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فرنشین بیمه سالمت استان زنجان در بازدید از زنگان امروز:

سطح سواد سالمت جامعه بسیار پایین است 

2

شرکت برق زنجان به معرفی کنندگان 
مراکز استخراج رمز ارز پاداش می دهد

3

امروز سالمرگ جمشید خان عطایی،  پیشکسوت مطبوعات زنجان است

هفتاد سال تالش 
برای آگاهی و دانایی 

مردمان ایران زمین
خانی که زودتر از رعیت 
سر کار خود حاضر می شد

  صحرا رضایی

هر چند برگهای کاغذی روزنامه ها با گذشت زمان زرد و پالسیده 
می شــوند اما صداقت و درســتی درج شــده بر آنها هیچ گاه رنگ 
نخواهد باخت. همانند انســانهای صاف و ســاده آن روزگاران نه 
چندان دور که بر کاغذ کاهی روزنامه ثبت شده و برای همیشه در 

صفحه های زرین تاریخ به یادگار خواهند ماند. 
جمشــید خــان عطایــی، بــزرگ و پیشکســوت مطبوعــات اســتان 
زنجان؛ نیز از آن ورقهای زرین تاریخ این دیار بود که  شاید دیگر 

هیچ گاه تکرار نخواهد شد.
پیرمــرد ســاده و پرتــالش کــه تــا آخریــن روز عمر خود بــا صداقت 
ورقهای روزنامه ها را با دستهای الغر و استخوانی خود تا کرده و 
به مقصد فرستاد تا پیام درستی و تالش را برای ما روزنامه نگاران 

جوان این شهر به یادگار بگذارد. 
خانی که زودتر از رعیت سر کار خود حاضر می شد

آن زمان ها که مملکت به خان و رعیت تقسیم شده بود؛ پدرش 
بــرای خــود خانــی بــوده اســت و او لقــب خــان را از آن روزگاران به 
یــادگار داشــت؛ کلمــه ای کــه در نامــه هــای خوش خط و دســت 
نویســش بعد از نام »جمشــید« هیچ گاه فراموشــش نمی شــد؛ 
اما گویا او کمی فرق می کرد، خان درســت کار و پر تالش و تنها 
خانی که زودتر از رعیت از خواب بلند شده و سر کار خود حاضر 

می شد.
پیرمرد چشم آبی شهر را اگر نیمی از شهر نشناسند آن نیمه دیگر 
ســحر خیز به خوبی شــناخته بودند. تاریک روشــن ســپیده صبح 
هر روز به استثنای روزهای تعطیل رفتگران زحمتکش شهرداری 
شاهد پیرمردی بودند که هر روز صبح زود ساعت چهار از خواب 
بیــدار شــده و در هــوای مالیم صبحگاهی مســیر خانه تــا روزنامه 
را پیــاده طــی مــی کــرد. مســیر تکراری کــه در کنار سختکوشــی و 

درستکاری تا آخرین روز زندگی ادامه داشت.
جمشید خان عطایی؛ اگر زنجانی هم نباشد اما بیشتر از سالهای 
عمر من در این شهر زندگی کرده بود؛ شهری که بعد از نزدیک به 
نود سال زندگی پربرکت در روزی  سرد و برفی در آخرین روزهای 

دی ماه سال گذشته برای همیشه آن را ترک کرد. 
خودش هم باور نمی کرد که روزی قلم به دســت رهســپار زنجان 
شــود. شــهری که با آن غریبه بوده و نام آن شــهر تنها در ســتون 
اخبار روزنامه ها به چشمش خورده بود. کار سخت بود و مسیر 

ناهموار!... چرا که همه چیز برای او از صفر شروع می شد. 
رویه 6
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 رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان زنجان گفت: بستری 
هفتگــی مبتالیان بــه کرونا در زنجــان در هفته 
گذشته نســبت به پیک این بیماری قریب به ۵.۵ 
برابر و بستری های امروز حدود ۴.۲ برابر نسبت 

به پیک بیماری کاهش پیدا کرده است.
 دکتر پرویز قزلباش در نشســت ســتاد مقابله با 
کرونا که بــا حضور دکترحریرچــی معاون کل 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار 
شــد با اشــاره به روند نزولی این بیماری افزود: 
همکاری های بین بخشــی و مشارکت مردم در 
اجــرای پروتکل های بهداشــتی نقش مهمی در 

کاهش شمار بستری ها و فوتی ها داشته است.
وی با بیان اینکه آزمایش های ســرپایی کرونا به 
صورت ویژه در اســتان زنجان مورد توجه قرار 
گرفته است اضافه کرد: در این استان نیز اصل بر 
پیدا کردن موارد بیماری، انجام تست های وسیع، 
توجه به حوزه سرپایی، جداسازی بیماران مبتال به 
کرونا و در نهایت قطع زنجیره انتقال این ویروس 

است.
قزلباش ادامه داد: زنجان در اوایل شــیوع کرونا 
با انجام تســت های سرپایی پایلوت کشوری شد 

و همچنان نیز روند انجام تســت های سرپایی رو 
به افزایش و به این موضوع توجه ویژه ای شــده 

است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
بیش از ۱۲۱ هزار نمونــه کرونایی از زنجانی ها 
گرفته شــده است، افزود: نمونه گیری در استان با 

اجرای طرح شهید قاســم سلیمانی، روند خوبی 
پیدا کرده اســت اما تا رســیدن به نقطه مطلوب 

فاصله داریم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ادامه داد: 
در مجموع موارد مثبت شناســایی شده از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون ۴۳ هزار و ۱۷۴ نفر بوده و تا 

کنون ۱۸ هزارو ۷۳۲ نفر در بیمارستان های استان 
بستری شده اند.

وی از اجرای فرایند رهگیری در تیم مراقبتی نیز 
گفت: فرایند رهگیری بیماری از سه حلقه تشکیل 
شــده که با شناســایی یک مورد مثبت رهگیری 
اعضای خانواده که زیر یک ســقف زندگی می 
کننــد و افرادی که در محیــط کاری در تماس با 
فــرد مثبت بوده اند و همچنین افرادی که در یک 
هفته گذشته با فرد مثبت در تماس بوده اند مورد 

بررسی قرار می گیرند.
وی اظهار داشــت: هم اکنون به ازای هر یک فرد 
مثبت هفت ونیم نفر از اطرافیان وی رهگیری می 
شــوند که مورد انتظار ۱۰ نفر است که امیدواریم 

به این هدف گذاری ترسیم شده برسیم.
قزلباش با تاکید بر اینکه تالش سیستم بهداشت 
و درمان استان این است که به سمتی برود که در 
عیــن حال که ویروس کرونــا را کنترل می کند، 
دیگر خدمات ارائه شــود، خاطرنشــان کرد: از 
ابتدای شــیوع کرونا در استان بیش از سه هزارو 
۵۰۰  تخــت قرنطینه آماده شــده بود که بیش از 
یک هــزار بیمــار در نقاهتگاه های اســتان مورد 

مراقبت قرار گرفتند.

عرییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

شمار بستری های کرونایی در زنجان ۵/۵ برابر کاهش یافت  بعد از گذشت دو دهه؛
پروژه اتصال شهرک اشراق 

به راه آهن همچنان
بالتکلیف است

 فرنشــین راه آهن شمالغرب کشور 
در مــورد علت بالتکلیفی پــروژه اتصال 
شهرک شماره یک زنجان به راه آهن بعد از 
گذشت دو دهه گفت: زیر سازی این پروژه 
توسط شهرک صنعتی استان هنوز به اتمام 

نرسیده است.
به گزارش موج رسا، علی خدایی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به پروژه اتصال شهرک 
شماره یک زنجان به خطوط راه آهن کشور 
اظهار کرد: از سال 9۴ به جد دنبال اجرای 
این پروژه بودیم تا این شــهرک به شــبکه 

سراسری راه آهن متصل شود.
وی با بیان اینکه در دهه هشتاد برای اجرای 
این پروژه توافق سه طرفه بین شهرک های 
صنعتی، اســتانداری و راه آهن منعقد شده 
اســت تصریح کرد: بر پایــه این توافقنامه 
قرار است تملک و زیرسازی این پروژه به 
طول 9 کیلومتر توسط شهرک های صنعتی 

و استانداری انجام شود.
فرنشین راه آهن شمالغرب کشور با تاکید 
براینکه روسازی این محور برعهده راه آهن 
است عنوان کرد: هنوز زیر سازی این پروژه 
به اتمام نرســیده اســت، بعد از اتمام زیر 
ســازی عملیات رو سازی را آغاز خواهیم 
کــرد. وی با بیان اینکــه تامین اعتبار برای 
زیرســازی این پروژه باید از منابع استانی 
تخصیص و تامین شود تاکید کرد: راه آهن 
برای رو سازی این پروژه ۵۰ میلیارد تومان 

برآورد هزینه کرده است.
خدایی خاطرنشان کرد: بحث مهمی که در 
این پروژه بــرای راه آهن اهمیت ویژه ای 
دارد این اســت که باید بار ریل گذاری در 

این مسیر تامین شود.
وی بیان کرد: بر پایه مطالعاتی که انجام شده 
بار در شــهرک صنعتی شماره یک زنجان 
وجود دارد اما باید شــرکت شــهرک های 
صنعتی و استان بعد از تکمیل پروژه نسبت 

به تامین بار مسیر اقدام کنند.

خبـرخبــر

معاون دادگستری استان زنجان:
آمار طالق در استان زنجان 

کاهش یافته است

 معــاون پیشــگیری از وقوع جرم 
رییس کل دادگســتری استان زنجان گفت: 
آمار طالق در اســتان زنجان کاهش یافته 

است.
محمد تقی فتحــی در گفتگو با خبرنگار 
مهــر با بیان اینکه مراکــزی برای مالقات 
فرزنــدان طالق با والدین در گذشــته در 
کالنتری هــا بود، گفت: ایــن رویه تغییر 
کرده و کودکان در مراکز مشــاوره آرامش 

مالقات می کنند.
وی اظهار کرد: مالقات فرزندان در چنین 
محیطی باعث شده تا ۱۵ مورد از طالق ها 

منجر به سازش شود.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم رییس کل 
دادگســتری اســتان زنجــان گفــت: در 
راســتای کاهش طالق دوره های آموزشی 
قبل ازدواج توســط بهزیســتی استان و با 

همکاری دادگستری انجام می شود.
فتحی با بیان اینکــه معاونت اجتماعی از 
ســال 9۰ به بدنه دادگســتری راه اندازی 
شده اســت، گفت: این معاونت بر مبنای 
قانون پیشــگیری از وقــوع جرم و اصل 
۱۵۶ قانون اساسی فعالیت می کند و منتظر 
وقوع جرم نبــوده و رویکرد آن مبتنی بر 

برنامه است.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم رییس کل 
کرد:  ابــراز  زنجان  اســتان  دادگســتری 
آموزش هــای قبــل از ازدواج دراســتان 
مغفول مانده و باید تقویت شود چرا که در 

تثبیت زندگی زناشویی بسیار مؤثر است.
فتحی افــزود: در برخی از مناطق اســتان 
ازدواج در سنین بسیار پایین ۱۲ سالگی رخ 
می دهد که این اصاًل خوب نیست و آسیب 

آن بعد از ۱۰ سال خود را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: بررسی آمار بیشتر طالق 
در پنــج ســال اول زندگــی رخ می دهد 
 و در ســال کنونــی هم طالق در اســتان 

کاهش دارد.

 شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
برای شناسایی و معرفی کنندگان مراکز استخراج 
رمز ارز )بیت کوین( در اســتان ۱۰۰ میلیون ریال 

پاداش می دهد.
به گــزارش زنــگان امروز، مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان در گفت و گو 
بــا خبرنگاران افــزود: مراکز اســتخراج رمز ارز 
غیرقانونــی در واحدهــای صنعتی، ســوله های 
صنعتی، منازل، محوطه ها و سوله های کشاورزی، 
دامداری ها که نسبت به استفاده از برق غیرمجاز 
برای استخراج رمز ارز اقدام می کنند،  شناسایی، 

تعطیل و متوقف خواهند شد.
علیرضا علیزاده گفت: به منظور پایش و مدیریت 
مصرف بــرق در فصل چهارم ســال که کمبود 
سوخت گاز در نیروگاه های حرارتی کشور پیش 
آمده اســت، سومین مانور سراسری شرکت های 
توزیع برق کشــور با محوریت جمع آوری رمز 
ارزها، ساماندهی انشــعابات و تعدیل روشنایی 
معابر و با شعار تالش صادقانه، خدمت بی منت، 

در زنجان نیز برگزار شد.
 به گفته وی، در این مانور بیش از ۱۴ هزار دستگاه 

چراغ روشنایی معابر در استان تعدیل شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجان گفت: با توجه به اهمیت مســاله استخراج 
غیرقانونی رمز ارزها در کشــور و استان، با اعزام 
۴۰ اکیپ عملیاتی تعداد زیادی مزرعه اســتخراج 

رمز ارز کشف وجمع آوری شد.
علیزاده ادامــه داد: این مانور کشــوری با هدف 
مدیریت مصــرف و کنترل وضعیــت انرژی در 
مناطق مختلف اســتان اجرا شــد و  چراغ های 
روشــنایی معابر به صورت زیگزاگی تغییر یافت  
و با اعزام ممیزان انرژی به ادارات و سازمان های 
دولتی وغیر دولتی وضعیت مصرف این مشترکان 

ارزیابی شد.
وی، اصالح شبکه های فرسوده توزیع برق، اصالح 
و مدیریت انرژی شــبکه های روشــنایی معابر، 
افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و افزایش 
میزان رضایتمندی مشترکان را از مهمترین اهداف 

صنعت برق برشمرد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
گفت: به حتم با اصالح شــبکه توزیع، اصالح و 
تعدیل روشــنایی معابر و استانداردســازی ولتاژ 

مشترکان منجر به ایجاد ظرفیتی به عنوان نیروگاه 
مجازی برق شــده اســت. علیزاده با قدردانی از 
همکاری دادســتانی اســتان و فرماندهی نیروی 
انتظامی در حوزه جمع آوری مزارع استخراج رمز 
ارزها تاکید کرد: چندین مرکز اســتخراج رمز ارز 
در نقاط مختلف اســتان با هدف کنترل پیک بار 

زمستان کشف و فعالیت آنها متوقف شد.
وی یادآوری کرد: مراکز اســتخراج رمز ارز غیر 
قانونی در سطح استان که نسبت به استفاده از برق 
غیرمجاز برای استخراج رمز ارز اقدام می کنند به 

زودی شناسایی، تعطیل و متوقف خواهند شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجان، از شهروندان استان خواست تا در صورت 
شناســایی فعالیت استخراج کنندگان رمز ارزهای 
غیرمجاز آنها را معرفی و جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی 

از این شرکت دریافت کنند.
علیزاده خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند این 
مراکز را از طریق شــماره ۱۵۲۱ و یا به ســامانه 
پیامکــی ۳۰۰۰99۰۰۰۱9۵ اطــالع داده و ضمن 
محرمانــه ماندن اطالعات از پاداش تعیین شــده 

بهره مند شوند.

شرکت برق زنجان به معرفی کنندگان مراکز استخراج رمز ارز
پاداش می دهد

 عضو کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســالمی گفت: از طرف دولت هیچ اقدامی برای 
کنترل قیمت ها و حل آشفتگی آهن آالت و مصالح 

ساختمانی نمی شود و بازار رها شده است.
البرز حسینی در گفت و گو با خبرنگار  موج رسا، 
اظهار داشت: در زمینه ساختمان و مسکن مجلس 
شورای اسالمی طرحی را آماده و در دستور روز 
دوشنبه این هفته قرار گرفته است که بخشی از آن 
به مصالح ساختمانی و لزوم کنترل آشفتگی بازار 

آهن االت بر می گردد.
وی بــا بیان اینکه امروز بــازار از عدم نظارت و 
کنترل قیمت ها رنج می برد، افزود: از طرف دولت 
هیچ اقدامی برای کنترل قیمت ها به ویژه مصالح 

ساختمانی نمی شود و بازار رها شده است.
این مســوول خاطرنشان کرد: در نشست با وزیر 
صمت که در باره بحث فوالد برگزار شد با وجود 
اینکــه وزیر قول داده بود قیمت را کنترل کند اما 
در نشست کمیســیون صراحتا اعالم کرد که من 

زورم به مافیای فوالد نمی رسد، افزود: این موضوع 
مورد قبول مجلس نبوده و باید دولت فکری برای 

کنترل بازار کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه در دو هفته گذشته در باره ساماندهی 
قیمت فوالد طرح خوبی از سوی مجلس شورای 
اسالمی ارائه شده است، افزود: این طرح مواردی 
داشت که به کمیســیون صنایع برای رفع اشکال 

برگشت داده شد.
حســینی برضرورت کنترل بازار فوالد تاکید کرد 
و گفــت: تنها ۱۵ درصد فــوالد ارز بری دارد و 
عدم کنترل این بازار موجب مشکالت عدیده ای 
در کشور شده است و در حالی که قیمت جهانی 
آهن آالت ۷ تا ۸ هزار تومان اســت هم اکنون در 
ایران این رقم به ۱۷ هزار تومان رســیده است که 

این موضوع مورد قبول نیست.
وی بیان کــرد: شــوربختانه در بخش عرضه و 
تولید فوالد زنجیره فســادی به وجود آمده است 

کــه امیدواریم طرح کمیســیون صنایع موجب 
ســاماندهی این بازار شود چرا که فوالد در دیگر 
بخش های تولید از جمله خودرو و لوازم خانگی 
تاثیرگذار اســت و نیاز است فکر عاجلی در این 

زمینه شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی 
یادآور شد: نگاه کمیســیون عمران حل مشکل 
بخش ساختمان اســت اما پرسش این است که 
چرا قیمت مشتقات این بخش از جمله میلگرد با 
وجود داشتن مازاد در کشور گران است در حالی 
که می توان با قیمت متعارف و مکانیســم منطقی 

مشکالت این بخش را حل کرد.
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه ســیمان نهاده ای است که در بخش 
ساختمان باید وزارت صمت فکر عاجلی برای آن 
کند، ادامه داد: مجلس هم عالوه بر اینکه تصویب 
طرح از نباید نقش نظارتی خود هم در این بخش 

استفاده می کند.

