعهدات مربوطه را در 

این بخش رعایت می کنند.
این فعال بازار مسکن، تصریح کرد: اگرچه 
بر پایه قانون برای بانک هایی که ۲۰ درصد 
تسهیالت خود را به بخش مسکن اختصاص 
ندهند جرایمی درنظرگرفته شده است، اما 
باتوجه به اینکه این جرائم اجرایی نمی شوند 

عمال فاقد اثرگذاری هستند.
گالب کش، از تســهیالت بانکی به عنوان 

یکی از محــرک های بســیار تعیین کننده 
در عرصه ســاخت و ســاز نام برد و گفت: 
شوربختانه در ایران تسهیالتحوزه مسکن از 
یک طرف با محدودیت در میزان تسهیالت 

و از طــرف دیگر نیز همراه با ســود باال و 
بروکراســی اداری اســت که باعث شده تا 
صنعت ساخت و ســاز به شکل عجیبی از 

مزیت تسهیالت بانکی، بی بهره باشد.

یک کارشناس مطرح کرد

کوتاهی بانک ها از وظایف خود در بخش مسکن
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 همزمان با دهه فجر ۲۱پروژه عمرانی 
بنیاد مســکن اســتان با اعتباری بالغ بر ۵۱۸ 
میلیارد ریال  افتتاح و به بهره برداری می رسد.
فرنشین بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه 
های بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در دهه 
فجر امسال اظهار داشت: در این روزها بخشی 
از پروژه های عمرانی در حوزه روســتایی و 
شــهری  و نیز طرح ویژه بهســازی و مقاوم 
سازی مسکن روســتایی  همچنین در حوزه 
مسکن محرومین این نهاد با اعتباری بیش از 
۵۱۸ میلیارد ریال  در مناطق مختلف اســتان 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
به گزارش زنگان امــروز، رضا خواجه ای  با 
اشاره به اجرای طرح های هادی روستایی در 
سطح روستاهای اســتان، گفت: طرح هادی 
روستایی در ۶ روستای شهرستان های زنجان، 
ابهر، خدابنده، طارم و سلطانیه افتتاح  می شود .
وی مهمترین هدف طرح های هادی روستایی 

را  تجدید حیات روســتا به لحــاظ ابعاد فیزیکی، 
اقتصادی و اجتماعی روســتاها دانســت و افزود: 
ساماندهی و اصالح موجود، میزان و مکان گسترش 

آتی و نحوه اســتفاده از زمیــن برای عملکردهای 
مختلف در روستا سه محور اصلی در طرح هادی 
روستا به شــمار می روند. وی یادآور شد: در این 

روزها،  ۱۴ پروژه مقاوم ســازی و بهسازی مسکن 
روستایی و همچنین ۵۶۰ واحد مسکن محرومین 
اســتان  با اعتباری بالغ بر ۴۴۸ میلیــارد ریال  نیز 

در روستاهای استان به بهره برداری خواهد 
رسید. فرنشین بنیاد مســکن استان با اشاره 
بــه اینکه، اجــرای طرح ویژه بهســازی و 
مقاوم سازی مســکن روستایی گامی استوار 
در راستای توسعه امکانات عمرانی و بهبود 
کیفیت مســاکن روستایی می باشد، تصریح 
کرد:  پیشگیری از تخریب مسکن روستایی 
در حــوادث؛ تمرکز ســرمایه گــذاری در 
روستاهای مســتعد، توزیع عادالنه اعتبارات 
بخش مســکن در شهر و روســتا، ترویج 
مقاوم ســازی، آموزش و ارتقای دانش فنی 
روســتاییان؛ ترویج الگوی ساخت مسکن 
اقتصادی از جمله اهداف اصلی طرح است. 

وی همچنیــن از افتتاح ۱ پــروژه در حوزه 
مسکن شــهری )۱۸ واحدی وصال ابهر( با 
اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد ریال در این روزها 
خبر داد و گفت: تامین مســکن محرومان و 
اقشــار کم درآمد اعم از روستایی و شهری 
از طریق تولید و ساخت واحدهای مسکونی 
با فراهم نمودن مشارکت و همکاری مردم، خیرین 
یا اخذ تســهیالت بانکی یکی از اهداف مهم بنیاد 

مسکن است.

در دهه فجر امسال و با اعتباری بالغ بر ۵۱۸ میلیارد ریال صورت می گیرد؛

افتتاح و بهره برداری از 21پروژه عمرانی بنیاد مسکن  درجریان بازدید فرنشین تامین اجتماعی 
استان از شعبه یک زنجان

تقدیر از اقدامات انجام 
شده دراجرای طرح 3070 

تامین اجتماعی

 مســعود علیــاری فرنشــین تامین 
اجتماعی اســتان به منظور نظارت وبررسی 
رونــد اقدامات انجام شــده در بــاره پیاده 
سازی طرح نوین ارائه خدمات و همچنین 
اجرای طرح ۳۰۷۰ ورعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی درمبارزه وپیشگیری از ویروس 
کرونا از شــعبه یک زنجان بازدید به عمل 

آورند .
به گزارش زنگان امروز، در جریان این دیدار 
علیاری فرنشین اســتان در بازدیدی که از 
این شعبه به عمل آورند با حضور درتمامی 
واحدهای شعبه ودیدار با مسوولین واحدها 
وهمــکاران از نزدیک بــه گفتگو پرداخته 
ودرجریان اقدامات جاری دراین شعبه قرار 
گرفتند ونظرات وپیشنهادات آنان را در زمینه 
تسهیل فرایند های عملیاتی وارائه خدمات 
بیمه شــدگان،کارفرمایان  بــه  تر  مطلوب 

ومستمری بگیران جویا شدند.
علیاری با ابــراز رضایت از روند اقدامات 
انجام شده اظهار داشت با اجرای طرحهای 
کارآمد وبــروز ماننــد ۳۰۷۰ وطرح ارائه 
خدمات نویــن ،فرایندهــای عملیاتی به 
شــکلی بهتر و در مســیری کوتاه تر ارایه 
خواهد شــد و مطمئنا با استفاده از سامانه 
های جدید ارائه خدمات به بیمه شــدگان 
سرعت بیشتری پیدا کرده وکارایی همکاران 
نیز افزایش خواهد یافــت ورضایت بیمه 
شــدگان نیز در افزایش یافته و تحولی در 

ارائه خدمات خواهد بود.

خبـرخبــر

رییس اتاق اصناف زنجان عنوان کرد
سرمایه گذاری کم و اشتغال 
باال؛ مزیت اشتغال خانگی 

برای اقتصاد

 رییس اتاق اصنــاف زنجان گفت: 
یکــی از مزیت هــای اشــتغال خانگــی 

سرمایه گذاری کم و اشتغال باال است.
سیدمحمود موسوی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهــار کرد: این روزها کســب و کارهای 
خانگی یکی از راهکارهای موثر در ایجاد 
اشــتغال زایی در سراســر جهان محسوب 
می شود و در دهه های گذشته تعداد افرادی 
که به این نوع از اشتغال عالقه مند شده و به 

دنبال آن می روند، افزایش یافته است.
وی افزود: مشاغل خانگی بخش عمده ای 
از حوزه کســب و کارها در کشــورهای 
توسعه یافته را تشــکیل می دهد و روز به 

روز هم در حال گسترش است.
این مسوول ادامه داد: مشاغل خانگی یکی 
از ظرفیت های مهم در اقتصاد است که اگر 
بخشــی از خانواده ها نیز به آن توجه کنند 
تاثیر مهمی بر کاهش نرخ بیکاری و اجرایی 
شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد 
گذاشــت، البته این در حالی اتفاق می افتد 
که دولت این بخش را همچون واحدهای 
تولیدی تنها نگــذارد و این طرح صرفاً در 

حد حرف و بر روی کاغذ باقی نماند.
رییس اتاق اصناف زنجان تصریح کرد: یکی 
از مزیت های مشاغل خانگی این است که 
نیازی به ســرمایه گذاری باال همانند بخش 
صنعت و یا بخشــی از خدمات ندارد و با 
سرمایه کم تعداد بیشتری از افراد می توانند 

شغل داشته باشند.
موسوی خاطرنشان کرد: با توسعه مشاغل 
خانگــی در جامعــه هدف ســازمان های 
حمایتــی و ایجاد اشــتغال پایــدار برای 
آنان، این افــراد از دریافت کننده مالیات به 
پرداخت کننــده مالیــات در مراحل بعدی 

تبدیل می شوند.

 فرمانده انتظامی استان زنجان از اجرای 
طرح فرهنگ یاران سایبری در زنجان خبر داد.

به گزارش زنگان امروز سردار رحیم جهانبخش 
صبح دیروز در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
طرح فرهنگ یاران سایبری، اظهار داشت: این 
طرح از امروز به صورت پایلوت کشوری در 

زنجان اجرایی می شود.

وی با اشــاره به اهداف طرح مذکور، تصریح 
کرد: شبکه سازی و گفتمان پیشگیری از جرایم 
ســایبری در جامعه و میــان کاربران فضای 

مجازی یکی از اهداف مهم این طرح است.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان افزود: همچنین 
شبکه ســازی و گفتمان پیشــگیری از جرائم 
ســایبری در جامعه و کاربران فضای مجازی 

یکی از دستاوردهای این طرح است.
وی با اشــاره به اینکه افزایش توانمندسازی 
فرهنگ یاران ســایبری در حوزه پیشــگیری 
از جرایم ســایبری نیز در راستای اهداف این 
طرح است، گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای 
فرهنگ یاران سایبری در برهه کنونی قدم مثبتی 

برداریم.

رییس پلیس زنجان: 

اجرای طرح فرهنگ یاران 
سایبری در زنجان 

 مدیــر درمــان تأمین اجتماعي اســتان 
زنجان گفت: سامانه نسخه الکترونیک زمینه ساز 
تحول اساسي در ارایه خدمات درماني به جامعه 

تحت پوشش تامین اجتماعي است 
بــه گزارش زنگان امــروز، دکتر علی محمدي 
اظهار داشت: امروز گام دیگري در مسیر طرح 
نسخه الکترونیک و حذف دفترچههاي کاغذي 
برداشته شده  و برنامه توقف چاپ دفترچههاي 
کاغــذي ني آغاز گردیده ، اما صفحات موجود 
در دفترچههاي کاغذي بیمه شــدگان کماکان 

معتبر و قابل استفاده خواهد بود.
مدیر درمان اســتان  با بیان اینکه از اول اسفند 
به بعد بیمه شدگان و بازنشستگاني که صفحات 
دفترچه آنها به پایان میرســد نیازي به دریافت 
دفترچه جدیــد نخواهند داشــت  افزود بیمه 
شدگان ، بازنشستگان و مستمري بگیران عزیز 
میتوانند با ارائه کارت ملي به پزشکان و مراکز 

درماني اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد 
تأمین اجتماعي سراسر کشور مراجعه کنند.

دکتر محمدي ســامانه نسخه الکترونیک را که 
براي اولین بار از سوي تامین اجتماعي فراهم 
گردیده مهم و حائز اهمیت دانست و تصریح 
کرد پزشــکان عزیــز مي توانند نســخه بیمه 
شــدگان تأمین اجتماعي را در سرنسخه براي 
آنان بنویســند و سرنسخه پزشــکان اعتباري 
مشابه با صفحات دفترچه هاي کاغذي خواهد 

داشت.
این مقام مســوول با بیان اینکه تمامي جزئیات 
و جوانــب مختلف خدمت رســاني به جامعه 
تحت پوشش تأمین اجتماعي در برنامه حذف 
دفترچههاي کاغذي لحاظ شــده است، گفت: 
نحوه خدمت رســاني به بیمه شدگان در مطب 
پزشــکان و ســایر مراکز درماني اعم از طرف 
قــرارداد و غیر طرف قرارداد بــه دقت برنامه 

ریزي شــده است و اطمینان داریم که در ایفاي 
تعهدات ســازمان تأمین اجتماعي در قبال بیمه 
شدگان با حذف دفترچههاي کاغدي هیچگونه 

اختاللي به وجود نخواهد آمد.
دکتر محمدي با قدرداني از پزشــکان و مراکز 
درماني طرف قــرارداد بابت همکاري موثر در 
موفقیت طرح بزرگ نسخه الکترونیک، گفت: 
حذف دفترچههاي کاغذي و استفاده از سامانه 
الکترونیک زمینهســاز تحول اساسي  نســخه 
در خدمــات درماني خواهد شــد و این طرح 
زمینه ســاز ایجاد پرونده الکترونیک ســالمت 
و همچنین پیشــگیري از هدررفت بسیاري از 

هزینههاي غیرضروري خواهد شد.
وي در پایان یادآور شد چاپ و عرضه دفترچه 
جدید تأمین اجتماعي از اول اســفند در تمامي 
شــعب و کارگزاریهاي سراسر کشور متوقف 

مي شود.

مدير درمان تامين اجتماعی استان:

دفترچه های درمانی تامين اجتماعی از اول اسفندماه امسال حذف می شوند

 فرنشین منابع طبیعی زنجان با بیان اینکه 
طرح توسعه جنگل با نهال توسط منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان به جد دنبال می شود، گفت: 
تاکنون ۳۷۰ هکتار توســعه جنــگل با نهال در 

استان انجام شده است.
به گزارش زنگان امروز خلیل آقاجانلو در گفتگو 
با خبرنگاران با بیان اینکه طرح توســعه جنگل 
با نهال توسط منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
به جد دنبال می شود، گفت: تاکنون ۳۷۰ هکتار 
توسعه جنگل با نهال در استان زنجان انجام شده 

است.
وی با بیان اینکه توسعه فضای سبز و جنگل کاری 
به روش های مختلف انجام می شود، اظهار کرد: 
یکی از راهکارهای توسعه فضای سبز در استان، 

مربوط به توزیع نهال در نهاستان کوشکن است.
فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان گفت: 
در طول ســال حدود ۲ میلیــون اصله نهال در 
نهالســتان کوشــکن زنجان تولید می شود که 

ظرفیت خوبی برای توزیع نهال است.
آقاجانلــو با بیــان اینکه مقوله فضای ســبز از 
اهمیت زیادی برخــوردار اســت، تاکید کرد: 
یکی از شــاخص های ارزیابی برای امر توسعه، 

برخورداری از فضای سبز است.
وی با بیان اینکه شهرستان های خرمدره، ماهنشان 
و ابهر بیشترین سهم جنگل کاری در استان زنجان 
را دارد، ابراز داشــت: در ســال کنونی توسعه 
جنگل ها در دســتور کار جدی منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان است.

 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان زنجان گفت: ۱۴۴ اثر از استان های 
مختلف کشور به سومین جشنواره ملی داستان 
نویســی رضوی به زبان ترکی آذری )از سری 
برنامه های هجدهمین جشنواره فرهنگی و هنری 

امام رضا)ع(( ارسال شد.
محمدربیع احمدخانی روز ســه شنبه در جمع 
خبرنــگاران با بیان اینکه این آثار از ســوی ۶۸ 
نویسنده ارسال شده است، افزود:  آثار ارسالی از 
استان های زنجان، اردبیل، البرز، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، قم، تهران، مرکزی و همدان به 

دبیرخانه جشنواره واصل شده است.
وی با بیان اینکه این جشــنواره در ســه بخش 
داستان بلند و رمان، داســتان کوتاه و داستانک 

)داســتان بسیار کوتاه( در ۲ بخش اصلی و ویژه 
برگزار می شود، افزود: از موضوعات بخش اصلی 
جشــنواره سبک زندگی و ســیره امام رضا)ع(، 
تعالیم و آموزه های رضوی با رویکرد کار، تولید، 
تالش و خدمت رسانی، آثار هجرت امام رضا)ع( 

به ایران است.
احمدخانی ادامه داد: جلوه های فرهنگ رضوی در 
دوران دفاع مقدس )رزمندگان، ایثارگران، آزادگان 
و شهدا و خاندان، اصحاب و یاران امام رضا)ع( 
نیز از دیگر موضوعات محوری این جشــنواره 
است. وی با اشاره به اینکه بیشترین آثار ارسالی 
از اســتان های اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقی، 
تهران و قم اســت، اضافه کرد: بیشــترین تعداد 
آثار نیز در بخش داستان کوتاه است. احمدخانی 

افزود: آیین پایانی و معرفی برگزیدگان ســومین 
جشــنواره ملی داستان نویســی رضوی به زبان 

ترکی آذری، ۱۵ بهمن برگزار می شود.

