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فیلم ساز زنجانی عنوان کرد:
نقش مهم آثار هنری فاخر 

در تکامل فرهنگی مردم
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رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:
کرونای هندی نوظهور،
مرگبارتر از انگلیسی است
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 یکی از مسائل مهم در ماه رمضان، مسائل 
مربوط به مشاغل سخت است، چون در کل دنیا 
اقشــاری را داریم که شــغل آن ها جزو مشاغل 
سخت است و در ماه رمضان احساس می کنند که 
روزه داری برای آنان مشکل است و مرتب سئوال 

می کنند چه کنیم؟
حجت االسالم عمران حسینی نسب در گفت وگو 
با ایسنا، با اشــاره به شغل سخت برخی از افراد 
معدن کار، کشاورز، نانوا، چوپان و کارگر و برخی 
دیگر از مشــاغل، عنوان کرد: ایــن افراد گالیه 
دارند که ما اگر بخواهیم روزه بگیریم، توان ادامه 
روزه را نخواهیم داشت، به ویژه روزهایی که در 
تابستان واقع شود؛ البته ماه مبارک رمضان امسال 
در فصل بهار اســت و روزها مقداری کوتاه تر و 
مقداری خنک تر است و شاید این بهانه کمتر باشد 
اما در عین حال افرادی هستند که گالیه دارند و 

می گویند نمی توانیم روزه بگیریم.
وی با اشاره به حکم روزه داری این افراد، متذکر 
شد: سختی کار مجوزی برای روزه نگرفتن نیست؛ 

یعنی هیچ فقیه و مجتهدی فتوا نداده است که اگر 
کسی شغل سخت دارد، می تواند روزه را بخورد. 
این کارشناس مسائل دینی، با اشاره به راهکارهای 
این افراد برای روزه گرفتن، اضافه کرد: صاحبان 
مشاغل ســخت اگر می توانند شیفت کاری خود 
را تغییر دهنــد، باید این کار را انجام دهند و اگر 
بعضی از افراد می توانند مرخصی بگیرند که باید 
این مرخصی را با ماه مبارک رمضان همراه کنند تا 

بتوانند روزه خود را بگیرند.
این مدرس حوزه علمیه با یادآوری اینکه برخی 
از افراد می گویند شــیفت قابل تغییر نیســت و 
نمی توانیم مرخصی بگیریم، افزود: این شــخص 
می تواند هر روز به سفر رفته و تقریباً ۲۵ کیلومتر 
برود و در آنجا چیزی بخورد و این راه را برگردد 
و چون مسافر بوده، از نظر شرعی مشکلی ندارد 
و خود شــرع مقدس این راهــکار را قرار داده و 
کاله شرعی هم نیســت و همه روزه این کار را 

انجام دهد.
وی با بیان اینکه اگر کسی گفت که من نه می توانم 

هر روز به ســفر بروم و نــه می توانم مرخصی 
بگیرم و نه می توانم شــیفت کاری خود را تغییر 
دهم، عنوان کرد: آخرین راهکار این است که این 
شخص از ابتدای سحر روزه خواری نکند؛ برخی 
خیال می کنند چون شغل سخت دارند، می توانند 
صبحانــه را در منزل خورده و به ســر کار برود 
که درست نیســت؛ این اشخاص باید نیت روزه 
کرده و به ســر کار خود بروند و در هنگامی که 
وضعیت شان بحرانی شد و نتوانستند روزه خود 
را نگه دارند و توان نداشــتند و به حرج )مشقت 
و ســختی غیرقابل تحمل( افتادند، روزه خود را 

افطار کنند.
حسینی نسب با یادآوری اینکه این کار روزه خواری 
عمدی نیســت و کفاره نخواهد داشــت، افزود: 
چنین شــخصی باید فقط بعد از ماه رمضان، آن 

را قضا کند.
این مدرس حــوزه علمیه با یادآوری فتوای مقام 
معظم رهبری در این باره، یادآور شد: رهبر فرزانه 
انقالب در این باره فتوا داده اند، چنین شخصی اگر 

می توانــد کار را ترک کند باید روزه بگیرد و اگر 
نمی تواند هر وقت به حرج و سختی زیاد که قابل 

تحمل نیست افتاد، می تواند افطار کند.
این کارشــناس دینی افزود: طبق فتوا مقام معظم 
رهبری چنین اشــخاصی به هیچ وجه نمی تواند 
صرفاً به این احتمال و دلیل که بعداً روزه حرجی 
می شود، روزه را از ابتدای روز افطار کنند، گفت: 
به بیان دیگر حرج بالفعل مجوز افطار است و تا 
زمانی که هنوز مشقت غیرقابل تحمل پیش نیامده 

و محقق نشده است، نمی توان افطار کرد.
حسینی نسب، با اشــاره به فتوای آیت اله مکارم 
شــیرازی در ایــن زمینه، بیان کرد: ســختی کار 
مجوز افطــار روزه نمی شــود و چنانچه بتواند، 
باید ســاعت کاری خود را تغییر دهد و یا در ماه 

رمضان کارهای سبک تری انجام دهد. در غیر این 
صورت، تنها مجوز افطار این است که در برخی 
روزها )مثاًل هفتــه ای ۳ - ۴ روز( قبل از ظهر به 
مقدار مسافت شــرعی از شهر خارج و در آنجا 
افطار کند و برگردد و تا ماه رمضان ســال آینده 

قضای آن را به جا آورد.
وی با بیان اینکه آیت اله شــبیری زنجانی نیز در 
این باره فتوا داده اند که فرض ســئوال که با ترک 
کار بــه حرج می افتد، اگر نتواند به گونه ای )مثاًل 
کار در شــب یا خنک کردن فضای کار( روزه را 
بدون مشــقت شدید بگیرد، گرفتن روزه واجب 
نیست و قضای آن را بعد از ماه رمضان باید به جا 
آورده شــود و در هر حال روزه خواری علنی و 

بی احترامی به ماه رمضان گناهی بزرگ است.

آنچه درباره روزه مشاغل سخت 
باید بدانیم
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چینی ها به دنبال تراشکار زنجانی
 گفتگوی زنگان امروز با سید مهدی موسوی؛ کارآفرین صنعتی

شرکت های بزرگ صنعتی چین حاضرند به این استادکار 
ماهر زنجانی ساالنه ۲۰۰ هزار دالر حقوق بدهند

فرنشین فرهنگ و ارشاد استان خبر داد:

دانشنامه زنجان 
تدوین می شود

 دانشنامه فرهنگ، تمدن و مشاهیر استان به عنوان »کتاب زنجان« منتشر می شود
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وزنه بردار زنجانی 
در مسابقات آسیایی 
ازبکستان آسیب دید

 سرپرســت معاونــت ورزشــی اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان زنجان، گفت: 
حسین ســلطانی، وزنه بردار اعزامی از زنجان 
به رقابت های آسیایی ازبکستان از ناحیه آرنج 

دچار آسیب شد و از ادامه مسابقات بازماند.
غفــار امانی، در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا، 
افزود: این حادثه شــامگاه چهارشنبه در هنگام 
بلند کردن وزنه بر باالی سر برای این ورزشکار 
توانمند و شــاخص ملی پوش زنجانی اتفاق 
افتاد و متاســفانه به علت آسیب دیدگی از دور 

مسابقات خارج شد.    
وی اظهار داشــت: وقتی دست این ورزشکار 
زنجانی در حین اجرای حرکت ســوم از آرنج 
به پشــت چرخید این اتفاق ما را نگران کرد و 
به ناچار به خاطر آسیب دیدگی شدید از ادامه 
مسابقه محروم شد و امید برای کسب نشان از 
سوی ســلطانی که در  واقع یکی از امیدهای 

ایران بود رنگ باخت.
ســرمربی تیم وزنه برداری استان زنجان نیز با 
تایید خبر این حادثه گفت: حســین ســلطانی 
ورزشکار شایسته این استان در مسابقات آسیایی 
وزنه برداری که در تاشــکند ازبکستان در حال 
برگزاری است، متاسفانه در حین اجرای حرکت 
سوم یک ضرب دچار در رفتگی از ناحیه آرنج 

دست چپ شد. 
علــی نصرتی، افزود: این وزنــه بردار توانمند 
زنجانی که تجربه حضور در رقابت های برون 
مرزی را نیز در کارنامه خود دارد اگر در دسته 
وزنــی ۸۱ کیلوگرم می توانســت وزنه ۱۶۱ 
کیلوگرم را مهار کند در این صورت در جایگاه 
ســوم قرار می گرفت که متاسفانه بخت با او 

یار نشد.
وی، اظهار داشت: هیات پزشکی ورزشی ایران 
بالفاصله پس از این اتفاق بر بالین این ورزشکار 
زنجانی ملی پوش حاضر شــد که دکتر داوود 
باقری نایب رییس فدراســیون در هنگام انتقال 
این آســیب دیده به مرکز درمانی، در رفتگی را 
جا انداخت و پزشــکان معالج نیز محل آسیب 
دیدگی را گچ گرفتند که حال باید تا سه هفته 

در این وضعیت بماند.
نصرتی، تصریح کرد: حسین پس از بازگشت 
به کشور توسط پزشکان متخصص مورد معاینه 
قرار گرفته و بســته به میزان و نوع مصدومیت 
تحت درمان و مداوا قرار خواهد گرفت که امید 
می رود این آسیب دیدگی چندان جدی نباشد.    
وی افزود: این رقابت ها در رده بزرگســاالن و 
از ۲۹ فروردین مــاه به مدت قریب یک هفته 
در ازبکســتان برگزار می شود و تیم ملی وزنه 
برداری ایران نیز در ۱۰ دســته وزنی مختلف 

شرکت و به مصاف حریفان خواهد رفت.

خبر نخست

 دکتر علیرضا بیگلری رییس انستیتو پاستور ایران اعالم کرد:

اثربخشی باالی واکسن ضدکرونایی پاستور
بر سیستم ایمنی بدن

فروش فرشهای پشم و ابریشم زنجان 
به نام قم و کردستان
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 رییس نظام مهندسی معادن استان زنجان با 
اشاره به مشکل واردات ماشین آالت معدنی گفت: 
وزارت صمت با اقداماتی که انجام داده باعث شده 

در این حوزه دچار خود تحریمی شویم.
رضا کشــاورزی در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رســا با بیان اینکه برای تحقق شعار سال )تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا( در حوزه معدن 
موضوعات مختلفی مطرح است اظهار کرد: یکی 
از این موارد حذف قوانین و مقرراتی اســت که 
نقش بازدارنده ای در توسعه و رونق معادن دارند.

وی بــا بیــان اینکه در کمیســیون معدن مجلس 
شورای اسالمی باید نسبت به حذف قوانین دست 
و پا گیر اقدام شود ادامه داد: برای تحقق شعار سال 
باید بخش دولتی همراه بخش خصوصی باشد و 

تعامل بین بخش خصوصی و دولتی اتفاق بیفتد.
رییس نظام مهندسی معادن استان زنجان با تاکید بر 
اینکه بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور 
محسوب می شود گفت: شوربختانه فاصله افتادن 
بین بخش دولتی و خصوصی باعث شــده حوزه 

اقتصادی با مشکل مواجه شود.
وی عنــوان کــرد: وقتی که دولــت برای بخش 
خصوصی تصمیمــی می گیرد باید نظرات فعاالن 
این حــوزه را در تصمیمات خــود لحاظ کند تا 
تصمیم گرفته شده جامع و کامل بوده و یک طرفه 

به ضرر بخش خصوصی نباشد.

کشــاورزی با تاکید بر اینکه اگر در تصمیمات و 
بخشــنامه هایی که برای فعــاالن اقتصادی بخش 
خصوصی صادر می شود نظرات بخش خصوصی 
اعمال شود بسیاری از مشکالت قابل حل بوده و 
خیلی از این موانعی که برای فعاالن اقتصادی ایجاد 
شده برطرف می شود عنوان کرد: بخش خصوصی 
سربازان خط مقدم بخش اقتصادی هستند و به هر 
اندازه فعاالن این حوزه تقویت شوند اقتصاد کشور 

قوی تر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکالت واردات ماشین 
آالت معدنی افزود: با اقداماتی که وزارت صمت 
در پیش گرفته در واردات ماشــین آالت به روز 

معدنی دچار خود تحریمی شدیم.
رییس نظام مهندسی معادن استان زنجان ادامه داد: 
این خود تحریمی به گونه ای اعمال شده است که 
بخش خصوصی حتــی بدون حمایت دولت هم 
نمی تواند نسبت به واردات ماشین آالت صنعتی 

اقدام کند.

وی با بیان اینکه برای رونق حوزه معدن و تحقق 
شعار سال در این حوزه باید نسبت به حذف بخش 
نامه ای که جلوی واردات ماشین آالت معدنی را 
گرفته اقدام شود افزود: ما در این حوزه خودمان را 

تحریم کرده و جلوی پیشرفت را گرفته ایم.
کشــاورزی با تاکید بر اینکه نوسانات قیمت ارز 
به شدت فعالیت های معدنی را تحت تاثیر قرار 
داده اســت عنوان کرد: بسیاری از فعاالن حوزه 
معدن به دلیل نوسانات ارزی بالتکلیف مانده اند 
نه راه پس دارند و نه راه پیش چرا که فعالیت در 
این حوزه برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی 

ندارد.
وی خاطر نشــان کــرد: بارها اعــالم کردیم اگر 
توانایی نظارت بر نوع اکتشــاف و نوع استخراج 
مواد معدنی را ندارید کنــاره گیری کنید چرا که 
نظام مهندســی معدن آماده است این نظارت هارا 
طوری انجام دهد که هم به نفع بخش دولتی باشد 

و بخش خصوصی هم متضرر نشود. 
رییس نظام مهندسی معادن استان زنجان تصریح 
کرد: اگر نظارت ها اصولی باشــد هم استخراج و 
هم اکتشافات معدنی بر پایه اصول انجام می شود 
و هم سود و هم بازدهی فعالیت های معدنی برای 
بخش خصوصی بیشــتر می شود اگر این موارد را 
رعایت کنیم شــاهد توســعه معادن و تاثیر آن بر 

اقتصاد کشور خواهیم بود.

رییس نظام مهندسی معدن استان زنجان:

بخش معدن در ایران دچار خود تحریمی شده است
 برای تحقق شعار سال، دولت باید کنار بخش خصوصی باشد

کشف ۱۲ شی تاریخی 
در روستای شقاقی جزالی طارم

 فرمانده یگان حفاظت اداره  کل میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان 
زنجان گفت: تعداد ۱۲ قلم شی  تاریخی در 
روستای شقاقی جزال از توابع شهرستان طارم 

از یک فرد متخلف کشف شد.
به گزارش زنگان امروز، سرهنگ حسنعلی 
فضلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران 
افزود: با تالش و همکاری یگان حفاظت این 
اداره کل و همچنین ماموران انتظامی این اشیاء 
تاریخی که شامل »پنج تکه فلز، یک عدد فلز 
نوک  تیز، یک عدد منجوق، یک عدد مهره، 
ســه عدد ســکه و یک عدد ظرف کوچک 

سفالی دسته دار، است کشف  و ضبط شد.
وی با بیان اینکه بنا به اعالم نظر کارشناسان 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان زنجان این اشیای کشف شده دارای 
ارزش تاریخی هستند، اظهار داشت: در این 
رابطه یک نفر به عنوان متهم دستگیر شد که 
بر پایه ماده ۴۴ قانون مبارزه با کاالی قاچاق 
و ارز، پرونــده قضایی علیه این فرد خاطی 
تشکیل و در محاکم قضایی موضوع به منظور 

اعمال قانون پیگیری خواهد شد.
فضلی تصریح کرد: با توجه به اینکه دستگاه 
مکشوفه در حفاری غیرمجاز به  قصد کشف 
 اموال فرهنگی تاریخی مورد اســتفاده قرار 
گیرد، عالوه بر مصادره آن به نفع حاکمیت، 
فرد خاطی به یک تا سه سال حبس مجازات 

محکوم می شود.
فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان زنجان گفت: یگان حفاظت این 
داره کل با همکاری فرماندهی انتظامی استان 
در صورت مشــاهده متخلــف یا متخلفین 
در این زمینه برخــورد جدی خواهد کرد و 

هیچگونه اغماضی نیز در کار نخواهد بود.
فضلی افــزود: فرهنگ ســازی زمان بر بوده 
و بازدهــی دیرتری نیز در پــی دارد اما در 
ایــن میان نبایــد از بحث اعتمادســازی و 
مشارکت اجتماعی غافل شد و باید همسو 
با برخوردهــای قضایی و انتظامی، پیگیری 
برای فرهنگ سازی در پیشگیری و مشارکت 

اجتماعی نیز انجام بگیرد.

