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 وزیر صمت در ستاد تنظیم بازار 
اعالم کرد: شرایط تامین و تولید کاالها و 
اقالم مورد نیاز مردم مناسب است و پیش 
بینی های الزم برای ذخیره سازی میوه 
شب عید و همچنین تشدید نظارت ها 
در روزهای پایانی سال انجام شده است.
به گزارش ایســنا، علیرضا رزم حسینی 
اظهار کرد: هماهنگی با دســتگاه های 
مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، 
گمرک و بانک مرکزی و همچنین ابالغیه 
های جدید ســتاد اقتصادی دولت تاثیر 
خوبی در تامین کاالها و اقالم مورد نیاز 
مردم و همچنین مواد اولیه کارخانجات 

برای افزایش تولید آنها داشته است.
وی با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه 
عرضه و فراوانی کاال برای حفظ تعادل 
قیمتی در بازار است، تصریح کرد: برای 
کاالهای تولید داخل این موضوع اتفاق 
افتاده است که آثارش را نیز در بازار می 
بینیم. ما اکنون در جنگ اقتصادی ظالمانه 
ای قرار گرفته ایم و باید به این نکته توجه 
شــود که گرانی با گرانفروشی متفاوت 

اســت و گران فروشی در باره کاالهایی 
اســت که در این شرایط جنگ ظالمانه 
بی انصافانــه افزایش قیمت پیدا می کنند 
و دســتگاه های نظارتی و مرتبط در این 

حوزه ورود می کنند.
تشدید بازرسی های بازار در روزهای 

پایانی سال
رزم حســینی با بیان اینکه بازرسی ها با 
توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی 
سال تشدید خواهد یافت، گفت: مردم 
نباید نگران افزایش قیمت ها در ماه های 
منتهی به ســال و شب عید باشند که در 
همین راستا تمهیدات الزم اندیشیده شده 

است.
میان  تقســیم وظایــف  وی همچنین 
وزارت جهــاد و وزارت صمت را در 
راســتای تامین به موقع اقالم مورد نیاز 
و معیشتی مردم بسیار کارساز دانست و 
افزود: فضا در واقع به سمت واگذاری 
اختیارات به دســتگاه های اصلی متولی 
می رود که تقســیم وظایــف در همین 

راستا بوده است.

رسانه ای کردن نظارت ها برای ایجاد 
تاثیر مثبت در بازار

وزیر صمــت از دســتگاه های نظارتی 
خواســت که کنترل انبارها و بنکداران را 
به صورت هوشــمند در دستور کار خود 
قرار دهند و عملکردهای خود را در این 
حوزه برای اطالع مردم و ایجاد تاثیر مثبت 
در بازار رسانه ای کنند.  مدیریت مدبرانه 
در حوزه بازار با مداخله متفاوت است و 
مداخله باید در نقطه صفر ورود کاال انجام 

شود.
ابزارهای حکومت برای تقویت تنظیم 

بازار باید به خدمت بیایند
وی همچنین بــا تاکید بر اینکه ابزارهای 
حکومت برای تقویت تنظیم بازار باید به 
خدمت بیایند و ستاد تنظیم بازار را در این 
مسیر همراهی کنند،  حذف بخشنامه های 
زائد و خلق الساعه را از دیگر عوامل مهم 
در تنظیم بازار و ایجاد تعادل در این چند 

ماهه دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
در حاشیه پنجمین کنفرانس بین المللی 

مدیریــت صنعتــی در گفــت وگو با 
خبرنگاران، بیان کــرد: مأموریت اصلی 
وزارت صمت در این شــرایط تأمین و 
عرضه به موقع کاال اســت که بخشی از 
تامین کاال مربوط به حوزه واردات است 
و وارد کنندگان بر پایه ضوابط به واردات 

کاالها مبادرت می ورزند.
وی بــا اعالم اینکه مصوبــه اخیر دولت 
این روند را تسریع و تسهیل کرده است، 
افزود: بر پایه این مصوبه صادر کنندگان ارز 
حاصل از صادرات خود را یا در سامانه نیما 
می فروشند یا بر پایه مقررات به واردات 
کاالهای مورد تایید وزارت صمت اقدام 
می کنند، ارز متقاضی نیز در این بخشنامه 
گنجانده شده و هم اکنون در سامانه جامع 

تجارت فعال و در حال انجام است.
قاچاق طال در کشور نداریم

وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه معادن 
طال اقدامات خوبی انجام شده و تولید در 
این حوزه در حال افزایش است، تصریح 
کرد: طال پشتوانه ای قوی برای پول ملی 
اســت و با توجه به این شرایط، متقاضی 

اصلی خرید طال بانک مرکزی اســت و 
تولیدکنندگان بر پایه قیمت جهانی طالی 
خود را به این بانک می فروشــند که این 
روند باعث شده است قاچاق طال نداشته 
باشیم. رزم حســینی در ادامه با اشاره به 
راه اندازی سامانه های الکترونیکی، گفت: 
تاکنون ۵۵۰ هزار انبار در سراسر کشور در 
سامانه جامع انبارها ثبت نام کرده اند، این 
سامانه به سامانه جامع تجارت متصل است 
و روز به روز در حال تکمیل شدن است.

ثبات نسبی در بازار مرغ و تخم مرغ با 
تامین به موقع نهاده ها

وی همچنین با اشاره به تأمین نهاده های 
دامی توســط این وزارتخانه، بیان کرد: 
تأمین نهاده ها به خوبی انجام شده است 
و در ســامانه بازارگاه در اختیار وزارت 
جهاد کشاورزی برای توزیع قرار گرفته 
است، ثبات نسبی به وجود امده در حوزه 
مرغ و تخم مرغ نشانگر همین تامین به 

موقع است.

وزیر صمت خبر داد

تشدید نظارت ها بر بازار شب عید
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)زبان کلید خوبی ها و زشتی هاســت و باید در 
تصاحب مان باشد(

در روزگار امروز آنانکه بیشــتر می فهمند باید 
هزینه و تاوان فهم شــان را پس بدهند و عذاب 
بیشتری بکشند و دسته ای که نمی فهمند یا خود 
را به نفهمیــدن می زنند موجب اذیت و عذاب 

دیگرانند. 
برای کســانیکه می فهمند هیچ توضیحی الزم 
نیســت ولی برای افرادی کــه نمی فهمند هر 

توضیحی اضافه است.
شوربختانه جامعه به سمتی رفته که افراد کمتر 
مراقب سخن گفتن خود هستند و نمی دانند که 
مهمترین سایزی که انسان باید به شدت مراقب 

آن باشد سایز دهان است.
اگر هرکســی حد و اندازه اش را بشناسد و هر 
سخن درست و نادرست حق و ناحق را بدون 
سنجش تاثیرش به زبان نیاورد جامعه با چالش 
پرخاشگری، توهین، فحاشی، افترا، تهمت و در 
نهایت با بد اخالقی گســترده و نا آرامی روانی 

مواجه نخواهد شد.
قطعاً آنانکه مدیریت و هدایت جامعه را بر عهده 
دارند خوب حرف زدن و زیبا سخن گفتن شان 

تاثیر چند برابری در این زمینه خواهد داشت.
همه ما باید بدانیم کلماتی که از دهان مان بیرون 
می آید ویترین شعور، شخصیت و نشانه میزان 
فهم و ادب ماســت . پس وای بر جمعیتی که 
زبان را بی تامل، بی حساب و بی پروا بچرخاند و 

انصاف را در سخن گفتن نادیده گیرد.
یادمان باشــد که حق الناس همیشه پول و مال 
نیســت، گاهی دل اســت و این در مکتب ما 
مهمتر است، دلی که باید به دست می آوردیم و 
نیاوردیم، دلی که باید می دادیم و ندادیم، دلهایی 
که شکســتیم و با بی خیالی رها کردیم. دلهای 
غمگینی که دیدیم و با بی تفاوتی از کنارشــان 

گذشتیم.
به هر تقدیر با زبانمان می توانیم خوب، زیبا و 
سنجیده سخن بگوئیم و یک جامعه را امیدوار 
کنیــم و یا برعکــس می توان با تلــخ زبانی و 
درشــت گویی و بی ادبی و پرخاشگری آرامش 
و آســایش محیط را برهم زد.  با زبان می شود 
انسانها را به تمسخر گرفت و بالعکس می شود 

روحیه داد و امیدوار کرد.
با زبان می توانیم به راحتی آبرو و حیثیت انسانها 
را ببریم  و شوربختانه گاهی هم از این کارمان 
لذت می بریم و به تماشا می نشینیم  و در مقابل 

می توانیم آبروی افراد را بخریم. 
با زبان می شــود بین انسان ها و جوامع جدایی 
انداخــت و آتش اختالف به  پا کرد و در مقابل 

می شود به راحتی آتشی را خاموش کرد.
حواسمان به زبان مان باشد و مراقب دلهای مان 

باشیم که ارزان آلوده اش نکنیم.

مدیر فرودگاه زنجان خبر داد:در حال نهایی شدن استیادداشت مهمان
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راهکارهای پیشگیری از اعتیاد
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 مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقــه زنجان گفت: هــم اکنون مصرف 
بنزین در استان نسبت به مدت مشابه ۲۰ درصد 

کاهش دارد.
حمید حبیبی در نشســت خبری بــا بیان اینکه 
شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی، تامین 
سوخت هایی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، 
مازوت و سوخت هواپیمایی را عهده دار است، 
اظهــار کرد: در روزهای شــیوع ویروس کرونا 
اطالع رسانی در این باره صورت گرفت و همین 
امر موجب خانه نشــینی و انجام امور به صورت 
اینترنتی شــد که در نتیجه همین امر، آمد و شد 

در جاده ها کاهش یافت.
وی افزود: در اوایل امســال بیــش از ۳۵ تا ۴۰ 
درصد مصرف بنزین کاهش یافت که این نشان 
می دهــد مردم در مراعــات پروتکل ها همچنان 
فعال هســتند. در بخش خودروهــای عمومی 
نیز شــاهد کاهش در مصرف جابه جایی مسافر 
هستیم ولی در بخش حمل ونقل باری که بیشتر 
مربوط به فعالیت صنایع اســت، رشد مصرف را 

شاهد بودیم.
این مســوول ادامه داد: هم اکنون مصرف بنزین 
در اســتان نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۲۰ 

درصد کاهش دارد و در مصرف دیگر فرآورده ها 
نیز تغییــر چندانی قابل مالحظه نیســت، البته 
کاهش مصرف بنزین همواره در افزایش مصرف 
ســوخت CNG تاثیرگذار بوده و استان زنجان 

نیز از آن مستثنی نیست.
نفتی  مدیرعامل شــرکت پخــش فرآورده های 
منطفه زنجان، با بیان اینکه این روســتاها شامل 
۲۵ هزار خانوار است که از گاز طبیعی برخوردار 

نیستند، تصریح کرد: در استان زنجان ۹۸۶ روستا 
وجود دارد که برخی از آن ها خالی از سکنه و یا 
ســکنه فصلی دارد. بر پایه برآوردها ۹۱۲ روستا 
وجود دارد که در آن زندگی زمستانی در جریان 
است و هنوز به ۳۸۰ روستا عملیات گازرسانی 

انجام نشده است.
حبیبی یادآور شد: در مجموع در حاشیه شهرها 
و روســتاهای فاقد شــبکه گازرسانی استان ۲۵  

هزار خانوار وجود دارد که ســوخت گرمایشی 
آنــان با نفت ســفید و برای دیگــر مصارف از 
طریق ســیلندر گاز مایع تامین می شود که تامین 
و توزیع این ســیلندرها بر عهده شرکت پخش 
فرآورده های نفتــی و نظارت بر توزیع بر عهده 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.
وی با بیان اینکه در ســال های گذشــته نگرانی 
ما این بود که ســوخت به دســت مصرف کننده 
اصلی نمی رســید، گفت: در همین راستا توزیع 
نفت سفید در قالب کارت الکترونیکی توزیع شد 
و قبل از شــروع فصل سرما ۱۸۰۰ لیتر سوخت 
معادل ۹ بشــکه در بین روستاییان توزیع شد و 
امسال جزو معدود سال هایی است که در ارتباط 

با توزیع نفت سفید شکایتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت نفت ســفید هر لیتر ۱۵۰ 
تومان اســت، گفت: نفت سفید به راحتی دست 
خانوارها می رســد و به علــت قیمت پایین آن، 
گاهــی موجبات سوءاســتفاده را فراهم کرده و 
حتی بیشــتر نیز می خواهند ولی امسال با توجه 
به پیش بینی هایی که برای فصول سرد و پربارش 
استان انجام شــده، ســهمیه پاییز و زمستان به 
صورت یک جا در کارت روســتائیان شــارژ و 

توزیع شد.

 معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهدشتی و درمانی استان زنجان 
گفت: اساتید ساالنه حدود ۴۵۰ مقاله در حوزه های 
مختلف ســالمت و علوم پزشکی منتشر می کنند 
که حدود ۳۵۰ مورد از مقاالت به زبان انگلیســی 
و بین الملل است که تا پایان سال با جهش فناوری 

به بیش از این تعداد خواهد رسید.
دکتر علیرضا شغلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
با اشــاره به چالش ها و مشکالت حوزه پژوهش 
افزود: موضوع ارز، گران شــدن کیت و تجهیزات 
آزمایشــگاهی و نبود دسترســی به این کیت ها و 
زیرساخت های آزمایشــگاهی به دلیل تحریم ها 
از جمله مشــکالت پیش رو محســوب می شود 
بطوری که گاهی نمونه مشابه کیت ها هم نمی تواند 
پاسخگویی الزم را داشته باشد به دلیل آنکه دقت 

این کیت در پژوهش بسیا اثرگذار است.
وی در باره عدم اختصاص بودجه پیش بینی شــده 
به پژوهش در کشور گفت: اتفاقات پژوهشی قابل 
توجه در کشــورهای توســعه یافته به دلیل انجام 
ســرمایه گذاری الزم انجام می گیرد  و باید به این 

نکته توجه داشــت آنچه برای پژوهش و فناوری 
اعتبار در نظر گرفته می شــود، هزینه نیست بلکه 

سرمایه گذاری است.
این مسوول ادامه داد: مثال عینی این مساله ویروس 
کرونا است که دستیابی به واکسن مد نظر میلیاردها 
دالر صرفــه جویــی ارزی را به دنبــال دارد و از 
طرفی در اقتصاد، گردش مالی و شکوفایی کشور 

نیز بســیار اثر گذار است. شغلی افزود: پژوهش و 
فناوری سرمایه گذاری محســوب می شود و ای 
کاش متولیان امر به این مقوله مهم بیش از گذشته 
توجه کنند، چون حوزه پژوهش با مشکالت مالی 
شدیدی مواجه است، که این مهم در سطح ملی نیز 

نمود دارد.
وی اضافــه کرد: هر چند قدم هــای خوبی در این 

حوزه برداشته شده اما کافی نیست و باید پژوهش و 
فناوری به عنوان ثروت ملی و موتور ارزش آفرینی 

بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
شــغلی افزود: چهار درصد از بودجه سرانه تولید 
ناخالص ملی باید به پژوهش و فناوری اختصاص 
داده شــود در حالی که کمتر از یک درصد به این 
حوزه تعلق می گیرد که این میزان در کشــورهای 

توسعه یافته بیش از ۱۵ درصد است.
وی، چالش دیگر کنونی حوزه پژوهش را ارتباط با 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور اعالم 
کرد و گفت: شوربختانه تحریمهای ظالمانه موجب 
شــده مشــکالتی در این باره ایجاد  شود و عالوه 
بر آن چاپ مقــاالت در مجله های خارجی نیز با 
دشواری انجام می گیرد چرا که هزینه سرسام آوری 

به همراه دارد.
به گفته شغلی بطور میانگین چاپ یک مقاله در یک 
مجله متوسط انگلیسی زبان هزینه یک هزار دالری 
دارد و این مبلغ در کشــورمان مبلغ سنگینی است، 
که امیدواریم بیش از گذشته با تامین اعتبار الزم زیر 
ساخت های این بخش رشد بیشتری را داشته باشد.

کاهش ۲۰ درصدی مصرف بنزین در زنجان
فرنشين ثبت احوال استان زنجان:

۱۱ درصد 
واجدان شرایط زنجانی  
کارت هوشمند ملی ندارند

زنجان  استان  ثبت احوال  فرنشــین   
گفت: هم اکنون ۱۱ درصد واجدان شرایط 
کارت هوشمند ملی، متقاضی دریافت این 

کارت نشدند.
ســیدعلی شــفیعی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه اقدامــات الزم برای کاربردی 
کردن کارت هوشــمند ملی در دستور کار 
بوده و بــا این اقدام، زمینه ســازی اجرای 
دولــت الکترونیک فراهم می شــود، اظهار 
کرد: تاکنون در این استان ۷۵۵ هزار و ۱۸۳ 
نفر متقاضی دریافت کارت هوشــمند ملی 
شــده اند که این تعداد، ۸۹ درصد جمعیت 

واجد شرایط استان را تشکیل می دهد.
وی افزود: افراد واجد شرایط برای دریافت 
کارت هوشــمند ملی ۸۴۹ هزار و ۲۲۹ نفر 
است که تاکنون ۹۴ هزار و ۴۶ نفر در استان 
هنوز اقدامی برای دریافت کارت هوشمند 
ملــی نکرده اند، به همین دلیل الزم اســت 
هرچه سریع تر نسبت به دریافت این کارت 

اقدام کنند.
شفیعی، ۳۸ ایستگاه را برای ثبت نام کارت 
هوشمند ملی در استان فعال دانست و افزود: 
متقاضیان کارت هوشمند ملی می توانند به 
www. صورت اینترنتی با ورود به سامانه
Ncr.ir پیش ثبت نــام خود را انجام داده و 
پس از اخــذ نوبت در مهلت مقرر به دفاتر 

پیشخوان تعیین شده مراجعه کنند.
فرنشین ثبت احوال اســتان زنجان با اشاره 
بــه نام هایی که بیشــترین فراوانــی را در 
نام گذاری نوزادان زنجان داشــت، تصریح 
کرد: در ۹ ماهه امســال نام هــای فاطمه و 
امیرعلی بیشــترین فراوانی را در نام گذاری 
نوزادان این اســتان داشــت. زهرا، حلما، 
ریحانه و رســتا برای دختران و امیرحسین، 
ابوالفضل، امیرعباس و علی برای پسران در 

رتبه های بعدی فراوانی نام ها قرار دارد.

