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خبر نخست

 پیش بینی ها بر این اســت کــه کرونا، 
استاندارد ســفر و رفتار گردشــگران را تغییر 
دهد، هنوز مشخص نیست دقیقا با چه تغییراتی 
مواجه خواهیم شد اما ارزیابی ها نشان می دهد 
گروه ها مســافران کوچک تر و سفرها تا مدتی، 
درون مرزی خواهد شد. این نظر را استاد رسمی 
نیز  بین المللی راهنمایان گردشگری  فدراسیون 
تایید می کند و می گویــد: دنیا درحال طراحی 

استانداردهای جدید برای سفر است.
رامین ذبیح مند ـ راهنمــای چینی زبان و عضو 
هیات مدیــره جامعه راهنمایــان ایرانگردی و 
جهانگردی ـ با بررسی مدل رفتاری گردشگران  
چین، کشــوری که به آرامی درحال خروج از 
قرنطینه اســت و محدودیــت بازدید از برخی 
سایت های گردشگری را برداشته است، به ایسنا 
گفت: فاصله گذاری اجتماعی، محدودیت تعداد 
بازدیدکننده و استفاده از ماسک، سه اصلی است 
که گردشگران در چین باید رعایت کنند. ساعت 
فعالیت سایت های گردشگری نیز محدود شده 
است و برای هر سایت، ضریب بُرد تعیین شده 
اســت. برای مثل »شــهر ممنوعه« که پیش از 
کرونا، روزانه تا ۸۰ هزار نفر بازدیدکننده داشت 
و رکورد پربازدیدکننده ترین ســایت دنیا را از 
آن خود کرده بود، پس از بازگشایی فقط برای 
۵۰۰۰ نفــر در روز امــکان بازدید را مهیا کرده 
است. این نسبت و محدودیت جمعیتی در دیگر 

اماکن عمومی، مانند فرودگاه ها و ترمینال ها نیز 
رعایت می شود.

وی اضافــه کــرد: تــا پیــش از کرونــا، همه 
ایســتگاه های مترو در چین مجهز به سیســتم 
بازرسی امنیتی بودند که حاال عالوه بر آن، همه 
مسافران پیش از ورود به ایستگاه، تب سنجی و 
غربالگری می شــوند و فاصله گذاری اجتماعی 
هم الزاما رعایت می شود. این کنترل ها در هتل و 

دیگر مکان های عمومی نیز  وجود دارد.
ذبیح مند بیان کرد: ویروس کرونا اتفاقاتی را در 
گردشگری رقم زده است؛ صرف نظر از بحث 
فاصله اجتماعی و تــرس روانی نزدیک بودن 
انســان ها به یکدیگر، ظرفیت بازدید )ضریب 
بُرد( را با تعریف جدیدی مشخص خواهد کرد.
وی اضافــه کــرد: ظرفیت بازدید نــه تنها در 
ســایت های تاریخــی و توریســتی، بلکه در 
همه بخش های گردشــگری و حمــل و نقل 
عمومی تعریف جدید خواهد داشــت، مثال در 
برنامه ریزی تورهای آژانسی که با آن همکاری 
دارم، استانداردی را برای اتوبوس های توریستی 
تعریف کرده و به عدد ۱۲ نفر مســافر به ازای 
هر اتوبوس رسیده ایم تا فاصله یک و نیم متری 
مســافران از یکدیگر در فضای بســته اتوبوس 

رعایت شود.
این راهنمای گردشــگری درباره تعیین ظرفیت 
بازدید به ویــژه در دوره کرونا، توضیح داد: در 

همه ســایت های دنیا که گردشــگری پایدار را 
پیگیری می کنند، ظرفیت بازدید همیشه رعایت 
می شــود. تعیین این ظرفیت به عوامل متعددی 
بستگی دارد، شاید ساده ترین معیار تعیین کننده 
این ظرفیت، حداکثر مساحت نسبت به جمعیت 
باشد، مثال یک اتاق ۱۲ متر مربعی بیشتر از ۱۲ 
نفر نمی توان ظرفیت داشته باشد. گاهی مساحت 
عامل تعیین کننده نیست و شاخص های دیگری 
مطرح می شود، مثل وزن بازدیدکننده و یا تاثیر 
منفی حضور یک فرد از جمله اثرگذاری بر دما 
و آلودگــی محیط، گاهی ظرفیت بازدید بر پایه 
تسهیالت و خدمات موجود در آن محل، تعیین 

می شود.
ذبیح مند افزود: دنیا درحال تدوین استانداردهای 
جدید در گردشگری اســت؛ چرا که نمی توان 
همه کســب و کارهای گردشــگری را تعطیل 
نگه داشــت، این یک اشــتباه بزرگ است، به 
جای انتظار برای پســاکرونا باید آماده زندگی 
و گردشــگری با کرونا باشیم. این میان نظارت 
بخش دولتــی خیلی مهم اســت، باید جلوی 
سودجویی فرصت طلبان بدون مجوز را بگیرد، 
بــا این روش می توان گردشــگری پایدار را به 
جریان انداخت، عالقه مندان سفر نیز  می توانند 
با اســتانداردهای باالتر  ســفر بروند و به تمام 
اجزای زنجیره گردشــگری دیگر آسیبی وارد 

نشود.

خبر اجتماعی

کرونا،استانداردسفرراتغییرمیدهد؟
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فرمانده انتظامی استان:
وقوع جرایم در زنجان
۵۸ درصد کاهش یافت

 فرمانــده انتظامی اســتان زنجان، به 
کاهش وقوع جرایم در اســتان زنجان اشاره 
کرد و گفت: در سال گذشته وقوع جرایم در 

استان بیش از ۵۸ درصد کاهش داشت.
سردار رحیم جهانبخش در گفتگو با خبرنگار 
مهر، به کاهش وقوع جرایم در استان زنجان 
اشــاره کرد و گفت: در ســال گذشته وقوع 
حرایم در اســتان بیش از ۵۸ درصد کاهش 
دارد و در این باره درسطح کور عملکرد قابل 

قبولی دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۷ بیش از ۶۶ فقره 
قمه کشی و شــرارت در استان رخ داده بود، 
اظهار داشــت: این جرایم در سال ۹۸ به ۲۸ 

فقره رسیده است.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان، با بیان اینکه 
اســتان زنجان کمترین میزان وقوع جرم در 
ســطح کشــور را دارد، گفت: استان زنجان 
سالم ترین و امن ترین استان کشور است و این 
مهم باعث شده تا سرمایه گذاران به این استان 

جذب شوند.
جهانبخش با بیان اینکه در دو ماه امسال وقوع 
جرایم مختلف در اســتان زنجان نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، 
تاکید کرد: یکی از مؤلفه های امنیت اجتماعی 
پایدار مشارکت مردم است و همکاری مردم 
استان در بحث برقراری امنیت اجتماعی بسیار 

مطلوب است و باید این مهم تقویت شود.
وی ابراز کرد: در اســتان زنجان در چند سال 
گذشته جرایم خشــن همچون ادم ربایی و 

سرقت از بانک رخ نداده است.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان، تصریح کرد: 
رسالت مهم پلیس تامین امنیت و آرامش در 
جامعه است و در این باره شبانه روزی فعالیت 

می کند.
جهانبخــش گفت: پلیس اســتان زنجان در 
بحث کشف و برخورد با سرقت، زورگیری، 
دستگیری اراذل و اوباش عملکرد خوبی در 

سال گذشته داشته است.

پویش »صاحبخانه خوب« به زنجان رسید
بسیاری از صاحبخانه ها 

کرایه  را بخشیدند
 رییس اتحادیه مشاورین امالک زنجان 
از مشارکت قابل تقدیر صاحبخانه ها در پویش 

صاحبخانه خوب خبر داد.
ابوالفضل طاهری در گفت وگو با فارس اظهار 
کرد: با شــیوع ویروس کرونا و مشــکالت 
اقتصــادی که برای مردم به وجود آمد، اغلب 
مردم با همراهی و همفکری دست به دست 

هم دادند تا این مشکالت را حل کنند.
وی بــا بیان اینکــه در بخش مســکن نیز 
صاحبخانه ها همکاری خوبی در بخشــش 
اجاره ها داشــتند، تصریح کرد: بســیاری از 
صاحبخانه های زنجانی در روزهای کرونایی 
کرایه های خــود را بخشــیدند و به پویش 

صاحبخانه خوب پیوستند.
این مســوول با اشــاره به اینکــه برخی از 
صاحبخانه هــا دو ماه از اجاره بها، برخی یک 
ماه و برخی هم بخشــی از اجاره بهای خود 
را بخشیدند، اضافه کرد: خوشبختانه همکاری 
مردم در طرح صاحبخانه خوب مطلوب بوده 

و فعال افزایش اجاره منزل را هم نداریم.
طاهــری تصریح کرد: بــا توجه به وضعیت 
اقتصادی موجود و اتفاقی که به خاطر کرونا 
رخ داده اســت، امیدواریم امســال اجاره بها 

نداشته باشیم.
وی همچنیــن در ارتباط بــا افزایش قمیت 
مسکن گفت: قیمت مسکن در دو ماه گذشته 
تغییری نداشته چون خرید و فروشی وجود 
ندارد. طاهری در ارتباط با تخلفات این صنف 
گفت: سال گذشته پاالیشی درباره واحدهای 
مشاوره امالک انجام شد و اجازه فعالیت واحد 

مشاوره امالک جدید داده نشده است.

انتصاب مهندس علیزاده
به ریاست شوراي هماهنگي 
مدیران وزارت نیرو در استان

 در حکمــي از ســوي  دکتــر رضا 
علیزاده  مهنــدس  نیــرو  وزیر  اردکانیــان 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان را در راســتاي دستور العمل ارتقاي 
هماهنگي بین مدیران استاني و به منظور ارتقا 
جایگاه صنعت آب و برق در سطح استان و 
ایجاد همدلي و وحدت رویه بین شرکت ها 
به ریاست شوراي هماهنگي صنعت آب و 

برق استان منصوب کرد.

بانک سپه استان آماده 
پذیره نویسی واحد های 
سرمایه گذاری صندوق 
»واسطه گری مالی یکم«

 مدیر شــعب بانک سپه استان زنجان 
از آمادگی تمامی شعب بانک سپه استان برای 
پذیره نویســی واحد های ســرمایه گذاری 

صندوق واسطه گری یکم خبر داد .
بــه گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب 
بانک سپه اســتان زنجان ، حســن دادگر با 
اعالم این خبر گفت : این پذیره نویسی از 14 
اردیبهشت ماه آغاز شده و تا آخر این ماه ادامه 
داشته و عالوه بر شعب بانک سپه ، از طریق 
ســامانه اینترنت بانک و همراه بانک نیز قابل 

انجام است .
وی با بیان اینکه برای این پذیره نویسی داشتن 
کد معامالتی بورســی الزم نیســت ، افزود : 
دولت برای هر فــرد دارای کد ملی حداکثر 
تا مبلغ ۲0 میلیون ریال امکان پذیره نویســی 
قرار داده و محدودیت سنی در این باره وجود 

ندارد .
مدیرشعب بانک سپه استان زنجان ، تصریح 
کرد : در شرایط موجود کشور و لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی جهت پیشگیری از 
شیوع بیماری کرونا ، استفاده از خدمات غیر 
حضوری برای پذیره نویسی توصیه می شود .

عدم نیاز به گواهی مالیات 
مستقیم برای صدور ضمانت 

نامه و اعتبار اسنادی 
 دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های 
اســتان زنجان از لغو پیش نیــاز ارائه گواهی 
مالیات مســتقیم برای صدور ضمانت نامه و 

اعتبار اسنادی در بانک ها خبر داد .
به گزارش روابط عمومی کمیسیون هماهنگی 
بانک های استان زنجان ؛ حسن دادگر با اعالم 
این خبر گفت : بر پایه بخشــنامه صادره از 
طرف بانک مرکزی ، در راستای تسهیل فرایند 
های کسب و کار و تولید دیگر نیازی به ارائه 
گواهی مالیات مستقیم برای صدور ضمانت 

نامه و گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد .
وی افزود : پیشتر با افزایش سقف تسهیالت 
قابــل ارائه ، بدون نیاز به ارائه گواهی مالیات 
مستقیم گام بزرگی در راستای تسهیل فرآیند 
تولید برداشته شده بود که بر این پایه اشخاص 
حقیقی و حقوقی به ترتیب تا سقف دو میلیارد 
ریال و پنج میلیارد ریال می توانند از تسهیالت 

بانکی با این شرایط بهره مند شوند . 
دادگر با اشاره به عملکرد نظام بانکی در استان 
، تصریح کرد : نظام بانکی استان همیشه همراه 
و پشــتیبان فعالین اقتصادی و تولید کنندگان 
استان بوده و در ســال جهش تولید بیش از 

پیش این سیاست را دنبال خواهد کرد.

درب باشگاه های ورزشی 
زنجان تا پایان اردیبهشت 

بسته خواهد ماند
 معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و 
جوانان استان زنجان گفت: درب باشگاه های 
ورزشی این استان اعم از دولتی و خصوصی 
تا آخر اردیبهشــت ماه جاری همچنان بسته 

خواهد بود.
محمدعلــی حمزه پــور در گفــت و گو با 
خبرنــگار ایرنا، افزود: به منظور بازگشــایی 
باشگاه های ورزشــی زنجان اعم از دولتی و 
خصوصی، منتظر تمهیدات و تصمیمات اتخاذ 
شده از ســوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با 
کرونا و همچنین سیاستها و دستورات ابالغی 

از سوی وزارت ورزش و جوانان هستیم.
وی اظهار داشت: یقین داریم که باشگاه داران و 
مربیان باشگاه های خصوصی زنجان بیشترین 
آسیب را به جهت بستن درب این باشگاه ها، 
متحمل شــده اند اما تا عادی شــدن شرایط 

چاره ای جز این نیست.
حمزه پور با تاکید براینکه باشگاه های ورزشی 
به منظور حفظ ســالمت فعــاالن در عرصه 
ورزش از جملــه ورزشــکاران و مربیان و 
پیشگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا به 
حالت تعطیل درآمدنــد، افزود: این اداره کل 
با علم به متضرر شدن باشگاه داران و مربیان، 
به جد پی گیر موضوع بازگشایی باشگاه های 
ورزشی استان است که به محض ابالغ دستور 

نسبت به این کار اقدام خواهد شد.   
معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان با بیان اینکه ایــن اداره کل به 
دغدغه و نگرانی باشگاه داران و مربیان، واقف 
است، گفت: درباره ارایه تسهیالت بانکی به 
آن دسته از باشــگاه های ورزشی که در این 
روزهای خاص و ویژه دچــار ضرر و زیان 
شده اند منتظر بخشنامه ابالغی از سوی شورای 

هماهنگی بانک ها هستیم.
 در زمان کنونی اســتان زنجان از وجود ۳۶1 
باشگاه ورزشی خصوصی، ۲۷0 مکان ورزشی 
سرپوشیده و روباز متعلق به این اداره کل، 14۸ 
خانه ورزش روســتایی و 1۳۳ مکان ورزشی 
متعلق به دیگــر ادارات و ارگان ها، بهره مند 

است. 

خبــر

آگاهــی  پلیــس  رییــس   
زنجان  اســتان  انتظامی  فرماندهی 
گفت: یافتن دفینه )ســکه و عتیقه 
زیرخاکی( در زنجان یک قربانی و 

یک مصدوم برجا گذاشت.
ســرهنگ کارآگاه جعفــر رحمتی 
دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: 
این حادثه، در اراضی کشــاورزی 
روستای کزبر، حین عمق بخشی به 
چاه حفر شده به منظور دستیابی به 

دفینه اتفاق افتاد.
وی ســن این جویندگان دفینه که 
سه نفر بودند را ۲۵ تا ۳0 سال ذکر 
کرد و اظهارداشــت: علیه این افراد 
نیز اعالم جرم صورت گرفته است.
وی اظهار داشــت: یکی از  در این 
سه نفر که ته چاه مشغول کار بوده 
به دلیل انتشار و استنشاق گاز متان 
دچار خفگی شده و جان خود را از 

دســت داده بود و نفر دوم نیز که موتورسیکلت 
ساز بوده پس از اطالع از مرگ همدستش، برای 
نجات وی سراسیمه و دستپاچه و از ناحیه مچ پا 

دچار آسیب شده است.
رحمتی با بیان اینکه این فرد آسیب دیده موضوع 
مرگ را به ماموران مســتقر در پاســگاه نیک پی 

اطــالع داده و هرچند به خاطــر ترس از اتهام و 
دستگیری، اصل قضیه را مخفی نگه داشته اما بود 
امــا پلیس در تحقیقات و بررســی های صورت 
گرفته به راز مرگ این جوینده زیرخاکی پی برد.  
رحمتــی با بیان اینکه هرگونه گمانه زنی ازجمله 
بحث قتل و دگرکشی در این حادثه به هیچ وجه 

صحت ندارد و شــایعات پیرامــون نیز حقیقت 
ندارد، افزود: بررســی ها حکایت از این داشت 
که مرگ ایــن جوینده دفینه به خاطر انتشــار و 
استنشاق گاز متان که بسیار سمی نیز است اتفاق 

افتاده است.
وی با اشاره به اینکه افرادی که در پی دفینه هستند 

معموال دچار اوهام )گمان و خیال( 
هســتند و اغلب نیز در دستیابی به 
سکه و اشــیاء قیمتی مدفون شده 
در خاک به بن بســت می رسند، 
اظهار داشت: آنهایی که دنبال چنین 
کارهایی هستند همواره به صورت 
تجهیزاتی چون  گرفتار  روز  شبانه 
بیل و کلنگ می باشند که در برخی 
مواقع نیز به اشیایی دست پیدا می 
کننــد که قیمتی نبــوده بلکه فقط 

ارزش تاریخی دارند.
عمــده گازهــای تولید شــده در 
چــاه پنج نوع »آمونیاک، ســولفید 
ســولفوره(،  هیدروژن)هیدروژن 
کربن مونوکسید، کربن دی اکسید 
)گازکربنیــک( و متان« اســت که 
اغلب بــدون رنگ و بــو بوده و 
باعث مشکالت تنفسی، خفگی و 
در نهایت مرگ خاموش می شود 
و معمــوال افرادی که این گازها را تنفس می کنند 
متوجه آن نشــده و در صورت اطالع نیز امکان 

خروج از آن وضعیت را ندارند.
روســتای کزبر که نامهای دیگــر آن نیز )کوزه 
آباد و کاریزآباد( اســت از توابع بخش زنجانرود 

شهرستان زنجان است.

۳ جوان دنبال سکه و عتیقه های زیر خاکی در روستای کزبر

جوینده گنج در زنجان جان باخت
 مرگ این جوینده دفینه به خاطر انتشار و استنشاق گاز سمی متان در عمق چاه بوده است  

 معاون سیاســی امنیتی استانداری زنجان 
گفت: برنامه ریــزی برای دوران پســاکرونا در 

زنجان در حال انجام است.
به گزارش ایســنا خدابخش مرادی نافچی پیش 
از ظهر دیروز )۲0 اردیبهشــت( در نشست ستاد 
اســتانی مقابله بــا کرونا که به  صــورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، اظهار کرد: از ابتدای سال 
کنونــی تاکنون ۵4 هزار و ۸۸۶ بســته غذایی به 
ارزش ۲00 الی 400 هزار تومان از طریق اجرای 
طرح مواسات و همدلی، کمیته امداد امام حمینی 
)ره( و بهزیســتی اســتان در بیــن نیازمندان و 
خانواده های آسیب دیده از کرونا در استان توزیع 

شده است.
وی با بیان اینکه ۳۷ هزار پرس غذای گرم توسط 
کمیته امــام خمینی )ره( و نیز 4 میلیارد تومان با 
پیگیری اســتاندار زنجان تامین اعتبار و در میان 
خانواده های تحت پوشــش این نهاد توزیع شد، 
افزود: ۲۵4 میلیون تومان نیز توســط ســازمان 
بهزیستی استان برای خانواده های تحت پوشش 

خود در حال توزیع است.

این مســوول با بیان اینکه پویش های مختلفی با 
جمعیت هــای 10 هزار نفر و کمتر در راســتای 
مبارزه با کرونا راه اندازی شــده اســت، تصریح 
کرد: هم اکنون پویش های مردمی ســاماندهی و 
شناسنامه دار شده اند و حساب و کتاب های آنان 

شفاف است.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار زنجان ادامه داد: 
در مجموع در ســایه پیگیری های انجام شــده 
در ســطح اســتان، تاکنون بیش از 1۵ میلیارد و 
1۵۳ میلیون و ۳۷۲ هــزار تومان کمک نقدی و 
غیرنقدی از طریق مشارکت های مردمی در قالب 
پویش هــای خیرین و اقدامات خیرخواهانه یا به 
دانشگاه علوم پزشکی در حوزه تامین و تجهیزات 
اقالم بهداشتی و درمانی کمک شده و یا در سایه 
پیشگیری درباره ضدعفونی کردن و تامین اقالم 

بهداشتی بوده است.
مرادی نافچــی با بیــان اینکه در اســتان زنجان 
تمهیــدات الزم بــرای مقابله با پســاکرونا در 
بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی و درمانی 
اندیشیده شــده اســت که ۲4۷ نظر و پیشنهاد 

برای مقابله با پســاکرونا در استان اعالم شده و 
این تعداد احصا خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: 
اقداماتی که ســتاد مبارزه با کرونا در استان انجام 

شده، بیش از ۲۵0 مورد اقدام بوده است.
فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
نیز در ادامه این نشســت، با بیــان اینکه تاکنون 
۶۹۳۲ نفر در ســامانه بیکاری ثبت نام کردند که 
از این تعداد ۶001 نفر مشــمول بیمه بیکاری در 
استان شده اند، اظهار کرد: در بخش صنعت ۲4۶0 
نفر، در بخش کشــاورزی 4۷ مورد و در بخش 
خدمات نیــز ۳۳۵۲ مورد ثبت نام کردند که 14۲ 

مورد نیز اظهار نشده است.
محمدرضا یوسفی  با بیان اینکه بیشترین ثبت نام 
در بیمــه بیــکاری مربوط به شهرســتان زنجان 
بــا ۳۶۶۸ مورد ثبت نام کننده و شهرســتان های 
ماه نشــان و ایجرود نیز به تعداد ۳۷ نفر به عنوان 
کمترین ثبت نام کننده را داشته ایم، افزود: بارزسان 
کار از 4۶۵ واحد تولیدی بازرســی انجام داده اند 
که اولویت، بازرسی از واحدهای باالی ۵00 نفر 

بوده است.

