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نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در خانه ملت تاکید کرد
توسعه منطقه در گرو خودکفایی
 نیروی انسانی آموزش دیده

 سرپرســت جمعیــت هــال احمر 
اســتان زنجان گفت: امدادگران هال احمر 
به رانندگان و سرنشــینان خودروهای گرفتار 
در برف و کوالک جــاده های صعب العبور 

شهرستان طارم امدادرسانی و اسکان دادند.
علــی طاهری روز شــنبه در گفــت و گو با 
خبرنگاران افزود: با توجه به بارش ســنگین 
برف و وقوع کوالک در مناطق کوهســتانی و 
ارتفاعات صعب العبور در شهرستان طارم و 
مسدود شدن مقطعی راه ارتباطی، امدادگران 
در این شهرســتان برای خودورهای عبوری 
از این مســیرها امدادرسانی و اقدام به توزیع 
اقام غذایی برای  یک خودور با سه سرنشین 

کردند.
وی تاکید کرد: سرنشــینان این خودور نیز در 
پایگاه امداد و نجات هال احمر اسکان داده 

شدند.
سرپرست جمعیت هال احمر استان زنجان 
گفت: عــاوه بر عملیــات امداد رســانی، 
امدادرســانان هال احمر توانستند هفت نفر 
از سرنشینان خودورهای دیگر را در مسجدی 

در شهرستان طارم اسکان دهند.
طاهری  تاکید کرد: در طرح زمســتانی هال 
احمــر 25 پایگاه ثابــت و موقت به صورت 

شــبانه روزی برای ارائه خدمات امدادی به 
مســافران و رانندگان عبــوری از جاده های 

استان فعال هستند.
وی یادآوری کرد: برای ارائه خدمات مطلوب 
عاوه بر این پایگاه ها، هشت پایگاه پشتیبان 
نیز در شهرستان های خرم دره، ابهر، خدابنده، 
زنجان، ماهنشان، ایجرود ، طارم و مرکز استان 

زنجان فعال است. 
سرپرســت جمعیت هال احمر استان زنجان 

گفت: همه پایگاه هــای ثابت و موقت هال 
احمر استان به اقام زیســتی و غذایی برای 
در راه ماندگان و اســکان موقت تجهیز شده 

است.
اظهارداشــت: هموطنان در صورت  طاهری 
گرفتار شدن در ســوانح و حوادث با شماره 
۱۱2 برای دریافت خدمــات امداد و نجات 
در هر ســاعت از شبانه روز می توانند تماس 

برقرار کنند.

 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگــران بر لزوم پرداخــت عیدی و پاداش 
کارگران تا قبل از پایان ســال تاکید کرد و از 
کارفرمایان خواســت در حــد توان پرداخت 
عیدی کارگرانشان را به روزهای پایانی سال 
موکول نکنند تا کارگران از این طریق اقام و 

مایحتاج مورد نیاز را تهیه کنند.
هادی ابوی ـ در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد 
بر پایه قانــون کمترین میزان عیدی کارگران، 
معادل دو برابر حداقل مزد و بیشــترین میزان 
آن معادل ســه برابر حداقل دستمزد مصوب 
شورای عالی کار است که کارفرمایان باید به 

کارگران خود بپردازند.
وی ادامه داد: امســال بر پایه گزارشهایی که 
از رصد میدانی داشــتیم برخــی از کارگران 
واحدهــای صنفی عیدی خــود را به نوعی 
دریافــت کرده اند و کارفرمایان آنها پرداختی 
هایی به کارگران خود داشته اند که به حساب 

عیدی گذاشته شده است.
دبیــرکل کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران افزود: به دلیل کرونا و تعطیلی بیشتر 
کارگاهها و کســب و کارها، فشار زیادی به 
کارگــران و کارفرمایان وارد آمد و شــیفت 

های کاری، فــوق العاده ها و اضافه کاری ها 
حذف شــد. در بعضی واحدها به دلیل رکود 
و مختل شــدن فعالیت، کارگران خانه نشین 
شــدند و برخــی دیگر از کســب و کارها با 
اعمال محدودیتهایی ادامه فعالیت پیدا کردند 
بنابراین از آنجا که کارگران فاقد درآمد تامین 
کننده هزینه های زندگی هستند از کارفرمایان 
خود خواسته اند که تمام یا بخشی از عیدی را 
بپردازند تا از این طریق مشکات و گرفتاری 

هایشان را برطرف کنند.
عیدی قبل از پایان ســال به درد کارگران 

می خورد
به گفته وی،  برخی از کارفرمایان با این توجیه 
که عیدی و پاداش پایان ســال مثل عنوان آن 
بایــد در انتهای ســال داده شــود از هرگونه 
پرداختی در ماههای آخر ســال خودداری یا 
آن را به روزهای پایانی سال موکول می کنند 
به نحوی که کارگران حتی نمی توانند بعد از 
عیــد اســتفاده الزم را از آن ببرند و در همان 
ماههای اول ســال نو تحت تاثیر تغییر قیمت 
حامل های انرژی، آب و برق و کرایه تاکسی 

ها ارزش و اثر خود را از دست می دهد.
ابوی سفارش کرد: کارفرمایان در حد توانشان 

عیــدی و پاداش کارگران را تــا قبل از پایان 
ســال به آنها بدهند چون در انتهای ســال به 
دلیل ازدحام و شــلوغی بانکها، پرداختی ها 
و واریز حسابها با مشکاتی مواجه می شود؛ 
از طرفی این مبلغ قبل از پایان ســال به درد 
کارگران مــی خورد و موکول کــردن آن به 
شب عید یا بعد از سال نو کمکی به معیشت 
کارگران نمی کند بنابرایــن ایرادی ندارد که 
کارفرمایان عیدی و پــاداش را پیش از اتمام 
ســال بپردازند تا کارگران بتوانند اســباب و 
مایحتاج مورد نیاز زندگی را فراهم کنند و به 

اصطاح به زخم زندگی بزنند.

امدادرسانی هالل احمر به در راه ماندگان 
ناشی از برف و کوالک در زنجان

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: 

عیدی کارگران را زودتر بدهید 
تا به زخم زندگی بزنند

از شمردن پول خود  در انظار عمومی خودداری كنيد 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

ت
الم

 س
ت و

منی
ی ا

 برا
هم

| با
جا  

ی نا
ماع

جت
ت ا

اون
مع

اپلیکیشن آموزش همگانی پلیس
دارای محتواهای آموزشی

مناسب دانش آموزان و اولیای دانش آموزان
اصناف و شهروندان محترم

راهکارهای پیشگیری از اعتیاد
قوانین راهور

شب یلدا همیشه جاودانی است
زمستان را بهار زندگانی است

شب یلدا شب فر و کیان است
نشان از سنت ایرانیان است

پرسش یک عضو شورای شهر 

چراآتشنشانانزنجانیباتاخیربهعملیاتهامیرسند؟

  ماشین های مورد استفاده در عملیات ها برای 35 سال پیش و 
بسیار قدیمی هستند

 نردبان  ۶۴ متری هیدرولیکی ۳ میلیاردی وزارت کشور که در سالیان 
گذشته به زنجان اختصاص نیافت االن ۵۵ میلیارد تومان است

 طبق نرم جمعیت به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت باید یک ایستگاه  
استاندارد آتش نشانی وجود داشته باشد و برای 2 هزار و 500 نفر باید 

یک آتش نشان در ایستگاه های آتش نشانی باشند ولی شوربختانه 
فقط شش ایستگاه آتش نشانی در زنجان فقط وجود دارد 

 آتش نشانی زنجان ۱۶۰ نفر کمبود نیرو دارد
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شب چله و یلدای بلند، فردایی به دنبال دارد که آن را خورشید 
روز یا خوره روز می نامند. جشن چیرگی بر تیرگی!

خجسته باد شید و روشنایی یاران.
امشب به پاسداشت آیین کهن ایرانی، شاهنامه می خوانیم 

و برای فرزندانمان از دالوری های پهلوانان نامی ایران می گوییم.
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 رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشــان 
زنجان گفت: با کاهش قدرت خرید مردم، خرید 

شیرینی نیز کاهش یافته است.
رســول محمدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: هم اکنون قیمت مصوب تعیین  شــده برای 
شیرینی خشک کیلویی 2۴ هزار تومان و شیرینی 
خامه ای ۳۴ هزار تومان اســت که این قیمت ها 

برای چند ماه گذشته بود.
وی افــزود: پس از تعیین قیمــت مصوب مواد 
اولیه، میانگین 5۰ درصد افزایش قیمت داشــت 
که سبب شــده قیمت تمام شده شیرینی افزایش 

یافته است.
این مســوول با بیان اینکه قنادی ها در مقایسه با 
دیگر صنوف بیشترین خسارت را به دلیل کمبود 

آرد و روغن متحمل شــده اند، ادامه داد: کاهش 
قدرت خرید مردم به دلیل مشــکات اقتصادی 
و آغاز موج سوم کروناویروس در کنار افزایش 
قیمت مواد اولیه، قنادی ها را دچار مشکل کرده 
و بســیاری از آن ها را که به طور متوسط ۱۰ تا 
2۰ نیروی کار دارند، در آستانه تعدیل نیرو قرار 

داده است.

رییــس اتحادیــه قنــادان و شیرینی فروشــان 
زنجان با یادآوری اینکــه هم اکنون ۱۳5 واحد 
قنادی و شیرینی فروشــی در این شــهر فعالیت 
دارد، خاطرنشــان کــرد: اگر مشــکات قنادان 
و شــیرینی پزان در اســتان ادامه پیدا کند، قطعًا 
 تعدیل نیروی انسانی فعال در این واحدها بیشتر 

خواهد شد.

 رییس اتحادیه آجیل و خشکبارفروشان 
زنجــان گفت: تقریبًا فــروش در بازار آجیل به 

صفر رسیده است.
مرتضــی انتصــار در گفت وگــو با ایســنا، با 
اشــاره به وضعیت بازار آجیل در آســتانه شب 
یلدا، اظهــار کرد: هم اکنون فــروش آجیل در 
واحدهای صنفــی زیرمجموعه اتحادیه آجیل و 
خشکبارفروشان زنجان تقریبًا به صفر رسیده و 
این در حالی است که وضعیت فروش، رفته رفته 

کمتر می شود.
وی افزود: به خاطر شــرایطی کــه پیش آمده 
اســت، قدرت خرید مردم کاهــش یافته و از 
آنجایــی که آجیل و خشــکبار جــزو مایحتاج 
اصلی مردم محسوب نمی شود، این کاال از سبد 

مصرفی خانوار خارج شــده و مــردم به دنبال 
تامین کاالهای اساسی برای خود هستند.

این مســوول با اشــاره به کاهــش فروش ۷۰ 
درصدی آجیل در ســال کنونی نســبت به سال 
۹۷، ادامه داد: فروش یلدای امســال نیز نسبت 
به پارســال 5۰ درصد کاهش داشته که کاهش 
قدرت خرید مردم و شیوع بیماری کرونا و کمتر 
شدن مهمانی ها دلیلی بر این کاهش خرید است.
رییس اتحادیه آجیل و خشکبارفروشان زنجان 
خاطرنشــان کرد: امروز قیمت آجیل نسبت به 
سال گذشته بین ۳۰ تا ۴5 درصد افزایش داشته 
اســت، این در حالی اســت که آجیل خوب را 
می تــوان در بازه قیمتی 2۴۸ تا 25۰ هزار تومان 

خریداری کرد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: 
میزان مصرف گاز اســتان در شبانه روز گذشته ۹ 

میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب بوده است.
موســی احمدلو در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه میزان مصرف گاز استان در بیست و چهار 
ساعت گذشته ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب 
بوده است، اظهار کرد: با توجه به پیش بینی هایی 
که برای کاهش دما، یخ بندان و برودت در استان 
پیش بینی شده اســت، انتظار می رود همشهریان 

در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
وی بــا بیان اینکه هم اســتانی ها به دنبال کاهش 
یک درجه ای دمای محیط می توانند با اســتفاده 
از لباس های گرم، امکان صرفه جویی ۶ درصدی 

مصرف گاز طبیعــی را فراهم کننــد، افزود: با 
استفاده از لباس های گرم مخصوص فصل سرما، 
همچنیــن تنظیم دمای منزل بــه میزان ۱۸ تا 2۱ 
درجــه می توان تا حد زیادی از وقوع قطعی گاز 

طبیعی در کشور جلوگیری کرد.
این مســوول ادامه داد: بــا کاهش یک درجه ای 
دمــای منزل به میزان ۶ درصــد در مصرف گاز 
طبیعی صرفه جویی می شــود و این موضوع در 
فصل زمستان که مصرف این انرژی باال است، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان زنجان، تصریح 
کرد: استان زنجان بیش از ۳5۸ هزار مشترک گاز 
طبیعی در بخش هــای مختلف خانگی، تجاری، 

صنعتــی و ... دارد که حتی کاهش یک درجه ای 
دما نیز می تواند رقم باالیی از صرفه جویی را به 

همراه داشته باشد.
وی یادآور شــد: این شــرکت بــرای پایداری 
شبکه گاز نســبت به محدودیت گاز نیروگاه ها 
و کارخانه ســیمان در استان اقدام کرده است که 
بــر این پایه برای تامین انرژی از ســوخت دوم 

استفاه می کنند.
احمدلو خاطرنشان کرد: شهروندان توجه کنند، 
استفاده از پرده های ضخیم در فصول سرد سال، 
بررســی نحوه عملکرد صحیح موتورخانه ها و 
یا پکیج منازل توســط کارشناســان، عایق کاری 
سیستم لوله کشــی داخل ساختمان، تنظیم درجه 

حرارت 5۰ درجه ای برای منازلی که از سیســتم 
گرمایشــی مرکزی استفاده می کنند و البته مجهز 
کردن منــازل و ادارات به پنجره دوجداره نقش 

قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی دارد.

کاهش فروش شیرینی در موازنه کاهش قدرت خرید مردم
رییس اتاق اصناف زنجان:

سفارش های اقالم مصرفی 
شب یلدا در زنجان

۵۰ درصد کاهش یافته است
 رییس اتاق اصناف اســتان زنجان 
گفت: ســفارش های تنقات و دیگر اقام 
مصرفی شب یلدا شــامل آجیل و میوه در 
زنجان تاکنون نســبت به مدت مشابه سال 

قبل 5۰ درصد کاهش یافته است.
ســیدمحمود موســوی در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این میزان کاهش خرید 
در شرایط کرونایی حاکم نشان دهنده تعهد 
و احساس مسوولیت شهروندان در رعایت 
به  بهداشــتی  پروتکل های  بیشــتر  هرچه 

خصوص در شب یلدا است.
وی با تاکید بر اینکــه به یقین برای حفظ 
ســامت همگان، یلدای امســال متفاوت 
تر از سالهای گذشــته برگزار خواهد شد، 
یادآورشــد: حاصل رعایت سفارش های 
بهداشتی و محدودیت های اعمال شده در 
هفته گذشته خروج تمامی شهرهای کشور 
و این استان از وضعیت قرمز کرونایی است 

که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
موسوی با اشــاره به محدودیت های پیش 
بینی شــده برای اصناف در روزهای شنبه 
و یکشــنبه هفته جاری )روزهای منتهی به 
شــب یلدا( گفت: بر پایه تصمیم ستاد کل 
کرونا، به جز مشــاغل گروه یک، فعالیت 
همه اصناف در این روزها از ســاعت ۱۸ 
تعطیل و محدودیت های آمد و شــد نیز از 

ساعت 2۰ اعمال می شود.  
وی با اشــاره به کنترل بازار مصرف میوه 
و آجیل نیز خاطرنشــان کرد: بازرسان این 
اتاق و سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
2شــیفت صبح و عصر بــازار را رصد می 

کنند.
موســوی با بیان اینکه آنچــه که به عنوان 
گرانی اقام در بازار مشــاهده می شــود، 
نیســت، گفت: گرانی مواد  گرانفروشــی 
مصرفی از مبداء است و این درحالی است 
که با هرگونه سوء استفاده و فرصت طلبی 
برخورد و موارد با تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی ارجاع می شود.
رییس اتاق اصناف استان زنجان یادآورشد: 
هم اســتانی می توانند در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، موارد را جهت رســیدگی 
با شــماره تلفن ۱2۴ بازرســی و نظارت 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و 
 شــماره ۳۳۳۳۴۰۴۰ اتاق اصناف اســتان 

گزارش کنند.

خبـرخبــر

امتحانات مقطع متوسطه 
در زنجان غیرحضوری 

برگزار می شود
 معاون آمــوزش متوســطه اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان گفت: تمامی 
امتحانات داخلی نوبــت اول مدارس مقاطع 
متوســطه اول و دوم )شاخه های نظری، فنی 
و حرفه ای و کار دانش( اســتان به صورت 
غیرحضوری و با مســوولیت معلم و نظارت 
مدیر مدرسه انجام و شیوه برگزاری امتحانات 

مقطع ابتدایی نیز اعام خواهد شد.
 داود بهرامــی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: شرایط آموزشی و تحصیلی دانش آموزان 
در پی بیماری کرونا در نحوه فعالیت مدارس 
در فرآیند یاددهی یادگیری تغییراتی  را ایجاد 

کرده است.
وی اضافه کرد: بر این پایه  لحاظ کردن  همه 
مولفه ها اعم از شرایط آموزشی، بهداشتی و 
صیانت از ســامت  معلمان و دانش آموزان 
در فرآیند برگزاری امتحانات بســیار مهم و 

ضروری است.
 این مسوول ادامه داد: طبق  شیوه نامه ارسالی 
از ســوی وزارت آموزش و پرورش اســتان 
امتحانات داخلی و نهایی پایه دوازدهم مدارس 
بزرگســاالن، راه دور، ایثارگران، جاماندگان 
پایــه دوازدهم ســال قبل)تجدیدی( و پیش 
دانشــگاهی نظام قدیم بصــورت حضوری 

خواهد بود.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان زنجان ادامه داد: ارزشــیابی 
دروس شایستگی های فنی شاخه فنی و حرفه 
ای به صورت پودمانی  است و استاندارد های 
مهارتی شــاخه کاردانش بر پایه مصوبه ستاد 
کرونا و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، 

به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: از همه امکانات و ظرفیت ها 
در راستای برگزاری هرچه مطلوب تر و دقیق 
تر امتحانات بر پایه دســتورالعمل ارسالی از 

سوی وزارتخانه بکارگیری خواهد شد.
این مسوول خاطر نشان کرد:  طبق همین شیوه 
نامه دانش  آموزانی که در نقاطی روســتایی 
هستند و امکان ارزشیابی در بستر شبکه شاد 
به شکل فضای مجازی وجود نداشته، نمرات 
ارزشــیابی مســتمر دانش آموزان با مصوبه 
شورای مدرســه  و با نظارت مدیر به عنوان 

نمره پایانی نوبت اول لحاظ می شود.
به گفتــه وی، امتحانات نهایی  دانش آموزان 
از پانزدهم دی  تا  هشــتم  بهمن ماه برگزار 
می شود و آزمون های داخلی با توجه به برنامه 

مدرسه برگزار خواهد شد.

 نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس 
شورای اسامی گفت: زمانی که شهرستان از لحاظ 
نیروی انســانی آموزش دیده نتواند خودکفا باشد، 

منطقه روی توسعه و پیشرفت را نخواهد دید.
ســید مرتضی خاتمی ظهر دیروز )2۹ آذرماه( در 
نشست هم اندیشی و بررســی مسائل آموزش و 
پرورش منطقه انگوران، با اشــاره به مجازی شدن 
وضعیت تحصیلی دانش آموزان، اظهار کرد: شرایط 
کنونی ثابت کرده است که خانواده هایی که از سواد 
کافی برخوردار  هســتند، می توانند تکیه گاه مهمی 

برای دانش آموزان خود باشند.
وی با اشــاره به وضعیت تحصیلی دانش آموزان 
شهرستان ماه نشــان که بیشــتر دانش آموزان این 
منطقه با نبود اینترنت دســته و پنجه نرم می کنند، 
تصریح کرد: آمــوزش و پرورش به  عنوان متولی 

اصلی این مهم باید به این نکته توجه داشته باشد، 
مناطقــی که در آن تعداد دانش آموزان کم اســت، 
شرایطی را فراهم کند که این تعداد از دانش آموزان 
با فاصله گذاری اجتماعی و با اســتفاده از ماسک، 
بتوانند به صورت حقیقی از تحصیل بهره مند شوند.

نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس شورای 
اسامی با تاکید بر اینکه کاستی هایی که در بحث 
آموزش در این منطقه وجود دارد باید مورد توجه 
جدی مســووالن ذی ربط قرار گیرد، عنوان کرد: 
مناطقی در این شهرســتان، اینترنت در آن ها دچار 
اختال اســت و باید کاری کرد تــا دانش آموزان 

منطقه دغدغه اینترنت نداشته باشند.
خاتمــی با یــادآوری اینکــه قبل از ســفر وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات به اســتان، وضعیت 
اینترنت در شهرســتان ماه نشان نامطلوب بود ولی 

هم اکنون مشــکل اینترنت در برخی از مناطق تا 
حدودی برطرف شده است، بیان کرد: ماه نشان از 
ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی برخوردار است اما 
عقب ماندگی مزمنی در این منطقه دیده  می شــود، 
از ایــن رو در صدد هســتیم در یک فاصله کوتاه 
پوشش اینترنت در ماه نشان را به بیش از ۷۰ درصد 

برسانیم.
وی همچنین بر بومی بودن نیروهای آموزش دهنده 
در منطقه تاکید و اظهار کرد: اســتفاده از ظرفیت 
نیروهای  بومی نه تنها بــرای آموزش و پرورش 
گزینه مناسبی اســت، بلکه برای بخش های دیگر 
نیز ســفارش می شود؛ چراکه نیروی بومی آشنایی 

بیشتری با منطقه دارد.
این مســوول با اشــاره به اینکه ســهم منطقه از 
آموزش گیرنــدگان بومــی که از طریق دانشــگاه 

فرهنگیان جذب می شوند، اندک شمار است، تاکید 
کرد: برای ایجاد فضای آموزشی در منطقه می توانیم 
از ظرفیت های خود شهرستان اعم از وجود معادن، 
بنیاد مســتضعفان و خیرین که سهم هر یک باید 
در ســاخت مدارس جداسازی شود، استفاده کرد. 
از این رو با مشخص کردن جایگاه ساخت، نقشه 
عملیاتی و تعداد کاس، به زودی شــاهد تشکیل 
یک نهضت مدرسه ســازی در این منطقه خواهیم 

بود.
نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس شورای 
اســامی با یادآوری اینکه ۶۰ واحد آموزشــی و 
تخریبی در سطح شهرستان شناسایی شده است، 
خاطرنشان کرد: برای دست یابی به این اهداف باید 
همه ظرفیت های شهرســتان را در راستای ایجاد 

فضای آموزشی به کار گیریم.

نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در خانه ملت تاکید کرد

توسعهمنطقهدرگروخودکفایینیرویانسانیآموزشدیده

 نماینده مردم ابهر، خرم دره و ســلطانیه 
در مجلس شورای اســامی گفت: با هرگونه 

پرده پوشی در مجلس مخالفیم.
حجت االسام  حسن شجاعی ظهر دیروز )2۹ 
آذرمــاه( در دیدار با جمعی از دانشــجویان و 
طاب شهرســتان ابهر با اشــاره به جایگاه و 
مســوولیت نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســامی، اظهار کرد: هنر نماینــدگان باید در 
ظرفیت ســازی برای اقشــار مختلف جامعه از 
جمله نخبگان باشــد و نخبگان و دغدغه مندان 
جامعه باید با توجه به این ظرفیت ایجاد شده، 

ایده های خود را شکوفا کنند.
وی با اشــاره به طــرز فکری که درســت یا 
نادرســت، نماینــده مجلس را تنها شــخص 

موظف برای فتح قله پیشــرفت و توســعه در 
منطقه می داند، بیان کرد: نماینده موظف اســت 
به جای یک حرکت انفرادی و وابســته به یک 
شــخص، شــرایطی را مهیا کند که با همراهی 
عموم جامعه و نخبگان، قله های پیشرفت مادی 

و معنوی در منطقه و کشور فتح شود.
نایب رییــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس 
شورای اســامی با اشاره به ظرفیت های باال و 
استعدادهای نهفته در بین مردم، استفاده از این 
اســتعدادها و ظرفیت ها را شرط الزم برای فتح 
قله پیشرفت و تحول در منطقه و کشور عنوان 

کرد.
این مســوول با تاکید بر ضرورت فراهم کردن 
زمینه های الزم برای پیشبرد ایده ها و پیشنهادات 

نخبگان جامعه، متذکر شد: الزمه اجرایی شدن 
این ایده ها و پیشــنهادات، حضور و مشارکت 
حداکثری خود نخبگان در امور مختلف بوده و 
وظیفه نماینده نیز فعال کردن ظرفیت ها و مهیا 

کردن شرایط است.
حجت االســام شــجاعی با اشــاره به ضعف 
دانشــگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی به ویژه 
مراکز منطقه برای به دوش کشیدن بار پیشرفت 
و توسعه جامعه، ادامه داد: منطقه ابهر، خرم دره 
و ســلطانیه می توانــد در حوزه هــای مختلف 
تولیــدی، صنعتی، کشــاورزی و ...، تبدیل به 
یکی از قطب های مهم کشور در هریک از این 

زمینه ها شود.
وی در پاســخ به پرســش یکی از دانشجویان 

در ارتباط با سرنوشــت طرح شــفافیت آرا در 
مجلــس، افــزود: این طرح تاکنون در ســطح 
کمیسیون ها پیگیری شده و قرار است در آینده 
نزدیــک در صحن علنی مجلس نیز مورد طرح 

و بررسی قرار گیرد.
این  نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با هر گونه 
پرده پوشــی در مجلس مخالف هســتم، گفت: 
مزیــت اعــام آرای نمایندگان در این اســت 
که باعث خواهد شــد تا نمایندگان پاسخ گوی 
اســتدالل رای خود باشند و همین مطالبه گری 
و پاســخ گویی در نهایــت امر منجر به رشــد 
اجتماعــی مردم خواهد شــد. البتــه در بحث 
شفافیت، اســتثناهایی نیز وجود دارد که ممکن 
اســت در مواردی شــفافیت مضر باشد، نظیر 

مســائل اطاعاتی و امنیتی که انتشــار عمومی 
اطاعات، خاف مصلحت کشور است.

وی در ادامــه و در پاســخ به انتقــاد یکی از 
دانشــجویان پیرامون عملکرد مجلس از زمان 
آغاز به کار، یادآور شد: عموما نقش و فعالیت 
مجلس در کشــور و آثار و نتایج آن میان مدت 
اســت نه کوتاه مــدت و کار اصلــی مجلس 
ریل گذاری برای کشــور اســت که البته گاهی 
می تواند بــا ابزار نظارت، اثرگذاری کوتاه مدت 

نیز داشته باشد.
حجت االسام شجاعی، اقدامات فعاالنه مجلس 
برای تصویب طرح معیشتی برای مردم را دلیل 
اصلی اقدام دولت برای طراحی و اجرای طرح 
معیشتی عنوان کرد و ادامه داد: از این زاویه نیز 

مجلس آثار کوتاه مدتی برای کشور و حرکت 
دادن دولت برای کار و خدمت داشته است.

نماینــده مردم ابهــر، خرم دره و ســلطانیه در 
مجلس شورای اسامی با یادآوری این مطلب 
که عملکرد مجلس را بایــد در افق میان مدت 
بررســی کرد، گفت: در حوزه نظارتی، مجلس 

نمره قابل قبولی گرفته است.

نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در خانه ملت:

مخالف هر گونه پرده پوشی در مجلس هستیم

رییس اتحادیه آجیل و خشکبارفروشان زنجان:

آجیل شب یلدا در زنجان خریدار ندارد

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان عنوان کرد؛

شعله ور شدن بخاری زنجانی ها در پی بارش برف
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 رییس کمیســیون خدمات شورای شهر 
زنجان با بیان اینکه وضعیت آتش نشانی زنجان 
از لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی خوبی نیست، 
گفت: آتش نشانان زنجانی به دلیل فرسوده بودن 

خودروها با تاخیر به عملیات ها می رسند.
به گزارش زنگان امروز منصور مرادلو در گفت و  
گو با خبرنگار تســنیم در زنجان، با اشــاره به 
کمبود امکانات و تجهیزات آتش نشــانی شــهر 
زنجان اظهار داشــت: تجهیزات و ماشــین های 
آتش نشــانی از ملزوماتی هستند که باید همواره 
به روز باشند؛ شــوربختانه تجهیزات و امکانات 
آتش نشانی شــهر زنجان در حد اســتاندارد و 
مطلوب نیست و بیشــتر آنها فرسوده و قدیمی 

شده اند.
وی با اشــاره به خرید البسه برای آتش نشانان 
بیان کرد: هم اکنون با توجه به نوســانات قیمت 
ارز و تورم اقتصــادی قیمت لباس که ۳ میلیون 
تومــان بود بــه ۳5 میلیون تومــان افزایش پیدا 
کرده اســت و با توجه بــه اینکه مجموعه کامل 
لباس آتش نشــانی شامل کاپشــن، شلوار،کاه، 
دســتکش، پوتین و ماسک اســت ولی با توجه 
به قیمت بسیار باالیی که دارد شهرداری مجبور 
شــد برای این کار فقط اقدام به خرید کاپشن و 

شلوار بکند.
رییس کمیسیون خدمات شــورای شهر زنجان 
افزود: امیدوارم در بودجه ســال آینده، اعتباری  
برای تهیه بخشــی دیگــری از لباس های آتش 
نشــانان در نظر گرفته شــود زیرا اگر به سمت 
اســتاندارد ســازی برویم باید برای همه آتش 

نشانان یک ست کامل لباس داشته باشند.

وی به کمبود ماشــین های آتش نشانی در زنجان 
اشاره کرد و گفت: عمر مفید ماشین  آتش نشانی 
۱۰ سال اســت ولی هم اکنون مدل ماشین های 
مورد اســتفاده در عملیات ها برای ۳5 سال پیش  

و بسیار قدیمی هســتند و به همین علت است 
که آتش نشانان با تاخیر به محل حادثه می  رسند.
مرادلــو همچنین بــه کمبود دیگــر تجهیزات 
آتش نشــانی در زنجان اشــاره کــرد و افزود: 

نردبانی که در ایســتگاه های آتش نشانی استفاده 
می شــود پاسخگوی نیاز شهر زنجان نیست چرا 
که با بلندتر شدن ســاختمان ها و آپارتمان های 
شهری عما نردبان ها ۳۰ متری پاسخگو نیست. 

بلندترین نردبان مورد استفاده در کشور ۶۴ متر 
است و در همین راستا چند سال پیش از طرف 
وزارت کشور تعدادی نردبان  ۶۴ متری با قیمت 
۳ میلیــارد تومان به برخی اســتان  ها اختصاص 

داده می شد و اســتان زنجان هم جز استان های 
مورد نظر بود ولی شــوربختانه بخاطر کم کاری 
مســووالن این نردبان خریداری نشد و نردبان 
مورد نظر به اســتان های دیگــر اختصاص داده 
شــد. هم اکنون همان نردبــان ۳ میلیارد تومانی 
با افزایش قیمت بســیار باالیی مواجه شــده به 
طوریکه قیمت آن امروزه به بیش از 55 میلیارد 
تومان رسیده است. این نردبان هیدرولیکی است 

و در عرض چند ثانیه کاما باز می شود.
وی گریزی به ایســتگاه های موجود در شــهر 
زنجان زد و گفت: طبق نرم جمعیت به ازای هر 
5۰ هزار نفر جمعیت باید یک ایستگاه  استاندارد 
آتش نشــانی وجود داشته باشــد و برای 2 هزار 
و 5۰۰ نفر باید یک آتش نشــان در ایستگاه های 
آتش نشــانی وجود داشته باشد ولی شوربختانه 
فقط شش ایستگاه آتش نشانی تاکنون در زنجان 

فقط وجود دارد.
رییس  کمیســیون خدمات شورای شهر زنجان 
به نیروهای موجود در سازمان آتش نشانی شهر 
زنجان اشاره کرد و گفت: طبق چارت سازمانی 
باید در سازمان 2۸۰ نفر نیرو وجود داشته باشد 
ولی هم اکنون نیروهای موجود ۱2۰ نفر هستند 
و مجوز اســتخدام ۸۰ نفر نیز دریافت شده که 
با تسهیل شدن شــرایط به خاطر ویروس کرونا 
آزمون برگزار خواهد شــد البته در ســال های 
گذشــته در جذب نیروهای تحصیلکرده تاش 
به سزایی صورت گرفته است و مهمترین مسئله 
دیگر میزان آمادگی نیروها درمواجهه با حوادث 
می باشــد که ضرورت دارد دوره های آموزشی 

نظری و عملی به آتش نشان برگزار شود.

پرسش یک عضو شورای شهر 

چراآتشنشانانزنجانیباتاخیربهعملیاتهامیرسند؟
 ماشین های مورد استفاده در عملیات ها برای 35 سال پیش و بسیار قدیمی هستند

  نردبان  ۶۴ متری هیدرولیکی ۳ میلیاردی وزارت کشور که در سالیان گذشته به زنجان اختصاص نیافت االن ۵۵ میلیارد تومان است
 طبق نرم جمعیت به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت باید یک ایستگاه  استاندارد آتش نشانی وجود داشته باشد و برای 2 هزار و 500 نفر باید یک آتش نشان در ایستگاه های 

آتش نشانی باشند ولی شوربختانه فقط شش ایستگاه آتش نشانی در زنجان فقط وجود دارد 
 آتش نشانی زنجان ۱۶۰ نفر کمبود نیرو دارد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان در نظر دارد طبق مجوزهای قانونی ، یکی از امالک تحت اختیار خود را در شهرســتان 
ماهنشــان )روستای پری ( را به شرح جدول زیر و با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  )www.setadiran.ir( به 
صورت الکترونیکی و نیز غیر الکترونیکی ) دریافت رسید واریز سپرده ودیعه ( برابر مقررات مربوطه و با شرایط مندرج در اسناد مزایده و از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند:

قیمت پایه مشخصات اموالردیف
کارشناسی

حداکثر، شمال 
شرقی

1

عرصه و اعیان پالک ثبتی  162 فرعی از 116 اصلی بخش 6 
باکاربری مسکونی قابل تغییر به تجاری) به استناد صورتنشست مورخ 

1399/۰9/13 کارشناسی وکمیته تصویب مغایرت منضم به نامه شماره 
2۰/9۰9۰ مورخ 1399/۰9/2۰ فرنشین محترم بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی زنجان ملک مورد نظر با کاربری مسکونی با قابلیت تبدیل به 

تجاری می باشد(

موقعیت کلیشمال

 IR 70010000406802107775218  مبلغ به صورت وجه نقد به شماره حساب   4068042107775218 با عنوان خزانه تمرکز سپرده وجوه نقد با شماره شبای
وشناسه پرداخت 996139068221742155060090000000به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان واریز نماید. 

مهلت دریافت اسنادمزایده: از ساعت 8 صبح مورخ 1399/9/29  تا ساعت 12 تاریخ  1399/10/14 اسنادمزایده ازسامانه قابل دریافت ودانلود و ارائه قیمت 
پیشنهادی می باشد .

