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 معاون وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه در حال تطبیق اصالحیه قانون 
مالیات بر خانه های خالی با قانون قبلی 
برای اعمال مالیات هستیم گفت: حدود 
۱.۵ میلیون پیامک به مالکان واحدهای 
خالی از سکنه ارسال شده که عدم پاسخ 
و اصالح وضعیت سکونتی آنها به منزله 
خالی بودن واحد مدنظر تلقی می شود.
محمود محمــودزاده در گفت و گو با 
ایسنا اظهار کرد: سامانه امالک و اسکان 
قابلیتهای الزم را از نظر زیرساختی دارد 
اما قانون تکلیفی بر عهده دســتگاهها 
گذاشــته که مکلفند اطالعات برخط 
را به ســامانه ارایه کننــد که امیدواریم 
دســتگاهها اهتمام الزم را در این زمینه 
صورت دهند. خانوارهــا نیز موظفند 
اطالعات سکونتی شــان را در سامانه 

ثبت کنند.
وی افــزود: مســوولیت وزارت راه و 
شهرســازی هم این است که اطالعات 
دریافتی را پاالیش و برنامه ریزی الزم 

را در ســطوح مختلف بخش مســکن 
انجام دهد.

معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید 
بر اینکه ســامانه مشکل خاصی از نظر 
فنی ندارد گفت: بر پایه اطالعاتی که از 
دستگاههای مرتبط به دست آوردیم و 
آنالیز سامانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی 
خالی از ســکنه شناسایی شــد که به 
مالکان آنها پیامک ارســال شد. مالکان 
باید ایــن اطالعات را اصــالح یا در 
صورت صحت، تایید می کردند. عدم 
تایید به منزلــه خالی بودن واحد تلقی 

می شود.
محمودزاده خاطرنشــان کرد: ما برای 
بررســی مرحله آخر به مالکان پیامک 
ارســال کردیم که پاســخ بدهند. اگر 
اعتراضی به نحوه شناســایی وضعیت 
خانه از سوی ســامانه امالک و اسکان 
دارنــد باید در اختیار ما قرار می دادند. 
مثال عنوان می کردند که واحد فروخته 
شده یا اجاره داده شده است. این رفت 

و برگشــت اطالعاتی صورت گرفته و 
برخی افراد پاســخ نــداده اند. بنابراین 
اطالعاتی کــه وجود دارد تقریبا قطعی 
تلقی شده و به معنای خالی بودن واحد 

است.
وی تصریــح کرد: بــا توجه به اصالح 
قانــون مالیات بر خانــه های خالی که 
اخیرا انجام شده تفاوتهایی با قانون سال 
۱۳۹۴ دارد که در حال بررسی تفاوتها 
هســتیم تا متناســب با قانون جدید، 

مالیاتها اعمال شود.
به گزارش ایسنا، دو فوریت طرح مالیات 
بر خانه های خالی روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ 
در مجلس شــورای اسالمی تصویب 
و پس از آنکه مجلــس ۱۶ ایرادی که 
شــورای نگهبان به طرح گرفت را رفع 
کــرد، روز ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ از ســوی 
شــورای نگهبان به تصویب رسید. از 
طرف دیگر تا کنــون ۱۰۹ هزار واحد 
مســکونی خالی از ســکنه برای اخذ 
مالیات توسط وزارت راه و شهرسازی 

به ســازمان امور مالیاتی معرفی شــده 
اســت. بنابر مــاده ۵۴ مکــرر قانون 
مالیات های مستقیم هر واحد مسکونی 
واقع در کلیه شــهرهای باالی یکصد 
هزار نفر جمعیت که به اســتناد سامانه 
ملی امالک و اســکان کشور موضوع 

تبصــره )۷( ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، 
در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 
۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به 
عنوان خانه خالی شناســایی شده و به 
ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون 
لحاظ معافیت های تبصره )۱۱( ماده ۵۳ 

این قانون، ماهانه مشــمول مالیاتی بر 
مبنای مالیات بر درآمد اجاره  در ســال 
اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال 
دوم معادل ۱۲ برابــر مالیات متعلقه و 
سال سوم به بعد  معادل ۱۸ برابر مالیات 

متعلقه خواهد شد.

 بر پایه آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 
ایران، در حالی در سه ماهه بهار سال کنونی ۲۱۹۸ 
طالق به ثبت رسیده است که طول مدت ازدواج 
این طالق ها کمتر از یک ســال بوده است. این در 
حالیست که برای ازدواج های یک تا پنج ساله نیز 
۹۹۸۲ طالق در همین بازه زمانی به ثبت رســیده 

است.
به گزارش ایســنا، اگرچه آمــار طالق های ثبت 
شده در بهار ســال ۹۹ برای ازدواج های کمتر از 
یک ســال  ۶۷۵ مورد و برای ازدواج های یک تا 
پنج سال  ۱۶۱۴ مورد نسبت به بهار سال گذشته 
کاهش داشــته است اما پرسش اینجاست که چرا 
برخی زوج های جوان نمی توانند زندگی مشترک را 

تحمل کنند و به طالق روی می آورند؟. 
دکتر آزیتا کشاورز، هیئت علمی دانشگاه و مدیر 
تیم تخصصی خیانت و طــالق انجمن ازدواج و 
خانواده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: می توان 
گفت طالق هنگامی رخ می دهد که شــرایط یک 
رابطه بحرانی می شود، به گونه ای که این شرایط در 
فعالیت اجتماعی آن ها نیز تاثیر مخرب می گذارد. 
در چنین شرایطی افراد قادر به تحمل استرس های 
ایجاد شده نیستند، رابطه مخرب و غیر قابل هدایت 
می شود به گونه ای که با توهین و شکستن حریم 
یکدیگر، تحقیر و تهدید، چشــم انــداز امیدوار 

کننــده ای در رابطه دیده نمی شــود. این خانواده 
درمانگر تصریح کرد: هیچ مشاوری حق ندارد به 
زوجین بگوید کــه آن ها به درد هم نمی خورند و 
باید طالق بگیرند اما در چنین شرایط بحرانی افراد 
نیاز دارند با کمک مشاورین دورنمایی از زندگی 
خــود را ببینند و تصمیمی بالغانه ای برای ادامه آن 

بگیرند.
برخی شکست های بهبود نیافته ازدواج قبلی را 

در رابطه بعدی تکرار می کنند 
کشــاورز در ادامه به بیان عوامــل موثر در طالق 
زوجین پرداخت و گفــت: از جمله این عوامل، 
ازدواج افراد زیر ۱۸ ســال است که گاهی به دلیل 
ازدواج زود هنگام به طالق می انجامد. حتی بعضی 
اوقــات ازدواج دوباره افراد پــس از طالق نیز به 
طالق دوباره ختم می شود چراکه آن ها یادنگرفته اند 
چگونه با سوگ پس از جدایی، خشم، مواجهه با 
زخم های قدیمی از ازدواج گذشته ،کنار بیایند از 
این رو شکســت های بهبود نیافته ازدواج قبلی را 
در رابطه بعدی تکرار می کنند. در چنین شرایطی 
دریافت مشــاوره پس از جدایی و پیش از ازدواج 

دوباره به شدت سفارش می شود.
به گفته این روانشناس، اختالف در الگوهای باوری 
زوجین، اختالف در ســلیقه و ارزش ها، بیکاری، 
ســطح توان اقتصادی زوجین و ناتوانی در تحقق 
خواســته ها، اختالف در سطح تحصیالت، طالق 
والدین ـ  مطابق با پژوهش ها فرزندانی که والدین 
آن ها طالق گرفته اند مستعد این هستند که در رابطه 
خودشان نیز با طالق مواجه شوند چراکه مهارت 
حل مسئله را نیاموخته اند ـ و خیانت، ناسازگاری 
و اختالالت جنسی ، اختالالت روانی واختالالت 
شخصیتی و... از جمله عمده دالیل طالق زوجین 

است.
زوجین مهارت حل تعارضات را نیاموخته اند

این خانواده درمانگر با تاکید بر عدم آموزش مناسب 
برای ازدواج به جوانان توســط والدین ادامه داد: 
بیشتر زوجین مهارت حل تعارضات و مشکالت 
را نیاموختــه اند وهمچنین تعــداد اختالفات و 
تعارضات موجود در یک رابطه مهم نیست، آنچه 

مهم است مهارت حل این تعارضات است.
کشاورز با اشاره به فاکتور اعتیاد و اثرات خانمان 

برانداز آن بر افزایش طــالق افزود: ما باید اعتیاد 
خانواده های ایرانی را دریابیم، گاهی فشار عاطفی 
بســیار زیاد بر روی افراد، طرد شدگی و کاهش 
وابستگی به همسر و زندگی منجر به اعتیاد زوجین 
به سیگار، مواد مخدر، تماشای فیلم های مستهجن 

و... می شود.
مدیر تیم تخصصی خیانــت و طالق در انجمن 
ازدواج و خانــواده، جــدی نگرفتن مشــکالت 
شــخصیتی، روحی و روانی همسران را از جمله 
عوامل موثر در جدایی دانست و ادامه داد: اضطراب، 
افســردگی، بیماری های رفتاری یا دو قطبی و... 
می توانند منجر به فرسایش روابط و افزایش آمار 
طالق شوند. همچنین نقش رسانه های اجتماعی 
را در بــروز اختالفــات میان زوجیــن نمی توان 
نادیــده گرفت چراکه روابط نامتعارف زوجین در 
شــبکه های اجتماعی ولو اینکه منجر به خیانت 
سایبری نشــوند با ایجاد اعتیاد به فضای مجازی 
و اســتفاده ی بیش از حد از موبایل به طور حتم 
دعواهای بی پایان، برآورده نشدن تمنای زوجین از 

یکدیگر و در نهایت دوری را ایجاد می کند.

همسر گزینی بالغانه و دوری از ازدواج عجوالنه
وی معتقد اســت که جوانان باید به سمت همسر 
گزینی بالغانه پیش روند چراکه بیشتر جوانان  به 
علت عالقــه بیش از حد به یکدیگر نســبت به 
ازدواج عجوالنه تصمیم می گیرند و دوران شناخت 
از یکدیگر را به حداقل می رسانند. همسر گزینی 
نابالغانه بیشتر منجر به طالق می شود. این صبوری 
در رابطه باعث می شــود حتی اگــر در رابطه ای 
مشکالتی ایجاد شــود زوجین با صبوری و تاب 
آوری و آن مشــکالت را حل می کنند و عجوالنه 

تصمیم به ازدواج نمی گیرند.
شخصیت ُکشی در روابط زناشویی ممنوع

این اســتاد دانشــگاه درباره درک متقابل و تفاهم 
زوجین تصریح کــرد: مهم تر از تفاهم در روابط، 
تطابق است. تطابق به این معناست که زوجین بدون 
تغییر در شخصیت خود و با شناخت کافی نسبت 
به خود، هویت و خواسته های خود با ویژگی ها و 
شخصیت همسر خود به تطابق می رسند. زوجین 
با اســتفاده از تطابق مذاکره می کنند و بدون تغییر 
یکدیگر به نظرات هم احترام می گذارند تا به درک 

متقابلی از یکدیگر برسند.
این روانشــناس اظهار کرد: درواقع آنچه منجر به 
طالق می شود سوءتفاهم زوجین است. از جمله 
این سوءتفاهمات موانع ارتباطی، ارتباطات غلط، 
گوش ندادن به حرف یکدیگر، غرور، ســرزنش 
یکدیگر، احساس برتری بر یکدیگر، حسابگری 
در رابطه، قضاوت، دعواهای کش دار و ادامه دادن 
بحث های گذشته، کند و کاو در گذشته و گشتن 

درون زباله های اخالقی و ارتباطی گذشته هستند.
به گفته کشــاورز، زوجین با شخصیت ُکشی از 
طریق اسم گذاشــتن بر روی همسر و استفاده از  
واژه های توهین آمیز نظیر کچل، خپل و... می توانند 
رابطه عاطفی خود را تخریب کنند. از این رو الزم 
اســت زوجین یکدیگر را بــا واژه زیبا خطاب و 
حتی با واژه های زیبا نام یکدیگر را در موبایل خود 

ذخیره کنند.
وی با تاکید بر اینکه تفاهم کامل و نبودن مشکل  در 
هیچ رابطه ای ممکن نیست، ادامه داد: کناره گیری 
مکرر ، ترک محیط، قهر کردن ها، سکوت پس از 
دعوا، خود را محق دانستن، تهدید، تحقیر، انتقاد و 
گله کــردن طوالنی مدت می تواند روابط را دچار 
اختالل کند. تطابق در ازدواج مهم تر از تفاهم است 
چراکــه گاهی تفاوت ها ازدواج را لذت بخش تر 

می کند از این رو باید تطابق را آموخت.

جواب پیامک را ندهید مشمول مالیات خانه خالی می شوید

ثبت ۲۰۰۰ طالق با مدت ازدواج زیر یکسال در بهار ۹۹

سخنگوی کمیسیون اقتصادی: 
دولت اگر حتی هیچ هزینه 

عمرانی هم نکند، برای 
اینکه بتواند سرپا بایستد، 
۳۲۰ هزار میلیارد تومان 

کسری بودجه دارد

 سخنگوی کمیســیون اقتصادی گفت: 
معتقدم وظیفــه تهیه بودجه با دولت اســت، 
اصالحــات جدی را هم باید بــه خود دولت 
ســپرد و با تعامل باید در دولت حل شود، اما 
فعال فضای مجلس در این مسیر پیش می رود 

که بودجه در داخل مجلس اصالح شود.
به گزارش انتخاب

سخنگوی کمیســیون اقتصادی گفت: معتقدم 
وظیفه تهیه بودجه با دولت اســت، اصالحات 
جدی را هم باید به خود دولت سپرد و با تعامل 
باید در دولت حل شود، اما فعال فضای مجلس 
در این مســیر پیش می رود که بودجه در داخل 

مجلس اصالح شود.
مهــدی طغیانی در گفت وگویــی با بیان اینکه 
روز گذشته مجلس در مورد بودجه نشست ای 
غیرعلنی داشــت تا افــکار نمایندگان پیرامون 
بودجه به یکدیگر نزدیک شــود، اظهار داشت: 
بودجه امســال با مشــکالت متعددی تقدیم 

مجلس شده است.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس افزود: 
کسری شــدید عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۲۰ 
هزار میلیارد تومان، نشــان دهنده این است که 
دولت اگر حتی هیــچ هزینه عمرانی هم نکند 
اما برای اینکه بتواند ســرپا بایستد، برای تأمین 
هزینه های خود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمبود 
دارد که یا از محل فروش نفت یا از محل انتشار 

اوراق جبران می کند.
وی تصریح کرد: این وضعیت در آینده می تواند 
بســیار برای کشور مشکل ســاز باشد و حتی 
دولت را از نظر مالی ورشکسته کند، ایده های 
مختلفی در بحث اصــالح بودجه وجود دارد، 
برخی معتقد هســتند بودجه را باید رد کرد تا 

دولت آن را اصالح کند.
طغیانــی ادامه داد: برخی معتقدند باید در خود 
مجلــس اصالحات اساســی پیگیری شــود، 
هرکــدام از این دو گروه دیروز اســتدالل های 
خود را مطرح کردند اما فضای مجلس به سمت 
این می رود که بودجه تأیید شــود و اصالحات 
اساسی از جهت منابع درآمدی و هزینه ای اتفاق 

افتد.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی گفت: البته من 
موافق این اصالح در مجلس نبوده و نیســتم و 
معتقدم که وظیفه تهیه بودجه با دولت اســت، 
اصالحات جدی را هم باید به خود دولت سپرد 
و بــا تعامل باید در دولت حل شــود؛ اما فعال 
فضای مجلس در این مســیر پیش می رود که 

بودجه در داخل مجلس اصالح شود.

خبر نخست
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری:

مذاکره ربطی به خرید واکسن ندارد
 بحث اصلی این است که مذاکره از موضع انفعال باشد یا از موضع اقتدار؟

ظرفیت های معدنی استان زنجان در سایه غفلت مسووالن

بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه 
گرفتار خام فروشی 

7

در نشست خبری مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه زنجان عنوان شد:

25 هزار خانوار 
روستایی و حاشیه نشین 
بدون گاز شهری در زنجان

هشدار رییس پلیس فتای زنجان:

سایت های قمار؛ 
تله کهنه  

7
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 رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان گفت: در ۲۴ 
ســاعت گذشــته هیچ گونه مورد فوتــی بر اثر 
ویروس کرونا در ســطح اســتان گزارش نشده 

است.
دکتــر پرویز قزلباش در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: پس از گذشــت بیــش از  ۱۰ ماه از 
شــیوع ویروس کرونا برای اولین بار این استان 
در ۲۴ ساعت گذشــته روز بدون فوت کرونایی 

را سپری کرد.
وی اضافه کرد: در مدت شــیوع ویروس کرونا 
تاکنون یک هزارو ۹۳ نفر در اســتان زنجان جان 
خود را بر اثر ابتال به این بیماری از دست داده اند 
که روز گذشته موردی از فوت بر اثر این ویروس 

اعالم نشد.
این مســوول ادامه داد: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در این اســتان تاکنون مجموع مبتالیان به 
این بیماری« تمامی موارد مثبت بر پایه یافته های 
آزمایشــگاهی« به رقم ۴۱ هزارو ۹۵۵ نفر رسیده 

است.
وی یادآوری کرد: با توجه به شــیوع موج سوم 
کرونا در زمان حاضر شمار مبتالیان و بستری ها 

در بیمارستان های این استان روند نزولی به خود 
گرفته است.

این مســوول ادامه داد: طبق گزارش های اعالم 
شده از اسفندسال  گذشته تاکنون بر پایه یافته های 
آزمایشــگاهی ابتالی ۶ هزار و ۵۵۳ نفر در استان 
زنجــان به کووید - ۱۹ ثابت شــده و پنج هزار 
و ۳۹۳ نفر از آن ها بعد از بهبودی از بیمارســتان 

ترخیص شــده اند. رییس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان 
ادامه داد: آمار تجمیعی بیماران بســتری شده در 
بیمارستان های استان زنجان شامل مبتالی قطعی 
به کووید- ۱۹ همچنین مشکوک ۱۸ هزارو ۲۶۴ 
نفر است که شمار بستری در ۲۴ ساعت گذشته 
به عدد هفت رسید. وی اظهار داشت: با تمهیدات 

اتخاذ شــده و افزایش ۲ برابری شمار مراکز ۱۶ 
ساعته در این اســتان تاکنون آمار مبتالیان مثبت 
سرپایی کووید -۱۹ بر پایه تست آزمایشگاهی به 
۳۵ هزارو ۴۰۲ نفر رسید که ۵۷ مورد آن آمار روز 

گذشته را شامل می شود.
قزلباش افزود: در زمــان حاضر با توجه به روند 
تدریجی کاهش ابتال به کرونا در استان ۲۰۵  نفر 
در بیمارستان های استان زنجان به دلیل ابتال به این 
بیماری بستری هســتند که پنج مورد از این آمار 

جزو مبتالیان روز گذشته است.
این مســوول ادامه داد: با اقدامــات انجام گرفته 
حداکثــر یک هزارو ۲۰۰ تخت برای این بیماران 
در نظر گرفته شــده که در زمان حاضر مجموع 
ظرفیت تخت های بیمارستانی به حدود ۲ هزارو 

۲۰۰ تخت رسیده است.
وی تاکید کرد: هــر چند وضعیت کرونایی چند 
شهر زنجان زرد و دیگر مناطق نیز نارنجی است، 
اما عادی انگاری شرایط و بی توجهی به پروتکل 
های بهداشتی خطر افزایش مبتالیان و بازگشت 
به شــرایط قبلی را افزایش مــی دهد که رعایت 
نکات بهداشــتی در این وضعیت نیز امری بسیار 

ضروری است.