وی با بیــان اینکه تاکنون 10۶ نفــر از کارگران 
واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان مشکوک به 
بیماری کرونا بوده اند که به واحدهای بهداشتی و 
درمانی معرفی شده اند و همه اقدامات بهداشتی و 
مراقبتی در واحدهای صنعتی و تولیدی در استان  
انجام شــده است، خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
امکان رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی 
وجود دارد و بسترهای رسیدگی غیرحضوری و 
الکترونیکی برای رســیدگی به شکایات، فراهم 

شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان خبر داد:

ثبت نام ۶۹۳۲ زنجانی در سامانه بیکاری

 فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان گفت: این استان 1۲0 نقطه حادثه 
خیــز دارد که از این تعــداد ۷۳ نقطه پرتصادف 

است.
عبدالحسین علی اکبری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: با توجه به قرار گرفتن استان زنجان در 
مسیر ترانزیت مرکز به شمال غرب کشور، بخش 
مهمی از زیر ســاخت های حمل  و نقل در شمال 
غرب کشور را دارد که وجود برخی از چالش ها، 
لــزوم توجه ویژه به اصالح نقــاط حادثه خیز را 

دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه تالش برای رفع نقاط حادثه خیز 
در استان زنجان اولویت مهم است، اظهارداشت: 
آزادراه زنجــان - تهران بیشــترین تصادفات در 
جاده های استان را به خود اختصاص داده است 
که بخشی از آن مربوط به ایمن سازی و رفع نقاط 

حادثه خیز است.
علی اکبری ادامه داد: بیشــترین مســیر ارتباطی 

پرتصادف جاده های اســتان مربوط به جاده های 
زنجان - میانــه، زنجان - ارمغانخانه و زنجان - 
خدابنده اســت.وی تاکید کرد: جاده های بیجار- 
خدابنده، ابهر به خدابنــده، زنجان - خرمدره - 
زنجان - تهم و جاده های فرعی روســتایی نیز از 

جاده های پرتصادف در استان زنجان هستند.
فرنشــین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجــان گفت: آزادراه زنجان - تبریز نیز از نقاط 
حادثه خیز این استان اســت که بیشترین سوانح 
رانندگی در آزادراه زنجان - تهران حدود کیلومتر 

۳0 شهر زنجان اتفاق می افتد.
علی اکبری، علت ســوانح این مسیر را انسانی و 

گاه کم توجهی به ایمن سازی آنها بیان کرد.
وی ادامــه داد: بــر پایه نظر کارشناســان از ۹۵ 
کیلومتر آزادراه در حوزه اســتان زنجان فقط 1۷ 
کیلومتر دارای روشنایی و 14 کیلومتر نیز دارای 
جداکننده بتنی هستند که همین موضوع خود به 

افزایش سوانح رانندگی دامن زده است.

فرنشــین راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان 
زنجان گفت:  شناســایی و رفع نقاط حادثه خیز 
موضوع جدیــدی نبوده و از ســال ها پیش در 
دستور کار قرار داشته بنابراین در سال ۹۶ تعداد 

10۵ نقطه حادثه خیز شناسایی شد.
 علی اکبــری تاکید کرد: تاکنــون ۶۹ نقطه رفع 
مشکل و ایمن سازی شــده و روشنایی جاده ای، 
ایمن ســازی با عالئم رانندگی انجام گرفته و ۳۶ 

نقطه هم نیازمند کار اساسی است.
وی افزود: امسال 11 نقطه در قالب طرح ۲ ساله 
که نیاز به ســاخت غیرهمسطح، ابنیه و تعریض 
مسیر دارد، ۳00 میلیارد ریال اعتبار الزم دارد که 

برای تامین این اعتبار مشکل داریم.
فرنشــین راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان 
زنجان گفت: غیر از نقاط پُرتصادف شناسایی شده 
در استان کارشناسان نقاط مستعد سوانح رانندگی 
را هم شناســایی کردند و در این میان نسبت به 

انجام این پروژه ها هم در سامانه اقدام می شود.

بــه گزارش ایرنا، این اســتان پنج هــزارو          ۸40          
کیلومتــر راه ارتباطی دارد که از این مقدار،          ۲00          
کیلومتــر آزاد راه،          11۳          کیلومتــر بزرگراه،          ۳4۲          
کیلومتر راه اصلی و          ۹۷4          کیلومتر راه فرعی است.

۳۷ دستگاه نظارت تصویری و ۵۸ دستگاه آمد و 
شد شمار در جاده های استان زنجان فعال است 
و عالوه بر این ۲0 دوربین ثبت تخلف در آزادراه 
هــای زنجان - قزوین و زنجــان - تبریز وجود 
دارد که در ۲4 ســاعت از شــبانه روز تخلفات 

رانندگی را ثبت می کند.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
زنجان گفت: شهرک صنعتی شماره یک زنجان به 

خط راه آهن تا پایان سال متصل می شود.
ایرج احمدی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
پروژه اتصال شهرک صنعتی شماره یک زنجان به 
خط راه آهن، اظهار کرد: این پروژه جزو پروژه های 
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در سال کنونی بوده 
که بر پایه برنامه ریزی های انجام شده امسال به پایان 

می رسد.

این مسوول ادامه داد: هم اکنون زیرسازی این پروژه 
به پایان رسیده و ۹0 درصد کارهای محول شده به 
شهرهای صنعتی به پایان رسیده و زیرساخت محل 
دور زدن قطار در شهرک صنعتی که برعهده راه آهن 
بوده توسط شرکت شهرهای صنعتی زنجان انجام 
می شود و برای تکمیل آن نیز  ۳.۵ میلیارد اعتبار در 

نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه پروژه اتصال شهرک صنعتی 
شماره یک زنجان به شــبکه ریلی 10 سال است 

در دســت اجرا قرار دارد، افزود: تاکنون حدود 10 
میلیارد تومان اعتبار توســط شــرکت شهرک های 

صنعتی برای این پروژه هزینه شده است.
احمدی تصریح کرد: در ســال ۹۷ و سال گذشته، 
۳ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شد و امسال 
هم ۳.۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است و 
بخشــی از این اعتبارات توسط ســازمان برنامه و 
بودجه از محل تملک دارایی های استان به این پروژه 
اختصاص می یابد. زیرســاخت های این پروژه به 

اتمام رسیده و هم اکنون راه آهن مرحله ریل گذاری 
را اجرا می کند و پیشرفت فیزیکی این پروژه باالی 

۷0 درصد است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان 
یادآور شــد: این شرکت حساســیت  زیادی برای 
تکمیل پروژه دارد و اگر این پروژه به اتمام برســد 
حجم آمد و شــد کامیون ها و ماشین های سنگین 
در زنجــان کاهش می یابد و بیشــتر حمل و نقل 

واحدهای صنعتی از طریق راه آهن انجام می شود.

فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان :

۷۳ نقطه حادثه خیز در جاده های زنجان پرتصادف است

تا پایان امسال محقق می شود؛

اتصال شهرک صنعتی شماره یک زنجان به خط راه آهن
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تعیین تکلیف شهریه مدارس 
غیردولتی در روزهای کنونی

 ســازمان مدارس غیردولتی و توسعه 
مشارکت های مردمی با صدور بخشنامه ای به 
استان ها شهریه مدارس غیردولتی در روزهای 

کنونی را تعیین تکلیف کرد.
به گزارش ایسنا، ســازمان مدارس غیردولتی 
و توسعه مشارکت های مردمی بر پایه مصوبه 
قطعی و الزم االجرای هفتاد و دومین نشست 
شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت 
مرکزی به تاریخ اول اردیبهشت ماه سال ۹۹، 
شهریه مدارس غیر دولتی، در شرایط فعلی را 
تعیین تکلیف و به استان ها ابالغ کرد بنابراین 
این مصوبه که به تایید وزیر آموزش و پرورش 

نیز رسیده است الزم االجراست.
براین اســاس با توجه به آثار منفی شــیوع 
ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده 
از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا همچنین با 
نظر به ضرورت حمایت از حقوق موسسان 
مدارس مذکــور و تضمین حقــوق مردم و 
جامعه مقرر شــد مــدارس غیردولتی بر پایه 
مصوبه ســال تحصیلی ۹۹-۹۸ و با توجه به 
خدمات آموزشی و پرورشی ارائه شده مجاز 
به دریافت کامل شهریه باشند و بر پایه آن عمل 

کنند.
بر پایه این گــزارش مدارس مذکور به لحاظ 
عــدم ارائه خدمــات و فعالیت هــای فوق 
برنامه های غیرآموزشــی از قبیل ســرویس 
ایاب و ذهاب، غــذا، اردوهای دانش آموزی، 
سالن ورزشی، اســتخر، المپیادها و ... پس از 
تعطیالت کرونایی مکلفند نســبت به مسترد 
کردن هزینه های دریافتی از اولیا  اقدام و رسید 
بانکی را در اسناد مالی مدرسه درج کنند و یا با 
رضایت اولیا مبالغ مذکور را بابت شهریه سال 
جدید تحصیلی دانش آموز به حساب مدرسه 

واریز کنند.
 بــه گزارش مرکــز اطالع رســانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش، شــورای 
نظارت اســتان ها مســوول نظارت بر حسن 

اجرای این مصوبه است.

سردار کمالی:
پسران پایه یازدهمی 
در سامانه سرباز ماهر

ثبت نام کنند
 سردار کمالی  گفت: در گذشته تمامی 
افراد ذکور از ۱۵ سالگی می توانستند در سامانه 
ســرباز ماهر ثبت نام کنند اما اکنون از پسران 
پایه یازدهمی دعوت می شود تا در این سامانه 

ثبت نام کنند.
ســردار موسی کمالی مشــاور عالی قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار کرد: رسالت اصلی سربازی، دفاع 
از کشــور و برقراری امنیت است. مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( همواره تاکید دارند که 
سربازان عالوه بر یادگیری مسائل نظامی حتمًا 
یک کار هم یاد بگیرند. در همین راستا قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی فعالیت خود را در سه 
محور قبل از خدمت، حین خدمت و پس از 

خدمت آغاز نموده است.
وی افزود: در محور قبل از خدمت، کلیه افراد 
ذکور از ۱۵ سالگی می توانند در سامانه سرباز 
ماهر ثبت نام کنند. که این ثبت نام برای دانش 
آموزان پایه یازدهم الزامی می شود. ثبت نام دو 
منفعت را برای جوانان به همراه خواهد داشت. 
اول اینکه در حین خدمت از مشوق ها بهره مند 
خواهند شد ثانیاً پس از خدمت تسهیالتی برای 
شــروع و یا توسعه اشتغال سربازان ترخیص 

شده اعطا خواهد گردید.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی با 
اشاره به اینکه اعطای مشوق های حین خدمت 
از تیرماه سال کنونی شروع خواهد شد، ادامه 
داد: مشوق ها بر پایه اولویت امتیازات کسب 
شده در سامانه اعطا می شوند که این سیستم 
امتیازدهی با هفت شاخص گوناگون صورت 
می پذیرد. همچنین اولویت کسانی هستند که 
زمان اعزام ایشان نزدیک باشد. پنج مشوق را 
انتخاب و پیشنهاد می دهند که اگر امتیاز الزم 
را کســب کنند یکی از آن امتیــازات به آنها 
تعلق می گیرد ولی اگر امتیاز نیاورند ســامانه 
به صورت خودکار مشوقی به آنها تخصیص 

می دهد.
تشریح ارائه خدمات قرارگاه مهارت آموزی 

به سربازان
ســردار کمالی در پاســخ به این پرسش که 
برنامه قرارگاه برای افراد حین خدمت چیست 
گفت: حتی االمکان تالش می شــود سربازان 
در حین خدمت مطابــق مهارتی که دارند به 
کارگیری شوند، همچنین برای افراد با مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر، عالوه بر 
آموزش های عمومی، آموزش های کارآفرینی 

نیز در نظر گرفته شده است.
وی افــزود: قرارگاه تا دو ســال پس از پایان 
خدمــت کارکنان وظیفه نیروهای مســلح را 
همراهــی می کند و وضعیتشــان را رصد و 
هدایت شغلی، هدایت تسهیلگری مالی می کند 
تا سرباز به اشــتغال برسد و این امر با کمک 
و همکاری تمامی ارگان ها و نهادهای مرتبط 
اعم از وزارتخانه های کار، صمت، ارتباطات، و 

همچنین بانک ها و... محقق می شود.

خبــر

نافرمانی عده ای در روز های کرونایی 
را می توان نشانه ای از خالء اعتماد در 

الیه های مختلف جامعه دانست؟
بخش قابل توجهــی از رفتارهاِی مغایر 
با آنچه نظام پزشــکی و سیســتم های 
ُحکمرانی از مردم طلب کرده اند، ناشــی 
از عدم اعتماد به نظــام تصمیم گیری و 
مدیریتی کشــور از سوی افکار عمومی 
است. البته این نافرمانی علت های دیگری 
هم دارد و فقط اینطور نیست که موضوع 
به اعتماد مردم به سیســتم ربط داشــته 
باشــد. با این وجود حاکمیت باید همِه 
توانش را به کار بگیرد تا به هر طریقی که 
ممکن است، عوامِل بی اعتمادی و کاهش 
سرمایه نظام ُحکمرانی را برطرف کند تا 
حداقل در شــرایط فعلی که کل جامعه 
شدیدا گرفتار شده اســت، بی اعتمادی 
به کمترین حالت خود برســد تا توفیق 

سیستم مدیریتی بیشتر شود.
سرمایه  کاهش  و  بی اعتمادی  »عوامِل 
نظــام ُحکمرانــی را برطــرف کند« 

منظورتان کدام عامل ها است؟ 
می توان به چندین مساله اشاره کرد. اول 
اینکه اساســا نظام حکمرانی به نحوی 
طراحی شــده و عمل کــرده و همچنان 
می کند که به دیدگاه های کارشناسانه در 
تصمیم گیری ها خیلی توجه نمی شــود. 
مقداری  نظام تصمیم گیــری یک  یعنی 
ضعیف اســت که این ضعف ریشه در 
عدم اعتماد و نظرخواهی از کارشناسان 
و دانشــگاهی ها است. همچنین می توان 
گفت، برخی با گرایش های ایدئولوژیک 
و تکیه کننــدگان بر روش های ســنتی، 
عالقه ای به بهره گرفتــن از دیدگاه های 
کارشناسانه ندارند که خودِ همین، باعث 
شده است در بســیاری از موضوعات، 
تصمیمات تصمیم هایی کارشناســانه و 
صحیحی نباشــد و در نتیجه، با کاهش 
هزینه های  مدیریتی  سیســتِم  کارآمدی 
ســنگینی به جامعه تحمیل شود. خب! 
معلوم اســت، در چنین حالتی اعتماد به 

طور ملموسی کاهش پیدا می کند.
بــرای بازیابی اعتمــاد، توجه به چه 

الزام هایی الزم است؟
بــرای ترمیم اعتماد که البته الزم اســت 
این امر مهم اتفــاق بیفتد تا در مدیریت 
بحران هایی، چون کرونا موفق شــویم، 
الزم اســت به دیدگاه های کارشناســانه 
بیشــتر از همیشــه اهمیت داده شود و 
مجموعه هــای علمی و دانشــگاهی و 
مخصوصــا در موقعیت فعلــی، جامعه 
پزشکی جدی گرفته شوند تا جنبه های 
پزشــکی، اقتصادی و حتــی اجتماعی 
بحران کرونا به گونه ای مدیریت شــوند 
که تبعات منفی به کمترین حالت ممکن 
خود برســد. نکته بعدی هم این است، 
اساســا به نقش مردم و قانع کردن افکار 
عمومــی در ارتباط با پرســش هایی که 

در ذهن شــان مطرح می شــود، به نوعی 
کم توجهی می شــود. مشخصا در ارتباط 
با همین موضوِع کرونــا می توان به این 
مثال اشاره کرد، در بین مردم این سئوال 
طرح می شود، آیا در ارتباط با پرواز های 
هواپیمایی ماهان به کشــور چین اهمالی 
صورت گرفته است یا اینکه توصیه های 
بهداشتی در این رابطه عملی شده است 
یا نه که این ســئوال، سئوالی مهم از نظر 
مردم اســت. همچنین دربــاره قرنطینه 
نشدن شهر قم هم »چرا« های زیادی ذهِن 
جامعه را مشغول کرده است که در کمال 
تعجب نظام مدیریتی خود را ملزم به ارایه 
پاسخی قانع کننده و توضیِح ُمجاب کننده 
به افکار عمومی نمی داند. حتی مثال یک 
گروه مستقل کارشناسی مامور نشدند تا 
ابهام های موجود را بررسی کرده و نتیجه 
را به جامعه اعالم کنند. شرح این شرایط، 
دلیل اصلی خودنمایــی بی اعتمادی در 

جامعه امروز است.
البته به کرات توضیح هایی داده می شود.
توضیح هایی که مدیــران در این روز ها 
می دهند، توضیح هایی یک ســویه است. 
یعنــی می آینــد یک حرفــی می زنند و 
می رونــد. در حالیکــه اگــر نگاهی به 
عملکــرد کشــور های دیگر دنیــا، به 
انداخته  اروپایی  کشــور های  خصوص 
شود، می بینیم مسوولین در نشست های 
خبری به پرســش های چالشی و جدِی 
خبرنگاران پاســخ می دهند. اما در ایران 
به افکار عمومی اهمیتی داده نمی شــود 
و فقط به گزارش های یک ســویه بسنده 
می کنند که معلوم است در چنین حالتی، 

جامعه اقناء نخواهد شد.
نکته دیگر این اســت، در ســاختار 
تصمیم گیری و قدرت شاهد دوگانگی 
و همچنین موازی کاری هستیم. می توان 
از دلیل های  این ویژگــی را یکــی 

مشکالت دانست؟
واقــع  در  اســت.  همینطــور  قطعــا 
دوگانگی هایی که در ساختار حکمرانی 
نظــام تصمیم گیــری وجــود دارد،  و 
باعث می شــود فعالیِت تواماِن نهاد ها و 
دســتگاه های مختلف نه تنها منشاء اثر 
نباشــد، بلکه همدیگــر را تضعیف هم 
کنند که چنین حالتی، هــم انرژی نظام 
مدیریتی را مستهلک می کند و هم اینکه 
بی اعتمادی به وجود مــی آورد. آنهم در 
شرایطی که این روزها، الزم است اجزای 
مختلف نظــامِ حکمرانی با هماهنگی ای 
باال بر پایه دیدگاه های کارشناسانه تصمیم 
بگیرند و تقســیِم کار کنند و به طور جد 
از بازی های سیاسی و تضعیف موقعیت 

رقیب خودداری کنند.
پرسش این است، اصال می توان گفت: 
بخشــی از حاکمیت متوجــهِ »بروز 

معضل« نیست؟ 

می توان گفت، بخشــی از حاکمیت این 
را نمی داند که باید افکار عمومی را قانع 
کرد و در غیر اینصورت تبعات سنگینی 
ســراغ مان خواهــد آمــد. در واقع اگر 
برای شان مهم بود در جامعه بی اعتمادی 
نباشــد، قائدتا باید رویه شــان را تغییر 
می دادند. باید به این امید داشــته باشیم، 
اقال در این شــرایط بحرانی که دچارش 
شــده ایم، بدانند به همبســتگی ملی و 
اقدام مشــترک بین مردم و تصمیم گیران 
نیاز داریم و همه اجزاء کشــور باید در 
یک مســیر حرکت کنند تــا بتوانیم از 
ســختی های فعلی عبور کنیم و بتوانیم 

بنیان های درونی را تقویت کنیم.
اگر »اصالح« در دستور کار قرار نگیرد، 
جامعه به چه ســمت و سویی هدایت 

خواهد شد؟
ببینید! مســاله اصلی االن گذر از تبعات 
کرونا است که زندگی اجتماعی را تعلیق و 

برخی فعالیت های اقتصادی را راکد کرده 
و خیلی ها را به شدت نگران سالمتی شان 
کرده اســت. پس باید ذهن همه درگیر 
این موضوع باشد. اما اگر تحرکات نظام 
حکمرانی و نهاد ها و ارگان های موجود 
به نحوی باشد که سرمایه اجتماعی بیشتر 
از گذشــته کاهش پیدا کند و در نتیجه 
بی اعتمــادی و ســرخوردگی به وجود 
بیایــد، به طور طبیعی برای هر جامعه ای 
بسیار خطرناک است. البته ممکن است 
در ظاهر با فشــار های ویژه و یا تهدید 
و... نارضایتی های مردم را خاموش کرد، 
اما به مثابه آتش زیر خاکســتری خواهد 
بود که هر زمان امکان شــعله ور شدنش 
می رود و کارآمــدی را از نظام مدیریتی 

سلب خواهد کرد.
شــما در طول گفتگو مکررا به خالء 
نظرات کارشناســانه اشاره کردید. در 
این شــرایط جامعه شناســان و اهالی 
تاثیرگذار  می توانند  دانشــگاه چطور 

ظاهر شوند؟
بــه نکته خوب و مهمی اشــاره کردید. 
مشکل و مساله ای به نام کرونا ما را دچار 
کرده و از جنبه های فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی ما را با خطر روبرو کرده است. 
پس برای اتخاذ تصمیم هایی کارســاز، 
حتما الزم اســت نظام مدیریتی به سراغ 
کارشناسان و صاحب نظران همه رشته ها 
برود تا بتوانــد از دانش آن ها بهره ببرد. 
همچنین باید گفت، ظرفیت جامعه مدنی 
و ســازمان های مردم نهاد هم باید به کار 
گرفته شــوند. چون مشکالت بزرگ با 
تجمیع اراده ملی و بــا پویش های ملی 
رفع شــدنی هستند و حکومت به تنهایی 
نمی توانــد از پِس کار بر بیاید. همینطور 
هم که االن مشخص شده است، مقابله با 
کرونا بدون اراده جمعی نتیجه نمی دهد. 
البته شــرط اصلــی این اســت، باید از 
چارچوب هــای محدود کننده عبور کرد 
تا همه ایرانی ها بتوانند به ســهم خود در 
مدیریت شرایط بحرانی نقش آفرینی کنند.