خبـرخبــر

شکارچیان گونه های جانوری 
در خدابنده به دام افتادند

 رییس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان خدابنده گفت: ۲ شکارچی متخلف 
که اقدام به شــکار خرگوش، کبک و اردک 
کرده بودند از ســوی ماموران یگان حفاظت 

محیط زیست این شهرستان دستگیر شدند.
علی کرباســی، در گفت و گــو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: این شکارچیان متخلف از اهالی 
روستای شیوه از توابع بخش مرکزی شهرستان 
ایجرود بودند که به منظور شــکار غیرمجاز 
حیات وحش، وارد اراضی شهرستان خدابنده 

شده بودند.
وی با بیان اینکه این ۲ شکارچی حین شکار 
حیات وحــش در اراضی روســتایی بخش 
سجاسرود شهرستان خدابنده در دام ماموران 
یکان حفاظت این اداره گرفتار قانون شدند، 
اظهار داشت: شوربختانه این شکارچیان قبل 
از رسیدن محیط بانان منطقه به محل تخلف، 
اقدام به شکار ۲ سر خرگوش، سه قطعه کبک 

و یک قطعه اردک مهاجر، کرده بودند.
کرباسی با بیان اینکه الشه حیات وحش شکار 
شــده و یک قبضه سالح ته پر تکلول از این 
شکارچیان غیرمجاز کشف شد، تصریح کرد: 
این شکارچیان خاطی به جرم شکار این تعداد 
گونه جانوری در مجمــوع به یک میلیون و 
۹۵۰ هزار تومان جریمــه به عنوان ضرور و 
زیان وارده به طبیعت و حیات وحش منطقه، 
محکوم و آن را به حساب محیط زیست واریز 
کردند. وی گفت: شکار هر سر خرگوش مبلغ 
۴۵۰ هزار تومان، کبــک ۳۰۰ هزار تومان و 
اردک معمولی نیز ۱۵۰ هزار تومان، است که 
شکارچیان متخلفین به پرداخت آن در وجه 
محیط زیست محکوم می شوند و محکومیت 
از جنبه عمومی جرم نیز بســته به رای و نظر 

قاضی پرونده است.
اســتان زنجان از ۲۴۴ هــزار و ۶۵۴ هکتار 
منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش 
و ۲۵۸ هزار و ۵۷۴ هکتار منطقه شکار ممنوع 
برخوردار است و در مجموع حدود ۲۲ درصد 
از کل وســعت استان زنجان به عنوان منطقه 
حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و منطقه 

شکار ممنوع محسوب می شود.
در مناطــق تحت مدیریت این اســتان که به 
صورت مستمر توسط محیط بانان سبز پوش 
کنترل و پایش می شــود، گونه های جانوری 
مختلف ازجمله آهو، کل و بز، قوچ و میش، 
خرس قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش، گرگ، گربه 
وحشــی، کفتار، گراز، مار، سیاه گوش، کبک 
دری، کبک چیل، طرالن، دلیجه، شاه بوف و 

عقاب طالیی، زیست می کنند.

 با گذشــت یک سال از تشــکیل پرونده 
تخلفات شورا و شهرداری، مردم انتظار رسیدگی 
قاطعانه از سوی دســتگاه قضا و شفاف سازی در 

مورد این پرونده را دارند.
به گزارش زنــگان امروز به نقــل از خبرگزاری 
فارس، هفتم دی ماه سال قبل بود که شهردار زنجان 
به همراه یکی از اعضای شــورای شهر و یکی از 

شهرداران مناطق بازداشت شدند.
همین موضوع انگار ســرآغازی برای یک پرونده 
پیچیده بود، پرونده بازداشتی ها تمامی نداشت و هر 
روز رسانه ها خبر از بازداشت و یا احضار جدیدی 

از مجموعه شهرداری و شورا می دادند.
در برهه ای از زمان کار به جایی رســید که شورا 
از رسمیت افتاد و به یکباره چهار عضو علی البدل 

وارد شورا شدند.
شاید تا آخرین بازداشتی ها مشخص نشد که چند 
نفر از مجموعه شورا و شهرداری بازداشت و چند 
نفر احضار شــدند، اما از یک برهه زمانی به بعد، 
دیگر خبر بازداشت برای رســانه ها و شهروندان 
عادی شد تا اینکه دیگر خبری از این موضوع نشد.
در روزهای پایانی ســال قبل پس از سه ماه اداره 
شهرداری توسط سرپرست، شهردار زنجان انتخاب 

و اعضای علی البدل وارد شورا شدند.
دادستان زنجان در نخستین توضیحات این پرونده 
گفت: شــهردار و دو شهردار منطقه، معاون اداری 
مالی، مشاور اسبق استاندار، پنج عضو شورای شهر 
و یک کارشناس افراد درگیر در پرونده شهرداری 

هستند.
دستگیری 11 متهم در پرونده

حجت االســالم محســن کرمی گفت: در پرونده 
شهرداری ۱۱ متهم اصلی و ۲۰ نفر درگیر هستند 

که به پرونده آن ها رسیدگی شد.
دادستان زنجان با اشاره به اینکه پس از دستگیری 
دو عضــو یک عضو دیگر در همان زمان به دنبال 
این بود که یک ۲۰۰ میلیــون تومان را هم بگیرد 
که خوشبختانه در این میان متوجه موضوع تخلف 

شدیم و دستگیری انجام شد.
دادستان زنجان با اشاره به اینکه در بخش شهرداری 

یک قطعه زمین به »ثمن بخس« به قیمت سال ۸۴ 
بــه میزان ۲ هــزار و ۵۱۰ تومان به یک شــرکت 
تعاونــی خصوصی دادند که فســاد بیش از ۱۰۰ 
میلیارد تومانی می شود، گفت: این زمین در خارج 
از محدوده ولی در داخل حریم شــهر است و هم 
اکنون این زمین در صورت تفکیک شــده، متری 
۱۰ میلیون تومان ارزش دارد و نزدیک به ۷ هکتار 
مساحت دارد با یک »مستمسک« دروغین و توجیه 
غلط قانونی و غفلت خیلی ها واگذار شــده بود و 
در این وسط ۱۳۲ میلیارد تومان پول داشت ضایع 

می شد که جلوگیری کردیم.
کرمی تصریح کرد: در پروژه ســبزه میدان جلوی 
تضییع حقوق حدود ۵۰ میلیارد تومان گرفته شد 
و همچنین جلــوی تخلف و هدر رفت ۴ میلیارد 

تومان در خریــد تجهیزات پارک بانوان نیز گرفته 
شد.

صدور کیفر خواست پرونده شهرداری
دادســتان زنجان درباره آخرین خبر رسیدگی به 
پرونده نیز گفت: کیفر خواســت این پرونده پس 
از رفع نقص و تکمیل پرونده از ســوی دادسرای 
عمومــی و انقــالب زنجان در هشــت جلد ۵۳ 
صفحه ای صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال 

شده است.
وی افزود: بر پایه ماده ۷ قانون تشــدید مجازات 
مرتکبین اختالس و ارتشاء به محض صدور کیفر 
خواست، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد بود 
و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و 

اعالم شده است.

دادســتان زنجان با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی 
در برابــر هرگونه فســاد و انحرافــی با قاطعیت 
ایســتاده اســت، گفت: در هر دســتگاهی فساد 
محرز شــود، برخورد قاطع به عمل خواهد آمد و 
پرونده شهرداری و شــورای شهر زنجان آخرین  
اقدام دســتگاه قضائی نیست، بلکه چنانچه در هر 
دستگاهی تخلف و انحرافی صورت بگیرد بدون 
اغماض  دست های ناپاک و متجاوزین به بیت المال 

و حقوق مردم قطع خواهد شد.
شهردار زنجان نیز با اشاره به نامه رسیده از مراجع 
قضایی برای ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری و شورای 
شهر گفت: نامه مربوط به کیفرخواست تعدادی از 
نیروهای شهرداری زنجان وصول شده است و این 
حکم شــامل پنج نفر از نیروهای ثابت شهرداری 

است.
حبیب یگانه گفت: همچنین برای اعضای شورای 
دخیــل در پرونده و دو نفــر دیگر که به صورت 
مامور بــه خدمت در شــهرداری بودند نیز کیفر 

خواست صادر شده است.
وی تصریح کرد: طبق قانون تا صدور حکم قطعی 
این حکم پابرجاست و پس از صدور حکم قطعی 

نیز بر پایه همان اقدام خواهد شد.
یکی از شــهروندان زنجانی در مطالبه از دستگاه 
قضایی و مســووالن گفت: مردم منتظر مجازات 
افرادی هســتند که اموال شــهر را تضییع کرده و 

تخلف مرتکب شده اند.
درخواست مردم از دستگاه قضایی برای شفاف 

سازی پرونده

فاطمه احمدی با بیان اینکه با گذشت یکسال مردم 
انتظار دارند که حکمی در خور تخلف انجام شده 
صادر شود، افزود: انتظار داریم دستگاه قضایی در 
راستای انجام عدالت و همچنین مقابله با تخلف با 

این افراد نیز برخورد کند.
موســی محمدی یکی دیگر از شهروندان زنجانی 
نیــز با بیان اینکه اموال شــهرداری در واقع اموال 
مردم و بیت المال است، گفت: شهرداری دستگاهی 
است که با عوارض مردمی اداره می شود، پس این 
انصاف نیســت که عده ای با تخلف آن را از بین 

ببرند.
وی با اشاره به اینکه از دستگاه قضایی انتظار اجرای 
عدالت و دفاع از حقوق شــهروندان وجود دارد، 
بیان کرد: امیدواریم حکمی قاطعانه در این پرونده 
صادر شود تا دیگر متخلفان جرات دست درازی به 

بیت المال را نداشته باشند.
این شــهروند زنجانی گفت: به نظر می رسد باید 
شفاف سازی در ارتباط با این پرونده صورت بگیرد 
تا مردم نیز بدانند که چه برخوردهایی با متخلفان 

شده است.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان پیش از این 
گفته بود، تحقیقات پرونده کامل شــده و مراحل 

دادرسی آن در حال انجام است.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی گفت: 
مرحله تکمیل تحقیقات دادگاه مهم بود که انجام 
شــد و پرونده مهم و زمان بر بــود و تحقیقات با 

مستندات متقن و محکم انجام شد.
وی با بیان اینکه زمان برگزاری دادگاه اعالم خواهد 
شد، گفت: بنا بر علنی برگزار کردن دادگاه ها است 
اما مطابق قانون اساســی تشخیص علنی بودن با 
دادگاه است و ما در شرایط عادی مخالفتی با علنی 
بودن دادگاه نداریم، اال موارد خاصی که تشخیص 

دهد، علنی بودن برخالف مصالح جامعه است.
با توضیحات مســووالن و مطالباتــی که مردم از 
دستگاه قضایی دارند، خواسته  شهروندان این است 
که تصمیماتی قاطع در برخورد با متخلفان صورت 
گیرد تا در آینده شاهد بروز چنین اتفاقات تلخی 

نباشیم.

خواسته شهروندان از دستگاه قضا پس از گذشت یکسال

تعیین تکلیف پرونده شهرداری زنجان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

اساتید علوم پزشکی زنجان ساالنه حدود ۴۵۰ مقاله منتشر می کنند
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 عضــو تیم ملی تیر و کمــان گفت: برای 
تمرین در این شرایط کمبود جا داریم.

به گــزارش زنگان امــروز فرشــته قربانی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در کنار دیگر 
ورزش ها، کرونا ورزش تیر و کمان را نیز تحت 
تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: با توجه به بسته 
بودن باشگاه ها و اماکن ورزشی، ورزشکاران این 
رشته تمرینات خود را اکثراً در خانه یا در فضای 
باز مانند باغ یا پارک انجــام می دهند که گاهی 

اوقات سردی هوا مانع این امر می شود.
وی با بیــان اینکه داشــتن آمادگی جســمانی 
مناســب، یکی از مهم ترین علــل پیروزی یک 
ورزشکار به شمار می رود، تصریح کرد: هر چند 
در روزهای کرونایی که امکان رفتن ورزشکاران 
به باشــگاه های بدنســازی وجود ندارد، انجام 
تمرینات بدنسازی در خانه می تواند تاثیر خوبی 

داشته باشد اما جایگزین تمریناتی که در باشگاه 
انجام می شود، نیست.

دارنده مدال برنز در رشــته میکــس تیراندازی 
بــا کمان بازی های آســیایی جاکارتــا، یکی از 
دغدغه های ورزشــکاران کمان دار در روزهای 
کرونایی به ویژه در فصل سرما را مشکل کمبود 
فضا عنوان کرد و گفت: گاهی اوقات در ورزش 
تیر و کمان ورزشــکاران مجبــور به تمرین در 
فاصله بلند تا ۵۰ متر هســتند کــه برای برخی 
از آن هــا امکان تامین این فاصله در منزل وجود 

ندارد.
این بانوی کمــان دار خرم دره ای بــا بیان اینکه 
تصویرســازی ذهنــی در ورزش تیــر و کمان 
می توانــد در موفقیت ورزشــکار موثر باشــد، 
ادامه داد: این تصویرســازی به نحوی است که 
با چشم های بســته تصویرسازی ذهنی از لحظه 

ایستادن تا لحظه پرتاب تیر و اصابت آن توسط 
ورزشکار انجام می شــود که این امر به ارتقای 

آمادگی ورزشکاران این رشته کمک می کند.
این ملی پوش زنجانی با اشــاره به حضور خود 
در لیگ کشــوری، خاطرنشــان کرد: علی رغم 
شیوع ویروس کرونا، تمرینات خود را ادامه داده 
و ســعی کرده ام آمادگی جسمانی خود را حفظ 
کنــم که امیدوارم بتوانم حضوری موفق در لیگ 

داشته باشم.
به گزارش ایسنا، فرشــته قربانی ۲۴ ساله متولد 
شــهر خرم دره است و از سال ۱۳۹۱ فعالیت در 
رشته  تیراندازی با کمان را آغاز و از سال ۱۳۹۴ 
به عضویت تیم ملی درآمــد. این بانوی کماندار 
خرم دره ای، موفق به کســب مدال برنز میکس 
کامپوند تیمی به همراه نیما محبوبی در بازی های 

آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا شد.

دغدغه های کرونایی ملی پوش زنجانی 

آموزشــگاه های آزاد فنــی و حرفــه ای به دلیل 
خســارت های  کرونایی،  طوالنی مدت  تعطیلی 
زیادی دیده انــد که در صــورت ادامه دار بودن 
تعطیلی ها نیاز به تدابیری برای حل مشــکالت 

آن ها است.
به گزارش موج رسا، یک سالی می شود که شیوع 
ویروس ناشــناخته و منحوس کرونا از اقتصاد، 
تغذیه، فرهنگ و شغل کرفته تا آموزش را تحت 
تاثیر خود قرار داده و ســبک زندگی جدیدی را 
وارد عرصه کرده و مشکالتی را برای تمام جامعه 
به وجود آورده که به صورت مستقیم با معیشت 

مردم در ارتباط است.
در این میان، کارمندان دولت و برخی کارکنان که 
حقوق ماهانه دریافت می کردند شــاید به اندازه 
افرادی که شغل آزاد دارند با مشکالت معیشتی 
و مالی مواجه نشــده باشــند اما مشاغل آزاد و 
کارگاه های شخصی و آموزشگاه های غیردولتی، 
خســارت های زیادی از شــیوع کرونا به خود 
دیده اند که یکی از آن ها آموزشــگاه های فنی و 

حرفه ای آزاد است.
ماهیت آموزش هــای فنی و حرفه ای به صورت 
مهارتــی و عملیاتی اســت و آموزش ها باید در 
کارگاه های آموزشی و به صورت عملی برگزار 
شــود و به غیر از چند رشــته محدود که بدون 
آموزش عملی هم می توانند انجام شــوند، اکثر 
رشــته های مهارتی بدون آموزش عملی امکان 
نداشــته و همین امر، مدیران آموزشگاه های فنی 
و حرفه ای آزاد را با مشکالتی مواجه کرده است 
البته هستند در این میان، آموزشگاه هایی که ابراز 
می کنند آنچنان در شــیوع کرونا متضرر نشده و 

فعالیت عادی خود را ادامه داده اند.
*  کرونا ضــرر مادی زیــادی وارد کرد اما 

آموزش آنالین، بهتر از حضوری است
اصغــر امام یاری، مدیــر مجتمع فنی اشــراق 
در گفت وگــو با خبرنــگار موج رســا؛ با بیان 
اینکه دوره های آموزشــی مجتمع اشراق شامل 
حســابداری، کامپیوتر، عمران و معماری است، 
گفت: کالس های آموزشــی تئوری به صورت 
آنالین برگزار می شــود و کالس های عملی هم 

ندارند.
وی بــا بیان اینکه فعالیت های ما در پی شــیوع 
ویروس کرونا مختل شــده است، اظهار داشت: 
مشــکلی که وجود دارد این است که برخی از 
افراد، امکان دسترســی به اینترنــت را ندارند و 
آموزش برای آن ها سخت است اما باید بپذیریم 
که آموشــگاه ها نیز باید تغییراتی در خود ایجاد 
می کردند تا فعالیت خود را با شرایط جدید ادامه 
دهند و یه نظرم شیوع کرونا و غیرحضوری شدن 

آموزش ها در مجموع بهتر باشد تا بدتر.
امام یاری خاطرنشــان کــرد: فعالیت به صورت 
آنالین و مجازی، راحت تر و بی دردسرتر بوده و 
از این شرایط نسبت به آموزش حضوری، بیشتر 

رضایت دارم.
وی با بیان اینکه تعداد هنرجویان مجتمع نسبت 
به سال گذشته کاهش نیافته است، افزود: مشکل 
خاصی در ایــن زمینه وجود ندارد و باید برخی 
سیستم های مجتمع ســریع تر آنالین شوند البته 
مشــکلی که وجود دارد این است که فردی که 
می خواهد آموزش ببیند، اعتماد ندارد و در باره 
کیفیت یادگیــری اش در آموزش مجازی تردید 
دارد در حالی که آموزش مجازی، خیلی بهتر از 
حضوری اســت زیرا هم در منابع، صرفه جویی 
می شــود و هم بــرای هنرجو بهتر اســت و در 
هزینه های رفت وآمد و غیره صرفه جویی می شود 
ضمــن اینکــه در هر زمان و مکانــی می تواند 