تاریخ انتشاردرسامانه تدارکات الکترونیکی  : ازساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 1399/09/29 
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آگهی مزایده عمومی

 معاون مقابله باعرضــه واموربین الملل 
ستاد مبارزه با موادمخدر با تاکید براینکه مسئله 
موادمخدر بســیار خطرناک تر از کروناســت، 
گفت: بر پایه آمارهای مطرح شــده، عامل 55 
درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم در رابطه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 

است.
ناصر اصانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
تاثیر موادمخدر بر حوزه ســامت اظهار کرد: 
امروز بیماری کرونا موضوعی بســیارخطرناک 
تلقــی می شــود، اما بایــد گفت که مســئله 
موادمخدر بسیار خطرناک تر از کروناست چرا 
که دیــر یا زود واکســن آن تولید و درنهایت 
پیشگیری می شــود؛ حال آنکه حسب سوابق 
تاریخی همچنان که موادمخدر از ۶ هزار سال 
قبل وجود داشته، تا زمانی که انسان وجود دارد 
باز هم به اشکال گوناگون به صورت تهدیدی 
در کنــار او خواهد بود و هر فردی که مبتا به 
استعمال موادمخدر شود به طور قطع ضررهای 
جانی را متحمل خواهد شد؛ بنابراین خانواده ها 
همراه با دولت باید در پیشــگیری از ابتاء به 

اعتیاد به موادمخدر و روانگردانها بکوشند.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد 
مبــارزه با موادمخدر با بیان اینکه هر فردی که 
دچار اعتیاد به موادمخدر می شود، عاقبت آینده 
دشواری پیش رو دارد، افزود: بسیاری از افراد 
بر ایــن باورند که اعتیاد درمان دارد، اما درمان 
موادمخدر بســیار سخت است و سوابق مراکز 
ماده ۱۶ نشان می دهد معتادانی وجود دارند که 
برای بار بیستم اعتیاد را تجربه می کنند. افرادی 
هم بوده اند که بیش از 2۰ ســال از زمان ترک 
اعتیــاد آنها می گذرد اما دوباره آلوده شــده اند 
بنابراین خانواده ها باید بســیار مراقب باشند و 
هر لحظه احساس کنند این معضل ممکن است 

درخانه  آنان نیز نفوذ کند.
فوت بیش از ۴۵۰ هزار معتاد در سال

بنابــر اظهــارات وی، در دنیا بیــش از ۳۰۰ 
میلیون معتاد وجود دارد و ساالنه بیش از ۴5۰ 
هزارمعتاد به علت سوء مصرف موادمخدر جان 

خود را از دست می دهند. 
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد 
مبارزه بــا موادمخدر همچنین این را هم گفت 
که بر پایه آمارهــای جهانی، بعد از تصادفات 
جاده ای، باالترین میزان مرگ و میرهای طبیعی 
در کشــور ناشــی از مصــرف موادمخدر رخ 

می دهد بنابراین اگر امروز به دنبال این هستیم 
که انســان ها را نجات دهیــم همه باید تاش 
کنند تا در این رهگذر نسبت به نجات انسان ها 

بیندیشیم.
مصرف »شیشــه« صعودی شــد/نگرانی از 

مشکالت در آینده
وی معتقد اســت که اگر می خواهیم جامعه ما 
عاری از اعتیاد باشــد، نبایــد تنها به نیروهای 
قضایــی، انتظامی، اطاعاتی و نظامی بســنده 
کنیــم. امروز هر فردی باید به نوبه خود تاش 
کند و مضرات این مواد خانمان سوز را یادآور 

کند تا این موضوع ملکه ذهن انسان ها باشد.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد 
مبــارزه با موادمخــدر با بیان اینکه بیشــترین 
مصرف معتادان در کشــور بــه ترتیب تریاک، 
حشــیش، هروئین و شیشه اســت، گفت: اما 
مصرف شیشــه صعودی اســت و اگر درباره 
آن اطاع رســانی نشود آسیب های جدی برای 
اقشــار )جوان و نوجوان( ایجاد می کند که در 

آینده ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.
قاچاق مواد مخــدر؛ تجارتی که با صنعت 

خودروسازی برابری می کند
اصانــی در ادامه ســخنان خود، با اشــاره به 
تاثیرات موادمخدر بــر حوزه های اقتصادی، با 
بیان اینکه قاچاق موادمخدر تجارتی پر ســود 

اســت، گفت: امــروز مواد مخــدر با صنعت 
خودروســازی، داروسازی و بانکداری برابری 
می کند. اســتکبار جهانی از موادمخدر کسب 
درآمد می کند و بنابرایــن موادمخدر تهدیدی 
است که باید در برابر آن هوشیار بود. در واقع 
افرادی که در قالب باند و شبکه به دنبال قاچاق 
موادمخدر هستند، به نوعی به دنبال سودهای 
کان هســتند تا از این سود بهره های باالیی به 

دست آورند.
اعتیاد عامل ۶۵ درصد همســرآزاریها و ۵۵ 

درصد طالق ها 
وی همچنین به تاثیــرات موادمخدر بر دیگر 
آســیب های اجتماعی اشاره کرد و با استناد بر 
آمارهای موجود گفت: حــدود 55 درصد از 
جمعیت زندانیان کشــور مرتبط با موادمخدر 
اســت که اعتیــاد عامل ۶5 درصدی همســر 
آزاری، 55 درصــد طــاق، ۳۰ درصد کودک 
آزاری، 25 درصد از قتل های عمد، 2۳ درصد 
نزاع و درگیریها و ۳۰ درصد از جرائم سرقت 
خرد است. اجرای طرح یاریگران در کشور با 
حمایت و مشــارکت مردم و اقدمات جهادی 
حوزه هــای فرهنگی و پیشــگیری و مقابله ای 
می تواند کشور را از این تهدید خارج و تبدیل 
به فرصت کند و شاهد کاهش چشمگیر اعتیاد 

و قاچاق مواد مخدر در آینده باشیم.

 فرنشــین امور کتابخانه هــای عمومی 
اســتان زنجان گفت: چرخه معیوب پژوهش، 

تبدیل نشدن آن به ثروت است.
امیرعلی نیک بخش در گفت وگو با ایســنا، در 
رابطه با اهمیــت پژوهش، اظهار کرد: یک کار 
برای خوب بودن و نتیجه دادن نیاز به پژوهش 
دارد. کارهای بدون پژوهش ســطحی بوده و 
شــاید در کوتاه مدت نتیجه دهد ولی در آینده 
کاربردی نخواهد داشــت. پژوهش یعنی عمق 
دادن به یک  موضوع و کارهایی که با پژوهش 
انجام می شــود، عمق داشته و ریشه یک مسئله 

را به ما نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه با انجام پژوهش، نصف راه 
برای انجام امور طی شــده  است، تصریح کرد: 
در انجام پژوهش باید پژوهشی انجام دهیم که 

کاربردی بوده و منجر به تولید و ثروت شــود. 
پژوهش به این صورت در هر کاری الزم است، 
شوربختانه چرخه معیوب پژوهش، تبدیل نشدن 
آن به ثروت است. پژوهش زمانی خود را نشان 
می دهد که تبدیل به عمل و کاربرد شود و نقطه 
اتمام آن نیز زمانی اســت که به نقطه عملیاتی، 
یعنی تولید اشتغال و ثروت منجر شود، در غیر 

این صورت پژوهش پایان نیافته  است.
فرنشــین امــور کتابخانه های عمومی اســتان 
زنجان با اشــاره به اینکه همــه اموری که در 
کتابخانه ها انجام می شــود نیز  مسیر پژوهشی 
و مطالعاتــی را طی کرده و اگــر این روند در 
نشود با شکســت مواجه می شود، عنوان کرد: 
کتابخانه ها نقش اساســی در پژوهش داشــته 
و کتابخانه های اســتان نیز بــه دور از پژوهش 

نیستند. در برخی کتابخانه ها، بخش هایی برای 
پژوهش اختصاص داده  شده  است، همچنین در 
کتابخانه ها از افرادی که در رابطه با موضوعات 
مربوط به کتابخانه ها پژوهشــی انجام دهند نیز 

حمایت می شود.
وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون در کتابخانه ها 
نیز در حال پژوهــش در رابطه با موضوعات 
مرتبط برای بهبود کارآیی کتابخانه ها هســتیم 
و ســعی داریم کتابخانه هــا را به محلی تبدیل 
 کنیــم که عنــوان اول را در علــم و اطاعات 

داشته  باشد.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر :

مصرف »شیشه« صعودی شد
 قاچاق موادمخدر؛ تجارتی که با صنعت خودروسازی برابری می کند

فرنشین امور کتابخانه های عمومی استان زنجان عنوان کرد

تبدیل نشدن پژوهش به ثروت؛ 
چرخه معیوب عرصه علم
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شبیلداچهبخوریموچهنخوریم؟
 متخصص تغذیه و اســتاد دانشگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشــتی درباره تغذیه شب یلدا 
گفت: بهتر اســت در این شب از همه خوراکی 
های مرسوم با هم استفاده نشود و شام یلدا هم 

باید شامی سبک و کم چرب باشد.
آزیتا حکمت دوســت در گفت وگو با خبرنگار 
فارس درباره تغذیه درست در شب یلدا گفت: 
یکی از ســنت های قدیمی ما ایرانیان، دورهمی 
شــب یدا است که امسال به واسطه شیوع کرونا 
دورهمی نداریم . اگرچه کنار هم نیســتیم ولی 
با هم هســتیم استفاده از خوراکی هایی که برای 
بدن ما مهم اســت مثل انــار و هندوانه و انواع 

آجیل و مغزها در این شب مرسوم است.
وی افــزود: خوردن خوراکی هایی همچون انار 
و هندوانه و مغزها بهتر است قبل از شام باشد. 
اگرچه با اســتفاده از این مواد بهتر اســت شام 
نخوریم ولی اگر قرار اســت شامی خورده شود 
باید یک ســاعت پس از مصرف این خوراکی 
ها باشد. اگرچه اســتفاده از انار به دلیل داشتن 
خواص باال و کالری کم بسیار مناسب است. این 
میوه دارای ویتامین ها و اماح مختلف است و 

دارای کمی قند ساده است.
متخصص تغذیه درادامه با اشاره به خواص انار 
 ،C،B۱ گفت: این میوه سرشار از ویتامین های
B2 و مــواد معدنی مثل آهن، فســفر، منیزیم ، 
پتاســیم و مقداری قند ساده است این میوه پلی 
فنل دارد که ضد التهاب بوده و باعث کنترل قند 
خون شده و از بیماری های متابولیک جلوگیری 
می کند . بهتر اســت یک عــدد از این میوه در 
شــب یلدا استفاده شود. امســال به دلیل شیوع 
کرونا بسیاری از مردم به ویژه شهروندان تهرانی 
دچارکاهش فعالیت و به تبــع آن افزایش وزن 
شده اند به همین دلیل بهتر است در این شب از 

همه مواد غذایی مرسوم استفاده نشود.
وی سفارش کرد: شام شــب یلدا باید سبک و 
کم چرب باشــد . سوپ ســبزیجات، ساالد  به 
همراه مواد پروتئینی مثل حبوبات پخته برای این 
شب مناسب است. استفاده زیاد از خوراکی های 
مختلف در این شــب می تواند باعث برگشت 
غذا و اســید معده به سمت مری شده و باعث 

التهاب مری شود.
حکمت دوســت با تاکید بر سنت های فرهنگی 

در این شــب گفت: بهتر اســت در این شــب 
بیشــتر بر روی موارد فرهنگی تمرکز کنیم و از 

خــوردن خوراکی های زیــاد بپرهیزیم. در این 
شب شاهنامه خوانی و گرفتن فال حافظ مرسوم 

است و چه بهتر که ما هم در شب یلدا بیشتر به 
معنویات توجه کنیم. 

 متخصص پزشــکی اجتماعی دانشگاه 
علوم پزشکی شــهید بهشتی، گفت: یلدا پیام 
آور ســامتی و شروع تغییر است و امسال با 
توجه به شــرایط متفــاوت همه گیری کرونا، 
دور از اخاق و معرفت است که این زیبایی 

را آلوده کرده و از آن مرگ بسازیم.
به گزارش ایســنا، دکتر حیدرنیا با بیان اینکه 
آســایش کامل جســمی، روانی، اجتماعی و 
معنوی، تعریف ســازمان جهانی بهداشت از 
ســامتی است، اظهار کرد: در بین تمدن های 
شــناخته شــده کهن جهان، تمدن و فرهنگ 
ایرانی از جایــگاه واال و ویژه ای بر خوردار 
است، بنابراین غنای فرهنگی یک سرزمین به 

تنهایی می تواند باعث شود تا از فرهنگ های 
غلط ضد سامتی پرهیز کنیم.

وی بــا بیان اینکه به گفته محمد جریر طبری 
در کتاب )تاریخ طبری(، پارســیان تنها قومی 
از بدو پیدایش، تاریخ پیوســته  هســتند که 
و چند هزار ســاله دارد، افــزود: این حضور 
قدیمی و فعال در درازا و پهنای تاریخ سبب 
پیدایش آیین های فراوانی شده است، چرا که 
ملت ها هر چه کهن تر باشــند تعداد آیین های 
فرهنگی آن ها نیز بیشــتر اســت و از همین 
جاســت که می بینیم قوم ایرانی برای هر روز 
هفته و هر ماه از ســال آیین تعریف شده ای  
دارد و این آیین ها همه بر گرفته از طبیعت و 

هستند. طبیعی  تغییرات 
به گفته ایــن متخصص پزشــکی اجتماعی، 
با اندکــی توجه به محتوای جشــن نوروز، 
چهارشــنبه ســوری، مهرگان و یلدا  و دیگر 
آیین های ایرانی متوجه می شــویم  که تمامی 
این جشــن ها حــول محور ســامت فرد و 
جامعه است و در هر کدام به نحوی رد پایی 
از سامتی جسم و روان به چشم می خورد.

وی با بیان این که بســیاری از جشنها را باید 
بــه حق آیین ســامت نامید، گفــت: هرگز 
نباید جشــن ها و آیین هایی ایرانی نماد  ضد 

سامتی به خود بگیرد.
با اشــاره  این متخصص پزشــکی اجتماعی 

به پیام جشــن یلدا توضیح داد: یلدا واژه ای 
عبری و به معنی تاریکــی ظلمت و طوالنی 
بودن اســت، آیا تاریکی و ظلمت، آن هم از 
نوع عمیق جشن گرفتن دارد؟ اوج تیز هوشی 
و معرفت ایرانی است که از چنین شب سیاه 
و تاریکی جشــنی می سازد با چاشنی امید و 
نگرش مثبت به جهان، زندگی، شــروع تغییر 
و قطعا از آن پندآموزی تغییر رفتار شــخصی 

را مد نظر دارد.
وی تاکید کرد: جشــن یلدا جشــن شــروع  
تغییــرات مثبت در زندگی  اســت، در این 
آیین شروع حرکت نور برای غلبه بر سیاهی 
را جشــن می گیریم و شــادی خود را اعام 

می کنیــم کــه طبیعت حرکت بــرای غلبه بر 
دیوســیاهی و ظلمت را  شروع کرده و ما نیز 

می کنیم. چنین 
بنابــر اعــام روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشــتی، حیدرنیا با اشاره به 
این که شادی همراه با خرد زیباست، سفارش 
کرد: امســال به علت حضور ناخواسته کرونا 
که خود را در مــا مخفی می کند، از تجمع و 
دورهمــی اجتناب می کنیــم، که ره آورد آن 
بیماری و مرگ اســت؛ چرا که بــا این کار 
در جشــنمان ویروس وحشــی کرونا را  نیز 
دعــوت می کنیم که خود ایــن کار در تضاد 

کامل با روح این جشن زیباست.

از زیبایی »یلدا« مرگ نسازیم

ساخت سامانه هوشمند 
هشداردهنده استفاده از ماسک

 سامانه هوشمند تشخیص استفاده از 
ماسک توسط محققان مرکز رشد دانشگاه تبریز 

طراحی و ساخته شد.
به گزارش ایســنا، دکترعلــی پورزیاد، مدیر 
مرکز رشــد دانشگاه تبریز با اشاره به طراحی 
نرم افزار و ساخت لوازم سخت افزاری سامانه 
هوشمند تشــخیص پوشش ماسک در مرکز 
رشد ونوآوری دانشگاه تبریز گفت: این سامانه 
با استفاده از تکنولوژی به روز یادگیری عمیق 
طراحی شده و با دقت بسیار باال و به صورت 
آنی، استفاده یا عدم استفاده از ماسک در افراد را 
تشخیص داده و هشدارهای الزم را به صورت 
سمعی و بصری به وســیله زنگ هشدار و یا 

رنگ اعام می کند.
مدیر مرکز رشــد دانشگاه تبریز این دستاورد 
فناورانه را در امتداد فعالیت های شرکت های 
مرکز رشد دانشگاه تبریز در عرصه پیشگیری و 
مقابله با شیوع کرونا دانست و گفت: در شرایط 
کنونی شیوع بحران کرونا و ضرورت استفاده از 
ماسک با استفاده از این سیستم و امکان اتصال 
به کنترل گیت ها و درب های ورودی ادارات، 
بانک ها، ســازمان ها، کارخانجات، بزرگ و 
دیگر اماکن عمومی از ورود افراد بدون ماسک 

جلوگیری می کند.
دکتر حامد علیزاده، مدیر این شرکت و طراح 
سامانه هوشمند نیز با اشاره به دیگر قابلیت های 
فنی این ســامانه گفت: این ســامانه قابلیت 
یکپارچه سازی با سیستم دوربین های نظارتی 
موجود را دارا است و نیاز به هیچ سخت افزار 
اضافی ندارد. همچنین در مکان هایی که مجهز 
به دوربین و یا رایانه نیستند، به صورت پکیج 
کامل شــامل دوربین و پردازنده مستقل ارائه 
می شود و هیچ محدودیتی در تعداد افراد مورد 
بررســی و تعداد دوربین های نظارتی تحت 

کنترل ندارد.
مجری طرح، ســهولت نصب و به کارگیری، 
پشتیبانی و خدمات بیشتر و قیمت بسیار پایین 
را ازمزایای این سامانه نسبت به مشابه خارجی 
دانست و گفت: قیمت تمام شده محصول به 
نســبت تعداد دوربین حالت معکوس دارد و 
هرقدر تعداد دوربین زیاد باشــد، قیمت تمام 

شده محصول کمترخواهد شد.
بر پایه اعام وزارت علوم، این شرکت مستقر 
در مرکز فناوری دانشــگاه تبریــز در زمینه 
فنــاوری های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی 
و پردازش ســیگنال نیز فعالیت می کند و از 
دیگر محصوالت نوآورانه این شرکت، سامانه 
هوشمند تشخیص کاه بهداشتی است که در 
خطوط تولید صنایع غذایی وجود پوشــش 
کاه بهداشــتی در افراد را به صورت لحظه ای 
و خودکار بررسی کرده و هشدارهای الزم را 

اعام می کند.

به زودی دومین واکسن کرونا 
در انگلستان تصویب می شود

 انتظار می رود واکسن آکسفورد قبل از 
پایان سال تصویب شود و این دومین واکسن 

کووید-۱۹ در انگلیس خواهد بود.
به نقل از نیوز، اعتقاد بر این است که واکسن در 
تاریخ 2۸ یا 2۹ دسامبر پس از ارائه اطاعات 

نهایی در روز دوشنبه تایید شود.
انگلیس ۱۰۰ میلیون دوز واکســن آکسفورد 
سفارش داده است که چهار میلیون واکسن آن 
بافاصله در دسترس است. برخاف واکسن 
فایزر )PPPPPP(، واکســن آکســفورد الزم 
نیست در دمای انجماد نگهداری شود به همین 

دلیل کاربردی است.
این خبر در حالی منتشرشده است که سومین 
طرح خانه نشینی در انگلیس به دنبال افزایش 
عفونت ها در هفته گذشــته رخ داده اســت و 
دانشمندان اعام کردند: این وضعیت با نزدیکی 

به کریسمس  بدتر خواهد شد.
شایان ذکر است، بوریس جانسون در دیدار با 
وزرا در مورد اجرای محدودیت های شدیدتر و 

تغییر قوانین فعلی گفت وگو کرده است.
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، سویه 
جدید ویروس کووید-۱۹ به راحتی از فردی 
به فرد دیگر منتقل می شود به همین دلیل موارد 
ابتا در جنوب شــرقی انگلیس بیش از دیگر 

مناطق افزایش یافته است.
میلیون ها نفر از آسیب پذیرترین افراد در انگلیس 
قرار است تا ماه مارس علیه ویروس واکسینه 
شوند و این می تواند به معنی کاهش قوانین و 

محدودیت های اجتماعی تا بهار آینده باشد.
به گزارش تلگراف، اســتادیوم های فوتبال و 
دیگر اماکن بزرگ در هفته اول ژانویه بازگشایی 
می شوند تا واکسیناسیون های گسترده ای انجام 

شود که در تاریخ انگلیس بی سابقه است.
انتظار می رود کــه تا آخر هفته 5۰۰ هزار نفر 
واکســن فایزر را دریافت کنند و انگلستان در 

این زمینه اولین کشور در جهان خواهد بود.
در هفتــه آینده بیــش از 2۰۰ هــزار نفر در 
روز واکســن دریافت می کنند، یعنی بیش از 
یک میلیــون دوز قبل از کریســمس. پس از 
تایید واکسن آکسفورد و باز شدن مراکز بیشتر 
عرضه واکســن، چندین میلیون نفر در هفته 
واکسینه خواهند شد و موجب واکسیناسیون 
2۰ میلیون نفر از آســیب پذیرترین افراد تا ماه 

مارس می شود.

