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تالش اتاق بازرگانی زنجان 
برای حل مشکالت فعاالن اقتصادی
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فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان خبر داد؛
اجرای پویش زنجان همدل ۲ 
برای آزادی زندانیان 
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جوالن کرونا در میان شهروندان

زنجان قرمز شد
2

2
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عبدالعلی دستغیب می گوید مولوی شناسان درباره 
مولوی اشتباه کرده اند.

این نویســنده و منتقــد ادبی پیشکســوت در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در حال مطالعه 
»مثنوی معنوی« مطلب جدیدی به نظرم رســید 
که تاکنون کسی درباره آن صحبت نکرده است؛ 
درباره مثنوی عده زیادی درباره روش و مشــی 
عرفانی جالل الدین محمــد بلخی و تاثیرات او 
صحبــت کرده اند که معروف تریــن آن ها کتابی 
اســت که بدیع الزمان فروزانفر نوشته است. او 
دربــاره »فیه ما فیه«، »دیوان شــمس« و قصص 
مولوی کتاب چــاپ کرده اســت. فروزانفر از 
نخســتین کســانی اســت که در دوره جدید، 
مولــوی را زنده کرده و به ادیبان و اهالی شــعر 
معرفی می کند و کتاب های جالبی نوشته است. 
جالل الدین همایی هم کتابی با عنوان »مولوی چه 
می گوید؟« نوشته است. کسان دیگری هم مطالب 
و مقاالتی نوشته اند از جمله دکتر موحد و دکتر 
سبحانی، که از میان آن ها مطلبی که دکتر سبحانی 

نوشته به تحقیقات جدید نزدیک است.
او در ادامه گفت: همایی تعبیری بســیار سنتی و 
خیلی کهنه از مولوی دارد و بدیع الزمان فروزانفر 
هم بیشتر در عالم لفظ و لغت و سوابق اندیشه و 
شعر مولوی است اما دکتر سبحانی به زبان امروز 
نزدیک تر اســت. ولی به نظرم همه این ها حتی 
نیکلسون درباره مولوی اشــتباه کرده اند. این ها 

پرسششــان این اســت که مولوی چه می گوید 
و می خواهند بدانند عقیده مولوی چیســت؟ در 
حالی که این حرف ها کهنه شــده و دیگر کسی 
دنبال ایدئولوژی شــاعران نمی رود و آقایان باید 
درباره مولوی می پرســیدند کــه مولوی چطور 

می گوید؟
دستغیب خاطرنشان کرد: در آثاری که از مولوی 
به یادگار مانده، از جمله »مثنوی معنوی«، »فیه ما 
فیه«، »دیوان غزلیات« و »مجالس ســبعه« آن چه 
مهم است، این اســت که او چطور می گوید نه 
این که چــه می گوید. مطالبی کــه مولوی گفته 
ابن عربی و غزالی هــم گفته بودند پس تازگی 
نداشته اســت. در دوره اسالمی عرفای ما مانند 
هم صحبت می کننــد و اختالفات جزیی دارند 
اما آن چه مهم اســت این است که روش مولوی 
چیست؟ مولوی در غزلیاتش استعاره های عجیب 
و غریبی به کار برده و لحن غزلیاتش به گونه ای 
اســت که با موســیقی ایرانی مانند تار و سه تار 
نمی شود خواند و بیشتر لحن حماسی دارد، یعنی 
سالست و روانی و لطافت شعر سعدی و حافظ 
را ندارد و باید دف و نی و حتی طبل نواخته شود 
تا بتوان خواند. عیب بزرگ مولوی در غزلیاتش 
این است که زیاد شــعر گفته و تکرار دارد. گاه  
به ایران باستان توجه دارد مثال در »این خانه که 
پیوسته در او بانگ چغانه ست«، گاه شعرهایش به 
فرهنگ اســالمی مرتبط است و گاه هم فرهنگ 

عامه. بنابرایــن باید گزینــه ای از غزلیات او را 
فراهم کنیم و به دیگران ارائه دهیم و همه اش را 

نمی توان خواند.
این منتقد ادبی و مترجم سپس بیان کرد: نکته مهم 
درباره مولوی، ارتباطی است که با شمس داشته. 
درباره این موضوع خیلی بحث شده ولی این نکته 
را نگفته انــد که این ها در خلوت به یکدیگر چه 
می گفتند و مشکل شان چه بوده است. در این که 
شــمس تبریزی را اطرافیان مولوی و سلجوقیان 
می کشند، شکی نیست و احترازات دکتر موحد و 
دیگران در برابر این که شمس کشته نشده اشتباه 
است. شمس در همان قونیه کشته می شود؛ و این 
را که غیبت دوم شمس و رفتن مولوی به دنبال او 
را  دال بر این می دانند که اگر مولوی می دانست 
شمس کشــته شده به مســافرت نمی رفت هم 
اشتباه است. زیرا از نظر روان شناسی مولوی باور 
نمی کرد که نزدیکان و درباریان شمس را بکشند، 
یعنی قتل شــمس را باور نمی کرد. درباره این که 
مولوی تحت تاثیر شمس قرار گرفته باید بگویم 
شمس آدم باسوادی نبوده و اطالعات کمی داشته 
اما همان طــور که فرزند مولوی می گوید قدرت 
تسلط بر روان دیگران را داشته است یعنی از این 
نظر قوی بوده به صورتی که می توانسته افراد را 
زیر نفوذ خود قرار بدهد، با مولوی آشنا می شود 
و او را زیــر نفوذ خود قرار می دهد به طوری که 
مولوی بعد از قتل شــمس تا آخر عمر این نفوذ 

را حفظ می کند. نکته دوم این اســت که غیبت 
دوم شمس غلط است، شمس را افراد متعصب 
و اطرافیان مولوی به دلیل این که وقت استادشان 
را گرفتــه و او را از آن خــود کرده بود، از روی 

حسادت می کشند.
او در ادامــه اظهار کرد: آن چه درباره شــمس و 
موالنا مهم اســت و مولوی شناســان درباره آن 
چیزی ننوشــته اند این اســت که این دو نفر در 
خلوت طوالنی خود چــه می گفتند! به نظر من 
و طبق شــواهد موجود که در »مناقب العارفین« 
افالکی و »رســاله سپه ســاالر« اســت، این دو 
می خواستند نهضت تازه  یا کیش تازه ای به وجود 

بیاورند که بنیاد این جنبش ســماع یعنی رقص 
و موسیقی و شعر بوده است. آن ها می خواستند 
رقص و موسیقی و شــعری را که االن در قونیه 
رایج اســت و به احترام روز درگذشت مولوی 
اجرا می شود، به آداب شریعت تبدیل کنند. آن ها 
معتقد بودند در رقص و موسیقی و شعر به جان 
جهــان یعنی خدا نزدیک می شــوند. مطلبی که 
شــمس و مولوی می گفتند، همین بوده و به این 

دلیل در خلوت می گفتند که کسی مطلع نشود.
عبدالعلــی دســتغیب در پایان گفــت: بعد از 
درگذشــت شــمس، مولوی به همان روش او، 
مجلس سماع برگزار می کند و روزی که مولوی 

فوت کرد، تمام اهالی قونیه، زن و مرد، شــیعه و 
ســنتی،  قلندرها، عارفان و صوفیان، در مجلس 
ترحیم او شرکت می کنند و گروه گروه با رقص 
و موســیقی و شعر )سماع( به آرامگاه بدرقه اش 
می کنند. چنین چیزی در تاریخ کمیاب اســت 
که یک امپراتور در آیین درگذشــت یک شاعر 
شرکت  کند. سلطان عالءالدین کیقباد، یهودیان 
و مســیحیان را می خواهد و بــه آن ها می گوید 
مولوی  مجتهد مســلمان بوده و شما این جا چه 
کار دارید و چرا در این آیین شــرکت کرده اید، 
آن ها می گویند مولوی از ما بوده که این موضوع 

در تاریخ کم سابقه است.

عبدالعلی دستغیب عنوان کرد

مولویشناساناشتباهکردهاند

فرماندار زنجان خبر داد:

ایجاد بیمارستان صحرایی در زنجان 
 احتمال تعطیلی ناوگان حمل و نقل عمومی 

پروازدومقیمتمرغدرزنجان
 از ۲۳ هزار تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان

جنابآقایمهندسوثوق
مدیرعاملمحترممهرانه

درگذشت مادر مهربانتان شادروان  
بانو »بتول شفقتیان« را به جنابعالی، 
خانواده ی محترم و دیگر بازماندگان 

آرامش باد می گوییم . امیدواریم روح و 
روان آن مادر نوگذشته در بهشت برین 

و در آرامش باشد. برایتان سالمتی 
آرزومندیم. 

هیاتمدیرهانجمنمهرانه

جنابآقایمهندسوثوق
مدیرعاملمحترممهرانه

درگذشت مادر مهربانتان شادروان  
بانو »بتول شفقتیان« را به جنابعالی، 
خانواده ی محترم و دیگر بازماندگان 

آرامش باد می گویم . امیدوارم روح و 
روان آن مادر نوگذشته در بهشت برین 

و در آرامش باشد. 
دکترپرویزقزلباش

رییسدانشگاهعلومپزشکیاستانزنجان

جنابآقایمهندسوثوق
مدیرعاملمحترممهرانه

درگذشت مادر مهربانتان شادروان  
بانو »بتول شفقتیان« را به جنابعالی، 
خانواده ی محترم و دیگر بازماندگان 
آرامش باد می گویم. امیدوارم روح و 

روان آن مادر نوگذشته در بهشت برین 
و در آرامش باشد. 
دکترعلیرضابیگلری

رییسانیستیتوپاستورایرانوعضوهیاتامنایمهرانه

جنابآقایمهندسوثوق
مدیرعاملمحترممهرانه

درگذشت مادر مهربانتان شادروان  
بانو »بتول شفقتیان« را به جنابعالی، 
خانواده ی محترم و دیگر بازماندگان 

آرامش باد می گویم . امیدوارم روح و 
روان آن مادر نوگذشته در بهشت برین 

و در آرامش باشد.
دکترمینوشمقیمی

رییسهیاتمدیرهانجمنمهرانه

مریم میرمحمد رضایی؛ 
طراح،نقاش و گرافیست 
در گفتگو با زنگان امروز:

معیشت
دغدغه
همیشگی
هنرمندان
ماست
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 نائب رییــس اتحادیه مــرغ، تخم مرغ و 
ماهی فروشان زنجان گفت: پس از مصوبه استانی 
۲۳ هزار تومانی برای مرغ گرم، مصوبه ۲۴ هزار و 

۹۰۰ تومانی ابالغ و اجرا می شود.
به گزارش زنگان امروز، ســید ناصر موسوی در 
گفت وگو با ایســنا، با اشاره به قیمت مرغ، اظهار 
کرد: پیــش از این قیمت مرغ به صورت مصوب 
در اســتان، ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود که پس از 
آن در ۱۲ فروردین، قیمت ۲۳ هزار تومان توسط 

ستاد تنظیم بازار استان ابالغ شد. وی افزود: از ۱۴ 
فروردین قیمت مرغ گرم بر پایه مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار کشــور، قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
برای مرغ گرم در سراسر کشور اعالم شد که در 

استان زنجان نیز اجرایی شد.
این مسوول ادامه داد: پس از افزایش قیمت مرغ، 
مشکلی که برای کمبود عرضه به وجود آمده بود، 
حل شده و مرغ گرم بیش از نیاز در بازار موجود 

است.

پروازدومقیمتمرغدرزنجان
 از ۲۳ هزار تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان:
 هالل احمر زنجان 
به 219 حادثه دیده 

در نوروز امداد رسانی کرد

 مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر 
استان زنجان گفت: تیم های امداد و نجات 
هالل احمر این استان در طرح نوروزی برای 
۲۱۹ نفر از هموطنان متاثر از 5۱ حادثه جاده 

ای و کوهستان امداد رسانی کردند.
سید قاسم موســوی روز دوشنبه در گفت 
و گو با خبرنــگاران افزود: از ۲5 اســفند 
ســال گذشــته تا ۱5 فروردین امسال 5۰ 
مورد تصادف جــاده ای و یک مورد حادثه 
کوهستان اتفاق افتاده و ۲۱۹ نفر از هموطنان 

از این حوادث متاثر شدند.
 وی بــا بیان اینکه در این ســوانح پنج نفر 
از هموطنان در صحنه حادثه فوت شــدند، 
اظهارداشــت: ۲۱۴ نفر از مسافران نوروزی 

آسیب دیده بودند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان 
مصدومان ناشــی از حوادث بیان شــده را 
۱۰۰نفر بیان کرد و گفت: ۱۲ مصدوم توسط 
نیروهای امداد و نجــات هالل احمر برای 
مداوا به مراکز درمانی استان منتقل شده اند.

موسوی با بیان اینکه در طرح نوروزی امداد 
و نجات هالل احمر ۹۲ تیم عملیاتی فعال 
شده بود، خاطرنشان کرد: در این تیم ها ۲۴۱ 
نفر نجاتگر و امدادگر در حوادث، خدمات 

امدادی شبانه روزی ارائه داده اند.
 وی یــادآوری کرد: در طــرح نوروزی ۴۹ 
دســتگاه آمبوالنس، ۴۳ دستگاه خودروی 
نجات و یک دســتگاه خودوری کمک دار 
سبک در امدادرسانی به هموطنان در جاده 

های استان زنجان به کارگیری شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: هموطنان در صورت گرفتار شــدن 
در ســوانح و حوادث با شــماره ۱۱۲ برای 
دریافت خدمــات امداد و نجــات در هر 

ساعت از شبانه روز تماس برقرار کنند.

خبـرخبــر

دبیر هیات قایقرانی استان 
2 قایقران زنجانی در قالب 

تیم ملی عازم مسابقات 
آسیایی می شوند

 دبیر هیات قایقرانی اســتان زنجان 
گفت: ۲ قایقران منتخب این استان در قالب 
تیم ملی به منظور کســب ســهمیه المپیک 
۲۰۲۱ عــازم رقابت هــای قهرمانی آســیا 

می شوند.
رضا محمدی، در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: بهمن نصیری و زینب نوروزی 
به عنوان قایقران ملی پوش زنجانی در این 
مســابقات که در ۲ بخش مردان و زنان و از 
۱5 اردیبهشــت ماه امسال در توکیو )ژاپن( 

برگزار می شود، حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه قایقرانان ملی پوشــان زن 
اعزامی به مسابقات آســیایی هم اکنون در 
مرحلــه دوم اردوی آمادگی تیم ملی که در 
دریاچه آزادی تهران درحال برگزاری است 
حضور دارند، اظهار داشــت: این قایقرانان 
به منظور کسب آمادگی بیشتر زیر نظر نظر 

مربیان تیم ملی تمرین می کنند.
محمدی با اشــاره به اینکه سه قایقران ملی 
پوش مرد نیز  تمرینات خود را از ۲۴ اسفند 
ماه ۹۹ در الیگودرز از توابع اســتان لرستان 
آغاز کرده اند، یادآور شد: این اردوی آمادگی 

تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، پس از همه گیری ویروس 
کرونا، مرحله نخســت این اردو با حضور 
هشت قایقران از استان های مختلف ایران 
از ۲۶ آبــان تا ۱۶ آذر ماه پارســال ۹۹ در 

دریاچه آزادی تهران برگزار شد.
نازنین مالیی از گیــالن، بهمن نصیری و 
زینب نــوروزی از زنجــان، کیمیا زارعی 
از همدان و شــکیبا وقوفی، نگار نگهدار، 
حمیدرضــا رضوانی و آریا ســلیمان پور 
از تهــران پاروزنان دعوت شــده به مرحله 
نخســت اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی 

روئینگ بودند.

 فرماندار شهرســتان زنجان با اشــاره به 
اینکه پیشــنهاد ایجاد بیمارســتان صحرایی در 
شهرستان داده شــده است، گفت: موافقت ستاد 
کرونای استان با دایر شدن این بیمارستان صادر 

شده است.
بــه گزارش زنــگان امروز، رضا عســگری در 
گفت و گو با خبرنگار فارس در زنجان در زمینه 
قرمز شدن وضعیت شهرستان زنجان اظهار کرد: 
وضعیــت کرونایی در زنجان قرمز اعالم شــده 

است.
فرماندار شهرســتان زنجان از افزایش نظارت بر 
بخش های موجود در شهرستان خبر داد و افزود: 
با همــکاری هر یک از اتحادیه هــا، نظارت بر 
صنوف افزایش می یابد و بر عملکرد دستگاه های 

خدمات رسان نظارت خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه بــر رعایت پروتکل های 

بهداشــتی بر بانک ها و پمپ بنزین ها به عنوان 
محل ارائه خدمات به شهروندان نظارت بیشتری 
خواهد شــد، گفت: نظارت ها بر ناوگان حمل و 
نقل شهری تشــدید خواهد شد و نحوه رعایت 
پروتکل های بهداشتی با روند هفته گذشته ما را 
مجبور به جمع آوری ناوگان حمل و نقل عمومی 

درون شهری خواهد کرد.
وی تصریح کرد: نحوه ادامه فعالیت ها در شــهر 
زنجان بستگی به دریافت گزارش ها از اتحادیه ها 

و صنوف خواهد دارد.
عســگری با اشــاره بــه اینکه از هــالل احمر 
درخواست شــده آژیر خطر کرونا را در شهر و 
محل های پرآمد و شد به صدا درآورند و هشدار 
دهنــد، گفت: نیاز به همراهــی مردم داریم چرا 
که شــرایط کرونایی کنونی ماحصل تراکم بازار 
شب عید، دید و بازدید نوروزی، دورهمی های 

خانوادگی و ســفرها بوده اســت و همه با هم 
نسبت به کنترل شرایط موجود اقدام کنیم.