آموزش را ببیند.
مدیر مجتمع فنی اشــراق با بیــان اینکه همگان 

می توانستند از کرونا بهترین بهره برداری را بکنند، 
گفت: اما مشسکل اصلی، گرانی است که در کنار 
نگرانی از ابتال به بیماری کرونا به مردم، استرس 
وارد کرده زیرا تامین تجهیزات برای شرکت در 

کالس های آنالین، گران است.
وی افــزود: گرانی، کار را ســخت کرد وگرنه 
آمــوزش آنالین بهترین حالت اســت که کرونا 

مردم را به این سمت، ترغیب کرده است.
امام یاری در پاسخ به اینکه با تعطیلی آموزشگاه ها 
چه تدابیری انیشــیدید، اظهار داشت: به تعدادی 
از مربیــان گفتیم که آمــوزش آنالین ارائه دهند 
اما بخشی از فعالیت مجتمع که مربوط به حوزه 

کودک و نوجوان بود به کلی تعطیل شد.
وی با بیان اینکه تعطیلی کالس های لگو، ماهانه 
بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر وارد کرده است، 
خاطرنشان کرد و ۱۰ سال سابقه ام را از بین برده 
است، خاطرنشــان کرد: در این آموزش ها ابزار 
در اختیار کودکان قرار داده می شــد و خودشان 
ایــن ابزارها را ندرنــد البته نه مــن بلکه تمام 
آموزشگاه های مشابه آموزشــگاه که نمایندگی 
آمــوزش لگو را دارند در ایــن زمینه نمی توانند 
فعالیت کنند و ضرر زیــادی به این بخش وارد 
شــده و کســب و کار این حوزه تعطیل شده و 
پرسنل، بیکار شــدند و نیروها را از دست دادیم 
ضمن اینکه لگــو را به صورت تئوری نمی توان 

آموزش داد.
مدیر مجتمع فنی اشــراق تصریح کرد: کرونا در 
یــک بُعد یعنی آموزش آنالین، خوب بود اما در 
حوزه مربوط به گروه کودک و نوجوان، بد شــد 
و بسیار آسیب دیدیم و به هر حال در حوزه های 
دیگر که امکان داشت، فعالت کردیم زیرا چاره ای 

نبود.
*  آموزش کارآموزان را در کالس های 2 نفره، 

مدیریت کردم
وحید مرصعی، مدیر مجتمع نخبگان زنجان در 
گفت وگو با خبرنگار موج رســا؛ بــا بیان اینکه 
چون مردم به دنبال آموزش هستند، آموزش های 
ما دائمی بوده و قطع نمی شود، گفت: دوره های 

مجتمع نخبگان در همه جا مورد نیاز است.
وی بــا بیان اینکه حتی در دوران کرونا نیز مردم 
به کالس هــای حضوری ما بیشــتر از آموزش 
آنالین، متقاضی هستند، اظهار داشت: این تقاضا 
به این دلیل است که در حالت حضوری، بهتر یاد 
می گیرند و می گوینــد اگر بنا بر آموزش آنالین 
باشد می توانیم سی دی )لوح فشرده( خریده و از 

روی آن آموزش ببینیم.
مرصعــی، مدیریــت ثبت نام کننــدگان را عامل 
موفقیت مجتمع نخبگان دانســته و خاطرنشان 
کرد: ثبت نام های زیادی داریم اما آن ها را مدیریت 
کرده ایم که کالس ها را به صورت یک یا ۲ نفره 
در زمان های مخصوص و پشــت سر هم برگزار 

می کنیم و خودشان هم استقبال می کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا با تعطیالت کرونایی که 
ستاد کرونا اعالم کرده، مجتمع را تعطیل نکرده اید، 
ابراز کــرد: مجتمع تعطیل بود امــا کالس ها به 
صــورت خصوصی و با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شد 
و خوشــبختانه هیچ مشکلی هم پیش نیامد البته 
کالس هایی که قباًل با ۱۰ یا ۱۵ نفر برگزار می شد 

را تبدیل به یک یا ۲ نفره کردیم.
مدیر مجتمع نخبگان زنجان در باره خسارت های 
وارده گفت: شوربختانه مساله ای که وجود دارد 
این است که آموزش های فنی و حرفه ای، ضعیف 

شده است.
وی اظهار داشــت: شــوربختانه موازی کاری در 
تمام حوزه ها به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای 
وجود دارد و دیگر نهادهــا نیز آموزش مهارتی 

ارائه می دهند در حالی که این درست نیست زیرا 
آموزش فنی و حرفه ای، مورد قبول ۱۹۶ کشــور 

جهان است.
مرصعی برای باکیفیت شدن و بهتر شدن وضعیت 
آموزش های فنی و حرفه ای پیشنهاد کرد: دولت 
باید هر امری را به متولی اش بسپارد و این مشکل 
در رده های باالتر باید حل شــود تا دســتگاه ها 

موازی کاری نکنند.
*  تعداد فراگیــران و آموزش پذیران با ریزش 

شدید مواجه شده است
فیروزه حاجی علی اکبری، مدیر آموزشگاه روزبه 
در گفت وگو با خبرنگار موج رسا؛ اظهار داشت: 
با توجه به اینکه هیچ آموزشگاهی پیش بینی شیوع 
ویروس کرونا را نکرده بود در طول یک ســال 
گذشته با ریزش شدید فراگیران و آموزش پذیران 

مواجه شده ایم.
وی گفــت: چون آموزش ها دوره های عملی هم 
دارند، هرچقدر دوره های عملی بیشتر می شوند، 
هزینه هــا نیز باالتر رفتــه و از طرفی با توجه به 
کاهــش درآمد آموزشــگاه ها شــرکت در این 
کارگاه ها هیچ توجیهی ندارد و آموزشــگاه های 

فنی و حرفه ای نیز در این قضایا متاثر شدند.
حاجی علی اکبری خاطرنشان کرد: شوربختانه با 
کاهش آموزش پذیران، کار به جایی رســیده که 
پرســنل را به زور نگه داشته و فعالیت هایمان را 
با هزینه های سربه ســر و حتــی ضرردهی ادامه 

می دهیم.
وی با بیان اینکه شــیوع ویروس کرونا از طرفی 
نیز موقعیتی برای شروع آموزش های مجازی و 
آنالین بود، افزود: البته دوره هایی که دارای بخش 
عملی هســت، مشــکالت خاص خود را دارند 
و در جایی که الزم باشــد مجبوریم، کالس های 
عملــی را با رعایت پروتکل های بهداشــتی وبا 
حضور ۲ یا ۳ نفر برگزار کنیم که این هم مستلزم 
هزینه های زیادی است زیرا باید هزینه یک دوره 

را چند بار به یک مربی پرداخت کنیم.
مدیر آموزشــگاه روزبــه زنجان با بیــان اینکه 
آموزشــگاه های فنی و حرفه ای، نیاز به حمایت 
دارند، گفت: وام کرونا مطرح شد اما کارمزد آن 
یعنی ۱۲ درصد، کم نبوده و برای موسساتی که 
اینطور ضربه خورده اند، مناســب نیست ضمن 
اینکــه غیر از حمایت های اداره کل آموزش فنی 
و حرفــه ای و همین وام، چیــزی در حمایت از 

آموزشگاه ها ندیده ایم.
وی افزود: حمایتــی که اداره کل آموزش فنی و 
حرفــه ای از ما کرده این بوده که تعداد حاضرین 
در کالس ها باید حداقل ۲۰ نفر می شــد که این 
حداقل را کم کرده اند تا با تعداد نفرات کم برگزار 
شود به هر حال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
تــا جایی که می توانند آموزشــگاه ها را حمایت 

می کنند ولی آن ها هم تا حدی اختیار دارند.
حاجی علی اکبری با بیان اینکه دوره ها را به سختی 
برگزار کردیم، اظهار داشت: یک سری از دوره ها 
در روستاها بود که مجبور بودیم به روستا برویم 
که مشکالت و سختی های خاص خود را داشت.
مدیر آموزشگاه روزبه بســتر را برای دوره های 
آنالیــن آمــاده کرده ایــم، گفت: امــا برگزاری 
دوره های عملی واقعاً مشکالت خاص خودش را 
دارد و برای برخی دوره ها مانند آموزش رانندگان 
که نیاز به آموزش حضوری دارد، آموزش تئوری 
را مجازی برگزار می کنیم که این باعث شد محتوا 
تدوین کنیم که به صورت عملیاتی خیلی کمک 
کرد امــا دوره های احیا و کمک های اولیه، کاماًل 

عملی هستند.
وی خاطرنشــان کرد: دوره های آتش نشانی هم 
داشتیم که آن ها را با تقسیم بندی نفرات و رعایت 
پروتکل های بهداشتی در حد یک تا ۲ نفر برگزار 

کردیم که این هم مســتلزم هزینه کردهای زیادی 
بوده و مجبوریم برای یــک مربی، چند مرحله 
پول بدهیم اما مجبوریم در این شرایط هم باشیم 

وگرنه باید آموزشگاه را تعطیل کنیم.
حاجی علی اکبری با بیان اینکه افرادی پرسنل ما 
هستند و بیش از ۱۵ سال اعتبار داریم، تاکید کرد: 
نمی توانیم اعتبارمان را برای کرونا از بین ببریم و 
مجبوریم با ســختی ها کنار بیاییم تا این ویروس 

برطرف شود.
وی ابراز کرد: وام را هم پیگیریم اما بانک ها هم 
نسبت به ضامن و مسائل مختلف، شرایط خاص 
خــود را دارند اما با این حال باز هم ناچاریم وام 
را دریافت و به مجموعــه تزریق کنیم تا کارها 

پیش برود.
مدیر آموزشگاه روزبه با بیان اینکه رسالت اصلی 
آموزش با آموزشــگاه ها اســت، گفت: در این 
مقطع، ، آموزشگاه ها و پرسنل باید از بابت مالی 
و مســائلی مانند بیمه، حمایت شوند تا حداقل 

پرسنل از کار برکنار نشوند.
وی با بیان اینکه آموزش مجازی همیشــه مورد 
استقبال همه نیست، اظهار داشت: ارائه آموزش 
مجازی در خیلی جاها بستر می خواهد در حالی 
کــه امکانات کم بوده و همه گوشــی های تلفن 
همراه نیــز جاوبگوی آموزش مجازی نیســت 
ضمن اینکــه برخی مناطق از جمله روســتاها 
اینترنت ندارند و برگزاری دوره های اموزشی در 

آنجا مشکل است.
حاجی علی اکبری خاطرنشان کرد: به همین دلیل 
حداقل تســهیالتی با بهره کــم و حمایت های 
بیمه ای و غیره قرار دهند تا آموزشــگاه هایی که 

فعالیت می کنند بیشتر از این آسیب نبینند.
وی با تاکید بر اینکه آموزش مجازی، بسترسازی 
می خواهد، ادامه داد: کوچکترین تولید محتوایی 
که کرده ایم ۳.۵ میلیون تومان هزینه برداشته است 
پس آموزش، جزء مســائلی است که باید مورد 

حمایت واقع شود.
*  وام کرونایــی فقط کفاف 2 ماه اجاره بهای 

آموزشگاه را می کند
سیده غزال رضوی نسب، مدیر آموزشگاه هرمین 
زنجــان در گفت وگو با خبرنگار موج رســا؛ با 
آموزشگاه های  تعطیلی طوالنی مدت  به  اشــاره 
فنی و حرفه ای گفت: شــوربختانه مشکالتی که 
آموزشــگاه ها در این مدت، دچار شده اند از حد 
گذشــته و به دلیل اینکه اکثر آن ها بیمه نداشتند 
وام ۶ میلیون تومانی تعلق گرفت که آن هم فقط 
کفاف اجاره بهای ۲ مــاه را می دهد ضمن اینکه 
سررسید اقســاط وام های دریافتی فرا رسیده و 
چون فعالیتی ندارند نمی توانند اقســاط را واریز 
کنند و در نتیجه مرتب، بابت اقســاط از ســوی 

بانک ها تحت فشار هستند.
وی اظهار داشــت: کارآمــوزان، ثبت نام کرده و 
هزینــه داده بودند و از طرفی هم آموزشــگاه ها 
نمی توانستند کالس برگزار کنند و با توجه به خال 
قانونی که در این رابطه وجود داشت، اکثراً گفتند 
شهریه را پس دهید و خیلی از ثبت نامی های قبلی 

هم شهریه ها را پس گرفتند.
رضوی نســب خاطرنشــان کرد: با این شرایط 
نه تنها آموزشــگاه ها نتواستند فعالیت کنند بلکه 
ثبت نام هــای قبلی هم که داشــتند به مشــکل 
برخوردند و مجبور به برگشــت دادن شــهریه 

شدند.
وی افزود: هیچ کدام از آموزشگاه ها حق فعالیت 
نداشتند و هر آموزشگاهی می خواست کار کند، 
پلمب می شــد که فک کردن پلمب نیز مستلزم 
پیگیری های فراوان، تعهد محضری و تقبل هزینه 

بود.
مدیر آموزشــگاه هرمین زنجان با بیان اینکه در 

این مــدت برخــی از آرایشــگاه ها به صورت 
مخفیانه فعالیت می کردند، گفت: آموزشــگاه ها 
چون تعداد زیادی کارآمــوز دارند و کارآموزان 
نیز با خودشــان مدل می آوردنــد، امکان فعالت 
پنهانی وجود نداشــت و باید تعطیل می شــدند 
و شــوربختانه خیلی از همــکاران در این مدت 
مجبور شدند آموزشگاه خودشان را جمع کنند و 
پول پیش خود را پس گرفتند و بردند در بورس 
سرمایه گذاری کردند که در آن هم ضرر کرده و 
ورشکسته شدند و تا همین االن، مشکالت حل 

نشده و هنوز هم مجوز فعالیت نداده اند.
وی اظهار داشت: آرایشگران به مشاغل گروه ۲ 
آمده اند اما آموزشگاه ها هنوز به گروه ۲ نیامده اند 
هرچند مراحل اداری برای این کار، طی می شود 
و اما مشخص نیست که این امکان وجود خواهد 

داشت یا خیر.
رضوی نسب خاطرنشــان کرد: اکثر آموزشگاه ها 
یا ورشکسته شــده و یا در آستانه ورشکستگی 

قرار دارند.
 مدیر آموزشــگاه هرمین زنجان گفت: آموزش 
در ســالن های زیبایی فقط نیاز به آموزش عملی 
دارد ضمن اینکه مسائل شرعی و عرفی هم دارد 
و اصاًل نمی توانیم آموزش را به صورت مجازی 

برگزار کنیم.
وی اظهار داشــت: کالس مجازی، نیاز به مدل 
دارد تا کار بر روی آن انجام شــود که مشکالت 
شــرعی پیش می آید و در مجموع شاید تنها ۱۰ 
درصد آموزش ما تئوری باشد که همان آموزش 
تئوری نیز نیاز به نشــان دادن کاتالوگ و عکس 
داشــته و عماًل امکان برگــزاری کالس مجازی 
برای ما وجود نــدارد و کارآموز هم هیچ وقت 

برای کالس مجازی هزینه پرداخت نمی کند.
رضوی نســب خاطرنشــان کرد: آزمون های ما 
قوانین خاصی دارد و اگر آزمون کتبی داده شــد 
باید تا ۶ ماه بعد، آزمون عملی هم انجام شــود 
در غیر این صورت، نتیجه آزمون کتبی نیز باطل 
میشــود که خیلی از کارآموزان به این مشــکل 

برخورد کردند.
مدیر آموزشگاه هرمین زنجان گفت: درخواست 
ما این است که اجازه دهند آموزشگاه ها با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، تعداد کم کارآموزان و 
مــدت زمان کم برگزاری کالس ها، فعالیت کنند 
چون نمی شود یک شغل را یک سال، تعطیل کرد.
وی اظهار داشت: طبق تصمیمیات و مصوبات، 
آموزشــگاه ها را تعطیل می کنند و ما نیز رعایت 
می کنیم اما نمی گویند کــه هزینه های را از کجا 

می خواهید بیاورید!!!
رضوی نســب با بیــان اینکه اکثر همــکاران ما 
سرپرســت خانوار بوده و فرزند دانشجو دارند 
و هزینه خانواده با آن هاســت، خاطرنشان کرد: 
این دسته از همکاران به مشکالت خیلی زیادی 
برخورده و مجبور شــدند که به شغل هایی مانند 
راننده آژانس بپردازند که نوعی آسیب اجتماعی 
است زیرا شغلی که خودش کلی برای آن هزینه 
کرده و در آن ســابقه دارد را باید کنار گذاشته و 

رانندگی آژانس بپردازد.
وی تصریح کرد: اگر تعطیلی ها یک یا ۲ ماه بود، 
شاید می شــد تحمل کرد اما یک سال تعطیلی، 

قابل قبول نیست.
رضوی نسب ابراز کرد: از اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای تشکر می کنم که کارهای ما را به طور 

مرتب پیگیری کرده اند تا مشکالت حل شود.
*  بسیاری از آموزشــگاه ها به دلیل تعطیلی، 

فعالیتی نداشته اند
محمدرضا انصاری، فرنشــین آمــوزش فنی و 
حرفه ای اســتان زنجان در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا؛ در باره تعداد آموزشگاه هایی که به کلی 

جمع کرده و تعطیل شده اند، گفت: به دلیل اینکه 
تعطیل شــدن آموزشگاه را به صورت رسمی به 
ما اعالم نکرده اند، آماری از تعداد آموزشگاه های 
تعطیل شــده نداریم منتها از زمان شــیوع کرونا 

تاکنون آموزشگاه ها بیشتر تعطیل بودند.
وی بــا بیان اینکه فقط آموزش برخی حرفه های 
خاص را به صورت مجازی برگزار کرده و بقیه 
تعطیل بوده اند، اظهار داشت: دوره های آموزشی 
فنــی و حرفه ای، مهارتی بوده و به طور میانگین 
۷۵ درصــد عملی و ۲۵ درصد تئوری اســت و 
بــر این پایه، آموزش های عملــی، باقی مانده و 