 رییس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اســتان زنجان گفت: از ابتدای 
فصل سرما » مهر امسال تا کنون« ۱۱۱ نفر از هم 
استانی ها به دلیل استنشــاق گاز منواکسیدکربن 
مســموم و به بیمارستان منتقل شــدندکه از این 

تعداد سه نفر جان خود را از دست دادند.
دکتر اصغر جعفری در گفت و گوبا خبرنگار ایرنا 
افزود: از مجموع فوتی های ناشــی از مسمومیت 
گاز منواکسیدکربن در این استان ۲ نفر مرد و یک 

نفر زن بودند.
وی اضافه کرد: قاتل خاموش، بیشتر با آغاز فصل 
ســرد ســال جان افراد را می گیرد که این اتفاق 
ناخوشایند به دلیل سهل انگاری و بی توجهی به 
نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز و بی 
اطالعی از عالئم گاز گرفتگی از جمله سردرد، بی 

حالی، سرگیجه و تهوع بروز می کند.
جعفری ادامه داد: روزهای سرد سال در این استان 
بیشتر از بسیاری از اســتانهای کشور است و به 
همین دلیل مدت زمان استفاده از وسایل گرمایشی 
نیز بیشــتر اســت که در این میان عدم توجه به 

نــکات ایمنی افــراد را در معرض خطر قرار می 
دهد که شوربختانه هفته ای چند مورد مسمومیت 

و حتی فوتی نیز گزارش می شــود و الزم 
است همشــهریان به این موضوع 

توجه کنند.
وی اظهار داشــت: گاز 

بدون  منواکسیدکربن 
بو، رنــگ و بدون 
اســت  نشــانه 
گونــه  هیــچ  و 
هشــدار  عالئم 
و  نــدارد  دهنده 
عالیم  تدریج  به 
ایجاد  مسمومیت 

می شود، این نشانه 
هــا ســردرد، تهوع، 

و  اســتفراغ، ســرگیجه 
اختالل تعادل است و تظاهر 

بیشتر عالئم، منجر به خواب عمیق 
و در نهایت منجر می شــود. جعفری افزود: زنان 
باردار و کودکان بیشتر در معرض خطر مسمومیت 

هســتند که در زمان بروز عالیم قدرت تصمیم 
گیری فرد پایین می آید که در صورت بروز این 
عالیم پنجره ها باید باز شــده و بال فاصله 
محل را تــرک کرد و با اورژانس 

تماس گرفت.
وی اضافه کرد: بیشــتر 
افرادی که دچار گاز 
گرفتگی می شوند، 
پس  خــواب  در 
گرفتن  قــرار  از 
مدت  طوالنــی 
در معــرض گاز 
منواکســیدکربن 
فوت مــی کنند و 
است  درحالی  این 
که اگر فرد مســموم 
شــده زودتر بــه مراکز 
داده شــود  انتقال  درمانــی 

احتمال بهبودی وجود دارد.
رییس مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان زنجان خاطرنشان کرد: فردی که در 
محیط اشباع شده با مونوکسید کربن قرار می گیرد 
در صورت بروز عالئم مسمومیت عنوان شده باید 
بالفاصلــه از محیط خارج و بــرای اقدامات رفع 

مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شود.
گفتنی است، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان زنجانا ۶۱ پایگاه اورژانس شامل ۲۲ 
پایگاه شــهری، ۳۸ پایگاه جاده ای و یک اورژانس 

هوایی به مردم خدمات رسانی میکند.  
بــر پایه آمارهای ارائه شــده، میانگین رســیدن 
نیروهــای اورژانس به محل ماموریت در شــهر 
زنجان ۶ دقیقه و در ســطح جاده های استان نیز 
۱۱ دقیقه اعالم شده است که این مهم از وضعیت  
خدمات رســانی مناســب به گروه های هدف 

حکایت دارد.
اورژانس اســتان بــا به کارگیری ۱۱۴ دســتگاه 
آمبوالنس در سطح استان در موقعیت ها و طرح 
های مختلف خدمات رســانی مــی کند و یک 
دســتگاه اتوبوس آمبوالنس نیز امداد رسانی در 

حوادث جمعی را امکان پذیر کرده است.

زنجان، روز بدون فوت کرونایی را ثبت کرد نخستین کنگره ملی شعر 
و داستان طلوع در زنجان 

برگزار می شود

 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان زنجان گفت: امسال با همکاری 
انجمن شــعر آیینی صراط زنجان نخستین 
کنگره ملی شعر و داستان طلوع در این استان 

برگزار می شود.
محمدربیع احمدخانی روز ســه شــنبه در 
جمع خبرنگاران افزود: این رویداد فرهنگی 
به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت دهه 

فجر انقالب اسالمی برگزار می شود.  
وی اظهار داشت: دهه مبارک فجر، شخصیت 
های تاثیر گذار در پیروزی انقالب اســالمی 
نظیر امام خمینــی )ره(، مقام معظم رهبری، 
شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم آیت اله 
طالقانی، شــهید رجایی، شهید سردار سپهبد 
حاج قاسم ســلیمانی و شهدای مدافع حرم، 
شهدای علمی _ هسته ای و دیگر شخصیت 

ها از جمله موضوعات این کنگره است.  
این مقام مسوول خاطر نشان کرد: ارسال آثار 
در بخش شعر، در همه قالب ها آزاد است و 
در بخش داستان کوتاه، عالقمندان می توانند 
آثار خود را در قالب حداکثر ۲ هزار کلمه به 

دبیرخانه کنگره ارسال کنند.  
احمدخانی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال 
آثار به نخستین کنگره ملی شعر و داستان طلوع 
تا ۱۰ بهمن ماه تعیین شده است، گفت: شرکت 
کنندگان می  توانند آثار خود را از طریق پست 
anjomanserat@gmail. الکترونیکــی
com و یا از طریق پیام رســان واتســاپ به 
شــماره ۰۹۰۵۷۶۰۱۴۱۲ به دبیرخانه کنگره 

ارسال نمایند.  
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان زنجان گفت: جوایز نفرات اول هر 
بخش ۲۰ میلیون ریال، نفرات دوم ۱۵ میلیون 
ریال، نفرات سوم  ۱۰ میلیون ریال و نفرات 

تقدیری هر بخش ۵ میلیون ریال است.  
احمدخانی افزود: نخستین کنگره ملی شعر 
و داستان طلوع در نیمه دوم بهمن امسال در 

زنجان برگزار می شود.  

خبـرخبــر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
خبر داد:

کسب گواهی ملی برنامه 
ایمنی آب توسط آبفای 

استان زنجان

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: این شــرکت موفق به 
دریافت گواهــی نامه ملی برنامه ایمنی آب 

برای شهر زنجان شد.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: در راستای 
اجرای بند هفتم ســند راهبردی ملی بهبود 
کیفیت آب شــرب هیات محتــرم وزیران، 
با توجه به ابالغیه شــرکت مهندسی آبفای 
کشــور جهت اجرای برنامــه ایمنی آب با 
هدف تضمین کیفیــت آب از حوزه آبریز 
تا نقطه مصرف در یکی از شــهرهای استان 
زنجان، برنامه ایمنی آب برای شهر زنجان در 

دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: اجرای برنامه ایمنی آب از ســال 
۹۶ به عنوان پایلوت در شهر زنجان آغاز و 
با تشکیل تیم منسجم برنامه ایمنی متشکل از 
سازمان های مسوول و تاثیرگذار در کمیت 
و کیفیت آب، موفق به اجرای ۱۰ گام کامل 
برنامه ایمنی آب بر پایه مدیریت ریســک 

برای شهر زنجان شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان تصریح کــرد: به دنبال خود اظهاری 
کمیته فنی برنامه ایمنی آب استان و ممیزی 
و راســتی آزمایی کمیته راهبری کشــوری 
برنامه ایمنی آب، شــرکت آبفای زنجان در 
اجرای برنامه ایمنی آب در سامانه تامین آب 
آشامیدنی شــهر زنجان با کسب امتیاز الزم 
مورد پذیرش قرار گرفته و موفق به دریافت 
گواهی ملی برنامه ایمنی آب از سوی مرکز 
سالمت محیط و کار مرکز بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی شد.
بــه گفته این مســوول: برنامــه ایمنی آب 
هم  اکنون در دیگر شــهرها و مجتمع های 
روستایی اســتان نیز در سطوح مختلف در 

حال اجراست.

 نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان 
رهبری گفت: موضوع مذاکــره ربطی به خرید 

واکسن کرونا ندارد.
به گزارش زنگان امروز، حجت االسالم ابوالقاسم 
دوالبی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در 
اســالم حق طلبی و دفاع از حق، امر پسندیده ای 
اســت و انســان باید دنبال حق خودش باشد، 
اظهار کرد: مذاکــره نیز به عنوان یک ابزار برای 
رسیدن به حق، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی بــا بیان اینکه مســئله ای که وجود دارد این 
اســت که مذاکرات دو نوع دارد که این دو نوع 

مذاکره شامل مذاکره از باب انفعال و مذاکره از 
موضع اقتدار است، تصریح کرد: بحث ما مذاکره 
کردن و یا نکردن نیســت، بلکه بحث اصلی این 
اســت که مذاکره ما از موضع انفعال باشد یا از 

موضع اقتدار.
این مسوول، با بیان اینکه مذاکره از موضع انفعال 
همان چیزی اســت که چند سال است مشاهده 
کرده ایم، یادآور شد: این نوع مذاکره به گونه ای 
است که دشمن احساس کند که همه مشکالت 
ما قرار است به دست آن ها حل شود و احساس 
کند اگر مقابل ما ایستادگی کند، ما نابود خواهیم 

شــد. این حس را وقتی که در گفتار و رفتار به 
دشــمن منتقل کنیم، دشمن دریده تر خواهد شد 
و ایــن نوع مذاکره هیچ ســود و ثمری برای ما 

نخواهد داشت.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری 
تاکید کرد: اگر مذاکره از حوزه اقتدار باشــد به 
این معنی اســت که ما خودمان را قوی کرده و 
بــا تکیه بر توان داخــل، تقویت صنعت دفاعی 
و توســعه اقتدار منطقه ای قوی شــده و به یک 
اقتدار برسیم و بعد مذاکره کنیم، این نوع مذاکره 

مطلوب بوده و به نتیجه خواهد رسید.

حجت االسالم دوالبی با اشاره به اینکه اگر کسی 
بگویــد مذاکره بکنیم یا نکنیم، در اصل صورت 
مسئله را به درســتی ترسیم نکرده است، عنوان 
کــرد: در ایــن زمینه بحث اصلی آن اســت که 
مذاکره از موضع انفعال داشته باشیم یا از موضع 

اقتدار.
این مســوول، با تاکید بر اینکه موضوع مذاکره 
کردن یا نکردن هیچ ارتباطی به خرید واکســن 
کرونا ندارد، ادامه داد: اخیراً هم مسووالن اعالم 
کرده اند که هزینه خرید واکسن فراهم شده است 

و این امر هیچ ارتباطی به مسئله مذاکره ندارد.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری:

مذاکره ربطی به خرید واکسن ندارد
 بحث اصلی این است که مذاکره از موضع انفعال باشد یا از موضع اقتدار؟

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

۱۱۱ زنجانی بر اثر استشاق گاز منواکسیدکربن مسموم شدند

 معاونــت فروش و خدمات مشــترکین 
شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: با 
آغاز طرح برق امید ۱۷۹۰۰ صورتحســاب برق 

مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی شد
به گزارش زنگان امروز، عبداله نثار در باره جزئیات 
اجرای طرح برق امید، افزود: از ابتدای آبان ماه سال 
کنونی، طرح برق امید در استان زنجان همزمان با 
سراسر کشور اجرا شده اســت و مشترکان برق 
با قرار گیری در ســه گروه کم مصرف ، خوش 
مصرف وپرمصرف از نتایــج این طرح بهره مند 
نیز شدند که یکی از آنها تخفیف کامل هزینه برق 

مصرفی  ویژه مشترکان کم مصرف است .
وی ادامه داد: تداوم رویه مصرف مشــترکان کم 
مصرف، تغییر الگوی مشترکان پر مصرف از طریق 
مدیریــت بهینه مصرف می تواند عالوه بر کمک 
به اقتصاد خانــوار، نقش موثری در صرفه جویی 

مصرف انرژی کشور داشته باشد.
مهندس نثار در پاسخ به تعداد مشترکان بهره مند از 
طرح برق امید ، گفت: از ابتدای اجرای طرح برق 
امید حدود ۱۱درصد از تعداد مشترکین برق خانگی 
بر پایه میزان مصرف ماهیانه و صورتحساب صادر 
شده، مشمول تخفیف طرح برق امید شده اند. به 
این ترتیب از تعداد  ۱۶۹۸۰۶ مشترکان برق خانگی 
در استان زنجان ، تعداد ۱۷۹۰۰ مشترک مشمول 

تخفیف کامل در قالب طرح برق امید شدند.
معاونت فروش و خدمات مشترکین رونمایی از 
طــرح قبض برق دیجیتال جدیــد را گامی موثر 
در خودارزیابی مشترکان برق از نحوه قرارگیری 
در ســه گروه کم مصرف ،خــوش مصرف ویا 
پرمصرف و نیز آگاهی از وضعیت مصارف خود 
در بازه های زمانی ومکانی مختلف ارزیابی کرد 
وخاطرنشــان نمود: جهت آگاه سازی مشترکین 

از نحوه مصرف انــرژی، طرح جدید قبض برق 
دیجیتال برای مشــترکان خانگی طراحی و اجرا 
گردیده اســت، که مشترکین از طریق این قبض، 
می توانند عالوه بر تعییــن میزان مصرف خود، 
متوسط مصرف هر ماه مشترکان با متوسط مصرف 
مشترکین همجوار و متوسط مصرف همشهریان 

خود را مقایسه کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: شــرکت توزیع نیروی 
برق استان زنجان در حال عقد تفاهم نامه با بانک 
های عامل و تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی 
است تا ضمن حمایت از تولید داخلی ،مشترکان 
برق با معرفی به بانک ها ودریافت تســهیالت  
نســبت به خرید وسایل برقی با برچسب انرژی 
باال  ونیز خرید پنل های خورشــیدی با هدف 
ساخت نیروگاه های تجدید پذیر کوچک اقدام 
نمایند. این اقدام سبب صرفه جویی قابل توجه 

مصرف انرژی و کاهــش هزینه های اضافی در 
صورتحساب برق شده و مشترکان پرمصرف را 

در گروه خوش مصرف ها قرار خواهدداد. 
مهندس نثار به مشترکین خانگی که از یک کنتور 
برق برای بیش از یک واحد مســکونی اســتفاده 
می نمایند و این امر موجــب افزایش تصاعدی 
برق مصرفی خواهد شــد، این نویــد را داد که با 
توافقات صورت گرفته ، جهت خریداری انشعاب 
دوم با معرفی به بانک های عامل از طرف شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان به صورت اقساطی 
اقدام نمایند. وی در پایان نصب واستفاده از سامانه 
موبایلی  جامع »برق من« را  سفارش کرد و بهره 
منــدی از تمامی خدمات مربوط به برق از جمله 
دریافت و پرداخت صورتحســاب خود ، آگاهی 
از قرار گیری در گــروه مصرفی و ده ها خدمت 
دیگر، را از قابلیت های این نرم افزارهمراه عنوان 

کرد.هموطنــان عزیز می توانند ســامانه موبایلی 
 بــرق مــن را از کافه بازار و ســایت بــرق امید

www.bargh-omid.ir  و وب ســایت 
شرکت توزیع برق استان زنجان دریافت نمایند.

یازده درصد از زنجانی ها پاداش کم مصرفی دریافت کردند
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 عضو شورای اسالمی استان زنجان تاکید 
کرد: تا بــه امروز حوزه فرهنــگ در مجموعه 

شهرداری های استان مغفول مانده است.
به گــزارش زنــگان امروز، احمــد نصیری در 
نشســت شورای اســالمی اســتان زنجان که با 
حضور فرنشــین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
برگزار شــد، با بیــان اینکه حــوزه فرهنگ در 
مجموعه شهرداری ها مظلوم ترین حوزه به شمار 
می رود، گفت: به طــوری که این موضوع حتی 
در خود۶ مرکز اســتان و شهر زنجان نیز به عینه 

دیده می شود.
وی با اشــاره به اینکه حتــی بودجه مصوبی که 
برای حوزه فرهنگی در شــورای اســالمی شهر 
محقق می شــود، شهرداری با تمایل بسیار کم به 
آن تن می دهد، افــزود: به جرأت می توان گفت 
تمایلی به فعالیت در عرصه فرهنگی در مجموعه 
شهرداری دیده نمی شود و همواره با کلی مباحثه 
و کلنجار با مجموعه شــهرداری نسبت به اخذ 

مصوبات حوزه فرهنگی اقدام می کنیم.
نصیــری تصریح کرد: انتظار ما از دســتگاه های 
فرهنگی از قبیل فرهنگ و ارشــاد اسالمی این 
است که با ورود خود در این عرصه و برگزاری 
جلسات مختلف با مجموعه شهرداری ها، نسبت 
به حساس کردن مقوله فرهنگ در این مجموعه 

اقدام کنند.

عضو شــورای اسالمی شــهر زنجان ادامه داد: 
عالوه بر همه این موارد، یکی از مباحث جدی 
که امروز باید به آن پرداخت، موضوع نپرداختن 
نیم درصد درآمد شهرداری ها به امور کتابخانه ها 

است.
نصیــری با اشــاره به اینکه در شــرایط کنونی، 
هنرمنــدان، مداحان و کســانی کــه در حوزه 
فرهنگــی فعالیــت می کنند، با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا در فشار بوده و برخی از این افراد 
به لحاظ معیشــتی نیز در مضیقه هستند، اظهار 
کرد: انتظار ما از مســووالن استان این است که 
مشــکالت مردم به ویژه هنرمندان را در شرایط 
کنونی به یکدیگر حواله ندهند؛ چرا که در اکثر 
کشــورهایی که با این موضوع دست به گریبان 
هســتند، راهکارهایی در این زمینه اتخاذ شده، 
این در حالی اســت که هنرمندان را در شرایط 

کرونایی به حال خود رها کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه در طول چند ســال گذشته 
نتوانســته ایم گام موثری در راســتای ســاخت 
فرهنگ سرا در شــهر زنجان برداریم، بیان کرد: 
این موضوع ایراد مهمی اســت که به شــورای 
اسالمی شهر زنجان وارد است؛ چرا که در شهر 
قزوین شاهد فعالیت ۱۲ فرهنگ سرای شهرداری 

این شهر هستیم.
عضو شورای اســالمی استان زنجان با یادآوری 

اینکه مجموعه شــهرداری در حوزه فرهنگی با 
مشــکالت زیادی دست به گریبان است، عنوان 
کــرد: معتقدیم ایــن مجموعه نبایــد به دیگر 
دســتگاه ها که از بودجه دولتی استفاده می کنند، 
در حوزه فرهنگی نیز کمک حال باشد که تالش 

کرده ایم این موارد را به صفر برسانیم.
نصیــری با تاکیــد بر اینکه اعتبــارات فرهنگی 
مجموعه شــهرداری باید بــرای احیای فرهنگ 
این شــهر و آشــنایی مردم با حقوق شهروندی 
هزینه شود، گفت: شــوربختانه به عینه می بینیم 
مردم زنجان با حقوق شــهروندی آشنایی کافی 
ندارند و انتظار ما از اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان این است که برای آشنایی بیشتر 
مردم با حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگی بین 
این دستگاه و شهرداری و شورای اسالمی شهر 

برقرار شود.
وی بــا یــادآوری اینکه دو هفتــه دیگر موعد 
بودجه نویســی شــهرداری زنجان است، افزود: 
امروز بایــد به گونه ای عمل کنیــم که به جای 
اعتبــاری چــون ۳ میلیارد تومان بــرای حوزه 
فرهنگــی، بتوانیم ۲۰ میلیــارد تومان به این امر 
اختصاص دهیم که الزمه تحقق این امر نیز ارائه 

برنامه تدوین شده در این باره است.
عضو شورای اســالمی استان زنجان خاطرنشان 
کرد: بدون شک اعضای شــورا نیز در صورت 

مشــاهده برنامه تدوین شده، با این امر مخالفتی 
نخواهند داشــت و نبایــد فرامــوش کنیم که 

همه وظایــف شــهرداری در جدول گذاری و 
آســفالت ریزی خالصه نمی شود و وظایف این 

مجموعه در حوزه فرهنگی به مراتب حساس تر 
از دیگر مسائل است.

آمادگی تیرانداز زنجانی برای رقابت در بازی های پارالمپیک توکیو

عضو شورای استان:

حوزه فرهنگ در شهرداری های زنجان مغفول مانده است

 رییس پلیس فتای اســتان زنجان گفت: 
سایت های شــرط بندی و قمار یکی از تله های 
کهنه کاله بــرداران اســت که فعالیــت در آن 
اعتیادآور بوده، زمینه بسیاری از ضرر و زیان های 
مالی، طالق، انزوا، خودکشــی و غیره را فراهم 

می کند.
به گزارش زنگان امروز، ســرهنگ محمدعلی 
آدینه لو در جمــع خبرنــگاران در رابطه با تله 
کهنه سایت های شرط بندی و قمار کاله برداران، 
اظهار کرد: این روزها با گسترش فضای مجازی 
و افزایش تعداد کاربران، کاله برداران با توســل 
به شــیوه های تبلیغی فریبنده ســعی در جذب 
مخاطبان مختلف دارند که یکی از این شــیوه ه، 

راه اندازی سایت های شرط بندی و قمار است.