ســئوال پایانی؛ می توان به این تحلیل 
رســید، گروهــی با وجــود علم بر 
هزینه ســازی ها، عالمانــه و عامدانه 

خواهان تداوم رویه فعلی هستند؟
بهتر است، به تئوری های بدبینانه توجهی 
نشــان ندهیم. بــه هر حال بخشــی از 
نیرو های مختلف سیاســی و اجتماعی 
در جامعــه ما در درون حاکمیت حضور 
دارند و فعال هســتند کــه به نظر من به 
خاطر چارچوب های فکری شــان درک 
صحیحی از شرایط ندارند. به همین دلیل 
تصمیم هایی خسارت زا می گیرند. یا اینکه 
شــرایط به نحوی شکل گرفته است که 
منافع زیادی در ساختار های موجود دارند 
و به همین دلیل منفعت طلبی مانع از تغییر 
در رویکردشان می شود و به همین راحتی 

مصلحت عمومی را نادیده می گیرند.

حسین سراج زاده، جامعه شناس مطرح کرد:

پاسخ های یک طرفه و بی اعتمادی مردم

 همواره از بهــار به عنوان فصل 
طراوت و بیداری طبیعت یاد می شــود 
اما بیشــتر مردم در این فصل به جهت 
تغییرات بیولوژیک بــدن دچار اختالل 

خواب از نوع پرخوابی می شوند.  
بهار،  نخســتین فصل در گاه شــماری 
خورشــیدی و دومین فصل در گاه شمار 
میالدی محسوب می شود و در نیمکره 
شمالی زمین، این فصل منطبق با ماههای 
فروردین، اردیبهشــت و خرداد به شمار 
می رود و بــا توجه به اینکه بهار بعد از 
روزهای ســرد و یخبندان فصل زمستان 
فرا می رسد، بسیاری از مردم این فصل 
را بیداری دوباره طبیعت جاندار از خواب 

زمستانی عنوان می کنند. 
چرا خواب آلودگی بهاری؟

یــک روانشــناس بالینی روز شــنبه به 
خبرنگار ایرنــا گفت: خواب آلودگی در 

فصل بهار شــایع و تا حد زیادی طبیعی 
اســت و در اکثریت موارد با گذشــت 
فصــل، این عارضــه از بین مــی رود. 
گرچه تغییرات خلق و خواب آلودگی و 
خستگی در برخی موارد می تواند جزء 
دسته اختالالت خلقی از نوع افسردگی 

فصلی باشد که نیاز به درمان ویژه دارد.
ســارا اکبرزاده با بیان اینکه برخی افراد 
در فصل بهار با وجود اســتراحت کافی 
باز هم احساس خواب آلودگی می کنند 
و یا اینکه با چند ســاعت پیاده روی در 
طبیعت و انجــام فعالیت مختصر ضمن 
احساس خستگی شدید و نیاز مفرط به 
خواب و استراحت دارند، اظهار داشت: 
در این روزها به علت افزایش طول روز و 
تابیدن بیشتر خورشید، این وضعیت ایجاد 
می شود. وی تصریح کرد: در فصل بهار 
ساعت بیولوژیک یا محیط زیست بدن 

فرد یا افراد که با ســاعت های طوالنی 
شب تنظیم شــده، نمی تواند با طوالنی 
شــدن روز هماهنگ شود و انرژی آن به 
سرعت تحلیل می رود، بنابراین این عده 
به اختــالل خواب از نوع پرخوابی مبتال 
می شــوند. این روان درمانگر افزود: این 
تغییرات فصلی بر روی سالمندان و افراد 
دارای مشکالت قلبی - عروقی و مغزی و 
یا حتی افراد دچار خستگی مزمن، افرادی 
که کار فکری زیــاد و تحرک بدنی کم 

دارند، بیشتر تاثیرگذار است.
راهکار

اکبــرزاده گفت: برای مقابلــه با خواب 
آلودگی بهــاری تا جایی کــه می توان 
خواب کافی و منظم شــبانه و نه بیش از 
حد داشت زیرا هر قدر فرد بیشتر بخوابد، 
به همان اندازه احساس کسالت و خواب 
آلودگی می کند. وی گفت: شستن دست 

و صورت بعد از بیدار شدن از خواب با 
آب سرد،  مدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه خواب 
میان روز،  تحرک بدنی کافی و پیاده روی، 
حمام آب گرم قبل از خواب جهت شل 
شدن عضالت و خواب عمیق و راحت و 
دوش آب ولرم پس از خواب در جهت 
رفع خواب آلودگی و کسالت می تواند تا 

حددی از ابتال به پرخوابی جلوگیری کند.
این روانشــناس بالینی افــزود: مصرف 
حداقل چربی، لبنیات و شیرینی،  میوه و 
سبزیجات، چای و قهوه به میزان کافی، 
غذاهای آهن دار و مصرف صبحانه کامل 
و سرشــار از پروتئین از ابتال به اختالل 

خواب آلودگی می کاهد.

وی با بیان اینکه پرورش گل و گیاه و یا 
همزیستی با گیاهان در رفع این بیماری 
موثر است،  افزود: در صورت شدید بودن 
و یــا ادامه یافتن عالئــم و افت کیفیت 
زندگی، حتما فرد باید جهت بررســی 
اختالل افسردگی به روانپزشک مراجعه 

کند.

علت پرخوابی در بهار چیست؟

اعتماد چرا باید در جوامع جدی گرفته شود و اینکه بی اعتمادی چه تبعاتی می تواند در پی داشته باشد؟ اساسا کدام کوتاهی و اهمال هایی 
باعــث پررنــگ شــدن بی اعتمــادی می شــود و آیا می توان ســهم سیســتم اجرائــی و تصمیم گیری در چنیــن حالتی را بیش از بقیه دانســت. 
بی اعتمادی را چطور می توان ترمیم کرد و الزام های الزم برای بازگشــت اعتمادِ عمومی چه هســتند؟ ســئوال دیگر و البته مهم این اســت، 
اینکه سیستم حکمرانی نسبت به »بی اعتمادی« بی توجه باشد و این حالت را برای خود تهدیدی به حساب نیاورد، جامعه را به چه سمت 

و سویی خواهد کشاند؟
حسین سراج زاده، جامعه شناس در گفتگو با فرارو در واکنش به بی توجهی بخشی از مردم به توصیه های بهداشتی مختِص روز های کرونایی 

اعتقاد دارد، برخی از تحرکات نابهنجار موجب پررنگ شدن بی اعتمادی در جامعه شده است.
اســتاد دانشــکده دانشــگاه علوم اجتماعی تهران همچنین با گفتن اینکه »حاکمیت باید همهِ توانش را به کار بگیرد تا به هر طریقی که 
ممکن اســت، عوامِل بی اعتمادی و کاهش ســرمایه نظام ُحکمرانی را برطرف کند تا حداقل در شــرایط فعلی که کل جامعه شــدیدا گرفتار 

شده است، بی اعتمادی به کمترین حالت خود برسد« به پرسش های »فرارو« پاسخ می گوید:

 کارگــران شــاغل در کارخانــه 
روغن نباتی جهان می گویند به رغم بهبود 
وضعیت تولید در این واحد تولیدی، هنوز 
مطالبات مربوط به ســال ۹۳ تا اسفند ۹۷ 

آنها تسویه نشده است.
تعدادی از کارگــران روغن نباتی جهان 
در تماس با خبرنــگار ایلنا گفتند: حدود 
۸۵ کارگر در این واحد تولیدی با سوابق 
باالی ۱۵ سال مشغول کارند که مطالبات 
مربوط به سال ۹۳ تا اســفند ۹۷ خود را 

دریافت نکرده اند. این کارگران در تشریح 
وضعیــت مطالبات خود اظهار داشــتند: 
سال ها با چالش کارگری روبرو بودیم اما از 
شهریور ماه سال گذشته با تغییر مدیریت و 
تامین منابع مالی و تجهیز کارخانه، به مرور 
مطالبات جاری کارگران پرداخت شد به 
طوری که به جز مطالبات قدیمی سال ۹۳ 

تا اسفند ۹۷ که پرونده شکایت آن در اداره 
کار زنجان باز است، فقط حقوق اسفند ماه 
ســال ۹۸ را طلبکار بودیم. تقریبا دو روز 
پیش )۱۵ اردیبهشت ماه( کارفرما با یک و 

نیم ماه تاخیر آن را پرداخت کرد.
این کارگران با بیان اینکه هم اکنون روغن 
نباتی جهان بــا افزایش ظرفیت به تولید 

خود ادامه می دهد، گفتنــد: فعالیت این 
کارخانه از ۱۶ فروردین ماه ســال کنونی 
آغاز شده به طوری که روز گذشته آخرین 
محموله این کارخانه روانه بازار مصرف 
شــده اســت. کارگران این کارخانه در 
بخش دیگری از مشکالت خود با اشاره 
به اینکه تنها نگرانــی ما کمبود امکانات 

بهداشــتی برای مقابله با کرونا است، در 
ادامه افــزود: شــوربختانه پروتکل های 
بهداشــتی که واحدهای تولیدی موظف 
به انجام آن هستند در این کارگاه چندان 
رعایــت نمی شــود و کارگران ماســک 
و دســتکش موردنیاز را بــا هزینه خود 
خریداری می کنند. آنها در ادامه گفتند: در 

بخش ورودی کارخانه یک اســتخر مواد 
ضدعفونی کننده وجود دارد که حین ورود 
به ســالن تولید کفش های خود را در آن 
فرو می بریم اما به نظر نمی رسد این اقدام 

برای مقابله با کرونا کافی باشد.
به گفته کارگران، باتوجه به بهبود وضعیت 
کارخانه انتظار می رفــت کارفرما با ارج 
نهادن به ســالمت کارگــران با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، به مرور مطالبات 

قدیمی آنها را پرداخت کند.

 ادامه بالتکلیفی کارگران روغن نباتی جهان برای دریافت مطالبات قدیمی
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 معــاون کل وزارت بهداشــت، 
درباره وضعیت کرونا در کشور و مسائل 
و حواشی این بیماری، توضیحاتی ارائه 

داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی، 
در نشســت خبری که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، گفــت: هر نوع 
بازگشایی مشاغل و اصناف می بایست با 
رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی 

است.
وی افزود: هــر گونه افزایش حضور در 
جامعه و بازگشــایی مشاغلی که اثرات 
اقتصادی قابل توجهــی ندارد، می تواند 

مضر و خطرناک باشد.
حریرچی در مورد روند ابتالء در استان 
خوزســتان، گفت: ما نگــران وضعیت 
بیماری در این اســتان هستیم و از مردم 
به رعایت  نســبت  درخواست می کنیم 

پروتکل های بهداشتی، جدی باشند.
وی ادامه داد: گرم شدن هوا هیچ ارتباطی 
به کاهش روند ابتالء ندارد که نشانه بارز 
آن را می توان در مناطق گرمســیر کشور 
مشاهده کرد. بنابراین، باید آماده بازگشت 

دوباره شیوع بیماری کرونا باشیم.
حریرچی به حاشیه نشینی در شهر اهواز 
به عنــوان یکی از علل افزایش کرونا در 

استان خوزستان اشاره کرد.
معــاون کل وزارت بهداشــت، افزود: 
وضعیت تهــران به دلیل جمعیت زیادی 
کــه دارد، درصد باالیی از موارد ابتالء را 

داشته اســت. از همین رو، اگر مشاهده 
کنیم برخی از مشاغل موجب گسترش 
بیماری شود، در این باره بازبینی صورت 

خواهد گرفت.
وی در مورد بازگشایی دانشگاه ها، گفت: 
اگر روند نزولی حفظ شود، ممکن است 
بعد از ماه مبارک رمضان تصمیماتی داشته 
باشیم و اگر بازگشایی نیز حاصل شود، 
حضور در کالس ها اختیاری خواهد بود.
حریرچــی در مورد وضعیــت فعالیت 
رستوران ها نیز اظهار داشت: واقعیت این 
اســت که بیرون بر الزاماً به معنای بردن 
با پیک نیســت، اما اگر ســرو در محل 
رســتوران انجام شود، مضر است و باید 
جلوگیری شــود. از مردم درخواســت 
می کنم، این موارد را حتماً اطالع رسانی 

کنند.
معاون کل وزارت بهداشــت در ارتباط 
با وضعیت داروهای بهبود کرونا، گفت: 
متأســفانه در شــرایط کنونی با سونامی 
اطالعات غلط در مورد داروهای درمان 
کرونا مواجه هســتیم و این شامل آحاد 

جامعه اعم از مردم و پزشکان می شود.

وی ادامه داد: اشــتیاق مردم برای شنیدن 
خبرهای خوب را درک می کنیم، اما نباید 

به امیدهای واهی دل بست.
حریرچی با اشاره به مباحثی که پیرامون 
موج دوم بیماری مطرح است، گفت: ما 
باید واقعیت ها را بگوییم. شفاف و صریح 

بگویم کــه در تهران روند تعداد بیماران 
بستری و مراجعین و آی سی یو و مرگ 
و میــر، در چند هفته اخیــر نزولی بوده 
اســت. اما، هنوز آمار در تهران می تواند 

قابل توجه باشد و ما نگران هستیم.
وی افــزود: پیش بینی ما این اســت که 
روند نزولی در یکــی دو ماه آینده ادامه 
پیدا خواهد کرد، ولی روند افزایشی در 
برخی استان ها را شاهد خواهیم بود که 
البتــه نمی تواند آمار کشــوری را تحت 

الشعاع قرار داد.
معاون کل وزارت بهداشــت تاکید کرد: 
اگر اتفاق غیر منتظــره ای رخ ندهد، ما 
برای دو سه ماه آینده نگرانی از افزایش 

موارد ابتالء به کرونا نخواهیم داشت.
وی در مورد وضعیت بیمارســتان های 
کشــور، گفت: خوشــبختانه هم اکنون 
وضعیت اکثر بیمارستان های کشور عادی 
شده و موارد کرونایی کاهش یافته است. 
۹۰ درصد ظرفیت بیمارستانی خصوصًا 
در شــهرهای بزرگ کشــور آماده ارائه 

خدمات غیر کرونایی به بیماران هستند.
حریرچــی ادامــه داد: پزشــکان ما در 
بیمارستان ها نیز در بخش های عادی به 
لباس های ویژه نیاز ندارند و اســتفاده از 
ماسک کافی است تا مردم نیز باور کنند 

مشکلی آنها را تهدید نمی کند.
وی در ارتبــاط بــا آغاز بــه کار دوباره 
تورهای گردشــگری، گفت: تا آنچه که 
اطالع دارم، ما مجوزی برای بازگشــایی 

هتل هــا نداده ایم. ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد 
بیمــاری خصوصاً در بیــن جوانان بی 
عالمت است که مخاطب اصلی تورهای 

گردشگری هستند.
حریرچی در مورد بررسی شهرستان های 
سفید، افزود: دوره بررسی ۵ روزه است 
که اگر اتفاق خاصی در شهرستان مربوطه 
رخ ندهد، تا دو هفته این وضعیت ادامه 

خواهد داشت.
معاون کل وزارت بهداشت در ارتباط با 

روند صعودی آمار ابتالء در برخی مناطق 
کشور، گفت: این صعودها کم رمق است 
و به طور کلی شاهد روند نزولی ابتالء در 

کشور هستیم.
وی در مورد وضعیــت تخصیص یک 
میلیارد یــورو، افزود: از این مبلغ حدود 
۱۳ هــزار میلیارد تومان بــرای مقابله با 
کرونــا، ۵ هزار میلیــارد تومان صندوق 
بیمه بیکاری و...، دیده شده و امیدواریم 
بزودی در اختیار وزارت بهداشــت قرار 

بگیرد. حریرچی در ارتباط با هزینه تست 
کرونا، گفت: در بخــش دولتی رایگان 
اســت، در بخش خصوصــی هزینه ای 
بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هــزار تومان که عنوان 
می شود، تقریباً درست اســت. البته در 
بعضــی از مراکز خصوصــی معتبر، با 
هزینــه ۲۴۰ هزار تومان نیز این تســت 
انجام می شود. اما در بخش دولتی نباید 
هزینــه ای دریافت شــود و در صورت 

مشاهده برخورد خواهد شد.

معاون کل وزارت بهداشت مطرح کرد؛

سونامی اطالعات غلط دارویی کرونا
 واکنش به فعالیت تورهای گردشگری

۱۵۲۹ ابتال و ۴۸ فوتی جدید 
کرونا در کشور

از  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی   
شناســایی ۱۵۲۹ مورد جدیــد ابتال به کرونا 
در کشور در ۲۴ ســاعت گذشته خبر داد و 
گفت: از میان ۱۰۶۲۲۰ مورد ابتالی قطعی این 
بیماری در کشور، خوشبختانه تا کنون ۸۵۰۶۴ 

نفر بهبود یافته و ترخیص شده اند.
به گزارش ایســنا، دکتر کیانوش جهانپور در 
تشــریح آخرین وضعیت بروز و مرگ و میر 
ناشی از کروناویروس جدید در کشور گفت: 
از دیروز تا امروز ۲۰ اردیبهشــت ۱۳۹۹ و بر 
پایه معیارهای قطعی تشخیصی ۱۵۲۹ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 

شد.
وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به ۱۰۶۲۲۰ نفر رسید.
جهانپور همچنین گفت: شوربختانه در طول 
۲۴ ســاعت گذشته، ۴۸ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۶۵۸۹ نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه 
تا کنون ۸۵۰۶۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و 

ترخیص شده اند.
وی افــزود: ۲۶۹۶ نفــر از بیمــاران مبتال به 
کوویــد۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا کنون 
۵۷۳ هزار و ۲۲۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
وی گفت: بر خالف هفته های گذشته، اکنون 
شاهد روند صعودی تعداد »مبتالیان سرپایی« 
شناسایی شــده و کاهش »بســتری« ناشی 
از این بیماری در کشــور )البته به جز استان 
خوزستان(، هستیم. به طوری که حداکثر، ۲۵ 
درصد موارد شناسایی شده، از موارد ارجاعی 
به بیمارستان ها و بستری بیمارستانی است و 
مابقی موارد ســرپایی و مواردی هستند که با 
گســترش بیماریابی و بیماریابی زودهنگام، 

شناسایی شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه موارد 
بستری ناشی از کووید۱۹ عموما متوجه استان 
خوزستان است، گفت: امیدواریم با مراعات 
بهداشت فردی و اجتماعی روند کاهشی در 
این استان را هم در روزهای آینده شاهد باشیم.

یافته محقق ایرانی در دانشگاه آمریکا؛
 D ارتباط میزان ویتامین

بدن و زنده ماندن 
پس از ابتال به کرونا

 نتایج دو مطالعــه جدید، ارتباط بین 
وجــود میزان ســالم ویتامیــن D در بدن و 
پیشگیری یا کمک به زنده ماندن بعد از ابتال به 

بیماری کووید۱۹ را نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار مهــر، در اولین مطالعه، 
محققان بریتانیایی دریافتنــد ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ و مرگ ناشی از آن در کشورهای 
دارای افراد با میزان ویتامین D پایین نظیر ایتالیا 

و اسپانیا به مراتب باالتر بود.
به گفته محققان، افراد ساکن در جنوب اروپا 
دارای رنگدانه های تیره تری هستند که سنتز 
ویتامین D را کاهش می دهد درحالیکه افراد 
ساکن در کشورهای شمال اروپا، مکمل های 
روغن کبد ماهی و ویتامین D زیادی مصرف 

می کنند.
در دومیــن مطالعــه، محققــان دانشــگاه 
نورث وســترن آمریکا داده های مربوط به ۱۰ 

کشور را بررسی کردند.
»علی دانشخواه«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »میزان پایین ویتامین D بدن با 
فعالیت بیش از حد زیاد سیســتم ایمنی بدن 

مرتبط است.«
به گفته محققان، ویتامین D معروف به ویتامین 
نورخورشید موجب تقویت سیستم ایمنی بدن 
شده و از واکنش بیش فعاالنه ایمنی پیشگیری 
می کند. همین مسئله می تواند توضیح دهنده 
برخی مســائل از جمله این موضوع باشد که 
چرا احتمال مرگ در کودکان مبتال به کووید 

۱۹ پایین است.
محققان معتقدند ویتامین D موجب تقویت 
سیستم ایمنی بدن می شود و به بدن این امکان 
را مــی دهد که آنتی بادی های علیه ویروس 
توسعه دهد و از گسترش آن در بدن پیشگیری 

نماید.
ساده ترین راه دریافت میزان روزانه ویتامین 
D بدن، ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرارگیری در معرض 

نورخورشید است.
این ویتامین در مواد خوراکی ای نظیر ماهی 
های چرب، محصوالت لبنی غنی شده، جگر 
گوســاله، پنیر و زرده تخم مرغ هم یافت می 

شود.