فرنشین منابع طبیعی استان خبر داد:

۳۷۰ هکتار توسعه جنگل با نهال 
در زنجان 

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

ارسال ۱۴۴ اثر به جشنواره ملی داستان نویسی 
رضوی به زبان ترکی



3
جامعه

سه شنبه 14 بهمن ماه  1399 / نمره 707 / سال سوم

 رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران گفت: در پایگاه امداد و 
نجات جاده ای و پشتیبانی شمالغرب کشور واقع 
در استان زنجان محل آشیانه بالگرد هالل احمر می 

شود.
دکتر محمد گل فشان در حاشیه بازدید از بخش های 
مختلف پایگاه امداد و نجات جاده ای و پشتیبانی 
شمالغرب کشور در گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
ایــن پایگاه به لحاظ نگهدای و نگهداشــت اقالم 
امدادی جزو بهترین ها هست که کیفیت نگهداری 
و نیروهای هالل احمر تالش و فعالیت قابل توجهی 
در باره رســیدگی به امور در بخش ترابری و اقالم 

امدادی در استان زنجان داشته اند.
وی تاکید کرد: در کنار همه این فعالیت های انجام 
شــده پایگاه امداد و نجات جاده ای و پشــتیبانی 
شــمالغرب کشــور نیاز به دپوی بیشتری از اقالم  
امدادی بیشتری  در استان زنجان دارد چرا که این 
مکان مرکز پشتیبانی شــمالغرب کشور است که 
گزارش این مهم به رییــس جمعیت هالل احمر 

کشور داده می شود.
رییس ســازمان جوانــان جمعیت هــالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران گفت: حضور تیم های 
آنست در این منطقه و حتی توسعه آنست را در این 

پایگاه می توانیم پیش بینی و داشته باشیم.

گل فشــان اظهارداشــت: یکی از اقداماتی که نیاز 
است در پایگاه امداد و نجات جاده ای و پشتیبانی 
شمالغرب کشور موضوع سازه های آموزشی می 
باشد که مرکز آموزش تخصصی برای چند استان 
باشــد با توجه به اینکه راه دسترسی بسیار مناسبی 
دارد و امکانات و توان در استان زنجان وجود دارد 
که این پایگاه تبدیل به مرکز آموزش های تخصصی 

هالل احمر شود.
وی خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی شــده آشیانه 
بالگرد در پایگاه امداد و نجات جاده ای و پشتیبانی 
شمالغرب کشور در این مکان مستقر و ساخته شود 
که این مهم جزو برنامه های و فعالیت های هالل 
احمر می باشد که امید داریم این مهم محقق و شاهد 

افتتاح آشیانه بالگرد در این مکان باشیم.
امکانات و تجهیزات بیشتری در پایگاه امداد و 

نجات شمالغرب هالل احمر دپو می شود
معاون لجســتیک و آمادگی سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر کشور نیز اظهارداشت: وضعیت 
هالل احمر استان زنجان  به لحاظ لجستیک نسبت 
به دیگر استان های کشور مطلوب بوده و وضعیت 

خوبی دارد. 
ســعید متانی  تاکید کرد: آمادگی قابل توجهی در 
مجموعه امداد و نجات و حوزه لجستیک در استان 

زنجان وجود دارد.

وی یادآوری کرد:  امیــد داریم خریدهایی که در 
آینده انجام می شــود،  پایگاه امداد و نجات جاده 
ای و پشتیبانی شــمالغرب کشور را بیشتر تجهیز 
کنیم و امکانات و تجهیزات بیشتری را در این مکان 
دپو کنیم. بازدید از پایگاه پشتیبانی و امداد و نجات 
شمالغرب جمعیت هالل احمرکشور، کتابخانه امام 
خمینی)ره( هالل احمر ، سالن همایش، درمانگاه و 
داروخانه  هالل احمر، پایگاه امدادی، مرکز جامع 
توانبخشی سالن ورزشــی چند منظوره جمعیت 
هالل احمر استان زنجان از برنامه های سفر رییس 
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران و هیات همراه به این استان است.
نشســت با اعضای شورای مدیران جمعیت هالل 
احمراســتان  زنجان و هیات مدیره جمعیت هالل 
احمر استان ،اعضای مجمع دبیران جمعیت هالل 
احمر استان زنجان،افتتاح خانه هالل شهرداری در 
ساختمان مدیریت بحران شهرداری زنجان،  نشست 
با اعضای شوراهای اجرایی شهرستان خرم دره و 
ابهر و بازدید از پایگاه امداد ونجات جاده ای ابهر از 
دیگر برنامه های سفر ۲ روزه  رییس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، معاون 
لجستیک و آمادگی سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر و فرنشین توانبخشی هالل احمر در این 

استان است.

پایگاه امداد و نجات شمالغرب،  آشیانه  بالگرد هالل احمر می شود

 رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان گفت: در سه سال گذشته ۱۵ واحد 
شوینده کوچک و بزرگ در این استان وارد چرخه 

تولید شده است.
ناصر فغفوری در اولین روز از دهه فجر در آیین 
افتتاح فاز دوم تولید محصوالت بهداشتی پریمکس 
در زنجان با اشــاره به اینکه توســعه واحدهای 
شــوینده در اســتان جزء برنامه های استراتژیک 
توسعه صنعتی بود که عملیاتی شده است، افزود: 

با راه اندازی این واحدها، میزان تولید مواد شوینده 
اســتان از ۱۵۰ هزار تن به یک میلیون تن افزایش 

یافته است.
وی حجم ســرمایه گذاری این واحدها را بالغ بر 
۵۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و یادآورشد: هم اکنون 
یکهزار نفر در واحدهای شوینده استان مشغول به 

کار هستند.
فغفوری اظهار داشت: در سال های گذشته برای 
۴۲ طرح توسعه نیز مجوز صادر شده که پیش بینی 

اشتغالزایی این واحدها  یک هزار نفر است.
رییس ســازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 
ادامه داد: حجم سرمایه گذاری این طرح ها بالغ بر 

۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی در باره جایگاه استان زنجان در زمینه شوینده 
ها در سطح کشور تصریح کرد: هم اکنون زنجان 
به عنوان چهارمین استان مطرح در سطح کشور در 

امر تولید مواد شوینده است.
فغفوری با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در 

این بخش عنوان کرد: پیش بینی می شود با توجه 
به افزایش ۶ برابری تولید مواد شوینده در استان در 
سه ســال گذشته، تا پایان سال ۱۴۰۱ میزان تولید 

استان به بیش از دو و نیم میلیون تن افزایش یابد.
پنج واحد صنعتی اســتان زنجان توسط رییس 

جمهوری افتتاح می شود
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان همچنین با اشــاره به طرح های آماده بهره 
بــرداری همزمان با روزهای دهه فجر در اســتان 

زنجــان گفت: پنج واحد صنعتی اســتان در این 
روزها توسط ریاست محترم جمهوری به صورت 

ویدوئو کنفرانس افتتاح می شود.
فغفوری اظهار داشــت: حجم ســرمایه گذاری 
صــورت گرفته برای این واحدها بالغ بر ۷۰ هزار 

میلیارد ریال است.
وی افــزود: با راه اندازی این واحدها در اســتان، 

زمینه اشتغال یکهزار و ۷۶۸ نفر فراهم می شود.
فغفــوری، واحدهای البــرز نــاب آرش، نورد 

فوالدکاران افق، ســپهر پالستیک، اطلس جین و 
جهان نمو را طرح های تولیدی آماده افتتاح توسط 

رییس جمهوری عنوان کرد.
رییس ســازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 
تصریح کرد: این واحدها در شهرستان های زنجان، 

ابهر، صایین قلعه و سلطانیه مستقر هستند.
وی یادآور شــد: فعالیت ایــن واحدها در زمینه 
شمش فوالدی، انواع میلگرد، انواع ظروف پت و 

پالستیکی، پارچه جین و کنسانتره آهن است.

۱۵ واحد شوینده در استان زنجان وارد چرخه تولید شده  است

 رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی، و 
ورزشــی شــهرداری زنجان گفت: شهرداری 
زنجان برای گرامی داشت روزهای فرخنده دهه 

فجر ۶۰ برنامه اجرا خواهد شد.
غالمرضا نظــری در گفت وگو با زنگان امروز،  
با شــادباش روزهای دهه فجر اظهار داشــت: 
شهرداری زنجان برای گرامیداشت دهه فجر با 
توجه به شــرایط کنونی کشور و استان زنجان 
به دلیل محدودیت های  اعمال شــده از شیوع 
ویــروس کرونــا برنامه هایی بــا رعایت تمام 
پروتکل های بهداشــتی برگزار خواهد کرد که 
طبق برنامه ریزی ها مقرر شده ۶۰ برنامه در این 

روزها برگزار شود.
وی افــزود: از آنجایی که برای فضاســازی و 
آذین بندی سطح شهر با محدودیت های استفاده 
از برق مواجه هستیم اما سعی شده از المان ها، 
پرچم های مخصوص این دهه اســتفاده شود و 
نیاز به مصرف برق نباشــد هرچند این آمادگی 
را داشتیم که نســبت به نورپردازی سطح شهر 

اقدام کنیم.
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری زنجان به برنامه های فرهنگی در این 
دهه اشاره و بیان کرد: برپایی نمایشگاه خیابانی 
در پیــاده راه ســبزه میدان با موضــوع انقالب 
اســالمی و همچنین برگزاری نمایشگاه عکس 
که مصادف بــا والدت حضرت زهرا)س ( نیز 
می باشــد، برگزاری مســابقه کتابخوانی »قصه 
گویی انقــالب« با همکاری کانــون پرورش 
فکری کــودکان برای رده ســنی کــودکان و 
نوجوانــان و همچنین برگزاری مســابقه برای 

کارکنان شهرداری در این روزها برگزار خواهد 
شد. وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت های 
کرونایی برای اجرای برنامه  ها شــهرداری اقدام 
به راه اندازی کاروان شــادی توســط اتوبوس 
گردشــگری همراه با پخش سرودهای انقالبی 
در سطح شــهر کرده است و همچنین در حال 
رایزنی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
دریافت مجوز برای برگزاری کنسرت آنالین در 

روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه را داریم.
نظری به برنامه دیدار مردمی شهروندان زنجانی 
با مسووالن شــهرداری اشاره کرد و گفت: این 
برنامــه در روزهای دهه فجر در محل کارخانه 
کبریت سابق برگزار خواهد شد تا مردم مستقیم 
و رو در رو مشــکالت خــود را با مســووالن 

شهرداری در میان بگذارند.
وی به آیین تجدید بیعت شهردار زنجان، اعضای 

شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری اشاره 
کرد و گفت: همزمان با آغاز روزهای دهه فجر 
برای تجدید بیعت با آرمان های امام خمینی)ره ( 
و رهبــر معظم انقالب در محل حســینیه بیت 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان برگزار شد.
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
زنجان با اشاره به گلباران مزار شهدا و همچنین 
دیدار با خانواده شــهدا گفت: گلبــاران مزار 
شهدای گمنام در مجموعه فرهنگی و ورزشی 
امام علی)ع( همزمان با آغــاز دهه فجر انجام 

شد.
وی به راهپییمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و افزود: 
با توجه به محدودیت ها به علت شیوع ویروس 
کرونا راهپیمایی به همچون ادوار گذشته انجام 
نخواهد شــد و این راهپیمایــی در قالب رژه 

خودرویی و موتوری انجام خواهد شد.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی، و ورزشی شهرداری زنجان:

 مسابقه کتابخوانی »قصه گویی انقالب« 
1- نام دستگاه برگزار کننده مزایده: مجتمع معدنی سرب و روی انگوران به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.دهه فجر در زنجان برگزار می شود

2- عنوان مزایده: فروش مقدار 5.000 تن کیک شهرک صنعتی روی شهرستان زنجان با عیار مجموع سرب و روی 3 درصد با تلرانس% 1-+ طبق 
جدول آنالیز مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه بهره برداری معتبر تولید شمش یا کنسانتره سرب یا روی صادره از سازمانهای 
صنعت، معدن و تجارت استان های کشور طبق مفاد اسناد مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 99/23/م )از محل توافق نامه شماره 99/15675 مورخ 

1399/08/27 فیمابین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان(.
3- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز سه شنبه مورخ 99/11/14 لغایت ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 99/11/20 بمدت 6 روز.

www.setadiran. 4-نحوه دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: این مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی الکترونیکی
ir برگزار می گردد. بنابراین متقاضیان باید ضمن ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت کلیه اسناد مزایده، نسبت به تکمیل کلیه اسناد و ارائه پیشنهاد خود به 

صورت الکترونیکی از طریق این سامانه اقدام نمایند. بدیهی است پیشنهادات ارائه شده خارج از سامانه مذکور قابل پذیرش نمی باشد.
تبصره : مزایده گران باید در مهلت مقرر پیشــنهادات خود که شامل نسخ الکترونیکي اسناد )محتویات پاکت »ب« و »ج«( می باشد را پس از امضاء 
الکترونیکي صاحبان حق امضاء مجاز و ُمهر الکترونیکي مزایده گر در سامانه ستاد بارگذاری نموده و همزمان اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را 
داخل پاکت »الف« قرار داده و پس از درج مشخصات )نام مزایده گر، نشانی، شماره های تماس(، موضوع مزایده و شماره مزایده، توسط صاحبان امضاء 
مجاز مهر و امضاء و سپس الک و مهر نموده و حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/12/04 به نشانی مندرج در بند 6 تحویل و در ازاء آن رسید 
دریافت نمایند. مزایده گزار به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر واصل و یا پاکت »الف« آنها از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر 
نخواهد داد و همچنین به پیشنهاداتی که در سامانه ستاد بارگذاری گردیده لکن پاکت »الف« آن که حاوی اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می 

باشد بطور فیزیکی تحویل دبیرخانه مزایده گزار نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- زمان ، محل و نحوه گشایش پیشنهادات: گشایش پیشنهادات )گشایش پاکات »الف«،«ب« و »ج«( در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 99/12/06 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت در نشانی مذکور در بند 6 صورت می گیرد. گشایش پاکات با حداقل پیشنهادات)حداقل یک پیشنهاد( 
نیز صورت گرفته و حضور فقط یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهندگان با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه کتبی مهر و امضاء شده از طرف 

مزایده گر در جلسه گشایش پیشنهادات آزاد است.
6- محل تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: زنجان-کمربندی شمالی 22 بهمن-اراضی پائین کوه ، فاز 2 -میالد یک-قطعه 

یک، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مجتمع معدنی سرب و روی انگوران، طبقه سوم- دبیرخانه کمیسیون معامالت.
7- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/12/04 )محتویات پاکات»ب« و »ج« از طریق بارگذاری در 

سامانه ستاد و پاکت »الف« به صورت فیزیکی به نشانی مندرج در بند 6(.
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به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.
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15-ســایر شرایط: سایر شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد و شــرکت کنندگان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 

33780381-024 داخلی 305 دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره 99/23/م

مجتمع معدنی سرب و روی انگوران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مجتمع معدنی سرب و روی انگوران نوبت اول
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همه چیز درباره واکسن روسی کرونا
 بــه دنبال شــیوع جهانــی کروناویروس 
تحقیقات برای ســاخت واکسن موثر برای مقابله 
با بیماری کووید-۱۹ آغاز شد که روسیه توانست 
اولین واکســن کروناویروس در جهان موسوم به 

»اسپوتنیک V« )اسپوتنیک - وی( را ثبت کند.
به گزارش ایسنا، پس از ثبت واکسن کروناویروس 
اسپوتنیک V آزمایشات بالینی در روسیه با مشارکت 

۴۰ هزار داوطلب انجام شد.
همچنین انجام آزمایشــات بالینی این واکسن در 
امارات، هند، ونزوئال و بالروس اعالم شده است. 
تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده که بر پایه 
آزمایشات بالینی انجام گرفته، حاکی از اثربخشی 
۹۱.۴ درصدی واکسن اسپوتنیک V است. همچنین 
این واکســن در برابر موارد شدید کروناویروس 

۱۰۰ درصد اثربخشی دارد.
هزینه یک دوز از این واکســن برای بازارهای بین 
 V المللی کمتر از ۱۰ دالر خواهد بود. اســپوتنیک
یک واکسن دو دوز است که دوز دوم ۲۱ روز پس 

از اولین دوز تزریق می شود.
همچنین فرم »لیوفیلیزه شده« )خشک( واکسن را 
می توان در دمای دو تا هشــت درجه سانتیگراد 

باالی صفر نگهداری کرد.
تاکنون بیش از ۵۰ کشور جهان برای دریافت بیش 
از ۱.۲ میلیارد دوز از این واکسن درخواست داشته 

اند.
»واســیلی نبنزیا« نماینده دائمی روسیه در سازمان 
ملــل اواخر ژانویــه در مصاحبــه اختصاصی با 
خبرگــزاری »تاس« گفت: روســیه انتظــار دارد 
سازمان بهداشت جهانی )WHO( به زودی واکسن 
کروناویروس را تایید کند. ما اســناد خود را برای 