وی با بیان اینکه صاحبان این نوع ســایت ها در 
خارج از کشور مستقر هستند، افزود: گردانندگان 
این سایت های مجرمانه با معرفی تعدادی از افراد 
فعال در زمینه شرط بندی و قمار، اشتراک گذاری 
زندگی الکچری آن ها در شبکه های اجتماعی، با 
ارســال لینک های این سایت ها اقدام به ترغیب 
کاربران برای فعالیت در ســایت های شرط بندی 

می کنند.
این مسوول در رابطه با نحوه فعالیت سایت های 
شرط بندی و قمار آنالین، تصریح کرد: کاربران 
پس از ورود به این سایت ها ابتدا مبالغی را واریز 
و پس از برنده شــدن مبالغ پاییــن، با تحریک 
عواطف و احساســات آن ها به بهانه برنده شدن 
مبالغ باال از آنان درخواســت واریز مبالغ باالتر 

می شود اما ســاز کار فعالیت اکثر این سایت ها 
به گونه ای اســت که امکان برنده شدن به کاربر 

را نمی دهد.
رییس پلیس فتای اســتان با بیان اینکه جذابیت 
سایت های مجرمانه شرط بندی و قمار با تبلیغات 
گسترده برای کسب درآمدهای باال و زندگی های 
مجلــل یکی از دالیل جذب جوانان و نوجوانان 
به این سایت ها است، افزود: کاربران با افزایش 
دانش و آگاهی ســواد رسانه ای و افزایش بینش 
و اعتقادات مذهبــی می توانند از وقوع این گونه 

کاله برداری ها پیشگیری کنند.
ســرهنگ آدینه لو با بیان اینکه قربانیان با میل و 
انگیزه شــخصی اقدام به فعالیت در سایت های 
مجرمانه شــرط بندی و قمار می کنند، به همین 

دلیل تمایلــی به طرح شــکایت ندارند، اظهار 
کرد: فعالیت در ســایت های قمار و شرط بندی 
اعتیادآور اســت؛ بنابراین امر زمینه بســیاری از 
ضرر و زیان های مالی، طالق، انزوا، خودکشــی 

و غیره را فراهم می کند.
وی بــا بیان اینکه شــهروندان بــرای گزارش 
سایت های شرط بندی و قمار می توانند به درگاه 
خدمــات الکترونیک کارگــروه تعیین مصادیق 
internet.ir/ محتــوای مجرمانه بــه نشــانی

shekayat/gambling مراجعه کنند، افزود: 
شهروندان با مراجعه به این سامانه لینک سایت 
مذکور را ثبت کرده و اگر چنانچه توضیحی در 
مورد فعالیت آن دارند نیز می توانند در قســمت 

توضیحات وارد کنند.

این مســوول با تاکید بر اینکــه برابر ماده ۷۰۵ 
قانون مجازات اسالمی، قماربازی با هر وسیله ای 
ممنوع اســت، تصریح کرد: مجرمان قماربازی 
به یک تا شــش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شالق 
محکوم شده و در صورت تجاهر به قماربازی به 

هر دو مجازات محکوم می شوند.

رییس پلیس فتای اســتان خاطرنشــان کرد: از 
زنجانی ها درخواست می کنم در صورت مواجهه 
و یا مشــاهده موارد مشــکوک، آن را از طریق 
www. سایت پلیس فتا به نشانی الکترونیکی؛

cyberpolice.ir بخــش تماس مردمی در 
میان بگذارند.

هشدار رییس پلیس فتای زنجان:

سایت های قمار؛ تله کهنه  

 رییس هیات ورزش جانبازان و معلوالن 
استان زنجان گفت: رقیه شجاعی از ورزشکاران 
ملی پوش و قهرمان فعال در رشــته تیراندازی با 
تفنگ این اســتان خود را برای حضور توانمندتر 

در بازی های پارالمپیک توکیو آماده می کند.
به گزارش زنگان امروز، مهدی مرادی در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این ورزشکار شاخص 
و توانمند زنجانی کــه از قهرمانان ملی پوش و 
صاحب نام در رشته ورزشی تیراندازی جانبازان 

و معلوالن است پارسال نیز در اردوهای تیم ملی 
حاضر بود.  

وی اظهار داشت: شجاعی، امسال نیز در مرحله 
نخســت اردوی آمادگی تیم ملــی تیراندازی با 
تفنگ بانوان حضور داشت و در چند روز آینده 
نیز با شروع مرحله دوم این اردو به منظور ادامه 
تمرینــات به جمــع دیگر ملی پوشــان خواهد 

پیوست.
مرادی، افــزود: این ورزشــکار زن زنجانی در 

رقابــت های تیرانــدازی قهرمانــی جانبازان و 
معلوالن جهان که از ۱۶ تا ۲۸ مهر ماه پارســال 
)۹۸( در ســیدنی استرالیا برگزار گردید موفق به 
کسب سهمیه بازی های پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیو 

شد.
وی یادآور شد: شجاعی در مسابقات جام جهانی 
پاراتیرانــدازی ۲۰۱۹ العین امارات نیز که از ۲۷ 
بهمن ماه تا ۴ اســفند ماه برگزار شد توانست در 
ماده  R۲  تفنگ بادی ۱۰ متر ایســتاده در کالس 

SH۱ در مرحله فینــال رقابت ها با ثبت رکورد 
۲۲۵٫۶ در جایگاه ســوم قرار گرفته و صاحب 

نشان برنز شود.
رییس هیات ورزش های جانبــازان و معلوالن 
اســتان زنجان، گفت: این ورزشــکار شایســته 
زنجانی از توانمندی باالیی در رشته تیراندازی با 
تفنگ برخوردار است و تاکنون نیز در مسابقات 
کشوری و برون مرزی، موفقیت های زیادی را به 
دست آورده است که قابل تحسین و تقدیر است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی شــعبه استان 
زنجان گفت: کنترل آسیب های اجتماعی یکی از 

نتایج حضور مددکاران اجتماعی است.
فرناز امیراصالنی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با اقدامات مددکاران اجتماعی در اســتان زنجان، 
اظهار کرد: کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، 
آگاه سازی مردم نسبت به حق خود و دیگران، از 
نتایج اقدامات مددکاران اجتماعی در جامعه است.

وی افــزود: در مــواردی مانند زنان سرپرســت 
خانوار، ورود مددکاران اجتماعی و آموزش هایی 
که در کنار ســطوح توانمندسازی مانند آموزش 
سطوح فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی ارائه 
می دهند، موجب می شود فرد بعد از طی کردن این 

سطوح به نتیجه ایده آلی برسد که همه این موارد 
می توانــد فرد را به توانمندی اصلی و اســتقالل 
شــخصی برســاند تا از چرخه حمایت سازمان 
بهزیستی نیز خارج شــده و زندگی و درآمدزایی 

مستقلی داشته  باشد.
این مســوول تصریح کرد: مــددکاران اجتماعی 
هر جا که بحثی از مســائل اجتماعی اســت باید 
حضور پررنگی داشــته  باشند، چون مددکاران در 
کنار آموزش برای مسائل باید در کنار افراد جامعه 
برای حل مشکالت اجتماعی شان نیز حضور داشته 

 باشند.
امیراصالنی با اشــاره به اینکه مددکاری دارای سه 
شاخه فردی، گروهی و جامعه ای است، ادامه داد: 

مددکاری اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی 
مخصوصا بحث طالق یک حلقــه مفقوده بوده 
کــه هم اکنون با توجه به اینکه در دســتورالعمل 
مشاوره های قبل طالق وجود مددکاران اجتماعی 
الزامی شده  اســت، باعث تسریع در این موضوع 

و باال رفتن آمار سازش در این حوزه شده  است.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی شــعبه اســتان 
زنجان، عنوان کرد: در اســتان زنجان نیز بیشترین 
حمایت توســط سازمان بهزیســتی از مددکاران 
صورت می گیرد که قوه قضائیه و دادگستری نیز 
یکی دیگــر از ارگان های حمایت کننده در بحث 
طالق از مددکاران هستند. همچنین در ارگان های 
دیگر نیز مددکار اجتماعی حضــور دارد که اگر 

اجازه ارائه آموزش به این مددکاران توسط انجمن 
داده  شــود این افراد تخصصی تر حضور خواهند 

داشت.
این مسوول در رابطه با اقدامات مددکاران اجتماعی 
از زمان شیوع ویروس کرونا نیز بیان کرد: از زمان 
شیوع ویروس کرونا مددکاران اجتماعی در حال 
کار و خدمات رسانی بودند و عالوه بر پاسخ گویی 
به نیازهای جامعه هدف خود، در زمینه های دیگر 
نیز مانند حمایت از خانواده هایی که دچار سوگ 
شده  بودند یا مشــکالتی را در این مدت داشتند 
با انجام اقداماتی مانند مشاوره های تلفنی و بازدید 
از منزل با رعایت پروتکل های بهداشتی حمایت  

کرده اند.

وی با اشــاره بــه ارتباط مــددکاران با خیرین و 
افرادی که مشکالت مالی دارند، خاطرنشان کرد: 
با ارتباط بین خیرین و افرادی که مشکالتی دارند 

ســعی کردیم تا حدی از مشــکالت اقتصادی 
خانواده ها مانند نبود تبلت و گوشی برای تحصیل 

دانش آموزان را حل کنیم.

مددکاران اجتماعی همراهان همیشگی مردم

# من ماسک می زنم
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وزیر بهداشت:

کرونا به جای خموشی به سمت چموشی می رود
 برای روزهای سخت آماده تر شویم

 وزیر بهداشت با بیان اینکه ویروس کرونا 
چموشــی های جدیدی در دنیــا دارد و به جای 
خموشی به سمت چموشی و سرکشی می رود، 
گفت: بنابراین باید خودمــان را مجهزتر و برای 
روزهای ســخت، آماده تر کنیــم اما تردید ندارم 
که با وفاق و آرایــش جدید نیروها برای تهاجم 
به ویروس، روزهای ســخت تر را با آمادگی می 

گذرانیم.
به گزارش ایســنا، دکتر سعید نمکی در همایش 
بررســی آخرین وضعیت طرح مدیریت و کنترل 
اپیدمــی کووید ۱۹ به شــیوه محلــه و خانواده 
محور)طرح سردار شهید سلیمانی( که با حضور 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به 
صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: عالوه 
بر تحریم ها، گرفتار نوعی خباثت رســانه ای هم 
هستیم. تا یک دستاورد بزرگ در کشورمان خلق 
می شود، بالفاصله میزگردها، پنل ها و بحث های 
آنچنانی در رسانه های بیگانه و معاند تشکیل می 
شود که می خواهند در مردم، تشکیک ایجاد کنند 
البته مردم با چشم خودشــان می بینند که تخت 
های بیمارستانی دارد خالی می شود و مرگ و میر 

کاهش می یابد. 
وزیر بهداشت بهداشت با بیان این که شوربختانه 
رسانه های بیگانه و معاند در شیپور تشکیک می 
دمند و تمام قدرت رســانه ای خودشان را برای 
تخریب دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران به 
کار می گیرند، یاد آور شد: البته این عادت امروز 
آنها هم نیســت. گناه ما این است که می خواهیم 
روی پای خودمان بایستیم، ماسک، لوازم حفاظتی، 
واکسن و دارو بسازیم و نمی خواهیم که شما آنها 
را بدهید ما با شما چه کرده ایم که اینگونه خباثت 

می کنید و در حق ما ظلم روا می دارید؟
وی گفت: در یکی از کشورهای اطراف ما، میزان 
مرگ و میر روزانه بیماران، ۴ نفر و بیماران جدید 
۱۲ نفر اعالم می شود اما از آن طرف از کشورهای 
دیگر، کمک می خواهند. خدا را شاهد می گیرم 
که ایران، شفاف ترین اعداد و ارقام را به دنیا اعالم 
مــی کند و ذره ای در اعــالم آمار به مردم، پنهان 
کاری وجود ندارد اما در اوج عزت و دســتاورد 
به ما شــدید ترین حمالت رسانه ای را می کنند 
و شــوربختانه عواملی هم از درون کشور، دانسته 
یا ندانســته در میدان دشــمن بازی می کنند و با 
تحلیل های غیرعلمی، در شیپور تشکیک می دمند 
و شــوربختانه به همکاران ما از پشت خنجر زده 

می شود. 
وزیر بهداشــت تاکید کرد: نام و یاد شهید سردار 
رشید اســالم، حاج قاسم سلیمانی که به سالگرد 
شهادتش نزدیک می شــویم را پاس می داریم و 
خوشحالیم که گام چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا 
در کشور به نام این شهید عزیز، مزیّن شده است.

وی افــزود: از همراهــی، همدلی و وفاق ســپاه 
پاسداران و بســیج که نه امروز بلکه از نخستین 
روزهــای ورود کرونا به کشــور در کنار وزارت 
بهداشت و نظام ســالمت بوده اند، قدردانی می 
کنیم. در اولین روزهای ســختی که گرفتار کرونا 
شده بودیم، ســردار ســالمی، فرمانده کل سپاه 

پاســداران اعالم کرد که ما درکنار شما هستیم و 
اصال فکر نکنید تنها هستید. بنده با تمام وجود این 
صداقت، مهربانی و وفاق را از لحظات اول شیوع 

کرونا در کشور احساس کردم. 
وزیر بهداشــت خاطرنشان کرد: به سردار سالمی 
می گفتم کــه اقدامات ما پیداســت اما خیلی از 
اقداماتی که نیروهای مســلح و سپاه برای حفظ 
عزت ملی انجام می دهند، ناپیدا اســت و به همه 
شــهدای حریم، حرم و سالمت کشور درود می 
فرستم که برای حفظ این سرزمین عاشقانه تالش 

کرده و به شهادت رسیدند. 
نمکی یادآور شــد: در شــرایط بسیار سختی در 
کشور، گرفتار ویروس کرونا شدیم و ما کشوری 
بودیم که در اوج ســختی هــای اقتصادی قرار 
داشتیم. سالی را ســخت تر از امسال از نظر ارز 
و ریال نمی شناســم و اجحافی که دیوانه ای در 
عرصــه بین المللی بر همه جهان به ویژه بر ایران 
روا داشــت، فکر نمی کنم بعد از واقعه جانسوز 
عاشــورا، هیچ ملتی به اندازه ایران این چنین در 

حصر قرار گرفته باشد. 
وی ادامه داد: در شرایطی که ایران در حصر شدید 
قرار داشت، می خواستیم ماسک و لوازم حفاظت 
از مدافعان سالمت به کشور وارد کنیم اما به شدت 
مقابله می شــد و ما را در فرودگاه های مختلف، 
زمین گیر می کردند و همکاران ما بدون ســپر و 
دفــاع در مقابل ویروس تن بــه آتش می زدند و 
برای بنده به عنوان فرمانده این مجموعه خیلی غم 
انگیز بود که سربازان خط مقدم، حداقل ها را در 

این تقابل ظالمانه ندارند. 
بنابر اعالم وبدا، وزیر بهداشت افزود: برای انتقال 
دارو و تجهیزات پزشکی، روزهای بسیار سختی 
را پشت سر گذاشتیم اما یک موهبت الهی نصیب 
ما شد و با رهبری تیزبینانه و صادقانه مقام معظم 

رهبری به موفقیت های مناســبی رســیدیم. در 
نشست قبلی ستاد ملی کرونا در مورد تفاوت های 
بیــن ایران و آمریکا صحبت می کردیم که رییس 
جمهور از دکتر رییسی سخنگوی ستاد پرسید که 
چه تفاوت هایی باعث شده تا ایران در مدیریت 
بیماری، جلوتر از آمریکا باشــد، دکتر رییســی 
مطالب بســیار دقیق و علمی را بیان کرد اما بنده 
هم یک نکته را اضافه و تفاوت دیدگاه و نگاه دو 
رهبر را مطرح کردم که رهبر آمریکا هیچ پروتکلی 
را قبول ندارد و هیچ قید و بندی را در باره مسائل 
علمی و اخالقی نــدارد و بر عکس آن عمل می 
کند اما رهبر معظم انقالب اسالمی از روز نخست، 
پروتکل مدارترین رهبر سیاسی، مذهبی و اعتقادی 

دنیا بوده است. 
نمکی خاطرنشــان کرد: به جز در موضوع مقابله 
با کرونا، بعــد از دوران دفاع مقدس چنین وفاق 
و همدلی را حول یک محور در کشــور نداشتیم 
و عزیزانــی به ما کمــک کردند. با یک شــیوه 
بســیجی، انقالبی و جهادی بــه مدیریت کرونا 
پرداختیم. گرچه در دولــت دکتر روحانی تعداد 
تخت بیمارســتانی و پزشک و دسترسی مردم به 
خدمات افزایش یافت اما هنوز هم ضریب تخت 
به جمعیت در کشــور ۱.۶ بــه ازای هر هزار نفر 
جمعیت اســت در حالیکه این نسبت در فرانسه 
۷.۷ و در عقب افتاده ترین کشور اروپایی، ۴ تا ۵ 

برابر ایران است. 
وی گفت: چه شــد که بیماری پشت درب هیچ 
بیمارستانی سرگردان نشــد اما دنیای مرفه که نه 
تنها تحریم نداشت بلکه خزانه ای پرتر هم داشت 
و تعداد پرســتار به تخت و تخــت به جمعیت 
آنها چند برابر ایران بود، بیمارانشــان پشت درب 
بیمارســتانها و روی چمن ها آواره شدند؟ بعد از 
لطف خدا، وفاق و همدلی، اســتفاده از شیوه دفاه 

مقدس بود یعنی اندوخته های ما از دفاع مقدس 
در اداره چنین هجمه ســنگینی از ویروس به کار 

آمد. 
وزیر بهداشت تصریح کرد: در مرحله اول مقابله با 
کرونا، سنگرآرایی و در مرحله دوم با کمک همه 
دستگاه ها به ویژه سازمان بسیج به سمت دشمن 
ناپیدا حمله کردیم. تجربه گرانسنگ همکاری با 
بســیج را قبال هم از سه دهه پیش تا کنون داشته 
ایم. در ســال گذشته با کمک بسیج ۳۰ میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر از جمعیت افراد ۴۰ تا ۷۰ ساله در 

کشور را پایش کردیم. 
نمکی با اشــاره به همکاری بســیج بــا وزارت 
بهداشــت در ماه های ابتدایی امسال برای مقابله 
با کرونا، یادآور شــد: گرچه برای ما مرگ حتی 
یک نفر هم در کشور غم انگیز است اما با کمک 
دستگاه های مختلف به ویژه بسیج به مرگ و میر 
روزانه حدود ۳۰ نفر رسیدیم که دستاورد بزرگی 
بــود. در مرحله جدید که همکاری مشــترکی با 
بسیج برای مقابله با کرونا آغاز کردیم خیلی افراد 
تردید داشتند چون مرگ و میر کشورهای جهان 
تخمین زده شــده بود و برای کشور ما در همین 
روزها، مرگ و میر روزانه یک هزار تا یک هزار و 

۲۰۰ نفر پیش بینی کرده بودند. 
وی ادامه داد: آنچه در مورد مرگ و میر بیماران در 
آمریکا و اروپا توسط موسسات بین المللی پیش 
بینی شده بود نه تنها محقق شد بلکه مقداری هم 
بیشتر از پیش بینی ها، تحقق یافت و آمریکایی ها 
مرگ و میر باالی ســه هزار نفر را تجربه کردند. 
بارها گفتم که برای مرگ هیچ شهروندی در هیچ 
کجای دنیا خوشحال نیستیم حتی آنهایی که دولت 
هایشان ظالمانه ترین شیوه ها را در فشار بر مردم 

ایران تحمیل می کنند. 
وزیر بهداشــت یادآور شد: در آلمان که به شدت 

مراقبت های خاص وجود دارد، مرگ و میر یک 
هــزار بیمار در روز را تجربه کردند اما در ایران با 
لطف خدا، همت بلند عزیزانی که کنار همدیگر 
قرار گرفت و همدلی و کمک بسیجیان، موفقیت 
های خوبی به دســت آمد. ما برآورد کرده بودیم 
که مرگ و میر روزانه بیماران را در طول یک ماه 
۱۰ درصد و میزان بســتری را ۳۰ درصد کاهش 
دهیم و وقتی این هدف گذاری را کردیم، برخی 
همکاران بنده با تردید بــه این موضوع نگاه می 
کردنــد اما محکم گفتم که بیــش از این، کاهش 