خبـرخبــر

یک مسوول در آموزش و پرورش استان:
ثبت نام آزمون ورودی 

مدارس نمونه دولتی زنجان 
تمدید شد

 رییس اداره سنجش و پایش کیفیت 
آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان 
زنجان گفت: طبق برنامه اعالم شــده مهلت 
ثبت نام در آزمون ورودی ســال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ پایه دهم مدارس نمونه دولتی 
استان تا تاریخ هشتم اردیبهشت جاری تمدید 

شده است.
محمــد خندان در گفت و گــو با خبرنگار 
ایرنا افزود: دانش آموزان عالقه مند شــهری 
و روستایی پایه نهم می توانند با مراجعه به 
http://sabtenam. ســامانه مربوطه به نشــانی

zanjanedu.ir  جهت ثبت نام اقدام کنند.
وی یادآوری کــرد: در این دوره ۸۷۰ دانش 
آموز در مدارس نمونه دولتی پذیرش خواهند 
شد که طبق ضوابط اعالمی مراحل آن انجام 

خواهد گرفت.
این مســوول ادامه داد: پیــش از این مهلت 
ثبت نــام داوطلبان آزمــون ورودی مدارس 
نمونه دولتی از ۲۱ فروردین تا ۳۱ همین ماه 
از طریق سامانه اداره کل آموزش و پرورش 

استان اعالم شده بود 
وی با اشــاره بــه ضوابط شــرکت در این 
آزمون گفــت: دانش آموز پایــه نهم بودن، 
کســب حداقل معدل کتبی ۱۷ در ارزشیابی 
پایانی نوبــت دوم، رقابت علمی در آزمون 
ورودی دبیرســتان های نمونه دولتی در بین 
دانش آموزان همان منطقه، انتخاب فقط یک 
رشته تحصیلی و یک هنرستان از شاخه فنی 
و حرفه ای از جمله شرایط و ضوابط ثبت نام 

اعالم شده است.
به گفته این مسوول، دانش آموزان روستایی 
در انتخــاب مــدارس دارای خوابگاه دقت 
داشته باشند و همچنین تحصیل در مدارس 
شاهد موید سهمیه شاهد نیست و در انتخاب 
اولویت سهمیه شاهد مطابق با شرایط مندرج 
در دفترچه راهنما، دقت و توجه الزم انجام 

گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: داوطلبــان در مدت 
باقیمانده و از طریق ثبت نام در ســامانه یاد 
شــده، واریز مبلغ ۳۰۰ هزار ریال از طریق 
درگاه الکترونیکی هنگام ثبت نام می توانند 

در این آزمون ثبت نام کنند.
به گفته خندان، طبق برنامه اعالم شده آزمون 
نمونه دولتی ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۸ 
تیــر ۱۴۰۰ به صورت همزمان در سراســر 

کشور و این استان برگزار خواهد شد.

 فرنشــین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان گفت: دانشــنامه فرهنگ، تمدن و مشاهیر 

استان به عنوان کتاب زنجان چاپ می شود.
به گزارش زنــگان امروز، محمدربیع احمدخانی 
دیروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان 
اظهار کرد: دانشــنامه فرهنگ، تمدن و مشــاهیر 
استان زنجان در چهار جلد و مربوط به سه دوره 
پیش از اسالم، اسالم و دوره معاصر تهیه خواهد 

شد.
فرنشین فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان زنجان 
با اشــاره به اینکه کتاب دانشنامه فرهنگ و تمدن 
ایــران در واقع دایره المعــارف همه ویژگی های 
زنجان خواهد بود، افزود: این دانشــنامه شــامل 

استان زنجان و تمام مناطق قومی و فرهنگی استان 
خواهد بود که توســط انجمن دوستداران تاریخ 
و فرهنــگ زنجان و اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی استان زنجان تهیه می شود.
وی ادامــه داد: با توجه به تاثیرگــذاری زنجان 
در تاریخ سیاســی، فرهنگی و اجتماعی تدوین 
و تالیــف دانشــنامه ای اختصاصــی کــه بتواند 
آگاهی های علمی، مســتند، گویــا و مختصر و 
جامع به صورت منظم و طبقه بندی شده از تاریخ، 
جغرافیا، فرهنگ، اقتصاد و جامعه اســتان زنجان 
در اختیار عالقه مندان و پژوهشــگران قرار دهد، 

ضروری به نظر می رسد.
احمدخانی تصریح کرد: دانشنامه زنجان در زمره 

دانشــنامه های اختصاصی قرار می گیرد و حاوی 
اطالعاتی خواهد بود که به نحوی با این شهر در 

طول تاریخ در پیوند بوده است.
رییس ســتاد اقامه نماز اســتان زنجــان هم در 
گفت وگو با خبرنگار فارس بر ضرورت پرداختن 
به ادیان مختلف در دوره های مختلف در اســتان 
در ایــن دانشــنامه تاکید کرد و گفــت: علمای 
برجسته ای در طول تاریخ این استان وجود دارد 
که منشا آثار و برکات بسیاری برای استان بودند 
که الزم اســت در این دانشــنامه به آنان پرداخته 

شوند.
حجت االسالم یوسفی به وجود امامزادگان متعدد 
در استان اشاره کرد و گفت: شوربختانه برخی از 

آنان ســبقه ای در استان ندارند و الزم است تا به 
این موارد نیز پرداخته شود.

فرنشــین میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان نیز به وجود پژوهش های 
متعدد از آثار ناملموس بسیاری از دوره های قبل 
از اسالم، اسالم و معاصر استان در میراث فرهنگی 
اشاره کرد و گفت: این مجموعه آمادگی خود را 
برای حمایت از این کار پژوهشی اعالم می دارد.

امیر ارجمند ادامه داد: اطالعات تاریخی متعددی 
در این مجموعه وجود دارد که می تواند مرجعی 
برای تهیه این دانشنامه در استان باشد و اطالعات 
جامعی از دوران پس از صفوی در دست است که 

در اختیار این گروه تحقیقی قرار می گیرد.

فرنشین فرهنگ و ارشاد استان خبر داد:

دانشنامه زنجان تدوین می شود
 دانشنامه فرهنگ، تمدن و مشاهیر استان به عنوان »کتاب زنجان« منتشر می شود

 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: از آبان ماه ســال گذشــته تا سوم 
اردیبهشــت امســال ۶۳ هزار و ۹۷۴ زنجانی از 
خدمات شهید قاسم ســلیمانی با هدف مقابله با 

کرونا و قطع زنجیره انتقال بهره مند شده اند.
سید قاسم موســوی در گفت و گو با خبرنگاران 
افزود: ناظران سالمت طرح شهید قاسم سلیمانی با 
توجه به توافق نامه همکاری جمعیت هالل احمر 
با وزرات بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
سال گذشته آغاز شد و در زمان حاضر نیز اجرای 

آن ادامه دارد.
وی اظهار داشت: ناظران سالمت طرح شهید قاسم 
سلیمانی با همکاری جوانان و داوطلبان جمعیت 

هالل احمر و بازرســان ســالمت محیط و کار 
دانشــگاه علوم پزشکی در زمینه کنترل و نظارت 
بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی می باشد 
که برای حفظ سالمت مردم و قطع زنجیره انتقال 
ویروس کرونا اجرای آن  از ســال ۹۹ آغاز و هم 

اکنون نیز ادامه دارد. 
وی گفــت: بر پایه برنامه ریزی های انجام شــده 
مســوولیت نظارت فنی و کارشناسی بر تیم های 
داوطلب بر عهده دانشگاه  علوم پزشکی استان بوده 
و همه بازدیدها و نظارت های انجام شــده توسط 
نیروهای داوطلب هــالل احمر بدون مداخالت 

میدانی، حقوقی و قضایی می باشد.
موســوی خاطرنشــان کرد: در این طرح ناظران 

سالمت شهید قاسم ســلیمانی ارزیابی و نظارت 
بر اماکن تهیه و توزیع واحدهای صنفی، ادارات، 
مراکز ارائه خدمات مردمی، نظارت بر پروتکل های 
بهداشتی ادارات، بانک ها، محل های تجمع، بازارها 
و میادین میوه و تره بار با بهره گیری از لیست های 
مرتبط با هر صنف توســط کارشناسان بهداشت 
محیط مراکز جامع خدمات ســالمت در اختیار 

جمعیت هالل احمر قرار گرفته است.
 وی افزود: از آبان ماه سال گذشته تا سوم اردیبهشت 
امسال  سه هزار و ۴۱۱ نفر روز از جوانان داوطلب  
خانم و آقا در جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
در قالــب یکهزار و ۹۵۶ تیم برای ۶۳ هزار و ۹۷۴ 
نفر در طرح ناظران سالمت خدمات ارائه داده اند.

این مسوول گفت: این اعضا تاکنون توانسته اند ۳۴ 
هزار و ۲۹۴ مکان را به لحاظ رعایت پروتکل های 

بهداشتی نظارت و ارزیابی کرده اند.
موسوی اظهارداشت: همکاری در آموزش عمومی 
کســبه، اصناف، همکاری در ضدعفونی اماکن و 
معابر و محل های تجمــع و همکاری با تیم های 
مراقبت و حمایت از دیگر اقداماتی اســت که از 
سوی جمعیت هالل احمر استان زنجان در طرح 

شهید قاسم سلیمانی انجام شد.
وی اضافــه کرد: این طرح با مشــارکت جوانان 
داوطلب در شهرستان های طارم، خدابنده، ایجرود، 
ماهنشــان، خرم دره، زنجان و ابهر در حال دست 

اجراست.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد؛

بهره مندی بیش از ۶۳ هزار زنجانی از خدمات طرح شهید سلیمانی

 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: در باره شــیوع ویروس کرونا هندی در 
کشــور که میزان مرگ و میر باالیی دارد، بسیار 

نگران هستیم.
به گــزارش زنگان امروز، پرویــز قزلباش ظهر 
دیروز )۴ اردیبهشــت ماه( در نشست خبری که 
به  صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، با بیان 
اینکه برگزاری هرگونه آیین تجمعی اعم از آیین 
مذهبی، عروســی و نماز جماعت در وضعیت 
قرمز کرونایی ممنوع اســت، اظهار کرد: عالوه 
بــر ممنوع بودن برگزاری آییــن هنوز هم آیین  
تجمعی در اســتان برگزار می شود که دانشگاه 

علوم پزشکی استان در حال پیگیری این موضوع 
است.

وی با بیان اینکه ویروس کرونا از طریق حیوانات 
خانگی، آب و پوســت منتقل نمی شود، افزود: 
یکی از معضالت جدی بیمــاری کرونا، وجود 
بیماران بدون عالمت است که ویروس کرونا را 
منتشــر کرده و هزاران نفر را آلوده می کنند ولی 
طبــق قانون افراد PCR مثبت، باید خود را ایزوله 

و قرنطینه کنند.
این مسوول با بیان اینکه هیچ یک از واکسن های 
کوویــد - ۱۹، کارآیی صد درصــدی ندارند و 
کارآیی و تأثیرگذاری آنان متفاوت است، تصریح 

کرد: تأثیرگذاری واکســن های کووید - ۱۹ از 
۹۷ درصــد تا ۵۰ درصد بــوده و برخی از افراد 
علی رغم تزریق واکسن دوباره به بیماری کرونا 
مبتال می شوند ولی بیماری خفیف تر و بهبودی 

زودتر اتفاق می افتد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه 
در باره شــیوع ویروس کرونا هندی در کشور 
که میزان مرگ و میر باالیی دارد، بســیار نگران 
هستیم، گفت: کشور هندوستان علی رغم سیستم 
قوی بهداشتی خود، اکنون با انتشار گونه جدید 
ویروس کرونا مرگ و میر باالیی دارد که امروز 
در باره پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونای 

هندی به کشــور تمهیداتی توســط ستاد ملی 
پیشگیری و مقابله با کرونا انجام شده است.

قزلبــاش با تاکید بر لــزوم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله اجتماعی و فراموش نکردن 
فعالیت های بدنی و تغذیه سالم در دوران کرونا، 
اظهــار کرد: اکنون با مدیریت بیماران ســرپایی 
مبتال به کرونا، کمتر از ۸۰۰ تخت بیمارســتانی 

توسط این بیماران اشغال شده است.
وی در رابطــه با واکســن کوویــد - ۱۹ برای 
خبرنگاران، خاطرنشان کرد: اگر طبق پروتکل های 
تزریق واکسن کووید - ۱۹ به خبرنگاران سهمیه 

داده شود، اطالع رسانی خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

کرونای هندی نوظهور، مرگبارتر از انگلیسی است
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* چگونه شد به چین رفتید؟
چندی پیش با یکی از مدیران صنعتی چین جهت 
تعمیر و نگهداری چرخ دنده های دســتگاههای 
حفاری چینی که در ایران فعالند به هنگام توقفی 
که در زنجان داشت، مالقاتی داشتم. با دیدن یک 
چرخ دنده ای که در کارگاه در دســت ساخت 
داشتیم از ما درخواست کرد که برای همکاری با 
آنها برای تعمیر و نگهداری ماشین آالت تولیدی 
شرکتشان در ایران با آنها همکاری کنیم. تا اینکه 
این افتخار نصیب من شد که با کمک اقای حاج 
سید سعید موسوی از همشهریان دلسوز زنجانی 
به همراه دکتر امیر عمرانی که از مشــاوران اقای 
حاج سعید هستند و از نخبگان مهندسی ایران به 
شمار می روند، به این سفر اعزام شوم و با چند 
شرکت بزرگ صنعتی چین از نزدیک آشنا گردم.

 * نزد مردم ایران نگاه مثبتی به کیفیت کاالهای 
چینی وجود ندارد. نظر شما قبل و بعد از این 

سفر درباره صنعت چین چه تغییری کرد؟
تــا جایی که شــنیده ام، قانون درج نام کشــور 
ســازنده در قرن نوزدهم برای اولین بار توسط 
انگلستان مطرح شد و این کار بخاطر آن بود که 
کاالهای آلمانی را بــا درج made in Germany به 
عنوان کاالی بی کیفیــت در اروپا بی آبرو کنند. 
امــا آلمانی ها عبارت ســاخت آلمان را به یکی 
از اطمینان بخــش ترین عنوانها که بر روی یک 
کاالی صنعتی می توان دید تبدیل کردند. به نظر 
من کار چینی ها حتی بهتر از آلمانی ها بود. برای 
ارزیابی کیفیت کاالهای تولیدی یک کشور باید 
کل تولیدات صنعتی آن کشــور را یکپارچه دید. 
من قبل از این سفر هم بر این باور بودم صنعت 
چین پیشــرفته است و هرگز در دام حرف عوام 
نیفتاده ام چون ابزارهای صنعتی چین را از نزدیک 
می شــناختم. نه تنها خود ما که مادربزرگهای ما 
نیز لباسهایشــان را با سوزنهای چینی دوخته اند 
و این در حالی اســت که خیلی از کشورها هم 
اکنون شاید قادر به سوراخ کردن سوزن خیاطی 
هم نباشند. برداشت افکار عمومی درباره صنعت 
کشــوری مثل چین نمیتواند دقیق باشد چون نه 
آنجا را از نزدیک دیده اند و نه شــناختی از همه 
محصوالت تولیدی آنجــا دارند. بجای بدگویی 
درباره کیفیت کاالهای چینی بهتر اســت بگوییم 
کاالی چینی بنجل نیست بلکه تجار ایرانی که از 
چین کاال وارد میکنند افراد بنجلی هســتند . مثل 
این اســت که یک نفر همیشه میوه های گندیده 
بازار را بخرد آنوقت بچه هایش ممکن است فکر 

کنند همه میوه های بازار همین است.
دوچرخه، چرخ خیاطی، قفل و ماشینهای صفحه 
تراش دروازه ای چین که از ۵۰ ســال پیش وارد 
ایران شدند همه در زمان خود بهترین بودند. اگر 
یک لنگه دکمه قفلی ـ معروف به باســمادومه ـ 
۵۰ سال پیش را پیدا کنید و به لنگه دیگرش که 
در خرازی ها همچنان می توان دید بچســبانید، 
می بینیــد که دقیقا چفت هم می شــوند و این 
یعنــی تولیدکننده چینی دکمــه ای ظریف را با 

اســتانداردی در مقیاس زیر چند دهم میلی متر 
بیش از ۵۰ ســال اســت که تولید می کند ، در 
حد ما نیســت که درباره صنعــت چین حرف 
بزنیم. یک آلمانی و انگلیســی و فرانسوی هرگز 
درباره کیفیت کاالهای چینــی مثل ما ایرانی ها 
حرف نمی زند. صنعت چین باعث شــده است 

بسیاری از بچه های ما صاحب دوچرخه و زنان 
ما صاحب چرخ خیاطی شــوند و معلوم نیست 
اگر دوچرخه چینی به بــازار نمی آمد چند نفر 

در حسرت دوچرخه دوران بچگی می ماندند.
* از کدام شرکتها بازدید کردید و در آنها چه 

نکات جالبی دیدید؟
شــرکتهای CHMC ، شرکت VAMI و CHINT و یک 
شــرکت معدنی با قدمت هزار و یکصد سال که 
همگی شــرکتهای بزرگ صنعتی چین هســتند 
و در ســطح بین المللی فعالیــت می کنند . من 
تحصیالت چندانی ندارم و مطمئنا برای کسانی 
که در دانشــگاه درس خوانده اند هر یک از این 
شــرکتها می توانســت نکات آموزنده فراوانی 
داشــته باشد. نخســتین ویژگی مشــترک همه 
این شــرکتهای بزرگ صنعتی این بود که تقریبًا 
صددرصد مدیرانش جوانانی زیر ۳۵ سال بودند 
که شرکتهایی به اندازه بیست برابر ایران ترانسفو 
را اداره می کردند. نکته بعدی تالش و ســخت 
کوشــی آنها بود که در بین مدیران و کارشناسان 
و حتی کارمندان خدماتی این شــرکتها عیان بود 
. گویی همه یکدل شــده اند تــا در راه اعتالی 
کشورشــان تا پای جان تــالش کنند. من چنین 
عشق و عالقه ای را فقط در زمان جنگ با عراق 
و نزد رزمندگان دیده ام. نظم و انضباط نیز نکته 
دیگری بود که بســیار رعایــت میکردند. و البته 
ایــن مــورد را در ایران خیلی کم دیــده ام . در 
همه قرارهایی که داشــتیم همه طرفهای مالقات 
ســر ســاعت برای نشســت و یا توضیح آماده 
بودنــد و در بیش از ده نشســت و بازدید حتی 
یک مــورد بی انضباطی در زمان قرار ندیدم . به 
اصول میزبانی به نحو احسن توجه داشتند. یک 
ویژگی جالب که به نظر من ریشه در فرهنگ آنها 
دارد اینکه در رستوران بهترین غذا و خوراکی را 
در انتهای پذیرایی می آوردند. گویا در کســب 
و کار نیز همیشه بهترین پیشــنهاد را در انتهای 
مذاکــره مطرح می کنند. امــا از اینها عجیب تر 
نکته ای بود که در شرکت NHI دیدم. این شرکت 
که کارخانه ای به وســعت  ۱۶۰ هکتار بود، در 
ســاعات کار حتی یک نفر در خیابانهای زیبای 
آن پرســه نمی زد و همه پشــت دستگاهها و یا 
دفاتر کارشان بودند. موقع ناهار همه کارگران سر 
ساعت مشخص به سمت رستوران بسیار زیبایی 

