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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: خط 
قرمز ما در پیشگیری از موج دوم انتشار ویروس کرونا 
رعایت دقیق فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی مراکز 
صنفی  واحدهای  در  تجمع  از  وجلوگیری  پرخطر 

است.
به گزارش خبرنگار ما، جلسه بررسی نحوه بازگشایی 
عصر  تجاری  مجتمع های  و  سنتی  بازار  فعالیت  و 
قزوین  استانداری  سیاسی  معاونت  دفتر  در  یکشنبه 

برگزار شد.
معاون  حبیبی؛  منوچهر  ریاست  به  که  این جلسه  در 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور قبادی؛ 
فرماندار  شفیعی؛  و  استاندار  اقتصادی  امور  معاون 
شهرستان قزوین، نبیل، رئیس سازمان صمت و پیمان 
نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد 
نحوه فعالیت اصناف و رعایت پروتکل های الزم برای 
فعالیت بازار، پاساژها و مجتمع های تجاری تعیین شد.
پیمان نامدار در این جلسه اظهار داشت: در بازدیدی 
که به همراه مسئوالن از بیمارستان های والیت، رازی 
علیرغم  درمانی  کادر  روحیه  شد  انجام  بوعلی  و 
سختی فراوان کار بسیار باال بود که جای تقدیر دارد 
اما بهترین راه تشکر از این بزرگواران رعایت مسائل 
بهداشتی است که وضعیت را کنترل کنیم تا مراجعه به 

بیمارستانها بیشتر نشود.
نامدار تصریح کرد: از روز ۲۳ تا ۳۱ فروردین توسط 
از  بازدید  مورد   ۷۳۸۹ محیط  بهداشت  همکاران 
واحدهای صنفی استان صورت گرفت که ۹۱ واحد 

متخلف تعطیل و پلمب شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآور شد: 

از ۵۴۲۰ مورد  بهداشت حرفه ای هم بیش  در حوزه 
بازدید از واحدهای صنفی و صنعتی انجام شد که در 
این بخش نیز ۱۱ واحد به دلیل رعایت نکردن مسائل 

بهداشتی پلمب شدند.
روند  می تواند  که  اتفاقاتی  برخی  به  اشاره  با  نامدار 
با  متأسفانه  داشت:  اظهار  کند  تشدید  را  بیماری 

گاهی  عجوالنه  تصمیمات 
موجب تجمع ناخواسته مردم 
در مراکزی از شهر می شویم 
کننده  نگران  روند  این  که 
است مانند آنچه در خصوص 
داد  رخ  کارت ها  سیم  توزیع 
پیشخوان  دفاتر  به  مردم  و 
هجوم بردند که جای نگرانی 

دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرد:  اضافه  قزوین  استان 
جمعیت  ازدحام  همچنین 
کارگزاری  کد  دریافت  برای 
است  دیگری  مشکل  بورس 
انجام  زحمات  می تواند  که 

با  را  ما  داده و  را هدر  بیماری کرونا  کنترل  شده در 
موج بعدی انتشار ویروس کرونا مواجه کند.

هوشمند،  گذاری  فاصله  اجرای طرح  در  گفت:  وی 
واحدهای صنعتی با ۲۰ نفر کارگر هم فعال شده اند 
و برای سایر واحدها هم باید نکات بهداشتی رعایت 

شود.
ستاد  مصوبات   ۱۵ بند  اجرای  در  کرد:  بیان  نامدار 

استانی برای بازگشایی و فعالیت دوباره بازار و پاساژها 
و واحدهای عرضه مواد غذایی سه شرط تعیین شده 
که یکی از آنها جمع آوری میز و صندلی های داخل 
رستوران ها و غذاخوری ها است تا فقط غذای بیرون 
بر توزیع کنند اما متأسفانه برخی رسته ها مانند کبابی 
این  که  می کنند  هم  پذیرایی  محل  در  جگرکی ها  و 
باید  کار 
قف  متو

شود.
یادآور  وی 
خط  شد: 
ستاد  قرمز 
ی  ر کشو
با  مقابله 
س  و یر و
نا  و کر

تجمع 
در  نکردن 
غذا  مراکز 
و  خوری 
رستوران ها 
همکاری  با  داریم  انتظار  و  است  دیگر  هر صنف  و 
نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و بهداشت محیط 
از  پیشگیری  و  نظارت ها  و  بازرسی  تشدید  برای 
گسترش انتشار ویروس کرونا با جدیت بیشتری وارد 

کار شد.
نامدار با اعالم تعطیل بودن آرایشگاه های زنانه و مردانه 
و سالن های ورزشی هم اظهار داشت: از نگاه ما همه 

رشته های ورزشی می تواند موجب انتقال ویروس شود 
اما برخی رشته ها مانند اسکی، بولینگ، تیر و کمان، 
دارت، دوچرخه سواری، قایق سواری، موتورسواری، 
از  پس  می تواند  ورزشی  مسئوالن  اعالم  اساس  بر 
خطر  که  صورتی  در  بهداشتی  و  کارشناسی  بررسی 
فعالیت  و  بازگشایی  دستور  در  باشد  داشته  کمتری 

مجدد قرار گیرد که باید ستاد آن را تصویب کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: 
ویروس کرونا در آب استخر بسیار فعال تر و سریع تر 
گسترش می یابد لذا همچنان فعالیت استخرها ممنوع 
است و رشته های توپی هم پر خطر محسوب می شود.

وی بیان کرد: فعالیت مساجد، اماکن مذهبی، برگزاری 
نمازهای جماعت و هر گونه تجمع در مناسبت ها بر 
اساس تصمیم ستاد کشوری تا ۱۵ اردیبهشت همچنان 

ممنوع است.
وی اضافه کرد: فعالیت آموزشگاه های هنری و علمی 
و هتل ها و میهمان پذیرها همچنان ممنوع است و این 
واحدها نیز مجاز به بازگشایی نیستند اما گزارش هایی 
مبنی بر فعالیت آنها دریافت شده که باید با آن برخورد 

شود.
مسئوالن  همه  همکاری  با  خوشبختانه  گفت:  نامدار 
در  که  تصمیماتی  گفت  افتخار  با  می توان  استانی 
استانی  جلسات  در  بهداشتی  پروتکل های  خصوص 
قزوین گرفته شده بسیار تأثیرگذار و کارشناسی بوده 
عملیاتی شده  نیز  کشور  در  ما  از  پس  که  به طوری 
و امیدواریم با همین رویکرد بتوانیم وضعیت بیماری 

کرونا در استان را کنترل کنیم.

آموزش وپرورش استان زنجان از واقعیت تا واقعیت
آرخ
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صفحه  3

شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

آگهی مناقصه عام 02 -ب- 99

استاندار زنجان:

نمونه گیری از بیمارن سرپایی مشکوک به کورونا 
در زنجان مطلوب بود

خبر خوش استاندار قزوین :

10 پروژه بزرگ در استان قزوین
 عملیاتی می شود

استاندار گیالن تأکید کرد؛

محصوالت بهداشتی مورد نیاز داروخانه ها از طریق 
واحدهای تولیدی استان تأمین شود

نماینده عالی دولت در استان البرز:

مدیریت بیماری کرونا در البرز مرهون همراهی 
مردم و تمامی مسئوالن استان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان؛

مسئولیت اصحاب فرهنگ 
و رسانه در دوران پسا 
کرونا خودش را نشان 

خواهد داد

فرمانده انتظامی استان زنجان خبرداد:

دستگیری 
کالهبردار 10 

میلیاردی در زنجان

آگهی مناقصه عام 03 -ب- 99

 شرکت صنایع ریخته گری  ایران خودرو )سهامی خاص(
را  خود  ریخته گری  قطعات  تکمیل کاری  و  خدمات سنگ زنی  دارد  نظر  در 
ابهر، شهرک صنعتی حیدریه  تاکستان-  کیلومتر ۱۳ جاده  در  واقع 
خیابان دوم شرقی- از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
 لذا از عالقه مندان به همکاری دعوت می گردد جهت دریافت و ارائه اسناد مناقصه 

حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 99/2/8 به آدرس: تاکستان شهرک صنعتی 
حیدریه) ایران خودرو( خیابان دوم شرقی- شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو 

واحد بازرگانی مراجعه نمایند 

 شرکت صنایع ریخته گری  ایران خودرو )سهامی خاص(
واقع  را  و ذهاب کارکنان خود  ایاب  به سرویس  دارد خدمات مربوط  نظر  در 
در کیلومتر ۱۳ جاده تاکستان- ابهر، شهرک صنعتی حیدریه خیابان دوم 

شرقی- از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
لذا از عالقه مندان به همکاری دعوت می گردد در صورت تمایل از زمان انتشار آگهی 
حداکثر  تا پایان وقت اداری مورخ 99/2/8 نسبت به دریافت و ارائه اسناد مناقصه به 

آدرس فوق واحد بازرگانی مراجعه نمایند 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین هشدار داد:

مردم رعایت نکنند با موج 
دوم بیماری کرونا مواجه 

می شویم
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان:

مسئولیت اصحاب فرهنگ و رسانه در دوران پسا کرونا 
خودش را نشان خواهد داد

ارشد روابط عمومی ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان و رئیس کمیته اطالع رسانی در قسمت پنجاه 
و هشتم عافیت ارتباط زنده استودیو سالمت با شبکه اشراق 
اینکه بیماری کرونا ویروس  با توجه به  استان زنجان گفت: 
در سطح جهانی پاندمی شده و امسال رویکرد نامگذاری هفته 
سالمت در سطح کشور تحت عنوان شعار "حمایت همگانی 
از مدافعان سالمت" نامگذاری شده است امسال هیجدهمین 
هفته سالمت را پیش رو داریم از یکم تا هفتم اردیبهشت در 
همین راستا با تاکیدات صورت گرفته در بسیج ملی مبارزه با 
کرونا ویروس ایام هفته روز شمار به تناسب برنامه های بسیج 

ملی کنترل کرونا نامگذاری شده است
ادامه به محور  به گزارش خبرنگار ما، اسماعیل رحمانی در 
های روز شمار هفته سالمت ۹۹ پرداخت و افزود: محورهای 
دوشنبه   : سالمت  هفته  شمار  روز  و  شعار  شده  نامگذاری 
یکم اردیبهشت با نام بهورزان و خانواده بهداشت کشور در 
مقابله با کرونا نامگذاری شده که یکی از افتخارات جمهوری 
در  و  بهداشتی  شبکه  ترین  تاریخی  که  است  ایران  اسالمی 
مانی در دنیا را ایجاد کرد تا عدالت در سالمت ایجاد بشود و 
دسترسی برای ارائه خدمات بهداشتی و در مانی فراهم بشود 
که در ابتدا و خط مقدم این شبکه بهورزان خانه های بهداشت 
مرکز  شهری،  روستائی،  سالمت  جامع  مراکز  بعد  و  هستند 
بهداشت شهرستان، شبکه بهداشت شهرستان و مرکز بهداشت 
تخصصی  و  عمومی  بیمارستانهای  وسیع  سطح  در  و  استان 
خدمات  ارائه  برای  همگانی  پوشش  ای  زنجیره  صورت  به 
ارائه می دهند ولی  درمانی عمومی و تخصصی  بهداشتی و 
بهداشت  خانه   ۴۵۲ استان  در سطح  ما  روز  این  مناسبت  به 
داریم با 6۳۵ بهورز در مراکز شهری ۴۹ مرکز خدمات جامع 
سالمت شهری داریم و 66 مرکز جامع سالمت روستائی به 

وجود  استان  جغرافیای  در  که  جمعیتی  و  ها  خانوار  نسبت 
دارند به تناسب ایجاد شده است

وی افزود: روز سه شنبه دوم اردیبهشت  پزشکان، پرستاران 
و خانواده نظام سالمت در مقابله با کرونا نامگذاری شده؛ در 
سطح استان ۱۴ بیمارستان داریم ۱۰ بیمارستان دانشگاهی و ۴ 
بیمارستان تامین اجتماعی، غیر دانشگاهی  و بخش خصوصی 
و ۱۵۱۹ پرستار  در بخش دانشگاهی و ۴۵۷ پرستار در بخش 
پایگاه   ۵۷ سالمت  نظام  خانواده  بحث  در  دانشگاهی  غیر 
فوریتهای پزشکی جاده ای و شهری داریم و یک پایگاه هوائی 
و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس اینها مجموعه ای هستند که 
در مقابله با کرونا ورود پیدا میکنند ؛  کادر پزشکی در خط 
، ماماها و کادر آزمایشگاهی  ، پرستاران  مقدم حضور دارند 
عالوه بر اینها در سیستم های تصویر برداری، رادیو لوژی هم 

همکاران در خط مقدم هستند .
با  اردیبهشت  رحمانی اضافه کرد:  همچنین چهارشنبه سوم 
با  مقابله  در  ملی  تولید  فناوری و  پژوهش،  آموزش،  عنوان  
کرونا نامگذاری شده است؛ در تولید ملی در کشور با رصد 
رسانه ای بسیاری از مراکز تولیدات خود را مضاعف کردندو  
برای  نیاز  مورد  اقالم  تامین  در  افتاد  اتفاق  تشدید  حرکت 
بیماری، مواد ضد عفونی کننده در سطح استان هم با تاکیداتی 
که دکتر حقیقی استاندار و فرمانده زیستی پدافند غیر عامل 
استان به شخصه ورود پیدا کردند و در روز های اول که به 
سختی اقالم تامین می شد  تولیدات استان به صورت تشدید 
و مضاعف برای رفع نیاز ها تاکید کردند در معاونت غذا و 
دارو مجوز های قانونی را دراختیار تولید کننده قرار میگرفت
وی گفت: همینطور در آموزش نزدیک ۴۳۰۰ دانشجو داریم 
هستند  تحصیل  مشغول  پزشکی  مختلف  های  رشته  در  که 
دانشجویان با ترکیب تشکل های دانشجوئی بخشی از اقالم 

را تولید می کنند
ادامه گفت: روز پنج شنبه   مدیر روابط عمومی دانشگاه در 
چهارم اردیبهشت هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله 
با کرونانامگذاری شده ؛ در همین راستا  ۱۱ کمیته قرار گاه 
زیستی در سطح استان و ۹ کمیته در سطح دانشگاه تشکیل 
شده و بسیاری  از سازمانها و ادارات در بحث پیشگیری و 
مقابله با کرونا خوب ورود پیدا کردند همراهی خوبی کردند 

انتظارات دانشگاه را برآورده نمودند .
پنجم  جمعه  افزود:   دانشگاه  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس   
در  مومنانه  همدلی  و  دینی  نهادهای  روحانیون،  اردیبهشت 
مقابله با کرونا نامگذاری شده ، در کشور ما مباحث مذهبی 
زها  رو  آغازین  در  است  برخوردار  سنگینی  بسیار  وزن 
انتظارات دانشگاه توسط نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان  
اقدامات پیشگیریانه انجام شد طرح نسیم رضوی اجرا شد و 
در خیلی از بخشها اطالع رسانی و آموزش ورود پروحانیون 

معزز حضور پیدا کردند.
 وی گفت: شنبه ششم اردیبهشت  مردم، همیاران سالمت و 
با کرونا است  همه گروههای  مشارکت اجتماعی در مقابله 
پویشهای  و  انتظامی  و  نظامی  های  نهاد  کارکنان،  جهادی، 

مردمی در ضد عفونی کردن معابر حضور فعاالنه داشتند  
یک  هر"رسانه"  اردیبهشت  هفتم  یکشنبه  افزود:  رحمانی   
ها  رسانه  همه  است؛   کرونا  با  مقابله  در  "پایگاه سالمت" 
با  افتاده  اتفاق  ای  رسانه  مرجعیت  ملی  و  استان  درسطح 
استودیو  استاندارمحترم   و   محبوب  جمعه  امام  تاکیدات 
سالمت  درمرکز همایشهای بین المللی روزبه راه اندازی شد 
در جهت مهمترین اطالع رسانی و آموزش است که در این 
مرکز،  ارتباط خبرشبکه اشراق استان و برنامه عافیت بر گزار 

می شود

رئیس کمیته اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

شعار هفته سالمت امسال حمـایـت 

همگانی از مدافعان سالمت است

رهبر معظم انقالب اسالمی: 

برنامه های کمک به قشرهای ضعیف هرچه سریع تر، بیشتر و بهتر اجرا شود

زنجان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
از  دقیقاً  رسانه  و  فرهنگ  اصحاب  مسئولیت  گفت: 
و  اجتماعی،  مجموعه  ذهنی،  روانی  مجموعه  ناحیه 
کرونا  پسا  دوران  در  می شود،  داده  که  آموزش هایی 

خودش را نشان خواهد داد .
که  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  کرباسی  فاطمه 
احصای  به  اشاره  با  شد  برگزار  ویدئو  صورت  به 
مشکالت ناشی از شیوع کووید ۱۹ برای فعاالن عرصه 
فرهنگ و هنر گفت: این مشکالت و ضرر و زیان ها 
برای وزاتخانه ارسال، جمع بندی و به اطالع اعضای 

هیأت دولت رسانده شده است.
از  حمایت  برای  تالش هایی  اینکه  بیان  با  وی 
کووید ۱۹ شده  شیوع  در شرایط  هنری  فعالیت های 
است، تصریح کرد: در این شرایط فعالیت های مجازی 
برنامه های خود  برگزاری  برای  هنرمندان  از  و  انجام 

حمایت هایی انجام شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با اشاره 
اینکه شیوع کووید ۱۹ ضمن ایجاد مشکل، پیام هایی را 
در بر داشته است، تصریح کرد: برخی از موارد شاید 
از یاد انسان رفته بود که در مجموع یادآوری شد و آن 

اینکه شادی و نشاط بشریت در کنار هم معنی دارد.
کرباسی به عضویت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ستاد 
مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: مصوبات این ستاد 
در اختیار وزارتخانه قرار گرفته و به اطالع  رسانه ها هم 

رسانده می شد.
ارسال  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
آثاری از ۷۲ کشور جهان به جشنواره سالمت روان 
زنجان افزود: من در همان جشنواره عرض کردم که 

تحریم ها مشمول حوزه فرهنگ و هنر نخواهد شد.
وی با اشاره به تولید ۴۰۰ اثر در حوزه شعر و ادب، 
قریب ۲۰۰ اثر از هنرمندان در حوزه مقابله با کرونا و 
تاکید کرد:  در مرحله بعدی رعایت فاصله اجتماعی 
باید از همراهی این قشر و رسانه ها تقدیر شود، چرا که 

نتیجه این همراهی نتیجه بخش شدن اقدامات حوزه 
درمان است.

را  پساکرونا  در  زندگی  در  تغییر  ایجاد  کرباسی 
مورد تاکید قرار داد و گفت: حوزه آموزش باید در 
نکات  از  و  کرده  تجدیدنظر  ارائه خود  روش های 
مثبت و منفی شیوع ویروس کرونا درس گرفته شود.
زنجان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  دانست  مسؤوالن  و  مردم  بین  رابط  را  رسانه ها 
ادامه داد: فعاالن رسانه ای باید تالش کنند که آرامش 
و سالمت روانی را به جامعه تزریق کنند چرا که به 

اندازه کافی مشکالت هست.
از  ناشی  آسیب های  کاهش  به  کوتاهی  اشاره  با  وی 
این  اصوالً  و  اپیدمی  این  ویروس،  این  افزود:  کرونا 
پدیده را نمی شود کال از ناحیه ضرر مورد تحلیل قرار 
داد چراکه برخی از نکات مثبتی هم ضمن آن پیش 
آمده که یک مورد این است که کل دنیا مجبور شدند 
قبول کنند که سبک زندگی بعد از آمدن تکنولوژی، 
نوع  یک  اینترنت  تکنولوژی  و  اطالعات  فناوری 
دیگری باید باشد و بیشترین بخشی که در کشور ما 
درگیر این قضیه شد بخش آموزش، و زیربنایی ترین 
بخشی که شکل می دهد فرهنگ را، همین آموزش 

است.
گذر  برای  مردم  کل  کردن  آماده  داشت:  بیان  وی 
به موج  دوم  این موج  از  یا اصطالحا  این دوره  از 
سوم کار رسانه هاست و از بعد آموزشی هم از ناحیه 
همگی  به  امیدواریم خداوند  که  است  عزیزان  این 
توفیق این را بدهد که با سالمتی از این بحران رد 
شده و از نکات و بخش های مثبت و ارزشمند این 
پدیده بتوانیم استفاده کنیم و هم اینکه نقش خوب 
سال  سالیان  که  جهانی  در  را  تاثیرگذار خودمان  و 
بود که می گفتند دهکده جهانی، و عماًل در بحث 
کرونا دیدیم که همین حالت است، که هیچ بخشی 
از کره کوچک خاکی ما نتوانست از این بحث کنار 

بماند، و حاال که در هر صورتی این بیماری کل 
جهان را درگیر کرده و تبعات و آسیب های آن و 
به تبع آن مواردی که می توانیم به شکل فرصت از 
آنها استفاده کنیم همه را در بر می گیرد، امیدوارم 
که همگی، با هم بتوانیم نقش خیلی خوبی را در 

نمایاندن سبک زندگی اسالمی ایرانی در کل جهان 
به یادگار بگذاریم.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان؛
 نقش و جایگاه هنر برای انتقال پیام ها 
و الگوسازی برای تغییر رفتارها حائز 

اهمیت است
زنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر   
نیزدر این نشست خبری اظهار داشت: با اشاره به اینکه 
در صد سال اخیر در شرایط بحران و اپیدمی بیماری ها، 
بیماری کرونا از برجستگی ها است و اهمیت خاص 
برای  هنر  جایگاه  و  نقش  افزود:  دارد  را  خودش 
انتقال پیام ها و الگوسازی برای تغییر رفتارها و برای 
محورهایی که در جمیع جهات تعریف شده می تواند 
جایگاه ویژه خود را در حوزه سالمت به نوعی نشان 

دهد.
مبانی  و  اصول  براساس  افزود:  رحمانی  اسماعیل 
اطالع رسانی، و آموزش ۳6۰ درجه، یکی از اقدامات 
بسیارمهم در بحث رسانه ها ایجاد مرجعیت رسانه ای 
بود که در این راستا در استودیوسالمت دو برنامه زنده 

تلویزیونی عافیت را از شبکه اشراق داشتیم .
استان  استودیوسالمت  بستر  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
دکتر  اکید  دستور  و  مجدانه  حمایت های  با  زنجان 
رئیس  و  قرارگاه  فرمانده  و  زنجان  استاندار  حقیقی 

پدافند غیرعامل استان، به همت دانشگاه با همکاری 
صدا وسیما و مخابرات، خاطرنشان کرد: چند برنامه 
زنده را به صورت روزانه از استودیوسالمت داریم و 
ویژه برنامه عافیت در دو نوبت صبح ساعت ۹:۱۵ و 
بعد از خبر ساعت ۸ شب داریم که تاکنون ۳۲ برنامه با 

۵۲ مهمان را داشتیم.
اطالع رسانی  کمیته  رییس 
با اشاره به برگزاری روزانه 
اصحاب  با  خبری  نشست 
رسانه های گروهی با حضور 
مسئولین ستاد دانشگاهی و 
زیستی  قرارگاه  اعضای 
استان  غیرعامل  پدافند  و 
آمادگی  موضوع  با  زنجان 
مقابله  و  کنترل  پیشگیری، 
افزود:  ویروس،  کرونا  با 

تاکنون ۴۳ مورد 
خبری  نشست 
 6۲ حضور  با 
پی  مهمان 
در  و  پی  در 
تعطیالت و غیر 
انجام  تعطیالت 

شده است.
داد:  ادامه  وی 
در بخش خبری 

برخط هم دو برنامه ارتباط با خبر شبکه اشراق استان 
داشتیم که در دو نوبت بعد از خبر ساعت ۱۲ ظهر و 
بیشتر اوقات، ۲۰ شب، به تعداد ۳۷ روز و ۴۴ مهمان 

انجام شده است.
با  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
اشاره به ایجاد بخش فنی پورتال جامع اطالع رسانی و 
آموزش ابراز کرد: این بخش در یک وب سایت مستقل 
و  وب دا،  اطالع رسانی  پایگاه  همچنین  شد،  تعریف 

کانال جدیدی هم برای اطالع رسانی ایجاد شد.
هماهنگی  با  هم  دیگر  برنامه  در  افزود:  رحمانی 
همکاران صدا و سیما برنامه الدوز را داشتیم که مسابقه 
فرهنگی و مباحث فرهنگی و هنری است و همیشه در 
کنداکتور برنامه سعی شده که ارتباطی بین همکاران 

خانواده هایشان  با  سالمت  مدافعان  عنوان  به  درمان 
در منزل ایجاد کند و در برنامه گجه لر هم، به همین 

صورت انجام شده است.
رییس کمیته اطالع رسانی تصریح کرد: رویکردهایی که 
درحال حاضر ذیل قرارگاه دانشگاهی در دست اقدام 
داریم، بحث مستندسازی با هدف بیان فعالیت ها در 
تمامی فرآیندها و فعالیت ها است که چرا، چگونه، کی، 
کجا و توسط چه تیمی انجام شده است، چون در نظر 
است که بحث مستندسازی با شیوه های علمی اتفاق 
بیفتد و ما هم بتوانیم دانش و مهارت در دوران بحران 
کرونا را برای حفظ اسناد و سوابق، و هم اینکه دانش 

و مهارت های الزم را به آیندگان منتقل کنیم .
فرهنگی  بخش  در  که  ویژه ای  اقدام  کرد:  ابراز  وی 
انجام شد که مجموعه ارشاد واقعاً در جشنواره عکس 
که  داشتند  شایسته ای  بسیار  حمایت  روان  سالمت 
هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، از نظر 

این جشنواره از جمیع جهات زبانزد، و به  برگزاری 
عنوان یک الگو مطرح می شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با 
اشاره به اینکه در کمیته فرهنگ و هنر جشنواره، آقای 
علی محمدی مرتب با حضور در جلسات سیاستگذاری 
و کمیته اجرایی، برنامه را تعریف کردند که نخستین 
باشیم  داشته  را  هنر  و  سالمت  بین المللی  جشنواره 
ویژه  بخش  و  پیشگیری،  و  سالمت  موضوع،  دو  با 
کرونا، که تاجایی که سوابق اجرایی من نشان می دهد 
جشنواره ای با این رویکرد نه در سطح بین الملل و نه 
در سطح ملی نداشتیم که در نوع خود بی نظیر است .

به گفته رحمانی جشنواره سالمت و هنر با محورهای 
فیلم  موشن گرافی،  و  عکس  و  پوستر  تصویرسازی، 

کوتاه و ایده های خالقانه و نوآورانه، و نقاشی در یک 
بخش کودکان و بخش آزاد برگزار خواهد شد.

رییس کمیته اطالع رسانی با اشاره به اینکه در صد سال 
بیماری  بیماری ها،  اپیدمی  و  بحران  شرایط  در  اخیر 
کرونا از برجستگی ها است و اهمیت خاص خودش 
را دارد افزود: نقش و جایگاه هنر برای انتقال پیام ها و 
الگوسازی برای تغییر رفتارها و برای محورهایی که در 
جمیع جهات تعریف شده می تواند جایگاه ویژه خود 

را در حوزه سالمت به نوعی نشان دهد.
وی اظهار داشت: برای انتقال پیام ها و الگوسازی، برای 
تغییر رفتارها و محورهایی که در جمیع جهات تعریف 
شده می تواند جایگاه ویژه خود را در حوزه سالمت 
به نوعی نشان دهد که اخیرا هم یک بخشی را در نظر 
گرفتیم که قرارگاه دانشگاهی تصویب کرده و سنجش 
میزان آگاهی مردم و فعالیت هایی است که به صورت 
آنها  به  به نوعی  بتوانیم  انجام شده که  کمی و کیفی 

هم بپردازیم.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به 
کمیته های قرارگاه دانشگاهی پیشگیری کنترل و مبارزه 
با کرونا اشاره و اظهار داشت: که چهار کمیته سالمت 
روان، فرهنگ و هنر، کمیته اطالع رسانی و مستندسازی 
با همکاران رسانه های گروهی و اصحاب فرهنگ و 

هنر ارتباط دارد.
چهار  بخش  در  داد:  ادامه  اطالع رسانی  کمیته  رییس 
با توجه به دانش، مهارت ها  کمیته همه شما عزیزان 
بدهید که  یاری  و تجاربی که دارید می توانید دست 
در این خصوص در بحث مستندسازی تمام فرآیندها، 
در بحث اینکه چه فعالیتی، چرا، چگونه، کی، کجا و 
کمی،  ارزیابی  با  شده،  انجام  اجرایی  تیم  چه  توسط 
کیفی و پردازش داده و تجزیه تحلیل فرآیند، درحال 
انجام است. ولی به نظر می رسد به تنهایی ما نتوانیم 
در  مخصوصاً  بنابراین  کنیم  مستند  را  فرآیندها  تمام 
عزیزم  همکاران  کمک  حتماً  فیلم  و  عکس  بخش 

مثمرثمر خواهند بود .
بحران  شرایط  در  می رسد  نظر  به  رحمانی  گفته  به 
اقداماتی که در محورهای مربوط به مدیریت بحران 

صورت می گیرد یک مسئولیت همگانی است.
وی افزود: در بحث ماسک، درحال حاضر مسئولیت 
کلی با سازمان صنعت، معدن و تجارت است و متولی 
اصلی توزیع و نظارت بر تولید و توزیع و موارد مربوط 
به اقالم حفاظتی و ضد عفونی برپایه الکل، با حوزه 

معاونت غذا و دارو دانشگاه است.
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بیشترین  سالمت  حوزه  از  بعد  کرونا  ویروس  شیوع 
تمام  تقریبا   ، است  گذاشته  اقتصاد  حوزه  در  را  تاثیر 
کشور ها به یقین رسیده اند که دوران پر تالطمی در 
حوزه اقتصادی خواهند داشت و اقتصاد ایران به دلیل 
وابستگی به نفت ، تحریم های بین المللی ، رشد منفی 
اقتصاد ، تورم باال و .... آسیب پذیری بیشتری را شاهد 
محدودیت  که  اقتصاد  از  بخشهای  قطعا   . بود  خواهد 
کاهش  و  کنترل  جهت  دولت  سوی  از  کنترلی  های 
ابتالء اعمال می گردد ، مانند گردشگری و حمل و نقل 
از جمله بخش های هستند که به سرعت تحت تاثیر 
شیوع ویروس قرار میگیرند ، در واقع بخش خدمات در 
مقایسه با سایر بخشها آسیب بیشتری را شاهد است 
، بخش های مثل تاالر های پذیرایی ، رستوران ها ، 
هتل ها ، آموزشگاه ها ، اماکن ورزشی ، مهدکودک ها 
، آرایشگاه ها و .... بشدت تحت تاثیر منفی این ویروس 
قرار گرفته اند . مشکالت و شوک های وارده به کسب 
و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه های فعال 
در زمینه تجارت بین المللی به بنگاه های بزرگ و نظام 
بانکی منتقل خواهد شد و تاثیر جدی در دو حوزه ی 

اشتغال و تورم خواهد گذاشت .
از طرف دیگر منابع دولت برای سیاست های حمایتی 
به شدت محدود است ، از این رو بسیار مهم است که 
سیاست های حمایتی ، بهینه اتخاذ شده و از اجرای 
به  تواند  می  که  هدفمند  غیر  حمایتی  های  سیاست 
تصمیمی  هر   ، گردد  اجتناب  شود  منجر  تورم شدید 
رقم  را  ایران  اقتصاد  ی  آینده  شود  گرفته  امروز  که 
خواهد زد ، تصمیم های امروز آثارشان در سالیان پیش 
رو مشاهده خواهند شد . لذا راهکار ها و برنامه های 
حمایتی دولت باید با رویکرد افزایش تقاضا و جلوگیری 
تنظیم  ها  خانوار  رآمد  د  تامین  و  اشتغال  کاهش  از 
گردد ، باید توجه شود توزیع منابع مالی در بین اقشار 

از  با هدف حمایت  کاال  اعتبار خرید  به شکل  جامعه 
معیشت اقشار آسیب پذیر و تحریک و افزایش تقاضا 
دنبال شود که هم در رونق تولید و هم در جلوگیر ی 
از کاهش اشتغال موثر خواهد بود ، همچنین ممانعت 
و محدود نمودن تخصیص ارز ترجیحی به برخی کاالها 

برای جلوگیری از تورم می تواند موثر باشد .
با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل 
محصوالت  از  وسیعی  طیف  ارزش  زنجیره   ، داخلی 
دلیل  به  واحدها  تولید  ظرفیت  و  شده  اختالل  دچار 
محدودیت دسترسی ها کاهش یافته است ، در حقیقت 
واقعی  نیاز  و  است  روبرو  وقفه  ماه  با چند  تقاضا  بازار 
وجود دارد . لذا این شرایط فرصتی برای تقویت بخش 
تولید و بازرگانی است ، شرایط فراهم است تا با تحقق 

و  مقاومتی  اقتصاد 
اتکا به درون به دنیای 
بعد کرونا بیاندیشیم .