احراز دوباره واکسن و قرار گرفتن آن در فهرست 
اســتفاده اضطراری ارســال کرده ایم. مرحله دوم 
بررسی درخواســت ما از ۲۲ ژانویه آغاز شده و 

امیدواریم که به زودی گواهی آن صادر شود.
همچنین به گزارش خبرگــزاری رویترز، آمارها 
حاکی از آن اســت که تاکنون حدود یک میلیون 
نفر از مردم روســیه حداقل یک دوز از واکســن 

کروناویروس اســپوتنیک V را دریافت کرده اند و 
مقامات این کشور قصد دارند در سه ماه نخست 
ســال کنونی میالدی ۲۰ میلیون نفــر را در برابر 

بیماری کووید-۱۹ واکسینه کنند.
واکسیناسیون سراســری کروناویروس در روسیه 
با تزریق واکسن تولیدی این کشور از ماه دسامبر 
برای گروه های خاص آغاز شد و سپس از اوایل 

ژانویه تزریق آن برای عموم مردم انجام گرفت.
گزارش ها حاکی از آن اســت که تاکنون بیش از 
۸.۲ میلیون دوز از این واکســن در روسیه تولید و 
۲.۷ میلیون دوز از آن در میان مراکز درمانی توزیع 

شده است.
همچنیــن پیــش از این پروفســور »الکســاندر 
گینتســبورگ« مدیر مرکز علمی گامالیا، سازنده 

واکسن روســی اسپوتنیک V اعالم کرده است که 
تاکنون هیچگونه واکنش حساسیتی شدید نسبت به 
این واکسن مشاهده نشده و واکنش های آلرژیک 
شدید پس از استفاده از این واکسن در آزمایشات 
بالینی فازهای اول، دوم، ســوم و همچنین هنگام 

واکسیناسیون گزارش نشده است.
طبق اعالم پایگاه اطالعاتی statista، تاکنون مجوز 
اســتفاده از واکسن اســپوتنیک V در کشورهای 
بولیــوی، گینه،  بــالروس،  الجزایــر، آرژانتین، 
مجارستان، پاراگوئه، روسیه، صربستان، ترکمنستان، 

امارات متحده و ونزوئال ثبت شده است.
همچنین بنابر اعالم شــبکه خبری بی بی ســی، 
مجارستان اولین کشــور عضو اتحادیه اروپاست 
که تایید اولیه واکسن کروناویروس اسپوتنیک V را 
صادر کرده است. قرار است در مذاکرات مقامات 
دو کشور ارسال و توزیع این واکسن در مجارستان 

انجام شود.
وزیر بهداشت آلمان نیز با اشاره به کمبود واکسن 
کروناویروس در اروپا گفته اســت که می توان از 
واکسن های کروناویروس ساخت چین و روسیه 

برای غلبه بر کمبود فعلی استفاده کرد.
بنابر گزارش دویچه وله، وی تاکید کرده اســت: 
صرف نظر از کشــور تولید کننده واکســن و در 
صورت اثربخشی و مفید بودن آن، ضرورت دارد 
برای مقابله با همه گیری مورد اســتفاده قرار گیرد 

هرچند که مستلزم تایید آژانس دارویی اروپاست.
روســیه نیز اعالم کرده است که امکان تامین ۱۰۰ 
میلیون دوز واکسن اســپوتنیک V و ارسال آن به 
اتحادیه اروپا در ســه ماهه دوم سال کنونی وجود 

دارد.

چند سفارش ضد کرونایی 
وزارت بهداشت برای 

سالمندان
 سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 
که در دوران کرونا در صورت سابقه ابتالی 
سالمندان به بیماری های زمینه ای از خروج این 

افراد از منزل به طور جدی جلوگیری کنید.
به گزارش ایســنا، دکتر سیماسادات الری، 
گفت: ســالمندان جزو گروه های آســیب 
پذیر و پرخطر در ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
هستند. بنابراین سفارش اکید ما این است که 
خرید بیرون از منزل و تهیه مایحتاج و امور 
روزمره خارج از منزل را، دیگر افراد خانواده 

انجام دهند.
وی افزود: همچنین در صورت سابقه ابتالی 
سالمندان به بیماری های زمینه ای مانند دیابت، 
قلبی-عروقی، تنفســی و نقــص ایمنی و... 
از خــروج این افراد از منــزل به طور جدی 
جلوگیــری کنید. الری ادامــه داد: همچنین 
خواهشمندیم که در صورت ضرورت سالمند 
بــه خروج از منزل، از وســایل حمل و نقل 

عمومی برای فرد سالمند استفاده نشود.

عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایی عنوان کرد؛
سرانه باالی جراحی بینی 

در ایران
 عضو انجمن جراحان پالســتیک و 
زیبایی، از سرانه باالی جراحی بینی در ایران 

خبر داد.
به گزارش مهر، بابک معتقدی، در آســتانه 
برگــزاری چهارمین وبینــار ماهانه بزرگان 
رینوپالســتی ایران، اظهار داشت: این وبینار 
۱۶ بهمن ۹۹ از ســاعت ۱۹ تا ۲۱ با حضور 
اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می شود 
و شرکت کنندگان و اطالعات خود را درباره 
جراحی های پالستیک به اشتراک می گذارند 
و در جدیدترین دستاوردهای علمی در این 

حوزه مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.
وی افزود: رینوپالستی روش های مختلفی 
دارد و از جملــه روش هــای نوین آن انجام 
جراحــی های بینی بدون نیاز به بازســازی 
دریچه های تنفســی بینی است و در واقع در 
جراحی های معمولی معموالً دریچه تنفسی 
بــاز و پس از انجــام جراحــی، دوباره این 

دریچه های تنفسی بازسازی می شود.
عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ادامه 
داد: در انجام جراحی های بینی، با روشی که 
دریچه تنفسی بینی سالم بماند نتایج موثرتری 
در رفــع انحراف و کجی بینــی نیز خواهد 
داشت و عوارض جراحی بینی در این روش 

بسیار کمتر از روش های معمولی است.
معتقــدی با اشــاره به اینکه ایــران یکی از 
کشورهایی اســت که آمار جراحی بینی  در 
آن سرانه باالیی نسبت به جمعیت دارد، گفت: 
افرادی که تمایل به انجام جراحی بینی دارند 
حتماً باید به پزشــکان متخصص و مربوطه 
مراجعه کننــد و مراقب تبلیغات فریبنده در 

فضای مجازی مانند اینستاگرام باشند.
وی تاکیــد کرد: ســایت انجمــن جراحان 
پالســتیک و زیبایی، سایت ســازمان نظام 
پزشــکی و وزارت بهداشــت از جملــه 
راهکارهایی است که افراد  می توانند نسبت به 
دستیابی پزشکان حاذق جهت انجام جراحی 

اطالع کسب کنند.

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد؛
شرط استفاده از واکسن های 

خارجی در کشور
 رییس ســازمان غذا و دارو گفت: با 
وســواس فراوان در حال پیگیری و بررسی 
واکســن های تولید خارجی هستیم در این 
باره یکی از شــروط ما این است که واکسن 
مربوطه در کشور مبدأ به میزان وسیع استفاده 

شده باشد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از 
صداوسیما، محمدرضا شانه ساز افزود: برنامه 
ریزی ما برای تأمین واکسن از منابع داخلی 

بوده و هست.
وی ادامه داد: با نیم نگاهی به واکســن های 
مورد تائید خارجی در صدد آن هســتیم تا 
زمانی که واکسن تولید داخلی خودمان آماده 
شود، برای کاهش آمار ابتالء و مرگ و میر از 

تولیدات خارجی بهره گیری کنیم.
شانه ساز تصریح کرد: در این راستا به صورت 
روزانه، با وسواس فراوان در حال پیگیری و 
بررسی واکسن های تولید خارجی هستیم در 
این باره یکی از شروط ما اینست که واکسن 
مربوط در کشــور مبدأ به میزان وسیع مورد 
اســتفاده قرار گرفته باشد برای مثال واکسن 
روسی به میزان ۱.۵ میلیون دوز در این کشور 
اســتفاده شده حتی بســیاری از کشورهای 
آمریــکای جنوبی و اروپایــی متقاضی این 

واکسن هستند.
وی گفت: واکســن های موجود در دنیا، در 
۲ دوز به صورت یک ماهه تزریق می شوند 
ما امیدواریم که این واکســن ها حداقل ۶ ماه 
 ایمن زایی داشته باشد و بتواند فرد را مصون 

نگه دارد.

خبــر

 فوق تخصص روماتولوژی گفت: بیماری 
روماتیســم و کووید - ۱۹ به دلیــل ایجاد درد 
مفاصل و عضالت در افراد به یکدیگر شــباهت 
دارنــد بنابراین افردای که تنها دارای درد مفاصل 
و عضالت هســتند ابتــدا باید بــه متخصص 
روماتولوژی مراجعه کنند تا تشــخیص اساسی 

انجام شود.
فضل اله آیت الهی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با بیماری روماتیسم، اظهار کرد: زمانی که سیستم 
ایمنی بدن به اشتباه بر علیه بافت های خود بدن 
به جای دفع و مبارزه با یک جسم خارحی مانند 
میکــروب و ویروس وارد عمل شــود، بیماری 

روماتیسم ایجاد می شود.
وی بــا بیان اینکه برخالف تصــور عموم مردم 
روماتیسم یک بیماری مفصلی نیست، بلکه این 
بیماری چشم، ریه، گوارش، کلیه، سیستم عصبی 
و محیطی، مغز و قلب را نیز درگیر می کند، افزود: 
بیمــاری کووید - ۱۹ به لحاظ درگیر کردن ریه، 
دســتگاه گوارش، کلیه و غیره شباهت زیادی به 

بیماری روماتیسم دارد.
این مسوول با اشاره به نظرات متعدد و متفاوت 
محققان در باره بیماری روماتیسم، تصریح کرد: 

برخی صاحب نظران در برخــی از بیماری های 
روماتیسمی، رد پای ویروس ها را مشاهده کردند 
که در این راستا یکی از تئوری های بروز بیماری 
روماتیسم، عفونتی اســت که از طریق ویروس 

یا باکتری وارد بدن می شــود بنابراین تشابهاتی 
میان بیماری های روماتیسمی و ویروسی )مانند 
کروناویروس( از نظر تظاهرات بالینی وجود دارد.
فوق تخصــص روماتولوژی با بیان اینکه بیماری 

روماتیســم و کووید - ۱۹ به دلیــل ایجاد درد 
مفاصل و عضالت در افراد به یکدیگر شــباهت 
دارند، ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده توسط 
محققان، احتمال مبتال بودن فردی که فقط دارای 

عالئم درد مفاصل و عضــالت بوده، به بیماری 
کرونا کم است بنابراین افرادی که تنها دارای این 
عالئم هستند ابتدا باید به متخصص روماتولوژی 

مراجعه کنند تا تشخیص اساسی انجام شود.
آیت الهی با بیــان ینکه در مطالعات روماتولوژی 
به ادامه داشــتن درد مفاصل ناشی از ویروس ها 
تا ماه ها و یک ســال اشاره شده ولی هنوز در باره 
کووید - ۱۹ ثابت نشده است، اظهار کرد: ریسک 
ابتال بــه بیماری کرونا در بیماران روماتیســمی 
بیش تر از افراد معمولی نیست و اصال اثبات نشده 
که بیماران روماتیســمی پیش آگهی بدی داشته 
باشند و با بیماری بدتر و وخیم تری مواجه شوند.
وی با تاکید بر اینکه داروهای روماتیسمی تاثیری 
در درمــان کووید - ۱۹ ندارنــد، به طوری که 
مصرف این داروها ممکن اســت خطر مرگ را 
افزایش دهد بنابراین بیماران خودسرانه و بدون 
نظر پزشک، هیچ دارویی را نباید مصرف نکنند، 
خاطرنشــان کرد: یکی از معضالت به وجود در 
یک سال گذشته مواجه شدن روماتولوژیست ها با 
بیماران مبتال به روماتیسمی که مصرف داروهای 
خود را قطع کردند اســت؛ گفتنی است بیماران 

زمینه ای باید بیشتر مراقبت کنند.

شباهت عجیب بیماری روماتیسم به کووید - ۱۹

 رییس بیمارســتان طرفه با بیان اینکه اشک 
بیماران مبتال به کرونا می تواند آلوده به ویروس باشد، 
گفت: بر پایه تحقیقات این بیمارستان هفت درصد 
از ترشحات اشک چشم بیماران مبتال به کرونا آلوده 

به ویروس است.
به گزارش ایســنا، دکتر ســعید کریمی با اشاره به 
وضعیت خدمت رسانی بیمارستان طرفه همزمان با 
شیوع پاندمی کرونا اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه که 
ویروس کرونا گسترش پیدا کرد، بیمارستان طرفه 
پذیرش و ارائــه خدمت به  بیماران کرونایی را در 

دستور کار قرار داد.
وی بــا بیان این کــه بحران کرونــا خدمات غیر 
اورژانسی در بیمارستان طرفه را متوقف کرد، افزود: 
حدود دو ماه تمام خدمات این بیمارســتان فقط به 

بیماران کرونایی ارائه شد.
دکتر کریمی با تاکید براین که هیچ خدمت اورژانسی 
به بیماران مبتال به مشکالت چشمی دربیمارستان 
طرفه تاکنون متوقف نشده، خاطرنشان کرد: صرفا 
در بــازه زمانی دو ماهه درمان های انتخابی متوقف 

و محدود شد.
رییس بیمارســتان طرفه از پذیــرش بیش از ۸۰۰ 
بیمار مبتال به کووید در بازه زمانی دو ماهه در این 
بیمارســتان خبر داد و گفت: با آغاز پاندمی کرونا 
سه بیمارســتان در سطح دانشــگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی به عنوان بیمارستان معین برای ارجاع 
و پذیرش مبتالیان به کرونا معرفی شدند که یکی 
از بیمارستانها، بیمارستان طرفه بود به شکلی که این 
بیمارســتان روزانه بیش از ۳۰۰ نفر را با نشانه های 
مشــکوک ابتال به کرونا تحت درمان و غربالگری 

قرار داد.
وی اظهار کرد: از پایان فروردین با تصمیم دانشگاه 

علوم پزشکی شــهید بهشــتی و کاهش بیماران 
کرونایی بیمارستان طرفه از بخش معین کرونا خارج 

و فعالیت های عادی را از سر گرفت.
کریمی با اشاره به اختصاص صد درصدی بخش های 
مختلف بیمارســتان طرفه به بیمــاران کرونایی و 
ضرورت تامین تجهیزات درمانی خاطرنشان کرد: 
با آغاز پاندمی کرونا مصرف دستگاه های اکسیژن 
رسان در درمان بیماران بدحال به حدی باالرفته بود 

که عالوه بر استفاده از دستگاه های کمک تنفسی 
از کپسول های اکسیژن نیز استفاده می کردیم.
وی در ادامــه یکــی دیگر از مشــکالت 

بیمارستانها و مراکز درمانی با شیوع کرونا 
را کمبود نیروی انســانی خصوصا در 
حوزه پرستاری دانست و عنوان کرد: 
بــا بکارگیری پرســتاران و نیروهای 
بهداشتی درمانی داوطلب حجم زیادی 
از نیازهای مربوط به نیروی انســانی 

مرتفع شد.
رییس بیمارستان طرفه با اشاره به این که 

یکی ازعارضه های ویروس کرونا ایجاد 
ورم ملتحمه است، خاطرنشان کرد: در این 

عارضه بیمار دچار اشــک ریزی و قرمزی 
چشم می شــود که باید در صورت بروز چنین 

عالمتی به بیمارستان مراجعه شود.
وی با بیان این که طبق تحقیقاتی که در بیمارستان 
طرفه انجام شــده، اشک بیماران مبتال به کرونا می 
تواند تا هفت درصد آلوده به ویروس باشد توضیح 
داد: در ایــن بیمارســتان در بیــن بیمارانی که در 
بیمارستان بستری بودند کار تحقیقاتی انجام شد، به 
این شــکل که همزمان تست PCR از حلق بیمار و 

اشک چشم مورد بررسی قرار گرفت.

رییس مرکز پزشکی آموزشی درمانی طرفه تصریح 
کرد: بر پایه تحقیقات محققان این بیمارستان هفت 
درصد از بیمارانی که هیچ عالئم چشمی نداشتند و 
ابتالی آنها به کرونا تایید شــده بود، زمانیکه اشک 
آنها را مورد آزمایش قرار دادیم متوجه شــدیم که 

چشم  این افراد حاوی اشــک 

آلــوده بــه ترشــحات 
ویروس کرونا است.