خواهیم داشت. 
نمکی تاکید کرد: کاهش مرگ و میر روزانه بیماران 
و همچنین کاهش بستری بیماران دو دلیل اصلی 
داشت؛ یکی اینکه اعتقاد داشتیم که خداوند به این 
حرکت هــا و قدم های پاکیزه، برکت خواهد داد 
و دوم اینکــه معتقد بودیم که این همدلی و وفاق 
به قدری گرانسنگ و گرانقیمت است که می شود 
جهــان را گرفت. در این طرح، نیروهایی کار می 
کنند که دنبال نام، پســت، آینده و جایگاه نیستند 
و بلکه فقط به دلیل دل ســپردن به فرمان الهی و 

کمک به مردم در این عرصه آمدند. 
وی اظهار داشــت: خیلی از پزشکان، پرستاران، 
بهــورزان، مدافعان ســالمت، بســیجیان، علوم 
آزمایشــگاهی و دیگر گروهها در طرح شــهید 
سلیمانی مشــارکت دارند که اسم شان هیچ کجا 
نیســت. ژنرال های پزشــکی ایران ممکن است 
در تهران جمع شــده باشــند اما سربازانی گمنام 
در نقاط مرزی در کرمانشــاه، ایالم و سیستان و 
بلوچســتان داریم. یک پزشک یک تنه ۲۴ ساعته 
یک بیمارستان را اداره می کند و اسم او هم هیچ 

کجا نیست و نمی خواهد هم باشد. 
وزیر بهداشت گفت: انســان های گمنام به دلیل 
رضایت خدا و خدمت به مردم به صحنه می آیند 
و خدا به هــر قدم آنها، برکت ویژه خواهد داد و 
خوشــحالیم که امروز به جای ۱۰ درصد، شاهد 
کاهش ۶۰ درصدی مــرگ و میر روزانه بیماران 
و به جای ۳۰ درصد، شــاهد کاهش ۷۰ درصدی 
بســتری بیماران کووید۱۹ در کشور هستیم. اینها 

دستاورد عظیم و گرانقیمتی است. 
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، نمکی 
بیان داشــت: همکاری های مشــترک دستگاه ها 
به ویژه بســیج برای اســتمرار بسیج ملی و طرح 
شهید سلیمانی بســیار ضروری است تا به یاری 
خدا به سمت مرگ و میرهای تک رقمی در روز 
و به سمت صفر، حرکت کنیم؛ البته این ویروس 
چموشــی های جدیدی در دنیــا دارد و به جای 
خموشی به سمت چموشی و سرکشی می رود؛ 
بنابراین باید خودمان را مجهزتر و برای روزهای 
ســخت، آماده تر کنیم اما تردید ندارم که با وفاق 
و آرایش جدیــد نیروها برای تهاجم به ویروس، 

روزهای سخت تر را با آمادگی می گذرانیم. 
وی یادآور شــد: کرونا و خیلی از بیماری ها می 
آینــد و می روند اما وفــاق و همدلی که در این 
دوران ایجاد شد برای جمهوری اسالمی ایران یک 
ســرمایه عظیم و ماندگار برای مقابله با همه آفت 

های احتمالی آینده است.

سفارش های وزارت بهداشت 
برای خرید ایمن 
در شرایط کرونا

 سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر 
اینکه بهتر است تا حد امکان به شکل اینترنتی 
خرید کنیم، پروتکل هایی که باید هنگام خرید 

رعایت شود را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر ســیما سادات الری، 
گفت: مراکز خرید و فروشگاه ها از کانون های 
خطرزا در همه گیری کرونا هستند که رعایت 
نکات بهداشــتی در این اماکن بســیار حائز 
اهمیت است. بنابراین سفارش می کنیم تا حد 

امکان به شکل مجازی خرید کنید.
وی افزود: در صورت نیاز به خرید حضوری 
به صورت جمعی به خرید نروید و ترجیحا 
ساعات خلوت را برای خرید انتخاب کنید. 
از حضور در فروشگاه های شلوغ و با سیستم 
تهویه هوای نامناسب خودداری کنید، حتما 
ماسک بزنید و نسبت به رعایت فاصله گذاری 

۱.۵ تا ۲ متر اقدام کنید.
الری تاکید کرد: از لمس غیرضروری نمونه 
اجنــاس پرهیز کنید و بــرای پرداخت پول 
از روش های مجازی و دســتگاه کارتخوان 
اســتفاده کنید و از دست زدن به پله برقی در 
فروشگاه ها اکیدا خودداری کنید و در صورت 
استفاده از آسانسور برای فشار دادن دکمه های 
آن از دستمال کاغذی استفاده کنید و دستمال 
را در ســطل زباله بیندازیــد. در طول فرایند 
خرید از تماس دست با صورت، بینی و دهان 

خودداری کنید.

رییس دانشکده طب ایرانی؛

داروهای گیاهی هم 
عوارض دارند

 رییس دانشکده طب ایرانی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه داروهای 
گیاهی هم عــوارض دارند، گفت: ماســاژ 

عوارض کرونا را کنترل می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حســین رضایی 
زاده، در برنامــه یــک روز تازه شــبکه پنج 
ســیما گفت: خیلی از بهبودیافتــگان کرونا 
تجربه مشترک ضعف، خســتگی، بی حالی 
و مشکالت گوارشــی دارند. این افراد رو به 
داروهای گیاهی می آورند که باید تأکید کنم 
که نباید بی قاعده از این داروها اســتفاده کرد. 
داروهــای گیاهی هم عوارض دارند. پیش از 
اســتفاده از داروهای گیاهی می توان با ماساژ 

عوارض کرونا را کنترل کرد.
وی اظهار داشت: ماساژ عضالت پشت، سر و 
گردن برای بیماران کرونایی سفارش می شود. 
یک ماســاژ دورانی مالیم از محل رویش مو 
در گردن به سمت پایین در ۲۰ دقیقه کفایت 
می کند. فشار مالیمی که تنها اندکی ناخن فرد 
قرمز شود، برای ماســاژ بهبودیافتگان کافی 
اســت. این کار تنها بــرای آرامش و رهایی 
عضالت اســت. روغن بابونه و اسانس نعنا 

یکی از بهترین روغن ها برای ماساژ هستند.
رضایی زاده افزود: پشــت ســاق و کف پا 
دیگر محل ماساژ است که برای بهبودیافتگان 
کرونایی سفارش می شود. اگر کسی را برای 
این کار نداریم، با یــک وردنه یا قوطی های 
نشــکن می توان ماســاژ را انجام داد. به این 
صورت که وردنه را زیر پا قرار داده و ماساژ 
را انجام می دهیم. اگر بلد هستند، بادکش بدون 
حجامــت را به همه بهبودیافتگان ســفارش 
می کنیم کــه تأثیر خوبــی در رفع ضعف و 
خستگی آن ها خواهد داشت. اگر بدن چرب 
شــود، لیوان ها قابل حرکت هستند که مشابه 

ماساژ عمل می کند.
این متخصص طب ایرانی در ادامه گفت: بر 
پایه دســتورالعمل دفتر طب ایرانی و مکمل 
وزارت بهداشــت به بهبودیافتگان سفارش 
می شــود که از عسل اســتفاده کنند. به شیوه 
زیرزبانی از عسل با موم استفاده شود که دیرتر 
آب شود. عسل را با ترکیب آب، لیموترش، 
زنجبیل و زعفران می توان استفاده کرد. دیگر 
بهبودیافتگان شربت  برای  مناسب  نوشیدنی 
جالب است که ترکیبی از گالب، آب، زعفران 
و شکر یا عسل اســت. این نوشیدنی مفرح 
عالی برای خستگی است و خانم های باردار 
با محدودیت باید استفاده کنند. شیره انگور هم 
مناســب برای کم خونی است که در کودکان 
سفارش می شود. ســیب، آب سیب، فالوده 
سیب و مخلوط ســیب و هویج هم مناسب 

برای رفع خستگی است.
رضایی زاده در پایان تأکید کرد: آب انار همراه 
با نعنا و یا پخته انار منجر به افزایش اشــتها 
بهبودیافتگان کرونایی می شــود. رب انار با 
نعنا نیز دیگر اشــتهاآور است. مخلوط سیب 
و آب زرشک نیز برای افزایش اشتها سفارش 

می شود.

خبــر

 استاد تمام ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشتی با تاکید بر این که به طور 
کلی ۳۰ درصد از جانباختگان کرونا، مبتال به هیچ 
بیماری زمینه ای خاص و شناخته شده ای نیستند، 
گفت: این موضــوع مربوط به هیچ رده ســنی 
خاصی نیست و در مورد جوانان نیز صادق است.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا ناجی در پاسخ به 
این پرسش که آیا ایجاد عفونت طبیعی در بدن به 
تزریق واکسن اولویت دارد، از برخی رویکردها 
مبنی بر عدم استفاده از واکسن انتقاد کرد و توضیح 
داد: این موضــوع که عفونت طبیعی می تواند به 
طور قطعی بــدن را در برابر ویروس ایمن کند، 
بزرگ نمایی کاذب درباره سیستم ایمنی در برابر 

عفونت طبیعی است.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر این که منطق 
ایجاد ایمنی طبیعــی نمی تواند برای تمامی افراد 
جامعه کارایی الزم را داشته باشد، افزود: نمی شود 
با این ادعا که ایمنی طبیعی در مقایسه با استفاده 
از واکسن می تواند ایمن تر باشد، به افراد گارانتی  
صددرصدی ایمنی طبیعی را دهیم؛ چرا که پاسخ 
ایمنی بدن افراد در مواجه با کرونا متفاوت است و 
در این میان احتمال بروز اتفاقات غیرقابل جبران 

پس از ابتال به کرونا هم وجود دارد.
احتمال عدم ایجاد آنتی بادی کرونا در بدن ۲۰ 

درصد مبتالیان
وی تاکید کرد: در پاســخ ایمنی طبیعی بدن افراد 
به ویروس کرونا تفاوت زیادی حتی تا ۲۰۰ برابر 
وجود دارد و این درحالی است که نزدیک به ۲۰ 

درصد از افرادی که دچــار عفونت های طبیعی 
می شــوند احتمال این که آنتی بادی در بدن این 

افراد ایجاد نشود هم وجود دارد.
ناجی با یــادآوری این موضوع که افراد مختلف 
نسبت به عفونت های طبیعی واکنش های متفاوتی 
دارند گفت: ویروس کرونا با توجه به پروتئین هایی 
کــه دارد و تعاملی که با سیســتم ایمنی بدن از 
راه های گوناگون برقــرار می کند، بدن را تحت 
تاثیر قرار می دهد و این موضوع باعث می شــود 
که درصد کفایتی که از سیســتم ایمنی دریافت 
می کنیم متفاوت باشد؛ چرا که به طورکلی درصد 
آنتی بادی های خنثی کننده حاصل از عفونت های 

طبیعی در افراد مختلف بسیار متفاوت است.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه 
اثربخشــی واکســن ها را مورد تاکید قرار داد و 
افزود: زمانی که پای واکسن ها برای پیشگیری و 
درمان به میان می آید بایــد این موضوع را مورد 
توجه قرار دهیم که حداقل استفاده از واکسن یک 
راه حل بسیار مطمئن با پاسخی مشخص است. 
واکسن ها مقادیر معین ویروس را با استانداردهای 
ایمن به بدون وارد می کننــد، بنابراین نتیجه نیز 

پاسخ مطمئن تری خواهد داشت.
چرا ایمنی ناشی از واکسن قابل اطمینان تر از 

ایمنی عفونت های طبیعی است؟
این استاد دانشگاه با اشاره به این که پاسخ سیستم 
ایمنی افراد در مقابل دریافت واکسن تقریبا یکسان 
اســت عنوان کرد: یکی از مهمترین دالیل امنیت 
واکسن ها این است که  افراد با مقادیر مساوی از 

واکسن و با ساختاری ایمن برخورد می کنند.

وی با اشــاره به این کــه مبتالیان به کرونایی که 
مقادیر باالتــر ویروس را دریافت کــرده اند در 
مقایسه با افرادی که به فرم های خفیف تر بیماری 
مبتال شده اند به مراتب آنتی بادی ضعیف تری هم 
در بدنشان ایجاد می شود تاکید کرد: افرادی که به 
فرم های خفیف کرونا مبتال و درمان شده اند، نفع 
بیشتری از واکسن می برند چرا که مقادیر کمتری 

از آنتی بادی را نیز دریافت کرده اند.
استاد تمام ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی،  ادامه داد: مطالعاتی که در 
سه هزار فرد بین ۱۸ تا ۳۵ سال مبتال به کووید ۱۹ 
و بستری در بیمارستان انجام شده نشان می دهد 
که از این تعداد ۲۰ درصد از مبتالیان پس از مدتی 
بســتری به بخش های مراقبت هــای ویژه منتقل 
شدند و شــوربختانه از این تعداد نیز سه درصد 
مرگ ومیر ناشی از کرونا نشــان از جدی بودن 
این ویروس حتی در افراد جوان و بدون بیماری 

زمینه ای دارد.
پرهیز از کلی گویی درباره مسائلی که با جان 

مردم در ارتباط است
ناجی با بیان این که در حوزه سالمت و مواردی 
که با جان مردم در ارتباط است باید از کلی گویی 
پرهیز شود، گفت: این مقایسه که جوانان نسبت 
افراد مســن و خانم ها در مقایسه با آقایان به مدل 
خفیف تر و ضعیف شــده بیماری مبتال می شوند 
یک کلی گویی است و برای تمامی افراد جامعه 

صدق نمی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: هیچ گارانتی 
وجود ندارد که در ابتــال به عفونت های طبیعی 

کووید چه اتفاقی رخ می دهد چرا که گوناگونی 
پاسخ ایمنی در افراد متفاوت است.

وی بــا بیان این که طبق مطالعات بعد از چند ماه 
آنتی بادی ها در بــدن بهبودیافتگان کرونایی رفته 
رفته کاهش می یابد، به درصد باالی بیماری های 
زمینه ای در کشور اشاره کرد و ضرورت استفاده از 

واکسن ها را مورد تاکید قرار داد.
واکســن از رنج ناشــی از عوارض بیماری 

جلوگیری می کند
ناجی به یکی دیگر از دالیل برتری واکســن در 
مقایســه یا عفونت های طبیعی خصوصا کووید 
۱۹ را عــوارض کرونا حتی تا ماه ها پس از بهبود 
دانســت و افزود: واکســن ها معموال عارضه ای 
ندارند و یا عوارض آنها بســیار محدود است و 
این درحالی است که بسیاری از افراد حتی پس از 
بهبود همچنان از عوارض کووید ۱۹ رنج می برند.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه با 
بیان این که حتی نمی توان جهانی را بدون واکسن 
متصور شــد، گفت: واکسن ها خدمات زیادی به 
بشر در زمینه ســالمت کرده اند، به طورمثال در 
بیماری هایی همانند آبله، سل، سرخک، سرخچه 
و فلج اطفال واکسنها نقش موثری داشته و باعث 

ریشه کنی بسیاری از بیماریها شده اند.
مروری بر تغییرات کووید ۱۹ از ابتداتا کنون

وی با اشــاره به ایــن که تغییرات در ســاختار 
ویروس هــا موضوعی عادی اســت، اظهار کرد: 
ویروسها به دلیل تمایل بقاء در طبیعت همواره در 

حال تغییر هستند.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه با 

بیان این که شش مدل مختلف ژنتیکی از ویروس 
کرونا تاکنون شناســایی شده که در حال تکثیر و 
چرخش اســت توضیح داد: روزهای اول شیوع 
  S و   L پاندمی کووید صحبت از گونه مختلف
ویروس کرونا بود درحالیکه مدل L  بیماری زایی 
  L وخیم تری داشت و با گذشت چندماه ویروس
به Vو Gتبدیل شــد و هم اکنون G  نیز به سه 
بخــش GR، GHو GVتغییر کرده که درحال 

حاضر درحال انتقال است.
وی افزود: بیشــترین رده ژنتیکی شناخته شده و 
در گــردش ویروس کووید ۱۹ در دنیا گونه های 

G  هستند. 
عضو هیئت علمی دانشــگاه با اشاره به آخرین 
داده ها در مورد واکسن کرونا گفت: هم اکنون دو 
واکســن فایزر و مدرنا مجوزهای سازمان غذا و 
داروی آمریکا را اخــذ کرده اند که هر دوی این 
واکســن ها در دسته واکســن های ژنومیک قرار 

دارند.
فعالیــت ۲۰۰ کمپانی برای تولید واکســن 

اثربخش کرونا
ناجی از اثربخشــی و کارایی باالی واکسن های 
وارد شده به بازار در برابر کرونا خبر داد و افزود: 
درحال حاضر حدود ۲۰۰ کمپانی درحال فعالیت 
و مطالعه برای تولید واکســن اثربخش در حوزه 

کرونا هستند.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه در 
پاســخ به این پرسش که ایمنی طبیعی بر استفاده 
از واکسن اولویت دارد یا خیر گفت: جهان بدون 

واکسن جهانی تیره و تار است.

۳۰ درصد قربانیان کرونا هیچ بیماری زمینه ای ندارند
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انتقاد وزارت جهاد از قیمت 
باالی مرغ و تخم مرغ 

در خرده فروشی ها
 معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 
قیمت مرغ قطعه بندی شده و تخم مرغ بسته 
بندی شده بسیار بیشتر از نرخ مصوب است 
که این نشان از رها بودن بازار مرغ و تخم مرغ 

در حوزه خرده فروشی دارد.
به گزارش صدا و سیما، مرتضی رضایی افزود: 
متأســفانه رویه دو گانه ای در قیمت گذاری 
محصوالت دامی اتفاق افتاده که بسیار اشتباه 
است. به عنوان مثال در محصوالتی مانند مرغ 
قطعه بندی شده، قیمت بازار با نرخ مصوب 
بســیار تفاوت دارد به طوری که اگر سری به 
فروشگاه ها بزنیم، قیمت بعضی از قطعات مرغ 
تا دو و نیم برابر قیمــت مصوب این کاال و 

کاماًل به ضرر مصرف کنندگان است.
معاون امــور تولیدات دامــی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: قیمت مصوب مرغ درب 
مرغداری ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و الشه بسته 
بندی شده آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است اما 
در حوزه قطعه بندی شاهد قیمت های عجیبی 

هستیم.
رضایی تاکید کرد: در مورد تخم مرغ نیز همین 
مشــکل وجود دارد در حالی که این کاال به 
تازگی افزایش قیمت داشــته، اما باز هم پس 
از بسته بندی قیمتی باالتر از نرخ مصوب پیدا 

می کند.