فرمانــدار شهرســتان زنجان با اشــاره به اینکه 
پیشنهاد ایجاد بیمارستان صحرایی در شهرستان 
داده شده است، ادامه داد: موافقت ستاد کرونای 
اســتان با دایر شــدن این بیمارستان صادر شده 

است.
وی با اشاره به اینکه از تعداد بستری ها مشاهده 
می شــود تعداد مبتالیان کرونایی در ابتدا شیوع 
تاکنون بی سابقه بوده است، عنوان کرد: شرایط 
سختی اســت و اگر روند شــیوع کرونا در ۴8 
ساعت گذشته در هفته جاری ادامه داشته باشد 

ظرفیت تخت بیمارستانی تکمیل شد.
عســگری با اشــاره به اینکه یک هزار و  ۳۰۰ 
تخت نقاهتگاهی در زنجان دایر شده است، بیان 
کرد: مجموعه مراکز اقامتی ادارات نیز به عنوان 

نقاهتگاه پیش بینی شده است.
فرماندار شهرســتان زنجــان با بیــان اینکه از 
نقاهتگاه هــا در حوزه درمان نمی توان اســتفاده 
کرد، تصرح کرد: این محل برای افرادی است که 
شــرایط قرنطینه در منزل را ندارد در نظر گرفته 

شده که دوره نقاهتگاه نیاز بیمارستاتی ندارد.
وی با اشــاره به اینکه برای ایجاد بیمارســتان 
و  شــده  شناســایی  ســایت هایی  صحرایــی 
زیرساخت ســازی انجام شده است، عنوان کرد: 
این بیمارســتان در صورت نیــاز تجهیز خواهد 

شد.
عســگری با اشــاره به اینکه در صــورت ادامه 
شــرایط موجود چــاره ای جز تعطیلــی بازار، 
مجتمع ها و اصناف را نخواهیم داشت، گفت: با 
تعامالت موجود مشارکت اصناف برای تعطیلی 

واحدها جلب شده است.

فرماندار زنجان خبر داد:

ایجاد بیمارستان صحرایی در زنجان 
 احتمال تعطیلی ناوگان حمل و نقل عمومی 

  رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان 
با بیان اینکه شــعار سال که ثمره نگاه کارشناسی 
نظام اســت باید از سوی همه بخشهای مسوول 
با دقت و وســواس مورد توجه قرار گیرد، گفت: 
دانشگاه ها به عنوان بستر تربیت نیروی متخصص 
و ماهر ســهم مهمی در تحقق شعار سال ۱۴۰۰ 

دارند.
دکتر علیرضا فیروزفر در نشســت  شورای اداری 
دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان زنجان با اشاره به 
رهنمودهای رهبری برای حل مسائل کشور، اظهار 
کرد: رهنمودهــای حکیمانه رهبر معظم انقالب 
برای حل مسائل کشور ناظر بر باور عمیق ایشان 
به توان ، استعداد ها و ظرفیت های داخلی در ابعاد 

معنوی و مادی است.
وی » نیروی انسانی جوان « را موتور محرکه تولید 
در کشــور عنوان کرد و ادامه داد: نیروی انسانی 
توانمند و متخصص و متعهد در کنار دیگر منابع 
مادی چرخ های تولید کشور را می توانند در جهت 

خودکفایی داخلی و قطع وابستگی بچرخانند.
دکتر فیروزفــر  افزود: »مانع زدایــی ها« در کنار 
پشتیبانی ها به تولید سرعت خواهد بخشید و الزم 
است هم در بحث قوانین توجه کافی به این مهم 
انجام شود و مدیران و دست اندرکاران مسیرهای 

نیل به تولید را تسهیل کنند.
رییس دانشــگاه آزاد اسالمی استان زنجان گفت: 
دانشــگاه ها باید در سال جدید با توجه به شعار 
سال مشخص کنند در کجای این معادله قرار دارند 
و می توانند برای تولیــد و رفع موانع موثر واقع 
شوند. دانشگاهیان باید در جریان دانش منطقه و 

کشور و جهان جایگاه مشخصی داشته باشند.

وی تصریح کرد: دانشــگاه باید مشخص کند در 
کجای معادله اجتماعی شهر، استان و کشور قرار 
دارد چرا که موضوعات روز جامعه با مسایل ۱۰ 
ســال گذشته متفاوت اســت و رفع مشکالت و 

تنگناها نیاز به روش های نوین دارد.
وی به اهمیت نیروی انســانی جوان و متخصص 
ومتعهد دانشــگاه ها اشــاره کرد و گفت: نیروی 
انسانی مهمترین سرمایه دانشگاه ها هستند و می 

توانند در روند توسعه منطقه ای موثر واقع شوند.
دکتر فیروزفر به جامعیت وظیفه دانشــگاه برای 
حل مسائل و ارائه راه حل ها اشاره کرد و گفت: 
دانشگاه  ها نباید نسبت به مقدرات منطقه ای خود 

بی تفاوت باشند و وظیفه دانشگاه ها بحث آموزش 
صرف نیست. دانشگاه امروز محل کسب مهارت 
های مختلف و خاســتگاه فــن آوری و نوآوری 

است. 
وی ادامه داد: با توجه به سفارش ها و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری و سیاســت های ابالغی باید 
زمینه اشتغال دانشجویان و نسل جوان در صنعت 
مهیا شــود و در این راستا دانشــگاه ها باید وارد 

تعامل سازنده با صنعت شوند.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان در بخش 
دیگری از ســخنان خود به گزارشــی از فعالیت 
های این دانشــگاه در سال گذشته اشاره و اظهار 

کرد: دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان در ۲ سال 
گذشــته گام های بزرگی برای حل مشکالت و 
تنگناها برداشت و با همت و اراده جمعی توانست 
به ثبات نســبی برسد و بر پایه تفاهم نامه 5 جانبه 
دانشگاه با دستگاههای اجرایی استان زمینه فعالیت 

دانشجویان در صنعت مهیا شده است.
وی افزود: در ســال کنونی دانشگاه آزاد اسالمی 
اســتان زنجان برای عملیاتی کردن سیاست های 
ابالغی ســازمان مرکزی در زمینه مهارت آموزی، 
تولید، اشتغال دانشجویان ماهر، طرح های برون 

دانشگاهی و صنعتی تالش خواهد کرد.
به گفته رییس دانشــگاه آزاد اسالمی زنجان هم 

اکنون حدود ۱۲ هزار دانشجو در مقاطع مختلف 
کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در 
واحدها و مراکز این دانشــگاه در اســتان زنجان 

تحصیل می کنند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان:

دانشگاههاسهممهمیدرتحققشعارسالدارند

 از دیروز )۱۶ فروردین ماه( زنجان در بین 
۸۸ شهرستان قرمز کشور قرار گرفت.

به گزارش زنگان امروز از صبح دیروز زنجان در 
لیست شهرستان های قرمز کرونایی قرار گرفت. 
بر این پایه، وضعیت قرمز کرونا در تهران، کرج، 

اصفهان، شیراز، ایالم، شهرکرد و زنجان از اعالم 
شد.

همچنین ۴۲ شهرستان شامل ۷ مرکز استان از 
امروز در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

هم اکنون ۸۸ شهرســتان قرمز، ۱۳۹ شهرستان 

نارنجی، ۱۹۸ شهرستان زرد و ۲۳ شهرستان آبی 
است.

گفتنی اســت، موج چهارم کرونا با سرعت در 
حال پیشرفت از نیمه غربی به سمت نیمه شرقی 
کشور است. اســتفاده از ماسک، خودداری از 

دورهمی و حضور در آیین عروسی و سوگواری 
ضروری است. استفاده از وسایل نقیله عمومی 
پرازدحام، خوردن غذا در رستوران و حضور در 
اماکن پرجمعیت و به ویژه سرپوشیده از عوامل 

اصلی انتقال کرونا است.

جوالن کرونا در میان شهروندان

زنجـــــــــان؛قـــــرمــزشد

 رییس بیمارســتان 55۴ منطقه ای ارتش 
زنجــان گفت: این بیمارســتان آمادگی پذیرش 

بیماران کرونایی را دارد.
شــهباز زارعی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
آمادگی پذیرش بیمارســتان ارتش برای بستری 
بیمــاران کرونایی، اظهار کرد: پیــش از این نیز 
بیمارســتان ارتش، بیماران کرونایی را پذیرش 
می کرد و هم اکنون بخش های اختصاصی برای 
پذیرش بیمــاران کرونایی در نظر گرفته شــده 

است.
وی با اشــاره به اختصاص 5۰ درصد تخت های 
بیماران  احتمالــی  پذیــرش  برای  بیمارســتان 
کرونایی، افــزود: هم اکنون بیمــاران کرونایی 
در این بیمارســتان بســتری هســتند و پس از 
بازســازی های الزم و راه انــدازی رادیولــوژی 
دیجیتال، امکان پذیرش بیماران کرونایی تسهیل 

شده اســت. این مسوول ادامه داد: هم اکنون در 
بخش ICU مانیتور، تخت، ونتیالتور مستقر شده 
ولی هنوز این بخش بیمارستان اکسیژن سانترال 

مجهز نشــده اســت و برای اکسیژن رســانی از 
کپسول اکسیژن استفاده می شود. از خیران حوزه 
سالمت درخواست می شود که در صورت امکان 

برای راه اندازی اکســیژن سانترال این بیمارستان 
همکاری کنند.

زارعی با اشــاره به اعزام کادر درمان داوطلب به 
بیمارســتان ولیعصر )عج( زنجان، تصریح کرد: 
از آغاز شیوع کرونا، پزشــک، پرستار و نیروی 
خدماتــی داوطلب بــه بیمارســتان ولیعصر به  
عنوان بیمارستان معین پذیرش بیماران کرونایی 
اعزام شــدند و در صورت درخواســت دوباره 
این بیمارســتان، دوباره نیروهــای داوطلب از 

بیمارستان ارتش اعزام خواهند شد.
رییس بیمارســتان 55۴ منطقه ای ارتش زنجان 
با اشــاره به برپایی بیمارستان صحرایی، یادآور 
شــد: برپایی این بیمارســتان پــس از تصویب 
ستاد اســتانی خواهد بود و پس از آن نیروهای 
مسلح استان در رابطه با آن تصمیم گیری و اقدام 

خواهند کرد.

رییس بیمارستان ۵۵۴ منطقه ای ارتش زنجان عنوان کرد؛

پذیرشبیمارانکروناییدربیمارستانارتشزنجان
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 رییس اتاق بازرگانی اســتان زنجان گفت: 
یکی از مهم تریــن اهداف اتــاق پیگیری و حل 
مشــکالت فعاالن بخش اقتصــادی و خصوصی 

استان در همه بخش ها است.
به گــزارش زنگان امــروز، علی یگانــه فرد در 
گفت و گــو با خبرنــگار فارس اظهار کرد: ســال 
گذشته، سال بسیار ســختی برای مردم دنیا بود و 
مشکالت ناشی از شــیوع ویروس کرونا در همه 

بخش ها موجب ایجاد مشکالت عدیده شد.
رییس اتاق بازرگانی استان زنجان با ابراز امیدواری 

مبنی بر پایــان یافتن مشــکالت و قطع زنجیره 
همه گیری کرونا در ســال کنونی عنوان کرد: امید 
اســت تا با یک برنامه ریزی بتوانیم اهداف تعیین 

شده اتاق بازرگانی زنجان را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه برنامه های سال کنونی متفاوت تر از 
سال گذشته و با رصدی مستمر در راستای عملیاتی 
کردن آنها پیگیری خواهد شــد، تصریح کرد: در 
سال ۱۳۹۹ نقشه راه تجارت خارجی استان تدوین 

و از سوی استاندار تصویب شد.
یگانه فرد با اشــاره به اینکه، با وجــود اقدامات 

خوبی که صورت گرفته اما این نقشه راه با وجود 
بروکراســی های اداری و مشکالت سیستم اداری 
کمتر از انتظار عملیاتی شده است، تاکید کرد: امید 
می رود در سال آینده هرچه بیشتر اهداف در نظر 

گرفته شده آن محقق شود.
رییس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه 
نگاه و امید فعاالن اقتصادی اســتان به اتاق است، 
اضافه کرد: در بخش های مختلف برنامه های خود 
را اجرایی کرده و در راســتای صیانت از حقوق و 
انتفاع فعاالن بخش خصوصی حرکت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: وب ســایت جدیــد اتاق بازرگانی 
زنجان بــرای ارائه خدمات هرچه بهتر به اعضا با 
بخش های جدیدی در دسترس قرار گرفته است. 

یگانه فرد با اشــاره به مشــکالت موجود فعاالن 
اقتصادی و انتظار تولیدکنندگان و فعاالن این بخش 

برای حل مشکالت، اضافه کرد: یکی از مهم ترین 
اهــداف اتــاق پیگیری و حل مشــکالت فعاالن 
بخش اقتصادی و خصوصی استان زنجان در همه 

بخش ها است.
رییس اتــاق بازرگانــی زنجــان از برنامه کاری 

کمیســیون های تخصصی اتاق در ســال آینده و 
مطلوب تر شــدن روند کاری آن بــا پایان یافتن 
ویروس کرونا خبر داد و گفت : امید است در سال 
پیش رو تشــکل ها و کمیسیون ها نقش خود را در 

برآورده کردن انتظارات فعاالن اقتصادی ایفا کنند.

رییس اتاق بازرگانی استان عنوان کرد

تالش اتاق بازرگانی زنجان 
برای حل مشکالت 

فعاالن اقتصادی

شــهردار ابهر در اولین نشســت شورای اداری 
شــهرداری ابهر بودجه عمرانی شهرداری ابهر 
را بیــش از 5۶ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
بخش عمده ای از بودجــه ۱۲۰ میلیارد تومانی 
امســال شــهرداری ابهر به پروژه های عمرانی 
اختصاص یافته است که امیدواریم شاهد عمران 

و آبادانی بیش از پیش شهر باشیم.
 به گزارش خبرنگار روزنامه زنگان امروز،  محمد 
رضا ذوالقدریها بــا تاکید بر اینکه باید با توجه 
به محدودیت زمانی و آب و هوا تالش شــود 
پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن به پایان برسد، 
ادامه داد: با توجه به تشریفات انتخاب پیمانکاران 
در تکمیل پروژه ها باید هر چه سریع تر اقدامات 
الزم  در جهت انتخاب پیمانکاران واجد شرایط 

انجام گیرد. 
شهردار ابهر با اشاره به بحث آسفالت خیابانها و 
معابر، افزود:  نقاطی که نیاز به آسفالت دارند باید 
دقیق شناسایی شوند تا عملیات آسفالت ریزی با 

برنامه ریزی دقیق به سر انجام برسد. 
وی با بیان اینکه در سال کنونی حدود ۷ میلیارد 
تومان اعتبار برای آسفالت ریزی کوچه ها و معابر 
در نظر گرفته شده است افزود: برای رضایتمندی 
هرچه بیشتر شــهروندان عزیز، باید بادقت نظر 
بیشتری نسبت به ســال های قبل برآورد اولیه 
صورت پذیرد و این کار نیازمند هماهنگی بیشتر 
بین حوزه عمرانی و مدیران نواحی اســت که 
با اولویت بنــدی و زمان بندی دقیق در اجرای 
پروژه ها ، شــاهد استارت به موقع پروژه ها در 

سطح شهر به ویژه آسفالت ریزی معابر باشیم.

شــهردار ابهــر در ادامه اضافه کــرد: در بحث 
آســفالت و لکه گیری معابر نیازمند این است 
که برآورد صحیح انجام شود و خیابان ها دقیقا 
مشخص شوند تا آسفالت ریزی در  مناطق مورد 

نیاز پخش شود
ذوالقدریها با اضافه کردن این موضوع که در سال 
گذشــته برنامه ریزی خوبی انجام شده بود و با 
توجه به گرانی قیر بایســتی جاهایی که الزم و 
ضروری اســت برای عملیات آسفالت اولویت 
بندی شــود، تصریح کرد: آســفالت بعضی از 
خیابان ها واقعا از بین رفته و اگر بنا باشــد قیر 
در همیــن قیمت بماند قطعا نیاز اســت که از 
اعتبارهای جایگزین استفاده کنیم و نگذاریم به 

فصل بارندگی بماند. 

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بیشــتر اولویت ما 
اتمام پروژه های نیمه کاره است افزود : انتظاری 
کــه از مدیــران نواحی داریم این هاســت که 
نیازمندیهای ناحیه مربوطه را طبق بودجه پیش 
بینی شده احصا نمایند و با برنامه ریزی کارهای 

ناحیه را پیش ببرند 
وی با اشاره به اهمیت نظارت در پروژه ها تاکید 
کرد: بــا توجه به گرانی،  نظــارت مهم ترین و 
کلیدی ترین بحث ممکن در انجام پروژه ها است 
بنابراین شهرداران ناحیه باید از ابتدای کار نظارت 
های الزم را به عهــده گیرند تا عالوه بر بحث 
کیفیــت کار، تخریب های عمومی و یا دوباری 
کاری صورت نگیرد و این نظارت ها باید بدون 

هیچ اغماضی انجام شود.