کریمی با بیان این که نتایج تحقیقات گواه این مهم  
اســت که هرگونه ترشحات بیمارکرونایی باید به 
صورت کامال بهداشتی دفع شود گفت: به طور مثال 
اگر بیمار مبتال به کووید اشــک خود را با دستمال 

کاغذی خشک کند و آن را رها کند می تواند به میزان 
قابل توجهی باعث انتقال ویروس به دیگران شود.

وی از اســتناد محققان و پزشکان جهانی به نتایج 
تحقیقات پژوهشگران این بیمارستان درباره میزان 
سرایت پذیری اشک چشم بیمارن کرونایی خبر داد 
و گفت: به نتایج این تحقیقات ۳۲ بار در مجالت 

معتبر بین المللی استناد شده است.
رییس بیمارســتان طرفه با تاکید بــر این که یکی 
دیگر از عارضه های کرونا می تواند ایجاد انسداد 
عروقی چشمی باشد افزود: این عارضه نیاز 
به درمان های اورژانسی دارد که در صورت 
عدم مراجعه به موقع می تواند عوارض 

جبران ناپذیری را برای فرد ایجاد کند.
وی با بیان این که در راســتای کنترل 
و پیشگیری از بیماری کرونا، خیرین 
حوزه سالمت تعداد زیادی ماسک و 
تجهیزات کمک درمانی همانند دستگاه 
اکسیژن رسان و ونتیالتور به بیمارستان 
اهدا کردند، گفت: گروههای جهادی و 
خیرین حوزه سالمت خدمات ویژه ای 
را باهدف تامین منابع مورد نیاز و کاهش 

بار بیماری انجام دادند.
دکتر کریمی با یادآوری رشــادت های مدافعان 
ســالمت در بحران کرونا افزود: درشرایط سخت 
و دشــوار کرونایی کادر بهداشت و درمان حماسه 
آفرینی ها کردند که هر گز از یاد و خاطره مردم ایران 

پاک نخواهد شد.
رییس بیمارســتان طرفه درباره وضعیت خدمت 
رسانی در این بیمارستان نیز توضیح داد: هم اکنون 
بیشترین تمرکز بیمارســتان طرفه در حوزه درمان 
بیماران مبتال به بیماری های چشمی است ولی در 

عین حال این بیمارستان به بیماران کرونایی نیز در 
قالب بستری موقت، ارائه خدمات اولیه تشخیصی و 
یا ارجاع به بیمارستانهای معین کرونا خدمت رسانی 

انجام می دهد.
دکتر کریمی با بیان این که بیمارســتان طرفه ارائه 
خدمات تخصصی در حوزه چشــم پزشکی را در 
دستور کار دارد، گفت: تقریبا از اردیبهشت ماه این 
بیمارستان بیمار کرونایی را  پذیرش نکرده و الزم 
است افرادیکه دچار مشکالتی همچون بیماری های 
چشمی، قلبی و روماتیسمی هســتند برای درمان 
خود هر چه ســریعتر اقدام کنند؛ چرا که تاخیر در 
درمان بســیاری از بیماری های چشــمی عوارض 

جبران ناپذیری دارد.
وی با بیان این که غربالگری کرونا قبل از هرگونه 
عمل جراحی در این بیمارستان با دقت و وسواس 
زیاد انجام می شود، تاکید کرد: در این بیمارستان قبل 
از انجام هر گونه عمل جراحی بیماران از نظر ابتال به 
کرونا مورد بررسی قرار می گیرند و در ادامه درمان ها 
در سریعترین زمان ممکن و بیشتر به صورت سرپایی 

ارائه می شود.
رییس بیمارستان طرفه تقویت زیرساخت ها را برای 
بهبود ارائه خدمت رســانی خصوصا در بحران ها 
خواستار شــد و گفت: با توجه به این که امکانات 
سخت افزاری بسیاری از بیمارستانها فرسوده و نیاز 
به بازسازی دارد، باید این روند در کوتاهترین زمان 

ممکن اصالح شود.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، جذب نیروهای پرستاری، تکمیل کادر 
درمان و تقویت ارتباط بین بخشی از دیگر مواردی 
بــود که دکتر کریمی ضرورت توجه به آن را مورد 

تاکید قرار داد.

اشک چشم مبتالیان کرونا، آلوده به ویروس است
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دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران اعالم کرد
حل مشکل تامین روغن مایع 

از هفته آینده
 دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران 
اعالم کرد که مشکل تامین روغن مایع خانوار 
از هفته آینــده و روغن نیمه جامد صنف و 

صنعت نیز به زودی حل خواهد شد.
امیرهوشنگ بیرشک در گفت و گو با ایسنا با 
بیان اینکه در ۱۰ ماهه اول سال یک میلیون و 
۴۵۰ هزارتن روغن در کشور تولید و توزیع 
شده است، گفت: در دی ماه ۱۷۷ هزارتن از 
انواع روغن توزیع شــده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و با 
همین توان هم در بهمن و اسفند روغن تولید 

و توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: به تازگی برخی استان ها اعالم 
کردند که با کمبود روغن مایع مواجه هستند 
که ســریعا با کارخانجات تماس گرفتیم و 
روغن مورد نیاز این استان ها هم ارسال می 
شــود و هیچ کمبودی در تامین  روغن مایع 
وجود ندارد. تمام تالش تولیدکنندگان روغن 

ایجاد بازاری آرام در روغن است.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران اضافه 
کرد: مشــکالتی در زمینه تولید روغن نیمه 
جامــد صنف و صنعت وجــود دارد که آن 
هم با برنامه ریزی شــرکت بازرگانی دولتی 
و وزارت صمــت در هفته های آتی مرتفع 

خواهد شد.
بیرشــک در پاسخ به این پرسش که چرا از 
آذرماه همچنان برخی اســتان ها در تامین 
روغن مورد نیاز خانوار با مشکالتی مواجه 
هســتند و صف های طوالنی برای خرید 
روغن تشــکیل می شود و چرا از آن زمان 
فکری برای حل این مشــکل نشد؟ اظهار 
کرد: در آذرماه به دلیل مشــکالت ارزی و 
انتقال آن با کمبود روغن در کشــور مواجه 
شدیم که این مشکالت مدتی بعد حل شد. 
به تازگی اما زمزمه هایی در جامعه  شنیده 
می شود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای 
اساسی از جمله روغن تغییر خواهد کرد و 
این موضوع تقاضای خرید روغن را بیشتر 
کرده؛ به طوری که بر پایه آمار فروشــگاه 
های زنجیره ای در هفته گذشــته ۳۰ تا ۳۵ 
درصد تقاضای خرید روغن بیشــتر شده 

است.
به گفته وی قرار نیست تا پایان سال ارز روغن 
تغییر کند و همچنین سال آینده نیز تصور می 

کنیم که ارز آن تغییری نخواهد کرد.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران در پایان 
با بیان اینکه  معموال تقاضای خرید روغن در 
روزهای پایانی ســال و شب عید بیشتر می 
شــود، گفت:از هفته آینده مشکلی در تامین 
روغن مایع خانوار نخواهیم داشت و مشکل 
روغن نیمه جامد نیز به زودی مرتفع خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا چندین ماه است که روغن 
جامد و مایع در بازار کمیاب شــده است و 
علی رغم اینکه مســووالن مربوطه از توزیع 
گســترده روغن در بازار خبر داده اند اما آن 
طور که گزارش های مردمی نشان می دهند 
هنوز برخی از استان ها با کمبود روغن مایع 
مواجهند و مردم در این اســتان ها مجبورند 
برای تهیه روغن مصرفی خود یا ساعت ها 
در صف های طوالنی بایستند، یا بهای گزافی 
پرداخت کنند و یــا در ازای خرید کاالهای 
دیگر روغن مورد نیازشان را خریداری کنند.

معاون گمرک خبر داد
واردات موز آزاد شد

  معــاون فنی گمرک از آزاد شــدن 
واردات موز طبق شرایط تعیین شده خبر داد.
به گزارش ایسنا، از اردیبهشت ماه سال کنونی 
واردات موز ممنوع و ثبت سفارش و یا تامین 
ارز آن صورت نمی گرفت مگر طبق شرایط 
تعیین شــده که از جمله آن صادرات سیب 

بود.
براین پایه در ماه های گذشته واردات این کاال 
با برخی موانع مواجه شد و به تازگی نیز بازار 
این کاال با حواشی و نوسان تند قیمت مواجه 
بود؛ به طور یکه قیمت هر کیلو موز در بازار 

تا ۶۰ هزار تومان پیش رفت.
این در حالی اســت که  بــه تازگی مهرداد 
جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران -  از 
برداشته شدن ممنوعیت  واردات موز به ایسنا 

خبر داده است.
وی با اشــاره به این که بر پایه پیگیری های 
گمرک هم اکنــون در هیچ یک از مرزها به 
ویژه بازرگان کانتینر موزی معطل برای انجام 
تشــریفات گمرکی یا ترانزیت به گمرکات 
داخلی نمانده و نسبت به ترخیص این کاال 
یا ترانزیت آن به مقصــد گمرکات داخلی، 
طبق مقررات مربوطه اقدام شده است افزود: 
این در حالی اســت که در مورد اخیر برای 
کانتینرهای مانده در مرز بازرگان نیز با توجه 
به تمدید سفارش از سوی وزارت صنعت، 
معدن و معدن و تایید منشا ارز توسط بانک 
عامل، گمرک نیز در این رابطه استعالم الزم 
در مــورد نحــوه اقدام  در ایــن رابطه را از 
وزارت صمت  انجام داد و در نهایت  نسبت 

به ترخیص این محموله اقدام کرد.

خبر

 تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس 
برای واردات خودروهای لوکس خارجی 
از مناطق آزاد با انتقــادات زیادی مواجه 
شــده اســت، به طوری که کارشناسان 
معتقدند مــردم از این مصوبه هیچ نفعی 
نمی برند، بلکه رانت خوارانی که دســتی 
در واردات دارنــد و ثروتمندان عالقه مند 
به خودروهای لوکس خارجی از آن منتفع 

خواهند شد.
به گزارش ایرنا، اعضای کمیسیون تلفیق 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ در دی ماه امســال 
مصوب کردنــد خودروهــای خارجی 
غیرآمریکایی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد 
مناطق آزاد شــده اند و ارز آنها پرداخت 
شده است، با پرداخت عوارض مالیات و 
حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل 

کشور وجود دارد.
پیــش از این تعیین اعــداد و ارقامی در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی 
خودروی صفر کیلومتــر، اخذ عوارض 
شماره گذاری و درآمد حاصل از افزایش 
عــوارض واردات خودروهای ســواری 
روی کشتی، از نظر کارشناسان به معنای 
چراغ ســبزی برای آزادســازی واردات 
خودرو از سوی کارشناسان و فعاالن بازار 

تعبیر شده بود.
بازار خودروهای وارداتی از حدود ســه 
سال قبل با تغییرات پی در پی سیاست ها 
روبه رو بود؛ بسته شــدن ۶ ماهه سامانه 
افزایــش  ثبت ســفارش در ســال ۹۶، 
تعرفه های گمرکی آن، تغییر و در نهایت 
یکسان ســازی قیمت ارز ســبب شده تا 
موضوع واردات خودروهای خارجی به 

حاشیه برود.
 وزیــر وقت صنعت، معــدن و تجارت 
در نامــه ای مــورخ ۳۰ خردادمــاه ۹۶ 
مصوبه »اقتصاد مقاومتی« را برای اجرا به 
سازمان توسعه تجارت ابالغ کرد؛ برپایه 
این مصوبــه، ثبت ســفارش و واردات 

۱۳۳۹ردیف تعرفه ای کاال که شامل بیش 
از یک هــزار و ۴۰۰ قلــم کاال از جمله 

خودرو بود، ممنوع شد.
در این میان، تصمیم عجیب و غیرمنتظره 
کمیســیون تلفیق مجلــس یازدهم برای 
واردات خودورهای خارجی از مناطق آزاد 
با ابهامات زیادی مواجه شده است. چرایی 
اتخاذ این تصمیم توسط کمیسیون تلفیق، 
فایــده این تصمیم بــرای نظام اقتصادی 
کشور، خطر خروج ثروت های ملی برای 
واردات خودروهای لوکس و ... از جمله 
ابهامات و پرسش هایی است که در واکنش 
به این تصمیم کمیسیون تلفیق مطرح شده 

است.

واردات خودروهای لوکس در خدمت 
تامین منافع ثروتمندان

»امیرحســن کاکایی« امروز )دوشنبه( در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
واردات در کشورمان که درآمد اصلی آن 
مبتنی بر فروش نفت است، به معنای سهم 
بردن بیشــتر از رانت است و هر چند در 
مجلس و کل ساختار حکومتی فیلترهایی 
وجود دارد که از منافع شخصی و محلی 
جلوگیری می کند، اما واردات از ســوی 
کسانی که منافعی از این طریق دارند دنبال 

می شود.
وی گفت: شاهدیم کسانی که از واردات 
به شــیوه های مختلف حمایت می کنند 

)مثال اخیــر آن واردات خودرو از مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به داخل ســرزمین 
اصلی(، این افراد هیچ وقت سخنی از رفع 
موانع و مشکالت تولید به میان نمی آورند 

یا به ارائه راهکار نمی پردازند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ارائه راه حل 
برای رفع موانع تولید، در مقایســه با باز 

کردن مسیر واردات کار دشواری است.
وی یادآور شــد: مقوله ای مانند واردات 
خودرو در شــرایط کنونــی، ارز محدود 
موجود در کشــور را مصرف می کند، در 
این میان عده ای می گویند واردات خودرو 
سبب پایین آمدن قیمت ها و تعادل بازار 

می شود.

کاکایی اضافه کرد: در این زمینه باید پرسید 
این افــراد در باره چه کســانی صحبت 
می کنند، قشــر ثروتمند یــا عامه مردم؟ 
واردات خودروهــای لوکس و خارجی 
هیچ وقت نمی توانــد ارتقای منافع عموم 

جامعه را به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشــان کرد:  اگر تحریم نبودیم 
و درآمدهای نفتی کشــور نیز برقرار بود، 
آنگاه بــه ثروتمندان جامعه حق می دادیم 
که بر بهترین خودروهای روز جهان سوار 
شــوند، اما در این شــرایط واردات هیچ 
نفعی برای مردم ندارد و عالوه بر آن، در 
میان مدت موجب افزایش نرخ ارز و بروز 

تنش های اجتماعی می شود.

استاد گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم 
و صنعت افزود:  در شــرایطی که هر روز 
به مردم گوشزد می شــود که برای عبور 
از این شرایط بحرانی کمربندها را سفت 
تر ببندنــد، واردات خودروهای خارجی 
نه تنها هیــچ دردی از مردم دوا نمی کند، 
بلکه تنش های اجتماعی را به دنبال خواهد 

داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکیدکرد:  افرادی 
که هر از چندگاه این گونه طرح ها را علم 
می کنند، درک درستی از مکانیسم  اقتصاد 
ندارند یا درصددند با سوء استفاده از نام 
مردم کاری انجام دهند که درست نیست.

کاکایی ادامه داد:  دسته دیگری هم هستند 
کــه می گویند با اســتفاده از ارز خودمان 
می خواهیــم واردات کنیم و این مســاله 
آسیبی به منابع ارزی کشور وارد نمی کند، 
باید پرســید اگر ارز در اختیار دارید چرا 

مشکالت تولید را برطرف نمی کنید؟
وی اضافه کرد: این افراد که به طور عمده با 
خام فروشی، فروش مواد اولیه و با استفاده 
از یارانه هــای انرژی و غیره در کشــور 
بــه درآمدهای ارزی رســیده اند، چطور 
می توانند عبارت »ارز خودمان« را به کار 

ببرند؟ و چنین رویه ای درست نیست.
استاد دانشگاه علم و صنعت به فشار برخی 
از این گروه ها از طریق نمایندگان مجلس 
برای رسیدن به مقاصد خود اشاره کرد و 
اظهار داشت: آن دسته از نمایندگان مجلس 
که تفکرات بالنده ملی دارند، فقط به منافع 
گروه یا شخصی یا منطقه ای فکر نمی کنند، 
بلکه رویکردشان به گونه ای است که منافع 

مردم را در قبال منافع ملی افزایش دهند.
وی بیان داشــت: در عیــن حــال برخی 
از نمایندگان نیز هســتند کــه نگاه ملی 
ندارند، بلکه از آنجایــی که با رای مردم 
سر کار آمده اند به نوعی مجبور می شوند 
که نظــرات و حرف های مــردم منطقه 

انتخابیه شان را منتقل کنند.