آموزشگاه های بسیاری فعالیت نکرده اند.
انصاری در باره وام کرونایی نیز خاطرنشان کرد: 
از ۱۸۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد، ۱۴۰ مورد 
فعال هســتند که ۳۰ مرود از آن ها برای دریافت 

تسهیالت کرونایی معرفی شده اند.
وی در باره تســهیالت برای بقیه آموزشــگاه ها 
یادآور شد: بقیه یا متقاضی نبودند و یا برخی هم 
شــرایط دریافت تسهیالت را نداشتند اما عمومًا 
آموزشگاه ها دچار ضرر و خسارت مادی شده اند.
فرنشین آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در 
پاسخ به اینکه آیا نظارتی بر برگزاری کالس های 
خصوصی برخی آموزشگاه ها انجام نشده است، 
گفت: تمام آموزشگاه ها باید دوره های خود را در 
پورتال، تعریف کرده و ما آن ها را تایید کنیم و در 
غیر این صورت به آزمون معرفی نمی شوند و در 
نتیجه، گواهی برای آن ها صادر نمی شود در حالی 
که ما اصاًل دوره ای را تایید نکرده ایم که بخواهند 

برای آن کالس برگزار کنند.
وی افزود: اگر هر آموزشگاهی، کالس خصوصی 
برگزار کرده برای خودش بوده و خارج از قواعد 
فنی و حرفه ای بوده و مورد تایید سازمان نیست.
انصــاری با بیــان اینکه آنچــه کــه اداره کل 
آموزش فنــی و حرفه ای به صــورت تصادفی 
از آموزشــگاه ها بازدید و نظارت داشته، تاکنون 
تخلفی مشــاهده نشده است، اظهار داشت: تمام 
تعطیلی های مصوب ستاد کرونا را به آموزشگاه ها 

ابالغ می کنیم تا نسبت به تعطیلی ها اقدام کنند.
فرنشین آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان با 
اشــاره به نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خطاب به معاون اقتصادی رییس جمهوری مبنی 
بر تقاضای صدور مجوز فعالیت آموزشگاه ها در 
شهرســتان های دارای وضعین نارنجی کرونایی، 
گفت: تاکنون جوابی در این باره به استان ها ابالغ 
نشده اما هم اکنون آموزشگاه ها در شهرستان های 
دارای وضعیــت زرد می تواننــد بــا رعایــت 
فاصله گذاری  حفــظ  بهداشــتی،  پروتکل های 

اجتماعی و با نفرات محدود، فعالیت کنند.
وی در پاسخ به اینکه با ارائه آموزش های تئوری 
به صورت مجــازی، تکلیف آموزش های عملی 
چه می شــود، خاطرنشــان کرد: به آموزشگاه ها 
اعالم شده که اگر وضعیت کرونایی شهرستان ها 
تغییر پیدا کرد با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
می توانند دوره های عملی را با تعداد کم بگذرانند 
که البته این هم در تمام رشته ها امکان پذیر نیست.
انصاری در پاســخ به اینکه در صورت ادامه دار 
بودن شــرایط کرونایی چه رایزنی های دیگری 
برای حمایت از اموزشــگاه ها انجام می شــود، 
گفت: آنچه که از دســتمان برمی آمد در ســطح 
اســتان و کشــور از جمله معرفی برای دریافت 
تســهیالت و نامه وزیر کار مبنی بر بازگشــایی 
آموزشگاه ها انجام شده و رایزنی های بعدی نیز 

انجام می شود.
وی اظهار داشــت: در صورت ادامــه دار بودن 
بیماری کرونا و تعطیلی آموزشگاه ها بازپرداخت 
اقساط تسهیالت نیز با مشکل مواجه خواهد شد 

که نیاز به تدابیر بیشتری دارد.

 گزارشی از تعطیلی آموزشگاه های آزاد در شرایط کرونا؛

نفس های آخر آموزشگاه های آزاد در زنجان
 فعالیت مراکز آموزشی فنی و حرفه ای در انتظار تصمیم مسووالن
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

ویروس جدید کرونا پشت دروازه های کشور است
 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه ویروس جدید پشــت دروازه های کشور 
اســت، گفت: همواره باید آماده بوده و مرزها را 

بسیار قوی کنترل کنیم.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رییسی سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا  در همایش بررســی 
آخرین وضعیت طــرح مدیریت و کنترل اپیدمی 
کووید۱۹ به شــیوه محله و خانواده محور )طرح 
سردار شهید سلیمانی( که با حضور وزیر بهداشت 
و حضور مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده 
های علوم پزشکی و فرمانده هان سپاه برگزار شد، 
با تشکر از استانداران و فرماندهان سپاه پاسداران 
برای همکاری با وزارت بهداشــت جهت کنترل 
شیوع کرونا در کشور با تاکید براینکه باید بدانیم 
اکنــون در میدان جنگ حضور داریم، اظهار کرد: 
با نگاه به الگوی بیماری در دنیا و کشــور متوجه 
خواهیم شد که فراز و فرودهای ویروس برای ما 

درس های مختلفی دارد.
وی با بیان اینکه ما در اردیبهشت ماه به یک آرامش 
نســبی در کنترل بیماری رسیدیم اما بالفاصله با 
موج ســهمگین ویروس مواجه شدیم که تلفات 
بســیاری به همراه  داشت، گفت:  بر پایه برآورد 
بدســت آمده اگر روند قبلی ادامه پیدا می کرد و 
محدودیتها اجرا نمی شد، شاهد ۵۰ هزار بستری 

بیشتر و ۷ هزار و ۵۰۰ مرگ بیشتر بودیم.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت با اشاره به این 
موضوع که اگر کوچکترین غفلتی در باره رعایت 
پروتکل ها داشته باشیم پیک بعدی بیماری بهمن 
ماه خواهد بود که اتفاقــات ناگواری را به همراه 
خواهد داشــت، مطرح کرد: رفتار ویروس قابل 
پیش بینی نیســت و اکنون جهش فوق العاده ای 

پیدا کرده است. 
رییســی با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در آستانه 
سال نو میالدی در انگلیس  درگیر ویروس جدید 
شده اند، گفت: ویروس جدید پشت دروازه های 
کشور است به همین جهت همواره باید آماده بوده 
و باید مرزها را بســیار قوی کنترل کنیم  و برنامه 
ریزی های الزم را برای زمانی که  قدرت سرایت 

ویروس افزایش پیدا کرد، داشته باشیم.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: 

کوویــد ۱۹ تقریبا در حال از بین رفتن اســت و 
ویروس انگلیسی در حال جایگزین شدن است.  
از ۳۰ شهریور این ویروس در انگلستان شیوع پیدا 
کرد اما شوربختانه به درستی اطالع رسانی نشد و 
در هفته سوم آذر ماه که تعداد مبتالیان به هزار و 
۱۰۸ مورد رسید اطالع رسانی شد؛ در نیجریه  و 
آفریقای جنوبی هم موتاسیون جدید اتفاق افتاده 
است اما این حجم از موتاسیون در ویروسی که آر 
ان ای بوده، بسیار عجیب و نشان دهنده این است 

که ویروس قابل پیش بینی نیست.
وی تصریــح کــرد: در صورت بــروز ویروس 
جدید بایــد مجموعه اقداماتی که اکنون در طرح 
شهید سلیمانی در حال اجرا است را ادامه دهیم. 
بیماریابی زودرس، ایزوله و رصد اطرافیان بیمار 
ســه کار اصلی هســتند که هرگز نباید فراموش 
شوند. رییسی با تاکید برای اینکه ما هنوز تا نقطه 
مطلــوب فاصله داریم، یادآور شــد: در ارتباط با 
تعداد تست هیچ کمبودی نداریم؛ تاکنون حدود 

۸۰۰ هزار تست توزیع شده و یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تست هم داریم که در صورت نیاز دانشگاه 

ها توزیع خواهیم کرد.
معاون بهداشت وزیر بهداشــت به ویژگی های 
طرح شهید ســلیمانی نسبت به دیگر طرح هایی 
که  در دنیا و کشــور در حال اجرا هستند اشاره 
و عنوان کرد: ما در این طرح به سمت بیمار یابی 
فعال حرکــت کرده ایم. از آنجایــی که با توجه 
به گســتردگی و پراکندگی کشــور امکان رصد 
سراســری وجود ندارد طرح را محله محور اجرا 

کردیم.
وی توضیــح داد: در این طــرح جمعیت ۱۲ تا 
۲۵هزار نفر در نظر گرفته شــد بــه این معنا که 
مبتالیان  در منطقه ۲۵هزار نفری رصد و وضعیت 

بیماری آنها پیگیری می شود. 
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، رییسی 
با بیان اینکه سه حوزه مراقبت، نظارت و حمایت 
را در ایــن طرح درنظر گرفته ایم، مطرح کرد: در 
بخش حمایت طرح از خانواده های نیازمندی که 
به کرونا مبتال  و ایزوله شده اند و یا کسبه ای که به 
دلیل محدودیت های اجرایی  با مشکل اقتصادی 

مواجه شده بوند، پشتیبانی خواهد شد.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در پایان با 
اشــاره به همکاری مطلوب سپاه و فرماندار برای 
کنترل ویروس کرونا در استان گیالن، خاطر نشان 
کرد: همچنان باید آمادگی داشته باشیم تا چنانچه 
ویروس جهش یافته به کشــور راه یافت سریعا 
مبتالیان را شناســایی کرده و آنها را ایزوله کنیم 
تا زنجیره ابتال قطع شود؛ چرا که اگر اقدام نشود 
ویروس جهش یافته جایگزین ویروس قبلی شده 

و میزان ابتال را بسیار زیاد افزایش خواهد داد.

رييس مركز اطالع رسانی ستاد اجرائی
 فرمان امام خبر داد

راه اندازی خط تولید واکسن 
کرونا  تا ۴۰ روز دیگر

 رییس مرکز اطالع رسانی ستاد اجرائی 
فرمان حضــرت امام خمینــی )ره( در پیام 
توییتری نوشت: به یاری خدا تا ۴۰ روز دیگر، 
خط تولید واکسن کرونا توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( با ظرفیت ۱.۵ میلیون دوز در 

ماه راه اندازی می شود.
»حجت نیکی ملکی« در ایــن پیام توییتری 
تاکید کرده است که تا ۶ ماه دیگر تولید واکسن 
کرونا به ۱۲ میلیون دوز افزایش خواهد یافت.
رییس مرکز اطالع رسانی ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امــام خمینی) ره ( در پایان این پیام 
توییتری افزود: انشااله تالش دانشمندان جوان 
کشــور بی ثمر نخواهد ماند و محصول آن به 

دست مردم خواهد رسید.
به گــزارش ایرنا، وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی امروز از کاهش موارد فوت 
روزانه کرونا به زیر ۱۲۰ نفر خبر داد و گفت: 
خبرهای خوشــی برای تامین واکسن در راه 
است اما مهمترین اقدام، حماسه تولید واکسن 
ایرانی است که از نمونه های خارجی هم بهتر 
خواهد بود. تست انسانی دومین واکسن ایرانی 

هم هفته آینده شروع می شود.

سفارش های وزارت بهداشت 
به زنان باردار در روزهای 

کرونایی
 ســخنگوی وزارت بهداشت با ارائه 
سفارش هایی به خانم های باردار در روزهای 
کرونایی، گفت: بهتر اســت این افراد تا حد 

امکان از منزل خارج نشوند.
به گزارش ایسنا، دکتر ســیما سادات الری، 
گفت: طبق تحقیقات تاکنون شواهدی مبنی بر 
احتمال بیشتر ابتال به کرونا در خانم های باردار 
نســبت به دیگرین وجود ندارد ولی با توجه 
به تغییر سیستم ایمنی بدن در دوران بارداری 
لزوم خود مراقبتی زنان باردار در این روزها از 

اهمیت خاصی برخوردار است.
وی افزود: سفارش می کنیم خانم های باردار 
تــا حد امــکان از منزل خارج نشــوند و از 
حضور در مکان های پرآمد و شــد و شلوغ 
بویژه فضاهای سربســته فاقد تهویه مناسب 
خــودداری کنند. خرید و تهیه مایحتاج منزل 
را بــه دیگر افراد خانــواده واگذار کنند و در 
صــورت ضرورت برای خــروج از منزل از 
لحظه خروج تا زمان بازگشت به خانه حتما از 
ماسک استفاده کنند و از تماس دست با دهان، 

بینی و چشم خودداری کنند.
وی افزود: از استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
بویژه در ســاعات شــلوغ خودداری کنند. 
خانم های باردار از شــرکت در دورهمی ها و 
مهمانی ها خودداری کرده و دیدار با دوستان را 
به شکل مجازی انجام دهند. درصورت ابتال به 
کرونا حتما موضوع را با متخصص زنان خود 
در میان بگذارید و در صورت مصرف دارو با 
تجویز پزشک، آن را به میزان کافی در دسترس 

داشته باشید.

سند ملی بیماری های نادر 
ایران تصویب شد

 ســند ملی بیماری های نــادر که با 
همکاری بنیــاد بیماری های نــادر ایران و 
دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده بود، به 

تصویب رسید.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، ســند ملی 
بیماری های نادر که چندی پیش با همکاری 
بنیاد بیماری های نادر ایران و دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران، تهیه و با حضور اندیشمندان، 
فرهیختگان و متخصصین برجســته داخلی 
و خارجی تدوین شــده بود، پس از بررسی 
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی وزارت 
بهداشت، به ریاست وزیر بهداشت به تصویب 

رسید.
این سند پس از تدوین با پیگیری ها و مکاتبات 
مجدانــه محمدعلی محســنی بندپی عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی و بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس 

با وزارت بهداشت به تصویب رسید.
در ابتدا این ســند با دستور وزیر بهداشت به 
معاونت درمان و رییس مرکز امور بیماری های 
وزارت بهداشت ابالغ گردید و نهایتاً توسط 
بنیاد بیماری های نادر و دانشگاه تهران تهیه و 
تدوین و در وزارت بهداشت تصویب گردید.
چشــم انداز اصلی این ســند پیشگیری از 
تولد نوزادان مبتال به بیماری های نادر و رفع 
مشکالت دارویی و درمانی بیماران نادر کشور 

است.
حمیدرضا ادراکی مدیرعامل بنیاد بیماری های 
نادر ایران، تصویب این سند راهبردی را گامی 
بلند در جهت رفع مشکالت دارویی و درمانی 
و تســکین آالم بیماران مهجور نادر دانست، 
که با دستور رییس جمهور، این سند ملی به 
دیگر وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان ها جهت 
رفع مشکالت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 

بیماران نادر ایران نیز ابالغ می گردد.

خبــر

 رییس مرکــز مدیریت درمــان بیماری 
های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: شایع شده که می گویند افراد معتاد کرونا 
نمی گیرند، این حرفی بی پایه و اساس و نوعی 
فکاهی اســت که در فضای مجازی منتشر شده 

است.
به گــزارش خبرنــگار ایرنا، مهدی شــادنوش 
در نشســت خبری آنالین کــه از محل وزارت 
بهداشت برگزار شد، افزود: تست هایی که از بین 
معتادان انجام شــده، این نظر را رد کرده است و 

به هیچوجه اعتیاد از کرونا پیشگیری نمی کند.
وی در پاســخ به ایرنــا درباره میــزان افزایش 
افســردگی در بین کادر درمان و بیماران خاص 
و صعب العالج بعد از کرونا افزود: درخواســت 
آمار و ارقام در این شــرایط زود است. باالخره 
ویروس کرونا به جامعه شــوک وارد کرد و چه 
در کل جامعــه و چــه ارانه کننــدگان خدمات 
دچار شوک شــدیم اما هر چقدر جلوتر آمدیم 
به خودمان بیشتر مسلط شدیم. داشتن اطالعات 
اپیدمیولوییک بیشــتر هم جزو این فرآیند است 
بایــد اطالعات را از محیط درخواســت کنیم و 
اطالعات را در دوره های مشخص تحلیل کنیم.