حســینی یادآور شد: در ســاختار دولت اراده ای 
برای تنظیم بازار در این حــوزه وجود ندارد که 
این موضوع مورد قبول مجلس به ویژه کمیسیون 

عمران نیست.

 عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

دولت بازار آهن آالت و مصالح ساختمانی را رها کرده است

 رییس منطقه حفاظت شده سرخ  آباد استان 
زنجان گفت: ۲ گروه ۲ نفره از شکارچیان متخلف 
با شکار سه سر خرگوش به طعمه و زنجیره غذایی 

گرگ ها، دست درازی کردند.
غالمرضا عباسی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: شــوربختانه برخی شکارچیان متخلف به 
رغم هشدارها و سفارش دست به شکار خرگوش 
ها که از طعمه های غذایی گرگ ها محسوب می 
شوند زده و تغذیه این گونه جانوری در طبیعت را 

با خطر و تهدید مواجه می سازند که نزدیگی آنها 
به روســتاها و شهرها از نتایج این اقدام غیرمجاز 

است.   
وی اظهار داشت: ســاعت یک بامداد آدینه روز 
گذشــته ۲ گروه ۲ نفره از شــکارچیان متخلف 
خرگوش از سوی ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست این منطقه به دلیل شکار این گونه جانوری 

در اراضی روستای »کرد کندی«، دستگیر شدند.
عباسی افزود: از این شکارچیان متخلف غیربومی 

در مجموع، الشــه سه ســر خرگوش به همراه ۲ 
دســتگاه خودروی سواری پژو پارس، یک قبضه 
ســالح شکاری ته پر تکلول مجاز و یک قبضه ته 
پر دولول، ۲۴ تیر فشنگ ساچمه و سه قبضه چاقو 
به دست آمد. رییس منطقه حفاظت شده سرخ آباد 
استان زنجان، گفت: این شکارچیان متخلف غیر 
بومی منطقه پس از تشکیل و تکمیل پرونده تخلف 
و پرداخت جریمه بابت ضــرر و زیان به محیط 
زیســت و حیات وحش، به مراجع قضایی استان 

معرفی شدند تا مورد اعمال قانون قرار گیرند.
عباسی افزود: متخلفان دستگیر شده به ازای شکار 
هــر راس خرگوش نر به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان و 
خرگوش مــاده به یک هزار و ۲۵۰ تومان جریمه 
محکوم می شوند که به عنوان ضرر و زیان وارده 
به طبیعت و حیات وحش باید به حساب محیط 
زیست واریز کنند و از جنبه عمومی جرم نیز قاضی 

پرونده رای و نظر می دهد.  
منطقه حفاظت شــده سرخ آباد در شهرستان های 

زنجان و طارم به مساحت ۱۲۲ هزار و ۶۱۸ هکتار 
از سال ۱۳۷۵ تحت حفاظت محیط زیست زنجان 
قرار گرفته است و آهو، پلنگ، پازن، گراز، خرس 
قهوه ای، خرگوش، سمورسنگی، سنجاب زمینی، 
رودک،کبک دری، هوبره، عقاب، شــاهین، دال، 
غاز خاکســتری، خوتکا، لک لک سفید، باکالن، 
افعی البرزی، افعی شــاخدار ایرانی، افعی زنجانی 
و ماهیانی نظیر کپور، ســیم و اسبله، نیز از جمله 

جانوران این منطقه است.  

شکارچیان خرگوش در زنجان به طعمه گرگ ها دست درازی کردند
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 فرنشــین بیمه سالمت استان زنجان هفته 
گذشته با بازدید از دفتر روزنامه زنگان امروز در 
نشستی صمیمانه با مدیریت و کارکنان روزنامه به 

بحث و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش زنگان امروز، یعقوب شــیویاری که 
مدیر روابط عمومــی اداره مطبوع وی را در این 
دیــدار همراهی می کرد با اشــاره به پایین بودن 
ســطح ســواد ســالمت درجامعه ایرانی گفت: 
شــوربختانه در طی آماری که بر پایه پنج استان 
کــه به صــورت پایلوت انتخاب شــده و مورد 
بررسی قرار گرفت به دست آمد هیچ کدام نمره 
قابل قبولی نداشــته و نشان از بسیار پایین بودن 
سطح سواد سالمت در جامعه ایرانی است و این 
موضوع می تواند بــه عنوان یک موضوع تحقیق 
و پژوهش برای عالقمندان و نیز رســانه ها برای 

اطالع رسانی باشد.
وی سطح سواد سالمت جامعه و لزوم باال بردن 
آن را موضوع مهمی دانســت و گفت:  توجه به 
این امر مهم می تواند لزوم توجه به پیشگیری از 
بیماری ها را تقویت کرده و به ســالمت عمومی 
جامعه کمــک کند چرا که پیشــگیری موضوع 
مهمی است که همواره باید در اولویت درمان و 

مقدم بر آن قرار گیرد.
شــیویاری گفت: باال بردن سطح سواد سالمت 
جامعــه باعث کاهــش بیماری ها شــده و این 
موضوع هزینه ها را نیز پایین خواهد آورد  آورد 
که در مورد بیمه شــدگان نیز این موضوع صادق 
بوده  و باعث خواهد شــد تا صندوق های ما پر 
شوند و زمانی که در صندوق پول باشد می توانیم 

موضوعات ضروری را پوشش دهیم .
 وی گفت: هرچند توان مالی ســازمان هنوز هم 
پایین است اما باید گفت این موضوع هم نیاز به 

فرهنگ ســازی و باال بردن سطح سواد سالمت 
افــراد در تک تک جامعه دارد  تا هر شــخصی 
جان خود را نیز همانند اموالش در برابرخطرات 
و بیماری های احتمالی بیمه کند و این امر نیازمند 

اطالع رســانی و آگاه کردن مردم از طریق رسانه 
ها است. فرنشین بیمه ســالمت استان زنجان با 
اشاره به آگاه سازی تک تک افراد جامعه نسبت 
به لزوم سالمت خود و دیگران گفت: افراد به این 

نتیجه برسند که با بیمه سالمت خود و خانواده و 
اطرافیان شان و در نهایت کل جامعه برنامه ریزی 
و حفظ خواهد شــد و این امــر نیازمند  اصالح 

باورهای مردم است.

وی گفت: شوربختانه امروزه سطح سواد سالمت 
آنقدر پایین اســت که حتی افراد تحصیل کرده 
نیــز در این رده قرار می گیرنــد و مثال بارز آن 
توجه نکردن افراد به اطالعاتی اســت که پشت 

دفترچه ها و به طور کامل در شده است هیچ گاه 
حتی از طرف تحصیلکرده مطالعه نمی شود.

شــیویاری در ادامه با اشــاره به قــرار داد بیمه 
سالمت با اکثر بیمارستانها و پزشکان گفت : هر 
چند هنوز انگشــت شمار پزشکانی هستند که با 
مــا قرارداد ندارند اما تالش ما بر آن اســت تا با 
قرارداد ۱۰۰ درصدی با بیمارســتانها و پزشکان 
بتوانیم خدمات خوبی به مردم استان ارائه دهیم. 
وی تصریح کرد: بیش از 9۴ درصد از موسسات 
در استان طرف قرارداد با بیمه سالمت هستند و 
به لحاط انعقاد قرارداد با موسســات و پزشکان 

هیچ محدودیتی نداریم.
فرنشــین بیمه سالمت اســتان زنجان از حذف 
قانون ارزیابی وســع برای افراد بیمه شده ازآبان 
ماه امسال خبر داد و یادآور شد: هم اکنون قانون 
وسع برای تمامی بیمه شدگان حذف شده و بیمه 
ســالمت برای تمامی بیمه شدگان تحت پوشش 

خود خدمات ارائه می کند.
وی در ادامه  با اشــاره به این که شرایط کرونایی 
برنامه ها را با اختالل مواجه کرده اســت گفت: 
چرا که طبق برنامه پنج ســاله ششم کشور قانون 
وســع برای افراد فاقد پوشش بیمه ای و متناسب 
با تمکــن مالی ارزیابی را ملــزم کرد که در این 
راســتا دهک های اول تا سوم به صورت رایگان 
تحت پوشش قرار می گرفتند، بدون این که مبلغی 
را پرداخت کنند، افــزود: در این قانون از دهک 
چهارم به باال و برای پوشــش بیمه ای باید مبلغی 
پرداخت می کردند و در صورت نیاز از خدمات 
مــورد نیاز در بیمارســتان ها و مطب ها و بخش 
خصوصی بهره مند می شدند اما به تناسب شریط 
کرونایی و به دستور ستاد کرونا و ابالغ به سازمان 

بیمه سالمت، این قانون اجرا نمی شود.

فرنشین بیمه سالمت استان زنجان در بازدید از زنگان امروز: 

 سطح سواد سالمت جامعه بسیار پایین است
 تالش برای قرارداد 100 درصدی با بیمارستان ها و پزشکان

 معاون کل وزیر بهداشــت گفت: زمانی 
می توانیــم بگوییم در بیماریابــی کرونا و انجام 
تست های ســریع موفق عمل کرده ایم که تنها ۵ 
درصد تست های انجام شــده مثبت بوده و ۸۵ 

درصد آن منفی باشد.
ایرج حریرچی ظهر روز )۲۷ دی ماه( در نشست 
ســتاد مقابله با کرونای استان زنجان که در محل 
اســتانداری زنجان برگزار شــد، با قدردانی از 
مردم با فرهنگ زنجــان به خاطر رعایت خوب 
پروتکل های بهداشــتی در روزهــای کرونایی، 
اظهار کرد: اقدامات خوبی در راستای پیشگیری 
از شــیوع کرونا در زنجان توســط مسووالن با 
سیاســت و تجربه خوب دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان انجام شــده اســت که این مورد وظیفه 

مسووالن و مردم استان را سنگین تر می کند.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به تجربیات متعدد 
بشــر در باره بیماری های واگیر، بیماری کرونا 
تنها از طریق تزریق واکســن و ایمنی ایجاد شده 
هدف دار که ویروس انتقال پیدا نکند در جامعه 
کنترل می شــود، افزود: بشر در بیماری های آبله 
و برخی از انواع فلج اطفال به مرحله ای رســیده 
کــه عامل بیماری را از بین برده اســت که برای 
رسیدن به این رویکرد، در باره کووید - ۱9 باید 
مرحله اول )تزریق واکسن و ایمنی ایجاد شده( 
را بگذرانیم، مگر اینکه مانند اجداد کرونا جهش 

نزولی کرده و از میان برود.

این مســوول در رابطه بــا دو راه و 
روش موجــود برای پیشــگیری از 
شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره 
انتقــال این بیمــاری، تصریح کرد: 
اکنون ایجاد ایمنی و واکسیناســیون 
و استفاده از کمک ایمنی ایجاد شده 
توســط ابتالهای قبلی، اولین روش 
موجــود بــوده و روش دوم، نحوه 
مقابله با ویروس کرونا در صورت 
ایمنی نداشتن درصد کافی از مردم 
بهداشــتی،  پروتکل های  رعایت  با 
فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، 
ایزوله معکــوس و قرنطینه و غیره 

است.
معــاون کل وزیر بهداشــت با بیان 
اینکــه هم اکنون اســتان زنجان به 
دلیل ابتــالی پاییــن زنجانی ها به 
کرونــا و ایمنی پایین تــا زمانی که 
واکسیناسیون انجام نشده در معرض 

خطر قرار دارد، ادامه داد: امکان شعله ور شدن ابتال 
به بیماری کرونا با توجه به اینکه افراد زیادی مبتال 
نشــدند با رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
وجود دارد؛ بنابراین تا زمان واکسیناســیون باید 
این دستورالعمل ها به صورت جدی رعایت شود.
حریرچی با بیان اینکه تاکنون ثابت نشــده است 
که واکســن کرونایی تزریق شده در کشورهای 

مختلــف می تواند از ابتــال به بیمــاری کرونا 
جلوگیری کند، اظهار کرد: در مرحله سوم تزریق 
واکســن کرونا تنها پیشــگیری از ابتال شدید به 
بیماری کرونا و بســتری و مرگ و میر در گروه 
مورد نسبت به گروه کنترل کاهش می دهد، ثابت 

شده است.
وی با بیــان اینکه تنها با تزریق واکســن کرونا 

می توانیم بگوییم به نوع بیماری شدید کرونا مبتال 
نخواهم شــد، ولی نمی توانیم بگوییم جامعه را 
مبتال نخواهم کرد، افزود: تا اطالع ثانوی رعایت 
دســتورالعمل ها مانند استفاده از ماسک، رعایت 
فاصله اجتماعی و غیره الزامی و تنها راه پیشگیری 

از ابتال به کرونا است.
این مســوول با اشــاره به بازگشــایی تاالرهای 

بازگشایی ها  کرد:  عروسی، تصریح 
به معنای بر عهده گرفتن مسوولیت 
انتقــال بیمــاری کرونــا توســط 
برگزارکننــدگان آیین اســت، زیرا 
همچنان شــرکت در آیین عروسی 
و ترحیم بدترین مــکان انتقال این 
بیماری حتی با تعداد محدود است.

معاون کل وزیر بهداشت با بیان اینکه 
باید به ازای هــر یک بیمار ۱۰ نفر 
اینکه  برای  بیماریابی شوند، گفت: 
انجام تســت های سریع  بدانیم در 
موفــق عمــل کرده ایم یا نــه، باید 
انجام  جواب 9۵ درصد تست های 
شــده منفی بوده و تنهــا ۵ درصد 
آن مثبت باشــد؛ گفتنی است انجام 
تست های سریع هزینه نیست، بلکه 
برای حفظ جــان ایرانیان بوده و از 
هزینه های بستری و غیره جلوگیری 
می کند. حریرچی با بیان اینکه اکنون 
زمان اوج گیری طرح شــهید قاسم سلیمانی فرا 
رسیده است، اظهار کرد: شناســایی افراد بدون 
عالمت و عالمت دار کرونایی، جداسازی کردن 
و قرنطینه کــردن این افراد و شناســایی مناطق 
آلوده و انجام اقدامات پیشــگیرانه در این مناطق 
بســیار حائز اهمیت اســت. وی با بیان اینکه ما 
قرنطینه خانگی را به دلیل مناسب نبودن شرایط 

خانه  ایرانی ها )نداشــتن دو سرویس بهداشتی و 
غیره( قبــول نداریم، افزود: بیمار کرونایی حامل 
ویروس، خود را قرنطینه نمی کند، زیرا بسیاری 
از ایرانی ها روزمزد هســتند، بنابراین اکنون باید 
برخورد قاطعانــه ای در باره قرنطینه کردن انجام 

شود تا زنجیره انتقال این بیماری قطع شود.
این مســوول با اشاره به رشــد اقتصادی کشور 
در ســال های گذشــته، تصریح کرد: رشد منفی 
اقتصادی کشــور باید به صورت علمی سنجیده 
شود، زیرا قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور 
نیز با تحریم های موجود و مشــکالت مدیریتی 
و غیره، شاهد این مشــکالت و رشد اقتصادی 
منفی در جامعه بودیم؛ گفتنی است کرونا بی تاثیر 
نبوده ولی همه مشکالت اقتصادی به دلیل شیوع 

بیماری کرونا نیست.
معاون کل وزیر بهداشــت با تاکید بر لزوم درمان 
دیگر بیماری های موجود اعم از قلبی و عروقی 
در اســتان، ادامه داد: مهم ترین عامل مرگ و میر 
بیماری کرونا به دلیل داشتن بیماری های زمینه ای 
بوده است، بنابراین درمان بیماری های غیرواگیر 

نیز باید اکنون در اولویت قرار گیرد.
حریرچی با تاکیــد بر لزوم قرنطینه معکوس در 
اســتان برای پیشــگیری از ابتالی سالمندان به 
بیماری کرونا، خاطرنشان کرد: استفاده نکردن از 
ماسک با توجه به فوت ناشی از کرونا در کشور، 

امروز غیراخالقی ترین رفتار است.

معاون کل وزیر بهداشت عنوان کرد

امکان شعله ور شدن ابتال به کرونا در کشور

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان:

برگزیدگان مسابقات مجازی در زنجان معرفی شدند
 جلب مشارکت حداکثری مردم و کشف استعدادهای برتر

آیین تجلیل از قهرمانان و مقام آوران نخســتین 
دوره مسابقات مجازی سپک تاکرا و پارکور در 

استان زنجان برگزار شد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، آیین تجلیل از 
قهرمانان و مقام آوران نخســتین دوره مسابقات 
مجازی ســپک تاکرا و پارکور در استان زنجان 

برگزار شد.
در ایــن آیین از ۱۲ نفر منتخــب که از مجموع 
۲۷۳ شــرکت کننده مقام آورده بودند تجلیل به 
عمل آمد و ۶ نفر از بانوان در دو رشــته سپک 
تاکرا و پارکور و ۶ نفر از آقایان در این دو رشته 
همچنین از مســن ترین و کم سن ترین شرکت 

کننده نیز تجلیل شد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری زنجان در این آیین گفت: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و عدم امکان انجام ورزش 

همگانی مســابقات ورزشی مجازی با همکاری 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
زنجان، هیأت انجمن های ورزشــی و اداره کل 

ورزش و جوانان اجرایی شد.
غالمرضا نظری با اشاره به اینکه طرح »مسابقات 
ورزشــی مجازی« در چند مرحله برگزار شــد، 
گفت: در مرحله نخســت این مسابقات در دو 
رشته »ســپک تاکرا« و »پارکور« برگزار می شود 
و بر پایه فیلم های ارســالی شرکت کنندگان در 
اجرای این دو مهارت مورد ارزیابی قرار گرفت.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری زنجان با اشاره به اینکه مسابقات در 
دو بخش بانوان و آقایان و بدون شــرط ســنی 
برگزار شد، اضافه کرد: با توجه به اینکه آخرین 
مهلت ارســال آثار به مســابقات ۲۰ شهریورماه 
بود، طبــق آمار تا ایــن تاریــخ ۲۷۳ کلیپ به 

مسابقات رسید.
نظری با بیان اینکه ایجاد شور و نشاط و تحرک 
در بین شهروندان در شرایط کرونایی از اهداف 
اجرای طرح مســابقات ورزش مجــازی بود، 
گفت: جلب مشارکت حداکثری مردم و کشف 
استعدادهای برتر در رشته های مختلف ورزشی 

نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
جلب مشــارکت حداکثری مردم و کشــف 

استعدادهای برتر
رییس هیأت انجمن های ورزشــی استان زنجان 
در ادامه هدف از برگزاری این مســابقات را در 
ابتدا ایجاد شور و نشــاط و تحرک در مردم به 
ویژه در روزها و شــرایط ســخت کنونی اعالم 
کرد و افزود: عالوه بر این ما برآنیم تا در بســتر 
برگزاری این رقابت ها مردم اســتان شناخت و 
اطالعات بیشتری از رشــته های مختلف هیأت 

انجمن های ورزشی کسب کنند و جذابیت ها و 
تنوع رشته های آن را به مردم معرفی کنیم.