خبــر

 بررسی های جدید نشــان می دهد که آب 
آشامیدنی ممکن اســت درمانی موثر برای سندرم 

متابولیک باشد.
به نقل از ارث، محققان در پردیس پزشکی دانشگاه 
کلرادو آنشوتز دانشگاه علوم پزشکی بهداشتی در 
آرورا کلرادو ایاالت متحــده دریافتند که فروکتوز 
)شیرین کننده طبیعی( منجر به ترشح وازوپرسین 

)هورمون مرتبط با چاقی و دیابت( می شود.
محققان بــا انجام این آزمایش بــر روی موش ها 
دریافتند که آب می تواند مانعی برای ترشــح این 
هورمون باشد و این شرایط را در آن ها کاهش دهد.
میگوئل آ. الناسپا، متخصص بیماری های کلیوی و 

فشارخون باال و سرپرست این تحقیق از دانشکده 
پزشکی دانشگاه کلرادو اظهار کرد: اهمیت بالینی 
بررســی این بود که ممکن است افزایش ساده در 
مصرف آب در کاهش چاقی و ســندرم متابولیک 
موثر باشد. همکاران وی، الناسپا و ریچارد جانسون، 
استاد دانشکده پزشکی نیز تاش کردند، دریابندکه 
چرا وازوپرسین که سطح آب بدن را حفظ می کند، 

در افراد چاق و مبتابه دیابت افزایش می یابد.
محققان در آزمایشــی بــر روی موش ها، به آن ها 
آب قند به ویژه فروکتوز دادند و دریافتند که این ماده، 

مغز را برای ساخت وازوپرسین تحریک می کند.
وازوپرسین، آب را به عنوان چربی ذخیره می کند و 

با ایــن عمل، باعث کمبود آب بدن و عاملی برای 
چاقی می شــود. زمانی که محققان این آزمایش را 
با آب بدون قند انجام دادند، چاقی موش ها کاهش 

یافت.
الناسپا گفت: این اولین بار است که دانشمندان نشان 
می دهند، وازوپرســین چگونه بر قند رژیم غذایی 

تاثیر می گذارد و باعث چاقی و دیابت می شود.
وی افــزود: دریافتیم این عمل بــا تاثیر بر روی 
 V۱b گیرنده خاص وازوپرســین معــروف به
انجام می شــود. ایــن گیرنده مدتی اســت که 
شناخته شده است، اما عملکرد آن درک نشده بود. 
موش هــای فاقد V۱b از اثرات قند به طور کامل 

محافظت می شوند. همچنین دریافتیم که تجویز 
آب می تواند عاملی برای ســرکوب وازوپرسین، 
پیشــگیری از چاقی و درمان باشد. عاوه بر این، 
محققان کشــف کردند که کم آبی بدن می تواند 

باعث تشکیل چربی شود.
دکتر ریچارد جانسون، از محققان این بررسی بیان 
کرد: این بررســی نشان می دهد که وازوپرسین در 
پســتانداران بیابانی به دلیل عدم دسترسی آسان به 
آب بسیار زیاد است؛ بنابراین وازوپرسین با ذخیره 

آب به عنوان چربی، آب را حفظ می کند.
این داده ها همچنین نشــان داد که چرا افراد چاق، 
بیشتر عائم کم آبی دارند و چرا رژیم های غذایی 

حاوی نمک زیاد ممکن اســت منجــر به چاقی 
و دیابت شــود. محققان دریافتنــد که آب درمانی 
می تواند در برابر سندرم متابولیک )مجموعه ای از 
شرایط شامل فشارخون باال، قند خون باال و افزایش 
سطح تری گلیسیرید که خطر ابتا به بیماری های 
قلبی، ســکته مغزی و دیابت نــوع 2 را افزایش 

می دهد( محافظت ایجاد کند.
الناســپا گفت: »بهترین راه برای مهار وازوپرسین، 

نوشیدن آب است«.
این نتایج بســیار امیدوارکننده است، زیرا روشی 
آســان و ارزان برای بهبود زندگی و درمان سندرم 

متابولیک را ارائه می دهد.

آب، سالحی قدرتمند در برابر چاقی و دیابت

 فوق تخصص عفونــی گفت: با وجود 
سفارش ها به خانه ماندن در شب یلدا حتما عده 
زیــادی از مردم رعایت نمی کنند و همین تعداد 
بطور قطع باعث می شوند که بعد از شب یلدا با 
اوج گیری دوباره اپیدمی کرونا در کشور مواجه 

شویم.
محبوبه حاج عبدالباقی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: کاهش نســبی موارد ابتا و بستری 
کرونــا در هفته های گذشــته البتــه از قبل از 
اعمال محدودیت دو هفته ای شــروع شده بود 
اما کاهش ســاعت فعالیت اصناف و مشاغل و 
محدودیت های آمد و شد نیز تاثیر داشته است 
و اگر این محدودیت ها به طور جدی ادامه پیدا 
کند می تواند تاثیرگذار باشد اما اگر به صورت 
موقتی باشد و مانند گذشته بعد از مدتی که آمار 
پایین آمد، دوباره فعالیت ها و آمد و شــدها به 
حالت عادی برگردد، دوباره شــاهد اوج گرفتن 
آمار و افزایش موارد ابتا، بســتری و بعد از آن 

مرگ های کرونا خواهیم بود.
وی ادامه داد: نگرانی هــای زیادی درباره ادامه 
اپیدمــی کرونا وجود دارد هنــوز نمی توان به 
طور قطعی گفت افرادی که یکبار مبتا شــده 
اند، ایمنی پیدا کرده اند و دیگر مبتا نمی شود 
و حتی در مورد واکســن نیز که هنوز در ایران 
در دســترس نیست،به طور قطعی معلوم نیست 
چقــدر ایمنی می دهد و مدت زمان ایمنی آن ۶ 

ماه، یکسال یا بیشتر است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با توجه 
به ورود به فصل زمستان و سرمای هوا با توجه 
به اینکه تجمعــات و حضور مردم در فضاهای 

بســته بیشتر می شود و احتماال پنجره ها نیز باز 
نخواهد بود و تهویه انجام نمی شــود، حتما با 
پیک و اوج دوباره کرونا در زمســتان مواجه می 
شــویم و موارد ابتا و پس از آن افزایش مرگها 
در زمستان در پیش است. صددرصد عده زیادی 
از مردم ســفارش یلدای مجازی را جدی نمی 
گیرند و دیدارهــا و مهمانی های حضوری در 
خیلی جاها برگزار می شــود و قطعا باید انتظار 
افزایش موارد کرونا را در دو یا ســه هفته آتی 

داشته باشیم.

حاج عبدالباقی افــزود: در مورد درمان بیماری 
کوویــد۱۹ نیز هنــوز نه در ایــران و نه در دنیا 
دســتاورد قابــل اطمینانی نداریــم و هنوز این 
بیمــاری درمان قطعــی ندارد، عــده زیادی از 
مبتایــان به نوع خفیف ایــن بیماری مبتا می 
شــوند و خود به خود بعد از مدتی اســتراحت 
بهبود پیدا می کنند اما آن دسته از بیماران که به 
نوع شدید کووید۱۹ گرفتار می شوند، همچنان 
در خطر هستند و به جز کارهایی مثل استفاده از 
اکسیژن یا برخی درمانهای عامتی کار چندانی 

نمی توان انجام داد. وی گفت: چند قلم دارویی 
هم که تــا حدی برای بهبود عایم کمک کننده 
هستند فقط در صورتی می توانند موثر باشند که 
استفاده از آنها زود شروع شود و اگر در مراحل 
شدید بیماری مورد استفاده قرار گیرند، کارایی 
چندانی ندارند. فوق تخصص عفونی ادامه داد: 
مشکل مهمی که روند درمان بیماران را در ایران 
دچار مشکل کرده این است که بسیاری از مردم 
از رفتن به بیمارســتان ترس دارند و می گویند 
اگر به بیمارستان برویم بیشتر مریض می شویم 

واقعا معلوم نیســت این حرف ها را چه کسانی 
درست می کنند و در فضای مجازی پخش می 
کنند، مساله مهمی که باعث شده عده زیادی از 
بیماران جانشــان را بر اثر کرونا از دست بدهند 
همین ترس آنها از مراجعه به موقع به پزشک و 
بیمارستان اســت. این افراد زمانی به بیمارستان 
مراجعــه کرده اند که بیماری شــدید شــده و 
اثربخشی اقدامات درمانی بسیار کم می شود به 
همین علت احتمال مرگ ایــن افراد به مراتب 

بیشتر می شود.
به گزاش ایرنا، امســال ایرانیان شــب یلدا را به 
خاطر شــیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل 
های بهداشــتی متفاوت از ســال های گذشته 

برگزار خواهند کرد.
یکی از ویژگی های جشن باستانی شب یلدای 
باستانی، برپایی دورهمی های خانوادگی است 
اما سفارش های پزشــکی بر این است که این 
جشن با پرهیز از حضور دستجمعی برگزار شود.
ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی چندی پیش گفت: نگران 
شدید شیوع و گســترش موج دیگر کرونا بعد 
از دورهمی شــب یلدا بــه خصوص در مناطق 

سردسیر و شمالی کشور هستیم.
وی از مــردم همه مناطق کشــور خواســت تا 
دورهمی و تجمع خانوادگی را به حداقل رسانده 
و شب یلدای امسال را به صورت مجازی برگزار 

کنند.
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در کشور)اوایل 
اسفند ۹۸( تا کنون  5۳ هزار و 2۷۳ نفر هموطنان 

جان خود را از دست داده اند.

فوق تخصص عفونی:

احتمال اوج گیری دوباره کرونا پس از یلدا وجود دارد
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قیمت هر شانه تخم مرغ
به ۴۰ هزارتومان رسید!

 قیمت هر شــانه تخم مرغ در خرده 
فروشی های سطح شهر تهران ۴۰ هزارتومان 

شد.
به گزارش ایســنا بر پایه مشاهدات میدانی و 
گزارش های رســیده از برخی از محله های 
تهران قیمت هر شــانه تخم مــرغ در خرده 
فروشــی ها ۴۰ هزارتومان شده است که البته 
در برخی از مغازه ها این قیمت حدود 2۰۰۰ 

تومان کمتر یا بیشتر است.
این در حالیست که بر پایه مصوبه ستاد تنظیم 
بازار بایســتی قیمت هر شــانه تخم مرغ ۳۰ 
عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره 

سرد حداکثر ۳۱ هزارتومان باشد.
اواسط آذر ماه نیز قیمت تخم مرغ به بیش از 
۳۷ هزارتومان رسید و علی رغم هشدار تولید 
کنندگان مبنی بر کاهش تولیدتخم مرغ به علت 
کمبود نهاده های مورد نیاز طیور، کیفیت پایین 
نهاده ها و ضــرر مداوم تولیدکنندگان به نظر 
می رســد هنوز هیچ اقدامی در راستای تامین 
نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری و کاهش 
قیمت تخم مرغ توسط مسووالن مربوطه انجام 

نشده است.

رونمایی از نام محصول جدید 
ایران خودرو

 تولید انبوه از بهمن ماه
 از نام محصول جدیــد ایران خودرو 
توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی 
شد و قرار اســت تولید انبوه این محصول از 

بهمن ماه سال کنونی آغاز خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا، ایران خــودرو پس از 
بررسی های کارشناسی دقیق، نام ایرانی »تارا« به 
معنی ستاره را با تایید فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی انتخاب کرد که این نام امروز )شنبه( با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی 

و اعام شد.  
شرکت ایران خودرو برای گزینش نام مناسب 
و درخور برای محصــول جدید خود، اقدام 
به فراخوان عمومی کرد که پس از بررســی 
معنایی، آوایی و زبان شناختی، از میان اسامی 
مختلف، پاالیش های اولیه انجام و در مرحله 
بعد، تاییدیه فرهنگســتان زبان و ادب فارسی 
دریافت و در نهایت نام »تارا« برای این خودرو 

را برگزید.
تولیــد انبوه محصول جدیــد ایران خودرو با 
همکاری بیش از ۱۳2 سازنده توانمند ایرانی، 

قرار است در بهمن سال کنونی آغاز شود.  
در ابتدای تولید، »تارا« مجهز به نســل جدید 
موتور TU 5 وارد بازار می شــود و تولید این 
خودرو بــا موتور EF۷ توربــو و گیربکس 
اتوماتیک نیز در دستور کار ایران خودرو قرار 

دارد.  
همچنین خط تولید بدنه »تارا« با ظرفیت ۱۶ 
دستگاه در ســاعت که برای نخستین بار در 
صنعت خودرو کشور و خاورمیانه از فناوری 
جوشــکاری لیزری و CMT بهره می برد، در 

شرکت ایران خودرو راه اندازی شده است.

روند رو به کاهش 
ارزش واقعی سهام عدالت

 ارزش واقعی سهام عدالت تحت تاثیر 
نوسانات بازار سرمایه، افزایشی یا کاهشی می 
شــود؛ به طوریکه در روزهای ابتدایی هفته 
گذشته، ارزش این ســهام بیشتر از روزهای 

پایانی بود.
به گزارش ایســنا، پس از آزادســازی سهام 
عدالت، مشموالن این سهام که روش مستقیم 
را برای مدیریت ســهام خــود انتخاب کرده 
www. اند، می توانند با مراجعه به ســامانه
sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و 

جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.  
بر این پایه، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 
اولیه یک میلیون تومان، در روز شنبه 2۴ میلیون 
و 52۰ هزار تومان، در روز یکشنبه، 2۴ میلیون 
و 25۰ هزار تومان، در روز دوشنبه 2۳ میلیون 
و ۶۹۰ هزار تومان، در روز سه شنبه 22 میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان و در روز چهارشــنبه 22 

میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است.
بر این پایــه ارزش روزانه ســهام عدالت با 
ارزش اولیه 5۳2 هــزار تومانی، در روزهای 
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 
بــه ترتیب ۱۳ میلیون و 2۰ هــزار تومان، ۱2 
میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، ۱2 میلیون و 5۷۰ 
هزار تومان، ۱2 میلیون و 2۰ هزار تومان و ۱۱ 

میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است.
همچنین ســهام عدالت ۴۹2 هزار تومانی نیز 
در روز شــنبه هفته قبل ۱2 میلیون و ۳۰ هزار 
تومان، در روز یکشنبه ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان، در روز دوشنبه ۱۱ میلیون و ۶2۰ هزار 
تومان، در روز سه شنبه ۱۱ میلیون و ۱2۰ هزار 
تومان و در روز چهارشنبه نیز ۱۱ میلیون و ۴۰ 

هزار تومان قیمت داشته است.
البته این مباحث درحالی مطرح می شــود که 
تا اطاع ثانوی فروش ســهام عدالت متوقف 
شده و ســهام داران اجازه فروش سهام خود 

را ندارند.

خبر

فرارو- محمد مهــدی حاتمی؛ مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســامی 
حدود یک ماه پیش در گزارشــی به این 
موضوع اشاره کرد که اگر در ۶ سال آینده 
اقتصاد ایران ساالنه حدود ۸ درصد رشد 
اقتصادی داشته باشــد، ما در نهایت در 
جایی خواهیم ایســتاد که در سال ۱۳۹۰ 
ایستاده بودیم. به عبارت ساده تر، با این 
فرض تقریباً محال که ما در ۶ سال آینده 
بتوانیم ساالنه ۸ درصد بر حجم تولیدات 
اقتصادی خود، اعــم از کاال و خدمات، 
بیفزاییم، گویی برای حدود ۱۶ ســال در 
جــا زده ایم. این، اما در حالی اســت که 
رشــد اقتصادی ساالنه ۸ درصد در طول 
پنج دهه گذشته به ندرت در ایران تجربه 
شده و نیازمند صد ها هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری ساالنه است و این حجم 

از سرمایه، اکنون در ایران وجود ندارد.
چگونه فقیرتر می شویم؟

مســعود نیلی، مشــاور اقتصادی پیشین 
حسن روحانی و یکی از اقتصاددانانی که 
در سه دهه گذشته نقشی اساسی در برنامه 
ریزی اقتصــادی کان در ایران بر عهده 
داشته، چندی پیش در گفتگو با هفته نامه 
تجارت فردا گفته بود اقتصاد ایران مسیری 
دشوار در سال های آینده در پیش خواهد 
داشت، چرا که در طول دهه ۱۳۹۰، نه تنها 
روند سرمایه گذاری در ایران اساساً مختل 
شده، که شیبی منفی را تجربه کرده است.

