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سردار جهانبخش خبر داد:

اعمال قانون بر ۳۷۵۸ 
خودروی ناقض محدودیت های 
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معاون اجرایی سپاه زنجان:

۱۸۷ هزار سند برای برگزاری کنگره شهدای زنجان 
جمع آوری شده است

سارقان با ايجاد دعواهای ظاهری باعث تجمع افراد 
شده و اقدام به سرقت می كنند

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

روح جمعی، آماده 
پرداخت هزینه مطالبات 

اجتماعی نیست
 سولماز شهبازی|خبرگزاری مهر

مطالبه گری اجتماعی بــه معنی توقع منطقی 
برای بهبود شــرایط یا ایجاد شــرایطی به نفع 
عموم اســت، بــه همین خاطر ایــن توقع با 
خواســت جمعی و مبتنی بر مشارکت جمعی 

معنی می یابد.
 در گفت وگوهای رایج در بین هم اســتانی ها 
از نجابــت یا بی تفاوتی مردم ســخن به میان 
می آید. این اظهارنظرها انســان را به این تفکر 
وا می دارد که یک شهروند »نجیب« مطالبه ای 
نــدارد؟ آیا طرح درخواســت بــا نجابت در 
تضاد اســت؟ آیا نجابت در مسائل و نیازهای 
اجتماعی، اقتصــادی و... معنی دارد؟ چگونه 
بایــد درخواســت جمعی را مطــرح کنیم تا 
پرتوقع یا کم توقع شناخته نشویم؟ چه عواملی 
بی تفاوتی، کم توقعی یــا نجابت را در جامعه 

رقم می زند؟
چرا مشارکت و ظهور و بروز فعالیت نخبگان، 
دانشــگاهیان و پیشــتازان اجتماعی کمرنگ 
است؟ جریان ســازی مستمر رســانه ها چرا 
ضعیف است؟ چرا رسانه ها و اهالی رسانه به 

مرور زمان از رسالت اصلی ....

یادداشت مهمان

زنجان؛ پیشرو در صنایع 
تبدیلی کشاورزی

 بیش از ۳۳ درصد سهم اشتغال در استان در بخش کشاورزی است 
 زنجان با داشتن  ۸۴۵ هزار هکتار ، پنج درصد اراضی کشاورزی کشور را دارد

 بخش کشاورزی در  زنجان بیش از ۹۰ هزار بهره بردار دارد که به تولید انواع محصوالت زراعی و باغی اشتغال دارند
 ساالنه سه میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در استان تولید می شود

 زیتون، انگور، حبوبات، جو، گوجه فرنگی، سیب زمینی و سیر ، عمده محصوالت کشاورزی قابل فراوری استان 
محسوب می شوند

 با فرآوری محصوالت کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی، از هدر رفت بیش از ۱۱۰ هزار تن محصول 
کشاورزی در استان جلوگیری می شود

 هم اکنون ظرفیت واحدها و کارخانه های صنایع تبدیلی در استان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ماده خام 
کشاورزی در سال است

 بر پایه آمار آمایش منطقه ای کشور درسال۱۳۹۵، زنجان در زمینه صدور پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و 
ایجاد اشتغال در این بخش، رتبه نخست ایران را دارد 

آگهی  مناقصه عمومی
26-9-99- م

مخابــرات منطقه زنجان در نظر دارد: خرید ســیم رانژه را به اشــخاص 
حقوقــی واجد شــرایط واگذارنمایــد. متقاضیــان محترم مــی توانند، جهت 
کســب اطالعات بیشــتر به آگهی فراخوان در سایت شــرکت مخابرات ایران 
 به نشــانی www.tci.ir و ســایت مخابــرات منطقه زنجان به نشــانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

6

 باتوجه به کاهش نوسانات در بازارهای 
ارز، خودرو و مســکن پیش بینی می شــود در 
ماه های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.
بــه گزارش ایســنا، بانک مرکــزی در گزارش 
تحوالت اقتصــاد کالن آورده اســت، در ادامه 
آثــار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات 
تورمی ایجاد شــده از محل نحــوه تامین مالی 
کســری بودجه دولت، نرخ تــورم ماهانه که از 
اردیبهشــت ماه ســال کنونی روندی فزآینده در 
پیش گرفتــه بود، در آبان ماه نیز تداوم یافت؛ در 
این ماه گروه »خوراکی ها و آشــامیدنی ها« نقش 

غالب را در تورم ماهانه داشته است.
همچنین در این گزارش آمده است، با این حال، 
باتوجه بــه عواملی نظیر توقف رشــد فزاینده 
پول، کاهش نســبی التهابات در بازار ارز، افت 
قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد 
قیمت مسکن در آبان ماه و همچنین بهبود رشد 
شــاخص تولید صنعتی در آبان ماه نســبت به 
مهرماه، انتظار می رود رونــد انتظارات تورمی 
تعدیــل یابد. امید می رود در صورت اســتمرار 
چنین شرایطی در ماه های پیش رو، تورم ماهانه 

ارقام کمتری را تجربه کند.
تزریق نقدینگــی در بــازار بین بانکی در قالب 
عملیات بازار باز )توافق بازخرید و خرید قطعی 
اوراق( و همچنین استفاده بانک ها از اعتبارگیری 
قاعده مند باعث معکوس شــدن روند نرخ سود 

در بــازار بین بانکی  شــد؛ به 
گونه ای کــه این نرخ از بیش 
از ۲۳ درصــد در پایان هفته 
اول آبان مــاه، در اواخر این 
ماه بــه محــدوده داالن نرخ 
ســود بازگشــت و در ادامه 
بیشــتری  ماه کاهش  آذر  در 
را تجربه کرد. امید اســت با 
بدهی  اوراق  ســهم  افزایش 
بانک های  ترازنامه  در  دولتی 
دارای کمبــود نقدینگــی و 
ابزارهای  از  استفاده  گسترش 
بیشتری  انضباط  تمهید شده، 
در رابطه شبکه بانکی با بانک 

مرکزی حاکم شود.
مرکزی،این  بانک  اعالم  طبق 
بانــک بــه تمــام بانک ها و 
موسســات اعتباری سفارش 
کرده که بخشی از سبد دارایی 
خود را به اوراق بدهی دولتی 
اختصاص دهند تا در شرایط 

کمبود نقدینگی از آن بــه عنوان وثیقه دریافت 
اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.

نــرخ بازدهــی اوراق بدهــی دولتــی در کلیه 
سررسیدها در آبان ماه روند صعودی داشته است؛ 
به طوری که نرخ بازده اســناد خزانه اســالمی با 

سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب از ۱۸.۴ و 
۱۹.۶ درصد در مهرماه به ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸ درصد 
در آبان مــاه افزایش یافت. لیکن متعاقب کاهش 
نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد 

خزانه نیز در آذر ماه کاهشی شد.

هم راســتا و هم جهت با رشــد متغیرهای عمده 
پولی در چند ماه گذشته، بر پایه ارقام مقدماتی، 
رشــد نقدینگی و پایه پولی در هشت ماهه سال 
۱۳۹۹ به ترتیب به ۲۲.۷ و ۱۲.۸ درصد رســید 
که نســبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه 

 ۱۶.۵ )۱۷.۷و  قبــل  ســال 
درصد( بــه ترتیب ۵.۰ واحد 
درصد افزایــش و ۳.۷ واحد 
می دهد.  نشان  کاهش  درصد 
دوازده ماهه  رشــد  همچنین 
نقدینگی، حجــم پول و پایه 
پولــی در پایان آبان ماه ۱۳۹۹ 
به ترتیب معادل ۳۷.۱، ۷۹.۳ 

و ۲۸.۶ درصد بوده است.
در این میان، با توجه به اینکه 
بین  بازار  خروج نرخ ســود 
بانکــی از داالن هدف گذاری 
شده در این ماه موقتی ارزیابی 
شــده بود، اقدامی در جهت 
بازبینی در کف و سقف داالن 
نپذیرفت.  مزبــور صــورت 
درعین به منظور هدایت نرخ 
سود در داالن سیاستی تعیین 

شده، موارد زیر انجام شد:
- انجــام عملیات بازار باز به 
ارزش ۷۴.۰ هزار میلیارد ریال 
در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و به 
ارزش ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال به صورت خرید 
قطعی )خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز 
در پایان آبانماه ۱۷۵.۷ هزار میلیارد ریال است.(

- استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند برای 

رفــع کمبود نقدینگی اضطراری در ۱۰ نوبت به 
ارزش ۹۷.۲ هزار میلیــارد ریال در قالب توافق 
بازخرید )مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان 

آبان ماه ۱۲.۴ هزار میلیارد ریال است.(
- تصویب و در دستور کار قرار گرفتن سیاست 
احتیاطی کنترل رشــد ترازنامه شــبکه بانکی با 
تاکید بر کنترل رشد دیگر دارایی ها و دارایی های 
خارجی و مستثنی شدن اقالم وجه نقد، سپرده ها 
نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات 
مشــتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات 
پیشران زنجیره تولید از سیاست مذکور، الزم به 
ذکر است این سیاست به عنوان سیاست مکمل 
مدیریت نرخ سود برای سالم سازی و جلوگیری 
از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها اتخاذ شده 

است.
- تامیــن ارز واردات مورد نیاز اقتصاد به میزان 
۲۲ میلیارد دالر در هشــت ماهه نخست امسال 
که از این میــزان ۶.۷ میلیارد دالر آن مربوط به 
کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده 

است.  
تاکید بر اتخاذ تمهیدات الزم از ســوی شــبکه 
بانکی به منظــور جلوگیری از سوءاســتفاده از 
بانکی برای اهداف پولشویی  زیرســاخت های 
و معامــالت مخرب در بازارهــا از طریق تعبیه 
سیســتم ها و ســازوکارهای مورد نیاز با هدف 
جلوگیری از نوسانات و ثبات بخشی به بازار ارز.

پیش بینی بانک مرکزی از تعدیل قیمت ها در بازار ارز، خودرو و مسکن

نوبت دوم

فراخوان بازرسی ادواری آسانسور
همشهری گرامی؛ بازرسی و تمدید گواهی 

        جهت بازرسی ساالنه آسانسور خود با ما تماس بگیرید. 
آدرس:زنجان – خیابان کارگر)صفا( - روبروی بیمارستان شفیعیه – ساختمان صفا- 

طبقه فوقانی بانک رفاه-واحد26 تلفن: 33461040-024  ـــــ  ۰۹۱۹۶۷۶۸۳۱۴
www.AzarSetaviz.comشرکت بازرسی آذرستاویز

استاندارد آسانسورها )بازرسی ادواری ( 
بهترین شیوه برای کاهش سوانح و حوادث احتمالی در آسانسورها می باشد. 

3

ادعای فرنشین شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان:

صادرات آرد گندم ۱۰۰میلیون دالر 
درآمد ارزی برای زنجان دارد

2

لطمه کرونا به موسیقی عاشیقی 
و آموزشگاه های هنری زنجان 

شرکت ایران ترانســفو در نظر دارد  6000 عدد پولک شیر رادیاتور مطابق با 
مشخصات فنی درخواســتی، مورد نیاز در ترانسفورماتورهای تولیدی را از 

طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
متقاضیان می توانند برای اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33791315-024 از ساعت 9 
تا 17 تماس حاصل نموده و حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به دریافت 
 www.iran-transfo.com اسناد و مشــخصات کامل  از طریق مراجعه به ســایت 

ویا اعزام نماینده خود به همراه معرفی نامه جهت اخذ مدارک و ارائه پاسخ اقدام نمایند. 
 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادهای ارایه شده مختار است.

 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده تهران شرکت ایران ترانسفو )خرید داخلی( 

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/111-1
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 فرنشین شــرکت غله و خدمات بازرگانی 
زنجــان، با بیان اینکه صــادرات آرد ارزش افزوده 
خوبی برای استان ایجاد می کند، گفت: صادرات آرد 
گندم ۱۰۰ میلیون دالر درآمد ارزی برای اســتان به 

همراه دارد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از مهر، محمد ایزدی  
در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی در 
محل استانداری زنجان، با بیان این ادعا با بیان اینکه 
۶ کارخانه آردســازی دراستان زنجان وجود دارد، 
گفــت: این کار خانه ها با ظرفیــت ۳۰ درصد کار 

می کنند و ۷۰ درصد ظرفیت خالی است.
وی اظهــار کرد: در اســتان زنجان ســیلوی کار 

خانه های آرد سازی به دو صورت مکانیزه و فلزی 
است و فعالیت شان بسیار خوب است.

فرنشین شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان، با 
بیان اینکه هم اکنون صادرات گندم ممنوع اســت، 
گفت: ورود موقت و تبدیل گندم وارداتی به آرد در 

استان امکان پذیر است.
ایزدی تاکید کرد: ظرفیت صنایع آرد استان روزانه 
حدود دو هزار تن است و از محل واردات موقت 
گندم ظرفیت خالی صنایع آرد استان تامین و تبدیل 
بــه آرد صادراتی به کشــورهای عراق و ســوریه 

می شود.
وی با بیان اینکه صادرات آرد ارزش افزوده خوبی 

برای استان ایجاد می کند، افزود: صادرات آراد گندم 
۱۰۰ میلیون دالر درآمد ارزی برای استان به همراه 

دارد.
درادامه این نشست، مدیر گل کمرک استان زنجان، 
تصریح کرد: کارخانه های آرد ســازی دراستان که 
کارت بازرگانی دارند، می توانند برای ورود موقت 

گندم اقدام کنند.
میر هاشم سید احمدی گفت: برای بار اول ۵۰۰ تن 
مجوز ورود موقت صادر می شــود که اگر واحدها 
سریع بتوانند صادرات انجام دهند برای بار دوم هم 
هزار و ۵۰۰ تن به باال مجــوز ورود موقت صادر 

می شود. مجوز صادر شده چهار ماهه است.

 معاون اشتغال و مشارکت های مردمی اداره 
کل بهزیستی استان زنجان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۳۸۱ نفر از جامعه هدف بهزیســتی شاغل 
شدند که از این تعداد ۱۸۰ نفر را معلوالن تشکیل 
می دهند که مبلغ تسهیالت اعطایی هفت میلیارد و 

۹۶۰ میلیون تومان است.
نعمت ملکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
امسال ۲۳ میلیارد و ۶۰۰  میلیون تومان اعتبار در 
زمینه اشــتغالزایی به افراد دارای معلولیت به ۱۶ 
بانک  عامل اســتان اختصاص یافته که همه ساله 
از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه، تسهیالت قرض 
الحسنه به منظور اشتغالزایی جامعه هدف نهادهای 

حمایتی، اعتباراتی از ســوی بانک مرکزی ابالغ 
می شود.

وی اظهار داشــت: در زمان حاضــر با توجه به 
اینکه منابع اشتغالزایی به برخی بانک های عامل 
تخصیص نیافته این امــر موجب افزایش پرونده 
های پشت نوبتی شده است که تخصیص بهنگام 

منابع به تسریع فرآیندهای الزم کمک می کند.
این مســوول ادامه داد: سازمان اقدامات متعددی 
در راستای تثبیت اشــتغال و ترغیب کارفرمایان 
را انجام مــی دهد و در این اتباط کارفرمایانی که 
مددجویان بهزیستی اســتان را استخدام کند،  به 
مدت پنج ســال از پرداخت ســهم بیمه کارفرما 

معاف هستند و بهزیستی این حق بیمه را پرداخت 
می کند.   

وی اظهار داشــت: توانمندســازی و خودکفایی 
جامعه هدف، افزایــش فعالیت بخش غیردولتی 
در ارائه خدمات، اســتفاده از ظرفیت کارفرمایان، 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای وافزایش  اعتبارات 
اشــتغال زایی و بهره گیری از ظرفیت شرکت ها 
و کارخانجــات در اســتان از عمده فعالیت های 
شــاخص به شــمار می رود که در راستای ایجاد 

اشتغال مددجویان انجام گرفته است.
معاون اشــتغال و  مشــارکتهای مردمی اداره کل 
بهزیستی استان زنجان ادامه داد: سازمان بهزیستی 

کشور بحث توانمند ســازی جامعه هدف واجد 
شــرایط  را به ویژه در امر تسهیلگری اشتغال با 

همکاری دستگاههای متولی امر بر عهده دارد.
وی  خاطرنشــان کرد: موضوع اشــتغال از ابعاد 
مختلــف اهمیــت زیــادی دارد و در این میان 
بهزیستی کشــور به تنهایی نمی تواند این مهم را 
به سرانجام برســاند و از طرفی ایجاد شغل برای 

معلوالن بسیار مهم است.
به گفته این مســوول، برای  اینکــه این گروه به 
استقالل مالی و  عزت نفس برسند باید درآمد مالی 
کافی داشته باشند که در این راستا شغلی متناسب 

با وضعیت روحی و جسمی  آنان ایجاد شود.

 رییس اتحادیــه نانوایــان زنجان گفت: 
روزانه از واحدهای نانوایی زنجان، بازرسی انجام 

می شود.
کمال الماســی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
نظارت بر رعایــت پروتکل های بهداشــتی در 
واحدهای نانوایی زنجان، اظهــار کرد: آمارهای 
دانشــگاه علوم پزشکی نشــان از خطر گسترده 
بیمــاری کرونا در مراکز پرتجمع و شــلوغ دارد 

کــه نانوایی یکــی از این مکان ها بــوده و باید 
پروتکل های بهداشتی بیش از پیش در این مراکز 

رعایت شود.
وی افزود: در ابتدای شــیوع کرونا رعایت فاصله 
اجتماعی و دریافت نکــردن پول نقد و نیز زدن 
ماســک و خط کشــی صف نانوایی ها به خوبی 
مــورد توجه قرار گرفت و تــا پایان کرونا تداوم 

دارد.

این مســوول با رعایت اینکه بیش از ۹۰ درصد 
واحدهای نانوایی، پروتکل ها را رعایت می کنند، 
ادامــه داد: متصدیان نانوایی هــا باید همچنان از 
دریافت پول نقد خودداری کنند، زیرا دســت به 
دســت شــدن پول یکی از عوامل اصلی انتشار 
کرونا اســت که البته در این بین مشتریان نیز باید 

همکاری الزم را داشته باشند.
الماســی با تاکید بر اینکه همــه نانوایی ها مجهز 

به دســتگاه کارتخوان هستند و دریافت پول نقد 
همچنان توســط نانوایی ها ممنوع است، تصریح 
کرد: شهروندان باید موارد خالف مصوبات ستاد 

مبارزه با کرونا را برای پیشگیری گزارش دهند.
رییس اتحادیه نانوایان زنجان، از مردم خواســت 
حتما فاصله اجتماعــی را رعایت و از دادن پول 
به جای اســتفاده از کارت بانکی برای خرید نان 

پرهیز کنند.

ادعای فرنشین شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان:

صادرات آرد گندم ۱۰۰میلیون دالر درآمد ارزی 
برای زنجان دارد

سردار جهانبخش خبر داد:
اعمال قانون بر ۳۷۵۸ خودروی 

ناقض محدودیت های 
آمد و شد کرونا

 فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: 
در راســتای اجرای طرح محدودیت های 
کرونایی ســه هزار و ۷۵۸ خودروی ناقض 
محدودیت های آمد و شد در زنجان اعمال 

قانون شدند.
سردار رحیم جهانبخش در گفتگو با زنگان 
امــروز گفت: با یــادآوری اینکه در بحث 
مقابله با شــیوع کرونا در چند روز گذشته 
در ۳۱ نقطــه از زنجان مســتقر بودیم که 
این اســتقرار در بخش هایی ادامه دارد و با 
توجه به تغییر رنگ شــهرها به لحاظ شیوع 
ویروس کرونا، تعداد استقرارها نیز کاهش 
پیدا کرد، گفت: در این اســتقرارها بیش از 

۴۰۰ نیروی پلیس به کار گرفته شدند.
وی با بیان اینکــه ۳۷۵۸ خودروی ناقض 
محدودیت های آمد و شد در زنجان اعمال 
قانون شــدند، افزود: همچنین بیش از ۱۰ 
هزار و ۳۵۴ خودرو که قصد ورود به استان 
را در زمان محدودیت های کرونایی به استان 
داشتند، به شهرهای خود بازگردانده شدند.