در  شفافیت  ایجاد  با 
مرتبط  های  حوزه 
و  کار  و  کسب  با 
برخی  در  بازنگری 
مقررات  و  قوانین 
حوزه کسب و کار می 
از  ناشی  تهدید  توان 
بحران کرونا را به یک 
اقتصاد  برای  فرصت 
 . کرد  تبدیل  ایران 
و  بشر  تاریخی  تجربه 
همچنین دوره هشت 

ساله دفاع مقدس و تحریم های ظالمانه چندین ساله 
بهترین  که  است  آموخته  ما  به  عزیزمان  کشور  علیه 

درسها را از بدترین شرایط یاد میگیریم .

راهکارهای پیشنهادی برای اقتصاد پسا 
کرونا :

1 - وابستگی به نفت و بالطبع توجه به صنایع وابسته 
به نفت ، باعث گردیده سایر بخش ها و ظرفیت های 
موجود آنچنان که شایسته توجه بوده و میتوانسته در 
توسعه و رشد اقتصادی کشور سهیم باشند به جایگاه 
خود نرسیده اند که از جمله میتوان به دو حوزه معدن 

و کشاورزی اشاره نمود .
معدنی  ماده  نوع   68 از  بیش  داشتن  با  ایران  کشور 
در  باالیی  جایگاه  از  ذخائر  تن  میلیارد   60 حدود  و 
جهان برخوردار است. با برنامه ریزی و سیاست گذاری 
مناسب در حوزه معدن و توانمند سازی منابع انسانی 

 ، بخش  این  آالت  ماشین  و  تجهیزات  در  آوری  نو  و 
میتوان عالوه بر جهش تولید محوریت رشد و بالندگی 
دنبال  معدن  بخش  در  نفت  از  بعد  را  کشور  اقتصاد 

نمود .
وسعت سرزمینی ، تنوع اقلیمی و آب و هوایی ، نیروی 
انسانی جوان و تحصیل کرده و پشتوانه فرهنگی و دینی 
مناسب در رابطه با کار کشاورزی و زارعت ، بعنوان یک 
سرمایه نهفته در کشور می باشد ، با تغییر رویکرد ها و 
سیاست گذاری مناسب به فرموده حضرت امام خمینی 
. بخش  باشد  تواند محور خودکفایی کشور  (ره ) می 
کشاورزی بعنوان تامین کننده کاالهای استراتژیک و 
همچنین تامین کننده مواد اولیه صنایع غذایی نقش و 
جایگاه ویژهای میتواند در رشد اقتصادی و توسعه ایفا 
نماید . توسعه شهرک های گلخانه ای ، صنایع غذایی 
و تبدیلی ، شیالت ، دام و طیور و... بخشهای است که 
صادرات  رویکرد  با  و  مناسب  ریزی  برنامه  با  میتوان 
محور و تامین بازار بزرگ منطقه و کشور های همسایه 
در کوتاه مدت جهش تولید و صادرات را تجربه نمود .

، دارویی و آرایشی در  ، بهداشتی  2 - صنایع غذایی 
جهان از رونق باالیی برخوردار می باشد ، رشد جمعیت 
، سبک زندگی ، توسعه بهداشت و سالمت ، باالخص 
تغییر رفتار مصرفی که بعد از کرونا شکل خواهد گرفت 
بندی  بسته  غذایی  محصوالت  به  اقبال  روز  به  روز   ،
شده و محصوالت بهداشتی و سالمت محور را بیشتر 
کشور  واردات  باالیی  حجم  دیگر  طرف  از   . کند  می 
در این حوزه ایجاب می کند بعنوان یک بخش دارای 
قابلیت باال مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران 

قرار گیرد .
3 - توجه جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال ، ب االخص 
در حوزه عرضه و تقاضا ، می تواند در شرایط کنونی 
اجتماعی  گذاری  فاصله  و  کرونا  ویروس  از  ناشی 
به  بخشی  رونق  برای  فرصت  و  مزیت  یک  عنوان  به 

بخشهای از اقتصاد منجر شود .
4 - تعیین چند صنعت شاخص در هر استان و منطقه 

و  سرزمینی  آمایش  مطالعات  به  توجه  با   ، کشور  از 
تزریق و اعطایی هدفمند اعتبارات و تسهیالت بر پایه 
آن صنعت منتخب ، می تواند به توسعه پایدار و بلند 

مدت و هم جهش تولید در کشور منجر شود .
5 - توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان و فن آور و 
اتخاذ تدابیر الزم برای اتصال حلقه های زنجیره تولید 
دانشگاه  با  صنعت  ارتباط  شده  نزدیکتر  و  صنایع  در 
و  تواند  می  بنیان  دانش  تولیدات  با  بالخص صنایع   ،
تواند  می  الکترونیک  دولت  خدمات  توسعه  همچنین 

یکی از بستر ها و الزامات جهش تولید قلمداد شود .
برنامه  و  گذاران  سیاست  رویکرد  تغییر  ضرورت   -  6
ریزان اقتصادی کشور به بخش خصوصی ، تا زمانی که 
اقتصادی  گذاران  و سیاست  مدیران  رویکرد  و  نگرش 
کشور به بخش خصوصی باحفظ و توسعه کرامت بخش 
خصوصی همراه نباشد ، توسعه سرمایه گذاری و تولید 
بعنوان یک ارزش دیده نخواهد شد و در نتیجه تولیدی 

رونق نخواهد گرفت .
اقتصادی  های  ساختار  اصالح  جهت  در  تالش   -  7
کشور ، قوانین معیوب و دست و پا گیر تولید و کسب 
از  و...  معدن   ، کار   ، ای  بیمه   ، بانکی   ، مالیاتی  کار 
قوانین  بودن  سیال  و  قوانین  تعدد  و  تنوع   ، سو  یک 
از سوی دیگر خود به موانع جدی برای کسب وکار و 
رونق تولید و سرمایه گذاری مبدل شده است . در کنار 
قوانین معیوب ، حضور پر رنگ دولت و شبه دولتی ها 
بخش  توسعه  و  رشد  برای  را  عرصه  اقتصاد  حوزه  در 

خصوصی تنگ نموده است .
و  ها  پیچیدگی  با   ، تولید  مجوز  صدور  فرایند   -  8
بورکراسی های دست و پا گیر مواجه است و به یکی 
از موانع اصلی تولید بدل شده است . اصالح و شفاف 
سازی این فرایند می تواند به جهش تولید و تسهیل 

در کسب و کارها بیانجامد .

آسمی ها در روزهای کرونایی اسپری را قطع نکنندافزایش تولید گیاه شگفت انگیز در گیالندریافت کد بورسی از دیگر علت های شلوغی دفاتر پیشخوانهنوز درگیر بیماری کرونا هستیم به توان صادرات تجهیزات پزشکی درمان کرونا دست یافته ایمرأی الیوم : سوریه دروازه از سرگیری روابط ایران و اعراب استکاهش بیش از ۶۰۰ نفری تلفات جاده ای در روزهای کروناییافزایش حقوق بازنشستگان کشوری از 22 تا ۵7 درصد بوده است

ملی  شناسه  و   50 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  آباد  محمود  روستایی  شرکت  تغییرات  آگهی 
العاده مورخ 1397/12/13  10460005176 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
وباستنادنامه شماره 205/14/11/184/10 مورخ98/01/07 تعاون روستائی خدابنده تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 شرکت مورد تصویب قرارگرفت. 
ملی  شماره  به  شهبازی  اله  بیت  و  ملی 4372031904  شماره  به  پرچینی  سعید  سعید  آقایان   -
4372346808 به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )8172۶2(

تغییرات   شرکت

شناسه  و   71 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  خدابنده  فرهنگیان  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
 1398/05/22 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10460006994 ملی 
خدابنده  شهرستان  اجتماعی  تعاون،کارورفاه  98/5/24اداره  568/44/98مورخه  شماره  ونامه 
آقای  قرارگرفت.  تصویب  96و97مورد  سالهای  مالی  *صورتهای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بیگدلو  علی  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   4370326605 کدملی  به  علیاری  قیاسعلی 
گردیدند.  انتخاب  مالی  یکسال  برای  البدل  علی  بازرس  4371845606بعنوان  کدملی  به 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )8172۶9(

تغییرات   شرکت
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کاسپین  نگین  آهن  ذوب  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10570030591 ملی  شناسه  و   2479 ثبت 
موسسه  ـ   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/11/20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
 : ثبت  شماره   10320404190 ملی:  شناسه  مجرب  مشاور  معین  حسابرسی 
ملی:  شماره  بریس  نژاد  فرضی  قدرت  آقای:  و  اصلی  بازرس  سمت  به   26517
. شدند  انتخاب  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به   1466521295

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )8172۶3(

تغییرات   شرکت

آگهی تغییرات شرکت صنایع آکام فلز زنگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12034 و شناسه 
ملی 14007538042 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای یحیی مخبر با کدملی 4284218689 به سمت عضو هیأت مدیره- 
عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره -2 خانم فریبا مقدم میرشکاری با کدملی 4284861964 به سمت 
عضو هیأت مدیره- عضو اصلی و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضاء خانم فریبا مقدم میرشکاری با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

تاسیس شرکت تعاونی ایده پرداز کمک نو آور دیباچه درتاریخ 1399/01/20 به شماره ثبت 2670 به شناسه ملی 14009068254 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع و حدود فعالیت تعاونی : عبارتست از تهیه و اجرای طرح و تأمین و اداره واحدهای مربوطه در زمینه های زیر: ایجاد مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی ، 
کافه کارآفرینی ایجاد مراکز نوآوری و شکوفایی و مرکز شتابدهی ایده های کسب و کار و مراکز رشد و پارک های علم و فناوری خصوصی. انجام فعالیت های صنعتی و معدنی، انجام فعالیت های کشاورزی 
و دامی، انجام فعالیتهای خدماتی در زمینه تجارت و بازرگانی ، خرید و فروش انواع کاالهای مجاز و صادرات و واردات و ایجاد فروشگاه و اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت های تولیدی 
داخلی و خارجی در زمینه های مختلف ، انجام خدمات آموزشی و ایجاد مراکز آموزشی با اخذ مجوزهای الزم. انجام خدمات پشتیبانی از مشاغل خانگی و کارگاهی در رشته های مختلف. با اخذ مجوز 
از مراجع ذیصالح . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، شهر ابهر، محله دهک ، کوچه شهید محمدحسن داودی ، بن بست 
دوم ، پالک 25 ، طبقه همکف کدپستی 4561676113 سرمایه شخصیت حقوقی : 210,000,000 ریال می باشد. منقسم  به 420 سهم 500000 ریالی منقسم گردیده است. مبلغ 70000000 ریال 
آن طی گواهی بانک توسعه تعاون شعبه ابهر نقداً توسط اعضاء  پرداخت و مابقی در تعهد آنها می باشد . اولین مدیران : خانم ژیال حقویردی زاده به شماره ملی 1530316189 و به سمت مدیرعامل به 
سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای اسداله آقائیان به شماره ملی 4410130382 به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 
سال خانم ناهید رحمانی به شماره ملی 4411152495 به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای جواد محبی به شماره ملی 4400103889 به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم سارا نوری به شماره ملی 4400217620 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی 
و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای خانم ژیالحقویردی زاده ) رئیس هیات مدیره ومدیرعامل( به اتفاق آقای اسداله آقائیان )نائب رئیس هیات مدیره ( و مهر تعاونی دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم ژیالحقویردی زاده ) مدیرعامل ( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای علی قربانی یگانه به شماره ملی 
5899316764 به سمت بازرس یاصلی برای مدت یک سال مالی آقای عرفان آقائیان به شمار ملی 4400299309 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. باستناد مجوز 
شماره 328460 مورخ 1398/12/08 و نامه شماره 317230 مورخ 1399/01/18 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابهر ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )8172۶7(

تغییرات   شرکت

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12034 و  آگهی تغییرات شرکت صنایع آکام فلز زنگان شرکت 
العاده مورخ 1398/12/04  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  شناسه ملی 14007538042 
اتخاذ شد : 1 - محل شرکت به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ،  تصمیمات ذیل 
دهستان تهم ، آبادی شهرک صنعتی اشراق، خیابان صنعت 1 ، خیابان توسعه 4 ، پالک 472 ، طبقه 
همکف کدپستی 4533153733 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

ااداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )8172۶1(

تغییرات   شرکت تغییرات   شرکت

به شماره ثبت 5946 و  با مسئولیت محدود  البرز شرکت  تغییرات شرکت گلشن زنجان  آگهی 
شناسه ملی 10460091860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
نامحدودعبارتند  مدت  برای  مدیره  هیئت  *اعضای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/12/01
اصلی  عضو  مدیره-  هیأت  عضو  سمت  به   4284949537 کدملی  با  بیات  فاطمه  خانم  از: 
شاد  موسوی  اله  روح  سید  آقای   2-  ) از شرکت  )خارج  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  و 
هیئت  رئیس  نایب  و  اصلی  عضو  مدیره-  هیأت  عضو  سمت  به   4284845977 کدملی  با 
 ، چک  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   * شرکت(  از  )خارج  مدیره 
امضاء  با  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها،   ، بروات   ، سفته 
اله  روح  سید  آقای  امضای  با  یا  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  با سمت  بیات  فاطمه  خانم 
باشد.  می  اعتبار  دارای  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  با  شاد  موسوی 

ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  ایرانیان  فربد  سازمند  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10460063342  شناسه  و   2998
1398/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پزشکیان به شماره ملی 3821401796 
با پرداخت9900000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ11000000 ریال به مبلغ 20900000ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 
آنان: 1  الشرکه  میزان سهم  و  آخرین شرکاء  اسامی   -  . گردد  می  اصالح  فوق  به شرح  شرکت 
–علی شکوفه پور دارای 9900000 ریال سهم الشرکه -2 سیمین امام جمعه دارای 100000 
ریال سهم الشرکه -3 سیده فرشته حقگو دارای 900000 ریال سهم الشرکه -4 احمد کاظمی 
الشرکه سهم  ریال   9900000 دارای  پزشکیان  محمد   5- الشرکه  سهم  ریال   100000 دارای 

و  ثبت 5946  به شماره  با مسئولیت محدود  البرز شرکت  زنجان  تغییرات شرکت گلشن  آگهی 
شناسه ملی 10460091860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *مواردذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: تهیه و توزیع اقالم مواد 
مربوطه  ماده  و  الزم  ازاخذمجوزهای  پس  قانونی  ضرورت  درصورت  غذایی  مواد  طبخ  و  غذایی 
باشد.  نمی  فعالیت  صدورپروانه  و  اخذ  منزله  مذکوربه  فعالیت  گردید.ثبت  اصالح  اساسنامه  در 
سهم  250000ریال  مبلغ  دریافت  با   4281997784 ملی  شماره  به  حیدری  رضوان  آقای   *
به  ریال  ازمبلغ 1/250/000  از شرکت خارج گردید. * سرمایه شرکت  از صندوق  الشرکه خود 
نام   * گردید.  اصالح  مذکور  نحو  به  اساسنامه  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  ریال   1/000/000
شرکاء ومیزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه عبارت است از: -1 آقای محمد شکوری 
الشرکه سهم  ریال   250/000 دارای  شکوری  آیال  خانم   - الشرکه  سهم  ریال   750/000 دارای 

 5946 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  البرز  زنجان  گلشن  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10460091860 ملی  شناسه  و 
با   4272281895 کدملی  به  شکوری  آیال  *خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/11/30
از  شرکت  سرمایه   * درآمد.  شرکاء  زمره  در  شرکت  صندوق  به  ریال   250/000 مبلغ  پرداخت 
مذکور  شرح  به  اساسنامه  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  ریال  به 1/250/000  ریال   1/000/000
از:  است  عبارت  سرمایه  افزایش  از  پس  آنان  الشرکه  سهم  میزان  و  شرکاء  نام   * گردید.  اصالح 
دارای  حیدری  رضوان  آقای   2- الشرکه  سهم  ریال   750/000 دارای  شکوری  محمد  آقای   1-
الشرکه  سهم  ریال   250/000 دارای  شکوری  آیال  خانم   3- الشرکه  سهم  ریال   250/000

تغییرات   شرکت تغییرات   شرکت

تاسیس   شرکت

تغییرات   شرکت

شماره تماس: ۰91218224۵2
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تبلیغات خود را با 

رسانه ی منطقه ای

 آوای میهن نیوز 

تجربه کنید

ولی افشاری کرونا فرصت یا تهدید برای اقتصاد ایران ؟ 

 معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی زنجان 

حقوق  همسان سازی  طرح  در  گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
بازنشستگان، این صندوق در سال جاری به طور میانگین افزایش حقوق بازنشستگان را 

از کف 22 درصد تا سقف 57 درصد افزایش داده است.
افتخاری در نخستین نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد،  اکبر 
افزود: این افزایش حقوق در بحث همسان سازی حقوق برای امسال شامل 90 درصد از 
بازنشستگان کشوری شد و این در حالیست که سال گذشته همسان سازی حقوق شامل 

82 درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری شده بود.  ایرنا

فرمانده نیروی انتظامی گفت: با توجه به موضوع خاص ویروس کرونا، از 25 اسفند 98 
تا 20 فروردین 99، شاهد کاهش 60 درصدی تردد وسایل نقلیه بودیم که در کنار این، 
بنابرگزارش های رسیده، بیش از 600 نفر نسبت به سال گذشته، کاهش تلفات در جاده 
را هم شاهد بودیم.سردار حسین اشتری در همایش سراسری فرماندهان و مدیران ناجا 
که به صورت ارتباط اینترنتی برگزار شد، به کاهش تصادفات و جانباختگان ترافیکی 
اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با هدفگذاری که در سال گذشته انجام دادیم، توانستیم 
جلوی رشد تصادفات و جانباختگان را بگیریم و درصدی هم کاهش داشته باشیم.- ایرنا 

روزنامه فرامنطقه ای چاپ لندن »رأی الیوم« در افتتاحیه شماره امروز )سه شنبه( خود از 
سوریه به عنوان »دروازه از سرگیری روابط ایران و اعراب« نام برد.

بر اساس این گزارش، هدف از سفر »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران به دمشق 
و دیدارش با »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه و ولید المعلم همتای سوری اش به 
طور رسمی، همیشگی و کلیشه ای »روابط دو جانبه« اعالم شد و همین موضوع در 
مورد نشست قریب الوقوع سه جانبه ایران و روسیه و ترکیه جهت بررسی کمیته قانون 

اساسی و وضعیت ادلب نیز بیان شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: هنوز درگیر بیماری کرونا هستیم و تا زمانی که 
درمان قطعی و مناسبی نداشته باشد همچنان درگیر خواهیم بود.

پرویز قزلباش با بیان اینکه بیماری زمانی که سالمت انسان ها به صورت فردی و جمعی را به خطر 
اندخته و تهدید می کند، دارای هزینه است، اظهار کرد: در جوامع بشری بیماری سبب تحمیل هزینه 
می شودکه بخشی از این هزینه ها از فعالیت روزمره یا اداری فرد و بخشی دیگر نیز از طریق آلوده 
کردن افرادی که از آنها مراقبت می کنند به جامعه تحمیل می شود و هزینه های مختلفی از جمله 

نگهداری، دارو، آزمایشگاهی و چرخش مالی نیز دارد. /ایسنا

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات گیالن با اشاره به اینکه شبکه دیتای استان 
به پایداری رسیده است، گفت: علت شلوغی های دفاتر پیشخوان به دریافت کد 
بورسی یا خرید سیم کارت برمی گردد که طبق آخرین گزارش ها روند کاهشی 

دارد.
فرزاد توکلی ، در خصوص وضعیت اینترنت خانگی استان اظهار کرد: آخرین 
تغییرات دیتای استان بین ساعت 2.5 تا 5.5 بامداد امروز انجام شد و در حال 
حاضر شبکه اینترنت استان به پایداری رسیده است و مشکلی وجود ندارد. /ایسنا

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیالن گفت: گل گاوزبان گیاهی با خواص 
درمانی شگفت انگیز است که تولید آن در استان رو به افزایش است.

منوچهر پارسافر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه گل گاوزبان دارای خواص درمانی 
فراوان است، گفت: پیش بینی می شود که امسال تولید این گیاه در استان ما بیش از 3900 
تن باشد. وی با اشاره به اینکه رودسر با 480 هکتار سطح زیر کشت و تولید 2400 تن 
گل گاو زبان قطب اول تولید این استان در گیالن است، افزود: برداشت این گیاه دارویی 

در منطقه کوهستانی اشکورات رودسر آغاز شده است. /ایسنا

یک فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی، متاسفانه طی دو ماه گذشته و به واسطه شیوع 
کرونا، بسیاری از بیماران آسمی درمان رایج خود را که اسپری های دهان و بینی دارای 

پایه کورتونی است، قطع کرده اند.
دکتر بابک قلعه باغی، فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی در گفت وگو با ایسنا، 
سردسته عالئم آلرژی را مربوط به سیستم تنفسی فوقانی دانست که به صورت عطسه 
زیاد و آبریزش فراوان و گرفتگی بینی همراه با خلط و سرفه های مکرر و متناوب و گاها 

تنگی نفس بروز می کند و گفت: تنگی نفس در آلرژی زمینه آسم است. /ایسنا

افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
خوشبختانه با تالش های جمعی، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه ساخت تجهیزات جدید 

در عرصه مبارزه با کرونا در کشور واقع  شده است.
وی تصریح کرد: ما در حوزه تولید تجهیزات پزشکی معتبر نظیر ونتیالتور و دستگاههای 
مختلف اتاق عمل شاهد تحوالت فوق العاده ای در کشور هستیم به طوری که این 
تاییدیه های الزم را دارند و می توانند محصوالت خود را حتی به  اکنون  شرکت ها 

اروپا صادر کنند.

استاندار زنجان گفت: توانستیم مراجعه مردم به 
به  کرونا  این روزهای شیوع  در  را  بیمارستان ها 

حداقل برسانیم.
از  پس  حقیقی  اهلل  فتح  ؛  خبرنگارما  گزارش  به 
رئیس جمهور در ستاد  کنفرانس  نشست ویدئو 
ملی کرونا به واحد خبر روابط عمومی استانداری 
بیماران  از  گیری  نمونه  طرح  های  یافته  گفت: 
پایلوت  بطور  که  کرونا  بیماریابی  برای  سرپایی 
در استان زنجان اجرا شد، در این ستاد ملی مورد 

بحث قرار گرفت و رئیس جمهور از نحوه اجرا 
و نتایج بدست آمده از آن ابراز رضایت کردند.

مقام عالی دولت استان افزود: از زمان اجرای طرح 
 4363 کرونا،  به  مشکوک  افراد  از  گیری  نمونه 
مورد آزمایش شدند که 20 درصد این جمعیت 
نتایج کرونایشان مثبت اعالم شد و برخی از آنها 
در منزل و برخی دیگر نیز در نقاهتگاه ها تحت 
از  شد  باعث  امر  این  که  هستند  درمان  و  نظر 
این  همه  و  شود  کاسته  بیمارستان ها  به  مراجعه 

تالش  مرهون  را  آمده  بدست  نتایج  و  تالش ها 
شبانه روزی کادر درمان استان هستیم.

استاندار زنجان همچنین از مشارکت باالی مردم 
استان در طرح غربالگری کرونا ابراز رضایت کرد 
و افزود: همه مردم استان در مرحله اول این طرح 
غربالگری شدند و مرحله دوم آن نیز آغاز شده 
در  خوبی  مشارکت  مردم  هم  باز  امیدواریم  که 

اجرای آن داشته باشند.
رئیس ستاد مقابله با کرونا ویروس استان با بیان 
اینکه در حال حاضر روند بیماری در استان زنجان 
مدیریت شده و بر همگان وظیفه است پروتکل 
های اعالمی از سوی دانشگاه علوم پزشکی را 
رعایت کنند، از همراهی مردم و اصناف منصف 
استان که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
کردند قدردانی کرد و یاد آور شد: مردم اگر کار 

اما  نشوند  منزل خارج  از  ندارند  غیر ضروری 
نیست  منزل  از  خارج شدن  جز  ای  چاره  اگر 

حتما فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
در ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس به ریاست 
وزیر  معاون  رئیسی  دکتر  جمهور،  رئیس 
و  کرونا  مدیریت  روند  از  گزارشی  بهداشت 
که  کرد  ارائه  کشور  در  شده  اجرا  طرح های 
موفقیت  اجرای  این گزارش  از  مهمی  بخشی 
آمیز نمونه گیری از بیماران سرپایی در استان 
قرار  رئیس جمهور  توجه  مورد  بود و  زنجان 

گرفت.
و  زنجان  استان  در  طرح  این  اجرای  از  پس 
طرح  نیز  استان ها  سایر  آمده،  بدست  نتایج 
نمونه گیری از بیماران سرپایی برای بیمار یابی 

را آغاز کرده اند.

مرکزی  ستاد  رییس  و  استاندار  اقتصادی  معاون 
اگرچه  گفت:  قزوین  استان  مومنانه  کمک  و  همدلی 
کمک های  آوری  جمع  برای  مختلفی  دستگاه های 
این  توزیع  و  ساماندهی  ولی  کرده اند  اقدام  مومنانه 

کمک ها در قزوین هماهنگ انجام می شود.
قبادی  در جلسه ستاد  به گزارش خبرنگارما، عیسی 
تاکنون  افزود:  مومنانه،  کمک های  و  همدلی  مرکزی 
دو شماره حساب از سوی دفتر نماینده ولی فقیه در 

کمک های  ستاد  و  قزوین  شهر  جمعه  امام  و  استان 
مومنانه در استان برای جمع آوری کمک های مردمی 
اعالم شده است و هیچ مشکلی در واریز کمک های 

مردمی به آنها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: تعدد افراد و خیریه های مختلف برای 
جمع آوری کمک های مردمی هیچ منع قانونی وجود 
به  مردمی  کمک های  تمامی  است  بهتر  ولی  ندارد 

شماره  حساب های اعالم شده واریز شود.

بر  تاکید  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  قبادی 
افزایش فعالیت رسانه ای برای جمع آوری کمک های 
دارد  توقع  رسانه ها  از  مرکزی  ستاد  گفت:  مردمی، 
جذب  جهت  بیشتر  همدلی  شور  ایجاد  به  نسبت 

کمک های مردمی همت کنند.
به  داریم  وظیفه  فعلی  شرایط  در  کرد:  تصریح  وی 
مردم کمک کنیم و رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید 

جدی تر در این زمینه وارد عمل شوند.
قبادی ادامه داد: ستادهای شهرستانی در شهرستان ها به 
ریاست فرمانداران و با مشارکت اقشار مختلف به ویژه 
جمع  باید  اما  است  شده  تشکیل  محترم  جمعه  ائمه 

آوری کمک ها هماهنگ با ستاد مرکزی باشد.
رییس ستاد همدلی و کمک های مومنانه استان تصریح 
کرد: کمیته های ستاد باید فعالیت های خود را در این 
برگزاری  به  فقط  و  باشند  داشته  روزی  شبانه  زمینه 

جلسات بسنده نکنند.
کمک های  آوری  جمع  خوشبختانه  کرد:  اضافه  وی 
مردمی در استان از اواخر اسفندماه شروع شده بود و 
فعالیت تبلیغاتی و رسانه ای زیادی نیز صورت گرفت 
باید  رمضان  مبارک  ماه  فرارسیدن  به  توجه  با  ولی 
تمامی این فعالیت ها به شکل جدی تر پیگیری شود.