به گفته نیلی، در حالی که روند تشــکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران 
)به قیمت ثابت ســال ۱۳۸۳( در سراسر 
سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ در مجموع مثبت 
بوده و به طور متوسط ساالنه ۶.2 درصد 
رشد داشته اســت، اوضاع از ابتدای دهه 
۱۳۹۰ دگرگون شــده است. بر این پایه، 
شاخص تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص 
از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ به طور کلی 
منفی بوده و به طور متوســط ساالنه ۶.۸ 
درصد افت داشــته اســت. اما این تازه 

شروع ماجرا است.
شیب نزولی سرمایه گذاری در ایران در 
سال های آینده اثر خود را بر زندگی تک 
تک ایرانی ها نشان خواهد داد. بر این پایه، 
به نظر می رســد در نبود سرمایه کافی و 
در شــرایطی که دولت به صندوقی برای 
پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده 
و دیگر نمی تواند )دســت کم تا ســال 
ها( کاری برای توســعه ایران انجام دهد، 
جایگاه ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای 

هم دستخوش تزلزل خواهد شد.
ایران و ترکیه در حدود ســال های ۱۳۸۳ 
و ۱۳۸۴ هجری خورشیدی، در یک رده 
اقتصادی قرار داشتند.ترکیه اکنون بر مبنای 
»شــاخص برابری قدرت خرید« چیزی 
در حدود 2 برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران 

است.
توهمات ژئوپولتیک رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه، که در قالب خواندن 
شعری احساسی در جریان رژه پیروزی 

جمهوری آذربایجان در شــهر باکو خود 
را نشــان داد، تنها نوک کوه یخی است 
که نشــان می دهد بی توجهی به توسعه 
اقتصادی چگونــه می تواند به تهدیداتی 

امنیتی هم بدل شود.
سندی که فراموش شد

سند چشم انداز 2۰ ســاله توسعه ایران 
که به »ســند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران« هم 
معروف شــد، در سال ۱۳۸۴ به تصویب 
رســید و قرار بود در فاصله دو دهه باقی 
مانده تا ســال ۱۴۰۴، ایــران به قدرت 
نخست اقتصادی، فرهنگی و علمی منطقه 
بدل شود و کشــور های دیگر از ایران به 
عنوان الگویی برای توسعه خود استفاده 

کنند.
با این همه، وقایع ۱5 سال گذشته نشان 
داد که نه تنها این هدف محقق نشده، که 
کشــور های دیگر در منطقه فاصله شان 
را بــا ایرانی که آن زمان بســیار از آن ها 
جلوتــر بود، کاهــش داده اند. در همین 
مــدت، اقتصاد ایران از ســطحی تقریبًا 
برابر با اقتصاد ترکیه و اقتصاد عربستان، 
به سطحی بســیار پایین تر از اقتصاد این 
دو کشــور تنزل پیدا کرده و اقتصاد هایی 
همچون امــارات متحده عربــی، قطر، 
کویت، بحرین و جمهــوری آذربایجان 
هم فاصله خود با اقتصاد ایران را با وجود 
جمعیت بسیار کم این کشورها، به شدت 

کاهش داده اند.
در این میان، یک پرسش حیاتی برای آن ها 
که دل نگران توسعه ایران هستند به میان 
می آید و آن اینکه جایگاه اقتصاد ایران با 
توجه به پیــش بینی ها در دهه های آینده 

چگونه خواهد بود؟
یکدیگر  با  اقتصاد کشــور ها چگونه 

مقایسه می شوند؟
پیــش از هر چیــز باید به این پرســش 
بپردازیــم کــه به طــور کلــی، اقتصاد 
کشــور های مختلف با چه معیار هایی با 
یکدیگر مقایسه می شــوند؟ اصلی ترین 
معیار برای اندازه گیری قدرت اقتصاد ها 
در بعــد کان، میزان »تولیــد ناخالص 
داخلــی« )GDP( آن ها اســت. تولید 
ناخالص داخلــی، در واقع برابر با ارزش 
بازارِ تمامی کاال ها یا خدمات نهایی تولید 
شــده در یک اقتصاد، در یک بازه زمانی 
مشخص )معموالً یک ســال( است. به 
عبارت ساده، سهم ریالی یا دالری هر کاال 
یا خدماتی که مثًا در سال ۱۳۹۹ در ایران 
تولید شده، در تولید ناخالص داخلی ایران 

در این سال به حساب می آید.
به این ترتیب، واضح است که کشور هایی 
با تولید بیشــترین میزان کاال، متنوع ترین 
محصــوالت و بهترین خدمــات، تولید 
ناخالص داخلی باالتــری دارند و از این 
نظر، اقتصاد قدرتمندتری خواهند داشت. 
این، اما در حالی است که تولید ناخالص 
داخلی ایران در سال های گذشته به دلیل 
اعمال تحریم های بسیار شدید اقتصادی 
و کاهش حجم اقتصــاد ملی ایران، افت 

کرده است.
با این همه، بر پایه رتبه بندی های مختلفی 
که از تولید ناخالص داخلی ایران صورت 
می گیرد، اقتصــاد ایران هنوز هم یکی از 
بزرگ ترین اقتصاد های جهان است. این، 
اما در حالی است که در همین سال های 
گذشــته، درجا زدن اقتصاد ایران موجب 
شــده حجم اقتصــاد ملی مــا نتواند به 

اندازه ای که باید، رشد داشته باشد.
داده های بانک جهانی نشان می دهد ایران 

در ســال 2۰۱۹ میادی، با تولید حدود 
۴۴5 میلیــارد دالر کاال و خدمــات، در 
جایگاه بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ 
جهان ایســتاده اســت. در همین سال، 
رقیب منطقه ایــران، ترکیه، با تولید ۷5۴ 
میلیــارد دالر کاال و خدمات، در جایگاه 
نوزدهم جهان و دیگــر رقیب منطقه ای 
ایران، یعنی عربستان سعودی نیز با تولید 
حدود ۷۹2 میلیارد دالر کاال و خدمات، 
در جایــگاه هجدهم قرار داشــت. نکته 
اینجا اســت که اگر معیار جمعیت را که 
 GDP یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان
کشور ها اســت در نظر بگیریم، عملکرد 
ایران در ســال 2۰۱۹ میادی، با توجه به 
اندازه جمعیتش، تا حدی غیرقابل قبول 
بوده است، چرا که ایران هفدهمین کشور 
پرجمعیت جهان است و جایگاه طبیعی 
آن از نظر انــدازه عددی تولید ناخالص 
داخلی هم باید دست کم در رده هفدهم 

جهان باشد.
بــا این همه، با در نظــر گرفتن داده های 
دیگر، جایگاه ایران حتی بدتر هم می شود. 
 GDP تولید ناخالص داخلــی یا همان
معیار خامی اســت که در مقام مقایسه، 
اندازه تولیدات کاال و خدمات را در یک 
کشــور در یک بازه یک ساله، بر حسب 
دالر آمریکا می سنجد. با این همه، واضح 
است که شما با یک دالر آمریکا، در ایران، 
ترکیه یا سوئیس، قدرت خرید متفاوتی 
خواهید داشت. مثًا، ممکن است با یک 
دالر آمریکا بتوانیــد در ایران ۱۰ بطری 
آب معدنی بخرید، ولی در سوئیس برای 
خرید یک بطری آب معدنی باید نه یک 

دالر، که چند دالر هزینه کنید.
این مســاله، یعنی تفاوت قدرت خرید 

دالر )بــه عنوان واحــد ارز بین المللی( 
در کشــور های مختلف، موجب شده تا 
مقایسه میان اقتصاد کشور های مختلف با 
یک معیار دقیق تر هم صورت بگیرد. این 
معیار دقیق تر، »شــاخص برابری قدرت 
 Purchasing power( خریــد« 
parity( است. به این ترتیب، مثًا تولید 
۱۰ میلیــارد دالر در ایران، قدرت خرید 
بیشــتری برای ما ایجاد می کند تا تولید 

همین میزان کاال مثًا در سوئیس.
اما جایگاه ایران از منظر »شاخص برابری 
قدرت خرید« چگونه اســت؟ داده های 
بانک جهانی که البته تا پایان سال 2۰۱۹ را 
در بر می گیرند و تاثیر همه گیری کرونا را 
پوشش نمی دهند، تصویر قدرت اقتصادی 
ایــران را از این منظر با دقت بیشــتری 

می کاوند.
به گزارش فرارو، بر این پایه، تا پایان سال 
2۰۱۹، ایران با تولید حدود یک تریلیون 
و ۱۷2 میلیارد دالر )بر مبنای شــاخص 
برابری قدرت خرید(، در رده بیســت و 
دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده، اما ترکیه 
بــر این پایه، با تولید حــدود 2 تریلیون 
و ۳۰۰ میلیــارد دالر کاال و خدمات، در 
جایگاه ســیزدهمین اقتصاد جهان قرار 
داشــته و تقریبــاً دو برابر ایــران کاال و 
خدمات تولید کرده است. بر پایه گزارش 
بانک جهانی، اقتصاد ترکیه، حتی یک پله 
باالتر از اقتصاد کره جنونی در این ســال 

قرار گرفته است.
جالب اینجا اســت که مصر که تقریباً در 
تمام طــول دهه های گذشــته اقتصادی 
ضعیف تر از ایران داشته، در این رده بندی 
یک پله باالتر از ایران ایستاده و نیجریه، 
کشــوری در آفریقا نیز در رده بیست و 

سوم، پس از ایران قرار گرفته است. فاصله 
ما با امارت متحده عربی، کشوری بسیار 
کوچک تر از ایران و بسیار کم جمعیت تر 
از ایران هم به شــدت کم شده و به تنها 
چند پله در این جدول کاهش پیدا کرده 

است.
تولید ناخالص داخلی

اما این تصاویر تــا چه حد نگران کننده 
هستند و چه پیامی برای ایران و سیاست 
گذاران اقتصــادی آن در بر دارند؟ برای 
درک بهتــر این موضوع، بهتر اســت به 
وضعیــت اقتصادی ایران در ســال های 
گذشــته و نیز تغییرات جایگاه ایران در 
رقابت تنگاتنگ اقتصادی میان کشورها، 

گریزی بزنیم.
یکــی از گزارش های بانــک جهانی در 
ســال 2۰۱۸ میادی، نشــان می دهد که 
ســهم اقتصاد ایران بر مبنای »شــاخص 
برابری قــدرت خرید« در طول دهه های 
گذشته چگونه تغییر کرده است. بر پایه 
این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۱۹۸۰ 
میادی سهمی معادل ۱.۹ درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهان )بر پایه شاخص 
برابری قــدرت خرید( داشــت. بر پایه 
همین گزارش، اما ســهم ایران از اقتصاد 
جهانی در سال 2۰۱۷ به حدود ۱.۳ درصد 

رسید.
تولیــد ناخالص داخلی جهــان )بر پایه 
شــاخص برابری قدرت خرید( در سال 
2۰۱۹ میــادی به حــدود ۱۴2 تریلیون 
دالر رسید و با توجه به سهم حدود ۱.۱ 
تریلیون دالری ایران از این میزان، ســهم 
اقتصاد ایران از کل اقتصاد جهانی اکنون به 

حدود ۰.۷ درصد رسیده است.
اوضاع اقتصاد ایران در مقایســه با رقبای 
منطقه ای هم تعریفی ندارد. ایران و ترکیه، 
در حوالــی ســال های 2۰۰۴ تــا 2۰۰5 
میادی، از نظر اقتصادی در یک ســطح 
قرار داشــتند. تبدیل سال های میادی به 
سالی های شمسی شاید برای متبادر کردن 
وضعیت مقایسه به ذهن، مفیدتر هم باشد. 
در واقع ایران و ترکیه در حدود سال های 
۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ هجری خورشــیدی، در 
یک رده اقتصادی قرار داشتند. با این همه، 
اقتصاد ترکیه اکنون بر مبنای »شــاخص 
برابری قدرت خرید« چیزی در حدود 2 

برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران است.
اقتصاد ایران اکنــون در یک بزنگاه مهم 
و حیاتی قرار گرفته اســت. کشوری با 
جمعیت حدود ۸5 میلیون نفری، موقعیت 
جغرافیایی کم نظیر، سهم باالی جمعیت 
با تحصیات دانشگاهی از کل جمعیت 
کشور، زیرساخت های به نسبت مناسب 
و دارای ذخایر بی نظیر نفت، گاز، معادن 
و البته ســرمایه های نمادین و انسانی، در 
حال باختن قافیه به کشور هایی است که 
ابعاد جغرافیایی و انســانی شان به اندازه 
یک استان ایران هم نیست. توجیه چنین 
وضعیتی جز با بی تدبیری چگونه ممکن 

است؟

سهمایرانازاقتصادجهانی،درحالنزولاست
  اقتصاد ترکیه چگونه از اقتصاد ایران پیش افتاد؟

 یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت: با 
توجه به رکــود حاکم در بازارهای موازی امکان 
رشــد دوباره بازار سرمایه وجود دارد و دستیابی 
شاخص بورس به عدد یک میلیون و ۶5۰ هزار 
واحد تا انتهای ســال۹۹ و عبور آن از سقف دو 
میلیون واحد در سال ۱۴۰۰ دور از ذهن نخواهد 

بود.
هومن عمیدی در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
افزود: شــاخص بورس در هفته ای که گذشت 
به دنبال عبور از مقاومت مهم کانال یک میلیون 
و 5۰۰ هزار واحــد بود، در حالی که این تاش 
موفقیت آمیز نبود و شــاخص کل پس از تجربه 
نوسان های مختلف، در نهایت در اواسط هفته از 
این کانال عقب نشینی و در پایان معامات روز 
چهارشنبه تا عدد یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحد 

کاهش پیدا کرد.
وی اظهار داشــت: با توجه به تاش حقوقی ها 
بــرای جمع آوری صف های فروش ناشــی از 
شکسته شدن این سطح مهم حمایتی و با وجود 
مثبت بودن مولفه های بنیادی، آمار تولید و فروش 
مناسب شرکت ها در ۹ ماه سال کنونی،  افزایش 
قیمت جهانی نفــت و تثبیت آن در نرخ بیش از 
5۰ دالر، همچنین انتشــار خبرهای مثبت مانند 
موافقت مجلس با اعطای خوراک به پاالیشگاه ها، 
پتروشیمی ها، پتروپاالیشگاه ها و موافقت رهبری 
با بررســی دوباره لوایح FATF همچنان نگرانی 
و ترس در رفتارهای سهامداران و معامله گران به 

چشم می خورد.  
عمیدی خاطرنشان کرد: با توجه به رکود حاکم در 
بازارهای موازی امکان رشد دوباره بازار سرمایه 
وجود دارد و دستیابی شاخص بورس به عدد یک 
میلیون و ۶5۰ هزار واحد تا انتهای سال۹۹ و عبور 
آن از سقف دو میلیون واحد در سال ۱۴۰۰ دور از 

ذهن نخواهد بود.
این کارشــناس بازار سرمایه گفت: اصاح اخیر 
شــاخص بورس بر اثر بررســی آثار تصمیمات 
بودجه ۱۴۰۰، قوانین وضع شــده توسط مجلس 

شــورای اســامی و تصمیم گیری برای صنایع 
متفاوت ایجاد شد. وی گفت: با توجه به نزدیک 
بــودن ارائه گزارش ۹ ماهه شــرکت ها و روند 
افزایش ســرمایه از محل سود انباشته یا تجدید 
ارزیابی دارایی شرکت ها، به نظر می رسد شرایط 
شرکت هایی که مجوزهای الزم را دریافت کرده 
اند و از آمادگی الزم برای برگزاری مجامع افزایش 
سرمایه برخوردارند شرایط معامات مناسب تری 

را نسبت به دیگر صنایع داشته باشند.
عمیــدی به تثبیت نــرخ دالر در بازه قیمتی 25 

هزار تومان اشاره کرد و گفت: این اتفاق شرایط 
را برای گروه صادرات محور مانند پتروشــیمی، 
فوالدی و معدنی مثبت نگه مــی دارد و در این 
بین گروه خودرو و بانک به دلیل حضور پررنگ 
بازارگردان ها و حمایت از سهام این دو گروه، با 
ارزش معامات روزانه باالتری نســبت به دیگر 

گروه های بازار همراه خواهند بود.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود: همچنین با 
توجه به ارزش بازار در چند وقت گذشــته، به 
نظر می رســد ارزش بازار سهام در گروه بانکی 

از میان دیگر گروه ها از پتانســیل رشد بیشتری 
برخوردار باشــد. وی با بیان اینکه به دلیل تغییر 
و اصاح بیشتر قوانین معاماتی شاهد شفافیت 
و افزایش استانداردهای معاماتی هستیم، اظهار 
داشــت: ارزش معامات بیش از ۱۸ تا 2۰هزار 
میلیارد تومان و نیز وجود رکود در دیگر بازارهای 
سرمایه گذاری نشان دهنده سیگنال مثبت برای 

ورود نقدینگی جدید در بازار است.
عمیدی گفت: به دلیل نوسان معامات بورس در 
هفته گذشته و شائبه اصاح بیشتر بازار تصمیم 
بر توقف عرضه های اولیه مانند شرکت اپال در 
دستور کار مسوولین سازمان بورس قرار گرفت 
که به نظر می رســد این اتفاق تصمیم مناسب و 

منطقی بوده باشد.  
عمیدی به تاثیر بازارگردان ها بر روند معامات 
بــازار اشــاره کرد و افــزود: تاکنــون عملکرد 
بازارگــردان ها در بازار قابل قبول نبوده اســت، 
عــاوه بر ضعف قوانیــن بازارگردانی و کمبود 
نقدینگی نزد بازارگردان ها، اســتفاده نکردن از 
نیروهای متخصص و ضعف تجربه بازارگردان 
ها مهمترین عامل در عدم تاثیرگذاری استفاده از 

بازارگردان ها در بازار بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره روند معامات 
بورس در بازار هفته آینده گفت: بر پایه معامات 
روز چهارشنبه احتمال برگشت بازار برای هفته 
آینده وجود دارد و سهامداران نباید چندان نگران 

روند معامات بورس باشند.

