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فرمانده انتظامی استان زنجان:
 شیوه نامه های بهداشتی 

در مدارس جدی گرفته شود

72

 معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان:
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن
حق واگذاری امتیاز خود را ندارند

 با بازگشــایی مدارس بســیاری نگران 
گسترش همه گیری کرونا هستند اما به اعتقاد یک 
عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا، با 
برنامه ریزی و نظارت دقیق می توان بار ناشــی از 

بازگشایی مدارس را به حداقل رساند.
به گزارش ایرناپالس، سال تحصیلی جدید از ۱۵ 
شهریورماه آغاز شد. تا پیش از شروع بازگشایی 
مدارس اما و اگرهای بســیاری درباره بازگشایی 
مدارس اعالم شــد. برخی کــه مخالف حضور 
دانش آمــوزان در مدارس بودنــد آن را باعث 
گســترش همه گیری دانســته و اعالم کردند که 
آموزش باید به صورت غیرحضوری و مجازی 
انجام شــود. در این میان برخی نیز اعالم کردند 
نباید دانش آموزان قربانی شــرایط کنونی شده و 
باید خود و کشور را با این وضعیت تطبیق دهیم.

محســن حاجی میرزایی وزیر آموزش وپرورش 
نیز که این روزها به واســطه بازگشایی مدارس 
روزهای پر مشلغه ای را پشت سر می گذارد بارها 
اعالم کرد که در همه مناطق کشور، پروتکل های 
سختگیرانه ای در مدارس اعمال خواهد شد. وی 
یک روز پیش از بازگشــایی مدارس در پاسخ به 
ابهام های بازگشایی مدارس اعالم کرد در همه جا 
مدارس حضوری خواهد بود و همه دانش آموزان 
باید روز شنبه در مدارس حضور داشته باشند. اما 
پیش از آن اعالم شده بود مدارس بر پایه مناطق 
قرمز، زرد، ســفید تقسیم بندی شده و بازگشایی 

می شوند.
به گفته وی، در نشست ای که با وزارت بهداشت 
تشکیل شــد به این نتیجه رسیده اند که بین این 
وضعیت ها فاصله زیادی وجود ندارد و حتی در 
مناطق سفید نیز عدم رعایت پروتکل ها می تواند 
سبب شیوع بیماری شود بنابراین در همه مناطق 
کشــور جدا از وضعیت سفید، زرد و قرمز یک 
پروتکل بهداشتی اجرا خواهد شد و دانش آموزان 
در مدرســه با شــرایط خاص حضور خواهند 

داشت.
آیامدارسبایدبازمیشد؟

حمید ســوری استاد دانشگاه شــهید بهشتی و 
عضو کمیته اپیدمیولوژی ســتاد مقابله با کرونا 
در گفت وگــو با ایرناپالس در این باره می گوید: 
بازگشایی مدارس در برنامه بسیاری از کشورها 
گنجانده شــده است و بســیاری به این سمت 
می روند زیرا نمی توان نســل آینــده را قربانی 
شرایط کنونی کرد. بنابراین مدارس باید باز شوند 
اما به شــرط و شروطی. این شرط و شروط تابع 
برنامه ریزی متناســب با شرایط کشور است. این 
موضوع یک مســاله ملی است و مشارکت همه 

ذی نفعان در آن مهم است.
به گفته سوری، ذینفعان این ماجرا را می توان به دو 
گروه تقسیم کرد. گروه نخست، ذی نفعان درونی 
هســتند شــامل دانش آموزان، معلمان، مدیران، 
والدین، اما گروه دوم، ذینفعان بیرونی هستند که 
پلیس، مسووالن حمل ونقل و شهرداری و ... را 

شامل می شود.
پروتکلهایبهداشتیوســختگیرانهدرچه

شرایطیاثربخشهستند؟
امروز پروتکل هایی در دنیا طراحی و نوشته شده 
اســت که اصول کلی از محافظــت در برابر این 
بیماری را نشان می دهد اما عاقالنه این است که این 
اصول با توجه به شرایط کشور بومی سازی شود. 
ســوری با اشاره به این مطلب می گوید: موضوع 
دیگری که می توان به آن اشــاره کرد اینکه آنچه 
که روی کاغذ می آید الزاما نمی تواند موثر باشــد 
و نتیجه آن چیزی باشــد که ما دنبال آن هستیم. 
مگــر اینکه برخی اقدامات مهم در کنار آن انجام 
شود. نخستین اقدام این است که انجام پروتکل ها 
برای همه ذینفعان مشخص و مورد پذیرش باشد. 
دومین اینکه باید ضمانت اجرایی برای آن تدوین 
شــود. این ضمانت اجرایی به این معناست که 
مانند هر رخداد اجتماعــی دیگری که هر زمان 
فردی تخلف می کند جریمه می شود و کسی که 
تمکین می کند تشویق می شود باید سیستمی به 
این صورت برای حســن انجام کار شکل بگیرد. 
وی می افزاید:  ما نیاز به فرآیند مدیریتی مدون و 
تعریف شــده ای داریم که این فرآیند نظارتی هم 
برای شدت عمل برای پروتکل ها باشد و هم به 

اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نظارت کند.
ســوری ادامه می دهد: ما یک نظــام مراقبتی و 
ارزشــیابی نیز نیاز داریم. مراقبت و ارزشیابی نه 
به این معنا که آیا افراد به دستورالعمل ها تمکین 
می کنند یا نه بلکه به این معنا که متوجه شــویم 
اثر بخشــی این مداخالت در مناطق مختلف به 
چه صورت بوده اســت. از آنجا که سیاست های 
مربوط به شیوع کووید-۱۹ همانند ماهیت خود 
ویروس و بیماری، سیال و ثابت نیست در نتیجه 
نیاز است سیستم مراقبتی و نظارتی ما هم مرتب 

مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرد.
ضرورتتفکیکبرنامهریزیبرایمدارسهر

استان
پیش از شــروع و بازگشــایی مدارس، وزارت 
آموزش و پرورش اعالم کرد حضور در مدارس 
با توجه به وضعیت شــهر و استان مورد نظر از 
نظر شیوع کرونا و بر پایه وضعیت سفید، زرد و 
قرمز خواهد بود. بر این پایه قرار شد در مناطق با 
وضعیت قرمز، آموزش ها به صورت مجازی و از 
طریق شبکه شاد و دیگر روش های الکترونیکی 

انجام شود.
همچنین در مناطق سفید، آموزش ها به صورت 
حضوری بــوده و دانش آمــوزان و معلمان در 

مــدارس حضور پیدا کنند. در مناطق با وضعیت 
زرد از نظر شــیوع ویروس کرونا هم آموزش ها 
ترکیبی از ۲ روش حضوری و غیرحضوری باشد.
سوری معتقد است برنامه ریزی کردن فقط بر پایه 
وضعیت  قرمز، زرد و سفید راه به جایی نخواهد 
برد. زیرا شــرایط نسبی و سیال است. یک استان 
ممکن است این هفته یک شرایطی داشته و هفته 
آینده شــرایط دیگری. همچنین باید به گونه ای 
برنامه ریزی شــود که تناسبی میان سخت افزار و 
نرم افزار آموزش دانش آموزان وجود داشته باشد. 
ما نمی توانیم نســخه ای که برای مدرســه ای در 
شــمال تهران می نویسیم برای مدارس یک شهر 
در استان سیستان و بلوچستان نیز صادر کنیم. در 
واقع شهرستان ها و مناطق مختلف کشور آزادی 
عمل بیشتری برای سیاست گذاری، تصمیم گیری 
و تغییر مورد نیاز داشته باشند تا منطبق با شرایط 

خود تصمیم بگیرند.
ضرورتهوشیاریخانوادهها

خانواده ها به عنوان یکی از ذینفعان نباید فضا را به 
حدی منفی کنند که اثرات سوء برای فرزندانشان 
داشته باشد. باید هوشــیار باشند که در کنار این 
فرزندانشان هشدارهای الزم را هم دریافت کرده 
باشــند. سوری با اشاره به این موضوع می افزاید: 

از آنجا که ما نمی توانیم ناظری بر حســن اجرا 
دســتورالعمل ها در همه جا داشته باشیم به طور 
قطع باید با آموزش های مناســب و موثر این کار 

را انجام دهیم.
به گفته وی عالوه بر این باید بعضی از تصورهای 
غلطی کــه درباره کودکان وجود دارد نیز اصالح 
شود. باورهایی مثل اینکه کودکان مبتال نمی شود 
یا نقشــی در ابتال ندارند. اتفاقا کودکان بسیار در 
این ماجرا نقش دارند و از آنجا که قدرت تحرک 
آنها خیلی بیشتر از بزرگساالن است احتمال ابتال 
و مرگ هم دارند؛ هرچند نسبت آن به بزرگساالن 

کمتر است اما وجود دارد.
در این میان خانواده ها بایــد برخی از حقایق را 
درباره دانش آموز خود درک کنند. کودکان درکی 
نســبت به شــرایط و موقعیت خطرناک ندارند 
زیرا اغلب تجربه آن را نداشــته و قدرت تحلیل 
شــرایط را ندارند. نباید انتظار داشت که درکی 
که بزرگســاالن دارند را کودکان هم داشته باشند 
بنابراین باید شــیوه های آمــوزش و تغییر رفتار 

متناسب به سن آنها باشد.
عالوه بر این، تفاوت در ســنین مختلف مدرسه 
را نیز باید در نظر گرفت. در بزرگساالن یک ۳۰ 
ساله با ۴۰ ساله فرقی به لحاظ درک و رفتار ندارد 
اما یک کودک ۷ ســاله  با ۱۰ ســاله تفاوت های 
زیادی دارد؛ برای همیــن نباید برای کودکان در 
سنین مختلف نیز نسخه واحدی پیچید و انتظار 

داشت اثر بخشی و کارآیی یکسانی داشته باشد.
مدارسبایدچهنکاتیرادرنظربگیرند؟

سوری درباره مدارس می گوید: مدارس شرایط 
متفاوتی دارند؛ فیزیک و فضای محیط یک طرف 
قضیه است که در پروتکل ها دیده شده اما اینکه 
چطور این فضا با شرایط کنونی تطبیق داده شود 

اهمیت زیادی دارد.
پیشــنهاد وی به آموزش و پرورش در مناطق و 
نواحی مختلف این اســت که از مشــاوره های 
مرتبط با افراد متخصص این همه گیری اســتفاده 
کنند. این متخصصان می توانند در تصمیم گیری ها، 
بهتر کمک کنند. این متخصصان ممکن است در 
انجمن های اولیا و مربیان حضور داشته باشند یا 
از بیرون برای همکاری دعوت شــوند. اینگونه 
نخواهد بود که یک پروتکل نوشــته شود و فردا 
این پروتکل در پیشگیری از گسترش و شعله ورتر 

کردن همه گیری معجزه کند.
ســوری می افزایــد: از نظر اپیدمیولــوژی، هر 
تجمعی می تواند قابلیتی برای افزایش همه گیری 
باشد، حاال فرقی نمی کند این تجمع در مدرسه، 
مجموعه ورزشی یا آیین مذهبی باشد. بنابراین این 
نگرانی بالقوه برای ما وجود دارد که با بازگشایی 
مدارس، اندازه شــیوع بزرگتر شده و منحنی آن 
باالتــر رود. به همین دلیل باید شــرایطی اتخاد 
کنیم که نظارت و ارزشــیابی درستی داشته و با 
به کارگیری آن متناسب با شرایط، بار ناشی از این 

اتفاق را به حداقل برسانیم.

برای کاهش پیامدهای کرونا 
در مدارس چه کنیم؟
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یک تراژدی زیست محیطی 

داستان آهوان دانشگاه زنجان

 بر پایه آخرین سرشماری در سال گذشته
 ۱۴۲۴ راس آهو در دشت سهرین زیست می کنند

استاندار زنجان خبر داد:

۱۳ هزار و ۵۵۰ واحد
سهمیه استان در طرح 

اقدام ملی مسکن
 آغاز عملیات اجرایی ۴ هزار 

واحد مسکونی 
 آغاز ساخت ۲ هزار واحد مسکونی 

روستایی برای افراد کم درآمد

 استاندار زنجان گفت: زنجان در حوزه 
پیشرفت طرح های مربوط به مسکن ملی، جزو 

استان های پیشرو در سطح کشور است.
به گزارش زنگان امروز فتح اله حقیقی در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود:  یکی از بزرگترین 
اولویت هــا و مهمترین محورهای نقشــه راه 
مکتوب این استان در سال کنونی، اجرای طرح 
اقدام ملی مســکن اســت که به همین منظور، 
جلســات شورای مسکن هر ۲ هفته یک بار و 
به صورت میدانی و عملیاتی و با در نظر گرفتن 

تمام جوانب برگزار می شود.
وی اظهار داشــت: در طرح اقدام ملی مسکن، 
استان زنجان از سهمیه ساخت ۱۳ هزارو ۵۵۰ 
واحد مســکونی برخوردار شــد که عملیات 
اجرایی قریب چهار هــزار واحد از این تعداد 
سهمیه درنظر گرفته شده به ارزش تقریبی یک 

هزارو ۶۰۰ میلیارد ریال، آغاز شده است.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه خوشــبختانه در 
استان زنجان برای ساخت این تعداد سهمیه )۱۳ 
هزار و ۵۰۰ واحد مســکونی(، زمین مهیا شده 
است، تصریح کرد: مراحل ساخت پنج هزار و 
۵۰۰ واحد مسکونی نیز در دست اقدام است که 
در موعد مقرر، زمان آغاز عملیات اجرایی این 

تعداد واحد نیز اعالم خواهد شد.
حقیقی با بیان اینکه اجرای طرح مسکن ملی، 
آورده عظیم و بزرگی در کشور و استان داشته و 
چرخش سرمایه مردمی از ُخرد تا کالن، بسیار 
مهم است، اظهار داشت: در روستاهای زنجان 
نیز با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس 
جمهوری و رییس ســازمان برنامه و بودجه، 
کلنگ ساخت ۲ هزار واحد مسکونی روستایی 
برای افراد کم درآمد، به زمین زده شــد که امید 

است به نتایج خوبی دست یابیم.

خبر ویژه

کاهش معامالت 
بورسی در زنجان

 مدیرعامل بورس منطقه ای زنجان گفت: 
هفته گذشته معامالت بورسی در زنجان، کاهش 

یافته است.
اصغر نجفی ظهر دیروز در جمع خبرنگاران، 
با اشــاره به معامالت هفته گذشــته بورس 
در زنجــان، اظهار کرد: مجمــوع ارزش این 
معامالت بیش از ۲۰۴۰ میلیارد ریال اســت. 
معامالت هفته گذشته در مجموع ۹۰ میلیون 
و ۶۳۲ هزار و ۷۴ ســهم و حق تقدم سهام در 
این منطقه، داد و ســتد شد که نسبت به هفته 

ماقبل آن ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی بــا بیان اینکه این معامالت توســط ۲۳ 
کارگزار بورس منطقه ای زنجان انجام گرفته 
است، افزود: از میان شرکت های معامله  شده 
۶۹ درصــد بــه خرید و ۳۱ درصــد بقیه به 

فروش سهام اختصاص داشت.
این مســوول ادامه داد: ارزش مجموع خرید 
ســهام در این مدت بیش از ۱۴۰۱  میلیارد و 
۱۵۲ میلیون و ۹۹ هزار ریال و مجموع ارزش 
سهام فروخته  شــده نیز بیش از ۶۳۹ میلیارد 

و ۴۶۲ میلیون و ۸۵۴ هزار ریال بوده است.
مدیر بورس منطقه ای استان زنجان با اشاره به 
تعطیلی ۸ و ۹ شــهریور به مناسبت تاسوعا و 
عاشورای حسینی، تصریح کرد: تعطیلی این 
دو روز کاری در کاهش میزان معامالت موثر 

بوده است.
نجفی با اشاره به معامالت هفته پیشین )یکم 
تا پنجم شــهریورماه(، خاطرنشــان کرد: در 
ایــن بازه زمانی ۱۷۱ میلیــون و ۸۹۵ هزار و 
۱۴۸ ســهم و حق تقدم ســهام در مجموع به 
 ارزش بیش از ۴۰۴۶ میلیارد ریال داد و ستد 

شده بود.

خبر اقتصادی
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 معاون مســكن و ســاختمان اداره کل راه 
و شهرسازی استان زنجان با بیان اینكه متقاضیان 
طرح اقدام ملی مســكن، حق واگذاری و نقل و 
انتقال امتیاز خود را ندارنــد، گفت: به متقاضیان 
توصیه و تاکید می شود که امتیاز خود را از دست 

نداده و به دیگران واگذار نكنند.
سعید شاهین فر در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
اظهار داشت: هرگونه نقل و انتقال امتیاز طرح اقدام 
ملی مســكن، غیرقانونی و تخلف بوده و قرارداد 

طرفین نیز در هیچ مرجعی قابل رسیدگی نیست.
وی تصریــح کرد: به دلیــل مجهول المالک بودن 
امتیــازات، هیچكدام از مشــاوران امالک و دفاتر 
اســناد رســمی نیز اجازه معامله و ثبت اسناد را 

ندارند.
اداره کل راه و  معــاون مســكن و ســاختمان 
شهرســازی استان زنجان با اشــاره به قرعه کشی 
پروژه های طــرح اقدام ملی مســكن در زنجان، 
گفت: پس از نظرســنجی از متقاضیان برای ثبت 
اولویــت پروژه هــای خود، قرعه کشــی در روز 
چهارشنبه هفته گذشــته به صورت نرم افزاری و 

با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و بازرسی، 
انجام و نتایج آن نیز پنج شنبه به بانک عامل، اعالم 

شده است.
وی بــا تاکید بــر اینكــه هیچ فــردی در نتایج 
قرعه کشی ها دخالت نداشته و به صورت سیستمی 
انجام شده است، خاطرنشان کرد: نتایج قرعه کشی 
در روز شــنبه هفتــه جاری از طریــق پیامک به 

متقاضیان اعالم شده است.
شــاهین فر با اشــاره به اعتراض برخی متقاضیان 
نسبت به نتیجه قرعه کشی افزود: متقاضیان یا باید 

نتیجه قرعه کشی را بپذیرند و یا انصراف دهند.
معاون مسكن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان زنجان اظهار داشت: متقاضیان پس از عقد 
قرارداد می توانند واحدها را با سلیقه خود انتخاب 
کنند که البته آن هم بســتگی به نحوه واریز منظم 
اقساط هزینه ساخت واحدها در زمان های اعالم 

شده دارد.
وی گفت: متقاضیان باید توجه داشــته باشند که 
تمام واحدهــای طرح اقدام ملی مســكن حتی 
زمین هــای 99 ســاله در غرب شــهر زنجان نیز 

مطلوب و باکیفیت هستند.
شاهین فر با تاکید بر اینكه اقدام ملی مسكن، طرح 
بسیار خوبی برای خانه دار شدن مستاجران است، 
تصریح کرد: متقاضیان در این طرح با تســهیالت 
100 میلیون تومانی و بازپرداخت 10 یا 12 ســاله 

و پرداخت هزینه ســاخت واحدها در 6 قســط، 
صاحبخانه می شــوند که چنین شرایطی در هیچ 

کجا وجود ندارد.
وی ابراز کرد: اولین واحدهــای طرح اقدام ملی 

مسكن 24 ماهه تحویل متقاضیان خواهد شد.

 فرنشــین آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
اســتان زنجان با بیان اینكه آموزشگاه های آزاد 
به عنــوان بــازوی توانمنــد مهارت آموزی در 
 کنار بخش دولتی هســتند، گفــت: باید اهتمام 
بیشــتری نســبت به کیفیت آمــوزش، تدوین 
اســتانداردهای آموزشــی به روز و نیازســنجی 
آموزشــی بــه عمل آید تــا این آموزشــگاه ها 
بتوانند نقش بســزایی در کنــار بخش دولتی در 

مهارت آموزی ایفا کنند.
محمدرضــا انصاری در گفت وگــو با خبرنگار 
موج رســا، اظهار داشــت: با توجه به اصالحیه 
دستورالعمل سازمان متبوع در باره نحوه تشكیل و 
اداره آموزشگاه های آزاد مبنی برانجام نیازسنجی 
مهارت آموزی  اولویت هــای  احصای  منظور  به 
جهت ارائه مجوز تاســیس آموزشــگاه فنی و 
حرفه ای آزاد، لیست نهایی رشته های اولویت دار 
جهت ارائه پروانه تاســیس در نشســت هیات 
نظارت اســتانی به تایید و تصویب رسیده و به 

شهرستان ها ابالغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت ثبت نام متقاضی 
در غیر از رشــته های اولویت دار ضمن بررسی 
شــرایط متقاضی و دیگر شاخص های مربوطه، 

درخواست وی در هیات نظارت استانی، طرح و 
بررسی و پس از جمع بندی الزم، تصمیم نهایی 

توسط این هیات، اتخاذ می شود.
انصــاری با بیان اینكه بخــش عمده و مهمی از 
آموزش های فنی و حرفه ای در بخش خصوصی 
و آموزشــگاه های آزاد ارائــه می شــود، افزود: 
مخاطب این آموزشگاه ها در استان رو به افزایش 

است.
فرنشــین آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان 
گفــت: نظارت بر تشــكیل، اداره و فعالیت هاي 
مؤسسات کارآموزي آزاد و صدور پروانه تاسیس 
براي آن ها، گسترش آموزش های فنی و حرفه ای 
در تمام رشته ها و نیازهای آموزشی مخاطبین و 
رفع نیاز واحدهاي تولیدي و خدماتي به نیروي 
ماهر و متخصص در حد انجام کارهاي خاص، 
ایجاد اشتغال پایدار و ارائه آموزش های مهارتی 
در مناطــق محروم و کمتر توسعه یافته،کشــف 
اســتعدادها و قابلیت هــاي انســاني در اعطای 
مجوز از مزایای آموزش های فنی و حرفه ای در 
بخش غیردولتی اســت که موجب شده تا تعداد 

آموزشگاه های آزاد، روزبه روز افزایش یابد.
وی افزود: در یک سال گذشته یک میلیون و 81 

هزار و 940 نفر- ســاعت معادل 4 هزار و 899 
نفر- دوره تحــت آموزش های بخش غبردولتی 

در استان زنجان قرار گرفته اند.
انصاری یادآور شــد: هم اکنون در مجموع 114 
کارگاه آموزشی دولتی و 125 کارگاه و موسسه 

آموزشی غیردولتی فعال در استان وجود دارد.
این مســوول تصریح کرد: بــا توجه به اصالح 
دســتورالعمل، مجوز جدیــد در صورت وجود 

متقاضی تحت شرایط ویژه ای صادر می شود.

 معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان:

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، حق واگذاری امتیاز خود را ندارند  درب مدارس فوتبال زنجان 
در سایه سنگین کرونا 

بسته است
ل  و مسو
واحــد آموزش 
هیات  مربیان  و 
اســتان  فوتبال 
گفت:  زنجــان 
امســال به دلیل 
ویروس  شیوع 
کرونا و به منظور حفظ ســالمت هنرآموزان، 
مدارس فوتبال این اســتان به حالت تعطیل 

درآمده اند.
بهمن عمولر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: همه ســاله با آغاز فصل تابستان، بازار 
مدارس فوتبال این اســتان با جلب و جذب 
هنرآموزان زیر 12 سال عالقه مند، رونق می 
گرفت اما امســال خانواده ها به علت شیوع 
ویروس کرونا، اجازه حضور به فرزندان خود 
در این مدارس که از سوی برخی باشگاه های 

فوتبال شكل گرفته بود را ندادند.
وی اظهار داشت: هرچند بچه ها در کوچه پس 
کوچه ها و برخی پارک های شــهرهای استان 
زنجان بدون هیچ نگرانی و دغدغه از احتمال 
ابتالء به این بیماری منحوس مشــغول بازی 
فوتبال بودند که اگر مدارس اجازه فعالیت می 
یافتند به حتم آمــوزش و بازی آنان زیر نظر 
مربیان و در ســایه رعایت دقیق دستورالعمل 
ها، پروتكل های بهداشتی و فاصله اجتماعی 

انجام می گرفت.
عمولر با بیان اینكه ویروس کرونا به ورزش 
فوتبال این استان نیز آسیب و لطمات زیادی 
وارد کرده اســت، افزود: این بیماری نه فقط 
مــدارس فوتبال را به تعطیلی کشــاند بلكه 
فعالیت هیات فوتبال اســتان، شهرستان ها و 
باشگاه های این رشته ورزشی پرطرفدار را نیز 

تحت تاثیر قرار دارد.
مسوول واحد آموزش و مربیان هیات فوتبال 
استان زنجان با بیان اینكه درآمد برخی باشگاه 
های فوتبال زنجان از محل تشــكیل مدارس 
این رشــته ورزشی تامین می شد، گفت: این 
بیماری باعث شد تا انجام تمرین ها، برگزاری 
مسابقات و تشكیل کالس های مربیگری نیز 

میسر نشود.
عمولر افزود: پارسال قریب 40 مدرسه فوتبال 
در سطح اســتان زنجان فعال بودند که بطور 
میانگین در هر کــدام از این مدارس ۷0 هنر 
آموز عالقه مند، مشــغول آموزش و تمرین 
زیرنظر مربیان مجرب و توانمند بودند که از 
این تعداد 16 مدرســه فوتبال فقط در شــهر 

زنجان تشكیل شده بود.

خبـرخبــر

سه هزار قطعه طیور 
بدون مجوز حمل 

در سلطانیه کشف و ضبط شد
 فرمانده انتظامی شهرســتان سلطانیه 
گفت: تعداد ســه هــزار و 100 قطعه طیور 
فاقد مجوز حمل از سوی عوامل انتظامی این 

شهرستان، کشف و ضبط شد.
ســرهنگ حســین اصانلو در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنــا، افزود: مامــوران یگان امداد 
شهرستان سلطانیه حین گشت زنی در شهر 
به 2 دســتگاه کامیون حمل طیور مشكوک 
و جهت بررســی موضوع، این خوردوها را 

متوقف کردند.
وی اظهار داشــت: در بررسی های به عمل 
آمده از سوی ماموران انتظامی حاضر در محل، 
مشخص شــد رانندگان فاقد مجوز حمل از 
مبادی ذیربط بوده و در بازرسی از کامیون ها، 
این تعداد مرغ زنده را که به مقصد استان های 
مرکزی کشور بارگیری شده بود، ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان ســلطانیه گفت: 
ارزش ریالی این تعداد طیور کشــف و ضبط 
شــده از سوی کارشناســان پلیس بالغ بر 2 
میلیارد ریال برآورد شد و در این رابطه 2 متهم 
دستگیر و پس از تشــكیل و تكمیل پرونده 
به منظور اعمــال قانون به مرجع قضایی این 

شهرستان معرفی شدند.
اصانلو، تصریح کــرد: مبارزه جدی با قاچاق 
کاال و ارز در دستور کار پلیس قرار دارد و این 
نیرو با هرگونه قاچاق برابر با قانون برخورد می 
کند و از عموم مردم نیز درخواست می شود 
در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوک،  
موضوع را بالفاصله با مرکز فوریت های پلیس 
110 در میان بگذارند تا اقدامات الزم قانونی 

به عمل آید.
12 امرداد امسال نیز، تعداد 2 هزار و 250 قطعه 
مرغ زنده فاقد مجوز حمل به ارزش تقریبی 
بالغ بر 850 میلیون ریال، از سوی پلیس این 

شهرستان سلطانیه، کشف و ضبط شد.
ماموران کالنتری مرکزی این شهرستان هنگام 
گشــت زنی در شهر سلطانیه به یک دستگاه 
کامیون حمل طیور مشكوک شده و به منظور 
بررسی، آن را متوقف کردند و در بررسی های 
صورت گرفته مشخص شد این مرغ به مقصد 
استان های مرکزی کشور بارگیری شده بود که 
در این رابطه نیز راننده به عنوان متهم دستگیر 

و تحویل مرجع قضایی شد.
دهه ســوم امرداد ماه نیز تعداد 2 هزار و 200 
قطعه مرغ زنده و چهار راس گاو فاقد مجوز 
حمــل به ارزش تقریبی بالغ بر یک میلیارد و 
500 میلیون ریال از درون 2 دستگاه کامیون، 
توسط پلیس این شهرستان کشف و ضبط شد.

 رییــس اداره نظــارت بر امور 
محیط  حفاظت  اداره کل  حیات وحــش 
زیست استان زنجان گفت: دو راس آهو 
که برای نگه داری در دانشگاه زنجان بود، 

تلف شده است.
به گزارش زنگان امروز پرویز رستمی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اخبار منتشر 
شده در رابطه با تلف شدن ۸ راس آهو 
در دشت سهرین، اظهار کرد: در مجموع 
دو راس آهو که برای نگه داری به سایت 

دانشــگاه زنجان تحویل داده شده بود، 
تلف شده است.

وی افزود: نامه ای مبنی بر بررســی دلیل 
مرگ آهوها به این دانشــگاه ارسال شده 
تا دلیل قطعی مرگ آن مشــخص شود و 

هنوز دلیل مرگ آهوان مشخص نیست.
پایه آخرین  بر  ادامه داد:  این مســوول 
سرشماری در سال گذشته، ۱۴۲۴ راس 
آهو در دشت سهرین زندگی می کنند و 
این  آهوها عالوه  بر اینکه شــکار طبیعی 

حیوانات وحشی منطقه  هستند، می توانند 
به دلیل ورود به جاده و یا شکار توسط 

شکارچیان، از بین بروند.
امــور  بــر  نظــارت  اداره  رییــس 
محیط  حفاظت  اداره کل  حیات وحــش 
 زیست اســتان زنجان، خاطرنشان کرد: 
محیط بانان همــواره به دنبال حفاظت و 
نگه داری از این آهوها نسبت به خطراتی 
از قبیل شکارچیان و بیماری های همه گیر 

هستند.

یک تراژدی زیست محیطی 

داستان آهوان دانشگاه زنجان
 بر پایه آخرین سرشماری در سال گذشته، ۱۴۲۴ راس آهو در دشت سهرین زیست می کنند

 رییس هیئت تكواندو استان زنجان گفت: 
در شــرایط کرونایی، نگاه به مقوله ورزش نباید 

مغرضانه باشد.
علی ســپهری در نشست خبری به مناسبت روز 
جهانی تكواندو که در محل خانه تكواندو زنجان 
برگزار شــد، با بیــان اینكه ورزش در شــرایط 
کرونایی روزگار بســیار سختی را دنبال می کند، 
افزود: فراموش نكنیم تعطیلی ورزش در شرایط 
کنونی می تواند خســارات جبران ناپذیری را به 
دنبال داشته باشد، خســارتی که تا سالیان سال 

قابل جبران نیست.

وی با اشاره به اینكه امروز با تعطیلی ورزش به 
بهانه انتشار ویروس کرونا، شاهد تجمع جوانان 
در دیگر مراکز از جمله قلیان ســراها هســتیم، 
تصریح کرد: معتقدیــم نگاه به مقوله ورزش در 
شــرایط کنونی نباید نگاه مغرضانه باشــد؛ چرا 
که شــرایطی که امروز برای تمرین ورزشكاران 
در اماکن ورزشــی مهیا شــده، به مراتب بهتر از 
اماکنی است که شاهد تجمعات غیرضروری در 

آن هستیم.
این فعال ورزشی، با یادآوری اینكه تكواندو جزو 
هیئت هایی است که به لحاظ درآمدی در شرایط 

مطلوبی – قبل از شیوع کرونا – قرار داشت اما 
امروز این شــرایط برای تكواندو همانند شــایر 
هیئت ها سخت شده است، ادامه داد: با توجه به 
شرایط پیش آمده، مربیان و باشگاه داران خسارات 
جبران ناپذیری را متحمل شده و حتی دو باشگاه 
خوب تكواندو در زنجان در آستانه تعطیلی بود 

که اجازه چنین کاری داده نشد.
سپهری با اشاره به اینكه نگاه برخی از مسووالن 
به موضوع ورزش در شــرایط کرونایی، تعطیلی 
بیچــون و چرای این عرصه اســت، اظهار کرد: 
تصور بر این اســت که در چنین شــرایطی اگر 

ورزش به مدت چند ماه به کل تعطیل شود، آب 
از آب تكان نخواهد خورد، غافل از اینكه تبعات 
تعطیلی ورزش در جامعه، فارغ از آســیب های 
فیزیكی، خسارت های فرهنگی، روانی و ... را نیز 

به دنبال خواهد داشت.
رییــس هیئت تكواندو اســتان زنجــان در باره 
اعطای تسهیالت قرض الحســنه به باشگاه داران 
و جامعه ورزشی خســارت دیده از کرونا، ابراز 
کرد: شوربختانه همه کسانی که شرایط دریافت 
این تسهیالت را داشــتند، موفق به دریافت این 
تسهیالت _ که انتظار داشتیم بالعوض باشد – 

نشــدند، هر چند معتقدیم این میزان تسهیالت 
نمی تواند جواب گوی مشكالت جامعه ورزشی 
که به واسطه کرونا با آن دست به گریبان هستند، 

باشد.
وی با بیان اینكه تكواندو زنجان دارای 15 هزار 
و 500 ورزشكار و 164 مربی و داور بوده و یكی 
از اولویت هــای این هیئت، تربیت و معرفی یک 
ورزشكار به رقابت های المپیک است، خاطرنشان 
کرد: یكی از دغدغه هــای حوزه ورزش، بحث 
حفاظت و نگه داری از ورزشــكار تا رسیدن به 
مدارج عالی در رده ســنی بزرگساالن است که 

معتقدیم برای رســیدن به این مهم، ضمن فراهم 
کــردن زمینه حضور ورزشــكار در رقابت های 
معتبر، رسانه، جامعه و خانواده نیز باید هیئت را 

در این باره همراهی کنند.

رییس هیئت تکواندو استان زنجان:

نگاه به ورزش در شرایط کرونایی مغرضانه نباشد

 فرنشین آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان:

آموزشگاه های آزاد، بازوی توانمند مهارت آموزی هستند
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تناقض عجیبی اســت بین چهــره پاک و معصوم 
کودکان بــا تلی از زباله های کثیف و چرکین؛ بین 
جثه های کوچک و سبک با بزرگی و سنگینِی بارِ 
زبالــه و بین رایحه خوش کودکی با بوی بد زباله؛ 
بین وعده و وعیدهای ساماندهی کودکان زباله گرد 
و بکارگیری دوباره و دوباره آنها در امر زباله گردی 

و غفلت از این کودکان محروم.
زباله گردی نشــان از زخم عمیق و فقری ویرانگر 
بر پیکر شهر دارد، زخمی که هر از چندگاهی سر 
باز می کند و داغی تازه بر احساسات افکار عمومی 
نشــان می گذارد، با این همه دست اندرکاران امر 
و حتی شــهروندان، مســوولیت و وظیفه خود را 
در قبال این کودکان به محاق فراموش ســپرده اند؛ 
شاید بســیاری از الیه های زباله گردی از زندگی 
کودکان میان دپوی آت و آشــغال ها در گاراژها و 
سماجت پیمانکاران بر استثمار کودکان زباله گرد 
برای بســیاری از شــهروندان پنهان باشد اما نمی 
توان چشــم خود را روی کودکانی که تا کمر در 
سطل های زباله خم می شوند، بست؛ کودکانی که 
بسیاری از کارشناسان آنها را آخرین حلقه از مافیای 

زباله یا همان »طالی سیاه« می دانند.
ایــن الیه های پنهان، گاه و بیگاه با حادثه ای تلخ، 
زشــتی خود را به جامعه می نمایانند مانند همان 
اتفاقی که چند ســال پیش برای دو کودک به نام 
های »احد« و »صمد« افتاد؛ دو کودکی که در یکی 
از گاراژهای تفکیک زباله در حاشیه کرج، زنده در 

آتش سوختند.
آن روزها رســانه ها آنها را با نام »احد« و »صمد« 
می شــناختند؛ این دو برادر همراه پدرشــان کار 
جمع آوری ضایعات می کردند، یک روز ســرمای 
دی مــاه به جان کودکی شــان می افتد و آنها برای 
فرار از سوز سرما شعله بخاری آلونک شان را باال 
می کشند، شعله ها باعث انفجار کپسول کنار بخاری 
می شوند و پدر هر چه تالش می کند نمی تواند دو 

کودکش را از زیر زبان شعله ها بیرون بکشد.
این تراژدی بار دیگر در چند ماه گذشته تکرار شد؛ 
دو کودک کار در منطقه مالشیه شبانه دچار حادثه 

شدند و جان باختند.
در خرداد ماه امسال، دو کودک به نام های »مهدی« 
و »مســلم« که به کار جمع آوری ضایعات مشغول 
بودند در ساعت یک بامداد روز پنجشنبه با گاری 
نان خشک وضایعات، هنگام بازگشت به منزل در 
منطقه مالشیه اهواز در جاده اهواز - خرمشهر به 
وسیله خودروهای عبوری زیر گرفته می شوند و 

جان خود را از دست می دهند.  
اما چرخه این تراژدی خیال قطع شدن ندارد زیرا 
۳۱ مرداد امسال نیز یک کودک کار در منطقه کوت 
عبداله اهواز به وسیله خودرویی زیر گرفته شد و 
جان باخت. به گفته شــاهدان عینی در این حادثه، 
کودک ۱۱ ســاله ای به جمع آوری کارتن و مواد 

پالستیکی می پرداخت.
اما حتی این تراژدی های تلخ نیز نتوانســت چشم 
غفلــت را در برابر کــودکان زباله گــرد باز کند 
درحالیکــه این کودکان رنج های زیادی را متحمل 
می شوند و طبق نتایج مطالعه ای که جمعیت امام 
علی )ع( روی کودکان زباله گرد انجام داده است، 

این کودکان به طور میانگین ۱۰ و نیم ســاعت در 
روز کار می کنند. برخی از آنها تا ۲۰ ســاعت هم 
کار می کنند. کمرشــان زیر بار زباله خم شــده و 

جسم کوچک شان پر از بیماری است.
زباله گردی، بدترین شکل کار کودک

عضــو کمیته حقوقی انجمــن حمایت از حقوق 
کودکان درباره کودکان زباله گرد به خبرنگار ایرنا 
می گوید: کار کودک یک آسیب اجتماعی است و با 
توجه به اینکه ایران در مرحله گذر از توسعه است، 
آمار کودکان کار در کشــور زیاد است؛ معضالت 
موجود در کشــور مانند نبود اشتغال مناسب، فقر، 
مهاجرت داخلی و خارجی، حاشیه نشینی و چرخه 
معیوب اقتصادی باعث می شود که کودکان مجبور 

به کار شوند.
مونیکا نادی می افزاید: کار کودک به این معناست 
که به جای اینکه کودکان مورد حمایت و مراقبت 
قرار گیرند، مجبورند بــرای تامین معاش خود و 
خانواده شــان کار کنند. این مساله به خودی خود، 
آســیب های دیگری نیز به بار می آورد به آن معنا 
که کودک از حق کودکی، حق بازی، حق تحصیل، 
حق بهداشتی و بســیاری از حقوق خود محروم 

می شود.
وی اضافه می کند: همه اینهــا در حالی اتفاق می 
افتد که در قانون اساسی کشور اوال دولت ها ملزم 
شــده اند که امکانات عادالنه را برای همه فراهم و 

فقر و هــر نوع محرومیت را رفع کنند و از طرفی 
بر منع بهره کشــی از کار دیگران هم تاکید شــده 
اســت. حتی در قانون کار صراحتا تصریح شــده 
که بکارگیری کودکان در مشــاغل ســختی مانند 
زباله گردی ممنوع است و مقابله نامه محو فوری 
بدترین اشــکال کار کودک و آیین نامه اجرایی آن 
را هم داریم که به آن پیوستیم و آن را قبول کردیم.
نــادی می گوید: حتی پیمــان نامه جهانی حقوق 
کودک نیز دولت ها را مکلف کرده که از کودک در 
برابر کار زیانبار حمایت کنند؛ در واقع ما همه این 
تصریحات قانونی را داریم ولی همچنان می بینیم که 
کودکان کار می کنند و زباله گردی به عنوان بدترین 

شکل کار کودک به وفور دیده می شود.
غفلت طرح ساماندهی کودکان کار از کودکان 

زباله گرد
عضــو کمیته حقوقی انجمــن حمایت از حقوق 
کودکان می گوید: سالهاست طرح های به اصطالح 
ســاماندهی کودکان کار اجرا می شود اما کودکان 
زباله گرد معموال مشــمول این طرح ها نیســتند 
درحالیکه نهادهای مختلف در برابر کودکان زباله 
گرد مســوول هســتند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مسوول اجرای کنوانسیون ممنوعیت و 
اقدام فوری برای محو بدترین اشــکال کار کودک 
و نظارت بر حسن اجرای آن است یعنی در مقابل 
کودکان زباله گرد وظیفه دارد اما می بینیم که اغلب 

در برابر این وظیفه ها می گویند که شهرداری بیشتر 
در این زمینه مسوول است.

نادی با تاکید بر ضعف شدید در مدیریت پسماند 
شــهرداری می افزاید: شهرداری اذعان می کند که 
برای مدیریت صحیح پسماندها، برنامه هایی دارد 
تا این مســاله در بلندمدت اصالح شود اما تابحال 
چنین اتفاقی نیفتاده است. کال هم مدیریت پسماند 
را به بخش خصوصی داده است و بر روند اجرایی 
پیمانکاران خود نظارت دقیق ندارد و حتی مقررات 
جدید شهرداری هم در این زمینه نتوانسته کارساز 

باشد.
وی ادامه می دهد: از طرفی شــورای شهر هم در 
قانون اساسی شورای شهر برای این تشکیل شده 
تا بر تخلفات شــهرداری و ســازمانها و شرکت 
های وابســته آن نظارت کند اما شاهد هستیم که 
این نظارت ها اجرا نمی شــود و از ســوی دیگر 
شــوربختانه چون آموزشــهای و اطالعات الزم 
وجود ندارد، شــهروندان نیز مسوولیت زباله های 
خود را برعهــده نمی گیرند و همه اینها با هم در 
کنار معضالت اجتماعی و اقتصادی باعث گسترش 

زباله گردی می شود.
سود سرشار برای مافیای طالی سیاه؛ دل انباشته 

از آه و درد برای کودک زباله گرد
عضــو کمیته حقوقی انجمــن حمایت از حقوق 
کودکان تصریح می کنــد: قوانین ناکارآمد در کنار 

دســتورالعمل هایی که اجرا نمی شــود، منجر به 
افزایــش زباله گردی می شــود؛ ضعف در اجرای 
وظایف و فقــدان مدیریت کارآمد، زباله گردی را 
بسط می دهد و در این میان، کودکان قربانیان اصلی 
این شرایط می شوند یعنی در حالیکه کمترین سود 
را از این »طالی سیاه« می برند اما بیشترین آسیب 

را متحمل می شوند.
نادی مــی افزاید: کودکان زبالــه گرد در معرض 
آسیب های بســیار جدی قرار دارند؛ این کودکان 
به واسطه زباله گردی از حقوقی مانند حق کودکی، 
حق تحصیل و حقوق بهداشتی محروم می شوند؛ 
از سوی دیگر این کودکان در معرض خشونت های 
کالمی و برخوردهای توهین آمیز قرار می گیرند و 

وضعیت خیلی خاصی دارند.
کودکان زباله گرد و خشونت های جسمی

عضــو کمیته حقوقی انجمــن حمایت از حقوق 
کــودکان می گوید: درصد بســیار قابل توجهی از 
کــودکان زباله گردی مورد آزار و خشــونت های 
جسمی قرار گرفته اند. تعدادی از این کودکان نیز 
مورد آزارهای روانی قرار می گیرند و شــوربختانه 
گاهی حتی شهروندان نیز برخوردهای نامناسبی با 
آنان دارند؛ این گوشه ای از اتفاقاتی است که عالوه 

بر آسیب های کالن در زباله گردی رخ می دهد.
نــادی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا می افزاید: 
به دنبال مشــکالت و اعتراضات متعدد، شهردار 

تهران در خرداد امســال اعالم کرد که نظارتش را 
بر پیمانکاران خــود افزایش می دهد تا پیمانکاران 
از این کودکان در بخش زباله گردی استفاده نکنند. 
شــهرداری اعالم کرد که شــیوه های جمع آوری 
پسماند باید تغییر کند و برنامه طوالنی مدتی برای 
آن دارد اما این برنامه ها ظاهرا سالهاست که وجود 

دارد و هیچوقت اجرا نشده است.
وی ادامــه می دهد: طبق معمول ایــن وعده داده 
می شــود که یک روزی سیستم های جمع آوری 
پسماند متفاوت می شود. اما حتی درصورت تغییر 
این سیستم، نظارت شهرداری تا چه حد می تواند 
از کودکان زباله گرد حمایت کند چون کار کودک 
در حوزه پسماند، فقط آنچه در سطح شهر می بینیم، 
نیســت. اینکه فقط کودکان در ســطح شهر زباله 
جمع آوری می کنند، فقط یک سوی ماجرا است و 
در سوی دیگر پدیده زباله گردی، کودکان بسیاری 
اوقات به گاراژها و مکان هــای دیگر دپوی زباله 
می روند که از لحاظ شــرایط بهداشتی و محیطی 

بسیار نامناسب است.  
ضرورت تامین معیشت کودکان زباله گرد

عضــو کمیته حقوقی انجمــن حمایت از حقوق 
کودکان تنها جمع آوری کودکان زباله گرد از سطح 
شــهر را کافی نمی داند و اضافه می کند: کودکان 
زباله گرد از طریق این کار امرار معاش می کنند و 
زندگی آنها تامین می شود. وقتی که کاری را از آنها 
بگیری چطور می توان با آن معاش کودک را تامین 
کرد پس باید ریشه آن را سوزاند و ریشه اصلی کار 

کودک فقر و مشکالت معیشتی است.
نــادی تاکید مــی کند: پس الزم اســت خدمات 
حمایتی و اجتماعی به کودکان ارائه شود یعنی در 
مرحله اول کودکان در جایگاهی قرار داده شوند که 
خدمات و آموزش دریافت کنند و توانمند شوند و 

از پس زندگی خود برآیند.
وی اضافــه می کنــد: به رغم وعده هــای که داده 
شــده شــاهدیم که همچنان کودکان در مالءعام، 

زباله گردی می کنند.
مدیریت پسماند راه حلی برای پایان دادن به کار 

شاق کودکان
کار برای کودکان کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و 
برای کودکان ۱۵ تا ۱۸ ســاله نیز باید کار شایسته 
باشــد که زباله گردی جزو آنها نیست، با این همه 
چه بخواهیم و چــه نخواهیم زباله گردی در ایران 
بویژه پایتخت مشاهده می شود و دست اندرکاران 
همراه با مــردم با انجام وظایف خــود می توانند 

مرهمی بر زخم های کودکان زباله گرد باشند.
به گفته حبیب اله مسعودی فرید معاون اجتماعی 
ســازمان بهزیستی کشور، گروه کودکان زباله گرد 
به دو بخش تقسیم می شــوند؛ گروهی از آنان با 
پیمانکاران شــهرداری کار می کنند و گروهی از 

کودکان زباله گرد که کار آنان ضابطه ای ندارد.
برای کودکانی که برای پیمانکاران شــهرداری کار 
می کنند شــهرداری می تواند با اصالح سیســتم 
مدیریت پســماند، ورود جدی تری در این زمینه 
داشته باشد و برای دیگر کودکان نیز شهروندان با 
تفکیک زباله های خود می توانند، نقش خود را در 

این زمینه ایفا کنند.