فرنشین صدا و ســیمای مرکز زنجان با 
تقدیر از نیات خیر مردم مومن استان در مشارکت 
با پویش زنجــان همدل گفت: ایــن پویش با 
عنوان زنجان همدل ۲ تا نیمه ماه مبارک رمضان 
زمینه ساز آزادی مابقی زندانیان جرایم غیرعمد و 

بازگشتشان به کانون خانواده خواهد بود.
به گزارش زنگان امروز دکتر سیدمحسن لطیفی 
در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان آمادگی 
کامل شــبکه استانی اشــراق را برای راه اندازی 
پویش عید تا عید بــرای جمع آوری کمک های 
خیرین و نیکوکاران در روزهای مبارک عید مبعث 
تا میالد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی 
)ع( اعالم و اظهار کرد: قطعا با زندانی شدن یک 
فرد، لطمه ســنگینی بر پیکره خانواه او وارد می 
شود و این مسئله می تواند جامعه را با بحران های 

فراوانی روبه رو سازد.
وی تصریح کرد: صدا و ســیمای مرکز استان با 
تمــام توان و قدرت و بــا بهره گیری از ظرفیت 
صــدا، تصویر، خبر و فضای مجــازی به دنبال 
آزادی حداکثری زندانیان جرائم غیر عمد در این 

روزهای فرخنده و با سعادت خواهد بود.
فرنشــین صدای و سیمای مرکز زنجان با تقدیر 
از نیات خیر مردم مومن اســتان در مشارکت با 
پویــش زنجان همدل تصریح کرد: این پویش با 
عنوان زنجان همدل ۲ تا نیمه ماه مبارک رمضان 
زمینه ساز آزادی مابقی زندانیان جرایم غیر عمد و 
بازگشتشــان به کانون خانواده خواهد بود که در 

این طرح هم 8۷ زندانی آزادسازی خواهند شد.
لطیفی در ادامه با اشــاره به استقبال از برنامه های 
نوروزی صدا و ســیمای زنجــان گفت: نوروز 
امســال ۹ هزار دقیقه برنامه پخش شد که شامل 

برنامه هایی از جمله یـاز نفسی، بایرام گجه لری، 
بهار نغمه ســی، نغمه لر و انســان سالم، مسابقه 
تلویزیونی زنده، برنامه های تامینی، پخش روزانه 
۲ فیلم سینمایی، یک سینمایی ویژه نوجوان و دو 
سریال تلویزیونی درکنار مستندهای نوروزی و 

ده ها سرود و وله بهاری دیگر بود.
وی افــزود: شــبکه اســتانی صدا هم بــا ویژه 
برنامه هایی مانند اولکمیزه بهار گلیپ، بسته های 
آموزشیvox pop-psa در باره بیماری کرونا، بوی 
جوی مولیان، بهارانه، بهار سســی، هزار ترانه و 
اجرای مشترک مراکز آذربایجان شرقی، اردبیل و 
زنجان با رویکــرد افزایش وفاق و همدلی ملی، 
به مدت ۴ هزار و ۱۴۰ ددقیقه همراه شنوندگان 

زنجانی و استان های شمالغرب بود.
رییس رسانه استانی از تولید و پخش بیش از یک 

هــزار و ۹۶ دقیقه برنامه در معاونت اطالعات و 
اخبار مرکــز خبر داد و افزود: تولید و پخش ۹۰ 
خبر رادیویــی، ۱۲۰ خبر تلویزیونی، ۱۱۶برنامه 
تولیــدی و ۳۶ گفتگوی زنده خبــری ره آورد 
همکاران این معاونت در روزهای پایانی سال۹۹ 
و نوروز بود. لطیفی برنامه های تولید شــده در 
معاونــت فضای مجــازی را ۲58 مورد اعم از۳ 
اینفوگرافیک، ۱8 نماهنگ، ۲۲8 ویدئو، ۶پوستر و 

۳موشن گرافیک بمدت۷۴۴ اعالم کرد.
فرنشــین صدا و ســیمای مرکز زنجان از تولید 
۱۶۰ اســالید و بازپخش5 هزار و ۷۶۰ مورد از 
اسالیدهای تولیدی و ارسالی مخاطبان در رادیو 
نما خبر داد و افزود: بیش از 5۰۰ مورد زیرنویس 
اطالع رســانی هم در این روزها از شبکه اشراق 

پخش شده است.

 شهردار ابهر خبر داد؛

پیش بینی اعتبار ۵۶ میلیارد تومانی برای پروژه های 
عمرانی شهرداری ابهر 

فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان خبر داد؛

اجرای پویش زنجان همدل ۲ برای آزادی زندانیان

 تعداد ۴۲ شهرستان از جمله هفت مرکز 
استان شــامل تهران، کرج، اصفهان، شیراز، ایالم، 
شــهرکرد و زنجان از امروز )۱۶ فروردین ماه( در 

وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند.
زمانی که »نرم نرمک می رسد اینک بهار« را زیر لب 
زمزمه  می کردیم، گمان نمی بردیم که بهار امسال 
هم، همانند ســال گذشته قبای سبزش را با شنل 
قرمز رنــگ کرونا در قرن جدید معاوضه خواهد 
کرد، هر چند همه ما اذعــان داریم که این تغییر 
رنگ، محصول بی تفاوتی خود ما و البته مدیریت 
یک بام و دو هوای مسووالن در کنترل این بیماری 
به ویژه در روزهایی است که به نظر می رسید باید 
به گونه ای عمل می شد که اختیار را از عموم سلب 
و اجبار را در اولویت برنامه ها برای حفظ سالمتی 

مردم قرار می داد.
همه چیز مهیای آمدن بهار بــود، بهاری که قرن 
جدید را نوید می داد، بهاری که همانند سال های 
گذشته با تعطیالت دو هفته ای و سفرهای نوروزی 
همراه بود امــا در ظاهر قرار بود به گونه ای رفتار 
کنیم که شیرینی لحظات بهاری به تلخی منتج نشود 
اما مگر می شد در خانه ماند، عید دیدنی نرفت، بار 
سفر را نبست، ماسک زد، دورهمی ها را بی خیال 
شد، عروسی ها را نادیده گرفت، مجالس ترحیم را 
غیرحضوری تسلیت گفت و ... بی تردید نمی شد 
چنین کاری کرد، چون همه این موارد جزو الینفک 

زندگی ما است.
بهار که آمد، عید دیدنی ها و عیدی گرفتن ها را آغاز 
کردیم. دیدار بزرگان فامیل که سن و سالی از آن ها 
گذشته و شرایط کرونایی می تواند روزهای سختی 
را برای شان رقم بزند، آغاز راه بود. دورهمی های 
شــلوغ فامیلی را از ســر گرفتیم و قرار گذاشتیم 
کرونا را در دید و بازدیدهای مان شکســت دهیم. 
بر سر مزار درگذشتگان حاضر شدیم تا فاتحه ای 
برای شــان بخوانیم، غافل از اینکه فاتحه خودمان 

خوانده شــد، خالصه اینکه چه خوب همراهی 
کردیم کادر درمــان را در دورانی که آن ها زیاران 

چشم یاری داشتند.
»تا می توانید سفر نروید«؛ این خواهش مسووالن 

بود اما آیا موضوع ســالمت را می توان با تقاضا و 
خواهش مدیریت کرد. همه ما میزان توجه به »قسم 
حضرت عباس« وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی را در جاده های کشور به عینه دیدیم. مهم 

نیست چقدر جریمه شویم، اولویت همه ما فشار 
دادن پــدال گاز برای رفتن به ســفر بود، غافل از 
اینکه پای مان بر روی پدال نبود، بلکه داشتیم گلوی 
معیشت کسانی را که دخل و خرج زندگی شان به 

رنگ کرونا گره خورده است، فشار می دادیم.
شهرها یکی پس از دیگری همانند ما که قول داده 
بودیــم کادر درمان را همراهی کنیم، رنگ عوض 
کردند. مسووالن نیز مدام فرصت چندین ساعته 

به مسافران می دادند تا شاید راه رفته را - زودتر 
از موعد مقرر - بازگردند اما دیر شده بود و حاال 
دیگر خوزستان تنها استانی نبود که چند شهر آن 
قبای قرمز به تن کرده باشــد و مسافران نوروزی 
کاری کردند کارستان و در یک چشم بر هم زدن، 
شــهرهای ایران را به بوم نقاشی تبدیل کردند که 
فقط دو رنگ قرمز و نارنجی را برای رنگ آمیزی 

حماقت مان در اختیار داشت.
حــاال دیگر موج چهارم کرونا در راه اســت و ما 
که در روزهای عید بر روی موج بی خیالی ســوار 
بودیم، امروز باید منتظر موج ســهمگین دریای 
بی مباالتی خودمان باشیم تا شاید جان سالم از آن 
به در ببریم. از امروز آمار فوتی های کرونایی کمتر 
از سه رقم نخواهد بود و این یعنی شانس حضور 
ما و عزیزان مان در بین کســانی که مغلوب کرونا 
می شــوند بیش از گذشته است. امروز زمان آنکه 
بگوییم ای کاش امسال بی خیال همه دلخوشی های 
زودگذر می شدیم به سر آمده و آب رفته به جوی 

باز نخواهد گشت.
وقتی قرار است کرکره مغازه ها به دلیل شرایط قرمز 
کرونایی پایین بیاید، وقتی قرار است باشگاه های 
ورزشــی که هنوز چند ماه از آغاز فعالیت دوباره 
آن ها سپری نشده  بود، دوباره تعطیل شود، وقتی 
قرار است تاالرها و رستوران ها پذیرای هیچ کس 
نباشد، پاسخ همه این سئواالت نزد خود ما است 
و ما هســتیم که زمینه اتخاذ چنین تصمیماتی را 
فراهم و ثابت کردیم که اگر قرار باشد بین سالمتی 
و خوش گذرانی، یکی را انتخــاب کنیم، آن قدر 
خوش گذرانی می کنیم تا سالمتی مان ناخوش شود.
امروز زنجان همانند برخی از مراکز اســتان ها به 
رنگ قرمز درآمد، هرچند هنوز زود اســت نتیجه 
سبزه گره زدن های روز سیزده بدر را مشاهده کنیم 
اما بی شک باید منتظر روزهایی باشیم که ماحصل 

رفتار خودمان است.

موج چهارم کرونا از راه رسید؛

قرمز؛ماحصلموجسواریزنجانیهابربیخیالی
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بیماری لثه و خطر ابتال 
به پرفشاری خون 

در افراد سالم

 یک مطالعه جدید نشان می دهد که 
بیماری شــدید لثه می تواند حتی یک فرد 

سالم را به پرفشاری خون دچار کند.
ایســنا، متخصصان موسســه  به گزارش 
دندانپزشکی ایســتمن در کالج دانشگاهی 
لندن می گویند: شــواهد نشان می دهد که 
باکتری های پریودنتوپاتوژن به لثه آســیب 
می رسانند و همچنین پاســخ های التهابی 
را ایجاد می کنند که می تواند بر پیشــرفت 
بیماری های سیستمیک از جمله فشار خون 

باال تأثیر بگذارد.
محققان ۲5۰ بزرگسال مبتال به بیماری لثه 
و ۲5۰ بزرگسال سالم و بدون بیماری لثه را 
مورد مطالعه قرار دادند. بر پایه یافته های آنها، 
افراد دارای بیماری لثه دو برابر بیشتر از افراد 
دارای لثه سالم، فشار خون سیستولیک باال 
)۱۴۰ میلی متر جیوه یا بیشتر( داشتند. فشار 
سیستولیک طبیعی زیر ۱۲۰ میلی متر جیوه 
است. یافته ها همچنین نشــان می دهد که 
حدود 5۰ درصد از بزرگساالن، فشارخون 
باال به دلیل بیماری لثه را تشخیص نمی دهند.
محققان می گویند پیشگیری و درمان بیماری 
لثه ممکن است روشی مقرون به صرفه برای 
کاهش التهاب سیستمیک و بهبود عملکرد 
اندوتلیوم؛ پوشــش نــازک داخل قلب و 

رگ های خونی باشد.
آنها تاکید می کنند: غربالگری بیماری های 
لثه و فشار خون باال هم توسط متخصصان 
دندان پزشــکی و هم توســط متخصصان 
داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است با 
این که استراتژی های بهداشت دهان و دندان 
مانند مسواک زدن دو بار در روز و استفاده 
منظم از نخ دندان در کنترل و پیشگیری از 
شایع ترین بیماری های ناشی از التهاب لثه 

بسیار مهم است.
به گــزارش دویچه وله به نقل از ســایت 
تخصصی Web MD، تحقیقات قبل موکد این 
واقعیت بود که افراد مبتال به بیماری شدید 
لثه، دو برابر بیشتر از دیگر افراد دچار مرگ 

زودرس قبل از سن ۶۴ سالگی می شوند.

یافته پژوهشی محققان؛
مواد نگهدارنده 

مواد غذایی به سیستم ایمنی 
آسیب می رسانند

 در مطالعه اخیــر، تاثیر مضر مواد 
افزودنی شیمیایی به مواد غذایی بر سیستم 

ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال 
نیوز تودی، این مطالعه مقایسه نتایج آزمایش 
سم شناسی آزمایشگاهی با داده های حاصل 
از آزمایشــات قبلی حیوانات و تحقیقات 

معتبر اپیدمیولوژیک بوده است.
نتایج نشان داد که یک ماده نگهدارنده غذایی 
رایج ممکن است بر عملکرد سیستم ایمنی 

بدن تأثیر منفی بگذارد.
مواد شیمیایی متداول مختلف ممکن است 
به سیستم ایمنی بدن آسیب رسانده و باعث 
اختالل در عملکرد آن شــوند. این اثرات 
مضر ممکن اســت موقتی یا دائمی باشد. 
تأثیرات احتمالی ناشی از آسیب به سیستم 

ایمنی عبارتند از:
• حساسیت بیش از حد؛

• التهاب مزمن؛
• ســرکوب سیســتم ایمنی، یا اختالل در 

توانایی بدن برای مقابله با عفونت ها؛
• تحریک سیســتم ایمنی کــه می تواند از 
طریق واکنش های ایمنی باعث آســیب به 

بافت شود؛ و
• خودایمنی.

به طور خاص، اگر یک ماده سمی ناشی از 
آسیب به سیستم ایمنی بدن باعث تولید آنتی 
بادی های کمتری در بدن شود، می تواند بر 
مقابله بــا عفونت های فعال و محافظت در 

برابر عفونت های بعدی تأثیر بگذارد.
TBHQ یک ماده نگهدارنده رایج اســت که 
تولیدکنندگان از آن برای افزایش ماندگاری 
محصــوالت خود اســتفاده می کنند. طبق 
براوردهــا، این ماده نگهدارنــده در حدود 

۱۲5۰ غذای فرآوری شده وجود دارد.
دکتر »اولگا نایدنکو«، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »داده های ما نشــان 
می دهــد کــه TBHQ ممکن اســت باعث 

تغییرات در عملکرد سیستم ایمنی شود.«
وی در ادامه می افزایــد: » TBHQبر چندین 
پارامتر سیستم ایمنی تأثیر گذاشته و موجب 
افزایش خطر توقف عملکرد سیستم ایمنی 

می شود.«

خبــر
وزیر بهداشت:

 با یکی از سهمگین ترین امواج کرونا مواجهیم
 اجازه ندادیم صف مرغ برای دارو تشکیل شود

 وزیر بهداشت با هشدار نسبت به افزایش 
موارد مثبت کرونا در کشــور، گفــت: با یکی از 
ســهمگین  ترین امواج کرونا مواجه هستیم، برای 

نظام سالمت روزهای پرچالشی را می  بینم.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم وبدا، نشست کمیسیون 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه 
گزارش در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا و 

تولید و واردات واکسن برگزار شد.
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، در این نشست 
با قدردانی از حمایت های اعضای کمیسیون برای 
دفاع از بودجه وزارت بهداشــت در الیحه بودجه 
۱۴۰۰، افزود: از این مجموعه همراه و ارزشمندی 
که ما را در طول ســال ۹۹ از محبت خود محروم 

نکردند، قدردانی می  کنیم.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه مدیریــت و اداره بحث کرونا یکی از نفس 
 گیرترین سال  های اداره حوزه سالمت را برای ما 
رقم زد، افزود: شوربختانه ارزشمندترین همکارانم 
را به دلیل سهل  انگاری و عادی پنداری عده  ای از 

دست می دهیم و این غصه و رنج بزرگی است.
وی در مــورد مدیریت بیماری کرونــا، ادامه داد: 
دانشــگاه های علوم پزشــکی و کادر بهداشت و 
درمان به شــدت در صحنه خوب حاضر شدند و 
مدیریتی را اعمال کردند که در تاریخ کشور ثبت 
خواهد شــد؛ ما وارد عرصه جدیدی شدیم و این 
موج را بسیار ســهمگین تر از چیزی می بینم که 

برخی دوستان می بینند.
دکتر نمکی یادآور شــد: با توجه به زیرســاخت 
 های کشــور انگلیس بسیار روشــن بود که آمار 
واقعی تعداد فوتی  ها در این کشــور بسیار بیشتر 
از آماری بود که رســانه  ای می  شود؛ ما سه پیک 
کرونا را مدیریت کردیم و کادر بهداشت و درمان 
حتی یک روز اســتراحت نکردند و حتی به یک 
رییس دانشگاه هم مرخصی ندادم؛ پرسنل با تمام 
ســختی ها و مشکالت به وظایف خود به خوبی 

عمل کردند.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی افزود: 
پیش از عید به روسای دانشگاه  های علوم پزشکی 
از طریــق ویدئوکنفرانس تأکیــد کردم که تالش 
زیادی را برای کنترل کرونای انگلیسی داشته باشند 
و همه آماده باش بودند اما متأسفانه در مورد کنترل 
سفرها کســی به حرف من گوش نداد و امروز با 

گرفتاری بسیار سنگینی مواجه هستیم.