رییس شورای رقابت خبر داد
فرمول قیمت گذاری
۱۸ خودرو تغییر کرد

 رییس شــورای رقابت اعالم کرد که 
در بررسی های صورت گرفته، فرمول قیمت 
گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده 
است و بر پایه متوســط قیمت بازار، قیمت 

گذاری انجام می شود.
به گزارش ایسنا، رضا شیوا، دیروز در نشست 
خبری با اشــاره به اینکه از مهرماه مرکز ملی 
رقابت بررسی دوباره در مورد فرمول قیمت 
گذاری خودرو انجام داد، گفت که در تصمیات 
اخذ شده قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد 
فقط خودروها تقسیم بندی شده است، بر این 
پایه قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ و به 
گونه ای که برای عامه مردم به صرفه هستند،  

بر پایه فرمول قبلی محاسبه می شود.
وی گفت: در مورد بخشی از خودروها فرمول 
جدید پیش بینی شــده است که در آن دیگر 
تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در 
فرمول جدیــد قرار نگرفته و قیمت به نوعی 
بر پایه متوســط قیمت بازار محاسبه خواهد 
شــد. رییس شــورای رقابت تاکید کرد که 
نکته اصلی در فرمول جدید این است که در 
توافق صورت گرفته قرار است خودروسازها 
ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و 

این می تواند هزینه تولید را کاهش دهد.
وی خودروهــای مشــمول قیمــت گذاری 
جدید را نیز اعالم کرد و گفت که پژو پارس 
اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو ماتیک، ۲۰۷ پانوراما، 
ســمند ســون پالس، رانا پالس، رانا پالس 
 s۷ دستی، هایما توربو s۵ توربو، هایما توربو
اتوماتیک، k۱۳۱، ســاینا s، کوئیک، شاهین، 
آریا برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول 

جدید می شود.
شیوا با اشاره به پیش فروش های قبلی گفت 
که پیش فروش هایی که تا امروز)۹ دی( یعنی 
زمان اعالم تغییر قیمت فرمول انجام شده بر 

پایه فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.
رییس شــورای رقابت با اشــاره بــه این که 
خودروهای مشــمول فرمول قیمت گذاری 
جدید نیز بــا انجام قرعه کشــی به فروش 
می روند اظهار کرد: بر این پایه هر سه ماه یکبار 
متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده 
و فرمول با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار 

می گیرد.
وی با بیان این که حال باید دید خودروسازها 
از این قیمت گذاری جدید خوشحالند افزود: 
این در حالی است که آنها خواستار آزادسازی 
قیمت خودرو بودنــد ولی با توجه به این که 
بازار خودرو بر پایه تشخیص شورای رقابت 
بازاری انحصاری است باید قیمت گذاری در 
آن با توجه به فرمول محاســباتی ما صورت 

بگیرد.
رییس شــورای رقابت اظهار کرد: با توجه به 
توافــق صورت گرفته بیــن وزارت صنعت، 
معدن و معدن و خودروســازها برای افزایش 
۵۰ درصــدی ظرفیت تولید ایــن موضوع 
در فرمــول جدید بســیار اهمیــت دارد و 
خودروسازها باید ســعی در عملیاتی کردن 
این افزایش ۵۰ درصدی داشــته باشند چرا 
که در غیر این صورت هرچقدر که تولید آنها 
کمتر باشد در فرمول جدید قیمت نهایی نیز 
پایین تر خواهد آمد. حال باید منتظر عملکرد 

خودروسازها بود.
وی این را هم گفت که به نظر نمی رسد فرمول 
جدید موجب افزایش قیمت در بازار شود اما 
در هر صورت منتظر هستیم دالل ها کم کم از 
این بازار خارج شوند چرا که دیگر قیمت ها و 

سود موجود برای آنها به صرفه نیست.

خبر

فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ بر خالف 
آنچه که شاید به نظر برسد، کارگران در 
کشور های ثروتمند، کمتر از کارگران در 
کشور های فقیر کار می کنند. به عبارت 
ساده تر، ســاعات کاری یک کارگر در 
کشــور های ثروتمند، از ساعات کاری 
همتای او در کشــور های فقیر در طول 

یک بازه زمانی مشخص، کمتر است.
این نکتــه هم حائز اهمیت اســت که 
منظــور از »کارگر«، کســی اســت که 
نیروی کار خود را در ازای دســتمزد به 
»کارفرما« می فروشــد. بر این پایه، یک 
برنامه نویس به همان اندازه یک کارگر 
کارخانه خودروســازی، در این تعریف 

می گنجد.
چه کسی بیشتر کار می کند؟

نشــان  مختلف  اقتصادی  گزارش های 
می دهند که به میزانــی که یک اقتصاد 
ثروتمندتر می شود،  و  یافته تر  توســعه 
ســاعات کاری افراد هــم کاهش پیدا 
می کند. علت هم تقریباً واضح اســت: 
کارگــران در کشــور های ثروتمند، با 
ساعات کاری کمتر و مشاغلی که عمدتًا 
تخصصی تر هستند، درآمد بیشتری )در 
قیاس مطلق، مثاًل بر حسب دالر به ازای 

هر ساعت کار( کسب می کنند.
در یــک گزارش آمــاری و تحلیلی که 
 ourworldindata.org ســایت  در 
منتشــر شده، مقایســه ای میان ساعات 
کار و میزان درآمد در میان شــهروندان 
کشــور های مختلف ترسیم شده است. 
بر این پایه و به عنوان مثال، شهروندان 
سوئیسی که در دسته ثروتمندترین مردم 
جهان قرار می گیرند، درآمد متوســطی 
حــدود ۲۰ برابر باالتر از شــهروندان 
کشــور »کامبوج« دارند. واضح اســت 
که چنیــن اختالفی، یعنــی تفاوتی در 
حد ۲ هزار درصد، چه اثری بر زندگی 

شهروندان این دو کشور می گذارد.
امــا اگر بنــا به دســته بندی باشــد، 
شهروندان کشور های مختلف چه میزان 
کار می کننــد؟ داده های ایــن گزارش 
نشان می دهد که شهروندان کشور هایی 
همچــون »کامبــوج« و »میانمار« که از 
جمله کشور های فقیر آسیایی هستند و 
یکی از کمترین نسبت های »سرانه تولید 
 )GDP per capita( »ناخالص داخلی
را در میان کشــور های جهان دارند، از 
قضا در فهرست کشــور هایی هم قرار 
دارند که شهروندان شان ساعات کاری 

بیشتری در طول روز دارند.
در کامبوج، یک کارگر به طور متوسط 
ســاالنه حدود ۲ هزار و ۴۵۶ ســاعت 
کار می کنــد و این در حالی اســت که 
در ســوئیس، کارگران به طور متوسط 
ساالنه حدود ۱۵۹۰ ساعت کار می کنند. 

)حدود ۹۰۰ ساعت کمتر(
این گــزارش که  دیگــر بخش هــای 
داده های آن به ســال ۲۰۱۷ میالدی بر 
می گردد، نشــان می دهد کــه به عنوان 
نمونه، آلمانی ها، نروژی ها و فرانسوی 
ها، با کمترین میزان کار، بیشترین درآمد 
را دارند. شــهروندان کشور هایی مانند 
ایاالت متحده آمریــکا، بریتانیا، ژاپن و 
ایرلند در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

از آن ســو، شــهروندان کشــور هایی 
همچون هند، چین، مالزی و سنگاپور، 

بســیار بیــش از شــهروندان آلمانی یا 
نــروژی کار می کنند. مثاًل، در حالی که 
یک آلمانی ساالنه کمتر از هزار و ۴۰۰ 
ساعت کار می کند، شــهروندان چینی 
حدود ۲ هزار و ۲۰۰ ســاعت در سال 
کار می کنند و شهروندان ترکیه نیز، کمی 

بیش از هزار و ۸۰۰ ساعت.
ایــن، اما در حالی اســت که با افزایش 
»درآمد ملی«، ســاعات کاری کارگران 
هــم کاهش پیدا می کنــد و این نه تنها 
در مقایسه میان کشــور های مختلف با 
یکدیگر، که در مقایســه میان دوره های 
مختلف تاریخی در یک کشور واحد هم 

مصداق دارد.
آیا »سخت کوش« بودن برخی ملت ها 

واقعیت دارد؟
بسیار شنیده ایم که ژاپنی ها ملتی سخت 
کوش هستند یا اینکه شهروندان برخی 
کشور های حاشــیه خلیج فارس، »اهل 
کار« نیســتند. اما آیا نســبت دادن این 
ویژگی های عمومی و کلی به شهروندان 
کشور های مختلف واقعیت دارد و مورد 
پشتیبانی داده های آماری قرار می گیرد؟

پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. 
نخستین مشــکل این است که داده های 
آماری دقیق در طول سالیان متمادی در 
کشور های مختلف، ممکن است به این 
سادگی قابل دسترس نباشد. از آن سو، 
ماهیت و شــکل اقتصاد در کشور های 
مختلــف با یکدیگر تفــاوت دارد و به 
عنوان نمونه، در کشوری مانند امارات 
متحده عربی که بســیاری از مشاغل در 
حوزه تجارت، امور مالی و یا ســرمایه 
گذاری های کالن قرار می گیرند، طبیعتًا 

ساعات کاری هم کمتر خواهند بود.
از آن ســو، اما برخی داده های آماری، 
از جمله در گزارش مورد اشاره در باال 
وجود دارد که می تواند »سخت کوش« 
بودن شــهروندان برخی کشور ها را به 

شکلی نسبی نشان دهد. به عنوان نمونه، 
شــهروندان کره جنوبی در سال ۲۰۱۷، 
به طور متوسط ساالنه حدود ۲ هزار و 
۱۰۰ ساعت کار کرده اند. این در حالی 
است که شهروندان این کشور در سال 
۲۰۰۰ میالدی، حــدود ۲ هزار و ۵۰۰ 
ســاعت، در سال ۱۹۸۹ میالدی، حدود 
۲ هزار و ۷۰۰ ساعت و در سال ۱۹۷۷ 
میالدی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ ســاعت 

کار می کردند.
به عبارت ســاده تر، اگــر هفته کاری 
را ۵ روزه در نظــر بگیریــم، اهالی کره 
جنوبی در ســال ۱۹۷۷ میالدی )حدود 
سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی(، روزانه 
حدود ۱۰.۷ ســاعت کار می کرده اند. 
برای آن دسته از ایرانی هایی که تعجب 
می کنند کره جنوبی چگونه از جایگاهی 
نزدیــک بــه اقتصــاد ایــران در طول 
نزدیک به ۵ دهه به یکی از بزرگ ترین 
اقتصاد های جهان بدل شده، شاید چنین 

مقایسه ای خالی از لطف نباشد.
بیشتر  کشور ها  برخی  شهروندان  چرا 

پول در می آورند؟
اما چرا شهروندان برخی کشورها، کمتر 
کار می کنند و بیشــتر پول در می آورند، 
دیگر،  آنکه شهروندان کشور های  حال 
مجبورند بیشتر کار کنند، اما در زندگی 
پیشــرفت نمی کنند؟ کلید اصلی برای 
پاسخ به این پرســش، در »بهره وری« 

شغلی نهفته است.
»بهره وری« در اقتصاد و البته بســیاری 
حوزه های دیگر، به طور کلی به صورت 
نســبت میان »خروجی« بــه »ورودی« 
محاسبه می شــود. به عبارت ساده تر، 
اینکه چقدر باید »خرج« شــود تا مقدار 
مشخصی »دخل« ایجاد شود. مثاًل، اگر 
بخواهید یک رستوران راه اندازی کنید 
که ماهانــه صد میلیون تومــان درآمد 
داشــته باشد، شاید مجبور باشید مثاًل ۲ 

میلیارد تومان سرمایه گذاری کنید.
»بهره وری« شــغلی را، امــا می توان به 
شــکلی دیگر و بر پایه »بازده اقتصادی 
در مقابل یک ســاعت کار« نیز محاسبه 
کرد. مثاًل، برای محاســبه اینکه کارگر 
یک کارگاه تولید کتانی ورزشی چقدر 
بــازده شــغلی دارد، می توانیــم تعداد 
کتانی هایی که این کارگر در مدت یک 
ســاعت تولید می کند را در نظر بگیریم 
و آن را با تعداد کتانی هایی که )به طور 
متوســط( یک کارگر در کشوری دیگر 
در طول یک ســاعت تولیــد می کند، 

مقایسه کنیم.
برای ســاده ســازی و کالن ســازی 
محاسبه می توانیم تولید ناخالص داخلی 
)GDP( یک کشــور را در نظر بگیریم 
و آن را در مقایســه با تعداد ســاعات 
کاری تمام شــاغلین آن کشور در طول 
یک سال مورد ســنجش قرار دهیم. به 
عبارتی، هر چقدر میزان تولید اقتصادی 
کاال و خدمات در یک کشــور بیشــتر 
باشد و همزمان کارگران آن کشور کمتر 
کار کننــد، بازدهی شــغلی آن ها باالتر 
خواهد بــود و آن ها در ازای کار کمتر، 

بیشتر پول در می آورند.
بر این پایه، در ســال ۲۰۱۷، شهروندان 
نروژی به ازای هر ساعت کار، به طور 
متوســط حــدود ۸۰ دالر درآمد تولید 
کرده اند و شهروندان آلمانی هم به ازای 
هر ســاعت کار، حدود ۷۰ دالر درآمد 
داشته اند. نروژ کشوری کم جمعیت با 
درآمد نفتی اســت و شاید بهتر باشد از 
این مقایســه کنار گذاشته شود، اما مثال 
آلمان نشــان می دهد که شهروندان این 
کشور، به طور متوســط، باالترین بهره 

وری شغلی را در جهان دارند.
نصف  تقریباً  ای،  ترکیــه  شــهروندان 
شــهروندان آلمانی بهره وری شــغلی 
دارند و در ســال ۲۰۱۷، بــه ازای هر 

ساعت کار، حدود ۴۴ دالر تولید کرده 
اند. در مقام مقایســه، اما شــهروندان 
پاکســتانی در همان زمــان، به ازای هر 
ساعت کار حدود ۸.۲ دالر تولید کرده 
اند، یعنی چیــزی در حدود یک پنجم 

شهروندان ترکیه ای.
چرا بازدهی شغلی در ایران پایین است؟
در ایــن گــزارش داده دقیقی در مورد 
ایران و شــهروندان ایرانی وجود ندارد، 
اما بهره وری شــغلی در ایران، بر پایه 
گزارش های مشابه، در میان پایین ترین ها 
در منطقه اســت. اما این اتفاق چرا رخ 

می دهد؟
اقتصــاد ایران، اقتصادی به شــدت بی 
ثبات است که تاثیر سیاست بر آن، تقریبًا 
همواره منفی بوده اســت. نوسان بسیار 
زیاد نرخ ارز، تغییرات ناگهانی قوانین، 
نبود امنیت ســرمایه گــذاری و از همه 
مهم تر، از بین رفتن »سرمایه اجتماعی« 
)مثاًل در قالب کاهش اعتماد مردمی به 
کلیت حکمرانی(، همه و همه می توانند 
عواملی باشند که بازدهی شغلی در ایران 

را تحت الشعاع قرار می دهند.
با این همه، شــاید بتــوان در کنار این 
علــِل کلی که همواره هم تکرار شــده 
اند، عللی را هم برشمرد که تا اندازه ای 
»فنی تر« هســتند و می توان امیدوار بود 
گوشــی شنوا پیدا شــود که دیر یا زود 
برای از میان برداشتن این موانع، آستینی 

باال بزند.
به نظر می رسد یکی از مهم ترین دالیل 
بــرای اینکه چرا بهره وری شــغلی در 
ایران پایین اســت، باال بودن شــاخص 
 )Energy intensity( »شدت انرژی«
در ایران باشد. »شدت انرژی« به عبارت 
ســاده، بیان می کند که بــرای تولید هر 
واحد از »تولید ناخالص داخلی«، چقدر 
انرژی مصرف می شــود. باال بودن این 
شاخص، در واقع معیاری از ناکارآمدی 

یک اقتصاد خواهد بود.
مثــاًل فرض کنید من بــرای گرم کردن 
خانه ام ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پول گاز 
می دهم و شما برای گرم کردن خانه تان 
که از هر نظر شــبیه به خانه من اســت 
و تنها عایق بنــدی بهتری دارد، ماهانه 
۵۰ هزار تومان پول گاز می دهید. واضح 
است که میزان هدررفت انرژی در خانه 
من، ۲ برابر بیشتر از خانه شما است و از 
این نظر، عایق بندی خانه من ناکارآمدتر 

از عایق بندی خانه شما است.
بر پایه برخی گزارش هــا، ایران یکی 
بارترین شاخص های »شدت  فاجعه  از 
انــرژی« را در جهــان دارد. به عنوان 
مثال، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ آژانس 
بین المللــی انرژی، ایــران برای دومین 
سال متوالی در صدر لیست کشور هایی 
قرار گرفت که باالترین یارانه انرژی را 
پرداخت می کنند. )در سال ۲۰۱۶، چین 

رتبه نخست را داشت.(
بر این پایه، در سال ۲۰۱۸، ایران حدود 
۶۹ میلیارد دالر یارانه برای سوخت های 
فســیلی داده که نســبت به سال ۲۰۱۷ 
حدود ۴۳ درصد افزایش داشــته است. 
با نــرخ دالر ۲۵ هزار تومانی، این مبلغ 
تقریباً معادل ۱۷۰۰ »هزار میلیارد تومان« 

)یا ۱۷۰۰ تریلیون تومان( است.
در گزارش آژانس بین المللی انرژی در 
سال ۲۰۱۹، ایران باز هم رتبه نخست را 
داشت و این بار، در یکی از سخت ترین 
معاصر خود،  اقتصاد  تاریخ  ســال های 
حــدود ۸۶ میلیــارد دالر یارانه انرژی 
پرداخت کرد. این رقم، به تنهایی معادل 
حدود ۱۹ درصد از یارانه انرژی جهان 

در آن سال بوده است.
امــا »یارانــه انرژی« اصــاًل یعنی چه؟ 
توضیح اینکــه قیمت حامل های انرژی 
)همچون بنزیــن و گازوئیل( در ایران 
ارزان ترین در سطح جهان است  تقریباً 
و حتی با وجــود اینکه درآمد ایرانی ها 
اکنون در مقایســه با درآمد شهروندان 
دیگر کشور ها بسیار پایین آمده، راه حل 
مشکل کم درآمد بودن ایرانی ها، پایین 

نگه داشتن قیمت انرژی نیست.
ماجرا دقیقاً برعکس اســت. اگر دولت 
منتخب در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۱۴۰۰ تالش کند یارانه انرژی را 
حــذف کند )یعنی قیمت بنزین و دیگر 
حامل های انــرژی را واقعــی کند( و 
همزمان درآمد های آزاد شده را »واقعاً« 
خرج توسعه کشــور کند، اتفاقات کم 
سابقه ای در حوزه رشد اقتصادی ایران 

به وقوع می پیوندد.
رقم یارانه انرژی )که ثروتمندان بیش از 
فقرا از آن بهره می برند( در ایران آن قدر 
زیاد اســت که اگر همین یک مورد هم 
در فهرست اصالحات اقتصادی کشور 
قرار بگیرد، باید بی نهایت خوشــحال 
بود. به این ترتیب، شاید بد نباشد چند 
ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که 
اقتصــاد ایران یکی بدتریــن دوره های 
تاریخی خود را از ســر می گذراند، به 
راه حل هایی که اقتصاددانان جهان بار ها 
ســفارش کرده اند و البته راه حل هایی 
که سخت و دردناک هم هستند، بیشتر 

پرداخته شود.

پیشنهاد یک اصالح اقتصادی »دردناک« برای سال ۱۴۰۰

چرا ایرانی ها زیاد کار می کنند و کم پول در می آورند؟

و خدمــات  کار  خانــواده،  وزارت   
اجتماعــی ترکیه از افزایش ۲۱.۵۶ درصدی 

حداقل سطح دستمزد این کشور خبر داد.
بــه گزارش زنــگان امروز به نقــل از دیلی 
صبــاح، در آخرین نشســت کمیتــه تعیین 
حداقل دســتمزد ترکیه مقرر شــد از ابتدای 
ســال ۲۰۲۱ حداقل سطح دستمزد به ۲۸۲۶ 
لیر ) حــدود ۳۸۰ دالر( در ماه افزایش پیدا 
کند که این رقم نسبت به سال کنونی ۲۱.۵۶ 
درصــد افزایش پیدا کرده اســت. این رقم 
خالص دستمزد اســت و شامل کسر مالیات 

و هزینه بیمه تامین اجتماعی نمی شــود.
وزیر امور خانواده، کار و خدمات اجتماعی 
ترکیه با اشــاره بــه اینکه افزایــش حداقل 
دســتمزد از نرخ تورم هفت درصد بیشــتر 
اســت، گفت: با این کار بــه وعده خود در 

کردیم. عمل  خانوارها  توانمندسازی  باره 
از ۸۳ میلیون شــهروند ترک، نیمی از آن ها 
درآمدی در محدوده حداقل ســطح دستمزد 
دارند. طبق توافق صورت گرفته قرار شــد 
حداقل دســتمزد ماهانه شــاغلینی که دارای 

ســه فرزند و بیشــتر هســتند نیز ۳۰۱۳ لیر 
باشد.