حرکت کردند و سر ساعت همه آنها رستوران را 
در حالی که تمیزتــر از قبل بود ترک کردند. اما 
نکته جالب برای من آنجا بود که در این سفر ده 
روزه بیشتر به بهترین شکل در بهترین رستورانها 
پذیرایی شده بودیم، اما بهترین غذایی که در این 
مسافرت خوردم در این کارخانه بود و جالب تر 
اینکه غذای کارگری بود. چینی ها نکته بســیار 
ســاده و مهمی را فهمیده اند و آن اینکه معده و 
دستگاه گوارش کارگران و مدیران تفاوتی با هم 
ندارد . ما در کشورمان چند شرکت می شناسیم 
که غذای مدیران و کارگرانی یکی باشــد؟ آنجا 
غذای کارگران کارخانه بــا غذای مدیران فرقی 
نداشــت و چون همه جا بار اصلی کار بر دوش 
کارگران است مدیران شرکت نیز از صدقه سری 

کارگران غذای خوبی می خورند.
* درباره پیشنهاد همکاری و استخدام شما با 

حقوق باال توضیح بدهید که ماجرا چه بود؟
در جریان بازدید پرســش هایی درباره عملکرد 
دســتگاههایی که میدیدم می پرســیدم که برای 
مدیران آن شــرکتها قابل توجه بود. در شرکت 
NHI دستگاههای تراشی دیدم که شاید تعداد آنها 
در دنیا از انگشتان یک دست کمتر است. دستگاه 
تراشــی که قادر است قطعه ای به وزن چندصد 
تن را تراش داده و ماشــین کاری کند. مدیر فنی 
این شــرکت که انســان بسیار شایســته ای بود 
همانجا به من پیشنهاد داد که خوشحال می شود 
با او همکار شوم و من نیز از ایشان تشکر کردم. 
البته من زبان چینی بلد نیســتم و دکتر عمرانی 
زحمت ترجمه آنرا کشــید . بعد از مراجعه ما به 
ایران ایشان ایمیلی به دکتر عمرانی ارسال کرده و 

پیشنهاد همکاری به من دادند.
*  پیشنهاد ایشان دقیقا چه بود؟

 در ایمیل ارســالی نوشــته بود که دو شــرکت 
حاضرند مرا با حقــوق ۱۰۰هزار یوان در ماه به 

همراه یک مترجم و یک خانه استخدام کنند.
* پاسخ شما چه بود؟

 مــن البتــه از این پیشــنهاد خیلی خوشــحال 
شــدم. این منتهای آرزوی هر صنعتگری است 
که از شــرکت بزرگی که در طراحی و ساخت 
ماشینهای حفار TBM فعالیت میکند پیشنهاد کار 
داشته باشد. اما من برای پاسخ به این درخواست 
افتخار افرین چند مشکل دارم. نخست اینکه باید 

بتوانم خود را راضی کنم که از برادر بزرگم دور 
شــوم. حتی اگر برادرم نیز بخاطر پیشرفت من 
حاضر به دوری از من باشــد من قادر به دوری 
از برادرم نیستم. مسئله دوم خانواده ام هستند که 
شــاید نتوانند با فرهنگ جامعه چین کنار بیایند. 
اما مســئله مهمتر دیگر اســب من است. شاید 

برادرم با موضوع کنار بیایند و خانواده ام بتوانند 
با فرهنگ مردمان آن سر دنیا کنار بیایند، اما اسب 
من ممکن است نتواند با اسبهای کشور چین کنار 
بیاید و شــاید من بتوانم زبان چینی یاد بگیرم اما 
اگر  اســب من نتواند زبان اسبهای چینی را یاد 
بگیرد آن وقت ممکن اســت از نظر روحی آنجا 
به اسبم سخت بگذرد.)خنده( این تعبیر طنز  را 
از این جهت گفتم که یادگیری زبان را به خانواده 
یاد آوری کنم . همچنین ممکن اســت اسب من 
به دوســتانش در زنجان عادت کرده اســت و 
شــاید نتواند با اســب های چینی دوست شود 
چون زبان آنها را هم که نمیداند و وقتی پرس و 
جو کردم فهمیدم مترجم مخصوص زبان اســبها 
در چین وجود ندارد به همین خاطر احســاس 
کــردم این دور از انصاف اســت یک حیوان بی 
گناه دوستانش را بخاطر پیشرفت من ترک کند.

)خنده(
* نظرتان درباره قرارداد همکاری 25 ساله با 

چین چیست؟
 به نظرم باید بعد از انتشــار متن قــرارداد افراد 
کارشــناس و خبــره در این باره نظــر بدهند و 
نظــر آدمی در حــد من نمی تواند دقیق باشــد. 
این جنجالی کــه درباره این قــرارداد به وجود 
آمده بیشــتر نوعی دعوای جناحی است تا بحث 
کارشناســی. در دنیا ۱۹۰ کشور وجود دارد و ما 
اگر درســت عمل کنیم میتوانیم با تک تک آنها 
بجز اســراییل در ارتباط باشیم. چه کشور چین، 
چه فرانســه و چه آمریکا و چــه موریتانی حتما 
در روابــط خود با کشــورهای دیگر دنبال منافع 
کشور خودشان هســتند و این ما هستیم که باید 
در این روابط به فکر منافع خودمان باشیم. منتهی 
به نظر من مشــکل اصلی امروز ما این است که 
ما هنوز ما نشــده ایم . یعنی باید تمام کشــور از 
بخش خصوصی و دولتی و تجار و صنعتگر همه 
باید یاد بگیریم که بخاطر منافع کشــورمان ابتدا 
ما بشــویم. البته این را هم عرض کنم که بیش از 
نودونــه درصد مردم ایران در به وجود آمدن این 
اختالفهــا بی تقصیرند و تنها کمتر از یک درصد 
مردم که در پســتهای سیاسی و مدیریتی باال قرار 
دارند این آنها هســتند که با هم بر سر دسترسی 
بــه قدرت با هم دعوا دارنــد و این دعواها را به 
سطح جامعه می کشند و از بین مردم ناآگاه برای 
خودشان سیاهی لشگر  تشکیل میدهند و همه هم 
از زبان مردم حرف می زنند. منتهی یک پرســش 
جدی درباره این قرارداد برای شخص من وجود 
دارد. در اخبار شنیدم که نوشته بودند کشور چین 
در یک ســال گذشــته نزدیک ۱۵۰ میلیون دوز 
واکســن کرونا به دنیا صادر کرده است. اگر این 
مقدار واکسن به نســبت جمعیت دنیا و به طور 
عادالنه تقسیم می شد باید دو میلیون و دویست 
هزار دوز این واکسن را به ایران صادر میکردند. 
حاال روابط دوستانه ما و چین بماند. اگر بتوانم به 
همین یک پرســش پاسخی پیدا کنیم آن وقت به 

نظرم این قرارداد خیلی هم خوب است.

چینی ها به دنبال تراشکار زنجانی
 گفتگوی زنگان امروز با سید مهدی موسوی؛ کارآفرین صنعتی

شرکت های بزرگ صنعتی چین حاضرند به این استادکار ماهر زنجانی ساالنه ۲۰۰ هزار دالر حقوق بدهند

اشــاره: ســید مهــدی موســوی نــزد مدیران صنعتــی ایران 
با کارگاه ســنگین تراش ســید در انتهــای کمربندی جنوبی 
زنجــان فــرد شــناخته شــده ای اســت . او  بــه همــراه بــرادر 
تراشکار دیگرش سید محمود ، رییس اتاق اصناف زنجان 
سالهاســت یکــی از فنی تریــن کارگاههای صنعتی ایــران را 
دایر کرده اند. تخصص آنها در ســاخت قطعات صنعتی و 
ماشین آالت سنگین است که در کارگاه به نسبت کوچک 
ولی مجهز خود به اتکای هوش و استعداد و خالقیت فردی 
قطعات صنعتی بزرگ و پیچیده ای می سازند که مورد نیاز 
کارخانجات بزرگ و کوچک زنجان و شمالغرب کشور است. 
ماشین آالت و دستگاههایی که این دو برادر می سازند از 

نظر کیفیت زبانزد جامعه صنعتی است.
ایــن تراشــکار زنجانــی به تازگی با دعوت شــرکتهای چینی، 
بازدیدی از شــرکتهای بزرگ ماشــین ســازی صنعتی چینیـ  

آلمانی N.H.I ، شرکت مهندسی SAMI طراح کارخانجات 
فراوری فلزات، شــرکت صنعتی دولتی CHMC و بزرگترین 
شــرکت ســازنده تابلوهــای بــرق چیــن CHINT داشــته کــه 
مهندسین این شرکتها دانش تجربی این تراشکار زنجانی را 

تحسین کرده و او را یک نابغه تراشکاری نامیدند.
شــرکت چینــی N.H.I ماشــین ســاز بزرگــی اســت کــه در 
کارخانه ای به مساحت 160 هکتار خطوط تولید صنعتی و 
معدنی و حفاری، دستگاههای TBM حفاری تونل و کارخانه 
سیمان و اسکله های نفت و گاز ساخته و به کل دنیا صادر 
میکند و از جمله شرکتهای معتبر در زمینه ساخت ماشین 
آالت معدنکاری اســت. از ماشــین آالت ســاخته شــده این 
شرکت در کارخانه آلومینیوم اراک و آلومینیوم جاجرم و نیز 
T.B.M های حفاری آنها در ساخت متروی تهران، مشهد و 

اهواز استفاده شده است.

ایــن تراشــکار زنجانــی که بــرای اولین بار ابردســتگاههای 
تراشــکاری کــه چــرخ دنده هایــی با قطر 16 متــر را یکپارچه 
تراش میدهند از نزدیک می دید، عملکرد ویژه هر دستگاه 
را طــوری بــه مهندســین آن شــرکت توضیح داده اســت که 
همه آنها را به حیرت فرو برده بود. او سپس عکس و فیلم 
نمونه کارهایی که با دســتگاههای تراش معمولی در ایران 
ســاخته بــود را بــه مهندســین چینــی نشــان داده و موجب 

تحسین آنها شد.
ســید مهــدی تراشــکار در ایــن بازدیدها مورد توجه بیشــتر 
شــرکتهای مهندســی چین قرار گرفته و یکی از شــرکتها به 
ایشــان پیشــنهاد داده حاضر اســت او را با حقوق ماهیانه 
100هزار یوان، برابر با 200هزار دالر در سال استخدام کند.

آنچه در ادامه میخوانید گفتگوی ما با این کارآفرین صنعتی 
زنجان است:

  گفتگو:صفر حیدری
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عضو کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا تاکید کرد

سرایت پذیری باالی 
کرونای هندی

 تاکید بر کنترل مسافران هند 
و لغو سفرها به این کشور

 عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با 
کرونا با اشاره به قدرت انتقال باالی جهش 
هندی ویروس کرونا، گفت: سفارش اکید ما 
لغو کلیه پروازهای رفت و برگشت به هند 
است تا زمانی که اطالعات بیشتری از این 

جهش به دست بیاوریم.
دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره جهش جدید ویروس کرونا در کشور 
هند، گفــت: این ویروس هندی دو جهش 
کروموزومی دارد و به عنوان ویروس جهش 
یافته هندی قلمداد می شود که می تواند در 
کشور ما فاجعه ای به فاجعه های قبلی اضافه 
کند به همین دلیل سفارش اکید ما لغو کلیه 
پروازهای رفت و برگشت به هند است تا 
زمانی که اطالعات بیشتری از این جهش به 

دست بیاوریم.
وی افزود: بر پایه گفته هندی ها انتقال این 
نوع جهش یافته از ویروس بســیار سریع 
اســت. این در حالی اســت که نمی دانیم 
واکســن های کرونایی که اکنــون تزریق 
می کنیم یا کسانی که پیش تر کرونا گرفتند 
نسبت به ویروس جدید هم ایمنی خواهند 

داشت یا خیر.
به گفتــه مردانی، درمورد میزان مرگ و میر 
جهش هنــدی ویروس هنــوز اطالعات 

بیشتری در دسترس نیست.
این متخصص بیماری هــای عفونی، ادامه 
داد: افــرادی که تا زمان لغو پروازها از هند 
به ایران می آیند باید مورد بررسی کرونای 
جهش یافته کروموزومــی هندی و تحت 
کنترل و نظر وزارت بهداشت قرار گیرند اما، 
بهترین راه جلوگیری از بروز این ویروس 

در کشور لغو سفرها از هند است.

سفارش های تغذیه ای روزه داری؛
مصرف کدام گروه های 
غذایی برای روزه داران 

الزم است
 تغذیه صحیح تاثیر مهمی در تقویت 
سیستم ایمنی بدن برای مقابله با عفونت ها 

به خصوص کووید ۱۹ دارد.
به گزارش خبرگــزاری مهر، از آنجایی که 
تغذیه صحیح تأثیر مهمی در تقویت سیستم 
ایمنی بدن بــرای مقابله بــا عفونت ها به 
خصوص کووید ۱۹ دارد، با رعایت تعادل 
و تنوع در برنامه غذایی روزانه و با استفاده از 
همه گروه های غذایی و جایگزین های آنها، 
انرژی، پروتئین و ریزمغذی های مورد نیاز 
بدن برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن 

تأمین می شود.
رعایت تعــادل و تنــوع در برنامه غذایی 
روزانه با اســتفاده از همه گروه های غذایی 
و جایگزین های آنها، باعث بهبود عملکرد 

سیستم دفاعی بدن می شود.
در ماه مبارک رمضان نیز مانند همیشه پیروی 
از برنامه غذایی متنوع و متعادل یعنی تأمین 
انواع مختلفی از مواد غذایی به تناســب با 
یکدیگر و مقادیر کافــی از مواد مورد نیاز 
برای حفظ سالمت همراه با محدود کردن 
غذاهای دارای چربی، کلسترول، قند، نمک 

و ترکیبات افزودنی سفارش می شود.
مصرف انواع مختلف مــواد غذایی همراه 
با محدود کــردن غذاهــای دارای چربی، 
کلســترول، قند، نمک و ترکیبات افزودنی 

فراموش نشود.
اســتفاده از همه گروه هــای غذایی برای 
برطرف کردن نیازهای بــدن فرد روزه دار 

سفارش می شود.
مصــرف میوه و ســبزی در روزهای روزه 
داری به تقویت سیســتم ایمنی بدن کمک 

می کند.
لبنیات کــم چرب )کمتــر از ۲.۵ درصد( 

مصرف کنیم.
در روزهای روزه داری برای پیشــگیری از 
کووید ۱۹ پروتئین های حیوانی و یا گیاهی 

مصرف کنید.
انواع حبوبات منبع پروتئین هستند و وقتی 
همراه با غالت مصرف می شوند، به عنوان 
جایگزین گوشــت، مرغ و ماهی می توانند 
یک پروتئین خوب و با کیفیت را برای بدن 

تأمین کنند.
از مصرف زیاد زولبیا و بامیه که حاوی مقادیر 
زیادی قند، چربی، اســیدهای چرب اشباع 
است و موجب چاقی، دیابت و اختالالت 

چربی خون می شود، خودداری کنید.

خبــر

شتاب مرگ های کرونایی در کشور
 یک فوتی در هر سه تا پنج دقیقه | شرایط واقعاً بحرانی است

 روند مرگ و میرهــای کرونایی در موج 
چهارم کرونا، به شــکلی است که مرز بین سه تا 
پنج دقیقه یک فوتی کرونا در کشور رقم خورده 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، شرایط کرونایی کشور 
وخیم تر از آن چیزی است که تصورش را در موج 
چهارم می کردیم. به طوری که شاهد رکوردشکنی 
مرگ و میرها و بستری های بیماران در یک ماهه 

گذشته هستیم.
بر پایه آنچه تاکنــون در آمارهای روزانه وزارت 
بهداشت به چشم می خورد، میزان مرگ و میرها 
در نوسان است و هر سه دقیقه تا پنج دقیقه یک 

فوتی را شاهد هستیم.
در اول اردیبهشــت ۱۴۰۰، آمار فوتی ها ۴۵۳ نفر 
اعالم شد و این بیشترین آمار مرگ و میر تا کنون 
در سال جدید بوده است. زیرا، قبل از این، رکورد 

۴۸۶ مرگ در ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ثبت شده بود.
بر همین اســاس، بررسی ها نشان می دهد که هم 
اکنون و در سال ۱۴۰۰، شاهد نوسان مرگ و میر 
در هر ســه تا پنج دقیقه هســتیم. اما، اینکه چرا 
این روند همچنان در حال شتاب است، پرسشی 
اســت که متخصصین حوزه پزشکی به آن پاسخ 

می دهند.
شرایط واقعًا بحرانی است

حمید عمادی رییس بخش عفونی بیمارستان امام 
خمینی، با عنوان ایــن مطلب که تعداد مراجعان 
کرونایی به بیمارستان ها بسیار باال بوده و شرایط 
واقعاً بحرانی است، گفت: ما افرادی را که تا قبل 
از عیــد بد حال نبودند ولی بســتری می کردیم، 
دیگر بستری نمی کنیم و با دادن داروهای الزم و 
در صورت امکان تهیه اکسیژن به منزل می فرستیم 

تا بار شدید بر بیمارستان ها کم شود.
وی یا تاکید بر رعایت دستورات بهداشتی و دوری 
از حضور در تجمعات و میهمانی ها، افزود: ما افرادی 
را داشــتیم که برای بار دوم و سوم هم دچار کرونا 

شدند، اما دفعات بعد با شدت کمتری بوده است.