برای نظام سالمت روزهای پرچالشی را می  بینم
وی با ابراز نگرانی از اینکه با یکی از ســهمگین 
 تریــن امواج کرونا مواجه هســتیم، تصریح کرد: 
برای نظام سالمت روزهای پرچالشی را می  بینم؛ 
اما می  توانســتیم به این مرحله نرسیم؛ اتفاقی که 
در خوزستان افتاد به ما نشان داد که مدیریت این 
ویروس، کار بســیار ســخت و مشکلی است و 
سختی هایی که کادر بهداشت و درمان در کنترل 
مسائل خوزستان متحمل شدند از تالش  های ۱۲ 
ماهه برای کل کشور سخت  تر و سنگین  تر بود و 
در واقع اگر همزمان ۳ موج مانند خوزستان به ما 

تحمیل می  شد، نظام سالمت فرو می  ریخت.
اکنون در شرایط بســیار سنگین و دشوار قرار 

داریم
دکتر نمکی با تاکید بر اینکــه باید ویروس را در 
سرزمین گرفتار زمین  گیر کنیم، گفت: نظام سالمت 
علیرغم تمامی تالش  ها برای دستیابی به مرگ و 
میرهای تک رقمی امروزه با مشــکل مواجه است 
و نباید اجازه داد افســار از دســت ما رها شده و 
مرگ و میرها افزایش یابــد. امروزه مهار اژدهای 

کووید ۱۹ چموش ســرکش از دست ما رها شده 
و مشخص نیســت چه زمانی مرگ سه رقمی را 
کاهش دهیم. هم اکنون در شرایط بسیار سنگین و 

دشوار قرار داریم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد 
ارز دارو گفت: ســازمان غــذا و دارو در این باره 
تالش  های بی وقفه  ای داشــته است؛ در سال آرام 
۹۷ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر از سال 
درگیر کرونا ارز دارو گرفتیم، بخشــی را به تولید 
داخل اختصــاص دادیم و حــدود ۱.5 برابر ۹۷ 
درصد دارو که ســاخت داخل بود، ارزبری برای 
۳ درصد داروی وارداتی داشتیم که در پروسه یک 

سال و نیم آن را به نصف کاهش دادیم.
ICU افزودن ۳ هزار تخت

 ،ICU وی با اشــاره بــه افــزودن ۳ هزار تخــت
خاطرنشان کرد: اجازه ندادیم حتی یک بیمار پشت 
درب بیمارســتان  ها بماند، امــروز تعداد مرگ و 
میرها بیش از ۱۶۰ نفر اعالم شده، اما هنوز بستری  
ها در حد پیش  بینی نیست و مشخص نیست چه 
اتفاقی در انتظار ما است. وزارت بهداشت مظلوم 

است و متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و منابع 
کافــی برای اداره مجموعه وجود ندارد و ارز را به 

دالیل مختلف به ما ندادند.
آمریکایی  ها و انگلیسی  ها به هم پیمانان خود هم 

واکسن نمی  دهند
دکتر نمکی ادامه داد: ما اجازه ندادیم صف مرغ و 
تخم  مرغ برای دارو تکرار شود؛ ما تأمین واکسن 
را از روز اول دنبــال کردیم، حتی باور نمی  کردند 
واکســن تولید کنیم، درحالیکه ما از ســال ۱۲۹۹ 
پاســتور و از سال ۱۳۰۳ موسسه رازی داشتیم. در 
این رابطه کسی به ما واکســن نخواهد داد و هم 
اکنون مشاهده می  کنیم که آمریکایی  ها و انگلیسی  
ها به هم پیمانان خود واکسن نمی  دهند؛ ما برای 
ساخت داخل ایستادگی کردیم، از مجموعه  های 
برکت، پاستور، رازی و فخری  زاده دعوت کردیم.

تولید ملی واکسن کرونا در بهار ۱۴۰۰
وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از افتخارات نظام 
جمهوری اســالمی این اســت که در بهار امسال 
صاحب واکسن ملی می  شود، گفت: اجازه ندادیم 
کشورمان آزمایشگاه دیگران شود؛ امیدواریم بتوانیم 

تا اواخر خرداد جمعیت قابل توجهی را با سبدی 
از واردات و مجموعه تولید داخل واکسینه کنیم و 
با توجه به حضور روح  االمینی عضو کمیسیون در 
جلسات هفتگی گزارشات به شما ارائه خواهد شد.
وی یادآور شــد: مســوولی را به عنــوان پیگیر 
دســتورات وزیر برای مســائل حــوزه انتخابیه 
نمایندگان منصوب کردم؛ برای رفع مشکالت طب 
سنتی اقداماتی انجام و برای آن شورا و کمیته تعیین 
کردیم؛ تقاضا داریم مشــکالت این حوزه را به ما 

گزارش کنید.
وی ادامه داد: در رابطه با تجهیزات پزشــکی نظام 
قیمت گذاری داریم و اجــازه افزایش قیمت ها را 
نمی دهیم؛ از تولید داروی داخلی به شدت حمایت 
کردیم و اگر دارویی گران شــد، دارویی بود که به 
آن ارز نیمایی دادند، جایگاه تجهیزات پزشکی در 

معاونت درمان مورد توجه قرار گرفته است.
 ) TTAC ( دکتر نمکی در مورد ســامانه تی تــک
ســازمان غذا و دارو بیان کرد: پوسته  ای به نام تی 
تک وجود داشــت و تی تکی که تحویل گرفتیم 
جعبه جادویی بسیار عجیب و غریبی بود که کلید 
آنها در دســت دو نفر بود و موجودی مواد اولیه 
کارخانه  ها به صورت عمدی در این سامانه وجود 
نداشت، حتی لوازم آرایشــی و بهداشتی در این 
سامانه ثبت نشــده بود، اما در تی تک امروز، ماده 
اولیه از روزی که ثبت ســفارش می  شود تا زمان 

استفاده قابل رصد است.
حتی یک نفر از مسووالن هنوز واکسن نزده است
وزیر بهداشــت با بیان اینکه تهیه واکســن بسیار 
دشــوار و در دنیا کاالی سیاسی به شمار می  رود 
و در اختیار هر کســی قرار نمــی  دهند، تصریح 
کرد: حتی یک نفر از مسووالن جمهوری اسالمی 
تاکنون واکسن نزده و رهبر معظم انقالب هم تأکید 
کردند که واکسن ایرانی می  زنند. متأسفانه پولی را 
از ۱۰ درصد هدفمندی و یک درصد ارزش افزوده 
به ما ندادند، طرح شهید سلیمانی را دنبال کردم و 
معتقد بودم که باید از ظرفیت بسیج برای مبارزه با 

کرونا استفاده کرد.
وی با بیان اینکه برای رسیدگی به خانواده شهدای 
مدافع سالمت کارگروه ویژه تشکیل دادیم، اظهار 
کرد: در حال بررسی پرونده تعداد معدودی از آنها 

هستیم و باید اطالعات راستی آزمایی شود.
دکتر نمکی یادآور شد: برای جلوگیری از تضییع 
حقوق داوطلبان وضعیــت امتیاز کرونا در آزمون 

استخدامی را بررسی خواهیم کرد.

 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: پیش بینی می شود از 
اواخر بهار امسال واکسیناسیون فراگیر و عمومی 

در سطح وسیعی از کشور انجام شود.
دکتر قاسم جان بابایی دوشنبه ۱۶ فروردین ماه در 
حاشیه بازدید از بیمارستان شهید مدرس ساوه در 
جمع خبرنگاران با اشاره به روند شدید افزایش 
بیماران سرپایی و بستری مبتال به کروناویروس 
در کشور اظهار کرد: روند رو به افزایش و شیب 
تند ابتال به بیماری کووید ۱۹ مانند برخی نقاط 
کشور در مناطق زیرمجموعه علوم پزشکی ساوه 
نیز وجود دارد و بیماران بســتری و سرپایی در 

ساوه و زرندیه افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش درصد تست مثبت های 

کروناویروس در کشور گفت: شیب تند مبتالیان 
به بیمــاری کووید ۱۹ بیانگر بــاال بودن میزان 
آلودگی به این بیماری در ســطح جامعه است و 
پیش بینی می شود در روزهای آینده حتی آمار 
مراجعین به مراکز درمانی افزایش چشــمگیری 

پیدا کند.
معاون وزیر بهداشــت از مردم خواســت تا با 
رعایت صحیح پروتکل های بهداشــتی، زنجیره 
انتقال ویروس را قطع کنند و فرمانداران سراسر 
کشــور نیز با قرمز شــدن وضعیت رنگ بندی 
شهرها، بر پایه پروتکل های شرایط قرمز رفتار 
کنند. عالوه بر اینکه مردم باید در این شــرایط 
دستورالعمل های بهداشــتی را رعایت کنند و 
رفتار شــهر و جامعه نیز بر مبنای وضعیت قرمز 

تنظیم و مدیریت شود.
وی تصریح کــرد: اگر بنا باشــد تمامی مراکز 
تجمعــی، رســتوران ها، مراکز خریــد و ... در 
شــرایط رنگ بندی قرمز به فعالیت خود ادامه 
دهنــد و هیچ تغییــری در رفتار شــهرهای با 
وضعیت قرمز صورت نگیرد و صرفا واژه قرمز 
را یدک بکشــند، نه تنها زنجیره انتقال ویروس 
قطع نخواهد شد بلکه شرایط بدتری پیش روی 

مردم قرار می گیرد.
وی به افزایش میــزان مرگ و میرهای کرونایی 
در کشــور اشــاره کرد و افزود: خوشبختانه با 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی میزان مرگ و 
میرهــا تا حدود روزانه 5۰ نفر کاهش یافت، اما 
در روزهای گذشته به دلیل شیوع بیشتر بیماری، 

شــوربختانه آمار فوتی ها در کمتر از ۱۰ روز به 
چهار برابر افزایش یافته و نگران کننده است.

دکتر جان بابایی، در باره تزریق واکسن کرونا در 
کشور نیز گفت: هم اکنون برخی محدودیت ها 
برای تامین واکسن مورد نیاز کشور وجود دارد و 
این محدودیت ها در بسیاری از کشورهای دیگر 

نیز حاکم است.
وی ادامــه داد: اولویــت تزریــق واکســن در 
کشــورهای تولیدکننــده واکســن کرونا، برای 
واکسیناسیون جمعیت همان کشورهاست و در 
صورت مازاد بودن، به دیگر کشورها ارسال می 
شود و از این نظر محدودیتی در جذب واکسن 

مورد نیاز وجود دارد.
معاون وزیر بهداشــت در ادامه با اشاره به اینکه 

کشــورهای همسایه و همجوار  ایران هیچکدام 
بیــن ۱۰ الــی ۱۲ درصــد جمعیت خــود را 
واکسیناسیون نکرده اند، اظهار کرد: خوشبختانه 
ایران در تولید واکســن گام های بزرگ و رو به 
جلویی را  برداشته اســت و اتفاقات خوبی در 

حوزه واکسن در حال شکل گیری است.
وی تصریــح کــرد: با تمهیداتی که اندیشــیده 
شده اســت پیش بینی می شــود از اواخر بهار 
امسال واکسیناسیون فراگیر و عمومی در سطح 
وســیعی از کشور انجام شود هرچند که تاکنون 
واکسیناســیون برای کادر درمان در بخش های 
کرونا و همچنین افرادی که در سرای سالمندان 
حضور دارند انجام شده است و تا سه هفته آینده 
به تمامی کادر درمان واکسن تزریق خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت:

پیشبینیمیشودازاواخربهارواکسیناسیونعمومیدرکشورانجامشود

 همزمان با شیوع کروناویروس جدید در 
سراســر جهان، بدیهی اســت که در کنار تالش 
برای دستیابی به روش های موثر و سریِع مقابله 
با این همه گیری، اطالعات نادرستی هم در مورد 
چگونگی درمان بیماری کووید-۱۹ ناشی از این 

ویروس منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، اما گاهی این اطالعات نادرست 
ممکن است در مورد ایده هایی باشد که در عین 
حال، حقایق درســتی هم درباره آنها وجود دارد 
و همیــن امر می تواند مقابله با چنین تضاد و نیز 
تشــخیص اطالعات غلط از صحیح را دشوارتر 

کند.
روش هــای درمانی بســیاری وجــود دارد که 
تاکنون برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ پیشنهاد 
شده است. هیدروکســی کلروکلین، ایورمکتین 
و ویتامین D از جمله موارد پیشــنهاد شــده در 
تحقیقات آزمایشگاهی هستند که مطالعاتی روی 

آنها انجام گرفته یا در حال بررسی است.
دالیل منطقی وجود دارد که توضیح می دهد چرا 
ویتامین D ممکن اســت در درمان یا جلوگیری 
از بیماری کووید-۱۹ کمک کننده باشــد. برای 

مثال این مکمل دارویــی در تقویت ایمنی بدن 
نقش دارد و پیش از این نیز کارشناسان انگلیسی 
مصرف آن را در فصل زمســتان ســفارش کرده 

اند. همچنین به افرادی که در معرض خطر 
کمبود ویتامین D هستند سفارش می 

شــود که در تمام طول سال از 
این ویتامیــن مصرف کنند 

چرا کــه کمبــود آن در 
بدن می تواند عوارض 
جدی بــرای عملکرد 
اعضــای مختلــف و 

حیاتی داشته باشد.
با این حال تاکنون در 

دالیلی  تحقیقــی،  هیچ 
از  حمایــت  در  کافــی 

اثربخشــی مصرف دوزهای 
باالتر این مکمل در پیشگیری یا 

درمان بیماری به دســت نیامده اســت 
اگرچــه این بدان معنی نیســت که این نظر در 

آینده تغییری نخواهد کرد.
بســیاری از مطالعات، ارتبــاط بین تاثیر مصرف 

ویتامین D بر بیماری کووید-۱۹ را نشــان داده 
شده است اما شواهد به دست آمده تا حد زیادی 

بوده مشاهده  ای 
به این معنی که در این بررســی ها بدون کنترل 

دیگر عوامل و فاکتورهای اثرگذار، آنچه را که در 
بدن افرادی با سطح باالتر یا پایین تِر این ویتامین 

اتفاق می افتد، مورد ارزیابی قرار می دهد.
به گزارش شــبکه خبری بی بی سی، نتایج 
مطالعات مشــاهده ای نشان می دهد 
که گروه هــای خاصی احتمال 
دارد دچار کمبــود ویتامین 
D باشند و به کووید-۱۹ 
آن  از  که  مبتال شــوند 
جمله می توان به افراد 
و  چاق  افراد  مســن، 
تیره  پوست  با  افرادی 
ممکن  کــرد.  اشــاره 
اســت این کمبود دلیل 
این باشد که این گروه از 
افراد در معرض خطر بیشتری 
قرار دارند یا ممکن اســت دیگر 
عوامل بهداشــتی و محیطــی منجر به 
کاهش ســطح ویتامین D و آسیب پذیری بیشتر 
در برابر ویروس شود. سطح ویتامین نیز می تواند 
به عنوان پیامد و نه علت بیماری کاهش پیدا کند.

با این حال آنچه که ممکن اســت برداشت ها و 
قضاوت ها را به اشتباه بکشاند، انتشار اطالعات 
آنالین در شــبکه هــای مجازی یــا ارائه نتایج 
تحقیقات اولیه، محدود و با کیفیت پایین اســت 
که ممکن است در نتیجه آن، اطالعاتی خارج از 
مفهوم اصلی و دقیق، بین مردم دســت به دست 
شــود. به این ترتیب نوعی سردرگمی ایجاد می 
شــود که می تواند توسط افرادی که نظریه های 
توطئه را تبلیغ می کنند، مورد ســوء استفاده قرار 

گیرد.
به این ترتیب ویتامین D نسبتا مکمل بی خطریست 
هرچند که هنوز اثر درمانی آن بر کووید ۱۹ تایید 
نشده است )اگرچه مصرف دوزهای باالی آن می 
تواند منجر به سنگ کلیه شود( و بنابراین ممکن 
اســت اخبار آن در مورد کرونا جزو »مضرترین 
اطالعاِت غلط« نباشد با این حال پروفسور »ون 
در لینــدن« توضیح می دهــد: این خطر هنگامی 
تشدید می شــود که مردم پیشنهاد می کنند این 
مکمل، یک درمان معجزه آســا است و می تواند 
جایگزین واکسن، ماسک و فاصله های اجتماعی 

شود.

ویتامینDدارویکرونانیست
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توزیع برق استان 
زنجان جزو سه شرکت 
برترصنعت برق کشور

 در بررســی عملکرد شرکت های 
توزیع در ۲۰ شــاخص کلیدی، شــرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان با عملکرد 
مناسب خود در سال ۱۳۹۹ موفق به کسب 
مقام سوم در بین ۳۹ شرکت توزیع نیروی 

برق در سراسر کشور شد.
به گزارش زنگان امروز، با توجه به افزایش 
حساسیت مشترکین به کیفیت و پایداری 
برق تحویلی و محدودیــت منابع انرژی، 
مالی و انســانی، ضروری است در جهت 
ارتقای ســطح هوشمندی و بهره گیری از 
ابزارهای مکانیــزه در مدیریت و راهبری 
شــرکت های توزیع نیروی برق، اقدامات 

اساسی صورت گیرد.
در این راستا، شاخص های کلیدی عملکرد 
در بــازه های زمانی کوتاه مدت، آســیب 
شناسی انحراف نامســاعد از برنامه های 
ابالغی و قرار دادن دانش ایجاد شــده در 
این زمینه در اختیار مدیران ارشد در ستاد 
و صف شــرکت های توزیع برق، ضامنی 
برای حرکت پیوســته و شتابان این بخش 
از صنعت برق در ریل توسعه و پیشرفت 

خواهد بود.
در این بررســی ۳۹ شرکت توزیع نیروی 
برق کشور از منظر ۲۰ شاخص منتخب در 
حوزه های برنامه ریزی و نظارت راهبردی، 
مهندسی و راهبری شبکه، هوشمندسازی و 
امور مشتریان توصیف و ارزیابی شده اند.