کمک  رزمایش  فاکتور  مهمترین  گفت:  قبادی 
صورت  در  که  است  مردم  به  دادن  امید  مومنانه، 
بازگرداندن آرامش به  محقق شدن، نقش موثری در 
جامعه ایفا خواهد کرد و باید مورد توجه مسووالن و 

دستگاه های متولی در این زمینه قرار گیرد.
قزوین  مسقف  بازارهای  و  تجاری  مراکز  بازگشایی 
و  مساجد  متبرکه،  اردیبهشت/اماکن  اول  فردا  از 

امامزاده ها تا 15 اردیبهشت همچنان تعطیل هستند

جهش  و  رونق  راستای  در  گفت:  قزوین  استاندار 
تولید و کمک به اشتغال امسال 10 طرح مهم و بزرگ 
اقتصادی را در استان اولویت بندی و اجرایی می کنیم.
در  پور  جمالی  اهلل  ،هدایت  ما  خبرنگار  گزارش  به 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه  شصتمین 
خصوصی که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار 
داشت: از تالش صنعتگران استان تشکر می کنیم که در 
سال گذشته با همه فشارهای ناشی از تحریم و بالیای 

طبیعی مقاومت کردند تا تولید متوقف نشود.
وی افزود: امروز که سطح تحریم ها گسترده تر شده تا 
ما دارو هم وارد نکنیم متأسفانه عده ای هم در داخل با 
نا امید کردن مردم و باال بردن توقع آنها تیشه به ریشه 
نظام می زنند که این روند منطقی نیست و باید کمی 

هوشیارتر عمل کنیم.
استاندار قزوین بیان کرد: هر چند پایان سال تلخ بود 
و درگیر کرونا شدیم و گروه های زیادی بویژه اقشار 
آسیب پذیر دچار مشکالت جدی شدند اما با کمک 

بخش خصوصی نگذاشتیم تولید متوقف شود.
وی با قدردانی از اعضای ستاد مقابله با کرونا اظهار 
داشت: در ستاد کرونا تالش ارزشمندی داشتید و ما 
در حالی که می توانستیم استان بسیار آلوده ای باشیم اما 
درست مدیریت شد و با کمک نیروهای مسلح، بسیج، 
تصمیمات  با  درمانی  کادر  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درست، بیماری تقریبًا کنترل شد و امروز وضعیت رو 

به نزول است.
و  خصوصی  بخش  از  کرد:  اضافه  پور  جمالی 

مشارکت  و  صبوری  صدر،  سعه  دلیل  به  اصناف 
خوب در اجرای طرح ها تشکر می کنیم که با رعایت 

پروتکل های بهداشتی به کنترل بیماری کمک کردند.
تشکر  هم  مردم  همراهی  و  همدلی  از  گفت:  وی 
می کنیم و قدردان این اعتماد هستیم و باور داریم که 
می تواند  عمومی  اعتماد  سایه  در  اسالمی  جمهوری 
بر مشکالت غلبه کند و امروز بی اعتماد کردن مردم 
خدمت نیست زیرا اگر اعتماد مردم آسیب ببیند ترمیم 

نمی شود.
کنونی  در شرایط سخت  یادآور شد:  قزوین  استاندار 
تقویت وحدت و  با  همه وظیفه داریم کمک کنیم و 
اعتماد سازی بهانه ای دست دشمن ندهیم تا مردم را 

نا امید کنند.
مانند  زیادی  سرمایه های  امروز  داشت:  اظهار  وی 
شرکت های دانش بنیان داریم که به صادرات هم کمک 
می کنند و با این قابلیت ها استان قزوین ظرفیت جهش 
ظرفیت های  به  اتکا  با  می توانیم  ما  و  دارد  را  تولید 
انسانی  نیروی  و  کشاورزی  گردشگری،  صنعت، 

کارهای بزرگی را انجام دهیم.
برای  مدونی  برنامه  باید  کرد:  تصریح  پور  جمالی 
این  در  لذا  باشیم  داشته  در سال جاری  تولید  جهش 
اجرا  و  کرده  بندی  اولویت  را  مهم  پروژه   10 راستا 

خواهیم کرد تا به اشتغال و اقتصاد استان کمک شود.
وی بیان کرد: جو قالب حاکم در استان خدمتگزاری 
با  دولت  هم  چون  و  است  مردم  مشکالت  حل  و 
چالش های صنعت روبروست و هم بخش خصوصی 

هم  قضائی  دستگاه  و  آشناست  دولت  مشکالت  با 
رویکرد حمایت و پشتیبانی دارد و همه حرف خدمت 
می زنند این سرمایه می تواند به تسریع در توسعه کمک 

کند.
دستگاه  میان  تعامل  داشت:  اظهار  قزوین  استاندار 
قضائی، دیوان محاسبات، سازمان صنعت، کشاورزی، 
دنبال  همه  تا  موجب شده  اطالعات  اداره  و  بازرسی 
رونق و جهش تولید باشند و با این رویکرد امیدواریم 
با انسجام بخش خصوصی بتوانیم سال پرشتابی برای 

استان رقم بزنیم.
هم  مومنانه  کمک  رزمایش  به  اشاره  با  پور  جمالی 
گفت: در این طرح دنبال درگیر کردن دولت و دریافت 
وام نیستیم بلکه فقط با رویکرد مردمی و خودجوش 
و لبیک به پیام رهبری می خواهیم به نیازمندان کمک 

کنیم.
با  و  خودجوش  باید  کمک ها  داشت:  اظهار  وی 
را  مردم  است  الزم  همه  و  باشد  نیت  و  عالقمندی 
خود  کنونی  حساس  شرایط  درک  با  تا  کنیم  تشویق 
از  ناشی  دیدگان  آسیب  و  محرومان  به  کمک  در  را 

ویروس کرونا مسئول بدانند.
استاندار قزوین با تشکر از همراهی اتاق بازرگانی و 
بخش خصوصی در اهدای کمک های مردمی بیان کرد: 
الزامی نیست و هیچ فرد یا صاحب  در این کار خیر 
اگر  که  باشد  داشته  معامله ای  نگاه  نباید  هم  کارخانه 

کمک کرد دولت هم از آنها حمایت کند.
البته ما وظیفه خود را نسبت  جمالی پور اضافه کرد: 
به همه صنایعی که در این شرایط کمک مردم هستند 
انجام می دهیم اما نباید نیت خیرخواهانه این طرح زیر 
سوال رفته و شائبه معامله داشته باشد و همه با نیت 

خالص الزم است وارد کار شوند.
می خواهیم  اما  است  همراه  هم  دولت  کرد:  بیان  وی 
مردم کار خیر را فراموش نکنند و بی تفاوت نباشند و 

این طرح یک الگوست تا مردم پای کار باشند، این که 
کمک خیرین را از مالیات کسر کنیم مخالفتی ندایم اما 
در واقع دولت هم کمک می کند هر چند باید بپذیریم 

که دولت از ملت جدا نیست و منتخب مردم است.
استاندار قزوین با اشاره به برخی شیطنت ها در فضای 
بلکه  شویم  حواشی  درگیر  نباید  گفت:  هم  مجازی 
دنبال کار خیر باشید زیرا هر کاری کنیم یک عده روی 
آن حرف دارند و جو سازی می کنند اما به این مسائل 
اهمیت ندهید و کار خیر را ادامه دهید و هر جا الزم 

بود ما هم کمک می کنیم.
جمالی پور اظهار داشت: این یک حکم شرعی و دینی 
است و به دولت کار نداشته باشید ما گفتیم هر کس 
توان دارد مشارکت کند مثاًل کارمندی یک روز حقوق 
را اهدا کند، یک نفر کاال بدهد و یک نفر دارو را تأمین 
کند که همه ارزشمند است و دولت هم حمایت ها و 
تا  نکنید  درگیر همدیگر  را  مسائل  اما  دارد  مصوباتی 

وقت تلف نشود.
بیماری  و  است  امروز مشکل جدی  کرد:  اضافه  وی 
فراگیر شده و باید ثروتمندان از سود خود چشم پوشی 
کنند و اجازه دهند به فقرا و کارگر روزمزدی که این 

روزها بیکار شده کمک کنیم.
 45 کرده  مصوب  دولت  شد:  یادآور  قزوین  استاندار 
رزمایش  اما  شود  داده  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار 
نباشد  دولت  حمایت  داشت  چشم  با  مومنانه  کمک 
به  فقط  دولت،  نه  خداست  به  شما  معامله  چون 

نیازمندان فکر کنید.
حتی  و  منتقدین  گروهی،  رسانه های  از  گفت:  وی 
مخالفین دولت انتظار داریم در کمک مومنانه مشارکت 
اجتماعی،  امنیتی،  مسائل  است  الزم  هم  ما  و  کنند 
و  شناسایی  امروز  همین  از  را  کرونا  پسا  اقتصادی 
بررسی کنیم و با تشکیل یک کارگروه کارشناسی برای 

روزهای آینده آماده شویم.

جوامع بشری همواره در تیررس رویدادها و وقایع طبیعی و غیرطبیعی نشات گرفته 
از روند تبدیل جامعه سنتی به صنعتی واقع شده است. اتفاقات و حوادثی که گاهی در 
یک محدوده جغرافیایی به شکل تهدیدی مقطعی و یا قابل کنترل و پیشگیری نمود 
می یابد و یا در گستره جغرافیایی وسیعی افراد بیشتری را مورد تهاجم قرار می دهد.
درنظرگرفتن جغرافیای  بدون  کرونا  نام  به  ناشناخته  ناگوار هجوم ویروسی  واقعه 
سیاسی کشورها، بسیاری از معادالت و نظریه های کنترل حوادث بر اساس داده های 
اطالعاتی و اصل پیشگیری را با عالمت سوال روبرو کرده است. بطوریکه امروز هیچ 
کشوری در جهان فارغ از دغدغه کرونا و عواقب ناشی از آن نبوده و درد مشترک 
تمام انسانهای روی کره زمین یعنی تهدید این ویروس امری روشن و مورد اذعان 

تمام تحلیلگران عرصه های مختلف علوم انسانی، پزشکی و ... است.
اما در این میان وجه تمایز آشکاری در مواجهه با این تهدید جهانی در فرهنگ ها 
و کشورهای مختلف قابل مشاهده است. امری که با نگاهی ریزبینانه قابل تعمیم به 
خرده فرهنگ ها در داخل یک کشور نیز می باشد. در واقع ویروس کرونا بسیاری 
از مناسبات فرهنگی و تاب آوری های اجتماعی و رفتارهای انسانی را در ترازوی 
ارزیابی های بشری و فرهنگی قرار داده است. موضوعی که فارغ از نگاههای سیاسی، 
موضوعی انسانی با محوریت رفتار فرهنگی و اجتماعی است که گویی در آستانه 
محک زدن نگرش و ذات حقیقی افراد مختلف جامعه است و این امر در داخل 
جامعه ایرانی با فرهنگ ها و قومیت های متنوع با اشکال مختلف نمود یافته است 
که با نیم نگاهی تحلیلی به آن می توان فرصت یا تهدید بودن حضور این میهمان 
ناخوانده را بدون قضاوت های پیش داورانه و تعصبات نگرشی و فردی ارزیابی کرد.
در سطح کالن کشور می توان با تجمیع اتخاذ سیاست های اعمالی و اعالمی به 
تحلیل پرداخت اگرچه این سیاست ها نیز در سطح استان ها تاحدی  قابلیت تحلیل 
دارد،  بررسی و توجه  قابلیت  مناطق  استان ها و  آنچه که در سطح  اما  دارد  خرد 
سیاست های نانوشته مشارکت های مدنی است که در این برهه از زمان بیش از هر 
برهه تاریخی دیگر تظاهر یافته و گویی تهدید وجود ویروسی کشنده به فرصتی برای 
حضور سلول های میزبان های مهربان در شکل رفتارهای انسانی تبدیل شده است. 
بطوریکه در استان میزبان مهربان، فرصت بهره مندی دوباره از سرمایه های اجتماعی 
به اصلی غیرقابل کتمان تبدیل شده و فرهنگ مردم دوستی، تعهد و همدلی بیش از 
پیش در قالب تشکل های خودجوش همیار نظام سالمت کشور به دور از مطالبات 
شخصی و یا اظهار وجودهای هدفمند، در گستره استان در شهر و روستا مهیا شده 
است. سرمایه های بی بدیل انسانی که به برکت وجود رسانه های تصویری و مجازی 
متعدد در قالب مدافعان سالمت، مدافعان آموزش، مدافعان فرهنگ، همیاران سالمت، 
همراهان و همگامان مردم و ...  به یک اصل قابل احترام در ذهن همگان تبدیل شده 

و گویی به جزء الینفک فرهنگ اجتماعی ما تبدیل شده است. 
اما نکته مهمتر اینکه در این میان جای خالی مدافعان حرمت و کرامت افراد و مدافعان 
رسانه و خبر با تعدد برخی رسانه های مجازی بی هویت که تنها تخریب و انعکاس 
وقایع و اخبار بر اساس دیدگاه فردی و شنیده های غیرمتقن را اصل قرار داده اند، 
بسیار محسوس است. چراکه گاهی عدم وجود چنین مدافعینی، منجر به انعکاس 
وارونه خدمات مدافعین خط مقدم این مبارزه تن به تن با دشمن ناشناخته به نام 
کرونا شده و در سطوح بعدی نیر غفلت و یا هجمه های بی اساس به مدافعین حوزه 
های دیگر از جمله مدافعین آموزش و ... تسری می یابد و این یعنی کرونا تهدید را 

به جای فرصت، در فرهنگ ما جانمایی می کند.
در واقع در هر جامعه ای به ویژه جامعه ای با ویژگی اسالمی و جمهوری که بر مبنای 
حرمت انسان در پیشگاه خداوند و حرمت تمام افراد جامعه در پیشگاه قانون است، 
با محوریت دقت و سرعت به شرط حفظ کرامت  اصل اطالع رسانی و گزارش 
افراد و البته با نگرشی شفافیت مدار و به دور از غرض ورزی و مراقبت از به دام 
رسانه های زرد و یا افراد فرصت طلب نیافتادن، می تواند در ایجاد فضای همدلی 
و عبور از شرایط سخت میدان مبارزه به ویژه در شرایط کنونی کمک کرده و این 
سرمایه اطالع رسانی به سرمایه ای قابل اعتماد در هر شرایطی تبدیل شود و بی شک 
خبرنگاران و اهالی حوزه رسانه که شناسنامه رسانه ای و هویت رسانه ای مشخص 
و حقیقی دارند با پیشتازی در این عرصه بهترین و قابل اعتمادترین مدافعان حوزه 
خبر و اطالع رسانی و مدافعان حقیقی سایر خدمتگزاران و سرمایه های اجتماعی 

این سرزمین هستند.

نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به اینکه از امروز مشاغل و اصناف 
با ریسک متوسط با مراعات استانداردهای بهداشتی می توانند فعالیت خود را 
آغاز کنند، افزود: این مشاغل جهت جلوگیری از شیوع طبق تصمیم ستاد ملی تا 

ساعت 6 عصر مجاز به فعالیت هستند.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  به  خبرنگارما  گزارش  به 
استانداری البرز، شهبازی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا که روز به ریاست 
دکتر روحانی رییس جمهور و با حضور استانداران سراسر کشور به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: تعامل بین تمامی مسئوالن استان از جمله 
اعضای ستاد استانی کرونا، دستگاه قضا، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه، بسیج، 
ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران، هالل احمر 
انتظاری که  البرز علیرغم  و بویژه همراهی مردم، سبب شد بیماری کرونا در 
در سطح ملی به دلیل تبادل باالی جمعیت که با چندین استان کشور دارد، به 

خواست خداوند مدیریت شود و این استان به شرایط بحران نرسد.
وی ادامه داد: به طور حتم در اولین فرصت با حضور مسئوالن مربوطه بویژه 
رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص چگونگی روند مدیریت بیماری 

کرونا در استان گفتگو خواهد شد.
شهبازی گفت: روابط عمومی استانداری البرز وظیفه دارد متناسب با سیاست 
های ستادهای استانی و ملی مدیریت کرونا با هماهنگی دستگاه های مربوطه 
تالش های صورت گرفته از سوی مردم و ستاد جمع آوری شود و در فرصتی 
با عنوان مدیریت یک بحرانی که می توانست هزینه بر باشد در اختیار رسانه 

ها گذاشته شود.
استاندار البرز با بیان اینکه مردم دقت باالیی در رعایت اصول بهداشتی دارند، 
اضافه کرد: از امروز مسئولیت ایستگاه های غربالگری پایان می یابد و فاصله 

گذاری اجتماعی به صورت هوشمند اجرایی می شود.
وی گفت: در مورد دانشگاه ها و مدارس تصمیمی گرفته نشد و دانشگاه ها به 

صورت مجازی آموزش های الزم را خواهند داشت.
شهبازی با اشاره به اینکه مساجد و اماکن متبرکه نیز تا 15 اردیبهشت ماه تعطیل 

هستند، افزود: مراسم ماه مبارک رمضان نیز با پرهیز از تجمع برگزار می شود.
وی عنوان کرد: زندانیانی 
بودند  رفته  مرخصی  که 
خطرناک  که  آنهایی 
باز  ها  زندان  به  هستند 
با  باقی  و  گردند  می 
قضائی  دستگاه  هدایت 
ادامه  خود  مرخصی  به 

می دهند.

جای خالی مدافعان رسانه و خبر

  [                                                                                                                                              
  [                                                                                                                                              

 فرانک فروزنده      

 نویسنده وپژوهشگر     

استاندار زنجان خبرداد:

نمونه گیری از بیمارن سرپایی مشکوک 
به کرونا در زنجان مطلوب بود

رئیس ستاد مرکزی همدلی و کمک مومنانه استان قزوین:

توزیع کمک های مومنانه در قزوین
 هماهنگ انجام می شود

خبر خوش استاندار قزوین :

1۰ پروژه بزرگ در استان قزوین 
عملیاتی می شود

مدیریت بیماری کرونا در البرز مرهون
 همراهی مردم و تمامی مسئوالن استان است

  [                                                                                                                                                [                                                                                                                                              



4

دوشنبه
شماره319

ا

ت   ار

دوشنبه
شماره 319

وا

ت   ار

استان زنجان یکی از استان های مهم شمال غرب کشور 
بیان  بسیاری  مطالب  زمینه  این  در  می شود،  محسوب 
این  به  کمتر  و  شده  منتشر  فراوانی  مقاالت  و  شده 
موضوع که چرا در بسیاری از موارد عقب مانده است 
کالبد شکافی صورت گرفته و در برخی دستگاههای 
برای  است.  تر  نمایان  امر  این  ساز  آینده  و  تاثیرگذار 
نمونه در سال های اخیر دستگاه تعلیم و تربیت استان 
زنجان بارها و بارها دستخوش تغییرات مدیریتی شده 
که ناخواسته ضربه مهلکی بر پیکره آموزش و پرورش 
استان وارد کرده است. اگر به گذشته بازگردیم خواهیم 
تمجیدی،  تغییر  برای  فشارها  ابتدا  همان  در  که  دید 
انتخابات  از  پس  طلبان  اصالح  بدنه  از  که  مدیرکلی 
ریاست جمهوری سال ۹۲ سکان این دستگاه عریض 
منفعت  اما گروه  آغاز شد  برعهده گرفت  را  و طویل 
طلب نتوانست کاری از پیش ببرد و تغییرات مسکوت 
ماند هرچند مرتضی تمجیدی نیز عملکرد قابل قبولی 
اصلی  های  ستون  بر  ها  فشار  طرفی  از  اما  داشت  
آموزش و پرورش استان و بدنه داخلی آن زیادتر شد و 
پس از بازنشسته شدن تمجیدی گمانه زنی هایی برای 
بیشتر می شد  بیشتر و  این دستگاه هر روز  مدیرکلی 
زنجان  وقت  استاندار  امیری  درویش  که  نماند  ناگفته 
از  یکی  رایزنی  با  و  ببرد  پیش  از  کاری  نتوانست  هم 

نمایندگان، مدیرکل آموزش و پرورش منصوب شد.
درمدت زمان کوتاهی تغییرات در مدیران میانی آغاز و 
تعدادی از افرادی که با تمجیدی کار می کردند برکنار 
تغییرات در  اما ظاهراً  و عده دیگری جایگزین شدند 
بانوی  شبه  یک  و  نداشت  پایانی  پرورش  و  آموزش 
دچار  مهم  ارگان  این  باردیگر  تا  شد  برکنار  مدیرکل 

تزلزل مدیریتی شود.
باردیگر  زنجان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
چالش های بسیاری را در پیش رو داشت. وقتی خانم 
ایجاد  اینکه خللی در کارها  برای  برکنار شد  رشتچی 
نشود، حراست آموزش و پرورش به عنوان سرپرست 
انتخاب شد تا سر و صداها نیز فروکش کند و باالخره 
به  صدا  و  سر  بی  اسفندماه   ۲۸ رفیعی  ابراهیم  دکتر 
عنوان مدیرکل دستگاهی که هر روز حاشیه ای برای 
نیز از  آن ساخته می شد معرفی گردید. اگرچه رفیعی 
تصدی  برای  دیگر  اسم  چند  همراه  به  قبل  سال  دو 
مدیر کلی در زنجان مطرح بود، اما فشارها باعث شد 
تا او نتواند قبل از رشتچی کرسی مدیرکلی این دستگاه 

عریض و طویل را از آن خود کند.
ابراهیم  از حضور دکتر  ماه است که  یک سال و یک 
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  کسوت  در  رفیعی 
و  دارد  زنجانی  اصالتی  که  مدیرکلی  می گذرد.  زنجان 

حوزه  در  مخصوصا  تهران  در  را  مختلفی  پست های 
آموزش و پرورش تجربه کرده است،  به نظر می رسد 
و  آموزش  در خصوص  کافی  دانش  بر  عالوه  رفیعی 
در  کامل  اطالعات  با  کرده  سعی  همواره  پرورش 
با سخنرانی  نیز  ابتدا  از همان  یابد و  جلسات حضور 
های منطقی، ادبی و حتی علمی توجه بسیاری از اهالی 
علم و تربیت را به خود جلب کرد و گویی توانسته بود 
پرورش  و  آموزش  ریه های خسته  به  ای  تازه  هوای 
طبق  بازهم  میان  این  در  اگرچه  بدمد.  زنجان  استان 
برچسب  تنها  که  طلب  منفعت  عده ای  گذشته  روال 

اصولگرا یا اصالح طلبی را از آن خود کرده و همواره 
سعی  می کنند خواسته یا ناخواسته اقدامات تاثیر گذار 
وارد  باردیگر  ببرند،  سوال  زیر  را  افراد  بنایی  زیر  و 
میدان شدند اما گویی رفیعی با هوشمندی حاشیه ها 
را به حاشیه رانده و بدون توجه به سهم خواهی ها یا 
عضوگیری های قدیمی،  سعی می کند دغدغه آموزش 
اما  دهد  قرار  اولویت  در  را  آن  جایگاه  و  پرورش  و 

برای قضاوت در این خصوص نیز نباید عجله کرد.
با این وجود اگرچه هنوز هم تعدادی از بدنه آموزش 
او  چهره  تخریب  به  دست  عمدا  یا  سهوا  پرورش  و 
داشتند  پستی  که سالها  میان عده ای  دراین  و  می زنند 
و تنها منتظر بازنشستگی بودند هنوز هم چشم انتظار 
رفتن رفیعی هستند و از هیچ تالشی برای رسیدن به 
نکته  اما  کنند  نمی  دریغ  خود  طلبانه  منفعت  اهداف 
مهمتر ارزیابی عملکرد و نقد و بررسی دوره حضور 
رفیعی تاکنون است که می تواند بسیاری از گره های 
ناشی از عدم اطالع رسانی دقیق و شفاف را بگشاید 
و  آموزش  اصلی  مخاطبین  به  را  واقعی  قضاوت  و 

پرورش یعنی معلمان، دانش آموزان و اولیاء بسپارد. 
تعلیم  حوزه  فعاالن  اظهارات  از  بسیاری  اساس  بر 
است  توانسته  ها  کارشکنی  تمام  با  رفیعی  تربیت،  و 
برخی  دلیل  به  مدیریتی  التهابات  کاهش  راستای  در 
دخالت ها و عدم ثبات سازمانی در سال ۹۸ که موید 
مدیران  و  کل  اداره  معاونان  از  برخی  بالتکلیفی  آن 
ساالری  شایسته  به  و  کرده  عمل  منطقی  بود،  مناطق 
از آن داردکه  اعتماد نماید، اگرچه شنیده ها حکایت 
باز هم منفعت طلبان با ارائه لیست اسامی در راستای 
افتاده در شبکه آموزش و  از نفس  افراد  به کارگیری 
ادامه داده و حتی  باج خواهی خود را  پرورش روند 
از اهرم فضای مجازی نیز استفاده کرده و این روند را 
به قول  تازه نفس  اما مدیرکل  ادامه می دهند  همچنان 
خودش، با گام های استوار در راستای اثبات مدیریت 
تعامل محور تالش می کند اصل مهم تعلیم و تربیت 
را که در حاشیه مانده بود تا حدودی به راه اصلی خود 
بازگرداند و البته زمان قاضی بهتری برای داوری است 
و باید با رصد فعالیت ها و خروجی اقدامات به تحلیل 

و قضاوت نهایی پرداخت.
گفتمان  انسانی،  نیروی  ارزش  مداری،  اخالق  شعار 
معلمان  و  مدیران  به  بخشی  اولویت  محور،  تعامل 
از   سازمانی  مشترک  فهم  اصل  بازسازی  و  مدارس 
اولین شعارها و اهداف وی در بدو ورود به آموزش و 
پرورش استان زنجان است که به نظر می رسد با وجود 
اقدامات صورت گرفته تاکنون، هنوز هم راهی طوالنی 

در پیش روی این مدیرکل تحول گرا است .

منطق  اهل  و  هوشمند  مدیری  اینکه  بر  عالوه  رفیعی 
به نظر می رسد، در فعالیت های خود جدی و مصمم  
نیز هست به طوریکه آماده سازی، تکمیل و آماده بهره 
ساله  یک  در  دو  شماره  رفاهی  مرکز  نمودن  برداری 
 40 در  زنجان  استان  که  است  تامل  قابل  گذشته)البته 
سال اخیر تنها یک مرکز رفاهی داشته هرچند استانهای 
 ۲ دارای  حداقل  زنجان  از  وکوچکتر  التاسیس  جدید 
مرکز رفاهی آموزشی هستند (، تجهیز و آماده سازی 
سالن اختصاصی اداره کل با جذب اعتبارات وزارتی، 

 OPG تجهیز درمانگاه فرهنگیان زنجان به دستگاه

) از این نوع دستگاه تنها 3 دستگاه در استان در مراکز 
دندانپزشکی تخصصی وجود دارد( از جمله اقدامات 

وی به شمار می رود.
برخی رفیعی را روشنفکری عملگرا و تعامل محور می 
دانند و این را باید در رفتار و عملکرد یک ساله اش 
به همکاران  اعتماد  از  او همواره  به قضاوت نشست. 
سخن  گانه   ۱4 مناطق  در  خود  پرورشی  و  آموزشی 
می گوید و موفقیت را تنها به خود نسبت نداده بلکه 
همکاری، همدلی و حمایت تمام همکارانش از جمله 

مدیران و معلمان را افتخار آموزش و پرورش می داند.
استان و حرکت  راهبردی  )استراتژیک(  برنامه  تدوین 
به سوی سازمان برنامه مدار وتدوین برنامه های اجرایی 
اولین  از  چهارده گانه  مناطق  و  استان  در  تحول  سند 
اقدامات رفیعی و همکارانش برای رسیدن به سازمانی 
تربیت است چراکه همواره  تعلیم و  متعالی در حوزه 
سازمانی،  موفقیت  های  شاخصه  ترین  اصلی  از  یکی 
بر  علمی  و  اصولی  سندی  تدوین  و  ها  برنامه  تبیین 

اساس اسناد باالدستی در حوزه کاری می باشد.
با وجود مخاطبین  از سویی دیگر آموزش و پرورش 
از مدیران و معلمان مسوولیت  باید  متفاوت  متعدد و 
و  دارند  بعدی  چند  نگاهی  که  باشد  مند  بهره  پذیر 
افتتاح و راه اندازی اولین مرکز مشاوره خانواده پیوند 
و  ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  های  خانواده  ویژه 
دولتی  دبستانی  پیش  مرکز  اولین  اندازی  راه  و  افتتاح 
ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد avt به 
اتفاق  راستا  همین  در  نیوشا(   ( انجم شعاع  شهید  نام 
افتاده است زیرا دختران و پسران نیازمند توجه نیز در 
بدنه آموزش و پرورش جایگاه و حقوق تعریف شده 
ای دارند که در دوره جدید، آموزش و پرورش استان 
زنجان سعی کرده این شان و حق را در عمل به نمایش 
های  کالم  و  وعده  و  سخن  قالب  در  تنها  و  بگذارد 

مدیریتی خودنمایی نکند.
یکی دیگر از مهمترین ساحت های مورد توجه در سند 
تحول بنیادین توجه به ساحت اعتقادی دانش آموزان 
در کنار ساحت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، زیستی 
و ... است. ساحتی که در صورت کمرنگ شدن، تبعات 

سنگین تربیتی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.  
رشد  با  فرهنگی  و  پرورشی  دستاوردهای  ارتقاء 
مقام   ۱۱0 کسب  و   ۹7 سال  به  نسبت  درصدی   45

و  دانش آموزی  فعالیت های  توسعه  کشوری،  برتر 
اجرای  کشوری،  برتر  رتبه   ۶ با  مکمل  فعالیت های 
طرح پیوند مسجد و مدرسه در جهت توسعه فرهنگ 
استان  مدارس  درصدی   ۸5 پوشش  و  مدارس  نماز 
مسابقات  برگزاری  میزبانی  جماعات،  ائمه  حضور  با 
با  سطح  عالی ترین  در  نماز  و  عترت  قرآن،  کشوری 
و حضور  مربی  و  آموز  دانش   ۱400 از  بیش  حضور 
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر و سایر مقامات ستادی 
به  ویژه  توجه  راستای  در  اقدامات  دیگر  از  استانی  و 

ساحت اعتقادی دانش آموزان و آموزش عملی نگرش 
دیدار   35 از  بیش  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
با خانواده  مستمر هفتگی مدیرکل آموزش و پرورش 
معظم شهدای دانش آموز و فرهنگی و اجرای یادواره 

شهدا )الله های روشن( در ۱۹۲ مدرسه است.
 توجه به جایگاه علمی استان در کشور به ویژه در بخش 
دانش آموزی از اهم موضوعاتی است که همواره توسط 
مسووالن ارشد استانی پیگیری شده و از جمله مواردی 
است که در جلسات شورای آموزش و پرورش استان 
با  راستا  همین  در  است  شده  اندیشی  چاره  و  مطرح 
همت تمام فرهنگیان و دانش آموزان و با نگاه مدیریت 
علمی به حوزه آموزش، ارتقای رتبه استان در کنکور با 
۸ پله و کسب رتبه نخست میزان رشد در کشوراتفاق 
بنیه  طرح  پیگیری  و  تدوین  سویی  از  و  است  افتاده 
کشوری  برتر  رتبه  استان، کسب  آموزان  دانش  علمی 
توزیع  و  هنرستانی  تجهیزات  مهر،توسعه  پروژه  در 
اعتبارات  با  کمک درسی  کتاب  جلد  هزار  نه  از  بیش 
که  گرفته  صورت  راستا  همن  در  نیز  سازمانی  برون 
استان  فرزندان  دوباره  درخشش  روزهای  نویدبخش 

دانشمندپرور و فرهیخته پرور زنجان است.
به  آموزان  دانش  بدنی  زیستی  حوزه  به  جدی  توجه 
به  گاهی  که  محروم  مناطق  و  روستاها  در  خصوص 
یا سوء مدیریت مغفول  دلیل برخی بی توجهی ها و 
واقع شده بود در دوره جدید با تجهیز مدارس استان 
لوازم  کاروان  اعزام  با  ورزشی  لوازم  و  امکانات  به 
ورزشی مهر، افتتاح هم زمان ۱4 پروژه ورزشی و ارتقاء 
تربیت بدنی  معاون  حضور  )با  استان  ورزشی  سرانه 
وزیر(،کاروان تجهیز 40 خانه ورزش مدارس روستایی 
دستگاه  این  اولویت  در  سازمان  از  خارج  اعتبارت  با 

مهم تربیتی و آموزشی قرار گرفت.