کمبود تخت های بیمارستانی
در همین حال، ســید فرشاد عالمه معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب 
که در پیــک چهارم کرونــا و کمبود تخت های 
بیمارستانی نیاز به تغییر شرایط داریم، گفت: در 
مراکز ۱۶ ســاعته شبکه بهداشت و درمانگاه های 
ســرپایی در صورت نیــاز الزم اســت در باره 
داروهــای تجویــزی در زمینه آنتــی وایرال ها، 
ضدالتهابی ها و کورتیکو استروئیدها تصمیم گیری 

شود.
علیرضا دالوری معاون بهداشــت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، با اشــاره به فعالیت ۲۱ مرکز ۱۶ 
ســاعته در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران، اظهار داشــت: پزشکان به طور 

متوســط روزانه ۱۰۰ بیمار را از طیف خفیف تا 
شدید ویزیت می کنند.

رفتار ویروس قابل پیش بینی نبود
 ICU کیوان گوهــری مقدم رییس بخــش ریه و
داخلی بیمارستان شریعتی گفت: در موج چهارم 
رفتار غیرقابل پیش بینــی و متفاوتی را از بیماری 
شــاهد بودیم و تنهــا با یک معیــار پاراکلینیک 

نمی توان بیماری را مدیریت کرد.
تداوم افزایش مرگ و میرها تا دو ماه آینده

در همین حال، پیام طبرســی عضو کمیته علمی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به پیامدهای 
منفی عدم جلوگیری از مسافرت های نوروزی و 
عدم اعمال محدودیت ها در شیوع بیماری، گفت: 
اگر در دو هفته تعطیالت نوروز محدودیت ایجاد 

می شــد مطمئناً وضعیت ما بهتر از شرایط کنونی 
بود.

وی با بیان اینکه از اول فروردین ۱۴۰۰ شــاهد 
هجوم بیماران به اورژانس بیمارســتان ها بودیم، 
افزود: اگر هــم اکنون نیز محدودیت ها را اعمال 
کنیم اتفاق خاصــی در این موج نخواهد افتاد و 
این موج دو ماه طول خواهد کشــید، زیرا تجربه 
نشان داده است زمانی که یک موج شروع می شود 
دو ماه طول می کشد، تنها می توان با انجام برخی 
اقدامات ارتفاع موج را تــا حدی کم کرد اما در 

خود موج نمی توان تغییری ایجاد کرد.
طبرســی با بیــان اینکه حداقل تــا دو ماه آینده 
»آی ســی یو« ها و بیمارســتان ها پر خواهد بود 
و متأسفانه مرگ و میرها بیشتر خواهد شد، پیش 

بینی کرد که شــاهد افزایش میزان مرگ و میرها 
خواهیم بود.

وی با عنــوان این مطلب که هــر روز با عالئم 
جدیــدی از بیمــاری کرونا در جهــان مواجه 
می شویم، گفت: ســکته های مغزی و قلبی برای 
جوانانی که هیچ زمینه بیماری و سابقه ای ندارند 
را می توان بخشی از آثار و عالئم نو ظهور بیماری 

کرونا عنوان کرد.
روند بیماری همچنان صعودی است

علیرضا رییسی سخنگوی ســتاد ملی مقابله در 
گزارشــی که روز شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰ 
و در پایان نشســت ســتاد ملی کرونا، ارائه داد، 
وضعیــت بیماری را همچنان صعودی دانســت 
و گفت: در ۷ اســتان تهران، خراســان رضوی، 
خراسان شمالی، گلستان، لرستان و همدان روند 
شــیوع بیماری به شــدت صعودی است و در 

مجموع ۲۵ استان وضعیت خوبی ندارند.
وی افزود: در تعدادی از اســتان ها به اوج کرونا 
رســیده ایم و در اســتان هایی ماننــد مازندران، 
خوزستان، قزوین، فارس، اردبیل، یزد و کردستان 
روند نســبتاً مالیمی طی می شــود و تعدادی از 

استان ها نیز روند نزولی کرونا شروع شده است.
شتاب مرگ های کرونایی ادامه دارد

با توجه به گزارش سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا و اینکه میزان رعایت پروتکل ها آن طور که 
باید در سطح مطلوبی نیست، به نظر می رسد باید 
همچنان منتظر سیر صعودی مرگ های کرونایی 
در کشــور باشــیم. به طوری که گفته می شود از 
تعداد بیماران بد حال که در بخش های آی سی یو 
بیمارستان ها بستری هستند، می توان حدس زد که 
از ۵۱۰۷ بیمار بد حال، مرگ های کرونایی چگونه 

خواهد بود.
قطعاً ادامه این وضعیت و سهل انگاری در رعایت 
پروتکل ها، حداقل تا زمانی که دسترسی همگان 
به واکســن امکان پذیر نیست، می تواند بر شدت 

مرگ و میرها بیافزاید.

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
سامانه جامع واکسیناســیون کرونا به زودی در 
کشور راه اندازی می شود و افراد می توانند در این 
سامانه شــغل و بیماری خود را اظهار کرده و از 

زمان تزریق واکسن خود مطلع شوند.
علیرضا رییســی در گفت  وگو با ایرنا درباره راه 
اندازی سامانه جامع واکسیناسیون کرونا در کشور 
افزود: در این سایت همه افراد می توانند وارد شده 
و خود اظهاری کنند. به طور مثال شغل و بیماری 
زمینه ای خود را در سایت مشخص می کنند. این 
موارد اســتعالم شده و راســتی آزمایی می شود. 
سپس این سایت به افراد اعالم می کند که در فاز 

چندم واکسیناسیون قرار دارند.
وی ادامه داد: از اواخر تیر و امرداد ســال ۱۴۰۰ 
نیز حدود زمانی تزریق واکسن هم به افراد اعالم 
می شــود. به طور مثال به فرد اعالم می کنیم که 
در نیمــه دوم تیر ماه یا نیمه اول امرداد ماه نوبت 

واکسیناسیون خواهد داشت.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت بیان کرد: در 

مراحل بعــدی، مراکزی که نزدیک محل زندگی 
فرد اســت را نیز به او اعالم می کنیم و خود فرد 
می تواند یکی از این مراکز را انتخاب کند و بعد 
آن مرکز با فرد در ارتباط خواهد بود و می گوید 
که فرد در تاریخ و ساعت مشخص می تواند برای 

واکسیناسیون مراجعه کند.
رییســی افزود: پس از تزریق دوز اول واکســن 
کرونا، پیامکی به تلفن شــخص ارســال شده و 
می گوید که شــما واکســن را دریافت کرده و 
اگر عارضه داشــتید با شــماره مشخصی تماس 
بگیرید. همچنین قبل از تزریق دوم به شــخص 
اعالم می شــود که باید برای تزریق دوم مراجعه 
کند. مدتی قبل از تزریق دوم واکسن کرونا از فرد 
استعالم می شود که اگر می خواهد مراجعه کرده 
یا تزریق را به زمان دیگری موکول کند، وضعیت 

خود را مشخص کند.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: پس 
از تزریــق دوز دوم نیــز به فرد پیامک ارســال 
شــده و اعالم می شــود که جهت صدور کارت 

واکسیناسیون به کجا مراجعه کند.
به گزارش ایرنا، واکسیناســیون کرونا در ایران از 
روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ آغاز شــده و تا روز ســوم 
اردیبهشــت ۱۴۰۰، تعداد ۷۱۸ هزار و ۵۱۰ دوز 
واکسن در دو مرحله اول و دوم تزریق شده است.
تاکنون ۲۷۰ هزار و ۵۶۷ دوز واکسن »اسپوتنیک 
وی« ساخت روسیه در نوبت اول و ۱۴۳ هزار و 

۵۵۰ دوز در نوبت دوم تزریق شده است.
همچنین ۸۱ هزار و ۹۱۴ دوز واکســن سینوفارم 
چینــی در نوبت اول و هفت هزار و ۵۰۶ دوز از 

این واکسن در نوبت دوم تزریق شده است.
تعداد ۵۶ هزار و ۶۷ دوز واکســن کوواکســین 
هندی در نوبت اول و سه هزار و ۶۴۴ دوز از این 

واکسن در نوبت دوم تزریق شده است.
همچنین ۱۵۵ هزار و ۲۶۲ دوز واکسن آسترازنکا 
ساخت کشــور کره جنوبی در نوبت اول تزریق 

شده است.
بر این پایه، ۵۶۳ هزار و ۸۱۰ دوز واکســن کرونا 
در نوبــت اول و ۱۵۴ هزار و ۷۰۰ دوز در نوبت 

دوم تا تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ تزریق شده 
اســت. در مجموع دو نوبت اول و دوم، تاکنون 

۷۱۸ هزار و ۵۱۰ دوز واکســن کرونا در کشور 
تزریق شده است.

رییسی؛ سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

سامانه جامع واکسیناسیون کرونا راه اندازی می شود

 فرنشین آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت 
بهداشــت در پاســخ به مباحثی مبنی بر تخلفاتی 
نظیر فروش تســت دلخواه کرونا و به ویژه تست 
منفی کووید۱۹ برای مســافران از ســوی برخی 
آزمایشــگاه های خصوصی، گفت: شــوربختانه 
گزارشاتی در این زمینه به طور رسمی و غیر رسمی 
حتی از طریق آزمایشــگاه ها دریافــت کرده ایم و 

دانشگاه ها به آنها رسیدگی کرده اند.
دکتر سیامک ســمیعی در گفت و گو با ایسنا، در 
پاسخ به پرسشــی مبنی بر تخلفاتی نظیر فروش 
تست منفی کووید۱۹ از سوی برخی آزمایشگاه های 
خصوصی، گفت: بله شوربختانه ما هم گزارشاتی 
در این زمینه به طور رســمی و غیر رسمی حتی از 
طریق آزمایشگاه ها دریافت کرده ایم و دانشگاه ها به 

آنها رسیدگی کرده اند.
وی افزود: در چنین مواردی معموال افرادی خارج 
از آزمایشگاه و در مواردی داخل آن خاطی هستند و 
مدیریت آزمایشگاه ضمن اینکه باید گزارش موارد 
را به وزارت بهداشت و دیگر مراجع ذیصالح اعالم 
کند، الزم اســت ارتباط فرد خاطی را قطع کرده و 
متعهد شــود از وقوع دوباره این اتفاق جلوگیری 

می کند. فرنشین آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت 
بهداشــت ادامه داد: فهرست آزمایشگاه های مجاز 
برای انجام آزمایش تشــخیص مولکولی هر یک 
یا دو هفته در وب سایت معاونت بهداشت منتشر 
می شــود و آزمایشــگاه های متخلــف )تخلف 
حقوقی، صنفی، تعرفه ای و... ( یا آزمایشگاه هایی 
که در آخرین مهارت آزمایی نتیجه الزم را کسب 
نکرده اند، در آن معرفی و فعالیت آنها تا رفع مشکل، 
تعلیق می شــود و مجاز به انجام آزمایش نخواهند 

بود.
وی افزود: معموال آزمایشگاه هایی که مسافران بین 
المللی را پذیرش می کنند، مجبور هســتند عالوه 
بر استانداردهای وزارت بهداشت هر آنچه کشور 
مقصد و یا خطوط هوایی انتظار دارند را اجرا کنند. 
در این موارد نتیجه درســت و به موقع از اهمیت 
زیادی برخوردار است زیرا به عنوان مثال به دنبال 
گزارش یک نتیجه مثبت غلط فرد نمی تواند به سفر 
برود و ممکن است امور و برنامه ریزی های خود و 

خانواده و محل کارش مختل شوند. 
ســمیعی همچنین در باره اولویــت بندی تزریق 
واکسن کووید۱۹ برای شاغالن در آزمایشگاه های 

پزشــکی، اظهار کرد: آزمایشگاهیان چه در بخش 
دولتی و چه خصوصی در فهرست اولویت وزارت 
بهداشت قرار دارند و برای این منظور برنامه ریزی 
در بخش دولتی توســط معاونت هــای درمان و 

بهداشت انجام می شود.
وی در این بــاره افزود: معاونــت درمان وزارت 
بهداشت برای تهیه فهرست شاغالن آزمایشگاهی 
بخش خصوصی از ریاســت محترم نظام پزشکی 
جمهوری اسالمی و انجمن های آزمایشگاهی کمک 
خواسته اند تا با امکانی که برای اعضای نظام پزشکی 
فراهم شده است، مســوولین فنی آزمایشگاه های 
پزشکی، کارکنان آزمایشگاه های خصوصی به عنوان 
دستیاران مسوولین فنی در سامانه این سازمان ثبت 

نام شوند.
فرنشین آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت 
گفت: از نظر آزمایشگاه مرجع سالمت، در پوشش 
واکسیناســیون، کارکنان آزمایشگاهی که با نمونه 
برداری تنفســی و بیماران و نمونه های پر ریسک 
آنها مستقیما سروکار دارند، کارکنان آزمایشگاه های 
تشخیص مولکولی کووید۱۹ و نیروهای خدماتی 

در اولویت و نیازمند واکسیناسیون فوری هستند.

هشدار درباره فروش تست منفی کرونا
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عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
ابهام مهم در بازگشت 
پول های ایران از عراق

 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران می گوید تا زمانی که دولت به شــکل 
شفاف مشخص نکند که پول های بلوکه شده 
در عراق به چه شــکل به کشور باز خواهند 
گشت، نمی توان به شکل قطعی درباره اثرات 

مثبت آن اظهار نظر کرد.
علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کــرد: اقتصاد ایران در ســال های گذشــته 
تحت تاثیــر تحریم ها و مشــکالتی مانند 
شــیوع ویروس کرونا با محدودیتی جدی 
در حوزه منابــع ارزی مواجه بوده و همین 
امر در مدیریت برخی مسائل جاری کشور 
مشکل آفرین شده اســت. از این رو وجود 
منابع ارزهای بلوکه شده و احتمال آزادسازی 
آنها می تواند برای اقتصاد کشــور یک قوت 

قلب باشد.
به گفته وی، آنچه که بازگشت منابع بلوکه 
شــده به کشور را با اما و اگر مواجه می کند، 
در وهله نخســت میزان تعلق آنها به دولت 
و در وهله دوم نحوه آزادســازی آنهاست و 
از این رو تا زمانی که یک مقام رســمی در 
رابطه با آنها توضیح ندهد، نمی توان به طور 
دقیق از جنبه های مثبت آن صحبت کرد. در 
ماه های گذشته مقامات مختلفی از ایران در 
جریان سفر به بغداد درباره این منابع گفت و 
گو کرده اند و باید نتیجه نهایی این مسائل نیز 

از سوی این مقامات اعالم شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشــاره گزینه ای 
که احتمال دارد از سوی دولت در سال های 
گذشته برای جبران کســری منابع استفاده 
شــده باشد، توضیح داد: ارزهای بلوکه شده 
ایران نوعی طلب قابل وصول اســت که بنا 
به دالیلی مانند تحریم در سال های گذشته 
امکان بازگشتشــان به کشور وجود نداشته 
است. در چنین شرایطی این احتمال وجود 
دارد که دولت به پشتوانه این ارزها، در داخل 
چاپ پــول کرده و از منابــع بانک مرکزی 
استفاده کرده باشد و از این رو حتی اگر این 
ارزها آزاد شــود نیز دولت نتواند روی آنها 

حساب کند.
شــریعتی با بیان اینکه دولت عــراق نیز با 
مشکالت خاص خود مواجه است، بیان کرد: 
اینکه بغداد پذیرفته که بدهی خود به ایران را 
بپردازد، قطعا جنبه مثبت دارد اما اینکه عراق 
منابع کافی بــرای بازگرداندن یک جای این 
ارزها را داشــته باشــد یک پرسش است و 
پرسش دیگر این است که آیا مسائلی مانند 
خط اعتبــاری نیز جزو گزینه ها قرار دارد یا 
خیر؟ وی خاطرنشان کرد: آزادسازی منابع 
بلوکه شــده ایران و بازگشت آنها به کشور 
در کنار کمک به منابع مالی دولت، می تواند 
امید به بهبود شرایط اقتصادی را نیز افزایش 
دهد اما در صورتی که مقدمات الزم برای آن 
فراهم نشــده و شرایط به طور دقیق تشریح 
نشود، این امید، واهی خواهد بود و خود این 
موضوع می تواند در نهایت به ضرر کشــور 

تمام شود.
به گزارش ایسنا، چند روز قبل دبیرکل اتاق 
بازرگانی ایران و عراق از آزادســازی قریب 
الوقوع منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق 
خبر داده بود. تحت تاثیر تحریم های آمریکا، 
در سه سال گذشته بخشی از منابع درآمدی 
صادراتی ایران در تعدادی از کشــورها باقی 
مانده و امکان بازگشت آنها به کشور فراهم 

نشده است.