رونق بازار رانت خواران با مصوبه کمیسیون تلفیق
برای واردات خودرو

 رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: 
با فروکش یافتن التهــاب در بازارهای ارز و طال 
در هفته های گذشته، تقاضا برای خرید مصنوعات 

طال افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش ایرنا، بازار طال در هفته های گذشــته 
متناسب با نوسانات بازار ارز و بازار جهانی طال، 
در حال افت و خیز اســت. رونــدی که از میانه 
دی ماه شاهد کاهش قابل توجه قیمت ها بود و از 
ابتدای بهمن ماه نیز با شیب مالیم افزایش قیمت 
مواجه اســت. اما در ورای این نوسانات قیمتی، 
واکنش خریداران و متقاضیان این بازار چه تغییری 

کرده است؟
ابراهیــم محمدولی، رییس اتحادیه طال و جواهر 
تهران، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در 
این باره گفت: از حدود ۲ ماه پیش به بعد شاهد 
تغییر رفتار محسوسی در متقاضیان بازار ارز هستیم 
و در حالی که تا پیش از این تاریخ، تقریبا خرید 
مصنوعات طال به صفر رســیده بــود، هم اکنون 
خریــد و فروش مصنوعات وضعیت بهتری پیدا 

کرده است.
اشــاره این فعال با ســابقه بازار ارز به روزهایی 
اســت که در ماه های میانی ســال کنونی قیمت 
طال، متناســب با قیمت ارز در حال افزایش بود 
و این شرایط با افزایش شدید تقاضا برای خرید 
ســکه و طالی آبشده همراه شده بود و این موج 
تقاضا روز به روز حباب ایجاد شــده برای سکه 
طال را بزرگ تر می کرد. محمدولی در توضیح این 
تغییر شرایط تاکید کرد: مهمترین عوامل موثر در 
نوسانات بازار طال، قیمت ارز و قیمت انس طال در 

بازارهای جهانی است. به همین ترتیب در شرایطی 
که این دو بازار وضعیت پایدار و کم نوســانی را 
داشته باشند، در بازار طالی داخلی هم با شرایطی 
متعادل و معمول مواجه خواهیم بود. اتفاقی که در 
هفته های گذشته به استثنای چند مقطع کوتاه چند 
روزه یا حتی چند ساعته، در مجموع در بازار طال 

شاهد آن بوده ایم.
وی افزود: در نتیجه ایجاد این آرامش نسبی، شاهد 
هستیم که چرخ صنعت طال که وابسته به خرید و 
فروش مصنوعات است، به حرکت در آمده است. 

البته امیدواریم این روند ادامه دار باشد و با رسیدن 
به روزهای پایانی سال و اعیادی که مردم گرامی 
می دارند، مانند روز مادر، همچنان شــاهد رونق 

بیش از پیش این صنعت باشیم.
محمدولی وجود نوســان قیمت در بازار طال را 
پدیده ای ذاتی دانست و ادامه داد: نوسان به خودی 
خود عامل منفی در بازار طال محسوب نمی شود 
و زمانی که این نوســانات غیرقابل کنترل شده و 
ایجاد التهاب کنند، تاثیرات مخربی مانند آنچه تا 
پیش از دو ماه گذشته شاهد بودیم بر بازار خواهند 

گذاشــت. اما نوســاناتی مانند آنچه در روزهای 
گذشــته اتفاق افتاده است، در بازار التهاب ایجاد 
نکرده اند. وی در توضیح تمایل خرید متقاضیان 
بازار طــال گفت: هم اکنون تقاضــا برای خرید 
مصنوعات و ســکه تقریبا در بازار برابر است و 
اگر بتوان به طور تقریبی سهم تقاضا برای خرید 
مصنوعات را ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار دانست، سهم 
خرید سکه نیز حدود ۳۰ درصد تقاضاهای بازار 
را تشکیل می دهد. همین تقاضای معقول نیز باعث 
شده است تا عرضه کفاف بازار را بدهد و حباب 

موجود در سکه تمام امامی که پیش از این حتی از 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم گذر کرده بود، 
امروز به حدود ۳۰۰ هزار تومان برسد. رقمی که با 
توجه به هزینه هایی که تولید سکه به همراه دارد، 

عددی منطقی به نظر می رسد.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: البته 
با توجه به در پیش بودن مناســبت های سنتی در 
روزهای پایانی سال، نیاز است تا بانک مرکزی به 
عنوان دستگاه متولی تولید و عرضه سکه، نسبت به 
افزایش تقاضا در بازار هوشیار بوده و در صورت 
نیاز عرضه ســکه طال در همه وزن ها را به مقدار 

الزم افزایش دهد تا تعادل بازار به هم نخورد.
محمدولی به تقاضا برای خرید طالی آبشده هم 
اشاره کرد و گفت: خوشبختانه درخواست خرید 
برای طالی آبشده نیز در دو ماه گذشته به شدت 
کاهش یافته اســت و می تواند مدعی شد که در 
روزهای گذشته به جز فعاالن صنعت طال که برای 
استفاده در کارگاه های تولید مصنوعات متقاضی 
خرید طالی آبشــده هستند، متقاضی دیگری در 
بازار حضور ندارد. این امر که می تواند محصول 
اطالع رسانی بهتر رسانه ها نیز باشد به هر ترتیب 
نشان می دهد که افراد غیرحرفه ای متوجه شده اند 
که طالی آبشده کاالی مفیدی برای آن ها نیست و 
خرید و فروش آن ریسک باالیی به همراه دارد و 
به همین دلیل از این کار اجتناب می کنند. طالی 
آبشده باید در صنعت طال گردش داشته باشد تا 
همه بخش های زنجیره مصنوعات طال )کارگاه ها،  
کارخانه ها،  فروشــندگان و مشــتریان( بهره مند 

شوند.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اعالم کرد:

افزایش تقاضا برای خرید مصنوعات طال

 رییس اتاق بازرگانی ایــران می گوید در 
طول سال های گذشته آنقدر تعداد قوانین و لوایح 
تصویب شــده باال رفته که مجلــس باید تمرکز 
اصلی خود را بر نظارت روی اجرای این قوانین 

قرار دهد.
به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی ایران چند روز قبل 
میزبان محمد باقر قالیباف -رییس مجلس شورای 
اسالمی- بود تا فعاالن بخش خصوصی دیدگاه ها 
و خواسته های خود را به رییس قوه مقننه توضیح 
دهند. پس از برگزاری این نشســت نشست های 
مشــترک اتاق و مجلس ادامه پیدا کرده و این بار 
غالمحسین شافعی - رییس اتاق بازرگانی ایران 

در نشستی مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس، از آنها خواســته به جای تصویب قانون 

جدید، روی قوانین گذشته تمرکز کنند.
او گفته: امروز شــاهدیم که در بعضی عرصه ها، 
قانون گریزی از جانب مجریان قانون در کشــور 
بیشتر از افراد عادی اســت. با این اوصاف، باید 
روند نظارت بر حســن اجرای قوانین از ســوی 
مجلس، بــر وضــع و تصویب قوانیــن جدید 

ارجحیت پیدا کند.
شافعی با ابراز نگرانی نسبت به انباشت قوانین و 
بعضــاً عدم اجرا یا نقص در تحقق آن ها، تصریح 
کرد: در هشت ماهه فعالیت دوره جاری مجلس، 

۲۷۹ مورد طرح و الیحه مورد بررسی قرار گرفته 
و این در حالی اســت کــه در کل دوره فعالیت 
مجلس قبل ۶۹۸ طرح و الیحه رسیدگی شد، در 
صورتی که ورود طرح هــا و الیحه ها به مجلس 
با این رویه و حجم تداوم داشــته باشد، دوباره با 
انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه 

خواهیم شد.
رییس اتاق ایــران با بیان اینکه مشــکل اقتصاد 
کشور ریشه ای است، متذکر شد: درخت اقتصاد 
کشــور به آفتی ریشه خوار مبتال شده است اما ما 
در حال هرس کردن شــاخه های آن هستیم. این 
رویه تنها ظاهر و سیمای اقتصاد را سامان می دهد، 

درحالی کــه درونیات آن به آفــت و نقص دچار 
است. شــافعی اظهار کرد: بعضا سیاست گذاران 
و تصمیــم گیران میان مصلحت یا رضایت مردم، 
جلب رضایت را هدف خود قرار می دهند، بدون 
توجه به اینکه آیا این رضایتمندی در بلندمدت به 
نفع ملت و جامعه خواهد بود یا خیر؛ این روش 
راه به جایی نمی برد و اگر نیت بر اصالح گری مؤثر 

است، ریشه ها را باید درمان کنیم.
رییس اتاق ایران با انتقاد از سیاســت گذاری هایی 
که نگاهی به منافع بلندمدت اقتصاد کشور ندارند، 
خاطرنشــان کرد: هم اینک جای استثناء و قاعده 
عوض شده و اســتثنائات به قاعده تبدیل شده اند 

که این امر بسیار خطرناک است و مصادیق آن را 
به تعدد در تصمیم سازی ها یا عملکرد دستگاه های 

اجرایی، شاهد هستیم.
یکی از اصلی ترین انتقاداتی که در سال های گذشته 
بارها از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح 
شــده، بحث بروکراسی پیچیده و قوانین دست و 
پاگیری است که در مسیر تولیدکنندگان ایرانی قرار 
دارد. رتبه ایران در شاخص محیط کسب و کار در 
تمام سال های گذشــته در میان تمام کشورهای 
جهان همواره ســه رقمی باقی مانده و همین امر 
چالشی جدی برای روند تشکیل سرمایه و رونق 

تولید به وجود آورده است.

رییس اتاق بازرگانی خطاب به نمایندگان مجلس: قانون جدید تصویب نکنید
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 در حالت عادی شــما به کتاب فروشــی 
می رویــد، کتاب می خریــد و می خوانیــد، اما 
گاهی برای بعضی ها ماجرا شــکل دیگری دارد! 
کتاب فروش هــا روایت هایــی را هــم از برخی 

مشتریان غیرمعمول دارند!
به گزارش ایســنا، دزدی کردن همیشه باال رفتن 
از دیــوار خانه این و آن و برداشــتن پول و طال 
نیســت، دزدی لزوما اســلحه به دست گرفتن و 
وارد شدن به طالفروشــی و صرافی هم نیست، 
دزدی شــکل های دیگری هم دارد؛ مثال رفتن به 
کتاب فروشــی و چشــم گرداندن میان کتاب ها و 

برداشتن کتابی حجیم و نفیس با قیمت باال.
ماجرا  از  آن جا شروع شد که به کتاب فروشی سر 
راهم که به نوعی پاتوغم است، سر زدم و خواستم 
بعد از مدت ها یکی از کتاب های ادبیات کالسیک 
روســی  را بخرم. بعد از گــپ و گفت معمول از 
فروشنده کتاب دوجلدی »برادران کارامازوف« را 
خواستم، که گفت: جلد دوم را داریم اما جلد اول 
را نــه! با خودم گفتم حتما مشــتری جلد اول را 
خریــده و خرید جلد دوم را به بعد موکول کرده 

است. گفتم: نسخه دیگری ندارید؟ گفت: نه. 
کتاب فروش شــروع به گفتن داستان کتاب هایی 
می کند که بدون فروخته شــدن، از کتاب فروشی 
پرواز می کنند: »کتابی که شما خواستید در یک پک 
قرار دارد، مشتری ای آمده و زمانی که حواس مان 
نبوده، جلد اول را در کیف خود گذاشته و با خود 
برده اســت. این اتفاق بارها و بارها افتاده. گاهی 
بعد از گذشت مدتی متوجه می شویم و گاهی هم 

همان لحظه. اما کاری نمی شود کرد.«
او ادامه می دهد: »یک بار دیدم جوانی آمد، رفت 
پشت قفسه ها و شروع به جست وجو کرد. کمی 
برایم غیرعادی بود، به بهانه ای از پشت میز بیرون 
آمدم و به قسمتی که او رفته بود، رفتم. دیدم چند 
کتاب را برداشته و در کوله خود می گذارد. پشت 
میزم برگشــتم و زمانی که می خواست برود به او 
گفتم پول کتاب ها را حساب کند اما او حاشا کرد و 
مجبور شدم به پلیس زنگ بزنم. اما از ما خواستند 
بگذریم و اســتدالل آوردند که  می خواسته کار 
فرهنگی کند! اما دزدی دزدی اســت، فرهنگی و 
غیرفرهنگی ندارد. ما اگر متوجه این موضوع هم 
شویم، قانونی در حمایت از ما وجود ندارد و تنها 

می توانیم کتاب ها را پس بگیریم.« 
ایــن کتاب فــروش دربــاره این که چــرا گیت 
نمی گذارند تا جلو این اتفاق گرفته شود، می گوید: 

»آن هم دردسرهای خود را دارد، مگر درآمد ما از 
کتاب فروشــی چقدر است که بخواهیم گیت هم 

بگذاریم؟! نمی صرفد.«
به ســراغ کتاب فروشان دیگری هم می روم، آن ها 
هم از این ماجراها داشته اند؛ گاه با خنده می گویند 
چه پرسش ها می پرسید، سال هاست این مشکل را 

داریم، و گاه با سوء ظن و تردید پاسخ می دهند.
یکی از این کتاب فروشــان می گویــد: »خانم تا 
دل تان بخواهــد این اتفاق می افتــد، مخصوصا 
کتاب هایی که در قاب هســتند! یک بار مشــتری 
آمد و از من »حافظ« خواســت، رفتم که کتاب را 

بیاورم، با قاب های خالی مواجه شدم.«
او برداشتن کتاب ها را از قفسه ها، مربوط به قشر 
خاص و زمان خاصی از سال نمی داند، اما می گوید 
بعضی ها شاید بیشتر این کار را انجام دهند و ادامه 
می دهد: »اما این را هم بگویم ما مشتریانی داشتیم 

که چند ســال قبل کتابی را برداشته اند و بعد هم 
پولش را همراه کتاب برگردانده اند. یک بار صبح 
که آمدم با یک جعبه و نوشته ای بر رویش مواجه 
شــدم؛ اگر اشتباه نکنم در دهه ۷۰ دانشجویی که 
رشته اش مرتبط با کتاب های ما بود، برای کارهای 
دانشگاهی و درسی اش می آمده و چون توان مالی 
نداشــته، کتاب هایی را برمی داشته. بعد از سال ها 
کتاب ها را همراه با مبلغی برای مان پس فرســتاده 
بود. یا چند وقت پیش فردی از ما کتاب خرید و 
به بهانه ای شــماره حساب گرفت. چند روز بعد 
مبلغی برای ما واریز شــد و یادداشتی داشتیم که 
با معذرت خواهی از این که کتاب هایی را برداشته، 

پول کتاب ها را برگردانده بود.«
با نگاهــش مراقب مشــتری تازه واردشــده به 
کتاب فروشــی اســت و او را تعقیــب می کند؛ 
می افزاید: »البته همیشــه هم از این خبرها نیست. 