گفتنی اســت شــاخص های  مهم مورد 
ارزیابی شــرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان  شــامل هزینه پاییــن واحد بهره 
برداری به ازای کاهش هر کیلووات ساعت 
انرژیENS، شــاخص وصول باال، انحراف 
پایین انرژی مصرف شــده روشــنایی از 
انرژی برآوردی، هزینه پایین برای ساخت 
پســت هوایی و درصد بــاالی کنتورهای 

دیجیتال منصوبه می باشد.
توزیــع برق زنجان با کســب نمره نهایی 
۷.۴۲ موفق به کسب رتبه سوم در بین ۳۹ 
شرکت توزیع نیروی برق در سطح کشور 

قرار گرفت

پیشنهاد ۴۵۰ هزار تومانی 
حق مسکن به دولت رفت

 وزیر کار درخواست افزایش کمک 
هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳۰۰ 
هــزار تومان به ۴5۰ هزار تومان در ســال 

۱۴۰۰ را به هیات دولت ارائه کرد.
به گزارش ایســنا، شــورای عالی کار در 
دویست و نود و هفتمین نشست خود در 
اسفند سال ۱۳۹۹ با تصویب افزایش کمک 
هزینه مسکن کارگران،  مبلغ آن را از ۳۰۰ 
هزار تومان به ۴5۰ هزار تومان افزایش داد.

بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با موافقت با مصوبه شورای عالی 
کار، متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از 
ابتدای فروردیــن ۱۴۰۰ با قید فوریت به 

هیات دولت ارائه کرده است.
ارســال پیشــنهاد افزایش حق مسکن به 
هیات دولت، به دنبال تصویب افزایش ۳۹ 
درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ در شورای 

عالی کار صورت گرفته است.
مطابق مــاده ۲ اصالحی قانون طبقه بندی 
مشــاغل و برقراری کمک هزینه مسکن 
کارگــری، حق مســکن بــرای کارگران 
مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای 
عالــی کار، تعیین می شــود و به تصویب 

هیات وزیران می رسد.
پیش از این وزیــر کار درباره مصوبه حق 
مســکن گفته بود« بخش مربوط به کمک 
هزینه مسکن به تنهایی قابلیت اجرا ندارد 
و منوط به تایید هیات وزیران است که با 
قید فوریت تقدیم دولت شده و با تصویب 
آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد. »
به گزارش ایســنا، حق مســکن تنها آیتم 
دســتمزد کارگران است که برای عملیاتی 
شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.
هم اکنون پیشــنهاد افزایش حق مســکن 
کارگران در کمیســیون امــور اجتماعی و 
دولت الکترونیک هیات دولت در دســت 
بررســی اســت و در صــورت تصویب، 
افزایــش حق مســکن کارگــران از اول 
فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ در فیــش حقوقی 
کارگران مشمول قانون کار  لحاظ خواهد 

شد.

خبر

 برخــی از کســب وکارهای 
آنالیــن در دوران کرونا و با وجود 
مشکالت بســیار توانستند رشد ۱۰ 
برابری را تجربه کنند که در بین آنها، 
سامانه های  آنالین،  فروشــگاه های 
نوبت دهی آنالیــن خدمات درمانی 
و سوپرمارکت های آنالین در صدر 

قرار داشتند.
به گزارش ایرنا، سال گذشته صنایع 
مختلف کشــور به دلیل همه گیری 
کرونــا در جهــان با رکــود مواجه 
شدند. شیوع این ویروس مشکالت 
زیــادی را رقم زد امــا در این میان 
دلیل  بــه  آنالین  کســب وکارهای 
توانستند جایگاه  داشتند  ماهیتی که 
خود را در بین مردم پیدا کنند. مردمی 
که شــاید قبال اعتقــادی به خرید 
اینترنتی نداشــتند در این وضعیت 
به اجبار برای تامین مایحتاج، حمل 
و نقــل و آموزش به فضای مجازی 

روی آوردند.
در سال ۹۹ برخی از کسب و کارها 
به نقطه پایان فعالیت خود برســند 
و برخــی با افت رو به رو شــوند، 

اما برخی دیگر از کســب وکارها همه گیری این 
ویروس منتفع شــدند و درآمدشان افزایش پیدا 

کرد.
مجموعه »ابرآروان« که به۶5 هزار  کســب و کار 
آنالین در کشور زیرســاخت ابری ارائه می دهد 
در گزارش عملکرد خود در سالی که گذشت به 
بررسی وضعیت کسب وکارهای آنالین پرداخته 

است.
بنابر این گزارش توســعه زیرســاخت های ابری 
کشــور با اضافه کردن ۱۳ پاپ سایت خارجی، 
تقویت ۶ پاپ ســایت خارجی و ۴ پاپ سایت 

داخلی توسعه پیدا کرده است.
پرترافیک ترین سامانه ها

آمار ترافیکی این مجموعه ابری نشــان می دهد 
ســامانه های بورسی و ســرمایه گذاری و سایت 
خرید خودرو، پرترافیک ترین ســایت ها در سال 
۱۳۹۹ بوده اند. با توجه به نوسانات بازار بورس و 
خودرو البته این انتظار می رفت که ترافیک حضور 

کاربران در این حوزه بیشتر باشد.
به واســطه ی کرونا خدمــات الکترونیک دولتی 
افزایش پیدا کرد و به همین واســطه سامانه های 
نوبت دهی آنالین خدمــات درمانی هم به جمع 
پرترافیک ترین سامانه ها وارد شده اند. نکته جالب 
این اســت که با توجه به شــیوع این ویروس و 
کاهش سفرها، خدمات سفر که تا سال گذشته با 
اقبال باالیی روبه رو بودند در سال ۱۳۹۹ به آخرین 

رتبه در بین این سامانه های پرترافیک رسیدند.
 بر پایه ترکیب داده های حوزه های کسب وکاری 
سامانه های آنالین سفارش غذا و تاکسی توانستند 
از رکود عبور کرده و به رکودشــکنی جدیدی در 

سال ۹۹ دست پیدا کنند.
رشد ۱۰ برابری سوپرمارکت های آنالین

در ایــن بیــن ســامانه های بورســی و فروش 
خودرو با پیک های مقطعی رکوردشکنی کردند. 
فروشگاه های آنالین رشد دو برابری، سامانه های 
نوبت دهی آنالین خدمات درمانی رشد سه برابری 
و سوپرمارکت های آنالین رشد ۱۰ برابری را رقم 

زدند.
این در حالی  اســت که سامانه های فروش بلیت 

ســفر و رزرو هتل در بهترین حالت توانستند به 
ترافیک ســال گذشته شان دست پیدا کنند و سال 

کرونا را در رکود سپری کردند.
طبق آمار، سامانه های حمل و نقل، خرید خودرو، 
خدمات بانکی و بازار ســرمایه، فیلم و ســریال 
آنالین، رسانه ها، خرید اینترنتی، دولت الکترونیک، 
نوبت دهی آنالین خدمات درمانی، سفارش غذا و 
خدمات سفر به ترتیب توانسته اند رتبه یک تا ۱۰ 

از نظر ترافیک را به دست بیاورند.
ترافیک ســامانه های مربوط به تاکسی  و سفارش 
غذای آنالین که در زمســتان ۹8 و آغاز کرونا با 
افت شدید به یک سوم رسیده بود، از فصل بهار 
با شیب مالیم رو به افزایش گذاشتند و سفارش 

غذا در فصل تابستان و تاکسی آنالین 
در فصل پاییز به ترافیک مشابه سال 
قبل رسیدند. با ادامه این روند، پیک 
ترافیکی سامانه های سفارش آنالین 
غــذا در فصل پاییز و ســامانه های 
تابســتان  آنالین در فصل  تاکســی 

شکسته شد.
۴ میلیارد درخواست در یک روز 

با افزایــش خریدهای آنالین پس از 
کرونا، فروشــگاه هایی که به فروش 
می پرداختند  محصــوالت  آنالیــن 
با روند افزایشــی، رشــد دوبرابری 
نسبت به ســال قبل را تجربه کردند 
و در بلک فرایدی )حراج جمعه( به 
پیک ترافیکی ۴میلیارد درخواســت 

رسیدند.
ســال کرونــا بــرای ســامانه های 
پررونق  درمانی  خدمات  نوبت دهی 
بود و آن ها را به ترافیک سه برابری 

نسبت به سال گذشته رساند.
یکشنبه ها، بیشترین ترافیک آنالین

در این گزارش، الگوی ترافیک آنالین 
کاربران ایران نیز مورد بررســی قرار 
گرفته است. جمع داده های کاربران 
مشتریان نشــان می دهد بیشترین ترافیک آنالین 
کاربران در روزهای یکشنبه و در ساعات پیش از 
ظهر اتفاق می افتد و کمترین ترافیک آنالین مربوط 

به ساعت ۴ صبح در تمام روزهاست.
۴۱۸ دقیقه قطعی کامل اینترنت در سال گذشته

اما دشواری کسب وکارهای آنالین در سال ۱۳۹۹ 
تنها از کرونا و مشــکالت اقتصــادی متاثر نبود. 
اطالعات سامانه  رادار نشان می دهد در یک سال 
گذشــته، کم تر از یک دهم  درصــد )۴۱8 دقیقه( 
قطعی کامل اینترنت رخ داده اســت. اما با هشت 
هزار و 8۷۱ دقیقه اختالل، زیرســاخت اینترنت 
کشــور 5درصد از کل سال با اختالل مواجه بوده 

است.  

رشد ۱۰ برابری کسب وکارهای آنالین 
در دوران کرونا

 بررســی بازار خودرو در روز دوشنبه، 
۱۶ فروردین مــاه حاکی از ثبــات قیمت انواع 
خودروهای داخلــی و مونتاژی و تغییر اندک 
آنها در مقایســه با آخرین روزهای کاری سال 

۹۹ است.
به گزارش ایرنا، هر دســتگاه پراید ۱۱۱ حدود 
۱۲5 میلیون تومان، پراید ۱۳۱ نزدیک به ۱۰۶ 
میلیون تومان، پــژو ۴۰5 جی. ال. ایکس ۱8۳ 
میلیون تومان، نوع دوگانه سوز آن ۱8۴ میلیون 
تومان، سمند ال. ایکس مدل ۱۴۰۰ نزدیک به 

۱88 میلیون تومان، مــدل ۹۹ آن ۱8۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ 
میلیون تومان، مدل ۹۹ آن ۱85 میلیون تومان، 
همچنیــن پــژو ۲۰۶ تیپ 5 و پــژو ۲۰۶ وی 
هشــت مدل ۹۹ به ترتیب ۲۴۱ و ۲۴۰ میلیون 

تومان قیمت دارد.
در دسته مونتاژی ها نیز هر دستگاه جک اس5 
حدود ۶۲5 میلیون تومان، هایما اس۷ نزدیک 
به ۶۷5 میلیون تومان و مزدا ۳ مدل ۹8 حدود 

8۷۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

با وجود اینکه روز گذشــته »رضا شیوا« رییس 
شــورای رقابت اعالم کرد: در سه ماه نخست 
ســال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید 
شــده در کارخانه ها با افزایش مواجه خواهد 
شد، اما بررسی ها حاکی است این خبر تاثیری 
بر بازار نداشــته و کارشناسان معتقدند تاثیری 

نخواهد داشت.
در این زمینه، رییس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودروی پایتخت  در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: ســخنان رییس 

شــورای رقابت زمانی می توانســت تاثیرگذار 
باشــد که با نوسان نرخ ارز مواجه باشیم، زیرا 
قیمــت خودرو در ارتباط نزدیــک با نرخ ارز 

است.
»سعید موتمنی« معتقد اســت: ثبات نرخ ارز، 
در صــورت عرضــه کافی خودرو از ســوی 
خودروســاز حتی می تواند به کاهش قیمت ها 

در ماه های آینده بیانجامد.
وی به طــور مثال به قیمــت کارخانه ای باالی 
ارائه شده کوئیک اتوماتیک در اسفندماه گذشته 

اشــاره کرد که حدود ۲۳۲ میلیون تومان برای 
مشــتریان تمام می شد، اما همان زمان با حدود 
۳۰ میلیــون تومان پایین تــر و در ارقامی بین 
۱۹8 تا ۲۰۰ میلیــون تومان در بازار به فروش 

می رسید.
ایــن مقام صنفی گفــت: در شــرایط کنونی، 
فاصله قیمتی بــازاری و کارخانه ای خودروها 
همچنان برای مشــتریان جذاب است، اما اگر 
فاصله قیمتی کاهــش یابد این تقاضای کاذب 

نیز فروکش خواهد کرد.

ثباتقیمتهادربازارخودرودرنیمهفروردینماه

 طبق اعالم دولت، مصوبه ستاد کرونا درباره 
قراردادهای اجاره امســال هم قابل اجرا است. بر 
این پایه اگر مالکان، اجاره بها را بیش از ســقف 
ســتاد کرونا افزایش دهند، مستاجر نباید بپذیرد و 
صاحبخانه موظف اســت تا سه ماه پس از اعالم 
رسمی پایان کرونا قرارداد مستاجر را تمدید کند. 
اما دفاتر امالک می گوینــد که در اکثر موارد این 
مصوبه اجرا نشــده و قراردادها بر پایه توافق دو 
طرف منعقد می شود که در بسیاری موارد باالتر از 

سقف تعیین شده است.
به گزارش ایســنا، امســال هم مالکان نمی توانند 
مســتاجران را جواب کنند. طبق اعالم مسووالن 
وزارت راه و شهرســازی، اجرای مصوبه هشــتم 
تیرماه ۱۳۹۹ ســتاد ملی کرونا درباره قراردادهای 
اجاره در ســال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از رسمی 
اعالم رســمی پایــان کرونا اجباری اســت. این 
موضوع را که محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه 
و شهرســازیـ  اعالم کرده در ادامه مصوبه تیرماه 
سال گذشته ســتاد کرونا بود که اعالم شد سقف 
افزایش ساالنه نرخ اجاره بها در تهران ۲5 درصد، 
در کالنشــهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱5 
درصد اســت که حکم قانون را دارد. اگر مالکان 
رقم هایی باالتر از این میزان را مطالبه کنند مستاجر 
می تواند نپذیرد. اگر صاحبخانه به محاکم قضایی 

شکایت کند، نمی تواند حکم تخلیه بگیرد.
اما پرسش این است که مصوبه ستاد کرونا در باره 
قراردادهای اجاره تا چه اندازه در ســال گذشــته 
محقق شده است؟ بررســی های میدانی از دفاتر 
امالک نشــان می دهد که ایــن مصوبه چندان از 
ســوی موجران و حتی مســتاجران جدی گرفته 

نشده و عمده قراردادها بر پایه تفاهم طرفین منعقد 
می شود. بیشتر هم مستاجران شروط مالکان را می 
پذیرند و کمتر پرونده ای به شورای حل اختالف 

می رود.
یکی از مشاوران امالک شرق تهران می گوید که 
سال گذشته پس از شیوع ویروس کرونا تعدادی از 
صاحب خانه ها شرایط مستاجران را درک کردند و 
حتی افزایش نرخ اجاره ساالنه از مصوبه دولت هم 
کمتر بود اما نرخ عمده قراردادهای اجاره با رشد 
همراه شد و حتی باالتر از سقف ۲5 درصد بود. در 
مواردی هم نرخ اجاره تا 5۰ درصد و حتی بیشتر 

افزایش پیدا کرد.
درباره نحوه اجرای مصوبه اجاره در شهرســتان 
شهریار، یکی از مشــاوران امالک اظهار کرد: می 
توانم بگویم ۱۰۰ درصد قراردادهای اجاره در سال 
گذشته بر پایه تفاهم موجر و مستاجر منعقد شد و 
سقف ۲۰ درصد چندان مالک قرار نگرفت. البته 
اگر مستاجر به محاکم قضایی شکایت می کرد می 
توانست حرف خود را به کرسی بنشاند اما در دفتر 
ما هیچ موردی به شکایت نرسید. رشد اجاره بها 
نیــز در موارد معدودی کمتــر از ۲۰ درصد و در 

بسیاری موارد باالتر از ۲۰ درصد بود.
او اظهار کرد: مســتاجر و مالک با قربانت بروم و 
مخلص شماییم پای قرارداد می نشینند! عددی از 
سوی مالک اعالم می شــود که مستاجر مقداری 
چانه زنی می کند و نهایتا بر سر یک مبلغ به توافق 

می رسند. کاری هم به مصوبه و بخشنامه ندارند.
از طرف دیگر، سال گذشته اعالم شد که قراردادها 
باید کد رهگیری داشته باشد. محمودزادهـ  معاون 
وزیر راه و شهرســازی ـ در این باره با هشدار به 

کسانی که اقدام به انعقاد قراردادهای دست نویس 
می کنند، اظهار کرد: اگر قــراردادی کد رهگیری 
نداشــته باشد قابلیت  رسیدگی قضایی هم ندارد. 
یعنی هم مالک و هم مســتاجر ریســک بزرگ 
می کنند. شــوربختانه بعضا افرادی کــه در بازار 
مسکن منافع دارند نمی گذارند مردم به اهمیت کد 
رهگیری پی ببرند. یکــی  از موارد مصوبه ای که 
مجلس در سال گذشــته داشت این بود که اسناد 
غیررسمی قابلیت رسیدگی قضایی ندارد. همین 
اســت که اگر قولنامه ای بدون کد رهگیری باشد 
قابلیت طرح در محاکم  قضایی را نخواهد داشت.