هیچ؛ سهم کودکان زباله گرد از طالی سیاه

 معــاون تعالی دفتر طــب ایرانی وزارت 
بهداشــت در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر 
مضر بودن شــیر برای اســتحکام استخوان ها و 
مباحثی که هر از گاهی درباره مفید یا مضر بودن 
نوعی غذا و ماده غذایی در پیشــگیری یا درمان 
بیماری ها مطرح می شود، گفت: اظهار نظر بدون 
تخصص کافی یا نســنجیده مشکلی است که در 
مباحث تخصصــی همچون طــب ایرانی بارها 

مشاهده شده است.
دکتر علیرضا عباســیان در گفت وگو با ایسنا، در 
واکنش به برخی اظهارات مبنی بر مضر بودن شیر 
برای استخوان ها در رسانه ملی، با تاکید اینکه هر 
اظهار نظری باید مســتند به شواهد باشد، گفت: 
اظهار نظر بدون داشــتن شــواهد و دالیل کافی 
می تواند ســبب شود تا اگر شواهدی ضد آن ادعا 
یا اظهار نظر به وجود آید به شخصیت فردی که 
بدون مدرک اظهار نظر کرده اســت، آسیب وارد 
شود.  همچنین می تواند سبب ایجاد بی اطمینانی 

به تخصصی که فرد به واســطه آن ســخن گفته، 
شود. اظهار نظر بدون تخصص کافی یا نسنجیده 
مشــکلی است که در مباحث تخصصی همچون 

طب ایرانی بارها مشاهده شده است.
معضل اظهارات غیرکارشناسی  در طب ایرانی

وی افزود: حتی یک پزشــک متخصص از دیگر 
تخصص ها هــم مجاز به اظهــار نظر عمومی و 
کارشناسی در رشته تخصصی طب سنتی نیست؛ 
زیرا اطالعات کافی از این علم را ندارد، کما این که 
یک متخصص طب سنتی ایرانی هم نمی تواند و 
نباید مثال برای عموم مردم درباره رشته تخصصی 
رادیولوژی نظر کارشناســی دهد. قرار نیست اگر 
فردی در رشته پزشکی بســیار موفق بود، مجاز 
باشــد در دیگر امور مثال سیاســت یا اقتصاد هم 
اظهارنظــر کند. دامنه اظهار نظــر باید محدود به 
تخصص و مستند بر شواهد باشد. از سوی دیگر 
رسانه ها نیز باید تحقیق کنند که آیا فردی که قرار 
است از یک تریبون رسمی با مردم سخن بگوید 

صالحیــت کافی و تخصص صحبــت پیرامون 
موضوع مصاحبه را دارد یا خیر؟

زردچوبه از سرطان و ام. اس پیشگیری می کند؟
عباسیان با اشاره به اینکه به طور کلی در طب ایرانی 
مثل دیگر تخصص های پزشکی، تئوری پردازی 
پیرامون موضوعات وجود دارد، تصریح کرد: از این 
رو این تئوری که غذاهای خاص می توانند برخی 
بیماری ها را درمان کنند مطرح می شود؛ مثال برخی 
معتقداند زردچوبه آنتی اکســیدان باالیی دارد که 
برای بدن مفید است و می تواند باعث جلوگیری 
از بروز سرطان ها، بیماری MS و... شود، ذکر این 
تئوری ها بی پایه نیســت و بر پایه شواهد بوده، اما 
باید به شکل عملی هم امتحان شود. برای این مثال، 
زمانی که تحقیقات گسترده انجام شد مشخص شد 
با اینکه زردچوبه منبع غنی آنتی اکسیدان است ولی 
بدن باید بتواند از ماده غذایی توصیه شده آن چیزی 
را استخراج کند که مدنظر متخصصین است و با 
تحقیق بر زردچوبــه دیدند بدن ما قابلیت جذب 

آنتی اکسیدان زردچوبه را ندارد.
نقش شیر در استحکام استخوان ها؛ آری یا خیر؟
وی افــزود: در مورد ادعای اخیر در باره شــیر و 
آب کله پاچه نیز، شرایط باید بر همین اساس باشد. 
از نظر منطقی هم در شــیر و هم در آب کله پاچه 
کلسیم وجود دارد، اما اینکه خواص آب کله پاچه 
بیش از شــیر هست یا خیر باید بر سطح وسیعی 
از مردم امتحان شــود تا ببینیم تراکم استخوان با 
مصــرف مدت مشــخصی از آب کله پاچه تغییر 
می کند یا خیر؟ تاکنون اینکه شــیر منبع ذخیره ای 
کلسیمی بدن است بدیهی در نظر گرفته می شده، 
امــا االن در دنیا برخی شــبهات نســبت به این 
موضوع به وجود آمده است. در وهله اول بر پایه 
آمار مشــاهده کرده اند که زنان کانادایی علی رغم 
آنکــه پرمصرف ترین زنان دنیا در خوردن لبنیات 
هستند، اما تراکم استخوان خیلی باال و مورد انتظار 
را نداشتند از طرفی مشخص شده که در بسیاری 
از نقاط فقیرنشــین دنیا که شیر مصرف نمی کنند 

یا ســرانه مصرفشان پایین است مردمانی با تراکم 
استخوان باال زندگی می کنند.

عباســیان ادامه داد: برای افزایش تراکم استخوان 
اکنون مهم ترین عامل، وزن گذاشتن بر استخوان 
است. اینکه تراکم استخوان باال نیز در برخی جوامع 
فقیر دیده می شود به دلیل برداشتن بار با وزن های 
قابل توجه بوده است. با وزن گذاری بر استخوان 
به تدریج شاهد محکم شدن استخوان خواهیم بود؛ 
بنابراین مهم تر از بحث مصرف کلسیم، موضوع 
وزن گذاری بر اســتخوان از کودکی و داشــتن 
فعالیت بدنی مناسب در تمام ادوار زندگی است. 
ذکر این نکات به هیچ عنوان به معنای توصیه برای 

عدم مصرف شیر نیست، اما موارد موثری است که 
بر استحکام استخوان ها نقش دارند.

وی با بیان اینکه شــیر یکــی از منابع مهم تامین 
کلسیم در بدن است، اظهار کرد: به جز شیر منابع 
دیگری مانند برخی غالت، آجیل ها، میوه ها و... نیز 
در تامین کلسیم نقش دارند. توصیه جدی و اصلی 
ما به مردم این اســت که پرهیز برای انسان سالم 
مانند ناپرهیزی برای انسان بیمار است؛ یعنی انسان 
سالم باید از همه خوراکی ها بخورد؛ در عین حالی 
که در خوردن هیچ چیزی افراط یا تفریط نمی کند. 
برای رساندن کلسیم به بدن نیز مصرف لبنیات باید 

به تدریج افزایش یابد.

طب ایرانی و کشمکش اظهاراتی غیرکارشناسی؛

از خواص »زردچوبه« برای بدن تا »آب کله پاچه« 
برای استخوان!

گزارش از: سادات حسینی خواه 

به سود تبلیغات در 
شماست
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کرونا از زمستان تلخ تا پاییز سخت
 ویروس کرونا چگونه در چین متولد شد، 
پاسخ این ســوال هر چه باشد، نتیجه یکی است. 
این ویروس با هر شناسنامه ای تاکنون ۲۷ میلیون 
نفــر را در دنیــا مبتال و ۸۸۳ هزار نفــر را به کام 
مرگ کشانده و در ایران نیز ۲۲ هزار نفر را قربانی 

کرده است.
ماجرای پاندمی ویــروس جهانگیر کرونا از زمان 
پیدایــش تا امروز و تــا ماههای آینــده حدیث 
مفصلی اســت، هنوز سواالت زیادی درباره زمان 
و چگونگی پیدایش این ویروس و نحوه انتقال آن 
به کشورهای مختلف مطرح است، درباره عملکرد 
این ویــروس، میزان بیماردهی، میزان مرگ ومیر، 
روش درمان، پروتکل ها و اقدامات پیشــگیرانه، 
داروهــای موثر، تولید واکســن، ابتالی دوباره به 
بیماری کووید۱۹، سن مبتالیان، تبعات اقتصادی، 
اجتماعــی، روانی این پاندمی، تاثیــر آن بر همه 
شئون زندگی مردم جهان و ایران و هزاران سوال 

بی پاسخ دیگر همچنان مطرح هستند.
هنوز درباره منشــا و زمان پیدایش ویروس کرونا 
ابهامــات زیادی وجود دارد اما معلوم اســت که 
اولین بار این ویروس در چین مشــاهده شــده و 
اولین موارد ابتال به این بیماری شهر ووهان چین 
بود، حدود آذر سال ۹۸ بود که زمزمه اپیدمی این 
بیماری در ووهان چین مطرح شد اما هنوز خطر 
پاندمی )همه گیــری جهانی( این ویروس جدی 
گرفته نشــده بــود، در حالی که بــه گفته برخی 
کارشناســان این ویروس احتمــاال مدتی قبل از 

اعالم رسمی آن در چین وجود داشته است.
بــه گفته مســووالن وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی دانسته ها درباره ویروس کرونا 
هنوز هم اندک اســت و این ویروس مدام چهره 
ای جدیــد از عملکــرد خود را بــه نمایش می 
گذارد، قدرت ســرایت آن حدود ۱۰ برابر شده و 
عالیم مختلفی دارد، به جز تب و عالیم تنفســی 
و مشــکالت گوارشی، نابویایی هم از عالئم مهم 
این بیماری است، هنوز دارو و درمان قطعی برای 
آن پیدا نشــده است، تولید واکسن آن نیز در چند 
کشور مختلف دنبال می شود و خبرهایی از تولید 
واکســن در روســیه اروپا، آمریکا و کشورهای 

شنیده می شود که البته هنوز قطعی نیست.
در مورد میزان مدت اثربخشــی واکســن ها نیز 

سواالت زیادی وجود دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته در 
ایران نیز همزمان با ۱۷۰ شرکت تحقیقاتی در دنیا 
پروژه وا کســن کرونا در جریان اســت و از نظر 

پیشرفت از دنیا عقب نیستیم.
 تا امروز بر پایه آمار رســمی کشورها حدود ۲۷ 
میلیون نفر در دنیا به ویروس کرونا مبتال شده اند، 
۸۸۳ هزار نفر بر اثر ابتال به بیماری کووید۱۹ جان 

باخته اند و حدود ۱۹ میلیون نفر بهبود یافته اند.
در ایران نیز آمار رســمی وزارت بهداشت که بر 
مبنای تست تشــخیص قطعی PCR اعالم می 
شــود تا کنون حدود ۳۸۴ هــزار نفر به ویروس 
کرونا مبتال شده اند، ۲۲ هزار و ۱۵۴ هزار نفر جان 
باخته انــد، حدود ۳۳۲ هزار نفر بهبود یافته اند و 
 PCR تاکنون سه میلیون و ۳۵۵ تست مولکولی

برای تشخیص این بیماری انجام شده است.
آغاز پاندمی کرونا از چین

با اعالم رســمی وجود ایــن ویروس در چین در 
اواخر ســال ۲۰۱۹ شــاخک ها حساس شد. در 
ایران نیــز از اوایل بهمن موضوع خطر انتقال این 
ویروس به ایران در رسانه ها مطرح شد، اولین بار 
دوم بهمن سال گذشته حسین عرفانی رییس اداره 
مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت در 
گفت وگو با ایرنا درباره این بیماری صحبت کرد.
او گفــت: هیچ موردی از ویروس کرونا که اخیرا 
که در جنوب شرقی آســیا به ویژه در چین دیده 
شده، در ایران نیست اما مراقبت های مرزی برای 
پیشگیری از بروز این بیماری از جمله در فرودگاه 

امام خمینی )ره( فعال شده است.
رییــس اداره مراقبــت از بیمــاری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت گفت: اکنون با توجه به اینکه 
آمد و شــدهای هوایی مســتقیم از ایران به چین 
از فرودگاه امام خمینی)ره( انجام می شــود، تیم 
پایگاه مراقبت مرزی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در این فرودگاه مستقر شده و مراقبت فعال برای 
بیماریابی کسانی که از چین وارد ایران می شوند 
و آموزش به کسانی که از ایران به چین یا آسیای 

جنوب شرقی می روند، انجام می شود.
اما بعد از چند روز وزیر بهداشــت در نامه ای به 
معاون اول رییس جمهوری درخواســت کرد که 
پروازها از چین به ایران متوقف شــود، بعد از آن 
اعالم شد که پروازهای مستقیم از چین به ایران و 
برعکس متوقف شــده اما با وجود اخبار مختلفی 
که در ایــن زمینه وجود داشــت. پروازهای غیر 
مســتقیم تا مدتی بعد برقرار بــود و البته همزمان 
وزارت بهداشت با یک پرواز اختصاصی تعدادی 
از دانشجویان ایرانی مقیم ووهان را به ایران آورد 
و بعد از حدود دو هفته قرنطینه در کشور و تایید 

سالمت، همه آنها به خانه های خود بازگشتند.
به گفته مســووالن وزارت بهداشــت تا آخرین 
روزهای بهمن، موردی از ابتال به ویروس کرونا و 
بیماری کووید۱۹ در ایران پیدا نشد، سعید نمکی، 
وزیر بهداشــت ۲۸ بهمن ۹۸ در جمع خبرنگاران 
گفت: هیج مورد مثبتی از ویروس کرونای جدید 
در کشــور نداریم و ۳۶ مرز ورودی کشور نیز به 

صورت شبانه روزی برای پیشگیری از ورود این 
ویروس کنترل می شود.

اولین مورد کرونا در ایران
اولین مورد شناسایی رسمی ابتال به کرونا در ایران 
اول اسفند ســال ۹۸ بود، صبح اولین روز اسفند 
کیانوش جهانپور رییس مرکز اطالع رسانی وزارت 
بهداشت اعالم کرد: بر پایه شواهد آزمایشگاهی، 
ابتالی سه نفر از بیماران بستری در قم و اراک به 
کووید۱۹ تایید شده و بیماران مذکور هم اکنون در 

بیمارستان تحت مراقبت قرار دارند.
ســاعتی بعد فوت دو بیمار مبتال به کرونا در قم 

تایید شد. 
محمدمهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی 
نیز ساعتی بعد از آن از تایید ابتالی دو بیمار دیگر 
به ویروس کرونا در قم و انتقال پنج فرد مشکوک 

دیگر از قم به بیمارستان های تهران خبر داد.
او روز پنجشنبه اول اسفند به خبرنگار ایرنا گفت: 
به جــز دو بیمار مبتال به ویروس کرونا که دیروز 
در قــم جان خود را از دســت دادنــد ابتالی دو 
بیمــار دیگر به این ویروس در قم تایید شــده و 
در بیمارستان بستری هســتند، پنج فرد مشکوک 
دیگر نیز با آمبوالنس به تهران منتقل شــده اند و 
در بیمارســتان های پایتخت بستری هستند. منتظر 
نتیجه آزمایش آنها هســتیم و هنوز ابتالی آنها به 
این ویروس محرز نشــده است. همه موارد مبتال 
به ویروس کرونا ســاکن قم بوده انــد. این افراد 
هیچ ارتباطی با خارجی ها یا چینی ها نداشته اند. 
بنابراین منشــا بیماری بر پایه اطالعاتی که داریم 
از خارج کشور نیســت اما در حال بررسی منشا 
بیماری هستیم و هنوز بر این باور نیستیم که منشا 
بیماری زوار پاکستانی یا کشــورهای دیگر بوده 
باشد اما به محض مشــخص شدن منشا بیماری 

اعالم می کنیم.
اعالم این خبر، آغاز داســتان کرونا در ایران بود 
که تا امــروز ادامه دارد، دولت برای مدیریت این 
بیماری ستاد ملی کرونا را تشکیل داد که محوریت 
آن با وزارت بهداشــت بود، کمیته های مختلفی 
از جملــه کمیته علمی، کمیته اپیدمیولوژی، کمیته 

اجتماعی و... در این ستاد تشکیل شد.
مســوولیت ستاد ملی کرونا این بود که با توجه به 
وضعیت کرونا در ایران به طور مســتمر با رصد 
شــرایط کشــور تصمیمات الزم را بــرای ایجاد 
محدویت و تامین و اجرای برنامه های بهداشتی،  

درمانی، اجتماعی، اقتصادی مدیریت کند.
توصیه های کرونایی

از اوایل اســفند ســتاد ملی کرونــا توصیه های 
بهداشــتی را به مردم ارائه کرد که چند شــاخص 
اصلی داشــت، از روبوسی و دســت دادن پرهیز 
کنید، هنگام بیماری در خانــه بمانیم، افراد بیمار 
ماســک بزنند. از انتقال ترشحات عطسه و سرفه 
به دیگران جلوگیری شــود و مرتب دســتهایمان 
را با آب و صابون بشــوییم. وزارت بهداشت نیز 
مســوولیت اعالم آمار کرونا را به عهده گرفت اما 
مساله ای که ایجاد نگرانی می کرد، کمبود ماسک، 
کمبــود مواد و محلول هــای ضدعفونی کننده و 
کمبود تست تشــخیص کرونا بود. در عین حال 
خبرهایی از احتکار و گرانفروشــی این اقالم در 
بازار آزاد به گوش می رسید که بر نگرانی ها می 
افزود و پای نیروی انتظامی و تعزیرات را هم برای 
کشــف انبارهای احتکار این کاالها به میان آورد. 
محمدرضا شانه ســاز، رییس سازمان غذا و دارو 
اعالم کرد که تقاضا برای ماسک و مواد ضدعفونی 

از ظرفیت تولید کشور بیشتر است.
برخی کشــورها با اعالم وجود کرونــا در ایران 
مرزهای خود را به روی مســافران ایران بستند اما 
مسووالن وزارت بهداشت اعالم می کردند که این 
کشورها خود آلوده به این ویروس هستند و اعالم 
نمی کنند. وزارت بهداشــت اعالم کرد مسافران 
ایرانی که به خارج می روند باید کارت ســالمت 

بگیرند تا دچار مشکل نشوند. 
اعــالم اپیدمی کرونا در ایــران در همه حوزه ها 
تاثیرگذار بود، ستادهای استانی کرونا نیز تشکیل 
شــدند. از اواخر اسفند، ســاعت کار ادارات در 
تهــران و برخی شــهرها کاهش یافــت و به پنج 
ســاعت در روز از ۸ تا ۱۳ کاهــش یافت، تعداد 
آزمایشگاههای تشــخیص کرونا که در روزهای 
اول فقط یک آزمایشگاه در انستیتو پاستور بود به 
مرور افزایش یافت، محموله های کیت تشخیصی 
از چین و اروپا به ایران آمد و در ماههای بعد چند 
شرکت دانش بنیان و چند شرکت بزرگ از جمله 
شرکتی در ستاد اجرایی فرمان امام )ره( توانستند، 

کیت تشخیص کرونا را تولید کنند.
ســعید نمکی وزیر بهداشــت، درمــان  آموزش 
پزشکی ۱۱ اسفند با اعالم شعار »در خانه بمانیم« 
و »هشتک کرونا را شکســت می دهیم« از طرح 
بســیج غربالگری کرونا به صورت خانه به خانه 
خبــر داد که قرار بود با همکاری ۳۰۰ هزار اکیپ 
بســیج انجام شــود، او البته همزمــان از افزایش 
ســفرهای مردم در آخرین ماه سال گالیه داشت 
و از اعمــال قرنطینه افراد مشــکوک به کرونا در 

ورودی شهرها خبر داد.
وی گفــت: گــزارش هایی کــه از وزارت راه و 
شهرســازی می گیریم نشــان می دهد که شماره 
پــالک هایی که از نقاط آلوده به ســفر می روند 
باز هم قابل توجه اســت بنابراین مجبور شــدیم 

در ورودی شهرها قرنطینه ها را 
بیشــتر کنیم و جلوی افرادی که 
از مناطق آلــوده می آیند بگیریم 

و واقعا آنها را قرنطینه می کنیم.
وزیر بهداشــت افزود: خواهش 
من از مــردم این اســت که از 
امتناع  برگــزاری آیین جمعــی 
آیین ختم، عروسی، سالن  کنند. 
هایی که در هم تنیده و شــلوغ 
است، آیین هایی که در مساجد 
برگــزار می شــود را به حداقل 

تراکم برسانند. 
۱۵ اســفند ۹۸ با اعالم ســعید 
نمکی، طرح ملی مبارزه با کرونا 
آغاز شد، طرحی که چند محور 
اصلی داشت، استفاده از ظرفیت 
۱۷ هــزار خانه بهداشــت و ۹ 
هزار مرکز بهداشــتی و درمانی 
برای  بیمارســتانهای کشــور  و 
مبتالیان،  درمــان  و  بیماریابــی 
در خانه مانــدن و قرنطینه افراد 
مشــکوک بــه کرونــا، افزایش 
و  تشــخیصی  آزمایشــگاههای 
عمومی  اماکن  کردن  ضدعفونی 
با همکاری بسیج و دستگاههای 

دیگر.
ســپس علیرضا رییســی معاون 
بهداشــتی وزیــر بهداشــت از 
فعالیت ۱۲۰۰ مرکز ۱۶ ســاعته 
بهداشتی در کشور برای شناسایی 
مشــکوک  افراد  غربالگــری  و 
به کوویــد۱۹ و ایجاد ســامانه 
غربالگــری ۴۰۳۰ بــا همکاری 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( خبر 