یک بار با چشــم خودم دیدم یــک نفر کتاب را 
برداشــت و در کیفش گذاشــت، به قیافه اش هم 
نمی آمد کتاب خوان باشــد. مراقب بودم تا بدون 
حســاب کردن از مغازه بیرون نرود، او هم برای 
خود در کتاب فروشــی چرخ مــی زد. یک لحظه 
حواسم به حساب و کتاب مشتری ای گرم بود که 
دیدم از کتاب فروشــی زد بیرون. من هم دنبال او 
دویدم اما نتوانستم به او برسم، به ایستگاه بی آرتی 
رفت و بین جمعیت گم  شــد. هرچند اگر به او 
می رسیدم هم فقط می توانستم کتاب را پس بگیرم؛ 
قانونی در این زمینه وجود ندارد و کتاب را کاالی 
 ارزشــمند نمی دانند و از کنارش عبور می کنند.«  
او البته اظهار می کند: »اگر کسی به من بگوید من 
پول خرید کتاب را ندارم ولی محتاج آن هســتم، 
کتاب را به او می دهم یا با مدیر انتشارات صحبت 
می کنــم تا فکری برای این موضوع بکنیم، اما ای 

کاش کتاب خوان ها این کار را نکنند.« او در میان 
صحبت ها و گله هایش، به دزدان فرهنگی اشــاره 
می کند کــه دیگر آن ها را می شناســند و به قول 

خودش چهارچشمی مراقب شان هستند.
از کتاب فروشــی دیگری که تقریبا مدرن است و 
گیت ورودی دارد و اگر کســی  بخواهد کتابی را 
بدون پرداخت پول بــردارد، قطعا لو می رود هم 
این پرسش را می پرســم، با خنده ای بلند مواجه 
می شوم و به صورت تلویحی پاسخم را می گیرم. 
به گیت اشــاره می کنم و باز همان خنده و ادامه 
می دهد: »کسی که دزدی می کند، راه حلش را هم 
بلد است خانم! می روند و در قفسه ها می گردند، 
به ویژه قفسه های پایین بعد برچسب را می َکنند و 
به کتاب دیگری می زنند و از گیت رد می شــوند، 
به همین راحتی! ما هم نمی توانیم که فقط دوربین 
چک کنیم که چه کسی چه کاری انجام می دهد!« 

باز می خنــدد، انگار در دل خــود می گوید »چه 
پرسشی از من می پرسد!«

بــه کتاب فروشــی کنــاری اش مــی روم، ایــن 
کتاب فروشی هم مجهز به دوربین و گیت است، 
او هم سخنان همکارش را تکرار می کند و همان 
شیوه را بازگو می کند. البته نکته دیگری به ذهنش 
می رسد و با خنده تعریف می کند: »قباًل کتاب های 
گران را برمی داشتند اما جدیدا کتاب های ارزان را 
هم برمی دارند، بدون کندن لیبل شان!  بعد متوجه  
شــدم که گیت ما باالتر از قیمت مشــخصی را 
هشــدار می زند و کسانی که کتاب را برمی دارند، 
زودتر از من متوجه این موضوع شــده اند!« بعد با 
خنده و شــوخی می گوید، نام کتاب فروشی ما را 

نبرید بدبخت شویم!
به کتاب فروشــی قدیمی دیگری می روم، همین 
پرسش را می پرســم. به تعداد کارکنان زیاد خود 
اشاره می کند و می گوید با این همه آدم و مراقبت، 
باز ساالنه به طور متوسط ۱۵ میلیون  تومان و شاید 
بیشــتر از آن جا کتاب برمی دارند و سر درددلش 
باز می شود. همان حرف های همکارانش را تکرار 
می کند و سر هر جمله می گوید »مگر کتاب خوان 
دزد می شــود؟« بــه قیمت کتاب اشــاره می کنم 
و می گویم، شــاید برای قیمت کتاب این کار را 
می کنند و خیلی محکم پاسخ می دهد، »نه خانم! 
کتاب ۱۵ هزاری و ۱۶ هــزاری برمی دارند، این 
نشــان می دهد فقط قیمت کتاب دخیل نیســت، 
مشــکل از جــای دیگری اســت.«  بــه خاطره 
همکارانــش درباره بازگردانده شــدن کتاب ها و  
پول کتاب ها اشــاره می کنم و از او می پرسم شما 
هم موارد مشابهی داشته اید؟ با خنده این موضوع 
را تایید می کند و با تعریف روایت های مشــابه از 
پاکت های نامه و پول هایی که بعد از سالیان سال 
به دست شان می رســد، در نهایت می گوید »چه 

فایده ای دارد؟!«
دزدی کتاب از قفسه کتاب فروشی ها حرف امروز 
و دیروز نیســت؛ سال هاست ادامه دارد و چه بسا 
در آینده هم این اتفاق بیفتد، کسی با خود دودوتا 
چهارتــا کند، کتــاب را بردارد و دور از چشــم  
دیگران آن را با خود به خانه ببرد، چه بســا بعدا 
پشیمان هم شود و با شرمندگی نامه ای بنویسید و 
پول کتاب را برگرداند؛ اما به هر حال دزدی دزدی 
است و فرهنگی و غیرفرهنگی هم ندارد. چه بهتر 
که افراد از ابتدا متوجه زشــتی کار خود باشند و 

بدانند دزد، دزد است.

دزدهای فرهنگی؟!

 فیلم »بی همه چیز« ساخته »محسن قرایی« 
میهمان اولین روز ســی و نهمین جشنواره فیلم 
فجر در سینمای رسانه ها، آسیب های رفتارهای 
عوام گرایانه را در عرصه سیاســت و اجتماع به 

نمایش می گذارد.
ذبح گاو در ســکانس های آغازیــن از بحرانی 
پیش بینی نشده و خونین خبر می دهد. همان گونه 
که گاو محبوب دختر روســتایی اشتباهی کشته 
شــد، قرار اســت خون موجود زنده دیگری به 
ناحق ریخته شــود. کشتن گاو استعاره ای زیبا از 

قتلی است که بعدها قرار است اتفاق بیفتد.
محســن قرایی در فیلم بی همه چیز ذره بینش را 
به سمت رفتارهای عوامانه مردمان بی سواد یک 
روستای بی نام و نشان می گیرد. اگرچه با فیلمی 
اجتماعی طرف هستیم، افکار و تصمیمات غلط 
یک جامعه فرضی راه را برای تاویل و تفسیرهای 
سیاسی هم باز می گذارد. در دنیای خیالی فیلم با 
مردمانی طرف هستیم که آگاهانه قهرمان خودشان 
را می کشــند و همزمان برایش اشک می ریزند. 
آیین کشتن قهرمان یکی از سکانس های درخشان 
فیلم است که رفتار دوگانه جامعه را در برابر یک 
انســان اخالق مدار نشان می دهد. »امیرخان« اگر 
چه در دوران جوانی اشتباهاتی داشته؛ سعی کرده 

با خدمت به روستاییان گذشته را جبران کند.
فیلمنامه نویس چقدر خوب و موجز پوپولیســم 
)عوام گرایــی( را بــا تمام جوانبــش به نمایش 
گذاشته اســت. زن تازه وارد رگ خواب مردم را 
به دســت آورده و با ثروتی که دارد کنترل شــان 
می کند. مردمان فراموش کار روســتا که تا دیروز 

پشــت سر یک نفر خاص حرکت می کردند، راه 
دیگری را برمی گزینند و منفعت شخصی شان را 

در طرفداری از فردی جدید می بینند.  
نام فیلم بی همه چیز از ابتدا به خاطر ســتاره های 
پرشمارش بر سر زبان ها افتاد. ولی با اکران روز 
اول مشخص شــد که فیلم در دیگر حوزه های 
ساختاری و محتوایی نیز حرف های زیادی برای 

گفتن دارد.
مثلث درخشان بازیگری

نقش »لیلی« انگار از همان ابتدا برای هدیه تهرانی 
نوشته شــده اســت. زنی که اقتدار و آرامش را 
توامان دارد و در مســیر انتقام تا ته خط می رود. 
حس بی تفاوتی آشــنایی و صورت ســنگی که 
از هدیه تهرانی ســراغ داریم اینجــا هم دوباره 
در نقشــی دیگر تکرار می شود. چون شخصیت 
»لیلی« در مقایسه با دیگر نقش های هدیه تهرانی 
ابعاد جدیدی پیدا کرده و در موقعیتی منحصربفرد 
قرار گرفته است. با این حساب بازی او یک نقطه 
قوت برای فیلم محسوب می شود. »لیلی نظریان« 
را باید یکی از مقتدرترین زنان تاریخ ســینمای 
ایران بدانیم. زنی که بر صدر می نشــیند؛ عطش 
انتقام دارد و با ثروت و قدرتش جماعتی را علیه 
یک نفر می شوراند. باران کوثری اگرچه حضوری 

محوری ندارد، در همان چند ســکانس در یک 
نقش نامتعارف )دختــر خل وضع غرغرو( عالی 
ظاهر می شــود. هادی حجازی فــر نیز در نقش 
یک دهیار بخش دیگــری از توانایی هایش را به 
اثبات می رساند. نام این سه نفر را احتماال در روز 
اختتامیــه در ردیف نامزدها یا برگزیدگان بخش 

بازیگری خواهیم شنید.
در زمانه ای که چشــمان مخاطب به تماشــای 
فیلم های آپارتمانی و شهری عادت کرده تماشای 
یک فیلم با جغرافیای روستا می تواند لذت بخش 
باشد. این روســتا نام و نشان ندارد و مردمانش 
نیز با لهجــه تهرانی صحبت می کنــد. احتماال 
فیلمنامه نویــس به خاطر تــرس از واکنش های 
احتمالی داســتان را در یــک جغرافیای نامعلوم 
روایت کرده اســت. در این روستا با یک جامعه 
بی قانون و بی در و پیکر مواجه هســتیم که ســر 
انسانی بی گناه به خاطر اثر انگشت تعدادی ناآگاه 

ممکن است باالی دار برود.
درام قصه بر مبنای تقابل میان لیلی )هدیه تهرانی( 
و امیرخان )پرویز پرستویی( پیش می رود. امیرخان 
بر خالف لیلی نمی تواند نمایشی همدلی برانگیز 
ارائه دهد. شخصیت لیلی با چند تصویر و چند 
تصمیم در دنیای قصه ساخته می شود. بدنیست 

اشاره ای کنیم به لحظه پیاده شدن او از قطار که 
با تکنیک اسلوموشن )حرکت آهسته( اجرا شده 
و شکوه و عظمت لیلی را دوچندان کرده است. 
در مقابل امیرخان یک آدم منفعل است که جهت 
رفع اتهام از خود گامی برنمی دارد. مقدمه چینی 
قصه در خدمت شکل گیری شخصیت لیلی است. 
به عنوان مثال در یک سوم ابتدایی روایت شور و 
شوق اهالی روستا برای رسیدن لیلی را مشاهده 
می کنیم و اهمیت دراماتیک ورود او به مخاطب 
گوشزد می شود. اما درباره امیرخان فقط در قالب 
چند دیالوگ می شنویم که او آدم مهم و معتمدی 
بوده اســت. بنابراین در تقابــل میان این دو نفر 
مخاطب حق دارد که همچون اهالی روستا حق 

را به لیلی بدهد تا امیرخان.
محسن قرایی در فیلم سدمعبر فیلمنامه ای از سعید 
روســتایی را جلوی دوربین برد که به موضوع 
جنجالی رشــوه  می پرداخت. بی همه چیز اولین 
فیلم اوست که کارگردانی و فیلمنامه نویسی اش 
را همزمان خود به عهده داشته است. او نشان داد 
در کارگردانی به خوبی از عهده هدایت بازیگران 
مطرح و اجرای صحنه های شلوغ )مثال استقبال از 

مهمان جدید و اعدام و ...( برمی آید.
فیلم بی همه چیز به کارگردانی محســن قرایی و 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی با بازیگرانی چون 
پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، هادی حجازی فر، 
باران کوثری، مهتاب نصیرپور، پدرام شــریفی، 
بابک کریمی و فرید سجادی حسینی تولید شده 
و به بخش رقابتی سی ونهمین جشنواره سراسری 

فیلم فجر راه پیدا کرده است.

نگاهی به فیلم »بی همه چیز« ساخته محسن قرایی؛

تله عوام گرایی و درد قهرمان کشی

 هاتف علیمردانی با بیان اینکه» ای کاش 
فیلم هــای دیگری هم در جشــنواره بودند، «از 

نبودن فیلم »قاتل و وحشی« ابراز ناراحتی کرد.
به گزارش ایسنا، فیلم »ستاره بازی« به کارگردانی 
هاتف علیمردانی در دومین روز جشنواره سی و 
نهم فیلم فجر در سینمای رسانه ها در برج میالد 
نمایش داده شــد. در این فیلــم فرهاد اصالنی، 
شبنم مقدمی و ملیســا ذاکری بازی کرده بودند 
و مایکل مدســن، بازیگــر آمریکایی هم در آن 

حضور داشت.
این فیلم قرار بود در جشنواره سال قبل شرکت 
کند ولی گروه مجبور به فیلمبرداری دوباره چند 

بخشــی شد که به دلیل ســرعت در تمام کردن 
برای جشــنواره قبل نیاز به کار دوباره داشت و 
بعد همزمانی با شیوع کرونا سازندگان را ناچار 

به دکور زدن در ایران کرد.
کارگردان ستاره بازی بیان کرد: این فیلم در ادامه 
تجربه های من در سینماست و محصول نگاه من 

به آن هاست.
او که سال ۹۶ دلخوری هایی را از جشنواره فجر 
برای دیده نشدن فیلم آباجان و بازی معتمدآریا 
مطرح کرده بود، گفت: همیشــه هر کســی فکر 
میکنــد بهترین فیلم را ســاخته و بــه هر حال 
جشــنواره فجر دارای سالیقی است، اما فارغ از 

همه دلزدگی ها این جشــنواره تنها چراغی است 
که داریم و باید آن را حفظ کنیم. گرچه از نبود 
آقای نعمت اله غمگینم و فکر می کنم فیلم های 

دیگری هم می توانستند در جشنواره باشند.
ستاره بازی فیلمی است درباره یک دختر جوان 
که پس از مهاجرت خانواده به کشــوری دیگر 
و گذشــت زمان دچار مشکالت زیادی می شود 
و این قصه بر پایه یک داســتان واقعی ســاخته 

شده است.
علیمردانــی در این باره توضیح داد: در تمام این 
سال ها دغدغه کار اقتباسی با من بود تا اینکه به 
صورت اتفاقی این شخصیت که نسبت دوری با 

او دارم، درگیریهــا و درد دلهای مادرش با من و 
صداهایی که از او شــنیدم برایم یک اتفاق ویژه 
شد. غرض من ســیاه نمایی نبود چون شهودی 
فیلم می ســازم و اگــر مثاًل آباجان را ســاختم 
مادربزرگم بود کــه او را آباجان صدا می کردم. 
مهاجرت یک ترومای بزرگ است و میخواستم 
بگویم اگر به هر دلیلی قصد مهاجرت داشــتیم، 

بدانیم به کجا مهاجرت می کنیم.
وی از ســرتیپی تهیه کننده فیلمش تشکر کرد که 
همراهی زیادی در ســاخت این فیلم داشته، به 
ویژه آنکه قرارداد با »مایکل مدسن« هم سختی 

های زیادی داشت.

علیمردانی: 

از نبود فیلم نعمت اله در جشنواره فجر غمگینم
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در دیدار رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر:

آینده ایران اسالمی در دست نسل چهارم انقالب است
 نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
زنجان گفت: بر پایه تاکیــد مقام معظم رهبری، 
نســل اول و دوم انقالب آنچه که مســوولیت و 
تکلیف آنها بود انجام داده اند و  هم اکنون نســل 
دوم و ســوم در جایگاه های انجام مســوولیت 
هستند، آینده ایران اســالمی در دست چهارم و 

جوانان امروز است.
حجت االســالم علی خاتمی در دیــدار رییس 
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران، معاون لجستیک و آمادگی سازمان 
امداد و نجات، فرنشــین توانبخشــی، سرپرست 
جمعیت هالل احمر استان زنجان، مسوول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان، معاونین 
و اعضای جوانان هــالل احمر در دومین روز از 
دهه فجر با ایشــان با تبریک این دهه افزود: در 
بیانیه گام دوم انقالب اســالمی، در ورود به چله 
دوم انقالب مقام معظم رهبری بیش از چهل بار 

بر کلمه جوان تاکید کرده اند.
وی تاکید کرد: بر پایه تاکیدات مقام معظم رهبری، 
نســل اول و دوم انقالب آنچه که مســوولیت و 
تکلیف آنها بود انجام داده اند و  هم اکنون نســل 
دوم و ســوم در جایگاه های انجام مســوولیت 
هستند، آینده در دســت چهارم و جوانان امروز 

است.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
گفت: بر پایه فرمایش های مقام معظم رهبری باید 
چهل ســالگی انقالب اسالمی را با چهل سالگی 
انقالب های بزرگ دنیا همچون فرانسه و روسیه 

مقایسه کنیم که موانعی نداشتند.
حجت االســالم اظهارداشــت: انقالب اسالمی 
موانعی چون هشت سال جنگ تحمیلی، استکبار، 
گروهک های ضد انقــالب و تحریم ظالمانه را 
پیش رو داشــته اما با وجود این پیشرفت حاصل 

کرده است.
حجت االســالم خاتمی تاکید کرد: چهل سالگی 
انقالب  با قبل از آن مقایســه شــود چرا که هم 
اکنون بیش از ۸۷  درصد روســتاها راه آسفالت 
دارند و از نعمت برق برخودار هستند و روستای 

۱۰ خانوار بدون برق نداریم.
وی یــادآوری کرد: پس از پیــروزی انقالب در 
کشور خدمات قابل توجهی انجام شده و مقایسه 
این مهم با چهل سال قبل  از آن گویای پیشرفت 
و  توسعه می باشد که آن هم با وجود جنگ هشت 

ساله محقق شده است.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
گفت: در واقع جنگ جهانی سوم در ایران اتفاق 
افتاد، استکبار و تجاوز گران دنیا، ابر قدرت غرب 
و شرق علیه ایران بودند که در میان اسرا، اسیرانی 

از ۱۷کشور  دنیا وجود داشت.
حجت االسالم خاتمی ادامه داد: در زمان کنونی به 
لحاظ رتبه علمی در رتبه ۱۵ و شرکت های دانش 
بنیان و فناوری های هسته ای جزو ۱۲ کشور دنیا 

هستیم که با همه موانفع محقق شده است.