خبــر

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشــتی گفت: ویروس 
کرونا نســبت به تغییرات درجه حرارت 
چندان حســاس نیست؛ تحقیقات نشان 
داده است این ویروس تا دمای ۶۰ درجه 

سانتی گراد نیز زنده می ماند.
به گزارش فارس، حمید سوری دکتری 
تخصصی اپیدمیولوژی با اشــاره به اثر 
درجــه حــرارت روی میــزان فعالیت 
ویروس کووید ۱۹، توضیح داد: بهترین 
شرایط برای فعالیت ویروس کرونا، بین 
منفــی چهار درجه تا حــدود ۱۵ درجه 

باالی صفر است.
وی دربــاره روند اپیدمــی کووید ۱۹در 
فصل تابســتان گفت: ویــروس کرونا 
نسبت به تغییرات درجه حرارت چندان 
حساس نیست، یعنی تحقیقات نشان داده 
ویروس تا دمای ۶۰ درجه ســانتی گراد 
نیز زنده می مانــد؛ بنابراین نباید امیدوار 
بود که با پنج یا ۱۰ درجه گرم شدن هوا 
در وضعیت اپیدمی تغییر چندانی حاصل 

شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی با بیان اینکه با باالرفتن 
دما به تدریــج از میزان فعالیت ویروس 
کاسته می شود، ادامه داد: این ویروس تا 
۶۰ درجه سانتی گراد نیز ممکن است تا 
۲۰ درصد فعالیت داشته باشد، اما فعالیت 
آن تقریبا در دمای حدود ۹۰ تا ۹۵ درجه 

سانتی گراد خاموش می شود.
وی گفت: به همین خاطر استفاده از اتو 
برای لباس ها می تواند عامل بیماری زایی 

را از بین ببرد، اما بعید به نظر می رســد 
که تغییرات فصلی اثر خاصی روی روند 
اپیدمی داشــته باشــد؛ البته ممکن است 
سرعت و شدت اپیدمی را تا حدی تحت 

تاثیر قرار دهد.
این اپیدمیولوژیســت تاکید کرد: بهترین 
شــکل ممکن برای مهار اپیدمی کشف 
واکسن اســت؛ به همین خاطر است که 
هم اکنون اکثر کشورهای پیشرفته عمده 
انــرژی خود را معطوف تولید واکســن 
کرده اند و بعید به نظر می رســد زودتر از 
یک ســال و نیم دیگر واکسن در اختیار 

بشر قرار گیرد.
ســوری یادآور شد: شــوربختانه به نظر 
می رســد در جامعه یــک خوش خیالی 
ایجاد شده است و مردم به زندگی عادی 
خود بازگشــته اند که این مســأله بسیار 

خطرناک است.
وی ادامه داد: در ژاپن شهرهایی هستند که 
مردم به زندگی عادی خود بازگشته اند اما 
نتیجه آن بازگشت مجدد اپیدمی با کشت 

و کشتاری وسیع تر بوده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی تاکید کرد: بنابراین خوش 
خیالــی و خوش پنداری کــه در جامعه 
باعث بازگشــت به روال زندگی عادی 
شده است بســیار خطرناک است و باید 
با نظارت کافی، تشدید و تقویت اجرای 
مقررات طرح فاصله گذاری هوشمند و 
توجه ویژه به گروه های پرخطر و آسیب 
پذیر مانند ســالمندان، دیابتی ها و افراد 

دچار فشارخون، اپیدمی را کنترل کرد.

سوری درباره شــرایط ایجاد اپیدمی در 
جوامع، اظهار کرد: برای ایجاد یک اپیدمی 
در جامعه، باید ۶ شرط وجود داشته باشد 
و در صــورت عدم وجود هر یک از این 
بخش هــا اپیدمی رخ نمــی دهد و برای 
مقابله با اپیدمی نیز باید کاری کنیم که یک 

یا چند یک از این شروط حذف شوند.
این اپیدمیولوژیست درباره عوامل ایجاد 
اپیدمی، توضیح داد: یکی از این عوامل، 
عامل بیماری زاست و تا زمانی که وجود 
نداشته باشــد، اپیدمی رخ نمی دهد؛ پس 
برای پیشــگیری از اپیدمــی باید عامل 

بیماری زا را از بین ببریم.
وی، وجود یک مخزن یا منبع بیماری را 
از دیگر شــروط الزم برای ایجاد اپیدمی 
عنوان کرد و گفت: منبع یا مخزن کووید 
۱۹ انسان ها هستند و تاکنون ثابت نشده 
اســت که این بیماری از طریق حیوانات 

نیز منتقل شود.
ســوری ادامه داد: سومین عامل در ایجاد 
اپیدمی این اســت کــه راه خروج عامل 
بیمــاری زا از مخزن فراهم باشــد که در 
مورد کووید ۱۹ راه خروج عطسه، سرفه 

و ترشحات است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی راه انتقال عامل بیماری زا را 
از دیگر عوامــل الزم برای ایجاد اپیدمی 
عنوان کرد و افزود: راه انتقال در برخی از 
بیماری ها ممکن است یک حشره باشد، 
اما در مورد کووید ۱۹ هنوز ثابت نشــده 
است که حشــرات یا بندپایان و یا مواد 

غذایی عامل انتقال بیماری باشند.

ایــن اپیدمیولوژیســت راه ورود عامل 
بیماری زا به بدن میزبان جدید را از دیگر 
ملزومــات ایجاد اپیدمــی معرفی کرد و 
گفت: راه ورود عامل بیماری زا در کووید 
۱۹ از طریق تماس مســتقیم و همچنین 

عدم محافظت بهداشتی کافی است.
وی درباره آخرین الزمــه ایجاد اپیدمی 
توضیح داد: افراد جامعه باید حساسیت  
و اســتعداد کافی را برای ابتال به بیماری 
داشته باشند، یعنی اگر همه افراد جامعه 
در برابر بیماری مقاوم باشــند اپیدمی به 
وجود نمی آید، اما در شرایط فعلی همه 
آحاد بشری در برابر کووید ۱۹ در معرض 
ابتال به بیماری قرار دارند؛ البته در برخی 

گروه ها مانند کودکان شانس ابتال کمتر و 
در برخی گروه ها بیشتر است.

ســوری یادآور شــد: برای پیشگیری از 
اپیدمی با اســتفاده از اپیدمی تعداد افراد 
حساس در برابر بیماری را کمتر می کنیم 
تا آمادگی طبیعی برای ابتال به بیماری در 
جامعــه کاهش یابــد و در صورت عدم 
دســتیابی به واکسن، این کاهش آمادگی 
برای ابتال به شــکل طبیعــی به وجود 
می آید؛ مانند زمانی که در قرون وســطا 
بیماری آنقدر شیوع می یافت که دیگر فرد 

حساسی در جامعه باقی نمی ماند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی اقدامات الزم برای کنترل 

اپیدمی ها را مداخله در این عوامل عنوان 
کرد و افزود: یکــی از کارهایی که برای 
جلوگیری از گســترش اپیدمی می توان 
انجام داد، کاهش درجه تماس افراد مبتال 
با افراد حســاس از طریق جلوگیری از 

ایجاد تراکم جمعیت و شلوغی است.
وی جلوگیــری از ورود افــراد مبتال به 
جامعــه و جلوگیری از خــروج آنان از 
مناطق آلوده با اقداماتی همچون قرنطینه 
و همچنین فاصله گذاری اجتماعی را از 
دیگر راه های کاهش اپیدمی عنوان کرد و 
گفت: با انجام این اقدامات زنجیره انتقال 
قطع شــده و احتمال گســترش بیماری 

کاهش می یابد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشرح کرد:

کرونا تا چه دمایی زنده می ماند؟

 یک متخصص عفونی با تاکید بر 
اینکه کرونا هنوز تمام نشده  است، نسبت 
به عادی تلقی کردن شرایط از سوی مردم 

هشدار داد.
دکتر مســعود مردانــی در گفت وگو با 
ایســنا، با بیان اینکه برخی از مردم تصور 
می کنند کرونا تمام شــده اســت، گفت: 
شوربختانه علی رغم روند کاهشی بیماری 
در کل کشور، اما در چند استان از جمله 
استان های تهران، خوزستان، سمنان و حتی 
مازنــدران و گیالن دوبــاره موارد جدید 
بیماری رو به افزایش اســت. مردم باید 
بدانند کرونا تمام نشده است و در استانی 

مانند استان خوزستان بیداد می کند.
چرایی طغیان کرونا در خوزستان

وی با اشــاره به اینکه این روند می تواند 
نشــانگر آغاز موج دوم بیماری باشــد، 
تصریح کــرد: در مناطقی که پیش از این 
مردم کمتر به کرونا مبتال شدند و آنتی بادی 
حفاظــت کننــده در بدن شــان وجود 
ندارد، این روند مشــاهده می شود. استان 
خوزستان در اسفند و فروردین ماه موارد 
بیماری فوق العاده پایینی داشتند، اما اکنون 
با اینکه یکی از توجیهات در مورد بیماری 
کرونا این بود که با گرم شدن هوا، از بین 
می رود ولی موضوعی که اکنون در حال 
رخ دادن بویژه در استان خوزستان که از 
گرم ترین استان های کشور است، برخالف 
احتماالت قبلی در مورد بیماری اســت. 
موارد رو به افزایش بیماری و مرگ ومیر 

در این اســتان عاملی برای خستگی کادر 
بهداشت و درمان است.

سفر نروید
این متخصص بیماری های عفونی با تاکید 
بــر اینکه مردم بهتر اســت جز در موارد 
خیلی ضروری از رفتن به سفر خودداری 
کنند، اظهــار کرد: عالوه بر مشــکالتی 
که سفرهای بین شــهری می تواند ایجاد 
کند، نمی توان از ترافیک درون شــهری 
در شــهری مثل تهران غافل بود. ترافیک 
شهر تهران وحشتناک است، گاهی ممکن 
است مسیری که حتی پیش از شیوع کرونا 
ترافیک چندانی نداشت امروز به مسیری 

پر ترافیک بدل شده باشد.
شهر تهران در وضعیت قرمز

وی افــزود: جدی نگرفتــن توصیه های 
بهداشتی و عدم فاصله گذاری فیزیکی و 
اجتماعی می تواند منجر به افزایش موارد 
بیماری، بســتری و حتی مرگ ومیر شود. 
خویشــتن داری که مــردم در تعطیالت 
نوروز و فروردین  ماه داشتند باعث کاهش 
موارد بیماری شد، به محض اینکه بیماری 
کم اهمیت قلمداد شد، شوربختانه شاهد 
افزایش موارد بیماری بودیم. امروز شهر 

تهران در وضعیت قرمز قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم در تهران 
نیز روند رو به تزاید بیماری کاهش پیدا 
کند، گفت: اما مشاهدات فعلی خالف این 
انتظار اســت. قسمت عمده این موضوع 
مربوط به بازگشایی هایی است که صورت 

گرفته و مردم به خرید، بیرون و... می روند. 
از سوی دیگر عده ای از افراد اقدام به سفر 
می کننــد تا جایی که ورودی شــهرهای 

شمالی در تعطیالت آخر هفته باال است.
مردانی ادامه داد: وقتی در شــهری موارد 
بیماری کمتر باشد، افرادی که به بیماری 
مبتال شده اند کمتر هســتند؛ یعنی تعداد 
افرادی که در ابتال حساســیت بیشــتری 
دارنــد، افزایش می یابد و اگــر فردی از 
اســتان های پر ریسک تر به آن نقاط سفر 
کند، در صورتی که ناقل یا بیمار باشــد 

می تواند بیماری را به دو تا سه نفر دیگر 
انتقال دهد.

وی در خاتمــه تاکید کــرد: اکثر افراد تا 
آخر ســال بعد به بیماری کووید۱۹ مبتال 
خواهند شد، اما اگر بیماری به طور ناگهان 
در نقطه ای اپیدمی شــود، ممکن اســت 
سیستم بهداشت و درمان و ارائه خدمات 
را دچار مشــکل کند؛ این در حالی است 
که هنوز برای دارو، تجهیزات حفاظتی و 
تخت ICU دچار اشکال هستیم و نباید 

خودمان را از چاله به چاه بیندازیم.

کرونا تمام نشده است
 خطر بروز موج دوم کووید-19
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یک مسوول در وزارت بهداشت:
بیش از ۵۰ درصد از 

سرطان ها قابل درمان هستند
 رییس اداره سرطان وزارت بهداشت 
با بیان اینکه همه استان ها به صورت بالقوه در 
معرض خطر ابتال به سرطان قرار دارند، عوامل 

خطر بروز این بیماری را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر علی مطلق - رییس اداره 
کنترل و پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت 
درباره اینکه چرا دالیل سرطان هنوز شناخته 
شده نیست، عنوان کرد: سرطان مثل بسیاری 
از بیماری های مزمن دیگر به عوامل مختلفی 
بستگی دارد. به عنوان مثال اگر بخواهیم این 
بیماری را با بیماری های دیگر مقایســه کنیم 
می توانیم بگوییم که بیماری ها در نظام خلقت 

دو نوع واگیر و غیرواگیر هستند.
وی افزود: بیماری های واگیر در اثر یک عامل 
مشــخص مثل میکروب یا ویــروس ایجاد 
می شــوند. در مورد بیماری هــای غیر واگیر 
موضوع پیچیده تر اســت. این مســئله فقط 
در مورد ســرطان صادق نیست، بلکه دیگر 
بیماری های واگیر نیز همین مشی را دارند و 
توسط عوامل متعدد محیطی ایجاد می شوند که 
می توانند به شیوه زندگی و یا زمینه ژنتیکی فرد 
بستگی داشته باشند؛ به همین دلیل مقابله با این 

بیماری ها پیچیده تر و دشوارتر است.
مطلق دربــاره راه کارهایی بــرای جلوگیری 
از بیماری های غیــر واگیر بیان کرد: در مورد 
سرطان درست اســت که می گوییم خیلی از 
عوامل آن ناشــناخته هستند، اما در عین حال 
خوشبختانه در طول پنج دهه گذشته در جهان 
بســیاری از عواملی که باعث ایجاد سرطان 
می شــوند چه در سطح کالن و چه در سطح 
سلولی شناخته شده هســتند. به همین دلیل 
است که راه کارهای مشخصی برای پیشگیری 
از ســرطان، تشخیص زود هنگام و درمان آن 

داریم.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، 
خاطرنشان کرد: اکنون برخالف گذشته اینگونه 
نیست که سرطان به عنوان یک بیماری غیرقابل 
پیشگیری شناخته شود. ۵۰ درصد از سرطان ها 
قابل پیشــگیری هســتند. همچنین سرطان 
بیماری ای نیست که غیرقابل درمان تلقی شود، 
چــون بیش از ۵۰ درصد از ســرطان ها قابل 
درمان هستند، به خصوص اگر در مراحل اولیه 

شناخته شوند.
رییس اداره سرطان وزارت بهداشت در پاسخ 
به این پرســش که چه عواملی باعث سرطان 
می شوند، تشریح کرد: عوامل مرتبط با شیوه 
زندگی فردی در این زمینه بســیار پر رنگ و 
پر اهمیت هســتند. چاقی و افزایش وزن، کم 
تحرکی، مصرف سیگار، الکل و برخی عوامل 

عفونی از علل افزایش بروز سرطان هستند.
مطلق همچنین گفت: در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته در پنج دهه گذشته روند مرگ ومیر 
ناشی از ســرطان رو به کاهش است، البته در 
ایران نیز همینطور است یعنی به نسبت افرادی 
که مبتال می شــوند، افراد بیشتری بهبود پیدا 

می کنند و این بسیار نویدبخش است.
رییس اداره ســرطان وزارت بهداشت اظهار 
داشــت: هر بیماری از جمله سرطان حاصل 
تعامــل عوامل خطر شــیوه زندگی و عوامل 
محیطی با محیط بدن هستند و به همان اندازه 
که ما در گونه های مختلف زیســتی در انسان 
تنوع داریــم، بنابراین میــزان تعامل و جمع  
بُردارهای این مواجهه بین محیط سلولی بدن 
با محیط خطر است که تعیین کننده بروز یا عدم 
بروز سرطان است. برای اینکه سرطان ایجاد 
شود به طور متوسط باید شش جهش ژنتیکی 

در بدن اتفاق بیفتد و ترمیم نیز نشود.
وی در پایان تاکید کرد: همه انسان ها بالقوه در 

معرض بروز سرطان هستند.

باید به آنفلوآنزا در موج 
برگشت کرونا توجه داشت

 مدیــر گــروه ســالمت جهانــی و 
سیاســتگذاری عمومی دانشــکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: در موج 
برگشــت ویروس کرونا، باید به آنفلوانزا نیز 

توجه ویژه داشت.
 امیر حسین تکیان در نشست بررسی سیاست 
های ایران در مواجهــه با پاندمی کووید ۱۹، 
پروژه تحلیل مقایســه ای سیاستگذاری های 
۱۱ کشــور منتخب در کنترل پاندمی کووید 
۱۹ که توسط تیم پژوهشی دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران در حال انجام 
اســت، را تشریح شــد. وی ضمن تاکید بر 
اهمیت همزیستی با کرونا گفت: موج دوم یا 
سوم ممکن است در فصل های آینده جهان را 
در برگیرد بنابراین آمادگی ما بسیار مهم است.

تکیــان خاطر نشــان کرد: در طــرح تحول 
سالمت، ظرفیت بیمارستانی تا ۳۵ هزار تخت 
افزایش یافت و تعداد پزشکان نیز بیشتر شد 
که تاثیر مثبت آن در همه گیری کرونا بســیار 

مشهود است.
وی با اشــاره بر انجام هرچه بیشــتر تست 
بیماریابــی، در مــورد لزوم کنتــرل همزمان 
آنفلوانزای فصلی و عفونت کووید ۱۹ گفت: 
در موج برگشــت کرونا باید به آنفلوانزا نیز 

توجه ویژه داشت.

خبــر

  رییس انجمن علمی پزشــکی 
اجتماعــی در نامــه ای ضمــن تقدیر از 
تالش هــای رییس جمهــوری و هیات 
دولــت در همه گیــری کرونا پیشــنهاد 
کرد:کارگروه های ویژه ای به منظور بررسی 
مقوله های مهمی چون انزوای اجتماعی به 
دنبال فاصله گذاری اجتماعی، خشــونت 
خانگــی و مباحث اقتصــادی و پویایی 
اقتصادی تشکیل و راهکارهای قابل اجرا 

ارایه دهند.
دکتر علی پاشــا میثمی در نامه به رییس 
جمهوری تاکید کرد: جنبه های اجتماعی 
مرتبط با همه گیری کویید-۱۹ که مورد 
توجه ویژه دولت  است، بسیار مهم بوده و 
ضرورتاً باید به طور ویژه مورد بررسی و 

چاره اندیشی قرار گیرد.
در این نامه آمده اســت که پیرو نشست 
ارزشــمند با رییس جمهــوری در چند 
روز گذشته که نشــان از حسن توجه به 
جایگاه انجمن های علمی در اتخاذ تدابیر 
در پاسخ به مســایل روز جامعه به دنبال 
همه گیری جهانی بیمــاری کووید-۱۹ 
داشــته اســت، مواردی چند از نظرات 
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران را به 

استحضار می رساند:
۱- همــه گیری جهانی ویــروس کرونا 
نشــان داد که ســالمت، بــه عنوان حق 
اساســی برای تمامی انسان ها در تمامی 
جوامع؛ واسطه قطعی و حتمی پویایی و 
پیشرفت نیز است. از دست رفتن سالمت 
جامعه معادل از میان رفتن توسعه، اشتغال، 
روال و ضرباهنگ طبیعی زیست انسان و 
متوقف شدن جریان زندگی معمول است 
و »ســالمت«، نتیجه فعالیت همه ارکان 
جامعه است؛ رویکردی که از آن به »مولفه 
ها یا تعیین کننده های اجتماعی سالمت« 
تعبیر می شود، یادآوری می کند که تأمین 
ســالمت مردم اگرچه در نگاه نخست، 
جزیی از وظایف نظام ســالمت شمرده 
می شــود، ولی در واقــع نتیجه تعامل و 
همکاری بخش های گوناگون در ساختار 

یک جامعه است.
این همه گیری جهانی آشکار ساخت که 
بخش های مختلف در ســاختار جامعه 
هماهنگ با هم باید در راســتای سالمت 
مردم فعالیت کنند یا حتی گاهی دست از 
کار بکشند و بدون همکاری و هماهنگی 
بین بخش ســالمت با دیگر بخش ها از 
جمله صنعت، امنیت، آموزش، ارتباطات، 
حمل و نقــل، گردشــگری و ... تأمین 

سالمت مردم، انتظاری غیر واقعی است.
۲- بحــران در ســالمت جامعه همراه با 
تغییرات عمده و گســترده در همه ارکان 
زندگی اجتماعی اســت و به همین دلیل 
باید نظام اجتماعی برای تأمین ســالمت 

مردم از هیچ تالشی فروگذار نکند.
حفظ انسجام اقتصاد، اشتغال، عرصه های 

ارتباطــی، فرهنگی، معنوی و دیگر جنبه 
های زندگی اجتماعی، چون حفظ انسجام 
اجتماعی و پرهیز از عوارض ناشــی از 
گسیختگی اجتماعی مانند انگ های ناشی 
از ابتال به بیماری موضوع اهمیت سرمایه 
اجتماعــی در مقابله با بحران های عمده 
سالمت نظیر همه گیری های گسترده را 

مورد تأکید قرار می دهد.
۳- این همه گیری جهانی، تذکری جدی 
بر مقابله با همه  بیماری ها داشته است. در 
کنار بیماری های غیر واگیر که با توجه به 
میزان شیوع و مرگ و میر )مانند بیماری 
هــای قلبی و عروقی، دیابت و ســرطان 
هــا(، مقابله با آنها منطقــی و پذیرفتنی 
است، بیماری های واگیر به ویژه بیماری 
های نوپدید یا بازپدید با قابلیت تبدیل به 
همه گیری های گسترده، که نتایج فاجعه 
باری در بر دارد، بایــد مورد توجه ویژه 
قرار گیرند، و باید به تصورات نادرســت 
ســال های اخیر در کشور های مختلف 
در بــاب بی حاصل بــودن یا حتی مضر 
بودن اقدامات پیشــگیرانه پزشکی مانند 

واکسیناسیون پایان داده شود.
۴- رویکردهای اتخاذ شده توسط دولت 
های مختلف در مــورد این همه گیری 
جهانی متفاوت بوده اســت. از قرنطینه 
کامل در کشــور چین که حتــی مانع از 
انتقال بیماران به منظور دریافت خدمت 
از یک منطقــه به منطقه دیگر شــده تا 
رویکرد کشــورهایی چــون کره جنوبی 
و ســنگاپور در استفاده گسترده از آزمون 
های غربالگری به منظور ردیابی تماس و 
شناسائی افراد مبتال و جداسازی ایشان در 
راستای قطع زنجیره انتقال، مثال هایی از 

این رویکردها می باشند.
آنچه مسلم است و در کشور ما نیز سعی 
بر آن بوده که انجام شــود، جداســازی 
منطقی افراد مبتال از افراد ســالم بوده که 
به نظر می رسد تنها راه ممکن در کنترل 
یک بیماری مسری است که تا این لحظه 
واکســن و درمان قطعی برای آن شناخته 

نشده است.
بدیهی است شکسته شــدن این فاصله 
گذاری، بدون شــواهد مطمئن از کنترل 
بیمــاری، مــی تواند به ســرعت منجر 
بازگشت موج همه گیری شود. بنابراین 
اســتفاده از تمامی اطالعات در تصمیم 
ســازی صحیح با در نظر گرفتن جمیع 
شــرایط اقتصادی - اجتماعی و آمادگی 
کامل جهــت بازگردانــدن تصمیمات، 
همانگونه که حضرتعالی در فرمایشــات 
خود تأکید فرموده اید، منطقی ترین تدبیر 