جعفر رمضانی گفت: این مسابقات در دو رشته 
ســپک تاکرا و پارکــور برگزار می شــود و دو 
مهارت روپایی در ســپک تاکرا و طناب زنی و 

عبور از مانع در پارکور برگزار شد.
وی با بیان اینکه جلب مشارکت حداکثری مردم 
و کشف استعدادهای برتر در رشته های مختلف 
ورزشــی نیز از دیگر اهــداف اجرای این طرح 
بود، تصریح کرد: از مجموع شرکت کنندگان ۷9 
نفــر آقا و ۱9۴ نفر خانم بودند و از بین کل آثار 
رسیده ۸۴ اثر در رشته سپک تاکرا و ۱۸9 اثر در 

رشته پارکور ارسال شده بود.
رییس هیأت انجمن های ورزشی استان زنجان با 
بیان اینکه داوری با حضور هشــت نفر از آقایان 
و بانوان متخصص این دو رشــته انجام شــد، 

گفت: تیم داوری آقایان شــامل جعفر رمضانی، 
مرتضی مقدم، مهدی صحبتی و خانم ها شــامل 

زینب بیات، خدیجه حسنی، فاطمه ایمانی، مهناز 
محمدی و فاطمه رستمی بود.
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

وضعیت دسترسی به واکسن کرونا
 خرید 2/6 میلیون دوز واکسن چینی و روسی

 سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، در 
ارتباط با تازه ترین تصمیمات برای دسترسی به 

واکسن کرونا در کشور، توضیحاتی ارائه داد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، علیرضا رییســی 
در ارتبــاط زنده با برنامــه گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دوم سیما در ارتباط با بازگشایی ها، گفت: 
ویروس کرونا هنوز وجود دارد و در حال جهش 
و قوی تر شدن است و نمونه هایی از این جهش را 
می توان در انگلیس، برزیل و آفریقا مشاهده کرد.

وی افــزود: موج های بیماری کرونا که تا به حال 
در کشور ما مشاهده شده حاصل جهش ویروس 
نبوده بلکــه متأثر از رفتارهای اشــتباه خودمان 
است. رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی سبب 
از دســت دادن هموطنانمان بود، هر زمان میزان 
رعایت پروتکل هــا کاهش می یابد بیماری کرونا 

اوج می گیرد.
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: در 
شــرایطی که آمریکا، آلمان و انگلیس در تعداد 
مبتالیان کرونایی، رکورد شکنی می کنند با همدلی 
مسوولین و همکاری مردم ما توانستیم با اجرای 
طرح شهید ســلیمانی پروتکل های بهداشتی به 
خوبی رعایت شــود و به آرامش نســبی برسیم. 
وضعیت اســتان تهران و البرز به گونه ای بود که 
باید زرد اعالم می شــد ولی این اعالم به معنای 
آن نیست که ویروس از بین رفته باش، وضعیت 
زرد تهران و البرز بدان معنا اســت که مشــاغلی 
که ۱۱ ماه تعطیل بودند می توانند به فعالیت خود 

بازگردند.
وی تصریح کرد: مردم باید با تغییر سبک زندگی 
بپذیرند که حتماً نباید با اعمال جریمه از ســفر 
و آمد و شدشــان جلوگیری شود. حضور دانش 
آموزان در مدارس به هیچ وجه اجباری نیســت. 
پایه هــای اول و دوم در مناطــق زرد و آبــی در 
صورت تمایل خانواده ها، دانش آموزان می توانند 
دو روز در هفتــه آن هم دو ســاعت در روز به 

مدرسه بروند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در باره حضور 
کادر و مدیران مــدارس در مدارس گفت: وزیر 

آموزش و پرورش درباره حضور کادر آموزشــی 
در مدارس تصمیــم گیری خواهد کرد اما تا این 
لحظه به منظــور مدیریت مدرســه و ارتباط با 
والدین دانش آموزان تصمیم بر حضور داشــتن 

کارکنان و کادر آموزش است.
رییســی با اشــاره به نگاه علمی و درست وزیر 
آموزش و پرورش در باره بازگشایی مدارس پایه 
اول و دوم تصریح کرد: گرچه نگاه وزیر آموزش 
و پرورش در مورد بازگشایی ها درست است اما 
در شــرایط کرونایی فعلی، حضور در مدارس به 

هیچ وجه اجباری نیست.
وی در بــاره اعمال نکردن ممنوعیت ســفر به 
استان های جنوبی و شــمالی کشور عنوان کرد: 

درســت اســت که برای وضعیت زرد در کشور 
اعمال محدودیت تعریف نکــرده ایم اما همین 
۴۰ هزار نفری که امروز وارد قشــم شــده اند از 
آن دسته افرادی هســتند که به هر بهانه اقدام به 
هنجارشــکنی کرده و مهمانــی و دورهمی راه 
می اندازند اینجاســت که باید طبق تجربه باید از 
زور و فشــار برای اعمال محدودیت ها استفاده 

کنیم.
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
ایجــاد هر موج بیماری مســاوی با ۱۰ هزار نفر 
مرگ بیشتر است، افزود: به این منظور از وزارت 
کشور خواسته ایم تا دوباره اعمال محدودیت های 
شــدیدتر برقرار گردد. هم اکنون وضعیت ۲۵۳ 

شــهر در کشور متعادل شــده اما اگر پروتکل ها 
رعایت نشود احتمال شروع موج چهارم بیماری 
وجود خواهد داشت از سویی با خستگی فراوان 
کادر درمان، موج چهارم بیماری خبر بسیار بدی 

برای ما محسوب می شود.
رییســی در باره برخورد با ناقضان پروتکل های 
بهداشتی گفت: با اینکه میزان رعایت پروتکل ها 
در کشور به ۸۳ درصد رسیده اما در برخی اماکن 
و شهرها عده ای پروتکل ها را زیر سوال می برند 
از این رو وقتی حدود ۱۰ شهر استان مازندران در 
وضعیت قرمز هستند باز هم شاهد صف کشیدن 
مردم برای ورود به این استان هستیم. با رصد به 
موقع و بی وقفه تعداد پلمب ها و ثبت تخلفات، 

با ناقضان پروتکل ها برخورد خواهد شد.
وی از در دســترس قرار گرفتن ۴ واکسن جدید 
تولید ایرانی تا تابستان سال آینده خبر داد و افزود: 
هدف اصلی ما این اســت که اول برای گروه پر 
خطر )کادر درمان، سالمندان پر خطر و جانبازان 
شیمیایی( بتوانیم قبل از سال جدید تهیه واکسن 

را انجام دهیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از همکاری و 
ایجاد مسیر جدید تهیه و تولید واکسن میان ایران 
و کوبا خبر داد و افزود: واکســنی که تهیه آن با 
انعقاد قراردادی میان ایران و کوبا به تولید رسیده، 
فاز اول انسانی خود را در کوبا طی نموده بنابراین 
و طبق قرارداد فی مابین، تکنولوژی این واکسن از 
کوبایی ها است ولی این واکسن ایرانی محسوب 
می شــود از این رو می توانیم فاز ۳ این واکسن را 
تا پایان سال کنونی در کشور خودمان شروع کنیم.
رییسی در باره تزریق های صورت گرفته واکسن 
کرونا بر روی مســوولین کشــورهای همسایه 
یادآور شد: بســیاری از این واکسن ها در مرحله 
۲ و ۳ قرار دارند این در حالی است که اصرار ما 
بر این است که واکسن ایرانی و تولید داخلی به 

مردم کشورمان تزریق شود.
وی با اشــاره به پرداخت ۵۲ میلیون دالر برای 
خرید واکســن کواکس، افزود: با پرداخت این 
مبلغ حدوداً ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز برای ۸ 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر واکســن خریداری شده 
که البته به رغم کارشــکنی های بســیار از سوی 
آمریکا این مبلغ انتقال و در حســاب نشست و 
هم اکنــون در انتظار دریافت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ 
هزار دوز واکســن تا ۲ ماه آینده هســتیم. این 
میــزان دوز به ما کمک می کنــد تا قبل از تولید 
میزان مورد نیاز واکســن داخلی، پاســخگوی 

شبکه درمان کشورمان باشیم.
رییسی همچنین از احتمال ورود ۲ میلیون و ۶۰۰ 
هزار دوز واکســن از روســیه و چین خبر داد و 
ابراز داشــت: تهیه و دریافت این میزان دوز این 
امکان را فراهم می کند تا قبل از پایان سال کنونی، 

واکسیناسیون را در کشورمان آغاز کنیم.

مقامات چین اعالم کردند
نتیجه آزمایش ویروس کرونا 

در بستنی مثبت شد
 در پی شناســایی ویــروس کرونا در 
شماری از بســتنی های تولیدی شمال چین، 
مقامات رسمی هزاران کارتن بستنی را که احتمال 

آلودگی آن ها وجود داشت، توقیف کردند.
به گزارش ایســنا، این بستنی ها تولید شرکت 
موادغذایی »داکیائودائو« تیان جین هســتند و 
مقامات شهر شمالی تیان جین اکنون در حال 
ردگیری افرادی هستند که گمان می رود با این 

فراورده ها سروکار داشته اند.
پس از آن که همین هفته شــرکت داکیائودائو 
تیان جین سه نمونه از بستنی های خود را برای 
مرکزی در شــهرداری ارســال کرد و جواب 
آزمایش کرونای همگی آن ها مثبت شد، تمامی 
محصوالت این شرکت مهروموم و جداسازی 
شدند. طبق تحقیقات همه گیری شناسی، این 
شرکت با اســتفاده از موادخام از جمله شیر 
خشــک وارداتی از نیوزلنــد و گرد آب پنیر 
وارداتی از اوکراین، این بستنی ها را تولید کرده 
بود. شرکت داکیائودائو تیان جین همچنین اعالم 
کرده است که یک هزار و ۶۶۲ کارمند خود را 
در وضعیت قرنطینه و آزمایش اسید نوکلیک 
قرار داده است. تاکنون جواب آزمایش کرونای 
۷۰۰ نفر از این افراد منفی بوده و نتیجه آزمایش 

9۶۲ نفر بقیه هنوز مشخص نشده است.
دکتر استفن گریفین، ویروس شناس دانشگاه 
لیدز، می گوید که این ماجرا نباید باعث »هراس 
عمومی« شود و احتماال موردی استثنائی است 

که شاید از یک فرد انتقال یافته باشد.
او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز 
گفت: احتماال نباید از این بابت هراسان شویم 
که مبادا هر ذره بســتنی  موجود، به ویروس 

کرونا آلوده شده باشد. 
به گزارش ایندیپندنت، دکتر گریفین افزود که 
بستنی را در دمای پایین نگه داری می کنند و با 
توجه به آن که حاوی چربی اســت، ویروس 

می تواند در آن زنده بماند.

ارتباط پیاده روی با کاهش 
استرس ناشی از کار

 محققان ژاپنی رابطه احساس انسجام 
)نشــانگر توانایی مقابله با استرس( و دفعات 
راه رفتن در طبیعت یا فضای سبز را به منظور 
یافتن روشی آسان برای مهار استرس در محیط 

کار بررسی کردند.
به گزارش ایســنا، استرس ناشی از کار کردن 
به موضوع جهانی در حوزه سالمت عمومی 
تبدیل شده است. استرس بر سالمت روحی 
و جسمی تاثیر گذاشته و همچنین می تواند 
به بهره وری آســیب رسانده و منجر به ضرر 

اقتصادی شود.
نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد افراد 
شاغل که به طور منظم در طبیعت یا فضای سبز 
قدم می زنند ممکن است از توانایی بیشتری 

برای مقابله با استرس برخوردار باشند.
یافته های محققان ژاپنی حاکی از فوائد پیاده 
روی در فضای سبز شهری یا جنگل ها برای 
کمک به مدیریت استرس است. پیاده روی در 
جنگل/ فضای سبز حداقل یک بار در هفته با 

تقویت احساس انسجام ارتباط دارد.
در این بررسی محققان به ارزیابی میزان احساس 
انسجام، ویژگی های جمعیتی و عادت به پیاده 
روی در فضای سبز پرداختند. در این مطالعه 
اطالعات مربوط به بیش از ۶۰۰۰ کارگر ژاپنی 
۲۰ تا ۶۰ ساله مورد استفاده قرار گرفته است. 
محققان مشــاهده کردند: افرادی که به طور 
مرتب در طبیعت یا فضاهای سبز پیاده روی 
می کنند در بررسی شاخص احساس انسجام 
عملکرد بهتری دارند. احساس انسجام نشانه 
توانایی ذهنی در درک و مواجهه با اســترس 

است.

رییس کل سازمان نظام پزشکی:
تاخیر در تهیه واکسن کرونا 

موجب اوج گیری دوباره 
بیماری است

 رییس کل ســازمان نظام پزشکی در 
توییتی نوشت: هرگونه  تاخیر در تهیه واکسن 
کرونــا موجب ابتال و مرگ و میر بیشــتر و 
اوج گیری دوباره بیماری  و مستلزم پاسخگویی 

است.
به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، محمد رضا 
ظفرقندی در صفحه شخصی خود در توییتر 
نوشــت:  تهیه فوری  واکسن مناسب و علمی 
برای مردم و به ویژه گروه های آســیب پذیر 

انتظاری به حق و بدیهی است.
وی ادامــه داد: هرگونه  تاخیر در تهیه موجب 
ابتال و مرگ و میر بیشــتر و اوج گیری دوباره 

بیماری  و مستلزم پاسخگویی است.
ظفرقندی نوشت: تحریف، جنجال و هیاهوی 
یک سویه، مردم و جامعه شریف پزشکی ایران 

را از  مطالبه این حق منصرف نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، سعید نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در همین رابطه روز 
چهارشنبه گفت: واکسن کرونا بر پایه نگاه و 
اصول کارشناسی به زودی تامین می شود و ارز 

الزم برای خرید واکسن نیز تامین شده است.

خبــر

مشــاور رییس انجمن تغذیه ایران یکی از مهم 
ترین تغییرات ناشی از قرنطینه خانگی در دوران 
کرونا را بروز چاقی و کمبود تحرک دانســت و 
گفــت: با برنامه ریزی صحیح و پیروی از الگوی 
تغذیه ای ســالم می توان از فرصت قرنطینه و در 
خانه ماندن های ناشــی از کرونا جهت کمک به 
ارتقای توان و سالمت جسم و روح استفاده کرد.
برلیانت بزرگمهر - مشاور تغذیه و رژیم درمانی 
در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه به دنبال شیوع 
کرونا شــیوه زندگی در سراسر جهان دستخوش 
تغییرات گسترده ای شــده است، گفت: یکی از 
مهم ترین تغییرات حاصل از قرنطینه های خانگی 
و به دنبال آن کمبود تحرک است، به گونه ای که 
در بیشــتر خانواده ها ورزش، پیاده روی و دیگر 
تحرکات جسمی به کلی محدود و زندگی ساکن 

و بدون تحرک جانشین آن شده است.
وی قرنطینــه خانگی به علــت کرونا را یکی از 
مشــکالت مبتال به جامعه در این روزها دانست 
و ادامه داد: این مسئله با وجود ضرورت فراوان، 
شوربختانه اختالالتی همچون اضافه وزن، افزایش 
چربی های نامطلوب خون، فشارخون و همچنین 
بروز عوارض عصبی از قبیل بی حوصلگی، بی 
رغبتی و بی میلی به کار و تحصیل و افسردگی به 

خصوص برای کودکان را در بردارد.
این مشــاور تغذیــه و رژیم درمانــی همه این 
اختالالت را آســیب رسان و زیان آور دانست و 
بیان کرد: مهــم ترین عارضه ای که بعلت کمبود 
تحــرک و ورزش ناشــی از قرنطینــه خانگی 
گریبانگیر شــخصی می شــود، چاقی و تبعات 
نامطلوب ناشی از آن است؛ عارضه چاقی یکی از 
اختالالت شایع در کشور بوده که امروزه حتی در 

بین کودکان نیز رو به افزایش است.
مهم ترین علت چاقی تغذیه غلط و عادات و 

رفتارهای تغذیه ای نادرست است

بزرگمهر در ادامه مهم ترین علت چاقی را تغذیه 
غلط و عادات و رفتارهای تغذیه ای نادرســت 
دانست و اظهار داشت: اگر برنامه غذایی شخص 
متعــادل، متنوع و طبــق روال صحیح تغذیه ای 
نباشــد، نه تنها در حفظ سالمت و پیشگیری از 
بیماری ها مفید نخواهد بود بلکه می تواند موجب 
بروز اختــالالت و عوارض مختلف و حتی گاه 

غیر قابل عالج شود.
وی افــزود: به طورکلی پرخــوری و دریافت 

مواد غذایــی بیش از نیاز بــدن یکی از 
مهم ترین عوامل بروز چاقی اســت، 

البته ریزه خواری نیز شــامل این 
حالت می شود. کودکان در دوران 
قرنطینه خانگی چون تمام وقت 
خــود را در خانه می گذرانند 
و تفریح و ســرگرمی خاصی 
برای سرگرم  بنابراین  ندارند، 
کردن خود به پرخوری و ریزه 
خواری پناه می برند و در واقع 

پرخــوری و ریزه خواری را به 
عنوان یک راهکار جهت مقابله 

استفاده  بیکاری و بی حوصلگی  با 
می کنند.