داد.
با وجــود این اقدامــات کمبود ماســک و مواد 
ضدعفونی کننده در بازار و حتی در بیمارســتانها 
مــردم و به خصوص کادر بیمارســتانی را نگران 
کــرده بود و خبرهایی از ابتال و فوت پرســتاران 
و کادر بیمارســتانی به کرونا به گوش می رسید، 
تا اینکه رهبر معظم انقالب در ۲۰ اســفند ۹۸ با 
شهید خدمت خواندن جانباختگان کادر پزشکی، 
پرستاری، بهداشتی و خدماتی در خدمت رسانی 
به بیمــاران مبتال بــه ویروس کرونــا، موافقت 
فرمودند. بعد از آن موضوع پروتکل افراد مشمول 
شــهید خدمت خواندن مورد توجه قرار گرفت و 
کمیته ای برای تشــکیل شد. بر پایه آخرین اعالم 
ســازمان نظام پزشکی تاکنون بیش از ۱۷۴ نفر از 
کادر درمــان به علت ابتال بــه کرونا جان خود را  
از دســت داده اند که حدود ۳۷ نفر آنها پرســتار 

هستند.
با شروع سال ۹۹ تولید ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده در کشــور با وجود مشکالتی که در تامین 
مواد اولیه آن وجود داشــت بیشتر شد، حدود ۵ 
دارو نیــز به عنوان داروهای کمک کننده در بهبود 
مبتالیان بــه کووید۱۹ در پروتــکل درمانی این 
بیماری تصویب و داروی آنفلوانزای تامی فلو از 
این فهرست حذف شد اما کمبود منابع مالی امکان 
مانور وزارت بهداشــت را می گرفت تا جایی که 
سعید نمکی، وزیر بهداشت ۲۷ اسفند در نامه ای 
از رییس جمهوری ۲۵۰ میلیــون یورو ارز برای 
درمــان بیماران کرونــا، تهیه لباس و ماســک و 
تجهیزات بیمارستانی برای حدود ۲۰ هزار تخت 
و پرسنل درخواست کرد. نگرانی که چندی بعد با 
دستور مقام معظم رهبری و اختصاص یک میلیارد 
یورو از صندوق توسعه ملی برای مدیریت کرونا 
بر طرف شد و البته سعید نمکی وزیر بهداشت در 
آخرین اظهار نظر خود اعالم کرده که تاکنون ۳۰ 

درصد این اعتبار وصول شده است.
ویروس شایعه

مشــکل دیگر نقص در اطالع رســانی مربوط به 
کرونا بود، شــایعات درباره آمار و میزان مبتالیان 
و فوتــی ها، کمبــود اقالم بهداشــتی، درمانی و 

تشخیصی نیز در رسانه ها به چشم می خورد.
وزارت بهداشــت بــرای جلوگیــری از افزایش 
شایعات و اطالع رسانی موثق و معتبر از ۲۷ اسفند 

۹۸، اتاق نشست های آنالین را تشکیل داد.
مســووالن وزارت بهداشــت از آن زمان تاکنون 
نشســت های خبری آنالین را بــرای اعالم آمار 
کرونا یا پاســخگویی به سواالت خبرنگاران ادامه 
می دهند و تا حدی خالء اطالع رسانی و شایعاتی 
که وزیر بهداشت با گالیه از آن گفته بود، اپیدمی 

شایعات بدتر از اپیدمی کروناست، مدیریت شد.
ســفرهای نوروزی در هفته اول نــوروز به موج 
نگرانی از گســترش اپیدمی کرونا دامن زد اما با 
افزایش اطالع رســانی و هشدار وزارت بهداشت 
که از همان نشســت های آنالین بیرون می آمد، 
در هفته دوم نوروز موج ســفرها کاهش یافت تا 
روز ۱۳ فروردین که ممنوعیت آمد و شدهای غیر 
ضروری اعمال شد و ایرانیان ۱۳ به دری متفاوت 
را در خانه تجربه کردنــد. در همان روز علیرضا 
بیگلری،رییس انستیتو پاســتور ایران در نشست 
آنالین از خودکفایی ایران در تولید کیت تشخیص 

کرونا خبر داد.
اطالعات ســتاد ملی کرونا نیز به مرور تکمیل می 
شــد از جمله اینکه علی اکبر حق دوست معاون 

وزیر بهداشــت و رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد 
ملی کرونا ۹ فروردین ۹۹ در یک نشســت خبری 
آنالین اعالم کرد: ویــروس کرونا از اوایل بهمن 
به صورت خزنده و بی عالمت در ایران چرخش 
داشته است و گر چه با تاخیر تشخیص داده شده 
اســت اما مداخالت بعدی ایران از بســیاری از 

کشورها بهتر بوده است.
گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی

طرح فاصلــه گذاری اجتماعی که از اســفند ۹۸ 
بــا تعطیلی اصناف غیر ضروری اجرا شــده بود، 
نگرانی هایی از بروز مشــکالت اقتصادی ایجاد 
کرده بود. علیرضا رییســی، معاون بهداشتی وزیر 
بهداشــت ۱۸ فروردین ۹۹ اعــالم کرد: پروتکل 
های بهداشــتی اصناف برای بازگشایی ابالغ شده 
اســت و با اجرای گام دوم طــرح فاصله گذاری 
اجتماعی ۵۲۰۰ صنف و کارگاه باید در ســامانه 
وزارت بهداشت ثبت نام کنند و نسبت به اجرای 
این پروتکل ها تعهدنامه بدهند تا بتوانند فعالیت 
خود را شــروع کنند، اقدامی که با ثبت نام حدود 
دو میلیــون واحد صنفی از مجموع ســه میلیون 
واحد در سایت وزارت بهداشت و تعهد به اجرای 

پروتکل ها انجام شد.
نظارت وزارت بهداشت از همان زمان بر رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی در اماکــن عمومی و 
واحدهای صنفی و صنعتی تــا امروز ادامه دارد، 
به گفته مسووالن وزارت بهداشت تاکنون ادارات 
دولتی و بانک ها با متوســط ۸۰ درصد بیشترین 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی را داشته اند 
و نانوایی ها، پایانه های مســافری درون و برون 
شــهری و وســایل حمل و نقل عمومی کمترین 
میزان را در رعایت پروتکل های بهداشــتی داشته 
اند، پروتکل هایی که سه محور اصلی دارند، زدن 
ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شست و شوی 

مداوم دستها.
وی گفــت: در گام دوم طــرح فاصلــه گذاری 
اجباری فقط مشــاغل کم ریســک اجازه فعالیت 
دارند و کسب و کارهای پرریسک مثل استخرها، 
ورزشــگاهها، تاالرها، رستورانها، قهوه خانه ها و 
همچنیــن زیارتگاهها، اماکن مذهبــی، نمازهای 
جمعه و ... تعطیل هســتند. آمد و شد بین استانها 
نیز همچنــان متوقف می ماند و فقط خودروهای 
ســاکنان هر اســتان می توانند در آن استان آمد و 

شد کنند.
فروردین، ماه موج اول کرونا در ایران بود، زمانی 
که به گفته قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت 
بهداشــت، حدود چهار هزار تخت آی سی یو در 
کشــور که برای بیماران کرونا در نظر گرفته شده 
بود، همه پر بودند و تخت آی سی یو خالی نبود، 
مشکلی که همچنان وجود دارد و با وجود افزایش 
تختهای آی سی یو و گذر از دو پیک و اوج کرونا 

ادامه دارد.
موضــوع مهم دیگری که از زمــان اعالم اپیدمی 
کرونــا در ایران مطرح بود، زمــان پایان این همه 
گیری بود، کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا در 
ابتدا اواخر اردیبهشــت را به عنوان زمان کنترل و 

مهار کرونا اعالم کرده بود. 
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت نیز ۲۳ 
فروردین اعالم کرد: پیش بینی ها این اســت که تا 
اواخر اردیبهشت بیماری کرونا رو به کاهش برود 
نه اینکه بیماری صفر شــود و نه اینکه ویروس از 
بیــن برود اما امروزه در مجامع علمی از ادامه این 

اپیدمی حداقل تا یکسال آینده صحبت می شود.

۳ بار غربالگری سراسری کرونا در ایران
علیرضا رییسی معاون وزیر بهداشت نیز با اعالم 
اجرای سه مرحله غربالگری و بیماریابی کرونا و 
شناســایی افراد مشکوک گفت: تاکنون دو مرحله 
غربالگری وسیع کرونا انجام شده است.در مرحله 
اول ۷۸ میلیــون نفــر از طریق مراکز بهداشــتی 
غربالگری شــدند و در مرحلــه دوم غریالگری 
۳۲ میلیون نفر که بیشــتر سالمند و دارای بیماری 
زمینه ای و مادران باردار هستند انجام شده است، 
مرحله سوم غربالگری نیز برای شناسایی مبتالیان 
به کرونا در بین سالمندان و بیماران زمینه ای مانند 
بیماران قلبی، تنفســی، دیابت، ســرطان در حال 

اجراست.
وی افزود: اگر می خواستیم از همه تست بگیریم 
هزینه زیادی به کشــور تحمیل می شــد. از ۸۷ 
میلیون نفری که غربالگری کردیم یک میلیون نفر 
مشکوک پیدا کردیم، که عالئمی داشتند. این افراد 
را به مراکز ۱۶ ســاعته بهداشت ارجاع دادیم. بین 
آنهــا ۱۳۰ هزار نفر افرادی پیدا شــدند که واجد 
توجه بیشــتر بودند. از این ۱۳۰ هزار نفر تســت 
گرفته شد. یعنی تست گرفتن از ۸۰ میلیون نفر به 
تســت از ۱۳۰ هزار نفر تبدیل و در واقع سیستم 

غربالگری هدفمند و هوشمند اجرا شد.
معاون وزیر بهداشــت گفــت: ۴۰۰ مرکز نمونه 

گیــری ســرپایی ایجاد 
این  فعالیت  است.  شده 
مراکز باعث شد ورودی 
بیمارستانها بسیار کاهش 
پیدا کند. رابطه معناداری 
بین پیدا کــردن بیماران 
در مراحل اولیه و درمان 
آنها و در خانه ماندن و 
ایزوله ماندن و پیداکردن 
قرنطینــه  و  اطرافیــان 

خانگی با کاهش بار بیمارســتانها وجود دارد که 
اگر انجام نمی شود تخت های بیمارستانی پر می 
شد. عالوه بر غربالگری سراسری افراد مشکوک 
به کرونا، بازرســان بهداشــت محیط نیز به طور 
مــداوم بر اماکن عمومــی و مراکز صنفی نظارت 
می کننــد، تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار واحد صنفی 
متخلف پلمپ شده اند و به طور متوسط هر هفته 
حدود ۱۸۰۰ واحد صنفی متخلف از پروتکل های 

بهداشتی در کشور پلمپ می شوند.
اردیبهشــت امســال همزمان با ماه رمضان بود، 
برگــزاری آییــن اعتــکاف و شــبهای قدر می 
توانســت نگرانی هایی برای انتقال ویروس کرونا 
ایجاد کند، این بود که وزارت بهداشــت با ابالغ 
پروتکل بهداشــتی آیین شبهای قدر سعی کرد آن 

را مدیریت کند.
بر پایه این بخشــنامه، اولویت برگزاری آیین در 
فضای باز مســاجد با رعایت فاصله حداقل یک 
متــر بین افراد بود و در صــورت نبود فضای باز 
برگزاری آیین در داخل شبســتان مســاجد با ۲۵ 
درصــد ظرفیت به حالت صف نمــاز با رعایت 
فاصله حداقل یک متر می تواند انجام می شــد. 
استفاده از تهویه مناسب در محل های بسته مانند 
شبســتان ها و اطالع رسانی از سوی هیات امنای 
مســاجد و بســیج محل مبنی بر حضــور نیافتن 
بیماران خاص و بیمــاری های زمینه ای با خطر 
بــاال و همچنین کــودکان و ســالمندان در آیین 
شــبهای احیا نیز از دیگر بخشــهای این پروتکل 

بود.

اثبات تاثیر فعالیت بدنی
در کنترل وزن

 نتایج بررســی بیش از هزار نوجوان 
تهرانی نشان می دهد؛ فعالیت بدنی در طول 
زمان، تاثیر معناداری در کنترل وزن افراد دارد.
به گزارش پژوهشکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
دکتر پریسا امیری رییس مرکز تحقیقات تعیین 
کننده های اجتماعی سالمت گفت: نوجوانان 
در خانواده های کم خطر، با افزایش فعالیت 
بدنی در طول زمان، میانگین نمایه توده بدنی 

آنها در طول زمان کاهش می یابد.
وی اظهار داشت: تقسیم بندی پرخطر و کم 
خطر بر پایه شاخص های جمعیت شناختی 
تعیین و گروههای مطالعاتی برمبنای وضعیت 
والدین آنها به این دو گروه تقســیم شدند. 
نقش فعالیت بدنی در کنتــرل وزن همواره 
مــورد تاکید مراجع علمی بوده، اما مطالعات 
اندکــی در این حوزه انجام شــده اســت. 
اطالعات حاصل از مطالعه قند و لیپید تهران 
که در ۲۲ سال اخیر بر تعیین و ارزیابی عوامل 
خطر ایجــاد کننده بیماری هــای غیرواگیر 
تمرکز داشته، بستر مناسبی برای بررسی تاثیر 
رفتارها و عوامل مختلف در طول زمان است. 
این محقق افزود: به همین منظور و با هدف 
تعیین نقش فعالیت بدنی بر روی نمایه توده 
بدنی در خانواده هــای کم خطر و پرخطر، 
مطالعــه ای بــر روی ۱۳۲۳ نوجوان تهرانی 
بین سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی از جمعیت تحت 
پوشــش مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد. 
نتایج این مطالعه نشانگر این واقعیت بود که 
فعالیت بدنی تاثیر معنــاداری بر کنترل وزن 

افراد دارد.
امیری در باره نتیجه این پژوهش خاطر نشان 
کــرد: نتایج این مطالعه می تواند با شــفاف 
سازی نقش فعالیت بدنی در تعیین وضعیت 
وزن شــرکت کنندگان در راســتای ارتقای 
سالمت نوجوانان و خانواده ها و برنامه ریزی 
های مربوط به پیشگیری از چاقی مورد بهره 

برداری قرار گیرد.
وی همچنیــن گفت: ســازمان های مرتبط 
نظیر آموزش و پرورش، وزارت بهداشــت 
و همچنین متخصصــان حوزه های بالینی و 
پزشکان می توانند در برنامه ریزی های خرد 
و کالن خود به نتایج این مطالعه استناد کنند.

نمایه توده بدنی حاصل کسری است که در 
صورت آن وزن افراد به کیلوگرم و در مخرج، 
مجذور قد افراد به متر قرار می گیرد و حاصل 
آن می تواند به عنــوان معیاری برای تعیین 
اضافــه وزن در اغلب طبقه بندی ها و گروه 

های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

بهبود قلب و ریه آسیب دیده 
بیماران کووید-۱۹ 

با گذشت زمان
 نتایج یک تحقیق نشان می دهد قلب 
و ریه آســیب دیده بیماران مبتال به بیماری 
کووید-۱۹ با گذشت زمان بهبود پیدا می کند.

به گزارش ایســنا، در این بررســی محققان 
اتریشــی به مطالعه روی تعدادی بیمار مبتال 
بــه کوویــد-۱۹ پرداختند. از ایــن بیماران 
درخواست شــد مدت شش، ۱۲ و ۲۴ هفته 
پس از ترخیص از بیمارســتان مجدد برای 
انجام چکاپ پزشکی به بیمارستان مراجعه 

کنند.  
به گفتــه محققان معاینات بالینی، تســتهای 
آزمایشــگاهی و بررســی میزان اکسیژن و 
کربن دی اکسید موجود در خون این بیماران 
و عملکــرد ریه آنان در هر بــار مراجعه به 

بیمارستان انجام گرفت.
محققان مشاهده کردند در اولین مراجعه بیش 
از نیمــی از بیماران حداقل به یکی از عالئم 
بیماری کووید-۱۹ که بیشتر احساس تنگی 
نفس و سرفه بود دچار بودند. همچنین اسکن 
های انجام شــده از ریه بیمــاران حاکی از 
تخریب ۸۸ درصدی بافت ریه در آنان بود.

در دومیــن مراجعه که حدود ۱۲ هفته پس 
از ترخیص از بیمارستان انجام گرفت عالئم 
بیمــار تاحدودی بهبود پیدا کرد و آســیب 
دیدگی ریه تــا ۵۶ درصد کاهش پیدا کرده 
بود. همچنین عالئم بیماری در آنان از جمله 
تنگــی نفس بهبود یافته بــود و تنها در ۳۱ 
بیمار مشــاهده شــده اما ۱۳ بیمار همچنان 

سرفه داشتند.
با این حال در ایــن مرحله از مطالعه هنوز 
زود اســت که نتیجه ارزیابی ها در هفته ۲۴ 

به دست آید.
محققان اتریشــی اظهار داشتند: خبر بد این 
است که افراد تا چند هفته پس از ترخیص 
همچنان از نارسایی ریوی ناشی از بیماری 
کووید-۱۹ رنج می برند اما این نارسایی با 
گذشــت زمان بهبود پیدا می کند که نشان 
می دهد ریــه ها از مکانیــزم خودترمیمی 

برخوردارند.
به گــزارش روزنامه ایندیپندنــت، به گفته 
محققان همچنین نشانه های زیستی آسیب 
دیدگــی قلب، لخته های خون و التهاب در 
این بیماران به طور چشــمگیری بهبود پیدا 

کرده اند.

خبــر

خانواده ها نســبت به فرستادن 
فرزنــدان خــود بــه مدرســه در اوج 
اپیدمی کرونا نگران هستند و یک 
نوع بالتکلیفی درباره آینده ســال 

تحصیلی ۹۹ در جریان است
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چند نکته مهم تغذیه ای 
برای کودکان

 متخصص تغذیه انســتیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشــور با هشدار 
نســبت به خطــرات اضافــه وزن و چاقی 
کودکان گفت: چاقی کودکان در سنین پیش 
از مدرسه به یک مشــکل سالمت عمومی 

تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر مرجان عجمی اظهار 
کرد: مواجهه زودهنگام با شیوه زندگی ناسالم 
همچون مصرف زیــاد غذاهای پرچرب، پر 
نمک و یا سرشــار از قند و شکر مثل انواع 
فســت فودها و شیرینی جات، آب میوه های 
صنعتی و نکتارها، نوشابه، آب نبات، چیپس 
و پفک همواره با افزایش وزن و چاقی و ابتال 
به بیماری های مزمن مانند دیابت ملیتوس و 
بیماری هــای قلبی- عروقی در ســال های 

بعدی زندگی  مرتبط است.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه پیروی از 
یــک برنامه غذایی متنوع و متعادل از اصول 
مهم یک رِژیم غذایی سالم است، اظهار کرد: 
مصرف گروه های غذایی مختلف در روز از 
جمله نان و غالت، میوه و ســبزی، شــیر و 
لبنیات، حبوبات، گوشــت، مغزها و دانه ها 
جهــت تامین نیاز به مــواد مغذی همچون 
کلسیم، روی، ویتامین آ، آهن، ریبو فالوین 

و دیگر ویتامین ها و امالح ضروری است.
وی با اشــاره به ابتالی برخــی کودکان به 
کمبــود آهن و آنمی فقر آهــن، گفت: این 
کمبــود آهن پیامدهای طوالنی مدت دارد و 
می تواند باعث اختالل در تمرکز و توجه و 

عملکرد شناختی مغز شود.
این متخصــص تغذیه تاکید کــرد: کمبود 
این ریز مغذی در کودکان یک ســاله ای که 
مصرف شیر جای غذای اصلی آن ها را می 
گیرد، شایع تر اســت همچنین کودکانی که 
گوشت نمی خورند و آهن مورد نیاز بدن را 
عمدتا از منابع گیاهی مثل غالت غنی شده، 
لوبیا و عدس دریافت می کنند ممکن است 

در معرض کمبود آهن قرار بگیرند.
مدیر ترجمان دانش همگانی تغذیه انستیتو 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشــور 
با بیان اینکه کلســیم یکی از امالح ضروری 
برای رشد اســتخوانی کودکان است، گفت: 
مصرف شــیر و فراورده های لبنی به میزان 
کافی برای پیشــگیری از کمبود کلسیم مهم 

است.
وی یادآور شــد: عنصــر روی نیز یکی از 
عناصر مهم در رشد و تکامل است و کمبود 
آن عالوه بر اختالل رشــد، می تواند باعث 
کاهش اشتها شود. گوشت و غذاهای دریایی 

از منابع خوب روی در رژیم غذایی است.
عجمی ادامه داد: کــودکان ماهانه دو بار در 
هفته مصرف ماهی را در رژیم غذایی شــان 
داشــته باشــند، به خصوص ماهی هایی که 

حاوی اسید چرب یا سالمون هستند.
وی اضافه کرد: بهتر اســت کودکان از مواد 
غذایی تازه و فرآوری نشــده همچون انواع 
مختلف ســبزیجات و حبوبــات مثل انواع 
لوبیا، عدس، مغزهــا، دانه ها و غالت کامل 
اســتفاده کنند. گنجاندن این مواد غذایی در 
رژیم غذایی آنان حایز اهمیت است. مصرف 
منابع غذایــی حیوانی مثل گوشــت، مرغ، 
ماهی، تخم مرغ و فرآورده های لبنی )شیر و 

ماست( نیز برای کودکان مفید است.
این متخصــص تغذیه با بیان اینکه شــیوع 
بــاالی اضافه وزن و چاقی در کودکان زمینه 
ساز ابتال به بیماری های مزمن در بزرگسالی 
است، گفت: امروزه کودکان زمان زیادی را 
به تماشــای تلویزیون و یا انجام بازی های 
رایانــه ای بــه صورت نشســته اختصاص 
می دهند و همیــن امر باعث افزایش وزن و 

چاقی در این گروه سنی می شود.
عجمی اضافــه کرد: صرف زمــان زیاد در 
زیر ســقف های بسته به احتمال زیاد کمبود 
ویتامیــن »د« را افزایش می دهــد. یکی از 
منابع اصلــی تامین ویتامین«د« بدن ســنتز 
آن از طریق تابش مســتقیم نور خورشید بر 
پوســت است و از آنجا که مقادیر کافی این 
ویتامین در بدن برای عملکرد کلسیم و رشد 
استخوانی ضروری است، توصیه می شود این 
گونه سرگرمی هایی که عمدتا بدون صرف 
انرژی و در فضای بســته است به حدود دو 

ساعت در روز و کمتر محدود شود.
مدیر ترجمان دانش همگانی تغذیه انستیتو 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشــور 
در پایان یادآور شــد: پیروی از اصول تغذیه 
سالم در خانواده و بویژه توسط مادر که نقش 
اصلــی را در تهیه غذا برای اعضای خانواده 
دارد، بر سر یک سفره غذا خوردن و اهمیت 
دادن به وعده صبحانه نقش کلیدی در شکل 
گیری عادات صحیح غذایی و تغذیه ســالم 

کودکان دارد.