شــادنوش گفت: به طور کلی و  به هر صورت 
شرایط بیمارســتانها و کادر درمانی بعد از کرونا 
تغییــر کرد. تا روز قبل از آن کادر درمان در حال 
انجام کار عادی خودشــان بودند اما به ناگاه در 
معرض این ویــروس قرار گرفتنــد. حتما این 
اپیدمی بر روحیه کادر درمان تاثیر داشته رقم ارائه 
خدمات و ارجاع به روانشناسان و رو انپزشکان 
از بین کادر درمان نشــانه این است که وضعیت 
از قبل سخت تر است در همه دنیا هم این طور 
است اینکه عدد و رقم بگویم به اطالعات علمی 
نیازمند است و منتظریم سال ۹۹ به پایان برسد تا 

ارزیابی یکساله داشته باشیم.
دســتورالعمل حمایت روانی از کادر درمان 

ابالغ شد
وی افزود: به عنوان یک روند همیشگی کسانی 

کــه در معرض کارهای پر خطر هســتند دچار 
فرسودگی شغلی بیشــتری می شوند و باید در 
این زمانهای خاص و بحرانی مورد حمایت قرار 
گیرند تا چرخه خدمت دچار مشــکل نشود. از 
جمله در بحــران کووید۱۹ برای حمایت روانی 
از کادر درمان وارد عمل شــدیم و دستورالعمل 
حمایت روانی و اجتماعی از کادر درمان از طرف 
معاونت درمان وزارت بهداشــت به همه مراکز 
درمانی و دانشــگاههای علوم پزشکی ابالغ شد. 
اجرای این دســتورالعمل نیز رصد شده است و 

بازخوردهای آن گرفته شده است.
شــادنوش گفت: در هر دانشگاه سوپروایزرهای 
آموزشــی نیازهای کادر درمــان را برای کاهش 
اســترس ارزیابی می کننــد و خدماتی از جمله 
مشاوره برای حل مساله، نحوه تعامل با خانواده، 
کنترل استرس، کار با بیماران ریوی و کووید۱۹، 
افزایش تاب آوری مد نظر بوده است. در هشت 
ماه گذشــته حدود ۷۶ هزار نفــر از کادر درمان 

مشاوره روانشناسی دریافت کردند و استفاده از 
روش های آرام ســازی و ارجاع به روانپزشک 
و حما یت های مددکاری گروهی نیز برای آنان 

انجام شده است.
رییس مرکز مدیریت درمان وزارت بهداشــت 
افــزود: حمایت هــای روانــی از جمله اصول 
مهم خدمات سالمت اســت و به خصوص در 
زمان هایی که به خاطر یک اپیدمی، مشــکالت 
اقتصادی، جنگ ها و یا زمان هایی که شخصیت 
هــای عجیب و غریبی مثل ترامــپ در کل دنیا 
اثرگذار هستند و فشارهای روانی مردم را بیشتر 
مــی کنند، ارائه خدمات ســالمت روان اهمیت 

بیشتری دارد.
فعالیت سامانه توزیع داروی بیماران خاص

وی در پاســخ به پرسشی درباره تامین داروهای 
مورد نیاز بیماران خاص و صعب العالج گفت: 
در مــورد داروهای بیماران خــاص به لطف و 
همکاری ســازمان غذا و دارو و همکاری دیگر 

ارگانها گزارشــی از  کمبود بحرانی یا مشکالت 
عمیق نداشتیم و این داروها به هر سختی فراهم 
شــده است. ســامانه ای برای مدیریت و تامین 
داروهای بیماران خاص، صعب العالج و نادر راه 
اندازی کردیــم. داروهای گرانقیمت این بیماران 
از این طریق توزیع می شــود. افرادی در تالش 
هســتند تا به روشــهای مختلف مانع مدیریت 

هوشمند دارو بشوند.
شــادنوش گفت: برای تامین توزیع تجهیزات و 
داروی بیماران خاص با توجه به اینکه برای تامین 
این داورهای گرانقیمت از خزانه کشور هزینه می 
شود باید از توزیع بی حساب و کتاب و گسترده 
این داروها جلوگیری کنیم تا این داروها به دست 
نیازمندان اصلی آن برســد و بیماران نســخه به 
دست سرگردان نباشند. تالش می کنیم در آینده 
نزدیک این داروها با استفاده از کد ملی در نزدیک 
ترین محل زندگی بیماران خاص و صعب العالج 
به دســت آنان برســد و هر دارو با کد ملی یک 

بیمار به صورت مشخص شده توزیع شود.
رییس مرکــز مدیریت درمان بیمــاران وزارت 
بهداشت با اشاره اهمیت خدمات سالمت روان 
گفــت: کم توجهی به حوزه ســالمت روانی و 
روانپزشکی نشانه مظلومیت و مغفول بودن آن در 
جامعه ماست. هر چقدر در این زمینه کار کنیم باز 
هم معضالتی مختلفی داریم که ذهن اول سراغ 
آن می رود و سالمت روان در اولویت قرار نمی 
گیرد به همین علت مشکالت روانی در اجتماع 
و افراد جامعه به صورت الیه ناپیدا گسترش پیدا 
مــی کند و می تواند همه مــا را زمین گیر کند. 
بنابراین از همه رســا نه ها می خواهم در حوزه 

مطالبه گری کنند.
وی افزود: همه باید دنبال این باشیم تا آرامش را 
به جامعه بیاوریم. سیاسیون هم باید بدانند سالمت 
روان افراد جامعه بسیار حائز اهمیت است .سطح 
مواجهه مردم با مســائل و مشکالت روز جامعه 
را بایــد در نظر گرفــت و از اظهار نظرهایی که 

مشکالت را بیشتر می کند باید پرهیز کنیم.
ابالغ بسته حمایت از بیماران مزمن

وی گفــت: در حوزه درمان بســته حمایتی از 
بیماران مزمن روانی را آبان امسال در کشور ابالغ 
کردیم که خدمات خوبی در حوزه سالمت روان 
را هم شامل می شــود. مثل حمایت بیمه ای از 
خدمات روان درمانی فــردی، گروهی، خانواده 
درمانی، کار درمانی فردی و گروهی و پوشــش 
بیمه ای برخی هزینه های دارویی و دندانپزشکی 
بیماران مزمن که برخی از آنها هزینه قابل توجهی 
را تا دو سوم به بیماران تحمیل می کرد و فرانشیز 
باالیی برای این بیماران داشــت به خصوص که 
این بیماران بیشتر نیازمند خدمات درمانی هستند. 
شادنوش افزود: تالش شد بخشی از این هزینه ها 
را در وزارت بهداشت تقبل کنیم از جمله برخی 
هزینه های توانبخشــی بیماران مزمن و برخی 
هزینه ها از جمله دارو و دندانپزشکی را پوشش 
دادیم و این بسته حمایتی در کل کشور به بیماران 

مزمن ارائه شده است.

رییس مرکز مدیریت درمان بیماری های وزارت بهداشت:

کرونا نگرفتن معتادان صحت ندارد

 رییــس جمعیت هــالل احمر بــا بیان 
اینکه جمعیت هالل احمر تــا میزانی که بتواند 
در زمینه واردات واکســن اقدام کند، در راستای 
اهداف عالیه نظام و سیاســت های کلی وزارت 
بهداشت اقدام خواهد کرد، گفت: آمادگی داریم 
از واکســن های اهدایی دیگر کشــورها استفاده 
و برای وارد کردن واکســن کرونا اقدام کنیم تا 

بخشی از بار بیماری کاهش یابد.
کریم همتی در باره نحوه تامین واکســن کرونا 
اظهار کرد: سیاســت کلی وزارت بهداشت این 
است که از واکســن ایرانی که در حال ساخت 
اســت و مراحل آزمایشــی انســانی آن از روز 
گذشته شروع شده، استفاده شود که این موضوع 
مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس جمهور 

است تا از واکسن تولید داخل استفاده کنیم.
به گزارش ایسنا، وی افزود: کارآزمایی بالینی آن 

کمی زمان می برد و پس از مشخص شدن نتایج 
آن تا اردیبهشــت ماه یا خردادماه سال آینده، از 

این واکسن استفاده می شود.
رییس جمعیت هالل احمر گفت: جمعیت هالل 
احمر همیشــه از کمک های داخلی و بین المللی 
اســتفاده کرده اســت؛ قول هایی داده شــده که 
تــا میزانی که امــکان دارد در زمینه وارد کردن 
واکســن و همچنین تولید واکسن داخلی اقدام 

کنیم.
همتی افزود: در این راستا هماهنگی ها با وزارت 
بهداشت انجام می شــود اما اولویت، استفاده از 

واکسن تولید داخلی و کاهش آالم و نگرانی های 
هم وطنان است.

وی بیان کرد: جمعیت هالل احمر تا میزانی که 
بتواند در زمینه واردات واکســن اقدام کند، در 
راســتای اهداف عالیه نظام و سیاست های کلی 
وزارت بهداشــت اقدام خواهد کــرد. آمادگی 
داریم از واکســن های اهدایی دیگر کشــورها 
اســتفاده و برای وارد کردن واکسن کرونا اقدام 

کنیم تا بخشی از بار بیماری کاهش یابد.
رییس جمعیــت هالل احمر افــزود: برخی از 
هم وطنان از خارج کشــور برای اهدای واکسن 

تولید خــارج اعالم آمادگی کرده اند که روند آن 
در حال انجام است تا به نتیجه برسد.

همتی گفــت: در هر مرحلــه ای از مبداء و در 
مرحله ورود به کشور، تمام تاییدیه های وزارت 
بهداشت اخذ خواهد شد و با هماهنگی کامل با 

وزارت بهداشت این کار انجام خواهد شد.
وی در بــاره همکاری هالل احمر در طرح های 
مقابلــه با کرونــا نیز بیان کرد: همــکاران ما از 
فروردین مــاه تاکنــون اقدامات خوبــی انجام 
داده اند؛ جمعیت هالل احمر خوزســتان در باره 
قرارگاه شهید سلیمانی اقدامات خوبی انجام داده 

است.
رییس جمعیــت هالل احمر افزود: در ســطح 
کشــور بیش از ۱۱۰ هزار نفر روز از جوانان در 

اجرای این طرح و پروژه ها مشارکت داشته اند.
وی با اشــاره به بازدید امروز از اماکن جمعیت 
هالل احمر در شهرستان های آبادان و خرمشهر 
گفت: امیدواریم با اعتبارات شهرســتانی و ملی 
در زمینــه تکمیل پروژه ها و اســتفاده بهینه در 
راســتای اهداف جمعیت هالل احمر موفقیت 

داشته باشیم.
همتی بیان کرد: در ادامه ســفر امروز دیداری با 
اســتاندار، نماینده ولی فقیه در خوزستان و پس 
از آن بازدیدی از اردوگاه های آموزشی غیرفعال 
شــوش و اندیمشک در راســتای تاکید رییس 
جمهــور در زمینه در اختیار قــرار دادان اماکن 

آموزشی به امدادگران داریم.

رییس جمعیت هالل احمر عنوان کرد

اولویت، استفاده از واکسن داخلی است



5 سه شنبه 9 دی ماه  1399 / نمره 682 / سال سوم
اقتصاد

بازار خودرو همچنان راکد است
دالالن از بازار خارج شدند

 نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودرو گفت: بازار خودرو همچون هفته های 
گذشته راکد اســت و هیچ خرید و فروشی 
انجام نمی شود، چرا که بازار دیگر جذابیتی 

برای دالل ها ندارد.
نعمت اله کاشــانی نســب در گفت و گو با 
خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازار خودرو، 
اظهار داشت: بازار خودرو همچون هفته های 
گذشــته همچنان راکد مانده و هیچ خرید و 
فروشی انجام نمی شــود و از سویی دیگر با 
توجه به اینکه نرخ دالر تقریباً به ثبات رسیده، 
قیمت خودرو نیز همچون دو هفته قبل است 

و کاهش بیشتری نداشته است.
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
تهران افزود: چنانچه دو خودروساز کشور این 
روندی که برای رشد تولید در پیش گرفته اند 
و تقریباً نسبت به پارسال تولیدات خود را ۳۰ 
درصد افزایش داده انــد، ادامه دهند احتمال 

کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون عرضه خودرو نسبت 
به تقاضا بیشــتر شــده و فقط مصرف کننده 
واقعی در بــازار حضــور دارد و بازار دیگر 
جذابیتی برای دالالن ندارد؛ پول هایی که وارد 
بازار خودرو شــده بود در حال خروج از این 

بازار است.
کاشانی نسب گفت: با توجه به اینکه معامله 
خاصی در بازار انجام نشده، نمی توان قیمت 
جدیدی برای خــودرو اعالم کرد و قیمت ها 

همان قیمت های یکی دو هفته گذشته است.

تخم مرغ 
برای بار سوم گران شد!

 ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو تخم 
مرغ در مرغداری را به ۱۴ هزار تومان افزایش 
داده که سومین افزایش قیمت این محصول در 

سال کنونی است.
به گزارش ایســنا، گزارش های منتشــر شده 
از نشست امروز ســتاد تنظیم بازار حاکی از 
افزایش دوباره قیمت تخم مرغ است، اما این 
خبر هنوز به صورت رسمی از سوی دبیر ستاد 

تنظیم بازار اعالم نشده است.
احتماال قیمت هر کیلو تخم مرغ از ۱۲ هزار و 
۵۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان افزایش می یابد.

دقیقا چهار ماه پیش سقف قیمت هر کیلوگرم 
تخم مــرغ در مرغداری حداکثر ۹۵۰۰ تومان 
و قیمت مصرف کننده هر شانه تخم مرغ ۳۰ 
عددی بســته بــه وزن آن در حدود ۲۰ هزار 
تومان تعیین شد اما دوباره در مهر ماه امسال 
ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ فله برای مرغداری ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومــان و برای مصرف کننده ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان تصویب کرد. این در حالی اســت که 
هفته گذشته قیمت هر شانه تخم مرغ در سطح 

خرده فروشی ها به ۴۰ هزار تومان رسید.

روحانی قانون مالیات بر 
خانه های خالی را به وزیر 

اقتصاد ابالغ کرد
 رییس جمهور قانون اصالح ماده ۵۴ 
مکرر قانون مالیات های مستقیم در باره مالیات 
بر خانه های خالی را بــه وزیر اقتصاد ابالغ 

کرد.
به گــزارش خبرنگار مهر، حســن روحانی 
رییس جمهور، قانون اصالح موادی از قانون 
مالیات های مســتقیم )ماده ۵۴ مکرر( در باره 
مالیات بر خانه های خالی را به دســتگاه های 

مرتبط ابالغ کرد.
این قانون در ۵ آذر در مجلس تصویب و ۲۶ 
آذر در شــورای نگهبان تأیید و ۲ دی ماه از 

سوی مجلس به دولت ارسال شد.
بر پایه این قانــون در صورتی که یک واحد 
مسکونی بیش از ۱۲۰ روز از یک سال بدون 
سکنه یا کاربر باشــد به عنوان »خانه خالی« 
محســوب می شــود. در این صورت، مالک 
این واحد در ســال اول، هر ماه معادل ۶ برابر 
مالیات بر اجاره، ســال دوم، در هر ماه معادل 
۱۲ برابر مالیات بر اجاره و ســال سوم به بعد 
در هــر ماه معادل ۱۸ برابــر مالیات بر اجاره 
مشمول مالیات بر خالی بودن واحد مسکونی 
خواهد شد. واحدهای نوسازی یک سال پس 
از صدور پایان کار مشمول مالیات بر خانه های 
خالی می شوند. این قانون به شهرهای باالی 

۱۰۰ هزار نفر اختصاص دارد.
وزارت راه و شهرسازی تا ۳ ماه پس از ابالغ 
این مــاده قانونی باید ســامانه ملی امالک و 
اســکان را عملیاتی کند که با توجه به ابالغ 
این قانون در تاریخ ۴ دی ماه، سامانه مذکور 
می بایســت حداکثر در اوایل فروردین ۱۴۰۰ 

عملیاتی شده باشد.
همه دســتگاه ها، بانک ها، شرکت های آب و 
برق و گاز، سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو، 
وزارت گردشگری، وزارت کشور و... مکلف 
شده اند اطالعات ملکی، شماره حساب های 
بانکی، شماره کنتورهای آب، برق و گاز و... را 
در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل 

سامانه اسکان قرار دهند.

خبر

 طبق اعــالم مرکز آمــار ایران، 
نرخ تورم ســاالنه آذر مــاه ۱۳۹۹ برای 
خانوار های کشور به ۳۰.۵ درصد رسید 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱.۵ 

واحد درصد افزایش نشان داد.
بــه گزارش فرارو، منظــور از نرخ تورم 
ســاالنه، درصــد تغییر میانگیــن اعداد 
شــاخص قیمت در یک سال منتهی به 
ماه جاری، نســبت به دوره مشابه قبل از 
آن است. همچنین طبق اعالم مرکز آمار 
ایران، نرخ تورم ماهانه آذر ۱۳۹۹ به ۲.۰ 
درصد رســیده که در مقایســه با همین 
ماه قبل، ۳.۲ واحد درصد کاهش داشته 
اســت. نرخ تورم نقطه ای نیز در آذر ماه 
۱۳۹۹ به عدد ۴۴.۸ درصد رسیده است؛ 
یعنی خانوار های کشور به طور میانگین 
۴۴.۸ درصد بیشــتر از آذر ۱۳۹۸ برای 
خرید یــک »مجموعه کاال ها و خدمات 
یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای 
آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایســه با ماه قبل ۱.۶ 

واحد درصد کاهش یافته است.
اما تورمی که خانوارها احساس می کنند 
بیش از این هاســت، آنچه موجب تردید 
در داده هــای اعالم شــده؛ می شــود و  
نگرانی خانوارها درباره تامین معیشــت 
را افزایش می دهــد. آن ها از االن به فکر 
سه ماهه آخر ســال هستند که هر سال 
با تغییر در قیمت ها مواجه بوده اســت. 
این که میزان تورم در سه ماهه آخر سال 
چگونه خواهد شد و آخرین سال پایین 
قرن چــه میراثی برای ســال بعد به جا 
خواهد گذاشــت و آن ها در سال جدید 
شاهد چه وضعیت اقتصادی خواهند بود؛ 
این ها پرســش هایی است که این روزها 
بخش زیادی از جامعــه را درگیر خود 

کرده است.
احتمال تورم بیش از ۵۰ درصدی در 

سه ماهه آخر سال وجود دارد
محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با 
فرارو در این باره گفــت: در فصل اول 
سال ۹۹، تورم به ۳۵ درصد رسیده بود و 
تورم نقطه به نقطه هم در آذرماه بیش از 
۴۰ درصد گزارش شده است. با عنایت 
بشرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور، 
افزایش تورم در سه ماهه پایانی سال دور 
از انتظار نیست. اســتمرار سیاست های 
داخلی و خارجــی دولت و تحریم های 
حداکثری که اقتصــاد را واقعاً در تنگنا 
قرار داده است، دولت را در تامین کسری 
۲۵۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه با 
چالش بزرگی روبرو کرده است. ابتدای 
تدوین بودجــه ۹۹، این ۲۵۰-۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان کسری به صورت پنهان در 
بودجه از دید کارشناسان مغفول نبود، به 
هر حال این کسری خود را از نیمه دوم 
امسال نشان داد و در پایان سه ماه آخر نیز 

آشکارتر شده است.
وی افــزود: سیاســت هایی که دولت ها 
در ایــران در قبــال کســری بودجه در 
مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی در دهه ها 
در پیش گرفته اند، به جهت اســتقراض 
از بانک مرکزی تورم زا بوده اســت و این 
دولت هم از این شیوه ای که به صورت 
قاعده درآمده مســتثنی نیســت. شیب 
صعودی تورم سال کنونی نیز عمدتا« بر 
پایه افزایش بدهی خالص دولت به بانک 
مرکــزی و افزایش خالــص دارایی های 
خارجــی بانک مرکزی اســت. تحمیل 
هزینه های بسیار زیاد در بخش مصارف 
بودجــه از جانــب نهاد هــا و بنیاد های 
فرادولتــی، مذهبی، فرهنگــی و نظامی 
و هزینه هــای کرونا بــرای رفع بیماری 
و جبران خســارت ناشی از این بیماری 
مهلــک در کســب وکار های کوچک و 
صاحبان مشاغل آزاد هزینه های مسرفانه 
دیوانســاالری و برون مــرزی و دیگر 
هزینه های غیر شــفاف برهم انباشــته و 
مشکل ساز شده است ودولت را بیش از 
هر دولتی در سیاســتگذاری ها در جهت 
حل معضالت درون مرزی و برون مرزی 