جهانبخــش با بیــان اینکــه از ۱۰ هزار و 
۵۲۲ واحد صنفی در زمان محدودیت های 
کرونایــی بازدید به عمل آمــد که در این 
بازدیدها ۷۸۹۳ واحد صنفی تذکر گرفتند، 
اظهار کــرد: همچنین ۱۴۸ واحد صنفی که 
به صورت غیرمجاز اقدام به فعالیت در این 
روزها کرده بودند، پلمب شــدند، همچنین 
بیش از ۱۴ هزار نفر نسبت به تعطیل کردن 
صنف خود تذکر لســانی دریافت کرده و 

نسبت به این کار اقدام کردند.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان، با اشاره به 
اینکه بیش از ۲ میلیــون و ۹۰۰ هزار عدد 
ماســک و دیگر اقالم بهداشــتی و بیش از 
۳۵ هزار لیتر انواع محلول ضدعفونی کننده 
و دیگر موارد از ابتدای ســال کنونی تا به 
امروز کشف شــده اســت، تصریح کرد: 
۵۶ نفــر نیز که در فضــای مجازی در این 
حوزه فعالیت نامطلوب داشــتند، شناسایی 

و دستگیر شدند.
جهانبخــش خاطرنشــان کرد: در اســتان 
زنجان بیش از ۹۵ درصد از اصناف نسبت 
به رعایــت محدودیت هــای کرونایی دو 
هفته ای برای تعطیلی واحدهای خود اقدام 
کردند و بی تردید اگر مردم این مســائل و 
محدودیت ها را رعایــت نمی کردند، نتایج 
درخــوری از ایــن محدودیت هــا حاصل 

نمی شد.

خبـرخبــر

رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
آمار فوتی های کرونایی زنجان 

بر مبنای واقعیت است
 رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان 
گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون تعداد فوتی 
های کرونایی این استان بر مبنای آمار واقعی 
بوده و اما در این باره شبهاتی برای عموم ایجاد 

شده است.
دکتر  پرویز قزلباش در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا  با اشــاره به شبهات مطرح شده در باره 
شمار فوتی های کرونایی استان افزود: یکی از 
دالیل مطرح شدن این موضوع به دالیلی باز 
می گردد، به عنوان مثال احتمال دارد در یک 
روز تعداد مرگ و میر کرونایی ۱۰ نفر باشــد 
که از این تعداد پاسخ  آزمایش هفت نفر قطعی 

اعالم می شود.
وی اضافــه کرد: بر این پایــه ۳ نفر دیگر در 
لیســت انتظار قرار می گیرند وقتی که پاسخ 
آزمایش آنها اعالم شد، ۲ حالت وجود دارد، 
یا آزمایش فرد فوت شده مثبت، ثبت می شود 
که در آمار روز بعدی لحاظ می شود یا اینکه 
مثبت نیست و به طور طبیعی از لیست مرگ و 

میر کرونایی ها حذف می شود.
قزلباش ادامه داد: ممکن اســت در آرامستان 
شهر تعدادی بیماران  تنفسی از کرونا ۱۰ نفر 
دفن شــوند در این میان بیماری که مشکوک 
بوده نیز باید به روش بیمار کرونایی دفن شود 
تا پاسخ آزمایش او اعالم شود، چرا که بستگان 
فرد فوت شده نمی توانند بیش از این در انتظار 

بمانند.
وی اظهار داشت: آنچه در نهایت فوتی های 
کرونایی می توان گفت، اینکه منطبق بر واقعیت 
ها اعالم می شود از طرفی برخی فوتی ها از 
قبیل بیمار سرطان، شیمی درمانی بخاطر این 
بیماری فوت می کنند که چون بستری نیستند 
در نهایت علت فوت آنها سرطان و نه کرونا 
بوده، اما ممکن اســت جزو  آمار فوتی های 
کرونایی ثبت شود که از سوی متخصصان امر 

بررسی و اصالح الزم انجام می گیرد.
قزلباش افزود: کم و زیاد کردن آمار فوتی در 
اســتان قابل کتمان نیست، بخاطر اینکه همه 
موارد ضبط و ثبت می شود و یک سازمان یا 
واحد دانشگاهی نمی تواند آن را انکار کند و 

این مهم  با دقت الزم انجام می گیرد.
بــه گفته رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان از 
زمان شیوع کرونا تا کنون تمامی موارد مثبت 
بر پایه یافته های آزمایشگاهی ۴۰ هزار و ۷۳ 
نفر بوده و موارد مثبت فوتی نیز به عدد یک 

هزارو ۱۳ نفر رسیده است.

 معاون اجرایی سپاه انصارالمهدی )عج( 
اســتان زنجان، گفت: به منظور برگزاری کنگره 
ملی ۳۵۳۵ شــهید این اســتان، ۱۸۷ هزار سند 
شــهدای زنجان جمع آوری و آماده سازی شده 

است.
به گزارش زنگان امروز، ســرهنگ سید شمس 
الدین موسوی، دیروز در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: کنگره ملی شــهدای زنجان فرصت 
بسیار خوب و مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت است و هنوز اطالعات ۳۰۰ شهید این 
اســتان کامل نشده است و تالش ها در این باره 

با قوت ادامه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در صورت آماده ســازی 

اطالعات و اســناد همه شــهدای استان زنجان 
امکان رونمایی نرم افزار جامع کنگره شهدا استان 
در دهه فجر انقالب اســالمی وجود دارد اظهار 
داشــت: تاکنون ســه جلد کتاب کنگره ۳۵۳۵ 
شهید اســتان زنجان رونمایی شده و قرار است 
از پنج کتاب دیگر نیز که در مرحله آماده سازی 
و ویراستاری است در دهه مبارک فجر رونمایی 

شود.
موسوی با اشــاره به اینکه هم اکنون بارگذاری 
نرم افزار جامع کنگره شهدای استان زنجان انجام 
می شود به آغاز فعالیت کمیته های کنگره شهدای 
استان زنجان در ســاختمان کنگره اشاره کرد و 
افزود: برخــی کمیته ها نیز در زمــان برگزاری 

کنگره فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
وی به آماده ســازی فاز نخســت باغ موزه دفاع 
مقدس اســتان زنجان به منظور افتتاح همزمان 
با برگزاری کنگره ملی ۳۵۳۵ شــهید این استان، 
اشاره کرد و اظهار داشت: اداره کل حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس استان پی گیر این 

امر است.  
معاون اجرایی سپاه اســتان زنجان با بیان اینکه 
بخش اعظمــی از این کنگره ملــی به خدمات 
اجتماعــی اختصاص خواهد یافــت، گفت: در 
مرحله سوم برگزاری رزمایش مواسات، همدلی 
و کمک مومنانه، این کنگره در زمینه آزادسازی 
زندانیان جرایــم غیرعمد کمک کار خواهد بود 

که در این راســتا با اداره کل زندان ها و خیرین 
این استان جلساتی برگزار شده است.

موســوی افزود: شهرســتان های ایجرود و ابهر 
در همکاری با کنگره ملی ۳۵۳۵ شــهید استان 
زنجان، پیشــتاز هســتند و امید اســت مابقی 
شهرســتان  های استان نیز در این زمینه اقدامات 

الزم را انجام دهند.
وی، همچنین از آغاز فیلمبرداری مستند مادران 
شهدا از هفته جاری در زنجان خبر داد و اظهار 
داشت: فضای مجازی سپاه انصارالمهدی)عج( 
استان زنجان نیز فعالیت های خود را در زمینه 
ساخت انیمیشــن و موشــن گرافی آغاز کرده 

است.

معاون اجرایی سپاه زنجان:

۱۸۷ هزار سند برای برگزاری کنگره شهدای زنجان 
جمع آوری شده است

 فرنشــین راه و شهرسازی استان زنجان 
گفت: کمبود فضاهای آموزشی در شهرک های 
اقماری زنجان به شــدت احساس می شود که 

باید نسبت به حل این مشکالت اقدام شود.
مســعود بیات منش در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با اشــاره به اینکه کاربری های عمومی در 
شــهرکهای جدید زنجــان از جمله معضالتی 
اســت که در صــورت بی توجهــی در آینده 
بــه بحران تبدیل خواهد شــد اظهار داشــت: 
عدم پیش بینی کاربــری های عمومی موجب 
مشــکالتی در زنجان به ویژه در شــهرکهای 

اقماری شده است.

وی با اشــاره بــه اینکه از ســوی تعاونی های 
مســکن تخلفاتی در شهرک های اقماری انجام 
شده اســت، اظهار داشت: کاربری های عمومی 
به ویژه آموزشــی طبق مــاده ۱۸ جزو وظایف 
این تعاونی ها بوده که شــوربختانه در گذشــته 
نسبت به ســاخت آنها اقدام نکرده اند که این 
موضوع در شــهرکهای اقماری به یک مشکل 

عمده تبدیل شده است.
فرنشین راه و شهرســازی استان زنجان با بیان 
اینکه مســکن مهــر یکی از پــروژه بزرگ در 
سطح کشور و استان زنجان است ادامه داد: در 
ساخت و ســاز مسکن مهر بحث کاربری های 

عمومی مورد غفلت واقع شــده، هر چند راه و 
شهرســازی کمک هایی برای ساخت مدارس، 
کالنتری ها و مساجد انجام می داد ولی این مهم 
متناسب با نیاز جمعیتی به صورت کامل لحاظ 

نشد.
بیات منش با تاکید بــر اینکه توزیع مدارس به 
لحاظ جمعیتی در سطح استان و شهر به درستی 
اتفــاق نیفتاده اســت افــزود: از مجموع ۵۶۱ 
مدرسه شهری در اســتان زنجان ۲۲۰ مدرسه، 

در شهر زنجان واقع شده است.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع جمعیت شهری 
۷۰۰ هزار نفری استان زنجان ۴۵۰ هزار نفر در 

شهر زنجان ساکن هستند و اگر توزیع مدارس 
به صورت عادالنه اتفاق افتــاده بود باید ۳۶۰ 

مدرسه در زنجان ساخته می شد.
این مســوول افزود: آمارها نشــان می دهد در 
شهر زنجان کمبود مدرسه وجود دارد و بر این 
پایه شهر زنجان تعداد ۸۰ هزار جمعیت دانش 
آموزی دارد که به ازای هر مدرســه ۳۵۰ دانش 

آموز پیش بینی می شود که عدد مناسبی است.
وی با تاکید بر اینکه توزیع جفرافیایی نامناسب 
بــه کمبود مــدارس به ویژه در شــهرک های 
اقماری زنجان منتج شــده اســت خاطرنشان 
کرد: عالوه بر منابع در نظر گرفته شده سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی اســتان با فراهم شدن 
بســترهای قانونــی و از طرفی منابــع داخلی 
ســازمان ملی زمین هایی که ســاالنه در قالب 

برنامــه های اجرایی ردیف هــا پیش بینی می 
شود می توان در مدت  سه سال ۲۰ مدرسه در 

مناطق یاد شده ساخته شود.

فرنشین راه و شهرسازی استان عنوان کرد:

 کمبود فضای آموزشی در شهرک های اقماری زنجان

بهزیستی زنجان برای ۳۸۱ مددجو شغل ایجاد کرد

بازرسی روزانه نانوایی های زنجان در راستای مقابله با ویروس کرونا
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رییس مرکز بهداشت طارم آغاز با تاخیر موج سوم 
کرونا، همجواری با اســتان های شمالی، افزایش 
آمار بیماریابــی، کارگران فصلی و رونق بازارهای 
کشاورزی را از مهم ترین دالیل افزایش آمار کرونا 

در این شهرستان عنوان کرد.
به گزارش ایســنا، طارم نیز مانند همه نقاط استان 
زنجان از زمان شیوع کرونا تاکنون روزهای پرفراز 
و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است. گاهی 
آمار در این شهرستان شیب مالیمی داشته، گاهی 
روند کند را تجربه کرده و گاهی نیز سر ناسازگاری 
گذاشته و روند افزایشــی داشته است. بنا بر آمار 
اعالمی، در ۹ ماه گذشــته از زمان شــیوع کرونا 
تاکنون، کرونا بهار زندگی ۳۳ نفر از شــهروندان 
طارمی را خزان و ۱۳۴ نفر از شهروندان این منطقه 
را اســیر تخت بیمارستان کرده و ۹۸۶ مورد مثبت 

سرپایی نیز در این شهرستان گزارش شده است.
طارم از لحاظ موقعیت جغرافیایی از مناطق حساس 
استان در حوزه بیماری کرونا به شمار می رود. این 
شهرستان همسایه سه استان آلوده به کرونا به ویژه 
گیالن است. استان هایی که این روزها حال خوشی 
نداشــته و از لحاظ بیماری در وضعیت قرمز قرار 
دارند که همین امر مخاطراتی را برای طارمی ها در 
زمینه بیماری کرونا که بیشترین تعامالت اجتماعی 

را با گیالن دارند به دنبال داشته است.
طارم به علت برخورداری از آب و هوای مناسب 
و زمین های حاصل خیز از قابلیت های ویژه ای در 
حوزه کشــاورزی برخوردار است تا جایی که این 
شهرســتان قطب تولید زیتون کشور نیز به شمار 
می رود که همین امر حتی در شــرایط کرونایی که 
باشد  کوچک ترین مسافرتی می تواند خطرآفرین 
در این فصل از ســال کارگران فصلــی را به این 
منطقه می کشاند. همچنین با برداشت محصوالت 
کشــاورزی، بازار خرید و فروش این محصوالت 

نیز با حضور غیربومی ها داغ تر می شود.
آغاز موج سوم کرونا در طارم با تاخیر

در رابطه با دالیل افزایش آمار کرونا در طارم، رییس 
مرکز بهداشت این شهرستان با بیان اینکه موج سوم 
بیماری کرونا در کشور از نیمه دوم شهریور و در 
زنجان از اواخر شــهریور آغاز شــد، می افزاید: با 
توجه به این که الگوی طارم از الگوهای گیالن در 
کرونا تبعیت می کند، موج سوم در طارم با یک ماه 
تاخیر نسبت به مرکز استان آغاز شد و قاعدتا با یک 

ماه تاخیر خاتمه خواهد یافت.
دغدغه کرونایی بازارهای کشاورزی و کارگران 

فصلی طارم
جعفر مطهری با اشــاره به اینکه عواملی دست به 
دست هم داد که سبب شد این موج نسبت به تیرماه 

شدیدتر باشــد، اظهار می کند: یکی از دالیلی که 
سبب شد روند این بیماری در موج سوم افزایشی 
باشد حضور کارگران فصلی است؛ به طوری که در 
فصل کار حدود ۷۰۰۰ نفر کارگر از زنجان و گیالن 
به این شهرستان و رفت و آمد می کنند که همین امر 

قدرت شیوع این بیماری را زیاد کرده است.
وی با اشــاره بــه رونق بازارهای کشــاورزی در 
طارم با برداشــت  محصوالت به ویژه زیتون، ادامه 
می دهد: این بازارهــا افراد زیادی را از دیگر نقاط 
کشــور به ویژه گیالن به طارم کشــاند. همچنین 
تعطیلی تهران و کرج نیز سبب شد تا طارمی های 
مقیم این استان ها، طارم را به عنوان استراحت گاه 
خود انتخاب کنند که این امر نیز بر افزایش آمارها 

دامن زد.

افزایش قدرت انتقال بیماری در فضای بسته
این مسوول با اشاره به سرد شدن هوا، بسته شدن 
درب و پنجره منازل را یکی دیگر از دالیل افزایش 
آمار کرونا عنوان کرده و می گوید: در فضای بسته 
قدرت انتقال این بیماری باالتر اســت، به همین 
خاطر باید تهویه مناسب هوا در منزل مورد توجه 
قرار گیــرد که یکی از اقداماتی که می توان در این 
زمینه انجام داد، باز کردن در و پنجره اتاق ها هر یک 

ساعت به مدت پنج دقیقه است.
وی با بیان اینکه موج ســوم بیمــاری در طارم با 
شیب نسبتا تندی آغاز شد، ادامه می دهد: افزایش 
بیماریابی و بهره گیری از ظرفیت نقاهت گاه ها برای 
بســتری افراد کرونایی در شهرستان برای کنترل 

بیماری مورد توجه جدی است.

نقاهت گاهــای طارم آمــاده میزبانی از بیمارن 
کرونایی

این مســوول با یادآوری اینکه کسانی که مبتال به 
کرونا هستند اما امکان مراقبت و قرنطینه آن ها در 
منزل وجود ندارد، می توانند از ظرفیت نقاهت گاه 
در شهرســتان اســتفاده کنند، می افزاید: علی رغم 
فراهم بودن امکانات و زیرســاخت های الزم در 
نقاهت گاه ها از این مکان در شهرستان استقبال نشد.
وی با بیان اینکه وجود بیماری کرونایی در خانه، 
دیگر افراد خانواده را نیز تهدید می کند، می گوید: 
در راســتای آگاهی بخشــی به افرادی که خانه را 
به عنوان محــل قرنطینه خود انتخــاب می کنند 
آموزش های الزم در زمینه شیوه رفتار افراد به آن ها 
داده شده و عالوه بر آموزش نسبت به ضدعفونی 

منزل نیز اقدام می شود.
افزایــش بیماریابی از دالیل افزایش آمار کرونا 

در طارم
این مســوول با اشــاره به اینکه افزایش آمارهای 
شهرســتان در ۴۵ روز گذشــته به علت افزایش 
بیماریابی اســت، به طوری که آمــار بیماریابی و 
نمونه گیری از بیماران نســبت بــه اول آبان ماه ۸ 
برابر شده اســت، تصریح می کند: در همین راستا 
کیت های تست ســریع در اختیار شهرستان قرار 
گرفته و شهروندان  می توانند پاسخ تست خود را 

در کمتر از نیم ساعت دریافت کنند.
مطهری با یادآوری این  مطلــب که از ۲۸ آبان ماه 
اجــرای طرح شــهید ســلیمانی که یــک طرح 
محله محور مبتنی بر مشــارکت مردم اســت، در 

شهرستان کلید خورده است، یادآور می شود: این 
طرح با همکاری بســیج و وزارت بهداشت کلید 
خورده و شعار اصلی وزارت بهداشت نیز در این 

زمینه هر خانه یک پایگاه سالمت است.
رییس مرکز بهداشت طارم اضافه می کند: اقداماتی 
که در این زمینه انجام می شود شامل بحث مراقبتی، 
نظارتی، حمایتی و آموزشی با بهره گیری از سفیران 

سالمت است.
این مســوول تاکید می کند: موج بیماری با شیب 
تندی در شهرســتان آغاز شده است و در صورت 
رعایــت نکردن پروتکل های بهداشــتی از جمله 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، رعایت 
نکردن قرنطینه، حضور در تجمعات و دورهمی ها 

شرایط شهرستان بحرانی تر خواهد شد.
ترک قرنطینه از چالش های پیش  روی مبارزه با 

کرونا
مطهری با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین دغدغه ها 
در بیماری کرونا رعایت قرنطینه خانگی اســت و 
برای خاطیان در این زمینه مجازات تعیین شــده، 
ادامه می دهد: کسانی که به هر عنوان امکان قرنطینه 
خانگی ندارند می تواننــد از ظرفیت نقاهت گاه ها 
استفاده کنند و آمادگی پذیرش بیماران در این مراکز 

در شهرستان ها وجود دارد.
وی بــا اشــاره به اینکــه یکی از دالیل تشــدید 
بیماری در بیماران کرونایی، مراجعه دیرهنگام به 
مراکز درمانی اســت، اضافه می کند: از شهروندان 
درخواست می شــود در صورت مشاهده هرگونه 
عالئــم در حداقل زمان ممکن بــه مراکز درمانی 
مراجعه کنند، زیرا در صورت مثبت بودن می توانند 

عالوه بر خود، دیگرین را نیز درگیر کنند.
این مســوول با اشــاره به اینکه بیماران پرخطر و 
سالمندان بیش از حد در معرض این بیماری قرار 
دارند، تصریح می کند: با توجه به نزدیکی شب یلدا 
از مردم درخواست می شود که با دوری از تجمع، 

شب یلدا را سپری کنند.
ابتالی ۷۰ نفر از کادر بهداشــت و درمان طارم 

به کرونا
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت فعلی ما در 
مبارزه با کرونا عادی انگاری این بیماری است، ادامه 
می دهد: حمایت روانی و تغذیه مناسب نیز می تواند 

نقش بسیار موثری در بیماری کرونا دارد.
این مســوول با یادآوری از خودگذشــتگی کادر 
بهداشــت و درمان در راه مبــارزه با این بیماری، 
خاطرنشان می کند: پرسنل حوزه سالمت از زمان 
شــیوع کرونا تاکنون در طــارم، متحمل زحمات 
زیادی شــده اند؛ به طوری  کــه ۷۰ نفر از آن ها به 

کرونا مبتال شده اند.