وی تاکیــد کرد:  وجود ۱۴میلیون دانشــمند در 
کشور پتانسیل های مهمی برای کشور محسوب 

می شود که به راحتی محقق نشده است.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
با بیان اینکه  آینده کشــور در دست جوانان این 
کشور است، گفت: اگر جامعه ای زیبا می خواهید 

باید با جدیت وارد میدان عمل شوید.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
گفــت : باید جوانــان خود را به پیشــرفت دنیا 
برسانند چرا که ســرعت پیشرفت در دنیا بسیار 
باالســت و این مهم کار جوانان ایران اســالمی 

است.
حجت االســالم خاتمی، از حضور مســووالن 
جمعیت هالل احمر  در این دیدار و جوانان هالل 
احمر قدردانی کــرد و افزود امید می رود در راه 

پیشرف انقالب اسالمی موفق باشید.
جوانان هالل احمری برای 300 هزار نفر روز 

خدمات مبارزه با کرونا ارائه می دهند
رییــس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایرانگفــت: در اجرای طرح 
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در حوزه نظارت، 
مراقبت و حمایت جوانان بی ادعا وارد شده اند و 
بــرای بیش از ۳۰۰ هزار نفر روز تاکنون خدمات  

پیشگیری از بیماری کرونا را ارائه داده اند.

 در ادامه این دیدار با تبریک والدت بانوی دو عالم 
فاطمه زهرا ســالم اله علیها و والدت امیرمومنان 
علی علیه الســالم و دهه فجر افــزود: با توجه به 
اینکه بازدید های استانی  از بخش های مختلف 
هالل احمر استان زنجان انجام می شود، ماحصل  
این بازدید ها و نشست امروز و فردا هالل احمر 
استان در نشست شــورای معاونینجمعیت هالل 
احمر کشور که رییس جمعیت هالل احمر کشور، 
دبیرکل و روسای سازمان ها حضور دارند گزارش 
ها ارائه می شود و در جهت رفع مشکالت هالل 

احمر استان زنجان تالش خواهیم کرد.
دکتر محمد گل فشان تاکید کرد: از ابتدای شیوع 
بیماری کرونا  در سراســر کشــور جوانان هالل 
احمر گمنام، داوطلبانه و ایثارگرانه در اوج شیوع 

این بیماری در خدمت مردم بودند.
وی اظهارداشت: از ابتدای شیوع کرونا ،در مبادی 
ورودی و خروجی شــهرهادر حوزه تب سنجی 
و غربالگــری، پس از آن هیــات های مذهبی با 
هماهنگی اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات 
اســالمیجوانان حضور پیدا می کردند و اماکن را 
ضد عفونی کرده واقدام به تب ســنجی و اقالم 

بهداشتی توزیع می کردند.
رییــس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران  گفت: بعداز فرمایشات 

مقام معظم رهبری در باره حضور جدی جوانان 
در مبارزه با بیماری کرونا، طرح آمران ســالمت 
ظرف ۲۴ ساعت در سراسر کشور به اجرا درآمد 
و بیــش از ۱۳هزار جوان هالل احمری در مدت 

۱۱ روزه طرح در خدمت مردم بودند.
گل فشــان تاکید کرد: بعداز اجرای طرح شهید 
ســردار حاج قاسم ســلیمانی در حوزه نظارت، 
مراقبلت و حمایت همیــن جوانان بی ادعا وارد 
شدند و  برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر روز تاکنون 

خدمات ارائه داده اند.
وی خاطرنشــان کرد: بر پایه گــزارش وزارت 
بهداشت و درمان،  با حضور جوانان هالل احمر 
نظارت بر اماکن عمومی و خرید که باید وزارت 
بهداشــت انجام می داد، قدرت کنترل کرونا سه 
برابر شــده و شاهد ســیر نزولی این بیماری در 

سطح کشور هستیم.
رییــس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران  گفت : در حوزه مراقبتی 
و حمایتــی نیز تفاهم نامه ای با حوزه بســیج و 
دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر کشور امضا 
شــده که خدمات ارائه می دهیم که رضایت در 
این فعالیت ها محقق شده است و تاکنون  ۲ هزار 
نفر از جوانان هالل احمر  استان زنجان داوطلبانه 

در این طرح شرکت و ارایه خدمات می دهند.

گل فشــان ادامه داد: در حوزه درمان، آموزشدر 
حوزه مهار بیمــاری کرونا خدمات قابل توجهی 
انجام شده و در ســازمان داوطلبان کپسول های 
اکســیژن را با اســتفاده از توان خیرین در اختیار 

افراد اسیب دیده از کرونا قرار داده اند.
وی تاکیــد کرد: گمنام بودن خدمات هالل احمر 
ها ستودنی اســت چرا که این خدمات از رسانه 

ها و صدا و سیما برای مردم گزارش نمی شود.
رییــس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران  با بیان اینکه مقام معظم 
رهبر بر ادامه راه و مکتب ســردار سلیمانی تاکید 
کرده اند، اظهارداشــت:  هالل احمر در این باره 
جشــنواره رفیق خوشــبخت ما را اجرا کرده  و 
عنوان این جشــنواره برگرفته از سخنان گهر بار 

معظم له می باشد.
گل فشان تاکید کرد: این جشنواره از اولین سالگرد 
شهادت سردار تاکنون بوده که بیش از۲۰۰  هزار 
نفر در بخش های مختلف شــرکت کرده اند که 
جزو بزرگترین جشــنواره هایی است که در باره  

سردار دلها در کشور اجرا می شود.
وی به پویش چلچراغ اشــاره کرد و افزود: این 
پویش از زمان شــهادت آغاز شده و تا ۲۲ بهمن 
انجام امــور و کارهای خیر به نیابت از ســردار 
سلیمانی انجام می شود  و در میالد حضرت علی 

)ع(  پایان این جشنواره خواهد یافت 
رییــس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران  به بیانیه گام دوم انقالب 
اشاره کرد و اظهارداشت: یکی از دستگاه هایی که 
بیشترین فعالیت را در این مورد انجام داده سازمان 

جوانان هالل احمر است.
گل فشان یادآوری کرد:   همه مدیران عامل استان 
ها بر پایه این بیانیه مشــاور جوان انتخاب کرده 
اند و به جوانان مســوولیت داده شده است و این 
مهم نشان دهنده آنست که بیانیه گام دوم انقالب 

اهمیت قابل توجهی دارد.
وی افزود: در ســالروز ازدواج حضرت علی )ع( 
و فاطمــه زهرا )س( کــه روز ازدواج نام گرفته 
سازمان جوانان هالل احمر کشور از ۱۵ هزار نفر 
از جوانانی که در یک سال قبل که عضو جوانان 
هالل احمر بودند و ازدواج کرده بودند، قدردانی 

کرد.
30 خانه هالل در دهه فجر افتتاح می شود

سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان در 
ادامه این دیدار با تبریک دهه فجر افزود:  در دهه 
فجر  ۳۰ خانه هالل در سطح شهرها و روستاهای 

این  استان راه اندازی و افتتاح می شود.
طاهری تاکید کرد: در گذشــته خانه هالل به نام 
هسته هالل و سپس به نام خانه داوطلب فعالیت 
کرده اند که در زمان حاضر به نام خانه های هالل 

فعالیت می کنند.
وی اظهارداشــت: تاکنــون  ۱۱۴ خانه هالل در 
اســتان زنجان  به بهره برداری رسیده که در دهه 

فجر امسال ۳۰خانه هالل دیگر افتتاح می شود.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان  
گفت: خانه های هالل در چهــار حوزه امداد و 
نجات، داوطلبــان، آموزش و جوانان فعالیت می 

کنند.
طاهری افزود: چنانچه حادثه ای اتفاق اتفاد هالل 
احمر از  ظرفیت وکمک های افراد آموزش دیده 
برای امدادرسانی و کاهش خسارت های جانی و 

مالی در حوادث استفاده خواهد کرد.
وی اظهارداشــت: هالل احمر در همه حوادث و 
بالیای طبیعی همواره همراه با متاثران از حوادث 
بوده و در امدادرســانی و از هیــچ کمکی دریغ 

نکرده است.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت:  طرح آمــوزش همگانی کمک های اولیه 
و آمادگی در برابر مخاطرات در خانه های هالل 
و سرای محالت و اقدامی اولیه برای ایجاد تاب 
آوری مردم مناطق و محالت در برابر آسیب های 

محیطی، حوادث و سوانح می باشد. 
طاهری خاطرنشان کرد: این مهم می تواند منجر 
به جذب و تربیت داوطلبان و تیم های قدرتمند 
آموزش دیده در اســتان زنجان شود و افراد بهره 
مند از آموزش بتوانند تا زمان رســیدن نیروهای 
امدادی برای خود، اعضای خانواده، دوســتان و 

همسایگان کمک برسانند.

برای رسيدن به هر 
يک از هدف های خود 
مهلتی تعيين کنيد. 
هدف های غير واقع 
بينانه وجود ندارند. 

فقط مهلتی که برای    
رسيدن به آنها تعيين 
می کنيم ممکن است 

واقع بينانه نباشد

 فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان 
گفت: کشــفیات معامالت غیرمجاز ســه برابر 

ارزش معامالت جریمه می شوند.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با کشف ماینر، اظهار کرد: در ۱۰ ماه امسال ۲۳۴ 
دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال در استان کشف 
شــده که ارزش این میزان کشفیات بیش از ۱۲ 
میلیارد ریال بوده است. این دستگاه ها عالوه بر 
قاچاق بودن، برق بسیار زیادی را مصرف کرده و 
موجب هدررفت انرژی و آسیب به شبکه برقی 

استان می شود.
وی افــزود: بــرای خرید دســتگاه ماینر که به 
صورت غیرقانونی نیز وارد می شود، ارز زیادی 

از کشــور خارج شــده و در این میان با عامالن 
آن به شدت برخورد می شود. استخراج ارزهای 
دیجیتال به خصوص نوع بیت کوین نیاز به برق 
زیادی نیاز دارد، به گونه ای که برای اســتخراج 
هر واحد بیت کوین نیاز به ۷۲ مگاوات ســاعت 

برق است.
این مسوول ادامه داد: بیت کوین یکی از رایج ترین 
ارزهای دیجیتال است که در فضای مجازی خرید 
و فروش می شود. افرادی که به این کار اقدام کنند 

سه برابر ارزش کشفیات جریمه می شوند.
فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان با تاکید 
بر اینکه مقابله با مبارزه با قاچاق کاال باید به جد 
مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: همه بازرسان 

و روسای شعب تعزیرات حکومتی استان زنجان 
در برخورد با قاچاقچیان برخورد الزم را دارند؛ 
چرا که قاچاق کاال، اقتصاد کشور را دچار تزلزل 
کرده و دلیل بسیار مهمی برای تعطیلی واحدهای 

تولیدی است.
ممیــزی با تاکید بر اینکه بایــد در باره مقابله و 
پیشگیری از قاچاق کاال، دستگاه های متولی هم 
مدیریت الزم را داشــته باشند، یادآور شد: برای 
مبارزه بــا قاچاق کاال، اقدامات هوشــمندانه و 
همه جانبه دستگاه های اجرایی نیاز است و قاچاق 
کاال، پدیده ای وســیع و گســترده بوده که برای 
مبارزه با این پدیده، باید از ظرفیت دستگاه های 
فرهنگی و آموزشی به ویژه رسانه ها استفاده کرد.

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان زنجان از توزیع کمک های 
معیشــتی بین صنعتگران خسارت دیده از کرونا 
خبر داد و گفت: همزمان با این روزها نمایشگاه 

صنایع دستی نیز برگزار می شود.
امیر ارجمند در گفت وگــو با فارس اظهار کرد: 
امسال همزمان با دهه فجر ۲۲ برنامه توسط میراث 

فرهنگی اجرایی می شود.
فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان با اشــاره به اینکه برنامه های سال 
کنونی با محوریت فضای مجازی برگزار می شود، 
تصریح کرد: رونمایی از کتاب مرجع ملیله زنجان، 
برگزاری دوره آموزشــی صنایع دســتی، افتتاح 
بازارچه صنایع دســتی ترمــه، توزیع کمک های 
معیشــتی بین صنعتگران خسارت دیده از کرونا 
و امضــای تفاهم نامه های همکاری با آموزش و 
پرورش از جمله برنامه های اجرایی در دهه فجر 

است.
وی همچنیــن از برگــزاری نمایشــگاه صنایع 
دستی در شهرستان سلطانیه و افتتاح کارگاه های 
صنایع دســتی خبــر داد و افــزود: افتتاح هفت 
پروژه  مرمــت بناهای تاریخی، افتتاح پروژه های 
متنوع ســرمایه گذاری در حوزه گردشــگری و 

صنایع دستی نیز از دیگر برنامه های این اداره کل 
در دهه فجر اســت. ارجمند بیان کرد: برگزاری 
مسابقه مجازی عکاسی چهارفصل آثار تاریخی 
شهرستان سلطانیه، رونمایی از لوح های ثبت ابنیه 
تاریخی، اعطای مجوزهای موزه های خصوصی 
و افتتاح اقامتگاه بوم گردی، افتتاح خانه طبیعت 
گردی، معرفی برگزیدگان جشنواره مجازی پخت 
جغور بغور زنجان، معرفی برگزیدگان جشنواره 
مجازی یلدا زنجان نیز از دیگر برنامه هایی است 

که در دهه فجر اجرا می شود.
فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های 
مهم این اداره برگزاری نمایشــگاه صنایع دستی 
در سلطانیه است، تصریح کرد: در این نمایشگاه 
صنایع دستی همچون چاقو، گلیم، معرق، قلمزنی، 
کاشی کاری، چرم دوزی، ملیله کاری، رودوزی ها 
و بافتنی های سنتی، مشبک و منبت چوب عرضه 

خواهد شد.

فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان:

معامله گران بیت کوین غیرمجاز 
سه  برابر ارزش کشفیات جریمه می شوند

فرنشین میراث فرهنگی استان خبر داد؛

توزیع کمک های معیشتی بین صنعتگران 
آسیب دیده از کرونا در زنجان
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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ای باغ هچ شد مدفِن خونین کفنانت؟
ِن کفن پیرهنانت؟ کو خاِک شهیدا

ات سرب هک پاشیده و ات الهل هک چیده است
رد سینه و سیماِی بهارین بداننت

آه ای وطن! ای خورده هب بازاِر شقاوت
بس چوب حراج از طرِف بی وطنانت

خوِن هک شتک زد ِز پدراه و پسراه
رب صبِح یتیمان و شِب بیوه زاننت

روداهب ی من! رودگری کن هک فتادند
رد چاِه شغاالِن زمان، تهمتنانت
رگبار گرفت آنگه و بارید ز ره سو

رب سینه و سر، نیزه و شمشیر و سنانت
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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چهارسو

دبیر اجرایی جشنواره موسیقی نواحی عنوان کرد:

تصویب »عجوالنه« طرحی که به ضرر موسیقی نواحی است
 مسوول انجمن موســیقی استان کرمان و 
دبیر اجرایی جشنواره موسیقی نواحی، با انتقاد از 
»تصویب طرح ادغام انجمن های هنری از ســوی 
وزارت ارشاد« که به زعم او به دلیل عجوالنه انجام 
شــدن، به حذف انجمن های موسیقی منجر می 
شود، تاکید کرد: این در حالی است که در این سال 
ها اگر در استانی کنســرت موسیقی نواحی اجرا 

شده، با حمایت انجمن های موسیقی بوده است.
سورج یاسایی در ابتدا به ایسنا گفت: سه سال پیش 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طرحی را مبنی بر 
ادغام انجمن های هنری مطرح کرد که البته به علت 
موضع گیری هایی که در راستای این طرح صورت 
گرفت، در ظاهر این طرح در آن زمان لغو شد. ولی 
اکنون دو ماهی است که طرحی عجوالنه برای ثبت 
انجمن ها با عنوان و به شــکل موسسات فرهنگی 
هنری مطرح شــده است. در این طرح آمده است 
که باید با برگزاری انتخابات، رییس و هیات مدیره 
انجمن ها از بین هنرمندان هر استان انتخاب شوند.