عامل  ریــزه خــواری  و  پرخــوری 
تهدیدکننده سالمت کودکان در دوران کرونا

مشاور رییس انجمن تغذیه ایران افزود: این ریزه 
خواری ها شامل تنقالت چرب و شیرین یا شور 
مثل انواع شیرینی، کیک، گز، سوهان ، شکالت ، 
بستنی و... همچنین تنقالتی از قبیل چیپس، پفک، 
چوب شور، آجیل شور، از تنقالت مورد عالقه 
کودکان است که بیشتر این مواد  پرکالری، چاق 
کننده و فاقد ارزش تغذیه ای کافی هستند و فقط 
موجب چاقی و افزایــش چربی های نامطلوب 

خون می شوند.

کمبود تحرک و زندگی ساکن و نشسته، عامل 
دیگر بروز چاقی

بزرگمهــر  کمبــود تحرک و زندگی ســاکن و 
نشســته را عامل دیگر در بروز چاقی دانســت 
و بیان داشــت: ورزش، پیــاده روی و هر نوع 
تحرک جسمی دیگر که موجب افزایش سوخت 

شده، چربی های  بدن  ذخیره 

می تواند 
چاقی به کاهش وزن  از  پیشگیری  و 

کمک کنند. قرنطینه خانگی به علت محدود کردن 
ورزش و تحرک جسمی می تواند یکی از عوامل 
بروز چاقی باشــد. به طور کلی کمبود سرگرمی 
و تنوع و مشــغله مفیــد در زندگی، موجب بی 
حوصلگی، خستگی روحی ، افتادگی و پناه بردن 
به تنبلی و کم تحرکی و یا داشتن سرگرمی های 

نامطلوب و زیان آور می شود.

بی حوصلگی، بی رغبتی،  افسردگی و دیگر 
اختالت روحی در دوران قرنطینه خانگی

وی در ادامه با اشاره به اینکه عوارض روحی از 
اختالالت بارز و غیر قابل اجتناب قرنطینه خانگی 
است، اظهار داشت: زندگی بدون تنوع ساکن و 
فاقد تفریح و ســرگرمی پیامدی جز اختالالت 
روحی نامطلوب و کســالت بــار در برندارد که 
خود می تواند عارضه چاقی و افزایش چربی های 
نامطلوب خون و اختالالت قلبی- عروقی را در 

پی داشته باشد.
این مشاور تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه 
در شــرایط خاص، قرنطینه خانگی امری 
ضروری بوده و از ســوی دیگر قرنطینه 
خانگی یکسری عوارض و اختالالت 
زیان بــار به همراه دارد، در باره چاره 
کار درا ین شرایط، عنوان کرد: می توان 
با ترفندهایی کارساز در عین استفاده 
از قرنطینه خانگی از پیامدهای ناگوار 
آن پیشــگیری کــرد و از اختالالت 

نامطلوب آن در امان بود.
ترفندهای ساده برای کمک به ارتقای 
توان و ســالمت جسم و روح در دوران 

قرنطینه 
بزرگمهــر  با بیــان اینکه قرنطینــه خانگی در 
واقع فرصت هایی طالیی جهت اســتفاده مفید 
از اوقــات و کمک به ارتقای توان جســمی و 
روحی افراد ایجــاد می کند، گفت: یکی از مهم 
ترین و اساســی ترین اقدامات جهت دستیابی 
به این ترفندها، تنظیم برنامه دقیق و منظم دراز 
مدت، میان مدت و کوتاه مدت است. برای این 
کار الزم اســت ابتدا اولویت های زندگی خود 
را مشــخص و منطبق بــا آن، برنامه ریزی کرد. 
تنظیم برنامه ســاعتی روزانه بــه ایجاد نظم در 
برنامه ریزی کمک زیــادی خواهد کرد، به این 

ترتیب می توان به تمــام برنامه های عقب افتاده 
خود جامه عمل پوشاند.

مشاور رییس انجمن تغذیه ایران گفت: یکی از 
اقدامات مفیدی که در ایجاد سرگرمی و کمک 
به حفظ ســالمت انسان موثر است و باید حتما 
مورد توجه قــرار گیــرد، برنامه ریزی صحیح 
تغذیه ای اســت. چرا که تغذیه صحیح، کافی، 
متنوع و استفاده از ۵ گروه اصلی غذایی به میزان 
کافی و متعادل در برنامه غذایی روزانه می تواند 
در افزایــش قدرت ایمنی بدن و پیشــگیری از 

انواع بیماری ها بسیار موثر باشد.
بزرگمهر گروهای اصلی غذایی را شامل گروه 
نان و غالت، گروه شیر و لبنیات، گروه گوشت، 
تخم مرغ، حبوبات، مغز دانه ها، گروه سبزیجات 

و گروه میوه ها دانست.
وی بیان داشــت: همچنین انــواع ورزش های 
خانگــی از قبیل نرمش، پیــاده روی در خانه، 
نرمش های ایروبیک می توانند به پیشــگیری از 
چاقی و برخورداری از اندامی زیبا و متناســب 
کمک کنند. انواع برنامه های ورزشی به کاهش 
چربی های نامطلوب خون، تنظیم فشــارخون و 
تقویت سیستم ایمنی بدن کمک زیادی خواهد 

کرد.
این مشاور تغذیه و رژیم درمانی در پایان عنوان 
کرد: مطالعــه کتب و جــزوات علمی مفید و 
همچنین دیدن فیلمهای هنری مفرح و سرگرم 
کننده ویدیویی عالوه بر آنکه به افزایش دانش 
انســان در زمینه های مختلــف کمک می کند، 
می تواند اوقات ســرگرم کننده و فرح انگیز در 
قرنطینه خانگی ایجاد کند. به این ترتیب قرنطینه 
خانگی نه تنها خسته کننده و آزار دهنده نیست 
بلکه کمک بزرگی اســت به حفظ ســالمت، 
ذخیره اوقات زندگی و ایجاد لحظات مفید، شاد 

و سرگرم کننده برای افراد.

چند ترفند ساده برای پیشگیری از چاقی و کم تحرکی در دوران کرونا

محققان بر پایه نتایج یک مطالعه جدید متوجه شدند 
که مصرف سه قرص آســپرین در هفته می تواند 
خطر مرگ و میر ناشی از سرطان های سینه و مثانه 

را تا یک سوم کاهش دهد.
به گزارش روزنامه دیلی میــل، میلیون ها نفر در 
سراسر جهان برای پیشــگیری از ابتال به بیماری 
های قلبی آسپرین مصرف می کنند. آسپرین خون 
را رقیــق می کند و خطر بروز لخته های خونی را 
کاهش می دهد. از ســوی دیگر گمان می رود که 
خصیصه های ضد التهابی آســپرین خطر ابتال به 
سرطان روده و دیگر اشکال این بیماری را کاهش 

دهد.
اکنون محققان »موسسه ملی سرطان« در آمریکا در 
نتیجه یک مطالعه جدید که روی ۱۴۰ هزار مرد و 
زن مبتال به سرطان سینه و مثانه انجام شد، متوجه 
شدند که مصرف یک روز در میان آسپرین می تواند 
میزان بهبودیافتگان از سرطان های مثانه و سینه را 

افزایش دهد. 
محققان در این مطالعه میزان مصرف آسپرین افراد 
مورد مطالعه را بررســی کردند؛ اندازه دوز قرص 
آســپرین در انگلیس معموال ۷۵ میلی گرم است. 
نتیجه این مطالعه نشــان داد، افراد مبتال به سرطان 

سینه یا مثانه که دســتکم سه بار در هفته آسپرین 
مصرف می کردند به ترتیب یک چهارم و یک سوم 
کمتر احتمال داشت که بر اثر این بیماری ها جان 
خود را از دست دهند. عالوه بر این، هر نوع مصرف 
آسپرین خطر مرگ و میر ناشی از این بیماری ها را 
در مقایسه با افرادی که هرگز آسپرین مصرف نکرده 

بودند به ترتیب ۲۱ و ۲۵ درصد کاهش داد.
دکتر »لومنس-کروپ« از موسســه ملی ســرطان 
آمریکا گفــت: اگرچه این مطالعه نشــان داد که 
مصرف دست کم سه بار در هفته آسپرین با کاهش 
شدید خطر مرگ و میر ناشی از سرطان های مثانه 

و سینه همراه بود اما هرگونه مصرف این قرص نیز 
باعث افزایش میزان زنده ماندن بیماران مبتال به این 

بیماری ها می شود.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف آسپرین 
برای برخی از انواع ســرطان ها مفید اســت اما با 
افزایش دفعات اســتفاده از این قــرص می توان 
منفعت بیشتری مشاهده کرد. آزمایشات نشان داده 
اند که این دارو با فرآیندهای التهابی در سرطان های 
ســینه و مثانه مقابله می کند اما خطر ابتال به این 

سرطان ها را کاهش نمی دهد.
مصرف طوالنی مدت آسپرین با کاهش خطر ابتال 

به بیماری های قلبی، ســکته مغزی، سرطان های 
دستگاه گوارش و مرگ و میر ناشی از هر بیماری 

ارتباط دارد.
سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در میان زنان 
اســت و هنگامی بروز می کند که رشد سلول ها 
در ســینه از کنترل خارج می شود اما سرطان مثانه 
در مردان رایج تر است به طوری که مردان ۴ برابر 
بیشتر از زنان به این بیماری مبتال می شوند. هر چه 
سن افراد باالتر رود، احتمال ابتالی آنها به سرطان 
مثانه بیشتر خواهد شد و این بیماری در میان گروه 

سنی ۷۵ تا ۸۴ سال بیشتر دیده می  شود.

کاهش تلفات ناشی از سرطان های سینه و مثانه با مصرف هفته ای سه آسپرین
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اثر بازگشت 
قیمت  خودروها به سایت ها

 چند روزی اســت کــه دوباره قیمت 
خودرو به سایت های خرید و فروش بازگشته 
در همین رابطه یک کارشناس صنعت خودرو 
در مورد تاثیرات درج این قیمت ها در سایت ها 

و اثرات آن بر بازار به تشریح نکاتی پرداخت.
به گزارش ایســنا، اردیبهشت ماه سال کنونی 
بــود که درج قیمــت خودرو و مســکن در 
سایت ها ممنوع اعالم شد. روند افسارگسیخته 
قیمت های پیشــنهادی در بازارهای خودرو و 
مسکن، مســووالن قضایی کشور را وادار کرد 
تا تصمیم بگیرند بار دیگر )در سال ۱۳9۸ نیز 
قیمت ها از سایت های خرید و فروش حذف 
شــده بود( قیمت های پیشنهادی برای فروش 
خودرو و مسکن را با هدف  کنترل قیمت ها و 
مدیریت بازار، از سایت ها حذف و درج قیمت 

در آگهی ها ممنوع اعالم شود. 
اواسط دی ماه سال کنونی )۱۸ دی ماه( پس از 
هشت ماه ممنوعیت، دوباره قیمت خودرو به 
سایت های خرید و فروش اینترنتی این حوزه 
بازگشت. ممنوعیت درج قیمت ها در سایت ها 
در حالی صورت گرفت که از اردیبهشــت تا 
نیمه دی ماه امســال، قیمت خودرو نزدیک به 

۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.
در رابطــه با این موضوع و تاثیــر آن بر بازار، 
کریمی سنجری-کارشناس صنعت  حســن 
خــودرو- در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
بحث بازگشت قیمت  به سایت های خودرویی، 
معموال در شرایطی انجام می شود که قیمت ها 
رو به کاهش باشــد. در واقع زمانی که رقابت 
برای کاهش قیمت ایجاد شود، اصوال موضوع 
شفاف سازی بیشتر مطرح خواهد شد و درج 

قیمت ها به منظور شفافیت انجام می شود.
وی افزود: زمانیکه رقابت برای افزایش قیمت ها 
وجــود دارد و به عبارتی تــورم آتی بدبینانه 
و رو به باال اســت، سیاســت گذار خودرویی 
مانع شفاف ســازی خواهد شد؛ چراکه با درج 
قیمت هــا نوعی رقابت بــرای افزایش ایجاد 
می شود. اما بالعکس تورم آتی خوشبینانه است 
و پیش بینی می شود که شرایط به نحوی شود 
که فروشــنده بیشــتر از خریدار وجود داشته 
باشد، سیاست گذار خودوریی اینگونه برداشت 
می کند که با شفاف سازی قیمت ها، ممکن است 
رقابت برای کاهش قیمت در ســایت ها انجام 

گیرد، فبنابراین اجازه به درج قیت ها می دهد.
این کارشــناس صنعت خودرو تاکید کرد: به 
صورت کلی شفاف ســازی و درج قیمت ها 
بهتر از نبود آن است . اینکه روند تولید و روند 
قیمت ها مشخص باشد، بهتر است تا مخفی 
باشــد. اما در بعضی از مواقع که نقش دالالن 
پررنگ می شود و دالالن می توانند با موضوع 
قیمت هــا و بازی کردن بــا آن، بازار را تحت 
کنترل خود گیرند، در این شرایط سیاست گذار 

نیز بایستی نقش خود را بدین شکل ایفا کند.
وی در پایان اظهار کرد: هم اکنون بازگشــت 
دوباره قیمت ها می تواند بیانگر این باشــد که 
باتوجه به روند به نســبت آرام بــازار در این 
روزهــا، پیش بینی سیاســت گذار خودرویی، 

کاهش قیمت ها در ماه های پیش رو است.

»پاالیشی یکم« 
ثروت توزیع می کند؟!

 ریزش ارزش »پاالیشی یکم« همچنان 
ادامه دارد؛ همان صندوقی که به گفته مسووالن 
قرار بود فرصتی برای توزیع ثروت بین آحاد 

ایرانی باشد.
به گزارش ایسنا، بازار سرمایه روزهای چراغ 
قرمزی را تجربه کرد و شاخص کل فقط برای 
یک روز صعودی بود. به طوریکه این شاخص 
دوباره و برای دومین مرتبه در چند روز به کانال 
یک میلیون و ۲۰۰ هــزار واحد، یعنی همان 
جایی که بعد از ریزشــی که از امردادماه آغاز 

شده به آن رسیده بود، عقب گرد کرد.
در این میان پاالیشی ها سهم عمده ای در ریزش 
بورس داشتند. سهم هایی که صندوق پاالیشی 
یکم را تشکیل داده اند )باقی مانده سهام دولت 
در پاالیشگاه های تبریز، بندرعباس، تهران و 
اصفهان( و روند کاهشی این سهم ها باعث شد 
ارزش واحدهای این صندوق از ۱۰ هزار تومان 

به ۶۰۰۰ تومان کاهش پیدا کند.
هرچند نوســان در ذات بازار ســرمایه است 
و نمی توان همــواره از این بازار توقع روندی 
صعودی داشت اما وعده های داده شده پیش 
از آغاز پذیره نویسی این صندوق تاثیر زیادی 
به ترغیب افراد برای سرمایه گذاری روی این 
صندوق گذاشت. وزیر اقتصاد بارها تاکید کرد 
که این صندوق فرصــت خوبی برای توزیع 
ثروت بین آحاد ایرانی است. همچنین تخفیف 
۲۰ درصدی که این صندوق دارد که اگر فردی 
پنج میلیون تومان پاالیشــی یکم بخرد، یک 
میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در واقع 
به میزان یک میلیون تومان از ثروت بهره مند 
خواهد شد. بر این پایه اعتماد مردم برای خرید 
این سهام جلب شد و حدود چهار میلیون نفر 
در پذیره نویسی این صندوق مشارکت کردند 
اما اکنون سرمایه هایشان ریزشی شده است. در 
این میان پرســش مطرح می شود که آیا دولت 
سهام خود در شرکت های پاالیشگاهی را که 
قرار بود توزیع بهینه ثروت بین آحاد مردم باشد 

با قیمت باال به مردم فروخته است؟

خبر

 چند روزی است که نرخ دالر در 
سراشــیبی نزول قرار گرفته، به طوریکه 
حــاال این ارز در مــرز روانی کانال ۲۲ 
هزار تومانی قرار گرفته، این در حالیست 
که بیشــتر نشانه ها حکایت از ادامه افت 
دالر می کنند؛ قیمت این ارز در معامالت 
پشــت خطی تهران و هرات، حتی پس 
از اینکه اعالم شــد، آمریکا تحریم های 
جدیدی را بــر روی برخــی نهاد ها و 
اشــخاص های ایرانی اعمال کرده است، 
دچار افت بیشــتری شــد. مسئله ای که 
نشــان می دهد بازار تا حدی حساسیت 
خــود به اخبار تحریمــی دوران ترامپ 
را از دســت داده است و بیشتر بر مبنای 
امید های آینده نســبت به تغییر شرایط 
تحریمی، موقعیت فروش را برای خود 

تعیین کرده است.
به گــزارش فرارو، چنین شــرایطی نیز 
قیمت ســکه و طال را نیــز نزولی کرد، 
به طوریکه پیش بینی می شــود، از روز 
دوشــنبه سکه نیز کانال عوض کند و به 
کانال 9 میلیون تومانی سقوط کند و هر 
گرم طالی ۱۸ عیــار نیز باالخره به زیر 
یک میلیون تومــان بیاید، حال باید دید 
که در هفته پیش روی بازار ارز، ســکه 
و طال آیــا گارد نزولی خود را همچنان 

حفظ خواهند کرد.
آخرین وضعیت بازار سکه و طال

محمد کشتی آرای نائب رییس اتحادیه 
طال و جواهــر تهران در گفتگو با فرارو 
با اشــاره به اینکه قیمت هر گرم طالی 
۱۸ عیــار در مرز یک میلیون تومان قرار 
گرفته است، اظهار داشت: در معامالت 
روز شــنبه برای ساعاتی طال ۱۸ عیار به 
زیر یک میلیون تومان کاهش یافت، این 
در حالیســت که سکه تمام طرح جدید 
نیز این کاهش قیمت را تجربه کرد و به 
محدوده ۱۰ میلیــون و صد هزار تومان 
نیز رســید، اما بعــد از آن به دلیل اینکه 
قیمت ها جذاب به نظر می رسید، تقاضا 
برای خرید ســکه تمام بیشتر شد و این 