سر ناسازگاری کرونا در طارم

چرا آمار کرونا در طارم افزایشی است؟
 ابتالی ۷۰ نفر از کادر بهداشت و درمان طارم به کرونا 
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مطالبه گری اجتماعی به معنی توقع منطقی برای 
بهبود شــرایط یا ایجاد شــرایطی به نفع عموم 
اســت، به همین خاطر این توقع با خواســت 
جمعی و مبتنی بر مشارکت جمعی معنی می یابد.
 در گفت وگوهای رایج در بین هم اســتانی ها از 
نجابت یا بی تفاوتی مردم سخن به میان می آید. 
این اظهارنظرها انسان را به این تفکر وا می دارد 
که یک شــهروند »نجیب« مطالبه ای ندارد؟ آیا 
طرح درخواســت با نجابت در تضاد است؟ آیا 
نجابت در مسائل و نیازهای اجتماعی، اقتصادی 
و... معنی دارد؟ چگونه باید درخواست جمعی را 
مطرح کنیم تا پرتوقع یا کم توقع شناخته نشویم؟ 
چه عواملی بی تفاوتی، کم توقعی یا نجابت را در 

جامعه رقم می زند؟
چرا مشــارکت و ظهور و بروز فعالیت نخبگان، 
دانشگاهیان و پیشتازان اجتماعی کمرنگ است؟ 
جریان سازی مستمر رسانه ها چرا ضعیف است؟ 
چرا رســانه ها و اهالی رســانه به مرور زمان از 
رســالت اصلی خود فاصله گرفته و سوژه آن ها 
برای رفع مشــکالت و مطالبات شخصی سوق 
یافته اســت؟ چرا فعاالن صنفــی، اجتماعی و 
حزبی جهت گیری شفاف و صریحی در مواجهه 

بــا رویدادها و کم کاری هــا ندارند؟ چرا در پی 
الگوسازی، نیروپروری، کار تیمی و... نیستند؟

چرا ســلبریتی های اجتماعــی تربیت و معرفی 
نمی شوند تا در مواقع ضروری رهبری گروهی 
و پیگیری را عهده دار شــوند؟ چــرا احزاب و 
تشــکل ها تقویت نمی شــوند و دامنه فعالیت 
مردم نهاد  تشــکل های  ندارند؟ چرا  گسترده ای 
صرفاً در چند حوزه مشخص موفقیت آمیز عمل 

کرده اند و در دیگر حوزه ها ضعیف تر بوده اند؟
فضاهای مشــترک بین نخبگان و بدنه جامعه 

ناکافی است
در پاســخ به این پرســش ها۵ باید گفت که هر 
انســانی بر پایه ویژگی های شخصیتی و محیط 
پیرامونی با نیازهایی مواجه می شود و طبق همین 
دو مقوله، عکس العمل و پیگیری برای رسیدن به 

خواسته ها با یکدیگر متفاوت می شود.
درخواست و توقعی که موجب استیفای حقوق 
جمعی می شــود و شــرایط موجــود را بهبود 
می بخشــد، قطع یقین ضــروری بوده و به طور 
حتم پیگیری آن جایز و خوشایند است اما اینکه 
چرا در برخی جوامع، این موضوع کمرنگ است 
عالوه بــر ویژگی های شــخصیتی، به محیط و 

ضعف نهــادی موجود در آن نیــز برمی گردد، 
محیطــی که به دالیل مختلــف از جمله ضعف 
در تبیین حقوق و مسوولیت های اجتماعی افراد 
تا آســتانه تحمل پایین نهادهای موجود در آن، 
مانع پویایی جامعه می شــود امــا اینکه چگونه 
مطالبه گری شایســته ای داشته باشــیم، نیازمند 
آموزش های جمعی، ارائه الگوهای جمعی، التزام 
به تعهــدات جمعی، هزینــه جمعی و حمایت 

حاکمیتی است.
مادامــی کــه افــراد از کودکــی در محیط های 
خانوادگی، شغلی، آموزشی و صنفی هنگام ابراز 
توقعات منطقی و بجا بــا واکنش مثبت مواجه 
می شــوند و نیز همراه با آگاهــی از حقوق بر 
تعهدات خــود در قبال جامعه واقف اند، روحیه 

مطالبه گری در آن ها تقویت خواهد شد.
از دیگر ســو، ارائــه الگوهای عینــی از نتایج 
حرکت های جمعی و نحوه تعقیب مطالبات در 
دیگر جوامــع و ادوار، همچنین ارائه نمونه های 
موفق از اقدامات توسعه خواهانه دیگر مناطق در 

بسط افق نگاه افراد جامعه مؤثر است.
حمایت از افراد متعهد، ســالم و پیشرو در قالب 
سلبریتی های اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و... 

و ارائه بســتری مناســب برای انتقال و پیگیری 
اصولی خواســت های مردم، از دیگر ملزومات 
تقویــت روحیه مطالبه گری اســت که از جمله 
وظایف رســانه ها و حاکمیت محسوب می شود 
امــا از دیگــر ضرورت ها در تقویــت روحیه 
مطالبه گــری اجتماعــی می تــوان بــه افزایش 
آستانه تحمل، تعیین ســاز و کار مناسب انتقال 
خواست های افکار عمومی و حمایت نهادهای 
حاکمیتی از جریان ســازی ها و مطالبه گری های 
صحیــح با فراهــم کردن بســترهای الزم برای 
فعالیت تشــکل ها و نخبگان، پرهیــز از امنیتی 
کردن مســائل مورد پیگیری و اعتقاد واقعی به 

دموکراسی اشاره کرد.
مطالبه گری اجتماعی با دیگر اشکال درخواست 
و نیاز متفاوت اســت و تفــاوت آن در تحقق 
حقوق و تعهدات دوجانبه افراد است، به گونه ای 
که باید درخواســت جمعی با همت جمعی و با 
هزینه جمعی بیان و پیگیری شــود. بنابراین اگر 
موضوعی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنفی 
و... مــورد مطالبه جمع باشــد و همگان حاضر 
باشــند برای رســیدن به آن هزینه های مادی و 
معنوی را متحمل شــوند، آن موضوع در مقوله 
مطالبه گری اجتماعی می گنجد و اگر موضوعی 
صرفاً برای انتفاع شــخصی مطرح شــود، دیگر 

چنین نیست.
روح جمعی آمــاده پرداخت هزینه مطالبات 

اجتماعی نیست
زمانی می تــوان درخواســتی را مطالبه جمعی 
معقول نامید که همــگان برای تحقق آن تالش 
کرده و هزینــه می دهند، به همین خاطر فعالیت 
اجتماعی،  فرهنگی،  تشکل ها و ســلبریتی های 

اقتصــادی و سیاســی نیز آن هنگام در مســیر 
درســت اســت که برای آرمان های شخصی و 
گروهی خاص تــالش نکنند و پیگیری امور به 

طور مستمر و جمعی باشد.
در صورتی که همه افــراد یک جمع، حاضر به 
پرداخت هزینه جمعی نباشــند و صرفاً چند نفر 
از پیشــتازان متحمل هزینه شوند، پس از مدتی 
موضوع مورد مطالبه ابتر رها می شود؛ چرا که یا 
افراد پیشتاز و پیگیر با تهدید و تطمیع از حرکت 
باز می ایســتند و یا چون دیگرین، بی تفاوتی بر 

آن ها حاکم می شود.
تشــکل ها، مســووالن و نخبــگان در تعدیل 
مطالبــات و معقــول کردن آن دخیل هســتند. 
درخواست برای شفاف سازی امور و فعالیت در 
اتاق های شیشه ای، از جمله مسائل مهمی است 
که تشــکل ها و نمایندگان مردم در پارلمان ها با 
پیگیری آن می توانند اعتماد را ارتقا، مشارکت را 
افزایش و توقعات را متعادل و متناسب با شرایط 

موجود کنند.
با تبییــن این الزامات، اگر به پرســش در باره 
بازگردیم، نخست  مطالبه گری زنجانی ها  میزان 
بایــد تاکید کرد که اظهارنظــر در این باره باید 
متقن و مبتنی بر پژوهش های علمی باشــد، در 
ثانی معضالت اجتماعی همچون حاکم شــدن 
روحیــه بی تفاوتــی بر جامعه عمدتــًا در همه 
جای کشور شرایط مشابهی دارد اما اینکه مردم 
معتقدند زنجانی ها در مقایسه با مردم استان های 
هم جــوار کم توقع ترنــد و کمتــر مطالبه گرند، 
این گونه به نظر می رســد که بخشی مربوط به 
همان ویژگی های شــخصیتی و محیطی و نیز 
نداشتن تجربه و بازخورد مثبت آنان از اقدامات 

جمعــی اســت و بخشــی نیز حاضــر نبودن 
بســترهای فکری و عملی پیش روی مردم در 

این استان است.
در الگوهــای مطالبه گری، آموزش و حمایت 

در استان زنجان ضعف وجود دارد
به نظر می رسد با اینکه در الگوهای مطالبه گری، 
آموزش و حمایت در استان ضعف وجود دارد، 
به همان میزان نیز مسوولیت اجتماعی افراد و تن 

دادن آنان به هزینه های مطالبه گری پایین است.
در واقع به همان میزان که مسووالن استان نگاه 
فراخی به مســائل و نیازهای مردم ندارند و در 
شفاف سازی و هدایت درست مطالبات ضعف 
دارند، بخش عمده مردم نیز حاضر به پرداخت 
هزینه مطالبات نیســتند، چه هزینه مادی و چه 
معنوی. همچنین کمرنگ بودن ارتباط نخبگان 
و دانشــگاهیان با بدنه جامعه و نبود فضاهای 
مشترک برای این دو قشر، معضلی دیگر است 

که باید برای آن چاره ای اندیشید.
بدیهی است، دردهای مشترکی همچون ضعف 
در زیرســاخت های کلی، کــم کاری مدیران، 
تزریق نشــدن روح تازه در احزاب و تشکل ها 
و راغب نبودن جوانان و نیروهای تازه نفس به 
فعالیت های اجتماعی، بســتن فضاهای فکری 
به روی جوانان از ســوی افراد پیشکسوت هر 
حوزه فکری و عملی، نبود برنامه منسجم برای 
تقویت توان فکری و عملی جامعه، به مســند 
رسیدن افراد ناالیق و رأی آوری افراد سودجو 
در تشــکل ها و پارلمان هــا، موجب بی تفاوتی 
حاکم بر جامعه شــده اما برای مرتفع کردن آن 
باید روح جمعی جامعه توســط افراد معتمد و 

نخبه آماده تحول شود.

یادداشت مهمان

روح جمعی ،آماده پرداخت 
هزینه مطالبات اجتماعی نیست

 سولماز شهبازی|خبرگزاری مهر

# من ماسک می زنم
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بهره گیری از ظرفیت های 
طب ایرانی برای 

مقابله با کرونا
 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در نامه ای به معاونان درمان 
دانشگاه های علوم پزشــکی سراسر کشور، 
مــواردی را برای اجرایی شــدن اســتفاده از 
ظرفیت های طب ایرانی و مکمل در کنار طب 

رایج برای مقابله با ویروس کرونا ابالغ کرد.

به گزارش ایســنا و به نقــل از وبدا، در نامه 
قاســم جان بابایی با اشاره به شرایط بحرانی 
کشــور در مقابله بــا همه گیــری کرونا، بر 
استفاده از تمام ظرفیت ها برای تقویت قوای 
نظام ســالمت تاکید و بهره گیری از حضور 
پزشــکان عمومی دوره دیده و یا متخصص 
طب ایرانی در کلینیک های تنفسی بیمارستان 
و استفاده از سالمتکده های طب ایرانی برای 
خدمات ســرپایی بیماران کرونایی با رعایت 
پروتکل های علمی ابالغی کمیته کشــوری، 

تاکید شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

»معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشتی درمانی، با توجه به شرایط 
بحرانی کشــور در مقابله با همه گیری کرونا، 
بی شک استفاده از تمام ظرفیت ها برای تقویت 
قوای نظام ســالمت می بایست مد نظر قرار 
گیرد؛ بنابراین با عنایت به تاکید مقام محترم 
وزارت مبنی بر اســتفاده از ظرفیت های طب 
ایرانی و مکمل در کنار طب رایج برای مقابله 
با ویروس کرونــا و ورود متخصصان طب 
ایرانی و پزشکان عمومی دوره دیده  این حوزه 
به مراکز درمانی و حسب درخواست فرنشین 
دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت 
مبنی بر مشارکت این گروه از متخصصان برای 
درمان بیماران کرونایی و استفاده از آموزه های 
طب ایرانی بــرای کمک بــه کاهش تعداد 
بستری ها و ورودی بیماران به بیمارستان ها، 
خواهشمند است دســتور فرمایید موارد زیر 

اجرایی شود:
۱- در کلینیک های تنفســی بیمارســتان از 
پزشــکان عمومی دوره دیده و یا متخصص 

طب ایرانی می توان استفاده کرد.
۲- در صورت لزوم می توان از سالمتکده های 
طب ایرانی به شرط رعایت پروتکل های علمی 
ابالغی کمیته کشوری، برای خدمات سرپایی 

بیماران کرونایی استفاده کرد.
بدیهی اســت، در نظر داشــتن ابالغیه ها و 
بخشــنامه های مرتبط با اموردرمــان، به ویژه 
پروتکل هــای علمی مربوطه بــرای تمامی 
متخصصان و ارائه دهندگان خدمات درمان، از 

جمله این گروه، مورد تاکید است.

آغاز تست انسانی 
واکسن ایرانی کرونا 
از هفته اول دی ماه

 رییس ستاد اجرایی فرمان امام از آغاز 
تست انسانی واکسن کرونا در هفته نخست 

دی ماه خبر داد. 
به گزارش ایســنا، محمد مخبر با بیان اینکه 
تمامی امکانات و مقدمات الزم این واکســن 
فراهم شده اســت، اظهار کرد: تست انسانی 
این واکسن در ســه فاز از هفته نخست دی 
ماه شروع خواهد شد. این واکسن از مسیری 
تولید شده است که کم ترین تبعات را دارد و 

امتحان شده است.
به گفته وی، »در تولید این واکسن از ویروس 
کشته شده و ضعیف شده استفاده شده است 
که در گذشــته نیز از این روش در کشــور 

استفاده شده بود«. 
مخبر گفت: با یــاری خداوند ملت عزیزمان 
هیچ مشکلی در تهیه و تولید و تزریق واکسن 

نخواهند داشت.

واکسن فایزر مجوز استفاده 
اضطراری در آمریکا را 

دریافت کرد
 ســازمان غذا و داروی آمریکا مجوز 
اســتفاده اضطراری از واکســن کووید- ۱۹ 
محصول مشترک شرکت آمریکایی »فایزر« و 

»بایون تک« آلمانی را صادر کرد.
به گــزارش پایگاه اینترنتــی رویترز، پس از 
صدور این مجوز انتظار مــی رود که انتقال 
محموله اولیه این واکسن که ۲.۹ میلیون دوز 

است، به زودی صورت گیرد.
ســازمان غذا و داروی آمریکا اجازه استفاده 
اضطراری از این واکسن را برای افراد ۱۶ ساله 
و باالتر صادر کرده است. نیروی کادر درمان و 
ساکنان خانه های سالمندان از جمله دریافت 
کنندگان اصلی ۲.۹ میلیون دوز این واکســن 
کووید-۱۹ هستند. در آمریکا، سرویس های 
حمل ونقل و بیمارســتان ها در حالت آماده 
باش برای شروع واکسیناسیون هستند. فایزر با 
دولت آمریکا توافق کرده است که ۱۰۰ میلیون 
دوز از این واکســن را تا مارس آینده )اوایل 
فرودین( تامین کند. بر پایه این توافق، تزریق 

واکسن برای عموم رایگان خواهد بود.