است.
۵- خودکفائی در کشــور، بــه ویژه در 
برهه حساس کنونی ناشی از تحریم ها و 
همــه گیری بیماری، در همه عرصه ها و 
باألخص تجهیزات، آزمون های غربالگری 

و تشــخیصی، دارو و امکانات مورد نیاز، 
بسیار حیاتی و کلیدی است و حتی تالش 
جهت افزایش تولید به سمت صادرات، 
بســیار اهمیت خواهد داشــت. لکن به 
نظر می رســد ارزیابی کیفــی و کارآئی 
محصوالت و بررســی صحت ادعاها در 
تولید و کشف موارد مختلف، نیز از اهمیت 
باالئی برخوارد می باشد. از اینرو پیشنهاد 
می شود کمیته ای ویژه با نظارت مستقیم 
جنابعالــی در معاونــت تحقیقات و فن 
آوری ریاست جمهوری، با درستورالعمل 
های علمی مشخص و موجود، نسبت به 
ارزیابی هر یک از محصوالت فن آورانه 
به صورت بی طرف اقدام کرده و ســپس 
تخصیص بودجــه و اعتبار و حمایت ها 
جهت تولید انبوه و یا رســانه ای شــدن 
آنها، مبنا قرار گیرد. تنظیم نحوه حمایت 
هــا به صورت مرحله به مرحله و بر پایه 
میزان تولید محصــول و ارزیابی کارآئی 
محصوالت در عرصــه و نه به صورت 
اعطای یک مرحله  ای، به نظر می رســد، 
می تواند تضمین مناسب تری از دستیابی 

به اهداف در این موارد را به همراه آورد.
۶- در روند تصمیم ســازی ها، استفاده 
از آمــار و اطالعات کلیدی بوده و مبنای 
دســتیابی به آمار و اطالعــات، پژوهش 
ها و گزارش هــای مختلف موجود و یا 
طراحی شده است. از آنجا که در هر مورد 
از فرایند جمــع آوری داده ها و گزارش 
موارد، خطاهای شناخته شده ای موجود 
بوده که می تواند اســاس تصمیم سازی 
را متأثر سازد، پیشــنهاد می شود، کمیته 
با   COVID۱۹ بیمــاری  اپیدمیولوژی 
تشکیل کارگروهی ویژه، پیش از استفاده 
و انتشــار اطالعات از منابع مختلف، آنها 
را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و یا در 
نظر گرفتن میزان اطمینان و خطا، آنها را 
در اختیار گروه تصمیم ساز به ویژه کمیته 

کشوری کنترل بیماری کرونا قرار دهند.
۷- در تمام عرصه ها پیشــگیری مقدم 
بــر درمان و از نظر هزینه و اثربخشــی، 
برترین رویکردها به شــمار می رود. در 
دولت محتــرم حضرتعالی و با مدیریت 
جناب آقای دکتر نمکی این عرصه بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته اســت که شایسته 
تقدیر است، لکن به نظر می رسد توجه 
ساختاری به این مقوله که جزئیات آن در 
پیشنهادات انجمن علمی پزشکی اجتماعی 
ایران به وزارت محترم بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی آورده شده است به همراه 
استفاده مناســب و متناسب از تنها گروه 
متخصصین در ایــن حوزه )متخصصین 
پزشکی اجتماعی و پیشگیری در کشور( 
مــی تواند بهــره وری و کارآمدی را در 

سطح قابل توجهی افزایش دهد.
یکی از مهم ترین موارد در این حوزه نظام 
مراقبت از بیماری های تنفسی است که با 

توجه به احتمال باالی بروز بیماری های 
مشابه و همچنین موج های بعدی بیماری 
COVID۱۹، نقش بســیار کلیدی در 
شناســایی موارد به صورت زود هنگام و 
انجام اقدامات عاجل در کنترل گسترش 
بیماری های ناشناخته و نوظهور از مبداء 
و در شــروع اولیه بیمــاری دارد. به نظر 
می رســد پرداختن به این موضوع خطیر 
رویکردی کارآمد و تدبیری مشخص در 
پیشــگیری از این بیماری و بیماری های 

مشابه خواهد بود.
۸- بــر پایه اطالعات موجود، به نظر می 
رســد میزان ابتالء کادر درمــان و انتقال 
بیماری در محیط های بیمارســتانی در 
کشور باالتر از متوسط جهانی بوده است. 
عالوه بر این به نظر می رسد مقوله بسیار 
مهم کنترل عفونت های بیمارستانی، حتی 
پیش از مقولــه COVID۱۹ نیز نیاز به 
توجه بیشتر و ایجاد ساختاری ویژه تر در 

نظام حاکمیت بالینی داشته است.
توجه به این مهم و ایجاد ارکان اساســی 
آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به نظر می رسد می تواند نقشی 
مهم در ارتقاء مراقبت ها و افزایش ایمنی 
کادر درمان و کاهش مخاطرات داشــته 
باشــد، که انتظار می رود با تدبیر شناخته 
شده در وزیر بهداشت، جناب آقای دکتر 
نمکی، این مقوله نیز به حد مطلوب مورد 

توجه بیشتر قرار گیرد.
۹- جنبه های اجتماعــی مرتبط با همه 
گیری کووید-۱۹ که مــورد توجه ویژه 
حضرتعالی بوده اســت، بسیار مهم بوده 
و ضرورتاً باید به طور ویژه مورد بررسی 
و چاره اندیشــی قرار گیرد. ضمن تقدیر 
از زحمــات و تالش های حضرتعالی و 
دولت محترم، پیشنهاد می شود کارگروه 
های ویژه ای به منظور بررسی مقوله های 

مهمــی چون انــزوای اجتماعی به دنبال 
فاصله گذاری اجتماعی، خشونت خانگی 
و مباحث اقتصادی و پویایی اقتصادی به 
ارائه راهکارهای قابل اجرا و قابل اعتماد 
بپردازنــد. این مقوله با توجه به مســایل 
موجود که ممکن است در پیگیری موارد 
خشونت ها حتی در برخی از اوقات منجر 
به محکوم شدن قربانی به جای مجرم شود 
از اهمیت ویژه ای جهت نظارت و حسن 
تدبیر جنابعالی جهت ارائه راهکارهای پویا 

و کارآمد برخودار می باشد.
در مقولــه اقتصادی نیز به نظر می رســد 
ظرفیت های قابل توجهی در کســب و 
کار مجازی و کســب و کارهای نوظهور 
و همچنین بخــش خصوصی، با رویکرد 
واقعی نگاه به مشارکت بخش خصوصی، 
با توجه به وضعیت پیش آمده در کشــور 
وجود داشته باشد، که استفاده از اندیشه های 
جوان و نوآور در این عرصه با حمایت و 
تدبیر حضرتعالی می تواند منجر به گشایش 
های مشخصی در عرصه کسب و کارهای 
جدید و کاهش موج از دست رفتن کسب 
و کارهای قبلی داشته باشد. ایجاد ساختار 
مشورتی مشخص در راستای شناسایی و 
استفاده از این ظرفیت ها به نظر می رسد 
می تواند کمک مؤثــری در برون رفت از 

شرایط موجود داشته باشد.
۱۰- استفاده از ظرفیت های انجمن های 
علمی، هم در انتقــال دانش و اطالعات 
بــه بدنه حاکمیت و تصمیم ســاز و هم 
در یافتن پاسخ ســؤاالت موجود جهت 
تصمیم ســازی و هم در راستای اجرای 
مأموریت های مختلف حسب صالحدید 
و تفویض، به نظر می رســد می تواند به 
عنوان یک سرمایه با ارزش افزوده در نظر 

گرفته شود.
ایجاد ســاختار مشورتی مناســب و پویا 

در ایــن بــاره در معاونت تحقیقات و فن 
آوری ریاســت جمهوری، می تواند نقطه 
روشــنی را در این مسیر بگشاید. به عنوان 
پیشنهاد اولیه در صورت صالحدید ضمن 
درخواست بازبینی سامانه ارتباطات مردمی 
با ریاست جمهوری، جهت رفع نواقصی که 
مانع از ارســال ایده ها می شود، ایجاد یک 
محیط اختصاصی جهت ارتباط مستقیم و 
اختصاصی هر یک از انجمن  های علمی با 

رییس جمهوری مناسب به نظر می رسد.
۱۱- یکی از مهم ترین اقدامات حضرتعالی 
در راســتای تحقق عدالــت اجتماعی و 
افزایش سطح سالمت و سرمایه اجتماعی 
و پویایــی در تمامی عرصه ها به ویژه در 
عرصه های اقتصادی، موضوع شــفافیت 

بوده است.
در ادامه این نامه تاکید شده است: به نظر 
می رسد تالش های ارزشمند جنابعالی در 
مقوله شفافیت و مسوولیت اجتماعی یکی 
از کلیدی تریــن رویکردها در پویایی و 
شکوفایی در جامعه و دستیابی به فرصت 
های برابر برای آحاد جامعه باشد. بنابراین 
ضمــن آروزی توفیق روزافــزون برای 
حضرتعالی و دولت در این مقوله بســیار 
مهم، پیشنهاد می شود رویکردهای مختلف 
موجود در شــفاف سازی درآمدها، منابع 
تخصیص یافته و دریافت های اشخاص 
حقیقی و حقوقی حسب صالحدید و بر 
پایه تجارب دیگر کشورها و نقطه نظرات 
کارشناســان امر، مد نظر قرار گرفته و در 
راستای افزایش اعتماد عمومی به دولت و 
شفاف سازی اقدامات مؤثر موجود، بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.
رییس انجمن علمی پزشــکی اجتماعی 
ایران در ایــن نامه آمادگی خــود را در 
تشــریح، تبیین و پیاده  سازی موارد ذکر 

شده اعالم کرد.

رییس انجمن علمی پزشکی اجتماعی:

جنبه های اجتماعی کرونا در کارگروه هایی بررسی شود

 اکنون با گذشت نزدیک به ۳ ماه 
از بحران کرونا گزارش های رسیده نشان 
می دهد در برخی از مناطق پزشــکان از 
بازگشایی مطب های خود به دلیل شیوع 
کرونا و در دسترس نبودن اقالم بهداشتی 

خودداری می کنند.
به گزارش فارس؛  چهارشنبه ۱۵ فروردین 
۹۹، درســت زمانی که کشــور در اوج 
مبارزه با ویروس کرونا بود، قاســم جان 
بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت ضمن 
اعتــراض به عدم ارائه خدمات توســط 
برخی از مراکز درمانی بخش خصوصی 
گفت: »هرگونه تعطیلی موسسات پزشکی 
و مطب پزشکان تخلف محسوب می شود 
و شاغالن حرف پزشکی و وابسته ضمن 
رعایــت پروتکل هــای اعالمی، مکلفند 
در مواقعــی که به منظــور پیش گیری از 
بیماری های واگیر یا در هنگام بروز بحران 
که از سوی نظام پزشکی یا مراجع قانونی 
اعالم می شــود، همکاری الزم را انجام 

دهند«.
چنــدی از صحبت هــای معــاون وزیر 
بهداشــت نگذشــته بود که شکایات و 
اعتراضات مردمی زیادی به دلیل تعطیلی 
مطب ها روانه وزارت بهداشت شد. نوک 
پیکان شکایات به سمت وزارت بهداشت 
و سازمان نظام پزشکی بود. شکایت های 
با این مضمون که چرا در بحبوحه مبارزه 
با کارونا، مطب های برخی پزشکان بخش 

خصوصی بر روی بیماران بسته است.
*لزوم پذیــرش بیماران در مطب ها و 

مراکز درمانی خصوصی
اهمیت ارائه خدمات توسط مراکز درمانی 
بخش خصوصی به این دلیل است که بر 
پایه یافته های علمی، بیمارستان ها عامل 
ایجاد سویه های از ویروس کرونا هستند 
که به مراتب خطرناک تر از ویروس اصلی 

می باشــد. بنابراین در وضعیت فعلی که 
حضور در بیمارستان های همراه با ریسک 
و تنــش فراوانی اســت، ارائه خدمات 
توسط مطب های بخش خصوصی کمک 
فراوانی به مهار ویــروس کرونا و از آن 
مهمتر کاهش فشــار کاری کادر درمان 

بیمارستان ها می کند.
باتوجه به اینکه مطب های درمانی بخش 
خصوصی، موظف به رعایت پروتوکل ها 
و دستورالعمل های سازمان نظام پزشکی 
هســتند، علیرضا اســپید، نایب رییس 
شورای عالی سازمان نظام پزشکی نسبت 
به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: 
»مردم نباید تصور کنند برخی از پزشکان 
به دلیــل ترس از کرونا مطب ها را تعطیل 
کرده اند، پزشــکان ثابت کرده اند که پای 
کار هستند اما باید حاشیه امنی هم برای 
ارائه خدمت در بخش خصوصی باشد تا 
بتوانند بیماران سرپایی را از آلوده شدن به 

ویروس کرونا محافظت کنند«.
*مطب ها با سیســتم نوبت دهی دقیق 

فعالیت های خود را ادامه دهند
بعد از ادعــای مذکور، بهــروز بنیادی، 
نماینده کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس شــورای اســالمی در ستاد ملی 
مبــارزه با کرونــا، گفــت: »مطب های 
بخش خصوصی با رعایت یک ســری 
سازوکارها و دســتورالعمل ها، همچون 
نوبت دهی ســاعتی و پذیــرش انفرادی 

به راحتــی می توانند، خدمات ارائه کنند. 
تعطیلی و عدم ارائه خدمات توسط برخی 
از مطب های بخــش خصوصی تخلف 
است. این موضوع فشار زیادی را به کادر 

درمانی بیمارستان ها وارد می کند«.
در اکثر کشــورهای جهان که وضعیتی 
به مراتب نامناســب تر ازکشــورمان در 
مواجه با ویــروس کرونا دارند، مطب ها 
و کلینک های درمانی بخش خصوصی و 
حتی بیمارستان های قدیمی، فعالیت های 
خود را مستمر و بدون وقفه ادامه دادند. 
کشــور ســنگاپور ازجمله این کشورها 
اســت که علی رغم موقعیت جغرافیایی 
و نزدیکی به مرکز شــیوع ویروس رونا 
به دلیل رعایت ســازوکارهای بهداشتی، 
پذیرش و رسیدگی به بیماران کرونایی را 

در دستور کار خود قرار داد.
*چرا پزشــکان تمایلی به حضور در 

مطب های خود ندارند
جای سئوال و تامل است که چرا پزشکان 
علی رغــم دیگر صنــوف اقتصادی که 
برای  از دولت  درخواســت های زیادی 
صدور مجوز شــروع فعالیت هایشــان 
داشته اند، نسبت به بازگشایی مطب های 
خود بــی تفاوت بودند امــا با اعتراض 
پزشــکان پس از اعالم لیست اصالحی 
مشاغل آســیب دیده از اپیدمی کرونا که 
مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت، 
در یک اتفاق عجیب نام مراکز خصوصی 

درمانی به لیســت مذکور افزوده شــد. 
مراکزی که می توانســتند با برنامه ریزی 
صحیــح در روزهای کرونا نقشــی مهم 
در ســالمت مردم ایفا کنند. اما با تعطیل 
کردن فعالیت های خود در شرایط بحرانی  
از ایــن امر خــودداری کــرده و اکنون 
خودشان جزو مشــاغل آسیب دیده قرار 
گرفته اند. پاســخ روشن و مربوط به یک 
سیاست گذاری اشتباه در ظرفیت پذیرش 
رشته های پزشکی است. سیاست گذاری 
که کمبود پزشک، انحصار، بازار تضمینی 
و غیررقابتی را برای پزشــکان ایرانی به 
ارمغان آورده است. پزشکانی که هیچ گونه 
دغدغه ای نســبت به از دست دادن بازار 

خود ندارند.
*عدم ارائه خدمات توسط پزشکان در 

روزهای کرونا تخلف است
حیدرعلــی عابــدی، عضو کمیســیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره 
اقدام پزشکان به بستن مطب هایشان در 
روزهــای کرونا، گفت: سیاســت گذار 
نظام  ســازمان  مطب هــای خصوصی، 
پزشــکی و معاونــت درمــان وزارت 
بهداشت است و آن ها باید در این زمینه 

پیگیری های الزم را انجام دهند.
وی در ادامه افزود: به عنوان یک نماینده 
مجلس از پزشــکانی کــه دارای مطب 
هستند خواهش میکنم، استاندارد ساعت 

ویزیت بیمار را در روزهای کرونا، رعایت 
کنند. نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه 
امکان ارائه خدمات توســط مطب ها در 
روزهــای کرونا وجود داشــت، گفت:  
پزشکان ایرانی می توانند همچون پزشکان 
دیگر کشورها در روزهای کرونا با استفاده 
از سیستم نوبت دهی، ساعتی را مشخص 

و به بیماران خدمات درمانی ارائه کنند.
وی ادامه داد: حتی با درخواســت خود 
بیماران امکان ویزیت تلفنی هم برای آن ها 
وجود دارد. امروزه در دنیای دیجیتال به 
ســر می بریم و تمام امکانات برای ارائه 
خدمات توسط پزشکان وجود دارد. عدم 
ارائه خدمات توسط پزشکان در روزهای 
کرونــا قطعا تخلــف اســت و باید در 
چارچوب اساسنامه های وزارت بهداشت 
با آن ها برخورد شــود. البته در این زمینه 
ســازمان نظام پزشکی هم باید پاسخگو 
باشد. چراکه بســتن بودن مطب ها فشار 
کاری زیادی را به کادر درمان بیمارستان 

وارد می کند.
*فعالیــت مطب هــای خصوصی با 

رعایت سازوکارها
بشــیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمــان مجلس در گفت وگو با فارس، 
درباره اقدام برخی از پزشــکان به بستن 
مطب هایشــان به دلیل ترس از ویروس 
کرونا، گفت: عدم ارائه خدمات توســط 
مطب های خصوصی تخلف است. نظام 

پزشــکی و معاونت درمــان باید پیگیر 
موضوع باشــند. از تمام پزشکان تقاضا 
می کنیم وارد میدان مبارزه با کرونا شوند 
و از علم خود در جهت خدمت به مردم 

استفاده کنند.
نماینــده مردم خلخال با بیــان اینکه بر 
پایه تفاهم نامه معاونــت درمان و نظام 
پزشکی، مطب ها باید در روزهای کرونا 
خدمــات ارائه کنند، گفــت: مطب های 
بخش خصوصی با رعایت یک ســری 
سازوکارها و دســتورالعمل ها به راحتی 
می تواننــد، خدمات ارائــه کنند. توافهم 
نامــه ای بیــن معاونت درمــان وزارت 
بهداشــت و سازمان نظام پزشکی درباره 
نحوه خدمات دهی مطب ها در شــرایط 

کرونا منعقد شده است.
خالقی با بیان اینکه بســته بودن مطب ها 
فشــار زیادی را به بیمارســتان ها وارد 
می کند، گفت: عدم ارائه خدمات درمانی 
توسط مطب ها فشــار زیادی را  به کادر 

درمان بیمارستان وارد می کند.
به گزارش فارس، اکنون با گذشت نزدیک 
به ۳ ماه از آغاز بحران کرونا گزارش های 
رسیده نشان می دهد در برخی از مناطق 
پزشکان از بازگشایی مطب های خود به 
بهانه شــیوع کرونا و در دسترس نبودن 
اقالم بهداشــتی خودداری می کنند، این 
موضوع درحالی است که بر پایه سازمان 
نظام پزشکی، بسته اقالم بهداشتی شامل 
ماســک جراحی، مایع ضد عفونی کننده 
ســطوح، مایع ضد عفونی کننده دست، 
شیلد محافظ صورت و دستکش نیتریل 
اســت که با تعرفه دولتی در اختیار اعضا 
سازمان قرار می گیرد و پزشکان می توانند 
http://go.irimc.org/ ســامانه  در 
ppe درخواســت خود بــرای دریافت 

اقالم بهداشتی را ثبت کنند.