بورس به دلیل عدم جذابیت دیگر بازارها دوباره صعودی می شود
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 در روزهایی کــه یک ویروس به زندگی  
همه مــردم دنیا حمله کرده اســت، یک بیماری 
دیگر هم بشر را فرا گرفته و آن بیماری فراموشی 
است. فراموش کردن انسان هایی که برای آرامش 
و آســایش ما در همه روزهای سخت، پای کار 

هستند.
ویروس کرونــا آنقدر کوچک و ریز اســت که 
نمی تــوان آن را دیــد اما تاثیــرش در زندگی و 
مرگ آنقدر بزرگ اســت که بدون دیدن باورش 
کردیم و ترس از گرفتار شــدنش باعث شده که 
تا حــدودی زندگی خود را با شــرایط کرونایی 
و مهمان ناخوانده قرن تطبیق دهیم. مثا ســعی 
می کنیم کمتر از خانه خارج شــویم و خریدهای 
خود را از صفحات مجازی و به شــکل اینترنتی 
انجام دهیم اما در این مدت آیا توجه کرده ایم که 
چه کسانی این بسته ها را زمانی که ما در قرنطینه 
هســتیم و اجازه خروج از منزل نداریم به دست 

ما می رسانند؟
آنقدر به این مسئله بی توجه بودیم که روز پست را 
گذراندیم، بی آنکه بخواهیم قدردان پستچی هایی 
باشیم که از آغاز شیوع کرونا فکرمان برای تامین 
برخی نیازها و خریدها و حتی کسب و کارمان را 
راحت کردند، شاید هم کسی در این مسئله مقصر 
نیست؛ چراکه از اول رسم بوده برای ارسال یک 
مرسوله فقط مبدا و مقصد را می نویسیم و برای مان 
مهم نیســت بین مبدا و مقصد چــه می گذرد و 
نمی دانیم اگر حتی یک روز یک پســتچی کارش 
را انجام ندهد، چقدر ممکن اســت کارمان لنگ 

بماند؟
شــاید این روزها پســتچی های محله بیشتر از 
خانــواده و دوســتان، زنگ خانه های مــان را به 
صدا درآوردند و با تحویل بســته های سفارشی 
در شــادی های کوچک مان سهیم شــدند. برای 
همین مهمان یک روز کاری کســانی شــدیم که 
سال ها است آن ها را امین نامه ها، مدارک، بسته و 

خریدهای خود می دانیم.
خریدهای اینترنتی و روزهای پرکار پستچی ها

یک صبح سرد پاییزی عازم پست مرکزی زنجان 
می شــویم، تعدادی از مراجعان پشــت باجه ها 
مشــغول نوشتن نشــانی و تحویل گیرندگان نیز 
مشغول بسته بندی و به اصطاح قرار دادن مرسوله 
در لفاف مناسب هستند و بسته ها پس از تحویل 
به قســمتی می روند که برای جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا ضدعفونی شوند و آن مرسوله هایی 
هم که قرار اســت به ســفرهای دور و دراز و آن 
طرف مرزها بروند باید از قوانین کمرگی کشــور 
مبدا و مقصد ســربلند بیرون بیاینــد تا بتوانند از 

دست فرستنده به دست گیرنده برسند.
البته ما نتوانستیم مرســوله هایی که از دیگر نقاط 

وارد پست می شوند را ببنیم، چون این بسته های 
سحرخیز ســاعت چهار صبح به ساختمان پست 
مرکزی می رســند و به اتاق قرنطینه و ضدعفونی 
می روند تا اهداف پست در راستای سالم رسیدن 
بســته ها را به تحقق برسانند. بنابراین راهی سالن 
توزیع می شــویم. توزیع کنندگان مشغول تجزیه 
بسته ها، اسکن و نقطه چینی آن ها هستند، یعنی بر 
حسب نشــانی و به ترتیب گشت آن ها را مرتب 

می کنند.
در این قســمت با یکی از پســتچی ها به نام ولی 
جعفری که مشغول چیدن مرسوله ها در یک گونی 
آبی رنگ است، سر صحبت را باز می کنیم. از اینکه 
می بینم این گونی که ابعــاد آن تقریبا یک متر یا 
بیشتر نشان می دهد، قرار است روی موتور سوار 
شود و شهر را بچرخد. تعجب می کنم اما این یک 
موضوع عادی برای آقای جعفری شده و می گوید: 

از ســال ۹۰ به عنوان راننده وارد اداره پست شده 
و از سال ۹۱ در قسمت نامه رسانی مشغول به کار 
شدم و در این سال ها هر روز ساعت ۷:۳۰ صبح 
به محل کار می آیم. بعد از مرتب کردن بســته ها 
راهی خیابان ها و کوچه  ها می شوم و تا زمانی که 
همه بســته های آن روز را به مقصد تحویل دهم، 

روی موتور هستم.
وی با اشاره به اینکه بعد از شیوع کرونا به واسطه 
افزایش خریدهای اینترنتی، حجم بسته های پستی 
به طور قابل ماحظه ای افزایش یافته است، عنوان 
می کند: تعداد بســته ها نسبت به سال گذشته بین 
۳ تا 5 برابر شــده اســت و ۱۸۰ تا ۱۹۰ بار زنگ 
خانه های مــردم را می زنیم. یعنــی در طور روز 
حتی 5 دقیقه هم استراحت نمی کنیم و چند روز 
پیش که برف هم می بارید تا ســاعت ۶ عصر در 
خیابان بودم تا بسته های مردم را به دست صاحبان 

برسانم. این پســتچی جوان ادامه می دهد: بعد از 
شیوع کرونا هم کارمان چند برابر شده و قبا برای 
مرتب کردن بسته ها آن ها را روی زمین می چیدم 
و االن این امکان وجود ندارد و باید روی میزهای 
کار خود، این اقدام را انجام دهیم و ماسک و الکل 
اضافه همراهمان باشــد. البته ماهانه مبلغی برای 
تهیه ماســک و الکل به حقوق مان اضافه شده اما 

با توجه به میزان مصرف کافی نیست.
جعفری با اشــاره به اینکه قســط موتور و هزینه 
تعمیــرات آن با تعرفه ها و خدمات پســت و نیز 
هزینه هــای زندگی هم خوانی نــدارد، می گوید: 
چندین بار پیش آمده که گوشی تلفن همراهم از 
دست مشتریانی که در هنگام تحویل بسته باید آن 
را امضا کنند بر زمین افتاده و خودتان می دانید که 
هزینه تعمیر یا خرید گوشــی چقدر است، حتی 
هزینــه تعمیر موتور و پنچیرگیری هم با توجه به 

افزایش قیمت قطعات و خدمات، خیلی باال رفته 
است.

وی از روزهــای ســختی که در ســرما و گرما، 
تابســتان و زمســتان، باران، باد و برف و حتی با 
زبان روزه در ماه رمضان باید روی موتور بنشیند 
و خانه به خانه بســته ها را تحویل دهد، سخن به 
میان می آورد و می افزاید: بین ۷ تا ۸ ســاعت در 
روز روی موتور نشســتن کار ســاده ای نیست و 
تصادفات جرحی در بین پســتچی ها زیاد است 
و همه پســتچی ها در طول خدمت شان یک بار 
تصادف شدید را تجریه کردند. زمانی مرسوله ها 
فقط پاکت بود که در خورجین ها جای می گرفت 
اما اکنون تقریبا پاکت ها صفر شــده و حجم زیاد 
و ســنگین خریدهای پستی که پشت موتور قرار 

می گیرد به کمر نیز فشار وارد می کند.
پستچی ها بی بهره از مزایای مشاغل سخت

این توزیع کننده یادآور می شود: پستچی ها در طول 
ســال فقط 5 روز تعطیلی دارند و حتی روزهای 
جمعه هم برای انتقال بســته ها سر کار هستیم و 
فقط روز اول عیــد را می توانیم در کنار خانواده 
باشــیم و بقیه تعطیات نوروز در کشیک به سر 
می بریم و با وجود همه این ســختی ها و پای کار 
بودن ها، هنوز مصوبه سختی کار در مجلس برای 
کار پست اخذ نشده و ما نمی توانیم مشمول این 
قانون شویم و این یکی از مطالبات جدی ما است.
جعفری به رابطه خوب پستچی ها با اهالی محله 
تحت فعالیت شان اشــاره کرده و می گوید: مردم 
ذهنیت خیلی خوبی نسبت به نامه رسان ها دارند 
و حتی اگر بســته ای برای شــان نداشته باشیم با 
دیدن ما حس خوبی به آن ها دســت می دهد. ما 
هم همه تاش خود را می کنیم که بســته ها را در 
کمال امنیت و سامت و در اسرع وقت به دست 
آن ها برسانیم، حتی زمان هایی که در منزل نباشند 
با تلفن شــخصی خود با آن ها تماس می گیریم تا 

بسته های شان برگشت نخورد.
وی با اشــاره به اینکه خدمات پایه ای پســت به 
دورافتاده ترین روســتاها هم ارائه می شود، ادامه 
می دهد: بعضــی از همکاران ما در روســتاهای 
صعب العبور مجبور هستند با پای پیاده مرسوالت 
مردم را به دست شان برســانند. همچنین بعد از 
شــیوع کرونا تعدادی از همکاران به این ویروس 
مبتا شدند و دیگران جابه جایی محموله ها را به 
عهده گرفتند تا کارها روی زمین نماند و حاال همه 
این سختی ها را با تعرفه هزینه پست مقایسه کنید 
و می بینید که این هزینه برای ارسال یک بسته از 
یک استان به استان دیگر حتی از هزینه آژانس در 

یک شهر هم کمتر است.
کمــی آن طرف تر باجه معطله با جمعیت نســبتا 
زیاد به چشم می خورد که انگار کرونا را فراموش 
کردند و مردم بدون رعایت فاصله اجتماعی برای 
گرفتن بسته خود پشت پیشخوان منتظر هستند و 
مسووالن باجه های معطله این درخواست را دارند 
که در شــرایط کرونایی از تجمع پشــت باجه ها 
خــودداری کنند و برای جلوگیری از برگشــت 
مرســوالت حتما نشانی ها را دقیق و با ذکر پاک 
و واحد درج کنند و برای پیگیری بسته، فرستنده 

شماره مرسوله را در اختیار گیرنده قرار دهد.
در طــول مدت مصاحبه با آقــای جعفری، مدام 
تلفن همراهش زنگ می خورد و مشتری ها پیگیر 
بسته ها بودند و بیش از این نمی توانیم او را معطل 
بگذاریم، از او خداحافظی می کنیم. جعفری گونی 
بزرگ آبی رنــگ را به ســمت موتورش حمل 
و آن را روی تــرک موتور ســوار می کند، کاه 
کاسکتش را روی سر می گذارد و عازم کوچه پس 

کوچه های شهر می شود.

سایه سنگین کرونا بر گرده برخی مشاغل

پستچیها؛حامالنبستههایامیددرروزهایناامیدی

به سود شماستتبلیغات در 

 معاون گردشــگری می گویــد: درحال 
حاضر آنچه گردشگری ایران را تهدید می کند، 
ترورهای سیاسی نیســت، بسته شدن مرزهای 
کشور به روی گردشــگران خارجی و متوقف 

کردن صدور ویزای توریستی است.
مرزهــای ایران از زمان شــیوع ویروس کرونا 
به روی گردشــگران خارجی بسته شده است. 
وزارت خارجه، صدور ویزاهای توریستی ایران 
را نیز متوقف کرده است. تورگردان ها می گویند 
کرونا و بســته شــدن مرزها، تیــر خاصی به 
گردشگری ایران بوده است؛ چرا که رکود سفر 
گردشــگران خارجی از آبان ماه سال گذشته و 
بعد از ماجراهای بنزین، ترور سردار شهید قاسم 
سلیمانی در عراق، ســانحه هواپیمای اوکراینی 
و توقف پروازهای بین المللی در آسمان ایران، 
آغاز شــد. حــال در چنین شــرایطی که آینده 
گردشگری ورودی ایران در وضعیت نامعلومی 
به سر می برد، تهدیدهای سیاسی دیگری با ترور 
شهید محســن فخری زاده، به مجموع تبلیغات 

ضدایرانی اضافه شده است.
ولی تیموری در این باره به ایســنا گفت: آنچه 
گردشگری ایران را دچار چالش و تهدید کرده 
است، ترورهای سیاسی نیست. هر عقل سلیمی 
معنی ناامنی را می داند. ســطح امنیت در ایران 
اینطور نیســت که روی هر شخِص شناخته و 
ناشناخته ای اسلحه بکشــند. ایران کشور امنی 
است. این را ما نمی گوییم، گردشگران خارجی 
تایید کرده اند. درحال حاضر مشکل گردشگری 

چنین مسائلی نیست.

بزرگترین  افــزود:  وی 
فعا  گردشگری  چالش 
ســفر  بودن  ناممکــن 
به  خارجی  گردشگران 
ایــران و توقف صدور 
است،  توریستی  ویزای 
وگرنه دیگر مســائل در 
گذشته هم وجود داشته 
و همیشــه هم برای آن 
راه حل پیدا شده است. 
اســت  ممکن  برخــی 
در  مگر  کنند  پرســش 
چنین شرایطی گردشگر 
به ایران می آید، بله.  طبق 
اظهــارات تورگردان ها، 
متقاضی برای ســفر به 

ایران وجود دارد.
گردشــگری  معــاون 
دربــاره محدودیت های 
کرونا که مانع از ســفر 
به  خارجی  گردشگران 

ایران شــده اســت، اظهار کرد: طبیعی است که 
در وضع موجود وزارت بهداشــت و ستاد ملی 
مقابله با کرونا، ســختگیری کند. البته،  درحال 
مذاکره با آن ها هســتیم تا به راهکار مشخصی 
برســیم.  پیشــنهادهایی هم مطرح است، مثل 
تعییــن مناطق ایمــن به عنوان مقصد ســفر یا 
صدور ویزا برای گردشگرانی از کشورهایی که 
در وضعیت ســفید به سر می برند. پیشنهادهای 

ما برای ازســرگیری تعامات گردشگری زیاد 
اســت و خیلی جدی این خط مشی را پیگیری 
می کنیم. حتی پروتکلی را در رابطه با چگونگی 
ورود گردشگران خارجی به ایران، تهیه کرده و 
در اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار داده ایم.

تیموری افــزود: البته نگرانی ســتاد ملی کرونا 
بیشــتر از این بابت اســت که با باز شدن کامل 
مرزها، سفر اتباِع کشــورهای همسایه به ایران 

از ســر گرفته شــود و ترس از سرعت گرفتن 
انتقــال ویروس وجود دارد. این دغدغه وزارت 
بهداشــت قابل فهم و درک اســت اما به نظر 
می رســد اگر مشــورت کنیم به راه کار برسیم، 
چون فکر می کنیم بســتن همه درهــا راه کار 

درستی نباشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایطی 
که ســفر محدود شده و گردشگران خارجی در 

انتخاب مقصد محتاط تر 
مثل  ایــران  شــده اند، 
جمله  از  کشورها  دیگر 
عربستان و ترکیه شروع 
به فضاسازی و تبلیغ در 
نمی کند  کشورها  دیگر 
گردشــگران  ذهــن  تا 
آینده  بــرای ســفر در 
آماده تــر شــود، گفت: 
مثل  ما  بازاریابی  روش 
گذشــته است. تبلیغات 
بیشتر  ایران  گردشگری 
متمرکــز بر روش دهان 
به دهان یــا فرد به فرد 
بوده اســت، چــون از 
یک طرف با محدودیت 
مثل  و  مواجهیم  بودجه 
امکان  دیگر  کشورهای 
کمپین های  راه انــدازی 
را  تبلیغاتــی گســترده 
نداریم و از طرف دیگر، 
این روش برای کشوری با شرایط ایران تا کنون 
مؤثرترین بوده است. تبلیغات سیاسی و رسانه ای 
باعث شــده تردید برای ســفر به ایران همواره 
وجود داشته باشد و تنها ابزاری که این تردیدها 
را برطرف و گردشــگران سختگیر و محتاط را 
راهی ایران کرده، خاطرات و تصویرسازی مثبت 
دوستان و نزدیکان آنها، به عنوان مسافران ایران 

بوده است.

معاون وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی با اشــاره به تاش کشورها برای 
اعتمادسازی گردشــگران در دوران همه گیری 
کرونــا و برنامــه ایران در این بــاره، بیان کرد: 
موثرترین راهکار، نشــان دادن شرایط ایمنی و 
بهداشتی هر کشــور و جلب اعتماد از نزدیک 
است. البته تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا 
متقاعد نشــده و مرزها به روی گردشگران باز 
نشــده باید با حداقل ها، یعنــی ویزای تجاری 
و درمــان که محدودیت ندارد، ســعی می کنیم 
اعتماد دیگر گروه های گردشگری را برای سفر 

در آینده جلب کنیم.
تیمــوری درباره این کــه اســتراتژی و برنامه 
تشــکیات گردشــگری برای محافظت از این 
صنعت چیســت و آیــا بعد از ۱۰ مــاه رکود، 
برنامه ای برای تغییر وضعیت گردشــگری تهیه 
شــده و چه ســفارش و راهکاری برای بخش 
خصوصی گردشــگری مطرح است؟ گفت: ما 
امیدواریــم با ادامه روند مهــار ویروس کرونا، 
گردشــگری داخلی تا نوروز بــه جریان افتد. 
گردشــگری داخلی ظرفیت باالیی دارد و همه 
کشــورها در وضع موجــود روی آن متمرکز 
شده اند. بنابراین به تورگردان ها پیشنهاد می شود 
اســتراتژی خود را تغییر دهنــد. پیش بینی ها بر 
این اســت تا درمان قطعی برای ویروس کرونا 
پیدا نشــود، نمی توان به روال قبل برگشــت و 
ممکن اســت این شرایط تا یکی دو سال دیگر 
ادامه داشته باشــد. نباید از گردشگری داخلی 

چشم پوشی کرد و باید حرفه ای تر وارد شد.

ترور، ویزا، کرونا؛ چالش گردشگری ایران کدام است؟
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یلدا؛ شب بلند گرانی ها

دستمردمکوتاهازخریدبلندترینشب!
 بازار بازار شام است، قیمت ها رنج خاصی 
ندارد و بازار کرونا زده، کرونایی تر شــده است و 
دست مردم کوتاه تر از کاالهایی که باید برای شب 

یلدا بخرند.
به گــزارش خبرگزاری فارس، یلدا اولین شــب 
زمستان است که بر پایه رســوم قدیم ایرانیان در 
این شــب مردم در کنار هم جمع شــده و با میوه 
و خشــکبار خاصی که ویژه شب یلدا است آن را 

جشن می گیرند.
اگرچه اکنون به واســطه شــیوع کرونا  و حفظ 
ســامت جامعه دورهمی ها کنسل شده است، اما 
به هر حال خانواده ها عاقه مندند که با کوچکترین 

جمع نیز این شب آیینی را جشن بگیرند.
با این حال امسال با توجه به شرایط ویژه اقتصادی 
و کرونا در کشور، شــاهد گرانی عجیبی در بازار 
اقام شــب یلدا به ویژه آجیل و خشکبار هستیم 
که سبب شده بسیاری از خانواده ها قدرت خرید 

نداشته باشند.
هر سال مناســبت های همچون شب یلدا فرصت 
مناسبی برای کسبه و بازاریان هم بود که کاسبی آنها 
رونق بگیرد اما امسال در کمتر از چند روز مانده به 
آغاز فصل زمستان و طوالنی ترین شب سال که بازار 
خشکبار و تنقات طبق سنت هر ساله آماده تأمین 
تقاضای این روزهاســت، مغازه های آجیل فروشی 

تبدیل به ویترینی برای تماشا شده است.
گرانی ۱۰۰ درصدی آجیل و خشکبار موجب شده 
است که رهگذران حتی گوشه چشمی به ویترین 
مغازه های آجیل فروشی شهر نداشته باشند و قشر 
متوســط و ضعیف جامعه را از خرید و خوردن 
آجیل محروم کند و  مردم نه به خاطر کرونا بلکه 

گرانی، این شب را جشن نگیرند.
قیمت آجیل  در مغازه ها بر پایه نوع و کیفیت آنها 
متفاوت است، ۱۸۰ هزار تومان آجیل شیرین، پسته 
حداقــل ۱۹۰ هزار تومان، فندق ۳۰۰ هزار تومان، 
مغز بــادام 25۰ هزار تومــان و ...، همه اینها تنها 

گوشه ای از بازار گران شب یلداست.
به نظر می رســد کمبود نظارت ها در مراکز عرضه 
میوه، شیرینی جات و آجیل سبب شده تا هر یک 
از واحدهــای صنفی عرضه کننده بنــا به میل و 
تشــخیص فردی مبادرت به قیمت گذاری کنند و 

این موضوع دغدغه مردم را افزایش داده است.
بازار بازار شام است، قیمت ها رنج خاصی ندارد و 
بازار کرونا زده، کرونایی تر شده است و دست مردم 
کوتاه تر از کاالهایی که باید برای شب یلدا بخرند.