متخصص ویروس شناسی پزشکی:خبــر

قدرت سرایت پذیری کرونا افزایش یافته است
 متخصص ویروس شناسی پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
آخرین یافته ها درمورد کووید ۱۹ و ژنتیک 
آن، نشان از افزایش قدرت انتقال و سرایت 

پذیری این ویروس دارد.
به گــزارش دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهیدبهشــتی، دکتر مریم واعظ جاللی 
درباره مهمترین تغییرات ویروس کرونا  از 
ابتدای شیوع تا به امروز افزود: این تغییرات 
صرفا با ژنتیک ویروس مرتبط است و به 

عملکرد حیات ویروس ارتباط ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با تاکید براینکه برای بررسی 
تغییرات ویروس، دسترسی به آزمایشگاه 
های ســطح ســه، مطالعات و آزمایش 
های فراوان ضــرورت دارد، گفت: کرونا 
ویروس، ویروس خاصی است که باید در 
سطوح باالی ایمنی و در آزمایشگاه های 

مجهز بررسی شود.
وی ادامــه داد: ویــروس کوویــد - ۱۹ 
)covid۱۹( برای افزایش قدرت انتقال، 
میزان پروتئین های خود را نیز افزایش داده 

است.
واعــظ جاللی با بیان کــه کرونا ویروس 
جدید هماننــد دیگر ویــروس ها، میل 
شدیدی به بقا در طبیعت دارد، تاکید کرد: 
تحقیقات بیانگر این مهم است که احتماال 
تعداد پروتئین های گیرنده سلولی که در 
سطح ویروس پراکنده شده اند به مراتب 
از روزهای اول شیوع تا به امروز بیشتر و 

قویتر شده اند.
این محقق خاطر نشــان کــرد: به عقیده 
محققان بسته شدن راه های ورودی انتقال 
ویروس به کمک ماسک و افزایش رعایت 
فاصله فیزیکی، فرصت جوالن و سرایت 
پذیری را  محدود تر کرده است؛ بنابراین 
ویروس ترجیح می دهد اگر چنانچه وارد 
بدن فردی می شــود با قدرت ســرایت 

پذیری بیشتری عمل کند.
وی گفت: در میزان سرایت پذیری کرونا 
ویروســی که در حال چرخش اســت، 
تغییراتی ایجاد شده است، اما این تغییرات، 
تغییراتی نیســت که منجر بــه تغییرات 
عملکردی و تغییر نوع بیماری ناشــی از 

عفونت ویروسی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

ادامه  شهیدبهشتی 
داد: تنها چیزی که 
دربــاره ویــروس 
تغییر کرده، قدرت 
ســرایت  و  انتقال 
پذیری است که این 
تغییر نیز در راستای 
تقویت انتقال است 
تا ویروس فرصت 
داشته باشد بهتر و 
موثرتــر به حیات 

خود ادامه دهد.
ایــن متخصــص 
شناســی  ویروس 
به  کــرد:  تصریح 
دلیل شیوع گسترده 
گیــری  همــه  و 
کرونــا،  بیمــاری 
افراد با شــرایط و 

پاسخ ایمنی مختلف در برابر این ویروس 
واکنش نشان می دهند. بیماری زمینه ای، 
عفونت های مختلف و دیگر بیماری ها بر 
عملکرد ویروس تاثیرگذار است، بنابراین 
همه مبتالیان یک نشانه و عالمت واحد را 

تجربه نمی کنند.
وی اظهار داشت: نمی توان ادعا کرد حجم 
باالی تغییــرات و تنوع عوارض کرونا در 
بیماران، همگی مربوط به ویروس است؛ 
چرا که این کرونا ویروسی نیست که مدتها 
در بدن بیمار بماند و بتواند چهره بیماری را 
عوض کند. در نتیجه می توان گفت بیشتر 
عوارض و نشانه های بیماری که در افراد 
مختلف، متفاوت گزارش شده، مربوط به 

پاسخ سیستم ایمنی افراد است.
ویروس کرونا نمی تواند عفونت دائم 

ایجاد کند
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی گفت: برخالف ویروس عامل 
بیماری ایدز یا هپاتیت B، ویروس کووید 
۱۹ نمی تواند سالها در بدن فرد باقی بماند 
و مدت زمان مانــدگاری آن در بدن افراد 
کوتاه اســت. ویروس کرونــا نمی تواند 
عفونــت دائم ایجاد کند و بعد از مدتی از 

بدن حذف می شود.
به گفته این متخصص ویروس شناســی 
پزشــکی، این موضوع که چه عواملی به 

حذف و یا به بقــای ویروس کمک می 
کند، نیاز به انجام آزمایش های مداوم در 
آزمایشــگاه دارد و به طور قطع نمی توان 
در سطح بدن میزبان تغییرات کشنده کرونا 

را بررسی کرد.
پزشــکی  شناســی  ویروس  متخصص 
دانشگاه افزود: تحقیقات بیانگر این است 
که بررسی تغییرات ویروس با دستکاری 
پروتئینی سطحی ویروس امکانپذیر خواهد 
بود. ویروس هــای جدیدی که پروتئین 
سطحی آنها تغییر می کند را باید به سلول 
زنــده تزریق کرد تا متوجه شــویم رفتار 
ویروس در سطح سلول زنده چه تغییراتی 
خواهد کرد یا مثال در مدل تکثیر، ورود و 
یا تولید نسل های آینده ویروس تغییراتی 

ایجاد می شود یا خیر.
واعظ جاللی خاطرنشــان کــرد: انجام 
تحقیقات مستمر در محیط آزمایشگاهی 
محققان را به واکســن و داروی موثر در 
درمــان کرونا نزدیک می کند. بررســی 
نحوه تکثیر و تغییرات ویروس در محیط 

آزمایشگاهی امکانپذیر است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی یادآور شد: جمعیت باالیی از 
ویــروس وارد بدن فرد مبتال به کرونا می 
شود و تکثیرپیدا می کند. ممکن است در 
این جریان تعــدادی از ویروس ها  تغییر 

کنند و این تغییر منجر به از بین رفتن آنها 
شود. ولی اگر چنانچه ویروس تغییر نکند، 
تکثیر و واکنش های دیگری از خود نشان 

خواهد داد.
آیا کرونا می تواند سلول های بدن میزبان 

خود را دستکاری ژنتیکی کند؟
واعظ جاللی در پاسخ به این پرسش که آیا 
کرونا توانایی دستکاری ژنتیکی سلول های 
بدن میزبان را دارد یا خیر، گفت: باتوجه به 
این که مانــدگاری ویروس کرونا در بدن 
موقتی و کوتاه مدت است، بنابراین نمی 
تواند با دستکاری سلول نقشی در سرطانی 
کردن سلول داشته باشــد. مثال ویروس 
هپاتیت بی با تغییراتی که در ساختار سلول 
های کبدی ایجاد می کند، می تواند امکان 
ابتال به سرطان کبد را در فرد مبتال باال ببرد.
وی تاکید کرد: ویروس های توانمند می 
توانند ســلول های بدن میزبان را تحت 
کنترل قرار دهند. ویروس هایی می توانند 
باعث تغییر در رفتار در ســلول شوند و 
عملکرد ســلول را تغییر دهنــد که غالبا 
عفونت های پایدار نیــز ایجاد کنند. این 
ویروس ها مدام در حالت کنش و واکنش 
هستند و بنابراین یادمی گیرند که چگونه 
رفتار کنند که هم خودشان زنده بمانند و 
هم ســلول بدن میزبان را دستکاری کرده 

ولی زنده نگه دارند.

متخصــص 
شناســی  ویروس 
دانشگاه  پزشــکی 
پزشــکی  علــوم 
شهیدبهشتی یادآور 
شد: ویروس هایی 
که تغییرات ژنتیکی 
در بــدن فرد ایجاد 
تغییرات  کنند،  می 
آن ها ادامه دار است 
و عملکرد سلول را 
خود  کنترل  تحت 
در مــی آورد و در 
رفتار  نیــز  نهایت 
می  تغییر  ســلول 

کند.
وی بــا بیــان این 
کرونا  ویروس  که 
عفونت کوتاه مدت 
است، خاطرنشان کرد: از کرونا به عنوان 
ویــروس و عفونتی کوتاه مدت این توقع 
را نداریم که قابلیتی داشته باشد که سلول 
های بدن را تا مدتها تحت تاثیر قرار دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشــتی گفت: عوارضــی همانند 
اختالالت خواب، تغییر رفتار جنســی و 
یا ریزش موی فرد مبتال به کرونا می تواند 
صرفا یکی از عوارض بیماری باشــد نه 
ماهیت ویروس. این نشانه ها، عارضه های 
غیرمستقیم ویروس و واکنش سیستم ایمنی 
میزبان به کروناست؛ چرا که خود ویروس 
نمی تواند مرکز خواب و یا رفتار جنسی را 

در مغز کنترل کند.
وی افــزود: ویروس عامل بیماری کووید 
۱۹ زمانی که وارد بدن می شود برای اینکه 
اندام های اختصاصــی مورد نظر خود را 
بهتر آلوده کند، به میزان قابل توجهی تکثیر 
می شــود. بدن برای دفــاع خود در برابر 
ویروس ها موادی می ســازد که به بروز 
عالیم بیماری ناشی از ویروس منجر می 

شود.
این محقق ادامه داد: به طور مثال زمانی که 
به ویروسی همانند آنفلوانزا مبتال می شویم 
در ابتدا بدن درد داریم، بی اشتها و یا خسته 
هســتیم و یا برخی عالیم دیگر را تجربه 
می کنیم. ماهیت ویروس بروز هیچ کدام 

از این عالیم نیست، بلکه بدن به محض 
ورود ویروس به ســلول، برای حفاظت 
خود و دیگر اندام ها ماده ای تحت عنوان 

اینترفرون ترشح می کند.
وی گفــت: این مــاده باعث می شــود  
احساس خستگی و بی حالی داشته باشیم. 
بنابراین این سیستم ایمنی بدن است که در 
مواجهه با ویروس  واکنشــی این چنینی 
از خود نشــان می دهد. به این ترتیب می 
توان گفت بســیاری از عالیم کرونا هم، 
علت مستقیم ویروس نیست، بلکه صرفا 
ویروس مکانیسم های مختلف دفاعی بدن 

را روشن می کند.
توانمندی فوق العاده کرونا ویروس ها 

برای انعطاف با میزبان
واعظ جاللی خاطرنشان کرد: بسیاری از 
اپیدمی های نوظهور و جدید ویروســی، 
بین انسان و حیوان مشترک است. خانواده 
کرونا ویروس ها توانمندی فوق العاده ای 
برای انعطاف با میزبان خود دارند؛ به این 
معنی که زمانی که از یک میزبان به میزبان 
دیگری جهش پیدا مــی کنند، خود را با 

شرایط تطبیق می دهند.
وی تاکید کــرد: ویروس کرونا ابزاری در 
اختیار دارد که به صورت مشترک در بدن 
حیوان و انســان می تواند به ادامه حیات 
بپردازد. عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی گفت: محققان نسبت 
به شیوع بیماری نوظهوری از خانواده کرونا 
ویروس در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ هشدار 
داده بودند. در مطالعات پیش بینی شــده 
بود که این ویروس توســط خفاش ها به 
انسان منتقل خواهد شد که نتیجه آن نیز 
ایجاد پاندمی اخیر بیماری است که ضمن 
همه گیری باال در برخی موارد کشنده نیز 

هست.
وی با بیان اینکه احتمــال ضعیفی برای 
دست ساز بودن این ویروس وجود دارد، 
تاکید کرد: بر پایه مطالعات پیشین به نظر 
می رســد این ویروس بر اثر روال طبیعی 
زندگی خود و توانمندی زندگی در میزبان 
های مختلف وارد جامعه انســانی شــده 
است؛ همانطور که در گذشته نسبت به آن 
هشدارهایی داده شده بود؛ بنابراین احتمال 
دست ساز بودن این ویروس تقریبا صفر 

است.

 تنوع چاشــنی زندگی است اما 
وقتی نوبت به سبزیجات می رسد انگار 
بیشــتر مردم به خصوص در بریتانیا با 

چنین تنوعی موافق نیستند.
همــه می دانیم که بایــد روزانه حداقل 
۵ نوبت میوه و ســبزیجات بخوریم اما 
آیا الزم اســت قانون دیگری هم به آن 
اضافه کنیــم: انواع مختلفی از میوه ها و 

سبزیجات بخوریم؟
بنیاد تغذیه بریتانیا به تازگی با اســتفاده 
از نتایج تحقیقات مرکز پژوهش تغذیه 
و رژیم غذایی، آمار عجیبی اعالم کرده 
است: ۵۰ درصد از سبزیجات مصرفی 
مردم بریتانیا فقط از چهار نوع تشکیل 
گوجه فرنگی  نخود  فرنگی،  است:  شده 
)بله، می دانیم که در واقع میوه اســت(، 

پیاز و هویج.
از کارشناســان پرســیدیم کــه چنین 
نتیجه ای چه معنایی برای تندرســتی ما 
دارد و کمی تنــوع دادن چه فایده هایی 

برای ما خواهد داشت.
خبر خوب: ترکیــب این چهار نوع 

سبزیجات خیلی هم خوب است
گونتر کوهله اســتاد تغذیه دانشــگاه 
ردینگ انگلیس می گوید که این چهار 
نوع ســبزیجات وقتی بــا هم مصرف 
شوند مجموعه ای حاضر و آماده از مواد 
غذایی و ویتامین هــا را تأمین می کنند. 
فایده های گوناگونی  »این ســبزیجات 
مقدار  دارنــد. نخود فرنگی و هویــج 
زیادی فیبــر دارند و هویج ویتامین آ و 
گوجه فرنگی و پیاز ویتامین ث دارند... 
من فکر می کنم اینها انتخاب های خیلی 
مناسبی هستند، هرچند کمی تکراری و 

مالل آور«.
این گروه برگزیده چه چیزی کم دارد؟
مهم این اســت که انــواع مختلفی از 
ســبزیجات بخوریم و از نظر پروفسور 
کوهله جای یک گروه از ســبزیجات 
در این میان خالی اســت. »در این میان 
هیچ نوع ســبزیجات برگ سبز نیست. 
باید منبعی برای اسید  فولیک هم باشد، 
ســبزیجاتی با برگ های تیره مثل کلم 

بروکلی و بروکسل«.

چرا باید سبزیجات متنوع تری مصرف 
کنیم؟

دکتر سیمون استینسون، پژوهشگر تغذیه 
از بنیاد تغذیه بریتانیا می گوید: »میوه ها و 
سبزی ها فقط یک سوم غذای روزانه ما 
را تشــکیل می دهند. آنها مواد معدنی و 
ویتامین های بدن ما وهم چنین فیبر مورد 
نیاز ما که برای سالمت روده ها ضروری 

است را تأمین می کنند«.
او ادامــه می دهد: »مهم این اســت که 
به دنبال گوناگونی بیشــتری باشیم، با 
رنگ های گوناگــون چون هر نوع میوه 
و ســبزی مقدار و ترکیبات مختلفی از 
مواد غذایی ضروری برای بدن ما دارد. 
پژوهش ها نشان می دهد مصرف بیشتر 
میوه و سبزیجات خطر ابتال به چندین 
بیمــاری را کاهش می دهــد از جمله 

بیماری دیابت نوع ۲«.
آیا بی میلی به سبزیجات عامل ژنتیکی 

دارد؟

او نتیجــه می گیرد: »بیشــتر میوه ها و 
سبزی ها به طور طبیعی کالری و چربی 
کمــی دارند از ایــن رو مصرف مقدار 
زیادی از آنها همراه با وعده های غذایی 
یا به عنوان میان وعده به ما کمک می کند 
با کالری  وعده های غذایی خوشایندی 

کمتر داشته باشیم«.
چرا چنین دامنه محدودی از سبزیجات 

مصرف می کنیم؟
پروفســور کوهله اصــاًل فکر نمی کند 
که این به دلیــل تنبلی یا بی عالقگی ما 
باشد: »شــما به غذاها عادت می کنید و 
همینطور به خــوردن وعده های غذایی 
مشــابه و وقتی افراد برای خودشــان 
آشپزی می  کنند آن غذایی را می پزند که 
خوب بلدند و همیشه درست می کنند. 
البته هزینه هــم در این میان نقش دارد. 
آیا مایلیم که برای خریدن سبزیجاتی که 
نمی شناسیم پول بدهیم و غذایی درست 

کنیم که دوست نداریم؟«

پروفســور کوهله می گویــد: »کمتر از 
یک سوم بزرگســاالن در بریتانیا روزانه 
حداقــل پنج وعده میوه و ســبزیجات 
می خورند )۸۰ گرم میوه و ســبزیجات 
برابر با یک وعده است(. برای افراد وارد 
کردن مقدار بیشتری میوه و سبزیجات 
در رژیم غذایی آســان نیســت به ویژه 
اینکــه دوران همه گیری ویروس کرونا 
اثراتی هم بر وضعیت مالی و اقتصادی 

مردم گذاشته است«.
چطور می توانید با روشی ارزان میوه 

و سبزیجات تازه ای را امتحان کنید؟
پروفســور کوهله می گوید: »سبزیجات 
و میوه های منجمد، خشــک یا کنسرو  
شده هم می توانند جزو پنج وعده میوه 
و سبزیجات روزانه شما به حساب آیند 
و بــا آنها می توانید حجــم و مقدار هر 
وعده را بیشتر کنید. می توانید سبزیجات 
منجمد یــا حبوبات کنسرو شــده )که 
ارزان و کم چربی هســتند و می توانند 

یکی از وعده های پنجگانــه روزانه به 
حساب آیند( را به وعده های غذایی مثل 
اسپاگتی یا خورش اضافه کنید. هم چنین 
می توانید میوه ها و سبزیجات »بدقواره« 
بخریــد که در خیلی از فروشــگاه ها با 
قیمت ارزان تری عرضه می شــوند یا از 

بازار های محلی خرید کنید«.
پروفسور کوهله می گوید: »فقط به این 
دلیل که روی بعضی سبزیجات برچسب 
»غذای برتــر« زده اند خود را مجبور به 
خریدن سبزیجات گران قیمت نکنید. من 
به این مواد غذایی برتر که از سبزیجات 
معمولی گران تر هســتند، باور ندارم. به 
جــای این که بگوییــم »اینها بهترین و 
سالم ترین مواد غذایی هستند« بهتر است 
بگوییم انواع مختلفی از ســبزیجات را 

مصرف کنیم.
او نتیجه گیری می کند: »استفاده از بعضی 
سبزیجات گاهی رواج پیدا می کند و بعد 
از رونق می افتد، یادم هست زمانی سیر 

و پیاز چقدر محبوب شــده بود و انواع 
مکمل های غذایی با سیر عرضه می شد. 
بــه خاطر دارم کــه دوره ای هم ناگهان 
چغنــدر برگی محبوب شــد و جالب 
اینجاســت که در دوران کودکی، مادر 
و پدر من حتی طرف آن هم نمی رفتند 
چون هیچ  کس آن را دوســت نداشت. 
تلویزیونی غذایی  برنامه های  در  گاهی 
درست می کنند که در آن سبزی خاصی 
به کار رفته اســت و ناگهــان معروف 
می شــود یا در مورد بعضی سبزیجات 

بازاریابی و تبلیغات انجام می شود.«
دامنه ســبزیجات مصرفــی خود را 

گسترش دهید
ممکن اســت ســبزی خاصی را کنار 
گذاشته باشید چون آن را یک بار امتحان 
کردیــد و خوش تان نیامده اســت. اما 
پروفســور کوهله می گوید بهترین کار 
این اســت که آن را دوباره امتحان کنید 

و طور دیگری آماده کنید.
»مــن دختــر کوچولویــی دارم و هر 
بــار غذای جدیــدی را امتحان می کند 
می گوید »بدمزه« اســت بعد از چند بار 
امتحان کردن به نظرش خوشمزه می آید. 
ما بزرگســاالن هم باید همیــن کار را 

بکنیم«.
»من هرگز حبوبات را دوســت نداشتم 
اما دوست داشتم دخترم آنها را بخورد. 
پس خودم آنهــا را دوباره امتحان کردم 
و وانمود کردم که خیلی هم خوشــمزه 
است و آنقدر ها هم بد نبود. ذائقه در گذر 
زمان تغییر می کند. باید میل به آزمودن 
خوراک های جدید را در خودمان زنده 
نگه داریم و بــه صورت های مختلفی 
آنها را آمــاده و مصرف کنیم. در دوران 
کودکی من سبزیجات را »برای ایمنی« 
دو ســاعت می پختنــد و مــن از این 
ســبزیجات پخته متنفر بودم! خودم یاد 
گرفتم که سبزیجات را مدت کوتاه تری 
بپزم تا تردی خود را از دســت ندهند 
و اینطــوری آنها را دوســت دارم. به 
طور معمول آدم ها مشــکلی با خوردن 
ســبزیجات ندارند، مشکل شیوه آماده 

کردن و پختن آنهاست«.