اگرچه اقدامات شایان توجهی در حوزه های مختلف 
آموزش و پرورش از بدو انقالب تاکنون در اقصی نقاط 
ایران اسالمی و به تبع در استان زنجان صورت گرفته 
عدم  استان،  نیازهای  شناخت  عدم  دلیل  به  گاهی  اما 
وجود تعامالت برون سازمانی کارآمد برای بهره مندی 
این  دستوری،  مدیریت  یا  و  سازمانی  خارج  منابع  از 
اقدامات ابتر مانده که به نظر می رسد با توجه به برنامه 
ها و عملکرد صورت گرفته در یک سال گذشته می 
توان امیدوار بود که نگاه مدیریتی به شکل آکادمیک و 

البته با اولویت تعهد و تخصص در آموزش و پرورش 
استان نمود یافته و یا خواهد یافت که نمونه آن را می 
توان در توجه ویژه به قشر ضعیف و در حاشیه مانده 
جامعه یعنی بی سوادان و کم سوادان و در قالب تدوین 
برنامه شتاب بخشی سواد آموزی در قالب طرح ۲ ساله 
و 5 ساله برای اولین بار در استان به منظور ریشه کنی 
از  که  دید  استان  در  هدف  گروههای  در  سوادی  بی 
اهداف و سفارش های بنیانگذار نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و بنیانگذار نهضت سوادآموزی و از دغدغه ها 

و تاکیدات مقام معظم رهبری است.
آرای  اخذ  طریق  از  استان  مدارس  تعمیر  و  تجهیز 
میلیارد  ارزش ۶  به  احکام جایگزین حبس  قضایی و 
ریا ، حفظ و پایداری شاخص پوشش تحصیلی ابتدایی 
 ۲۱ کشوری،تحویل  برتر  رتبه  و  درصد   ۹۹ از  بیش 
شناساندن  استان،  مناطق  به  خدمت  خودرو  دستگاه 
ظرفیت ها و مسائل استان به وزارت با دعوت و حضور 
مسائل،  میدانی  تحلیل  و  استان  در  معاونین  از  نفر   5
افزایش سه برابری شاخص اجرای دوره های آموزش 
ضمن خدمت فرهنگیان نسبت به سال ۹7 و رسیدن به 
حد نصاب یک میلیون و ۲70 هزار  نفر ساعت از دیگر 

اقدامات آموزش وپرورش استان زنجان است.
با تمام این اوصاف باید منتظر ماند و با تحلیل، بررسی، 
نقد سازنده وارائه راهکارهای علمی در شرایط مختلف 
زمانی و مکانی، دستگاه مهم تربیتی و آموزشی استان را 
برای رسیدن به جایگاه و منزلتی در شان استان زنجان 
همراهی کرد و البته وجدان بیدار جامعه یعنی مردم به 
خاص  طور  به  دانش آموزان  و  فرهنگیان  و  عام  طور 
بهترین و منصف ترین داوران و ارزیابان مسووالن در 
پرورش  و  آموزش  در  خدمت  مختلف  های  حوزه 

استان هستند.  

ی مر وپ

:  در  رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت 
راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه و با عنایت 
تعیین  بر  مبنی  قضائیه  قوه  ریاست  تاکیدات  به 
تکلیف پرونده های معوق ومّسن ، مجموع نرخ  
رسیدگی به پرونده ها ی قضایی استان در اول 
این  در  بودکه  درصد   ۱0۲ هشت   نودو  سال  

زمینه افزایش 4 درصدی داشتیم.   
اسماعیل  االسالم  خبرنگارما،حجت  گزارش  به 
جهادی  همت  با  اظهارداشت:  نیارکی  صادقی 
همکاران قضایی و اداری و برنامه ریزی مدون  
موجودی پرونده های قضایی دادگستری استان 
زنجان که  ابتدای سال ۹۸ تعداد 5۱۲40 فقره بود 
در پایان سال به 47347 فقره  کاهش پیدا کرد 
یعنی کاهش ۸ درصدی داشتیم علی رغم اینکه 
هر ساله به پرونده های موجود استان اضافه می 
کلیه   مضاعف  تالش  از  نشان  امر  این  که  شود 

که  باشد  می  قضایی   های  حوزه  در  همکاران 
جای تقدیر و تشکر دارد.

های  پرونده  موجودی  آمار  تشریح   با  وی 
در  داد:  ادامه  در سنوات گذشته  استان   قضایی 

سال ۹7 موجودی پرونده 
درصدی   ۹ افزایش  ها 
 4000 یعنی  داشته  
های  پرونده  به  پرونده 
اضافه  استان   موجود   
در  آمار  این  و  بود  شده 
  ۶000 تعداد  به   ۹۶ سال 
پرونده رسیده بود ، یعنی 
درصدی    ۱0 افزایش  با 
در  ها  پرونده  موجودی 
مواجه  سالهای ۹۶ و ۹7 
بسیار  آمار  که  بودیم 
باالیی بود که خوشبختانه  
با تدابیر انجام شده  و تالشهای صورت گرفته  
در سال ۹۸ توانستیم آمار موجودی پرونده ها  را 
کاهش  محسوس دهیم که  استان زنجان از این 

حیث  جزء استانهای شاخص و موفق بوده  و 
تالش می کنیم سال ۹۹ این کاهش ها محسوس 

تر گردد .
کرد:  تصریح  نیارکی  صادقی  االسالم   حجت 
دستگاه  مجموعه  زحمات  و  خداوند  لطف  به 
قضایی استان و برنامه ریزیهای صورت گرفته و 
نظارت دقیق بر اقدامات و عملکرد حوزه های 
قضایی  دادگستری استان زنجان در سال ۹۸ در 
همه زمینه ها توفیقات خوبی حاصل  شده  و در 
از طرف مقام معظم رهبری  به  سال جدید که 
نامگذاری شده است تالش  تولید   سال جهش 
می کنیم تا ضمن رسیدگی به موقع و سریع به 
پرونده ها  و تعیین تکلیف پرونده های معوق در 
حوزه حمایت از صنایع  و واحدی های تولیدی 

و ایجاد اشتغال  اقدامات موثرتری انجام دهیم.

سیم   122 از  استفاده  با  کالهبرداری 
کارت تلفن همراه

استان  انتظامی  –زنجان:فرمانده  گروه حوادث 
توسط  میلیاردی   10 کالهبردار  دستگیری  از 
از 122 سیم  فتا خبر داد و گفت: متهم  پلیس 
استفاده  کالهبرداری  برای  همراه  تلفن  کارت 

کرده بود.
سرداررحیم جهانبخش در گفت و گو با خبرنگار 
آوای میهن، اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی 
با سیم کارت هاي  ناشناس  فردي  اینکه  بر  مبنی 
مختلف و با عناوین جعلي پس از جلب اطمینان، 
اخذ اطالعات حساب بانکی و دسترسی به اکانت 
های شبکه های اجتماعی اقدام به کالهبرداری 
از شهروندان  مي کند، رسیدگي به موضوع در 
قرار  زنجان  فتا  پلیس  کارشناسان  کار  دستور 

گرفت.
سیم  از  یکي  تحقیقات  انجام  با  افزود:  وی 
کالهبرداری  این  در  استفاده  مورد  کارت هاي 
که  احضار  آن   صاحب  و  مسدود   ، شناسائي 

سیم کارت  پیش  مدت ها  نامبرده  شد  مشخص 
خود را مفقود کرده بود، لذا استفاده کننده این 
وی  دستگیری  دستور  و  شناسایی   کارت  سیم 

صادر شد.
تحقیقات  ادامه  داد:در  ادامه  انتظامی  مقام  این 

تهران  در  اصلی  متهم 
اخذ   با  و  شناسایی  
ماموران  قضایئ  نیابت 
پلیس فتا زنجان جهت 
اعزام  وی  دستگیری 

شدند.
فرمانده انتظامی استان 
کرد:  تشریح  زنجان 
عملیاتی  طی  متهم 
یک  در  غافلگیرانه 
مهمانپذیر دستگیر که 
در بازرسی  از مخفیگاه 
وی  3 دستگاه گوشي 
 5 و  همراه  تلفن 

سیم کارت کشف شد.
تحقیقات  ادامه  در  گفت:  جهانبخش  سردار 
مشخص شد متهم  با همدستی فردی دیگر  و با 
استفاده  از 122 سیم کارت  کالهبرداری و  پس 

از اقدام مجرمانه آنها را  معدوم کرده  است.

وی  دست  هم   : افزود  انتظامی  ارشد  مقام  این 
 ، وی  مخفیگاه  از  بازرسی  در  و  شناسایی  نیز 
عدد   8 ، تلفن همراه  تعداد 11 دستگاه گوشي 

سیم کارت و 11 کارت عابر بانک کشف شد.
کرد:  تشریح  زنجان  استان  انتظامی  فرمانده 
در  که  داللت  فتا  پلیس  به  پرونده  اصلي  متهم 
بازجوئي هاي فني به عمل آمده، به  10 میلیارد 
کارت هاي  به  مبالغ  واریز  و  کالهبرداری   ریال 

بانکي مختلف اعتراف کرد.
به گفته سردار جهانبخش درتحقیقات مشخص 
به جرم کالهبرداري  شد متهم، در سال 1397 

تلفني به حبس محکوم  شده بود. 
به  اشاره  با  زنجان  استان  انتظامی  فرمانده 
به  روانه زندان شد،  تعیین وثیقه  با  اینکه متهم 
شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری از هرگونه 
کالهبرداری از افشای اطالعات حساب های بانکی 
خود خوداری کرده و  به توصیه های پلیس فتا در 

انجام تراکنش های مالی و اینترنتی توجه کنند.

گروه حوادث -گیالن: فرمانده انتظامی استان 
زنجان از شناسایی و دسفرمانده انتظامي استان 
از دستگیري سارق طالفروشی رشت در کمتر از 

5 ساعت خبر داد. 
با خبرنگاران،  سردار عزیزاله ملکي در گفت وگو 
فوریت هاي  مرکز  اعالم  پي  در  اظهارداشت: 
پلیسي 110 مبني بر سرقت از یک طالفروشی 
محل  به  انتظامي  ماموران  بالفاصله  رشت،  در 

مورد نظر اعزام شدند.

این مقام ارشد انتظامي افزود: با حضور پلیس در 
محل اعالمي و بررسي هاي به عمل آمده مشخص 
وارد  خرید  براي  مشتري  عنوان  به  فردي  شد، 
یک طالفروشي شده و حین دیدن طال از غفلت 
صاحب مغازه استفاده و تعدادي طال را سرقت و 

متواري شده است.
انجام  با  اینکه ماموران کالنتري 12  بیان  با  وي 
اقدامات اطالعاتي و تحقیقات پلیسي سارق این 
شناسایي  رشت  شهر  در  را  وي  منزل  و  پرونده 

هماهنگي  با  افزود:  کردند 
ساله   28 سارق  قضائي 
کمتر از 5 ساعت در منزلش 

دستگیر شد.
سردار ملکي تصریح کرد: در 

محل دستگیري سارق، طالهاي سرقتي از قبیل 
5 حلقه النگو، یک رشته دستبند، دو عدد پالک 

و یک حلقه انگشتر کشف شد.
با اشاره  فرمانده انتظامي استان گیالن در پایان 

به اینکه کارشناسان ارزش طالهاي سرقت شده 
سارق  گفت:  کردند  برآورد  ریال  میلیارد  یک  را 
دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شد.

درباره  پلیس  تحقیقات  -ایران:  حوادث  گروه 
مرگ 3پسربچه به همراه عمه شان در آتش سوزی 
در خانه ای در خراسان شمالی نشان داد که آنها 
این  اصلی  مظنون  شده اند.  جنایت  یک  قربانی 
به دست  براساس شواهد  است که  پرونده مردی 
آمده از سوی پلیس احتماال با انگیزه انتقام جویی 

دست به این جنایت زده است.
وقوع  به دنبال  گذشته  سال  بهمن  اواخر 
آتش سوزی در طبقه اول ساختمانی 2طبقه در 
شهرستان اسفراین، مأموران پلیس و آتش نشانان 
با  آنها در داخل خانه  راهی محل حادثه شدند. 
روبه رو شدند که  و زنی جوان  اجساد 3پسربچه 
برادر  همگی  3پسربچه  می داد  نشان  بررسی ها 
سوی  از  بود.  آنها  عمه  نیز  جوان  زن  و  بودند 
دیگر آثار سوختگی و آتش سوزی در داخل خانه 
مشاهده می شد و بررسی های اولیه از این حکایت 
داشت که حادثه به دلیل نشت گاز رخ داده است.
گفت:  حادثه  این  تشریح  در  همسایه ها  از  یکی 
پسربچه های فوت شده 11ساله، 7 ساله و 3ساله 
هستند. سال گذشته بود که آنها مادرشان را در 
بود  درحالی  این  دادند.  از دست  تصادف  حادثه 
جنوب  استان های  از  یکی  در  پدرشان  کار  که 
هرچند  را  خانه شان  که  بود  مجبور  او  و  شرقی 
روز یک بار ترک کند و به محل کارش برود. وی 
ادامه داد: پس از فوت مادر خانواده، نگهداری از 
اینکه  بود. خصوصا  پدرشان سخت  برای  بچه ها 
همین  برای  باشد.  سفر  در  مدام  می بایست  وی 
بود بچه ها را نزد خواهرش که زنی تنها و مجرد 
بود برده و او از آنها مراقبت می کرد. مرد همسایه  
افزود: شب قبل من و همسرم در خانه بودیم. ما 
طبقه  در  و  هستیم  قربانیان  پدربزرگ  مستأجر 
باالی خانه آنها زندگی می کنیم. آن شب ناگهان 
کردم  احساس  آمد.  انفجار  صدای  شبیه  صدای 
که صدا از پشت بام آمده و چون نمی توانستم راه 
به  تنها  را  همسرم  می ترسیدم  طرفی  از  و  بروم 
تماس  پلیس  با  همین  برای  بفرستم،  پشت بام 

گرفتم. دقایقی بعد مأموران آمدند و به پشت بام 
نبود.  اما چیز مشکوکی  را گشتند  آنجا  و  رفتند 
آن شب خوابیدیم و صبح برای انجام کاری خانه 
را ترک کردم. وقتی به خانه برگشتم، متوجه بوی 
عجیبی شدم. بویی شبیه سوختن پارچه. بو آنقدر 
شدید بود که من و همسرم را آزار می داد و به نظر 
با  همین  برای  می آید.  پایین  طبقه  از  می رسید 
زندگی  این حوالی  در  که  قربانیان  اقوام  از  یکی 
به  آمد،  مرد  آن  وقتی  و  گرفتم  تماس  می کند 
تا  داخل حیاط رفت و شیشه پنجره را شکست 
ببیند ماجرا چیست و همان لحظه دود زیادی از 
که  بود  غلیظ  آنقدر  دود  زد.  بیرون  خانه  داخل 
هرچه  آن  از  پس  نبود.  پیدا  چیزی  خانه  داخل 
بچه ها و عمه آنها را صدا زدیم، جوابی نشنیدیم 
و ماجرا را به پلیس و آتش نشانی اطالع دادیم و 
وقتی آنها آمدند با اجساد قربانیان روبه رو شدند.

4قربانی  هر  شد  معلوم  اولیه  بررسی های  در 
و  داده  اند  دست  از  را  جانشان  قبل  ساعت   ها  از 
آتش سوزی  و  انفجار  حادثه  که  می رسید  به نظر 
این حال تحقیقات  با  اما  بوده  به دلیل نشت گاز 
کارشناسان آتش نشانی برای کشف راز این حادثه 

ادامه یافت.
جنایت هولناک

کارشناسان پس از بررسی های دقیق و تخصصی 
و  بوده  عمدی  آتش سوزی  که  کردند  اعالم 
زمانی که قربانیان در خواب بوده اند، فردی خانه 
از  است.  رسانده  قتل  به  را  آنها  و  زده  آتش   را 
عمل  وارد  جنایی  کارآگاهان  از  تیمی  زمان  آن 
جنایت  عامل  شناسایی  برای  تحقیقات  و  شدند 
آغاز شد. مأموران در نخستین اقدام با پدر بچه ها 
)قربانیان( تماس گرفتند و او که پس از اطالع از 
ماجرا به اسفراین برگشته بود، نخستین سرنخ   را 
در اختیار مأموران قرار داد. وی مدعی شد که از 
هوشنگ  نام  به  جوانی  مرد  از سوی  قبل  مدتی 
در  مرد  این  که  دارد  احتمال  و  می شده  تهدید 
داد: مدتی  توضیح  او  باشد.  داشته  نقش  جنایت 

و  شدم  آشنا  جوانی  زن  با  قبل 
از  زن  این  آمد.  خوشم  او  از 
همسرش جدا شده بود و همسر 
سابق او کسی نبود جز هوشنگ. 
را  جوان  زن  با  ازدواج  قصد  من 
تهدیدم  هوشنگ  اما  داشتم 
از  باید  که  می گفت  و  می کرد 
زندگی وی بیرون بروم. او مدعی 
عالقه  زن  آن  به  هنوز  که  بود 
بیرون  زندگی اش  از  اگر  و  دارد 
با  می گیرد.  انتقام  من  از  نروم 
این حال به تهدیدهای او اهمیت 
او  که  می دهم  احتمال  و  ندادم 
قصد  و خواهرم  بچه ها  با کشتن 
انتقام جویی از من را داشته است.

انکار 
بازداشت  اطالعات دستور  این  با 
سوی  از  وی  و  صادر  هوشنگ 
ادعا کرد  اما  پلیس دستگیر شد 

شرایط  این  در  ندارد.  نقشی  جنایت  این  در  که 
شواهد  آمدن  به دست  برای  پلیسی  بررسی های 
حتی  کارآگاهان  یافت.  ادامه  او  علیه  بیشتر 
که  شبی  شدند  متوجه  تحقیقات  جریان  در 
در  هوشنگ  بود،  داده  رخ  مرگبار  آتش سوزی 
جاده اسفراین به بجنورد با یک کامیون تصادف 
از سوی  اینکه  از  کامیون پس  راننده  بود.  کرده 
پلیس شناسایی شد در تحقیقات گفت: آن شب 
ناگهان متوجه شدم که یک خودروی سواری از 
پشت سر به کامیون من کوبید. وقتی پیاده شدم، 
داشته خودکشی  قصد  که  مدعی شد  راننده اش 
کند و به همین دلیل عمدا به ماشین من کوبیده 
پلیس راه  بود و حتی مأموران  او مضطرب  است. 
هم متوجه این ماجرا شدند و در نهایت با رضایت 

من ماجرا خاتمه یافت.
قصد  مرگبار  آتش سوزی  از  پس  متهم  اینکه 
خودکشی داشته، فرضیه اینکه وی به خاطر عذاب 

وجدان پس از جنایت قصد داشته به زندگی خود 
پایان دهد را پررنگ می کرد اما وقتی مأموران از 
تصادف  وی  پرسیدند،  شب  آن  درباره  هوشنگ 
و ماجرای خودکشی را انکار کرد. حتی مأموران 
راننده کامیون را به اداره آگاهی احضار کردند و 
او هوشنگ را شناسایی کرد اما باز هم متهم منکر 

تصادف و جنایت شد.
گذشته  روز  و  شد  بازداشت  وی  شرایط  این  در 
انقالب  و  عمومی  دادستان  کریمی،  محسن 
پرونده  متهم  تنها  از  تحقیقات  ادامه  از  اسفراین 
خبر داد. او گفت: پس از انجام تحقیقات تکمیلی 
بروز حریق عمدی و وقوع جنایت قطعی است و 
برای متهم به قتل نیز قرار بازداشت موقت صادر 
و  ماهیت  درخصوص  تکمیلی  تحقیقات  و  شده 

ابعاد مختلف این ماجرا کماکان ادامه دارد.

رییس کل دادگستری استان زنجان خبر داد:

ر سا   ا استان زنجان  ا  ق و  پرون  ر   مو ا 

فرمانده انتظامی استان زنجان خبرداد:

ر زنجان یار  ار  می ر یر  ست

فرمانده انتظامی استان زنجان خبرداد:

یر    ست ت  رو ر سار 
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آموزش وپرورش استان زنجان از واقعیت تا واقعیتآموزش وپرورش استان زنجان از واقعیت تا واقعیتآموزش وپرورش استان زنجان از واقعیت تا واقعیت

کار  قانون  مشمول  رسانه های  کارکنان  و  خبرنگاران 
و  داده اند  دست  از  سال جاری  در  را  خود  شغل  که 
و  فروردین  و   ۹۸ اسفند  ماه های  در  آن ها  فعالیت  یا 
اردیبهشت ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا )حوادث 
غیر مترقبه( به حالت تعلیق در آمده است مشمول بیمه 
بیکاری هستند اما برای درخواست بیمه بیکاری نیاز به 

مراجعه حضوری ندارند.
از روابط عمومی  نقل  نیوز وبه  میهن  آوای  به گزارش 
و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی  و  مطبوعاتی  معاونت 
ارشاد اسالمی، برای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ 
قانون  مشمول  رسانه  کارکنان  و  خبرنگاران  سالمت 
را  خود  شغل  که  متقاضیانی  اجتماعی،  تامین  و  کار 
درخواست  ثبت  برای  پس  این  از  اند،  داده  دست  از 
به  و  ندارند  حضوری  مراجعه  به  نیاز  بیکاری  بیمه 
توانند  می  بیکاری،  بیمه  قانونِی  مهلت  رعایت  منظور 
           https://bimebikari.mcls.gov.ir/ سامانه  به 

Darkhast.aspxمراجعه کنند.
 براساس ابالغیه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی، ثبت 
درخواست متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  ادارات  به  حضوری 
سال  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  غیردولتی  های  کاریابی 
درخواست  ثبت  الکترونیکی  سامانه  طریق  از   ۱3۹۹

متقاضیان بیمه بیکاری انجام می شود.

تعاون،  وزارت  کارِ  روابط  معاون  شاکرمی«،  »حاتم   
رئیس  ساالری«،  »مصطفی  و  اجتماعی  رفاه  و  کار 
سازمان تامین اجتماعی در ابالغیه ای مشترک با اشاره 
برای  اجتماعی  تعاون، کار و رفاه  اقدامات وزارت  به 
ارائه خدمات بهتر در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری به جامعه هدف تاکید کردند: سامانه الکترونیکی 
ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری برای انجام امور 
ادارات  به  حضوری  مراجعه  به  نیاز  بدون  متقاضیان 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کاریابی های غیردولتی و 
همچنین حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران 
ماه  اردیبهشت  پایان  تا  و  شده  طراحی  بیکاری  بیمه 

فعال است.
اساس  »بر  است:  آمده  دستورالعمل  این  ادامه  در   
کار  تعاون،  ادارات  است  ضروری  دستورالعمل  این 
درخواست  اخذ  از  پس  ها  استان  اجتماعی  رفاه  و 
تا  حداکثر  که  بیکاری  بیمه  شرایط  واجد  متقاضیان 
پایان اردیبهشت ماه در سامانه مربوطه ثبت نام می کنند، 
نسبت به بررسی غیرحضوری کلیه شرایط قانونی الزم، 
اقدام و بدون نیاز به طی روال معمول و طرح موضوع 
در کمیته های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی 
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماه های اسفند 
۱3۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱3۹۹ نسبت به ارسال 
مربوطه  اجتماعی  تامین  شعب  به  مشمولین  لیست 

جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند«.

 در این ابالغیه همچنین تاکید شده است که استمرار 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری پس از پایان 3 ماه اسفند، 
حضوری  رسیدگی  مستلزم  اردیبهشت  و  فروردین 
بود.  خواهد  نفره  دو  های  کمیته  در  پرونده  طرح  و 
همچنین شعب تامین اجتماعی موظفند در چارچوب 
قوانین مربوطه و در اسرع وقت نسبت به برقراری بیمه 
افراد مشمول برای مدت زمان مقرر در  بیکاری برای 
این دستورالعمل اقدام و نتیجه را به ادارات مربوطه و 

متقاضی اعالم کنند.
بیمه  مقرری  دریافت  متقاضیان  نام  ثبت  راهنمای 
بیکاری کارگران دارای قراداد دائم و قرار داد موقت: 
قبل از تکمیل فرم ثبت نام، بندهای مربوط به شرایط 

ثبت نام کنندگان را به طور دقیق مطالعه فرمایید.
 کارگران با قرارداد مدت موقت چنانچه در پایان مدت 
بیکار شوند در صورت داشتن حداقل  از کار  قرارداد 
آخرین  بودن  دارا  و  کارگاه  آخرین  در  سابقه  یکسال 
بیمه  درخواست  توانند  می  نیاز  عدم  ونامه  قرارداد 

بیکاری خود ر ا از طریق این در گاه ثبت نمایند.
 کارگران فاقد قرارداد )دائم( و یا اخراج شده در اثنای 
کار  اختالف  حل  مراجع  در  ابتدا  بایست  می  قرارداد 
سایر  و  کار  به  )بازگشت  دادخواست  ثبت  به  نسبت 
مزایای قانونی( اقدام نموده و پس از قطعی شدن رأی 
مبنی بر احراز اخراج غیرارادی درخوست بیمه بیکاری 

خود را در این درگاه ثبت نمایند.

باشند  بیکاری متقاضیان مکلف می  بیمه  قانون  مطابق 
حداکثر ظرف30 روز از تاریخ بیکاری با اعالم مراتب 
نمایند.  ثبت  را  بیکاری خود  بیمه  بیکاری درخواست 
بیکاری  تاریخ  از  روز  درخواست ظرف30  ثبت  عدم 
با ارائه عذر موجه و تشخیص هیأت حل اختالف کار 

)اداره کار محل( تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
 ثبت درخواست در این سامانه قطعی نمی باشد و می 
بایست متقاضی در زمان مقرر جهت ادامه فرآیند بیمه 

بیکاری به اداره کل محل کار خود مراجعه نماید.
مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به اداره کار:

بیمه،  دفترچه  ملی،  کارت  شناسنامه،  عمومی:  مدارک 
یک قطعه عکس، کارت پایان خدمت )آقایان(، آخرین 
مدرک تحصیلیاتمام قرارداد: آخرین قرارداد، نامه عدم 
دادنامه  دادخواست،  اولین  قرارداد:  اثنای  نیازدائمی، 

قطعی مراجع حل اختالف کار

ان آموز از ا  ر   ور  و  ر  ا  استان  ا  تو  

یر  است ن ار استان پی وو وار  توس م ات است   و مو

گروه ناجا-در جریان سفربه استان گلستان و دیداری که با دوستان و 
همکاران سابقم در هنگ مرزی اترک داشتم با رئیس بهداد این هنگ 
مرزی که عازم سرکشی از خانواده یکی از همکاران مبتال به کرونا بود 

همراه شدم. موضوع از این قرار بود که ...
استان  به  سفر  جریان  در  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
مرزی  هنگ  در  سابقم  همکاران  و  دوستان  با  که  دیداری  و  گلستان 
از  سرکشی  عازم  که  مرزی  هنگ  این  بهداد  رئیس  با  داشتم  اترک 
خانواده یکی از همکاران مبتال به کرونا بود همراه شدم. موضوع از 
این قرار بود که سید یحیی حسینی، جمعی فرماندهی مرزبانی استان 
هرمزگان و ساکن شهرستان آزاد شهر استان گلستان، در جریان کنترل 
تب مسافران و رانندگان در ایستگاه سالمت  شهرستان انار به علت 
بیمارستان  به  و  متوقف  وقفه  بی  های  و سرفه  درجه   3۸ باالی  تب 
شهرستان رفسنجان اعزام می شود و با تشخیص کرونا در این مرکز 

درمانی تحت درمان قرار می گیرد.
حاال چند روزی از بستری شدن سید یحیی در بیمارستان می گذرد 
و از قرار معلوم خواهر همسر ایشان هم عالئمی از بیماری داشته و 

درمنزل تحت قرنطینه قرار دارد.
اقالم  مقادیری  شدیم  می  یحیی  سید  خانواده  با  دیدار  راهی  وقتی 
ماسک  و  دستکش  کننده،  مواد ضدعفونی  مثل   مراقبتی  و  بهداشتی 
هم با خود برداشتیم.در مسیر با خودم فکر کردم این روزها که کشور 
درگیر این بیماری عجیب شده و همه جا صحبت از در خانه ماندن 
و رعایت اصول و نکات بهداشتی و پیشگیرانه است، چقدر خانواده 
ها با مفهوم خود مراقبتی آشنا هستند و چطور باید در منزل از خود 
مراقبت کنند تا از خطر این ویروس در امان باشند. یاد صحبت های 
اخیر  دکتر عظیمی کیا، مدیر کل بهداشت معاونت بهداد افتادم که می 
گفت:"وقتی بدانیم دشمن از کدام در وارد می شود بهتر می توانیم از 
خود صیانت و مراقبت کنیم" دکتر تاکید می کرد بر مراقبت، مراقبت، 
مراقبت تا مرز نگرانی می گفت: مرز نگرانی آنجاست که ما را دچار 

وسواس و استرس زیاد از حد نکند.
دکترعظیمی کیا خودمراقبتی را این طور تعریف می کرد:"این که هر 
برابر  در  از سالمت خود  مهارت های الزم  و  دانش  با کسب  فردی 

بیماری ها مراقبت کنند."
اما آیا همه خانواده ها اطالعات کافی برای مراقبت از سالمت خود در 
منزل دارند؟ اگر یکی از نزدیکان  یا اعضای خانواده ما به کرونا مبتال یا 
مشکوک به کرونا شناخته شد چه تکلیفی در قبال خود و بیمار درمنزل 
داریم؟ غرق در همین افکار بودم که همکارم رشته افکارم را پاره کرد:

--" این هم منزل سید یحی، خوش آمدید.بفرمایید پیاده شوید".
وارد خانه شدیم و با استقبال گرم خانواده سید یحیی مواجه شدیم. از 
دیدن ما خیلی خوشحال شدند.همسر سید خیلی نگران حال همسرش 
بود به ویژه این که در بیمارستان رفسنجان و به دور از محل سکونت 
اترک  مرزی  هنگ  مسئولین  داشت.  قرار  مراقبت  تحت  و  بستری 
اطمینان خاطر دادند که همه تالش خود را برای انتقال سید یحیی به 

بیمارستان محل سکونتش به کار ببندند.
راستش، من نگران سالمتی خانواده سید یحیی هم بودم و با خودم می 
گفتم با توجه به مبتال بودن سید و ارتباطش با خانواده چقدر امکان 

ناقل شدن یا مبتال شدن افراد خانواده وجود دارد؟
بهترین فرصت بود تا به حکم رسالت اطالع رسانی هر آنچه را که  در 
خصوص روش های خودمراقبتی و رعایت اصول و نکات بهداشتی و 

پیشگیرانه می دانستم به خانواده سید  آموزش دهم.
افتادم که می گفت بیماری  باز هم یاد توصیه های دکتر عظیمی کیا 
کرونا از طریق دست های آلوده منتقل می شود و  بر شستن مرتب و 
اصولی دست ها با آب و صابون حداقل به مدت ۲0 ثانیه و تا باالی 

آرنج تاکید می کرد.
--اجتناب از تماس دست های آلوده با چشم ها، دهان و بینی

--رعایت فاصله حداقل یک متری با افراد دارای عالئم سرماخوردگی
قرار  مختلف  افراد  با  مشترک  تماس  در  که  عفونی سطوحی  --ضد 

دارند
ترین  آلوده  عنوان  به  همراه  تلفن  های  گوشی  روزانه  ضدعفونی   –

وسایل شخصی
--در صورت بروز عالئم سرما خوردگی  از قبیل سرفه، آبریزش با 
رعایت فاصله و استفاده از ماسک در منزل بمانیم و استراحت کنیم 
اما به محض بروز عالئم تنگی نفس و تب باال حتما به نزدیک ترین 

مرکز درمانی مراجعه کنیم.
--در صورت سرما خوردگی دچار ترس و وحشت از ابتال به بیماری 
با شدت بیشتری رعایت کنیم.  کرونا نشویم بلکه بهداشت فردی را 
احتیاط و مراقبت های الزم را در نظر بگیریم و اجازه ندهیم ترشحات 

بینی، سرفه و عطسه ما با دیگران تماس پیدا کند .
آنها  اجرای  به  اهتمام  بر  کیا  دکتر عظیمی  که  بود  مواردی  دیگر  از   
تاکید داشت. و من تالش کردم همه این موارد را به صورت عملی به 

خانواده سید یحی آموزش بدهم. 
مواد  و  دستکش  ماسک،  مقادیری  تحویل  ضمن  خداحافظی  هنگام 
ضدعفونی کننده  و آموزش طرز استفاده از این لوازم، به این خانواده 
نگران اطمینان خاطر دادیم با رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه،هیچ 
خطری سالمتی مارا تهدید نمی کند به شرط این که سنگر خانه ها 
را به عنوان امن ترین مکان حفظ کنیم و از مسافرت و رفت و آمدها 

حذر کنیم.
*سرهنگ دوم جواد کارکن؛ رئیس اداره اجتماعی معاونت بهداد ناجا

ار  ی ر  را ر  ت  مراق و ا  ی  تو

مت یر س ت س رونا  روا

ت و  نی و  ران   ن

درست است که هر چه بیشتر به خودتان بگویید نگران هستید، بیشتر 
به شما تلقین می شود و این می تواند بر شما و اطرافیانتان اثرات منفی 
داشته باشد، اما در عین حال آگاهی داشتن از این نگرانی و انکار نکردن 
آن می تواند شما را برای رویارویی با آن در آینده آماده کند، درست 
مثل نگرانی قبل از امتحان: اگر نگران نباشید، درس نمی خوانید. پس 
همان  طور که تعداد مبتالیان و تلفات از کرونا را پی گیری می کنید، 
توجه  نیز  پیشگیری  راه های  به  و  درمان شده اند  که  افرادی  تعداد  به 

نشان دهید.

* مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان 
قزوین

  [                                                                                                                                                [                                                                                                                                              
مهران حبیبی 

نویسنده و شاعر 
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مشارکت در عرضه های اولیه بورس، می تواند هراس از مرگ بی  ارج و قرب خطر بروز شکاف مردم - مردم
جایگزین یارانه شود؟

نگاه با  خصوصی  شرکت های  گفت:برخی  گیالن   استاندار 
تأمین برای  خود  تولید  خط  تغییر  به  اجتماعی،   مسئولیت 
پرداختند کننده  ضدعفونی  های  محلول  و  بهداشتی   ملزومات 
این از  را  نیازشان  مورد  اقالم  داروخانه ها  می رود  انتظار   که 
باشند مردم  نیاز  پاسخگوی  نوعی  به  و  کرده  تهیه  .شرکت ها 
استانداری اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  خبرنگارما  گزارش   به 
با مقابله  و  مدیریت  ستاد  جلسه  در  زارع  ارسالن  دکتر   گیالن؛ 
درمانی کادر  شبانه روزی  تالش های  از  قدردانی  با  کرونا   بیماری 
 استان، بر ضرورت توجه به شأن، منزلت و کرامت انسانی پزشکان
کرد تأکید  ای  رسانه  در فضای  بویژه  دلسوز  پرستاران  و  .فرهیخته 
شدگان ترخیص  و  بستری  مبتالیان  تعداد  برابری  داد:  ادامه   وی 
اجرای در  مردم  مطلوب  همکاری  معنای  به  اخیر  روزهای   در 
و است  اجتماعی  فاصله گذاری  جمله  از  مختلف  های   طرح 
ارائه حیث  از  را  بهتری  شرایط  استان  بیمارستانی  و  درمانی   مراکز 
اند، اما این به منزله حل مشکل بیماری نیست .خدمات پیدا کرده 
 نماینده عالی دولت در گیالن افزود: طرح های اجرا شده از ابتدای
 اسفندماه همچون طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و غربالگری مردم،
 اثرگذاری باالیی در کاهش چرخه انتقال ویروس کرونا داشته و این طرح
 پس از همکاری بسیجیان و مراقبان سالمت و بهورزان در مرحله اول،
 هم اکنون از طریق دانشگاه علوم پزشکی به صورت پیوسته اجرا می شود
.تا افرادی که با بیماران کرونایی در تماس بودند رصد و پایش شوند
بخش در  استان  زیرساختی  نیازمندی های  انعکاس  به  اشاره  با   وی 
 بهداشت و درمان به مقامات عالی کشوری گفت: درخواست کردیم

 تا از مبلغ در نظر گرفته شده از محل صندوق توسعه ملی، به حوزه
و ثابت  جمعیت  نیازمندی ها،  با  متناسب  گیالن  درمان  و   بهداشت 
یابد اختصاص  مناسب  اعتباری  مسافران؛  و  گردشگران  .حضور 
بهداشت بخش  در  مهمی  پروژه های  اینکه  بر  تأکید  با  زارع   دکتر 
به دولت  پایان  تا  آنها  بیشتر  باید  که  دارد  وجود  استان  درمان   و 
که بیمارستانی  فرسوده  ساختمان های  برخی  وجود  به  برسد،   اتمام 
باید کرد:  اضافه  و  اشاره  می شد،  استفاده  کارگاه  تجهیز  عنوان   به 
.کوشید این ساختمان ها به صورت اصولی و منطقی بهسازی شوند
شرکت های برخی  درخواست  به  گیالن  در  دولت  عالی   نماینده 
 خصوصی تولید محلول های ضدعفونی کننده و عرضه محصوالت
از برخی  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  نیز  استان  از  خارج  به   تولیدی 
خط تغییر  به  اجتماعی  مسئولیت  نگاه  با  خصوصی  های   شرکت 
 تولید خود برای تهیه ملزومات بهداشتی و محلول های ضدعفونی
 کننده پرداختند که انتظار می رود داروخانه ها اقالم مورد نیازشان را
.از این شرکت ها تهیه کرده و به نوعی پاسخگوی نیاز مردم باشند
آموزشی   فعالیت های  مطلوب  انجام  به  اشاره  با  زارع   دکتر 
کل اداره  توسط  موثر  امکانات  ارائه  با  اینترنت  بستر  طریق   از 
دانش آموزان استفاده حداکثری  برای  اطالعات  فناوری  و   ارتباطات 
به امکانات  و  اقدامات  این  شود  تالش  باید  داشت:   اظهار 
ندارند، اینترنت  به  دسترسی  که  روستایی  برخی  مناطق   سمت 
ببرند بهره   آموزش ها  این  از  دانش آموزان  تمامی  تا  شود  .هدایت 
تعطیلی معنای  به  درس  کالس های  تعطیلی  اینکه  یادآوری  با   وی 
براساس تصمیم ستاد ملی مدیریت نیست، گفت:  نبوده و   آموزش 

 بیماری کرونا کماکان در دانشگاه ها، برخی کالس های دوره دکتری به
 صورت حضوری و دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی و مدارس
.به شکل غیرحضوری و از طریق بستر فضای مجازی انجام می گیرد
واحدهای فعالیت  ازسرگیری  به  گیالن  در  دولت  عالی   نماینده 
سطح با  متناظر  استان  در  متوسط  ریسک  با  اصناف  و   اقتصادی 
اتاق صمت،  سازمان  طریق  از  باید  گفت:  و  کرد  اشاره   کشور 
رعایت ضمن  تا  شود  اطالع رسانی  و  نظارت  اتحادیه،  و   اصناف 
و مشاغل  سامانه  در  نام  ثبت  فرصت  از  بهداشتی؛  های   پروتکل 
کنند استفاده  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  .اصناف 
 وی همچنین با اشاره به بازگشایی پاساژها تا ساعت 18 افزود: مطابق
 تصمیم ستاد ملی؛ مشاغل پرریسک موجود در پاساژها کماکان تعطیل
.هستند و رستوران ها صرفاً به صورت بیرون بر مجاز به فعالیت می باشند
 استاندار گیالن به طرح موضوع محصوربودن پارک ها در ستاد ملی
 مدیریت بیماری کرونا توسط وزیر کشور حسب درخواست استان ها
ایجاد شده امروز حصارهای  از   اشاره و خاطرنشان کرد: مقرر شد 
ها بازی  بودن شهر  تعطیل  بر  برداشته شود و عالوه  پارک ها   برای 
 ، رستوران ها و کافی شاپ های موجود در این فضاها، باید نظارت
.صورت گیرد تا محلی برای برپایی تجمعات خانوادگی و افراد نشود
 دکتر زارع به صدا و سیما و کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد 
با تولید محتوای غنی تأکید کرد که  بیماری کرونا   استانی مدیریت 
 برای ماه مبارک رمضان و آماده بودن قلب ها و دل ها، بستر راز و نیاز
.مردم به صورت انفرادی و در جمع های خانوادگی را فراهم نمایند
 وی به اقدامات خوب پارک علم و فناوری گیالن با مشارکت جوانان

 نخبه و فرهیخته در مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: پارک علم
 و فناوری گیالن از ابتدای اسفندماه به عنوان یکی از استان های فعال
 عالوه بر اقدامات خیرانه در کنار گروه های جهادی برای شکل گیری
است داشته  موثر  تالشی  تولید،  و  سازی  تجاری  مرحله  تا  .ایده ها 
علوم دانشگاه  و  چای  سازمان  مشترک  اقدامات  به  گیالن   استاندار 
 پزشکی برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اجرای برداشت
.چای اشاره کرد و خواستار نظارت بر اجرای مفاد توصیه نامه ها شد
دستگاه های حمایت  ضرورت  بر  سخنانش  خاتمه  در  زارع   دکتر 
موثر پیگیری  نیز  و  بنیان  دانش  های  شرکت  اقدامات  از   ذیربط 
کرد: اضافه  و  تأکید  فناورانه  محصول  به  ایده ها  تبدیل   برای 
تالش باید  شده،  نامگذاری  تولید  جهش  نام  به  که  سالی   در 
با بنیان،  دانش  شرکت های  و  ها  آپ  استارت  اقدامات  تا   شود 
نگاه با  صرفاً  تولید  جهش  چراکه  بردارند  گام  جلو  روبه   انگیزه 
شود عملیاتی  فناورانه  نگاه  با  باید  بلکه  نمی شود  محقق  .سنتی 
حمایت برای  خود  وسع  حد  در  دولت  اینکه  بیان  با   وی 
از دولت  شد:  یادآور  دارد،  برنامه  آسیب پذیر  اقشار   از 
یافته، اختصاص  تومان  میلیارد  هزار   75 اعتبار   محل 
می کند اعطا  دیده  آسیب  مشاغل  به  درصدی   12 .تسهیالت 
هایی آسیب  آمدن  وارد  به  اشاره  با  گیالن  در  دولت  عالی   نماینده 
برنامه ریزی های دولت  گفت:  مردم  نیز  و  اقتصادی  های  بخش   به 
و شهرداری ها  اما  دارد  خسارت ها  جبران  برای   مختلفی 
با بلکه  بوده  حمایتی  کمک های  انتظار  به  فقط  نباید   دهیاری ها 
باشند جایگزین  منابع  دنبال  به  جویی،  صرفه  و  هزینه ها  .کاهش 

استاندار گیالن تأکید کرد : 

محصوالت بهداشتی مورد نیاز داروخانه ها از طریق واحدهای تولیدی استان تأمین شود

زنجان  منطقه ای  آب  شرکت  گفت:  زنجان  استاندار 
باید آخرین وضعیت تحلیلی منابع آبی و سدهای این 
استان همراه با شاخص های مربوطه را طراحی کرده و 

راهکارهای عملیاتی برای این شاخص ها ارائه دهد.
فتح اهلل حقیقی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب 
استان زنجان افزود: این طرح باید منطبق بر واقعیت ها 
سازهای  و  ساخت  غیرمجاز،  کِشت های  و  بوده 
لحاظ  طرح  آن  در  نیز  غیرمجاز  چاه های  و  غیرمجاز 

شود.
نسبت  امسال  بارندگی های  کاهش  به  اشاره  با  وی 
کیفیت  داشت:  اظهار  گذشته،  سال  مشابه  مدت  به 
معنادار  گذشته،  سال  به  نسبت  امسال  بارندگی های 
است زیرا بارندگی سال گذشته در زمان نامناسبی بود 
اما بارش های امسال در بهترین زمان ممکن و با بهترین 

کیفیت رخ داده است.
چاه های  در  تخلف  ریشه  قطع  بر  تاکید  با  حقیقی 
برخورد  و  انسداد  در  کرد:  خاطرنشان  غیرمجاز، 
به  باید  اولویت  آب،  چاه های  به  مربوط  تخلفات  با 

دارای  افراد  که  غیرمجاز  چاه های  صاحبان  با  ترتیب 
می کنند  سوءاستفاده  خود  جایگاه  از  و  بوده  جایگاه 
باشد و سپس با افرادی که برداشت مازاد از چاه های 

مجاز دارند، برخورد شود.
استاندار زنجان گفت: در سال گذشته، کشت هایی در 
مثال؛  برای  کرد.  ایجاد  مشکالتی  که  بود  استان  این 
 22۰ بین  قبل  سال های  در  گوجه فرنگی  برداشت 
به رغم  پارسال  که  حالی  در  بوده  تُن  هزار   25۰ تا 

هشدارهای متعدد ۴7۰ هزار تُن کاشته شد.
وی اظهار داشت: کشاورزان باید توجه داشته باشند و 
جهاد کشاورزی هم نظارت کند که محصوالتی مانند 
یارانه  مشمول  صیفی جات  و  گوجه فرنگی  هندوانه، 

دولت نیستند.
چاه های  آب  با  محصول  کشت  اینکه  بیان  با  حقیقی 
مربوطه  مدیران  کرد:  تصریح  است،  ممنوع  غیرمجاز، 
باید به این مهم، نظارت کنند و در غیر این صورت 

باید پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: نظارت و جلوگیری از ساخت و 

وقوع مشکالت  از  پیشگیری  برای  غیرمجاز  سازهای 
بعدی نیز بر عهده مدیران مربوطه است.

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا به معنی 
تغییر شرایط نیست

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  زنجان  استاندار 
بیماری  با  مقابله  ملی  ستاد  امروز  جلسه  به  اشاره  با 
صورت  به  و  رییس جمهوری  ریاست  به  که  کرونا 
کشور  سراسر  استانداران  حضور  با  ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، گفت: این موجب افتخار است که امروز 
نمونه گیری  پایلوت  طرح  اجرای  بار،  دومین  برای 
سرپایی ویروس کرونا در استان زنجان در این جلسه 

مطرح و از آن به عنوان یک طرح موفق، یاد شد.
وی افزود: اجرای موفق این طرح سبب شده تا طرح 
برخی  در  ملی  ستاد  دستور  با  زنجان  استان  پایلوت 

استان های دیگر نیز اجرا شود.
حقیقی اظهار داشت: از هفتم فروردین ماه سال جاری 
تا کنون ۶5 درصد تست های کرونا در استان زنجان به 
بالینی بوده و طی  صورت آزمایشگاهی و ۳5 درصد 
این مدت از ۴7۰۰ نفر تست سرپایی گرفته شده است.
در  نفر   12۰ درمانی  مراحل  طی  به  اشاره  با  وی 
سبب  کار  این  کرد:  خاطرنشان  استان،  نقاهتگاه های 
جداسازی بیماران مبتال به کرونا، جلوگیری از مراجعه 
این  مداوای  موفقیت آمیز  اجرای  و  بیمارستان ها  به 

بیماران شده است.

کرد:  تصریح  زنجان  استان  در  دولت  عالی  مقام 
مصوبات جلسه امروز ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 
دلیل بر تغییر شرایط نیست و اگر تغییری در وضعیت 
و شرایط حاکم ایجاد شود بدون لحظه ای درنگ و با 

خوشحالی مضاعف اعالم می کنیم.
نکات  رعایت  و  خانه  در  ماندن  کرد:  تاکید  وی 

بهداشتی، همچنان یک اصل باید باشد.
استاندار زنجان با اشاره به مصوبات جلسه امروز ستاد 
ملی مقابله با بیماری کرونا، گفت: بازارها و پاساژهای 
رعایت  شرط  به  اردیبهشت/  اول   / فردا  از  مسقف 
پروتکل های بهداشتی، کم خطر بودن و تجمع نداشتن، 
تعطیل کردن در ساعت ۶ عصر و اخذ کد رهگیری از 
سامانه سالمت می توانند فعالیت خود را آغاز کنند اما 
دیزی سراها  و  قهوه خانه ها، رستوران ها  مانند  مشاغلی 

که سبب تجمع می شوند کماکان باید تعطیل باشند.
ثانوی  اطالع  تا  نیز  متبرکه  اماکن  داشت:  اظهار  وی 
مشمول تعطیلی هستند مگر آنکه تصمیم جدیدی از 

سوی ستاد ملی اتخاذ شود.
تا  نیز  دانشگاه ها  و  مدارس  کرد:  خاطرنشان  حقیقی 
مقطع  تحصیالت  فقط  و  بوده  تعطیل  ثانوی  اطالع 
ابالغی  دستورالعمل های  رعایت  با  هم  آن  و  دکتری 

وزارت بهداشت، امکان آغاز فعالیت دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با اشاره به انتشار 8۴1 عنوان کتاب 
با شمارگان بیش از یک میلیون جلد طی سال گذشته، از رشد 22 درصدی 

عناوین کتاب های منتشر شده در استان خبر داد.
به گزارش آوای میهن نیوز  به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گیالن، فیروز فاضلی با بیان اینکه 8۴1 عنوان کتاب طی سال 1۳98 
از آن ۶87 عنوان  این رقم در سال پیش  در گیالن منتشر شد، در حالی که 
بوده است، اظهار کرد: شمارگان کتاب های انتشار یافته در سال گذشته نیز، 
یک میلیون و 12۰ هزار نسخه بود که 171 عنوان کتاب با شمارگان ۴۴5 هزار 

نسخه به حوزه کودک و نوجوان اختصاص داشته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن تصریح کرد: 7۶۰ عنوان از کتاب های 
انتشار یافته در سال 98، تألیفی و 81 عنوان دیگر ترجمه بوده است؛ همچنین 

۶۶8 عنوان از این کتاب ها، چاپ اول بوده اند.
وی با بیان اینکه 187 ناشر در گیالن مجوز فعالیت دارند که از این تعداد ۶۰ 
ناشر در سال گذشته فعال بودند، افزود: دفتر فعالیت 1۴۶ ناشر در مرکز استان 
است و ۴1 ناشر نیز در شهرستان ها فعالیت دارند. همچنین 1۳7 کتابفروشی 

نیز در سطح استان مجوز فعالیت دارند.
فاضلی با اشاره به فعالیت 985 مؤلف )ثبت شده( در گیالن شامل ۳9۶ مؤلف 
بانو و 589 آقا، ادامه داد: 9۰۴ مورد تقاضای مجوز نشر طی سال 98 در استان 
داشتیم که 899 مورد از آن ها با موفقیت صادر شد؛ که در این بخش نیز با 
توجه به صدور 575 مجوز نشر در سال 97، با رشد 5۶ درصدی مواجه بودیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، تعداد نمایشگاه های کتاب برگزار شده 
طی سال گذشته در استان را 81 مورد عنوان و تصریح کرد: بالغ بر 158 هزار 
نفر از این نمایشگاه ها بازدید کردند که حدود نیمی از این بازدیدها مربوط به 

نمایشگاه بزرگ کتاب استان بود.
وی با اشاره به اینکه پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیالن با حضور ۴۰۰ 
ناشر شامل ۳۴ ناشر گیالنی در قالب 2۰۳ غرفه و با عرضه 7۶ هزار و پانصد 
عنوان کتاب با تخفیف ۳۰ درصد از 2۶ آبان لغایت اول آذرماه 98 در محل 
یادآور شد: 75  برگزار شد،  استان در رشت  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
بازدید  فرهنگی  مهم  و  بزرگ  رویداد  این  از  روز  شش  مدت  در  نفر  هزار 
کردند و میزان فروش انجام شده در این نمایشگاه، 25 میلیارد ریال بوده است 
که مبلغ هشت میلیارد ریال آن، بن یارانه ای خرید کتاب در نظر گرفته  شده 
بازدیدکنندگان توسط بانک عامل مستقر در نمایشگاه  بود که توزیع آن بین 

صورت گرفت.
فاضلی در ادامه، کتاب را یکی از مهمترین ابزارهای اصلی در مقوله فرهنگ 
شاهد  می توان  جامعه  در  مطالعه  فرهنگ  کردن  کاربردی  با  گفت:  و  خواند 

افزایش شور و نشاط بود.
نیازسنجی جامعه برای مطالعه را  دبیر شورای فرهنگ عمومی استان گیالن، 
مهم دانست و اضافه کرد: تا نیازی نباشد، مطالعه معنا پیدا نمی کند و احساس 

نیاز در جامعه هدف جوانان و نوجوانان برای مطالعه حائز اهمیت است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: این رزمایش بیشتر 
شیوع  از  قبل  تا  و  دیدند  آسیب  کرونا  ایام  در  که  است  کسانی  حال  شامل 

بیماری با مشکل اقتصادی مواجه نبودند
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،مریم بیدخام، مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری  در نشست خبری ستاد همدلی و کمک های 
مؤمنانه استان، اظهار کرد: شیوع کرونا تبعات جدی در زندگی آحاد مردم به 
در  اجتماعی  مشارکت های  ارتقاء  و  همدلی  شاهد  حال  این  با  داشت  دنبال 
جامعه هستیم. این موضوع یادآور مجاهدتهای هشت سال دفاع مقدس است 

که در آن شاهد ایثار و از خودگذشتگی بسیاری بودیم.
بیدخام تصریح کرد: ستاد همدلی و کمک های مؤمنانه استان در راستای تأکید 
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه به رزمایش مواسات در جامعه شکل 

گرفته است.
 رییس کمیته اجتماعی ستاد همدلی و کمک مومنانه استان قزوین گفت: این 
رزمایش بیشتر شامل حال کسانی است که در ایام کرونا آسیب دیدند و تا قبل 

از شیوع بیماری با مشکل اقتصادی مواجه نبودند.
وی با بیان اینکه  برخی از جامعه هدف  شامل معلوالن، مددجویان و زنان 
سرپرست خانوار که تحت پوشش دستگاههای حمایتی اعم از کمیته امداد ، 
بهزیستی و هالل احمر هستند که بایستی  مورد حمایت جدی دستگاههای 
حمایتی قرار گیرند ، اظهار کرد ،  اما این طرح شامل تمام اقشاری است که 
در دوره شیوع بیماری کرونا دچار آسیب شده اند، و تا قبل از بحران کرونا 

زندگی عادی داشته اند .
آسیب  افراد  شناسایی  وظیفه  ستاد  این  اجتماعی  کمیته  در  اینکه  بیان  با  وی 
دیده از کرونا دنبال می شود، ادامه داد: در حال تهیه بانک اطالعاتی کاملی از 
اقشار آسیب دیده از کرونا هستیم که از جمله آن می توان به کارگران روزمزد، 

کارگران بیکار شده، هنرمندان و ورزشکاران اشاره کرد.
ایام تالش  این  نهاد در  تأکید کرد: تمامی سمن ها و گروه های مردم  بیدخام 
کردند جامعه هدف خود را مورد حمایت قرار دهند تا تحمل این شرایط برای 

آن ها راحت تر باشد.

از  بی حجابی  گزارش  درخواست  است  معتقد  ریاست جمهوری  شهروندی  حقوق  سابق  معاون 
مردم به شکاف های اجتماعی دامن می زند. این فعال حقوق زنان در گزارشی از سخنرانی خود 
که در کانال شخصی تلگرامش آن را منتشر کرده و مربوط به نشست فصلی شورای اصالحات 
شهرستان رباط کریم است، با انتقاد از طرح هایی که مردم را تشویق به ارائه گزارش از همسایه 
موجود  شکاف های  به  را  دیگری  شکاف  طرح ها  این  »متأسفانه  گفت:  می کنند،  افراد  سایر  و 
اضافه می کنند و آن شکاف مردم - مردم است که بدون تردید سوءاستفاده  و  تسویه حساب های 
باز  را  و جای خودش  گرفته  میان صورت  این  در  نیز  پرونده سازی هایی  و  و سیاسی  شخصی 

می کند.«
شهیندخت موالوردی با اظهار اینکه در فضایی که جامعه به یک رفاه عمومی و نسبی رسیده 
باشد، برخورد و عمل در مورد آزادی ها و حقوق اجتماعی  یک رویکرد می طلبد، اما این سؤال 
مطرح است در زمانی که موقعیت اورژانسی است و در شرایطی که از نظر اقتصادی مردم در 
وضعیت سختی قرار دارند، آیا باید همان برخورد و رویکرد را عینا به کار ببریم یا نه؟ یا باید 
هستیم  متصور  که  بزرگ تر  منافع  و  مصالح   و  بزرگ تر  هدف  برای  خودمان  سیاست های  در 

تجدید نظر کنیم؟
این فعال حقوق زنان ادامه داد: یعنی الزم است بایدها و نبایدهای شرایط حاد اقتصادی را مورد 
بحث قرار بدهیم، به ویژه با وضعیتی که کشور ما از نظر انواع شکاف ها و گسل های اجتماعی، 
ازجمله شکاف های جنسیتی، نسلی و طبقاتی )که نمونه آن کشف باستی هیلز لواسان است!( 
و همچنین بحث هایی که در شبکه های اجتماعی با افشاگری هایی که در مورد فساد و اختالس 
شکاف ها  این  هم  روزبه روز  متأسفانه  و  روبه روست  می شود،  انجام  المال  بیت  میل  و   حیف  و 

عمیق تر می شوند؛ با وجود این واقعیات  و مالحظات چه باید کرد؟
معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهور، گفت: از ابتدای انقالب در برخورد با پدیده های 
هم  به  هیچ گاه  که  موازی  خط  دو  مثل  که  می بینیم  را  رویکرد  دو  ما  فرهنگی،  و  اجتماعی 
و  دارد  فرایندی  نگاه  پدیده ها  این  به  که  رویکردی  نخست  دادند؛  حیات  ادامه  نمی رسند، 
به طوری که مسائلی چون عفاف، حجاب و آسیب های اجتماعی و  آنها را یک پروسه می بیند، 
دیگر پدیده های اجتماعی و فرهنگی که تعدادشان هم کم نیست را در یک تحلیل واقع بینانه 
محصول عملکرد یک دولت و چند دولت نمی داند، بلکه آن را حاصل مجموعه ای از سیاست ها، 
برنامه ها و قوانین کشور و متاثر از تحوالت عدیده جهانی می داند که وضعیت ما را به این مرحله 
رسانده است. وی افزود: دیگری رویکردی است که به پدیده ها نگاه پروژه ای دارد، برگرفته از 
تئوری توهم توطئه که راحت ترین و دم دستی ترین شیوه ها را برای برخورد با این پدیده ها پیش 
می گیرد و همچنین انکار، فرافکنی و نپرداختن و سرپوش گذاشتن بر این پدیده ها بیشتر در 

دستور کارشان قرار دارد.
شود  پرداخته  آنها  به  باید  که  نبایدهایی  فوق العاده  و  خاص  شرایط  این  در  اینکه  بیان  با  او 
خیلی بیشتر از بایدهاست، گفت: دولت به معنای حاکمیت در این شرایط اگر کاری نکند خیلی 
مؤثرتر خواهد بود تا اینکه مستقیما به موضوعات ورود پیدا کرده و مداخله کند. دستیار ویژه 
سابق رئیس جمهور افزود: اگر گروه های مرجع و اجتماعی، اعم از نخبگان، دانشگاهیان، فعاالن 
توانست  نخواهند  قطعا  باشند  نداشته  مشارکت  تصمیم گیری ها  در  احزاب  و  تشکل ها  مدنی، 
تأثیرگذاری الزم را در اقناع افکار عمومی و همراه کردن آن با دولت برای تحقق و پیاده کردن 
کسی  هر  سراغ  به  اکنون  اما  داشت:  اظهار  موالوردی  باشند.  داشته  تصمیماتش  و  تئوری ها 
می رویم این اذعان را دارد که شرایط بسیار سخت است و هیچ چشم انداز و امیدی وجود ندارد 
و شرایط را با شرایط مطلوب دیگر کشورها و یا دوره های دیگری در کشور که وضعیت بهتر از 
حاال بوده مقایسه می کنند. او گفت: نااطمینانی از آینده به شکلی که هیچ کس نمی داند فردا 
چه خواهد شد را به وضوح می بینیم که خود پدیده ای جهانشمول است؛ حاکمیت چشم اندازی 
ندارد، به طوری که اهداف سند چشم انداز 20ساله نظام که بنا بود ما قدرت اقتصادی اول منطقه 
غرب آسیا باشیم کامال محقق نشده است و سند جایگزینی هم پیش بینی نشده است. از سویی 
مردم نیز چشم اندازی ندارند و این به نااطمینانی بیشتر از آینده دامن می زند. موالوردی با بیان 
اینکه راه حل، تقویت آزادی های اجتماعی و باز کردن حوزه عمومی و نه تضعیف و محدودیت 
روزافزون برای آزادی های اجتماعی است، گفت: کاری که حاکمیت می تواند بکند این است که 
بگذارد نهادهای مدنی روشنفکران و گروه های مرجع کار خودشان را انجام بدهند و مردم را با 
تئوری هایی که دولت می خواهد انجام بدهد آگاه کنند تا یکسان سازی منافع مردم با حاکمیت 
انسجام و همبستگی اجتماعی را شاهد باشیم وگرنه شاهد تجزیه،  صورت بگیرد و در نتیجه 

اتمیزه و پاره شدن جامعه و مردم خواهیم بود.
منبع/ انتخاب

مادر من ۸۳ سال و پدرم نزدیک ۹0 سال دارد. خدا حفظ شان کند، جان همه خانواده مان به این دو 
بسته است. چند سالی بود، مادرم همیشه با دلتنگی می نالید که این چه زندگی است دکتر ها برایمان 
ساخته اند؛ فقط با قرص و کپسول، روز های دراز را سپری می کنیم و درد می کشیم. نه خواب درست 
داریم و نه زندگی که بتوان به آن اسم زندگی داد. او می گفت، مرگ برای ما موهبت است. اما در 
این روز های دهشتناک کرونایی، هر دو از مرگ می هراسند. آن ها مرگ بی ارج و قرب نمی خواهند.