مسئله باعث آن شد که سکه تمام طرح 
جدید با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی روبرو 

شود.
وی افزود: این در حالیســت که کاهش 
قیمت ربع ســکه، نیم سکه و سکه های 
گرمی خیلی بیشتر از سکه تمام است، به 
طوریکه قیمت این سکه ها به ترتیب روز 
شنبه به سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ۵ 
میلیــون و ۵۵۰ هزار تومان و دو میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان رسید، ازسویی برای 
قطعات دیگر ســکه به مانند سکه تمام 
تقاضا وجود نــدارد و تنها طرح جدید 
است که به دلیل جذاب شدن قیمت به 
رغم برخی از افراد، با توجه به تقاضایی 
که شــکل گرفت، دوباره در عصر روز 
شــنبه یک افزایش حــدود ۲۰۰ هزار 

تومانی را به ثبت رساند.
کشــتی آرای با بیان اینکه کاهش قیمت 
دالر اصلی تریــن دلیل برای افت قیمت 

سکه و طال در بازار است، افزود: با توجه 
به اینکه ارز در روز های گذشته مدام در 
حال عوض کردن کانال قیمتی اســت و 
روز شنبه نیز حتی کانال ۲۲ هزار تومان 
را نیز لمس کرد، این مسئله باعث شد که 
قیمت ها در بازار سکه و طال نیز کاهشی 
شود، از سوی دیگر اظهارات آقای رییس 
جمهور در مــورد کاهش قیمت دالر به 
۱۵ هزار تومان در صورتیکه دارایی های 
ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز 
آزاد شــود، مزید بر علت شد تا کاهش 
قیمت ها بیشتر شــود و سیر تندتری به 

خود بگیرد.
نائب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
با تاکید بر اینکه االن نمی توان پیش بینی 
دقیقی از روند حرکتی آینده سکه و طال 
کرد، بیان داشــت: این که دالر آیا به زیر 
۲۰ هزار تومان خواهد رسید یا نه را هم 
اکنون نمی توان در مورد آن مطلبی گفت، 

بلکه باید دید که بازار چه سمت و سویی 
پیدا خواهد کرد، طبعا در مورد بازار سکه 
و طال نیز همین موضوع صادق اســت 
و بر پایه قیمــت دالر در بازار داخل و 
همچنین بهای اونس جهانی قیمت های 

سکه و طال تعیین می شود.
افزایش تقاضا برای خرید سکه همزمان 
با کاهش قیمت!کاهــش قیمت دالر تا 

محدود ۱9 تا ۲۱ هزار تومان ادامه دارد
سیدکمال سیدعلی کارشناس بازار ارز در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه از حدود 
۳، ۴ ماه پیش نیز پیش بینی می شد که ارز 
تا قیمت بین ۱9 تا ۲۱ هزار تومان کاهش 
داشــته باشد، گفت: این در حالیست که 
بخشنامه بانک مرکزی در مورد واردات 
بدون انتقال ارز قیمت دالر را در حدود 
۲۵ هزار تومان نگه داشت و شاهد بودیم 
که حدود ۴۰ روز نیز دالر در این قیمت 
ثابت ماند، باالخره وضعیت صادرات و 

واردات اســت که قیمت ارز در بازار را 
تعیین می کند.

وی افــزود: اصــوال قیمــت ارز تابــع 
سیاســت ها و متغیر های کالن اقتصادی 
اســت، در زمانیکه ارز بــاالی ۲۵، ۲۶ 
هزار تومان بود، کسانیکه به قصد سرمایه 
گذاری در بازار ارز حضور پیدا کردند، 
ریســک باالیی را متحمل شدند، در این 
رابطه باید سیاست بانک مرکزی در بلند 
مدت ثبات و تعادل در بازار ارز باشد. این 
در حالیست که قیمت ارز در هماهمگی 
کامل با وضعیت تجارت خارجی کشور 
شــامل صــادرات و واردات، وضعیت 

تولید کاال و خدمات و... است.
سیدعلی اظهار داشت: قیمت ارز باید به 
نحوی تنظیم شــود که از طریق واردات 
کاال ها با قیمت مناسب و منطقی به دست 
مردم برســد تا از این طریــق انتظارات 
تورمی تخلیه شود، در چنین وضعیتی به 

طور قطع نــرخ ارز در بازار نیز به ثبات 
خواهد رسید که این موضوع خود یک 
نکته کلیدی به شما می رود، اگر به چنین 
موضوعی دست پیدا کنیم، به طور قطع 
نوسان جزئی دالر در بازار دیگر اهمیتی 

نخواهد داشت.
این کارشــناس مســائل ارزی همچنین 
در مــورد کاهش قیمت دالر به ۱۵ هزار 
تومان که روحانــی از آن صحبت کرده 
بود، یادآور شــد: اول این موضوع باید 
مشخص شود که آیا اساسا به نفع اقتصاد 
کشور اســت که دالر ۱۵ تومان شود، یا 
خیر، از سوی دیگر باید دید اگر دالر به 
این قیمت هم برسد، آیا در این محدوده 
ماندگار اســت یا دوباره افزایش خواهد 
یافت، این در حالیست که به نظر می رسد 
در کوتاه مدت دالر تا مرز ۱9، ۲۰ هزار 
تومان کاهش خواهد یافت، بعد از آن نیز 
کاهش بیشتر بستگی به متغیر های زیادی 
دارد، به طور مثال ما باید بتوانیم روزانه 
حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم، 

تا درآمد های ارزی افزایش یاید.
وی اضافــه کــرد: از ســوی دیگر به 
صنعتی  جدیــد  گذاری های  ســرمایه 
بسیار نیازمندیم، زیراکه خطوط تولید و 
ماشــین آالت کارخانجات در این چند 
ســال تحریم فرسوده شــده اند و باید 
عوض شــود، در چنین شــرایطی ولع 
ارزی ما بســیار زیادی است و با توجه 
به چنین شــرایطی باید ورودی ارز به 
کشــور زیاد شود، تا دالر بتواند به نرخ 
۱۵ هزار تومان برســد، از سوی دیگر 
باید تولید کشــور رونق بگیرد و بعد از 
آن نیز می بایست دید که آیا صادرات و 
واردات با دالر ۱۵ هزار تومانی مقرون 
به صرفــه خواهد بود یــا خیر، این ها 
پرســش هایی است که باید به آن پاسخ 
داده شود تا بعد از آن بتوان گفت که آیا 
دالر به این عدد می رسد یا خیر؟ و در 
وهله دوم آیا این موضوع به نفع اقتصاد 

کشور خواهد بود نه؟

پیش بینی قیمت سکه و دالر در بهمن ماه ۹۹

دالر تامحدوده ۱۹ تا ۲۱ هزار تومان کاهش خواهد یافت

بازار ســرمایه نسبت به گذشــته دارای شرایط 
متفاوتی اســت تا ان جا که اعتماد سهامداران به 
ایــن بازار از بین رفته و هر روز بیشــتر از روز 
قبل ســرمایه آنها در این بازار سوخت می شود. 
اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه اعتقاد دارد 
مسووالنی که روزی مردم را برای حضور در این 
بازار تشویق میکردند، حال باید پاسخگوی مردم 

باشند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته 
برای نخستین مرتبه وارد کانال یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحد شــد. درواقع از زمانی که اصالح یا 
همان ریزش در این بازار در امردادماه آغاز شــد 
تا روز گذشــته، هیچگاه شاخص به کانال یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار واحــد عقب گرد نکرده و 
کف یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برای بورس 
حفظ شده بود. اما ادامه روند ریزشی در این بازار 
باعث شــد اتفاق مذکور رخ دهد و روز گذشته 
شاهد صف فروش در انواع سهم های کوچک 
و بزرگ بازار بودیم. درواقع  درحالی که تا قبل 
از امردادماه بسیاری از کارشناسان صعود شارپی 
بازار را غیر منطقی می دانستند حال بر این باورند 
که ســقوط این بازار در ایــن روزها غیرمنطقی 
نیست و اعتماد در این بازار از دست رفته است.

بی اعتمادی مردم به بورس همه چیز را باهم 
می سوزاند

در این راســتا، روزبه شــریعتی، تحلیلگر بازار 
سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 

باید روان شناسی بازار صورت بگیرد، اظهار کرد: 
اسفند ماه ســال ۱۳9۸ و فروردین و اردیبهشت 
ســال ۱۳99 بــا وجود شــیوع کرونــا، ریزش 
بازارهای جهانــی و دالر ۱۴ هزار تومانی، بازار 
پرقدرت باال میرفت بــه طوریکه  بازار بیش از 
ارزش ذاتی خود معامله میشد.  در آن روزها بازار 
بیش واکنشــی داشت و نه تنها توجهی به اخبار 
منفی نمیکرد بلکــه  به اخبار مثبت بیش از حد 
وزن میداد. درحال حاضــر پارادایم فکری بازار 

برعکس شده است.
وی ادامه داد: در اوایــل ریزش بازار در امردادو 
شــهریور، این پیشــنهاد مطرح شــد که برای 
جلوگیری از روند ریزشــی بــازار، باید تجدید 
ارزیابــی از محل دارایی های اســتهالک ناپذیر 
یعنی از محــل امالک و دارایی اجرایی شــود. 
البته در آن زمان با این پیشــنهاد مخالفت شد ، 
اما درحال حاضر  نوشدارو بعد از مرگ سهراب 
شده است. بازار به جایی رسیده که مردم عادی 
به شدت بدبین شــده اند. تیر آخر هم صندوق 
پاالیش یکم بود که ارزش آن نصف شده است. 
بســیاری از افرادی که این صندوق را خریداری 
کرده بودند مردم عادی بودند که سررشته ای از 
بورس نداشتند و فقط بر پایه سبقه دارایکم اقدام 

به خرید کرده بودند. 
ریزش بورس آثار اقداماتی است که در گذشته 

صورت گرفته است
این تحلیلگر بازار ســرمایه با اشــاره به مباحثی 

که درمورد کاهش قیمت دالر می شــود، گفت: 
بازار به طور باورنکردنی  به اخبار مختلف وزن 
می دهد.  صحبــت از دالر ۱۰ هزار تومانی می 
شــود بازار به این موضوع وزن میدهد.  از ازاد 
شدن ارز های بلوکه شده و دالر ۱۵ هزار تومانی 
صحبت به میان می آید ، بازار به آن وزن میدهد. 
هرچند نرخ دالر کاهشــی است اما بازار بورس 
میزان کاهش را حســاب و کتاب نمیکند. بازار 
با چنان ســرعتی میریزد که مشخص نیست در 
سیکل نا امیدی اســت یا ترس و وحشت. این 
ریزش منطقی نیست. فقط باید گفت این اتفاق 
آثار اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته 

است.
شریعتی با تاکید بر اینکه اعتماد به بورس با حرف 
برنمیگردد، توضیح داد: مردم به این بازار اعتماد 
کردند و ضربه خوردند. تکنیکالیست ها هم دچار 
ترس شده اند. اینکه همه سهم ها، از جمله سهم 
هایی که  به بازار جهانی مرتبط هستند، چه سهم 
هایی که در بورس کاال هستند  و چه سهم هایی 
که میخواهند تجدید ارزیابی دهند و گزارش های 
خــود را  در کدال ثبت کننــد باهم دارای صف 
فروش هستند، یعنی مشخص نیست نقطه تعادل 

کجا است.
وی ادامه داد: امیدواریم شاخص کل در  محدوده 
یــک میلیون  و ۵۰ تا یک میلیــون و ۱۰۰ هزار 
واحد  بایســتد. با حرف چیزی درست نمیشود. 
در هفته قبل، جلســاتی برگزار شــد  اما اتفاق 

مثبتی رخ نداده است. زیرا دیگر پولی در اختیار 
حقوقی ها نیست و از طرف دیگر صندوق های 
بازنشســتگی پول الزم دارند و سهم میفروشند. 
ادامه نگاه یــک طرفه به تامین مالی از بورس به 
بازار بیشــتر اسیب زده است. امیدواریم متغیرها 
به ثبات برســند که بتوانیم بازار را منطقی نگاه و 
قیمت گذاری کنیم. امیدواریم دالر کاهش یابد، 
صادرات نفت از سرگرفته شود، اما بازار ملک و 
خودرو هم کاهشی شوند. با زمزمه های کاهش 
قیمــت دالر، بازار ملــک کال ۱۰ درصد و بازار 
خودرو ۱۵ درصــد اصالح کرده انــد اما بازار 

سرمایه ۵۰ درصد اصالح کرده است.

دولت باید پاسخگو باشد
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: حدود  ۴۰ هزار 
میلیارد تومان پول از بــازار بیرون رفت و مردم 
به حضور در بازار تشویق شدند. حداقل باید از  
مسووالن پرسیده شود که شما که مردم را برای 
حضور در بازار سرمایه تشویق کردید، االن چه 
پاسخی برای مردم دارید؟ دولت نمیتواند پولی به 
بازار تزریق کند اما همین که برای کسری بودجه 
و حقوق و پاداش  جلوی فروش صندوق های 
بازنشستگی و تامین اجتماعی را در بورس بگیرد، 
اقدام خوبی است. یعنی منبع درامد دیگری برای 

کسری های خود پیدا کند.

روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه: 

آن ها که مردم را برای بورسی شدن تشویق می کردند، باید پاسخگو باشند!

 دبیــرکل اتحادیه بنکــداران مواد غذایی 
گفت: قیمت جهانی چای ۲.۵ تا ۴ دالر اســت. 
اگــر واردات آن را با ارز ۲۵ هزارتومانی هم در 
نظربگیریــم، قیمت یک کیلــو چایی ۴ دالری 
درجه یــک ۱۰۰ هزار تومان و قیمت ۴۵۰ گرم 
آن ۴۵ هزارتومان خواهد شــد، در حالی قیمت 
چای ۴۵۰ گرمی در بــازار درحال حاضر ۱۰۰ 
تا بعضا ۱۲۴ هزارتومان اســت. این یعنی بیش 
از ۵۰  درصد گرانفروشــی رخ داده است. علت 

آن چیست؟
قاسمعلی حســنی در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه چای نوشــیدنی اصلی ایرانی ها بوده و بر 

پایــه برآوردها روزی ۵۰۰ تــا ۶۰۰ میلیون بار 
چای  و حدودا سالی ۱۲۰ هزارتن  چای خشک 
در کشــور مصرف می شود، گفت: از این مقدار 
چای مصرفی در کشور ۲۰ تا ۳۰ هزارتن تولید 

داخل و مابقی وارداتی است.
وی ادامــه داد:از فروردین ۱۳9۷ که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در کشــور باب شد تا امروز چای با ارز 
دولتی ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی وارد کشور شده 
است اما همین چایی وارد شده، با ارز ترجیحی 
یا نیمایی به دســت مصرف کننده نرسیده و به 
پای مصرف کننده با ارز آزاد نوشته شده است. 
بــه عبارت دیگــر در مســیر واردات تا توزیع 

گرانفروشی رخ می دهد.
دبیــرکل اتحادیه بنکداران مــواد غذایی اضافه 
کــرد: قیمت جهانی چای ۲.۵ تا ۴ دالر اســت. 
اگــر واردات آن را بــا ارز ۲۵ هزارتومانی هم 
حســاب کنیم قیمت یک کیلــو چایی ۴ دالری 
درجه یک ۱۰۰ هزارتومان می شــود. قیمت نیم 
کیلو از آن ۵۰ هزارتومان و قیمت ۴۵۰ گرم آن 
۴۵ هزارتومان خواهد شد، در حالی قیمت چای 
۴۵۰ گرمــی در بازار ۱۰۰ تــا ۱۲۴ هزارتومان 
است. این یعنی بیش از ۵۰  درصد گرانفروشی 

رخ داده است. علت آن چیست؟
وی تصریح کرد: امسال دولت برای حمایت از 

قشر ضعیف جامعه ارزش افزوده چای را حذف 
کرد تا چای با قیمت ارزان تری به دست مصرف 
کننده برسد اما نه تنها این مهم محقق نشد بلکه 
سود بادآورده ای را نصیب واردکنندگان کرد و 

به بیت المال نیز خسارت وارد شد.
به گفته وی سال گذشته قیمت چای ۴۵۰ گرمی 
برای مصرف کننده ۵۲ تا ۶9 هزارتومان بود که 
امسال به 9۰ تا ۱۱۰ هزارتومان رسید و بعضا تا 

۱۲۴ هزار تومان هم فروخته می شود.
حسنی با بیان اینکه قیمت یک کیلو چای حدود  
۲۵۰ هزارتومان می شــود، گفــت: یک کارگر 
یا یک فردی با ســطح درآمد پایین چگونه می 

تواند برای خرید چای این همه هزینه کند؟ این 
افزایش قیمت عقالنی نیســت. حتی اگر ســود 
حمل و نقل، بســته بندی، خرده فروشی را هم 
در نظر بگیریم قیمت چای در بازار نباید به این 

مقدار باشد.
دبیرکل اتحادیه بنکــداران مواد غذایی در پایان 
گفت: با توجه بــه کیفیت  مطلوب چای ایرانی 
و به منظــور کاهش قیمت چای پیشــنهاد می 
شــود سیاست و روش اختالط ۶۰ درصد چای 
خارجی و ۴۰ درصد چای داخلی دوباره توسط 
برندهای معتبر احیا تا فشــار از روی اقشار کم 

درآمد کاسته شود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی مطرح کرد؛

فروش چای ۴۵ هزار تومانی به قیمت ۱۰۰ هزارتومان!
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هر چند برگهای کاغذی روزنامه ها با گذشت زمان 
زرد و پالسیده می شوند اما صداقت و درستی درج 
شده بر آنها هیچ گاه رنگ نخواهد باخت. همانند 
انسانهای صاف و ساده آن روزگاران نه چندان دور 
که بر کاغذ کاهی روزنامه ثبت شده و برای همیشه 
در صفحه های زرین تاریخ به یادگار خواهند ماند. 
جمشید خان عطایی، بزرگ و پیشکسوت مطبوعات 
استان زنجان؛ نیز از آن ورقهای زرین تاریخ این دیار 