چرا عادت کردیم فقط سبزی های خاصی را بخوریم؟



5 یکشنبه 23 آذر ماه  1399 / نمره 670 / سال سوم
اقتصاد

اتفاقات خوبی 
در بخش مسکن می افتد

 یک کارشناس حوزه کار با پیش بینی 
دورنمای بازار مسکن، بهترین راه خانه دار شدن 
کارگران را در فعال شدن تعاونی های مسکن 
و واگذاری امور به آنها دانست و گفت: مسکن 
ملی هر چه زودتر ساخته و تکمیل شود قیمت 
مسکن در بازار زودتر می شکند و افرادی که 
تاکنون از نعمت خانه دار شدن بی بهره بودند 

به این آرزو دست خواهند یافت.
علی اکبر لبافــی در گفت وگو با ایســنا، بر 
لزوم فعال شدن تعاونی های مسکن کارگری 
و کارمنــدی تاکید و اظهار کــرد: اگر تعاونی 
های کارگری در بخش مســکن فعال شوند 
و سیاســتگذاری ها در مرکز به ســمت رفع 
مشکالت مسکن برود، کمک بزرگی به خانه 
دار شدن اقشار و گروههای مختلف جامعه از 

جمله کارگران خواهد بود.
وی ادامه داد: هم اکنون زمین فراوان داریم که 
اگر در اختیار تعاونی ها گذاشته و زیرساختهای 
الزم فراهم شود مسکن رونق می گیرد. بیش از 
۳۳۰ رسته شغلی در حوزه مسکن وجود دارد 
که با رونق بخش مسکن آنها هم فعال می شوند 
بنابراین معتقدم بهترین راه رونق بخش مسکن 
و خانه دار شدن کارگران بها دادن به تعاونی ها 

و واگذاری امور به آنها است.
پیش بینی دورنمای بازار مسکن و شکستن 

قیمتها
این کارشناس حوزه کار با اشاره به دورنمای 
بازار مسکن، گفت: پیش بینی من این است که 
اتفاقات خوبی در بخش مسکن می افتد. هم 
اکنون افزایش قیمت ها روزانه تثبیت می شود 
و ماه به ماه پایین می آید بنابراین انتظار می رود 
قیمتها به حدی پایین بیاید که بازار به یک تعادل 

قابل قبول برسد.
لبافی تصریح کرد: در بحث مسکن مهر تجربه 
خوبی در گذشــته داشتیم، شاید اشکاالتی در 
میان بود ولی مسکن مهر توانست بخش زیادی 
از متقاضیــان را از بازار جمع کند و اگر زودتر 
ساخته و تکمیل می شد شاید جلوی افزایش 
سرسام آور قیمتها و آشفته بازار مسکن را می 

گرفت.
وی گفت: مســکن مهر در بحث جانمایی و 
امکانات بدون اشکال نبود ولی نفس کار یک 
اقدام اساسی بود که شاید در کمتر دولتی اجرای 
چنین طرحی را شاهد بودیم. اگر مسکن مهر 
اجرا نمی شد مسکن را فقط باید از بیرون نگاه 
می کردیم و هرگز نمی توانســتیم داخل آن 
برویم و زندگی کنیم بنابراین معتقدم اگر همان 
نهضت احیا شود خانوارهای بسیاری صاحب 

مسکن می شوند.
دولت بعد مسکن ملی را به نتیجه می رساند

این کارشناس حوزه کار طرح مسکن ملی را 
اقدام اثرگذار دولت در حوزه تامین مســکن 
دانســت و گفت: اگر این طرح زودتر به اجرا 
در می آمد مردم از برکات و ثمرات آن زودتر 
بهره مند می شــدند ولی دولت در حد همین 
بضاعت اقدام موثری صورت داده که امیدواریم 
تا قبــل از پایان دولت بهره برداری واحدها را 

شاهد باشیم.
وی در پایان در باره تکمیل واحدهای مسکن 
ملی و اراده دولت بعد در ساخت و تحویل آنها، 
گفت: معتقدم چون مجلس فعلی برای مسکن 
برنامه دارد و به دنبال ساماندهی بازار مسکن 
است هر دولتی که سر کار بیاید کمک می کند 
که مســکن ملی به نتیجه برسد. مسکن ملی 
پروژه جدیدی است که قابلیتهای بسیاری دارد 
بنابراین با ساخت و تکمیل این طرح، بسیاری 
از قیمتها می شکند و پایین می آید و کارگران 
و کسانی که نتوانستند صاحب مسکن شوند و 
از این نعمت بی بهره بودند به این آرزو دست 

خواهند یافت.

مرغ به قیمت مصوب 
تنظیم بازار رسید

 دبیــر ســتاد تنظیــم بازار گفــت: با 
تالش های انجام شده، قیمت مرغ از ۳۶ هزار 
تومــان به قیمت مصوب تنظیم بازار یعنی ۲۰ 

هزار و ۴۰۰ تومان کاهش یافت.
به گــزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
عباس قبادی افزود: تمام تالش دست اندرکاران 
تنظیم بازار و دولت، کنترل روند افزایشی قیمت 

مرغ در هفته های گذشته بوده است.
وی بــا توجــه به تفکیــک وظایــف میان 
وزارتخانه هــای صنعت، معــدن و تجارت و 
جهادکشاورزی، تصریح کرد: مطابق مصوبات 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مشــکالت 
مرتبط با تولید از جمله ساماندهی تولید، کشتار، 
حمل و تحویل به شــبکه های توزیع عمده 
فروشی در حیطه وظایف و اختیارات وزارت 

جهاد کشاورزی است.
دبیر ســتاد تنظیم بازار با تأکید بر نقش رسانه 
ملی در ایجاد فضای مناسب برای تنظیم بهتر 
بازار، خاطرنشــان کرد: رویکرد رســانه ها در 
شرایط کنونی که اقتصاد داخلی با هجمه  های 
شــدید تحریم های اقتصادی مواجه است و 
انواع تهدیدها و فشار بیرونی بر تولید و بازار 
داخلی وارد می شــود، با توجه به بیانات مقام 
معظم رهبری ایجاد همدلی بین مردم، دولت، 

تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی است.

خبر

 در روز های گذشــته دولتی ها به 
اظهاراتی مثبت درباره وضعیت اقتصادی 
کشــور پرداختند؛ آن هم در حالی که در 
ســال ۹۹ بیکاری و تــورم افزایش یافته 
است و شاخص های اقتصادی چشم انداز 
مثبتی از وضعیت اقتصادی کشــور نشان 

نمی دهد.
به گزارش فــرارو، افزایش ۵۰ درصدی 
اقالم خوراکی فقط گوشه ای از واقعیات 
این روز های اقتصاد ایران است، با این حال 
حسن روحانی رییس جمهور کشورمان 
در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی تاکید 
کرده اســت: با وجود فشار های بی سابقه 
تحریمی و آسیب های شــیوع کرونا در 
اقتصادی  شــاخص های  کشور،  اقتصاد 
فصل تابســتان، عالمت های امیدبخشی 

نشان داده است.
رییس جمهور خاطرنشان کرده است: به 
دلیل سرمایه گذاری ها در تقویت و توسعه 
زیرساخت ها، اقتصاد کشور توانست در 
مقابل تکانه های شدید تحریمی مقاومت 
کند و پس از گذر از سال های دشوار ۹۷ 
و ۹۸، در آستانه بازگشت به مسیر ثبات و 
رشــد قرار گیرد. البته شیوع کرونا شوک 
تازه ای به اقتصاد وارد کرد که نگذاشــت 
آثار این بهبود برای مردم ملموس شــود، 
ولی خوشبختانه در پی ۹ ماه مقاومت در 
برابر ضربه مضاعف کرونا، اینک اقتصاد 
کشور دوباره در آستانه ثبات و رشد قرار 

گرفته است.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی 
هم در برنامــه ای تلویزیونی اعالم کرده 
اســت که ابر تورم را کنترل کرده ایم. وی 
در توضیــح اما و اگر هــای تحقق تورم 
هدف گذاری شده توســط بانک مرکزی 
در سال کنونی گفته است: بانک مرکزی 
هدف گذاری تورمی را بر پایه یک ســری 
از متغیر ها انجام داده است و زمانی که این 
هدف گذاری انجام شد، نرخ دالر نیمایی 
۱۷ هــزار تومان بود، بــا این حال هنوز 
پیش بینی می کنیم که در یک سال منتهی 
به خرداد ۱۴۰۰ که پایان دوره یک ســاله 
هدف گذاری خواهد بود، بتوانیم به تورم 

۲۲ تا ۲۴ درصدی نزدیک شویم.
این اظهارات موجب شــد تا در گفتگو 
با مســعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد 
ایران به ارزیابی اظهارات رییس جمهور و 

رییس بانک مرکزی بپردازیم.
دانشــمند در این باره گفت: اول باید دید 
رشد اقتصادی ناشــی از چیست؟ رشد 
اقتصادی ناشــی از این است که تولید ما 
افزایش پیدا بکند و ارزش مجموع تولید 
ناخالص داخلی مان به نســبت مثاًل شش 
ماه قبل زیاد شود. ارزش مجموعه تولید 
ناخالص داخلی مان به نســبت مثاًل شش 
ماه قبل اگر افزایش پیدا کرده باشد رشد 
اقتصــادی صورت گرفته اســت. تولید 
ناخالــص داخلی دو وضعیــت دارد: به 

قیمت های جاری یا به قیمت های ثابت. 
به قیمت های جاری، بله اگر حساب کنیم 
افزایش داشــتیم. وقتی ما دالرمان را ۲۶ 
هزار تومان کردیم و قیمت ها متناسب این 
۲۶ هزار تومان افزایش یافته است معلوم 
است ما افزایش داریم، مثال تولید ناخالص 
داخلی ما عدد )A( بوده این عدد )A( در 
پارسال این موقع که قیمت دالر ۱۲ هزار 
تومان بوده می شود عدد )A( ضربدر ۱۲ 
هزار تومان االن هم اگر همان عدد )A( را 
تولید کرده باشیم ضربدر ۲۶ هزار تومان 
بکنیم معلوم اســت که افزایش پیدا کرده 
است، چون قیمت دالر باال رفته است. اما 

نفس تولید ما همان عدد )A( است.
وی افزود: تولید ناخالص ما کاهش پیدا 
کرده اســت. دلیل آن افزایــش بیکاری 
است. اگر ما تولید بکنیم طبیعتاً باید میزان 
اشــتغال مان افزایش پیدا بکند. تولید که 
بدون نیروی کار اتفاق نمی افتد؛ بنابراین 
اگر ما تولیدمــان افزایش پیــدا کرده و 
رشــد اقتصادی مان مثبت شده باشد پس 
باید اشــتغال مان زیاد شده باشد، اما آمار 
نشــان می دهد بیکاری زیاد شده است. 
پس این طور که رییس جمهور می گویند 

نیست.
این اقتصاددان بیان کرد: ما می آییم مقایسه 
می کنیم میان تولید ناخالص داخلی پارسال 
 )A( و امســال. فرض کنید همــان عدد
ضربدر مثاًل ۱۱ هــزار و ۱۲ هزار توماِن 
پارسال یک عددی می شود، بعد می گوییم 
امســال در مثاًل آخر آبان ماه یا شش ماه 

 )A( اول به نسبت سال گذشته همان عدد
یا عدد )A( منهای )B( تولید ناخالص مان 
بوده است ضربدر ۲۶ هزار تومان می کنیم 
عدد خالص این بیشتر از عدد پارسال بوده 
است. این یعنی رشد اقتصادی پیدا کردن؟ 
نه، ما ایــن را به عنوان رشــد اقتصادی 
قبول نداریم. ما می گوییم رشد اقتصادی 
به قیمت های ثابت یا رشــد اقتصادی به 
قیمت های جــاری. به قیمت های جاری 
این مفهوم را نمی رساند. باید به قیمت های 
ثابت بگیریم. فرض کنیم قیمت های ثابت 
مــا از اول دوره آقــای روحانی چه بوده 
نسبت به آن نگاه کنیم. وقتی دالر افزایش 
پیدا کرده است حاال این هم افزایش پیدا 
کرده است. همه را به آن قیمت پایه تبدیل 
بکنیم بعد ببینیم رشد اقتصادی پیدا کردیم 

یا نه؟
تورم چهل درصدی فاجعه است

دانشمند درباره ادعای همتی درباره کنترل 
ابرتــورم هم گفت: مــا در اقتصاد از این 
حرف ها نمی زنیم، ابــر تورم یعنی چه؟ 
تورم باال، تورم ۵۰ درصــد، ۶۰ درصد، 
۱۰۰ درصــد، دو هزار درصد و تورم نیم 
درصــد داریم. ابر مال کجاســت دیگر؟ 
این که مشخص اســت تورم ۴۰ درصد 
در یک اقتصاد فاجعه است. همین تورم 
۴۰ درصدی که خود مقامات رســمی به 
آن اذعان دارند این فاجعه اســت. اگر که 
۴۰ درصد تورم دارید و آمدید در بودجه 
امسال ۲۵ درصد، حقوق و دستمزد ها را 
افزایــش دادید ۲۵ درصد نســبت به ۴۰ 

درصد تورم، یعنی ۱۵ درصد معیشــت 
مردم دچار مشکل شده است.

وی افزود: کجا ما جلوی تورم را گرفتیم؟ 
تورم امری نسبی است. تورم معلول است 
و نه علت. تورم معلول مجموعه فعالیت ها 
و کنش های اقتصادی است. نتیجه افزایش 
قیمت ها، بیکاری، عدم سرمایه گذاری در 
تولید و عدم ثبات در قوانین می شود تورم. 
معنای ســاده تورم هم این است که ما با 
یک مقدار معین پول، چه مقدار کاال های 
اساســی می توانیم بخریم. حــاال این را 
مقایسه کنیم با سال گذشته، با همین مقدار 
پول چه مقدار کاال های اساسی می توانستیم 
بخریم. اگر میزان کاالیی که اآلن می خریم 
با همان مقدار پول بیش از ســال گذشته 
است پس تورم منفی بوده یعنی مجموع 
قیمت ها کاهش پیــدا کرده و ارزش پول 
ما بیشتر شده و قدرت خرید پول بیشتر 
شده اســت، اما اگر مثل االن کاهش پیدا 
کرده است یعنی نصف کاال های اساسی را 
امسال با همان مقدار پول می توانید بخرید 
تورم افزایش داشــته است. یعنی کاهش 

قدرت خرید پول و این معنی تورم دارد.
دبیر کل خانه اقتصاد ایــران ادامه داد: با 
توجه به ایــن، بانک مرکزی جلوی کدام 
تورم را گرفته است؟ به نسبت کِی؟ اگر 
به نسبت سال اول حضور آقای روحانی 
نگاه بکنیم که معلوم اســت تورم فاجعه 
است. در هفت سال گذشته دولت آقای 
روحانی، به طور متوســط نزدیک به ۲۰۰ 
درصد تورم داشــتیم. حدوداً هر ســال 

نزدیک به ۳۰ درصد کمتر یا بیشتر تورم 
داشتیم که در مجموع می شود ۲۰۰ درصد 
تورم. یعنی یک نفر که فرض کنید ســال 
اول دولــت آقای روحانــی، یک میلیون 
تومان حقوق می گرفته االن بخواهد همان 
زندگی اول را داشــته باشد باید حقوقش 
۲۰۰ برابر شــده باشد که این امکان پذیر 

نیست. تورم روزبه روز باال آمده است.
او اضافه کرد: وقتی می خواهند درباره تورم 
بحث کنند می گویند تورم نقطه به نقطه، 
یعنی تورم را بر پایه ثابت نمی گیرند. تورم 
را در آذرماه امسال نسبت به آذرماه پارسال 
مقایسه می کنند می بینند چه اتفاقی افتاده 
است. حاال ممکن اســت ما برنامه هایی 
بگذاریم که ســرعت رشد تورم را کمی 
کاهش بدهیم. این بدین معنا نیســت که 
تورم صفر شده است. معنایش این است 
که ســرعت تورم را کاهش دادیم. یعنی 
اگر به طور متوســط در ۹ ماهه اول سال، 
ماهی ۵ درصد رشد تورمی داشتیم در ماه 
دهم نسبت به ماه پیش رشد تورم را ۴.۹ 
درصد کردیم. به عبارتی یک مقدار جلوی 
سرعت تورم را گرفتیم، ولی تورم هست. 
رییس کل بانک مرکزی هم منظورش این 
است. به زبان ساده یعنی کاری کردند که 

جلوی سرعت رشد تورم را بگیرند.
راه حل کنترل تورم فقط تولید است

این کارشــناس بیان کرد: راه حل اساسی 
تورم جــز این که ما به تولید بچســبیم 
نیســت. تولید موجب اشــتغال می شود 
و باعث می شــود درآمد دولت از محل 

تولید افزایش پیدا بکند. همچنین درآمد 
خانوار ها از محل کار و واحد های تولیدی 
افزایش پیدا بکند. این افزایش درآمد یعنی 
چه؟ فرض کنید در یک خانواده پنج نفره، 
یک نفر کار می کند پنج نفر هزینه می کنند 
اگر ما اشتغال ایجاد کردیم و اشتغال زیاد 
شــد از این خانوار پنج نفری، دو نفر کار 
می کنند همان پنج نفر هزینه می کنند. پس 
سطح درآمد خانوار افزایش پیدا می کند. 
درآمد خانوار افزایش پیدا بکند رفاه شان 
بیشتر می شود. سفره شان وسیع تر می شود. 
وقتی رفاه خانوار بیشــتر بشود می روند 
ســراغ خرید های اضافی تــر. یعنی اگر 
االن فقط مــواد غذایی می خرند که زنده 
بمانند آن وقت غیر از مواد غذایی ســراغ 
خرید های دیگر مانند پوشــاک، کفش و 
لوازم زندگی بهتر می روند. این خرید ها 
باعث می شــود تا چرخ اقتصاد تولید و 
تجارت در کشور روان تر بچرخد. وقتی 
روان تر بچرخد آثــار تورمی دارد و تورم 

کاهش پیدا می کند.
وی افــزود: بانــک مرکزی مدیــر بازار 
ســرمایه بورس و مدیر بازار پولی است. 
بانک مرکــزی کارش همین اســت که 
سیاست های پولی را اعمال کند. یعنی اگر 
در مسیر تولید قرار گرفتیم بانک مرکزی 
منابع بانک هــا را در جهت تولید هدایت 
بکند و به تولیدکننده ها تسهیالت بهتر با 
نرخ بهره کمتر بدهد. این ها را در جهت 
تولید تشویق کند و تولید را به نوعی از نظر 
بازار پولی مدیریت بکند که با سرمایه ای 
که در بازار های تولید می گذارد برگشت 
این سرمایه را به نظام بانکی تضمین کند 
تا این ها معوق نشود. مشکل ما این است 
که بانک ها پــول را به واحد های تولیدی 
می دهنــد، امــا این پول به نظــام بانکی 
برنمی گردد و نظــام بانکی قفل می کند. 
دیگر پولی ندارد کــه دوباره وام بدهد یا 
هزینه های جــاری خودش را دربیاورد و 
سود صاحبان سرمایه را هم پرداخت کند. 
بانک مرکزی بایــد تدبیر جدیدی اتخاذ 
بکند تا بتواند به واحد های تولیدی سرمایه 
تزریق بکنــد و بر این ســرمایه نظارت 
بکند که در جهت تولید مصرف شــود و 
عیناً برگردد به نظام بانکی. تا این چرخه 
تسهیالت و برگشت تسهیالت و سیستم 

تولید مملکت راه بیفتد.
وی در ادامه گفــت: بانک مرکزی با این 
کار ها می تواند تولیــد را افزایش بدهد. 
وقتی واحد های تولیدی که باید ۱۰۰ هزار 
واحد در ســال تولید کنند سالی ۳۰ هزار 
تولید پیدا می کنند قیمت تمام شده شان باال 
می رود. اما اگر ما بتوانیم به این واحد های 
تولیدی کمک بکنیم که صد هزار واحد 
تولید بکنند قیمت تمام شده شــان، پایین 
می آید. کاهش قیمت تمام شــده، حفظ 
نیروی کار و ارزش مزد نیروی کار باعث 

می شود تا تورم کاهش پیدا بکند.

بررسی ادعای دولت درباره رشد اقتصادی و کنترل ابرتورم

تورم ۴۰ درصد هم فاجعه است!