اما دفاتر امالک مدعی هســتند که در رسیدگی به 
شکایات، قرارداد سه برگی یا کد رهگیری چندان 
اهمیتی ندارد و بعضا قراردادهای ســه برگی نیز 
در محاکم قضایی رســیدگی می شــود. البته اگر 
کد رهگیری صادر شود دو طرف خاطر جمع تر 
هستند. آمارها نشــان می دهد تعداد قراردادهای 
اجاره در ســال ۱۳۹۹ تقریبا دو برابر سال ۱۳۹8 
بوده اســت. از ابتــدای فروردیــن ۱۳۹8 تا یکم 
اســفندماه همان سال 5۴۷ هزار و 5۶۴ اجاره نامه 
در کل کشور به امضا رسیده است. این رقم از یکم 
فروردین تا یکم اسفندماه ۱۳۹۹ بالغ بر یک میلیون 

و ۳۳ هزار و ۱۰۷ فقره بوده که از رشد 8۹ درصد 
نسبت به سال ۱۳۹8 حکایت دارد.

در شــهر تهران هم از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ابتدای 
اسفندماه ۱8۲ هزار و 5۷۲ اجاره نامه منعقد شده 
که از رشد ۲۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹8 حکایت 
دارد. در باره اینکه قراردادها عمدتا از نوع تمدید 
بوده یا قرارداد جدید منعقد شده، آماری در دست 
نیســت اما افزایش تعداد اجاره نامه ها می تواند 
گویای این باشد که جابه جایی مستاجران در سال 
گذشــته که با ویروس کرونا مواجه بودیم بیش از 

سال قبل از آن بوده است.

بررسی مصوبه ستاد کرونا درباره قراردادهای اجاره

باتعارفوقربانصدقهرفتن،اجارهنامهامضامیشود!
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 یــک منتقــد تلویزیونــی ســریال های 
نوروز۱۴۰۰ تلویزیون را نسبت به چند سال گذشته 
پرفروغ تر دانست و به تفکیک، درباره هر کدام از 

چهار سریال نوروزی نقدهایی را مطرح کرد.
به گزارش ایســنا در نوروز ۱۴۰۰، چهار سریال 
از شبکه های سیما به روی آنتن رفتند؛ شبکه یک 
فصل سوم سریال کمدی »نون خ« را به روی آنتن 
برد و شــبکه دو با پخش یک درام عاشقانه به نام 
»همبازی« سریال های سال جدیدش را آغاز کرد. 
شبکه سه نیز برخالف آنچه پیشتر اعالم شده بود 
که سریال طنز »بوتیمار« با بازی مرجانه گلچین و 
حمید لوالیی را بــه روی آنتن می برد، فصل دوم 
سریال »گاندو« که یک سریال جاسوسی ـ امنیتی 
است را پخش کرد. شبکه پنج سیما هم سریال طنز 
»نوروز رنگی« با روایتی از یک خانواده مشهدی 

در دهه ۶۰ را به روی آنتن برد.
محمدتقی فهیمـ  منتقد ســینما و تلویزیونـ  در 
گفت وگویی با ایسنا درباره سریال  های نوروزی 
تلویزیون در سال ۱۴۰۰، با اعتقاد بر اینکه »امسال 
تلویزیون نســبت به چند سال گذشته پرفروغ تر 
ظاهر شــد«، در این زمینه توضیح داد: اگر چه تا 
سال گذشته »پایتخت« بود اما ضعف هایی داشت 
که بودنش را زیر ســوال برد. امسال در مجموع 
کارهای مناسبتی توانســتند نسبت به چند سال 
گذشــته بهتر ظاهر شوند. بدین جهت که رنگین 
کمانــی از موضوعات و مضامیــن مختلف در 
ســریال ها وجود داشت و این تنوع خودش یک 
اصل مهم اســت. اگر این تنوع ها نباشــد ریزش 
مخاطب بدیهی است. این نکته مثبت امسال برای 

تلویزیون است.
»نون خ« و ظرفیت ادامه دار شدن

این منتقد درباره ســریال »نون خ ۳« گفت: شبکه 
یک طبق معمول دو سال گذشته، با »نون خ« شروع 
کرد. سریال »نون خ« سال گذشته هم درخشید. به 
نظرم سریال »نون خ« همچنان ظرفیت پاگیر کردن 
مخاطــب را دارد؛ البته ادامــه اش منوط به بعضی 
رعایت هاســت. هم کارگردان و هم عوامل، این 
هوشمندی و ظرفیت را برای ادامه کار دارند. سریال 
روی تبحر و توانایی بازیگران و اســتفاده از لهجه 
کردی تمرکز دارد و بــرای ادامه ظرفیت دارد، اما 
باید مسائلی رعایت شود که مهمترینش قصه سریال 
اســت؛ یعنی در کارهای طنز نباید فقط متکی به 
لهجه و بداهه و طنزهای شفاهی بود. در درجه اول 
باید به داستان فکر شود. »نون خ« به نیازهای مردم 
توجه دارد و برای همین دیده می شــود. موسیقی، 

پوشــش، رنگ آمیزی و لوکیشن خوب می تواند 
همه آدم ها را جــذب کند و دیگر کار مختص به 
کرمانشاه نیست. البته »نون خ ۳« بر خالف دو فصل 
اول و دوم سریال که داستان مشخصی داشتند، در 
چند قسمت اول کم فروغ ظاهر شد و در داستان 
گویی مشکل داشــت اما بعد از چند قسمت این 
مشکل حل شــد. در مجموع سریال »نون خ« کار 
خوب و موفقی است و هم مخاطبان جدی و هم 
مخاطبان عام را جذب می کند و در رسیدن به هدف  
خودش که در درجه اول سرگرم سازی و نشاندن 
خنده بر لب مخاطب اســت توفیق کسب کرده و 
این توفیق متاثر از رویکردهای منفی مثل تحقیر و 
توهین نیست، بلکه ماجراها در راستای تحکیم و 
تثبیت خانواده شهرستانی به ویژه ُکرد که به سراسر 
ایران هم تعمیم پیدا می کند اتفاق می افتند و هر کدام 

شیرینی خودشان را دارند.
»هم بــازی«؛ ضعیف ترین ســریال نوروزی 

تلویزیون
فهیم از سریال »هم بازی« به عنوان ضعیف ترین 
مجموعه تلویزیــون در نوروز ۱۴۰۰ نام برد و در 

این زمینه هم تصریح کرد: مجموعا همه چیز در 
این اثر کهنه اســت، چیز تازه ای در آن به چشــم 
نمی خورد و نوگرایی در این سریال وجود ندارد. 
بحث جدی و رویکرد مهمی هم در سریال نیست. 
بدتر از همه اینکه در روابط و مناســبات عشقی 
بسیار افراط کرده اســت. انگار همه آدم ها جمع 
شده اند که چند نفر را به هم برسانند. به نظرم در 
این شرایط اینگونه افتادن به ورطه ابتذال خیلی بد 
است. این ســریال فقط در پوشش و ظاهر کاری 
است که متعلق به ایران است وگرنه از شبکه های 
ِجم چیزی کم ندارد. تمام هم و غم نویســنده و 
کارگردان، مســایل دختر و پســرها با هم است. 
موضوع گلخانه و کارآفرینی هم در سریال خیلی 

کمرنگ است.
او تاکید کرد: وقتی صحبت از خانواده می شــود، 
فقط صحبت از این مسایل نیست. خانواده امروز با 
مسایل و مشکالت فراوانی دست به گریبان است 
که حتی اگر ازدواجی صورت نمی گیرد و دختر و 
پسرها در سن باال نمی توانند ازدواج کنند، ناشی از 
همین مسایل است نه از اینکه عاشق می شوند یا نه 

و آیا فالن پسر یا دختر مرا می خواهد یا نه.
فهمیم در نقد سریال نوروزی شبکه دو سیما اظهار 
کرد: نه بازی خوبی در این سریال به چشم می خورد 
و نه کارگردانی خوبی، حرف خوبی هم برای گفتن 

ندارد. در حقیقت یک سریال آنتن پُرکن است.
»گاندو«؛ سریالی سیاسی که خوب ساخته شد

او در ادامه درباره سریال فصل دوم سریال »گاندو« 
کــه در دقیقــه ۹۰ به عنوان مجموعــه نوروزی 
تلویزیون معرفی شد، گفت: »گاندو« از سریال هایی 
است که اهمیت و جذابیتش غیرقابل کتمان است. 
علیرغم اینکه مناسبتی نبود و نیمه تمام ماند اما عمال 
همه را درگیر خودش کرد؛ به دلیل تعلیقی که در 
بطن سریال وجود داشت و برخی اطالعات درباره 
نیروی های امنیتی و نوع ارتباطشــان با فضاهای 
شهری که برای خیلی ها جدید بود هم کسانی که 
دنبال سرگرمی بودند می توانستند با سریال همراه 

شوند و هم مخاطبان جدی تر تلویزیون.
این منتقد ادامه داد: خیلی چیزهایی که در ســریال 
سازی ما جایش خالی بوده و در دنیا زیاد ساخته 
می شود، در »گاندو« وجود داشت. نسبت به فصل 

اول قوی تر بود و موضوعش هم عمیق تر و جدی 
تر از قبل شــده بود. شخصیت های سریال قابل 
باور بودند. در خیلــی  از فیلم ها تا این حد تیپ 
نیروهای امنیتــی ما جلوه نکرده و باورپذیر نبوده 
اســت که ما بفهمیم نیروهای امنیتی مان اینطور 
هستند. در سریال »گاندو« نیروهای امنیتی دوست 
داشــتنی هستند در خیلی از کارهایی که در مورد 
امنیتی ها ساخته می شود، مخاطب نسبت به آن ها 
احساس دافعه می کند اما در اینجا همذات پندازی 
صــورت می گیرد و ویژگی های عنصر قهرمان به 
صورتی که مخاطب به آن دل ببندد در این سریال 
برای پرداخت شخصیت ها لحاظ شده بود؛ به ویژه 
شخصیت اصلی و رهبر تیپ به نام محمد که کامال 
یک تیپ امنیتی ایرانی دوست داشتنی است که آدم 

با دیدنش احساس امنیت می کند.
محمدتقی فهیم در ادامه صحبتهایش درباره »گاندو 
۲« خاطرنشــان کرد: در این سریال هم در متن و 
هم در اجرا و کارگردانی دقت الزم صورت گرفته 
است؛ به ویژه در بحث اکشن، تعلیق و تودرتویی 
شبکه ها؛ مثال قســمتی که مربوط به آمدن سفیر 

روسی به ایران است، خیلی خوب اجرا شده و از 
سریال های خوب جهانی چیزی کم ندارد.

او معتقد اســت: »گاندو ۲« به خاطر درگیر کردن 
مخاطب، گل سریال های نوروزی امسال بود؛ البته 
رویکردهای سیاسی سریال شاید به ذائقه بعضی ها 
خوب نبوده است اما به هر حال یک کار جاسوسی 
ـ پلیسی است و این کارها زیر ژانرشان سیاست 

است و سیاست با آن عجین است.
»نوروز رنگی«؛ شیرین اما بدون داستان

فهیــم در پایــان این گفت وگو در نقد ســریال 
نوروزی شــبکه پنج ســیما هم بیان کرد: »نوروز 
رنگی« را چون خودم خراســانی هستم هر شب 
می دیدم. خودم بزرگ شده مشهد هستم و دوره ای 
که در سریال روایت می شود را تجربه کرده ام. به 
نظرم کارگردان ســریال، کمدی و به ویژه کمدی 
بزن و بکوب را می شناســد. پریدن بر سر و کول 
هم و سیلی زدن به هم دیگر ممکن است در برخی 
کارها ناپسند شمرده شود، اما چون »نوروز رنگی« 
بر مبنای گونه کمدی بزن و بکوب طراحی شده، 
در این قالب قبل توجیه اســت. به لحاظ قالب از 
نمایش رو حوضی ایران هم در این ســریال بهره 
گرفته شده، تلفیق تئاتر رو حوضی با کمدی بزن 
و بکوب معجون »نوروز رنگی« را ساخته است. 
به خوبی دهه ۶۰ را ترســیم کــرده و در دیالوگ 
نویســی  ها هم دقت الزم صورت رفته اســت. 
یکی دیگر از نکته های مثبت ســریال، استفاده از 
بازیگران مشهدی است. وقتی برای ساخت سریال 
به شهرستانی می روند، بهتر است از خود محلی ها 
هم استفاده کنند؛ همانطور که در سریال »نون خ« 
هم این مساله لحاظ شــده و توفیق کسب کرده 
است. فضاســازی در سریال به خوبی انجام شده 
است. ویژگی های زیادی در سریال وجود دارد که 
قطعا برای خراســانی ها جذاب تر است، بقیه هم 
اگر پای سریال می نشستند می توانستند با آن ارتباط 
برقرار کنند؛ البته ضعف اصلی سریال برای ارتباط 
با مخاطب انبوه از سراســر ایران، نداشتن داستان 
است. در این سریال به آن شکل قصه ای نمی بینیم 

که بخواهیم دنبال کنیم.
او گفت: بیشتر نوســتالژی ها مثل ویدیو، آتاری، 
پیکان و ... در این سریال دیده می شود اما این ها 
برای ســریالی که قرار است مثال ۱5 یا ۲۰ شب 
پخش شود، کم است و تکراری می شود. »نوروز 
رنگی« از این جهت آســیب جدی دیده است؛ با 
تمام این ها، شــیرینِی خود بازیگران تا حدودی 

مخاطب را با سریال همراه کرده است.

سریالهاینوروز۱۴۰۰زیرذرهبیننقد
 »هم بازی«؛ ضعیف ترین سریال نوروزی تلویزیون | »نوروز رنگی«؛ شیرین اما بدون داستان | »نون خ« و ظرفیت ادامه دار شدن

با هنرمندان زنگان )6(
مریم میرمحمد رضایی؛ طراح ،نقاش و گرافیست در گفتگو با زنگان امروز:

معیشت؛دغدغه همیشگی هنرمندان ماست
 مطبوعات و رسانه ها در شرایط کنونی بیش از پیش پیگیر مشکالت مردم و هنرمندان باشند

* چند ساله نقاشی کار می کنید؟چطور شد وارد 
این عرصه شدید؟

از بچگی به رشته نقاشی عالقمند بودم و به خاطر 
همین عالقه زیاد در هنرســتان رشــته گرافیک را 
انتخاب کردم و رشــته کارشناســی ارشد،ارتباط 
تصویری و هم اکنون هم ارشدم رو در پژوهش هنر 

مشغول به تحصیلم.
* در نقاشی چه ســبک و تکنیکی رو انتخاب 

وپسندیده اید؟
 ســبک کار من در نقاشی سبک آبستره )انتزاعی( 
که الهام گرفته شده از رشته خودم ارتباط تصویری 

است.
* در نقاشی سوژها را چگونه انتخاب می کنید؟

 در نقاشی هایی که امروز به نمایش میذارم بیشتر 
دیتیل هستن و ترکیب آنها با عناصر دیگه .تلفیق دو 

موضوع باهم که یه موضوع رو میرسونه.
* هم اکنون که درگیر ویروس کرونا هستیم چه 

مشکالتی دارید؟
 با توجه به مشــکالت زیادی که کرونا برای همه 

به وجــود آورد برای ما هنرمندها هم مشــکالت 
مضاعفی وجود دارد.

با توجه به این که ما آموزشگاه دار هستیم با تعطیلی 
آموزشــگاه و عدم برگزاری نمایشگاه های هنری 
لطمه بزرگی به ما وارد شــد و اینکه بیشــتر هنر 
مندان و هنر دوست ها خانه نشین شدند و نتونستند 

کارهاشون رو به نمایش بگذارند .
و همین طور با مشکالت اقتصادی زیادی روبه رو 

شدیم به خاطر ویروس کرونا .
بــه امید روزی بهتر که این ویروس به زودی نابود 

بشه و همه از این مشکالت فارغ بشن.
* وضعیت آموزش را چگونه ارزیابی می کنید؟

وجود این بیماری که در اوج آن قرار گرفتیم و عدم 
آگاهی بســیاری از مردم از هنر، آموزش سخت و 
دشوار شده برای افرادی که مثل ما در حیطه آموزش 
داریم کار می کنیم تالش و ســعی ما این است که 
اصول علمی را پیش ببریم و با این روش کارمون 
رو به بچه ها و بزرگســاالن آموزش دهیم به امید 
روزی که علم و آگاهی همه عموم مردم در رابطه با 

آموزش هنر باال بره و به درک باالیی از هنر برسند.
* آخرین نمایشگاهی که برگزار کردید چه سالی 

بود و کجا؟آیا راضی بودید؟
 آخرین نمایشگاهی که داشتم در شهرستان ایجرود 
سال ۱۳۹8 بود و بسیار راضی بودم و تشکر فراوان 
دارم از آقای پیشــکاری که همکاری الزم رو برای 

نمایش آثارم برعهده گرفتند.
* فکر می کنید دغدغه اصلی هنرمندان نقاشی 

هم اکنون چیست؟
 هم اکنون دغدغه اصلی هنرمندان مسئله معیشت، 
که شــوربختانه همه درگیر مسئله مالی و اقتصادی 
و کمبود امکانات هســتند و از این لحاظ هنرمندان 
اوضاع بسامانی ندارند و باعث میشه توجه اصلی آنها 
از هنر دور شود و به سمت دیگه ای سوق پیدا کند.