حذف دورهمی یلدا به خاطر گرانی
یکی از شهروندان زنجانی به خبرنگار فارس گفت: 
از آغاز ســال شاهد گرانی های بسیاری در انواع و 
اقسام کاالها بودیم، شب یلدا و گرانی آن هم مزید 

بر علت شده است.
منوچهر عباســی با اشاره به اینکه نیازی به اعمال 
محدودیت بــرای جلوگیری از دورهمی شــب 
یلدا نیســت، افزود: وقتی کاالها گران است؛ قطعا 

دورهمی هم نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه امسال مردم پایین ترین میزان 
قدرت خرید را دارند، اضافه کرد: با این گرانی ها، 
هیچ کــس به فکر میوه و آجیل نیســت؛ همین که 
بتوانیم نیازهای اساســی خودمــان را تهیه کنیم 

شاهکار کرده ایم.
این شــهروند زنجانی با گایه از عدم نظارت بر 
متفــاوت بودن قیمت ها در مراکز مختلف شــهر 
گفت: ما به گرانی ها عادت کرده ایم و شوربختانه 
هیچ نهاد و مســوولی هم جــواب قانع کننده ای 

نسبت به وضعیت پیش آمده نمی دهد. وی گفت: 
معمولی ترین پســته موجود در بازار حدود 2۰۰ 
هزار تومان بوده که گرانی های اخیر این کاال را از 

سبد خانواده ها حذف کرده است.
وی بیان کرد: قیمت میوه های شــب یلدا مثل انار 
و هندوانه هم نســبت به سال گذشته جهش چند 
برابری داشــته به نحوی که برای یک کیلو انار 2۰ 

هزار تومان باید هزینه کرد.
یکی از فروشندگان میوه نیز در این باره به خبرنگار 
فارس گفت: گران و ارزان شــدن میوه به لحاظ 
سود حاصله از فروش، برای میوه فروش ها فرقی 
ندارد؛ برای همین ماهم طرفدار ارزان شدن هستیم 
تا حداقل مشتری هایمان برای خرید میوه زود به 

زود به مغازه بیایند.
وی با اشاره به اینکه میوه جزو ضروریات زندگی 
خانوار نیســت و بر همین اســاس مردم چندان 
رغبتــی برای خرید گران میــوه ندارند، گفت: با 
توجه به وضعیت اقتصادی مردم و شرایط کرونایی 

حاکم، میوه فروشی ها نیز از رونق افتاده است.
احمدی با اشاره به کاهش فروش میوه در آستانه 
شب یلدا افزود: انتظاری برای خرید نداریم، چون 
خودمان هم مثل دیگر مردم قدرت خرید بسیاری 

از نیازهایمان را نداریم و آنها را کنار گذاشته ایم.
وی گفت: تعطیــات و محدودیت های کرونایی  
سبب شد تا میوه فروشان تعدیل نیرو داشته باشند 

و تعدادی چک هایشان برگشت خورده است.
رییس اتحادیه میوه و تره بار فروشان زنجان نیز درباره 
قیمت میوه و گرانی آن در آستانه شب یلدا گفت: از 

لحاظ مقدار میوه کمبودی در بازار وجود ندارد.
سید مرتضی هاشــمی قیمت نارنگی را ۸ تا ۱۰ 
هزار تومان، قیمت پرتقال ۱۰ هزار تومان و قیمت 
انار تا ســقف ۱۸ هزار تومان اعام کرد و گفت: 
مشکلی از لحاظ تهیه هیچ یک از این میوه ها وجود 

ندارد.
وی همچنین از وجود هندوانه شب یلدا به اندازه 
نیاز مــردم در بازار خبر داد و افــزود: البته طبق 

معمول هر سال قیمت این میوه تا شب یلدا کاهش 
می یابد.

رییس اتحادیه بنک داران آجیل و خشکبار زنجان 
نیز از افزایش قیمت آجیل و خشــکبار خبر داد 
و گفت: قیمت آجیل بســتگی بــه دالر دارد به 
همین خاطر رنج آن نسبت به سال قبل ۴5 درصد 

افزایش یافته است.
فروش آجیل نصف شد

مرتضی انتصار با اشــاره به اینکه فروش آجیل و 
خشکبار در همین مناسبت هاست، اما جزو اولویت 
مردم نیســت، تصریح کرد: در بازار شب عید نیز 
آجیل فروشــان فروش رضایت بخشی نداشتند، 
چون در عید نوروز نیز همین وضعیت را شــاهد 

بودیم.
وی بــا بیان اینکه فعاالن ایــن صنف به این امید 
بودند که حداقل برای شــب یلدا تا حدی بتوانند 
فروش داشــته باشند و بازار از رکود خارج شود، 
گفت: این در حالی اســت که در مدت منتهی به 

شب یلدا هم فروشی وجود نداشته است.
رییس اتحادیه بنک داران آجیل و خشکبار زنجان با 
اشاره به اینکه از آغاز سال میزان فروش خشکبار و 
آجیل نصف شده است، اضافه کرد: بازار آجیل و 
خشکبار از ابتدای امسال ضرر بوده و هیچ منفعتی 
برای فروشندگان و فعاالن این صنف نداشته است.

بازرسی ها 3 برابر شد
رییس ســازمان صمت استان زنجان اما در اظهار 
نظری متفاوت گفت: با توجه به اینکه میزان تقاضا 
برای خرید کاال در شب یلدا افزایش پیدا می کند به 

همین خاطر نظارت ها هم بیشتر شده است.
ناصر فغفوری از اجرای طرح نظارت ویژه شــب 
یلدا خبر داد و گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا 
از 2۳ آذرماه آغاز  شده و تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد و 
با هرگونه گران فروشی، کم فروشی، تقلب و عدم 

صدور فاکتور  به جد برخورد می  شود.
وی با اشاره به اینکه ۱۱۰ نفرد ر بازرسی از بازار 
فعالیت دارند و با همکاری دســتگاه های اجرایی 
تعداد تیم های بازرســی در اســتان سه برابر شده 
است، گفت: همه فروشگاه های میوه، آجیل مورد 
بازرســی قرار می گیرند و در صورت مشــاهده 

تخلف به صورت ویژه رسیدگی می شود. 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان با بیان اینکه مشــکلی از نظر تهیه کاال در 
استان وجود ندارد، افزود: دریافت و رسیدگی به 
موقع به گزارش ها و شکایت های مردمی از طریق 
تلفن ۱2۴، ســتادهای خبری و برخورد با احتکار 
و قاچاق کاال توســط ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان با جدیت رسیدگی می شود.
فرنشین تعزیرات حکومتی اســتان زنجان نیز از 
آغــاز اجرای طرح نظارتی ویژه شــب یلدا خبر 
داد و افزود: طرح نظارت گشــت های سیار ویژه 
شب یلدا  با حضور بازرســان دستگاه های ناظر 
به صورت 2۴ ســاعته تا شــب یلدا  ادامه دارد و 
در راســتای اجرای این طرح با واحدهای صنفی 

متخلف برخورد می شود.
مرتضی ممیــزی تصریح کــرد: بازرســان این 
گشــت های نظارتی به همه واحدهای صنفی از 
جمله واحدهای فــروش میوه، آجیل و قنادی  به 

صورت سر زده سرکشی می  کنند.
وی خاطر نشــان کرد: در راســتای اجرای طرح 
گشــت نظارت ویژه شب یلدا، واحدهای صنفی 
متخلف به اشد مجازات از سوی شعب تعزیرات 

حکومتی محکوم خواهند شد.

 معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان 
گفت: هزینه نگه داری روزانه مبتایان به کرونا 

در نقاهتگاه ها یک میلیون ریال است.
خدابخــش مرادی نافچی در نشســت قرارگاه 
کرونا که به میزبانی شهرستان ابهر برگزار شد، با 
اشاره به اینکه یکی از رویکردهای جدید ستاد 
کرونا، اجرای عملیاتی طرح شــهید ســلیمانی 
است، اظهار کرد: از مهم ترین اهداف این طرح 
می توان به کاهش زنجیره انتقال از طریق انجام 
تست های ســریع، کاهش میزان ابتا و فوتی ها 
و توجه به اقشــار آســیب پذیر جامعه از جمله 
ســالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای اشاره 

کرد.
وی با بیان اینکه انجام تست های سریع در استان 
در حال انجام است و دو رویکرد برای قرنطینه 
افراد مبتا وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این 
رویکردها قرنطینه مبتایان در کانون خانواده و 
دیگری نیز بهره گیــری از ظرفیت نقاهت گاه ها 

است.
این مسوول با یادآوری این موضوع که نگه داری 
از بیمار کرونایی در محیط خانه برای بســیاری 
از خانواده هــا بــه ویژه اقشــار ضعیف جامعه 
امکان پذیر نیست، ادامه داد: این افراد می توانند 
از ظرفیت نقاهت گاه ها برای طی دوران قرنطینه 

خود استفاده کند.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان با بیان 
اینکه طبق گزارش های ارائه شده، نقاهت گاهی 
که در ابهر با معیار پذیرش بیماران نزدیک باشد، 
مهیا است، متذکر شد: برای اینکه نقاهت گاه ها 

همه  از  شود  فعال 
انتظــار  مدیــران 
همکاری  داریــم 
الزم را چه در باره 
تجهیزات  تامیــن 
خودرویــی و چه 
در زمینــه تامیــن 
انســانی  نیــروی 

انجام دهند.
وی بــا تاکیــد بر 
اینکه باید به لحاظ 
تبلیغــات  ذهنــی 
تا  کنیم  فضاسازی 
بپذیرند  خانواده ها 
به کرونا  مبتا  فرد 
احتمال  علــت  به 
انتقــال بیماری به 
در  افــراد  دیگــر 
بستری  نقاهت گاه 
هر  افزود:  شــود، 
در  آلــوده  فــرد 
تا  می تواند  جامعه 

۱۰ نفــر را مبتا کند که ایــن امر بر ضرورت 
جداســازی افراد مبتا از افراد سالم می افزاید. 
مرادی نافچی با تاکید بر این موضوع که در حوزه 
تامین، تجهیز و فعال کردن نقاهتگاه ها عاوه بر 
دســتگاه های اجرایی، نیازمند مشارکت بخش 
خصوصی نیز هســتیم، گفت: هزینه نگه داری 
روزانه افراد مبتا به کرونا در نقاهت گاه ها یک 

میلیون ریال اســت که در این زمینه می توان از 
مشارکت خیرین نیز در باره تامین این هزینه ها 

بهره گرفت.
این مسوول با اشاره به اینکه ۸5 درصد فوتی های 
کرونایی زنجان را ســالمندان تشکیل می دهند، 
بیان کرد: دستگاه هایی که بیشترین ارتباطات را 
با ســالمندان دارند باید سازِ کاری بیاندیشند تا 

آنان خدمات را به  صورت غیرحضوری دریافت 
و نیاز به مراجعه نداشته باشند.

وی با اشاره به تدوین طرح سالمندان در استان، 
عنوان کرد: هدف از اجرای ساماندهی سالمندان 
با توجه به شــیوع کرونا تکریم آنان، جداسازی 
و اقدامات الزم برای پیشــگیری از ابتا و فوت 

ناشی از این بیماری است.

با  مرادی نافچــی 
تاکیــد بــر اینکه 
حمایت  ستاد  باید 
مردمی  کمک های 
واحدهــای  و 
ابهر  در  تولیــدی 
و  شــده  فعــال 
حوزه  به  کمک ها 
کرونا  بــا  مبارزه 
شــود،  هدایــت 
متذکر شــد: مردم 
ابهر مردمی خیر و 
نیک اندیش هستند 
و ایــن موضوع را 
در امــور مختلف 
یاری  بــه  که  نیاز 
به  بــوده،  مــردم 

اثبات رسانده اند.
معــاون سیاســی 
اســتاندار  امنیتی 
اشــاره  با  زنجان 
بــه ظرفیت باالی 
هال احمر در حوزه مبارزه با کرونا، یادآور شد: 
هال احمر فرصتی به نام جوانان داوطلب را در 
اختیــار دارد که باید از ایــن فرصت به بهترین 
شــکل ممکن استفاده کند که الزمه این کار نیز 
استفاده از جوانان آموزش دیده و مقید به رعایت 

پروتکل های بهداشتی است.
وی با یــادآوری این مطلب که تبدیل وضعیت 

ابهر از قرمز به نارنجی خوب اما مطلوب نیست، 
اظهار کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی، فردی 
و استفاده از ماسک به عنوان ارکان اصلی مبارزه 
با کرونا کماکان باید یکی از اولویت های اصلی 

در بازرسی ها باشد.
این مســوول با تاکید بر اینکــه باید بار آمد و 
شد مردم در شــهر ابهر کاهش یابد، افزود: در 
صورت تبدیل وضعیت دوباره این شهرستان به 
حالت قرمز بایــد منتظر اعمال محدودیت های 
منطبق با این وضعیت باشــیم که این امر باعث 

متضرر شدن بسیاری از مشاغل می شود.
وی بــا بیان اینکه بنای ما این اســت که مردم 
زندگی عادی به شــرط رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی داشته باشــند، اظهار کرد: باالی 5۰ 
درصــد از ابتاهــا مربوط بــه دورهمی های 
خانوادگی است که با توجه به نزدیکی یلدا این 
آیین باید با پرهیز از دورهمی های خانوادگی و 
به  صورت مجازی برگزار و بخشی از هزینه های 
این شب نیز به آسیب دیدگان کرونا و نیازمندان 

اختصاص یابد.
این مســوول با بیان اینکه اگر ذره ای در انجام 
مراقبت ها، وظایف محوله و رعایت پروتکل ها 
کوتاهی شــود، قطعــا در وضعیت نامناســبی 
از نظــر ابتا به بیماری قــرار خواهیم گرفت، 
خاطرنشــان کرد: خدمت گذاران ستاد مبارزه با 
کرونای کشور و اســتان به هیچ وجه به دنبال 
اعمال محدودیت ها نیســتند اما چون سامت 
مردم مهم ترین مســئله اســت، بــه اجبار این 

محدودیت ها اعمال و اجرایی می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان تشریح کرد

هزینه نگه داری کرونایی ها در نقاهت گاه چقدر است؟

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 9960327008000367 مورخه 99/8/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر کالنتری فرزند اسداله به شماره شناسنامه 6231 کد ملی 5899313161 صادره 
از سلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4638 فرعی از 612 فرعی از 64 اصلی به مساحت 121/71 مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالکیت خود 
متقاضی آقای اصغر کالنتری فرزند اسداله محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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: 99/9/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/15
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
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یت؟ کجاست بارشی از ارب مهربان صدا
هک تشنه مانده دلم رد هوای زمزهم اهیت

هب قصه ی تو هم امشب ردون بستر سینه
رد دلی هک کرده هوایت هوای خواب ندا

تهی است دستم اگرهن ربای هدهی هب عشقت
یت هچ جای جسم و جوانی هک جان من هب فدا

چگوهن می طلبی هوشیاری از من سرمست
هک رفته ایم ز خود شیپ چشم هوش ربایت

زهار عاشق دیواهن رد من است هک رهگز
هب چیه بند و فسونی نمی کنند راهیت

دل است جای تو تنها و جز خیال تو کس نیست
اگر ره آینه، غیر از تویی نشست هب جایت

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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چهارسو

 زمستان که قصد آمدن می کند، فصل خزان 
چندان به رفتن بی ســرو صدا راضی نیســت و از 
سالیان دور تاج این افتخار را بر سر دارد که آخرین 
شب حضور خود را با سور و سات و دورهمی های 
مفصل، به یادماندنی تر می کند اما امسال درحالی به 
یلدا نزدیک می شویم که این سنت دیرینه به نگرانی 

بزرگی تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، همه ســاله معموال روزهای پایانی 
پاییز، مصادف است با شور و شوق و هیجان خرید 
در بین خانواده های ایرانی برای برپایی آیین شــب 
نشینی و خلق لحظات ماندگار از شب یلدا و بیش از 
همه کودکان مسرور از دورهمی اقوام در خانه های 
پدربزرگ و مادربزرگ ها هستند و بزرگترها نیز این 
شب را فرصتی برای رهایی از دغدغه های روزمره 
و سپری کردن شبی با مرور خاطرات خوش گذشته 

می دانند.
بســیاری از رســوم و آیین های کهن نیز از سوی 
خانواده های ایرانی در شــب یلدا به جا آورده می 
شود تا شیرینی دلنشــین گره خوردن آخرین روز 
پاییز به اولین روز زمســتان تا مدتها به کام همگان 

بماند.
اما شب یلدای امسال مانند همه مناسبت های طول 
سال گذشــته، همچون چهارشنبه آخرسال، دید و 
بازدیدهای عید نوروز، عید قربان، عید فطر، آیین های 
عروسی و عزا، مناسبت های ملی و دینی دستخوش 
تغییراتی شده اســت به طوریکه برخاف سالهای 
گذشته شــور و هیجان جای خود را به نگرانی و 
اضطراب مسووالن، کادر بهداشت و درمان و بیشتر 
مردم از برپایی این آیین داده اســت. بیشــتر مردم 
نگران از گسترش انتقال ویروسی هستند که حاال 
نزدیک به یک ســال است تمام معادالت و زندگی 
روزمره و عادی را برهم ریخته اســت، مسووالن 
دغدغه عدم رعایت محدودیت ها و سفارش های 
بهداشتی و بازگشت به شرایط قرمز و سیاه کرونایی 
و کادر بهداشــت و درمان خسته تر و مضطرب تر 
از هر زمانی نگــران از کم آوردن در ارایه خدمات 
بهداشتی و درمانی در صورت غفلت از این روزهای 

غیرعادی و شرایط خاص هستند.
به عقیده بسیاری از شهروندان زنجانی یلدای امسال 
متفاوت از همیشــه است چراکه سایه نحس کرونا 
بر این سنت دیرینه نیز افکنده شده است و امسال 
برخاف همیشــه برگزار نکردن این آیین موجب 
آرامش خاطر و شــیرین تر از برگزاری آن اســت 
چراکه جمع شــدن کنار هم در این شب سال برابر 
خواهد شد با کم شدن عضو یا اعضایی از خانواده 
در آیین ها و مناسبت های دیگری که پس از گذر از 

این دوران برگزار خواهد شد.
دورهمی های کوچک خانوادگی مهمترین عامل 

شیوع کرونا است
علی ۴5 ساله از جمله شهروندان زنجانی است که 
در این باره می گوید: همه ســاله به رســم دیرین، 
در شــب یلدا به همراه اعضای خانــواده به منزل 
پدربزرگم می رفتیم، اما امســال شــرایط کرونایی 
موجب شــده اســت به دیگران نیز سفارش کنیم 
امسال به دلیل تضمین سامتی اعضای خانواده به 
خصوص سالمندان از این آیین صرفنظر کنند چراکه 
به عقیده متخصصان این دورهمی ها از عوامل اصلی 

شیوع کرونا محسوب می شود.
وی خاطرنشان می کند: هر چند ماندن در منزل و 
به عبارتی عزلت نشــینی در شب یلدا، بسیاری را 
دلگیر مــی کند، اما به مدد فضای مجازی می توان 
از بزرگترها دلجویی کرد و با این کار می توان صله 