 یک تحلیلگر بازار ســرمایه با 
اینکه گزارش های سه ماهه سوم  بیان 
شرکت ها بســیار بهتر از سه ماهه دوم 
اســت، گفت: روند رو به رشد بورس 
پیش بینی می شود  نیست و  غیرمنطقی 

شاخص تا ۲ میلیون واحد رشد کند.
وحیــد کشــمیری پــور در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشــاره بــه روند رو 
به رشــد شــاخص کل بورس ظرف 
روزهای گذشــته گفــت: روند رو به 
رشد شاخص کل بورس منطقی است 
و این رشد شــاخص، به دلیل تثبیت 
قیمت دالر در محدوده ۲۵ تا ۲۷ هزار 
تومانی از یک ســو و رشد قیمت های 
جهانی از ســوی دیگر است؛ با اینکه 
ایــن امیــدواری وجــود دارد که با 
برطرف شدن بیماری کرونا در سطح 
جهــان، تقاضا برای فلــزات، نفت و 

دیگر کاالها افزایش یابد.
تحلیلگر بازار سرمایه افزود: همچنین 
این ذهنیت وجود دارد که رشد تقاضا 
در ماههای آینده، باعث سودآوری در 
صنایع مختلف خواهد شــد و بر این 
پایه به نظر می رســد که رشد شاخص 
غیرمنطقی نیست و کم کم شاید بتوان 
امیدوار بود که شــاخص کل، سقف 
قبلــی یعنی دو میلیــون و ۱۰۰ هزار 
واحدی را نیز در ماههای آتی رد کند.

وی در بــاره الزامــات تحقق رشــد 
شاخص تا ســقف های قبلی و باالتر 
از آن تصریح کــرد: ماندگاری قیمت 
دالر در محدوده هــای کنونی و عدم 
افت شــدید آن یکی از عواملی است 
که افزایش شاخص را تضمین می کند؛ 

به نحوی کــه قیمت دالر در محدوده 
باالی ۲۰ هــزار تومانی برای رشــد 
بورس کفایت می کند. از سوی دیگر، 
نرخ ســود بانکی نیز نبایــد افزایش 
یابد؛ آنگاه شــرایط بهتر برای بورس 
پیش خواهد رفت و بازار را جذاب تر 

خواهد کرد.
به گفته کشمیری پور، موضوع دیگری 
باالتر  که رسیدن شاخص به رقم های 
را تضمین می کند، انتظاری است که از 
قیمت های جهانی وجود دارد و برآورد 
می شود که قیمتها به شدت رو به رشد 

باشند؛ چراکه با برطرف شدن بیماری 
کرونا، تقاضا در ســطح جهانی برای 
کاالها افزایش می یابد و در کشــور ما 
نیــز موضوع به همیــن صورت پیش 
خواهد رفت؛ پس بسیاری از شرکتها 
در شــرایط کنونی، با منطقی شــدن 

نســبت پی به ای در بازار، رشــد را 
تجربه می کنند.

وی اظهار داشت: رشــد بازار فلزات 
نیز تا حــدی تأثیر خــود را بر روی 
شاخص بر جای گذاشــته است و تا 
ایران در  حدی هم شــرکتهای فلزی 
بورس رشــد کرده اند و از شــاخص 
یک میلیون و ۲۰۰ تــا یک میلیون و 
۵۳۰ رشــد کرده اند که تأثیر آن نمایان 
شده است؛ این در حالی است که بعد 
از اعالم گزارش هــای نه ماهه بورس 
مناســبی خواهد کرد؛ چراکه  رشــد 
گزارش های نه ماهه بسیاری از شرکتها 
از جمله شرکتهای فلزی بسیار مطلوب 
است و ســودی که در سه ماهه سوم، 
پاالیشی ها  شــرکتهای فلزی، معدنی، 
بسیار  ثبت کرده اند،  پتروشــیمی ها  و 
مناســب و چندین برابر سود سه ماهه 

اول است.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، این 
امر نشان می دهد که روند رو به رشد 
شرکتها در ســه ماهه سوم سودآوری 
مناســبی را در سال آتی )۱۴۰۰( برای 
بورس و شرکتها رقم خواهد زد و اگر 
به موازات آن، قیمت های جهانی نفت 
و فلزات هم رشد یابد، قطعًا شاخص 
کل بورس رشــد مضاعفی را تجربه 

خواهد کرد.

احتمال افزایش شاخص بورس تا سقف 2/1میلیون واحدی
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 مدیر شبکه آموزش به عنوان متولی مدرسه 
تلویزیونــی و اجرای زبان فارســی در ســیما به 
پرسش های ما درباره عدالت آموزشی و معضالت 

در تبلیغ آگهی  بازرگانی خارجی صحبت کرد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تســنیم، 
هفتمین شــبکه تلویزیون، مســوولیت آموزش، 
مهارت آمــوزی و اجرای درســت زبان فارســی 
در »ســیما« را برعهده دارد. البته در این روزهای 
کرونایی و محــور آموزش دانش آموزان، به عنوان 
مدرسه تلویزیونی ایران شناخته می شود. شبکه ای 
کــه بیشــترِ کنداکتور صبح خــودش را به بحث 
آموزشــی این روزهای مدارس اختصاص داده و 
برنامه های صاحب نام و با قدمتش را هم از شــب 

یلدا به آنتن برمی گرداند. 
وقتی مدرسه تلویزیونی راه افتاد

شــیوع ویروس کرونا اجازه نداد دانش آموزان به 
مدرســه بروند و طعم دلنشین و دلچسب علم و 
دانش را از پشت میزها لمس کنند؛ اما تحصیل شان 
هم نمی توانســت ناتمام باقی بماند، از این رو به 
یادِ زمان جنــگ و جبهه، تلویزیون بار آموزش را 
به دوش کشید و به مدرسه تلویزیونی تبدیل شد. 
۱۰ اسفندماه رسماً با محوریت شبکه آموزش وارد 
این مسیر شد و امروز همه شبکه ها پای کارند و از 
صبح تا ساعاتی در عصر، با جدیت دروس ابتدایی 
و متوسطه را دانش آموزان بنابر برنامه  اعالم شده از 

روز قبل، آموزش داده می شود. 
سابقه آموزش تلویزیونی از زمان جبهه و جنگ

ســابقه آموزش تلویزیونی به زمان جبهه و جنگ 
برمی گردد. به تعبیر مســعود احمدی افزادی مدیر 
شبکه آموزش، آموزش تلویزیونی چیز جدیدی در 
دنیا نیست اما در کشور ما به جز زمان دفاع مقدس 
اولین بار اســت این طرح تجربه می شود. در فاز 
اول ۱۰ بخش درسی در طول هفته ۷۰ درس ارائه 
می شــود؛ ما آمادگی داریم این بخش ها را اضافه 
کنیم. ساعت های درس هر کالسی نهایتاً ۲۸ دقیقه 
بیشتر نیست. ۵ دقیقه زنگ تفریح داریم و پویانمایی 
و غیره پخش می کنیم تا زنگ درســی بعدی آغاز 

بشود.
 مدرسه تلویزیونی در تلوبیون

مدیر شــبکه آمــوزش به عنوان رییس مدرســه 
تلویزیونی ایران اعتقاد دارد ما می خواهیم به بچه ها 
جریان رســمی کشــور را بگوییم و این نکته که 
آموزش تعطیل نیست. اتفاق خوب این است که ما 
پخش زنده داریم و در فضای شبکه های اجتماعی 
دو سه امکان در نظر گرفتیم. اولین امکان تلوبیون 
است و بالفاصله با باز کردن آن می توانند »مدرسه 
تلویزیونی« را پیدا کنند. اتفاق خوب دیگر این است 
که نرم افزاری به نام ۷ راه اندازی می کنیم که در آن 
تمام کالس ها را خواهیم داشــت و پرســش های 
دانش آموز را برخط و زنده پاسخ می دهیم. در حال 
هماهنگی با دبیران خبره ایم تا معلمان درجا پاسخ 

بدهند؛ این اتفاق تعاملی جدی است. 
انتقاد به ضعیف بودن معلمان و پاســخ رییس 

مدرسه تلویزیونی
احمدی افــزادی درباره ضعیف بــودن برخی از 
معلمان مدرسه تلویزیونی توضیح داد:«البته که در 
حوزه محتوا باید از معاونت های متوسطه و ابتدایی 
آموزش و پرورش پیگیری کرد اما از جانب خودم 
می گویم، نظام آموزشی گسترده ای در کشور داریم 
با هزاران معلم و دبیر و ارکان تعلیم و تربیت؛ این 
نظام آموزشی باید مبتنی بر عدالت آموزشی باشد. 
زیــرا حلقه وصل جنوبی ترین نقطه آموزشــی با 
شمالی ترین نقطه آموزشی باشد. در واقع معلمان 
و دبیرانی که به کالس ها می آین از میان صدها دبیر 
انتخاب شده اند از شــهر تهران که به عنوان شعر 

معیار آموزش کشور مطرح است. 

 الزم است معلمان مدرسه تلویزیونی، تدریس شان 
به گونه ای باشد که هم به لحاظ کیفی و هم کمّی 
برای دانش آموزان قابل فهم باشد و به بهترین شکل 
عرضه شــود؛ یعنی در واقع حد وسط را در ارائه 

آموزش رعایت کنند.«
در مدرسه تلویزیونی، کنار شبکه آموزش به عنوان 
محور اصلی، شبکه هایی همچون چهار و قرآن و 
معارف و رادیو جــوان و رادیو فرهنگ به عنوان 
شبکه های معین فعالیت دارند. البته مسائل مربوط 
بــه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی هم پیش از 

این در شبکه دو دنبال می شد. 
مشــروح گفت وگوی خبرنگار تسنیم  با مسعود 

احمدی افزادی مدیر شبکه آموزش را بخوانید: 
مدیر شبکه آموزش و بازگشت پربیننده ها

مســعود احمدی افزادی  مدیر شــبکه آموزش از 
بازگشــت رادیو هفــت و »قندپهلــو« خبر داد و 
تصریح کرد: امیدواریم ان شاءاله از شب یلدا سری 
جدید برنامــه »رادیو هفت« را روانه آنتن خواهیم 
کرد که این برنامه را منصور ضابطیان اجرا می کند. 
این برنامه از پرمخاطب های شبکه آموزش بوده و 
مدت ها روی طراحی آن کار شده است. شب یلدا 
آغازی برای دور جدید این برنامه و همچنین برنامه 
پربیننده »قند پهلو« به تهیه کنندگی امیر قمیشی و 
اجرای شهرام شــکیبا، ناصر فیض و رضا رفیع از 

طوالنی ترین شِب سال کار را آغاز خواهد کرد. 
بازگشت دوباره مشاعره

وی با اشاره به شــروع »مشاعره« و مسابقه بزرگ 
»۷۷ ســاعت«، تأکید کرد: »مشــاعره« نام برنامه 
جدیدی که در حال تولید اســت و اسماعیل آذر 
اجرا می کنــد و از از ابتدای زمســتان روی آنتن 
خواهد رفت. مسابقه ای به نام »۷۷ ساعت« مراحل 
پایانی تولیدش را می گذراند و در تالشند از آغاز 
زمستان پخش خودشان را آغاز کنند. این مسابقه 
تلویزیونی گسترده تر از »سرزمین دانایی« به دنبال 

مهارت آموزی ویژه است. 
مدیر شبکه آموزش درباره روند استقبال مخاطبین 
از این شــبکه تلویزیونی، گفت: شبکه آموزش از 
ابتدای زمستان ۱۳۹۷ فرآیند تغییر ساختاری و تغییر 
رویکرد برنامه سازی را در دستور کارش قرار داد و 
اسفندماه ۱۳۹۷ مخاطب مان نزدیک به ۴.۵ برسد. 
تأکید رییس ســازمان صداوسیما در کنار رویکرد 
آموزشی و آموزش های عمومی و رسمی، راهبردی 
تحت عنوان مهارت آموزی را برای شبکه آموزش 
مصوب کردند. بنابراین بــا این رویکرد راهبردی 
رییس ســازمان صداوســیما، همچنین با تجویز 
رویکردهــای جدید در قالب های برنامه ســازی، 
شبکه آرام آرام به مخاطب جدید و متنوع بیشتری 

دست پیدا کرد. 
رشد استقبال مخاطبان شبکه آموزش

وی افزود: چنانچه می بینیم در طول یک ســال و 
نیم از ۵ درصد مخاطب در پایان ســال ۱۳۹۸، ۱۵ 
درصد مخاطب بزرگســال و همچنین در واقع به 
همراه مخاطب کودک و نوجوان، مجموعاً شــبکه 
امروز به ۲۴.۲ در کشور رسیده است. این اتفاق و 
موفقیت بزرگی به حساب می آید که به نوعی نشان 
می دهد مخاطب شبکه در حوزه بزرگسال افزایش 
پیدا کرده و بــه مراتب مخاطب کودک و نوجوان 

شبکه زیاد شده است. 
احمدی افزادی با اشــاره به جدیدترین نظرسنجی 
سازمان تحقیقات صداوسیما، خاطرنشان کرد: در 
حوزه کودک و نوجوان و ابتدایی و متوســطه اول 
و دوم به مخاطب بیش از ۸۰ درصد رسیدیم. این 
مخاطب در مدرســه تلویزیونی دارد آموزش های 
رسمی را دنبال می کند. به طورکلی بنابر جدیدترین 
نظرسنجی ســازمان تحقیقات صداوسیما، شبکه 
آموزش با ۲۴.۲ درصد مخاطب رشد چشمگیری 

داشته است. 
سهم مدرسه تلویزیونی چقدر است؟

وی در پاســخ به اینکه چقدر مدرسه تلویزیونی 
باعِث رشد استقبال مخاطبین شده است، تصریح 
کرد: طبیعتاً افزایش این میزان از ۱۵ درصد تا حدود 
۲۵ درصد مدرسه تلویزیونی بوده است. یعنی ۱۵ 
درصد مخاطب بزرگسال و ۱۰ درصد آن مخاطب 
کودک و نوجوانی اند که بیننده آموزش های درسی 

شبکه آموزش اند. 
مدیر شبکه آموزش در باره شروع فعالیت آموزشی 
برخی از پلتفرم های VOD، گفت: نظام آموزش 
و پرورش کشــور ما نظام حاکمیتی اســت یعنی 
این نظام آموزش در ابعاد بســیار عظیم خودش از 
عمق سیستان و بلوچستان تا آذربایجان شرقی و تا 
مرز ارس و اترک و رود ســرباز و خلیج فارس و 
مشــهد و همه کالن شهرها  پیکره واحد راهبردی 
در کشــورند. زمانیکه این پیکره راهبردی به دلیل 
پاندمی کرونا به لحاظ فیزیکی از کار می ایستد باید 
در چارچوب نظام راهبردی منســجمی این راه را 
دنبال کنند. رسانه مّلی در بُعد آموزش های رسمی 
تنها دســتگاه بی رقیب و بی بدیلی است که بدون 
هیچ گونه چشم داشتی به کمک آموزش و پرورش 

آمد. 
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم در این آموزش های 
رسمی، رایگان بودن این آموزش ها است. ما باید 
به خانواده ها آموزش رایگان ارائه دهیم، االن رسانه 
مّلــی معلمــی را ارائه می دهد در تهــران، مناطق 
مرزی و اســتان های محروم که دو زبانه اند، همان 
آموزش هایی که پایتخت نشــینان بهره می برند در 
همان مناطق محروم هم بیننده شــاهدش اســت. 
این فرهنگ آموزش یکنواخت، مســتمر و پایدار 
ویژگی های آموزش رســانه مّلی اســت. طبیعتًا 
دیگرانی که در ابزارِ خانگی قصد فعالیت در عرصه 
آموزشــی مخاطبان را دارند باید بــه این عدالت 
آموزشی توجه جّدی داشته باشند. اعتمادِ مخاطب 
هم در این دریافت آموزش ها حائز اهمیت است که 

خوشبختانه رضایتمندی مخاطب، اعتماد حداکثری 
را نشان می دهد.

وی تصریــح کرد: رســانه مّلی با پوشــش ۹۷.۳ 
درصد جمعیتی کشــور و رایــگان بودن آموزش 
در شــبکه های مختلف خود، همه شرایط مناسب 
برای ادامه آموزش در خانه را فراهم کرده اســت. 
آموزشی که از طریق شبکه آموزش، شبکه قرآن و 
شبکه چهار و بعضی از دروس هم در شبکه امید، با 
کیفیت و کمیّت مناسب دنبال می شود. هرکس هم 
نتواند این محتوای آموزشی را در زمان مقرر و به 
صورت زنده دریافت کند می تواند در آرشیو همان 
شبکه و از نرم افزار تلوبیون که تا یک سال ذخیره 

می شود، بهره مند شود. 
توجه مجلس و دولت در فصل بودجه به مدرسه 

تلویزیونی
رییس مدرسه تلویزیونی با اشاره به توجه مجلس 
و دولــت در فصل بودجه به این گام های رســانه 
مّلی، تأکید کرد:  به نظر می رسد با این ابتکار بزرگ 
رییس رسانه ملی در راه اندازی مدرسه تلویزیونی 
وارد عصر جدید رسانه آموزشی و آموزش رسانه 
پایه شدیم. مجلس و دولت باید برای سال ۱۴۰۰ 
به بعد برای این نوِع جدید از نظام آموزشی مبتنی 
بر رسانه، سرفصل ها و بودجه های جّدی را ببینند تا 

ان شاءاله نظام قوی داشته باشیم.
چرا تلویزیون با زبان خارجی تبلیغ می کند؟

احمدی افزادی همچنین متولی اجرای زبان فارسی 
در شبکه های سیما اســت در پاسخ به این سؤال 
که با پیگیری های شــده چرا کماکان در پیام های 
بازرگانی تلویزیون شــاهِد تبلیغات نشــان های 
خارجــی و ادبیات التین هســتیم، گفت: متولی 
آگهی های بازرگانی در حوزه معاونت اداری مالی 
و سازمان بازرگانی رسانه مّلی است ما حوزه زبان 
فارسی را در شبکه های سیما دنبال می کنیم. اما با 
این اوصاف، در حوزه بازرگانی حرکت های بسیار 

خوبی در این زمینه شده و حوزه بازرگانی منوط به 
حوزه های دیگری است. یعنی شرکت های تولیدی، 
خدماتی و شرکت هایی که در زمینه های اقتصادی 
کار می کنند و تقاضای آگهی بازرگانی دارند. اسمی 
را ثبت می کنند و در بســیاری از موارد، متأسفانه 
این اســم ها در زمانی  که ثبت می شــود و رعایت 

نمی شود. 
وی خاطرنشان کرد: این صاحبان کاال و خدمات، 
به صداوســیما مراجعه می کنند با اسامی می آیند 
که پیش از این در وزارت ارشــاد ثبت شده است. 
آن ها باید مراقب باشند اسامی خارجی را به عنوان 
نشــاِن تجاری ثبت نکنند. صداوسیما دو راه دارد، 
آن آگهی را تبلیغ نکند یا از کنارش بگذرد. امروز 
در حوزه زبان فارســی، سازمان بازرگانی نماینده 
تام االختیار تعیین کرده برای بحث زبان فارسی و 
بسیاری از شرکت هایی که نام غیرفارسی دارند. به 
دلیل نام های غیرفارسی اجازه تبلیغات نداده و به 
بسیاری از شرکت ها مهلت تعیین کرده نام شان را 
به سمت فارسی تغییر دهند و کار دشواری است 
این شرکت ها نشان و برند خودشان را تغییر دهند. 
باید مراجعی که مجوز نام این نشان های تجاری را 

صادر می کنند مراقبت کنند. 
برنامه هایی برای گسترش زبان فارسی

مدیر شبکه آموزش با اشاره به ساخت چند برنامه 
تلویزیونی ویژه زبان فارسی، گفت: سه برنامه در 
حوزه زبان فارسی که جزو راهبردهای اصلی شبکه 
آموزش است، در دســتور کار قرار گرفت. رادیو 
هفت و »قند پهلو« و سری جدید »مشاعره« در این 
راستا قارر دارند و البته برنامه جدید »پارسی بان« که 
برنامه گزارش محوری است به مناطق مختلف سر 
می زند، مناطقی که زبان فارسی در اصناف، مغازه ها، 
هتل ها و یا اماکن مختلف مورد غفلت قرار گرفته، 
تذکر می دهد و علت نامگذاری های فارسی را جویا 
می شود. این برنامه ان شاءاله به زودی از زمستان کار 

خودش را آغاز می کند. 
چرا هنوز آقای مجری از واژه »OK« اســتفاده 

می کند؟
عالوه بــر عدم توجه برخــی از برنامه ها و حتی 
دیالوگ های ســریال ها به توجه »زبان فارســی«، 
میهمــان برنامــه و مجری برنامــه تلویزیونی در 
صحبت های خودش از واژه »OK« استفاده می کند. 
احمدی افزادی در پاسخ به این سؤال چه تمهیداتی 
بــرای توجه به زبان فارســی در اجرای مجریان، 
برنامه سازی و فیلمنامه های سریال های تلویزیونی، 
تصریح کرد: نظارت دقیق و جّدی را در دستور کار 
داریم تا با توجه به حجم زیاد برنامه ها، کمتر دچار 
این مشکل اســتفاده از زبانی غیر از زبان فارسی 
باشــیم. می توانیم به جرأت بگوییم این مشکالت 
کمتر شده، خود معاونت سیما تأکید جّدی به بحث 
زبان فارســی و مســئله خیلی جّدی شده و آقای 
شاه آبادی به شــورای مجریان سیما تأکید کرده اند 
مقوله زبان فارسی درصدر توجه شورای مجریان 

باشد. 
او در پایان افزود: به مدیران شــبکه ها ســفارش 
جّدی به زبان فارســی کرده اند کــه باید رعایت 
شــود و مدیران شبکه ها اهتمام جّدی دارند. واقعًا 
کم می بینید از زبان مجری نکته ای مطرح شود که 
خالف رویه توجه به زبان و ادبیات فارسی است؛ 
اگر هم ایــن اتفاق بیفتد بالفاصلــه عذرخواهی 
می کند و کلمه صحیِح فارســی را مطرح می کند. 
به جایی رسیده ایم میهمانان تلویزیونی هم از واژه 
خارجی استفاده کنند با سفارش مجریان، آن ها هم 
از واژه فارسی استفاده می کنند. این رویه به مراقبت 
همیشگی تبدیل شده و مقطعی نیست. دائماً آنقدر 
مراقبت می کنیم تا کاماًل زبان فارسی در برنامه ها و 

سریال های تلویزیونی رعایت شود. 