با وجود افزایش محســوس ســطح دستمزد 
کارگری  کنفدراسیون  ترین  بزرگ  ترکیه،  در 

این کشــور آن را ناکافی دانسته است. نظمی 
گفت:  کنفدراســیون  ایــن  دبیر  ایــرگات- 

افزایش ســطح دســتمزدها خیلــی کمتر از 
انتظارش را داشتند. چیزی بود که کارگران 

برخی از احزاب سیاســی ترکیه نظیر حزب 
آی پی و سی اچ پی نیز با صدور بیانیه هایی 
مشــابه، این افزایش سطح دستمزد را ناکافی 

اند. دانسته 
از زمان شــیوع کرونــا، اقتصــاد ترکیه که 
وابســتگی زیادی به بخش گردشگری دارد 
دچار خســارت های زیادی شــده و شمار 
اســت. عالوه  یافته  افزایش  تــرک  بیکاران 
بر کرونــا، کاهش شــدید ارزش لیر در ماه 
هــای گذشــته باعث کاهش قــدرت خرید 
شــهروندان ترکیه شــده اســت. دولت این 
کشور به منظور کاســتن از تبعات اقتصادی 
کرونــا تاکنون حدود ۴۵ میلیــارد لیر اعتبار 
تخصیص داده اســت. نرخ بیکاری ترکیه تا 
پایان ماه ســپتامبر ۱۲.۷ درصد اندازه گیری 
شــده اســت. طبق برنامه ریزی دولت این 
کشور نرخ بیکاری ترکیه باید تا پایان امسال 
به ۱۳.۸ درصد و در ســال آینــده به ۱۲.۹ 

برسد. درصد 

حداقل دستمزد در ترکیه ماهانه ۳۸۰ دالر
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 یک مدرس زبان فارسی با تاکید بر اهمیت 
شناساندن زبان فارسی به مردم  ایتالیا، از مهجور 

ماندن زبان فارسی در این کشور می گوید.
چندی پیش وبینار »اهمیت زبان فارسی در ایتالیا« 
به همــت مرکز فرهنگی ایرانیــان در میالن و با 
همکاری رایزنی فرهنگی ایران در رم و مشارکت 
بنیاد سعدی و مرکز فرهنگی امام علی )ع( لوگانو 
)سوییس( برگزار شــد که در این وبینار تعدادی 
از فارســی آموزان و مترجمان و مدرسان ایتالیایی 
و فارســی زبان، تجربه های خود را در فراگیری، 
آموزش و ترجمه زبان فارسی به اشتراک گذاشتند. 
در ایــن وبینــار، داریوش صولت، سرکنســول 
نمایندگی کشورمان در میالن درباره نقش آموزش 
برون مرزی زبان فارســی در دیپلماسی فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران سخنرانی کرد. محمدتقی 
امینی، رایزن فرهنگی سفارت ایران در ایتالیا، نیز 
فعالیت های رایزنی فرهنگی در راســتای آموزش 
و گســترش زبان و ادبیات فارســی در ایتالیا را 
تشریح کرد. همچنین فرشاد فالحت پیشه، معاون 
امور بین الملل بنیاد ســعدی، با معرفی این بنیاد، 
فعالیت های آن را در باره آموزش و گسترش زبان 

و ادبیات فارسی توضیح داد.
در پی برگــزاری این آیین، ایســنا گفت وگویی 
مکتوب با فرامرز شــادلو یکی از سخنرانان این 
آیین که درباره اهمیت شناســاندن زبان فارســی 
به مردم ایتالیا و مهجور ماندن آن در این کشــور 

سخن گفته بود، داشت.
ایران و زبان فارسی در ایتالیا شناخته شده نیست

ارزیابی شما از وضعیت زبان فارسی در ایتالیا 
چیســت؛ در واقع مردم ایتالیــا چقدر با زبان 

فارسی آشنایی دارند؟
همان طور که در وبینار اهمیت زبان فارســی که 
هفته گذشــته برگزار شد اشــاره کردم، با این که 
کارهای بســیار خوبی از سوی کنسولگری ایران 
در شــهر میالن و ســفارت جمهوری اسالمی و 
رایزنی فرهنگی در رم انجام شده است اما کماکان 
شــاهد این هســتیم که نه تنها زبان فارسی بلکه 
ایران و ایرانی آن چنان که شایسته است، در ایتالیا 
شناخته شده نیســت و زبان فارسی مهجور مانده 
است. با بسیاری از دوســتان ایتالیایی در محیط 
دانشــگاهی برخورد دارم که به اشتباه زبان عربی 
را زبان ما می دانند و تفاوتی میان زبان فارســی و 
عربی قائل نیستند. از این روست که به نظر من اگر 
بخواهیم به بحث اهمیت زبان فارســی در ایتالیا 
بپردازیم درست این است که ابتدا به اهمیت آشنا 
کردن ایتالیایی ها با زبان فارسی و شناساندن زبان 

فارسی به این عزیزان بپردازیم.
کرسی های زبان فارسی به استادان ایرانی سپرده 

نمی شود
 با توجه به اهمیت کرســی های زبان فارسی 

ترویج  در  دانشگاه ها  در 
این زبان، وضعیت فعلی 
فارسی  زبان  کرسی های 
به چه صورت  ایتالیا  در 

است؟
 تــا آن جایی که من اطالع 
دارم هــم اکنون در ایتالیا، 
در  فارسی  ادبیات  و  زبان 
دانشــگاه های شــهرهای 
ناپل،  بولونیــا،  ونیز،  رم، 
تورینــو و پالرمو آموزش 
داده می شــود. بنابر همین 
اطالعات شــوربختانه در 
هیچ کدام از این دانشگاه ها 
کرسی های زبان و ادبیات 
فارســی به استادان ایرانی 
سپرده نمی شود و استادان 
ایتالیایــی این مهــم را از 
اســتادان ایرانــی دریــغ 
می کنند. البتــه باید گفت 
بــه طــور کلــی در اکثر 
رشــته های دانشگاهی در 
ایتالیا به همین منوال است 
و برخالف کانادا و آمریکا 
که با ســپردن جایگاه های 
به خارجی ها کمتر  علمی 
مشــکل دارند، در اروپا و 
همچنین در مــورد ایتالیا 
قضیه کامال برعکس است 
و نبود اســتادان ایرانی در 

کرســی های زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا گواه 
همین ادعاست. 

از دســت دادن مترجمان بــزرگ ایتالیایی و 
حضور مترجمان تازه نفس

درباره وضعیت کتاب هایی که از زبان و ادبیات 
فارســی به زبان ایتالیایی ترجمه شــده اند و 
مترجمان آن ها که امکان آشنایی با زبان فارسی 

را فراهم کرده اند، می گویید؟
 بله، به درستی اشاره کردید. یکی از راه های موثر 
آشــنایی ایتالیایی ها با فرهنگ ایرانی، کتاب هایی 
است که از زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه شده اند. 
من از این موقعیت استفاده می کنم تا فقدان یکی 
از این بزرگان، استاد و مترجم زبان فارسی، استاد 
آنا ونزان، که از نزدیک افتخار آشنایی و مصاحبت 
بــا او را زمانی که بر روی تز دکتری کار می کردم 
داشــتم، اشــاره کنم. او که هفته گذشته دار فانی 
را وداع گفت، مترجم و ایرانشناس ایتالیایی اهل 
ونیز بود و مدرک لیسانس زبان ها و فرهنگ های 
 »Ca ’Foscari« شــرقی خود را از دانشــگاه
ونیز و مدرک دکتــری مطالعات خاورمیانه خود 

را از دانشــگاه نیویورک گرفته بود. آنا ونزان در 
معرفی ایران و آثار ادبی معاصر فارسی تالش های 
فراوانی کرد و در ابتدای کار خود در زمینه ترجمه 
کتاب های فارسی، ۱۵ داستان نویس زن ایرانی را 
انتخاب و در مجموعه داســتانی به نام »کلمات 
بی پرده« آثار آنــان را به مخاطب ایتالیایی معرفی 
کرد. باید واقعا از نقش برجسته او در شناساندن 
ادبیات فارســی به ایتالیایی ها قدردانی کرد، زیرا 
او ترجمه های متعددی از آثار ادبی فارســی را به 
زبان ایتالیایی انجام داد. بــه عنوان مثال می توان 
به کتاب هایی از شــهرنوش پارسی پور با عنوان 
»طوبی و معنای شب« و »زنان بدون مردان« اشاره 
کــرد. آنا ونزان همچنین کتاب های ارزشــمندی 
همچــون »سووشــون« اثر ســیمین دانشــور و 
چندین کتاب دیگر ازجمله »بوف کور« از صادق 
هدایت و کتاب »دایی جان ناپلئون« نوشــته ایرج 
پزشــکزاد را نیز اخیرا به چاپ رســانده بود. آنا 
ونزان همچنین تالیف کتاب »دختران شــهرزاد؛ 
نویســندگان زن ایرانی از قرن نوزدهم تا دوران 
معاصر« را انجام داد و سفرنامه زیبایی نیز به ایران 

دارد که با نام »ســفر یک هفته ای به ایران« منتشر 
شــده است. شوربختانه به غیر از او در چند سال 
گذشــته، مترجمان بزرگ دیگری را که با ترجمه 
آثار فرهنگی ما کمک شایانی به شناساندن فرهنگ 
ایران به ایتالیایی ها داشــتند، از دست داده ایم؛ از 
جمله خانم فلیچیتا فرارا و آقای چنگیز داورپناه. 
اما خوشــبختانه شــاهد ظهور مترجمان جوان و 
تازه نفسی در زمینه ترجمه آثار ادبیات فارسی به 
ویژه آثار معاصر ادبیات فارسی به ایتالیایی هستیم.

دوره ای برای آموزش زبان فارسی در دانشگاه 
میالن وجود ندارد

در شــهر میالن و دانشگاه میالن که خود شما 
حضــور دارید، بحث فارســی آموزی به چه 

صورت است؟
هم اکنــون در میالن و در مرکز فرهنگی امام علی 
)ع( کالس های آموزش زبان و ادبیات فارســی 
برای ایتالیایی ها توســط این جانــب به صورت 
مجازی انجام می شــود که امیــدوارم با په پایان 
رسیدن همه گیری کرونا بتوانیم دوباره کالس های 
حضــوری را از ســر بگیریم، زیــرا کالس های 

حضــوری از آن جایی که 
می توان فارسی آموزان را با 
فرهنگ ایرانی بیشتر آشنا 
کــرد، جذاب تر و موثرتر 

دنبال می شود.
فرهنگی  رایزنی  همچنین 
ایران در رم نیز دوره های 
مجــازی  و  حضــوری 
ادبیات  و  زبــان  آموزش 
فارســی برگزار می کند و 
گفته می شــود که متولی 
کرســی های  از  حمایت 
دانشگاهی زبان و ادبیات 
نشر  و  ترجمه  فارســی، 
و  فارســی،  ادب  آثــار 
دانشگاهی  همکاری های 
ایــن حــوزه در ایتالیــا 
دپارتمان  این که  با  است. 
زبان های دانشــگاه میالن 
بزرگی  بســیار  دپارتمان 
است و بیشــتر زبان های 
خارجی و حتی زبان های 
ازجملــه  غیراروپایــی 
هندی، چینی و عربی در 
این جا تدریس می شود اما 
دوره ای  هیچ  شوربختانه 
بــرای آمــوزش زبان و 
ادبیــات فارســی دراین 
دانشــگاه وجــود ندارد. 
خود بنده از زمان تحصیل 
در مقطع دکترا در دانشگاه میالن پیگیر این امر و 
رایزنی با دانشــگاه و سرکنسولگری بوده ام که تا 
زمان این مصاحبه موفقیتی در این زمینه حاصل 
نشده اســت. در واقع بنا به اظهارات طرفین، در 
ســال های گذشــته صحبت هایی بین دانشگاه و 
سفارت یا سرکنسولگری ایران صورت پذیرفته 
است درحالی که هرکدام از طرفین خواستار این 
بوده که خود محتوای آموزشــی را ارائه بدهد و 
طرف مقابل هزینه های آموزشــی را تقبل کند که 
همین امر باعث به بن بست رسیدن گفت وگوها 

در این زمینه شده است.  
البته با توجه بــه برگزاری وبینــار اهمیت زبان 
فارســی و عالقه ای که رایزن محترم  فرهنگی در 
پیگیری این موضوع نشان داد، امیدوارم در آینده 
بتوانیم آموزش زبان فارســی را هم در بین دیگر 
زبان های موجود در دانشگاه میالن ببینیم. اگرچه 
نماینده محترم بنیاد سعدی در همین وبینار اعتقاد 
داشــتند بحث دانشگاهی مربوط به وزارت علوم 
اســت اما من به شخصه معتقدم که اگر عزمی در 
این راســتا باشد باید این محول کردن وظایف به 

دیگر نهادها کنار گذاشــته شود و همه از جمله 
سفارت و سرکنسولگری و بنیاد سعدی و وزارت 
علوم در کنار هم تالشی در راستای محقق شدن 
ایــن مهم انجام دهند زیرا میالن یکی از بزگترین 
شــهرهای تاثیرگذار علمی و صنعتی شمال ایتالیا 
با اثرگذاری و جمعیت باالســت و مسلما وجود 
کرســی زبان فارسی در این دانشــگاه دستاورد 
بزرگی برای شناساندن زبان فارسی به ایتالیایی ها  

خواهد بود.
 به نظر شما مردم ایتالیا چقدر از یادگیری زبان 

فارسی استقبال می کنند؟
همان طور که اشــاره کردم ابتدا باید در راستای 
شناســاندن زبان فارسی قدم برداریم و سپس به 
بررسی اســتقبال مردم از زبان فارسی بپردازیم. 
برداشت شخصی من با توجه به تجربیات اخیر 
در شــهر میالن اعم از دانشــگاه و همچنین در 
مرکز فرهنگی ایرانیان این اســت که ایتالیایی ها 
اگر با فرهنگ ایران و مردم ایران آشــنا شــوند 
حتمــا و بدون شــک عالقه مندی هــای زیادی 
در بیــن آن ها برای آشــنایی بیشــتر با فرهنگ 
ایرانی شــکل خواهد گرفت که از این رهگذر، 
مطمئن هســتم به عالقه مندی به آشنایی با زبان 
فارســی هم منجر خواهد شــد. کما این که در 
بین بســیاری از فارســی آموزان خود من در دو 
ســال گذشته همین روال طی شــده است. البته 
نباید نقش شناساندن فرهنگ و زبان فارسی در 
مراکز فرهنگی و رایزنی فرهنگی ایران را هم از 
یاد ببریم به عنوان مثــال مرکز فرهنگی ایرانیان 
میالن که با عنــوان مرکز فرهنگی امام علی )ع( 
با مدیریت حجت االسالم والمسلمین حاج آقای 
فائزنیا در ســال های گذشته در میالن مشغول به 
فعالیت بوده کارهای بســیار خوبی در این زمینه 
من جمله برگزاری کارگاه هــا و آیین ایرانی از 
قبیل آیین عید نوروز و شب یلدا برای شناساندن 
فرهنگ ایرانی به ایتالیایی ها در شهر میالن انجام 

داده است.
فرامرز شادلو، فارغ التحصیل دکتری زبانشناسی 
و ادبیات در زمینــه ادبیات بین فرهنگی اروپایی 
و غیراروپایی از دانشگاه میالن است که هم اکنون 
در دانشگاه میالن به صورت پاره وقت مشغول به 
تدریس زبان انگلیسی اســت. او از سال  ۱۳۸۲ 
در موسســات علمی و آموزش عالی در مشــهد 
به تدریس زبان انگلیســی مشغول بود و پس از 
مهاجرت به ایتالیا بــرای ادامه تحصیل در مقطع 
دکتری در دانشــگاه میالن، حدود چهار ســال 
در مدرســه ایرانیان شــهر میالن به دانش آموزان 
ایرانی زبان انگلیسی تدریس کرده است. او بیش 
از دو ســال اســت که  در مرکز فرهنگی ایرانیان 
شــهر میالن مشــغول به آموزش زبان فارسی به 

ایتالیایی ها است.

در گفت وگو با فرامرز شادلو انجام شد

نگاهی به وضعیت زبان فارسی در ایتالیا

 در هفته های گذشته در فهرست فیلم هایی 
که در جشــنواره ســی ونهم فیلم فجر شرکت 
خواهند کرد، به فیلم »شیشــلیک« محمدحسین 
مهدویان نیز اشاره شــده است. فیلمی که گفته 
می شود به خصوص از نظر نگاه سیاسی خاصش 
تفاوت های عمیق و معناداری با فیلم های قبلی 
کارگردان »ایستاده در غبار«، »ماجرای نیمروز«، 
»رد خون« و »التــاری« و حتی »درخت گردو« 
دارد. نکته جالب، اما اینکه این تفاوت ها ظاهرا 
چندان به مذاق طرفداران سابق مهدویان خوش 
نیامده اســت؛ یا به عبارت بهتر به نظر می رسد 
که محتوای سیاسی »شیشلیک« مهدویان برایش 

دردسرساز شده است.
شهروند در ادامه نوشــت: در روز های گذشته 
منابع زیــادی در فضای مجازی از آماده شــدن 
نســخه نهایی و آماده نمایش فیلم »شیشلیک« 
نوشــته اند. این، اما در حالی است که برخالف 
جو غالب موجود در میان سینماگرانی که مشتاق 
رساندن فیلم شــان به دوره سی ونهم جشنواره 
فیلم فجر هســتند )که با توجه به کمبود فیلم، 
بسیاری به شــوخی می گویند که تمام فیلم های 
شــرکت کننده در این دوره با ســیمرغ پذیرایی 
خواهند شــد( محمدحسین مهدویان هنوز فرم 
حضور در جشنواره فجر را پر نکرده و به عبارتی 
دیگر هنوز »شیشلیک« اش را به جشنواره ارایه 

نداده است.
دلیل این امر از نگاه کارشناســان سینما و رسانه 
می توانــد نارضایتی مهدویان از کیفیت فیلمش، 
هراس کارگردان از ایجاد حاشیه پیرامون فیلمش 
و ایجاد آســیب در زمان اکران و البته مخالفت 
نهاد های فرهنگی و برگزارکنندگان جشنواره با 
نمایش »شیشلیک« در جشنواره باشد. سه دلیل 
کامال متفاوت که البته گفته می شود سومین دلیل 
قرابت بیشتری با واقعیت دارد و »شیشلیک« به 
رغم تمایل مهدویان برای شرکت در جشنواره، 
به دلیل مخالفت نهاد هایی خاص و البته مدیران 
جشــنواره فعال اجــازه حضور در جشــنواره 

ســی ونهم را ندارد. یا همان طور که خبرنگاری 
توییت زده: »ظاهرا به دلیل برداشت های سیاسی 
از محتوای فیلم، »شیشــلیک« برای حضور در 
جشنواره فجر با مشــکل مواجه شده و مدیران 
جشنواره هم با توجه به حواشی احتمالی تمایلی 

برای پیگیری وضعیت فیلم ندارند.«
چرا شیشلیک بی شیشلیک؟!

»شیشلیک« به تهیه کنندگی محمدرضا منصوری، 
کارگردانی محمدحســین مهدویان و بازی رضا 
عطاران، پژمان جمشــیدی، جمشید هاشم پور، 
ژاله صامتی، وحید رهبانی، مه لقا باقری و عباس 
جمشــیدی فر جدیدترین فیلم محمدحســین 
مهدویان اســت. فیلمــی که به عنــوان اولین 
کمــدی مهدویان پس از چند تجربه سیاســی 
حساســیت های زیادی ایجاد کرده و بســیاری 
منتظرنــد ببینند که آیــا تغییر ژانــر کارگردان 
فیلم های ایدئولوژیک- تاریخی چند سال گذشته 
به تغییر نگاه فیلم هایش هم انجامیده است یا نه؛ 
به خصوص که این فیلم با فیلمنامه ای از امیرمهدی 
ژوله یک تجربه متفاوت به نظر می رسد و همین 
هم باعث شــده بسیاری منتظر تماشایش باشند 
و بســیاری دیگر نیز از مدت ها پیش از نمایش 
فیلم شمشیرهایشان را علیه آن از رو بسته باشند. 
چنان که یکی از سایت های سیاسی اصولگرا ادعا 
کرده که »مهدویان برای جداشدن از گذشته اش 

شیشلیک را ساخته، محصولی که دیدگاهی کامال 
معارض با اهداف همان ســامانه های فرهنگی 
دارد کــه پیش از این مهدویان با آن ها همکاری 

داشت.«
ظاهــرا این کــه مهدویان در فیلم »شیشــلیک« 
کارگران هفت تپه و معترضانی از این دســت را 
در ذهن مخاطبان تداعی کــرده، یا کارگری را 
تصویر کرده که درنهایت موفق می شــود با پول 
دیه همســرش فرزندانش را به رستوران ببرد تا 
شیشلیک بخورند، به مذاق خیلی ها خوش نیامده 
و همین هم حضور این فیلم را در جشنواره پیش 

رو با موانع زیادی مواجه کرده است.
موانعی مانند سانســور، توقیف و البته تحقیر- 
چنان که در بســیاری از رسانه ها »شیشلیک« را 
یک فیلم آبگوشــتی ضعیف توصیف کرده اند 
که معنای دیگر فیلم گیشــه ای اســت. ادعایی 
که البته ســینماگری مانند فریدون جیرانی آن را 
رد می کند و می گوید که »شیشــلیک یک فیلم 
کمدی اجتماعی است، فیلمنامه بسیار خوبی از 
مهدی ژولــه دارد که این تبلیغ را بکنم که جزو 
فیلمنامه های کمدی اجتماعی قشــنگ امســال 
است«؛ تا اولین گام های بازگشت محمدحسین 
مهدویان به سمت یک سینمای مماس با عالیق و 
سالیق و افکار مردم با حمایت حامی سرشناسی 

مانند فریدون جیرانی همراه شده باشد.