بود که  شاید دیگر هیچ گاه تکرار نخواهد شد.
پیرمرد ساده و پرتالش که تا آخرین روز عمر خود 
با صداقت ورقهای روزنامه ها را با دستهای الغر و 
اســتخوانی خود تا کرده و به مقصد فرستاد تا پیام 
درســتی و تالش را برای ما روزنامه نگاران جوان 

این شهر به یادگار بگذارد. 
خانی که زودتر از رعیت ســر کار خود حاضر 

می شد
آن زمان ها که مملکت به خان و رعیت تقسیم شده 
بود؛ پدرش برای خود خانی بوده اســت و او لقب 
خان را از آن روزگاران به یادگار داشــت؛ کلمه ای 
که در نامه های خوش خط و دست نویسش بعد از 
نام »جمشید« هیچ گاه فراموشش نمی شد؛ اما گویا 
او کمی فرق می کرد، خان درست کار و پر تالش 
و تنها خانی که زودتر از رعیت از خواب بلند شده 

و سر کار خود حاضر می شد.
پیرمرد چشم آبی شهر را اگر نیمی از شهر نشناسند 
آن نیمه دیگر ســحر خیز به خوبی شناخته بودند. 
تاریک روشــن ســپیده صبح هر روز به استثنای 
روزهای تعطیل رفتگران زحمتکش شهرداری شاهد 
پیرمردی بودند که هر روز صبح زود ساعت چهار 
از خواب بیدار شده و در هوای مالیم صبحگاهی 
مســیر خانه تا روزنامه را پیاده طی می کرد. مسیر 
تکراری که در کنار سختکوشــی و درستکاری تا 

آخرین روز زندگی ادامه داشت.
جمشید خان عطایی؛ اگر زنجانی هم نباشد اما بیشتر 
از ســالهای عمر من در این شهر زندگی کرده بود؛ 
شهری که بعد از نزدیک به نود سال زندگی پربرکت 
در روزی  سرد و برفی در آخرین روزهای دی ماه 

سال گذشته برای همیشه آن را ترک کرد. 
خودش هم باور نمی کرد که روزی قلم به دســت 
رهسپار زنجان شود. شهری که با آن غریبه بوده و نام 
آن شهر تنها در ستون اخبار روزنامه ها به چشمش 
خورده بود. کار سخت بود و مسیر ناهموار!... چرا 

که همه چیز برای او از صفر شروع می شد. 
دست تقدیر مرا به روزنامه » تقدیر« کشاند 

متولد سوم مهرماه ۱۳۱۳ ارومیه و بزرگ شده تهران 
بود. در دوران جوانی و به دلیل عالقه زیادی که به 
نوشتن داشته به سمت کار در روزنامه رفته و از سال 
۱۳۲۷ به اســتخدام روزنامه اطالعات درمی آید  و 
این آغاز هفتاد سال کار در عرصه مطبوعات است.

پرحرفی ها و کنجکاوی هایم هیچ گاه او را خسته 
نمی کرد، زمانی از او خواســته بودم از گذشــته 
صحبت کند؛ خاطره و یا سرگذشتی که بتوانم آن 
را در دفترم درج کنم.  چشــمان خود را انگار که 
به دوردست ها دوخته باشد ناگهان برگرفته  و بعد 
هر دو چشم آبی رنگش روی روزنامه های جلوی 

رویش به هم کلید خوردند.
»قرار بود قاضی شوم؛ اما دست تقدیر مرا به روزنامه 
» تقدیر« کشاند. همه چیز برایم دنیای متفاوتی شد، 
آن زمــان که دیگر وارد گود خبــر، گزارش، تیتر، 

مصاحبه، یادداشت و سرمقاله شده بودم.
» تقدیر« اولین روزنامه ای بود که در سال ۱۳۲9 با 
دکتر علی وثوق انتشار آن را شروع کردیم. ۵/۵ تا 
۶ سال از انتشار این روزنامه سپری شد تا اینکه به 
دلیل تدریس در دانشگاه و حجم باالی کاری دکتر 

وثوق تداوم انتشار این نشریه میسر نشد.
بعد از توقف انتشار »تقدیر« و ۶ ماه تحصیل وارد 
بازار کار شده و در شرکت HIV که هنوز هم دفتر 

آن در تهران مستقر است، مشغول به کار شدم. در 
آنجا با شخصی به نام »نورالدین نوری نورانی« آشنا 
شدم. او با دیدن دست نوشته های من گفت: »با این 
خط خوش و انشاء خواندنی در روزنامه اطالعات 
فعالیت کنید«. از همان روز دســت تقدیر من را به 
روزنامه اطالعات کشاند و از  سال۱۳۳۰ وارد این 
روزنامه شــدم و این همکاری تا سال ۱۳9۲ ادامه 

پیدا کرد.« )۱(
هفتاد سال تالش برای آگاهی و دانایی مردمان 

ایران زمین
شروع کار پیر مطبوعات در زنجان؛ مردی که بیش 
از هفتاد ســال عمر  خود را در راه آگاهی و دانایی 
مردمان ایــران زمین صرف کرد؛ خود قصه درازی 

دارد. 
او کــه انگار طالعش با کوچه هــای دراز و باریک 
این شهر پیوند خورده باشد؛ دعوت دوستش برای 
تحصیل در رشته حقوق دانشگاه کالیفرنیا را رد کرده 

و راهی این شهر می شود.
» اوایــل دبیر ســرویس خبر شــب در روزنامه 
اطالعات بودم. ....که در ادامــه برای راه اندازی و 
حتی سروسامان دادن برخی ویژه نامه ها به عنوان 

مامور رهسپار مراکز استان ها شدم.

و از ۱۳۶۲ بــه مدت۶ ماه به عنــوان مامور برای 
سروسامان دادن اوضاع روزنامه به زنجان آمدم. با 
وجود داشتن نماینده یک خبر از زنجان به روزنامه 
ارسال نمی شد.سختی هایی در راه ورود نشریات 
جدید به زنجان کشــیدم و این راه تداوم پیدا کرد. 
اتاق خبرنگاران تشکیل شــد و با انجمن روزنامه 

نگاران استان زنجان همکاری نزدیک داشتم.«
چشمهایش از روزنامه برگرفته و لحظه ای مرا می 
نگرد؛» اگر دوباره به آن روزگاران گذشــته باز می 
گشتم شاید اینجا را برای خدمت بر نمی گزیدم و 
شاید هم زندگی دیگری داشتم؛ اما انگار در طالعم 
بوده اســت که کار روزنامه برای همیشه مرا به این 

شهر و مردمان آن پیوند دهد.«
صداقت و درستی در کار بسیار مهم است

دست های کشیده دراز و خشکیده پیرمرد هنوز هم 
در گوشه ای از ذهنم مانده است؛ دستهایی که وقتی 
شروع به نوشتن می کرد و خط زیبای نستعلیق او 
در نامه های خوش خط  به نشانی ادارات و بانکها 
ارسال می شد همه با دیدن این هنر سراغ او را بارها 
از دفتر روزنامه گرفته بودند اما کسی باور نمی کرد 
که این دستخط  زیبا از آن پیرمردی ۸۰ ساله باشد.

دوباره قلم را برداشته و بر روی کاغذی یادداشت 

می کند؛
 اطالعات۵۰ نسخه ... 
همشهری ۳۰نسخه... 
جام جم ۷۰نسخه ....

و.... 
روزنامه ای که امروز چاپ نشده است.

روزنامه ها را تک به تک گرفته و با دست های الغر 
و استخوانی اش روی میز می گذارد.

به یاد می آورم کــه روزی چند صد روزنامه و به 
اشتباه از تهران فرستاده شده بود. پیرمرد درستکار از 
من خواست تا به تهران تلفن کرده و از آنها بخواهم 
چون اشــتباه از طرف آنها بوده است پول پست را 
به حساب روزنامه بفرستند تا روزنامه های اشتباهی 
را که ارزش باالیی هم داشــت، دوباره برایشان باز 

پس بفرستیم. 
به ساعتش نگاهی کرد وقت رفتن بود؛ کت سیاهش 
را برداشته و کالهش را بر سر می گذارد؛ رو به من 

کرده و می گوید:
» صداقت و درســتی در کار بســیار مهم اســت؛ 
فراموش نکن مهمترین درس دنیا انتخاب درست 

است و صداقت درست ترین انتخاب است.«
 کمی شــیطنت کرده و در گوشش می گویم: اما 

انتخاب شــما انتخاب خیلی خوبی نبوده اســت. 
چشــمهای آبی اش را با لبخند مبهمی به من می 
دوزد؛ حس مبهمی مانند ترس تمام وجودم را فرا 
مــی گیرد؛ اما او می خندد. کالهش را بر ســرش 
گذاشــته و با وانت کهنه ای که از آن همه دارایی 

برایش مانده است به راه می افتد.
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند...

روزگاری تمام روزنامه هایی که از تهران به زنجان 
روانه می شد از زیر دست او رد شده و بعد در تمام 
دکه های زنجان و شهرستانهای اطراف پخش می 
شد. خوانندگان روزنامه نشانی این مرد غریبه را در 
کوچه سید برهان و دفتر نه چندان بزرگ روزنامه 

داشتند.
 دفتر روزنامه وی در سبزه میدان که بعدها به کوچه 
سید برهان انتقال یافت مرکز توزیع اکثر روزنامه ها 
در زنجان بود و تمام قدیمی های روزنامه و جوانتر 
ها نیز کار خود را در عرصه روزنامه نگاری از دفتر 
وی شروع کردند؛ دفتری که اولین کالس آموزشی 

برای روزنامه نگاران قدیمی تر این شهر بود. 
بعد از بازنشســتگی از روزنامــه نگاری نیز بیکار 
ننشســته بود. سرپرســتی روزنامه اطالعات را در 
استان های زنجان، گیالن، مازندران و کرمانشاه عهده 

دار شده و ســالها بعد که برای همیشه در زنجان 
مستقر می شود به ترتیب نمایندگی روزنامه های 
ایران، جام جم، همشهری را نیز عهده دار می شود. 
  به زبان سلیس و ادبی فارسی صحبت کرده و در 
پایان شــرح تمام اتفاقات آن روز را که در روزنامه 
ها خوانده بود قطعه شعر همیشگی اش را دوباره بر 

زبان می آورد:
 » بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند...«
من را هم بعد از این همه سال قبول ندارند! )2(

دیدن پیرمرد مرتب و جنتلمنی که در ۸۰ ســالگی  
نه تنها بر ســر کار حاضر بود بلکه اوتوی کت و 
شلوارش هم فراموش نمی شد برای من جالب و 

شگفت انگیز و درس بزرگی بود.
شاید بتوان گفت تنها عشق به این حرفه است که 
همه ما فعاالن مطبوعات را به کار خود دلگرم می 
کند و  این اشتیاق پدر صبور روزنامه ها  را بعد از 
هفت دهه و حتی تا آخرین روز زندگی هم ســرپا 

نگه داشته بود.
او غم و ناراحتی اش را نیز پنهان نکرد؛ در جواب 
خبرنگاریکه بــا او مصاحبه کرده و درباره روزنامه 
نگاری و مشکالت آن پرســید؛ می گوید؛ »دیگر 
هیچ!... حتی من را هم بعد از این همه ســال قبول 

ندارند!« )۳(
جمشــید خان عطایی در تمام مدت عمر خود که 
تقریبــا همه عمر مفید خــود را در دفاتر روزنامه 
صرف کرد همواره راســتی و درستی را پیشه کار 
خود ســاخته بود. لزوم توجه به راستی و درستی 
اخبار و آگاهی درست مردم و توجه آنان به مطالعه 
همواره ســفارش او به تمام کسانی بود که در این 

کار وارد شدند.
وجود پیر مطبوعات زنجان که تا آخرین ســاعات 
عمــر خود و در حالی که هــر روز صبح زود و با 
نظم و ترتیب که مشخصه زندگی او بود بر سر کار 
خود حاضر می شــد  و صداقت و درستی وی در 
کار و نیز شخصیت و ادب وی درس بزرگی برای 
ما جوانان در عرصه روزنامه نگاری است و سخنان 
و روش زندگی حرفه ای وی در این کار بزرگ و 
خطیر می تواند راهگشای خوبی برای جوانترها در 
عرصه مطبوعات و روزنامه نگاران جوان باشد.)۴ (

پی نوشت ها:
۱. شوربختانه در زمان حیات آقای عطایی به عنوان 
پیشکسوت مطبوعات استان زنجان کمتر نشریه ای 
به ایشــان توجه داشــته و مصاحبه داشــت. این 
بخشــهای کوتاه که از زبان ایشان درج شده است 
از مصاحبه دوســت ارجمند و همکار عزیزم آقای 
اســداله قربان زاده برداشته شده است که از طرف 

روزنامه همشهری با ایشان مصاحبه داشته است.
 ۲. در طول چهار ســالی که از سال 9۵ در نشریه 
جام جم و زمانی که هنوز ایشــان نمایندگی این 
روزنامه را داشــت به عنوان خبرنگار این نشریه و 
در کنار این مرد بزرگ مشغول کار بودم؛ به یاد نمی 
آورم که اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 
و یا حتی خانه مطبوعات زنجان  از ایشان یاد کرده 
باشند و صد افســوس که مانند همه استعدادها و 
گنجهای نهان این شــهر در خفا مانده و در نهان 

دفن شد. 
۳. مصاحبه اسداله قرابانزاده با جمشید خان عطایی؛ 
که ســالها قبل با وی داشــته اســت در ویژه نامه 

همشهری و نیز سایت آذرپیک درج شده است.
۴. در مصاحبــه هایــی که در طول چهار ســال 
فعالیت در روزنامه جام جم و با ایشــان داشته ام  
و نیز تجربیات و و مشــاهداتی که از وی در طول 
این سالها داشــته ام؛ در حال تالیف کتابی از این 
روزنامه نگار قدیمی استان هستم که بعد از تکمیل 
یادداشت هایم به عرصه فرهنگی و ادبی استان ارایه 

خواهد شد.

امروز سالمرگ جمشید خان عطایی،  پیشکسوت مطبوعات زنجان است

هفتاد سال تالش 
برای آگاهی و دانایی مردمان ایران زمین

ســپیده دم که این شــهر را بدرود می گفتی می 
دانســتم که اگر روزی از این شهر بروی صبح 
زود خواهــی رفت مثل همیشــه وقتی که تمام 
مردم شــهر هنوز در خوابند ما را ترک خواهی 
کرد بدون آنکه کســی متوجه رفتنت شود بدون 
آنکه صدای قدمهایت کسی را بیدار کند. امروز 
سکوت ســنگینی تمام شهر را فرا گرفته و خال 
عجیبی در میان تمامی صداهای مبهم این شــهر 
به وجود آمده است. حس می کنم امروز صدایی 
آشــنا از میان تمام صداهای این شهر کم شده و 
رنگی از میان تمامی رنگ ها ناپدید گشته است 
گویا خطی از میان تمامی دست نوشته های عالم 

پاک شده است .
 اکنون که بیشتر می نگرم کمتر می بینم رنگ آبی 
آســمان را که دیگر به رنگ چشمان تو نیست . 
سفیدی برف همه جا را پوشانده است با ناامیدی 
گوش می ســپارم اما دیگر صدایــی که مرا به 
گذشــته پر رمز و رازی از تاریخ وصل می کرد 
نمی شنوم. امروز کتاب های زیادی را ورق زده 
و آنها را دور خود چیدم. به دنبال یادداشتی می 
گردم به دنبال یک خط، دست خطی منحصر به 
فرد اما تالشی بیهوده به کار بسته ام .می دانم که 
دیگر دیر شده و جستجوی من بی فایده است. 
به راســتی چه حجمی از این جهان متعلق به تو 

بــود که این گونه جای خالی ات در این شــهر 
خودنمایی می کند.

جای قدم هایت را برف پوشانده است . می دانم 
کــه این برف نیز روزی آب خواهد شــد و آن 
وقــت دیگر اثری از قدمهای تــو نخواهد ماند 
هرچند که تصورش برای انســان دردناک است 
اما تمامی صداها، رنگ ها و نوشــته ها ســریع 
تــر از آنچه که تصورش را می کنیم از خاطرمان 
می رود چرا که نمی توان با زنده نگه داشتن آنها 
به زندگی ادامه داد و از پا نیفتاد اما حقیقت است 
که ذره ذره وجودمان متشــکل از حجم دوست 
داشتن انسان هایی اســت که برایمان ارزشمند 

می باشــند. یاد تو در قلب تمامی کسانی که در 
عمر با ارزش و گوهر بارت  تو را دوست داشته 
و به تو عشــق ورزیده اند زنده و پابرجا خواهد 
ماند و تمامی خاطرات خوب و زیبا و نیکی که 
در حق آنها داشــته ای هرگز از یاد و  خاطره ها 
پاک نخواهد شــد .اکنون به حال خود غبطه می 
خورم و آرزویم این است که اگر روزی من نیز 
از این دنیا ســفر کردم توانسته باشم سال های 
عمــرم را به همان اندازه پر ارزش ســازم و به 
هنگام رفتن همانقدر آسوده خاطر و رضایتمند 
از زندگی ام روی زمین باشــم. عمر انســان چه 
کوتاه چه بلند تفاوتی نمی کند عمر آدمی تمامی 
آن سال هایی است که انســان نیک اندیشیده و 
گفتار نیک داشــته باشد. وجدانی پاک به دور از 

آلودگی های زمان باشد.
هفتاد ســال خدمت برای قلم و کاغذ به راستی 
گوهر بی بدیلی اســت که جمشید خان عطایی 
الیق آن است و  آن را برای همیشه در دفتر عمر 
دراز خود ثبت کرد و اکنون که پس از سال ها از 
میان مــا رفت جای خالیش هرگز در مطبوعات 

پر نخواهد شد.

دست تقدیر و دیگر هیچ!…..