شمشیر لعنتی کرونا، بیشتر باالی سر آدم های ُمسن و بیمار می چرخد، اما چه کسی دوست دارد، 
چنین غریبانه و هولناک، روی در نقاب خاک کشد. زمانی نه چندان دور، مرگ هم آداب و اصولی 
داشت. کسی که در بستر بیماری بود و می خواست بمیرد، اهل و عیال خود را فرمی خواند، فرزندانش 
را نگاه می کرد. هر چه حرف و حدیث و وصیت داشت، می گفت و بعد آرام دیدگانش را می بست و 
به خواب ابدی فرومی رفت. چنین مرگی که غالباً اتفاق می افتاد، یک مرگ عزتمندانه و باشکوه بود.

از وقتی که دانش پزشکی پیشرفت کرده و درمان بسیاری از ناخوشی ها میسر شده، دیگر کمتر 
می توان چنین مرگ های دلپذیری را شاهد بود. پدران و مادران، زیر دستگاه های سهمگیِن مراقبت 
پزشکی، با لوله ها و سوند و سرم های وصل شده به بدن، به دور از همسر و فرزندان و گاه در شرایط 
عدم هوشیاری، غمگنانه جان به جان آفرین تسلیم می کنند. برای اطبا، درمان اصل است و اینکه 
چطور زندگی بیمار را ولو برای چند ساعت بیشتر، بتوانند زنده نگه دارند؛ برایشان مسایل انسانی و 

آیینی، تحت الشعاع برنامه دارو و درمان است.
حال در این همه گیری کرونا، به سالمندان ظلم شد. رسانه ها می گفتند، خوشبختانه این ویروس 
بر کودکان و جوانان، چندان اثر ندارد و افراد سالمند و بیمار را هدف قرار می دهد. چنبن راحت 
درباره مرگ سالمندان سخن گفتن، نهایت قدرناشناسی یک جامعه به این سرمایه ها و تکیه گاه های 
معنوی مردم بود. آن ها هم دوست دارند، مورد نوازش و محبت قرار بگیرند و چنین راحت درباره 

مرگ شان صحبت نشود.
از چنین برخوردی پرداخته است. در این  انسان  ایلیچ« به رنج  ایوان  تولستوی در ُرمان »مرگ 
داستان، ایوان ایلیچ که قاضی سنت پترزبورگ است، روزی از باالی چهارپایه می افتد و پهلویش 
تیر می کشد و درد به جای فروکش کردن رو به وخامت می گذارد؛ آن قدر که نهایتاً ایوان ایلیچ از 
کارکردن عاجز می شود. او که قبل از آن »مردی باهوش، موقر، دوست داشتنی و خوش مشرب بود«، 
حاال افسرده و ناتوان شده بود. دوستان و همکارانش او را ترک کردند. همسرش به سراغ گران ترین 
پزشکان رفت، اما هیچ کدام نتوانستند بیماری او را تشخیص دهند. بدین ترتیب، هر دوا و درمانی که 
تجویز می کردند به هیچ دردی نمی خورد. همه این ها شکنجه ای برای ایلیچ بود. او از این وضعیت 

عصبانی بود و خون خونش را می خورد.
تولستوی می نویسد: »هیچ کس آن طور که او دلش می خواست، به حالش ترحم نمی کرد. بعضی 
لحظات بعد از تحمل درد های عمیق، بیشتر از هر چیزی دلش می خواست، کسی دلش به حال 
او بسوزد، درست همان طور که دل آدم ها برای بچه های مریض می سوزد. دلش لک زده بود که 
کسی بیاید و او را نوازش کند و دلداری بدهد. او می دانست که حاال آدم گنده ای شده و ریشش به 
سفیدی می زند و به همین خاطر، تحقق این آرزو ممکن نیست. بااین حال، هنوز دلش دنبال چنین 

چیز هایی بود.«
مرگ بی ارج و قرب، مورد پسند هیچ کس نیست. اما پیشرفت های علم طب، مرگ آرام و باشکوه را 
به محاق برده است. یک جراح و نویسندۀ آمریکایی، کتابی دارد با نام »مرگ با تشریفات پزشکی« 
که در آن نشان می دهد، آدم ها دوست دارند، واپسین لحظات زندگی شان، چگونه باشد. او می نویسد 
که روز های واپسین عمِر سالمندان و بیماران العالج، اغلب در آسایشگاه ها و بخش مراقبت های ویژۀ 
بیمارستان ها می گذرد. پزشکان در این اوضاع درمان هایی را پیش می برند که مغزمان را گیج و منگ 
می کند. شیرۀ بدن هایمان را می کشند تا مگر شانس نصفه ونیمه ای برای زنده ماندن به ما بدهند؛ و 

در آخر افسوس می خوریم که همان اتفاقی افتاد که نباید.
پزشکی مدرن به چیزی جز درمان فکر نمی کند، اما مرگ درمان ندارد. این مسیر نه تن ها بیماران 
و اطرافیانشان، بلکه خود پزشکان را هم دچار بحران های روحی متعددی می کند. او در این کتاب 
داستان های زیادی از بیماران و پزشکانی می گوید که گرفتار این موقعیت ها بوده اند و سرانجام تسلیم 
مرگ شده اند. این جراح و نویسنده آمریکایی، تجربه ها را بررسی می کند تا ریشۀ ناتوانی پزشکی 
مدرن در مواجهه با مرگ را بیابد و راه هایی را به بیماران و پزشکان پیشنهاد دهد که چگونه نگاهی 

تازه به وظیفۀ پزشکی داشته باشند و روز های واپسین را بگذرانند.
القصه این روز های سخت و سیاه کرونایی سپری خواهد شد، اما آنچه خواهد ماند، خاطره مرگ 
غریبانه عزیزانی است که دوست داشتند، مرگ و سوگواری درست داشته باشند. سالمندانمان را 
دریابیم، راحت درباره مرگشان صحبت نکنیم و از هر وسیله ای برای آرامش و نشاط آن ها فروگذار 
نکنیم. یادمان نرود، همه ما روزی سالمند خواهیم شد و اکنون هر چه می کنیم، فرزندانمان با ما 

خواهند کرد.   منبع/ انتخاب

و  رفاه  میزان  سنجش  شاخص های  از  یکی  ثروت  عادالنه  توزیع  و  عام  منابع  از  برخورداری 
منابع  پراکنش  چگونگی  بر  غالب  نگرش  نوع  شود.  می  قلمداد  بشری  جوامع  در  رضایتمندی 
کشور و تعریف مفهوم عدالت اقتصادی در دولت های پس از انقالب، پیوسته محل اختالف و 
تقابل بوده است. هر کدام از این دولت ها باز تعریفی جدید از مفهوم مساوات و برابری اقتصادی 

ارائه کرده اند.
احساس عدم بهره مندی به طور مساوی از ثروت عمومی به عنوان یکی از دغدغه های تاریخی 
مردم ایران، سبب شده است که همواره وعده های انتخاباتی مبنی بر توزیع عادالنه منابع، فارغ 
از رنگ و جهت گیری سیاسی، با استقبال نسبی از سوی جامعه مواجه گردد و اصطالحا رای آور 
تلقی گردند. به عنوان مثال وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و یا پرداخت ماهیانه پنجاه 
هزار تومان به هر ایرانی را می توان تنها نقطه اشتراک دو نامزد مطرح انتخابات ریاست جمهوری 
در سال 1۳۸4 در نظرگرفت. از این رو نگاه سوسیالیستی و اقتصاد کوپنی ایران در دهه شصت 
و اجرای هدف مندی یارانه ها به شکل پرداخت مستقیم پول با همه کاستی های آن را می توان 

به عنوان دو نمونه عملی جهت توزیع عادالنه ثروث به شمار آورد. 
مشارکت در عرضه های اولیه بورس؛ گامی در راستای بهره مندی عمومی و جایگزینی یارانه

بر  اثر مطلوب  فاقد  نتایج نشان می دهند پرداخت های مستقیم نقدی آن هم در مقیاس کالن 
اقتصاد و بهبود سطح معیشت مردم ایران است. مضاف بر اینکه در برهه هایی منابع مربوط به 
پروژه های عمرانی به دلیل تعهد دولت ها، صرف پرداخت یارانه ها شده اند. لذا کاهش تصدی گری 
دولت و اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری اقتصاد و سهام شرکت های دولتی 
به صاحبان اصلی آن یعنی مردم، می تواند ضمن تامین بخشی از منابع مالی دولت، منجر به تحقق 

برخورداری عام و عدالت اقتصادی گردد.
سازوکار ملموس و شفاف در راستای انجام این مهم، واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی 
در قالب مشارکت گسترده در عرضه های اولیه بورس می باشد. شرکت در فرایند عرضه اولیه سهام 
بورسی ضمن نیازمندی به مقادیر پایین نقدینگی، سبب بهره مندی از سود قطعی پس از متعادل 
شدن سهم می شود. الزم به ذکر است مجموع سود حاصل از خرید عرضه های اولیه )22 سهم( 
پس از تعادل در سال 1۳۹۸ برابر با ۳700000 تومان برای هر نفر بوده است. در صورتی که 
یارانه اختصاصی دولت به هر نفر در سال گذشته  456000 تومان بوده است. همچنین قابلیت 
تخصیص کد بورسی به خردساالن و مشارکت آنها در اخذ عرضه اولیه سهام شرکت ها به نوعی 

سرمایه گذاری بلند مدت برای آنها در نظر گرفته می شود.
در صورت ایجاد زیرساخت های فنی و واگذاری درصد بیشتری از سهام شرکت ها و بنگاه  های 
دولتی و مشارکت تعداد بیشتری از افراد جامعه در فرایند اعطای سهام، گام مهمی در راستای 
بهره مندی عمومی برداشته می شود. امید است با توسعه و فراهم آوردن بستر های مناسب بازار 

سرمایه شاهد مشارکت بخش عمده ای از جمعیت کشور و تعمیق این بازار باشیم.  
منبع/ انتخاب

قزوین  پاساژهای  و  سنتی  بازار  های  کرکره 
از فردا باال می رود/رستوران ها فقط بیرون بر 

می توانند فعالیت کنند
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت:فعالیت 
بازار سنتی قزوین، پاساژها و مجتمع های تجاری در 
قزوین با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از فردا 

اول اردیبهشت آغازشده و کرکره ها باال می رود.
روابط  کل  اداره  از  نقل  به  خبرنگارما  گزارش  به 
جلسه  در  حبیبی  ،منوچهر  استانداری  عمومی 
و  مجتمع ها  و  بازار  بازگشایی  برای  هماهنگی 
برگزار  قزوین  استانداری  در  که  مسقف  پاساژهای 
شد اظهار داشت: خوشبختانه روند بیماری کرونا در 
استان قزوین مدیریت و کنترل شده هر چند شرایط 
پایدار نیست و همیشه این وضعیت نزولی نمی ماند و 
همه امور به میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 

شبکه حمل و نقل شهری، سیستم اداری، اصناف و 
بازاریان و سایر شهروندان بستگی دارد.

وی بیان کرد: خوشبختانه در بازدید از بیمارستان های 
اظهار  درمان  وضعیت  از  رازی  و  بوعلی  والیت، 
کادر  ایثارگرانه  تالش  از  دارد  جا  و  شد  رضایت 
درمانی و بهداشتی استان در درمان و بهبود بیماران 

تشکر کنیم.
بیمارستان  در  اکسیژن ساز  از نصب دستگاه  حبیبی 
اقالم  تأمین  با  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  هم  والیت 
خوبی  وضعیت  اقالم  بیشتر  در  نیاز  مورد  بهداشتی 

داریم و کمبودی نیست.
شرط  سه  رعایت   / می شود  بازگشایی  سنتی  بازار 

الزامی است
سخنگوی ستاد مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا 
تصمیمات  اساس  بر  شد:  یادآور  قزوین  استان  در 

ماه  اردیبهشت  اول  فردا  از  کرونا  کشوری  ستاد 
مسقف  مجتمع های  و  پاساژها  سنتی،  بازار  فعالیت 
در استان هم آغاز می شود اما چون این مکان ها محل 
می بخشند  را شدت  بیماری  انتقال  و  هستند  تجمع 

باید دقت کنیم تا بهداشت به دقت رعایت شود.
و  با رعایت سه شرط  این صنوف  کرد:  اضافه  وی 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی می توانند فعالیت 
داشته باشند و هر صنفی که موارد را رعایت نکند 

تعطیل می شود.
بازگشایی  برای  الزم  شروط  خصوص  در  حبیبی 
بازار سنتی اظهار داشت: اصناف و کسبه مستقر در 
بهداشتی  پروتکل های  تمام  می بایست  سنتی  بازار 
را در بازار سنتی، پاساژها و مجتمع ها رعایت کنند 
تا ساعت ۶ بعدازظهر مجاز است و  آنها  و فعالیت 
صنوف پر خطر از جمله رستوران ها و قهوه خانه های 

داخل بازار و پاساژها فعاًل مجاز به فعالیت نیستند.
فروشی ها  اغذیه  و  رستوران ها  داشت:  اظهار  وی 
فقط مجاز به ارائه غذای بیرون بر هستند و بازرسان 
باید  حکومتی  تعزیرات  محیط،  بهداشت  صمت، 
بیشتر  تا نگرانی  این زمینه کنند  بیشتری در  نظارت 

نشود.
حبیبی افزود: مصوب شده که اماکن متبرکه، مساجد 
و امامزاده ها تا 15 اردیبهشت همچنان تعطیل باشند 
افراد  برای  بهداشتی  اصول  رعایت  با  بوستان ها  و 
عبوری می توانند باز باشند و خدمت دهند و اتراق 
در بوستان ممنوع است و فقط عبوری اشکال ندارد 

اما شهربازی ها همچنان تعطیل هستند.
وی یادآور شد: هتل ها و مهمانخانه ها هم همچنان 
تعطیل هستند و ورزشگاه ها و استخر و سالن های 
بزودی  اما  نیستند  فعالیت  به  مجاز  هم  ورزشی 
که  این  برای  خطر  کم  رشته های  برخی  بررسی 
بتواند فعال شود آغاز شده و تصمیم گیری خواهد 

شد.
داخل  صندلی  و  میز  باید  رستوران ها  گفت:  وی 
واحد خود را جمع کرده و فقط خدمات بیرون بر 

ارائه دهند و خدمات دهند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در خصوص 
ساعات کاری ادارات هم اظهار داشت: نحوه فعالیت 
کارکنان دولت همانند گذشته از ساعت7 تا 1۴ بوده 

و تغییری نکرده است.

گفت:  قزوین  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
استان  در  سانتیمتر   1۵ ساالنه  فرونشست 
و  زیربنایی  تاسیسات  برای  تهدید  مهمترین 
برای آن  باید  مناطق جنوبی است که  ساکنان 

تدبیر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری 
یکی  داشت:  اظهار  خانی   مهدی  اهلل  ،قدرت 
از چالش های اساسی در اداره مدیریت بحران 
نداشتن اعتبارات مستقل مورد نیاز در شرایط 
عادی و در طول سال است و تنها زمانی که 
جبران  برای  اعتباری  می دهد  رخ  حادثه ای 
به  پرداخت  برای  داده می شود که  خسارت ها 
روند  این  که  می شود  هزینه  دیدگان  آسیب 

منطقی نیست.
وی بیان کرد: اگر این اعتبارات در سطح کالن 
کشور همه ساله اختصاص داده شود می توانیم 
اقدامات  و  آموزش  زمینه  در  حوادث  از  قبل 
خسارات  و  آسیب  تا  کنیم  هزینه  پیشگیرانه 

حوادث غیرمترقبه به حداقل کاهش یابد.

خانی  مهدی 
کرد:  تصریح 
از  قزوین  استان 
حادثه   3۵ مجموع 
در  کننده  تهدید 
کشور با ۲۵ حادثه 
اگر  که  روبروست 
ویروس کرونا را هم به آن اضافه کنیم در حال 
که  می کند  تهدید  را  استان  حادثه   ۲۶ حاضر 

باید برای مقابله با آنها همواره آماده باشیم.
یادآور  قزوین  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
سیل،  چون  حوادثی  با  بیشتر  قزوین  در  شد: 
فرونشست  خشکسالی،  زمین،  رانش  زلزله، 
سال های  در  که  مواجهیم  سرمازدگی  و  زمین 
اخیر اقدامات مؤثری برای پیشگیری از برخی 
رویدادها و مقاوم سازی در برابر سایر حوادث 

صورت گرفته است.
وی بیان کرد: اگر دستگاه های اجرایی و متولی 
کنند  عمل  خود  وظایف  به  مناسب  زمان  در 
از حوادث را مدیریت کرده  می توانیم بخشی 
و از خسارت ها کم کنیم به طوری که امسال 
با اقدام به موقع  در بخش سرمازدگی و سیل 

توانستیم از بحران جلوگیری کنیم.
مهدیخانی گفت: مصرف بیش از حد از ظرفیت 
فرونشست  موجب  زیرزمینی  آب  سفره های 
زمین در استان شده به طوری که در سال 9۷ با 

مصرف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب از 
ذخایر زیرزمینی که سه برابر ظرفیت آن است 
به  نسبت  اگر  و  شدیم  مواجه  چالش های  با 
مسدود شدن چاه های غیر مجاز اقدام نمی شد 

با بحران روبرو می شدیم.
سانتیمتر   1۷ تا   1۵ ساالنه  کرد:  تصریح  وی 
که  می دهد  رخ  استان  در  زمین  فرونشست 
شامل  را  کیلومتر   ۲۴1 معادل  محدوده ای 
می شود که بیشتر آن در جنوب استان است که 
در این مناطق 13۸ روستا با جمعیتی بالغ بر 9۰ 

هزار نفر در معرض تهدید هستند.
مهدی خانی اضافه کرد: همچنین ۷۷ کیلومتر 
خطوط  از  کیلومتر   3۴۰ و  آهن  راه  خطوط 
انتقال برق از محدوده مناطق دارای فرونشست 
الزم  پیشگیرانه  اقدامات  با  که  می کند  عبور 

است این تهدید را کاهش دهیم.
یادآور  قزوین  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
شد: در زمینه خشکسالی و اراضی بیابانی هم با 
چالش های مواجهیم و حدود 1۰۰ هزار هکتار 
از اراضی در منطقه بویین زهرا کانون ریزگرد 
است که در حال حاضر شاهد بیابانی شدن ۶۰ 
هزار هکتار از اراضی در منطقه اهلل آباد هستیم 
که تهدیدی برای استان های تهران، البرز است.
را  وسیع  منطقه  این  نتوانیم  اگر  گفت:  وی 
کنترل کنیم در سال های آینده با بحران جدی 
که  شد  خواهیم  روبرو  اساسی  چالش های  و 

زندگی هم بر مردم سخت می شود.
مهدی خانی بیان کرد: از محل اعتبارات سفر 
ریاست جمهوری برای نهال کاری و اقدامات 
پیش گیرانه در مناطق بیابانی استان هزینه هایی 
اختصاص داده شده اما باید کارهای بیشتری را 

برای کاهش بحران انجام دهیم.
با  هم  سرمازدگی  حوزه  در  کرد:  اضافه  وی 
بتوانیم  اگر  که  هستیم  روبرو  مستمر  تهدید 
و  کنیم  نهادینه  را  آموزش  و  کشاورزی  بیمه 
این مشکالت حل  از  بخشی  دهیم  توسعه  آن 

می شود.
و  متعدد  وقوع  دلیل  به  گفت:  خانی  مهدی 
ساله  همه  متوسط  طور  به  سرمازدگی  مستمر 
حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در کشور 
برای جبران خسارت پرداخت می شود که اگر 
بیمه  به  را  برداران  بهره  و  کشاورزان  بتوانیم 
کردن محصوالت خود تشویق کنیم و بیمه نیز 
داشته  خسارت ها  تأمین  برای  بهتری  شرایط 
رضایت  جلب  در  مهمی  گام  می توانیم  باشد 

کشاورزان و کاهش آسیب ها برداریم.
وی گفت: الیحه بیمه اجباری از سوی دولت 
به مجلس داده شده که با تصویب آن می توان 
امیدوار بود در این عرصه شاهد اتفاقات خوبی 
زیان  و  دچار ضرر  کمتر  کشاورزان  تا  باشیم 

شوند.

استاندار زنجان خبرداد:

مدل تحلیلی آخرین وضعیت منابع آبی 
زنجان طراحی شود

سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین:

اماکن متبرکه، مساجد و امامزاده ها تا 
15 اردیبهشت همچنان تعطیل هستند

مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین:

فرونشست زمین و بیابانی شدن 

مهمترین تهدید استان قزوین است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن خبر داد:

رشد 22 درصدی عناوین کتاب های 

منتشره گیالن در سال 98

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین:

کمک مومنانه شامل حال آسیب 

دیدگان دوره کرونا است

قادر باستانی
 نویسنده و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی

مهدی یوسفی

تحلیل گر و فعال بازار سرمایه   [                                                                                                                                                [                                                                                                                                              
شهیندخت موالوردی 
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مشارکت در عرضه های اولیه بورس، می تواند هراس از مرگ بی  ارج و قرب خطر بروز شکاف مردم - مردم
جایگزین یارانه شود؟

نگاه با  خصوصی  شرکت های  گفت:برخی  گیالن   استاندار 
تأمین برای  خود  تولید  خط  تغییر  به  اجتماعی،   مسئولیت 
پرداختند کننده  ضدعفونی  های  محلول  و  بهداشتی   ملزومات 
این از  را  نیازشان  مورد  اقالم  داروخانه ها  می رود  انتظار   که 
باشند مردم  نیاز  پاسخگوی  نوعی  به  و  کرده  تهیه  .شرکت ها 
استانداری اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  خبرنگارما  گزارش   به 
با مقابله  و  مدیریت  ستاد  جلسه  در  زارع  ارسالن  دکتر   گیالن؛ 
درمانی کادر  شبانه روزی  تالش های  از  قدردانی  با  کرونا   بیماری 
 استان، بر ضرورت توجه به شأن، منزلت و کرامت انسانی پزشکان
کرد تأکید  ای  رسانه  در فضای  بویژه  دلسوز  پرستاران  و  .فرهیخته 
شدگان ترخیص  و  بستری  مبتالیان  تعداد  برابری  داد:  ادامه   وی 
اجرای در  مردم  مطلوب  همکاری  معنای  به  اخیر  روزهای   در 
و است  اجتماعی  فاصله گذاری  جمله  از  مختلف  های   طرح 
ارائه حیث  از  را  بهتری  شرایط  استان  بیمارستانی  و  درمانی   مراکز 
اند، اما این به منزله حل مشکل بیماری نیست .خدمات پیدا کرده 
 نماینده عالی دولت در گیالن افزود: طرح های اجرا شده از ابتدای
 اسفندماه همچون طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و غربالگری مردم،
 اثرگذاری باالیی در کاهش چرخه انتقال ویروس کرونا داشته و این طرح
 پس از همکاری بسیجیان و مراقبان سالمت و بهورزان در مرحله اول،
 هم اکنون از طریق دانشگاه علوم پزشکی به صورت پیوسته اجرا می شود
.تا افرادی که با بیماران کرونایی در تماس بودند رصد و پایش شوند
بخش در  استان  زیرساختی  نیازمندی های  انعکاس  به  اشاره  با   وی 
 بهداشت و درمان به مقامات عالی کشوری گفت: درخواست کردیم

 تا از مبلغ در نظر گرفته شده از محل صندوق توسعه ملی، به حوزه
و ثابت  جمعیت  نیازمندی ها،  با  متناسب  گیالن  درمان  و   بهداشت 
یابد اختصاص  مناسب  اعتباری  مسافران؛  و  گردشگران  .حضور 
بهداشت بخش  در  مهمی  پروژه های  اینکه  بر  تأکید  با  زارع   دکتر 
به دولت  پایان  تا  آنها  بیشتر  باید  که  دارد  وجود  استان  درمان   و 
که بیمارستانی  فرسوده  ساختمان های  برخی  وجود  به  برسد،   اتمام 
باید کرد:  اضافه  و  اشاره  می شد،  استفاده  کارگاه  تجهیز  عنوان   به 
.کوشید این ساختمان ها به صورت اصولی و منطقی بهسازی شوند
شرکت های برخی  درخواست  به  گیالن  در  دولت  عالی   نماینده 
 خصوصی تولید محلول های ضدعفونی کننده و عرضه محصوالت
از برخی  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  نیز  استان  از  خارج  به   تولیدی 
خط تغییر  به  اجتماعی  مسئولیت  نگاه  با  خصوصی  های   شرکت 
 تولید خود برای تهیه ملزومات بهداشتی و محلول های ضدعفونی
 کننده پرداختند که انتظار می رود داروخانه ها اقالم مورد نیازشان را
.از این شرکت ها تهیه کرده و به نوعی پاسخگوی نیاز مردم باشند
آموزشی   فعالیت های  مطلوب  انجام  به  اشاره  با  زارع   دکتر 
کل اداره  توسط  موثر  امکانات  ارائه  با  اینترنت  بستر  طریق   از 
دانش آموزان استفاده حداکثری  برای  اطالعات  فناوری  و   ارتباطات 
به امکانات  و  اقدامات  این  شود  تالش  باید  داشت:   اظهار 
ندارند، اینترنت  به  دسترسی  که  روستایی  برخی  مناطق   سمت 
ببرند بهره   آموزش ها  این  از  دانش آموزان  تمامی  تا  شود  .هدایت 
تعطیلی معنای  به  درس  کالس های  تعطیلی  اینکه  یادآوری  با   وی 
براساس تصمیم ستاد ملی مدیریت نیست، گفت:  نبوده و   آموزش 

 بیماری کرونا کماکان در دانشگاه ها، برخی کالس های دوره دکتری به
 صورت حضوری و دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی و مدارس
.به شکل غیرحضوری و از طریق بستر فضای مجازی انجام می گیرد
واحدهای فعالیت  ازسرگیری  به  گیالن  در  دولت  عالی   نماینده 
سطح با  متناظر  استان  در  متوسط  ریسک  با  اصناف  و   اقتصادی 
اتاق صمت،  سازمان  طریق  از  باید  گفت:  و  کرد  اشاره   کشور 
رعایت ضمن  تا  شود  اطالع رسانی  و  نظارت  اتحادیه،  و   اصناف 
و مشاغل  سامانه  در  نام  ثبت  فرصت  از  بهداشتی؛  های   پروتکل 
کنند استفاده  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  .اصناف 
 وی همچنین با اشاره به بازگشایی پاساژها تا ساعت 18 افزود: مطابق
 تصمیم ستاد ملی؛ مشاغل پرریسک موجود در پاساژها کماکان تعطیل
.هستند و رستوران ها صرفاً به صورت بیرون بر مجاز به فعالیت می باشند
 استاندار گیالن به طرح موضوع محصوربودن پارک ها در ستاد ملی
 مدیریت بیماری کرونا توسط وزیر کشور حسب درخواست استان ها
ایجاد شده امروز حصارهای  از   اشاره و خاطرنشان کرد: مقرر شد 
ها بازی  بودن شهر  تعطیل  بر  برداشته شود و عالوه  پارک ها   برای 
 ، رستوران ها و کافی شاپ های موجود در این فضاها، باید نظارت
.صورت گیرد تا محلی برای برپایی تجمعات خانوادگی و افراد نشود
 دکتر زارع به صدا و سیما و کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد 
با تولید محتوای غنی تأکید کرد که  بیماری کرونا   استانی مدیریت 
 برای ماه مبارک رمضان و آماده بودن قلب ها و دل ها، بستر راز و نیاز
.مردم به صورت انفرادی و در جمع های خانوادگی را فراهم نمایند
 وی به اقدامات خوب پارک علم و فناوری گیالن با مشارکت جوانان

 نخبه و فرهیخته در مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: پارک علم
 و فناوری گیالن از ابتدای اسفندماه به عنوان یکی از استان های فعال
 عالوه بر اقدامات خیرانه در کنار گروه های جهادی برای شکل گیری
است داشته  موثر  تالشی  تولید،  و  سازی  تجاری  مرحله  تا  .ایده ها 
علوم دانشگاه  و  چای  سازمان  مشترک  اقدامات  به  گیالن   استاندار 
 پزشکی برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اجرای برداشت
.چای اشاره کرد و خواستار نظارت بر اجرای مفاد توصیه نامه ها شد
دستگاه های حمایت  ضرورت  بر  سخنانش  خاتمه  در  زارع   دکتر 
موثر پیگیری  نیز  و  بنیان  دانش  های  شرکت  اقدامات  از   ذیربط 
کرد: اضافه  و  تأکید  فناورانه  محصول  به  ایده ها  تبدیل   برای 
تالش باید  شده،  نامگذاری  تولید  جهش  نام  به  که  سالی   در 
با بنیان،  دانش  شرکت های  و  ها  آپ  استارت  اقدامات  تا   شود 
نگاه با  صرفاً  تولید  جهش  چراکه  بردارند  گام  جلو  روبه   انگیزه 
شود عملیاتی  فناورانه  نگاه  با  باید  بلکه  نمی شود  محقق  .سنتی 
حمایت برای  خود  وسع  حد  در  دولت  اینکه  بیان  با   وی 
از دولت  شد:  یادآور  دارد،  برنامه  آسیب پذیر  اقشار   از 
یافته، اختصاص  تومان  میلیارد  هزار   75 اعتبار   محل 
می کند اعطا  دیده  آسیب  مشاغل  به  درصدی   12 .تسهیالت 
هایی آسیب  آمدن  وارد  به  اشاره  با  گیالن  در  دولت  عالی   نماینده 
برنامه ریزی های دولت  گفت:  مردم  نیز  و  اقتصادی  های  بخش   به 
و شهرداری ها  اما  دارد  خسارت ها  جبران  برای   مختلفی 
با بلکه  بوده  حمایتی  کمک های  انتظار  به  فقط  نباید   دهیاری ها 
باشند جایگزین  منابع  دنبال  به  جویی،  صرفه  و  هزینه ها  .کاهش 

استاندار گیالن تأکید کرد : 

محصوالت بهداشتی مورد نیاز داروخانه ها از طریق واحدهای تولیدی استان تأمین شود

زنجان  منطقه ای  آب  شرکت  گفت:  زنجان  استاندار 
باید آخرین وضعیت تحلیلی منابع آبی و سدهای این 
استان همراه با شاخص های مربوطه را طراحی کرده و 

راهکارهای عملیاتی برای این شاخص ها ارائه دهد.
فتح اهلل حقیقی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب 
استان زنجان افزود: این طرح باید منطبق بر واقعیت ها 
سازهای  و  ساخت  غیرمجاز،  کِشت های  و  بوده 
لحاظ  طرح  آن  در  نیز  غیرمجاز  چاه های  و  غیرمجاز 

شود.
نسبت  امسال  بارندگی های  کاهش  به  اشاره  با  وی 
کیفیت  داشت:  اظهار  گذشته،  سال  مشابه  مدت  به 
معنادار  گذشته،  سال  به  نسبت  امسال  بارندگی های 
است زیرا بارندگی سال گذشته در زمان نامناسبی بود 
اما بارش های امسال در بهترین زمان ممکن و با بهترین 

کیفیت رخ داده است.
چاه های  در  تخلف  ریشه  قطع  بر  تاکید  با  حقیقی 
برخورد  و  انسداد  در  کرد:  خاطرنشان  غیرمجاز، 
به  باید  اولویت  آب،  چاه های  به  مربوط  تخلفات  با 

دارای  افراد  که  غیرمجاز  چاه های  صاحبان  با  ترتیب 
می کنند  سوءاستفاده  خود  جایگاه  از  و  بوده  جایگاه 
باشد و سپس با افرادی که برداشت مازاد از چاه های 

مجاز دارند، برخورد شود.
استاندار زنجان گفت: در سال گذشته، کشت هایی در 
مثال؛  برای  کرد.  ایجاد  مشکالتی  که  بود  استان  این 
 22۰ بین  قبل  سال های  در  گوجه فرنگی  برداشت 
به رغم  پارسال  که  حالی  در  بوده  تُن  هزار   25۰ تا 

هشدارهای متعدد ۴7۰ هزار تُن کاشته شد.
وی اظهار داشت: کشاورزان باید توجه داشته باشند و 
جهاد کشاورزی هم نظارت کند که محصوالتی مانند 
یارانه  مشمول  صیفی جات  و  گوجه فرنگی  هندوانه، 

دولت نیستند.
چاه های  آب  با  محصول  کشت  اینکه  بیان  با  حقیقی 
مربوطه  مدیران  کرد:  تصریح  است،  ممنوع  غیرمجاز، 
باید به این مهم، نظارت کنند و در غیر این صورت 

باید پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: نظارت و جلوگیری از ساخت و 

وقوع مشکالت  از  پیشگیری  برای  غیرمجاز  سازهای 
بعدی نیز بر عهده مدیران مربوطه است.