مستاجران هم باید اطالعات 
سکونتی خود را در سامانه 

امالک ثبت کنند
 معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی 
گفت: در این مرحله از ثبت نام در ســامانه 
امالک و اسکان، مستاجران نیز مانند مالکان 
باید اطالعات ســکونتی خود را در سامانه 

ثبت کنند.
»محمود محمودزاده« در گفت و گو با ایرنا 
درباره اینکه گفته شــده است نیازی نیست 
مســتاجران اطالعات مالکیتی و سکونتی 
خود را در سامانه امالک و اسناد ثبت کنند، 
گفت: همه سرپرستان خانوار اعم از شهری 
و روســتایی، مالــک و مســتاجر و تمامی 
مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند 
کــه اطالعات محل ســکونت )اقامتگاه( و 
امالک تحت مالکیت خود )با مالکیت های 
رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی( 
را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین 
 ۱۴۰۰ در ســامانه امالک و اسکان به نشانی

amlak.mrud.ir درج کنند.
وی گفت: قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا 
۷ ساله به این نتیجه رسیده است که اطالعات 
سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه 
ثبت شــود و هدف اصلی شــفاف شــدن 

وضعیت مسکن در کشور است.
معاون وزیر راه گفــت: در مرحله اول زمان 
بندی مراجعه به سامانه ملی امالک و اسکان 
بر پایه آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار 
است، اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی 

کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. 

خبر

 محصوالت پروتئینی در سالهای گذشته با 
افزایش جهشی مواجه بوده اندوهم اکنون کمترین 
ســهم را در سبد غذایی خانوار دارند، با ادامه این 
روند در کوتاه مدت، به طور کلی از سفره خانوار 

حذف می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، حســن روحانی، رییس 
جمهور پنج شنبه گذشته دوم اردیبهشت ماه یکی 
از راه حل های کنترل گرانی مرغ را هدایت مردم 
به سمت مصرف آبزیان برشــمرد و گفت: »اگر 
ما بتوانیم به قیمت مناســب و به اندازه مناســب 
آبزیان را در اختیار مردم قرار دهیم، مســلماً اگر 
عادت مردم از مصرف گوشــت قرمز یا گوشت 
مرغ حرکت کند به سمت آبزیان، خوب این یک 
تحول بزرگی است.«. اما نکته این است که بازار 

با این اگر و مگرها تنظیم و سر به راه نمی شود.
امــا نگاهی به قیمت انواع آبزیان نشــان می دهد 
قیمت این اقالم نیز مانند گوشت قرمز و مرغ در 
ســال گذشته با صعود نجومی همراه بوده و انواع 
آبزیان از سبد مصرف بسیاری از مردم حذف شده 
اســت؛ حتی انواع ماهی های پرورشی بخصوص 
قزل آال که به وفور در کشــورمان تولید می شود و 
تا همین روزهای گذشــته، با قیمت های مناسب 
ســر سفره بسیاری از مردم حتی دهک های پایین 
درآمدی قرار داشــت، در سال گذشته با افزایش 
شدید قیمت مواجه شده و تقاضای مردم برای آن 

به شدت کاهش یافته است.
نکته قابل تأمین اینکه رییس جمهور اطالع ندارد 
صعود قیمــت ارز به باالی ۳۰ هزار تومان قیمت 
همــه اقالم مصرفــی خانوارها را با رشــد لجام 
گسیخته مواجه کرده و این رشد لجام گسیخته در 
کنار بی تدبیری های تأمل برانگیز متولیان، معیشت 

مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است.
متأسفانه محصوالت پروتئینی در سالیان گذشته با 
افزایش جهشی مواجه بوده اند و هم اکنون کمترین 
ســهم را در ســبد غذایی خانوار دارند و به نظر 
می رسد با ادامه این روند، این اقالم به طور کلی از 
سفره خانوار حذف خواهند شد چرا که بسیاری از 
خانوار دیگر توان خرید این محصوالت را ندارند.

مرغ و صف های طوالنی!
تنها امید مردم به مرغ و تخم مرغ است که قیمت 
این دو قلم کاال نیز در طول ســال با نوســانات 
شدیدی همراه است و عماًل دسترسی خیلی ها را 

به آنها محدود می کند. اتفاقی که در ماه های گذشته 
در زمینه مرغ شــاهد آن بودیم و سوءمدیریت ها 
و بی تدبیری ها، مردم را در شرایط دشوار بیماری 
کرونا به صف های طوالنی مرغ کشاند و در نهایت 
نیز دولت مجبور به ایجاد قرارگاه ساماندهی بازار 
مرغ برای کنترل وضعیت بازار شد با اینکه قرارگاه 
مذکور نیز قیمت مصوب مــرغ را از ۲۰ هزار و 
۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد تا 
تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای تولید و عرضه 

مرغ به بازار داشته باشند.
هم اکنون قیمت این کاال در بازار تا حدود زیادی 
به تثبیت رســیده و به نرخ مصوب نزدیک شده 
اما همچنان مشــکالتی در حوزه تأمین نهاده های 
دامــی و قیمت جوجه یــک روزه وجود دارد که 
نگرانی هایی را دربــاره افزایش دوباره قیمت در 

ماه های آینده ایجاد کرده است.
قیمت مرغ زمانی که دولت حســن روحانی در 

ســال ۹۲ روی کار آمد حــدود ۶,۴۰۰ تومان در 
هر کیلوگرم بود و اکنون قیمت مرغ غیردولتی در 
مغازه ها باالی ۳۵ هزار تومان است؛ ۶ برابر شدن 
قیمت این ماده پروتئینی در دوره مدیریت دولت 
یازدهم و دوازدهم موجب شــده مرغ در دو سال 
گذشته از ســبد مصرف نه فقط دهک های پایین 
درآمدی بلکه حتی دهک های متوسط نیز حذف 
شــده یا مصرف آن به شدت کاهش یابد؛ حذف 
یا کاهش مصرف مرغ در سبد مصرف بسیاری از 
خانوارها در دو سال گذشته در حالی است که از 
ســال ۹۷ با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز و 
حذف آن از سبد مصرف خانوارها، مرغ جایگزین 

آن شده بود.
گوشت قرمز، محصولی که عماًل از سبد خانوار 

حذف شده است
در این میان، بازار پرتالطم گوشت قرمز و افزایش 
سرســام آور قیمت این محصول باعث شــده که 

گوشت عماًل از سبد مصرف دهک پایین و حتی 
متوسط جامعه حذف شــود. بر پایه گزارش های 
میدانی خبرنگار مهر، قیمت هر کیلوگرم گوشت 
گوســفندی هم اکنون ۱۶۲ هزار تومان و گوشت 

گوساله )مغز ران( ۱۳۱ هزار تومان است.
به تازگی نیز علی اصغر ملکــی، رییس اتحادیه 
گوشــت گوســفندی در گفتگو با خبرنگار مهر 
قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف 
کننده ۱۴۰ هزار تومــان اعالم کرد و گفت: بازار 
گوشت گوسفندی به دلیل عدم توان خرید مردم، 

دچار رکود شده است.
وی تصریح کرد: بازار گوشــت گوســفندی کم 
رونق و درگیر رکود است چرا که مردم توان خرید 
ندارند و کاهش تقاضا منجر به ثبات قیمت ها شده 

است.
ملکــی قیمت هــر کیلوگرم شــقه بــدون دنبه 
گوســفندی خرید مغازه دار را ۱۲۷ تا ۱۳۰ هزار 

تومان عنوان و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم شقه 
بدون دنبه با اعمال ۱۰ درصد سود برای مصرف 

کننده نهایی حدود ۱۴۰ هزار تومان است.
قیمت های عجیب و غریب آبزیان در بازار!

محصوالت شیالتی و آبزی نیز در سالیان گذشته 
با افزایش قیمت های چشمگیری مواجه بوده اند به 
طوری که حتی تن ماهی که قابل دســترس ترین 
کاال در این زمینه بود، سال گذشته افزایش قیمت 
سرســام آوری را تجربه کرد و هم اکنون حداقل 

قیمت آن حدود ۲۶ هزار تومان است.
همچنین قیمت هر کیلوگــرم میگو از حدود ۹۰ 
هزار تومان تا حدود ۲۰۰ هزار تومان متغیر است، 
قیمت ماهی کیلکا نیز حدود ۲۵ هزار تومان در هر 
کیلوگرم، ماهی قــزل آال از ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان، 
ماهی حلوا ســیاه حدود ۲۰۰ هزار تومان، ماهی 
ســفید از حدود ۱۱۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و ماهی 

شیر نیز از ۱۱۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.
با چنین نرخ هایی، جایگزین شدن آبزیان به جای 
مرغ و گوشــت در سفره مردم، با توجه به دست 
فرمانی که دولت دوازدهم دارد، امری غیرممکن 
است و به نظر می رسد برای دولت راحت تر آن 
است که بازار مرغ را از نابسامانی موجود برهاند و 

آن را به سبد مصرف آحاد مردم بازگرداند.
تخم مرغ، کاالیی در نوسان

در این میان، تخم مرغ نسبت به دیگر محصوالت 
پروتئینــی قیمت مناســب تری دارد و هم اکنون 
قیمت هر شــانه دو کیلویــی آن ۳۱ هزار تومان 
اســت، البته هم اکنون شرایط بازار این محصول 
مناسب نیست و به دلیل تولید زیاد و عدم تقاضا 
برای آن، قیمت رو به کاهش اســت. در مقاطعی 
از ســال که تقاضا برای تخم مرغ افزایش می یابد 
شاهد افزایش شدید قیمت این کاال نیز هستیم به 
طوری که سال گذشــته نیز بارها و بارها در این 

زمینه شاهد چالش بودیم.
بنابراین کاماًل واضح اســت که اگــر دولتمردان 
چاره ای برای کنترل بــازار محصوالت پروتئینی 
از کنترل قیمت تمام شده تولید، حذف واسطه ها 
و دالالن و... نکننــد در آینــده ای نه چندان دور 
محصوالت پروتئینی به طور کامل از سفره خانوار 
حذف می شــود و به تبع آن ســالمت جامعه نیز 
دچار مشــکل می شود که این هزینه های هنگفتی 

را بر دوش دولت ها قرار خواهد داد.

بازاری که با اگرومگر سربه راه نمی شود
 آبزیان هم ازسفره مردم پرکشید

 یک کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به 
اینکــه روند فعلی معامالت بورس تا زمان ایجاد 
ثبات نســبی در بازار ادامه پیــدا می کند، گفت: 
طرف تقاضا اکنون منتظر روشــن و شفاف شدن 
شرایط داخلی و بین المللی است و سرمایه گذاران 
به محض روشــن شــدن افق ها دوباره اقدام به 

سرمایه گذاری در بازار سهام خواهند کرد.
»امیرعلی امیرباقــری« در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا به روند معامالت بورس در هفته ای 
که گذشت اشــاره کرد و افزود: فشار عرضه در 
معامالت هفته گذشته بازار سهام مشهود بود، این 
رویه در ادامه روند نزولی شاخص بورس صورت 
گرفت که از چند ماه گذشته در بازار شکل گرفته 

است.
وی اظهار داشت: نکته ای که باید به آن دقت کرد، 
این اســت که این فشــار فروش به دلیل روشن 
شدن چشم انداز سیاسی، از بین رفتن تورم سنگین 
انتظاری و وجود چشــم اندازها برای نرخ باالی 

ارز بود.
امیرباقری خاطرنشان کرد: بازار به این نتیجه رسید 
که به احتمال زیاد برای کوتاه مدت فضای رکودی 
در بدنه بازار فیزیکی حاکم می شود و به تبع بازار 

سرمایه هم از این موضوع تاثیر خواهد پذیرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مطالعات 
تاریخی نشان دهنده آن اســت که در دوره دوم 
هشت ســاله ریاســت جمهوری فنر تورم آزاد 
می شود و با جهش ارز همراه می شویم، گفت: این 
موضوع نشات گرفته از کنترل دستوری نرخ ارز 
در اقتصاد ایران است و با ادامه این روند به فاصله 

چند سال شاهد جهش سنگین تری خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد، سکانداران 
پولی و مالی کشور به این نتیجه رسیده اندکه رویه 
قیمت گذاری دســتوری، رویه ای بوده است که 
نتیحه ای جز تورم ســمی، ایجاد رانت و سرریز 
شدن سرمایه مردم به جیب عده ای محدود نداشته 
است، افزود: سیاست دستوری قیمت ها در مورد 
نرخ ارز و هر کاالی دیگری و مقابله با بازار آزاد 
نتیجه ای جز پرتاب تورم به آینده، توزیع رانت و 
فشــار بر دهک های پایین جامعه نداشته است و 
به طور حتم بایــد اقدامی برای اصالح این رویه 

صورت گیرد.
روند معامالت بورس در فروردین ماه

امیرباقــری به رونــد معامالت بازار ســهام در 
فروردین ماه اشــاره کرد و ادامه داد: بازار در نیمه 
نخست سال ۹۹ قله ای در نزدیکی دو میلیون و 
۱۰۰ هزار واحد را به ثبت رساند، ورود شاخص 
بورس به چنین قله ای با توجه به نرخ بسیار باالی 

ارز و نرخ تورم تا حدودی توجیه پذیر بود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از آنجایی 

که روندهای سیاسی به مرور دستخوش تغییر و 
چرخش شــدند به تبع انتظارات اقتصادی هم با 
تعدیل همراه شدند، گفت: به دنبال چنین اتفاقاتی 
نه تنها دیگر آن چشــم اندازهــای مثبت محقق 
نشــدند بلکه روند معامالت بازار به سمت ثبات 
نســبی چرخش پیدا کرد و کلیت اقتصاد هم به 

سمت رکود به حرکت در آمد.
وی اظهار داشــت: با توجه به این اتفاقات، بازار 
اضافه پرش خود را در بسیاری از سهامی که دچار 
حباب شــده بودند پس گرفت و با نزدیک شدن 
به قیمت هایی که با واقعیات حاضر و آتی اقتصاد 
همخوانی نسبی داشت سعی در تعدیل قیمت ها 

کرد.
امیرباقری خاطرنشان کرد: به طور طبیعی با توجه 
به وجود چنین وضعیتی در بازار، عده بسیار زیادی 
از افــراد که با ناآگاهی و بدون تحقیقات اقدام به 
ســرمایه گذاری در بورس کــرده بودند، بدون 
اطالع از ریســک های این بازار متضرر شدند و 
این حرکت جمعی برای چندین بار ســبب ضرر 

و زیان های سنگین مردم شد.
خوش بینی بازار سهام به اتمسفر آینده سیاسی 

کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه روند 
فعلی معامالت بورس تا زمان ایجاد ثبات نسبی 
در بازار ادامه پیــدا می کند، گفت: از آنجایی که 
اکنون چشم انداز روشــنی برای بازار سرمایه و 
دیگر پارامترهای اقتصادی میسر نیست؛ بنابراین 
طرف تقاضــا هم مبادرت به خرید نخواهد کرد، 
این افراد شرایط کشور را رصد می کنند تا در زمان 
تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور 

و متناسب با آن وارد عمل شوند.
وی با اشــاره به اینکه بازار سهام در فروردین ماه 
از این امر جدا نبود و در این ماه شــاهد رخ دادن 
امیدهای سیاســی و گره گشایی های برجامی در 
بازار بودیم، افزود: ایجاد چنین وضعیتی باعث شد 
که تا حدودی بازار نسبت  به اتمسفر آینده سیاسی 
کشور خوشبین شود و همین امر تورم انتظاری را 

در بستر بازار سرمایه کمرنگ کرد.
امیر باقری افزود: طرف تقاضا اکنون منتظر روشن 
و شفاف شدن شــرایط حاکم در کشور است و 
سرمایه گذاران به محض روش شدن افق ها دوباره 
اقدام به سرمایه گذاری در بازار سهام خواهند کرد.
تفکیک مسیر حرکت صنایع و سهام از یکدیگر

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بعید 

به نظر می رسد طرف تقاضا مانند گذشته به سمت 
هر سهمی پیش رود، گفت:  در آینده کوتاه مدت و 
میان مدت رشد صنایع و سهام از یکدیگر تفکیک 
می شوند و سمت و سوی خود را بر پایه واقعیات 
اقتصادی و با توجه به اتفاقات عملیاتی مشخص 

می کند.
وی با اشــاره به اینکه نباید در کوتاه مدت و میان 
مدت انتظار رشد جمعی همه سهام را با یکدیگر 
داشته باشیم، گفت: رشــد جمعی سهام به دلیل 
تضعیف رشــد پول ملی اتفاق می افتد؛ بنابراین 
بعید به نظر می رســد که در کوتاه مدت و میان 

مدت شاهد چنین اتفاقی در بازار باشیم.
ریسک جزو الینفک معامالت بورس

امیرباقری خطاب به سهامداران گفت: بازار سرمایه 
از جمله هایی بازاری اســت که مزد ریسک را با 
کسب بازدهی جبران می کند؛ بنابراین بازار سهام 
از جمله بازارهایی است که امکان ندارد بدون در 
نظر گرفتن ریسک به بازدهی معقول دست پیدا 

کند.
این کارشناس بازار سرمایه ریسک را جزو مسایل 
الینفک سرمایه گذاری در بازار دانست و افزود: 
ســرمایه گذاران باید با توجه به نرخ بازده مورد 

انتظار خود و ریســک های حساب شده که در 
افراد متفاوت اســت، اقدام به سرمایه گذاری در 
بازار کنند و به طور حتم در سرمایه گذاری های 
خود از ابزارهای بدون ریسک مانند اسناد خزانه، 
صندوق های ســرمایه گذاری بــا درآمد ثابت و 
ابزارهای ترکیبی استفاده کنند تا بتوانند نرخ بازده 

معقول را در میان مدت و بلندمدت کسب کنند.
 معامالت قمارگونه رمز ارزها

وی به استقبال سرمایه گذاران به بازار رمز ارزها 
اشاره کرد و گفت: این موضوع باید مدنظر باشد، 
بازار رمز ارزها که این روزها مورد استقبال سرمایه 
گذاران قرار گرفته است در ادامه حرکات جمعی 
سرمایه گذاران که برای مدتی در بازار ارز، سکه و 
بورس بوده است و اکنون این حرکت جمعی به 

بازار رمز ارزها سرایت کرده است.
امیرباقری خاطرنشــان کرد: به هر حال ســرمایه 
گذاران باید آشنایی کافی نسبت به نوسان سنگین 
این بازارها داشته باشند و بدانند که در این  بازارها 
مــدل های ارزش گذاری پاســخگو نیســت و 
نمی توان ارزش ذاتی آنها را به دلیل نبود ســابقه 
معامالتی و تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار داد.