هفتاد سال خدمت برای قلم و کاغذ
 برای جمشیدخان عطایی پیشکسوت مطبوعات زنجان

  صحرا رضایی
Rezayi.saha@gmail.com 

  سحر رضایی
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 کفش »هیدج«چشم به راه حمایت 
 سرمایه گذاران تولید کفش در »هیدج« به حمایت مسووالن چشم دوخته اند

 اگرچــه کرونا بازار فروش کفش هیدج را 
تحت تاثیر قرارداده اســت اما این تولید بومی در 
سال های گذشته توانسته است توسعه پیدا کند و 
اکنون بــرای ادامه همین روند نیازمند توجه ویژه 

مسووالن هستند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، تولید با استفاده از 
مواد بومی در همه جوامع از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار اســت و از ارکان اصلی خودکفایی به 
شــمار می رود، بر همین اساس برای کشور ایران 
نیز رشد در این زمینه اهمیت بسیار باالیی دارد به 
طوری که شعار سال نیز مرتبط با این موضوع بوده 
و سال 99 با شــعار »جهش تولید« از سوی مقام 

معظم رهبری نامگذاری شده است.
این درحالی است که تولید داخلی برای پیشرفت 
و رشــد نیازمند حمایت و نگاه ویژه مســووالن 
اســت و در صورتی که زیرساخت های مورد نیاز 
تأمین شوند طبیعتاً محصول نهایی با کیفیت مورد 
استقبال مصرف کننده و حتی بازارهای خارجی نیز 

قرار می گیرد.
با این حال یکی از مشــکالت سد راه تولید نبود 
حمایت اصولی و منطقی و البته سرمایه در گردش 
در این بخش است، اگر بخواهیم به مشکالتی که 
پیش  روی تولیدکنندگان بپردازیم قطعاً مســائل 
بسیاری نظیر قوانین دست و پا گیر، نبود تسهیالت 
بانکی مناسب شرایط تولیدکننده و همراهی نظام 
بانکی،  کافی نبودن ســرمایه در گردش، واردات 
بی رویه محصوالتی که در داخل تولید می شــوند 
و خام فروشــی مواد اولیه، مطرح می شــوند که 
همگی مستلزم نگاه درست و حمایتی قانونگذار، 
دستگاه های اجرایی و دولت هستند تا بلکه بتوانیم 
به اهداف کشور در زمینه خودکفایی نزدیک شویم 
و همه این ها در حالیســت که ظرفیت رسیدن به 
این هدف به علت دارا بودن منابع وســیع و غنی 
و همچنین ذوق و استعداد جوانان ایرانی و تجربه 

اصیل در کشور وجود دارد.
با این حال مدتی است که در زمینه تولید پوشاک 
و کفش، کشور ظرفیت و بازار خوبی برای طراح 
و تولیدکننده داخلی به وجود آمده است به طوری 
کــه اگر تولیدکننــده کاالی باکیفیت و مطابق مد 
روز را تولیــد کند حتما از طــرف مصرف کننده 
از کاالی تولیدی اســتقبال شده و مردم نیز عالقه 
بیشتری برای تهیه این دست کاالی داخلی نشان 
می دهند. با توجه به افزایش نرخ ارز و بسته بودن 
یک ســاله مرز ها به دلیل شیوع بیماری کرونا این 
ظرفیت افزایش پیدا کرده است و می توان گفت که 
مصرف کننده ناچار به استفاده که تولیدات داخلی 
است که این می تواند ترغیب کننده بخش تولید نیز 

باشد که کیفیت و قیمت به صرفه را مد نظر خود 
قرار داده و بازار داخلی را در دست بگیرند.

شــهر »هیدج« در اســتان زنجان یکی از قطب ها 
پیش تازان در زمینه تولیــد کفش کتانی بچه گانه 
اســت به طوری که در ســال های گذشته هیدج 
با کفش  شــناخته می شــود؛ ظرفیــت و توانایی 
باالیــی در زمینه تولید کفش با کیفیت و مرغوب 
در این شــهر وجود دارد و همین موضوع سبب 
شده اســت که اکثر مردم مقیم این شهر در زمینه 
تولید کفش مهارت داشته باشــند و کارگاه ها به 
شکل خانوادگی در این زمینه فعالیت می کنند. در 
همین راستا موقعیت شغلی مناسبی برای جوانان 
ساکن این شهر و شهرهای اطراف به وجود آمده 

و با اندکی حمایت و معرفی شــدن درســت این 
تولیدات به بازار قطعا رونق خوبی در این کارگاه ها 

و واحدهای تولیدی به وجود خواهد آمد.
تولیدکننــدگان کفش »هیدجی« که شــمار آن ها 
به ۲۵۰ واحد می رســد، اکثرا در بســتر تعاونی 
تالشــگران کفش هیدج فعالیت می کنند و درصد 
قابل توجهی از مردم هیدج به شکل مستقیم در این 
حوزه اشــتغال پیدا کرده اند. با وجود اینکه کفش 
هیدج در سالیان گذشته که کشور از نظر اقتصادی 
در شرایط دشــواری قرار داشت رشد خوبی پیدا 
کرده است اما هم اکنون درگیر مشکالتی است که 
ایســتادگی در مقابل آن ها نیازمند یاری مسووالن 
اســت و به نظر می رسد تا معرفی این کفش ها به 

بازارهای مطرح کشــور و مطابقت آن ها با سلیقه 
روز راه زیادی در پیش است.

از سویی دیگر در یک سال گذشته با شیوع بیماری 
کرونا ســنگ بزرگی در راه پیشــرفت این صنت 
در اســتان زنجان افتاد بازار اصلی که به واســطه 
بازگشایی مدارس و استفاده دانش آموزان از این 
کفش های ورزشی برای تولیدکننده و فروشندگان 
کفش های هیدج هر ساله وجود داشت از بین رفت 
چرا که این موضوع به طور کلی در سراسر کشور 
مطــرح بود و همه فروشــندگان بازارهای اصلی 
فروش خود را از دســت دادند، مصرف کننده نیز 
عالوه بر نیاز نداشتن به تهیه کفش جدید در اکثر 
مواقع، توان خریــد باالیی هم ندارد و غالبا مردم 

ترجیح می دهند هزینه هایشان را کاهش دهند.
بر این پایه پرسشی که مطرح می شود این است که 
چه مشکالتی در مسیر تولید کفش هیدج وجود 
دارد و مسووالن در این راستا چه اقداماتی را انجام 
داده اند؟ آیا تولیدکنندگان این شــهر از شرایط و 
حمایت ها راضی هســتند؟ چه برنامه هایی برای 
گسترش و توسعه تولید کفش در این استان وجود 

دارد؟
ممنوعیت واردات بازار خوبی ایجاد کرده

ناصر فغفوری، رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان زنجان در گفت وگو با تســنیم با 
بیان اینکه هیدج قطب کفش ورزشی کشور است، 
اظهار داشــت: هم اکنون به دلیــل اینکه واردات 

کفش ممنوع شده، بازار کفش هیدج بسیار خوب 
است و طبق مشاهدات ما سفارشات کفش هیدج 
مدت دار است که نشان دهنده داشتن مشتری است.
وی با اشاره به اینکه نوع فعالیت این تولیدکنندگان 
در حیطه کاری سازمان صمت است و جواز کسب 
آن ها از سوی این سازمان صدور می شود، گفت: 
کفش هیدج وضعیت مطلوبی دارد و به دلیل اینکه 
در صــورت واردات کفش از خارج با واردکننده 
برخورد قضایی می شود بازار در اختیار آنهاست و 
می توانند با ارائه محصول خوب  مشتری خود را 

حفظ کنند و یا به دست آورند.
وجیه اله نــوروزی، فرماندار ابهر در گفت وگو با 
تسنیم اظهار کرد: تعاونی کفش هیدج مشکالتی 
در زمینه سرمایه گذار دارد و اعضای تعاونی بیشتر 
عالقه مند هستند که خودشان سرمایه گذاری کنند 
و خود تعاونی به دنبال انجام فرآیندهای مربوطه 
اســت، اگرچه مدتی قبل یک سرمایه گذار اعالم 
آمادگی کرد که با مخالفت اعضای تعاونی مواجه 

شد.
وی با بیان اینکه تعاونــی مربوطه عملکرد قوی 
داشــته و ظرفیت سرمایه گذاری را دارد، افزود: ما 
از این موضوع که خود اعضا سرمایه گذاری کنند 

استقبال می کنیم.
فرماندار ابهر با اشــاره به شرایط به وجود آمده به 
واسطه کرونا تصریح کرد: متأسفانه در این مدت 
استقبال و نیاز مردم به این نوع کفش کاهش پیدا 
کرده اســت و با تعطیلی مدارس بازار فروش کم 
شده است و سبب متضرر شدن همه شده است، 
در ادامه سفارشــات خارج کشور نیز کاهش پیدا 
کــرده اســت و تولیدی ها با ظرفیــت کمتر کار 

می کنند.
وی عنوان کــرد: این مجموعه یک صنعت بومی 
اســت و سال گذشــته هم چند واحد جدید نیز 
در هیدج افتتاح شــد که این نشان دهنده توانایی 
تولیدکنندگان منطقــه و وجود ظرفیت خوب در 
این شهرستان استکه اگر صنعتی تر شود و نیروی 
کارگر افزایش یابد قطعا ســطح کار بهتر خواهد 

شد.
با این اوصاف امید اســت در سال جهش تولید، 
تولیدکننــدگان کفش هیدج بتوانند در راســتای 
اهداف خود قدم بردارند و با معرفی محصوالتشان 
به بازارهای داخلی بتوانند آنگونه که شایسته این 
محصول است بازار فروش را به دست آورند، در 
مقابل انتظاری که از مســووالن می رود این است 
که نگاه حمایتی به کاالهای تولیدی بومی داشــته 
باشند و با پشتیبانی  فضای رشد و توسعه صنایع 

را گسترش دهند.

 سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: از سال آینده یکهزار نفر از دختران 
۳۰ تا ۴۰ ســال تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( تحت پوشــش آمــوزش های طرح 
یاس)یاران آســیب ســتیز( با هــدف پذیرش 
مسوولیت اجتماعی و ترویج فرهنگ خود امدادی 

و دگر امدادی قرار می گیرند.
علی طاهری در حاشــیه برگــزاری کالس های 
آموزش کمک هــای اولیه و آمادگــی در برابر 
مخاطرات در قالب طرح یاس)یاران آسیب ستیز( 
افزود: این طرح  بر پایه تفاهم نامه منعقد شــده 
میان هالل احمــر و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
در این استان با هدف پذیرش مسوولیت اجتماعی 
و ترویــج فرهنگ خود امدادی و دگر امدادی در 
سطح ملی انجام می شود که هم اکنون در استان 

زنجان در حال اجراست.
وی خاطرنشــان کــرد: جمعیت هــالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران با همکاری کمیته امداد 
امام خمینی)ره( طرح یاس)یاران آسیب ستیز( را 
طراحی کرده که در آن نیروی انسانی، مدجویان 
کمیته امداد هستند که به عنوان مسووالن و رابطان 
خانه های هالل در حاشیه شهرها، سازماندهی و 
آموزش در حوزه ترویج آموزش های همگانی، 
امدادی، اجرای طرح پیشــگیرانه آســیب های 
اجتماعی و تشــکیل تیم های مورد نیاز در زمان 

وقوع حوادث بکارگیری می شوند.

سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
با بهره گیری از ظرفیت های مهم کمیته امداد امام 
خمینی)ره( می توانیم بخش قابل مالحظه ای از 
اثرات مخرب حاشیه نشینی و دیگر آسیب های 

اجتماعی را به مرور حل و مرتفع کنیم.
طاهری تاکید کرد: در این اقدام مشترک دختران 
رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت کمیته امداد 
در باره شــیوه های مواجهه با بحــران و بالیای 
طبیعی توســط هالل احمر از آموزش های مورد 
نیاز بهره مند می شــوند که فاز نخســت اجرای 
طرح یاس)یاران آسیب ستیز( در خانه های هالل 
حاشــیه مرکز استان از ابتدای دی ماه جاری آغاز 
شــده که در این فاز ۵۰ نفر از این دختران تحت 

پوشش آموزش قرار دارند.
وی یادآوری کرد: در فاز بعدی از اسفند ماه سال 
کنونی همزمان با سالروز تاسیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( تا هفته هالل احمر در اردیبهشت سال 
آینده اجرای این طرح در ســطح استان  با تحت 
پوشــش قرار گرفتن یکهزار نفر از دختران ۳۰ تا 
۴۰ ســاله تحت پوشش این نهاد حمایتی توسعه 

می یابد.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: با ارائه آموزش بــرای دختران مدد جو و 
تعامل آنها با هالل احمر در روند عمومی توانمند 
سازی اجتماعی، ارتباطی، آموزشی و فرهنگی آنها 

نیز موثر خواهد شد.

طاهری، ارتقای عزت نفس و پذیرش مسوولیت 
اجتماعــی در بیــن مخاطبان و توانمند ســازی 
رفتــاری، ارتباطی و فرهنگی مددجویان، حضور 
مخاطبــان در عرصه ها و فعالیت های اجتماعی، 
ایجــاد انگیزه در زمینه امداد و کمک های اولیه و 
آشنایی با حوادث و سوانح، ترویج خود امدادی و 
دگر امدادی را از اهداف اجرای طرح یاس)یاران 

آسیب ستیز( برشمرد.
بــه گفته وی، ارتقای ســطح دانــش و مهارت 
مخاطبان در باره امداد و کمک های اولیه و آشنایی 
با حوادث و ســوانح و نحوه مقابله با آن از دیگر 

هدف های اجرای این طرح به شمار می رود.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: بعد از ارزیابی، اصالح و بهبود روش ها از 
ابتدای تابستان سال آینده این طرح در سطح کشور 

و همزمان در استان زنجان گسترش می یابد.
طرح یاس در استان زنجان در 10 گام در حال 

اجراست
معــاون جوانان جمعیــت هالل احمر اســتان 
زنجان نیز گفت: طرح یاس)یاران آســیب ستیز( 
برای پیشــگیری از آســیب های اجتماعی است 
و پیشــگیری از این  آســیب ها یکــی از اصلی 
ترین اولویت های فعالیت هــای عام المنفعه و 
بشردوســتانه جمعیت هالل احمر محسوب می 

شود.
فاطمه جمشیدی اظهارداشت: این طرح در خانه 

های هالل مناطق حاشیه نشین با هدف استفاده از 
توان دختران ۳۰ تا ۴۰ ســال که در خانواده ها و 
جامعه اثر گذاری بیشتری دارند در حال اجراست 
که به آنها آموزش های مورد نیاز ارائه و ساماندهی 

می شوند تا در خانه های هالل  فعالیت کنند.
وی در باره علت اجرای طرح یاس در خانه های 
هالل افزود: چنانچه حادثــه ای در منطقه ای از 
شــهر و روستا اتفاق بیفتد نخستین کسانی که به 
یاری و کمک می آیند همان افراد ساکن در محل 
هستند که بالفاصله حضور پیدا می کنند و خانه 
های هالل نیز در این مناطق راه اندازی شــده تا 
عضو گیری از افراد ساکن در آن مناطق انجام شود 
چرا در کاهش خســارت های جانی و مالی موثر 
می شــوند و از طرفی نیز در کاهش آسیب های 
اجتماعی تاثیرگذار بوده و هر خانه هالل پایگاهی 

برای هالل احمر می شود.
معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان زنجان 
نیز گفت: دختران ۳۰ تا ۴۰ سال به عنوان آسیب 
ستیزان و دستیاران هالل احمر در جهت پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی موثر خواهند بود.
جمشــیدی، اعتیاد، طالق، خودکشــی و دیگر 
مسائلی از این قبیل را خانمانسوز بیان کرد و ادامه 
داد: نیاز اســت آموزش ها را به درون خانواده ها 
بــرده و خانواده ها را حســاس کنیم تا در مقابل 
این مسائل تاب آوری داشته باشند و از وقوع این 

آسیب ها پیشگیری کنیم.

وی تاکید کرد: با این رویکرد طرح ملی یاس در 
دســتور کار قرار گرفته است که در استان زنجان 
نیز همزمان با سراســر کشور در ۱۰ گام در حال 

اجراست.
هالل احمر برای 3166 مددجوی کمتیه امداد 

آموزش ارائه داده است
 قائم مقــام کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
زنجان در ادامه گفت:  توانمندسازی خانواده های 
تحت پوشش این نهاد به عنوان سیاست کالن در 
سطح  کشور به شمار می رود که ابالغ شده است.
اباصلــت نادری آموزش را یکــی از راهبردهای 
توانمند ســازی برای گروه های مختلف تحت 
پوشش کمیته امداد بیان کرد و افزود: برای توانمند 
سازی و تامین استقالل خانواده ها به جد در حال 

تالش و برنامه ریزی هستیم.
وی ادامه داد: در موضوع آموزش انتظار داریم تا 
خانواده های تحت پوشــش کمیته امداد حضور 
مســتمر، مداوم و بر پایــه برنامه در کالس های 

آموزشی داشته باشند.
قائم مقام کمیتــه امداد امام خمینی)ره( اســتان 
زنجان گفت:  در این نهاد نیز یکی از موضوعات 
آموزشی در باره مهارت های زندگی برای گروه 

های مختلف است.
نادری ضن قدردانی از  جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: یکی از موارد مهم در حوزه آموزش، 
ارائه آموزش کمک های اولیه و امداد و نجات در 

حوزه مددجویی و کارمندان کمیته امداد است که 
توسط هالل احمر انجام می شود.