ناتوان ساخته است.
جامســاز ادامه داد: تورم توأم با رکود در 
بخش مسکن، رشد منفی تولید ناخالص 
داخلی در ادامه دو سال گذشته، شاخص 
رشد سرمایه گذاری منفی، از دست رفتن 
بســیاری از مشــاغل، افزایش بیکاری، 
کاهــش ارزش پول ملی و جهش قیمتی 
ارز های معتبر خارجــی در مقابل تنزل 

ارزش پول ملی، گرانی افســار گسیخته 
بویــژه در تامیــن کاال های معیشــتی و 
نیاز هــای مبرم عامه مردم و سرنوشــت 
نامعلوم برجام و تعارضــات گروه ها و 
جناح های داخلــی با دولت، چالش های 
عظیمی اســت کــه دولــت را در حل 
بحران های کشــور از جمله تورم مزمن 
به بن بســت کشانده اســت. همچنین 
دولت به سبب مسدود شدن منافذ ارزی 
ناشــی از تحریم ها و عدم فروش نفت 
و محدویت های شــدید تبــادالت مالی 
با کشــور های جهان در تنگنای ارزی و 
به تبع آن ریالی قــرار گرفته و هر گونه 
سیاســت ضــد تورمی را غیــر ممکن 
ساخته اســت. زیرا رشد اقتصادی منفی 
که احتماالً به منفی ۱۰ درصد هم برسد 
منجر بکاهش تولید و اشــتغال و تنازل 
درآمد ملی و افزایش بیکاری شده که آثار 
خود را در کاهش ارزش پول ملی و تورم 

نشان می دهد.
وی در علــل کاهــش ارزش پول ملی 
بیــان کرد: ارزش پول ملــی با توجه به 
سیاست های تامین مالی بودجه، از طریق 
اســتقراض از بانک مرکزی و صندوق 
توسعه ملی، افزایش پایه پولی و نقدینگی 
را که به ســمت تولید هدایت نمی شود، 
همــراه دارد که تورم یکی از آثار محتوم 
آنســت. تورم ارزش پول ملی و قدرت 
خرید را کاهش و ســبب رشد ارز های 
معتبر خارجی می شــود کــه بازخورد 
افزایش نرخ ارز هــای خارجی بر روی 
ســطح عمومی قیمت ها تأثیر مضاعف 

خواهد گذاشــت و قیمت ها را بیشتر از 
لحاظ روانی باال خواهــد برد و تورم را 
افزایش خواهد داد؛ بنابراین بنظر می رسد 
در شــرایط کنونی دولت برنامه مؤثری 

برای مهار تورم ندارد.
این اقتصاددان افزود: دولت الیحه بودجه 
۱۴۰۰ را هم یک بودجه انبســاطی بسته 
است و صد ها هزار میلیارد تومان که قرار 
است از اوراق قرضه و ... به دست بیاورد 
بــاز پرداخت اصل و فرع آن را بر دوش 
دولــت آینده قرار داده اســت که دولت 
آینــده را با چالش بزرگی روبرو خواهد 

کرد.
وی خاطرنشــان کرد: این تــورم ۳۰.۵ 
درصدی فصل پاییز که اعالم شــده یک 
تورم ضمنی اســت نه تورمی که در کل 
کاال ها وجود دارد. نزدیک به ۳۸۰ تا ۴۰۰ 
رقم کاال در این باره بررســی می شــود. 
میانگیــن این ها در نظر گرفته شــده و 
ســی پی آی )CPI( که شاخص قیمت 
مصرف کننده است در پاییز ۳۰.۵ درصد 
شده است، اما سطح تورم سبد معیشتی 
بسیار باالتر از این است. روزی نیست که 
قیمتی افزایش پیدا نکند. در عرض همین 
۹ ماه گذشته بعضی از اقالم ۱۵۰ درصد 
افزایش قیمت داشته و ما نمی توانیم این 
۳۰.۵ درصــد تورم در پاییز را به ســبد 
مصرفی معیشــتی تعمیم دهیم. ممکن 
است این تورم در کل اقالم مصرفی مورد 
محاسبه که همان ۳۸۰-۴۰۰ قلم کاالست 
صدق کند، امــا نمی توانیم ایــن را در 
مورد سبد مصرفی که مردم روزانه با آن 

سروکار دارند و می دانند چقدر افزایش 
قیمت دارد تسری دهیم. در این صورت، 
این تصور برای مردم پیش می آید که این 
ارقامی که دولت درباره تورم و متغیر های 
تردیدآمیز  بسیار  اعالم می کند  اقتصادی 

است.
جامســاز افزود: مســئله تنهــا افزایش 
 )CPI( مصرف کننده  قیمت  شــاخص 
نیست. شاخص قیمت تولیدکننده یعنی 
)PPI( هم بیشــتر افزایــش دارد و این 
زنگ خطری برای تضعیف روز به روز 
تولید در جامعه اســت. به همین سبب 
رشــد اقتصادی ما منفی می شود، چون 
ســرمایه گذاری در زمینــه تولید انجام 
نمی شود و منفی اســت. سرمایه گذاری 
منفی هم باعث می شــود تولید منقبض 
شود و حتی اگر هم سرمایه گذاری شده 
باشد کفاف اســتهالک سرمایه را ندهد. 
این مسائل باید در توجیه تورم دیده شود.
او ادامه داد: تورم در ســه ماهه آخر سال 
خیلی بیــش از این ها خواهد بود. دولت 
هم درحال حاضر هیچ راهی برای مهار 
تورم نــدارد، چون به هرحال برای تامین 
کســری بودجه خود از ابزار هایی مانند 
اوراق قرضه، فروش اموال دولتی، فروش 
درصدی از ســهام دولتــی در بورس و 
اوراق ودیعه استفاده کرد، اما جوابگو نبود. 
پس باید سراغ بانک مرکزی یا صندوق 
توسعه ملی برود که هر دو تورم زا است 
و بدهی خالص دولت را افزایش می دهد. 
اگر از صندوق توسعه ارزی هم استفاده 
کند خالص دارایی های خارجی را بانک 

مرکزی را افزایش می دهد که این باعث 
افزایش پایه پولی و درنتیجه نقدینگی و 

تورم بیشتر می شود.
این کارشــناس اظهار کرد:دولت برنامه 
مدونــی در این بــاره نــدارد و به نظر 
نمی رســد که در این مدت کوتاه بتواند 
منابعــی را تهیه کند کــه از دل اقتصاد 
ایران برخاسته باشد و به عنوان یک پول 
پرقدرت وارد چرخه اقتصادی کشــور 

نشود و به تورم منجر نگردد.
وی در این باره با اشــاره بــه فرار های 
مالیاتی گفت: یکی از راه های تامین مالی 
کســری بودجه در کوتاه مدت، افزایش 
طیف مؤدیان مالیاتی است. دولت می داند 
فرار های مالیاتی چقدر است. حدود ۷۰ تا 
۷۵ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی داریم 
و اتفاقاً بر همه آشکار است که این فرار 
مالیاتــی از طرف چه نهاد ها و بنیاد هایی 
صورت می گیرد. به نظر می رســد باید 
دولت یک دستور حکومتی بگیرد و سراغ 
بنیاد هایی که یا مشمول معافیت مالیاتی 
هستند یا فرار مالیاتی برای آن ها یک امر 
عادی اســت برود. ثروت این نهاد ها و 
بنیاد ها متعلق به مردم است. مثاًل همانطور 
که از اسم بنیاد مستضعفان مستفاد می شود 
این بنیاد متعلق به مستضعفان است. اگر 
االن نخواهد به داد مردم برســد پس کی 
باید این بنیاد یا بنیاد های مشابه به کاهش 
آالم مردم ناشی از گرانی ها و کمبود ها و 

شرمندگی در مقابل خانواده بپردازند.
او افزود: اخذ مالیات واقعی از این بنیاد و 
نهاد های مشابه نظیر آستان قدس رضوی، 
۱۵ خرداد، و خاتم االنبیاء و غیره، کاستن 
از ردیف بودجه های تحمیلی به دولت، 
احتراز از هزینه های مسرفانه، کاستن از 
حقوق های غیرمتعارف و عدم پرداخت 
پاداش هــای رانــت گونه بــه مدیران 
چرخشــی پایدار که وضعیت اســفبار 
اقتصادی، اجتماعی، زیســت محیطی و 
بهداشــتی و دیگر مصائبی کشور نتیجه 
استمرار مدیریت و عملکرد آن ها است. 
از همه مهمتر مبارزه بی امان با مفسدین 
اقتصادی از طریق مجازات های سنگین 
و باال بردن هزینه فســاد اقتصادی است. 
همچنین دولت با همــکاری مجلس و 
قوه قضائیه قــادر خواهد بود به منابعی 
دســت یابد که بدون آثار تورمی ناشی 
از استقراض از بانک مرکزی یا صندوق 
توسعه ملی عالوه بر تامین کسر بودجه 
منابعــی در جهت حمایــت از تولید و 
اشــتغال و مبارزه با ریشه کنی ویروس 
منحوس کرونا و جبران خسارات ناشی 
از آن اختصــاص دهــد. در این صورت 
می توان امیدوار بود که از ســیر صعودی 
تورم جلوگیری کرد و گرنه تورم بیش از 

۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد.

پیش بینی تورم در سه ماهه آخر سال؛ 

تورم روی ریل صعود!

 کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی 
اولین نشســت رسمی خود را امروز تشکیل می 
دهد و به ابعاد تعیین دســتمزد ۱۴۰۰ می پردازد 
که بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و مقامات 
کارگری بر لزوم محاســبه دقیق هزینه های سبد 
معیشــت و تورم کاالهای حیاتــی و ضروری 

خانوارهای کارگری تاکید دارند.
به گزارش ایسنا، کمیته دستمزدشورای عالی کار 
همه ساله با هدف تعیین هزینه های سبد معیشت 
خانوارهــای کارگری و بررســی وضعیت اقالم 
خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال 
برگزار می شــود و پس از بررسی و آنالیز قیمت 
کاالهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم 
سبد معیشــت اعالم و مبنای مذاکرات و تعیین 

دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.
هر کــدام از گروههای کارگــری و کارفرمایی 
گزارش محاسبه هزینه معیشت کارگران را جمع 
آوری و به کمیته مزد ارائه می دهند و بر پایه آن 
محاســبات و معادالت و آمار و ارقام مربوط به 
هزینه های ســبد معیشت کارگران در دستور کار 

قرار می گیرد.
در چند ســال گذشته نوسان شــدید نرخ ارز و 
تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای داخلی از جمله 
مسکن، باعث شــد تا قدرت خرید کارگران نیز 
کاهش یابد و هزینه های بسیار از جمله افزایش 
سنگین اجاره بها به خانوارهای کارگری تحمیل 
شــود. در این بین اگرچه در برخی سالها تالش 
شد تا حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم 
تعیین شود اما به دلیل آنکه شکاف بین دستمزد و 
سبد معیشت کارگران تحت تاثیر عقب افتادگی 
مزدی ســالهای گذشته ترمیم نشده بود کارگران 
همچنان با مشکالت معیشتی و افت قدرت خرید 

روبه رو بودند.
بر همین اساس مقامات کارگری و فعاالن حوزه 
کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم می 
دانند و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقالم مصرفی 

این سبد تاکید دارند.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانــون عالی انجمن های 
صنفی کارگران در گفت وگو با ایســنا، محاسبه 
تورم اقالم حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران 
را در تعیین دستمزد خواستار شده و می گوید: تا 
زمانی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد 

نمی تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند.
او می گوید: اگر در تعیین دســتمزد تاکید داریم 
که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی 
به طور مشــخص به کاالهایی که نقش حیاتی و 
اساســی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود 
نه کاالها و اقالمی که کارگران اســتفاده ای از آن 
ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه 
کارگــران در بحث هزینه هــای زندگی اعم از 
خوراک، درمان و اجاره بها می پردازند به شــکل 

واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.
رحمت اله پورموسی ـ فعال کارگری نیز در این 
باره می گوید:کمیته دستمزد هر سال هزینه های 
سبد معیشت خانوارهای کارگری را تعیین می کند 
و اگر بررسی کنیم می بینیم که ۸۰ قلم کاالیی که 
جزو مایحتاج اولیه زندگی کارگران است از سال 

گذشته تا کنون چقدر افزایش داشته است.
به اعتقاد وی مســکن به تنهایی بخش اعظمی از 
هزینه های سبد معیشت کارگران را تشکیل می 
دهد و پوشاک، مواد خوراکی و لوازم بهداشتی و 
درمانی هرکدام در سبد معیشت کارگران اثرگذارند 
از این رو ارتقای قدرت خرید کارگران با جبران 

هزینه های زندگی صورت می پذیرد.  
حمید نجف کارشناس حوزه کار در گفت وگو با 

ایسنا، محاسبه تورم واقعی سبد معیشت کارگران 
را خواستار شده و می گوید: تعیین سبد معیشت 
کارگر سلیقه ای نیست که هنگام محاسبه هزینه 
آن، اقالم و کاالها را تغییــر بدهیم یا با کاالهای 
دیگر جایگزین کنیم؛ چون با این کار تورم واقعی 
اقالم سبد معیشت کارگران نادیده گرفته می شود.

وی افزود: امسال قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ 
تغییر قیمت داشت ولی ما نمی توانیم به این دلیل، 
هنگام تعیین هزینه ســبد معیشت، این اقالم را از 
سبد غذایی حذف و با کاالهای دیگری که درصد 
کمی رشــد داشته جایگزین کنیم و بگوییم تورم 
سبد معیشت کارگر با یکسری حذف و اضافه ها 
۲۵ درصد می شود و آن را مالک افزایش حداقل 
مزد اعــالم کنیم در حالی که اطالعات حقیقی و 

شــاخصهای روز فرضا افزایش ۶۰ درصدی را 
نشــان بدهد. به گفته این کارشــناس حوزه کار، 
امسال با توجه به نوسان شدید نرخ ارز، افزایش 
هزینه ها، اجاره بها و بسیاری از اقالم مصرفی و 
خوراکی اتفاق افتاد که همین مساله فشار زیادی به 
خانوارهای کارگری وارد کرد بنابر این الزم است 
کمیته دستمزد با درنظر گرفتن این مساله نسبت به 

تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت اقدام کند.
سال گذشته کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد 
معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان 
اعالم کرد و شــورای عالی کار حداقل دستمزد 
کارگران برای سال ۹۹ را ۲۶ درصد تصویب کرد. 
بنا به گفته کارشناســان در ماههای گذشته بانک 
مرکزی به عنوان مرجع رســمی آمار کشور، خط 
فقر را ۱۰ میلیون تومان اعالم کرده اســت از این 
رو تاثیر شاخصه های اقتصادی و مولفه خط فقر 
و تورم بر معیشت کارگران مقوله ای حایز اهمیت 

به شمار می رود.
به گزارش ایســنا، نوسان نرخ ارز و تغییر قیمت 
برخی اقالم اثرگذار در سبد معیشت کارگران از 
جمله نان و حامل های انرژی باعث شده هزینه 
های سبد معیشت خانوارهای کارگری با تغییراتی 
همراه باشــد از این رو تاکیــد مقامات و فعاالن 
کارگری این اســت که در جریان بررسی آمار و 
ارقام ســبد معیشــت، هزینه های واقعی زندگی 
کارگران و کاهش فاصله میان دســتمزد و تورم 

مورد توجه قرار گیرد.
محاسبه ارقام و هزینه های سبد معیشت کارگران 
همه ســاله در کمیته دستمزد شــورای عالی کار 
صورت می پذیرد و آنچه به عنوان رقم سبد اعالم 
می شــود مبنای مذاکرات جلسات دستمزد قرار 
می گیرد بر همین اســاس نمایندگان کارگری از 
شــورای عالی کار می خواهند هر سه ماه یکبار 
اقالم مصرفی و هزینه های زندگی خانوارها رصد 
شود تا تصمیم گیری در باره حداقل دستمزد سال 
آینده کارگران با واقعیتهای روز جامعه همخوانی 

داشته باشد.

دستمزد ۱۴۰۰ و دغدغه ای به نام سبد!
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 فرنشین صدا و ســیمای مرکز زنجان از 
پخش مستند »ســردار دل ها« همزمان با شهادت 
ســردار ســلیمانی خبر داد و گفت: این مستند 
مجموعــه گفت وگو و مصاحبه بــا همرزمان و 

نزدیکان سردار سلیمانی است.
محســن لطیفی با اعالم این خبر به زنگان امروز  
اظهار کــرد: نهم دی۱۳۸۸ و حماســه تاریخی 
حضور مردم، ســیزدهم و شــانزدهم دی۱۳۹۸ 
مصادف با شهادت و تشییع ۷ میلیون نفری شهید 
حاج قاســم ســلیمانی و ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ روز 
انتقام سپاه پاســداران و حمله موشکی به پایگاه 
آمریکایی عین االسد اســت که برای این روزها 

تدارک ویژه ای دیده شده است.
فرنشــین صدا و ســیمای مرکز زنجــان گفت: 
به همین منظور معاونت ســیما در قالب مستند 
گزارشی »بصیرت حماسه ســی« در دو قسمت 
۴۰ دقیقــه ای، ابعاد مختلف حضور عاشــورایی 
مردم حماسه ساز و والیت مدار ایران اسالمی در 
راهپیمایی ۹ دی ماه را بررسی خواهد کرد که این 
برنامه پس از خبر ســاعت ۲۰ روزهای هشتم و 

نهم دی ماه از شبکه اشراق پخش می شود.
وی افــزود: پخش ســیما هم بــا اختصاص دو 
فیلم ســینمایی، کلیپ و ســرود، بیانات رهبری 
و مســتندهای تامینی به استقبال یوم اله نهم دی 

می رود.
لطیفی گفت: همزمان با اولین ســالگرد شهادت 
مظلومانه سپهبد حاج قاســم سلیمانی با پخش 
مستند »ســردار دل ها«، که مجموعه گفت وگو و 
مصاحبه با همرزمان و نزدیکان ســردار سلیمانی 
است، ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار از جمله 
روحیه جهادی، استکبارستیزی، ایثار و شهادت و 
والیت مداری ایشان را مورد بررسی قرار خواهد 

داد.
وی ادامه داد: »خط شــکن« عنوان دیگر مستند 
گزارشــی اســت که به بررســی ابعاد  نظامی و 

روش فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در مواجهه 
با دشــمنان حریم والیت و امامت در سرحدات 

اسالمی بویژه سوریه و عراق می پردازد.
فرنشــین صدا و ســیمای مرکز زنجــان با بیان 
اینکه معاونــت صدای مرکز زنجــان به منظور 

گرامیداشت مناسبت های یادشده ویژه برنامه هایی 
را آماده پخش کرده است، گفت: »بصیرت نغمه 
ســی« عنوان برنامه ترکیبی است که به مناسبت 
حماســه نهم دی ماه ۱۳۸۸ به مدت ۶۰ دقیقه با 
حضور صاحبنظران و تشــکل های دانشجویی، 

ابعاد مختلف این حماسه تاریخی را مورد بررسی 
قرار می دهد.