رحم را بجا آورد.
مینا رسولی شهروند ۳2 ســاله زنجانی نیز در این 
ارتباط ادامه می دهد: هرگز تصورش را نمی کردیم، 
در برهه ای از زندگیمان، ورود ویروس خطرناک به 
نام کرونا همه افراد جامعه و حتی در گسترده جهانی 
تحت تاثیر قرار دهد، اما هم اکنون که در این شرایط 
قرار گرفته ایم راه و چاره ای جز تحمل محدودیت 
ها و رعایت ممنوعیت ها نداریم تا به راحتی تسلیم 

این ویروس منحوس نشویم.
وی اظهار می کند: همه ساله در این شب به همراه 
دیگر اعضای خانواده اجتماعی بزرگ تشکیل می 
دادیم و از بلندترین شب سال با تنقات و خوراکی 
های متفاوت از دیگر روزهای سال لذت می بردیم، 
اما باید باور کنیم که کرونا با کسی تعارف ندارد و 
کوچکترین غفلتی می تواند یک عمر پشــیمانی و 

یک عمر حسرت به بار آورد.
در این میان مســووالن استان نیز ماهها است که در 
خط مقدم مقابله با کرونا از هیچ کوششی فروگذار 
نیستند و همواره همگان را از حضور در اجتماعات 
و دورهمــی ها منع می کنند و  این بار نیز از مردم 
استان خواسته اند، همانند بسیاری از آیین هایی که 
در بیش از ۱۰ ماه گذشته از آن صرفنظر کردند، شب 
یلدا را نیز در خانه بمانند و ســفارش ها را رعایت 
کنند تا تاثیرات مثبت محدودیت های اعمال شده 
در روزهای گذشته به هدر نرود و هرچه سریعتر به 

روزهای عادی زندگی برسیم.
زنجانی ها با مدیریت در شب یلدا از دورهمی 

ها اجتناب کنند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با 
اشاره به در پیش بودن شب یلدا  می گوید: عموم 
مردم باید به ســبک جدید زندگی در دوران کرونا 
عمل کنند و با اینکه باورهای ما در رسوم تاریخی 
و فرهنگی به ویژه در شب یلدا  متبلور می شود و 
دورهمی ها در این مناسبتها تقویت می شود، اما باید 
پذیرفت امروز نه تنها استان زنجان بلکه ایران و کل 
دنیا درگیر مبارزه با ویروسی است که جان انسانها را 

هدف گرفته است.
خدابخش مرادی نافچی می افزاید: طبق آمارها در 
استان زنجان درصد باالیی از فوتی ها به سالمندان 
اختصاص دارد و اگر از این گروه مراقبت نشده و 
از دورهمی های غیرضروری اجتناب نشود، رکن 
خانواده آسیب می بیند و در این میان برگزاری آیین 
و دورهمی در شب یلدا نیز خطری است که خانواده 

ها را تهدید می کند.
این مسوول با بیان اینکه خانواده های زنجانی می 
توانند آیین شب یلدا را در فضای مجازی مدیریت 
کنند، ادامه می دهد: یکی از ویژگی های شب یلدا 
احوالپرســی است که در شرایط کنونی می توان به 
صــورت تلفنی از خانواده هایی که عزیزان خود را 
بر اثر ابتا به کرونا از دست داده اند دلجویی کرد تا  

آرامش به آنان انتقال یابد.
وی اظهار می کند:  یکی دیگر  از ویژگی های شب 
یلدا این اســت که هزینه های زیادی را به خانواده 
ها تحمیل می کند که با ایجاد هشــتکی در فضای 
مجــازی  می توان بخشــی از هزینه هایی که قرار 
بود در دورهمی امسال شب یلدا صرف شود را به 
بخشــی از جامعه که معیشت آنان از کرونا آسیب 

دیده و یا بضاعت مالی ندارند، اختصاص داد.
مرادی می افزاید: دستگاههای فرهنگی و اجتماعی 
استان اطاع رسانی و اقناع سازی را در باره شب یلدا 
انجام دهند و در کنار صدا و سیما، آموزش پرورش، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی، سازمان تبلیغات  
اســامی، امور بانوان اســتانداری، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و دیگر دســتگاههای 
متولی امر به ویژه  شــهرداران و فرمانداران نیز از 

تمامی فرصت ها در این جهت استفاده کنند.
وی با اشــاره به اینکه سامت محور شادی است 
و یلــدا به حفــظ کانون خانــواده کمک می کند 
خاطرنشان می کند: اطاع رسانی های گسترده را 
مبنا قرار داده و فرمانداران با اولویت اولین نشست 
قرارگاه عملیاتی کرونا با این موضوع در شهرستان 
ها  تشــکیل و تدابیر الزم را اتخاذ کنند و از صدا و 
سیما نیز انتظار می رود که برای روز شنبه هفته آینده 
که محدودیت های کرونایی از ســاعت 2۱ به ۱۸ 
عصر منتقل خواهد شد، برنامه های متنوعی پیش 

بینی کند.
عالئم بــه ظاهر کوچک ســرما خوردگی در 

دورهمی ها فاجعه آفرین است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان زنجان در این باره می گوید: 
واقعیت این اســت که ویــروس کرونا بصورت 
خانوادگی افراد را مبتا می کند و شوربختانه یک 
تصور وجود دارد اینکه وقتی فرزندان یک خانواده 
دور هم جمع می شوند خطر انتقال بیماری وجود 
نــدارد و در واقع فکر می کنیــم در بین اعضا فرد 

مبتایی حتی در حد خفیف وجود ندارد.
محمدرضا صائینی با بیان اینکه حتی عائم به ظاهر 
کوچک ســرماخوردگی و حضو فرد در هرجمعی 
می تواند فاجعه جبران ناپذیری را موجب شــود، 
اظهار می کند: بر این پایه از عموم مردم درخواست 
می شود به موضوع دورهمی در شب یلدا و اجتناب 
از این مساله با هدف پیشگیری از ابتا به این بیماری 

توجه جدی داشته باشند.
وی، در ادامه با اشاره به اینکه اقدامات انجام گرفته 
در باره سالمندان به کنترل مرگ و میر بیماری ناشی 
از بیمــاری کووید- ۱۹ کمک فراوانی می کند، می 
افزاید: بررســی ها نشــان می دهد که ۸5 درصد 

بیماران کرونایی سالمندان باالی ۶5 سال هستند.
صائینی اضافه  می کند: افــراد دارای بیماری های 
زمینه ای در خطر بیشــتر مرگ و میر قرار دارند و 
بیش از دیگران آسیب پذیر هستند که در صورت 
اجرای برنامه هایی از قبیل قرنطینه معکوس و تامین 
مایحتاج آنان و مراقبتهای الزم، کاهش آمد و شد در 
سطح شهر رخ می دهد و در این صورت می توان 

به ابتای کمتر امیدوار بود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان زنجان در باره محدودیت های 
شب یلدا نیز خاطرنشان می کند: پیشنهاد می شود 
سه روز قبل از شب یلدا ساعات شروع منع آمد و 

شد در استان از 2۱ به ۱۷ تغییر داده شود.
وی اضافه می کند: علت اعمال محدودیت ها این 
اســت که تجمعات مردم در مراکز خرید در شیوع 
هرچه بیشتر این ویروس تاثیرگذار است و در زمان 
حاضر نیز همین مســاله در ساعت منع آمد و شد 
رعایت می شــود. به گفته این مسوول، راه اندازی 

پویشی در رسانه های استان با هدف صرف هزینه 
های شب یلدا به خانواده های آسیب پذیر می تواند 
اقدامی ارزشمند باشــد و از طرفی صدا و سیمای 
استان نیز می تواند با پرداختن به موضوع شب یلدا 
در آگاه سازی مخاطبان مبنی بر دوری از اجتماعات 
و دورهمی ها نقش آفرین باشد در غیر اینصورت 
تمامی زحمات انجام شده در کنترل این بیماری به 

هدر خواهد رفت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی استان زنجان با بیان اینکه رسانه 
اســتانی در شب های منتهی به یلدا با پخش برنامه 
های متنوع برای گروه های هدف به ویژه در مناطق 
روستایی پیشگام باشد، ادامه داد: این مهم در برنامه 
مختلف برای گروه های ســنی لحاظ شود و رسانه 
های گروهی اســتان نیز در شبکه های اجتماعی 

نسبت به اطاع رسانی اهتمام کنند.   
نگاهی به آیین های زنجانی ها در شب چله 

از سالیان دور و دراز جشن ها و آیین زمستانی در 
تمام مناطق ایران مرسوم بود، اما در نقاط سردسیر، 
شمالی و مناطق پر برف و یخبندان این جشن ها از 

اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
در زنجان نیز این جشن ها، باشکوه و زیبایی هر چه 
تمام برگزار می شد و مردم با شور و شوق وافری به 
آن می پرداختند که آیین شب یلدا )شب چله( از آن 

جمله محسوب می شود.
یک پژوهشگر، محقق و مدرس تئاتر در رابطه با آیین 
های مربوط به شــب چله )یلدا( می گوید: روز اول 
دی گرما و نفس به زمین باز می گردد و زمین حرکت 
و پویایی خود را از این روز به بعد شــروع می کند. 
حسین عباسی نیا می افزاید: یلدا، یعنی زمان والدت و 
اول دی روز تولد خورشید است در این موقع روزها 
شــروع به بلند شدن می کند، یعنی خورشید دوباره 
متولد می شــود و به زمین و زمان و هر آنچه در آن 

است گرمی، حرارت و پویندگی می دهد.
وی اظهار می کند: بر همین اساس روز اول دی را 
یلدا و آخرین شــب پاییز را که درازترین شب نیز 
هست، شب یلدا می نامند و به خاطر سپری شدن 
درازترین و سیاهترین شب، مردم جشن شادمانی بر 

پا کرده و به سور و سرور می نشینند.
این پژوهشــگر ادامه می دهد: یلدا در میان جشن 
های متعدد تنها جشنی بود که حالتی 2 سویه داشت، 
یعنی از طرفی آیینی بود برای ســپری شدن شب 
اهریمنی و از طرف دیگر جشنی بود برای آمدن روز 
خدایی و تولد دوباره خورشید که پس از این شب 

دیجور متولد می شود.
وی اضافه می کند: پس سفره ای می آراستند و در 
آن انواع خوردنی ها را می چیدند و از این ســفره 
که جنبه دینی و مذهبی داشت، برکت می گرفتند، 
پــس اول دی را به این دلیل که تجدید حیات مهر 
و خورشــید بوده است، به نام یلدا می خواندند که 

روزی مقدس و از نام های خداوند بزرگ است.
عباسی نیا می افزاید: روز اول دی در اوستا با عنوان 
)ددو( یعنی دادار خوانده می شد و به مرور تبدیل به 
دی شده و در این روز که در گذشته در نزد ایرانیان 
شروع سال بوده، نکبت و سیاهی و اعمال اهریمنی 
از زمین رخت بر می بست و پاکی و زاللی توسط 
ایزد مهر برروی زمین گســترده می شد و به همین 
خاطر جشــن های باشکوهی برپا می گردید که به 
نوعی حیات دوباره مهر و راز آفرینش ازلی را تجلی 

می کرد.
آئین های چله بزرگ

وی ادامه  می دهد: آیین چله بزرگ و چله کوچک 
در زنجــان و آذربایجــان از روزگار قدیم رنگ و 
بو و جلوه خاصی داشــت و از هیجان و شــکوه 

زائدالوصفی برخوردار بود.
این پژوهشــگر، محقق و مدرس تئاتر می افزاید: 
چله بــزرگ و چله کوچک را برادران ســرما می 
گفتند،‹شاخدا قارداشاری‹، چله بزرگ از اول دی 
تــا ۱۰ بهمن و چله کوچــک از ۱۰ بهمن تا پایان 

اسفند ماه بود.
وی بیان می کند: چله بزرگ بیوک شــاخدا، بیوک 
چله به رغم داشــتن ذات ایستایی، مرگ و سیاهی 
نســبت به برادر کوچک › چله کوچک‹ یا همان‹ 
کیچیک شــاخدا‹ نرم و آرام بود اما برادر کوچک 
تر پریشان خو، نا آرام و خشن بود به همین جهت 
برادر کوچک را بوز اوغان یعنی‹ پســر یخی ›می 

گفتند.
عباسی نیا می افزاید: بر این پایه در برخی مواقع چله 
کوچک ســرد و برفی و یخبندان می شد و زندگی 
مردم را سخت و دشوار می کرد، بطوریکه خروج 
از خانه و پرداختن به کار روزانه بسیار ناممکن می 
شد و در این مواقع چله کوچک را ›درک‹ چله می 

گفتند که سرمایش طاقت فرسا بود.
وی اضافه می کند: در این شرایط مردم از خدر نبی 
یاری می جستند تا با این درک بی حیا، مبارزه کرده 
و عمر بوزاوغان را کوتاه کرده و عقیده داشتند در 
این شــب ها اگر به دعا و راز و نیاز با خدا بنشیند، 
خــدر نبی با چهار یار خود به یــاری آنها خواهد 
شتافت. این پژوهشگر، محقق و مدرس تئاتر ادامه 
می دهد: خدر نبی پیام خود را با سلم )باد مایم( و 
اوغرونجا )ندای پنهانی( بگوش مردم می رساند و 
پیام می داد که واهمه نکنید که عمر این درک کوتاه 
است و به یاری خدا سوز و سرمای او بی اثر خواهد 
شد و فریاد می زد که )قیش عمری قوش عمری( 

یعنی عمر زمستان مثل عمر پرنده کوتاه است.
وی بیان  می کند: برای شب های چله های بزرگ و 
کوچک آیین زیبا و خاصی برگزار می شد و تصور 
بر این بود که هر چه شــکوه آن آیین بیشتر باشد، 
حضور خدر نبی را محرزتر خواهد بود، اقوام سفره 
ای پهن کرده و در داخل سفره انواع میوه و خوردنی 

از قبیل هندوانه،انار و میوه ۷ مغز می چیدند.
عباسی نیا می افزاید: در این سفره ظرف آب و آینه 
ای در کنار آن گذاشــته و کام اله مجید نیز جای 
خاصی در آن داشــت و اهالــی اعتقاد خاصی به 
خوردن این میوه و تبرک از آنها داشــتند و بریدن 

هندوانه در سفره چله شرایط خاصی داشت.
وی اضافه کرد: هندوانه را با ســام و صلوات در 
مقابل بزرگ خانواده قرار می دادند و بزرگ خانواده 
با دعا و نیایش به درگاه خداوند هندوانه را می برید 
که در این میان هندوانه زرد نشانه باروری و زیادی 
محصول و سرازیر شدن آب چشمه ها و هندوانه 

سرخ نشانه حرکت و برکت و پویایی بود.
این پژوهشگر، محقق و مدرس تئاتر ادامه می دهد: 
اگر در خانواده ای زن بــارداری بود، هندوانه زرد 
نشــانه تولد پسر و هندوانه سرخ نشانه تولد دختر 
بود و نیز هندوانه زرد نشــانه ازدواج پسر خانواده 
و هندوانه سرخ نشانه ازدواج دختر خانواده در آن 

سال بود.
وی اظهار داشــت: پختن حلوا و قاووت از پدیده 
های ضروری شب چله بود که با سام و صلوات 
بــه این مهم می پرداختند و نذورات زیادی نیز می 
کردند و با خوردن حلوا و قاووت از ســفره چله، 
برکت می گرفتند و ظرفــی از حلوا و قاووت در 

طاقی پنجره می گذاشتند.
این پژوهشــگر  اظهار می کند: کنار ظروف حلوا 
کاســه ای آب و گلدانی پر از گل و یک جام آئینه 
نیز قرار می دادند و عقیده داشتند شب هنگام، خدر 
نبی برای خــوردن حلوا و قاووت به خانه می آید 
و در حقیقت پختن حلوا و درســت کردن قاووت 
برای حضور خدر نبی بوده و راندن شر شب و بی 

اثر کردن خطرات بوزاوغان توسط او بوده است.
وی اضافه می کند:  این نوع آیین هم در شب چله 
بزرگ و هم در شــب چله کوچک برگزار می شد 
و صبح روز چله بزرگ و چله کوچک به شادمانی 
می پرداختند و در برخی از روســتاهای زنجان و 
آذربایجان صبح روز چله را که روز اول دی است 
در برابر خورشــید قرار می گرفتن تا گرمای اولین 
اشعه های خورشید را در بدن خود حس کنند و از 

آن گرما و انرژی بگیرند.
عباســی نیا می افزاید: برخی ها سعی می کردند تا 
طلوع خورشید را نگاه کنند که یکی از خواسته ها 
و دعاهای مردم در شب چله بزرگ، بر آمدن آفتاب 
در روز اول دی بود که با برآمدن خورشید ، طلوع و 
نورانیت آن را نگاه می کردند، اما ابری و برفی بودن 
هوا و بر نیامدن خورشید در روز اول دی نشانه های 
خوبی نبود و حاکی از زمستان و سرمای سختی بود 
و در این صورت اقوام منتظر می ماندند تا درشب 
چله کوچک دعا و نیایش هــای خاصی به درگاه 
خداوند داشته باشــند تا به کمک خدر نبی بر شر 

شب و ستم بوزواوغان چیره شوند.
وی اظهار می کند: از طرفی کرسی وسیله ای برای 
گرم شــدن بود که اهالی خانــواده از آن برای گرم 
شــدن، استفاده می کردند و در ادوار گذشته وسیله 
گرمایی پر قدرت مانند امروز معمول و مرسوم نبود 
و بنابراین خانواده ها در فصل زمستان و شبهای سرد 
و برف و بوران برای گرم شدن و نیز برای خوابیدن 

و استراحت از وسیله کرسی استفاده می کردند.
عباسی نیا می افزاید: استفاده از کرسی در زمستان به 
ویژه در شب یلدا آداب و رسوم خاصی داشت و به 
طور معمول خانواده ها سعی می کردند حداقل ۴5 

روز از پاییز گذشته، کرسی را برقرار کنند.
وی ابراز می کند: کرسی در عین اینکه یک وسیله 
گرمایی بود وسیله ای برای جمع شدن افراد خانواده 
و فامیل دور همدیگر و همچنین برای همفکری و 
هم اندیشــی خانواده ها و در واقع حکم یک میز 
کنفراس را داشــت چرا که این وسیله بسیار ساده، 
در شبهای طوالنی زمستان افراد خانواده را دور هم 

جمع می کرد.
این پژوهشگر، محقق و مدرس تئاتر ادامه می دهد: 
در این شــب، بزرِگ خانواده قصه ها و َمثل های 
پند آمــوزی را به افراد خانواده می گفت و نیز اگر 
مشــکلی و معضلی گریبانگیر خانواده بود، در این 
شبها این مشکل مطرح و راه چاره ای نیز برای آن در 
نظر گرفته می شد و بدین ترتیب کرسی هم وسیله 
گرمایی بود و هم ابزاری برای تجمع افراد خانواده و 
فامیل و حتی همسایه ها جهت همفکری و وحدت 

خانواده و فامیل به شمار می رفت.
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