در روزگار شیوع کرونا؛
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نظر رییس سازمان بورس 
در مورد رشد شاخص

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بیان اینکه برخی سعی می کنند رشد بازار 
سرمایه را زیر پرسش ببرند، اظهار کرد: اینکه 
سرنوشت شــاخص بورس چه می شود، به 

تحوالت آینده بستگی دارد.
به گزارش ایســنا، حســن قالیباف اصل در 
نشست خبری »ستاد راهبری آزادسازی سهام 
عدالت« با بیان این که بازار سرمایه به مامنی 
برای مردم برای ســرمایه گذاری تبدیل شده 
اســت، گفت: این میزان پول به هر ســمت 
دیگری برود باعث تورم در جامعه می شود. 
اما زمانی که وارد بازار سرمایه می شود باعث 

رونق خواهد شد.
وی ادامه داد: سهامدار عمده سهام را عرضه 
می کنــد و از پولی که جمع می کند می تواند 
پروژه ای جدید آغــاز کند. این  روزها وقتی 
صحبت از رشد بازار سرمایه می شود، برخی 
سعی می کنند آن را زیر پرسش ببرند. سازمان 
بورس نمی تواند جلوی کسی را بگیرد، ناظر 
بازار بر بازار نظارت می کند؛ ما سال ها تالش 
کردیم ســفره بازار ســرمایه بزرگ شود و 

مسوولیت با خود سرمایه گذار است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید 
بر این که سرنوشــت شــاخص بورس به 
تحوالت آینده بستگی دارد، اظهار کرد: قیمت 
هر سهم بر پایه انتظارات مشخص می شود. 
درواقــع عرضه و تقاضــا در بازار  قیمت را 
مشــخص می کند. هم اکنون باید به افزایش 
قیمت هــا در بازار ســرمایه بــه عنوان یک 

فرصت برای بنگاه های اقتصادی نگاه کرد.
قالیبــاف با تاکیــد بر این که بازار ســرمایه 
فرصت بی نظیری را برای رشد اقتصاد ایجاد 
کرده اســت، اظهار کرد: بنگاه ها باید از این 
فرصت استفاده کنند. این که برخی قیمت ها 
بی رویه باال می رود، مســوولیتش با سرمایه 

گذار است که سهمی را ارزان نخرد.
وی با اشاره به شعار سال کنونی عنوان کرد: 
رهبر معظم انقالب اســالمی عنوان جهش 
تولید را برای امســال انتخاب کرده است و 
اصل اولیه تولید تامین مالی است که فرصت 
آن هم اکنــون در بازار فراهم بوده اســت. 
در واقع مســیر اصلی جهــش تولید از بازار 
سرمایه است و من توصیه می کنم بنگاه ها و 

هولدینگ ها از این فرصت استفاده کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران:
بورس، فرصت طالیی 
بنگاه های اقتصادی است

 یک عضــو هیأت نماینــدگان اتاق 
بازرگانی تهران معتقد است در روزهایی که 
بازار بورس به رونقی جدی رســیده است، 
بنگاه های اقتصادی باید از این فرصت نهایت 

استفاده را ببرند.
عباس آرگون در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در تمام جهان بهترین ابزار برای تأمین 
مالی بنگاه ها بازار بورس و سرمایه است اما 
شوربختانه در کشور ما هیچ وقت به بورس 
توجه محوری نشــده و این بــازار نیز توان 
کافی برای پوشــش دادن بــه تمام نیازهای 

اقتصادی موجود در بازار را نداشته است.
بــه گفته وی، اگر بازار بورس بتواند رشــد 
پیدا کــرده و نقش خود را در عرصه اقتصاد 
گســترش دهد، این موضوع برای بنگاه های 
اقتصادی یک فرصت مناسب در تأمین مالی 

فراهم خواهد کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان شــیب تند 
رشد شــاخص بورس در ایران بیان کرد: به 
نظر می رســد بر هم خوردن تعادل عرضه و 
تقاضا در قیمت سهام تأثیر گذاشته و شرایط 
را تغییر داده اســت. هر چنــد با این وجود 
می توان با اســتفاده از ظرفیت های موجود 
بخشی از مشــکالت بنگاه های اقتصادی را 

برطرف کرد.
آرگون با بیان اینکــه امروز باید اصلی ترین 
تمرکز کشــور بر کوتاه کــردن دوره کرونا 
متمرکز شــود، افــزود: هر چه ایــن دوره 
طوالنی تر شود، در کنار آسیب های اجتماعی 
برای بنگاه های اقتصادی نیز شرایط دشوارتر 
خواهد شــد و در بلندمدت اقشار مختلف 
مردم از این شرایط دشــوار اقتصادی لطمه 

می خورند.
وی خاطرنشان کرد:  در شرایط فعلی استفاده 
از تمــام ظرفیت هــا برای عبور کشــور از 
دشــواری های به وجود آمده اهمیت جدی 
دارد. بحــث گرفتن مالیــات از گروه ها و 
اصنافی که تاکنون به درستی مالیات نداده اند 
و تالش برای توســعه صــادرات غیرنفتی 
می تواند دو اولویت مهم کشــور در ماه های 

پیش رو باشد.
به گزارش ایســنا، در شــرایطی که بسیاری 
از بازارهــای بورس در نقاط مختلف جهان 
تحت تأثیر شــیوع کرونا منفی شده و ضرر 
داده اند؛ بــازار بورس تهــران در هفته های 
گذشــته روند رو به رشد خود را ادامه داده 
و امروز شاخص کل این بازار برای نخستین 
 بــار در تاریــخ از مرز یک میلیــون واحد

عبور کرد.

خبــر

 در حالی که طبق مصوبه شورای 
عالی اســتاندارد مقرر شــد تولید پراید 
به دلیل عدم مطابقت با اســتانداردهای 
۸۵ گانه از خرداد امســال متوقف شود، 
سرپرســت معاونت امور صنایع وزارت 
صنعت از بررسی تداوم تولید این خودرو 

خبر داد.
به گزارش فارس، طبق مصوبه شــورای 
عالی اســتاندارد قرار شد تولید پژو ۴۰۵ 
جی ال ایکــس از ابتدای خــرداد ۹۹ و 
تولیــد پراید مدل ۱۳۱ نیز تا پایان تیر ۹۹ 
متوقف شود. دلیل این تصمیم گیری عدم 
توانایی پراید در پاس کردن استانداردهای 
۸۵گانه خودرو اســت که رعایت آنها از 
سوی شــورای عالی استاندارد برای همه 

خودروسازان الزامی شده است.
در این وضعیــت، مهدی صادقی نیارکی 
سرپرســت معاونت امور صنایع وزارت 
صنعت امروز با اشــاره به نوسانات بازار 
خودرو و سوء استفاده سوداگران از فضای 
فعلی بازار، از بررســی تداوم تولید پراید 
مدل ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم گیر تا 
ســاماندهی بازار خودرو خبر داده است. 
اتفاقی که اگر عملیاتی شود عالوه بر نقض 
مصوبه شورای عالی استاندارد، تکراری بر 
داستان پرتکرار توقف خودروهای قدیمی 
و به ویژه پراید خواهد بود و به این ترتیب 
این بــار تولید این خودرو به بهانه تنظیم 
بازار ادامه خواهد یافت، حال آنکه یکی 
از مهمترین دالیل بی سر و سامانی بازار 
خودرو، عملکرد شرکت های خودروساز 

در نحوه تامین نیاز بازار است.
عــدم عرضه کافــی خودرو از ســوی 
شــرکت های خودروساز متناسب با نیاز 
بازار و امکان پذیــر نبودن ثبت نام برای 
خرید خودرو به قیمت کارخانه توســط 
مــردم عادی در ماه های اخیر بارها مورد 
انتقاد متقاضیان خرید خودرو و همچنین 
نمایندگان مجلس قرار گرفته است. اخیراً 
نیز حجت االسالم حسن درویشان، رییس 
ســازمان بازرسی کل کشور در این مورد 
با اشــاره به گالیه ها و شکایات مردم به 
قوه قضائیه و ســازمان بازرسی از نحوه 

ثبت نام خودرو در ســایت ایران خودرو 
و سایپا گفت: مردم گالیه می کنند که در 
سایت ایران خودرو و سایپا اگر قوی ترین 
پهنای باند را هم کســی در اختیار داشته 
باشــد و ماهرترین فرد هم پشت سیستم 
نشسته باشد گاهی ظرف چند دقیقه اعالم 
می شــود که ظرفیت پر شد و امکان ثبت 

نام نیست.
وی همچنین با اشــاره به التهاباتی که در 
بازار در رابطه با خودرو رخ داده اســت، 
التهاباتی اخیرا تشدید  گفت: شوربختانه 
شــده در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده و 
خودرویی که قیمت آن ۴۰ تا ۵۰ میلیون 
تومــان بوده به یکبــاره ۸۵ تا ۹۰ میلیون 
تومان شده است، این اتفاق اتفاق درستی 

نیست.
رییس ســازمان بازرسی کل کشور، یک 
بخش از این التهابات را ناشــی از نحوه 
عرضــه خودرو دانســت و افــزود: اگر 
خودرو بــه میزانی که بازار این التهاب را 

پیدا نکند، عرضه می شد قیمت ها اینگونه 
نجومی باال نمی رفت. از سوی دیگر این 
شرکت ها مثل سابق به جز دو مورد، عرضه 

به صورت پیش فروش هم نداشته اند.
* استفاده از ربات در ثبت نام خودرو

سیدجواد حسینی کیا، عضو هیات رییسه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی در پاســخ به پرسشــی درباره 
اعتراض مردم به خودروســازان مبنی بر 
اینکه ظرف چند دقیقه سایت های ثبت نام 
خرید خودرو بســته شده و امکان خرید 
خودرو وجــود ندارد، گفته بــود: برای 
بررسی این موضوع تحقیقاتی انجام داده ام 
کــه به صورت غیررســمی اعالم کردند 
مافیاهای خودرو با استفاده از ربات اقدام 

به ثبت نام در سایت ها می کنند. 
وی افــزود: ایــن اخبار غیررســمی به 
کمیسیون صنایع مجلس رسیده است که 
وقتی ســامانه خرید خودرو برای یک تا 
۲ ثانیه باز می شود و هزاران نفر خواهان 

ثبت نام تعدادی خودرو هستند شوربختانه 
مافیا با اســتفاده از روش های غیرقانونی 
و بهره گیــری از ربات تعدادی خودرو را 

ثبت نام می کنند. 
حتــی در ایــن مــورد برخــی مدیران 
خودروساز نیز ثبت نام پولی خرید خودرو 
به قیمت کارخانه را تأیید کرده اند. فرشاد 
مقیمی مدیرعامل ایران خودرو اواخر سال 
گذشــته با پذیرش وجود ربات در ثبت 
نام خودرو از ایران خودرو، گفته بود: در 
سایت فروشمان آنتی ربات اجرا کرده ایم 
و هــم اکنون ثبت نام با ربات امکان پذیر 

نیست.
وی ادامه داد: حتی ســراغ طراحان ربات 
هم رفته ایم و از آنها در سمت خودمان در 
جهت استقرار آنتی ربات استفاده کرده ایم.

* ماجرای بی پایان توقف تولید پراید
عدم توقف تولید پراید، داستان تکراری 
در سال های قبل بوده است به طوری که 
چندین بار برای توقف تولید این خودرو 

برنامه ریزی شده بود اما هیچگاه عملیاتی 
نشد. هرچند مدتی بحث جایگزینی تیبا 
به جای پراید مطرح شد و حتی قرار بود 
خودروهای دیگر نیز بــرای جایگزینی 
پراید به تولید برسند اما در نهایت تولید 
این خودرو ادامه یافت. کمااینکه به عنوان 
مثال قرار بود پراید تا پایان ســال ۹۶ از 
چرخه تولید خارج شــود که این بار هم 

اجرایی نشد.
مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا در 
ســال ۹۶ در مورد حذف تدریجی پراید 
از چرخه تولید گفته بــود: فکر می کنیم 
خــودروی تیبا جایگزین مناســبی برای 
پراید باشــد که در محدوده قیمتی همین 
خودرو نیز قرار دارد. با افزایش تولید تیبا، 
سعی خواهیم کرد به  مرور این خودرو را 

جایگزین پراید کنیم.
اما این اتفاق عملی نشــد و این در حالی 
بود که پلیس بارها و بارها بر ناایمن بودن 
پرایــد تاکید کرده و از ســهم باالی این 

خودرو در تصادفات خبر داده است.
نیــره پیروزبخت، رییس ســازمان ملی 
استاندارد نیز در سال ۹۶ گفته بود: پراید 
استانداردهای قدیمی را پاس کرده است، 
اما به صورت  کلی چون اســتانداردهای 
ما سختگیرانه تر شده این خودرو نمی تواند 

استانداردهای جدید را پاس کند.
وی در ســال گذشته نیز اعالم کرده بود: 
خودروســازان برنامه ادامه تولید برخی 
خودروهــای قبلی در دســتور کار دارند 
و در عیــن حــال اگر شــرایط ایجاب 
کنــد، خودروهای جدیــد نیز جایگزین 
تولیدشان متوقف شده،  خودروهایی که 

خواهد شد.
رییس سازمان ملی اســتاندارد حتی این 
را هــم گفته بود که در مورد توقف دیگر 
خودروهــای قدیمی نیــز در ۶ ماه آینده 
گزارشی توسط ســازمان ملی استاندارد 
تنظیم و به شــورای عالی استاندارد ارائه 

خواهد شد تا به تصویب برسد.
وی گفتــه بــود: ممکــن اســت تولید 
خودروهای دیگر نیز متوقف شود که البته 
باید وزارت صنعت برای جایگزینی این 

خودروها برنامه ریزی کند.
همچنین جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا 
سال گذشــته گفته بود: محصوالت تیبا، 
کوییک و ســاینا جایگزین محصوالت 
خانواده پراید شــده و می شــوند و برای 
پراید هیــچ جایگزین دیگــری وجود 
ندارد، اما توســعه محصــوالت بر روی 
پلت فرم های جدید و اختصاصی ســایپا 
انجام خواهد شد که به زودی جزئیات آن 

را اعالم می کنیم.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید که آیا 
شورای عالی استاندارد و وزارت صنعت 
این بار هم مقابل خودروسازان کوتاه می 
آیند و اجازه تولید خودروهای غیرمنطبق 
با استانداردهای مصوب کشور را می دهند 
یا اینکه ترمز تولید پراید برای همیشــه 
کشــیده خواهد شد؟ اتفاقی که می تواند 
خودروساز را به طراحی و تولید خودروی 
جایگزین برای ادامه حیات خود ترغیب 

کند.

رایزنی برای ادامه تولید پراید غیر استاندارد 

بهانه این بار؛ تنظیم بازار
  استفاده از ربات در ثبت نام خودرو

 شیوع کرونا به بسیاری از کسب 
و کارها آسیب زده، به طوری که صاحبان 
مشاغل مختلف در پاس کردن چک های 
خود دچار مشکل شــده و شمار قابل 
توجهــی از چک ها به دلیل کســری یا 

فقدان موجودی برگشت خورده است.
آســیب بخش های مختلف اقتصادی و 
کسب و کارها از شیوع کرونا را می توان 
در جهش قابل توجه شــمار چک های 

برگشتی مشاهده کرد.
در اســفند ۹۸ یعنی نخستین ماهی که 
کشــور به طور جدی درگیر کرونا شد، 
بسیاری از کســب و کارها یا ناچار به 
تعطیلی شده و یا با کاهش شدید مشتری 
و فروش مواجه شدند که باعث شد آنها 
نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند.

نگاهی به آمار به خوبی گویای وضعیت 
پیچیــده و دشــوار کســب و کارهای 
مختلف به ویژه مشاغل خرد در دوران 

شیوع کروناست.
در حالی که میزان چک های برگشــتی 
در دی ۹۸ )پیــش از شــیوع کرونا( از 
نظر تعداد ۳.۹ درصد و از نظر مبلغ ۷.۷ 
درصد افزایش داشت و در بهمن ماه نیز 

میزان چک های برگشــتی از نظر تعداد 
۳.۶ درصــد و از نظر مبلــغ ۴.۱ درصد 
باال رفت؛ به یکباره در اسفند ماه )پس از 
شیوع کرونا( با رشد بی سابقه و شتابان 

چک های برگشتی مواجه شدیم.
گزارش ها نشــان می دهد که در اسفند 
۹۸، حــدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره 
چک به ارزش حدود ۱۷۷ هـزار میلیارد 
ریال در کل کشور برگشت داده شد که 
نســبت به بهمن ماه از نظر تعداد ۴۴.۲ 
درصــد و از نظــر ارزش ۵۱.۹ درصد 

افزایش داشته است.
روند صعودی میزان چک های برگشتی 
در روزهای کرونا به حدی بوده که بانک 
مرکزی تالش کرده اســت، از شــدت 
قوانین سخت گیرانه نسبت به چک های 
برگشــتی کم کند تا صاحبان مشــاغل 
آسیب دیده از کرونا با مشکالت کمتری 

مواجه شوند.
بــر پایه اصــالح قانون چــک، قوانین 
سخت گیرانه ای برای دارندگان چک های 
برگشتی در نظر گرفته شده بود که باعث 
می شــد ادامه فعالیت برای آنها دشوار 

شود.

این قوانین سخت گیرانه اگرچه در حالت 
عادی باعث افزایش شــفافیت عملکرد 
صادرکننــدگان چــک شــده و امنیت 
معامالت را باال برده بــود، اما در زمان 
شــیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، 

مشکل ساز شده بود.
دومینوی چک های برگشتی

وابستگی و تعامل مشــاغل و کسب و 
کارهــای مختلف به حدی اســت که 
عدم توان یــک فعال اقتصادی در عمل 
به تعهــدات مالی و ناتوانــی در پاس 
کردن چــک، می تواند باعــث ناتوانی 
دیگر مشــاغل مرتبط در پــاس کردن 

چک هایشان شود.
مشاغل خرد به همدیگر وابسته هستند به 
طوری که پول دریافتی از یک مشتری را 
به حساب یکی دیگر واریز می کنند؛ آن 
فرد نیز پول دریافتی را به شخص دیگر 
پرداخت می کند. بر ایــن پایه، چرخه 
تعامالت اقتصادی به حرکت در آمده و 

افراد زیادی را منتفع می کند.
امــا اگر در این چرخــه پولی، یک نفر 
نتوانــد به تعهدات مالی خود عمل کند، 
به طور دومینو وار همه کسب و کارهای 

مرتبط دچار چالش شــده و نمی توانند 
چک هــای خود را پــاس کنند و بدین 
ترتیب چک های اغلب آنها برگشت می 

خورد.
هم اکنون به علت شــیوع کرونا، چنین 
وضعیتی در چرخه اقتصاد کشور حاکم 
شــده به طوری که شماری از کسب و 
کارهای خرد، با معضل بدهی و ناتوانی 
در عمل به تعهدات مالی دست به گریبان 

هستند.
افزایش شمار چک های برگشتی

حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک 
به ارزش بیش از ۱۴۹۴ هزار میلیارد ریال 
در اسفندماه ۹۸ در کل کشور مبادله شد.

بر پایه آمــار بانک مرکــزی، حدود ۸ 
میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش 
حدود ۱۳۱۸ هــزار میلیارد ریال در این 
مدت وصول شد که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و 

۱۹.۵ درصد افزایش داشته است
همچنین در اسفند ۹۸ حدود یک میلیون 
و ۳۶ هزار فقــره چک به ارزش حدود 
۱۷۷ هـــزار میلیارد ریال در کل کشور 
برگشت داده شده است که نسبت به ماه 

قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ 
درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش را نشــان 

می دهد.
بر این پایه، در دوره مورد بررسی، ترتیب 
۱۰.۹ درصد تعداد و ۱۱.۸  درصد ارزش 
چک های صادره برگشــت داده شــده 

است.  
این در حالی است که در اسفندماه سال 
۱۳۹۷، فقــط معــادل ۸.۸ درصد تعداد 
و ۴.۹ درصد ارزش چک ها برگشــت 

خورده بود.
بیشترین علت برگشت خوردن چک ها

بررســی های ایرنا نشــان می دهد که 
کسری یا فقدان موجودی از نظر تعداد 
عامــل ۹۷ درصد و از نظر ارزش، علت 
۹۱.۵ درصد از کل چک های برگشتی در 

کشور بوده است.
در اســفند ۹۸، حدود یــک میلیون و ۵ 
هزار فقره چک بــه ارزش حدود ۱۶۲ 
هــزار میلیارد ریال به دالیل کســری یا 
فقدان موجودی برگشت داده شده است.
دیگر عوامل برگشــت خــوردن چک، 
شــامل عدم تطابق امضــا، نقص امضا، 
مغایــرت تاریــخ عــددی و حروفی، 

مخدوش بودن امضا با مندرجات چک، 
مغیــر مبلغ حروفی و عــددی چک و 

مسدود بودن حساب است.
تلطیف قوانین برای چک های برگشتی 

در روزهای کرونا
بــا توجه بــاال رفتن شــمار چک های 
برگشتی به علت شــیوع کرونا، شرایط 
سخت گیرانه برای چک های برگشتی، 
تلطیف شده و تســهیالت موقتی برای 
دارنــدگان چک های برگشــتی در نظر 

گرفته شده است.
بانک مرکزی اعالم کرده است: صاحبان 
چک های دارای سر رسید ابتدای اسفند 
۹۸ تا پایان اردیبهشــت ۹۹ در صورت 
برگشت چک، مشمول محرومیت قانون 

صدور چک نمی شوند.
بر این پایه، در صورت تسلیم درخواست 
دارندگان این چک ها به بانک یا موسسه 
اعتباری غیر بانکــی، ذی ربط حداکثر 
تا ســه مــاه پــس از تاریخ برگشــت 
چک های مذکور، مشمول محرومیت ها 
و ممنوعیت های ناطر بر چک برگشتی 
مقرر در مــاده ۵ مکــرر الحاقی قانون 

صدور چک نمی شود.
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رد پای کرونا در افزایش چک های برگشتی

خصوصی سازی  سازمان  رییس   
تاکید کرد: زمانی که برای مشموالن سهام 
عدالت برای تعیین تکلیف سهام شان در 

نظر گرفته شده است، تمدید نمی شود.
به گزارش ایســنا، علیرضــا صالح در 
آزادسازی  راهبری  ستاد  نشست خبری 
ســهام عدالت با اشــاره به ابالغیه مقام 
معظم رهبری درمورد آزادســازی سهام 
عدالت در نهم اردیبهشت اظهار کرد: از 
دهم اردیبهشت برای مشموالن فرصتی 
تعیین شد که با مراجعه به سامانه روش 

مدیریت سهام خود را تععین کنند.
وی ادامه داد: در این راســتا مشموالن تا 

هشتم خرداد فرصت دارند انتخاب کنند 
غیرمستقیم سهام  یا  مستقیم  می خواهند 
خــود را اداره کنند. البته عدم مراجعه به 
سامانه به معنی انتخاب روش غیرمستقیم 

است.
رییس سازمان خصوصی سازی درمورد 
سابقه ســهام عدالت توضیح داد: سهام 
عدالت در ســال ۱۳۸۵بــا فرمان مقام 
معظم رهبری برای شش دهک درآمدی 
مشــخص شــد که دو دهک درآمدی 
از تخفیف برخوردار شــدند. از ســال 
۱۳۸۵تا ســال ۱۳۹۵ از محل سود سهام 
تخفیف  و  ســرمایه پذیر  شــرکت های 

۵۰درصــدی دو دهــک ارزش ســهام 
عدالت آزاد شد.