خبــر

کرونا از زمستان تلخ تا پاییز سخت

مدیریت کرونا
۲۳ اردیبهشت امســال وزیر بهداشت اعالم کرد: 
اپیدمی کرونا در اکثر مناطق کشور از فاز مدیریت 
خارج شده و به فاز کنترل رسیده و در بسیاری از 
مناطق به فاز مهار رســیده اما از مردم می خواهیم 

پروتکل های آیین شب های قدر را رعایت کنند.
وی افزود: در کل کشــور وضعیت مطلوب تری 
رســیدیم. روزهای اول اعالم کردم سه فاز داریم، 
فاز مدیریت بیماری، بعد از آن فاز کنترل و بعد از 
آن فاز مهار بیماری، خوشبختانه در خیلی جاهای 
کشور از فاز مدیریت به فاز کنترل رسیدیم و خیلی 
جاها به فاز مهار رسیدیم که به کمک همه مردم و 

دستگاههای همکار به این موفقیت رسیدیم.
یکی از مشکالتی که از روزهای اول اپیدمی کرونا 
در کشور خودنمایی کرد، کمبود اقالم حفاظتی از 
جمله ماســک و محلول های ضدعفونی دست و 

سطوح و لباس های محافظ کادر درمان بود.
مشکلی که به خصوص اسفند ۹۸ تا حد یک بحران 
در کشــور بروز کرد، بازار ســیاه درســت شد و به 
خصوص کمبود اقالم در بیمارستانها و مراکز بهداشتی 

و درمانی نگرانی های زیادی ایجاد کرده بود.
مســووالن وزارت بهداشــت اوایل اپیدمی اعالم 
کرده بودند که اســتفاده از ماســک برای همگان 
ضروری نیســت و فقط افرادی که عالیم بیماری 
دارنــد باید از ماســک 
بعد  اما  اســتفاده کننده 
از گذشت حدود چهار 
ماه از اپیدمی کرونا و با 
توصیه سازمان بهداشت 
جهانــی، ســتاد ملــی 
اجباری  کرونا  مدیریت 
شدن اســتفاده همگانی 
از ماســک در اماکــن 
عمومی را اعالم کرد و 
اســتفاه از ماسک به یکی از توصیه های هر روزه 

مسووالن وزارت بهداشت تبدیل شد.
نگرانی ها و شایعات ادامه داشت تا اینکه حسین 
صفــوی مدیــر کل تجهیزات پزشــکی وزارت 
بهداشــت در اولین نشســت خبری خود بعد از 
کرونا در ۲۷ اردیبهشــت امسال اعالم کرد: تولید 
ماســک سه الیه در کشور افزایش یافته، نسبت به 
قبــل از کرونا چهار برابر شــده و به ۲.۵ میلیون 
ماسک در روز رسیده اســت. قبل از کرونا تولید 
ماســک N۹۵ هم برای مصرف مراکــز درمانی 
نداشــتیم. حدود ۱۵ هزار تولید روزانه بود که در 
بخش صنعت استفاده می شود بعد از کرونا بخش 
خصوصی این ماسک را تولید کرد و اکنون روزانه 
۱۵۰ هزار ماســک  N۹۵ تولید می شود و برای 
مصرف مراکز درمانی و دپو و صادرات اســتفاده 
می شود. در مورد تولید لباس یکسره هم ظرفیت 
تولید کمتر از ۱۰ هزار بود و امروز به بیش از ۱۰۰ 

هزار رسیده است که بیش از نیاز کشور است.
فرنشــین تجهیزات پزشکی ســازمان غذا و دارو 
گفــت: در مورد اقــالم حفاظتــی و کیت های 
تشخیصی کامال بر تولیدات داخلی متکی هستیم. 
اگر پیک دوم کرونا در راه باشــد هم دپوی الزم 
را خواهیم داشــت و با وجــود تحریم ها میزان 
تولیدات کشــور کامال مطلــوب و قابل اطمینان 
اســت. در مورد کیفیت تجهیزات پزشکی تولید 
داخل، این شرکت ها را رتبه بندی کرده ایم. بین 
رتبه یک تا چهار هســتند. این محصوالت انواع 
مختلفی دارند و بــا کمک و ظرفیت انجمن ها و 

اتحادیه های مرتبط این کاالها بر پایه رتبه تولید و 
مواد اولیه ای که اســتفاده کرده اند، قیمت گذاری 

های متفاوت دارند.
همزمان نگرانی هایی در مورد کیفیت ماسک های 
موجود در بازار نیز مطرح بود و برخی شــایعات 
نیز از توزیع ماســک های تقلبی یا حتی مستعمل 
در بازار در فضای مجازی منتشــر شــد اما وزیر 
بهداشــت اعالم کرد: از اســتانداردهای لوازم و 
تجهیزات حفاظتــی در برابر کرونا کوتاه نمی آییم 
و به جز ماســک های خانگی که مردم برای خود 
درست می کنند، همه لوازم و تجهیزات موجود در 

بازار استاندارد است.
تعطیــالت نــوروز و هشــدارها، نگرانــی ها و 
ســختگیری های فروردین و بعد از آن شروع ماه 
رمضان از ۶ اردیبهشــت، کاهش آمد و شــدها و 
نیمه تعطیل شــدن ادارات و اماکن عمومی موارد 
ابتال و بســتری کرونــا را تا حــدی کاهش داد. 
سختگیری هایی که از اسفند ۹۸ با عنوان گام اول 

طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرا شد.
آغاز بازگشایی ها

با نزولی شــدن شیب موارد ابتال و فوتی کرونا در 
اکثر اســتانهای کشور که ناشی از رعایت پروتکل 
های بهداشتی در فروردین و اردیبهشت بود، ستاد 
ملی کرونا بــا توجه به مالحظات اقتصادی اعالم 
کرد که با ابالغ پروتکل های بهداشــتی، بخشــی 
از اماکن عمومی کم ریســک از ۲۳ اردیبهشت در 
شهرســتانها و از اول خرداد در تهران بازگشایی 

می شوند.
حســن روحانی رییس جمهوری سوم خرداد در 
نشســت ســتاد ملی کرونا گفت: بازگشایی ها به 
صورت پلکانی از اســتان ها شــروع شد و بعد به 
تهران رســید. از مغازه هــای معمولی آغاز کردیم 
و بعد به بازارها و پاســاژها رســیدیم. کار خوبی 
در کشور با هوشــیاری و همکاری همه آغاز شد 
و اطالع رســانی بســیار خوبی که صدا وسیما و 
دیگر رسانه ها در همه مراحل انجام دادند صورت 
گرفت. مرحله سوم بازگشایی ها هم به تدریج در 
حال اتمام است. البته جاهایی باقیمانده که باید در 

همین مرحله سوم کار را پیگیری کنیم.
وی گفت: از هفته آینده یعنی دهم خرداد نیز همه 
کارمندان اداری در محل کار خود حضور خواهند 
یافت و این محدودیت برداشته خواهد شد و همه 
کارمندان از ۱۰ خرداد ســرکار حاضر می شوند. 
البته در ابالغیه نکات ریز مســئله بــه کارمندان 
گوشــزد می شود. ســاعت کاری ادارات ۷:۳۰ تا 
۱۴:۳۰ خواهد بود و ابالغ خواهد شــد و سازمان 
اداری استخدامی در همین هفته این دستورالعمل 
را ابالغ می کند و نکات بهداشتی هم در ضمن آن 

ابالغ خواهد شد.
هفته اول خرداد پروتکل بازگشایی اماکن مذهبی، 
ورزشــی و رستورانها نیز ابالغ شد و تقریبا عمده 
اماکن عمومی بازگشــایی شــدن و البته همزمان 
مدارس و دانشــگاهها با برگزاری آنالین آخرین 
کالســها و امتحانات رو به تعطیلی رفتند. وزارت 
بهداشــت اعالم کرد برای روشن وضعیت شهرها 
و اســتانها با توجه به میزان شــیوع و بیماریابی 
کرونا در مراکز درمانی اســتانهای پر خطر با رنگ 
قرمز، اســتانهای با شیوع متوســط را رنگ زرد ) 
وضعیت هشدار( و استانها با شیوع پایین را رنگ 
سفید معرفی می شوند و مردم می توانند با نصب 
اپلیکیشن ماســک از وضعیت شهر یا استان خود 

با خبر شوند.

همزمان اعالم روزانه آمار کرونا 
نیز ادامه داشــت، گزارش دهی 
که تا امروز نیــز ادامه دارد و با 
وجــود فراز و فــرود آمار که تا 
مــرگ روزانه ۲۳۵ نفــر )هفتم 
مرداد( هم رســید امــا تقریبا در 
همه ماههای گذشــته حدود ۲۵ 
استان کشــور در وضعیت قرمز 
یــا زرد بوده و هســتند و اندک 
تغییراتی این روند همچنان ادامه 
دارد و بــا وجــود کاهش موارد 
اواخر  بیمارستانها در  بستری در 
مــرداد و اوایل شــهریور تعداد 
بیماران بدحال و بستری در آی 
ســی یوها چندان کمتر نشده و 
همواره بین ۳۵۰۰ تا ۴هزار بیمار 
بدحال کرونا در تخت های آی 
ســی یو بستری هســتند و طبق 
اعالم مسووالن وزارت بهداشت، 
با وجود افزایــش حدود ۱۲۰۰ 
تخت آی سی در ماه های بعد از 
اپیدمی کرونــا همچنان با کمبود 
تخت آی ســی یو مواجه ایم و 
این تختهای بیمارســتانی تقریبا 

همیشه پر هستند.
ایــن نگرانــی ها تــا آنجا پیش 
رفت که علیرضا ســلیمی معاون 
آموزشی سازمان نظام پزشکی و 
رییس انجمن مراقبت های ویژه، 
چالــش انتخاب بیمــاران برای 
بســتری بر تخت آی سی یو را 
یکی از نگرانی های جدی خود 
و همکارانش در بخش های آی 

سی یو بیمارستانها اعالم کرد.
ایمنی جمعی سیاست وزارت بهداشت نیست

ایرج حریرچی ۷ تیر ۹۹ اعالم کرد: هر ۱۳ دقیقه 
یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می کند و هر 
۳۳ ثانیــه یک نفر در ایران بــه بیماری کووید۱۹ 
مبتال می شــود. هر فرد ناقل کرونا می تواند بدون 
فاصلــه گذاری اجتماعی ۴۰۶ نفــر را مبتال کند، 
افرادی که قبال به کرونا مبتال شــدند و افرادی که 
آنتی بادی آنها مثبت شــده و تصور می کنند ایمن 
هســتند باید فاصله گذاری را رعایت کنند و هنوز 
نمی توان اعالم کرد این افراد در برابر کرونا ایمن 
هســتند، افزایش تعداد مبتالیان بــه کرونا به ۱۰ 
میلیــون مبتال و نیم میلیــون فوتی در جهان زنگ 

خطر این بیماری را به صدا درآورده است.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر اینکه با توجه 
به اعالم ابتالی ۴۰درصدی مردم در برخی استانها 
به کرونا آیا احتمال رسیدن به ایمنی جمعی وجود 
دارد یا نه گفت: حرکت به ســمت ایمنی جمعی 
یا ایمنی رمه ای به صورت منفعالنه کاری اشــتباه 
است و سیاست وزارت بهداشت نیست. زیرا اگر 
به این ســمت برویم حتما تعــداد فوتی و تعداد 
مبتالیــان بدحال هم افزایش پیدا می ند می کنند. 
ایمنی جمعیتی مطلوب با ایجاد واکســن اســت 
تا مردم ایمن بشــوند و زنجیره انتقال ویروس و 
بیماری بسته شود.مساله دیگر این است که هنوز 
معلوم نیست و شواهد معتبری نداریم که کسانی 
که مبتال می شــوند ایمنی طوالنی مدت خواهند 

داشت.
۲۵ تیر امســال بــود که حســن روحانی رییس 
جمهوری با اشــاره به گزارش معاونت تحقیقات 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
طبق این گزارش تخمین بر این اســت که تاکنون 
۲۵ میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتال شــده اند 
و نزدیــک به حدود ۱۴ هزار نفر هم جان خود را 
ازدست داده اند؛ در مدت ۱۵۰ روز گذشته بیش 

از ۲۰۰ هزار در این بیمارستان ها بستری بودند.
آماری که ۳۰ تیر رضا ملک زاده معاون تحقیقات 
وزارت بهداشت نیز آن را تایید کرد و البته علیرضا 
رییسی معاون بهداشت وزیر بهداشت همان روز 
گفت: آمار ابتالی ۲۵ میلیون ایرانی فقط بر مبنای 
یک تحقیق ســرولوژی اســت و واقعیت جامعه 
ایران را نشــان نمی دهد، البته مطالعات دیگری با 
آمارهای متفاوت نیز وجود دارد. تست سرولوژی 
برای شناسایی و تشــخیص ابتال به کرونا کاربرد 
ندارد و تســتی کــه در این زمینــه دقیق و معتبر 
اســت و آمار آن مورد تایید ســازمان بهداشــت 
جهانی است، تست مولکولی  PCR است که بر 
مبنای موارد قطعی آن به طور روزانه آمار وزارت 

بهداشت اعالم می شود.
حریرچــی درباره عالیــم کرونا نیــز گفت: این 
ویروس از اول به طور سیستماتیک اقدام می کرد، 
وجه بارز در دستگاه تنفسی بود. بعد متوجه شدیم 
عالیم عصبی هم دارد و حس بویایی و چشایی را 
از بین می برد. اثرات انعقادی در عروق و اعصاب 
مرکزی و قلب و عروق دارد. بعد عالیم گوارشی 
ویروس بیشتر دیده شد. در برخی موارد هم عالیم 
سیســتماتیک ویروس مثل تب یا درد عضالنی و 
خستگی و بی حالی دیده شده است و در مجموع 
ویروس کروا اعضا و ارگانهای مختلف را درگیر 

می کند.
وی افــزود: بعد از اینکه ویــروس به مرحله ای 
رســید و درگیــری به وجود آمد باعث سلســله 
وقایعی می شــود که ناشی از واکنش بدن به این 

ویروس است. گاهی بدن با ریه آسیب دیده درگیر 
می شــود. آسیب های کبدی هم دیده شده است. 
در درمان های طوالنی باید در نظر داشت که دارو 
هم ســم اســت و خود این داروها هم عوارض 
جانبی دارند.بســتری طوالنی در بیمارســتان هم 
عفونت های بیمارستانی را بیشتر می کند. بستری 
در آی ســی یو و لوله گذاری تنفسی نیز احتمال 

درگیری را بیشتر می کند.
دوا و درمان

موضــوع درمان کرونا و داروهای موثر بر بیماری 
کوویــد۱۹ نیــز از ابتدای اعالم همــه گیری این 
بیماری یکی از مسائل چالش برانگیز بود. هنوز با 
گذشت حداقل ۹ ماه از شیوع جهانی این بیماری، 
هنــوز داروی موثر و درمان کننــده کووید۱۹ در 
دنیا معرفی نشده است. گر چه بیش از ۸۰ درصد 
مبتالیان به این ویروس، بی عالمت یا کم عالمت 
هســتند و حدود ۱۵ درصد بــا عالیم خفیف و 
اســتراحت و حداکثر مراقبت های در منزل بهبود 
پیــدا می کنند امــا حدود ۵ درصــد مبتالیان به 
ویروس کرونا نیازمند رسیدگی جدی، بستری در 
بیمارســتان هستند و حتی آی ســی یو هستند و 

حدود یک درصد مبتالیان نیز فوت می کنند.
گر چه کووید۱۹ هنــوز داروی اختصاصی ندارد 
امــا از برخی داروها به عنــوان داروهای موثر در 
بهبود بیماران یاد می شود، بعد از حذف تامی فلو 
از پروتکل درمان کرونا، از هیدورکســی کلرکین، 
کلترا، آزیترومایســین و بعدتــر از فاویپیراویر به 
عنوان داروهای موثر بر این بیماری یاد می شــد 
که البته هنوز اثربخشــی قطعــی هیچکدام از این 
داروها برای درمان کووید۱۹ به اثبات نرسیده اما 
دو دارویی که این روزها بیشتر از آن یاد می شود، 

رمدسیویر و داروهای کورتنی است.
رمدســیویر یــک داروی ژاپنــی بــرای درمان 
آنفلوانزاست که کشورهای دیگر از جمله چین و 
هند نیز آن را تولید کرده و در اوایل شــیوع کرونا 
محموله هایی از آن به ایران اهدا شــد وبعد از آن 
مقداری از این دارو خریداری شــد با معرفی این 
دارو به عنوان یکــی از گزینه های کمک درمانی 
کرونا در ایران بازار ســیاه آن نیز تشــکیل شد و 
همراهان بیماران در کوچه های ناصرخسرو برای 
پیدا کردن این داروی تزریقی به قیمت های گزاف 
۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان ســرگردان شدند، دارویی 
که بعدها سازمان غذا و دارو اعالم کرد که تقلبی 
بوده و حاوی آنتی بیوتیک بوده اند تا رمدسیویر.

محمدرضا شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو البته 
اوایل مرداد اعالم کرد چهار کارخانه داروســازی 
کشور داروی رمدسیور را تولید می کنند و بعد از 
تایید داروی این شرکتهای ایرانی، این داروها در 
بیمارســتانها توزیع می شود. به گفته او این دارو 
فقط در بیمارستانهای دارای بخش های کرونا و با 
تجویز پزشک متخصص بیمارستان ارائه می شود 

و داروی داروخانه ای نیست.
داروی  بهداشــت  وزارت  مســووالن  گرچــه 
رمدســیویر را داروی مورد استفاده برای بیماران 
بدحال در آی سی یو معرفی می کردند اما برخی 
کارشناسان و متخصصان عفونی از جمله مسعود 
مردانی توصیه می کردند که بهتر اســت این دارو 
از زمان ورود ویروس به بــدن بیماران بدحال و 
زودتر از زمان رسیدن به آی سی یو  استفاده شود 

تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.
همزمان پالســما درمانی و تزریق پالسمای بهبود 
یافتــگان نیز بــه عنوان یکی از روشــهای کمک 
درمانــی برای مبتالیــان کووید۱۹ مــورد توجه 
محافل علمی است و سازمان انتقال خون همچنان 
از افــراد بهبودیافته دعوت مــی کند که با اهدای 
پالســما به کمک افراد مبتال و بســتری کرونا در 
بیمارستانها بیایند. توصیه پیمان عشقی، مدیرعامل 
ســازمان انتقال خون این است که بین ۱۰ تا ۲۰ 
درصــد بهبودیافتگان کرونا برای اهدای پالســما 
مراجعــه کنند اما از حــدود ۳۳۰ هزار بهبودیافته 
کرونا در کشــور تاکنون حدود ۷ هزار نفر برای 
اهدای پالســما مراجعه کرده و حدود ۵ هزار نفر 

پالسما اهدا کرده اند.
تصور اولیه این بود که گرم شدن هوا در تابستان 
تا حدی از بروز و شیوع بیماری کرونا کم می کند 
اما خیلی زود با اعالم ســازمان بهداشت جهانی 
مشــخص شــد که این تصور درست نیست و نه 
تنها در تابســتان از مــوارد ابتال و مرگ کرونا کم 
نشد بلکه در کشورهایی از جمله ایران افزایش هم 
یافت و تا نیمه مرداد در اکثر استانها سیر صعودی 
داشت، مینو محرز عضو ستاد ملی کرونا نیز اعالم 
کرد که ویروس کرونا جهش یافته و میزان سرایت 

آن ۱۰ برابر شده است.
محرز ۱۹ امرداد امسال به ایرنا اعالم کرد: از حدود 
دو ماه پیش هم چون پروتکل های بهداشتی بعد 
از بازگشایی ها به صورت مناسب رعایت نشده، 
با توجه به افزایش قدرت انتقال و سرایت ویروس 
کرونا، تعداد بســیار زیادتری از مردم در کشور به 
این ویروس مبتال شــده اند و با ادامه همین روند 
تعداد بیشــتری مبتال می شوند به خصوص اینکه 
برگزاری کنکور سراســری و آیین محرم هم در 

پیش است.
نگرانی او برگزاری کنکور و آزمون های سراسری 
ورود به دانشــگاهها و آزمون های کارشناســی 
ارشد و دکترا بود. در زمان بندی اولیه آزمون های 
سراســری ســال ۱۳۹۹، تاریخ برگزاری آزمون 

دکتری روز ۹ اسفند ۱۳۹۸، آزمون کارشناسی ارشد 
روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین ۹۹ و آزمون سراسری 
روزهای ۱۲ و ۱۳ تیر ۹۹ تعیین شــده بود اما در 
پی شــیوع بیماری کرونا ایــن آزمون ها چندین 
بــار به تعویق افتاد تا اینکــه در نهایت با تصمیم 
ســتاد ملی مدیریت کرونا، آزمون دکترا ۹ مرداد، 
آزمون کارشناســی ارشد ۱۶ تا ۱۸ مرداد و کنکور 
سراســری روزهای ۲۹ مرداد تا اول شــهریور به 

مدت چهار روز برگزار شد.
وزارت بهداشت پروتکل برگزاری کنکورها را نیز 
تدوین و ابالغ کرد. بــر پایه این پروتکل ها قرار 
شد که صندلی های داوطلبان با فاصله ۱.۸ متری 
چیده شــود، ســالن های امتحانات تهویه داشته 
باشــد، ورودی و خروجی های داوطلبان با حفظ 
فاصله و به نوبت انجام شــود. بر این پایه آزمون 
های سراسری در سال کرونا با وجود غیبت برخی 
داوطلبان برگزار شــدند و پــس از برگزاری این 
آزمون های بود که ســعید نمکی، وزیر بهداشت 
اعالم کرد: داوطلبان کنکور ایمن ترین لحظات را 

در زمان برگزاری آزمون سراسری سپری کردند.
محرز نگرانی خود را از گسترش اپیدمی کرونا در 
آیین عزاداری محرم که از اول شهریور شروع شد 
نیز اعالم کرد و گفت: قرار است وزارت بهداشت 
پروتکل هایی را برای برگــزاری آیین ماه محرم 
ابالغ کند امــا فکر نمی کنم ابالغ این پروتکل ها 
بتواند جلوی انتشار و گسترش کرونا را بگیرد. با 
ماسک نمی شــود جلوی انتشار کرونا را در آیین 
ماه محرم گرفت، زیرا عزاداران در این آیین اشک 
مــی ریزند و عرق می کنند و ماســک خیس می 
شــود، ماسک که خیس شــود دیگر به درد نمی 
خورد. آیین عزاداری ماه محرم یک تجمع معمولی 
نیســت و امکان ندارد بشــود در این آیین فاصله 

گذاری اجتماعی را برقرار کرد.
محرم با پروتکل های کرونا

پروتکل های برگزاری آیین محرم ۱۰ روز قبل از 
شــروع این ماه از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا 