شیشلیک؛  اولین کمدی محمدحسین مهدویان 
دچار دردسر شده است؟ 

اداه کل ورزش و جوانان اســتان زنجان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به 
شرکت های ذیصالح دارای حدواقل گواهینامه صالحیت پیمانکاری در پایه 5 یا باالتر در رشته ابنیه و یا دارای 

صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور بر پایه بخشنامه 96/1299188 مورخه 96/5/4 واگذار نماید.
بدینوســیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توانایی مالی، مدیریتی و اجرای الزم می باشند، دعوت به 

عمل می آید.

مبلغ ضمانتنامهمبلغ برآوردعنوان پروژهردیف

۱
تکمیل احداث ساختمان سکوی 

تماشاچیان زمین فوتبال شهر زرین آباد 
شهرستان ایجرود

۱۱.059.۸3۸.236552.99۱.9۱2

2. مدت زمان اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل 3 ماه بوده و برای 3 ماه قابل تمدید باشد.
3. زمان انتشــار اسناد: ساعت 8 صبح روز سه شــنبه مورخه 99/10/9 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

)www.setadiran.ir(
4. آخرین مهلت دریافت اســناد: ساعت 14 روز سه شنبه 99/10/16 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

)www.setadiran.ir(
5. آخرین مهلت و محویل تحویل پاکت های مناقصه گران: تا ساعت 11 روز شنبه مورخه 99/10/27 از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت و تحویل فیزیکی پاکت ها به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان به نشانی زنجان، اتوبان 

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

7. شــایان ذکر می باشد پاکت های ب و ج نیز می بایست همراه با پاکت الف عالوه بر ارسال از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت، به صورت فیزیکی نیز حداکثر تا ساعت 11 روز شنبه مورخه 99/10/27 به دبیرخانه اداره کل ورزش و 

جوانان تحویل گردد.
۸. پرداخت هزینه آگهی های نوبت اول و دوم این فراخوان به عهده برنده مناقصه می باشد.

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

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

نوبت دوم



7
گان زن

چهارشنبه 10 دی ماه  1399 / نمره 683 / سال سوم

ظرفیت های معدنی استان زنجان در سایه غفلت مسووالن

بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه گرفتار خام فروشی 
 با اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان ســال جهش تولید نامگذاری شــده اما 
همچنان خام فروشی بالی جان تولید کشور شده 
و در این فشار اقتصادی شــاهد خام فروشی در 

مرکز سرب و روی خاورمیانه هستیم.
به گزارش زنگان امروز به نقل از  موج رســا، در 
بخش معدن و صنایع معدنی استان زنجان و کشور 
زیرســاخت های خوبی برای تحقق شــعار سال 
وجود دارد. به طــور یقین با جهش تولید در این 
حوزه بخشی از مشکل اشتغال در کشور برطرف 
می شــود زیرا با جهش تولیــد و تقویت عرضه  
کاال های داخلی به بازار، به طور طبیعی به نیروی 
کار بیشتری نیاز بوده بنابراین افراد بیشتری مشغول 

کار می شود.
زنجان از اســتان های معدنی کشور است و رتبه 
ششم کشور را به لحاظ شــمار معادن در اختیار 
داردکه توجه به ظرفیت های این حوزه نقش زیادی 
در تحقق جهــش تولید و مقابله بــا تحریم های 

ظالمانه می تواند داشته باشد.
رضا کشاورزی رییس سازمان نظام مهندسی معدن 
استان زنجان در گفت وگو با موج رسا با اشاره به 
تعداد معادن فعال استان گفت: ۳۴۲ معدن فعال در 
استان زنجان وجود دارد که از این تعداد ۸۲ مورد 

معدن فلزی و ۲۶۰ معدن غیرفلزی است.
وی همچنیــن با تاکیــد براینکه باید بــه دنبال 
تکنولوژی استحصال عناصر نادر معدنی در کشور 
باشیم گفت: افزایش استحصال این عناصر کشور 

را از مشکالت تحریم ها نجات می دهد.
رییس ســازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان 
با اشــاره به اینکه فعالیت معادن در زنجان با سه 
مشــکل عمده مواجه است، گفت: این مشکالت 
شامل استعالم های منابع طبیعی و محیط زیست، 
نیازمنــدی بخــش معــدن و صنایــع معدنی به 
فناوری های روز و صادرات مواد معدنی و تکمیل 

زنجیره تولید است.
معدن انگوران بزرگتریــن معدن خاورمیانه در 

زنجان
معدن ســرب و روی انگوران یکی از غنی ترین و 
ارزشمندترین معدن ایران و خاورمیانه بوده که به 
دلیل حجم باالی استخراج اقتصاد استان و کشور 

را تحت الشعاع خود قرار داده است.

این معدن در حوزه اکتشــاف، اســتخراج، بهره 
برداری معدنی، تهیه طرحهای اکتشافی، فرآوری 
انواع کانیها، فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی 
در زمینــه انواع مــواد و فرآورده هــای معدنی، 
مشارکت سرمایه گذاری در دیگر شرکتهای داخلی 
و خارجی و تاسیس نمایندگی در داخل و خارج 

کشور فعالیت دارد.
تامین مواد اولیه واحدهای سرب و روی کشور

معدن انگوران عالوه بر تامین مواد اولیه مورد نیاز 
واحدهای سرب و روی استان بلکه نیاز واحدهای 

سرب و روی داخل کشور را نیز تامین می کند.
این معدن مجموعه ای منحصر به فرد در ســطح 
اســتان زنجان و کشور مطرح اســت که همواره 
تالش برای تحقیقات و اجرای عملیات اکتشافی 
و معدنکاری نوین را با وجود نیروهای متخصص 

در حوزه معدن و فلوتاســیون در دستور کار خود 
قرار داده است که توانایی اداره طرح های عملیاتی 
در حوزه های مختلف اعم از اکتشاف، استخراج و 
فرآوری مواد معدنی و فرآیندهای صنایع استخراج 

فلزات را نیز دارد.
معدن انگوران در بخش روباز در سال گذشته در 
بخش تولید ماده معدنی و استخراج باطله توانسته 
در مجموع ۶ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۷۵۶ مترمکعب 

استخراج انجام دهد.
این معدن ســال گذشــته نزدیک به یک میلیون 
مترمکعب افزایش استخراج داشته و به این ترتیب 
که در بخش ماده معدنــی از ۸۰۰هزار تن برنامه 
تعیین شده به ۸۷۳  هزار تن و در بخش باطله نیز 
از ۵میلیــون و ۶۰۰هزار مترمکعب به ۶ میلیون و 

۵۴۷ هزار مترمکعب باطله برداری رسیده است.

پیش بینی برداشت 75۰ هزار تن ماده معدنی از 
معدن انگوران

امیــد فالح مدیر مجتمع ســرب و روی انگوران 
می گوید: بر پایه برنامه  ریزی های انجام شده امسال 
مقرر شــده حدود ۷۵۰ هزار تن ماده معدنی و ۵ 
میلیــون و ۸۰۰ هزار مترمکعــب باطله در بخش 
روبــاز، همچنین حدود ۱۰۰ هزار تن ماده معدنی 

در بخش زیرزمینی تولید شود.
وی همچنین به میزان ذخایر معدن انگوران اشاره 
و عنوان کرد: در باره میزان ذخایر معدنی انگوران 
در ابتدای ســال ۹۹ برآوردی انجام شد که بر پایه 
برآورد مدل بلوکی حدود ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تن 
مــاده معدنی در بخش روباز و حدود یک میلیون 
و ۹۰۰ هزار تن مــاده معدنی در بخش زیرزمینی 

انگوران باقی مانده است.

فالح در مورد پرسشــی مبنی بــر اینکه بیماری 
کرونا چه تاثیری بر فعالیت معدن انگوران داشــته 
اســت افزود: خوشــبختانه با توجه به برنامه های 
تولید که قبل از شــیوع کرونا تنظیم شــده بود تا 
به امروز مشــکلی در کاهش یا تغییر برنامه اتفاق 
نیفتاده و پیمانکاران و مشــاور هر دور در بخش 
تولیــد ماده معدنی طبق روال قبل فعالیت خود را 

انجام می دهند.
ناصــر فغفوری رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان نیز با بیان اینکه به دلیل وجود 
این معدن در استان زنجان بیش از ۹۰ درصد سرب 
و بیش از ۷۵ درصد مواد اولیه روی کشــور تامین 
می شود عنوان کرد: در۶ ماهه امسال ۴۶۳ هزار تن 
مواد معدنی از بخش رو باز انگوران استخراج شده 
اســت. وی با تاکید براینکه در این مدت ۶۳ هزار 

تن مواد اولیه نیز از بخش زیرزمینی استخراج شده 
است عنوان کرد: خاک معدنی روی انگوران استان 
زنجان یکی از بهترین و با کیفیت ترین خاک های 

معدنی ایران محسوب می شود.
استخراج ســاالنه ۱۲۰ هزار مواد معدنی از بخش 

سولفوره معدن انگوران
تابستان امســال معدن زیرزمینی سولفوره انگوران 
فعالیت خود را آغاز کــرد که این بخش ظرفیت 
استخراج ســاالنه ۱۲۰ هزار تن دارد که ماهانه ۱۰ 
هزار تن می شــود و بر پایه برنامه ریزی انجام شده 
قرار اســت ظرفیت تولید را در ماه به ۱۵ هزار تن 

افزاش داده شود.
برای بخش معدن زیرزمینی سولفوره انگوران یک 
هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال ســرمایه گذاری ریالی و 
همچنین یک هزار و ۲۰۰ میلیون یورو ســرمایه 
گذاری ارزی شده اســت. در این بخش از معدن 
ساالنه ۱۲۰ هزار تن کانسنگ استخراجی سولفوره، 
مخلوط ســولفوره- اکسیده و اکســید با عیار ۲۵ 

درصد روی و ۲ درصد سرب تولید خواهد شد.
به گفته فغفوری رییس سازمان صمت استان زنجان 
معدن زیر زمینی ســولفوره انگوران ۵۰ درصد از 
مشــکالت تامین مواد اولیه واحدهــای تولیدی 
شمش روی برطرف می کند و مصوالت استخراجی 
از بخش تونل معدن انگــوران نیز جایگزین مواد 

وارداتی از ترکیه خواهد بود.
مصطفی طاهری نماینــده مردم زنجان و طارم در 
مجلس نیز معتقد است: جایگزینی معادن با نفت 
در کشور، کار خوبی اســت اما زیبنده نیست که 
خام فروشــی کنیم، باید با نگاه دوراندیشی شده به 
دنبال صنایع و سرمایه گذاری هایی رفت که انرژی 

کمی را مصرف می کنند.
طاهــری با بیان اینکه تولیــد ناخالصی داخلی ما 
نســبت به مصرف انرژی ۱۰برابر باال است، ابراز 
کرد: مجلس شورای اسالمی در بحث دانش بنیان 
به صورت جدی ورود کرده و فراکســیونی نیز در 
این زمینه تشکیل شده اما نمی توان جایگاه معادن 

را در نظر نگرفت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: باید صنایع پایین دســتی معدن را 
توسعه داده و با ایجاد ارزش افزوده از خام فروشی 

پرهیز کرد تا چرخه های تولید، کامل شود.

 شرکت پخش فرآورده های نفتی، تامین 
سوخت هایی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، 
مازوت و سوخت هواپیمایی را عهده دار است. 
به گــزارش زنگان امروز، مدیرعامل شــرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان با تاکید 
بر این موضوع به توزیع ۱۸۰۰ لیتر نفت ســفید 
با کارت الکترونیک بــرای مصرف کننده های 
واقعی اشــاره کرد و گفت: طرحی به صورت 
پایلوت با عنوان توزیع نفت سفید به خانوارهای 
روستایی و با کارت الکترونیک پیش بینی شده 
است و  امسال پیش بینی های الزم انجام شده 
است تا کل سهمیه پاییز و زمستان قبل از شروع 

فصل سرما به دست خانوارها برسد. 
حمید حبیبی به وجود تاسیســات گاز مایع در 
شهرستانهای زنجان ،طارم، ابهر و خدابنده اشاره 
کرد و گفت: این شرکتها موظفند تا گاز مایع را 
بدون محدودیت به هرکسی که الزم دارد بدهند 
تــا در مصارف خانگی ، صنعتی و کشــاورزی 

استفاده شوند.
وی در ادامه به وجود ۲۵۰۰۰ خانوار روستایی 

و حاشیه نشین فاقد گاز شهری اشاره کرده و در 
پاسخ پرســش خبرنگار روزنامه »زنگان امروز« 
مبنی بر ســرویس دهی به روســتاها گفت: در 
مجموع ۹۱۲ روســتا در اســتان زنجان به ثبت 
رســیده که دارای سکونت اســت که در اکثر 
روستاها عملیات گازرســانی صورت گرفته و 
۳۸۰ روســتا هنوز گازرســانی نشده است وی 
گفت: بــر طبق طرح موجود همه روســتاهای 
باالی ۲۵ خانوار باید تحت پوشش قرار گیرند 
که از ۳۸۰ روســتای باقی مانــده که ۲۵ هزار 
خانوار را شــامل شده و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
دارد در طی دو ســال آینده از نعمت گاز بهره 

مند خواهند شد.
۲5 هزار خانوار روستایی و حاشیه نشین فاقد 

گاز شهری در زنجان
 مدیرعامل شــرکت پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه زنجان با بیان اینکه در مجموع در حاشیه 
شهرها و روســتاهای فاقد شــبکه گازرسانی 
اســتان ۲۵  هزار خانوار ســاکن هستند گفت: 
ســوخت گرمایشی آنان با نفت ســفید و برای 

دیگر مصارف از طریق ســیلندر گاز مایع تامین 
می شــود، که  تامین و توزیع این ســیلندرها بر 
عهده شرکت پخش فرآورده های نفتی و نظارت 
بر توزیع بر عهده ســازمان صنعــت، معدن و 

تجارت استان است.
کاهش ۲۰ درصدی مصرف بنزین در زنجان

مدیرعامل شــرکت پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه زنجــان  در ادامه به کاهش ۲۰ درصدی 
مصرف بنزین نسبت به سال گذشته گفت: البته 
کاهش مصرف بنزین همواره در افزایش مصرف 
سوخت CNG تاثیرگذار بوده و استان زنجان نیز 

از آن مستثنی نیست.
وی با اشاره به اینکه در مصرف دیگر فرآورده ها 
از قبیل انــواع ســوخت های هواپیمایی، نفت 
کوره، گاز مایع و حمل ونقل کاهش محسوسی 
نداشــتیم، تصریح کرد: بر پایه آمار دریافتی از 
اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای در 
روزهای کرونایی در حوزه حمل و نقل مسافر 
با کاهش محســوس، امــا در حمل ونقل بار با 
افزایش میزان مصرف ســوخت نسبت به مدت 

مشابه ســال قبل مواجه بودیم. وی همچنین به 
روند توزیع نفت ســفید نیز اشاره کرد و گفت:  
بــه منظور جلوگیری از هر گونه سوء اســتفاده 
و دسترســی خانوار روســتایی نیازمند به نفت 
سفید، از نیمسال دوم سال قبل نسبت به توزیع 
این فرآورده در بســتر کارت الکترونیکی اقدام 

شده است.
حبیبی با اشــاره به اینکه امسال نیز قبل از آغاز 
فصل ســرد نســبت به توزیع نفت سفید اقدام 
شده است، تصریح کرد: هم اکنون بیش از نیاز 
خانوارهای روســتایی نفت ســفید تامین شده 
و مشــکلی بابت تامین این ســوخت در استان 

وجود ندارد.
 وی همچنین در رابطــه با توزیع گاز مایع نیز 
گفت: این گاز، جزو ســبد سوختی مخصوص 
خانوارهای فاقد گاز شــهری اســت و شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه زنجان بر 
خود وظیفه می داند تا در اســرع وقت گاز مایع 
را برای پخت و پز به ســاکنان نقاط دوردست 

روستایی تحویل دهد.

در نشست خبری مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان عنوان شد:
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آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ یک باب عمارت به پالک ثبتی 286 
فرعی از 4255 اصلی واقع در بخش 2 زنجان به شماره چاپی 349294 به 
نشانی: زنجان- چهارراه معلم، خیابان توحید کوچه شهید کرمزاده پالک 4 
به نام خلیل خان احمدلو فرزند ولی اله به شناسنامه 512 صادره و تسلیم 
گردیده است. ســپس بنا به درخواست مشاراله و پس از طی تشریفات 
قانونی سند مالکیت المثنی به شماره ســریال 228851 سری الف 80 
صادر گردیده است که مجددا نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا 
ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع ایشان انجام شده 
است، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره 
اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در 
غیر این صورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد 
شد. ضمنا پالک مذکور به موجب سند رهنی شماره 93475-92/2/4 در 

رهن بانک سامان می باشد.
مجتبی محمدلو- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

 رییس اداره نظــارت بر امور حیات 
وحــش اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان زنجان گفت: طبق تایید دامپزشک و 
صورتجلسه انجام شده، بیماری »ادیم بدخیم« 
علت تلف شــدن ۲ راس از آهوان دشــت 

سهرین در دانشگاه زنجان بود.
پرویز رستمی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشــت: ۲ راس از آهوان دشت 
سهرین )منطقه حفاظت شــده سرخ آباد( در 
اختیار دانشگاه زنجان قرار گرفته بود که چند 

ماه قبل تلف شدند.
وی با بیان اینکه علت تلف شدن این آهوان 
بر اثر بیماری ادیم بدخیم به تایید دامپزشک 
رسیده است، خاطرنشــان کرد: این بیماری 
وقتــی رخ می دهد که زخمــی در بدن آهو 

ایجاد شــود که آهو را دچار مشکل کرده و 
از پا درمی اورد.

رســتمی با بیــان اینکه ایــن موضوع هنوز 
مختومه نشــده است، تصریح کرد: اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان به عنوان متولی 
حیات وحش، درخواســت ضرر و زیان از 
دانشگاه زنجان دارد که این موضوع در حال 

پیگیری است.
رییس اداره نظارت بــر امور حیات وحش 
اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
زنجان با بیان اینکه سرشماری آهوان منطقه 
حفاظت شده فیله خاصه در ماهنشان از امروز 
آغاز شده است، گفت: سرشماری گونه های 
جانــوری این منطقه به مــدت ۳ روز طول 

می کشد.

وی با بیان اینکه در ماه نشــان عالوه بر آهو 
گونه جانــوری قوچ میش نــژاد ارمنی هم 
وجود دارد، اظهار داشت: به دلیل عدم وجود 
بــرف در این منطقه، لزومی به پخش یونجه 

جهت تغذیه آهوان وجود ندارد.
پرستمی خاطرنشان کرد: اما در دشت سهرین 
)منطقه خفاظت شده سرخ آباد( به دلیل بارش 
برف زیاد و نیاز گونه های جانوری از جمله 
آهو، نیاز به پخش یونجه جهت تغذیه بود که 
این کار در موعد مقرر و به میزان الزم انجام 

شده است.
وی با بیان اینکه سرشــماری آهوان دشت 
ســهرین به دلیل ُگــدار مهاجرتی این گونه 
جانوری ناقص ماند، گفت: سرشماری امسال 
به دلیل گدار و اینکه آهوان در مسیر نبودند 

با سال گذشته ۱۵۰ راس اختالف دارد که در 
فرصت مقتضی دوباره سرشماری می شوند.