صالح با تاکید براینکه میزان سهام عدالت 
مشموالن کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
یک میلیون و دیگر افراد بین ۴۹۲هزار تا 
۵۳۲ هزار تومان است، اظهار کرد: میزان 
ســهام برخی افراد بیشتر از یک میلیون 
تومان اســت، به این دلیــل که انحصار 
وراثت صورت گرفته است. ارزش سهام 
عده ای هم کم تر از ۴۹۲هزار تومان است 
که دلیل این موضوع هم این اســت که 
ممکن است فرد در سال ۱۳۸۵مشمول 
نبوده و وارث قانونی که متوفی مشمول 

بوده باشد.
مشــموالن روش مدیریت ســهام را 

مشخص کنند
وی در ادامه با اشــاره بــه ابالغیه مقام 
معظم رهبری درمورد آزادســازی سهام 
عدالت گفــت: رهبری ابالغیــه را در 
روز نهم اردیبهشــت صــادر کردند و 
ســامانه SAMANESE.IR از دهم 
اردیبهشــت در اختیار مشــمولین قرار 
گرفت تا روش مدیریت خود را انتخاب 

کنند.
رییس ســازمان خصوصی سازی با بیان 
اینکه شورای عالی بورس باید ساز و کار 

روش های مستقیم و غیرمستقیم را تعیین 
کنند، گفــت: این اتفاق در آینده نزدیک 
صورت خواهد گرفت. مشــمولینی که 
وارد سایت نشوند به این معنا است که 

مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند.
صالح بــا تاکید بر اینکه افــرادی که با 
بورس آشنایی دارند باید روش مستقیم 
را انتخــاب کنند، ادامه داد: تعداد زیادی 
از مردم با بازار بورس آشــنایی ندارند. 
این افراد بهتر است روش غیرمستقیم را 
انتخاب کنند. باید توجه داشته باشند که 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی باید 
در بورس یا فرابورس پذیرش شــوند. 

بنابراین صورت های مالی آن ها شــفاف 
خواهد شد.

وی ادامــه داد: از ســوی دیگر افرادی 
کــه روش مســتقیم را انتخاب می کنند 
محدودیت هایی خواهند داشــت. برای 
مثال در یک فرجه زمانی خاص درصد 
خاصی از ســهام خــود را می توانند به 

فروش برسانند.
به گفته رییس سازمان خصوصی سازی، 
نقل و انتقال سهام برای یک بار از مالیات 
معاف است و چنانچه فردی روش خود 
را تغییر دهد مشمول مالیات انتقال سهام 

خواهد شد.

زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف سهام عدالت تمدید نمی شود
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آغاز عملیات اجرایی 
تکمیل زیرساخت های 
گردشگری در معبد 

داش کسن

 عملیات اجرایی تکمیل زیرساخت های 
گردشگری در معبد داش کسن ویر آغاز شده و 
این در شرایطی است که سال های زیادی مردم 

منتظر این اتفاق بودند.
زنجان از جمله اســتان های مطرح کشور در 
زمینه گردشــگری فرهنگی و تاریخی بوده و 
شهرستان سلطانیه قلب تپنده گردشگری این 
استان محسوب می شود که عالوه بر گنبد عظیم 
و نیلگون سلطانیه، معبد تاریخی داش کسن از 

دیگر آثار تاریخی آن محسوب می شود.
این بنا یکی از بی نظیرترین پرســتش گاه های 
ســنگی ایران اســت که نمونه مشــابه آن در 
هیچ کجای کشــور مشــاهده نمی شود. این 
مکان شــگفت انگیز، در دل کوه های سلطانیه 
و در نزدیکی روســتای ویر در ۱۵ کیلومتری 
شمال شرق شهر سلطانیه قرار گرفته این بنا از 
آثار شــاخص دوره ایلخانی است که توسط 
هنرمندان مطرح آن دوره به زیبایی هرچه تمام 

در دل کوه ها تراشیده شده است.
از جذاب ترین و معروف ترین آثار این مکان، 
می توان به نقش برجسته دو اژدها اشاره کرد، 
به خاطر همین دو نقش برجسته، این محوطه 
به معبد اژدها شهرت گرفته است. طول نقش 
برجسته اژدهای اصلی ۵ متر و ارتفاع آن ۱.۵ 
متر است و درون یک حفاظ شیشه ای به خوبی 

از آن محافظت می شود.
بنا بر عقیده برخی از باستان شناسان، قدمت این 
بنا به قبل از اسالم باز می گردد، یعنی هنگامی 
که این مکان پرستش گاه پیروان آئین مهرپرستی 
بوده اســت، البته هیچ اثری از آن دوران باقی 
نمانده اما بنای کنونی، متعلق به دوره ایلخانیان 
اســت که حدود ۷۰۰ ســال قبــل در ایران 

حکومت می کردند.
بعد از مرگ ارغون شــاه مغول، الجای خاتون 
خواهر سلطان محمد خدابنده دستور ساخت 
این بنا را می دهد اما ســاخت این بنا هرگز به 
پایان خود نمی رســد، دلیل این امر مشخص 
نیست ولی عده ای عقیده دارند دستور ساخت 
این بنا قبل از مسلمان شــدن شاه مغول داده 
شده و بعد از اینکه ایلخانان به اسالم گرویدند، 

ساخت این بنا نیز متوقف شده است.
بنــای تاریخی داش کســن از چنــد ایوان و 
محوطه باستانی تشــکیل شده است و نقوش 
برجسته زیادی در جای جای آن دیده می شود. 
آثار این محوطه از نظر نقوش تزئینی، یکی از 
با ارزش ترین نمونه های معماری صخره ای در 
تاریخ معماری ایران به شمار می رود. در داخل 
این محوطه، ســه طاق نسبتا عمیق در دل کوه 
کنده شده است که دارای مقرنس های سنگی 

بسیار زیبایی است.
از دیگــر نقوش تزئینی این بنــا، طاقچه های 
زیبایی اســت که در کنار نقــوش اژدها قرار 
گرفته اند نقوش متنوع اســلیمی که ماهرانه بر 
روی سنگ ها تراشیده شــده اند، از جمله آثار 
برجسته این محوطه باستانی هستند. هم اکنون 
این بنا صدمات زیادی دیده است. سنگ های 
تراشیده شده بزرگ و پراکنده ای در اطراف بنا 
دیده می شود با این حال، وجود نقوش اسلیمی 
متنوع، ایوان های بلند و به خصوص دو اژدها 
که ردپای هنرمندان چینی در آن یافت می شود 
و  نمونــه مشــابه آن در هیچ کجای کشــور 
نیست، باعث شده اســت که این مکان یکی 
از ارزشمندترین پرستش گاه های سنگی کشور 

به شمار رود.
بــا توجه به اهمیت این بنــا عملیات اجرایی 
معبد  گردشــگری  زیرســاخت های  تکمیل 
داش کسن در دســتور کار قرار گرفت که در 
همین رابطه فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان زنجان می گوید: عملیات 
اجرایی ساماندهی زیرساخت های گردشگری 
معبد داش کســن با اعتبار ۴ میلیــارد ریال در 
روستای ویر شهرســتان سلطانیه آغاز شد که 
تکمیل زیرســاخت های الزم در راستای رفاه 

حال مسافران و گردشگران است.
امیر ارجمند ادامه می دهد: در عملیات اجرایی 
این فاز شــامل تکمیل دیوار شــرقی، اجرا و 
ســاماندهی و تکمیل مسیر گردشگری داخل 
محوطه، استحکام بخشــی و مرمت حفاظتی 
ایوان شرقی، نصب تابلوی شناسنامه اثر، نصب 
تابلوهای مسیر، تعبیه پارکینگ در ورودی معبد، 
تکمیل محوطه سازی و ساماندهی سنگ  های 

محوطه پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان می کند: وجود چنین اثر تاریخی 
ارزشــمند با قدمت ۷۰۰ ساله موجب می  شود 
در جهت توسعه صنعت توریسم و ایرانگردی 

اقدامات الزم انجام گیرد.

خبــر

 رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
استان زنجان به تشریح نقشــه راه استان در سال 
۹۹ پرداخت و گفت: در برنامه ریزی های صورت 
گرفته در نقشه راه استان به تعداد ۶۵ پروژه با حجم 
سرمایه گذاری ۱۴۰۰۰میلیارد تومان دست خواهیم 

یافت.
به گــزارش همدلی زنجــان؛ به نقل از ســازمان 
 برنامه و بودجه کشــور، رامین میرزایی اظهار کرد: 
از مجمــوع ۲۸ پروژه تولیدی اعــم از صنعت و 
کشاورزی استان ۳۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد 
خواهد شــد وی افزود: مجموعه سرمایه گذاری 
های پیش بینی شده نزدیک به ۵۰ درصد آن آورده 

بخش خصوصی است. 
میرزایی با بیان اینکه در تدوین نقشــه راه اســتان 
با اســناد باالدستی آمایش سرزمین منطبق گردیده 
اســت، تصریح کرد: توجه ویژه به ایجاد سرمایه 
گذاری های جدید بخش خصوصی، اتمام پروژه 
های با پیشرفت فیزیکی باال و حمایت از کارآفرینی 
های دانش بنیان از مهمترین اولویت های اســتان 

می باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 
گفت: از مجموع پروژه های زیر بنایی اســتان در 
ســال جهش تولید می توان به توسعه ریر ساخت 
های گردشگری و ریلی ، تجهیز اراضی به سامانه 

های نوین آبیاری و توجه به تولید مسکن اقشار کم 
درآمد اشاره کرد.

وی ابراز داشت: در تصمیمات انجام گرفته در سال 
کنونی روستاهای باالی ۲۰ خانوار استان از اینترنت 

پرسرعت برخوردار خواهند شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 
ادامه داد: چهار گزارش مجزا در استان تولید شده 
است که شامل برنامه های جهش تولید در سال۹۹، 
نقشــه راه نظام اداری، بررسی موانع و مشکالت 
جهت تولید در ســطح ملی و استانی و بررسی و 
اتخاذ تدابیر مهم اقتصادی اســتان در دوران پســا 

کرونا را می توان نام برد.

تعیین تکلیف پسماند سرب و روی 
میرزایی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
وضعیت صنعت سرب و روی استان نیز پرداخت 
و گفت: در جهت کاهش آســیب های زیســت 
محیطی در شهرک صنعتی روی و استفاده از منابع 
معدنی معطل شده شهرک به میزان هشت میلیون تن 
پسماند، از آرزوی های دیرین زنجانی ها تحقق می 
یابد و پســماند سرب و روی زنجان مدیریت شده 

و بخشی به چرخه تولید مجدد باز خواهد گشت.
تالش به منظور دریافت مازاد درآمد استان

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در 
زمینه تحقق مازاد درآمد استان اعالم کرد: در سال 

۹۸ درآمد مصوب استان ۱۰۰درصد انجام پذیرفته 
و عالوه بر آن ۴۱ درصد مازاد به میزان ۴۹۵ میلیارد 
تومان تحقق یافته است که جزو استان های برتز در 

کسب درآمد بوده ایم.
اصالح ســاختارهای اداری دست و پاگیر در 

جهت جهش تولید
دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت استان در پایان 
خاطر نشان کرد: در راستای عملیاتی شدن برنامه 
های جهش تولید در اســتان اصالح ساختارهای 
اداری دســت و پاگیر با توسعه زیر ساخت های 
دولت الکترونیک و برون ســپاری خدمات دولتی 

در دستور کار سال ۹۹ قرار گرفته است.

تشریح نقشه راه استان در سال ۹۹ توسط رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 14/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
سرمایه گذاری در زنجان

 از مجموع ۲۸ پروژه تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی استان؛ ۳۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد

 مســوول واحد درمان سکته حاد مغزی 
استان زنجان گفت: بررســی ها بیانگر آن است 
که ویروس کرونــا در کوتاه مدت و در ماه های 
آینده به طور کامل رفتنی نیست که در این ارتباط 
همه باید برای زندگی با کرونا و هم زیستی با آن 
آمادگی داشــته باشیم که این امر مستلزم رعایت 

فاصله اجتماعی و اقدامات پیشگیرانه است.
دکتر عبدالرضا قریشی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: هرچه از زمان شــیوع بیماری کرونا 
سپری می شــود، اطالعات و یافته های به دست 
آمده در باره آن نیز نسبت به قبل افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: پیش از این تصور بر این بود که 
با گرم شدن هوا، رعایت فاصله اجتماعی و ۱۴ 
روز دوران کمون، این بیماری به احتمال زیاد تا 
فروردین امسال در کشورمان ریشه کن شود، اما 
باتوجه به رفتاری که ویروس از خودش نشــان 

داده و گذر از پیک اولیه، همچنان این روند ادامه 
دارد.

ایــن متخصص مغز و اعصاب بیمارســتان ولی 
عصر)عج( استان زنجان ادامه داد: هرچند در شهر 
زنجــان پیک این نوع بیماری در حد باالیی قرار 
نداشــت و با کارهای انجام گرفته یک وضعیت 
ثابت و شیب مالیمی حاکم بوده، اما به این مهم 
باید توجه داشت که این ویروس در آینده نزدیک 

رفتنی نیست.  
وی اظهار داشــت: باتوجه به میزان عفونت زایی 
زیــاد و تغییر شــکل بــروز بیمــاری کرونا، 
واکســن های تولیدشــده هم باید مورد راستی 
آزمایــی قرار بگیرند که این زمان بر اســت و تا 
ریشــه کنی کامل این ویــروس باید نکات الزم 

همواره مورد توجه باشد.
قریشی  افزود: مطالعات نشــان می داد بیماری 

کرونا ســکته مغزی را افزایــش می دهد به این 
لحاظ که ممکن اســت درگیری قلبی ایجاد کند 
و از طرفــی انعقادپذیری خــون را نیز افزایش 
دهد که با این ۲ فرضیه انتظار می رفت در مدت 
شــیوع بیماری کرونا این نوع ســکته نیز روند 
صعودی داشته باشد، اما آنچه که در دنیا رخ داد، 

متفاوت تر از این قضیه بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان دامه 
داد: بسیاری از افراد در جامعه به ویروس کرونا 
مبتال شده و بدون اینکه متوجه شوند، بهبود پیدا 
می کنند که حدود ۸۰ درصــد مبتالیان، در این 

شرایط هستند.
وی اضافه کرد: اما برخی از افراد، ازجمله بیماران 
قلبی، عروقی )دارای سابقه سکته مغزی(، بیماران 
احتمالی قلبی، دیابتی، فشار خون و غیره عالوه 

بر اینکه بیش از حد در خطــر ابتال قرار دارند، 
عالمت بیماری هم در این افراد شدیدتر است.

ایــن متخصص مغز و اعصاب بیمارســتان ولی 
عصر)عج( اســتان زنجان ادامه داد: این گروه از 
بیماران در صورت ابتال به ویروس کرونا، شرایط 
حادتری پیدا می کنند و احتمال بســتری آنان در 
آی. سی. یو نیز افزایش می یابد که در این ارتباط 
بیماران قلبی و عروقی باید مراقبت های بیشتری 
داشــته باشــند چراکه در صورت ابتال، احتمال 

عالمت دار شدن و مرگ و میر آنها باالست.
قریشی افزود: بیمارستان ولی عصر)عج( زنجان 
به عنوان بیمارســتان معین کرونا انتخاب شــده 
است که در این راستا همه بخش های بستری به 
ویژه مغز و اعصاب برای کاهش ابتالی بیماران به 
کرونا و همچنین فراهم شدن فضای کافی برای 
پذیرش بیماران کرونایی به تدریج به بیمارستان 

آیت اله موســوی زنجان منتقــل و فقط واحد 
درمان سکته حاد مغزی در فضای جداگانه حفظ 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: واحد ســکته حاد مغزی 
بیمارســتان ولــی عصر)عج( زنجــان، از زمان 
شــیوع کرونا فعال بوده و بیمــاران را پذیرش 
کرده که برای خدمات رســانی مطلوب نیز این 
واحد درمان بصورت موقت در مرکز آموزشــی 
و درمانی تخصصــی و فوق تخصصی آیت اهلل 

موسوی نیز راه اندازی شد.
بر پایه آمار وزارت بهداشت، تا ظهر جمعه )۱۹ 
اردیبهشــت( ۱۰۴ هزار و ۶۹۱ نفر در کشور به 
طــور قطعی به ویروس کرونا مبتال شــدند و با 
فوت ۵۵ نفر در ۲۴ ســاعت گذشته، تعداد جان 
باختگان کرونا در کشــور به ۶ هزار و ۵۴۱ نفر 

رسید.

مسوول واحد درمان سکته حاد مغزی استان زنجان:

 همزیستی با کرونا در گرو رعایت فاصله اجتماعی است

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
آمار طالق در این استان از سال ۹۰ به بعد ساالنه 
چهار تا پنچ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد 
نسبت به سال ماقبل آن افزایش پیدا می کرد اما با 
اقدامات صورت گرفته در زنجان، آمار طالق در 
سال گذشته نه تنها افزایش نیافت بلکه ۱۴ درصد 

نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کرد.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در گفت 
و گــو با خبرنــگار ایرنا اظهار داشــت: کاهش 
ازدواج و افزایش طالق، موضوعاتی اســت که 

کشور و استان زنجان از آن رنج می بردند.
وی خاطرنشــان کرد: هر چند آمار استان زنجان 
پایین تر از میانگین کشــوری بود اما هر ۲ مورد، 
معضل نگران کننده ای بود که ادامه این روند، آینده 
کانون خانواده هــا را دچار چالش جدی می کرد. 

صادقی نیارکی افزود: به همین دلیل، کاهش آمار 
طالق در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع 
جرم دادگســتری کل اســتان قرار گرفت و همه 
دســتگاه های مرتبط نیز در این زمینه ورود پیدا 

کردند.
رییس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: ارائه 
آموزش های قبل از ازدواج توسط دانشگاه علوم 
پزشکی، راه اندازی سامانه تصمیم توسط بهزیستی 
در کنار راه اندازی بنیاد صیانت از خانواده و فعال 
کــردن مراکز مشــاوره خانواده و ســازمان های 
مردم نهاد، بخشی از اقدامات در سطح استان بود 
که نتایج آن در کاهش ۱۴ درصدی آمار طالق در 
سال گذشته مشاهده شد. وی گفت: عوامل موثر 
در طالق نیز احصا شد و سراغ درمان آن ها رفتیم 
و امیدواریم در سال ۹۹ شاهد کاهش بیش از این 

نیز باشــیم. صادقی نیارکی افزود: خانواده ها باید 
همراهی کــرده و زوجین نیز تحمل خود را باال 
و توقــع خود را پایین بیاورند تا بتوان به زندگی 

مسالمت آمیز کمک کرد.
رییس کل دادگســتری اســتان زنجــان درباره 
برگــزاری جشــن گلریزان گفــت: ۱۱۱ نفر از 
محکومــان مالی جرایــم غیرعمد این اســتان، 
چشــم انتظار کمک مردم بــرای آزادی از زندان 
هستند که مجموع بدهی آن ها بالغ بر ۵۴ میلیارد 

تومان است.
وی اظهار داشــت: بیش از ۹۰ درصد محکومان، 
متاهل و سرپرست خانواده بوده و در میان آن ها 
افراد باالی ۸۰ سال ِسن و شماری هم از سادات 

وجود دارند.
صادقی نیارکی خاطرنشــان کرد: امسال به دلیل 

شــیوع بیماری کرونــا و ممنوعیــت برگزاری 
برنامه های تجمعی، جشــن گلریزان به صورت 

غیرحضوری و مجازی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه شمار محکومان سال گذشته ۱۷۹ 
نفر بود ولی امســال ۱۱۱ نفر است، خاطرنشان 
کــرد: بــا تالش هــا و اقدامــات صورت گرفته 
خوشــبختانه هیچ محکوم مهریه در زندان های 

استان نداریم و فقط محکومان مالی هستند.
صادقی نیارکی ابراز کرد: امیدواریم با مشــارکت 
مردم و خیــران در پایان ماه مبارک رمضان، عید 
سعید فطر، جشــن آزادی این افراد و بازگشت 

آن ها به کانون گرم خانواده باشد.
وی گفت: مردم مومن و خیرخواه زنجان همواره 
مشارکت پررنگی در این برنامه ها داشته و همدلی 

خود را در رزمایش مواسات نیز اثبات کردند.

صادقی نیارکی افــزود: خیرخواهی، دینداری و 
نوع دوستی مردم اســتان زنجان مثال زدنی است 
و نیکــوکاری خود را در جشــن گلریزان نیز به 

نمایش خواهند گذاشت.