ابالغ شد.
بر پایه این دستورالعمل مسوولیت اجرای پروتکل 
های ماه محرم و صفر به سازمان تبلیغات اسالمی 
واگذار شــد و قرار شــد آیین عزاداری ماه محرم 
صرفــا در اماکن و فضاهــای باز با اســتفاده از 
ماسک، رعایت فاصله حداقل دو متر از هر طرف 
و تجمعات حداقلی برگزار شــود، زمان برگزاری 
آیین نیز حداکثر باید دو ساعت باشد، جابه جایی 
هیئت ها، دسته روی و اســتفاده از طبل، سنج و 
وسایل مشابه ممنوع شــد اما اعالم شد برگزاری 
آیین سینه زنی و زنجیرزنی )با زنجیر شخصی( در 

محل آیین و بدون جا به جایی مجاز است.
بر پایه این دســتورالعمل برگــزاری برخی آیین 
خــاص مانند یوم العباس در زنجان، نخل گردانی 
در یزد، تشــت گــذاری اردبیل، شــیرخواران، 
قالیشوران اصفهان و ... به دلیل تجمع، تراکم و جا 
به جایی و ضروت پیشــگیری از شیوع و سرایت 
بیماری ممنوع است و این آیین فقط باید در اماکن 
و فضاهای دارای مجوز سازمان تبلیغات اسالمی 

برگزار شود.
در مورد نذورات نیز در دســتورالعمل ماه محرم 
اعالم شــد که هر گونه پذیرایی در حین برگزاری 
آیین عزاداری، ممنوع است و نذورات صرفا باید 
در قالب مواد غذایی خشک یا خام توزیع شود و 
برپایی هر نوع ایستگاه صلواتی توزیع نذورات و 

چای در همه استانها و شهرستانها ممنوع است.
با ابالغ این دستورالعمل امسال ماه محرم متفاوتی 
در کشور رقم خورد، تعداد دسته روی ها و توزیع 
نذورات به صورت غذای آماده کم شــد و اغلب 
هیات های عزاداری تالش کردند با رعایت فاصله 
گــذاری فیزیکی این آیین را در فضای باز برگزار 
کنند بــه طوری که بعد از دهــه اول محرم وزیر 
بهداشــت نیز با انتشــار پیامی به وعاظ، مداحان، 
مدیــران و اعضای هیئات مذهبی و مردم به علت 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی در آیین عزاداری 

محرم قدردانی کرد.
آخرین چالش کرونا، موضوع بازگشــایی مدارس 
اســت، پیش از این علی اکبر حقدوســت رییس 
کمیتــه اپیدمیولوژی کرونا اعــالم کرده بود: قرار 
است مدارس و دانشگاه ها ۱۵ شهریور بازگشایی 
شــوند اما متناســب با شــرایط، ممکن اســت 
تصمیم گیــری تغییر کند. حاال وزیــر آموزش و 
پرورش شــروع فعالیت مدارس را از ۱۵ شهریور 
اعــالم کرده و گفته اســت: اصل بر دایر شــدن 
حضوری کالسهاست. موضوعی که البته در برخی 
مدارس با معرفی اپلیکیشن های برگزاری کالس 
ها به شــکل دیگری دنبال می شــود. خانواده ها 
نسبت به فرستادن فرزندان خود به مدرسه در اوج 
اپیدمی کرونا نگران هستند و یک نوع بالتکلیفی 

درباره آینده سال تحصیلی ۹۹ در جریان است.
حاال پاییز سخت پیش روست. پاییزی که به گفته 
وزیر بهداشــت احتمال اپیدمی همزمان کرونا و 
آنفلوانزا وجود دارد و همزمان چالش بازگشــایی 
مدارس و دانشــگاهها، نگرانی از جهش ویروس، 
برگزاری آیین و تجمعات مختلف، مسافرت های 
شــمال، سرد شــدن هوا و نگرانی از عادی شدن 
خطر بیماری، اجباری شدن رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، استفاده از ماســک و میزان مشارکت 
مردم این چالش نفس گیر را در زمان بحران های 

اقتصادی بیشتر کرده است.

افشین شاعری

خانواده ها نســبت به فرستادن 
فرزنــدان خــود بــه مدرســه در اوج 
اپیدمی کرونا نگران هستند و یک 
نوع بالتکلیفی درباره آینده ســال 

تحصیلی ۹۹ در جریان است
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 در دو سال گذشته نرخ ارز همواره نقشی 
مهم در باال رفتن قیمت خودرو داشــته است. در 
حدودا یک هفته گذشته نرخ ارز روند صعودی به 
خود گرفته و دیگر بازار ها از جمله خودرو را نیز 
تحت تاثیر قرار داده است. شرایط اقتصادی کشور 
به شکلی است که بازار ها با اندک تکانی در نرخ 
ارز، دچار نوســان می شوند و از آنجا که خودرو 
نیز به کاالیی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده، 
سرکشــی های ارز، منحنی قیمت خودرو را هم 
صعودی می کند و این اتفاق حاال برای بار چندم 

رخ داده است.
به گــزارش فرارو، البته صعود نرخ ارز تنها دلیل 
رشد قیمت خودرو در دوره های مختلف در دو 
ســال گذشته نیست و مسائل مهم دیگری نیز در 
ایــن ماجرا نقش دارند. از جملــه مهم ترین این 
دالیل می توان به کمبود عرضه خودرو اشاره کرد. 
به گفته نمایشگاه داران خودروی پایتخت، عرضه 
خودرو به بازار به دلیل مشــکالت تولید، مناسب 
نیست، ضمن آنکه تقاضای کاذب نیز وجود دارد.

سیاست های غلط پراید را ۱۰۰ میلیون تومان 
کرد

فربد زاوه کارشــناس صنعت خودرو در گفتگو 
با فرارو با اشــاره به اینکــه افزایش قیمت پراید 
به ۱۰۰ میلیون تومان دالیل مختلفی دارد، گفت: 
مهم ترین دلیــل این افزایش قیمت هــا در بازار 
خودرو سیاست های غلط اقتصادی است که در 
این سال های اخیر بر کشور تحمیل شده، آثار این 
سیاســت های را امروز شما در بازار های مختلف 
از جمله خودرو می بینید، برای بررسی عمیق این 

مســئله باید به ریشه های افزایش تورم در کشور 
پرداخت، تورم افســار گسیخته باعث شده پراید 
به ۱۰۰ میلیون تومان، سکه به نزدیک ۱۲ میلیون 
تومان، دالر ۲۵ هزار تومان برســند، بنابراین باید 
به ریشــه های اصلی پرداخت تا بتوان علت یابی 

درستی کرد.
وی افــزود: زمانیکــه دولت با کســری بودجه 
مواجه است، به چند طریق این کسری را جبران 
می کند، یا اینکه از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی 
استقراض می کند که این کار عمال پایه پولی را باال 
می برد و منجر به چاپ پول و افزایش نقدینگی و 
تورم می شود، یا اینکه با عرضه سهام شرکت های 
دولتی در بورس اقدام به تامین مالی می کند، برای 
این کار نیز نیاز است وضعیت بورس برای مردم 
مناســب جلوه کند تا همه بیایند، مانند آنچه در 
چند ماه گذشــته اتفاق افتاد و رشد چند برابری 
بورس را شاهد بودیم، این صعود بازار سهام قدر 
مسلم به بازار های دیگر سیگنال ارسال می کند و 

آن ها نیز شروع به حرکت صعودی می کنند.
زاوه اظهــار داشــت: تــا دولــت و مجلس در 
سیاســت های اقتصادی غلط خــود تجدیدنظر 
نکنند، وضعیت بازار خودرو به همین منوال است 
و این کاال در کنار دیگر بازار های سرمایه ای مدام 
در التهاب و نوســان خواهد بــود، دولت باید با 
سیاست هایی درست تورم را کنترل کند، اگر این 
اقدام با موفقیت همراه شــود، قدر مسلم بدانید، 
این افزایش سراسری قیمت ها در تمامی بازار ها 
متوقف خواهد شد، اما شوربختانه با وضعیتی که 
بنده مشــاهده می کنیم، بعید است که اتفاقی رخ 

دهد و شرایط این طور جلوه می کند که خودرو 
در نیمه دوم سال نیز شرایطی مشابه شش ماه اول 

را تجربه خواهد کرد.
این کارشــناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه 
ضعف مدیریتی امروز باعث شــده که گرانی در 
بازار هــای مختلف از جمله خــودرو بیداد کند، 
بیان داشــت: صنعت خودروی کشــور امروز از 
معضالت بسیار زیادی رنج می برد، و عمده آن به 
این مسئله بر می گردد، که صنعت خودرو توسط 
دولت اداره می شــود، برای نمونه پراید به عنوان 
محصولی که نزدیک به ســه دهه تولید می شد، 
امــروز از خط تولید خارج شــده، اما قیمت آن 
به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، این درحالیست که 
اکثر تولیدات داخلی چنین وضع مشــابهی دارند 
و بایــد از مدت ها پیــش از چرخه تولید خارج 
می شــدند، اما به دلیل اصراری که بر تولید آن ها 
وجود دارد، کماکان تولید این محصوالت قدیمی 

ادامه دارد.
مافیا نمی گــذارد وضعیــت صنعت خودرو 

اصالح شود
وی اضافــه کرد: هــم اکنون یــک مافیایی در 
صنعت خودرو قدرت اصلی را در دســت دارد 
و با توجــه به منافعی که در ایــن صنعت برای 
آن ها وجــود دارد، مانع اصالح وضعیت صنعت 
خودرو هســتند، مادامیکه چنیــن قدرتی وجود 
داشــته باشد، خودروســازی نمی تواند در مسیر 
درســتی گام بردارد، راه حل نیز مشخص است، 
دولــت باید از تصدی گری و حضور در صنعت 
خودرو دست بکشد و تنها به سیاست گذاری که 

وظیفه اصلی اش است بپردازد و تولید و بازار را 
رها کند. زاوه با اشــاره به اینکه قرعه کشی برای 
تحویل خودرو های ثبت نامی یکی از این نمونه 
تصمیمات نادرستی است که از سوی دولت اتخاذ 
شده، ادامه داد: این شیوه به مانند مسابقات بخت 
آزمایی اســت و احتمال کمی وجود دارد، کسی 
که متقاضی واقعی خودرو اســت بتواند در این 

قرعه کشی بخت یاری اش کند، از سویی شرط و 
شروطی که نیز می گذارند برای ثبت نام به راحتی 
قابل دور زدن است. به مانند مثال با اجاره کارت 
ملی کسانیکه خودرو ندارند، دالالن می توانند در 
این قرعه کشی شرکت کرده و دوباره قصه ثبت 
نام های اینترنتی که با رانت و فساد زیادی همراه 

بود را تکرار کنند.

ایــن فعال صنعت خودرو یادآور شــد: انحصار 
باید در صنعت خودرو از میان برداشــته شود و 
به کسانیکه در بخش خصوصی توانایی تاسیس 
خودروسازی را دارند، مجوز بدهد، تا انحصار در 
این صنعت از بین رود، اما شوربختانه با توجه به 
وضعیتی که وجود دارد، چنین رویکردی به هیچ 

عنوان دنبال نمی شود.

فربدزاوه کارشناس صنعت خودرو  تشریح کرد

راز پراید ۱۰۰ میلیون تومانی 

 مردم درخواست کمکی از بانک ها در زمان 
کرونا نداده بودند، اما بانکها خودشــان پیشنهاد 
تعویق اقســاط دادند ولی اقساط را از حساب ها 
کسر کردند و بعد از پایان دوره خواستار دریافت 
یکجای تمام اقساط شدند، مردم را جریمه و حتی 
تهدید کردند، به ضامن ها اطالع دادند و با آبروی 
آنها بازی کردنــد، بانک مرکزی هم فقط به چند 
اطالعیه اکتفا کرد و مردم در بین تخلف بانک ها 

رها شدند.
به گزارش ایسنا، ماجرای تعویق اقساط وام های 
قرض الحســنه اشخاص بعد از گذشت چند ماه 
تمام نشــد و هر بار اتفاق تازه ای برای صاحبان 
وام هایی می افتد که با اعتماد به دستور العمل بانک 
مرکزی و اعالم بانک ها نسبت به  عدم پرداخت 

اقساط اقدام کردند.
جریان از زمانی شــروع شد که با شیوع ویروس 
کرونا و افزایش هزینه ها، بانک مرکزی در اسفند 
ماه در راســتای کمک به مشــتریان شبکه بانکی 

طرح هایی ارائه کرد که از جمله آنها تعویق سه ماه 
اقســاط وام  کسب و کارهای کوچک و همچنین 
وام قرض الحسنه تمامی اشخاص به مدت سه ماه 

از اسفند تا اردیبهشت بود.
مردم که تحت فشار مالی قرار داشتند از این اتفاق 
استقبال کرده و با طی فرآیندی با اعتماد به ابالغیه 
بانک مرکزی قســط پرداخت نکردند، قرار بود 
از اســفند تا پایان اردیبهشت ماه هیج قسطی از 
صاحبان وام های قرض الحسنه اشخاص کسر یا 
از آنها دریافت نشــود و بدون هیچ جریمه ای به 
پایان دوره منتقل شود. ولی برعکس آن در اغلب 
بانک هــا اتفاق افتاد. به غیــر از چند بانکی که با 
اطالع رسانی به مشتریان خود قسطی کسر نکرده 
یا جریمه ای را شــامل آن نکردنــد تقریبا اغلب 
بانک هــا هر کدام به نوعی خالف مقررات تعیین 

شده از سوی بانک مرکزی حرکت کردند.
در همان اسفنداقساط از حساب کسانی که پولی 
در حسابشــان بود، کسر شد. همتی - رییس کل 

بانــک مرکزی - گفت که ایــن خالف مقررات 
است و باید اقساط به حساب ها برگردد اما چنین 

اتفاقی نیفتاد.
بعد از آن، سه ماه گذشت و باید اقساط از خرداد 
ماه از سر گرفته می شد اما اتفاق جالب تری افتاد، 
بانک ها نه تنها خواســتار دریافت قســط خرداد 
بلکه ســه ماه معوق هم شدند و در ادامه مشتری 
را تهدید به پیگیــرد قانونی کرده و از آن جریمه  

گرفتند.
بــه هر حال شــرایط به گونــه ای پیش رفت که 
صاحب وام قرض الحســنه که اغلب وام با مبلغ 
پایین اما اقساط باالی یک میلیون است با خواسته 
پرداخت حداقل ســه یا چهار میلیون به صورت 
یکجا به همراه جریمه مواجه شد و در حالی کاری 
از دست مشتری بر نمی آمد که بانک مرکزی در 
این بین فقط اطالعیه داد در حال پیگیری است و 

قسط را نپردازید.
مشــتریان بانک باز هم به اعــالم بانک مرکزی 

اعتماد کرده و فقط قسط خرداد به بعد را پرداخت  
و برای معوق دست نگه داشتند تا شاید مسووالن 
نظارتی بانک مرکزی کاری کنند، اما باز هم اتفاقی 
نیفتاد و گزارش میدانی ایسنا از این حکایت دارد 
که بانکها صاحبان این وام ها را تحت فشار قرار 
داده و در کنار تهدید قضایی با ضامن آنها تماس 

گرفته و خواستار پرداخت اقساط شده اند.
بانک مرکزی جریمه مارا می دهد؟

مشــتریان و صاحبان چنین وام هــای می گویند 
آبروی ما پیش ضامن ها رفته اســت در حالی که 
بــه حرف بانک مرکزی اعتمــاد کردیم که اعالم 
کرد اقســاط را نپردازید و فقط یک ماه خرداد را 
بپردازید آیا جریمه ای که شامل آن شدیم را بانک 

مرکزی می پردازد؟
در هر صورت اتفاق خوبی در شبکه بانکی نیفتاد 
و با وجود ظاهری خوشــایندی که برای کمک و 
حمایت از مردم داشــت ولی در نهایت به ضرر 
مردم و با دریافت جریمه به ســود بانک ها تمام 

شــد. اکنون با این رفتار  اعتماد  مردم به بانک ها 
که همواره یکی از چالش ها بوده بیش از گذشته 
خدشــه دار شده است، زیر ســوال رفته است و 
از ســوی دیگر بدهکار چند میلیونی به بانک ها 
شــدند جریمه هم باید بپردازند. اینکه چه کسی 

در این میان پاسخگو باشد مشخصا بانک مرکزی 
اســت که با وجود وعده هایی که برای رسیدگی 
داد دیگر خبری از آن نشــد و مردم ماندند و یک 
بدهی به شبکه بانکی و پرداخت به جای چندین 

میلیونی در شرایط سخت اقتصادی موجود.

 مــدارس در حالی بازگشــایی شــده اند 
کــه تحت تاثیر شــیوع ویــروس کرونا فروش 
نوشــت افزار تا ۷۰ درصد کاهش داشته و خطر 
ورشکســتگی بر این صنعت سایه انداخته است؛ 
رییس اتحادیه لوازم التحریر در این باره می گوید: 
معادل ۳۰ درصد سال گذشته نیز فروش نداشته ایم 
و در تابستان نیز با رکود قابل توجهی در فروش 

نوشت افزار مواجه بودیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در ســال های گذشته 
که ســایه ویروس کویید ۱۹ یــا همان کرونا که 
ایــن روزها عموم مردم در سراســر جهان آن را 
می شناســند بر زندگی روزمره وجود نداشت با 
نزدیک شــدن به ماه مهر که به عنوان زمان آغاز 
ســال تحصیلی در میان ایرانیان شناخته می شود 

شهرها حال و حوای دیگری می گرفت.
دانش آموزانی که خود را برای آغازی نو در سطح 
آموزشــی جدید آماده می کردند به سراغ خرید 
دفتر و کتاب می رفتنــد و لوازم التحریر خود را 

خریداری می کردند
امســال، اما آغاز ســال تحصیلی شکل دیگری 
داشــت کرونا دانش آموزان را مجبور به رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی برای حفاظت از 
جــان خود و خانواده ها کرده اســت و بر همین 

اساس اولویت خرید ماسک و دستکش را بیشتر 
از نوشــت افزار کرد این در حالی اســت که ماه 
های پایانی سال گذشته نیز تحت تاثیر این شرایط 
تحصیل را تبدیل به مدارس آنالین کرد و کالس 
ها به صورت مجازی در فضای نرم افزاری با نام 

شاد برگزار می شد.
البته زنگ مدارس نیز در نیمه شــهریورماه و دو 
هفته پیش از شروع پاییز با حواشی بسیار به صدا 
در آمده اســت. همه این شرایط موجب شده تا 
میزان خرید نوشــت افزار به طور چشــمگیری 

کاهش یابد.
»موســی فرزانیان« رییس اتحادیه لوازم التحریر 
و لوازم مهندســی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
با بیان اینکه فروش نوشــت افزار فعالیتی فصلی 
اســت که از تیر تا پایان مهرماه مورد توجه قرار 
می گیرد،  اظهار داشــت: در سال کنونی معادل 
۳۰ درصد سال گذشته نیز فروش نداشته ایم و در 
تابستان نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت 

افزار مواجه بودیم.
وی افزود: با بازگشــایی رسمی مدارس در آغاز 
هفتــه جاری و با توجه به نیــاز دانش آموزان به 
نوشــت افزار امیدواریم شــاهد افزایش فروش 
باشیم زیرا دانش آموزان برای حضور در مدرسه 

به لوازم التحریر جدید عالقه بیشــتری نشان می 
دهند.

رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندسی در 
باره امکان برگزاری مجازی کالس ها و تاثیر آن بر 
بازار لوازم التحریر گفت: در این صورت خانواده 
ها و دانش آموزان رغبتی به خرید نخواهند داشت 
و با وسایلی که از سال های گذشته در منازل باقی 
مانده ســال جدید تحصیلی را پشت سر خواهند 
گذاشت که این شرایط به بازار نوشت افزار آسیب 

می رساند.
فرزانیان با بیان اینکه در صورت تداوم شــرایط 
فعلی بعد از گذشت پاییز تولیدکنندگان و عرضه 
کنندگان لوازم التحریر با مشکالت فراوانی مواجه 
خواهند شــد، اظهار امیدواری کرد که شرایط با 

بازگشایی مدارس تغییر کند.
رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندســی با 
اشاره به مشکالت ایجاد شده در آغاز سال کنونی 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا تصریح کرد: مواد 
اولیه نوشــت افزار دیر به دســت تولیدکنندگان 
رســید که موجب توقف هایی در تولید شد، اما 
اکنون مشکلی وجود ندارد و عرضه به میزان کافی 

انجام می شود.
وی با اشــاره به تاثیر کاهــش تقاضای خرید در 

نقدینگی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همپوشانی 
کاهش تولید همزمان بــا کاهش تقاضای خرید 
موجب شــده تا بازار در مسیر مناسب با شرایط 
پیش برود و در عرضه نیز کمبودی وجود نداشته 

باشد.
تولید نوشت افزار در کشور چگونه است؟

بر پایه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در تولید خودکار، هشــت واحــد تولیدی عضو 
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشــت 
افزار کشــور هســتند که با ظرفیت اسمی ۶۵۶ 
میلیون عدد فعالیت می کنند. در حالی که سرانه 
مصرف سالیانه خودکار در کشور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
میلیون عدد خودکار اســت و حجم واردات این 
کاال در ســال ۱۳۹۷ حدود ۸۲ میلیون و در سال 

۱۳۹۸ حدود ۵۷ میلیون عدد بود.
همچنین در تولید ماژیک چهــار واحد تولیدی 
با ظرفیت اســمی ۲۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد 
در انجمن عضویت دارند که توان تولیدی آن ها 
۱۶۰ میلیون عدد می شود. سرانه مصرف سالیانه 
ماژیک در کشور ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیون عدد است و 
حجم واردات این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود 
۸۷۳ تن معادل ۵۵ میلیون عدد و در ســال ۱۳۹۸ 
حدود یک هزار تن و معادل ۸۰ میلیون عدد بود.

در تولید مداد پنج واحد تولیدی با ظرفیت اسمی 
چهــار میلیون و ۳۲۱ هــزار و ۶۶۰ قراص مداد 
فعالیت دارند. مصرف ســرانه سالیانه این کاال دو 
میلیون و ۵۰۰ هزار قراص است و حجم واردات 
آن در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۶۸ تن معادل ۶۷۰ هزار 
قراص و در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۴ تن و معادل ۳۷ 

هزار قراص بود.
پنج واحد تولیدی در زمینه دفتر با ظرفیت اسمی 
۲ هــزار و ۵۴۶ تن با تــوان تولیدی ۱۰۰ میلیون 
جلد دفتر فعالیت می کنند و سرانه مصرف سالیانه 
این کاال ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون جلد و حجم واردات 
آن در سال ۱۳۹۷ معادل ۹۶ تن و در سال ۱۳۹۸ 

معادل دو تن بوده است.
در تولیــد پاک کن نیــز چهار واحــد تولیدی با 

ظرفیت اســمی ۲ هزار و ۲۱۸ تن و همین توان 
تولیدی در حال فعالیت اســت. ســرانه مصرف 
سالیانه این محصول دو هزار و ۳۰۰ تن است که 
حجم واردات آن در ســال ۹۸ حدود ۳۵۰ تن را 

نشان می دهد.
همچنیــن در ابزارهای اندازه گیری نیز هشــت 
واحد تولیدی با ظرفیت اسمی چهار هزار و ۳۳۹ 
تــن و توان تولیدی یک هزار و ۲۰۰ تن در حال 
فعالیت است و ســرانه مصرف سالیانه ابزارهای 

اندازه گیری نیز یک هزار و ۵۰۰ تن است.
در مجموع در زمینه تولید نوشت افزار ۳۴ واحد 
تولیدی در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
نوشت افزار کشور فعالیت دارند که زمینه اشتغال 
را برای بیش از پنج هزار نفر را فراهم آورده اند.