به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه؛ نبود روش 
تحلیلی و سرمایه گذاری  برمبنای شانس، احتمال 
معامــالت قمارگونه را تقویت می کند که عالوه 
بر مشکالت شرعی، نوســانات شدید می تواند 
مشکالت و ریسک های سنگین را در سبد سهام 

تحمیل کند.
پیش بینی روند معامالت بورس در هفته جاری

وی رونــد معامالت بورس در هفتــه جاری را 
پیش بینی کرد و گفت: انتظــار می رود همچنان 
طــرف تقاضا در معامالت بورس به دلیل کاهش 
نرخ ارز، روشن شدن چشــم اندازهای سیاسی 
ناشــی از گره گشــایی های برجامی که در حال 
وقوع است و نیز ابهامات موجود برای برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری چندان قوی ظاهر 

نشود و روند گذشته در بازار تداوم پیدا کند.
امیرباقری با تاکید بر اینکه  ســرمایه گذاران باید 
نسبت به این موضوع واقف باشند که امکان وقوع 
اتفاقی که در چند وقت گذشته در بازار سهام رخ 
داد  نــه در کوتاه مدت بلکــه در میان مدت هم  
بسیار کم است، اظهار داشــت: سهامداران بهتر 
اســت که از طریق تخصص کسب شده اقدام به 
ســرمایه گذاری در بورس کنند و در صورتی که 
از چنین تخصصی برخوردار نیستند از افراد دارای 

تخصص و مجوز قانونی استفاده کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به سرمایه 
گذاران سفارش می شود که وارد هر بازاری برای 
سرمایه گذاری می شــوند از همه جهات دارای 

اطالعات سرمایه گذاری باشند.

توسط یک کارشناس بازار سرمایه تشریح شد؛

روند کنونی معامالت بورس تا کجا ادامه دارد؟
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 هرچند صدای وعده های مســووالن نیز 
همزمــان با پرواز قیمت کاغذ باالتر می رود، اما با 
ادامه این وضــع ظاهرا راهی به جز تعطیلی برای 
خیلی از ناشران نمی ماند. کاغذ در حالی به کتاب 
نمی رسد یا با بهایی نفس گیر می رسد که از دیگر 

کشورها هم به ایران می آید.
به گزارش ایســنا، در اوایل بهمن ماه سال گذشته 
بود که خبرهایی از کاهش واردات کاغذ رســید؛ 
آمار تجارت تا پایان آذرماه ســال ۹۹ نشان می داد 
که ۱۵۳.۴هزار تن کاغذ چاپ و تحریر به ارزش 
۱۴۲.۶ میلیون دالر وارد شده، اما این در حالی  بود 
که در مدت مشابه ســال ۹۸، ۲۵۳.۴ هزار تن از 
این نوع کاغذ بــا ارزش ۲۵۵.۱ میلیون دالر وارد 
شده بود، که این کاهش ۴۰درصدی واردات کاغذ 

چاپ و تحریر را در سال ۹۹ روایت می کرد.
در همان روزها بود که عباس قبادی، دبیر کارگروه 
ســتاد تنظیم بازار، در نشست ستاد تنظیم بازار از 
افزایش قیمت کاغذ در هفته های پیش از آن خبر 
داد و گفت که »واردات این کاال تســهیل خواهد 
شد و در این زمینه اقداماتی از سوی بانک مرکزی 
برای تسهیل واردات مواد اولیه تولید کاغذ و خود 

محصول نهایی انجام شده است«.
اما این وعده ها نتوانست مانع سرکشی قیمت کاغذ 
در بازار شــود؛ پس از پایان تعطیالت نوروز و در 
حالی که ناشران توانایی تهیه کاغذ مازاد بر دریافت 
دولتی خود را نداشتند، قیمت این کاال در بازار آزاد 
برای آن ها به بندی حدود ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ 

عددی حدودا سه برابر زمان مشابه سال گذشته! 
بــا این حــال در روزهایی که از یــک طرف از 
تخصیص پیدا نکردن اعتبار ارز کاغذ یارانه ای گفته 
می شود و از طرف دیگر عده ای نسبت به دریافت 
کاغــذ با نرخ دولتی، آن هم بیش از مقدار معمول  
توسط عده ای از ناشران انتقاد دارند و زمزمه هایی 
هم حاکی از تک نرخی شدن قیمت کاغذ )البته با 
تخصیص قیمت دولتی به گروهی از ناشــران( به 

گوش می رسد، وعده ها همچنان ادامه دارد. 
در روزهای پایانی فروردین ماه ســال کنونی و در 
حالــی که از ورود نخســتین محموله رول کاغذ  
)۷۲۲ رول( به بندر کاسپین از روسیه خبر رسید، 
همایون امیرزاده، رییس مرکــز روابط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
نیز از »پیگیری جدی موضوع تخصیص ســهمیه 
ارزی کاغذ از ســوی ایــن وزارتخانه« خبر داد و 
گفت: »عالوه بــر رایزنی های مکرر انجام شــده 
در این پیگیری ها ضمن تشــریح شرایط موجود 
و نیاز ضروری کشــور به برقراری سهمیه ارزی 
کاغذ مخاطرات احتمالی عدم تخصیص و تامین 
ارز کاغذ بر فضای کار و کســب های حوزه نشر 
و مطبوعات با صراحت مورد اشــاره قرار گرفته 

اســت. در این نامه ها که از خرداد تا اسفند سال 
۱۳۹۹ ارسال شــده، ارز مورد نیاز برای سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بــه مبلغ حداقــل ۸۰ میلیون دالر 

برآورد شده است«.
محســن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز با تشــریح پیگیری های این 
وزارتخانه برای حل مسئله کمبود و گرانی کاغذ و 
نامه نگاری های انجام شده، تغییر وزرای صمت و از 
طرف دیگر استناد مدیران مربوطه در آن وزارتخانه 
به مصوبه قبلی که کاغذ را از گروه کاالیی مشمول 
ارز دولتی خارج کرده است موجب بی نتیجه ماندن 
اقدامات وزارت فرهنگ در این زمینه دانســت و 
گفت: »به نظر من ستاد اقتصادی دولت باید هرچه 
زودتر در این باره مساعدت کند تا بازار کاغذ که 
در اوج تحریم ها در قیاس با کاالهای مشابه که از 
ارز دولتی استفاده می کردند، ثبات نسبی داشت و 
نیازهای نشر و مطبوعات را در حداقل تامین کرد، 

دچار آشفتگی نشود«.
جــوادی همچنین وعده داد که عالوه بر پی گیری 
تامیــن ارز ســال کنونی برای کاغذ، با تشــویق 
واردکنندگان به استفاده از ارز نیمایی این بازار را 

مدیریت می کنند تا نیاز نشر و مطبوعات برآورده 
شود.  

بــا این حــال بنــا بر 
در  موجــود  اطالعات 
کاغذ  اطالعــات  مرکز 
ایــران )در روز جمعه، 
اردیبهشــت ماه  ســوم 
۱۴۰۰(، قیمــت هر بند 
کاغــذ تحریر ۱۰۰*۷۰ 
بــا روندی  چنمینــگ 
 ۶,۴۵۰,۰۰۰ به  کاهشی 
بنــد کاغذ  ریــال، هر 
تحریر ۹۰*۶۰ چنمینگ 
به  کاهشــی  روندی  با 
ریــال،   ۵,۴۵۰,۰۰۰
هــر بند کاغــذ تحریر 
اندونــزی   ۷۰*۱۰۰
)گرمــاژ ۸۰( با روندی 
هفتــه  )در  افزایشــی 

گذشته( به ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال، هر بند کاغذ تحریر 
۹۰*۶۰ اندونــزی با روندی افزایشــی )در هفته 

گذشــته( به ۶,۸۰۰,۰۰۰، هر بنــد کاغذ تحریر 
اندونــزی   ۷۰*۱۰۰
)گرماژ ۱۰۰(  با روندی 
به ۹,۴۰۰,۰۰۰  افزایشی 
ریــال و هر بنــد کاغذ 
تحریــر ۹۰*۶۰ بنفش 
با روندی افزایشــی به 
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رسیده 

است.
هر چند وضعیت کاغذ 
این روزها تیری شــده 
اســت بر جــان کتاب 
و نشــر امــا ناشــران 
درحالی از این وضعیت 
گله مندنــد که مســائل 
دیگــری نیــز نمک بر 

زخم شان شده است. 
حسین محســنی، مدیر 
مارلیــک  انتشــارات 
در گفت وگو با ایســنا در پــی وضعیت کاغذ در 
روزهای گذشــته می گوید: ســال گذشته وقتی 

گرانی های کاغذ آغاز شد، تعاونی به ما کمک کرد 
و تا حدود زیادی مشــکل حل شد و توانستیم به 
کارمان ادامه دهیم، اما شــوربختانه از اواخر سال 
۹۹ دوباره با مشکل مواجه شدیم. هم اکنون ما و 
بعضی از همکاران به مرحله ای رسیده ایم که راهی 
به جز تعطیلی نداریم؛ یعنی نه می توانیم عنوان های 
جدید را منتشر کنیم و نه قادر به انتشار عنوان های 
قبلی هســتیم. با این حال شوربختانه ندیده ام که 
پیگیری ای انجام شود یا وزیر مستقیما در این باره 
صحبــت کند. حتی با توجه به فرمایشــات مقام 
معظم رهبری در باره حمایت از تولید، شوربختانه 
هیچ اتفاقی از سوی مســووالن نمی افتد. قیمت 
کاغذ ســال گذشــته در بازار آزاد حدود ۲۰۰ تا 
۲۵۰ هزار تومان بــود که تعاونی با قیمت حدود 
۱۴۰هــزار تومان آن را در اختیار ما قرار می داد اما 
االن به بندی ۷۰۰هزار تومان رســیده است. کاغذ 
گالســه هم که آن قدر گران شده دیگر کتاب های 

رنگی به خاطره ها پیوسته است.
او می افزاید: با این حال ۱۴ روز که تعطیالت عید 
بود و حاال هم نیمه تعطیل هستیم و هیچ خبری از 
پیگیری ها نیست. به این ترتیب بخشی از کسانی 

که در کار نشر هستند، دارند از کار بیکار می شوند.
محسنی در باره تاثیر تعطیالت خیز چهارم کرونا بر 
وضع نشر نیز بیان می کند: این تعطیلی اثر دارد ولی 
چون هم اکنون بیشتر خریدها به صورت آنالین 
انجام می شود، ما هنوز مشــتریان و مخاطبان مان 
را داریــم. هم اکنون حتی خیلــی از مخاطبان ما 
کتاب ها را می خواهند ولی ما به دلیل گرانی کاغذ 
نمی توانیم آن ها را منتشــر کنیم. و به این ترتیب 
در درازمدت با وضعیتی مواجه می شویم که دیگر 
کتابی پیدا نمی شود و کتاب ها جزئی از خاطرات 

می شوند.
مدیر انتشارات مارلیک سپس می گوید: مشکل ما 
فقط هم مسئله کاغذ نیست، مواد اولیه، چاپخانه و 
صحافی هم هست. ۲۰ کیلو چسب صحافی را به 
مبلــغ ۲۵۰ هزار تومان می خریدیم اما حاال همین 
مقدار به نزدیک ســه میلیون تومان رسیده است، 

دیگر چقدر می توانیم قیمت کتاب را باال ببریم؟!
او از یأســی که ناشــران به دلیل این وضعیت به 
آن دچار شــده اند می گویــد و ادامه می دهد: این 
وضعیت دامن گیر بســیاری از ناشران شده است 
و همه نگران هستند و خیلی ها دارند تغییر شغل 
می دهند. دست مان بسته شــده و داریم به قهقرا 

می رویم.
حسین محســنی گله ای هم از وضعیت پرداخت 
وام به ناشران دارد و اظهار می کند: ما هیچ حمایتی 
نمی شویم. شوربختانه مسئله ای که باب شده، وام 
است. هر وقت قرار است هر حرکتی انجام شود، 
هر فرنشینی می خواهد رای بیاورد و ... سایتی را 
بــرای وام معرفی می کنند، امــا وقتی به پرداخت 
می رسد، مســائلی مطرح می شود که اصال وجود 
خارجــی ندارد و در نتیجه هیچ کمکی به ناشــر 
نمی شــود. آن ها هم که توانسته اند با تالش بسیار 
این وام ها را بگیرند، حاال در پرداخت اقســاطش 
مانده اند چون این وام ها به نحوی نیست که دردی 
از ناشر دوا کند و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد؛ برای 
مثال ناشــر چطور می توانــد وام یک میلیاردی را 

یک ساله پرداخت کند؟!
مدت زیادی نگذشته اســت از آن که زنگ خطر 
تعطیلی کتابفروشــی ها به صدا درآمد؛ حاال زنگ 
خطر تعطیلی انتشــاراتی ها به گوش می رســد. 
وقتی کتابفروشــی ها یکی یکی کرکره های شان را 
پایین می کشیدند و به سراغ کسب و کار دیگری 
می رفتنــد، مدیران و مســووالن مشــغول اعالم 
آمارهای میلیاردی طرح های فصلی و نمایشــگاه 
کتاب بودند، امــا کاش صدای پایین آمدن کرکره 
ناشران شنیده شود، که اگر نشود، دیگر نه خبری 
از چاپ کتاب است و نه طرح و نمایشگاهی برای 
آن؛ هرچند ناشران بزرگ خواهند ماند ولی قطعا 

شرایط دشوار خواهد شد.

 مجید قناد از ابتدای امسال با برنامه »لوبیا 
فردا زود بیا« در شــبکه آمــوزش به تلویزیون 
بازگشــته و در بخشــی از آن میزبان کودکانی 
است که ۳۰ سال پیش در برنامه »گل گفتی آی 

گل گفتی« مهمان او بودند.
به گزارش خبرنــگار مهر، مجید قناد مجری و 
برنامه ســاز حوزه کودک و نوجوان این روزها 
ویژه برنامه ای برای کودکان دارد که در فضای 
آموزشی و سرگرمی ساخته شده است و روی 

آنتن شبکه آموزش می رود.
قناد که مدتی بود روی آنتن حضور نداشــت 
حاال با برنامه ای با عنــوان »لوبیا فردا زود بیا« 
بازگشته است که یک برنامه ترکیبی با آیتم های 
کوتاه بــرای آموزش نکات مختلف به کودکان 
اســت و در آن هم شخصیت های عروسکی و 

هم شخصیت های واقعی حضور دارند.
این برنامه از ابتــدای نوروز روی آنتن رفت و 
حــاال در روزهای ماه مبارک رمضان هر جمعه 
ســاعت ۱۵:۱۵ بــا فضای رمضانی از شــبکه 

آموزش پخش می شود.
مجید قناد درباره این برنامه به خبرنگار مهر بیان 
کرد: اولین قسمت از برنامه »لوبیا فردا زود بیا« 
از ابتدای نوروز پخش شــد این برنامه فضایی 
آموزشی، تفریحی و سرگرمی دارد که همراه با 
بازی های مختلف، ویژه نوروز روی آنتن رفت 
و سعی کردیم برنامه های شاد و مفرحی تولید 

کنیم.
وی ادامه داد: برنامه حدود ۷۵ دقیقه اســت و 
در هر قســمت ۱۰ آیتم داریم تــا ریتم برنامه 
ســریع و متنوع باشــد. من سال هاست برای 
کودکان کار می کنم و این برنامه تالش دارد به 
شکل غیرمســتقیم به آموزش کودکان بپردازد. 
این برنامه مثل زنگ تفریح در مدرســه است و 

ما درباره کرونــا، درس زندگی یا هر موضوع 
دیگری خیلی غیرمســتقیم و ظریف با بچه ها 
حرف می زنیم و حرف هایمــان همراه با بازی 

است.
قناد که در دهه های پیش مســابقه ای داشت که 
در آیتمی از آن ترانه »گل گفتی آی گل گفتی« 
خوانده می شــد، از اجرای دوباره این آیتم در 
برنامه خبر داد و گفت: ما در این برنامه برخی 
از شرکت کنندگان قدیمی را که پیش از این در 
مسابقه شــرکت کرده بودند پیدا کردیم افرادی 
که حدود ۳۰ سال پیش در برنامه حضور داشتند 
و حاال در آیتمــی از برنامه »لوبیا فردا زود بیا« 

حضور پیدا کرده اند.
وی از حضور دو عروسک در برنامه یاد کرد و 
گفت: بیل و بیلچه دو عروســک برنامه هستند 
که ما در بخش هایی همراهی می کنند، مســابقه 

کوتاهی داریــم. همچنین فضــای برنامه مثل 
برنامه های ســابقم معلمی و شاگردی است و 
چهار بازیگر دارم که به نوعی شــاگرد من هم 

هستند و به شکل های مختلف بازی می کنند.
قنــاد درباره حضورش در شــبکه آموزش نیز 
عنوان کــرد: االن همه بچه ها بــه دلیل درس 
خواندن به شــبکه آموزش روی آورده اند البته 
همه شــبکه ها خوب است و امیدواریم که این 

برنامه در شبکه آموزش جا بیفتد.
تهیه کنندگان این برنامه حمید علیزاده و مجید 
قناد هســتند و قناد اجرا و کارگردانی برنامه را 

هم بر عهده دارد.
همچنین حسین مزینانی کارگردان مجموعه های 
نمایشی، رودابه حمزه ای شاعر برنامه و مهرداد 
یکتا آهنگســاز و تنظیم موســیقی را به عهده 

دارند.