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا به معنی 
تغییر شرایط نیست

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  زنجان  استاندار 
بیماری  با  مقابله  ملی  ستاد  امروز  جلسه  به  اشاره  با 
صورت  به  و  رییس جمهوری  ریاست  به  که  کرونا 
کشور  سراسر  استانداران  حضور  با  ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، گفت: این موجب افتخار است که امروز 
نمونه گیری  پایلوت  طرح  اجرای  بار،  دومین  برای 
سرپایی ویروس کرونا در استان زنجان در این جلسه 

مطرح و از آن به عنوان یک طرح موفق، یاد شد.
وی افزود: اجرای موفق این طرح سبب شده تا طرح 
برخی  در  ملی  ستاد  دستور  با  زنجان  استان  پایلوت 

استان های دیگر نیز اجرا شود.
حقیقی اظهار داشت: از هفتم فروردین ماه سال جاری 
تا کنون ۶5 درصد تست های کرونا در استان زنجان به 
بالینی بوده و طی  صورت آزمایشگاهی و ۳5 درصد 
این مدت از ۴7۰۰ نفر تست سرپایی گرفته شده است.
در  نفر   12۰ درمانی  مراحل  طی  به  اشاره  با  وی 
سبب  کار  این  کرد:  خاطرنشان  استان،  نقاهتگاه های 
جداسازی بیماران مبتال به کرونا، جلوگیری از مراجعه 
این  مداوای  موفقیت آمیز  اجرای  و  بیمارستان ها  به 

بیماران شده است.

کرد:  تصریح  زنجان  استان  در  دولت  عالی  مقام 
مصوبات جلسه امروز ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 
دلیل بر تغییر شرایط نیست و اگر تغییری در وضعیت 
و شرایط حاکم ایجاد شود بدون لحظه ای درنگ و با 

خوشحالی مضاعف اعالم می کنیم.
نکات  رعایت  و  خانه  در  ماندن  کرد:  تاکید  وی 

بهداشتی، همچنان یک اصل باید باشد.
استاندار زنجان با اشاره به مصوبات جلسه امروز ستاد 
ملی مقابله با بیماری کرونا، گفت: بازارها و پاساژهای 
رعایت  شرط  به  اردیبهشت/  اول   / فردا  از  مسقف 
پروتکل های بهداشتی، کم خطر بودن و تجمع نداشتن، 
تعطیل کردن در ساعت ۶ عصر و اخذ کد رهگیری از 
سامانه سالمت می توانند فعالیت خود را آغاز کنند اما 
دیزی سراها  و  قهوه خانه ها، رستوران ها  مانند  مشاغلی 

که سبب تجمع می شوند کماکان باید تعطیل باشند.
ثانوی  اطالع  تا  نیز  متبرکه  اماکن  داشت:  اظهار  وی 
مشمول تعطیلی هستند مگر آنکه تصمیم جدیدی از 

سوی ستاد ملی اتخاذ شود.
تا  نیز  دانشگاه ها  و  مدارس  کرد:  خاطرنشان  حقیقی 
مقطع  تحصیالت  فقط  و  بوده  تعطیل  ثانوی  اطالع 
ابالغی  دستورالعمل های  رعایت  با  هم  آن  و  دکتری 

وزارت بهداشت، امکان آغاز فعالیت دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با اشاره به انتشار 8۴1 عنوان کتاب 
با شمارگان بیش از یک میلیون جلد طی سال گذشته، از رشد 22 درصدی 

عناوین کتاب های منتشر شده در استان خبر داد.
به گزارش آوای میهن نیوز  به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گیالن، فیروز فاضلی با بیان اینکه 8۴1 عنوان کتاب طی سال 1۳98 
از آن ۶87 عنوان  این رقم در سال پیش  در گیالن منتشر شد، در حالی که 
بوده است، اظهار کرد: شمارگان کتاب های انتشار یافته در سال گذشته نیز، 
یک میلیون و 12۰ هزار نسخه بود که 171 عنوان کتاب با شمارگان ۴۴5 هزار 

نسخه به حوزه کودک و نوجوان اختصاص داشته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن تصریح کرد: 7۶۰ عنوان از کتاب های 
انتشار یافته در سال 98، تألیفی و 81 عنوان دیگر ترجمه بوده است؛ همچنین 

۶۶8 عنوان از این کتاب ها، چاپ اول بوده اند.
وی با بیان اینکه 187 ناشر در گیالن مجوز فعالیت دارند که از این تعداد ۶۰ 
ناشر در سال گذشته فعال بودند، افزود: دفتر فعالیت 1۴۶ ناشر در مرکز استان 
است و ۴1 ناشر نیز در شهرستان ها فعالیت دارند. همچنین 1۳7 کتابفروشی 

نیز در سطح استان مجوز فعالیت دارند.
فاضلی با اشاره به فعالیت 985 مؤلف )ثبت شده( در گیالن شامل ۳9۶ مؤلف 
بانو و 589 آقا، ادامه داد: 9۰۴ مورد تقاضای مجوز نشر طی سال 98 در استان 
داشتیم که 899 مورد از آن ها با موفقیت صادر شد؛ که در این بخش نیز با 
توجه به صدور 575 مجوز نشر در سال 97، با رشد 5۶ درصدی مواجه بودیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، تعداد نمایشگاه های کتاب برگزار شده 
طی سال گذشته در استان را 81 مورد عنوان و تصریح کرد: بالغ بر 158 هزار 
نفر از این نمایشگاه ها بازدید کردند که حدود نیمی از این بازدیدها مربوط به 

نمایشگاه بزرگ کتاب استان بود.
وی با اشاره به اینکه پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیالن با حضور ۴۰۰ 
ناشر شامل ۳۴ ناشر گیالنی در قالب 2۰۳ غرفه و با عرضه 7۶ هزار و پانصد 
عنوان کتاب با تخفیف ۳۰ درصد از 2۶ آبان لغایت اول آذرماه 98 در محل 
یادآور شد: 75  برگزار شد،  استان در رشت  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
بازدید  فرهنگی  مهم  و  بزرگ  رویداد  این  از  روز  شش  مدت  در  نفر  هزار 
کردند و میزان فروش انجام شده در این نمایشگاه، 25 میلیارد ریال بوده است 
که مبلغ هشت میلیارد ریال آن، بن یارانه ای خرید کتاب در نظر گرفته  شده 
بازدیدکنندگان توسط بانک عامل مستقر در نمایشگاه  بود که توزیع آن بین 

صورت گرفت.
فاضلی در ادامه، کتاب را یکی از مهمترین ابزارهای اصلی در مقوله فرهنگ 
شاهد  می توان  جامعه  در  مطالعه  فرهنگ  کردن  کاربردی  با  گفت:  و  خواند 

افزایش شور و نشاط بود.
نیازسنجی جامعه برای مطالعه را  دبیر شورای فرهنگ عمومی استان گیالن، 
مهم دانست و اضافه کرد: تا نیازی نباشد، مطالعه معنا پیدا نمی کند و احساس 

نیاز در جامعه هدف جوانان و نوجوانان برای مطالعه حائز اهمیت است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: این رزمایش بیشتر 
شیوع  از  قبل  تا  و  دیدند  آسیب  کرونا  ایام  در  که  است  کسانی  حال  شامل 

بیماری با مشکل اقتصادی مواجه نبودند
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،مریم بیدخام، مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری  در نشست خبری ستاد همدلی و کمک های 
مؤمنانه استان، اظهار کرد: شیوع کرونا تبعات جدی در زندگی آحاد مردم به 
در  اجتماعی  مشارکت های  ارتقاء  و  همدلی  شاهد  حال  این  با  داشت  دنبال 
جامعه هستیم. این موضوع یادآور مجاهدتهای هشت سال دفاع مقدس است 

که در آن شاهد ایثار و از خودگذشتگی بسیاری بودیم.
بیدخام تصریح کرد: ستاد همدلی و کمک های مؤمنانه استان در راستای تأکید 
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه به رزمایش مواسات در جامعه شکل 

گرفته است.
 رییس کمیته اجتماعی ستاد همدلی و کمک مومنانه استان قزوین گفت: این 
رزمایش بیشتر شامل حال کسانی است که در ایام کرونا آسیب دیدند و تا قبل 

از شیوع بیماری با مشکل اقتصادی مواجه نبودند.
وی با بیان اینکه  برخی از جامعه هدف  شامل معلوالن، مددجویان و زنان 
سرپرست خانوار که تحت پوشش دستگاههای حمایتی اعم از کمیته امداد ، 
بهزیستی و هالل احمر هستند که بایستی  مورد حمایت جدی دستگاههای 
حمایتی قرار گیرند ، اظهار کرد ،  اما این طرح شامل تمام اقشاری است که 
در دوره شیوع بیماری کرونا دچار آسیب شده اند، و تا قبل از بحران کرونا 

زندگی عادی داشته اند .
آسیب  افراد  شناسایی  وظیفه  ستاد  این  اجتماعی  کمیته  در  اینکه  بیان  با  وی 
دیده از کرونا دنبال می شود، ادامه داد: در حال تهیه بانک اطالعاتی کاملی از 
اقشار آسیب دیده از کرونا هستیم که از جمله آن می توان به کارگران روزمزد، 

کارگران بیکار شده، هنرمندان و ورزشکاران اشاره کرد.
ایام تالش  این  نهاد در  تأکید کرد: تمامی سمن ها و گروه های مردم  بیدخام 
کردند جامعه هدف خود را مورد حمایت قرار دهند تا تحمل این شرایط برای 

آن ها راحت تر باشد.

از  بی حجابی  گزارش  درخواست  است  معتقد  ریاست جمهوری  شهروندی  حقوق  سابق  معاون 
مردم به شکاف های اجتماعی دامن می زند. این فعال حقوق زنان در گزارشی از سخنرانی خود 
که در کانال شخصی تلگرامش آن را منتشر کرده و مربوط به نشست فصلی شورای اصالحات 
شهرستان رباط کریم است، با انتقاد از طرح هایی که مردم را تشویق به ارائه گزارش از همسایه 
موجود  شکاف های  به  را  دیگری  شکاف  طرح ها  این  »متأسفانه  گفت:  می کنند،  افراد  سایر  و 
اضافه می کنند و آن شکاف مردم - مردم است که بدون تردید سوءاستفاده  و  تسویه حساب های 
باز  را  و جای خودش  گرفته  میان صورت  این  در  نیز  پرونده سازی هایی  و  و سیاسی  شخصی 

می کند.«
شهیندخت موالوردی با اظهار اینکه در فضایی که جامعه به یک رفاه عمومی و نسبی رسیده 
باشد، برخورد و عمل در مورد آزادی ها و حقوق اجتماعی  یک رویکرد می طلبد، اما این سؤال 
مطرح است در زمانی که موقعیت اورژانسی است و در شرایطی که از نظر اقتصادی مردم در 
وضعیت سختی قرار دارند، آیا باید همان برخورد و رویکرد را عینا به کار ببریم یا نه؟ یا باید 
هستیم  متصور  که  بزرگ تر  منافع  و  مصالح   و  بزرگ تر  هدف  برای  خودمان  سیاست های  در 

تجدید نظر کنیم؟
این فعال حقوق زنان ادامه داد: یعنی الزم است بایدها و نبایدهای شرایط حاد اقتصادی را مورد 
بحث قرار بدهیم، به ویژه با وضعیتی که کشور ما از نظر انواع شکاف ها و گسل های اجتماعی، 
ازجمله شکاف های جنسیتی، نسلی و طبقاتی )که نمونه آن کشف باستی هیلز لواسان است!( 
و همچنین بحث هایی که در شبکه های اجتماعی با افشاگری هایی که در مورد فساد و اختالس 
شکاف ها  این  هم  روزبه روز  متأسفانه  و  روبه روست  می شود،  انجام  المال  بیت  میل  و   حیف  و 

عمیق تر می شوند؛ با وجود این واقعیات  و مالحظات چه باید کرد؟
معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهور، گفت: از ابتدای انقالب در برخورد با پدیده های 
هم  به  هیچ گاه  که  موازی  خط  دو  مثل  که  می بینیم  را  رویکرد  دو  ما  فرهنگی،  و  اجتماعی 
و  دارد  فرایندی  نگاه  پدیده ها  این  به  که  رویکردی  نخست  دادند؛  حیات  ادامه  نمی رسند، 
به طوری که مسائلی چون عفاف، حجاب و آسیب های اجتماعی و  آنها را یک پروسه می بیند، 
دیگر پدیده های اجتماعی و فرهنگی که تعدادشان هم کم نیست را در یک تحلیل واقع بینانه 
محصول عملکرد یک دولت و چند دولت نمی داند، بلکه آن را حاصل مجموعه ای از سیاست ها، 
برنامه ها و قوانین کشور و متاثر از تحوالت عدیده جهانی می داند که وضعیت ما را به این مرحله 
رسانده است. وی افزود: دیگری رویکردی است که به پدیده ها نگاه پروژه ای دارد، برگرفته از 
تئوری توهم توطئه که راحت ترین و دم دستی ترین شیوه ها را برای برخورد با این پدیده ها پیش 
می گیرد و همچنین انکار، فرافکنی و نپرداختن و سرپوش گذاشتن بر این پدیده ها بیشتر در 

دستور کارشان قرار دارد.
شود  پرداخته  آنها  به  باید  که  نبایدهایی  فوق العاده  و  خاص  شرایط  این  در  اینکه  بیان  با  او 
خیلی بیشتر از بایدهاست، گفت: دولت به معنای حاکمیت در این شرایط اگر کاری نکند خیلی 
مؤثرتر خواهد بود تا اینکه مستقیما به موضوعات ورود پیدا کرده و مداخله کند. دستیار ویژه 
سابق رئیس جمهور افزود: اگر گروه های مرجع و اجتماعی، اعم از نخبگان، دانشگاهیان، فعاالن 
توانست  نخواهند  قطعا  باشند  نداشته  مشارکت  تصمیم گیری ها  در  احزاب  و  تشکل ها  مدنی، 
تأثیرگذاری الزم را در اقناع افکار عمومی و همراه کردن آن با دولت برای تحقق و پیاده کردن 
کسی  هر  سراغ  به  اکنون  اما  داشت:  اظهار  موالوردی  باشند.  داشته  تصمیماتش  و  تئوری ها 
می رویم این اذعان را دارد که شرایط بسیار سخت است و هیچ چشم انداز و امیدی وجود ندارد 
و شرایط را با شرایط مطلوب دیگر کشورها و یا دوره های دیگری در کشور که وضعیت بهتر از 
حاال بوده مقایسه می کنند. او گفت: نااطمینانی از آینده به شکلی که هیچ کس نمی داند فردا 
چه خواهد شد را به وضوح می بینیم که خود پدیده ای جهانشمول است؛ حاکمیت چشم اندازی 
ندارد، به طوری که اهداف سند چشم انداز 20ساله نظام که بنا بود ما قدرت اقتصادی اول منطقه 
غرب آسیا باشیم کامال محقق نشده است و سند جایگزینی هم پیش بینی نشده است. از سویی 
مردم نیز چشم اندازی ندارند و این به نااطمینانی بیشتر از آینده دامن می زند. موالوردی با بیان 
اینکه راه حل، تقویت آزادی های اجتماعی و باز کردن حوزه عمومی و نه تضعیف و محدودیت 
روزافزون برای آزادی های اجتماعی است، گفت: کاری که حاکمیت می تواند بکند این است که 
بگذارد نهادهای مدنی روشنفکران و گروه های مرجع کار خودشان را انجام بدهند و مردم را با 
تئوری هایی که دولت می خواهد انجام بدهد آگاه کنند تا یکسان سازی منافع مردم با حاکمیت 
انسجام و همبستگی اجتماعی را شاهد باشیم وگرنه شاهد تجزیه،  صورت بگیرد و در نتیجه 

اتمیزه و پاره شدن جامعه و مردم خواهیم بود.
منبع/ انتخاب

مادر من ۸۳ سال و پدرم نزدیک ۹0 سال دارد. خدا حفظ شان کند، جان همه خانواده مان به این دو 
بسته است. چند سالی بود، مادرم همیشه با دلتنگی می نالید که این چه زندگی است دکتر ها برایمان 
ساخته اند؛ فقط با قرص و کپسول، روز های دراز را سپری می کنیم و درد می کشیم. نه خواب درست 
داریم و نه زندگی که بتوان به آن اسم زندگی داد. او می گفت، مرگ برای ما موهبت است. اما در 
این روز های دهشتناک کرونایی، هر دو از مرگ می هراسند. آن ها مرگ بی ارج و قرب نمی خواهند.

شمشیر لعنتی کرونا، بیشتر باالی سر آدم های ُمسن و بیمار می چرخد، اما چه کسی دوست دارد، 
چنین غریبانه و هولناک، روی در نقاب خاک کشد. زمانی نه چندان دور، مرگ هم آداب و اصولی 
داشت. کسی که در بستر بیماری بود و می خواست بمیرد، اهل و عیال خود را فرمی خواند، فرزندانش 
را نگاه می کرد. هر چه حرف و حدیث و وصیت داشت، می گفت و بعد آرام دیدگانش را می بست و 
به خواب ابدی فرومی رفت. چنین مرگی که غالباً اتفاق می افتاد، یک مرگ عزتمندانه و باشکوه بود.

از وقتی که دانش پزشکی پیشرفت کرده و درمان بسیاری از ناخوشی ها میسر شده، دیگر کمتر 
می توان چنین مرگ های دلپذیری را شاهد بود. پدران و مادران، زیر دستگاه های سهمگیِن مراقبت 
پزشکی، با لوله ها و سوند و سرم های وصل شده به بدن، به دور از همسر و فرزندان و گاه در شرایط 
عدم هوشیاری، غمگنانه جان به جان آفرین تسلیم می کنند. برای اطبا، درمان اصل است و اینکه 
چطور زندگی بیمار را ولو برای چند ساعت بیشتر، بتوانند زنده نگه دارند؛ برایشان مسایل انسانی و 

آیینی، تحت الشعاع برنامه دارو و درمان است.
حال در این همه گیری کرونا، به سالمندان ظلم شد. رسانه ها می گفتند، خوشبختانه این ویروس 
بر کودکان و جوانان، چندان اثر ندارد و افراد سالمند و بیمار را هدف قرار می دهد. چنبن راحت 
درباره مرگ سالمندان سخن گفتن، نهایت قدرناشناسی یک جامعه به این سرمایه ها و تکیه گاه های 
معنوی مردم بود. آن ها هم دوست دارند، مورد نوازش و محبت قرار بگیرند و چنین راحت درباره 

مرگ شان صحبت نشود.
از چنین برخوردی پرداخته است. در این  انسان  ایلیچ« به رنج  ایوان  تولستوی در ُرمان »مرگ 
داستان، ایوان ایلیچ که قاضی سنت پترزبورگ است، روزی از باالی چهارپایه می افتد و پهلویش 
تیر می کشد و درد به جای فروکش کردن رو به وخامت می گذارد؛ آن قدر که نهایتاً ایوان ایلیچ از 
کارکردن عاجز می شود. او که قبل از آن »مردی باهوش، موقر، دوست داشتنی و خوش مشرب بود«، 
حاال افسرده و ناتوان شده بود. دوستان و همکارانش او را ترک کردند. همسرش به سراغ گران ترین 
پزشکان رفت، اما هیچ کدام نتوانستند بیماری او را تشخیص دهند. بدین ترتیب، هر دوا و درمانی که 
تجویز می کردند به هیچ دردی نمی خورد. همه این ها شکنجه ای برای ایلیچ بود. او از این وضعیت 

عصبانی بود و خون خونش را می خورد.
تولستوی می نویسد: »هیچ کس آن طور که او دلش می خواست، به حالش ترحم نمی کرد. بعضی 
لحظات بعد از تحمل درد های عمیق، بیشتر از هر چیزی دلش می خواست، کسی دلش به حال 
او بسوزد، درست همان طور که دل آدم ها برای بچه های مریض می سوزد. دلش لک زده بود که 
کسی بیاید و او را نوازش کند و دلداری بدهد. او می دانست که حاال آدم گنده ای شده و ریشش به 
سفیدی می زند و به همین خاطر، تحقق این آرزو ممکن نیست. بااین حال، هنوز دلش دنبال چنین 

چیز هایی بود.«
مرگ بی ارج و قرب، مورد پسند هیچ کس نیست. اما پیشرفت های علم طب، مرگ آرام و باشکوه را 
به محاق برده است. یک جراح و نویسندۀ آمریکایی، کتابی دارد با نام »مرگ با تشریفات پزشکی« 
که در آن نشان می دهد، آدم ها دوست دارند، واپسین لحظات زندگی شان، چگونه باشد. او می نویسد 
که روز های واپسین عمِر سالمندان و بیماران العالج، اغلب در آسایشگاه ها و بخش مراقبت های ویژۀ 
بیمارستان ها می گذرد. پزشکان در این اوضاع درمان هایی را پیش می برند که مغزمان را گیج و منگ 
می کند. شیرۀ بدن هایمان را می کشند تا مگر شانس نصفه ونیمه ای برای زنده ماندن به ما بدهند؛ و 

در آخر افسوس می خوریم که همان اتفاقی افتاد که نباید.
پزشکی مدرن به چیزی جز درمان فکر نمی کند، اما مرگ درمان ندارد. این مسیر نه تن ها بیماران 
و اطرافیانشان، بلکه خود پزشکان را هم دچار بحران های روحی متعددی می کند. او در این کتاب 
داستان های زیادی از بیماران و پزشکانی می گوید که گرفتار این موقعیت ها بوده اند و سرانجام تسلیم 
مرگ شده اند. این جراح و نویسنده آمریکایی، تجربه ها را بررسی می کند تا ریشۀ ناتوانی پزشکی 
مدرن در مواجهه با مرگ را بیابد و راه هایی را به بیماران و پزشکان پیشنهاد دهد که چگونه نگاهی 

تازه به وظیفۀ پزشکی داشته باشند و روز های واپسین را بگذرانند.
القصه این روز های سخت و سیاه کرونایی سپری خواهد شد، اما آنچه خواهد ماند، خاطره مرگ 
غریبانه عزیزانی است که دوست داشتند، مرگ و سوگواری درست داشته باشند. سالمندانمان را 
دریابیم، راحت درباره مرگشان صحبت نکنیم و از هر وسیله ای برای آرامش و نشاط آن ها فروگذار 
نکنیم. یادمان نرود، همه ما روزی سالمند خواهیم شد و اکنون هر چه می کنیم، فرزندانمان با ما 

خواهند کرد.   منبع/ انتخاب

و  رفاه  میزان  سنجش  شاخص های  از  یکی  ثروت  عادالنه  توزیع  و  عام  منابع  از  برخورداری 
منابع  پراکنش  چگونگی  بر  غالب  نگرش  نوع  شود.  می  قلمداد  بشری  جوامع  در  رضایتمندی 
کشور و تعریف مفهوم عدالت اقتصادی در دولت های پس از انقالب، پیوسته محل اختالف و 
تقابل بوده است. هر کدام از این دولت ها باز تعریفی جدید از مفهوم مساوات و برابری اقتصادی 

ارائه کرده اند.
احساس عدم بهره مندی به طور مساوی از ثروت عمومی به عنوان یکی از دغدغه های تاریخی 
مردم ایران، سبب شده است که همواره وعده های انتخاباتی مبنی بر توزیع عادالنه منابع، فارغ 
از رنگ و جهت گیری سیاسی، با استقبال نسبی از سوی جامعه مواجه گردد و اصطالحا رای آور 
تلقی گردند. به عنوان مثال وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و یا پرداخت ماهیانه پنجاه 
هزار تومان به هر ایرانی را می توان تنها نقطه اشتراک دو نامزد مطرح انتخابات ریاست جمهوری 
در سال 1۳۸4 در نظرگرفت. از این رو نگاه سوسیالیستی و اقتصاد کوپنی ایران در دهه شصت 
و اجرای هدف مندی یارانه ها به شکل پرداخت مستقیم پول با همه کاستی های آن را می توان 

به عنوان دو نمونه عملی جهت توزیع عادالنه ثروث به شمار آورد. 
مشارکت در عرضه های اولیه بورس؛ گامی در راستای بهره مندی عمومی و جایگزینی یارانه

بر  اثر مطلوب  فاقد  نتایج نشان می دهند پرداخت های مستقیم نقدی آن هم در مقیاس کالن 
اقتصاد و بهبود سطح معیشت مردم ایران است. مضاف بر اینکه در برهه هایی منابع مربوط به 
پروژه های عمرانی به دلیل تعهد دولت ها، صرف پرداخت یارانه ها شده اند. لذا کاهش تصدی گری 
دولت و اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری اقتصاد و سهام شرکت های دولتی 
به صاحبان اصلی آن یعنی مردم، می تواند ضمن تامین بخشی از منابع مالی دولت، منجر به تحقق 

برخورداری عام و عدالت اقتصادی گردد.
سازوکار ملموس و شفاف در راستای انجام این مهم، واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی 
در قالب مشارکت گسترده در عرضه های اولیه بورس می باشد. شرکت در فرایند عرضه اولیه سهام 
بورسی ضمن نیازمندی به مقادیر پایین نقدینگی، سبب بهره مندی از سود قطعی پس از متعادل 
شدن سهم می شود. الزم به ذکر است مجموع سود حاصل از خرید عرضه های اولیه )22 سهم( 
پس از تعادل در سال 1۳۹۸ برابر با ۳700000 تومان برای هر نفر بوده است. در صورتی که 
یارانه اختصاصی دولت به هر نفر در سال گذشته  456000 تومان بوده است. همچنین قابلیت 
تخصیص کد بورسی به خردساالن و مشارکت آنها در اخذ عرضه اولیه سهام شرکت ها به نوعی 

سرمایه گذاری بلند مدت برای آنها در نظر گرفته می شود.
در صورت ایجاد زیرساخت های فنی و واگذاری درصد بیشتری از سهام شرکت ها و بنگاه  های 
دولتی و مشارکت تعداد بیشتری از افراد جامعه در فرایند اعطای سهام، گام مهمی در راستای 
بهره مندی عمومی برداشته می شود. امید است با توسعه و فراهم آوردن بستر های مناسب بازار 

سرمایه شاهد مشارکت بخش عمده ای از جمعیت کشور و تعمیق این بازار باشیم.  
منبع/ انتخاب

قزوین  پاساژهای  و  سنتی  بازار  های  کرکره 
از فردا باال می رود/رستوران ها فقط بیرون بر 

می توانند فعالیت کنند
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت:فعالیت 
بازار سنتی قزوین، پاساژها و مجتمع های تجاری در 
قزوین با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از فردا 

اول اردیبهشت آغازشده و کرکره ها باال می رود.
روابط  کل  اداره  از  نقل  به  خبرنگارما  گزارش  به 
جلسه  در  حبیبی  ،منوچهر  استانداری  عمومی 
و  مجتمع ها  و  بازار  بازگشایی  برای  هماهنگی 
برگزار  قزوین  استانداری  در  که  مسقف  پاساژهای 
شد اظهار داشت: خوشبختانه روند بیماری کرونا در 
استان قزوین مدیریت و کنترل شده هر چند شرایط 
پایدار نیست و همیشه این وضعیت نزولی نمی ماند و 
همه امور به میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 

شبکه حمل و نقل شهری، سیستم اداری، اصناف و 
بازاریان و سایر شهروندان بستگی دارد.

وی بیان کرد: خوشبختانه در بازدید از بیمارستان های 
اظهار  درمان  وضعیت  از  رازی  و  بوعلی  والیت، 
کادر  ایثارگرانه  تالش  از  دارد  جا  و  شد  رضایت 
درمانی و بهداشتی استان در درمان و بهبود بیماران 

تشکر کنیم.
بیمارستان  در  اکسیژن ساز  از نصب دستگاه  حبیبی 
اقالم  تأمین  با  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  هم  والیت 
خوبی  وضعیت  اقالم  بیشتر  در  نیاز  مورد  بهداشتی 

داریم و کمبودی نیست.
شرط  سه  رعایت   / می شود  بازگشایی  سنتی  بازار 

الزامی است
سخنگوی ستاد مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا 
تصمیمات  اساس  بر  شد:  یادآور  قزوین  استان  در 

ماه  اردیبهشت  اول  فردا  از  کرونا  کشوری  ستاد 
مسقف  مجتمع های  و  پاساژها  سنتی،  بازار  فعالیت 
در استان هم آغاز می شود اما چون این مکان ها محل 
می بخشند  را شدت  بیماری  انتقال  و  هستند  تجمع 

باید دقت کنیم تا بهداشت به دقت رعایت شود.
و  با رعایت سه شرط  این صنوف  کرد:  اضافه  وی 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی می توانند فعالیت 
داشته باشند و هر صنفی که موارد را رعایت نکند 

تعطیل می شود.
بازگشایی  برای  الزم  شروط  خصوص  در  حبیبی 
بازار سنتی اظهار داشت: اصناف و کسبه مستقر در 
بهداشتی  پروتکل های  تمام  می بایست  سنتی  بازار 
را در بازار سنتی، پاساژها و مجتمع ها رعایت کنند 
تا ساعت ۶ بعدازظهر مجاز است و  آنها  و فعالیت 
صنوف پر خطر از جمله رستوران ها و قهوه خانه های 

داخل بازار و پاساژها فعاًل مجاز به فعالیت نیستند.
فروشی ها  اغذیه  و  رستوران ها  داشت:  اظهار  وی 
فقط مجاز به ارائه غذای بیرون بر هستند و بازرسان 
باید  حکومتی  تعزیرات  محیط،  بهداشت  صمت، 
بیشتر  تا نگرانی  این زمینه کنند  بیشتری در  نظارت 

نشود.
حبیبی افزود: مصوب شده که اماکن متبرکه، مساجد 
و امامزاده ها تا 15 اردیبهشت همچنان تعطیل باشند 
افراد  برای  بهداشتی  اصول  رعایت  با  بوستان ها  و 
عبوری می توانند باز باشند و خدمت دهند و اتراق 
در بوستان ممنوع است و فقط عبوری اشکال ندارد 

اما شهربازی ها همچنان تعطیل هستند.
وی یادآور شد: هتل ها و مهمانخانه ها هم همچنان 
تعطیل هستند و ورزشگاه ها و استخر و سالن های 
بزودی  اما  نیستند  فعالیت  به  مجاز  هم  ورزشی 
که  این  برای  خطر  کم  رشته های  برخی  بررسی 
بتواند فعال شود آغاز شده و تصمیم گیری خواهد 

شد.
داخل  صندلی  و  میز  باید  رستوران ها  گفت:  وی 
واحد خود را جمع کرده و فقط خدمات بیرون بر 

ارائه دهند و خدمات دهند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در خصوص 
ساعات کاری ادارات هم اظهار داشت: نحوه فعالیت 
کارکنان دولت همانند گذشته از ساعت7 تا 1۴ بوده 

و تغییری نکرده است.