رییس کل دادگستری استان:

آمار طالق در زنجان ۱۴ درصد کاهش یافت

 اســتاندار زنجــان گفــت: در 
بازگشــایی  اماکن تعطیل شده به علت 
شــیوع ویروس کرونا و اعالم وضعیت 
ســفید شهرســتان های اســتان نبایــد 
احساسی عمل کرد چراکه سالمت مردم 
در اولویــت بــوده و بی توجهی به این 
امر مهم چه بســا مشکالتی را به همراه 

خواهد داشت.
فتح اله حقیقی در نشست ستاد مقابله با 
کرونا استان افزود: با شیوع بیماری کرونا 
در کشور و استان اقدامات متعددی برای 
مدیریت بهتر این وضعیت انجام گرفته 
اســت و در این ارتباط دولت از طریق 
کانال های مختلف تالش کرده با اعطای 
تســهیالت متعدد به ویژه برای اقشــار 
آســیب پذیر و دیگر گروه های جامعه 
که از بیماری کرونا زیــان دیده بودند، 
کمک هایی در حد وسع خود انجام دهد.
وی اضافه کرد: بر این پایه برای بازگشایی 
اماکــن مختلف در شهرســتان های کم 

خطر این اســتان نباید احساســی عمل 
کرد چرا که این اقدام عالوه بر به خطر 
انداختن سالمت مردم اقدامات بی شائبه 
کادر درمانی بیمارســتان ها را به نیز به 

هدر می دهد.
اســتاندار زنجان ادامه داد: این اســتان 
تــدارک الزم از قبیــل پروتکل هــای 
بهداشتی را برای شهرستان های سفید به 
لحاظ شــاخص های مطرح شده در این 
بخش آماده کرده و به محض تحقق این 
وضعیت، آن  را عملیاتی خواهد کرد و 

در این باره مشکلی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر اماکن 
عمومــی تجمعی هماننــد تفرجگاه ها، 
همچنــان ممنــوع اســت و از طرفی 
اصناف باید نسبت به دستورالعمل های 
بهداشتی پایبند بوده و موارد اعالم شده 
را با جدیــت رعایت کند و عموم مردم 
نیز این مهم را باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار دهند تا مشکل افزایش شمار 

مبتالیان وجود نداشته باشد.
حقیقی افزود: بر ایــن مبنا نظارت های 
مســتمر نیز باید از ســوی دستگاه های 
متولی امــر درباره چگونگــی رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی کرونا انجام 
گیرد و به طور کلی باید گفت استان در 
مقابل سالمت مردم کوچکترین مسامحه 
ای نداشــته و همگان ملــزم به رعایت 

پروتکل ها هستند.
وی با بیان اینکه بیمارســتان های استان 
مشــکلی در تامیــن اقالم مــورد نیاز 
پیشــگیرانه کرونا ندارند، اظهار داشت: 
ضدعفونــی ایــن مراکز نیــز مطابق با 
درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان 
انجام می گیــرد و از طرفی بیماران غیر 
کرونایی بــرای گرفتن خدمات درمانی 

مورد نیاز نباید واهمه داشته باشند.
اســتاندار زنجان به لــزوم اتخاذ برنامه 
عملیاتــی الزم برای مقابلــه هدفمند با 
بیماری کرونا در فصل پاییز امســال را 

یادآور شــد و گفت: همه ساله بیماری 
آنفلوانزا در این فصل شیوع بیشتری می 
یابد و بــه دلیل همزمانی بیماری کرونا، 
طراحی یــک برنامه عملیاتی امری مهم 
محســوب می شــود که در این راستا 
نشست ای با حضور مدیرعامل خیرین 
و دانشــگاه علوم پزشــکی برای انجام 
اقداماتی از قبیل واکســن مــورد نیاز، 
تشکیل و موارد در ســتاد کرونا مطرح 
شود. وی اظهار داشت: با شیوع بیماری 
کرونا عالوه بــر اقدامات بالینی بیماران 
کرونایی، تست سرپایی نیز با هدف قطع 
زنجیره انتقال این نوع ویروس در استان 
انجام گرفت که دستاوردهایی به همراه 
داشت بطوریکه ۳.۸ درصد کرونایی ها 
به بیمارستان ارجاع داده شده، بستری و 

تحت مداوا قرار گرفتند.
حقیقی بــا ابراز نارضایتــی از مراجعه 
نکردن بیماران مشــکوک به کرونا برای 
دریافــت خدمات مــورد نیــاز افزود: 

در زمــان حاضــر امکانــات الزم در 
نقاهتگاه های استان با کیفیت مناسبی در 
اختیار گروه هــای هدف قرار می گیرد، 
اما افرادیکه باید در این محل ها اسکان 
یابند از آن اســتقبال چندانی نکرده و به 
راحتی در اجتماع حاضر شــده و آمد و 
شــد می کنند که این عالوه بر افزایش 
خطــر ابتالی اطرافیان آنهــا به بیماری 
کرونــا، نگرانی هایــی را نیز به ســبب 

سالمت جامعه ایجاد می کند.
وی اضافه کــرد: مدیریــت خوبی در 
ارتباط با بیماری کرونا در اســتان انجام 
گرفــت و در برنامه ریزی انجام شــده 
اقدام دیگــری در این باره انجام خواهد 
گرفت که در ارتباط با نحوه و چگونگی 
اجرای آن اطالع رســانی الزم به عموم 

مردم انجام خواهد شد.
اســتاندار زنجان همچنین با قدردانی از 
بسیج و ســپاه انصارالمهدی)عج( استان 
در اجــرای رزمایــش کمــک مومنانه 

خاطرنشــان کرد: با توجــه به آمارهای 
اعالم شده از روز نخست شیوع بیماری 
کرونا در استان این نهاد ۴۵ هزارو ۲۱۶ 
بسته معیشتی به ارزش بالغ بر ۱۸ میلیارد 
و ۸۶ هــزار تومان را توزیع کرده و این 
روند با قوت بیشتری همچنان ادامه دارد 

که اقدام ارزشمندی است.  
این مســؤول با تاکید بــر نظارت های 
جدی بر نحوه توزیع اقالم پیشــگیرانه 
کرونا در ســطح داروخانه های اســتان 
تاکید کــرد: برخی گزارش ها بیانگر آن 
است که دستکش التکس توسط شرکت 
های خارج از استان به فروش رسیده که 
همین امر مشکالتی را در تامین این قلم 
ایجاد کرده است درحالیکه تا زمانی که 
نیاز اســتان مرتفع نشود، نباید به مناطق 

دیگر ارسال شود.
وی یادآوری کــرد: در زمان حاضر در 
شــرایط جنگ و مقابله بــا کرونا قرار 
داریم و همکاری همگان به ویژه مدیران 
اســتانی حوزه دانشــگاه علوم پزشکی 
در تامیــن اقالم مورد نیاز بیماری کرونا 
بســیار تعیین  کننده است و در صورت 
کوتاهی موارد به دقت بررســی شده و 

تذکرهای الزم داده خواهد شد.

استاندار زنجان:

برای بازگشایی ها اماکن تعطیل شده نباید احساسی عمل کرد
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نِی پیراهنت داری؟ چرا صبِح مرا، زندا
تو هک خورشید را، چون خوِن جاری رد تنت داری

دو سار از چشم اهِی تو هب یکدیگر نشان دادند
دو ُمرِغ سینه ُسرخی را هک رد پیراهنت داری
لبت را ُغنچه کن، ُبده هب سوَیم با نفس اهیت

همه ُگل بگ اهیی را هک روِی انُخنت داری
ز می آیم هب سویت باز نسیمم من. کمند اندا

اگر صد بار صد دیوار، ِگرِد ُگلشنت داری
اگر یک می دهی، صد می ستانی از من، این گوهن است

امروز با حسین منزویاگر گلشن دینشن، پاُسِخ ُگل گفتنت داری منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی اجتماعی استان زنجان

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan

چهارسو

 وعده مســووالن بــرای ایجــاد انبارها و 
سردخانه و واحدهای فرآوری درحالی است که این 
روزها محصول سیر در میدان دستجرده طارم به ثمن 
بخس به فروش می رسد و اگر این روند ادامه داشته 
باشد در سال های آینده دیگر اثری از این محصول 
در این منطقه یافت نخواهد شد، چرا که هر سال بر 
مشکالت کشاورزان افزوده و وعده مسووالن انجام 

نمی شود.
به گزارش فارس، شهرستان طارم یکی از مناطق مهم 
کشاورزی در کشور است که محصوالت بسیاری 
در این شهرستان تولید می شود که به همین دلیل به 

هندوستان ایران نیز مشهور است.
طارم یکی از هشــت شهرستان استان زنجان است 
که در شــمال این اســتان واقع شده که با مرکزیت 
آب بر شامل دو بخش، پنج دهستان و ۱۵۵ آبادی و 
از شمال با استان اردبیل و گیالن، از شرق به استان 
قزوین از جنوب به شهرســتان زنجان و سلطانیه 

محدود است.
شهرستان طارم با مســاحتی بالغ بر 2 هزار و 23۵ 
کیلومتر مربع دارای ناهمواری های بســیار بوده و 
رودخانه پرآب و خروشان قزل اوزن، دره عمیقی را 
در آن ایجاد کرده کــه ارتفاع کف این رودخانه در 
گیلوان به کمتر از ۴۰۰ متر از ســطح دریا رسیده و 
طرفین آن رشته کوه هایی قرار گرفته که ارتفاع برخی 
از قلل آن به بیش از 2 هزار و۸۰۰ متر بالغ می شود.

شــاید طارم زنجان را در سطح کشور و دنیا به نام 
طالی سبز آن می شناسند، اما در این شهرستان بیش 
از ۵۰ نوع محصول کشــاورزی توسط کشاورزان 
کاشت، داشت و برداشت می شود که از این لحاظ به 
عنوان یکی از قطب های کشاورزی در استان و کشور 

به شمار می رود.
برنج، طالبی، هندوانه، زیتون، انجیر، کرفس، خیار، 
گوجه فرنگی، گیالس، آلبالو و... در این شهرستان 

تولید می شود و مهمترین 
محصوالت این شهرستان 
که به این منطقه شــهرت 
طالی  است،  داده  جهانی 
سبز یا زیتون و سیر طارم 

است.
بی شــک مرغوبترین سیر 
کشــور در طارم کشــت 
می شــود، محصولــی که 
عالوه بــر مصرف داخلی 
جنبه صادراتی هم دارد چرا 
که مشتریانی زیادی نیز در 

آن سوی مرزها دارد.
سیر طارم شامل سیر محلی 
طارم، ســیر صورتی، سیر 
قرمز، سیر سفید و رقم آذر 
است که عالوه بر مصرف 
خوراکی بــه  صورت تازه 
خوری و ســیر ترشی یا 
در صنایع غذایی  چاشنی 
برای تولیــد فرآورده های 

غذایی نقش مهمی دارد.
همه ســاله حدود 3 هزار 

کشــاورز طارمی یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی 
شهرستان طارم را به کشت سیر اختصاص می دهند، 
هر چند به دلیل مشــکالت در سال گذشته امسال 
این مقدار کاهش داشــته و در سال زراعی جاری 
کشاورزان طارمی مساحت کمتری را به کشت سیر 

اختصاص داده اند.
ساالنه  بیش از 7۰ هزار تن محصول سیر در طارم 
از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد برداشت می شود، 
که این مقدار 3۰ درصد محصول ســیر تولیدی در 
کشور اســت، که بیش از نیمی از تولیدات به دلیل 

کیفیت باال به کشورهای روسیه، عراق و استان هایی 
نظیر گیالن و مازندران ، تهران، همدان، کردستان و 

قزوین صادر می شود.
اما این روزها با افزایش برداشت سیر در شهرستان 
طارم و وضعیت نامناسب بازار به دلیل شیوع کرونا 
و بســته بودن مرزهای صادراتی بازار این محصول 
با مشکالت عدیده ای مواجه شده است که موجب 

نارضایتی کشاورزانی است.
عبدالحســین جعفری، سیرکار طارمی با بیان اینکه 
قیمت سیر امسال هم مانند سال گذشته بسیار پایین 

است، گفت: شوربختانه همه ساله وقتی سیر طارم 
برداشت می شود، حضور دالالن و قیمت پایین باعث 

می شود تا کشاورزان متضرر شوند.
ســیرکار طارمی با بیان اینکه در منطقه واحدهای 
فرآوری به تعــداد کافی وجود ندارد، تصریح کرد: 
نبود حمایت و نبود واحدهای فرآوری باعث شده 
تا در برخی مواقع کشاورزان به دلیل قیمت پایین از 
برداشت محصول خودداری کنند.وی با بیان اینکه 
همه ساله این مشکل برای کشاورزان وجود دارد و 
مسووالن فکری به حال ما نمی کنند، گفت: به دلیل 

پایین بودن قیمت در سال 
گذشته امسال سطح کشت 
کاهــش داشــت ولی باز 
هم هم کشاورزان طارمی 
مواجه  مشــکل خرید  با 

هستند.
در  که  دیگری  کشــاورز 
این  دســتجرده  میــدان 
خود  محصول  شهرستان 
را بــه قیمــت 3۰ هزار 
ابراز  ضمن  فروخته  ریال 
نارضایتــی از وضعیــت 
طارم  در  ســیر  محصول 
گفــت: من بــرای تولید 
همیــن محصول شــاید 
حدود 2۵ هــزار ریال در 
کیلو صرف اجرت کارگر 
و کرایه حمل و نقل هزینه  
کــرده ام، چگونــه آنرا به 

قیمت 3۰ هزار بفروشم.
محمــدی با بیــان اینکه 
وضعیت کشاورزی به هیچ 
وجه به ویژه در بحث سیر 
مناسب نیست، خواستار رسیدگی مسووالن در این 
زمینه شد. کشاورز دیگری با بیان اینکه ما در سال 99 
سیر را پایین تر از قیمت سال 9۸ می فروشیم، اظهار 
داشت: وضعیت کشاورزی در طارم هر روز بدتر از 

دیروز می شود.
وی با بیان اینکه قیمت ســم آفات نسبت به سال 
گذشته دو برابر شده است، گفت: این در حالی است 

که مسووالن همه چیز را گل و بلبل اعال می کنند.
رییس جهاد کشاورزی استان زنجان در این باره به 
خبرنگار فارس گفت: در سال کنونی میزان یک هزار 

و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی در شهرستان 
طارم زیر کشت محصول سیر قرار گرفته است.

جواد تاراسی با بیان اینکه پیش بینی می شود 6۰ هزار 
تن سیر در زنجان برداشت شود، عنوان کرد: تاکنون 

۵۰ درصد از این محصوالت برداشت شده است.
وی با بیان اینکه قیمت این محصول ۱۰ تا ۴۰ هزار 
ریال برآورد شــده است، بیان کرد: با توجه به اینکه 
هزینه خدمات کشاورزی و نهاده ها افزایش داشته، 
قیمت این محصول صرفه چندانی برای کشاورزان 
ندارد با این وجود وضعیت ســیر نســبت به سال 

گذشته بهبود یافته است.
تاراسی با بیان اینکه بخشی از دالیل کاهش قیمت 
سیر، مربوط به کشت این محصول در مناطقی چون 
دشت مغان و اســتان همدان است، گفت: افزایش 
عرضه موجب کاهش قیمت در این کاال شده است.

رییس جهاد کشــاورزی اســتان زنجان با اشاره به 
احداث انبار و سردخانه برای ذخیره محصول سیر 
در شهرســتان طارم افزود: کشاورزان با ذخیره این 
محصول در ســردخانه و عرضه منظم و مستمر در 

کنترل قیمت این محصول تالش کنند.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت فرآوری 
محصول زیتون در شهرســتان طــارم عنوان کرد: 
واحدهای فرآوری تولید ترشی و سیر ترشی و پودر 
سیر در حد توان خود فرآوری سیر را انجام می دهند، 

اما این واحدها باید تقویت شود.
وعده مســووالن برای ایجاد انبارها و سردخانه و 
واحدهــای فرآوری درحالی اســت که این روزها 
ســیر در میدان دســتجرده طارم به ثمن بخس به 
فروش می رسد و اگر این روند ادامه داشته باشد در 
سال های آینده دیگر اثری از محصول سیر در طارم 
یافت نخواهد شــد، چرا که در سال های گذشته به 
دلیل عدم حمایت شاهد کاهش تولید و عرضه این 

محصول هستیم.

دل »سیر« کشاورزان از پایین بودن قیمت »سیر«
 گالیه های سیرکاران طارمی

 طــراح حوزه مد و لبــاس کپی برداری 
تولیدکنندگان از الگوهــای خارجی را یکی از 
آسیب های جدی پوشــاک کشور عنوان کرد و 
ریسک پذیر  تولیدکنندگان  شــوربختانه  گفت: 

نیستند و به طراحان داخلی باور ندارند.
شــیرین کره ای هنرمند هنرهای تجسمی که در 
ســال های اخیر بر روی طراحی پارچه متمرکز 
اســت به عنوان طــراح، تجربه همــکاری با 
بَِرندهای صاحب نام حوزه پوشاک مد و لباس 

ایران را داشته است. 
وی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا کپی 
برداری تولیدکننــدگان از الگوهای خارجی را 
یکی از آسیب های جدی پوشاک کشور عنوان 
کرد و گفت: به نظرم استعدادهای درخشانی در 
این زمینه وجود دارد اما شوربختانه تولیدکنندگان 
پوشاک به طرح های کپی از الگوهای خارجی 
اعتماد بیشــتری دارند که تنها راه خروج از این 
وضعیت حمایت از تولیدکنندگان اســت تا در 
این بخش رسیک های موجود با حمایت بیشتر 

از طراحان داخلی پایین آید.
طراح برگزیده پارچه لباس کودک در جشنواره 
مد و لباس فجر به نبود اعتماد تولیدکنندگان به 
طراحان اشــاره کرد و گفت: من به عنوان یک 
طراح که ســال ها در حوزه روانشناسی کودک 
کار کردم اجازه ندارم تجربه های شــخصی که 
در این ســال ها اندوختــم را وارد کارم کنم و 
خالقیت داشته باشم. تولیدکنندگان ترجیح می 
دهند که  طرح های برندهای موفق خارجی را 

به صورت کامل کپی کنند.
ایــن هنرمند جــوان ادامــه داد: تولیدکنندگان 
ریســک کوچکترین تغییر را نمــی پذیرند و 
همیشــه این توجیه را دارند کــه طراح بازار را 
نمی شناسد. در واقع همیشه به این فکر می کنم 
که این کپی کاری را یک گرافیست ابتدایی هم 
می تواند انجام بدهد و مطالعات روانشــناختی 
و مردم شناســی طراحان پوشاک در بازار ایران 

مورد توجه قرار نمی گیرد.
جشنواره ها نفرات برگزیده را فراموشی می 

کنند
وی با اشــاره به »بی نتیجه بودن جشنواره های 
هنری« تاکیــد کرد گفت: به نظر من مشــکل 
اساسی در کشور ما همیشه مسئله استعدادیابی 
و استفاده از این استعدادها در جایگاه مناسبشان 
بوده اســت به طور مثال هر سال تعداد زیادی 
جشنواره با بودجه های متفاوتی برگزار می شود 
که هر کدام در ظاهر اهداف بلندی را دنبال می 
کننــد اما دقیقا پس از برگــزاری اختتامیه هیچ 
نتیجه قابل مالحظه ای از خروجی جشــنواره 

مشاهده نمی شود و نفرات برگزیده به فراموشی 
ســپرده می شــوند تا دوباره نوبت به برگزاری 
دوره بعدی رسد و همین چرخه تکرار می شود.
برای برون رفت از این شرایط و خاتمه دادن به 
این چرخه بی حاصل، یک برنامه جامع هدفمند 
الزم است تا جزئیات تمام جشنواره ها را درون 
خود وارد کند و دستاوردهای مشخصی را پس 
از اجــرای یک دوره مطالبه کند و در نهایت در 
یک برنامه یک ساله، سه ساله و پنج سال منجر 

به تحقق برنامه های مدون و مشخصی شود.
کره ای افزود: متولی این برنامه ریزی می تواند 
یکی از سازمان استعدادیابی زیرنظر نهاد ریاست 
جمهوری باشد. این اســتعدادها پس از کشف 
شدن به نهادهای مرتبط در کشور معرفی شوند 
تا در بخش اســتعدادهای آن نهاد مشــغول به 
فعالیت شــوند. همچنین نهادهای خصوصی یا 
دولتی هم می توانند به طور مســتقیم به سازمان 

استعدادیابی گزارش دهند.
صنعت و هنر با یکدیگر تعامل ندارند

وی در پاسخ به چگونگی ارتباط صنعت و هنر 
در کشور گفت: شــوربختانه تا زمانی که رابطه 
بین صنعت و هنر مانند جشنواره ها، فراخوان ها 
و سمینارها برنامه ریزی صحیح و فعال نداشته 
باشند نمی توان انتظار غیرمعمولی داشت چون 
شــرایط فعلی نتیجه نبود یک سیستم است که 
جایــگاه هر بخش را درســت تعریف کند در 
صورت نبــود چنین فضایی امکان ایجاد تعامل 
وجــود ندارد و هر بخش به صورت جزیره ای 
فعالیت می کند و نمی توان در نهایت شــاهد 

توسعه بود.

ایــن هنرمند با گالیــه از نبــود حمایت های 
نهادهــای مرتبط با حوزه پوشــاک گفت: هیچ 
گونــه خدمات بیمه ای و مالــی برای طراحان 
لباس از سوی ســازمان های مربوطه ارائه نمی 
شــود. شــوربختانه به دلیل جدی گرفته نشدن 
اســتعدادهایم با وجود موفق بــودن آثارم در 
جشــنواره های مختلف دیگر انگیزه ای برای 
انرژی گذاشــتن بــرای شــرکت در این قبیل 
رویدادها ندارم. تصمیم دارم با امکانات بســیار 
محدودی که فراهم کردم روی برند شــخصی 
خودم متمرکز شوم و به این موضوع  به صورت 
جدی می اندیشم که دیگر زمان این رسیده که 
از کارمند و طراح بودن برای برندهای مختلف 

خارج شوم و کسب و کار خود را بسازم.
خالقیت در روزهای کرونایی

وی با اشــاره به ایجاد خالقیــت در روزهای 
درگیر با ویروس کرونا گفت: برکســی پوشیده 
نیست که کرونا عالوه بر تهدید سالمتی شرایط 
بسیار سختی را برای کســب و کارهای حوزه 
پوشاک ایجاد کرده است. اما همیشه در شرایط 
تهدید می توان فرصت های بکری را به دست 
آورد و این دوران برای من فرصت بسیار خوبی 
برای اســت تا ایده پردازی و طراحی مجموعه 
های جدید برای دوران پس از کرونا ایجاد کنم.

 شیرین کره ای عناوین طراح برتر جشنواره مد 
و لبــاس فجر، طراح برتر جشــنواره تن پوش 
و برنده جشــنواره های »افدســتا« و »بلونیا« و 
سابقه برپایی سه دوره نمایشگاه تصویرسازی، 
نقاشی و مجسمه سازی در پاریس را در کارنامه 

فعالیت حرفه ای خود دارد.

خبر فرهنگی

طراح حوزه مدولباس:

تولید داخلی با طرح بِرَندهای خارجی یک آسیب جدی است
شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 116، 115، 113، 112، 110 شورای 
محترم شورای اسالمی شهر هیدج، یک قطعه زمین صنعتی واقع در هیدج بلوار حاج آخوند، 
ضلع شــمالی جایگاه CNG قطعه شماره 8 را به شرح ذیل از طریق مزایده به متقاضیان 

واگذار نماید.
فروش کامال به صورت نقدینوع قرارداد و نحوه پرداخت

وجه نقد، اوراق مشارکت، برگه سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانهنوع تضمین
258.000.000 ریالمیزان سپرده

واحد امالک شهرداری هیدجمحل فروش اسناد
از تاریخ 99/2/17زمان فروش اسناد

ساعت 14:30 شنبه مورخه 99/3/3آخرین مهلت تحویل اسناد
سه شنبه مورخه 99/3/6 ساعت 14:30زمان بازگشایی

از قرار هر مترمربع 16.000.000 ریالقیمت پایه
321.45 مترمربعمساحت

* متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در ســاعات اداری به واحد امالک 
شهرداری مراجعه فرمایند.

* شهرداری در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
* هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

* حضور شرکت کنندگان در نشست کمیسیون آزاد می باشد.
* در صورت انصراف نفر اول ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و در صورت وجود نفرات دوم و سوم، موضوع مزایده به 

نفرات بعدی واگذار خواهد شد.
* به پیشنهادهای مخدوش و مشروط و یا فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* درج قیمت به ریال خواهد بود.

ناصر مرسلی- سرپرست شهرداری هیدج

آگهی مزایده نوبت اول

تبلیغات در 
به سود شماست
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