 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
درباره چرایی کاهش عرضه کره در بازار و افزایش 

قیمت این محصول توضیح داد.
علی شــریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
با توجه بــه اینکه بخش قابل توجهی از گاوهای 
شیرده ایران از نژادهایی هستند که شیر کم چرب 
تولید می کنند، چربی موجود در این شیرها بیشتر 
برای ماست ها، شیرها و دوغ های پرچرب موجود 
در بازار استفاده می شــود و عمال نژاد این گاوها 
طوری نیست که بتواند نیاز کشور در حوزه هایی 

مانند کره یا خامه را برطرف کند.
به گفته وی، بــا توجه به این شــرایط، در تمام 

سال های گذشــته، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیاز 
کره کشور به شــکل وارداتی برطرف شده و این 

روال مربوط به کوتاه مدت نیست.
عضو اتــاق بازرگانی ایران، با بیــان اینکه برای 
مطرح کردن شعارهایی چون خودکفایی در تولید 
کره باید با توجه به واقعیت های اقتصادی سخن 

گفت، توضیح داد: اینکه ما بخواهیم نژادی از گاو 
را در ایران فعال کنیم که شــیر پرچرب مناسب 
برای تولید کره را در اختیار ما بگذارد، موضوعی 
پیچیده، طوالنی مــدت و نیازمند منابع اعتباری 
گســترده خواهد بود، از این رو الاقل در شرایط 
فعلی، واردات بخشی از نیاز، گزینه های غیرقابل 

انکار است.
شــریعتی در پاسخ به این سوال که چه عاملی در 
فرایند واردات کره تغییر کرده که موجب کم یاب 
شدن یا گران شــدن این محصول در بازار شده، 
تصریح کرد: کره در ماه های ابتدایی سیاست ارزی 
جدیــد، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد و پس 

از آن نیز برای مدتــی ارز حمایتی گرفت اما هم 
اکنون این ارزها دیگــر تخصیص پیدا نمی کند. 
احتمــاال علت اصلی اتفاقــات روزهای اخیر در 
بازار، افزایش هزینه ارزی در واردات این محصول 

است.
وی با بیان اینکه برای برطرف کردن مشکالت این 

حوزه باید نحوه مدیریت ارزی این بازار در ماه های 
گذشته به شــکل جزئی بررسی شود، اظهار کرد: 
وقتی ارز چند نرخی می شود امکان سواستفاده نیز 
به وجود می آید. اینکه در ماه های گذشته چه افراد 
یا شرکت هایی برای کره ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، 
چه مقدار از این محصول را وارد کشور کردند و 
در کجا توزیع شد، سواالتی است که باید به آنها 
پاســخ داده شود. ما در مقام تهمت زدن به فردی 
قرار نداریم اما وقتی ارز چند نرخی است، احتمال 
رانت و سواســتفاده نیز وجود دارد و اگر به طور 
دقیق ارزیابی نکنیم، شاید در آینده با پدیده ای مثل 

سلطان کره نیز مواجه شویم.

عضو اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد

پای » سلطان کره« در میان است؟

بانک ها با آبروی خود و مردم بازی کردند | کسی توجهی نکرد!

در سایه تهدید کرونا؛

خطر ورشکستگی صنعت نوشت افزار با کاهش۷۰ درصدی فروش
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 معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان 
زنجان گفت: هم اکنون هشــت هــزارو ۳۱۸ 
پرونده مددکاری در این حوزه وجود دارد که از 
این تعداد سه هزارو ۶۶۷ پرونده مربوط به زنان 
و خانواده است و چهار هزارو ۳۵ خانوار نیز در 
این حوزه مستمری بگیر هستند که ۵۲ درصد 

کل پرونده ها را شامل می شود.
سلمان حسینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این معاونت مسوول ارائه و انجام برنامه 
های خدمات اجتماعی مانند قادرســازی )ارائه 
خدمات قادرسازی به افراد و گروه هایی که بنا 
به دالیل اقتصادی اجتماعی و تربیتی و فرهنگی 
از روال عادی زندگــی بازمانده و در وضعیت 

اضطراری قراردارند( است.
وی اضافه کــرد: اهداف این معاونت شــامل 
توانمندسازی در جامعه تحت پوشش سازمان، 
توسعه ارائه خدمات سازمان به افراد در معرض 
آسیب، توســعه برنامه های تربیتی و پرورشی 
پیش از سن دبستان و توسعه خدمات بیمه ای 

برای افراد تحت پوشش است.
به گفته حسینی، افزایش کیفیت ارائه خدمات، 
ارائــه خدمات،  پوشــش جغرافیایی  گزارش 
افزایش حضور سازمان در سیاست گذاری های 
مرتبط با آیین و لوایح مرتبط، تقویت و توسعه 
فرهنــگ فرزندخواندگی، تقویت حضور افراد 
تحت پوشــش در برنامه های فرهنگی، علمی، 
ورزشــی و هنری از دیگر اهداف این معاونت 

است.
وی اظهار داشــت: در زمان حاضر یک هزارو 
۶۶۳ دانش آموز و ۱۶۱ دانشجو تحت حمایت 
این معاونت هستند و مرکز اورژانس اجتماعی 
نیز در راســتای شناسایی و کاهش آسیب های 
اجتماعی با حضور تیم کارشناسی و متخصص 

فعالیت می کند.
این مســؤول ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور 
از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از 
طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم 

جامعه کمک می کند.
حسینی گفت: پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
سازمان بهزیستی کشــور از ادغام سازمان های 
خیریــه و حمایتی که در ایــن بخش فعالیت 
می کردنــد، آغــاز به کار کرد کــه از ادغام ۱۶ 
ســازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشکیل شد تا 
با اتخاذ تدابیــر و ارائه خدمات و حمایت های 
غیربیمه ای با حفظ ارزش هــا و کرامت واالی 
انسانی و تکیه بر مشارکت های مردم و همکاری 
نزدیک سازمان های ذیربط، در جهت گسترش 
خدمات توانبخشــی، حمایتــی، بازپروری و 
پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی 
و کمــک به تأمیــن حداقل نیازهای اساســی 

گروه های کم درآمد، اقدام  کند.
وی خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون ۱۹ درصد 
خانوارهای استان زنجان به تعداد ۲۸ هزار ۴۹۸ 
خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند 
که از این تعداد ۱۸ هزارو ۴۳۶ خانوار مستمری 
بگیر این اداره کل بوده و به عبارتی ۶۵ درصد 
مستمری بگیر بوده و ۳۵ درصد مابقی از دیگر 

خدمات این سازمان بهره مند می شوند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان: 

سه هزارو ۶۶۷ پرونده مددکاری بهزیستی 
زنجان به حوزه زنان و خانواده اختصاص دارد

کسب رتبه اول توسط بانک ملی 
استان در پرداخت وام ازداوج 

 بانک ملی اســتان زنجان در ســال ۹۹ 
و تا پایان تیرماه بیش از ۸00 فقره تســهیالت 
نقــدی ازدواج به متقاضیان و زوج های جوان 

تخصیص داده است.
بانک ملی ایران که همواره حمایت از جوانان 
را در دستور کار خود دارد؛ تسهیل سنت حسنه 
ازدواج و تخصیص تســهیالت قرض الحسنه 
در این بخش را یکی از محوری ترین سیاست 
های اعتباری خود قرار داده اســت و بر همین 
اســاس در چهار ماه ابتدای امسال تعداد ۸0۲ 
فقره از این تسهیالت را به ارزش ۴۱۶ میلیارد 

ریال پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی استان، در 
چهارماهه سال گذشته نیز یک هزار و ۲۵۳ فقره 
تســهیالت ازدواج به متقاضیان پرداخت شده 
است که ارزش ریالی این تسهیالت بالغ بر ۳۹۴ 

میلیارد ریال بوده است.
تا پایان تیرماه ســال ۹۷ نیز بانک ملی اســتان 
حدود یک هزار و ۷0۶ فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج به ارزش ۲۶۵میلیارد ریال پرداخت کرده 

است.
 سقف وام قرض الحسنه ازدواج در سال کنونی 
برای هر یک از زوجیــن به ۵00 میلیون ریال 
افزایش یافته که دوره بازپرداخت آن ۸۴ ماه با 

نرخ چهار درصد کارمزد است.
مهدی دویران روابط عمومی بانک ملی استان 
اضافه نمود: هر یــک از متقاضیان صرفا یک 
مرتبه می توانند این تسهیالت را دریافت کنند و 
افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین 
ماه ۱۳۹۶ بوده و تاکنــون وام ازدواج دریافت 

نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند.
وی ادامه داد: این بانــک وام ازدواج را مطابق 
دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی و مصوبات 
داخلی خود در تمامی شــعب استان پرداخت 

می کند. 

پرونده قتل عمد محکوم 
به قصاص در زنجان به صلح 

و سازش منجر شد
 با تالش شــورای حل اختالف زنجان 
پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و 

سازش منجر شد.
رییس کل دادگستری استان زنجان در این باره 
به خبرنگاران گفت: ســال ۱۳۹۵ در پی اعالم 
مفقود شدن فردی  ۱۹ ســاله، پس از تحقیق 
توســط پلیس آگاهی، ۲ نفر به عنوان مظنون 
شناسایی، دســتگیر و به قتل مقتول اعتراف و 
اعالم داشتند که با مرحوم همکالسی بودند و 
نامبرده را به بهانه مهمانی به باغ برده و به قتل 

رساندند.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی ادامه 
داد: در نهایــت پس از تحقیقــات و معاینات 
پزشکی قانونی و اظهارات و اعترافات متهمان به 
اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص محکوم 

و رأی صادره در دیوان عالی کشور تأیید شد.
رییس کل دادگســتری استان زنجان گفت: در 
راستای اجرای حکم و بنا به درخواست اولیای 
دم حکم قصاص یکی از قاتلین )م. ر( اجرا شد،  
اولیای دم اجرای حکم قاتل دیگر را درخواست 
کردند که با تالش اعضای شورای حل اختالف 
زندان زنجان، شــورای معتمدیــن  زنجان و 
رضایت اولیای دم اجرای قصاص انجام نشــد  
و با صلح و ســازش مختومه شد که مشارالیه 
روز ۱۱ شهریور جاری از زندان آزاد و به کانون 

خانواده بازگشت.

شیوه نامه های بهداشتی 
در مدارس جدی گرفته شود

 فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: با 
توجه به آغاز ســال تحصیلی جدید به منظور 
پیشــگیری از ابتالی دانش آموزان به ویروس 
کرونا، الزم است شیوه نامه بهداشتی در تمامی 

مدارس استان جدی گرفته شود.
به گزارش ایرنا، ســردار رحیم جهانبخش در 
پیامی بازگشــایی مدارس را به دانش آموزان 
و آینده ســازان این مرز و بوم تبریک گفت و 
افــزود: امروزه تقویت و ارتقاء نظام آموزش  و 
پرورش و آموزش عالی به عنوان بستر رشد و 
آگاهی انسان ها از مهم ترین شاخص های توسعه 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی متعهد، 
کاردان، مدیر و مدبر یک هدف اساســی برای 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران است، 
اظهار داشــت: آموزش و پرورش و معلمان با 
تربیت علمی و صحیح خود می توانند جوانان 
و نوجوانان متدین، منطقی، واجد بلوغ و با حس 
مسوولیت اجتماعی و رفتارهای سالم را وارد 
جامعــه کنند و در این صورت جامعه از لحاظ 
امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 

غیره پیشرفت محسوسی خواهد کرد.
فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: طلوع 
خورشــید علم آموزی و دانش آموزی امسال 
با توجه به شــرایط خاص جامعه کمی زودتر 
آغاز شده و این یادآور و نشانگر شروع دورانی 
از تالش و کوشــش در راه تعلیم و تربیت و 

پرورش دانش آموزان است.

خبــر

 چند ســالی اســت که فعالیت ضایعات 
فروشــی های غیرمجاز به یکــی از دغدغه های 

شهروندان خرم دره تبدیل شده است.
روزافــزون  رشــد  ایســنا،  گــزارش   بــه 
جمعیت و گسترش شهرنشــینی سبب افزایش 
حجم تولید زباله و دیگر ضایعات توســط مردم 
شــده و مدیریت صحیح آن به عنــوان یکی از 
مهم ترین دغدغه های جوامع بشــری به شــمار 

می رود.
ضایعــات یکی از ســوغات های اصلی زندگی 
ماشینی است که مدیریت ناصحیح آن مشکالت 
متعددی بــرای جوامع بهوجود آورده اســت؛ 
موادی که در نتیجه فعالیت های مردم و استفاده 
در منازل یا ســاخت و ساز ساختمان و فعالیت 
کارخانه هــا به جــا می ماند که اگر به درســتی 
مدیریت نشــود برای محیط زیســت و انسان 
خطرآفرین اســت و برعکس مدیریت صحیح، 
بازیافــت و تفکیک ضایعات عــالوه بر صرفه 
اقتصادی، در کاهش خطرات محیط زیســتی نیز 

تاثیرگذار است.

ضایعات؛ ثروت کشــورهای پیشرفته کابوس 
کشورهای در حال توسعه

در کشــورهای پیشــرفته ضایعات و یا زباله ها 
به عنوان یک ثروت ملی محســوب می شود و به 
آن به عنوان منبع کســب درآمد و ایجاد اشتغال 
نگریســته می شــود؛ در حالی  که در کشورهای 
در حال توســعه و جهان ســوم این رویه کاماًل 
برعکس بوده و این  مــواد و افزایش روزافزون 
آن به یک کابوس برای این کشورها تبدیل شده 

است.
افزایش تولید ضایعات باعث شکل گیری برخی 
از شغل ها مانند ضایعات فروشی ها و جمع آوری 
آنان توســط دوره گردها شده است که برخی از 
آن ها بدون اخذ مجوز اقدام به فعالیت می کنند که 
در نهایت دود آن به چشم محیط زیست می رود.

ضایعات تولید شده توسط شهروندان در برخی 
از مواقع ســر از ضایعات فروشی ها در می آورد 
و متأســفانه گاهی اوقات شاهد هستیم بازیافت 
ضایعــات در این مراکز که اکثــراً هم غیرمجاز 
هستند. به بدترین شکل خود یعنی سوزاندن در 

محیط باز یا تخلیه پســماند خطرناک در محیط 
انجام می شــود که این امر آلودگی شدید محیط 
زیســت و انتشــار دود و ترکیبات سمی بر اثر 
ســوزاندن را به دنبال دارد که در نهایت سالمت 

ساکنان مجاور این واحدها را تهدید می کند.
ضایعات فروشی های غیرمجاز خرم دره پلمب 

می شود
در سال های اخیر فعالیت ضایعات فروشی های 
غیرمجاز به ویژه در حاشیه و ورودی شهر خرم دره 
زیســت محیطی  از دغدغه های  یکــی  به عنوان 
شــهروندان تبدیل شده است که در همین رابطه 
رییس اداره محیط زیســت خرم دره به خبرنگار 
ایسنا می گوید: در راســتای مصوبات کارگروه 
مدیریت پسماند شهرســتان خرم دره به دستور 
دادستان شهرستان، همه ضایعات فروشی های با 
کاربری غیرمجاز در سطح شهر، موظف و ملزم 

به استقرار در کاربری های مجاز شدند.
توکل سلیمانی با اشــاره به اینکه ادارات محیط 
زیست، شــهرداری، اماکن و شــبکه بهداشت 
آخرین اخطاریه را برای کارگاه های فوق به مدت 

یک ماه صــادر کردند، ادامه می دهــد: در پایان 
مهلت داده شــده که تمدید نخواهد شــد، همه 
کارگاه های مورد هدف در صورت عدم تمکین 

پلمب خواهند شد.
وی با بیان اینکه هــم اکنون ۳0 واحد ضایعات 

فروشی بدون مجوز در سطح شهرستان مشغول 
فعالیت هســتند، بیــان  می کند: حســب قانون، 
اصناف مزاحم شهری می بایست به کاربری های 
مجاز که از ســوی شــهرداری و اصناف صمت 

تعیین می شوند، منتقل شوند.

فعالیت۳۰واحدضایعاتفروشیغیرمجازدرخرمدره؛

واحدهاییکهدودشانبهچشممحیطزیستمیرود

 معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان گفــت: پایش بیمــاری کرونا و 
نظارت جدی بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مدارس امــری ضروری بــوده اما موضوع 
نگران کننده در مدارس حاشــیه شهر زنجان به 
ویژه ۲ منطقه این شــهر، ازدحــام زیاد والدین 

دانش آموزان است.
دکتــر محمدرضــا صایینی در نشســت ویژه 
بازگشــایی مدارس استان افزود: حضور و ادامه 
ازدحام والدین در مدارس یک فاجعه انســانی 
را به وجود می آورد و این در حالی اســت که 
همه متعهد شــدند که در راستای پیشگیری از 
انتقال ویروس کرونا گام های موثرتری بردارند 
اما دریافت چنین گزارش های جای تامل بسیار 

دارد.
وی خاطرنشــان کرد: بر این پایه باید در ارتباط 
با اجــرای پروتکل های بهداشــتی در مدارس 
استان کار فوق العاده  دیگری همانند یوم العباس 
زنجانی ها خلق کرد و در این راستا با برنامه ریزی 
و نظارت های جدی توسط دانش آموزان و اولیا، 
یک الگوی مطلوب ملی از حضور دانش آموزان 

در مدارس ثبت شود.
صایینی اظهار داشــت: در صورت بروز انتشار 
بیماری و افزایش شمار مبتالیان تعطیلی مدارس 

نیز امری بیهــوده خواهد بود چــرا که جریان 
ویروس به منازل رسوخ می کند و در واقع نمی 
توان کار جدی انجام داد که برای پیشــگیری از 
ایــن امر، پایش ها و نظارت ها در کنار همراهی 

کارشناسان بهداشتی امری ضروری است.
وی با تاکیــد بر لزوم رصــد وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در مدارس از ســوی 
فرمانداران، ســتادهای کرونای شهرســتان ها و 
کارشناســان بهداشتی گفت: در صورت افزایش 
شــمار مبتالیان در شهرســتان ها مشــکالت 
متعــددی گریبانگیر شــده و فرمانداری ها را با 
چالش مواجه خواهد کرد بر این پایه طبق تاکید 
اســتاندار کمیته ای به همیــن منظور در مناطق 
شهری و شهرســتانها با محوریت فرمانداری ها 

تشکیل شده است.
صایینی، با بیان اینکه آموزش و پرورش اســتان 
به ویژه در شهرســتان ها با کارشناسان بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی همکاری جدی داشته 
باشــند، ادامه داد: شــوربختانه این مساله که با 
هــدف بررســی و ارتقای وضعیت بهداشــتی 
مدارس انجام می شود در برخی شهرهای استان 
با موانعی از سوی مسووالن مدارس مواجه شده 

است.
رییس مرکز بهداشت استان با اشاره به همکاری 

پدافند غیرعامــل و همیاری خــوب اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان در راستای پیشگیری 
از بیماری کرونا در مدارس اســتان، افزود: این 
استان حدود ۲00 هزار دانش آموز دارد و به طور 
تقریبی ۸0 درصــد خانواده های زنجانی، فرزند 
گروه ســنی دانش آموز دارند و اگر یکی از آنان 
در مدرســه به بیماری کووید-۱۹ مبتال شود، به 
راحتی جریان ویــروس کرونا به دیگر اعضای 
خانــواه منتقل و کل اســتان و به عبارتی فاجعه 

انسانی رخ می دهد.
روند تدریجی صعود بیماری کرونا در زنجان

طبق آمار موجود، استان زنجان با ۱۴ مورد مثبت 
امروز و ۲۹۶ بیمار کرونایی بستری در بیمارستان ها، 

این استان در وضعیت قرمز قرار دارد.
به گزارشــزنگان امروز، بر پایه آخرین اخبار در 
روند کشــوری بیماری، تعداد کل موارد مرگ و 
ابتال نســبت به هفته پیش کاهــش یافته بود اما 
به نظر می رســد در اواخر هفته جاری یک پیک 
جدید خفیف در حال شــکل گیری باشد. روند 
مختصر صعودی یا شروع پیک خفیف و جزئی 
در استان زنجان و ۱۸ استان دیگر گزارش شده 

است.
وضعیت مبتالیان ویروس کرونا در استان زنجان 
در روز )۱۷ شهریورماه( ۱۴ مورد مثبت ابتال به 

بیماری کرونا از لحاظ آزمایشگاهی به ثبت رسید 
که اکنــون مجموع موارد مثبت بر پایه یافته های 
آزمایشگاهی ۳۳۸۴ مورد است. هم اکنون ۲۹۶ 
بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان های اســتان 
زنجان بســتری هستند که از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون مجموع بیماران کرونایی بستری در استان 

۱0 هزار و ۱۹۲ نفر بوده است.

شوربختانه در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۷ شهریور، 
۲ بیمار مبتال به کرونا در این اســتان جان خود 
را از دست داده و از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
مجموع بیماران فوت شــده به ۴۴۷ نفر رسیده 
اســت. قابل ذکر اســت، از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون در اســتان زنجان مجموع بیماران بهبود 

یافته مبتال به کرونا ۲۸۵۴ مورد بوده است.