* کالم آخر؟
  مطبوعات و رســانه ها در شــرایط کنونی بیش 
از پیش پیگیر مشــکالت مردم و هنرمندان باشند، 
امیدوارم سال جدید سال خوبی برای همه هنرمندان 

باشد.

  گفتگو:حمید پونه
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 در نشســت ای که در بستر فضای مجازی 
به همت بســیج دانشــجویی برگزار شد رؤسای 
سازمان های صمت و جهاد کشاورزی استان زنجان 
معتقد بودند که در ماه مبارک رمضان کمبودی در 
حوزه کاالهای اساسی به ویژه مرغ نخواهیم داشت 

و در این روزها بازار مرغ آرام است
به گزارش خبرگزاری تســنیم از زنجان، شامگاه 
یکشنبه به همت »بسیج دانشجویی« استان زنجان 
نشست  ای در بستر فضای مجازی در زمینه آشفتگی 
بازار مرغ و کمبود دیگر اقالم ضروری با حضور 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت و رییس 

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد.
با توجه به نیاز بازار و ناتوانی مســووالن در تامین 
مرغ مورد نیاز مردم در ماه های گذشــته، موجی از 
نارضایتی از سوی شهروندان زنجانی در این زمینه 
آغاز شــد؛ مطالبه اصلی مردم از مسووالن استان 
کنترل قیمت  و رفع کمبود اقالم سیاســی خانوار 
است که شوربختانه در ماه های گذشته این کمبودها 
به شدت بازار استان زنجان را پرتالطم کرده است. 
از ســوی دیگر حل مشکالت صف های طوالنی 
خرید مرغ گرم در آســتانه شب عید یکی دیگر از 
مطالبات اصلی شــهروندان زنجانی در هفته های 
گذشــته بود و با توجه به اینکه بــه روزهای ماه 
مبارک رمضان نزدیک می شویم این مطالبه دوباره 

از سوی مردم تشدید شده است.
از سوی دیگر قیمت مرغ در طول یک هفته گذشته 
حدود 5 هزار تومان افزایش یافته اســت و در این 
روزها تالطــم خرید مرغ گــرم در بازار کاهش 
یافته اســت ولی آنچه که مشخص است در طول  
ماه های گذشته مشاهده کردیم که پس از افزایش 
قیمت مرغ موقتا کمبود مرغ در بازار کاهش یافته 
و دوباره پس از گذشت چند ماه بازهم قصه کمبود 
و صف های طوالنی خرید مرغ تکرار شده است. 
پرسش اساســی از رؤسای سازمان های صمت و 
جهاد کشــاورزی اســتان زنجان این است قیمت 
۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه مرغ گرم تا چند ماه 
دیگر در استان دوام خواهد داشت؟ آیا مسووالن 
می توانند نیاز اساسی مرغداران را تامین کنند و یا 
اینکه در سال جدید بازهم مرغداران در زمینه تامین 

نهاده به مشکل خواهند 
خورد؟

در این نشســت جواد 
تاراسی، رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان 
زنجان با اشاره به اینکه 
بیش از ۹۰ درصد نهاده 
مرغ  نیاز  مــورد  دامی 
وارداتی اســت، اظهار 
مســوولیت  داشــت: 
تامین نهــاده تا آذر ماه 
۹۹ بر عهده ســازمان 
صمت بوده و ســپس 
جهاد  بــه  وظیفه  این 

بازگردانده شده است.
وی با بیــان اینکه این 
هماهنگی ســبب شد 
اصالحی  امــور  کــه 
وزارت خانه هــا  در 
استان  به ســرعت در 
شوند،  اجرایی  زنجان 
افزود: شوربختانه تا آذر 
ماه هیچ هماهنگی بین 
تخصیص نهاده و تولید 
مــرغ وجود نداشــته 
اســت و تــا آن زمان 
مــا حداکثر ۴۰ درصد 

نهاده مورد نیاز را می توانستیم تامین کنیم در نتیجه 
مشکل علت یابی شد و برآیند این بررسی این بود 
که کنترل همه امور با ســازمان جهاد کشــاورزی 
نیست و پس از آذر بحث تخصیص نهاده از طریق 

سامانه بازارگاه جهاد پیگیری می شود.
 مشکلی بابت کمبود مرغ در ماه رمضان نداریم 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان 
اینکه هم اکنون تقریبا ما بیــن ۹۰ تا ۱۰۰ درصد 
نهاده برای مرغدار تامین می شــود، تصریح کرد: 
خوشــبختانه در ماه رمضان نیز بیش از نیاز استان 
مرغ خواهیم داشت. از سویی دیگر قابل ذکر است 
که مســوولیت مرغ تا کشــتارگاه با وزارت جهاد 

کشاورزی است و پس از آن مرغ تحویل اتحادیه 
و اصناف می شــود که این کار با نظارت سازمان 

صمت انجام می شود.
وی در ادامــه با بیان اینکه بــه علت ناتوانی یکی 
از اســتان های همجوار برای کنترل قیمت مرغ و 
رعایت نکردن نرخ تنظیم بازاری مصوب کشــور 
به مشــکل برخورده و ناچار بــه افزایش قیمت 
شدیم، گفت: بیش از هشت ماه است که با فعالیت 
شــبانه روزی نرخ مرغ را با چنگ و دندان در ۲۰ 
هزار و ۴۰۰ تومان نگهداشــتیم که همین مسئله 
سبب شد حتی از طرف مردم هم این درخواست 
باشــد که قیمت مقداری افزایش یابد اما مرغ در 

بازار موجود شود.
تاراســی خاطرنشــان کرد: در این بازه پنج استان 
همجوار ما قیمت تنظیم بــازار را رعایت نکردند 
و فشــار زیادی به مســووالن اســتان وارد شد، 
نیروهای امنیتی باید هوشیارتر می شدند تا مرغ از 
استان خارج نشود و از سویی عده ای از مسووالن 
اســتان های دیگر حتی اعتقادی به رعایت قیمت 
نداشــتند و در بعضی موارد اختالف قیمت تا ۱۰ 

هزار تومان نیز می رسید.
وی در ادامه در زمینه ثبات قیمت مرغ در هفت ماه 
گذشته افزود: در این هفت ماه قیمت سویا افزایش 
پیدا کــرد و کرایه ها نیز پیاپــی در حال افزایش 

بودند امــا نرخ مرغ را 
به  تا  نگهداشتیم  ثابت 
مصوبات عمل کرده و 
نباشند،  مردم در فشار 
اما به نظر بنده با فشار 
ضرر  مرغدار  بیشــتر 
می کــرد  و این باعث 
در  حرام خواری  رواج 
جامعه بود و ما مجبور 
قیمت  افزایــش  بــه 

شدیم.
ایــن مســوول عنوان 
قیمت  اکنون  هم  کرد: 
یک  کشور  سراسر  در 
نرخ اســت و ما هیچ 
خروج  نام  به  معضلی 
مرغ از اســتان نداریم.  
تا چندین ماه پیش نیاز 
مرغ استان بین ۳5 الی 
۴۰ تن بود که علت آن 
محدود شدن صنف و 
صنعت توســط کرونا 
بــود اما در ســال ۹۷ 
استان  تکمیل  ظرفیت 
در حــدود ۷۰ تن بود 
ما  اکنــون  هــم  ولی 
حدود بیش از ۱۱۰ تن 
تولید داریم منتهی همه این ها منوط به این است که 
استان های دیگر نیز در روزهای آتی بتوانند نیازشان 
رو تامیــن کنند. در ادامه ناصــر فغفوری، رییس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با 
بیان اینکه صف های مقابل مرغ فروشــی ها شاید 
بیشتر از ۱۰ روز طول نکشیده است، اظهار داشت: 
در سیســتم اداری نمی توان یک وظیفه اعالم کرد 
برای مثال نمی توانیم بگوییم تامین نهاده با سازمان 
صمت نیست چرا که خروجی کار که توزیع است 

اگر اخاللی ایجاد شود ما باید جوابگو باشیم.
 قاچاق مرغ ها پس از توزیع 

وی در زمینه نحوه خروج مرغ در اســتان عنوان 

کرد: بســیاری معتقد بودند که مرغ قبل از رسیدن 
به مغازه ها از استان خارج می شد ولی بنده با توجه 
به شــیوه ای که در حال ثبت اســت به جد معتقد 
هســتم که مرغ تنها از مغاز ه ها و بعد از توزیع از 
استان خارج می شود و این ادعا روز ۱۲ فروردین 
که ۲۴۰ تن مرغ پس از توزیع در چهار ساعت به 

اتمام رسید برای همه ثابت شد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان افزود: در هر ماشین توزیع مرغ یک نیروی 
بسیجی حضور داشت و همه ما معتقد هستیم که 
آن حجم مرغ باید تا شب در مغازه ها می ماند چرا 
که لحظه به لحظه نمایندگان ما حضور داشــتند و 
۱۰۰ درصــد ۲۴۰ تن مرغ بــه مغازه ها با حضور 
بازرس تحویل داده شــد و مشــکل ما این است 
که مشــتری ها واقعی نیستند و نیاز کاذب در بازار 

وجود دارد.
 کاهش محسوس عرضه مرغ در بازار 

وی با اشاره به اینکه هم اکنون به شدت نیاز بازار 
کاهش پیدا کرده اســت گفت: مغــازه ای که نرم 
فروش آن 8۰۰ کیلو بوده اســت در ثبت سفارش 
جدید چیزی حدود ۱5۰ کیلو درخواســت کرده 
اســت که این نشــان دهنده کاهش تالطم بازار و 
شکستن نیاز کاذب اســت. به دور از تمام این ها 
خروجی کار مهم است و بنده تصدیق می کنم که 
ترجیــح می دهم کاال به حد کافــی و در حد نیاز 
موجود باشــد و در نهایت ایرادی ندارد که قیمت 

مقداری باالتر باشد.
فغفوری درباره برنامه های ســازمان صمت برای 
کنترل بازار در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: من 
معتقد هستم که در زمینه کاالهای اساسی نسبت به 

دیگر نقاط کشور وضعیت بهتری داریم.
با این تفاسیر آنچه که از گفته های مسووالن مربوطه 
مشخص است فعال بازار خرید مرغ گرم در استان 
آرام اســت و مشکلی از بابت کمبود وجود ندارد 
ولی دوباره پرســش ما از مســووالن مربوطه این 
است که این قیمت تا چند ماه دیگر در استان دوام 
خواهد آورد و آیا قصه تکراری صف های طوالنی 
مرغ دوباره در استان در آینده نزدیک تکرار خواهد 

شد؟

 وعده جدید مسووالن استان زنجان در زمینه تأمین گوشت مرغ

در ماه رمضان هیچگونه کمبودی نخواهیم داشت

مدیرعاملمحترممهرانهجنابآقایمهندسوثوق
وخانوادهمحترم

درگذشت مادر مهربانتان شادروان  بانو »بتول شفقتیان« را به جنابعالی، 
خانواده ی محترم و دیگر بازماندگان آرامش باد می گوییم . امیدواریم روح و 

روان آن مادر نوگذشته در بهشت برین و در آرامش باشد. 
برایتان سالمتی آرزومندیم. 

هیــات امنــای انجمــن مهرانــه، روابــط عمومــی انجمــن مهرانه، خانــواده جــواد گرانمایــه، خانواده رضــا قائمی، 
مرتضــی مقیمــی، ذوقیان و رســولی، صدیقــی )مدیرعامل بنیاد راه آســمان(، خانواده مرحــوم کربالیی خانعلی 
رضائی، حاج عزیز اســکندری، تخمه چی و نحاســی، خانواده حلواچی، شــهیدی، نهاوندیان، خانواده فریدون 
کریمــی، خانــواده زنــده یــاد حــاج یحیــی غنیــون، خانــواده مرتضی شــوق جنانی، خانواده محمد حســین شــوق 
جنانی،مهمانســرای تهران )اســالمی(، خانواده حاج محمد حدیدیان مقدم، حاج محمد حدیدیان مقدم، دکتر 
بهنــود فرازمنــد، دکتــر برنــا فرازمنــد، مدریت و پرســنل کلینیک مهرانه، واحد ســایت انجمن مهرانــه، همکاران 
ســاختمان حدیدیــان، کمیتــه فنــی مهندســی انجمــن مهرانــه، مدیریــت و کارکنان انجمــن مهرانــه، مدیریت و 
کارکنــان کلینیــک رادیوتراپــی انجمــن مهرانه، جوانان انجمن مهرانــه، کانون مهر انجمن مهرانــه، کمیته منایع 
انســانی انجمــن مهرانــه، کمیتــه بانــوان انجمن مهرانه، واحــد آموزش تحصیلــی انجمن مهرانه، واحد ســمعی 
بصری انجمن مهرانه، خانواده قلعه ئی، کمیته مددکاری انمن مهرانه، کمیته پیشگیری انجمن مهرانه، کمیته 
بنر انجمن مهرانه، کمیته جذب کمک های مالی انجمن مهرانه، کمیته ورزش انجمن مهرانه، کمیته تبلیغات 
انجمــن مهرانــه، کمیته تبلیغات انجمن مهرانه، کمیته شهرســتان انجمن مهرانــه، کمیته قلک انجمن مهرانه، 
روابــط عمومــی بانــک رفــاه کارگران اســتان زنجان، مدیریــت و کارمندان دفتــر مرکزی مهرانه، فیــروزه، زعفری، 

مهندس بهروز قدیمی و بانو، موسی عسجدی، خانواده چوره نابی، خانواده رهنما

خانوادهمحترموثوق
درگذشت مادر مهربانتان شادروان  بانو »بتول شفقتیان« را آرامش باد 

می گوییم. امیدواریم روح و روان آن مادر نوگذشته در بهشت برین 
و در آرامش باشد.

خانــواده بهاریــان، خانــواده هــادی محمدرضایــی، خانــواده دلیــری، مرکز توانبخشــی حیــات، بحری، 
خانــواه مرتضــی بیــات، علیرضــا علیخانــی، خیریــن دفتــر بیجــار، شــرکت تولیدی پوشــاک نانــو مهیار 
)محمــود ضرابــی(، معصومــه بیگدلــی )واحد تحصیلــی مهرانه(، خانواده رســول حاجی علــی اکبری، 
برادران شــفقتیان، خانواده معبودی، خانواده معماری نژاد، علیرضا کاموســی، خانواده مرحوم حاج 

روح اله وثوق، خانواده حاج فرامرز باقری

خانوادههایمحترموثوقوشفقتیان
درگذشت شادروان  بانو »بتول شفقتیان« را آرامش باد می گوییم. 

امیدواریم روح و روان آن مادر نوگذشته در بهشت برین 
و در آرامش باشد.

سید حسن گلهرودی، خانواده حاج رحمت وثوق، خانواده صحافی، خانواده نوری، خانواده صادقی، 
خانــواده اســکندری، خانــواده ملکــی، خانــواده ســید هدایــت کریمیان، خانــواده مجتهــدی، خانواده 
موحــد، خانــواده پاکدین، ابدی، احمدی، رفیعی، خانوده زنده یاد یحیی شــفقتیان، فردین معظمی، 

محمدهادی شفقتیان، محسن شفقتیان، حسین شفقتیان، عمران اکبرزاده، جواد شعاعیون

سرکارخانماکرموثوقوخانوادهمحترم
درگذشت مادر مهربانتان شادروان  بانو 

»بتول شفقتیان« را به جنابعالی، خانواده ی 
محترم و دیگر بازماندگان آرامش باد می 
گوییم . امیدواریم روح و روان آن مادر 
نوگذشته در بهشت برین و در آرامش 

باشد. برایتان سالمتی آرزومندیم. 
الهه و محمدرضا زینالی، 

خانواده حبیب حاجی علی اکبری، 
رها و جالل اسکندری، خانواده کافی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139960327001000976 مورخه 99/10/3 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدرضا محمدیاری فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 699 از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 322/14 مترمربع پالک .... فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 7 
زنجان محرز گردیده است بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/01/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/01                                                                                          
مجتبی محمدلو- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان به شماره سریال 325562 به پالک ثبتی 
58 فرعی از 59 اصلی بخش 3 زنجان، واقع در شهرستان سلطانیه روستای کبود گنبد 
در دفتر امالک شماره 31 صفحه 249 به شماره ثبت 4048 به نام قندعلی چراغی 
نام پدر فرهادعلی به شماره شناسنامه 7 صادر و تسلیم گردیده؛ سپس مالک با ارایه 
دو برگ استشهادیه مصدق مدعی گردیده اند که سند مالیت مورد نظر به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده، لذا این اداره نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 
نمود بدینوسیله به اطالع عموم می رساند که هر کس مدعی وجود سند مالکیت نزد 
اوست یا معامله ای به نفع او انجام گردیده و به هر نحو نسبت به صدور سند المثنی 
اعتراض دارد می تواند مراتب اعتراض خود را ظرف 10 روز پس از درج و چاپ آگهی به 
اداره ثبت اسناد تسلیم نماید. بدیهی است این اداره پس از مهلت مذکر نسبت به ادامه 
عملیات اقدام خواهد نمود. مراتب جهت اقدام مطابق قانون به حضور ارسال می گردد.