وی با اشــاره به اینکه »سردار دلها« عنوان برنامه 
ای اســت که به مناســبت اولین شهادت سپهبد 
شــهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش 

از صدای مرکز زنجان پخش خواهد شد، گفت: 
این ویژه برنامه به تبیین زندگی مبارزاتی شــهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابعاد شخصیتی وی 
پرداخته و از ســاعت۹ صبح روز شــنبه ۱۳ دی 
ماه به مدت ۶۰ دقیقه پخش می شــود. لطیفی با 

بیان اینکه برنامه »ژنرال پیروز« عنوان مســتندی 
۱۰دقیقه ای درباره شــخصیت کم نظیر نظامی و 
سیاسی شهید ســلیمانی است، گفت: این مستند 
به تهیــه کنندگی ابراهیم تختی و گویندگی فرید 
خطیبی نژاد در روزهای منتهی به شهادت سردار 
ســلیمانی بصورت میان برنامه ای پخش خواهد 

شد.
فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اینکه 
»من سرباز قاسم ســلیمانی« عنوان دیگر مستند 
کوتاهی در باره ســجایای اخالقی و زندگینامه  
حاج قاســم سلیمانی است، گفت: این برنامه  به 
تهیه کنندگی ســیده زهرا موســوی و گویندگی 
فیاض حاجیلو آماده شده و در روزهای شهادت 
آن شهید عزیز بصورت میان برنامه ای بروی آنتن 

خواهد رفت.
وی با بیان اینکه معاونت اطالعات و اخبار مرکز 
هــم با تولید گزارش های خبــری و رویدادی و 
پخــش در محــدوده زمانی ۹ تــا ۱۹ دی ماه به 
اســتقبال این مناســبت ها خواهد رفت، گفت: 
گزارش خیابان انقــالب، گزارش تولیدی میدان 
بصیرت، مســتند ۴۰ دقیقه ای  )ســردار محمد 
اوصانلــو و ارجمندفر( و گــزارش تولیدی از 
فرماندهان ارشــد زنجانی شــمالغرب از دیگر 

برنامه های معاونت خبر در این روزها است.
لطیفی با بیان اینکه معاونت فضای مجازی مرکز 
هم بــا تولید قطعات کوتاه ۳ دقیقه ای با موضوع 
بصیرت و راه اندازی فراخوان ایده ها در تبیین این 
وقایع مهم فعالیت خواهد کرد، اضافه کرد: پخش 
مستند کوتاه درباره تحلیل قیام الهی سیاسی مردم 
در بیعــت با ولی زمان، تولید اینفوگرافیک راجع 
به کلیدواژه ها و ســخنان رهبــر فرزانه انقالب 
پیرامون ۹ دی، تولید پوســتر با تاکید بر مردمی 
بودن، فراجناحی بودن و انعکاس جهانی برجسته 
حماســه ۹ دی از برنامه های در نظر گرفته شده 

برای هفته بصیرت است.

فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان خبر داد

پخش مستند »سردار دل ها« 
همزمان با شهادت سردار سلیمانی از شبکه اشراق

اداه کل ورزش و جوانان اســتان زنجان در نظر دارد عمليات اجرايی پروژه های ذيل را از طريق مناقصه به 
شركت های ذيصالح دارای حدواقل گواهينامه صالحيت پيمانكاری در پایه 5 یا باالتر در رشته ابنیه و يا دارای 

صالحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور بر پايه بخشنامه 96/1299188 مورخه 96/5/4 واگذار نمايد.
بدينوســيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه دارای توانايی مالی، مديريتی و اجرای الزم می باشند، دعوت به 

عمل می آيد.

مبلغ ضمانتنامهمبلغ برآوردعنوان پروژهردیف

۱
تکمیل احداث ساختمان سکوی 

تماشاچیان زمین فوتبال شهر زرین آباد 
شهرستان ایجرود

۱۱.۰59.838.236552.99۱.9۱2

2. مدت زمان اعتبار ضمانتنامه بانکی بايد حداقل 3 ماه بوده و برای 3 ماه قابل تمديد باشد.
3. زمان انتشــار اسناد: ساعت 8 صبح روز سه شــنبه مورخه 99/10/9 از طريق سامانه تداركات الكترونيک دولت 

)www.setadiran.ir(
۴. آخرین مهلت دریافت اســناد: ساعت 14 روز سه شنبه 99/10/16 از طريق سامانه تداركات الكترونيک دولت 

)www.setadiran.ir(
5. آخرین مهلت و محویل تحویل پاکت های مناقصه گران: تا ساعت 11 روز شنبه مورخه 99/10/27 از طريق 
سامانه تداركات الكترونيک دولت و تحويل فيزيكی پاكت ها به دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان به نشانی زنجان، اتوبان 

22 بهمن، روبه روی فروشگاه رفاه، مجموعه ورزشی انقالب، ساختمان اداره كل ورزش و جوانان استان زنجان.
6. زمان آغاز فرایند بررسی پیشنهادها: راس ساعت 11:30 روز شنبه مورخه 99/10/27 می باشد.

7. شــايان ذكر می باشد پاكت های ب و ج نيز می بايست همراه با پاكت الف عالوه بر ارسال از طريق سامانه تداركات 
الكترونيک دولت، به صورت فيزيكی نيز حداكثر تا ساعت 11 روز شنبه مورخه 99/10/27 به دبيرخانه اداره كل ورزش و 

جوانان تحويل گردد.
8. پرداخت هزينه آگهی های نوبت اول و دوم اين فراخوان به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداه کل ورزش و جوانان استان زنجان

گروه نظارت بر اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

ت اول
نوب

 »تیری فرمو« رییس »جشنواره بین المللی 
فیلم کن« به مناســبت صدوبیســت وپنجمین 
سالگرد نمایش اولین فیلم روی پرده سینما، در 
یادداشتی نوشت: کاری که کرونا با سینما کرد، 

جنگ جهانی نکرد.
به گــزارش ایرنا، تیری فرمو رییس موسســه 
لومیر و جشنواره بین المللی فیلم کن به مناسبت 
فرارسیدن صدوبیست وپنجمین سالروز نمایش 
اولین فیلم در سینما، یادداشتی را درباره میراث 
ســینما در پایگاه اطالع رســانی ورایتی منتشر 
کرد. در این نوشــتار آمده اســت: آنتوان لومیر 
تابستان ۱۸۹۴ در پاریس برای اولین بار دستگاه 
کینتوسکوپ توماس ادیســون را کشف کرد، 
دســتگاهی که با انداختن یک سکه، تصویری 
متحرک را از داخل یک دریچه به تماشــاچی 

نشان می داد.
لومیر پس از آشــنا شدن با این دستگاه با خود 
گفت: باید فیلم را از این جعبه بیرون کشــیده 
و آن را برای تماشــاچیان روی یک پرده بزرگ 
بیندازیم. پسرانم راهی برای این کار پیدا خواهند 
کرد. برادران لومیر، لویی و آگوست، در نهایت 
موفق به ساخت دستگاهی برای این کار شدند 
و آن را سینماتوگراف نامیدند که در زبان یونانی 
به معنی نوشتن در حرکت است. این دستگاه که 
ســبک بود و طرز کار آسانی داشت، هم برای 
فیلمبرداری قابل اســتفاده بــود و هم به عنوان 

پروژکتور.
آنتــوان لومیــر اواخــر ســال ۱۸۹۵ پس از 
آزمون وخطای فراوان ســرانجام تصمیم گرفت 
اختراع جدیدش را بــه جهان معرفی کند. وی 
۲۸ دسامبر )۷ دی ۱۲۷۴( در سالن ایندین گراند 
کافه که بــه اجراهای شــعبده بازان اختصاص 
داشت، از گروه کوچکی از تماشاچیان استقبال 
کرد. شــب اول تنها ۳۳ نفر برای تماشــا آمده 
بودند اما روزهای بعد پای صدها بیننده به سالن 

کشیده شد.  
در این نمایــش، ۱۰ فیلم ۵۰ ثانیه ای به ترتیب 
روی پرده نشــان داده شــدند. اولین فیلم این 
مجموعــه، کارگــران کارخانه لومیــر را ترک 
می کنند نام داشــت که در خیابانی که امروزه با 
 Rue du premier( نام خیابان اولین فیلم
film( شــناخته می شــود، فیلمبرداری شده 
بود. این که ژرژ مِلی یِس شــعبده باز و فیلمساز 
معروف فرانسوی در اولین نمایش تاریخ سینما، 
در ردیف اول نشسته و مشتری سینماتوگراف 
شــده بود صحت دارد، اما این که آنتوان لومیر 
ابتکارش را هنری بــدون آینده توصیف کرده 

بود، کذب محض اســت. گواه این امر هم یک 
هزار و ۵۰۰ فیلمی اســت که پســرش، لویی، 

ساخت.
روز ۲۸ دسامبر )۷ دی( اولین فیلم تاریخ سینما 
روی پرده رفــت. لومیرها این اختراع را مدیون 
کار پیشینیانشان هستند: اتین-ژول ماره، ادوارد 
مایبریج، امیل رینو و البته توماس ادیســون. اما 
بگذارید ایــن را برای ضدفرانســوی هایی که 
سالهاست مشروعیت اختراع لومیرها را زیرسوال 
برده اند، تکرار کنم: آمریکایی ها به لطف اختراع 
بــرادران لومیــر در ســینما فیلــم می بینند، نه 

کینتوسکوپ ادیسون!
روز ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ )۸ دی ۹۹( سینماها ۱۲۵ 
ســاله می شوند. اما امسال این سالروز را با قلبی 
اندوهگین جشن می گیریم چون برای اولین بار 
در تاریخ این سالن ها در خطرند. ویروس کرونا با 
سینماها کاری کرد که جنگ های جهانی نکردند. 
در سال ۲۰۲۰ میالدی، ســینماها درهایشان را 
بســتند و پرده هاشان را خاموش کردند. بدتر از 
آن هم این که سینماداران و سینمادوستان شاهد 
آن بودند که پلتفرم های برخط با دست گذاشتن 
روی گنجینه های خانوادگی و مجموعه فیلم های 
معروف و موفق، فیلمسازان و فیلم دوستان را به 

یک اندازه اغوا کردند.  
اما به جای مقاالت نوشــته شــده درباره مرگ 
سینما، ترجیحمان بر خواندن چیزی است که در 
حق شناسی و قدردانی نقش هنر هفتم در تمدن 
بشــری نوشته شده باشــد. چهره های متعددی 
نظیر کوانتین تارانتینو، کریســتوفر نوالن، دنیس 
ویلنوو و مارتین اسکورســیزی این روزها قویا 
از سینما حمایت کرده اند. همانطور که بی صبرانه 
منتظریم سال ۲۰۲۱ سال تجدید دیدار ما باشد، 

تماشاچیان همین حاال نیز حرفشان را زده اند.
در فرانسه و دیگر کشورهای جهان، تماشاچیان 
پس از برداشته شــدن اولین دور از قرنطینه به 
سالن های سینما بازگشــتند و خود را برای ۱۵ 
دسامبر )۲۵ آذر( هم آماده کرده بودند تا این که 
دولت فرانسه از بازگشایی سینماها منصرف شد. 
این تماشاچیان به محض این که دوباره شانس 

آن را پیدا کنند، به سینماها برخواهند گشت.
ســینماها ۱۲۵ سال پیش اختراع شدند و امروز 
مردم آنها را بازآفرینــی می کنند چون جادوی 
سینما در حضور مردم است. برخالف ادیسون، 
لومیر فهمیده بود آنچه مردم واقعا می خواهند این 
اســت که در کنار هم و دربرابر پرده ای بزرگ، 
احساسات جهانی را به اشتراک بگذارند. سینماها 
آزمون های دیگری را نیز پشت سر گذاشته اند، 

بارها از نفس افتادند اما هنوز زنده هستند چون 
مردم نسبت به تجربیات جمعی اشتیاق دارند.

سینماها هیچگاه در نبودشان تا این اندازه حاضر 
نبودند. کی دوباره همدیگر را می بینیم؟ به زودی. 
باید این طور شود. می خواهیم به سالنی برگردیم 
که دکمــه توقف و پخش نــدارد. می خواهیم 
دوباره در کنار کســی که نمی شناسیمش، روی 
پرده فیلمــی را ببینیم که چیزی ازش نمی دانیم 
و پیمانی که سینما همیشــه به آن متعهد مانده 
و هیچگاه از بین نخواهد رفت را تجربه کنیم.  

ویروس کرونا اواســط ماه دســامبر )۲۴ آذر( 
در شهر ووهان در اســتان هوبی چین گزارش 
شــد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام 
برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در 
۳۰ دسامبر ســال ۲۰۱۹ )۹ دی ۹۸( به صورت 
رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.
این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف 
سرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه 
همه گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر ۸۰میلیون 
و ۸۰۰ هزار نفر را در جهان مبتال کرده است که 
از ایــن میان بیش از یک میلیون و هفتصد هزار 

نفر جان باخته اند.
شــیوع این ویروس موجب تعطیلی بســیاری 
فعالیت و رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی از جمله جشنواره ها، نمایشگاه ها و 
بسته شدن سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت 
و کتابفروشــی ها شد و تأثیرات منفی زیادی بر 
بازارهای جهانی و اقتصاد کشــورها در بخش 

های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.

رییس جشنواره کن نوشت؛

کاری که کرونا با سینما کرد، جنگ جهانی نکرد

# من ماسک می زنم
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مدیر فرودگاه زنجان خبر داد:در حال نهایی شدن است

پروازهای زنجان- ترکیه 
  پروازهای زنجان-مشهد فعال امکان پذیر نیست

 مدیر فرودگاه زنجان گفــت: راه اندازی 
پرواز زنجان- ترکیه و خط هوایی ویژه صادرات 
در دســتور کار قــرار گرفته و به جــد پیگیری 

می شود.
به گــزارش زنگان امــروز محمد قاســمی در 
گفت وگو با خبرنگار موج رسا، با بیان اینکه هم 
اکنون پیگیر برقراری پرواز ها در فرودگاه زنجان 
هســتیم اظهار کرد: قبل از کرونا پرواز هایی که از 
زنجان به مشهد داشتیم، شوربختانه به علت قرمز 

بودن شرایط شهر مشهد امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت زیارتی نیز باعث 
شــده پرواز زنجان- مشــهد به صورت موقت 
تعطیل شــود بیان کرد: اکثر استانها پرواز مشهد 
را محدود کرده و برخی از استانها نیز به صورت 

کامل پرواز در این مسیر را تعطیل کردند.
مدیر فرودگاه زنجان با اشاره به اینکه در صورت 
مســاعد شدن شرایط استان از لحاظ شیوع کرونا 
پیگیــری خواهیم کرد تا پرواز زنجان- مشــهد 
دوباره برقرار شــود ابراز کرد: امسال نیز به دلیل 
شیوع بیماری کرونا پرواز حجاج نیز برقرار نشد.

وی بــا تاکید بر اینکه امکان برقــراری پرواز در 

دیگر مسیرها نیز به دلیل شــرایط بیماری کرونا 
انجام نمی شــود افزود: راه اندازی پرواز زنجان- 
ترکیه مطرح اســت که در حال پیگیری تحقق آن 

هستیم.
قاســمی با تاکید بر اینکه نمایندگان اســتان در 
مجلس شورای اسالمی نیز این موضوع را پیگیری 
می کننــد ادامه داد: به دنبال برقراری پرواز  در این 
مسیر از طریق هواپیماهای کوچک با ظرفیت کم 

هستیم.
وی خاطر نشــان کــرد: اخیرا نیــز در این مورد 
نشســت ای با رییس ســازمان هواپیمایی کشور 
داشتیم که  قول دادند نسبت به برقراری پرواز در 

این مسیر مساعدت الزم را انجام دهند.
مدیر فرودگاه زنجان بیان کرد: ترکیه رابطه تجاری 
صنعتی و معدنی خاصی با اســتان زنجان دارد و 
آمد و شــد در این مســیر زیاد است. همچنین 
استاندار زنجان، اتاق بازرگانی و صنعت و معدن 
پیگیر این هســتند که پرواز در این مسیر برقرار 

شود.
وی با بیان اینکه بیشترین آمد و شدی که از استان 
زنجان به خارج از کشــور داریم به ترکیه است 

عنوان کرد: براین اساس این مسیر بهترین گزینه 
می تواند برای فرودگاه استان زنجان باشد.

قاسمی با تاکید براینکه یکی دیگر از موضوعاتی 
که در حال پیگیری تحقق آن هســتیم راه اندازی 
صــادرات هوایی اســت ابراز کــرد: راه اندازی 
صادرات هوایی می تواند در رونق اقتصادی استان 

بسیار تاثیر گذار باشد.
وی با بیان اینکه راه اندازی صادرات خط هوایی 
ویژه صادرات به بخش خصوصی واگذار شــده 
است افزود: قرار اســت بخش خصوصی طرح 
اولیــه را ارائه دهد تا برای اخــذ مجوز اقدامات 
الزم انجام شود. مدیر فرودگاه زنجان با بیان اینکه 
در حاضر در بخش زیرســاخت فرودگاه زنجان 
هیچ مشــکلی نداریم گفت: ایجاد سالن و محل 
صــادرات بار هوایی نیز بعد از ارائه طرح اولیه و 

اخذ مجوز انجام می شود.
وی خاطر نشــان کرد: اســتقبال از پرواز عتبات 
در اســتان نیز قطعا خواهیم داشت و درصدد راه 
اندازی پرواز در این مســیر هستیم به شرطی که 
بتوانیم پرواز با ظرفیت پایین را در این خط ایجاد 

کنیم.