یاسایی ادامه داد: این ساختار جدید شاید در نگاه 
اول ســاختاری دموکراتیک به نظر برسد که قرار 
است امور موســیقی هر منطقه به اهالی موسیقی 
همان جا سپرده شود اما ابتدایی ترین اصل در یک 
تشــکِل مبتنی بر رأی و انتخابات، مشخص بودن 
دقیق شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 
است که شــوربختانه در این مورد، به هیچ روی 

چنین شرایطی تبیین نشده است.
او یادآور شد: ســال ۱۳۹۸ انجمن موسیقی ایران 
با هدف شــناخت دقیق و تعیین ســطح اعضای 
جامعه بزرگ موسیقی کشــور اقدام به طراحی و 
رونمایی از سامانه ای به نام »بامک« )بانک اطالعات 
موســیقی کشــور( کرد. قرار بود تمام کسانی که 
در حوزه موسیقی کشور فعالیت می کنند، بتوانند 
داخل سامانه ثبت نام کرده و رزومه خود را به ثبت 
برسانند. این سامانه دارای یک بخش حرفه ای بود 
که قســمتی از آن توسط انجمن موسیقی استان ها 
راستی آزمایی می شد و قسمتی دیگر توسط انجمن 

مرکزی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
بدین صورت مشخص می شــد در هر استان چه 
تعداد هنرمند و در چه سطحی فعالیت دارند. قرار 
بود پس از شکل گیری سامانه، انتخابات انجمن ها 
به صورت الکترونیکی از بین اعضایی که در بامک 
تأیید شده بودند، برگزار شود؛ اما همراهی نکردن 
مدیران به دالیــل نامعلوم، این طرح را که مراحل 
عضوگیری هم در آن در بسیاری از استان ها انجام 
گرفته بود، ناتمام گذاشت. طرحی که اکنون وزارت 
فرهنگ و ارشــاد مطرح کرده، عملی نیست؛ زیرا 
اگر قرار است که رییس و اعضای هیات مدیره هر 
موسسه فرهنگی از بین هنرمندان استان ها انتخاب 

شود، چه کسی قرار است به چه صورتی صالحیت 
این افراد را تأیید کند؟

یاسایی بیان کرد که بی شــک نتیجه این سیاست 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تضعیف ساختار 
رسمی انجمن های هنری و محدودسازی آنها است 
که در نهایت لطمه آن متوجه موســیقی نواحی و 

ردیف دستگاهی خواهد بود.
او ادامه داد: در ســال های گذشــته اگر در استانی 
کنسرت موسیقی نواحی اجرا می شود، با حمایت 
انجمن های موسیقی بوده است؛ این درحالی است 
کــه انجمن ها بودجه خاصــی از دولت دریافت 
نمی کنند؛ به عنوان مثال انجمن موســیقی استان 
کرمان که ۱۳ دوره جشنواره موسیقی نواحی را در 
این اســتان برگزار کرده است، در سه سال گذشته 
تنها ۱۰ میلیون تومان از مرکز دریافت کرده است، 

با این حال به عنوان یک انجمن رســمی توانسته 
است با خیلی از هنرمندان بزرگ برای حضور در 

کارگاه های تخصصی و آموزشی رایزنی کند.
با تمــام این مــوارد نمی دانــم که بــر پایه چه 
سیاست هایی قصد جمع کردن انجمن های موسیقی 

را دارند!
مسوول انجمن موسیقی استان کرمان تصریح کرد: 
گفته می شــود که قصد دارند با ادغام انجمن های 
موسیقی به سمت خصوصی سازی بروند، درحالی 
که همه می دانیم که موســیقی ردیف دستگاهی و 
نواحی به حمایت دولت نیاز دارد. اگر قرار باشــد 
انجمن موسیقی اســتان به یک موسسه فرهنگی 
هنــری تبدیل شــود، مجبور خواهد بــود برای 
درآمدزایی به ســمت برگزاری کنسرت های پاپ 
بــرود و عماًل دیگر حمایت از موســیقی نواحی 

و ردیف دســتگاهی که در ساختار فعلی، اولین و 
مهمترین وظیفه انجمن هاســت، محلی از اعراب 
نخواهد داشت. در سه دهه گذشته مجموعه ای از 
بهترین و ارزشمندترین آثار مکتوب و صوتی در 
حوزه موسیقی نواحی و موسیقی ردیف، دستگاهی 
توســط انجمن موسیقی ایران انتشار یافت. چنین 
تالشی نام و برند انجمن موسیقی را به عنوان یکی 
از درخشان ترین تشکل های موسیقایی کشور مطرح 
کرد، بی شک برای تداوم حرکت درخشان انجمن 
در سال های گذشته الزم است تا سیاست ها و نقشه 
راه انجمن، توسط گروهی از متخصصین بازتعریف 
شود، اما شوربختانه در ظاهر در این مورد نیز مانند 
موارد دیگر، مدیران بدنبال تاسیس ساختاری جدید 
هستند. در سال گذشــته و پیش از شیوع بیماری 
کووید ۱۹، جدای از جشنواره موسیقی نواحی، ۱۳ 

شب کنسرت موسیقی نواحی به کمک انجمن های 
موسیقی در کرمان و شهرهای دیگر کشور برگزار 
کردیم؛ کنســرتهایی که هیچ موسسه خصوصی با 

نگاه هزینه و فایده به سراغشان نمی رود.
برای کمک به هنرمندان موســیقی نواحی چه 

کرده اید؟
در ادامــه گفت وگو این مســئله را مطرح کردیم 
که بســیاری از هنرمندان نواحی با شیوع کرونا با 
مشــکالت معیشتی زیادی رو به رو شده اند. برای 
کمک به این افراد چه کارهایی می توان انجام داد؟ 
پاسخ داد: در یک ســال گذشته به عنوان انجمن 
اســتان کرمان تالش کرده ایم در مواردی که نیاز 
جدی وجود دارد، به ســرعت عمــل کنیم. تهیه 
بسته های کمک معیشتی و چند مرحله توزیع آنها 
در ســال کنونی از همین موارد بود. موارد خاص 

و بسیار فوری هم اتفاق می افتد؛ به عنوان مثال در 
استان خراســان یک مورد خاصی بود که انجمن 
موســیقی ایران با همه توان ورود کرد. اما در کل، 
انجمن موســیقی مهمترین وظیفه خود را تالش 
برای کمک به جامعه موسیقی در عین حفظ کرامت 

اعضا می داند.
با این نگاه در انجمن کرمان جشنواره اینستاگرامی 
تعریف و تالش کردیم تا بودجه ای برای جشنواره 
تأمیــن و بتوانیم بــه بهانه حضــور هنرمندان در 

جشنواره هدیه ای به آنها تقدیم کنیم.
چرا جشــنواره موسیقی نواحی را به نام کرمان 

زده اند؟
در بخش پایانی، این مســاله را با یاســایی مطرح 
کردیم که گفته می شود کرمان جشنواره موسیقی 
نواحی را مصادره کرده اســت. تا چه حد به این 
امر قائل است؟ چرا جشنواره به صورت گردشی 
در هر دوره در یک اســتان برگزار نمی شود؟ بیان 
کرد: جشــنواره به بودجه ســنگینی نیاز دارد، در 
جشنواره ای که امسال برگزار شد، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی هیچ بخشی از بودجه جشنواره 
را پرداخــت نکرد و کلیه بودجه را خود اســتان 
کرمان تأمین کرد. سال گذشــته نیز ۷۰ درصد از 
بودجه جشــنواره را اســتان کرمان پرداخت کرد. 
از طرفی این مســئله همانند این است که بگوییم 
چرا جشنواره فیلم کن، در کن برگزار می شود. در 
واقع جشنواره موسیقی نواحی کرمان به یک برند 
تبدیل شده است و برخی آن را به عنوان جشنواره 

موسیقی کرمان می شناسند.
او ادامه داد: بیش از ۲۰ ســال پیــش اولین دوره 
جشــنواره که در کرمان شکل گرفت، هیچ استانی 
مســوولیت برگزاری آن را بــه عهده نمی گرفت. 
در نهایت آقای درویشــی به استان کرمان آمدند 
و با اســتاندار صحبت کردند و کرمان پذیرفت که 
این جشــنواره را با شرایط مد نظر آقای درویشی 
برگزار کند. چند سالی جشنواره تعطیل شد تا اینکه 
قرار شد به عنوان بخشی از جشنواره فجر برگزار 
شود. مدتی بعد کرمان پیشــنهاد برگزاری دوباره 
آن را داد و وزارت ارشــاد یک تفاهم نامه در این 
راســتا با کرمان امضا کرد. این جشنواره در کرمان 
جا افتاده اســت و خیلی از هنرمندان هر دوره از 
فروردین پیگیر برگزاری آن هستند. این جشنواره 
و سرنوشــتش به تالش جمع کثیری از هنرمنداِن 

نجیب نواحی کشور گره خورده است.
بی شــک برای من به عنــوان کوچکترین عضو 
جامعه موسیقی آنچه اهمیت دارد، موسیقی است. 
امیدوارم سرنوشت جشنواره های هنری مانند آنچه 
بر انجمن ها می رود، دچار تصمیمات شتابزده و 

مقطعی نشود.

 پامال داویس، نویســنده این مقاله عنوان 
کرد: مدتی اســت که مدرســه مجــازی، فاصله 
فیزیکی و رعایت موارد بهداشــتی باعث شده تا 
مشکالتی در خانواده ها ایجاد شود و برخی را در 
آستانه فروپاشــی نیز قرار دهد. ازاین رو، محققان 
روش هایی برای افزایش امید و تحمل کودکان در 

زمان شیوع بیماری همه گیر کووید ارائه کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از سایکولوژی نیوز، با 
شیوع بیماری همه گیر کووید- ۱۹ و افزایش آمار 
مبتالیان و مرگ ومیرها،  خانه نشینی های اجباری 
یک واقعیت شده اســت. به طورمعمول، کودکان 
فوق العاده مقاوم هســتند، آنان تمایل به تقلید از 
بزرگترهــا دارند. با درک این موضــوع، والدین 
می توانند بــرای تقویت تــاب آوری کودکان در 
روزهای کرونایی برخی موارد را رعایت کنند که 

در ذیل ذکر شده است.  
به کودکان یادآوری کنید که می توانند کارهای 

سخت را انجام دهند
یادآوری این موضوع به کودکان که زندگی کردن 
در شــرایط این بیماری همه گیر ســخت است، 
می تواند مفید باشد، اما آنان پیش ازاین نیز کارهای 

دشواری را انجام داده اند.
زمان هایی را به یادآورید که موارد خارج از کنترل 
بوده است و نکات برخورد با آن ها را نیز در نظر 

بگیرید، اما همه این موارد تمام خواهد شد.
به کودکان یادآوری کنیــد که وقتی افراد دیگری 
به ما کمک می کنند، انجام کارهای سخت بسیار 

ساده تر خواهد شد.
به تنهایــی نمی توانیم بر این بیماری همه گیر غلبه 
کنیم، امــا در کنارهم قدرت بســیاری داریم. با 
اطمینان می توان گفت: این آخرین مسئله دشوار 
نیســت که فرزندان ما در زندگی بــا آن مواجه 
می شوند، اما این سختی می تواند قدرت الزم برای 

مدیریت سختی های دیگر در آینده 
را مدیریت کند.  

ناامیدی و امید در کنار هم است
امیدواری  با آرزوی  اوقات  گاهی 
فرزندانمان،  بــرای  مثبت بودن  و 
ناخواســته از غم و اندوه عمیقی 
که نشانه این همه گیری بوده است، 
عبور می کنیم. در عوض، به دنبال 
راهی برای کمک به کودکان باشید 
تا مشکالت و ناراحتی های خود را 

تشخیص دهند و آن را ابراز کنند.
برخی از افــراد، اعضاء خانواده یا 
دوستان خود را به دلیل این بیماری 
ازدست داده اند و این ناراحتی های 
کودکان  توســط  به راحتی  بزرگ 
قابل شناسایی است. عدم دیدار و 
رفت وآمد با دوستان، پدربزرگ و 
مادربزرگ، رفتن به مدرسه و انجام 
فعالیت های ورزشــی یا سرگرمی 
هستند.  قابل چشم پوشی  به راحتی 
به جای اینکه تصــور کنید امید و 
ناامیدی باهم در تضاد هستند، بر 

این باور باشید که کودکان این دو مورد را باید در 
کنار هم تجربه کنند. با توجه به اینکه غم و شادی 
در کنار هم هستند، باید به کودکان کمک کنیم تا در 

کنار مشکالت پرورش پیدا کنند.
کتاب داستان به همراه موارد جدید ارائه دهید

یکی از راه های کمک به کودکان، در کنار داشــتن 

غم و امید باهم، تهیه کتاب داستان درباره تجربیات 
این روزهای آن هاست. برای مثال کودکان می توانند 
درباره جشن کریسمس گذشته یا رفتن به مدرسه 
پیش از همه گیری این بیماری و این روزها که این 
موارد برگزار نمی شود، نقاشی کنند. سپس از آنان 
بخواهید تصور کنند که همه گیری تمام شده است 

و زندگی آنان در آینده چگونه خواهد بود )البته که 
این موضوع واقعیت دارد(. راه دیگر برای کمک به 
کودکان در ادغام اندوه و امید، انجام موارد جدید 

)بازدیدهای مجازی به جای حضوری( است.
بــرای مثال، زمان آن رســیده کــه هفتگی و در 
یک زمان مشــخص، برنامه های تمرینات ورزشی 

مانند فوتبــال را بــا  انجام بازی 
خانوادگــی جایگزیــن کنید و یا 
مدت زمانــی که کودک شــما با 
دوســتانش بــازی می کــرد را با  
نکته  کنید.  برنامه ریزی  آشــپزی 
کلیدی اینجاست که برخی از موارد 
جدید بــرای خانواده ها همچون 
برگزاری مجــازی آیین، عالوه بر 
یادآوری موارد گذشته می تواند به 
آنان گوشزد کند که آنان را خطری 
در ارتباط با انتقال ویروس، تهدید 

نمی کند.  
قرار گرفتن در معرض رسانه ها و 

اخبار را محدود کنید
کودکان بســیاری از مــواردی که 
اطراف آنــان رخ می دهد را درک 
می کنند، حتی زمانــی که تصور 
می کنیــم از آن اطالعــی ندارند. 
هنــگام صحبت کــردن از طریق 
تلفن یا گوش دادن بــه اخبار به 
آنچه کودکان ممکن است بشنوند، 

توجه کنید.
مطمئن شوید، کودکانی که به تبلت و تلفن هوشمند 
دسترسی دارند، قادر به دسترسی به گزارش های 
خبری یا خبرها در رســانه های اجتماعی نیستند. 
این ایده برای کودکان و بزرگســاالن مفید است. 
کودکان به راحتی استرس و اضطراب بزرگساالن 
را درک می کنند. قرارگرفتن در معرض رســانه و 

اخبار در روزهای پایانی هفته و یا تعطیالت را در 
نظر داشته باشید.

در نظر داشته باشید که بیماری کووید- ۱۹ برای 
کودکان و بزرگساالن یک آسیب است

بسیاری از کارشناســان بر این باورند که بیماری 
کوویــد- ۱۹ به عنوان تجربه ای ناخوشــایند در 
دوران کودکی است و باید پاسخ هایی متناسب با 
این واقعیت آســیب زا را انتظار داشت. برخی از 
کودکان با تغییرات رفتاری، مشکالت خودتنظیمی، 
پاســخ های شدید احساســی یا ناتوانی در انجام 
کارهای ســاده یا انجام تکالیف مدرســه واکنش 
نشــان می دهند. نکته منحصربه فرد در همه گیری 
این بیماری، آسیب مشترک است؛ به این معنی که 
هم زمــان، کودکان و والدین آن را تجربه می کنند. 
آسیب دیدگی مشترک، فرصت های منحصربه فردی 
را برای پیوند در تجربیات ســخت ایجاد می کند، 
اما این آسیب باعث می شود که اگر والدینشان با 
مشکالتی مواجه شوند، کودکان نیز صدمه ببینند. 
به همین دلیل، مهم اســت که مراقبان تجربیات 
خود را پردازش کنند. یکی از بهترین راه ها یافتن 

روش هایی برای مقابله با ناامیدی و آسیب است.
به یاد داشته باشید که کودکان در کنار مراقبان 

مطمئن سود زیادی می برند
بزرگساالن قابل اطمینان به کودکان کمک می کنند 
تا بر موج خطرناک ترین طوفان ســوار شــوند و 
برای مقابله با موارد دشوار آینده قدرت و آمادگی 
بیشتری داشته باشــند. همان طور که به فرزندان 
خود کمک می کنیم تــا امید و ناامیدی را در کنار 
هم تجربه کنند، به آنان یادآوری کنیم که می توانند 
کارهای دشوار را انجام دهند و فرصت هایی برای 
رشد در آنان و همچنین فرصت های مثبت برای 
ارتباط با فرزندان خود ایجاد کنیم که هرگز آن را 

تصور نمی کردند.

بحران کرونا و پرورش انعطاف پذیری کودکان