مجید قناد مطرح کرد؛

کودکانی که پس از ۳۰ سال 
بار دیگر مهمان »عمو قناد« می شوند

مدیر انتشارات مارلیک :
 مشــکل مــا فقــط هم مســئله 
اولیــه،  مــواد  نیســت،  کاغــذ 
چاپخانه و صحافی هم هست. 
را  کیلــو چســب صحافــی   ۲۰
تومــان  هــزار   ۲۵۰ مبلــغ  بــه 
می خریدیــم امــا حــاال همیــن 
مقــدار بــه نزدیک ســه میلیون 
دیگــر  اســت،  رســیده  تومــان 
چقــدر می توانیم قیمت کتاب 

را باال ببریم؟!

 »قهرمــان« جدیدترین ســاخته اصغر 
فرهادی، یکی از چند پروژه مهم سینمایی است 
که به کمیته انتخاب هفتاد و چهارمین جشنواره 

فیلم کن ارائه شده است.
به گزارش ایســنا، جشــنواره فیلم کن که سال 
گذشته به دلیل بحران کرونا سرانجام تصمیم به 
لغو برگزاری گرفت امسال با برنامه ریزی کامل، 
قصد دارد، این رویداد را حضوری برگزار کند 
و آن طور که به نظر می رسد در کن ۲۰۲۱ نیز 
جای سینماگران مولف، فیلمسازان زن و ستاره 

ها خالی نخواهد بود. 
نشریه سینمایی ورایتی فهرستی از آثار احتمالی 
حاضر در جشنواره کن منتشر کرده که نام فیلم 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی نیز در این میان 

به چشم می خورد. 
در این فیلم امیر جدیدی، محسن تنابنده، رعنا 
آزادی ور، فرشته صدرعرفایی، سارینا فرهادی 
و جمعی دیگر از بازیگران که بیشتر  آنان چهره 
های جدید هستند مقابل دوربین فرهادی رفته 
انــد و هایده صفی یاری نیــز تدوین فیلم را بر 

عهده دارد. 
کمپانی فرانسوی ممنتو پیکچرز، تهیه کنندگی و 
فروش فیلم »قهرمان« را بر عهده دارد و این فیلم 

را در فرانسه نیز اکران خواهد کرد. 
فرهــادی پس از ســاخت فیلــم »جدایی« که 
موفق به کســب جایزه خــرس طالیی بهترین 
فیلم جشــنواره برلین شــد، همه آثارش شامل 
»گذشته«، »فروشــنده« و »همه می دانند« را در 
جشنواره کن رونمایی کرده و به احتمال فراوان 
فیلم »قهرمان« نیز اولین نمایش جهانی خود را 
در هفتاد و چهارمین جشنواره کن تجربه خواهد 

کرد 
طبق اعالم پیشــین امســال فیل »آنت« ساخته 
فیلمساز فرانسوی »لئو کاراکس« فیلم افتتاحیه 
جشــنواره کن و از آثار بخــش رقابتی خواهد 
بود و دو فیلم »عزام فرانســوی« ساخته »وس 
اندرســون« و کمدی اســپانیایی زبان »مسابقه 

رسمی«به کارگردانی »ماریانو کوهن« و »گاستون 
دوپرات« با بازی »آنتونیو باندراس« و »پنه لوپه 
کروز« به احتمال بســیار زیاد در بخش رقابتی 

اصلی کن حاضر خواهند بود. 
»ســه طبقه« از »نانی مورتی«، »ســرماخوردگی 
پتروف« به کارگردانی »کیریل ســربرنیکوف«، 
»بندتــا« از »پــل ورهوفن« »مموریا« ســاخته 
»آپیچاتپونــگ ویراســتاکول«، »مثلــث اندوه« 
ساخته »روبن اوستلوند«، »پاریس، ناحیه ۱۳« به 
کارکردانی »ژاک اودیار« کاررگردان فرانســوی، 
»تینان« ســاخته »جولیا دوکورنو« کارگردان زن 
فرانسوی، »آتش« از »کلر دنی«، »جزیره برگمان« 
ساخته »میا هانسن-الو« »در طول زندگی اش« 
ســاخته »امانوئل برکو«، انیمیشــن »آن فرانک 

کجاست« به کارگردانی »آری فولمن«، »بدترین 
آدم دنیا« از »یواخیم تریه«، »در یک نیمه روشن 
صبح» ساخته »برونو دومون« و »همه چیز خوب 
پیش رفت« به کارگردانی »فرانسوا اوزون« از آثار 
دیگر کارگردانان سرشناســی هستند که شانس 
زیادی برای حضور در کــن ۲۰۲۱ دارند و در 

حال ارائه به هیات انتخاب جشنواره هستند. 
فهرست فیلم های حاضر در جشنواره کن، پنج 
شــنبه ۲۷ می )۶ تیر( در جریان یک نشســت 
رســانه ای در پاریس اعالم می شــود و هفتاد 
و چهارمین دوره جشــنواره کن نیز از ۶ تا ۱۷ 
جوالی )۱۵ تا ۲۶ تیر( و با حضور »اســپایک 
لی« کارگردان آمریکایی به عنوان رییس هیات 

داوران بخش رقابتی برگزار خواهد شد. 

خیز »قهرمان« فرهادی برای جشنواره کن

پرواز قیمت کاغذ زنگ خطر تعطیلی 
کتابفروشی ها را به صدا درآورده است

فریاد 
تغییر 
شغل!
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 رییــس اتحادیــه صادرکنندگان اســتان 
زنجان گفت: فرش های پشــم و ابریشمی که در 
زنجان بافته می شود بهتر از نقشه های کردستان و 
قم بوده و به نام همین استان ها به فروش می رود.
به گــزارش زنگان امروز، مهــدی رنگ رونا در 
گفت وگو با ایســنا، با اشاره به هنر صنعت فرش 
در زنجــان، اظهار کرد: زنجــان در حوزه تولید 
فرش  دست باف از جمله اســتان هایی است که 
پشتوانه قوی به لحاظ نقشه و سبک بافت و حتی 
رنگ دارد و این در حالی اســت که بافندگانی با 
توان باال و تعداد قابل توجه در این استان حضور 

دارند.
وی با اشــاره به بافت نقشــه دیگر استان ها در 
زنجان، افزود: در بحث فرش ابریشم شوربختانه 
شاهد آن هســتیم که نقشه های استان قم توسط 
بافندگان ماهر استان بافته شده و در نهایت نیز به 
اسم این استان به فروش رفته و یا صادر می شود.

این مســوول ادامــه داد: در بحــث فرش های 
پشــمی نیز فرشــی که امروز در اســتان زنجان 
تولید می شــود، مربوط به طرح های فرش استان 
کردستان اســت و چون تولید این گونه فرش ها 
نیز در آن اســتان اتفاق می افتد، الجرم اگر هم به 
فروش برسد، نمی توان عنوان فرش زنجان را بر 

روی آن گذاشت.
رنگ رونا با اشــاره به فرش بیدگینــه به عنوان 
نقشه ای از جغرافیای استان زنجان که ثبت جهانی 
شده اســت، تصریح کرد: هم اکنون برای اینکه 
صنعت فرش در زنجان بتواند فروش و صادراتی 
را به اسم خود داشته باشد، باید حتماً نقشه هایی 
توسط بافندگان بافته شــود که اصالتی از همین 

استان داشته باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه فرش بافی همواره 
شغلی خانگی برای بســیاری در این استان بوده 
است، یادآور شــد: فرهنگ ســازی برای بافت 

فرش دست باف با نقشه های بومی استان توسط 
بافنــدگان خانگی اهمیت باالیــی دارد که باید 
دســتگاه های متولی بر این مهــم تاکید کرده و 

برنامه ریزی عملیاتی کنند.
وی عنــوان کرد: عالوه  بــر بیدگینه، طرح هایی 
مثــل قلتوق، بوغداکنــدی و ... را نیز باید مورد 
توجه قرار داد؛ چراکه چنین طرح هایی در مناطق 
خاصی بافته شده و به نام همان مناطق نیز شناخته 
می شــود، به همین خاطر یکــی از اقدامات این 
اســت که بتوانیم در حوزه برندسازی طرح های 

فرش استان زنجان گام های بلندی برداریم.
این مســوول خاطرنشــان کرد: از استان زنجان 
موضوعی با عنوان صادرات فرش نداریم؛ چراکه 
فرش بافته شــده در اســتان زنجان با نام دیگر 
استان ها صادر می شود. امیدواریم پایانه صادراتی 
فرش که در زنجان راه اندازی شــده است، بتواند 

به اهداف تعیین شده دست یابد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان عنوان کرد؛

فروش فرشهای پشم و ابریشم زنجان به نام قم و کردستان

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
زنجان در جمع خبرنگاران به اقدامات انجام شده 
از محل کمک ها به حســاب ۱۰۰ حضرت امام 
)ره( اشــاره کرد و گفت :بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمی حضرت امام خمینی)ره( در سال های 
نخســتین پیروزی انقالب اسالمی ایران اقدام به 
تأسیس نهادهای انقالبی کردند که فلسفه اصلی 
تأسیس این نهادها در راستای ترویج و گسترش 
ارزش های اسالمی در سطح جامعه بود که در این 
راستا بنیاد مسکن انقالب اسالمی  و حساب ۱۰۰ 
امام )ره( به عنوان اولین نهاد سازندگی در کشور 
در جهت رفع مشکل مسکن محرومان افتتاح و 

تاسیس شد.
رضا خواجــه ای با بیان اینکه هدف امام )ره( از 
افتتاح حســاب ۱۰۰ ، تامین مسکن محرومین 
و اســتفاده از ظرفیت و مشــارکت مردم در این 
امر پســندیده بود، ادامه داد:  در حال حاظر نیز 
مردم مــی توانند کمک های نقدی خود را برای 
ساخت مسکن محرومین از طریق شماره حساب 

۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۵ نزد بانک ملی واریز نمایند .
وی رســالت اصلی این نهاد انقالبی را خدمت 
به محرومین دانســت و افزود :  این نهاد انقالبی 

با روحیه جهادی و انقالبی گونه و با بهره گیری 
از حداقل امکانات خدمات بســیار خوبی را در 
حوزه های مختلف عمرانی به کشــور ارائه کرده 

است .
خواجه ای  خواستار مشارکت بیشتر خیرین در 
ساخت مسکن برای اقشار ضعیف و کم درآمد 
استان و همچنین تقویت حساب ۱۰۰ امام) ره( 
شد و تاکید کرد  : امیدواریم با گسترش فعالیت 
انجمن خیرین مسکن ساز  شاهد حضور بیشتر 
افراد خیر و نیکوکار در ساخت مسکن محرومان 

استان باشیم.
فرنشین بنیاد مسکن اســتان با اشاره به اینکه در 
طول یک ســال گذشــته،  ۹۵۰ فقره تسهیالت 
بالعوض از محل حســاب ۱۰۰ امام)ره( جهت 
تکمیل واحد های مســکونی نیمه تمام اقشــار 
محروم روستایی ارائه شده است، تصریح کرد:در 
طول یک ســال گذشته  بیش از ۵۳ میلیارد ریال 
کمک بالعوض از محل حســاب ۱۰۰ حضرت 
امام ) ره( جهت تکمیل واحدهای مسکونی نیمه 

تمام روستایی در استان پرداخت شده است.
وی  خاطر نشــان کرد: کمک به تامین مســکن 
محرومین در قالب ســاخت، خرید و اجاره به 

تعداد۲۰۰ مورد با اعتبار ۵  میلیارد ریال ، اجرای 
طرح ویژه ساخت مسکن محرومین روستایی به 
تعداد ۶ واحد مسکونی با اعتبار بیش از ۳ میلیارد 
ریال، کمک به تامین زمین برای ساخت ۳ واحد 
مسکونی برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو 
معلول با اعتبار ۶ میلیارد ریال و ارائه  کمک های 
نقدی به مسکن محرومین به تعداد ۲۰ واحد با 
اعتبار ۲ میلیارد ریال از برخی خدمات این حوزه 

می باشد.

 سرقت تجهیزات برق چالشی بزرگ در 
ایجاد صدمات و خســارات قابل توجه به شبکه 
توزیع برق اســت که عالوه بر آســیب جدی به 
صنعت برق کشــور، به مشــترکین و تولیدات 
کشــاورزی، صنعتی، تجاری و به طور کلی افراد 

جامعه نیز زیان وارد می سازد.
به گزارش زنگان امروز، مهندس رســول ابدالی 
مدیردفترحراســت وامورمحرمانه شرکت توزیع 
برق اســتان زنجان، ریشه کنی معضل سرقت از 
تجهیزات وتاسیسات برق را از اولویت های این 
حوزه عنوان کرد و گفت: هر ســاله  با همراهی 
دفترحقوقی ورسیدگی به شکایات این شرکت، 
نشست های مستمر با فرماندهی نیروی انتظامی 
استان و پلیس آگاهی به منظور همکاري جهت 
ایجاد راهکارهاي مناسب و همچنین ریشه یابي 
و هماهنگي الزم درمورد پیشــگیري از سرقت 
تجهیزات صنعت برق استان و همچنین تشریح 
فرآیند تجهیز شــبکه های توزیع برق به سیستم 

هاي هوشمند حفاظتی برگزار می شود.
مهندس ابدالی افزایش یا کاهش آمار ســرقت از 
تجهیزات شبکه برق را متناسب با اوضاع اقتصادی و 
معیشت جامعه و میزان بهره مندی شبکه های برق از 
تجهیزات هوشمند بیان کرد و افزود: طبق آمار ارائه 
شده توسط امورهای دهگانه استان در سال گذشته 
بدلیل استفاده وسیع از فناوری کابل خودنگهدار به 
لحاظ وزنی میزان سیم های سرقتی با کاهش ۳,۵ 
درصدی نسبت به سال ۹۸ بود ولی شوربختانه در 
سال ۱۳۹۹ شــاهد رشد۳۶درصدی تعداد دفعات 

سرقت از شبکه های توزیع برق بودیم.
وی به اجرای پروژه عظیم تبدیل شبکه سیمی به 
کابل خود نگهداربه طول ۵۰۰کیلومتر اشاره کرد و 
ادامه ی روند استفاده از فناوری کابل خودنگهدار 
به ویژه در مناطق آسیب پذیر را در پیشگیری از 

وقوع سرقت مهم ارزیابی کرد.
امیرفرهاد میرزایی مدیردفتر حقوقی ورسیدگی به 
شکایات این شرکت در باره تبعات قانونی سرقت 
از شبکه ها وتاسیسات برق گفت: طبق ماده ۶۵۹ 
از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي)تعزیرات و 

مجازات هاي بازدارنده(، هرکس وسائل و متعلقات 
مربوط به تأسیســات مورد استفاده عمومي که به 
هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک 
دولت و بخش غیر دولتي یا به وســیله نهادها و 
سازمان هاي عمومي غیر دولتي یا موسسات خیریه 
ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداري 
آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس 

از یک تا پنج سال محکوم مي شود.
میرزایی در باره موارد قانونی تخریب و خرابه کاری 
تاسیسات بیت المال عمومی نیز گفت: طبق ماده 
۶۸۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي)تعزیرات 
و مجازات هاي بازدارنده ) هرکس در وســایل و 
تأسیسات مورد استفاده عمومي از قبیل شبکه هاي 
آب و فاضالب،برق،نفت،گاز،پست و تلگراف و 
تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو)مخابرات( و 
رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از 
سد و کانال و انشعاب لوله کشي و نیروگاه هاي 
برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات )کابل هاي 
هوایي یا زمیني یا نوري( و دستگاه هاي تولید و 
توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با 
سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتي یا توسط 
بخش خصوصي براي استفاده عمومي ایجاد شده، 
مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا 
هر نوع خرابکاري دیگر شود بدون آنکه منظور او 

اخالل در نظم و امنیت عمومي باشد به حبس سه 
تا ده سال محکوم خواهد شد.

گفتنی است شرکت توزیع نیروی بر استان زنجان 
در ســال کنونی برنامه ریزی مدونی در راســتای 
کاهش ســرقت های شــبکه برق بــا همکاری 
فرماندهی نیروی انتظامی ، فرمانداری هر شهرستان 
و دادگستری کل استان تعامالت خوبی انجام شده 
است و در کنار افزایش گشت های شبانه ،عالمت 
گذاری اموال برقی ، تبدیل شبکه های سیمی به کابل 
خودنگهدار،جوشکاری اتصاالت پست های هوایی 
و هماهنگی با کشاورزان در باره جمع آوری رایگان 
ترانسفورماتورهای اختصاصی و نصب دوباره در 
فصل کاشت از مردم فیهم استان زنجان خواسته می 
شود نسبت به پاسداشت بیت المال عمومی از جمله  
تاسیسات وتجهیزات صنعت برق حساسیت الزم را 
داشــته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد 

مشکوک به شماره ۱۱۰ پلیس گزارش فرمایند.
شایان ذکر است تمامی نفرات مجموعه شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجــان دارای کارت 
شناســایی بوده و در صــورت مراجعه به محل 
ســکونت ویا کار برروی شبکه های برق در هر 
مکانی موظف هستند تا کارت شناسایی خود را 
نشان داده و شــما را درجریان فرآیند انجام کار 

قراردهند.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان عنوان کرد؛

سقفی از جنس امید و همدلی بر سر محرومان 
با ظرفیت حساب ۱۰۰ امام ) ره(

یک مسوول در شرکت توزیع برق استان خبر داد؛

ده سال حبس؛ مجازات دزدی و آسیب 
به شبکه های توزیع برق

شــهرداری ابهر در نظر دارد با استناد موافقت نامه به شــماره 1400/38 مورخه 15 / 1 / 1400 شورای اسالمی شهر ابهر ، نسبت به 
اجرای پروژه احداث ادامه ســاختمان اداری ناحیه دو ابهر )حسین آباد( را به شرح موارد مندرج در اسناد را از طریق مناقصه 
عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی )پیمانکاران واجد شرایط و صالحیت دار( از منابع داخلی شهرداری واگذار نماید ، کلیه مراحل برگزاری 
 مناقصه از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
سپرده شرکت در مناقصه : 000 / 000 / 455 ریال.