 پیگیری اجرای »زبان فارسی« در صداوسیما؛

 از »ok« گفتن آقای مجری تا تبلیغ نشان های خارجی
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 معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان زنجان گفت: 
ظرفیت های موســیقی استان زنجان باال است و 

باید از آن استفاده کرد.
به گــزارش زنگان امروز ایــرج داوودبیگی در 
گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت موسیقی 
اســتان زنجان و با بیان اینکه امسال سال ویژه ای 
برای فرهنگ و هنر اســت و به این قشر آسیب 
شدیدی وارد شده  و یک هنرمند زمانی زنده است 
کــه بتواند کار خود را اجــرا کرده و در معرض 
دید قرار دهد، اظهار کرد: شــیوع ویروس کرونا 
باعث ایجاد مشکالتی در همه گروه های هنری 
شده  است که قشر موسیقی نیز جزو این گروه ها 

بوده و آسیب دیده اند.
وی افزود: شــیوع ویــروس کرونا در اســتان 
زنجان بیشــترین آسیب را به موسیقی آشیقی و 
آموزشگاه های هنری که به رشد خوبی در استان 
رسیده بودند، وارد کرده و باعث ایجاد مشکالتی 

شده  است.
این مسوول با اشاره به اینکه ظرفیت های موسیقی 
استان باال اســت و در رابطه با ضرورت تقویت 
موسیقی اســتان، تصریح کرد: آموزش، یکی از 

بخش هایی اســت که توجه بــه آن می تواند در 
قوی تر شدن زیرساخت های موسیقی استان موثر 
باشد که این بخش در کل کشور دارای مشکالتی 
است ولی با برنامه ریزی درست در این زمینه قطعا 

موسیقی راه خود را پیدا خواهد کرد.
داوودبیگی ادامه داد: مهم ترین مسئله در آموزش 
درست، توجه به اساتید توانمند حوزه موسیقی 
در استان است که قطعا می توانند در پیشرفت و 
تربیت نسل جدید تاثیرگذار باشند، هنرستان ها نیز 
جایگاه مهمی در توســعه موسیقی استان زنجان 
دارند که افراد در آن به صورت آکادمیک و علمی 

تربیت شده و وارد دانشگاه می شوند.
معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان زنجان عنوان کرد: البته 
برگزاری جشــنواره ها و رویدادهای این چنینی 
نیز در شناسایی استعدادهای جوان موثر می باشد 
که این اســتعدادها می توانند در آینده در معرفی 

موسیقی استان موثر باشند.
این مسوول در رابطه با صدور کارت صالحیت 
تدریس برای مدرســان موســیقی، ادامه داد: با 
مراجعه هنرمندان به ســایت های معرفی شــده 
و شــرکت در آزمون های در نظر گرفته شده که 

در آن صالحیــت علمــی و توانایی های فردی 
هنرمند سنجیده شده و بعد از تایید شدن توسط 
داوران کارت صالحیــت را دریافت می کنند که 
از هنرمندان استان نیز موفق به کسب این کارت 
شده اند و هم اکنون این آزمون به صورت آنالین 

برگزار می شود.

 رییس جامعه هتلــداران ایران به آن چه 
»نادیده گرفتن گردشــگری در تبصره اشتغال 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰« عنــوان کرد، انتقاد 

کرد.
به گــزارش روابط عمومی جامعــه هتلداران 
ایــران، جمشــید حمزه زاده گفــت: در الیحه 
بوجه ۱۴۰۰ که دولت بــه مجلس ارائه کرده، 
در تبصره هــای مربوط به اشــتغال به صورت 
محسوســی جای گردشــگری خالی است. از 
اصناف و صنایــع مختلف نام برده شــده اما 
اشــاره ای به صنعت گردشگری به عنوان یکی 

از مولدهای مهم اشتغال نشده است. او با اشاره 
به ابالغ سیاست های کلی نظام در زمینه اشتغال، 
یادآور شــد: در ابالغ سیاست های کلی اشتغال 
از سوی مقام معظم رهبری »گسترش و استفاده 
بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند 

گردشگری و حق گذر« تصریح شده است.
رییس جامعه هتلــداران ایران ادامه داد: بدیهی 
اســت اهمال دولــت در این زمینــه و نادیده 
انگاشــتن توانمندی های بالقوه گردشگری در 
ایجاد فرصت های شــغلی، قویاً مــورد انتقاد 
تشــکل های گردشــگری و به طور کلی همه 

فعاالن این صنعت است.
حمزه زاده گفت: از نماینــدگان مجلس انتظار 
می رود این نقصان آشــکار را ترمیم و صنعت 
گردشگری را در الیحه بودجه سال آینده کشور 

به شأن و جایگاه اصلی خود نزدیک کنند.
بنــا بــر گــزارش وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، صنعت گردشگری 
از ویروس کرونا تا پایان شــهریورماه متحمل 
بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان مالی شــده 
است. تعداد شاغالن بیکارشده در این بخش نیز 

۸۸ هزار و ۵۰۰ نفر اعالم شده است.

لطمه کرونا به موسیقی عاشیقی و آموزشگاه های هنری زنجان رییس جامعه هتلداران ایران عنوان کرد

انتقاد از نادیده گرفتن گردشگری در تبصره الیحه بودجه
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زنجان؛ پیشرو در صنایع تبدیلی کشاورزی
 بیش از ۳۳ درصد سهم اشتغال در استان در بخش کشاورزی است 

 زنجان با داشتن  ۸۴۵ هزار هکتار ، پنج درصد اراضی کشاورزی کشور را دارد
 بخش کشاورزی در  زنجان بیش از ۹۰ هزار بهره بردار دارد که به تولید انواع محصوالت زراعی و باغی اشتغال دارند

 ساالنه سه میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در استان تولید می شود
 زیتون، انگور، حبوبات، جو، گوجه فرنگی، سیب زمینی و سیر ، عمده محصوالت کشاورزی قابل فراوری استان محسوب می شوند

 با فرآوری محصوالت کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی، از هدر رفت بیش از ۱۱۰ هزار تن محصول کشاورزی در استان جلوگیری می شود
 هم اکنون ظرفیت واحدها و کارخانه های صنایع تبدیلی در استان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ماده خام کشاورزی در سال است

 بر پایه آمار آمایش منطقه ای کشور درسال۱۳۹۵، زنجان در زمینه صدور پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال در این بخش، رتبه نخست ایران را دارد 

 در چند سال گذشته توسعه صنایع تبدیلی 
و میزان فرآوری محصوالت کشاورزی در استان 
زنجان روند رو به رشــدی بــه خود گرفته و این 
اســتان جزو پیشروها در این زمینه بوده است، هر 
چند با توجه به ظرفیتها، تا رسیدن به نقطه مطلوب، 

مسیر پرفراز و نشیبی در پیش است.
به گزارش زنگان امروز به نقل از ایرنا کشاورزی 
در زنجان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بیش 
از ۳۳ درصد سهم اشتغال را در این استان به خود 
اختصاص داده اســت در حالی که میانگین سهم 

اشتغال کشوری در این بخش ۱۸ درصد است.
اســتان زنجان ۱.۳ درصد مســاحت کل کشور 
را دارد. این اســتان با داشــتن  ۸۴۵ هزار هکتار 
عرصه های مناسب کشاورزی، پنج درصد اراضی 

کشاورزی کشور را دارد.
بخش کشاورزی در استان زنجان بیش از ۹۰ هزار 
بهره بردار دارد که به تولید انواع محصوالت زراعی 

و باغی اشتغال دارند.
اکنون نزدیک ســه میلیون تــن انواع محصوالت 
کشــاورزی دراستان تولید می شــود که به گفته 
کارشناسان با اجرای اجرای طرح های بهره ورانه 
این میزان تولید مــی تواند به ۲ برابر افزایش پیدا 

کند.
ارتقای ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان از 
جمله دغدغه های عمده مسووالن است به طوری 
که استاندار زنجان در این باره می گوید: با وجود 
باال بودن میزان اشــتغال در بخش کشاورزی این 
استان نسبت به ۱۸ درصد میانگین کشوری، ارزش 
افزوده با میزان اشــتغال ایجاد شده در این بخش 

متناسب نیست.
فتح اله حقیقی با بیان اینکــه برای ارتقای ارزش 
افزوده در بخش کشاوورزی استان باید به سمت 
روش های نوین حرکت کنیم، خاطرنشان می کند: 
ایجاد صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی، 
موضوع اصلی در کیفی سازی و ارتقای بهره وری 

است. وی تصریح می کند: باید تالش کنیم تولید 
کشــاورزی از شکل سنتی آن خارج شود و برای 
این منظور حتما باید حرکت ما به ســمت روش 
های نوین برای ایجاد ارزش افزوده در کشاورزی 

باشد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان 
اینکه ساالنه حدود سه میلیون تن انواع محصوالت 
کشــاورزی در این اســتان تولید می شــود، می 
گوید: ســال گذشته با میزان فرآوری ۵۰ درصدی 
محصوالت کشــاورزی در این استان، زنجان در 
این زمینه رتبه نخست را در بین استان های کشور 

کسب کرد.
جواد تاراســی می افزاید: زیتون، انگور، حبوبات، 
جو، گوجه فرنگی، ســیب زمینی و ســیر عمده 
محصوالت کشــاورزی قابــل فراوری اســتان 

محسوب می شوند.
به گفته رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان، کشاورزان این استان، تولید کننده ۶۰ نوع 
محصول باغی و زراعی هســتند که برای ارتقای 
بهــره وری و ارزش افــزوده در زمینه تولیدات، 
توســعه صنایع تبدیلی جزو برنامه های مهم در 
استان به شمار می رود و بر همین اساس نیز برنامه 

ریزی خوبی برای اجرا در دستور کار قرار دارد.
تاراســی با بیان اینکه توســعه صنایع تبدیلی در 
گــرو بهــره گیری از همــه ظرفیت هــا و ایجاد 
تسهیلگری های الزم است، می گوید: با گسترش 
صنایع تبدیلی عواید بیشتری از تولید در مقایسه با 

خام فروشی، نصیب کشاورزان می شود.
وی خاطرنشــان می کند: با فرآوری محصوالت 
کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی، از هدر 
رفت بیش از ۱۱۰ هزار تن محصول کشاورزی در 

استان جلوگیری می شود.
مدیر صنایــع تبدیلی و تکمیلی ســازمان جهاد 

کشاورزی استان زنجان می گوید: تا کنون جهت 
فرآوری محصوالت باغی، زراعی، دامی، طیور و 
شیالت برای بیش از هزار عنوان فعالیت در استان 

مجوز صادر شده است.
بهاره دادلویــی ادامه می دهد: در چند ســالهای 
متمادی در اســتان زنجان بیــش از ۲ برابر میزان 
برنامه ابالغی در زمینــه افزایش جذب مواد خام 

کشاورزی برای فرآوری، محقق شده است.
وی مــی گوید: در زمان حاضر ظرفیت واحدها و 
کارخانه های صنایع تبدیلی در استان زنجان حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ماده خام کشاورزی در 

سال اســت که ایجاد چنین ظرفیتی سبب کاهش 
۱۲۰ هزار تن ضایعات محصوالت کشاورزی در 

سال می شود.
مدیر صنایــع تبدیلی و تکمیلی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان خاطرنشان می کند: برنامه 
تدوین شده به منظور توسعه بیشتر صنایع تبدیلی 
و متعاقباً کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 
در اســتان بر توسعه سردخانه ها، فرآوری میوه و 
سبزی و بســته بندی آن، فراوری گیاهان دارویی  
و حمایت از زنجیره های تولید و عرضه متمرکز 

است.
دادلویی به چالش های پیش روی توســعه صنایع 
تبدیلی کشاورزی اشاره می کند و می گوید: برای 
تسهیل در جذب سرمایه گذاری الزم است ثبات 
بیشتری بر قوانین حاکم شود و اعتبارات بانکی کم 

بهره به این حوزه اختصاص یابد.
وی به لزوم ایجاد شــهرک های تخصصی صنایع 
تبدیلی اشــاره و اظهار می کند: ایجاد بسته های 
حمایتی جهت افزایش بهره وری و ارزش افزوده 
بخش صنایع تبدیلی و غذایی که بی شک نقش آن 
در ایجادامنیت غذایی و ســالمت جامعه غیرقابل 
انکار اســت، باید بیش از پیــش مورد توجه قرار 

گیرد.
مدیر صنایــع تبدیلی و تکمیلی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان به ظرفیت ها  و موفقیت 
هابی این اســتان در زمینه توسعه صنایع تبدیلی 
و فرآوری محصوالت کشــاورزی اشاره می کند 
و می گوید: بر پایه آمار آمایش منطقه ای کشــور 
درسال۱۳۹۵، استان زنجان در زمینه صدور پروانه 
بهره برداری صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال در این 

بخش، رتبه نخست را به دست آورد.
وی همچنین یادآور می شــود: اســتان زنجان در 
زمینه فــرآوری محصول زیتون، رتبــه اول و در 
فرآوری محصول کشــمش، رتبه چهــارم را در 

کشور دارد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327008000300 مورخه 99/7/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهناز رحیمی فرزند داود به شماره شناسنامه 553 کد ملی 5899338415 صادره از 
سلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4612 فرعی از 2194 فرعی از 431 فرعی از 64 اصلی به مساحت 103/94 واقع در سلطانیه خریداری از مالکیت خود 
متقاضی خانم بهناز رحیمی فرزند داود محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/8
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی
نظر به اینکه آقای علی محمدی طبق تقاضای وارده شــماره 139921727008001966 - 99/8/12 درخواســت افراز مالکیت مشاعی خود از پالک 
64/1240 بخش 3 زنجان واقع در سلطانیه را نموده است و در درخواست اعالم داشته دسترسی به نشانی بیشتر مالکین ندارد بنابراین به استناد ماده 
18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا از کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشان در پالک مذکور دعوت 
به عمل می ِآید که راس ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مورخه 99/10/3 که عملیات افراز توسط نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت می 
گیرد حضور بهم رسانند، عدم حضور مانع انجام افراز نخواهد بود بدیهی است در صورت افراز ملک، آگهی افرازی به همراه صورتجلسه و نقشه افرازی 

نیز جهت اطالع عموم و ذینفعان مجددا منتشر خواهد شد.
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

 رییس کمیسیون خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر زنجان گفت: ساماندهی دستفروشان 
و جلوگیری از ایجاد سد معبر در سطح شهر از 
تکالیف شهرداری است اما این امر، یک موضوع 
چندبُعدی بوده و نیاز به مشــارکت دستگاه های 

دیگر با شهرداری دارد.
منصور مرادلو در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
با اشاره به توقف دستفروشان در نقاط مختلف 
شــهر و ایجاد ترافیک و ازدحام اظهار داشــت: 
مکان هایی مثل جمعه بازار و دوشنبه بازار و دیگر 
بازارچه ها به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل 
شده که همین تعطیلی ها برای خودش معضلی 
شده است زیرا همان دستفروشی برای خودش 

نوعی اشتغال بود.
وی بــا بیان اینکه در مکاتبه با فرمانداری زنجان 
تقاضای صدور مجوز فعالیت جمعه بازار و دیگر 
بازارچه های محلی را کرده ایم، خاطرنشان کرد: 
شــوربختانه به دلیل شیوع کرونا چنین اجازه ای 

داده نشده است.
مرادلــو با بیــان اینکه این در حالی اســت که 
پاساژها، فروشــگاه های بزرگ، بازار و میادین 
میوه داخل شــهر در حال فعالیت بوده و ازدحام 
جمعیت دارند، افزود: درخواست ما این بود که 
به دلیل مشــکالت معیشتی دستفروشان، مجوز 
توقف آن ها در جمعه بازار و بازارچه های محلی 
داده شــود تا در آنجا به عرضــه اقالم بپردازند 
که شــوربختانه علی رغم پیگیری های فراوان به 

نتیجه ای نرسیدیم.
وی بــا بیان اینکه تعطیلــی بازارچه ها و تجمع 
دستفروشــان در نقاط مختلف شــهر، تبدیل به 
معضالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شــده 
است، گفت: شهرداری هم به لحاظ اداری و هم 
انسانی، مکلف به مدیریت و ساماندهی این قشر 
است ک واحد سد معبر، ورود پیدا کرده اما تنها 
از عهده شــهرداری برنمی آید. وی تصریح کرد: 
دستفروشان باید به گونه ای مدیریت شوند که در 

عین حال که در شرایط کرونایی اقدام به عرضه 
کاال و خدمات می کنند، مشکالتی از بابت ازدحام 
جمعیت، ترافیک، ســد معبر و آمد و شد برای 

مردم ایجاد نکنند.
مرادلو با تاکید بر اینکه ســاماندهی دستفروشان 
سطح شــهر، موضوع چندبُعدی بوده و تنها بر 
عهده شــهرداری نیست، اظهار داشت: عالوه بر 
شــهرداری، معاونت های اجتماعی و پیشگیری 
نیروی انتظامــی، پلیس راهور، دادگســتری و 
فرمانداری دستگاه هایی هستند که نیاز به مشارکت 
و همکاری آن ها است زیرا برای مثال؛ درگیری 
مامور سد معبر با دستفروش، نیاز به ورود نیروی 
انتظامی و راهور و همچنین دستگاه قضایی دارد 

که شهرداری را حمایت کنند.
عضو شورای اسالمی شــهر زنجان با اشاره به 
آسیب شناسی حضور دستفروشان در سطح شهر 
خاطرنشان کرد: نشست ای با حضور نمایندگان 
بخش های مذکور برگزار خواهد شد تا تکالیف 
تمام دستگاه ها برای کنترل، مدیریت، ساماندهی و 

تعیین تکلیف دستفروشان مشخص شود.
مرادلو ابراز کرد: ســالمتی مردم در اولویت قرار 

داشــته و اجرای مصوبات ستاد کرونا نیز الزامی 
است اما تعطیلی جمعه بازار و دیگر بازارچه های 
محلی ســبب مواجهه دستفروشان با مشکالت 
معیشتی شده و این در حالی است که غلغله ای 
در بازار مرکز شهر و راسته میوه فروشان برپاست.
وی گفت: با توجه به اینکه دستفروشان، اجناس 
خود را معموالً با نرخ پایین تری نســبت به بازار 
عرضــه می کنند و همچنین بــا توجه به وجود 
مشــکالت اقتصادی و معیشتی در جامعه و در 
صورتی که بتوان این ها را در بازارچه های محلی 
ساماندهی کرد، اقشار متوســط و کم برخوردار 
جامعه نیز می توانند اجناس مورد نیاز خود را با 

قیمت مناسب تامین کنند.
مرادلو اظهار داشت: با ساماندهی دستفروشان و 
جلوگیری از ایجاد ترافیک و ازدحام باید با هموار 
کردن مسیر عرضه کاال برای این قشر در شرایط 

کنونی کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت دستفروشان، منوط 
به فعال کردن بازارچه های محلی است شهرداری 
در این رابطه با تخفیف نسبت به واگذاری فضا و 

غرفه جهت عرضه کاال اقدام می کند.