رستمی خاطرنشان کرد: مجموع اهوان دشت 
ســهرین ۱۴۰۰ راس بود که امســال ۱۲۵۰ 
راس سرشماری شده و ۱۵۰ راس اختالف 

وجود دارد.
رییس اداره نظارت بــر امور حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان 
در باره گونه های حانوی دشــت ســهرین 
گفت: آهو، گونه شــاخص این منطقه بوده 
و عالوه بر آن پســتانداران دیگری از جمله 
پلنگ، گرگ، خــرس قهوه ای، گراز و کفتار 
وجــود دارند و به جز جــز یوزپلنگ، همه 

پستانداران هستند.
وی با بیان اینکه سرشماری منطقه طارم نیز 

انجام شــده اســت، اظهار داشت: آمار سال 
گذشــته طارم ۶۳۴ راس بود که امسال با ۳ 

راس افزایش به ۶۳۷ رسیده است.
رســتمی با بیان اینکه آهــو نباید در فصل 
زمستان در دشت سهرین بماند، افزود: آهوان 
معموالً از منطقه مغان به سمت قم، اصفهان 
و ساوه ُگدار می کردند اما شوربختانه انسان 
با ایجاد فرودگاه، جــاده، آزادره و کارخانه، 
مســیر گدار را بسته و آهوان مجبور شده اند 
به صورت جزیره ای در این منطقه بمانند که 
آهوان دشت سهرین، آخرین بازماندگان این 

گونه در شمال غرب کشور هستند.
وی ادامــه داد: این آهوان نیز در زمان بارش 
برف، مجبور هســتند به ســمت فیله خاصه 

حرکت کنند.

 یک مسوول در محیط زیست زنجان:

»ادیم بدخیم« علت تلف شدن 2 راس آهو در دانشگاه زنجان بود
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اذان ظهر
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اذان صبح فردا
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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ای غنچه ی دمیده ی من! یک دهن بخند
خورشیِد من! ستاره ی من! باِغ من! بخند

افسرده خنده رب لِب ُگل شیِپ روِی تو
ای خرمِن شکوهف و ُگل! ای چمن! بخند
ای گرم پوِی گرم رت از عطِر ُگل! ربقص
ای خوب روِی خوب رت از نسترن بخند

ات خوِن نور رد رِگ شب اهِی من دود،
یک لحظه، ای سپیده ی سیمین بدن! بخند

ای خنده اهِی دلکِش روشنگرت مرا
تنها ستاره اهِی شِب زیستن! بخند
وی انزخنده ی تو شکوافنده رب دلم

همچون بهار، این همه باِغ سخن، بخند
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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چهارسو

 شــعرا، صاحب نظــران و فعاالن فرهنگی 
معتقدند پویش »کوویدیه« با توسل به سنت اقتراح 
)سرودن شعر بر پایه وزن و قافیه از اشعار شعرای 
مشهور( نه تنها توهین به این چهره های فرهنگی 

برجسته نیست که سنتی مرسوم از گذشته است.
به گزارش گــروه فرهنگی ایرنا، در روزهای همه 
گیــری کرونا که زندگی عادی مردم دچار اختالل 
شــده و هر روز آمار بیماران و درگذشــتگان بر 
نگرانی ها می افزاید، تمام دستگاه های مربوطه نیز 
به طور مستمر مردم را رعایت به مواردی هم چون 
ماندن در خانه،  رعایت فاصله اجتماعی و استفاده 

از ماسک سفارش می کنند.
در ایــن بین اما معاونت امور فرهنگی و اجتماعی 
شرکت بهره برداری متروی تهران به عنوان متولی 
اجرای برنامه های فرهنگی در بزرگترین ســامانه 
حمل و نقل درون شــهری در قالب های مختلف 
شــهروندان را به رعایت نکات بهداشتی دعوت 
می کند. در ادامه این برنامه ها با هدف اطالع رسانی 
و آموزش شــهروندی به مســافران کالن شــهر 
زیرزمینی تهران پویشی با عنوان کوویدیه در قالب 
طرح های گرافیکی در سطح ایستگاه های متروی 
تهران به نمایش گذاشته شده است. در این طرح ها 
شــعرا با اقتراح از اشعار شعرای نامی کشور مانند 
حافظ، سعدی، خیام، شهریار، نیما و بسیاری دیگر 
از شاعران به زبان طنز، مسافران مترو را به رعایت 
فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک دعوت می کنند 
تا هم موجب ارتقای سطح فرهنگی مسافران شود 
و هــم فضای پر از نگرانی آن ها را تلطیف کنند و 
باعث شود لبخندی کوتاه بر لبان مسافران خسته 

مترو شوند. اقتراح سنت مرسومی در انجمن ها و 
محافل ادبی همچنین مطبوعات ادبی است؛ به این 
شکل که گاه بیتی یا غزلی از شاعری مشهور را به 
اقتراح می گذاشتند که شاعران قطعه شعری با همان 

وزن و قافیه و بیشتر با محتوای طنز بسرایند.
این پویش فرهنگی با اســتقبال مسافران متروی 
تهران مواجه شد، اما برخی شهروندان این حرکت 
را توهین به مفاخر ادبی کشور دانسته و خواستار 

تجدید نظر در ادامه این پویش شدند. 
عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرای بنام در این 
مــورد گفت: اتفاقا گروه فرهنگی ما در شــورای 
زیباسازی شهر تهران به دنبال اجرای طرحی مشابه 
بود که معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت 
بهره برداری متروی تهــران در اجرای این طرح با 

عنوان کوویدیه پیش قدم شد.
جایگاه شاعران ایرانی تثبت شده است

او با تأکید بر لزوم استفاده طنزگونه از اشعار بزرگان 
شعر فارســی برای از بین رفتن فضای خشک و 
دستوری در جامعه، گفت: نباید مدام با شهروندان 
از طریــق امر و نهــی در بیلبوردهــای خیابانی 
گفت وگو شود. گاهی اوقات بهتر است که فضای 

شهر متفاوت و آمیخته با طنز شود.
کاکایی تاکید: جایگاه شــاعران بــزرگ ایرانی به 
حدی تثبیت شده است که این شوخی و مزاح ها 
قرار نیست هیچ لطمه و ناراحتی برای جایگاه آنان 
ایجاد کند. بسیاری از شاعران ایرانی در آثار خود 
به زبان طنز شعر سروده اند. برای مثال بخش پایانی 
دیوان سعدی دارای هجویات و طنزیات بسیاری 
اســت یا بسیاری از اشــعار حافظ، ابیات طنازانه 

زیبایی دارد.
این شاعر و ترانه ســرای ایرانی با اشاره به این که 
بیشتر شاعران بزرگ و نام آور ایرانی اهل بذله گویی 
و لطیفه گویــی بوده اند، افزود: اســتفاده طنزگونه 
از آثــار این بزرگان به منظور پایین آوردن شــأن 
مفاخران ایرانی تلقی نمی شود. در روزگار حاضر، 
فراموشی شــاعران بزرگ مهم تر است یا یادآوری 

این اشــعار. باید از زمانی ترســید که نام و اشعار 
شاعران ایرانی بر زبان هیچ شهروندی جاری نشود.

نقیضه سازی هنر و تکنیکی در ایجاد طنز است
سعید بیابانکی شــاعر و طنزپرداز نیز از منتقدان 
می خواهــد به منابع معتبر در ایــن زمینه مراجعه 
کند و می گوید: نقیضه ســازی یک هنر و تکنیک 
در راستای ایجاد طنز است و اتفاقا زنده یاد مهدی 

اخوان ثالث کتابی با عنوان نقیضه  و نقیضه سازان 
نوشته است. از عالقمندان دعوت می کنم این کتاب 
را مطالعه کنند و ببینند در طول تاریخ ادبیات این 
یک روال بوده است یعنی نه تنها وهن آثار مشهور 
ادبی نیست بلکه در راستای انتشار دوباره آن آثار 
موثر اســت به این لحاظ که معموال نقیضه روی 
آثار مشهور انجام می شود. نه تنها در شعر بلکه در 

سینما و رمان هم دیده می شود.
وقتی یک اثر به شهرت و مقبولیت می رسد برخی 
هنرمندان که در زمینه طنز فعالیت می کنند از این 
آثار در راستای ایجاد فضای طنز استفاده می کنند 
و مفهوم تازه ای را می آفرینند که وهن نیست بلکه 
یک شیوه اســت و همواره معمول و از دوره های 
پیشین هم مرسوم بوده و مختص به امروز نیست و 
اتفاقا برخی از آثار مشهور به واسطه همین نقیضه 

گویی ها مورد استقبال دوباره قرار گرفته است.
وی افزود: زیرا بــا خواندن این نقیضه ها مردم به 
اصل شعر یا اثر مراجعه می کنند. کسانی که به این 
طرح انتقاد دارند یا طنز را نمی شناسند و یا با تاریخ 
طنزپردازی آشنا نیستند. طرح کوویدیه هم که در 
مترو اجرا شــده اســت کار تازه ای است؛ آن هم 
در روزگاری که همه درگیر این بیماری شــده اند 
می توانند هم لبخندی به لب داشــته باشند و هم 

سفارش ایمنی شاعرانه طنزآمیز هنرمندانه ببینند.
بیابانکــی ادامه داد: من کتابــی دارم با عنوان ضد 
حاالت که با اشــعار حافظ شوخی شده است  و 
اساتیدی همچون جناب بهاءالدین خرمشاهی از 
آن استقبال کردند. در این زمینه شاعرانی هم چون 
ناصر فیض و عمران صالحی هم فعالیت دارند و 

حتی مرحوم کیومرث صابری فومنی یا همان گل 
آقا نیز این نقیض گویی را انجام داده است. 
شوخی با شعر از قدیم وجود داشته است

عباس حسین نژاد، نویسنده، فعال فرهنگی، رسانه 
و فضای مجازی درباره پروژه کوویدیه در متروی 
 تهران و برخی انتقادات به نحوه اجرای این پروژه 
در زمینه اســتفاده از شاعران بزرگ در مقوله طنز 
و مقابله با کرونا گفت:  شــوخی با شعر از قدیم 
وجود داشــته است و با اشــعار بزرگان همیشه 
این شوخی شــده است که به آن نقیضه نویسی یا 
پارودی می گویند. شاید کلمه ماسک در این اشعار 
به درستی ننشسته باشــد اما این شوخی همیشه 

وجود داشته است.
این نویســنده گفت: در طنزنویسی نیاز جدی به 
ظرافت داریم و اگر رندی که در اشــعار شاعران 
بزرگ موجود است رعایت نشود منجر به آسیب 
خواهد شد. در بحث شعر در این پروژه نیز توهین 
مطرح نیست و می توان گفت شاید کلمه ماسک به 

خوبی در طنزسرایی استفاده نشده است.
او ادامه داد: تصاویر )شاعران بزرگی که ماسک بر 
صورت دارند( اتفاق خوب و قابل توجهی بود ما 
نیز به دلیل وضعیت کرونا به عنوان ناشر در کتابی 
با عنوان روزنامه آب و هوا از خاطرات ناصرالدین 
شــاه، در تبلیغاتش از همین روش استفاده کردیم 

و روی صورت ناصرالدین شاه ماسک گذاشتیم.
این فعال فرهنگــی در پایان گفت: در هر حال به 
نظر بنده در مخاطبان طنز باید تحمل خود را باال 
ببرند تا هم فضای خالقیت در طنز بیشتر شود هم 

جامعه ای انتقادپذیر و رو به رشد داشته باشیم

نظر کارشناسان در مورد شوخی با آثار شعرای بنام در کوویدیه؛

شوخی با آثار ادبی از قدیم مرسوم بوده است

 عشــق به مطالعه می تواند برای کودکان 
بسیار ارزشمند باشد. از مزایای مطالعه کودکان 
می توان به افزایش دانش عمومی، تأثیر مثبت بر 
پیشــرفت تحصیلی، افزایش توانایی خواندن و 
رشد واژگان اشاره کرد. تحقیقات نشان می دهد 
که وقت صرف شــده برای مطالعه لذت بخش 
فعلی می تواند شاخص اصلی برای موفقیت در 
آینده کودک باشد، بنابراین جای تعجب نیست 
که بسیاری از والدین عالقه دارند فرزندان خود 

را درگیر کتاب کنند.
عشــق به مطالعه می تواند برای کودکان بســیار 
ارزشــمند باشــد. از مزایای مطالعــه کودکان 
می توان به افزایش دانــش عمومی، تأثیر مثبت 
بر پیشرفت تحصیلی، افزایش توانایی خواندن و 
رشد واژگان اشاره کرد. تحقیقات نشان می دهد 
که وقت صرف شــده برای مطالعه لذت بخش 
فعلی می تواند شاخص اصلی برای موفقیت در 

آینده کودک باشد، بنابراین جای تعجب نیست 
که بسیاری از والدین عالقه دارند فرزندان خود 

را درگیر کتاب کنند.
به گزارش ســرویس خواندنی هــای انتخاب، 
برخی از شیوه های غلط مطالعه که توسط والدین 
و معلمان استفاده می شود، می تواند کودکان را از 
مطالعه منصرف کند. از طرف دیگر، شواهد قانع 
کننده ای وجود دارد که نشــان می دهد کودکانی 
که ممکن اســت تمایل به مطالعه نداشته باشند، 
می تواننــد تحت تأثیر قــرار بگیرند. اما چگونه 

می توان کودکان را به مطالعه عالقه مند کرد؟
با صدای بلند کتاب بخوانید

کتاب خواندن با صدای بلند، عشــق به کتاب را 
در کودکان پرورش می دهد و به کودکان کمک 
می کند تا، درگیر کتاب شوند. بیشتر بچه ها گفتند 
که از شــنیدن یک داســتان جذاب هیجان زده 
می شوند، آن ها لذت می برند و اینکه کسی برای 

آن ها بخواند عالقه آن ها به کتاب را بر می انگیزد.
از دسترسی به کتاب اطمینان حاصل کنید

از کــودکان بخواهیــد کــه بگویند چــه نوع 
کتاب هایی دوست دارند یا با آن ها به کتابفروشی 
بروید و سعی کنید در فواصل زمانی معین برای 
آنان کتاب بخرید. داشــتن تعدادی کتاب خوب 
در قفسه کتاب ها می تواند یک محرک قوی برای 

کودکان باشد که به مطالعه جذب شوند.
فضایی برای مطالعه ایجاد کنید

ایجاد فضای راحت و مناســب برای مطالعه و 
همچنین اختصاص وقت برای مطالعه در اوقات 
فراغت بسیار مهم اســت. درواقع وقتی کودک 
مجبور باشد پشت میز و صندلی های نه چندان 
راحت بنشیند احساس بدی پیدا می کند و بهتر 
است برای مطالعه کودک یه فضای راحت مهیا 

باشد تا با آرامش بیشتری مطالعه کند.
بگذارید کودکان کتاب انتخاب کنند

اگر کودکتان به مطالعه عالقه دارد، اما نسبت به 
کتاب های انتخابی شما حس خوبی ندارد فورا به 
وی اجازه دهید در رده سنی مناسب خود، آزادانه 
کتاب انتخاب کند. سرکوب کردن سلیقه کودک 
بســیار اشتباه است و می تواند حتی وی را تا ابد 
از مطالعه بیزار کند. قرار نیست سلیقه کودکان با 
شــما برابر باشد بنابراین اجازه دهید بر پایه سن 

خود کتاب دلخواهش را بخواند.
درباره کتاب صحبت کنید

بحث درمــورد کتاب راه دیگری بــرای ایجاد 
عالقه کودکان به مطالعه و کتاب اســت. با این 
حال، این کتاب ها باید بیشتر از کتاب هایی باشد 
که برای کودکان جذابند تا شــما. درواقع شاید 
کودک شما حتی از مطالعه کتاب سفید برفی هم 
هیجان زده باشد پس اجازه دهید با هیجان برای 
شما صحبت کند و خود نیز با مشارکت در بحث 

ترغیبش کنید راحت تر حرف بزند.

چگونه کودکان را به مطالعه عالقه مند کنیم؟

 ستاره سینمای دهه شصت درباره ماجرای 
ممنوع الفعالیت شــدنش می گوید: دلیل خاصی 
نداشــتند فقط گفتند ایشان خیلی دارد پرواز می 

کند و مطرح می شود.
به گــزارش زنگان امروز به نقل از ســازندگی، 
جمشید هاشــم پور بازیگر سرشناس سینما که 
در دهه های شصت و هفتاد در فیلم های بسیاری 
درخشید و نقش های ماندگاری را خلق کرد، به 
روایت ماجرای ممنوع الکار شــدن خود در اوج 

محبوبیت پرداخت.
این بازیگر دربــاره دوران ممنوع الکاری اش در 
دهه شصت گفت: بعد از فیلم »یوزپلنگ« ساخته 
ســاموئیل خاچیکیان بود که ممنوع الکار شدم. 
چون یادم هســت قبل از فیلم شــایعه شده بود 
که هاشم پور قرار است ممنوع الکار شود و چون 
قرارداد این فیلم را بسته بودیم سریع کلید زدند و 

مرا جلوی دوربین بردند.
هاشم پور گفت: بعد از ممنوع الکاری، من اقدامی 
نکردم و حتی ارشاد هم نرفتم که ببینم اصال چرا 
ممنوع شدم یا درخواست بدهم ممنوع الکاری ام را 
لغو کنند. حتی کسی به من خبر نداد ممنوع الکار 
شــده ام. وی افــزود: این موقــع کارگردان  ها و 

تهیه کننده ها لیست بازیگران شان را می بردند ارشاد 
و به اینها می گفتند هاشم پور فعال نمی تواند کار 

کند. دلیل خاصی نداشتند فقط گفتند ایشان خیلی 
دارد پرواز می کند و مطرح می شود.

 حادثــه و بهمن می دانی یعنی چه؟ یعنی 
همه این ها نبایــد بــرای کوهنوردان مان اتفاق 
می افتاد. حادثه درست از آنجا آغاز شد که برای 
»فتــح« قله ها به »جدال« با ســنگ و یخ و برف 
و کــوال و مِه پرداختیم. در این نزاع ممتد گاهی 
کوهنوردان به اوج رســیدند و زمانی هم قله ها 
خودی تکاندند و به دژی تســخیر ناپذیر تبدیل 

شدند.
به عنوان یک خبرنگار ماجراجو که گه گداری در 
هوای آرام تجربه صعودهای زمستانی به چند قله 
را داشته است و اندکی هم با کوالک و برف و مه 
و یخ بندان نه چندان شدید سر شاخ شده است، 
می دانم که کوه و باد و سرما با همه افسونش چه 

یاغیانه بر جان انسان می تازد.
یاد گرفتــه ام که بهمن در کوهســتان همچون 
آذرخش در آســمان است؛ یک باره مانند بال بر 
سر کوهنورد نازل می شود. انسان در این موقعیت 
فناپذیر فیلم زندگی اش را در لحظه ای کوتاه مرور 
می کند و تا آخرین َدم امید به معجزه دارد. جمعه 
ســیاه کوهنوردان ایران هم مصــادف با والدت 
حضرت مســیح )ع( پیامبر صلح و دوستی بود 
که یکی از معجزاتش زنده کردن مردگان اســت 
اما، همین که خبر درگذشــت دوست و همکار 
قدیمی مان؛ دکتر سید مصطفی فاطمی راشنیدیم، 

فهمیدیم آنجا که اراده خداوند نباشد، معجزه ای 
رخ نمی دهد. سید مصطفی با همه مراتب علمی 
و توانمندی هایی که در کوهنوردی، عرصه رسانه 
و پزشکی کسب کرده بود، از سوی همکارانم در 
ایســنا به عنوان »سید خندان« شناخته می شد که 
اخالق خــوب و مهربانی اش بر دیگر جنبه های 
رفتاری او ســایه انداخته بود. شاید  از دیروز تا 
کنــون هم تعدادی از داغ دیــدگان به تعبیرهای 
گوناگون برای خود این شــعر قیصر امین پور را 
زمزمــزه کرده اند: »ای کاش/ یک بار/ تنها همین 

یک بار/ تکرار می شدی! / تکرار...«
انسان؛ انسان اســت و صفات خود را دارد. کوه 

نیز کوه است. نباید آن را با بهمن و ریزش هایش 
توصیف کرد، بلکه در توصیف کوه باید از فراخی 
و بزرگی اش ســخن گفت. حاال اگر انســانی 
کوهنورد باشد، در توصیف او باید چه گفت؟ سید 
مصطفی عزیز ما، انساِن آسمان بود؛ چرا که بارها 
لب دوشــش به سر ابرها رسیده بود. هیچ قله ای 
بی زحمت زیر پایش ُســر نخورده بود. شرایط 
ایجاب می کرد که به عنوان یک انسان کوهنورد 
گاهی خطر کند. اگر چه اکنون سید مصطفی در 
میان ما نیست اما، یاد او همچون امضای اصیلی 
است که در دامنه کوه آهار به ثبت رسید. مادرمان 

ایران می داند اکنون »بهَمن« یعنی َغم ...

روایت جمشید هاشم پور از دلیل دوران ممنوع الکاری اش: 

گفتند خیلی دارد پرواز می کند!
می دانی »بهمن« یعنی چه؟