وی پیشــگیری از آســیب های اجتماعی را از 
مهمترین آموزش ها و موضوعات مهم بیان کرد 
و افزود: فقط در ســال گذشته در بخش امداد و 
نجات توسط هالل احمر در حوزه مددجویی سه 
هزار و ۱۶۶ نفر از این آموزش ها بهره مند شــده 

اند.
وی افزود: از ابتدای سال کنونی تاکنون نیز  ۸۱ نفر 
از کارکنــان کمیته امداد از آموزش های جمعیت 
هالل احمر استان زنجان بهره مند شده اند که در 

صدد افزایش این آموزش ها هستیم.
قائم مقام کمیتــه امداد امام خمینی)ره( اســتان 
زنجان گفت:در کنار موضوعات امداد و نجات و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی یکی از مسائل 
مهم است که این مهم نیز در قالب طرح ملی یاس 
مابین کمتیه امداد و جمعیت هالل احمر در حال 

اجراست.
نادری به اهمیت این طرح اشــاره کرد و افزود: 
چون بخشی از این آموزش ها مربوط  به آسیب 
های اجتماعی است در شرایط کنونی که هجمه 
های فرهنگی دشمن را احساس می کنیم ارائه این 
آموزش ها برای همه آحاد مردم ضروری اســت 
و یشگیری از این آسیب های منحصر به جمع و 
گروه خاصی نیست و کمیته امداد به آموزش ها 

در این زمینه اهمیت می دهد.

سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان :

هالل احمر زنجان 1000 نفر از دختران مددجوی کمیته امداد را تحت پوشش طرح یاس قرار می دهد

آگهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی
نظر به اینکه آقای مسعود غفاری به والیت از سیده سنا غفاری و سیده زهراسادات غفاری طبق تقاضای وارده به شماره 99/10/14-112/99/41164  
درخواست افراز مالکیت مشاعی فرزندان خود از پالک 64/840 بخش 3 زنجان واقع در سلطانیه را نموده است و در درخواست اعالم داشته دسترسی 
به نشانی بیشتر مالکین ندارد بنابراین به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا از کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان 
قانونی و یا قائم مقام ایشــان در پالک مذکور دعوت به عمل می ِآید که راس ســاعت 10:30 صبح روز شنبه مورخه 99/11/4 که عملیات افراز توسط 
نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت می گیرد حضور بهم رسانند، عدم حضور مانع انجام افراز نخواهد بود بدیهی است در صورت افراز ملک، 

آگهی افرازی به همراه صورتجلسه و نقشه افرازی نیز جهت اطالع عموم و ذینفعان مجددا منتشر خواهد شد.
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی
نظر به اینکه آقای مسعود غفاری به والیت از سیده سنا غفاری و سیده زهراسادات غفاری طبق تقاضای وارده به شماره 99/10/14-112/99/41163  
درخواست افراز مالکیت مشاعی فرزندان خود از پالک 64/441 بخش 3 زنجان واقع در سلطانیه را نموده است و در درخواست اعالم داشته دسترسی 
به نشانی بیشتر مالکین ندارد بنابراین به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا از کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان 
قانونی و یا قائم مقام ایشــان در پالک مذکور دعوت به عمل می ِآید که راس ســاعت 9:30 صبح روز شــنبه مورخه 99/11/4 که عملیات افراز توسط 
نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت می گیرد حضور بهم رسانند، عدم حضور مانع انجام افراز نخواهد بود بدیهی است در صورت افراز ملک، 

آگهی افرازی به همراه صورتجلسه و نقشه افرازی نیز جهت اطالع عموم و ذینفعان مجددا منتشر خواهد شد.
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
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اذان مغرب
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اذان صبح فردا
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طلوع صبح فردا
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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دوباره عشق دوباره هوا دوباره نفس
دوباره عشق دوباره هوی دوباره هوس

دوباره ختم زمستان، دوباره فتح بهار
دوباره باغ من و فصل تو نسیِم نفس

دوباره باد بهاری - همان هن گرم و هن سرد
دوباره آن وزِش میخوش- آن نسیم ملس

دوباره مزمزه ای از شراب کهنه عشق
دوباره جامی از آن تنِد تلخواره گس

دوباره همسفری با تو ات حوالی وصل
دوباره طنطنه کاروان طنین جرس

نگویمت هک بیامیز با من اّما ،آه 
بعیدرت منشین از حدود زمزهم رس

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

چهارسو

سودای مهاجرت با ازدواج های صوری

 روانشــناس و عضو هیات علمی دانشگاه 
تهران گفت: علت اصلی پایین بودن تعلق اجتماعی، 
گرایش به »فردگرایی« است و این اتفاق مسوولیت 

پذیری اجتماعی را کاهش می دهد.
رضا پورحسین در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی 
ایرنا با بیان اینکه دلیل اصلی اینکه جامعه به شکل 
مطلوب به آســیب های اجتماعی توجه نمی کند، 
نشانگر پایین بودن سطح »تعلق اجتماعی« در جامعه 
به ویژه جامعه شهری است، افزود: تعلق اجتماعی 
شامل نگرش انسانی و اجتماعی برای حضور در 
مســایل مختلف جامعه و کوشش در جهت رفع 

مشکالت و رشد جامعه است.
پورحسین خاطرنشان کرد: جامعه ما بر پایه تقسیم 
بندی کالسیک اجتماعی، جزء جوامع »جمع گرا« به 
شمار می رود اما در شرایط کنونی در یک گذر و 
شاید یک نوع »درهم شدگی« بین فردگرایی و جمع 
گرایی قرار گرفته ایم که از دالیل این وضعیت می 
توان به شتاب فناوری، جهانی شدن و کاهش توجه 
به فرهنگ خودی و بومی اشاره کرد. عضو هیئت 

علمی دانشگاه تهران بیان کرد: اگر آحاد جامعه در 
قالب های گروهی به مســایل اجتماعی از جمله 
آسیب های آن توجه و عمل کنند، بیانگر آن است 
که با انگیزه های دینی، اجتماعی و فرهنگی، خود 
را عضوی از جامعه دانسته و با آن پیوند عاطفی و 

انسانی برقرار کرده اند.
پورحسین خاطرنشان کرد: طبیعی است که سوق 
یافتن به ســمت فردگرایــی در جامعه جمع گرا، 
»تفرد« را افزایش مــی دهد و به عبارتی پذیرفتن 
»مسوولیت« دیگری را خدشه دار می کند. افرادی که 
تعلق اجتماعی ندارند به طور معمول، حس می کنند 
که مسوولیتی در قبال جامعه و افراد جامعه ندارند و 

بهتر است که فقط از خود مراقبت کنند.
وی تاکید کرد: این افراد فقط دغدغه خود را دارند 
تــا دغدغه دیگران را. به همیــن دلیل تا زمانی که 
هر کســی حس کند که خود را باید مراقبت کند 
و مراقبت از جامعه در اولویت دوم او قرار دارد، با 
یک نوع فردگرایی و کاهش تعلق اجتماعی مواجه 

هستیم که نسبتی با فرهنگ اصیل ما ندارد.

این روانشــناس ادامه داد: حتما دیده اید که برخی 
افراد وقتی با یک آسیب یا فرد آسیب دیده مواجه 
می شــوند، قبل از آنکه مشکل او را مشکل خود 
بدانند، فقط ناظر صحنه هســتند یا از آن رویداد و 
صحنه فیلمبرداری می کنند. این مثال ساده ای است 

اما نشانه یک نگرش است.
پورحسین خاطرنشان کرد: قدیمی ها هم این نکته را 
می گفتند که آدمها فکر می کنند مشکالت دیگران 
برای دیگران است، مرگ برای دیگران است، سختی 
برای دیگران است و سراغ آنها نمی آید اما این نشان 

دهنده روحیه افراد فردگرا و شاید خودخواه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با طرح این مساله 
که شوربختانه فردگرایی و کاهش تعلق اجتماعی 
و نوع دوســتی در رفتار و ســبک زندگی ما رشد 
کرده، اضافه کرد: البته خوشبختانه در فرهنگ دینی 
و ســنت های ایرانی ما گرایش و رفتارهای جمع 
گرایانه و نوع دوستی، سفارش شده و در متن جامعه 
رواج دارد اما درهم شدگی هنجارها، تعارض های 
فرهنگی و دالیل دیگر، در واقع مولفه های فرهنگ 

خودی را کمی تضعیف کرده است.
وی تصریح کرد: در بعضی جوامع با ســاماندهی 
وگسترش نهادهای حمایتی و جذب افراد داوطلب، 
تعلق اجتماعی را در متن جامعه رواج می دهند. به 

همین دلیل کوشش در جهت افزایش جمع گرایی 
در شرایط امروزی جامعه و ساماندهی سازمان های 

حمایتی بسیار اهمیت دارد.  
پورحسین اضافه کرد: بدون شک ساماندهی سازمان 

های حمایتی و جذب داوطلبان امور مددکارانه از 
این جهت اهمیت دارد که می تواند مســوولیت 
پذیــری و توجه به آســیب های اجتماعی و افراد 

آسیب دیده در جامعه را تسهیل کند.

عوارض فردگرایی در جامعه
 چیست؟

 داستان مهاجرت در روز هایی که جمعیت 
بیــکاران کشــور رو به افزایش اســت و ســهم 
فارغ التحصیالن دو برابر افراد کم ســواد اســت با 
پدیده های عجیبی مواجه است؛ ازدواج با سالمندان 
به امید مهاجرت و تســریع در اقامت که راه میانبر 
برخی جوانان برای رسیدن به هدف مهاجرت است.
به گزارش فرارو، توجه به این پدیده در شــرایطی 
که به گفته بهرام صلواتی دبیر رصدخانه مهاجرت 
در امرداد ماه 9۸، ۳۰ درصد جمعیت ایران تمایل به 
مهاجرت داشتند اهمیت دارد؛ به خصوص آن که به 
نظر می رسد این درصد با وخامت اوضاع کشور در 

این روز ها افزایش یافته است.
ازدواج با ســالمند به امید اقامــت و مهاجرت اما 
در عمل با ســختی هایی رو به روست و گاه هزینه 
ســنگین مادی و معنوی برای افراد به همراه دارد. 
به گفته محمدعلی جداری فروغی وکیل دادگستری 
و حقــوق دان این ازدواج های صوری غیرقانونی و 

بنابراین در عمل ایده ای شکست خورده هستند.
وی در این زمینه در گفتگو با فرارو اظهار کرد: هم 
اکنون جهان به صورت یک دهکده جهانی درآمده 
اســت و ارتباطات مردم با یکدیگر بیش از پیش 
گسترده شده است. علی رغم این که برای شهروندان 
بعضی کشور ها ویزای بسیاری از ممالک دیگر قابل 
دریافت است ولیکن برخی شهروندان کشور های 
دیگر برای دریافت ویــزا و از آن مهم تر اقامت و 
اخذ تابعیت یک کشور دیگر ناگزیر هستند دست به 
ترفند های مختلف بزنند. شرایط اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی ســبب می شــود برخی افراد به جایی 
برسند که از سرزمین مادری خود دل بکنند و گاهی 
بگویند طوری می خواهیم برویم که راه بازگشــت 

نداشته باشیم.
او افزود: در همین راستا، افرادی با ویزای عادی به 
سفر می روند و بعد تقاضای پناهندگی می کنند یا 
به دلیل سابقه تحصیلی و موقعیت شغلی می توانند 
اقامت بگیرند. اما برخی افراد برای مهاجرت ناگزیر 
از راه های غیرعادی و غیرقانونی هستند. از جمله به 
صورت قاچاق از ایران خارج شــوند. نوع دیگری 
از مهاجرت های غیرعادی و غیرقانونی، ازدواج های 
صوری اســت. در برخی کشور ها رسم شده است 
که برخی آدم ها که بیشتر مجرد هستند از موقعیت 
سخت افراد برای مهاجرت سوءاستفاده می کنند و 
به طور مثال اعالم می کنند حاضر هستند با برخی 
شهروندان خارجی ازدواج کنند و در مقابل مبلغی 
دریافت کنند. این مبلغ می تواند از ارقام کم تا ارقام 
نجومی باشــد. زمانی که یک زن یا مرد از کشور 

خارجی تن به چنین روابطی برای اقامت وتابعیت 
می دهد با مشــکالت عدیده ای مواجه می شــود. 
نخستین مشکل، کنترل کشور هایی است که شخص 
مهاجر به عنوان ازدواج با شــخصی به آن کشــور 
رفته است. این کنترل ها شامل معرفی فرد یا کنترل 
درآمد و دارایی او یا کنترل اینکه این زن یا مرد که 
به عنوان ازدواج به آن کشور مهاجرت کرده آیا به 
عنوان همسر با آن فرد زندگی می کند. این ازدواج ها 
مشکالت روحی و روانی برای هر دو طرف ایجاد 

می کند.
جداری فروغی عنــوان کرد: بســیاری از جوانان 
ایرانی از طبقه فقیر و حتی طبقه متوسط وقتی ناظر 
مهاجرت عده ای تحت عنوان آقازاده با امکانات مالی 

و با استفاده از رانت های پدران شان به بهانه تحصیل 
یا ازدواج به کشور های غربی و زندگی عالی آن ها 
در غرب هستند در اندیشه سفر و مهاجرت به هر 
طریقی می افتند، ولی غافل از اینکه در کشور های 
دیگر با توجه به مقررات ســخت، شرایط اقامت، 
ازدواج و کار به آن راحتی نیســت که یک شخص 

در اینجا تصور می کند.
این حقوقدان افزود: در همه جای دنیا قوانین آنطور 
که باید و شاید برای همه افراد به طور یکسان اجرا 
نمی شــود و برای هر شخصی نحوه اجرا متفاوت 
است. چه بسا افرادی به خاطر ازدواج با شخصی به 
خارج رفتند و حتی یک روز با او زندگی نکردند، 
اما اکنون به عنوان تبعه آن کشور خارجی محسوب 

می شوند و چه بسا افرادی با ازدواج درست که به 
موانعی برخورد کردند. در همه جا دنیا اجرای قانون 
با شرایط متفاوت و تبعیض هایی همراه است. برای 
مثال خانواده کرد مهاجــر ایرانی در دریای مانش 
غرق شــدند، اما همه مهاجران که غرق نمی شوند. 
از لحاظ مقرارت و قوانین کشــور ها نیز یک وقت 
ممکن اســت یک مــرد یا زن به امیــد ازدواج به 
کشوری برود، ولی نتواند ازدواج موفق داشته باشد 
ناچار اقامتش باطل و از آن کشور اخراج می شود و 

ممکن است از لحاظ مالی خسارت ببیند.
محصول مهاجرت بــا ازدواج صوری، جوانانی 

شکست خورده و درمانده است
جالل مرادی روانشــناس و آینده پژوه درباره این 

پدیده به فرارو گفت: این ازدواج ها بدون هر گونه 
چشــم انداز فقط در جهت تسریع اقامت صورت 
می گیرد. به دلیل ناآگاهی افراد به مســایل حقوقی 
در همان ابتدا از آن ها یک رضایت نامه می گیرند که 
ازدواج این ها با شرط جدایی مالی و درآمدی است؛ 
بنابراین پسران مجبور به کار های خارج از تخصص 
و پست و دختران به عنوان نظافتچی یا کارگر جنسی 

آن فرد سالمند یا میان سال مشغول می شوند.
وی درباره آسیب های این ازدواج افزود: چون این 
افراد بر خالف میلشان با یک خانم یا آقای سالمند 
ازدواج می کنند دچار ســرد مزاجی و بعد از مدتی 
خلل عاطفی و بی انگیزگی نسبت به روابط عاطفی و 
جنسی می شوند. خیلی از این افراد از لحاظ جنسی 

و روانی آســیب می بینند. نمونه هایی از خشونت 
گفتاری ماننــد این که تو مجبــوری وگرنه آواره 
می شوی در این روابط دیده می شود که تحقیرکننده 

است.
وی بیــان کرد: فرد با ایــن ازدواج، فرصت تامین 
رزومه و کسب و کار مناسب را ندارد بنابراین فرایند 
جذبش در کشور مقصد منوط به تأیید آن سالمند 
می شود و بعضی مواقع به محض جدایی باید روی 

موضوع دیگری برای کسب اقامت تمرکز کند.
او با توجه به مســایل برخــی مراجعانش افزود: 
نمونه هایی وجود دارد که فرد دو سال پیش کسی 
بوده بعد آن فرد از او خســته شــده یا گفته تو با 
بچه های من یا خود من خوب رفتار نکردی بعد او 
را وادار کرده است که جدا شود یا به کمپ برگردد 
یــا با لغو قرارداد خود او را به کس دیگری معرفی 
کرده و قرارداد جدید با یک فرد جدید گذاشته شده 
و باز همین فرایند نابسامان و ناهماهنگ اتفاق افتاده 
و این فرد از لحاظ روحی و روانی دچار مشکالت 
بیشتری شده است. در واقع فرد به صورت درمانده 

به صورت یک ابزار بین افراد جابه جا شده است.
این روانشناس با بیان این که افسردگی، پرخاش گری 
و خودکشی عوارض این روابط است تاکید کرد: ما 
هم اکنون با چرخه بهره کشی جنسی و عاطفی مدرن 
به امید اقامت در کشــور های اروپایی و آمریکایی 
مواجه هســتیم که متأســفانه از طریق هم میهنان 

خودمان هم رخ می دهد.
او اظهــار کرد: برخی از این افــراد با این که مورد 
حمایت مشــاوران حقوقی قرار می گیرند به دلیل 
درماندگی منفعل هســتند. یعنی با آگاهی از مورد 
سوءاستفاده قرار گرفتن، اما توانایی مقابله و مواجهه 
درســت را با این موضوع ندارند. در برخی مواقع 
هم به دلیل هزینه های گزاف حقوقی، مالی و اسکان 
به ایــران برمی گردند. آن ها دربازگشــت افرادی 
شکست خورده هستند که از تخصص آن ها، سال ها 
گذشته است و مورد آسیب و سوء استفاده جنسی 
و عاطفی قرار گرفته و آسیب روانی دیده اند. آن ها 
پرخاشــگر، درمانده، و مریض و ناتوان هستند و 
فکر می کنند فرصتی برای بازســازی روانی ندارند 
و کســی نمی تواند آن ها را با گذشته ای که داشتند 
بپذیرد. برخی از این افراد بدگمانی و بدبینی بسیار 
شدیدی دارند. اما باز هم فرصت درمان آن ها وجود 
دارد. در این بین، اما چیزی که از دست رفته است 
یک نیروی کار جوان، آماده و متخصص است که 
با امید از ایران رفته، اما درمانده و شکســت خورده 

برگشته است.

# در خانه بمانیمشیوع کرونا به شدت جدی است