 عدم دسترســی به اینترنــت در مناطق 
روستایی سبب شــده تا برخی از دانش آموزان 
عالوه بر محروم مانــدن از آموزش در فضای 
شــاد از دادن امتحانات در این سامانه نیز عقب 
بمانند که این مســئله نمــاد کامل عدم اجرای 

عدالت آموزشی است.
به گزارش تســنیم از زنجان، چند روز بعد از 
اینکه ویــروس بدون مرز کرونا وارد کشــور 
شــد تمام معــادالت و برنامه ریزی ها را بر هم 
زد. این موضوع تنها مختص یک شــغل یا یک 
صنف نبود بلکه بسیاری از امور و فعالیت های 
مختلــف را تحت تاثیر قــرار داد و به تعطیلی 
کشــاند. حتی این ویروس پا را از عرصه فراتر 
گذاشــت و مدارس را نیز محکوم به تعطیلی و 

دانش آموزان را خانه نشین کرد.
از همان روزها این قشر برای یادگیری مطالب 
درســی به اجبار ملزم به اســتفاده از شــبکه 
آموزش شــدند در این راســتا حتی معلمان با 
ایجاد گروه هایی در فضای مجازی سعی کردند 
تا تدریس خود را از طریق این فضا ادامه دهند 

و دانش آموزان محروم از آموزش نباشند.
امــا رفته رفته بــا توجه به تدابیر اتخاذ شــده 
مسووالن امر کشــوری، نرم افزار »شاد« برای 
آموزش دانش آموزان مقاطع مختلف راه اندازی 
شــد تا دانش آموزان و معلمان با استفاده از این 
سامانه آموزش را به شکل گسترده و هماهنگ 
در سراســر کشور از ســر گیرند اما این برنامه 
که شــاد نــام گرفت با وجود مشــکالتی تنها 
دلیل غم انگیز شــدن برخی از دانش آموزان از 
جمله قشر روستانشین که بیشتر از دسترسی به 

اینترنت پرسرعت محروم هستند، شد.
از ســوی دیگر برخی دانش آموزان شهری نیز 
گاها به دلیل عدم دسترســی به گوشــی های 
هوشــمند از بهره منــدی آمــوزش در فضای 
مجازی و نرم افزار شــاد عقــب ماندند چرا که 
هزینه خرید گوشــی های هوشــمند به حدی 
باال بــود که یک خانواده با داشــتن دو فرزند 
دانش آموز نمی توانســت برای هر یک گوشی 
جداگانه تهیه کــرده و این نرم افزار را بر روی 
آن نصــب نماید بنابراین دســت قشــری از 
دانش آموزان از فراگیری علم و دانش در فضای 

مجازی کوتاه تر شد.
با تمــام این نامالیمی هایی که بســتر آموزش 
در فضــای مجازی برای دانش آموزان به وجود 
آورد زمــان امتحانــات فرا رســیده و چالش 
جدیــدی پیش روی دانش آمــوزان محروم از 
اینترنت و شــاد قرار گرفته است چرا که طبق 
برنامه ریزی های موجود در شــاد دانش آموزان 

برای شــرکت در امتحانات باید راس ســاعت 
مشخص در این سامانه حضور یابند و در مدت 
زمان مشــخص به پرسش های امتحانات پاسخ 
دهند دریغ از اینکه اینترنت با تعدادی از آن ها 
سر سازگار نخواهد داشــت و دانش آموزان از 

امتحانات نیز عقب خواهند ماند.
شاید درک این مسئله برای افرادی که دسترسی 
راحتی به اینترنت و ســامانه شــاد دارند آسان 
نباشــد اما وقتــی که شــرایط از نزدیک لمس 
می شود ماجرا شــکل دیگری به خود می گیرد. 
در یک مثال روشــن زینب بیات که دانش آموز 
پایه هشتم یکی از مدارس روستایی شهرستان 
زنجــان اســت در گفت   وگو با تســنیم اظهار 
داشــت: ششــم دی ماه ســاعت ۱۰ قرار بر 
برگزاری امتحان ریاضی بــود اما به دلیل عدم 
اتصال شــبکه شاد به اینترنت به همراه تعدادی 
از همکالســی هایم نتوانســتیم به سامانه ورود 
یافته و به پرســش ها پاسخ دهیم بنابراین منتظر 

تصمیم گیری مدرســه برای برگــزاری دوباره 
امتحان ریاضی هستیم.

وی افزود: این مســئله تنها در ارتباط با امتحان 
ریاضی مطرح نیست بلکه به دلیل قطعی مکرر 
اینترنت نمی توانیم اســتفاده مناسبی از سامانه 
شاد برای آموزش نیز داشته باشیم با این حال از 
مسووالن امر خواستاریم به دلیل ورود آموزش 
در فضای مجــازی تدابیر الزم برای بهره مندی 
مناسب از اینترنت در روستاها را نیز انجام دهند 
تا دانش آموزان روســتایی برای داشتن عدالت 
آموزشی همســو با دانش آموزان شهرنشین از 

آموزش بهره مند شوند.
با این حال مشــخص اســت که تنها عایده ای 
که سامانه شــاد و امتحانات برای دانش آموزان 
روستایی در سراسر استان داشته سراسر التهاب 
و اســترس بوده که حتی تمام اعضای خانواده 
را نیز همســو با فرزندان تحت تاثیر خود قرار 

داده است.

با تمــام این ها، در اقصی نقاط اســتان زنجان 
در بیشــتر مناطق روستایی اینترنت حال خوبی 
ندارد و شرایط ســختی برای دانش آموزان در 
حال تحلیل اســت. اما از مسووالن امر پرسش 
می شود که چه تدابیری برای برگزاری امتحانات 
دانش آموزان محروم از اینترنت اندیشــیده اید؟ 
آقــای وزیر ارتباطات آیــا از وضعیت اینترنت 
در روســتاهای اســتان زنجــان خبــر دارید؟ 
دانش آمــوزان در امتحانات نوبــت اول به چه 

شکل امتحان خواهند داد؟
محمد خندان، رییس اداره ســنجش و ارزیابی 
اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان زنجان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: اصالحیه ای به 
آموزش و پرورش اســتان ابالغ شده است که 
بر پایــه آن در صورت قرار گرفتن اســتان در 
شــرایط زرد کرونایی امتحانات دانش آموزان 
پایه اول و دوم ابتدایی در درس های فارســی 
و ریاضــی به صورت حضوری برگزار شــود 

که البته این مســئله نیازمند تصمیم گیری ستاد 
کرونای استانی است.

وی در باره نحوه برگزاری امتحانات در مناطق 
محروم و دور افتاده، تصریح کرد: آموزش این 
دانش آموزان با حضور راهبران آموزشــی بوده 
است و برای امتحاناتشان صرفا به ورقه پایانی 
اکتفا نخواهد شــد و فرآینــد آموزش آن ها در 
طول این چند ماه مالک عمل ارزشیابی خواهد 

بود.
از ســوی دیگر صیاد ســالمی، معاون آموزش 
ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان 
زنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر پایه 
تکلیف قانونی و بر پایه دستور العمل ارزشیابی 
کیفــی توصیفی مواد یک، دو، ســه، چهار و ۹ 
قانون نامه ارزشــیابی کیفی توصیفی، ارزشیابی 
امتحانــات نوبت اول بر پایه اساســنامه ابتدای 

سال و غیر حضوری خواهد بود.
وی با اشــاره به تصمیمات اتخاذ شده در باره 

پایه هــای اول و دوم ابتدایــی، تصریح کرد: به 
همه خانواده هــا اطمینان خاطــر می دهیم که 
همه همکاران ما در سراســر استان با جدیت و 
تالش پیگیر تمام فرآیندهای ارزشیابی هستند و 
خانواده های عزیز هیچ دغدغه و نگرانی نسبت 
به برگزاری آزمون حضوری برای دانش آموزان 
اول و دوم نداشته باشند، اگر ستاد کرونا اجازه 
دهد آزمون، صرفا برای اطمینان خاطر از شکل 
آمــوزش در ایــن اوضاع کرونایــی حضوری 

خواهد بود. 
باره مشــکالت مذکــور حامد ســرایی،  در 
فنــاوری  و  ارتباطــات  اداره کل  سرپرســت 
اطالعات اســتان زنجان در گفت و گو با تسنیم 
اذعان کرد: مشــکالت در زمینه دسترســی به 
اینترنت در ســطح اســتان باال اســت، با این 
وجود دسترســی به اینترنت در شــهر ها قابل 
قبول بوده اما در برخی نقاط شــهری مطلوب 
نیســت. این در حالی اســت که شــرایط در 
روستا ها متفاوت تر بوده و مسائل و مشکالتی 
پیرامون ارتباطات روستایی وجود دارد. قبول 
داریم وضعیت اینترنت روســتاهای برخی از 

شهرستان های استان مطلوب نیست.
وی افزود: بعد از سفر وزیر ارتباطات به استان، 
۴۴ سایت مطابق با برنامه ریزی تا آخر آبان در 
ســطح استان اجرایی شده است و هر سایت بر 
پایه موقعیت جغرافیایی یک تا چهار روستا را 
تحت پوشش قرار می دهد و در این راستا بیش 

از ۶۰ روستا بهره مند از اینترنت شده اند.
فنــاوری  و  ارتباطــات  اداره کل  سرپرســت 
اطالعات استان زنجان گفت: از ۷۱۲ روستای 
باالی ۲۰ خانوار اســتان ۴۲۸ روستا به اینترنت 
پر ســرعت متصل هستند و تالش بر این است 
تا پایان ســال کنونی تمام روستا های باالی ۲۰ 

خانوار از اینترنت بهره مند شوند.
با این تفاســیر آن چه که مسلم به نظر می رسد 
این اســت که مسووالن نیز بر ضعف دسترسی 
به اینترنت در مناطق مختلف استان اذعان دارند 
که این امر نشــان از ایــن دارد که برنامه ریزی 
دانش آموزان  تمــام  بهره مندی  برای  درســتی 
از فضای شــاد اندیشیده نشــده یا به عبارت 
دیگــر عدالت آموزشــی در ارتباط با برخی از 
دانش آموزان نادیده گرفته شــده اســت با این 
حال با شــرایط حاضر کــه در حال تحمیل بر 
دانش آمــوزان محــروم از اینترنــت و فضای 
مجازی اســت امید می رود آقای وزیر جوان به 
جای وعده دادن کاهش هزینه اینترنت در سال 
آینده، مشکل اینترنت روستاهای استان زنجان 

و دیگر استان ها را حل کند.

 محرومیت مقابل »شاد« ایستاد 
  التهاب شدید دانش آموزان روستاهای زنجان از ضعف اینترنت در آستانه برگزاری امتحانات
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صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/9
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رم ، تو خوابی بوده ای من نمی خواهم بپندا
رد امگن آسمانم ، آفتابی بوده ای

ات هک با طعم زاللت کام ذهنم اتزه است
چون هب خود گویم : تو رویای سرابی بوده ای ؟

گارین است از تصوری اهیت خاطرم ، ات ن
چون کنم باور هک تو نقش رب آبی بوده ای ؟

مثل قّصه ، عینی و ملموس و جان داری ، تو کی ،
قّصه ای موهوم و بی جان از کتابی بوده ای ؟

دیگران هم بوده اند ، ای دوست ! رد دیوان من
زان میان تنها تو اّما ، شعر انبی بوده ای

مثل لبخندی گرزیان ، شیپ روی دورنیب
لحظه ای رب چهره ی اشکم ، نقابی بوده ای

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی ۴817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33۴6۴662-33۴6963۴-02۴شماره تلگرام : 09191۴368۴6 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0813۴586731

چهارسو

 یک روانشناس با اشــاره به تبعات دنبال 
کــردن صفحــات بی محتوا در فضــای مجازی 
توســط نوجوانان، مطرح کرد: باید برای کودکان 
و نوجوانان توضیح داد کــه  دنبال کردن اینگونه 
صفحات می تواند منجر به کسب ثروت، شهرت 
و قدرت صاحبان صفحات شــود و اگر آن فرد 
خاص، از لحاظ ســطح علمی، فکــری، هنری 
و غیره، شایســته نباشــد، اینگونــه زمینه برخی 

آسیب های فردی و اجتماعی ایجاد می شود.
مجید غفاری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
امروزه به طور کامال مشــهودی شاهدیم چطور 
افرادی که زیبایی هــای ظاهری و یا ثروت خود 
را در فضــای مجازی به نمایــش می گذارند یا 
مطالب شــبه علمی و یا هنر غیر اصیل را ترویج 
و اجرا می کننــد، به قدری جذاب شــده اند که 
دنبال کننده های چندمیلیونی دارند به طوری که از 
طریق همین آمار باالی بازدیدکننده ها، بعضا این 
افراد صاحب ثروت، قدرت، شــهرت و حتی در 
مواردی صاحب نفوذ فرهنگی و اجتماعی شده اند 
و به عنوان یک »الگو«، سبک زندگی و معیارهای 
دنبال کننده هــای خود را تعیین می کنند و یا تغییر 

می دهند.
وی با تاکیــد بر اینکه تبیین چنیــن پدیده هایی 
پیچیده، مســتلزم ورود متخصصــان حوزه های 
علوم مختلف به ویژه علوم انســانی است، ادامه 
داد: نمی توان این پدیده را صرفا بر پایه اختالالت 
روانشناختی مانند اختالالت شخصیت تبیین کرد. 
عالوه بر اختالالت روانشناختی، باید خطابه های 
حاکم اجتماعی که در سال ها مبتنی بر »همنوایی 

اجتماعی« میان انسان ها نفوذ می کنند را نیز مدنظر 
قرار داد.

به گفته این روانشناس، امروزه نظام سرمایه داری 
از جذابیت های جنبه های مختلف زندگی انسان 
از جمله حرمت نفس، عشق، خوشبختی و آرامش 
سوء اســتفاده کرده و ضمن بازتعریف هر یک از 

موارد فوق، احســاس رضایت در هر یک از این 
جنبه ها را به فرهنگ »مصرف گرایانه« وابسته کرده 

است.
غفاری افــزود: اگر ما یک نســل را به گونه ای 
پرورش دهیم که خوشــبختی یک انســان را در 
میــزان موفقیت، ثــروت و شــهرت او ببینند و 

همزمان، برای موفق، ثروتمند و مشــهور شدن، 
مالک هایی تعریف کنیم که دسترسی به آن ها تنها 
از مســیر »مصرف گرایی« بگذرد، به تدریج این 
فرهنگ میان افراد آن نســل، نهادینه خواهد شد. 
در چنین شرایطی، انســان ها غالبا خوشبختی را 
در »اندیشه ورزی، آگاهی و خردمندی« نمی بینند 

و متعاقب آن، علم و هنر اصیل را نمی شناســند، 
بلکه با اضطراب به دنبال رســیدن به مالک های 
تعریف شــده از خوشبختی می دوند و به گونه ای 
نادانســته مقهور و بــرده ی خطابه هــای حاکم 

می شوند.
این روانشناس معتقد اســت که یکی از راه های 

اساسی پیشگیری از چنین وضعیتی، اصالح نظام 
آموزش و پرورش است. اگر آموزش و پرورش، 
مبتنی بر شکل دهی گرایش و مهارت انواع تفکر، 
بــه ویژه تفکر انتقــادی، در یک فضای فکری و 
فرهنگی باز نباشد، به احتمال بسیار زیاد محتوای 
دروس و کالس ها به گونه ای تنظیم می شوند که 
کمکــی به افزایش انواع هــوش از جمله هوش 
معنوی، اخالقی، فلســفی، اجتماعی، فرهنگی و 
عاطفی در دانش آموزان نمی کند و آن ها را صرفا 
تبدیل به ماشــین های ذخیره کننــده ی اطالعاتی 
می کند که ارتباط زیادی با جهان پدیدارشناختی 

و زندگی خارج از مدرسه ی آنها ندارند.
وی همچنیــن ایــن را هم گفت کــه در چنین 
افرادی، ســطح اصالت وجودی و نیز مهارت و 
اندیشه ورزی، جستجوگری، پرسشگری  گرایش 
و خود-ارزیابی، پایین است و براحتی تحت تاثیر 
تبلیغات، به همنوایی اجتماعی دچار خواهند شد 
و تحت ســیطره ی خطابه های حاکمی که قدرت 

تبلیغات بیشتری دارند، قرار خواهند گرفت.
غفــاری آیینات انتخاب جذاب ترین یا زیباترین 
زن و مرد رایج در کشورها را از جمله نمونه های 
بارز این نوع فرهنگ ســازی دانست و تصریح 
کرد: دنبــال کردن یــا نکردن افــراد در فضای 
مجــازی، می تواند به عنوان یک موضوع اخالقی 
مطرح شــود. از این رو الزم اســت ضمن انجام 
بازنگــری و اصــالح بنیادین نظــام آموزش و 
پرورش، درباره تبعات مخرب یادشــده حاصل 
از دنبــال کردن صفحات یاد شــده با کودکان و 

نوجوانان صحبت کرد.

یک روانشناس تشریح کرد

تبعات مخرب دنبال کردن صفحات مجازی بی محتوا

کهنه قبرستان زنجان
در دل شهر زنجان و محله »دهخدا«، قبرستانی قدیمی با عنوان »کهنه قبرستان« وجود دارد که سابقه برخی از قبور واقع در آن به سال 1302 هجری قمری برمی گردد . بر پایه مدارک موجود بعد از پیروزی انقالب اسالمی هیچ تدفینی در این آرامستان صورت نگرفته است

با توجه به نزدیکی این قبرستان به منطقه مسکونی و عدم استقبال مردم، شهرداری و اداره کل اوقاف و امور خیریه درصدد معاوضه این زمین و تبدیل آن به فضای سبز هستند که این امر در صورت رضایت اهالی این منطقه انجام خواهد شد.
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