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 5 / 02 / 1400 تا 15 / 02 / 1400
مهلت قبول و ارسال پیشنهادات: تا ساعت 12:00 تاریخ 28 / 02 / 1400 واحد حراست شهرداری )مدارک فیزیکی( و سامانه ستاد ایران .

محل وتاریخ بازگشایی اسناد: 28 / 02 / 1400 ، ساعت 14:30 دفتر شهردار از طریق سامانه ستاد.
  شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 دیگر مشخصات در اسناد مناقصه مندرج است.
 هزینه انتشار آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.

محمدرضا  ذوالقدیها - شهردار ابهر

آگهی مناقصه عمومی
ت اول

نوب

اخطار ماده 101 ایین نامه اجرای اسناد رسمی به خانم سیده سمیه موسوی
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9901285 له خانم مه جبین باقری و علیه وراث مرحوم سید مختار موسوی )آقایان سید مصطفی موسوی به شماره ملی 
4284388797، سید مرتضی موسوی به شماره ملی 4280563187 و خانم سیده سمیه موسوی به شماره ملی 4284482572( مطابق با نامه وارده شماره 
85000562-1400/01/21 دفتر خدمات جهانگردی و زیارتی زیر نظر ســازمان حج و زیارت به شــرح تصویر پیوست، امتیاز فیش حج تمتع که در تاریخ 
85/11/24 واریز و ثبت نام گردیده است به مبلغ 340.000.000 ریال )سیصد و چهل میلیون ریال( ارزیابی گردیده، بنابراین چنانچه به مبلغ ارزیابی فیش 
حج تمتع مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به این اداره واقع در خیابان صفا، کوچه گنج خانلو 
تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا مسوولیت پرداخت هزینه های مجدد ارزیابی با معترض خواهد بود.
مینا تقیلو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
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اذان ظهر

13:13

غروب آفتاب

19:59

اذان مغرب

20:18

نیمه شب

00:27

اذان صبح فردا

4:55

طلوع صبح فردا

6:28

وضعیت آب و هوای زنجان:

8
26

سفر هب خیر گل من! هک می روی با باد
ز دیده می روی، اّما نمی روی از یاد

م باغ و چمن؟ م دشت و دمن؟ یا کدا کدا
کجاست مقصدت ای گل؟ کجاست مقصد باد؟

مباد بیم خزانت، هک ره کجا گذری
زهار باغ هب شکراهن ی تو خواهد زاد

خزان عمر مرا داشت رد نظر، دستی
هک رب جبین تو نقش گل و شکوهف نهاد

تمام خلوت خود را، اگر نباشی تو
هب یاد ُسرخ رتین لحظه ی تو خواهم داد

تو هم هب یاد من او را ببوس، اگر ُگذرت
هب مرغ خسته ی تنها نشسته ای افتاد

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی

 دبیر عکس: ناصر محمدیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 تارنما:Zanganonline.ir  لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

دبیر فرهنگ و هنر : سودابه باقری

چهارسو

 رییس انستیتو پاستور ایران گفت: واکسن 
مشترک پاستور با کوبا، واکسنی است که »کنژوگه« 
شــده به این معنی که قطعات ویــروس کرونا، به 
تنهایی در آن به کار نرفته بلکه بر روی یک حامل 
پروتئینی سوار شده است که باعث می شود عملکرد 
ایــن قطعــات در تحریک سیســتم ایمنی بدن و 

اثربخشی آن افزایش یابد.
به گــزارش زنگان امــروز ، دکترعلیرضا بیگلری 
دیروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باره تفاوت 
واکسن پاستور با دیگر واکسن های کرونای درحال 
تولید کشــور افزود: پاستور چندین پروژه را برای 
تولید واکسن آغاز کرده بود، اما با توجه به سیاست 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت 
مبنی بر انجام یک پروژه مشترک با دیگر کشورها، 

این وظیفه به انستیتوپاستور ایران واگذار شد.
وی اظهار داشت: پروژه مشترک با یک کشور دارای 
تجربــه کافی در این باره مورد توجه قرار گرفت و 
در کنار پروژه های داخلی و تولید واکســن کرونا 
از ســوی پاستور، پروژه های دیگر جهان نیز مورد 
بررسی قرار گرفت و  به این نتیحه رسیدیم، شریک 
تجاری که در ۲ دهه گذشته با ایران همکاری داشته، 

کشور کوبا است.
رییس انستیتوپاستور ایران با بیان اینکه کوبا بهترین 
انتخــاب ایران در این باره بــود، ادامه داد: یکی از 
واکسن هایی که این کشــور کار می کند، واکسن 
نوترکیب است در کشــورمان شرکتهای برکت و 
میالدنــور بر روی واکســن غیرفعال که به مرحله 
کارآزمایی بالینی رسیده است مشغول به کار هستند.
وی اظهار داشــت: در این راســتا انستیتوپاستور 
ایران و انســتیتو رازی ۲ موسسه کشور هستند که 
بر روی واکســن نوترکیب کار می کنند که تجربه 
چنین کاری در پاستور به ساخت واکسن هپاتیت«نو 
ترکیب« برمی گردد که ماحاصل همکاری با کشور 

کوبا است.  
بیگلری با اشاره به تفاوت واکسن نوترکیب پاستور 
با رازی افزود: اثربخشــی واکســن مشترک مورد 

همکاری پاســتور با کوبا، بر روی تحریک سیستم 
ایمنی بدن در مطالعات مختلف به اثبات رســیده 

است.
وی اضافه کرد: بر این پایه می توان گفت این اولین 
واکسن نوترکیب کنژوگه دنیا است که برای کووید 
-۱۹ ســاخته می شــود و مرحله کنژوگه کردن و 
یا به اصطالح ســوار کردن آنتی ژنها و یا پروتئین 
های ویروس به یک پروتئین ناقل دیگر در صنعت 
واکسن سازی مســاله ای فنی است که در اختیار 
برخی کشورها بوده و کشور کوبا نیز از جمله آنها 
محسوب می شود که این فناوی را در اختیار دارد.

رییس انستیتو پاستور ایران ادامه داد: به همین دلیل 
این واکسن در کارآزمایی یک و ۲ انسانی نشان داده 
که درعین موثر بودن عوارض بســیار کمی دارد، 
چراکه از کل پروتئین های ویروس استفاده نمی کند 

و در عین کارآیی، بسیار کم عارضه است.
وی گفت: تمامی کارشناســان دنیا به شرکت های 
واکسن ساز سفارش می کنند که برای واکسن های 
خود بوســتر یا دوز یادآور را بسازنند که در زمان 
حاضر شــرکت های بزرگی در دنیا مثل فایزر این 
کار را شروع کرده اند، به این معنی که وقتی فردی 
واکسن کرونا دریافت می کند، هفت تا هشت ماه 
بعد به احتمال زیاد ســطح ایمنی بدن کاهش می 
یابد و بر این مبنا نیاز است که یک دوز یادآور نیز 

دریافت کند.
این مسوول ادامه داد: هر چند شرکت های دنیا به 
فکر ســاخت دوز یادآور افتادند اما در کشورمان 
این اقدام از هشــت ماه پیش شروع شده است، که 
خوشــبختانه می توان گفت واکسن پاستور اولین 
واکسنی اســت که دوز یادآور آن طراحی شده و 
آماده عرضه اســت، به همین دلیل در هفت استان 
تعیین شــده که کارآزمایی فاز ســه انجام خواهد 
گرفت و در ۲ اســتان یزد و زنجان این دوز به کار 

گرفته خواهد شد.
بیگلری با بیان اینکه دوز بوستر یا یادآور، مدتی پس 
از تزریق دوزهای قبلی انجام می گیرد، افزود: تزریق 

دوز یادآور واکســن می تواند از یک ماه اول تا ماه  
۹ بعد انجام شود، که عالوه بر افزایش سطح ایمنی 
بدن برای طوالنی مدت ایمنی بدن فرد را فعال نگه 
می دارد و مطالعات اولیه نشــان داده است که دوز 
یادآور واکسن به افرادی که قبال به کرونا مبتال شده 

و بهبود یافته اند نیز کمک بزرگی خواهد کرد.
وی اظهار داشت: فردی که قبال کرونا گرفته و بهبود 
یافته است، فقط تک دوز یادآور را دریافت می کند 
و این مهم می تواند سطح ایمنی بدن فرد را افزایش 
دهد و به عبارتی دیگر درصد قابل توجهی از  افراد 
که جمعیت زیادی را شامل می شود، دیگر نیازی 
نیست که ۲ دوز واکسن را دریافت کنند، بلکه همین 
یک دوز یادآور می تواند به افزایش سیستم ایمنی 

بدن آنها کمک کند.
بیگلری با بیان اینکه این موضوع باید در ایران نیز 
تحت مطالعه قرار گیرد، تا اطمینان بخشی جاصل 
شود، گفت: در صورت موفقیت آمیز بودن کمک 
بزرگی به مردم و نظام سالمت کشور خواهد شد، 

چرا که هزینه ها را به مراتب کاهش می دهد.
رییس انستیتوپاســتور ایران با اشاره به اینکه طبق 
برنامه اعالم شده کارآزمایی بالینی فاز سه واکسن 
پاستور بر جمعیت ۲۴ هزار نفری هدف در هشت 
استان انجام می شود، تصریح کرد: این مطالعات در 
دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، بابل، اصفهان، 
هرمزگان، کرمان، همــدان، یزد و زنجان انجام می 
گیرد که برای هر یک از دانشــگاهها سه هزار نفر 

ظرفیت پذیرش در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه انتظــار می رود گروههای هدف 
یاد شده برای اجرای کامل این طرح اهتمام داشته 
باشند، تصریح کرد: با توجه به اینکه »پاستور« اعتبار 
یکصد ساله دارد و قدیمی ترین واکسن ساز منطقه 
خاورمیانه محسوب می شــود، نام آشنای تمامی 
ایرانیان اســت و در واقع کمتــر ایرانی را می توان 
یافت که واکســنی از پاستور دریافت نکرده باشد 
و این یک اعتماد عمومی برای برند انستیتوپاستور 

ایران به شمار می رود.

بیگلری افزود: گروه های هــدف برای تزریق این 
واکسن در هشــت دانشگاه علوم پزشکی پذیرش 
خواهند شد و طبق پیش بینی ها مدت مطالعه ۴۵ 
تا ۵۰ روز به طول می انجامد تا نتایج اولیه حاصل 
شــود و در مرحله اول مطمئن شــویم که واکسن 
بی عارضه اســت و این موضوع از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت و این در حالی است که واکسن 
های دیگر در جهان عارضه و نگرانی هایی را ایجاد 

کرده است.
وی اظهار داشت: این واکســن در فازهای یک و 
۲ که طبق برنامه پیش رفته اســت، در مرحله سه 
کارآزمایی نیز کم عارضه بودن خود را نشــان دهد 

کارآیی آن در گروه ۲۴ هزار نفری نیز بررســی می 
شود، پس از طمینان بخشی از آن استفاده عمومی 
خواهد شــد که تصمیــم کارشناســان و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و 
دارو این است که بررسی شود آیا نتایج اولیه، معیار 
برای انجام واکسیناسیون عمومی در نظر گرفته شود 
یا اینکه به طور کامل پس از کسب نتایج کامل این 

مهم انجام گیرد. 
رییــس انستیتوپاســتور ایــران ادامه داد: بیشــتر 
کشورهایی که واکســن های کرونا تولید کردند، 
منتظر نماندند که تمامی مطالعات تمام شود، چرا که 
یک اضطرار جهانی وجود دارد و مثال آن روسیه، 

آمریکا و انگلیس اســت که سعی کردند با مجوز 
اضطراری وارد مصرف شــوند، چون نیاز شدیدی 

وجود دارد.
وی افزود: ۱۶ میلیارد واکسن در سال کنونی برای 
جمعیت هشت میلیارد نفری در ۲ دوز نیاز است که 
حتی اگر تمامی کارخانجات جهان بسیج شوند، به 

طور مسلم نخواهند نتوانست آن را تولید کنند.
بیگلری خاطرنشــان کرد: در زمان حاضر در تولید 
واکسن کرونا در جهان کمبود شدیدی وجود دارد، 
به طوریکه شــرکت هایی که واکسن های خود را 
پیش فروش کرده بودند، هنوز موفق به تحویل آن 

نشده و در واقع با تاخیر مواجه شده اند.

دکتر علیرضا بیگلری رییس انستیتو پاستور ایران اعالم کرد: 

اثربخشی باالی
واکسن ضدکرونایی پاستور بر سیستم ایمنی بدن

 یک فیلم ســاز زنجانــی گفت: هنر یک 
امر اجتماعی است و هنرمند باید در میان مردم 

زندگی کند.
به گزارش زنگان امروز، فیــروزه پرگاریان در 
گفت وگو با ایســنا، در رابطه بــا هنر و با بیان 
اینکه هنر یک زبان بین المللی است که می تواند 
بــا همه افراد ارتباط برقرار کند، اظهار کرد: هنر 
یک امر اجتماعی اســت، هنرمند باید متعلق به 
جامعه و در میان مردم زندگی کند و روایت گر 

مسائل اجتماعی و معضالت جامعه باشد.
وی بــا بیان اینکه ســاخت آثار هنــری فاخر 
نقش بســیار مهــم و انکارناپذیــری در روند 
تکامل فرهنگی مــردم دارد و تعامل بین هنر و 
اندیشه با چاشنی خالقیت می تواند اثرات بسیار 
مثبتی را در جامعه ایجــاد کند، افزود: با توجه 
به فاصله گرفتــن ایرانی ها از مطالعه کتاب های 
مفید و نشــریات، یکی از منابع اطالعاتی مردم 

اطالعاتی اســت که از دیدن فیلم ها به ویژه در 
فضــای مجازی به دســت می آورند که با توجه 
بــه این موارد، دقت در امــر تحقیق و پژوهش 
دربــاره موضوعی که می خواهیــم ارائه کنیم و 
چگونگی نوشتن فیلم نامه و متن اثر، نمود عینی 

پیدا می کند.
این فیلم ســاز در رابطه بــا تاثیر فیلم در جامعه 
و تولیــد آثار هنــری در رابطه با آســیب های 
اجتماعی، تصریح کرد: تقویت رفتارهای مثبت، 
فرهنگ سازی، اصالح باورهای غلط و رایج در 
جامعه، راهی برای اقدامات پیشــگیری کننده و 
ارتقای سطح آگاهی به شمار می رود که با تولید 
خالقانه آثار هنری فاخــر می توان به آن کمک 

کرد.
پرگاریان با اشــاره به اینکه موشــن گرافی در 
رابطه با صدمات و آســیب های اجتماعی اعتیاد 
است، در جشنواره ملی یاری گران زندگی جایزه 

بهترین تیزر را دریافت کرده  اســت، ادامه داد: 
آیین اختتامیه اولین جشــنواره ملی یاری گران 
زندگی به  صــورت ویدیوکنفرانس و با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد که از 
میان ۱۰ هزار آثار ارســالی فرهنگی، ۱۳ اثر در 
این جشنواره برگزیده شدند که از شهر زنجان 
نیز بیش از ۳۵۰ اثر به جشنواره ارسال شده  بود.
وی در رابطــه با موشــن گرافیک، بیــان کرد: 
موشــن گرافیک بــا اســتفاده از نرم افزارهای 
گرافیکی و تصاویر انیمیشــنی بر پایه متنی که 
توسط گوینده خوانده می شود ساخته شده و در 
آن سعی می شود مفاهیم مورد نظر سفارش دهنده 
کار منتقل شــود و با توجه به تایم کوتاه کار که 
اکثراً در حد یک دقیقه اســت و هزینه ساخت 
کار که بسیار اقتصادی و با صرفه است، در ایران 

از این هنر استقبال زیادی شده  است.
فیلم ســاز زنجانی با بیان اینکه موشــن گرافی 

بیشــتر به جنبه های سمبولیک تمرکز دارد و در 
کشــورهای خارجی کاربرد آن در برندسازی و 
تبلیغات است، عنوان کرد: با توجه به آمار سرانه 
مطالعه پایین در ایران، یکی از راه های ارتباط با 
مردم ساخت آثار کوتاه در قالب فیلم های کوتاه، 

انیمیشن، موشن و تیزر است.
وی با بیــان اینکه در جشــنواره های متعددی 
شــرکت کرده و جوایز متعــددی را دریافت 
کرده ام و این جوایز باعث شــناخته شــدن و 
معرفی من شده  است ولی شوربختانه در زمینه 
سفارش کار و حمایت های مالی و حتی معنوی 
بسیار دچار بی مهری قرار گرفته ام، خاطرنشان 
کرد: تا زمانی که از فیلم ســازان خالق حمایتی 
صــورت نگیــرد اتفــاق قابــل توجهی روی 
نخواهد افتاد، ما از شهرهای اطراف مان فاصله 
 نزولــی قابل توجهی داریم کــه این امر باعث 

شوربختی است.

فیلم ساز زنجانی عنوان کرد:

نقش مهم آثار هنری فاخر در تکامل فرهنگی مردم