 رییــس بهزیســتی خــرم دره گفــت: 
کودک آزاری بیشــترین آمار تماس با اورژانس 

اجتماعی خرم دره در روزهای کرونا است.
شــهرام رجبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
فعالیت اورژانس اجتماعی خرم دره در روزهای 
کرونا، اظهــار کرد: مرکــز اورژانس اجتماعی 
خرم دره به علت اینکه مرکزی نوپا است، جزو 

مراکز سطح ۲ محسوب می شود.
وی با بیــان اینکــه مرکز اورژانــس خدمات 
اجتماعی در بحران هایی از قبیل همســرآزاری، 
ســالمندآزاری، دختران فراری، خودکشــی و 
کــودک آزاری مداخله می کنــد، تصریح کرد: 
خودروهــای خدمات ســیار از دیگر خدمات 
بهزیســتی در ایــن حوزه اســت. خودروهای 

خدمات ســیار به ویژه خط تلفن ۱۲۳ بهزیستی 
پل ارتباطی با افراد آسیب دیده بوده و  همه روزه 
و به  صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت تماس های 

عموم و مداخله در بحران است.
رییس بهزیســتی خرم دره ادامــه داد: مراجعان 
پس از مشــاوره و حل نشدن مشکل در محل و 
دریافت خدمات تخصصی به مرکز مداخله در 
بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی ارجاع 
داده می شوند و در غیر این صورت نیز به دیگر 
مراکز مرتبط درون ســازمانی و برون ســازمانی 

فرستاده می شوند.
وی با اشــاره به اینکه در تمــاس با خط ۱۲۳ 
همکاران در ســریع ترین زمان ممکن در محل 
حاضر می شوند، اضافه کرد: در شش ماه گذشته 

۵۷ مورد تماس با خدمات سیار گرفته شده است 
که ۷ مورد کودک آزاری، ۲ مورد همســرآزاری 
و ۳ مورد نیز متعلق به خودکشــی است که اگر 
بخواهیم تفکیک کنیم، بیشتر تماس ها مربوط به 
خانواده های بدسرپرست و دارای مشکالت مالی 

بوده است.
رجبی با اشاره به اینکه بیشترین آمار تماس ها در 
روزهای کرونایی با اورژانس خدمات اجتماعی 
مربوط به کودک آزاری اســت، خاطرنشان کرد: 
در صورت حل نشــدن مشــکل این کودکان با 
دستور مراجع قضایی تالش می شود سرپرستی 
آنان به بســتگان درجه ۲ و ۳ داده شــود و در 
صورت قبول نکردن آن ها به مراکز شبانه روزی 

برای تعیین تکلیف سپرده می شوند.

عضو شورای شهر زنجان:

ساماندهی دستفروشان
نیاز به مشارکت دیگر دستگاه ها با شهرداری دارد

کودک آزاری بیشترین آمار تماس با اورژانس 
اجتماعی خرم دره
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اذان ظهر

12:10

غروب آفتاب

17:00

اذان مغرب

17:21

نیمه شب

23:24

اذان صبح فردا

5:49

طلوع صبح فردا

7:20

وضعیت آب و هوای زنجان:

4
-6

جز همین ردهب رد دشت و صحاری بودن
ما هب جایی رنسیدیم، ِز جاری بودن

چالشت چیست هک تقدری تو هم، زین دو یکی است
کاری بودن از کبورت شدن و باِز ش

دوست خواهی است هب تعبیر تو، یا خودخواهی
رد قفس، عاشِق آواِز قناری بودن؟

هچ نشانی است هب جز داغ خیانت هب جبین
این یهودا صفتان را، زحواری بودن

مرهمی، زندگی ام، زخمی اگر، مرگ ام باش
هک هب ره کار خوشا، یکسره کاری بودن

گر خزان این همه رنگین و اگرمرگ اینست،
دل َکند ُگل هب تمامی ِز بهاری بودن

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی
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 دبیر عکس: ناصر محمدی
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مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
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 
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چهارسو

 نماینــدگان ولــی فقیه در اســتان های 
شــمال غرب در واکنش به اظهارات اردوغان با 
انتشار بیانیه ای اعالم کردند: امروز بر آحاد امت 
اسالمی در تمام کشــورهای اسالمی مخصوصًا 
بر صاحب منصبان واجب شــرعی اســت که از 
هرگونه رفتارها و گفتارهای تفرقه افکن و از هر 
آنچه که باعث می شود امت مبتال به تقطع و تفرق 
شده و به آحاد متفرق تبدیل گردد اجتناب کنند.

به گزارش  زنگان امروز بــه نقل از خبرگزاری 
فــارس، نمایندگان ولــی فقیه در اســتان های 
آذربایجان شــرقی، آذربایجــان غربی، زنجان و 
اردبیل با صدور بیانیه مشترکی به اظهارات اخیر 
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در 

باکو واکنش نشان دادند.
متن بیانیه به شرح زیر آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َوإَِذا ُقْلتُــْم َفاْعِدلُوا َولَــْو َکاَن َذا ُقْربَی َوبَِعْهِد اهلَلّ 
ُروَن )ســوره  اُکْم بِِه لََعَلُّکْم تََذَکّ أَْوُفــوا َذلُِکْم َوَصّ

انعام آیه۱۵۲(
در روزگاری که امت اســالمی بــه خاطر انواع 
عقب ماندگی های مفرط در موضوعات صنعتی، 
اقتصادی، تکنولوژی و... در محاصره دشــمنان 
کینه تــوز و انتقام جو قــرار دارد ایجاد هرگونه 
تنش، اختالف، بدبینی، تدابر و تنافر بین کشورها 

و ملت های اسالمی گناه نابخشودنی است.
امروز بر آحاد امت اســالمی در تمام کشورهای 
اســالمی مخصوصاً بر صاحــب منصبان واجب 
شــرعی است که از هرگونه رفتارها و گفتارهای 
تفرقه افکن و از هر آنچه که باعث می شود امت 
مرحومه مبتال به تقطع و تفرق شــده و به آحاد 

متفرق تبدیل گردد اجتناب نمایند.
همه می دانیم که منطقه راهبردی غرب آسیا هماره 
مطمع دشــمنان اسالم و شوکت مسلمین بوده و 

اکنون نیز اســتراتژی ثابت استکبار و صهیونیسم 
همین است. اندک هوشــمندی کافی است تا با 
درک عمیق از توطئه های دشمن. هرگونه اظهار 
نظر از سوی مســووالن و زمامداران کشورهای 

غرب آسیا با سنجیدگی و پختگی همراه باشد.
شــوربختانه در رژه پیروزی کشــور آذربایجان 
در قره باغ اشــعار و سخنانی بر زبان جاری شد 
که ســیادت و وحدت اراضی کشور ما را هدف 

گرفته بود و از سوء حظ گوینده اینکه آن اشعار 
توســط ایرانیان جدا شده از وطن مادری سروده 
شده است. ۲۰۰ سال است که ایرانیان ساکن در 
۱۷ والیت قفقاز که از وطن مادری، بابا توپراقی 
و وطن تاریخی جدا شــده اند اشــعار حسرت 
می سرایند و با اشــعار حسرت زندگی می کنند، 
چقدر شایســته اســت محققین تاریخ کشــور 
عزیزمان ایران، اشعار حسرت را جمع آوری و به 

رییس جمهور ترکیه ارسال نمایند تا متوجه شود 
که تنظیم کننــدگان خطابه چه خیانت بزرگی به 
او کرده و برای او مایه آبرو ریزی بزرگ درست 

کرده اند.
باالتر از اشــعار حســرت، نامه های جانگداز و 
جانســوز ایرانیان جدا شده از وطن مادری است 
که بعد از عقد قرار داد گلستان در منطقه گلستان 
قره باغ به مراجع عظام نوشــته و از ظلم و ستم 

و از تعدیات ناموسی اشغالگران ناله ها کرده و از 
مراجع استمداد طلبیده اند.

در تاریخ زندگی بشــر روی کره خاکی اشــعار 
حســرت زیادی سروده شــده اما دو نوع اشعار 
حسرت ســرآمدتر و جانســوزتر از همه اشعار 
حسرت است؛ اول اشعار حسرت ایرانیانی است 
که از وطن مــادری و تاریخی خود در عهدنامه 
گلســتان و ترکمنچای جدا شده اند و دوم اشعار 

حســرت ۲۵ میلیون علوی آناتولی است که در 
فراق شاه اسماعیل ختایی آنها را سروده اند.

و عجیب این است که با گذشت حدود ۴۵۰ سال 
از حیات شاه اسماعیل االن نیز اشعار حسرت در 

جمع خانه های ترکیه قرائت می شود.
حادثــه ۱۹ ژانویه در آســتانه فروپاشــی دولت 
شوروی و ســرازیر شدن سیل آذری ها به طرف 
وطن مادری چهره ای بســیار مقاوم، ریشــه دار، 
اصیــل و غیــور از آذری های جهان به تماشــا 
گذاشت و معلوم شــد هنوز شعله های عشق و 
عالقه به وطن مادری در دل های آنها شــعله ور 

است.
آنهــا با اقدام خود ثابــت کردند هرچه فراموش 
شود مادر و تعلق به اهل بیت فراموش نمی شود.
ســخن آخر اینکه فن خطابه و اصول سیاســت 
اقتضاء می کنــد که خطیب مطالبه خود را بعد از 
امکان سنجی دقیق بر زبان بیاورد تا وزن علمی، 

سیاسی و اجتماعی او تنزل نکند.
کمتریــن محققی می داند کــه مقصد گوینده آن 
اشعار ذره ای امکان تحقق ندارد. یاد خیر می کنیم 
از جناب حیدر علی اف که وقتی از ایشــان در 
باره الحاق پرسش کردند، گفت: کسانی که آن را 
مطرح می کنند دیوانه اند! چون دست باید به بدن 

ملحق شود نه بالعکس!
همه باید بدانند که حسن همجواری و همکاری 
با همسایگان و بلکه با تمام ملت های مسلمان از 
اصول خطیرانقالب اسالمی است و این موضوع 
همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است 
از این رو ما از تمام مسلمان ها مخصوصا در ایران، 
آذربایجان و ترکیه می خواهیم در شرایط حساس 
منطقه بســیار هوشیار باشــند و ابزار توطئه های 
پیچیده اختالف افکن دشــمن قــرار نگیرند و 

کریمه »هموا بما لم ینالوا« را محقق سازند.

واکنش نمایندگان ولی فقیه در استان های شمال غرب به اظهارات اردوغان

 معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( با اشــاره به ممنوعیت واردات 
۷۰ درصد کاالهای لوازم خانگی، مهم ترین دلیل 
گران بودن لوازم خانگی را نرخ ارز عنوان کرد و 
گفت: اینکه با افزایش نرخ ارز قیمت ها بالفاصله 
افزایش پیدا می کند مربوط بــه گرانی در تولید 
نیست بلکه در بخش توزیع و خرده فروشی این 
اتفاق افتاده اســت، چراکه تولیدکنندگان پیش از 
افزایش قیمت باید با دستگاه های نظارتی از جمله 

سازمان حمایت هماهنگی کنند.
به گزارش ایسنا، خرداد ماه امسال افزایش قیمت 
لوازم خانگی خبرســاز شده و در نهایت سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد که در قیمت های لوازم خانگی بازنگری شده، 
تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و دیگر لوازم خانگی 
حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت 
به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان 
و عرضه کننــدگان لوازم خانگی ملزم شــدند 
قیمت های خود را در ســامانه ۱۲۴ ثبت کنند. با 
این حال با افزایش نرخ ارز دوباره گزارش هایی 

از افزایش قیمت در این بازار شنیده شد.
در مهر ماه امســال نرخ ارز در بــازار آزاد از ۳۰ 
هزار تومان گذشــت، اما حاال در کانال ۲۶ هزار 
تومان قرار دارد، با ایــن حال با وجود اینکه در 
ماه های گذشته شاهد افزایش قیمت بیشتر کاالها 
بودیم مشاهدات میدانی از بازار نشان می دهد که 
خبری از کاهش قیمت ها نیســت. لوازم خانگی 
هم یکی از این کاالها اســت که تولیدکنندگان و 
فروشندگان همواره گرانی آن را به گردن یکدیگر 
می اندازند. موضوعی که حاال مشــخص شــده 
وزارت صمت نیز با تولیدکنندگان هم نظر است 
و می گوید قیمت هایی که متناسب با نرخ ارز باال 
رفته در بازار و از سوی فروشندگان اتفاق افتاده 

است.
مهدی صادقی نیارکی با حضور در برنامه خبری 
شبکه یک سیما، با اشــاره به ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی ســنگین از سال ۱۳۹۷، گفت: هم 

اکنون در حــوزه لوازم خانگی بــزرگ توانایی 
تولیــد ۱۰۰ درصد نیاز کشــور در داخل وجود 
دارد.  تولید تلویزیون در سال کنونی در مقایسه 
با هشــت ماهه نخست سال گذشته، ۵۹ درصد، 
ماشین لباسشویی ۵۸ درصد و یخچال فریزر ۲۸ 
درصد افزایش داشته اســت، اما در کولر آبی به 
دلیل توقف صادرات در اوایل سال کنونی به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، ۶ درصد کاهش یافته است.
وی همچنیــن از افزایش بیــش از ۱۵ درصدی 
تولید بیشــتر اقالم لوازم خانگی بزرگ نسبت به 
سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: نکته ای که در حوزه 

تولید لوازم خانگی در مقایسه با دو سال گذشته 
بســیار حائز اهمیت است، افزایش عمق ساخت 
داخل در این صنعت است. هم اکنون میزان عمق 
ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی بزرگ ۷۰ 

درصد است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ادامــه از برنامه این وزارتخانه برای تولید ۱۲ 
میلیون دســتگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک 
در ســال کنونی خبر داد که نسبت به برنامه سال 
گذشــته این سازمان ســه میلیون دستگاه بیشتر 

است.

اگر تولید نکنیم باید ۸ برابر ارز خرج کنیم!
صادقی نیارکی در ادامه درباره دالیل دالیل گران 
بودن لوازم خانگی نیز گفت: تولید لوازم خانگی 
حدود یک میلیــارد دالر ارزبری دارد، اما ارزش 
تولیدات این بخش بالغ بر هشــت میلیارد دالر 
اســت که یعنی اگر تولید نداشــتیم باید هشت 
میلیارد دالر برای واردات لــوازم خانگی ارز از 
کشور خارج می شد.  نکته دوم درباره دالیل گران 
شــدن لوازم خانگی تاثیر نرخ ارز است، چراکه 
در ســال کنونی نرخ ارز با رشــد ۱۰۰ درصدی 
مواجه بوده که در قیمت ۳۰ درصد لوازم خانگی 

وارداتی تأثیر مستقیم دارد. درمورد بقیه اقالم نیز 
عمده آن ها از محصوالت فوالدی و پتروشــیمی 
استفاده می کنند که بر پایه قیمت های جهانی در 
بورس محاسبه می شود و دیگر هزینه های تولید 

مثل هزینه های پرسنلی نیز افزایش داشته است.
مهم ترین دلیل گران بودن لوازم خانگی، نرخ 

ارز است
وی در پاسخ به اینکه چرا قیمت لوازم خانگی با 
افزایــش نرخ ارز باال رفت، اما با کاهش نرخ ارز 
نزولی نشد نیز گفت: شاخص بهای تولیدکننده 
باالتر از شــاخص بهای مصرف کننده اســت، 

یعنــی تولیدکننده بــا تاخیر افزایــش قیمت را 
اعمال می کند. اینکه با افزایش نرخ ارز قیمت ها 
بالفاصله افزایش پیــدا می کند مربوط به گرانی 
در تولید نیســت بلکه در بخش توزیع و خرده 
فروشی این اتفاق افتاده است. چراکه تولیدکننده 
پیش از افزایش قیمت باید با دستگاه های نظارتی 
از جمله ســازمان حمایــت هماهنگی کنند، اما 
در بــازار با توجه به اینکــه کاالی لوازم خانگی 
به عنوان یک کاالی ســرمایه ای دیده می شــود 
فروشــندگان بر پایه نرخ ارز قیمت ها را تنظیم 
می کنند که خارج از لیست قیمت تولیدکنندگان 
اســت. این در حالی است که لوازم خانگی یک 

کاالی مصرفی با دوام است.
صادقی نیارکی مهم ترین دلیل گرانی لوازم خانگی 
را افزایش نرخ ارز عنوان کرد و با بیان اینکه تثبیت 
نرخ ارز بــه ثبات قیمت ها کمک می کند، گفت: 
مهمترین اولویت وزارت صمت تأمین مواد اولیه 
برای تولید کنندگان لوازم خانگی از جمله توزیع 
عادالنه ورق و محصوالت پتروشیمی برای این 
صنعت و همه صنایع کشــور است. برای مثال 
در حوزه فوالد عرضــه اختصاصی برای صنایع 
لوازم خانگی تعریف شــده، یعنی می توانند به 
قیمت پایه ورق دریافت کنند و دیگر رقابتی در 
بورس کاال نخواهد بود و شــاهد تثبیت قیمت 
نسبی ورق فوالدی خواهیم بود.  مدیریت تقاضا 
در حوزه پتروشــیمی نیز افزایش شــیب قیمت 
و رقابــت را کنتــرل کرد. در حوزه مــواد اولیه 
وارداتی نیز مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت به 
روش های تامیــن ارز از جمله در صنعت لوازم 
خانگی کمک می کند. صنعت لوازم خانگی مانند 
صنعت خودرو از جمله صنایع پیشران هستند که 
مجموعه ای از صنایع مانند قطعه سازان را با خود 

به حرکت درمیاورند.
همچنین به گفته این مقام مسوول عرضه مستقیم 
از کارخانــه بــه مصرف کننده نیــز برنامه دیگر 
عرضه لوازم خانگی به قیمت مناسب برای اقشار 

ضعیف تر است که اخیرا آغاز شده است.

چرا با کاهش نرخ ارز، لوازم خانگی ارزان نشد؟

# در خانه بمانیمشیوع کرونا به شدت جدی است