ازدحام والدین در مدارس در روزهای کرونایی نگران کننده است

مبلغ تضمین شرکت در مبنای برآوردمبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصات
مناقصه )ریال(

مناقصه اول: تکمیل دسترسی های تقاطع 
23/114/945/361جاده ماهنشان با آزادراه زنجان-تبریز

فهرست بهای واحد پایه 
رشته راهداری سال 1399 

)با تعدیل(
1/155/747/269

مناقصه دوم )تجدید مناقصه(: تعمیر و 
نگهداری پل های بزرگ و دیگر ابنیه فنی 

در محورهای مواصالتی استان زنجان
13/907/759/131

فهرست بهای واحد پایه 
رشته راهداری سال 1399 

)با تعدیل(

695/387/957

مناقصه سوم )تجدید مناقصه(: تهیه و 
نصب پایه گاردریل و متعلقات و تعمیرات 

گاردریل در سطح استان زنجان
26/538/159/0901/326/907/955

مناقصه چهارم )تجدید مناقصه(: اجرای 
عملیات روکش آسفالت محور ترانزیت 

زنجان-قزوین
49/417/765/6502/470/888/283

صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.irنحوه دریافت

از روز سه  شنبه مورخه 1399/06/18 تا روز دو شنبه مورخه 1399/06/24زمان دریافت

 صالحیت موردنیاز جهت شرکت
در دیگر مناقصات

گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاري و داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته راه 
و ترابري از سازمان مدیریت و برنامه ریزي و همچنین گواهینامه تأیید صالحیت 

ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تا ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخه 1399/07/05 )به دبیرخانه اداره کل راهداری مهلت و محل تحویل
و حمل ونقل جاده ای استان زنجان(

ساعت 9:00 صبح روز یک شنبه مورخه 1399/07/06 در محل اداره کل راهداري و زمان و محل گشایش پاکت های یشنهاد قیمت
حمل ونقل جاده اي استان زنجان

فراخوانمناقصاتعموميیكمرحلهاي
نام مناقصه گزار: اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

نشاني: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

کودکان، قوانین 
را از ما می آموزند؛ 

»رانندگی بین 
خطوط« برابر است 
با »رعایت حقوق 

دیگران«...
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اذان ظهر

13:15

غروب آفتاب

19:43

اذان مغرب

20:02

نیمه شب

00:31

اذان صبح فردا

5:19

طلوع صبح فردا

6:48

وضعیت آب و هوای زنجان:

14
35

شت؟ هستی هچ بود اگرهک مرا و رتا ندا
شت کوهی هک چیه زمزهم رد وی صدا ندا
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چون رِبه می چرید، بهشِت همیشه را
شت آدم اگرهچ کار هب کاِر خدا ندا

دیو و فرشته از ازل، هم خاهن بوده اند
شت؟ م دل، این ره دو جا ندا رد خلوت کدا

شاید حسد هب خاطر حّوا دلیل بود
شت ابلیس اگرهک سجده هب آدم روا ندا

چون مرگ می کشید امکن، تیر سرنوشت
شت رب چشم و پشت و پاشنه یکسان خطا ندا
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الستیکدردورافزایشقیمتها
 چرخیکهبرایرانندگانگرانمیچرخد

 رانندگانازافزایشقیمتالستیکناراضیهستند

 افزایش قیمت تایر در چند روز گذشــته 
موجب ایجاد نوســاناتی جدید در بازار خودرو و 

افزایش قیمت برخی خودروها شده است.
به گزارش موج رســا، نوسانات بازار چند روزی 
است موجب افزایش قیمت الستیک در کشور شده 
است که این افزایش با وجود افزایش 30 درصدی 
در گذشــته به مذاق رانندگان خوش نمی آید، چرا 
که در شرایط فعلی اقتصاد جامعه افزایش چندین 
برابری قیمت الستیک مشکالت عمده ای را برای 

رانندگان به وجود آورده است.
در تیرماه امســال بود که قیمت الستیک با افزایش 
30 درصدی صدای رانندگان زنجان و بسیاری از 
رانندگان در کشور را در آورد اما تنها با گذشت دو 
ماه افزایش 25 درصدی دوباره به مشــکالت این 

قشر اضافه کرده است.
*تغییر قیمت ارز موجب افزایش قیمت الستیک 

شد
تغییر قیمــت ارز یکی از دالیــل افزایش قیمت 
الستیک از ســوی کارشناسان مطرح می شود چرا 
که تولید کنندگان نمی توانند با قیمت های گذشته 
فعالیت کرده و این فعالیت ها توجیه اقتصادی ندارد.
البته موانع و محدودیت های موجود بر سر راه طرح 
فروش دولتی، آشفتگی بازار تایر و احتکار از دیگر 
دالیل افزایش قیمت الستیک از سوی کارشناسان 

بازار عنوان می  شود.
معاون حمل و نقل جــاده ای اداره کل راهداری و 
حمل و  نقل جاده ای اســتان زنجان در باره گرانی 
الســتیک به خبرنگار موج رســا، اظهار داشت: 

سازمان صمت در این زمینه تصمیم گیری می کند.
*رانندگان از افزایش قیمت الســتیک ناراضی 

هستند
علی مدقالچی با بیان اینکــه رانندگان از افزایش 
قیمت الســتیک ناراضی هستند چرا که امسال نیز 
محدودیت های بسیاری برای توزیع الستیک وجود 
داشت، افزود: الستیک های برند و با کیفیت بسیار 
گران بوده و خرید آن از توان رانندگان خارج است.
وی یادآور شد: بسیاری از الستیک های چینی نیز 

از کیفیت الزم برخوردار 
برخــی  امــا  نیســتند 
رانندگان مجبور به خرید 
کیفیت  کم  الستیک های 

هستند.
این مســوول با اشاره به 
کمبــود الســتیک برای 
خودروهــای خــاور و 
مینی بــوس، ادامــه داد: 
رانندگان از قیمت باالی 

الستیک شاکی هستند.
 »محسن قربانلو« رییس 
انجمن حمایت از حقوق 
تولید  و  مصرف کنندگان 
زنجان  اســتان  کنندگان 
در این زمینه به خبرنگار 
موج رسا، گفت: در باره 
افزایش قیمت الســتیک 
اســتان ها هیــچ دخالتی 
نداشته و سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان 

و تولید کنندگان کشور در این زمینه تصمیم گیری 
می کند.

وی با بیان اینکه الســتیک دارای مصرف عمومی 
است و دلیل افزایش آن حذف ارز 4 هزار و 200 
تومنی است، افزود: هم اکنون الستیک با ارز نیمایی 

ارائه می شود. در سال جدید تامین مواد اولیه تایر 
کــه با ارز 4 هزار و 200 تومانی تامین می شــد با 
قیمت 19 هزار تومانی ارز نیمایی محاسبه شد که 
این عدم گشایش اعتباری موجب افزایش قیمت 
تا 55 درصد شده است. مجتبی اسدی، کارشناس 

معاونــت نظارت، بازرســی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان ســازمان صمت استان زنجان، با 
اشاره به افزایش 55 درصدی قیمت الستیک در در 
5 ماه گذشــته، اظهار داشت: در این زمینه سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

تصمیم گیری می کند.
افزایش  داد:  ادامــه  وی 
قیمــت اینگونــه اتفاق 
می افتد که تولید کنندگان 
هزینه هــای خــود را به 
ارائه  حمایت  ســازمان 
می کننــد و در صورتی 
که قیمت تولید از قیمت 
مصــوب باالتر باشــد، 
افزایش  اجازه  ســازمان 

قیمت را می دهد.
اینکه  بیــان  با  اســدی 
در زمینه تولیــد باید به 
هزینه های تولید از جمله 
حقوق کارگران، نوسانات 
ارز، تامیــن مــواد اولیه 
توجه شــود، افزود: نخ 
تایر از زنجان خریداری 
امسال دوبار  می شود که 
قیمــت آن افزایش یافته 
و این موضوع در افزایش 

قیمت الستیک نیز موثر است.
*قیمت الســتیک در بازار آزاد باالتر از قیمت 

مصوب
کارشــناس معاونت نظارت، بازرسی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صمت استان 

زنجان یادآور شــد: هم اکنون در بازار آزاد قیمت 
الســتیک باالتر از قیمت مصوب بــوده و چون 
کارخانجات نمی توانند به اندازه تقاضا در کشــور 
الســتیک توزیع کنند، این امر مشکالتی را برای 

رانندگان به وجود آورده است.
اسدی با بیان اینکه قیمت تایر نسبت به دیگر کاالها 
افزایش کمتری داشته و الستیک از سال گذشته تا 
کنون برخالف همه کاالها افزایش 100 درصدی 
نداشــته است، افزود: یکی از دالیل بی کیفیتی تایر 
هم اکنون عرضه زودهنگام آن در بازار اســت در 
حالی که تایر بعد از تولید باید 4 ماه در انبار باشد 

تا مواد آن جا بیفتد.
وی گفــت: کیفیــت تایرهای تولیــدی کاهش 
نداشته اســت چرا که پروسه قبلی در زمینه تولید 
به کارگیری می شــود اما شرایطی از جمله شرایط 

تحریم نیز در این زمینه تاثیرگذار است.
کارشــناس معاونت نظارت، بازرسی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صمت استان 
زنجان خاطرنشان کرد: در حالت عادی مواد اولیه 
به صورت انتخابی خریداری می شد اما در شرایط 
تحریــم امکان انتخاب مواد اولیــه وجود ندارد و 
تولیدکنندگان مجبور به خرید موادی هســتند که 

کیفیت شرایط عادی را ندارد.
کارشــناس معاونت نظارت، بازرسی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صمت استان 
زنجان افزود: تقاضا در زمینه تایر هم اکنون افزایش 
اســت و این موضوع موجب شده تا الستیک به 

محض تولید وارد بازار شود.
البته نوسان قیمت خودرو، محدودیت های ارزی و 
وارداتی و مداخالت دولتی از دیگر عواملی است 
که از سوی کارشناسان برای بحران بازار الستیک 
عنوان می شود که افزایش قیمت نیز به این بحران 
افزوده می کند. در شرایط بیماری کرونا که بسیاری 
از رانندگان بــا حداقل فعالیــت مواجه بودند 
افزایش قیمت را خــارج از توان خود می دانند 
چرا که تعطیلی های مکرر موجب کاهش فعالیت 

و درآمد آنها شده است.

 محمدعلــی زلفی گل بــاور دارد امکان 
به کارگیری نخبگان در داخل کشور وجود ندارد و 
آنها نمی توانند شغلی برای خود متصور شوند. به 
همین دلیل است که مهاجرت این طیف، تبدیل به 

ویژگی فرهنگی شده است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، سال هاســت که در 
نشــریات ایران و جهان از کشــور مــا به عنوان 
مهم ترین ســرزمینی یاد می شــود که نخبگانش 
قــراری برای ماندن ندارند. دربــاره این موضوع 
مفصــل بحث شــده و مســووالن کشــور نیز 
برنامه هایی را جهت رفع آن در پیش گرفته اند، اما 
تاکنون این روند مهاجرت نه تنها کاهش نیافته که 
سیر صعودی نیز به خود گرفته است، در صورتی 
که کشــور ما اکنون در بسیاری از حوزه ها به این 
نخبگان که خود پــرورده و هزینه های زیادی را 

صرف این پرورش کرده، نیازمند است.
این »مساله« مهم را با محمدعلی زلفی گل، استاد 
برجسته شیمی، رییس سابق دانشگاه بوعلی سینا 
و همچنین قائم مقام ســابق بنیاد ملی نخبگان به 
بحث نشستیم. او در سال 13۸3 مقاله مهمی را در 
فصلنامه سیاست گذاری علم و پژوهش »رهیافت« 
با عنوان »مهاجرت ژن ها« منتشــر و در آن نکات 
بسیار مهمی را در زمینه مهاجرت نخبگان مطرح 

کرد.
مشروح این گفتگو در ادامه می آید:

اگر موافق باشــید بحث با ســوالی که شاید 
اکنون از فرط تکرار تبدیل به کلیشه شده آغاز 
کنیم. کشور ما یکی از بزرگترین کشورها در 
فرار مغزهاست. اصلی ترین دلیل برای این امر 

چیست؟
عمده تریــن دلیلش این اســت که مــا امکان به 
کارگیری نخبگان را در داخل کشورمان نداریم و 
آنها شغل مناسبی نمی توانند برای خودشان متصور 
شوند. عمده ترین فاکتور شغل مناسب است چون 
اگر انسان نخبه ای بتواند در کشور خودش اثرگذار 
باشــد و در جایگاه مناســب قرار گیرد هیچگاه 
وطنش را رها نمی کند تا به کشورهای دیگر برود. 
عامل دوم این اســت که برخی از نخبگان سقف 
پروازشان را جهانی می دانند و فکر می کنند که اگر 
برای تحصیل یا برای شغل در سطح باالتری قرار 
بگیرند می توانند اثربخشی خود را افزایش دهند و 
از عمر خودشان بهتر استفاده کنند. طبیعی است 
کــه چنین افرادی با یک نــگاه فراتر از موقعیت 
جغرافیایی به عمر و شغل تخصص عقل و... نگاه 
می کنند. آنها با برنامه حرکت می کنند و سعی دارند 
تا سقف پرواز خودشان را همیشه باال نگه دارند 
و بهترین جایی که برایشان ممکن است انتخاب 
کنند برای زندگی کردن و اثربخشی و رشد علمی 

و عقلی و داناتر شدن.
در دوره ای بــرای اینکه دانشــجو برای ادامه 
تحصیل به خارج نرود، برنامه ها همه به سمت 
طراحی و ایجاد رشته هایی رفت که پیشتر در 
نظام آکادمیک ایران وجود نداشــت. وزارت 

علــوم در ایجاد این 
موفق  چقدر  رشته ها 
بوده اســت؟ اصواًل 
آیا ضرورتی برای این 

کار وجود داشت؟
بله. این واقعیتی است 
که بسیاری از نخبگان 
تحصیل  ادامــه  برای 
بــه خارج از کشــور 
و  مراجعــه می کردند 
است  طبیعی  می کنند. 
کــه وقتــی در داخل 
تحصیل  امکان  کشور 
و رشد علمی شان مهیا 
باشــد میــزان خروج 
ادامه  از کشــور برای 
تحصیــل کاهش پیدا 
می کند. اگرچه بخشی 
هم ادامــه تحصیل در 
مقاطع باالتر را ترجیح 
می دهند در کشورهایی 
که در یک زمینه علمی 
هستند  مرجع  خاص 
تحصیل کنند اما غالب 
و عمــوم افــراد اگر 

امکان تحصیل در دانشــگاه های خوب دولتی در 
داخل کشور مهیا باشد و حتماً داخل را برای ادامه 

تحصیل انتخاب می کنند.
به همین دلیل رشد تحصیالت تکمیلی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری نه تنها مفید بوده بلکه 
باعث رشد و رونق تولید علم و فناوری هم شده 
است. به همین دلیل هم شاهد هستیم که امروزه 
در منطقه از نظر علمی رتبه اول را کسب کرده ایم.

البته بســیاری نیز پس از مقطع کارشناســی 
ارشد حتی برای رشته هایی که در داخل برای 
آنها مقطع دکتری وجــود دارد نیز برای ادامه 
تحصیل دانشگاه های خارج از ایران را انتخاب 
می کنند. آیا این روند که اکنون بدل به فرهنگی 
میان برخی طبقات جامعه شده، به کیفیت نظام 

آموزشی ما ارتباط دارد؟
یکسری از افراد با توجه به توانمندی های خاص 
خودشان و پذیرش آنها در خارج از کشور بویژه 
در کشورهایی که مرجعیت علمی دارند، مهاجرت 
می کنند. آنها رشــته هایی را که در داخل کشــور 
وجود دارد، ضعیــف نمی دانند و البته دلیلی هم 
برای ضعف نیست بلکه خود آنها موقعیت بهتری 
برای شان فراهم شــده است که می خواهند از آن 

موقعیت استفاده کنند. اما یکسری هم از سد کنکور 
در مقاطع تحصیالت تکمیلی نمی توانند عبور کنند 
و چــون امکانات مالی دارند و هزینه تحصیل در 
خارج از کشور را می توانند تأمین کنند بنابراین به 

خارج می روند.
پدیــده مهاجرت  اصــوالً 
تحصیلی امر مذمومی است؟

خیــر. در این دهه ها نگاه های 
اســت  جهانی  دهکده  چون 
و اعتقــاد بــر این اســت که 
دانشــمندان، اندیشــمندان و 
متفکران نباید خودشان را در 
محصور  جغرافیایی  مرز  یک 
کنند، آنها متعلق به کل جامعه 
جهانی و بشری هستند با این 
امر  نگاه پدیده مهاجرت  نوع 
می تواند  و  نیســت  مذمومی 
شرایطی را برای آنها مهیا کند.

بسیاری بر این باورند که جمهوری اسالمی ایران 
در این 40 ســال در پرورش حــس ملی گرایی 
ضعیف عمل کرده و این یکی از دالیل مهاجرت 
نخبگان است. نظر شما در این باره چیست؟ نباید 

فرامــوش کرد که ما یک تجربه تاریخی در زمینه 
مهاجرت برای کسب علم را هم داریم. در دهه های 
ابتدایی قرن اخیر هر ایرانی که برای ادامه تحصیل 
به خارج از کشور می رفت دغدغه ساخت وطن 
را داشت، بنابراین تمام تالشش بر این بود که به 
تحصیل در علومی بپردازد که 
به درد ساخت ایران می خورد. 
این اشــخاص حتماً به کشور 
بازگشته و خدمت می کردند و 
مشغول ساخت و آبادانی ایران 
می شدند، اما در دهه های اخیر 
این حس در میــان مهاجران 

علمی وجود ندارد.
زمانی تعداد دانشــگاه های ما 
کــم بود. پیــش از انقالب ما 
کاًل 1۷0 هزار دانشجو داشتیم 
و نیاز کشور به کارشناس در 
امور مختلف نیز بســیار بیشتر از زمانه فعلی بود. 
بنابراین هرکسی که به خارج از کشور برای ادامه 
تحصیل می رفت پس از اتمام تحصیل برمی گشت 
و البته شــرایط اســتفاده از تجربه اش مهیا بود و 
بالفاصله به شغلی گماشته می شــد. بر این پایه 

طبیعی بــود که آنها بر 
می توانستند  می گشتند. 
خانــواده  کنــار  در 
خودشــان به شــغلی 
مشغول شــوند؛ اما هم 
اکنون ما بیش از چهار 
و نیم میلیون دانشــجو 
در کشــور داریم، برای 
از فارغ  این تعداد پس 
دولتی  التحصیلی شغل 
وجود ندارد و خیلی از 
این افــراد هم امکانات 
اشــتغال  و  کارآفرینی 
خودشــان  برای  زایی 
ندارند. کارآفرینی اصوالً 
ریسک و توانایی خاص 
خــودش را می خواهد 
آن  هرکســی طرف  و 

نمی رود.
می تواننــد  کســانی 
کارآفرین باشند که هم 
پول خوبی داشته باشند 
و هم فکری عالی. هم 
عالم باشند و هم جسور 
و ریســک پذیر. بخش 
عمده ای از دانش آموختگان دانشگاهی در داخل 
کشــور شغل برای شان نیســت، فبنابراین تالش 
می کنند با مهاجرت شــرایطی را برای خودشان 
مهیا کرده و امکان اشتغال و داشتن زندگی مناسب 
را برای خودشــان رقم بزنند. علت مهاجرت این 
است. درباره حس ملی گرایی هم می توان گفت 
که شاید آن هم کمی تأثیر بگذارد اما اصاًل موضوع 
و مالک نیســت. مالک اصلی این است که شغل 

برای آنها در داخل کشور نیست.
بنابراین علت اصلی مراجعه به خارج از کشــور 
شغل است البته به جز تحصیل مسائل دیگری را 
نیز باید مطرح کرد. به عنوان مثال باید بحث کرد که 
چرا ثروتمندان مهاجرت می کنند؟ یک صنعتگر یا 
یک هنرمند چرا باید مهاجرت کند؟ اگر عمومی تر 
نگاه کنیم چرا یک ورزشــکار مهاجرت می کند؟ 
برای پاسخ به این سواالت باید فاکتورهای دیگری 
را لحاظ کرد که بخشی از آنها به فرهنگ عمومی 

جامعه باز می گردد.
در فرهنگ عامــه امروز ما این نگاه به ثروتمندان 
وجود دارد که اگر کســی ثروتی می اندوزد حتمًا 
خالفی کرده یــا از رانتی بهره برده اســت. کاًل 
مردم جمع شــدن هر ثروتی را گمان دارند که به 

صورت غیرمشروع انجام شده است. می گویند 
حتماً جایی را خراب کرده که ثروتمند شده است. 
این هم دلیلی است برای مهاجرت افراد توانمند. 
این طیف به محیطــی می روند که چنین نگاهی 
به آنها نشــود. با ثروت و قدرت و تخصص شان 

کشورهای دیگر را آباد می کنند.
پس یکــی از دالیــل مهاجرت فــارغ از بحث 
تحصیــالت و مهاجرت های علمی می تواند نوع 
نگاه فرهنگی باشــد که در جامعه ما نهادینه شده 
اســت. ما وقتی یک دانشمند، یک پزشک و یک 
متفکر خوب را ارزشمند می دانیم باید همین نوع 
نگاه را در مواجهه با ثروتمندان هم داشته باشیم. 
یعنی همانطور که یک پزشــک و یک دانشمند 
خــوب باعث آبادانی کشــوری می شــوند یک 
ثروتمند خوب هم می تواند با تولید رونق اشغال و 

آباد کردن کشور باعث رشد شود.
ما در داخل کشــور می گوئیــم کار برای تراکتور 
هست و برای چه کار می کنید؟ فرهنگ درویش 
مســلکی را پیشــه کرده ایــم. در صورتی که در 
کشورهای پیشرفته مانند ژاپن، کار مقدس است. 
کسی که بیشــتر کار می کند عزیزتر است. اینها 

مسائل فرهنگی است.
بحث اینکــه ما چقدر افراد برتــر از خودمان را 
تحمل می کنیم اهمیت بســیاری دارد. در کشور 
ژاپن می گویند که اگر می خواهید جای مدیری را 
بگیرید باید کاری کنید که او به پستی باالتر برود 
و بعد شــما به پست او منتقل شوید، اما شاید در 
بخش هایی از کشور ما اینگونه باشد که به فردی 
که در زمینه ای موفق است آنقدر پیله می کنند تا به 
پایین کشیده شده و هم قد خودشان شود. از این 

مسائل فرهنگی نباید غافل شد.
به نظرم یکی از عمده ترین فاکتورهایی که باعث 
مهاجرت افراد توانمند می شــود در همین نکات 
خالصه می شود. نمی خواهم فقط نخبگان علمی 
را مثال بزنم. ورزشــکاران موفق، هنرمندان موفق 
و... نیز نخبه هستند. آنها وقتی ببینند که در داخل 
کشور شرایط مناســبی برای آنها وجود ندارد و 
امکان رشد نیست، مهاجرت می کنند و به محلی 
می روند که بتوانند در آنجا از عمرشــان استفاده 

بهتری کرده و اثربخش تر باشند.
اگر بخواهم یک نتیجه کلی بگیرم، اگر یک نخبه در 
جای مناسبی قرار بگیرد و احساس زیبای اثربخشی 
در وجودش حاکم بشود هیچگاه مهاجرت نخواهد 
کرد. ولی وقتی یک انسان توانمند و نخبه ببیند که 
عمرش دارد تلف می شــود و نمی تواند اثربخش 
باشــد حتماً مهاجــرت کرده و مجلــی را برای 
خودش انتخاب می کند که آنجا احساس کند که 
مؤثر و اثربخش است. این بحث مهمی در مباحث 
نخبگی است و یکی از فاکتورهای دیگر هم مسائل 
فرهنگی است که باید در پویش و پاالیش فرهنگ 
جامعه هم فعال باشیم و سعی کنیم آن فرهنگ های 
ناشایست که بســتر خروج افراد توانمند را فراهم 

می کند از جامعه بزداییم و فرهنگ را اصالح کنیم.

زلفیگلقائممقامسابقبنیادملینخبگان:

کشور ما در ایجاد شغل برای نخبگان ناتوان است

اگرانساننخبهای
بتوانددرکشورخودش
اثرگذارباشدودر

جایگاهمناسبقرارگیرد
هیچگاهوطنشرارها
نمیکندتابهکشورهای

دیگربرود
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