سابقه رهنی: برابر سند شــماره 6914 مورخه 89/7/17 دفتر 45 ابهر در رهن بانک 
مسکن شعبه مرکزی ابهر قرار دارد.                                                                           
اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک سلطانیه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860327001000743 مورخه 1398/10/23هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
رسول محمودی فر فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 442 ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت205/94 مترمربع پالک 17599 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 7 زنجان 
محرز گردیده است بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/01/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/01                                                                                          
مجتبی محمدلو- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
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اذان ظهر

13:18

غروب آفتاب

19:42

اذان مغرب

20:01

نیمه شب

00:34

اذان صبح فردا

5:25

طلوع صبح فردا

6:53

وضعیت آب و هوای زنجان:

3
21

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

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

ر خود ربون زد هب جذهب ات شبی از مدا

دلم مثل یک شهاب - شهابی هک سنگ شد
کمندم بلند بود ولی با تو ربنتافت

کجا،کی،کالم ماه، اسیر پلنگ شد؟
من از سطح ننگ و انم، فرارت رپیده ام

ره اسم هچ می دهید ز انمی هک ننگ شد؟
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی

 دبیر عکس: ناصر محمدیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
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 تارنما:Zanganonline.ir  لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

دبیر فرهنگ و هنر : سودابه باقری

چهارسو

پاسخ تعزیرات حکومتی در اوج کمبود مرغ به نرخ مصوب؛

رسیدگی به گرانفروشی و احتکار کاال به ما مربوط نیست!
 روابــط عمومی تعزیــرات حکومتی در 
پاسخ به پرســش هایی مبنی بر برخورد با عرضه 
مرغ خارج از نرخ مصوب اعالم کرد مساله گران 
فروشــی و نظارت بر آن به تعزیرات مربوط نمی 

شود و باید از وزارت صمت پیگیری کنید.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در سال های گذشته 
با گرانی در زمینه های مختلف رو به رو بوده ایم، 
برخی اقالم که گران شــدند مسووالن به سرعت 
وارد عمل شــدند و بعد از گذشــت حدود یک 
هفته قیمت ها به قیمت های قبلی تغییر کرد و در 
برخی از اقالم حتی با ورود مسووالن و برگزاری 
جلسات مختلف هم قیمت ها نه تنها به قیمت های 

قبلی برنگشت بلکه روز به روز گران تر هم شد.
گرانی مرغ در حالی ادامــه دارد که در روزهای 
گذشــته مســوولین نهادهای دولتــی از کاهش 
قیمت ها سخن گفته اند اما هر روز شاهده کمبود 
بیشتر مرغ با قیمت مصوب و وجود مرغ با قیمت 
آزاد در مغازه ها و افزایش قیمت آن هســتیم و با 
توجه به نزدیکی مــاه مبارک رمضان و همچنین 
قیمــت باالی گوشــت قرمز و نیاز مــردم برای 
خرید مرغ انتظار می رود تا هرچه سریع تر به این 

موضوع رسیدگی شود.
تماس هــای مخاطبان با خبرگــزاری مهر خبر از 
توزیــع ناعادالنه مرغ در مراکــز توزیع با قیمت 
دولتــی می دهد، مشــاهده های مردمی حاکی از 
این است که مرغ با قیمت دولتی به مغازه ها داده 
می شــود و به عنوان مثال یکی دو ساعتی هم با 
قیمت دولتی بین مردم توزیع می شود اما مغازه دار 
بعد از گذشت چند ساعت اعالم می کند که مرغ 
دولتی تمام شده است و باقی مرغ ها را به قیمت 

آزاد به فروش می رساند.
بدیهی اســت که برای قیمت گــذاری مایحتاج 
ضروری وزارت صمت، تشــکل های تولیدی و 
جهاد کشاورزی قیمت تمام شده را تعیین می کنند 
و نتیجه را به ســازمان حمایــت از تولید اعالم 
می کنند و این ســازمان هم بعد از بررســی های 
الزم قیمت را به ســتاد تنظیم بازار اعالم می کند 
و این ستاد قیمت نهایی را اعالم می کند. در اکثر 
گرانی هــا حلقه اول یعنی قیمــت گذاری کار به 
درستی انجام می شود، البته در برخی موارد استثنا 
هم هســت اما در نحوه اجرا کار با مشکل مواجه 

می شود.
قیمت اعالم شده به بازار قیمت درستی است 

امــا آیا به انــدازه کافــی آن کاال در بازار وجود 
دارد که بــا آن قیمت دولتی به فروش برســد؟ 
اینجاست که دســتگاه های نظارتی مثل تعزیرات 
حکومتی و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
بایــد نظارت های الزم را در مورد گرانفروشــی، 
کم فروشی و تقلب، احتکار و دیگر موارد داشته 

باشند.
در قانون تعزیــرات حکومتی، قانون نظام صنفی 
و قوانین مرتبط برای سازمان تعزیرات حکومتی 
وظایفی تعیین شده است که عبارتند از رسیدگی 
به تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، 
احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، 
اختفاء و امتناع از عرضه کاال، عدم صدور فاکتور، 

عدم اجرای ضوابــط قیمت گذاری، عدم اجرای 
تعهــدات وارد کنندگان و تولید کنندگان در قبال 
دریافــت ارز و خدمات دولتی، نداشــتن پروانه 
کســب و یا بهره برداری، فروش اجباری و عدم 

اعالم موجودی.
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع نظارتی 
در کشور به شمار می آید که وظیفه دارد مطابق با 
مواردی که صالحیت رسیدگی دارد طبق شکایت 
افراد و نهادها به موضوع رسیدگی و حکم صادر 
کند؛ همچنین تعزیرات حکومتی هم مانند دیگر 
نهادهای نظارتی خودروهای گشت دارد که همراه 
گشــت های آنها یک مأمور پلیس هم برای ســر 

کشی به وظایف یاد شده حضور دارد.

با توجه به وظایف گفته شده از سازمان تعزیرات 
حکومتی و با وجود گرانــی مرغ و کم بودن آن 
در بازار خبرگزاری مهر اقــدام به مصاحبه ای از 
مسووالن این سازمان کرد تا بتواند حلقه مفقوده 
گرانی ها را پیدا کند اما روابط عمومی این سازمان 
در پاســخ به پرســش هایی چون »بــا توجه به 
گزارش هایی مبنی بــر فروش مرغ خارج از نرخ 
مصوب و بازدیدهای همکاران شــما از وضعیت 
بــازار این گرانی به مســائلی چــون احتکار بر 
می گردد یا توزیع ناعادالنه و ...؟ آیا الزم است تا 
ابزاری یا سامانه برای اقالم ضروری طراحی شود 
تا توزیع این اقالم هدفمند شود و دیگر با مسائلی 
مثل احتکار مواجه نباشیم؟« اعالم کرد: رسیدگی 

به گرانفروشی و احتکار کاال به ما مربوط نیست 
و این مسائل را باید از وزارت صمت پیگیری 

کنید!
طبق قانون اصــالح قانون تعزیــرات حکومتی 
تشــخیص مصلحت  مصوب ۶۷.۱۲.۲۳ مجمع 
نظام بــا توجه به ضــرورت نظــارت و کنترل 
دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع 
قیمت گذاری و توزیــع کاال و اجرای مقررات و 
ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی 
بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و 
نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای 
آن به دولت ) قوه مجریه( محول می گردد تا بر پایه 
جرایم و مجازات های مقــرر در قانون تعزیرات 

حکومتی مصوب ۶۷.۱۲.۲۳ اقدام نماید. 
هم اکنون در قوانین و مقررات داخلی ســازمان 
تعزیرات چند عنوان عمده در حوزه گران فروشی 
جرم انگاری شــده است که البته در این حوزه دو 
قانون عمده شــامل قانون نظــام صنفی مصوب 
۱۳8۳ مجلس شورای اسالمی و قانون تعزیرات 
تشــخیص  حکومتــی مصــوب ۱۳۶۷ مجمع 
مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصالح قانون 
نظام صنفی در سال های گذشته مرجع رسیدگی 
به تخلفات مربوط به بازار در ســازمان تعزیرات 

متمرکز شده است.
به این ترتیــب عــالوه بــر ســازمان تعزیرات، 
قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور 
و دادســتان ها نظارت هایی را در این زمینه دارد 
و اصاًل یکــی از روش های طــرح تخلفات در 
تعزیرات گزارش ها و مواردی است که از سوی 

سازمان تعزیرات اعالم می شود.
محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان 
تعزیرات، بر پایه آئین نامه این ســازمان، شــامل 
مواردی از قبیل گران فروشی، کم فروشی و تقلب، 
احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، 
اخفــا و امتناع از عرضه کاال، عدم صدور فاکتور، 
عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، عدم 
اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز 
و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای 
صنفی، نداشــتن پروانه بهره بــرداری واحدهای 
تولیــدی، فروش ارزی، فــروش اجباری و عدم 

اعالم موجودی کاال می شود.
حــال اینکه چرا روابــط عمومی این ســازمان 
رسیدگی به تخلفات یاد شده را در زمره وظایف 
ســازمان تعزیرات حکومتی نمی داند و با وجود 
گشــت های مشــترک تعزیرات و انواع و اقسام 
قوانین که دســت این ســازمان را برای برخورد 
مســتقیم با گران فروشــی و احتکار باز گذاشته 
است می گوید این موارد را باید از وزارت صمت 
پیگیــری کنید و وظیفه تعزیــرات فقط دریافت 
گزارشات و صدور رأی است در نوع خود جالب 
اســت اما نکته قابل توجه این است که در زمانی 
که با وجود قیمت مناسب و تعداد کافی از کاالی 
گران شده )به گفته مســووالن( باز هم با گرانی 
و کمبــود کاال مواجه می شــویم وظیفه نهادهای 
نظارتــی از جمله تعزیرات اســت تا به این مهم 

رسیدگی کنند.

 محققان دریافتند که زمان تغییر جهت از 
»امنیت غذایی« بــه »امنیت تغذیه« برای افزایش 

سالمتی و تندرستی فرا رسیده است.
به نقل از مدیکال اکســپرس، تغذیه برای زندگی 
و کرامــت انســانی ضــروری اســت. روزانه 
شاهد گرسنگی هســتیم، اما این گرسنگی تنها 
برای دریافت کالری نیســت، بلکه برای تغذیه 
وعده های غذایی مغذی اســت. خوزه آندرس، 
بنیان گذار آشپزخانه جهانی جهان عنوان کرد: با 
تمرکز جدید بر امنیت تغذیه، به جای اینکه افراد 
را با غذا سیرکنیم، اما از نظر تغذیه با مواد غذایی 
مغذی گرسنه نگه داریم، از راهکاری برای تغذیه 

آنان استفاده می کنیم.
نتایــج بررســی های جدیــد نشــان می دهــد 
کــه چالش هــای امــروز بهداشــت و عدالت، 

ایاالت متحــده را به تغییر جهت از ناامنی غذایی 
به ناامنی تغذیه ســوق می دهد تا تمرکز مناسب 
و سیاســت های دسترسی، نه تنها برای غذا بلکه 

غذای سالم و مغذی مناسب را فراهم کند.
در دهه ۱۹۶۰ و پس از جنگ جهانی دوم، توجه 
ملی به گرســنگی برای رســیدگی به مشکالت 
عمده ســوء تغذیه ضروری بود. در دهه ۱۹۹۰، 
ملت از گرســنگی به ســمت »ناامنــی غذایی« 
ســوق پیدا کرد تا چالش های دسترسی به غذا و 

مقرون به صرفه بودن را بهتر درک کند.
این بررسی از داریوش مظفریان، دانشمند ایرانی 
و رییس دانشکده علوم غذایی و سیاست فریدمن 
دانشگاه تافتس در بوستون ایالت ماساچوست و 
شــیال فلیشهاکر از مرکز حقوقی دانشگاه جورج 
تاون و خوزه آندرس در مجله JAMA به صورت 

آنالین منتشرشده است.
محققان اظهــار کردند: مفهــوم امنیت غذایی بر 
دسترســی و مواد غذایی مقرون به صرفه، مغذی 
و مطابق با ترجیحات شــخصی متمرکز است. 
در واقع، بخش مقوی بیشــتر در سیاســت ها و 
راهکارها در نظر گرفته نمی شود و یا از بین رفته 

و تاکید بر مقدار و نه کیفیت است.
آنــان امنیت تغذیه را دســتیابی مــداوم به مواد 
غذایی و نوشیدنی هایی تعریف می کنند که نه تنها 
نیاز افراد را برطــرف می کند، بلکه از بیماری ها 
پیشگیری و در صورت لزوم درمان خواهد کرد. 
امنیت تغذیه دیدگاه جامع تری را فراهم می کند و 
تشخیص می دهد غذاها باید همه افراد را تغذیه 

کنند.
امنیت تغذیه شامل تمام اهداف امنیت غذایی است 

اما بیشــتر بر نیاز به غذاهای مفید و سالم برای 
همه افراد تاکید دارد. بیماری همه گیر کووید- ۱۹ 
نشان داده است، آمریکایی هایی که گرسنه هستند، 
بیشــتر در معرض ابتال به بیماری های مرتبط با 
رژیم غذایی از جمله چاقی، دیابت، بیماری های 

قلبی و بسیاری از سرطان ها هستند.
داریوش مظفریان گفت: تمرکز جدید بر امنیت 
تغذیه ای برای همه آمریکایی ها به شکل دادن و 
تســریع راه حل های واقعی تاکید دارد که نه تنها 

غذا، بلکه رفاه را برای همه فراهم می کند.
محققان افزودند: رویکرد فعلی کافی نیســت و 
گروه های اقلیت حاشیه نشین و همچنین افرادی 
که در روستاها و مناطق کم درآمد زندگی می کنند، 
به احتمال زیاد در کیفیت تغذیه، ناامنی غذایی و 

بیماری های مرتبط با رژیم غذایی نابرابر هستند.

کداممهمتراست،امنیتغذایییاامنیتتغذیه؟

 نتایج یک مطالعه جهانی نشــان می دهد: 
بلژیک و ایاالت متحده از جمله کشــورهایی در 
جهان هســتند که باالترین میزان خستگی پدر و 
مادرها ناشــی از مســوولیت های فرزندپروری را 

دارند.
به گــزارش ایســنا، وظایــف و مســوولیتهای 
فرزندپروری آسان نیست اما بسته به شرایط زندگی 

برای برخی از افراد این وظیفه سخت تر است.
در ســال های گذشــته کارشناســان، شناسایی 
»فرســودگی والدین ناشــی از مســوولیت های 
فرزندپروری« را شــروع کــرده اند- وضعیتی که 
در آن والدین فرســوده تحت تاثیر نقش خود به 
عنوان مراقبــان اصلِی کودک قرار می گیرند که به 

طور بالقوه این فرسودگی منجر به فاصله عاطفی 
از فرزنــدان، بی اثر بودن والدین، بی توجهی و در 

برخی موارد وضعیت بدتر می شود.
اما این پدیده از چه شرایطی ناشی می شود؟

تیمی از محققان بلژیکی برای بررسی این موضوع 
که آیا ممکن است عوامل فرهنگی در فرسودگی 
والدین ناشی از مسوولیت های فرزندپروری نقش 
داشته باشد به مطالعه روی بیش از ۱۷ هزار والدین 

ساکن در ۴۲ کشور پرداختند.
آمار بررسی شده مربوط به سالهای ۲۰۱8 و مارس 
۲۰۲۰ بوده که شرایط فرزندپروری پیش از اعمال 
محدودیتهای کرونایی به نسبت طبیعی بوده است.

عالوه بر جمــع آوری اطالعات در مورد ویژگی 

جمعیتی-اجتماعــی  هــای 
کننــدگان  شــرکت  از 

در  متعدد  پرسشهای 
پویایــی  مــورد 
خانــواده آنــان 
شــد.  مطــرح 

همچنیــن 
نظر  از  والدین 
فرسودگی ناشی 

از مسوولیت های 
با  فرزندپــروری 

پرسشنامه  از  استفاده 
سنجش خستگی عاطفی، 

فاصله عاطفی از فرزندان و نیز 
احساس  دادن  دست  از 
خوب پــدر و مادر 
ارزیابــی  بــودن 

شدند.
ایــن  نتایــج 
ســی  ر بر
نشــان داد که 
متــداول بودن 
فرسودگی ناشی 
مسوولیت های  از 
از  فرزندپــروری 
دیگر  کشور  به  کشوری 

بسیار متفاوت است اما هنگامی که محققان میزان 
احساس خســتگی را با مجموعه ای از معیارها و 
ارزشهای فرهنگی در کشورهای مختلف مقایسه 

کردند به ارتباطات جالبی دست یافتند.
محققان اظهار داشتند: به طور خاص در فرهنگ های 
فردگرایانه، میانگین فرسودگی والدین و متداول بودن 

آن به طور قابل توجهی باالتر بوده است.
در واقــع، فردگرایی در بروز فرســودگی والدین 
نســبت به نابرابری هــای اقتصادی در سراســر 
کشورها، یا دیگر ویژگی های فردی و خانوادگی 
بررسی شده از جمله تعداد و سن فرزندان و تعداد 
ســاعات اختصاص یافته به آنها، نقش بیشــتر و 
موثرتری دارد. به گفته کارشناسان، به طور خاص، 

این روند به این مفهوم است که کشورهای غربی یا 
»اروپایی-آمریکایی« که تمایل بیشتری به فردگرایی 
دارند همچنین سطح باالیی از فرسودگی والدین را 

نشان می دهند.
در نتیجه بررسی ها نشان داد، بلژیک باالترین شیوع 
فرسودگی والدین را با 8.۱ درصد دارد و پس از آن 
ایاالت متحده با ۷.۹ درصد و لهستان با ۷.۷ درصد 

در این فهرست قرار دارند.
به گزارش ایسنا به نقل از ساینس الرت، در مقابل، 
بســیاری از کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقایی 
و آسیایی کمتر فرسودگی ناشی از مسوولیت های 
فرزندپروری را داشته اند که محققان این شرایط را 

به عوامل فرهنگی نسبت می دهند.

پدر و مادرهای بلژیکی و آمریکایی جزو خسته ترین والدیِن جهان