گفت:  قزوین  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
استان  در  سانتیمتر   1۵ ساالنه  فرونشست 
و  زیربنایی  تاسیسات  برای  تهدید  مهمترین 
برای آن  باید  مناطق جنوبی است که  ساکنان 

تدبیر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری 
یکی  داشت:  اظهار  خانی   مهدی  اهلل  ،قدرت 
از چالش های اساسی در اداره مدیریت بحران 
نداشتن اعتبارات مستقل مورد نیاز در شرایط 
عادی و در طول سال است و تنها زمانی که 
جبران  برای  اعتباری  می دهد  رخ  حادثه ای 
به  پرداخت  برای  داده می شود که  خسارت ها 
روند  این  که  می شود  هزینه  دیدگان  آسیب 

منطقی نیست.
وی بیان کرد: اگر این اعتبارات در سطح کالن 
کشور همه ساله اختصاص داده شود می توانیم 
اقدامات  و  آموزش  زمینه  در  حوادث  از  قبل 
خسارات  و  آسیب  تا  کنیم  هزینه  پیشگیرانه 

حوادث غیرمترقبه به حداقل کاهش یابد.

خانی  مهدی 
کرد:  تصریح 
از  قزوین  استان 
حادثه   3۵ مجموع 
در  کننده  تهدید 
کشور با ۲۵ حادثه 
اگر  که  روبروست 
ویروس کرونا را هم به آن اضافه کنیم در حال 
که  می کند  تهدید  را  استان  حادثه   ۲۶ حاضر 

باید برای مقابله با آنها همواره آماده باشیم.
یادآور  قزوین  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
سیل،  چون  حوادثی  با  بیشتر  قزوین  در  شد: 
فرونشست  خشکسالی،  زمین،  رانش  زلزله، 
سال های  در  که  مواجهیم  سرمازدگی  و  زمین 
اخیر اقدامات مؤثری برای پیشگیری از برخی 
رویدادها و مقاوم سازی در برابر سایر حوادث 

صورت گرفته است.
وی بیان کرد: اگر دستگاه های اجرایی و متولی 
کنند  عمل  خود  وظایف  به  مناسب  زمان  در 
از حوادث را مدیریت کرده  می توانیم بخشی 
و از خسارت ها کم کنیم به طوری که امسال 
با اقدام به موقع  در بخش سرمازدگی و سیل 

توانستیم از بحران جلوگیری کنیم.
مهدیخانی گفت: مصرف بیش از حد از ظرفیت 
فرونشست  موجب  زیرزمینی  آب  سفره های 
زمین در استان شده به طوری که در سال 9۷ با 

مصرف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب از 
ذخایر زیرزمینی که سه برابر ظرفیت آن است 
به  نسبت  اگر  و  شدیم  مواجه  چالش های  با 
مسدود شدن چاه های غیر مجاز اقدام نمی شد 

با بحران روبرو می شدیم.
سانتیمتر   1۷ تا   1۵ ساالنه  کرد:  تصریح  وی 
که  می دهد  رخ  استان  در  زمین  فرونشست 
شامل  را  کیلومتر   ۲۴1 معادل  محدوده ای 
می شود که بیشتر آن در جنوب استان است که 
در این مناطق 13۸ روستا با جمعیتی بالغ بر 9۰ 

هزار نفر در معرض تهدید هستند.
مهدی خانی اضافه کرد: همچنین ۷۷ کیلومتر 
خطوط  از  کیلومتر   3۴۰ و  آهن  راه  خطوط 
انتقال برق از محدوده مناطق دارای فرونشست 
الزم  پیشگیرانه  اقدامات  با  که  می کند  عبور 

است این تهدید را کاهش دهیم.
یادآور  قزوین  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
شد: در زمینه خشکسالی و اراضی بیابانی هم با 
چالش های مواجهیم و حدود 1۰۰ هزار هکتار 
از اراضی در منطقه بویین زهرا کانون ریزگرد 
است که در حال حاضر شاهد بیابانی شدن ۶۰ 
هزار هکتار از اراضی در منطقه اهلل آباد هستیم 
که تهدیدی برای استان های تهران، البرز است.
را  وسیع  منطقه  این  نتوانیم  اگر  گفت:  وی 
کنترل کنیم در سال های آینده با بحران جدی 
که  شد  خواهیم  روبرو  اساسی  چالش های  و 

زندگی هم بر مردم سخت می شود.
مهدی خانی بیان کرد: از محل اعتبارات سفر 
ریاست جمهوری برای نهال کاری و اقدامات 
پیش گیرانه در مناطق بیابانی استان هزینه هایی 
اختصاص داده شده اما باید کارهای بیشتری را 

برای کاهش بحران انجام دهیم.
با  هم  سرمازدگی  حوزه  در  کرد:  اضافه  وی 
بتوانیم  اگر  که  هستیم  روبرو  مستمر  تهدید 
و  کنیم  نهادینه  را  آموزش  و  کشاورزی  بیمه 
این مشکالت حل  از  بخشی  دهیم  توسعه  آن 

می شود.
و  متعدد  وقوع  دلیل  به  گفت:  خانی  مهدی 
ساله  همه  متوسط  طور  به  سرمازدگی  مستمر 
حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در کشور 
برای جبران خسارت پرداخت می شود که اگر 
بیمه  به  را  برداران  بهره  و  کشاورزان  بتوانیم 
کردن محصوالت خود تشویق کنیم و بیمه نیز 
داشته  خسارت ها  تأمین  برای  بهتری  شرایط 
رضایت  جلب  در  مهمی  گام  می توانیم  باشد 

کشاورزان و کاهش آسیب ها برداریم.
وی گفت: الیحه بیمه اجباری از سوی دولت 
به مجلس داده شده که با تصویب آن می توان 
امیدوار بود در این عرصه شاهد اتفاقات خوبی 
زیان  و  دچار ضرر  کمتر  کشاورزان  تا  باشیم 

شوند.

استاندار زنجان خبرداد:

مدل تحلیلی آخرین وضعیت منابع آبی 
زنجان طراحی شود

سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین:

اماکن متبرکه، مساجد و امامزاده ها تا 
15 اردیبهشت همچنان تعطیل هستند

مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین:

فرونشست زمین و بیابانی شدن 

مهمترین تهدید استان قزوین است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن خبر داد:

رشد 22 درصدی عناوین کتاب های 

منتشره گیالن در سال 98

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین:

کمک مومنانه شامل حال آسیب 

دیدگان دوره کرونا است

قادر باستانی
 نویسنده و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی

مهدی یوسفی

تحلیل گر و فعال بازار سرمایه   [                                                                                                                                                [                                                                                                                                              
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استان زنجان یکی از استان های مهم شمال غرب کشور 
بیان  بسیاری  مطالب  زمینه  این  در  می شود،  محسوب 
این  به  کمتر  و  شده  منتشر  فراوانی  مقاالت  و  شده 
موضوع که چرا در بسیاری از موارد عقب مانده است 
کالبد شکافی صورت گرفته و در برخی دستگاههای 
برای  است.  تر  نمایان  امر  این  ساز  آینده  و  تاثیرگذار 
نمونه در سال های اخیر دستگاه تعلیم و تربیت استان 
زنجان بارها و بارها دستخوش تغییرات مدیریتی شده 
که ناخواسته ضربه مهلکی بر پیکره آموزش و پرورش 
استان وارد کرده است. اگر به گذشته بازگردیم خواهیم 
تمجیدی،  تغییر  برای  فشارها  ابتدا  همان  در  که  دید 
انتخابات  از  پس  طلبان  اصالح  بدنه  از  که  مدیرکلی 
ریاست جمهوری سال ۹۲ سکان این دستگاه عریض 
منفعت  اما گروه  آغاز شد  برعهده گرفت  را  و طویل 
طلب نتوانست کاری از پیش ببرد و تغییرات مسکوت 
ماند هرچند مرتضی تمجیدی نیز عملکرد قابل قبولی 
اصلی  های  ستون  بر  ها  فشار  طرفی  از  اما  داشت  
آموزش و پرورش استان و بدنه داخلی آن زیادتر شد و 
پس از بازنشسته شدن تمجیدی گمانه زنی هایی برای 
بیشتر می شد  بیشتر و  این دستگاه هر روز  مدیرکلی 
زنجان  وقت  استاندار  امیری  درویش  که  نماند  ناگفته 
از  یکی  رایزنی  با  و  ببرد  پیش  از  کاری  نتوانست  هم 

نمایندگان، مدیرکل آموزش و پرورش منصوب شد.
درمدت زمان کوتاهی تغییرات در مدیران میانی آغاز و 
تعدادی از افرادی که با تمجیدی کار می کردند برکنار 
تغییرات در  اما ظاهراً  و عده دیگری جایگزین شدند 
بانوی  شبه  یک  و  نداشت  پایانی  پرورش  و  آموزش 
دچار  مهم  ارگان  این  باردیگر  تا  شد  برکنار  مدیرکل 

تزلزل مدیریتی شود.
باردیگر  زنجان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
چالش های بسیاری را در پیش رو داشت. وقتی خانم 
ایجاد  اینکه خللی در کارها  برای  برکنار شد  رشتچی 
نشود، حراست آموزش و پرورش به عنوان سرپرست 
انتخاب شد تا سر و صداها نیز فروکش کند و باالخره 
به  صدا  و  سر  بی  اسفندماه   ۲۸ رفیعی  ابراهیم  دکتر 
عنوان مدیرکل دستگاهی که هر روز حاشیه ای برای 
نیز از  آن ساخته می شد معرفی گردید. اگرچه رفیعی 
تصدی  برای  دیگر  اسم  چند  همراه  به  قبل  سال  دو 
مدیر کلی در زنجان مطرح بود، اما فشارها باعث شد 
تا او نتواند قبل از رشتچی کرسی مدیرکلی این دستگاه 

عریض و طویل را از آن خود کند.
ابراهیم  از حضور دکتر  ماه است که  یک سال و یک 
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  کسوت  در  رفیعی 
و  دارد  زنجانی  اصالتی  که  مدیرکلی  می گذرد.  زنجان 

حوزه  در  مخصوصا  تهران  در  را  مختلفی  پست های 
آموزش و پرورش تجربه کرده است،  به نظر می رسد 
و  آموزش  در خصوص  کافی  دانش  بر  عالوه  رفیعی 
در  کامل  اطالعات  با  کرده  سعی  همواره  پرورش 
با سخنرانی  نیز  ابتدا  از همان  یابد و  جلسات حضور 
های منطقی، ادبی و حتی علمی توجه بسیاری از اهالی 
علم و تربیت را به خود جلب کرد و گویی توانسته بود 
پرورش  و  آموزش  ریه های خسته  به  ای  تازه  هوای 
طبق  بازهم  میان  این  در  اگرچه  بدمد.  زنجان  استان 
برچسب  تنها  که  طلب  منفعت  عده ای  گذشته  روال 

اصولگرا یا اصالح طلبی را از آن خود کرده و همواره 
سعی  می کنند خواسته یا ناخواسته اقدامات تاثیر گذار 
وارد  باردیگر  ببرند،  سوال  زیر  را  افراد  بنایی  زیر  و 
میدان شدند اما گویی رفیعی با هوشمندی حاشیه ها 
را به حاشیه رانده و بدون توجه به سهم خواهی ها یا 
عضوگیری های قدیمی،  سعی می کند دغدغه آموزش 
اما  دهد  قرار  اولویت  در  را  آن  جایگاه  و  پرورش  و 

برای قضاوت در این خصوص نیز نباید عجله کرد.
با این وجود اگرچه هنوز هم تعدادی از بدنه آموزش 
او  چهره  تخریب  به  دست  عمدا  یا  سهوا  پرورش  و 
داشتند  پستی  که سالها  میان عده ای  دراین  و  می زنند 
و تنها منتظر بازنشستگی بودند هنوز هم چشم انتظار 
رفتن رفیعی هستند و از هیچ تالشی برای رسیدن به 
نکته  اما  کنند  نمی  دریغ  خود  طلبانه  منفعت  اهداف 
مهمتر ارزیابی عملکرد و نقد و بررسی دوره حضور 
رفیعی تاکنون است که می تواند بسیاری از گره های 
ناشی از عدم اطالع رسانی دقیق و شفاف را بگشاید 
و  آموزش  اصلی  مخاطبین  به  را  واقعی  قضاوت  و 

پرورش یعنی معلمان، دانش آموزان و اولیاء بسپارد. 
تعلیم  حوزه  فعاالن  اظهارات  از  بسیاری  اساس  بر 
است  توانسته  ها  کارشکنی  تمام  با  رفیعی  تربیت،  و 
برخی  دلیل  به  مدیریتی  التهابات  کاهش  راستای  در 
دخالت ها و عدم ثبات سازمانی در سال ۹۸ که موید 
مدیران  و  کل  اداره  معاونان  از  برخی  بالتکلیفی  آن 
ساالری  شایسته  به  و  کرده  عمل  منطقی  بود،  مناطق 
از آن داردکه  اعتماد نماید، اگرچه شنیده ها حکایت 
باز هم منفعت طلبان با ارائه لیست اسامی در راستای 
افتاده در شبکه آموزش و  از نفس  افراد  به کارگیری 
ادامه داده و حتی  باج خواهی خود را  پرورش روند 
از اهرم فضای مجازی نیز استفاده کرده و این روند را 
به قول  تازه نفس  اما مدیرکل  ادامه می دهند  همچنان 
خودش، با گام های استوار در راستای اثبات مدیریت 
تعامل محور تالش می کند اصل مهم تعلیم و تربیت 
را که در حاشیه مانده بود تا حدودی به راه اصلی خود 
بازگرداند و البته زمان قاضی بهتری برای داوری است 
و باید با رصد فعالیت ها و خروجی اقدامات به تحلیل 

و قضاوت نهایی پرداخت.
گفتمان  انسانی،  نیروی  ارزش  مداری،  اخالق  شعار 
معلمان  و  مدیران  به  بخشی  اولویت  محور،  تعامل 
از   سازمانی  مشترک  فهم  اصل  بازسازی  و  مدارس 
اولین شعارها و اهداف وی در بدو ورود به آموزش و 
پرورش استان زنجان است که به نظر می رسد با وجود 
اقدامات صورت گرفته تاکنون، هنوز هم راهی طوالنی 

در پیش روی این مدیرکل تحول گرا است .

منطق  اهل  و  هوشمند  مدیری  اینکه  بر  عالوه  رفیعی 
به نظر می رسد، در فعالیت های خود جدی و مصمم  
نیز هست به طوریکه آماده سازی، تکمیل و آماده بهره 
ساله  یک  در  دو  شماره  رفاهی  مرکز  نمودن  برداری 
 40 در  زنجان  استان  که  است  تامل  قابل  گذشته)البته 
سال اخیر تنها یک مرکز رفاهی داشته هرچند استانهای 
 ۲ دارای  حداقل  زنجان  از  وکوچکتر  التاسیس  جدید 
مرکز رفاهی آموزشی هستند (، تجهیز و آماده سازی 
سالن اختصاصی اداره کل با جذب اعتبارات وزارتی، 

 OPG تجهیز درمانگاه فرهنگیان زنجان به دستگاه

) از این نوع دستگاه تنها 3 دستگاه در استان در مراکز 
دندانپزشکی تخصصی وجود دارد( از جمله اقدامات 

وی به شمار می رود.
برخی رفیعی را روشنفکری عملگرا و تعامل محور می 
دانند و این را باید در رفتار و عملکرد یک ساله اش 
به همکاران  اعتماد  از  او همواره  به قضاوت نشست. 
سخن  گانه   ۱4 مناطق  در  خود  پرورشی  و  آموزشی 
می گوید و موفقیت را تنها به خود نسبت نداده بلکه 
همکاری، همدلی و حمایت تمام همکارانش از جمله 

مدیران و معلمان را افتخار آموزش و پرورش می داند.
استان و حرکت  راهبردی  )استراتژیک(  برنامه  تدوین 
به سوی سازمان برنامه مدار وتدوین برنامه های اجرایی 
اولین  از  چهارده گانه  مناطق  و  استان  در  تحول  سند 
اقدامات رفیعی و همکارانش برای رسیدن به سازمانی 
تربیت است چراکه همواره  تعلیم و  متعالی در حوزه 
سازمانی،  موفقیت  های  شاخصه  ترین  اصلی  از  یکی 
بر  علمی  و  اصولی  سندی  تدوین  و  ها  برنامه  تبیین 

اساس اسناد باالدستی در حوزه کاری می باشد.
با وجود مخاطبین  از سویی دیگر آموزش و پرورش 
از مدیران و معلمان مسوولیت  باید  متفاوت  متعدد و 
و  دارند  بعدی  چند  نگاهی  که  باشد  مند  بهره  پذیر 
افتتاح و راه اندازی اولین مرکز مشاوره خانواده پیوند 
و  ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  های  خانواده  ویژه 
دولتی  دبستانی  پیش  مرکز  اولین  اندازی  راه  و  افتتاح 
ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد avt به 
اتفاق  راستا  همین  در  نیوشا(   ( انجم شعاع  شهید  نام 
افتاده است زیرا دختران و پسران نیازمند توجه نیز در 
بدنه آموزش و پرورش جایگاه و حقوق تعریف شده 
ای دارند که در دوره جدید، آموزش و پرورش استان 
زنجان سعی کرده این شان و حق را در عمل به نمایش 
های  کالم  و  وعده  و  سخن  قالب  در  تنها  و  بگذارد 

مدیریتی خودنمایی نکند.
یکی دیگر از مهمترین ساحت های مورد توجه در سند 
تحول بنیادین توجه به ساحت اعتقادی دانش آموزان 
در کنار ساحت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، زیستی 
و ... است. ساحتی که در صورت کمرنگ شدن، تبعات 

سنگین تربیتی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.  
رشد  با  فرهنگی  و  پرورشی  دستاوردهای  ارتقاء 
مقام   ۱۱0 کسب  و   ۹7 سال  به  نسبت  درصدی   45

و  دانش آموزی  فعالیت های  توسعه  کشوری،  برتر 
اجرای  کشوری،  برتر  رتبه   ۶ با  مکمل  فعالیت های 
طرح پیوند مسجد و مدرسه در جهت توسعه فرهنگ 
استان  مدارس  درصدی   ۸5 پوشش  و  مدارس  نماز 
مسابقات  برگزاری  میزبانی  جماعات،  ائمه  حضور  با 
با  سطح  عالی ترین  در  نماز  و  عترت  قرآن،  کشوری 
و حضور  مربی  و  آموز  دانش   ۱400 از  بیش  حضور 
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر و سایر مقامات ستادی 
به  ویژه  توجه  راستای  در  اقدامات  دیگر  از  استانی  و 

ساحت اعتقادی دانش آموزان و آموزش عملی نگرش 
دیدار   35 از  بیش  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
با خانواده  مستمر هفتگی مدیرکل آموزش و پرورش 
معظم شهدای دانش آموز و فرهنگی و اجرای یادواره 

شهدا )الله های روشن( در ۱۹۲ مدرسه است.
 توجه به جایگاه علمی استان در کشور به ویژه در بخش 
دانش آموزی از اهم موضوعاتی است که همواره توسط 
مسووالن ارشد استانی پیگیری شده و از جمله مواردی 
است که در جلسات شورای آموزش و پرورش استان 
با  راستا  همین  در  است  شده  اندیشی  چاره  و  مطرح 
همت تمام فرهنگیان و دانش آموزان و با نگاه مدیریت 
علمی به حوزه آموزش، ارتقای رتبه استان در کنکور با 
۸ پله و کسب رتبه نخست میزان رشد در کشوراتفاق 
بنیه  طرح  پیگیری  و  تدوین  سویی  از  و  است  افتاده 
کشوری  برتر  رتبه  استان، کسب  آموزان  دانش  علمی 
توزیع  و  هنرستانی  تجهیزات  مهر،توسعه  پروژه  در 
اعتبارات  با  کمک درسی  کتاب  جلد  هزار  نه  از  بیش 
که  گرفته  صورت  راستا  همن  در  نیز  سازمانی  برون 
استان  فرزندان  دوباره  درخشش  روزهای  نویدبخش 

دانشمندپرور و فرهیخته پرور زنجان است.
به  آموزان  دانش  بدنی  زیستی  حوزه  به  جدی  توجه 
به  گاهی  که  محروم  مناطق  و  روستاها  در  خصوص 
یا سوء مدیریت مغفول  دلیل برخی بی توجهی ها و 
واقع شده بود در دوره جدید با تجهیز مدارس استان 
لوازم  کاروان  اعزام  با  ورزشی  لوازم  و  امکانات  به 
ورزشی مهر، افتتاح هم زمان ۱4 پروژه ورزشی و ارتقاء 
تربیت بدنی  معاون  حضور  )با  استان  ورزشی  سرانه 
وزیر(،کاروان تجهیز 40 خانه ورزش مدارس روستایی 
دستگاه  این  اولویت  در  سازمان  از  خارج  اعتبارت  با 

مهم تربیتی و آموزشی قرار گرفت.

اگرچه اقدامات شایان توجهی در حوزه های مختلف 
آموزش و پرورش از بدو انقالب تاکنون در اقصی نقاط 
ایران اسالمی و به تبع در استان زنجان صورت گرفته 
عدم  استان،  نیازهای  شناخت  عدم  دلیل  به  گاهی  اما 
وجود تعامالت برون سازمانی کارآمد برای بهره مندی 
این  دستوری،  مدیریت  یا  و  سازمانی  خارج  منابع  از 
اقدامات ابتر مانده که به نظر می رسد با توجه به برنامه 
ها و عملکرد صورت گرفته در یک سال گذشته می 
توان امیدوار بود که نگاه مدیریتی به شکل آکادمیک و 

البته با اولویت تعهد و تخصص در آموزش و پرورش 
استان نمود یافته و یا خواهد یافت که نمونه آن را می 
توان در توجه ویژه به قشر ضعیف و در حاشیه مانده 
جامعه یعنی بی سوادان و کم سوادان و در قالب تدوین 
برنامه شتاب بخشی سواد آموزی در قالب طرح ۲ ساله 
و 5 ساله برای اولین بار در استان به منظور ریشه کنی 
از  که  دید  استان  در  هدف  گروههای  در  سوادی  بی 
اهداف و سفارش های بنیانگذار نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و بنیانگذار نهضت سوادآموزی و از دغدغه ها 

و تاکیدات مقام معظم رهبری است.
آرای  اخذ  طریق  از  استان  مدارس  تعمیر  و  تجهیز 
میلیارد  ارزش ۶  به  احکام جایگزین حبس  قضایی و 
ریا ، حفظ و پایداری شاخص پوشش تحصیلی ابتدایی 
 ۲۱ کشوری،تحویل  برتر  رتبه  و  درصد   ۹۹ از  بیش 
شناساندن  استان،  مناطق  به  خدمت  خودرو  دستگاه 
ظرفیت ها و مسائل استان به وزارت با دعوت و حضور 
مسائل،  میدانی  تحلیل  و  استان  در  معاونین  از  نفر   5
افزایش سه برابری شاخص اجرای دوره های آموزش 
ضمن خدمت فرهنگیان نسبت به سال ۹7 و رسیدن به 
حد نصاب یک میلیون و ۲70 هزار  نفر ساعت از دیگر 

اقدامات آموزش وپرورش استان زنجان است.
با تمام این اوصاف باید منتظر ماند و با تحلیل، بررسی، 
نقد سازنده وارائه راهکارهای علمی در شرایط مختلف 
زمانی و مکانی، دستگاه مهم تربیتی و آموزشی استان را 
برای رسیدن به جایگاه و منزلتی در شان استان زنجان 
همراهی کرد و البته وجدان بیدار جامعه یعنی مردم به 
خاص  طور  به  دانش آموزان  و  فرهنگیان  و  عام  طور 
بهترین و منصف ترین داوران و ارزیابان مسووالن در 
پرورش  و  آموزش  در  خدمت  مختلف  های  حوزه 

استان هستند.  

ی مر وپ

:  در  رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت 
راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه و با عنایت 
تعیین  بر  مبنی  قضائیه  قوه  ریاست  تاکیدات  به 
تکلیف پرونده های معوق ومّسن ، مجموع نرخ  
رسیدگی به پرونده ها ی قضایی استان در اول 
این  در  بودکه  درصد   ۱0۲ هشت   نودو  سال  

زمینه افزایش 4 درصدی داشتیم.   
اسماعیل  االسالم  خبرنگارما،حجت  گزارش  به 
جهادی  همت  با  اظهارداشت:  نیارکی  صادقی 
همکاران قضایی و اداری و برنامه ریزی مدون  
موجودی پرونده های قضایی دادگستری استان 
زنجان که  ابتدای سال ۹۸ تعداد 5۱۲40 فقره بود 
در پایان سال به 47347 فقره  کاهش پیدا کرد 
یعنی کاهش ۸ درصدی داشتیم علی رغم اینکه 
هر ساله به پرونده های موجود استان اضافه می 
کلیه   مضاعف  تالش  از  نشان  امر  این  که  شود 

که  باشد  می  قضایی   های  حوزه  در  همکاران 
جای تقدیر و تشکر دارد.

های  پرونده  موجودی  آمار  تشریح   با  وی 
در  داد:  ادامه  در سنوات گذشته  استان   قضایی 

سال ۹7 موجودی پرونده 
درصدی   ۹ افزایش  ها 
 4000 یعنی  داشته  
های  پرونده  به  پرونده 
اضافه  استان   موجود   
در  آمار  این  و  بود  شده 
  ۶000 تعداد  به   ۹۶ سال 
پرونده رسیده بود ، یعنی 
درصدی    ۱0 افزایش  با 
در  ها  پرونده  موجودی 
مواجه  سالهای ۹۶ و ۹7 
بسیار  آمار  که  بودیم 
باالیی بود که خوشبختانه  
با تدابیر انجام شده  و تالشهای صورت گرفته  
در سال ۹۸ توانستیم آمار موجودی پرونده ها  را 
کاهش  محسوس دهیم که  استان زنجان از این 

حیث  جزء استانهای شاخص و موفق بوده  و 
تالش می کنیم سال ۹۹ این کاهش ها محسوس 

تر گردد .
کرد:  تصریح  نیارکی  صادقی  االسالم   حجت 
دستگاه  مجموعه  زحمات  و  خداوند  لطف  به 
قضایی استان و برنامه ریزیهای صورت گرفته و 
نظارت دقیق بر اقدامات و عملکرد حوزه های 
قضایی  دادگستری استان زنجان در سال ۹۸ در 
همه زمینه ها توفیقات خوبی حاصل  شده  و در 
از طرف مقام معظم رهبری  به  سال جدید که 
نامگذاری شده است تالش  تولید   سال جهش 
می کنیم تا ضمن رسیدگی به موقع و سریع به 
پرونده ها  و تعیین تکلیف پرونده های معوق در 
حوزه حمایت از صنایع  و واحدی های تولیدی 

و ایجاد اشتغال  اقدامات موثرتری انجام دهیم.

سیم   122 از  استفاده  با  کالهبرداری 
کارت تلفن همراه

استان  انتظامی  –زنجان:فرمانده  گروه حوادث 
توسط  میلیاردی   10 کالهبردار  دستگیری  از 
از 122 سیم  فتا خبر داد و گفت: متهم  پلیس 
استفاده  کالهبرداری  برای  همراه  تلفن  کارت 

کرده بود.
سرداررحیم جهانبخش در گفت و گو با خبرنگار 
آوای میهن، اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی 
با سیم کارت هاي  ناشناس  فردي  اینکه  بر  مبنی 
مختلف و با عناوین جعلي پس از جلب اطمینان، 
اخذ اطالعات حساب بانکی و دسترسی به اکانت 
های شبکه های اجتماعی اقدام به کالهبرداری 
از شهروندان  مي کند، رسیدگي به موضوع در 
قرار  زنجان  فتا  پلیس  کارشناسان  کار  دستور 

گرفت.
سیم  از  یکي  تحقیقات  انجام  با  افزود:  وی 
کالهبرداری  این  در  استفاده  مورد  کارت هاي 
که  احضار  آن   صاحب  و  مسدود   ، شناسائي 

سیم کارت  پیش  مدت ها  نامبرده  شد  مشخص 
خود را مفقود کرده بود، لذا استفاده کننده این 
وی  دستگیری  دستور  و  شناسایی   کارت  سیم 

صادر شد.
تحقیقات  ادامه  داد:در  ادامه  انتظامی  مقام  این 

تهران  در  اصلی  متهم 
اخذ   با  و  شناسایی  
ماموران  قضایئ  نیابت 
پلیس فتا زنجان جهت 
اعزام  وی  دستگیری 

شدند.
فرمانده انتظامی استان 
کرد:  تشریح  زنجان 
عملیاتی  طی  متهم 
یک  در  غافلگیرانه 
مهمانپذیر دستگیر که 
در بازرسی  از مخفیگاه 
وی  3 دستگاه گوشي 
 5 و  همراه  تلفن 

سیم کارت کشف شد.
تحقیقات  ادامه  در  گفت:  جهانبخش  سردار 
مشخص شد متهم  با همدستی فردی دیگر  و با 
استفاده  از 122 سیم کارت  کالهبرداری و  پس 

از اقدام مجرمانه آنها را  معدوم کرده  است.

وی  دست  هم   : افزود  انتظامی  ارشد  مقام  این 
 ، وی  مخفیگاه  از  بازرسی  در  و  شناسایی  نیز 
عدد   8 ، تلفن همراه  تعداد 11 دستگاه گوشي 

سیم کارت و 11 کارت عابر بانک کشف شد.
کرد:  تشریح  زنجان  استان  انتظامی  فرمانده 
در  که  داللت  فتا  پلیس  به  پرونده  اصلي  متهم 
بازجوئي هاي فني به عمل آمده، به  10 میلیارد 
کارت هاي  به  مبالغ  واریز  و  کالهبرداری   ریال 

بانکي مختلف اعتراف کرد.
به گفته سردار جهانبخش درتحقیقات مشخص 
به جرم کالهبرداري  شد متهم، در سال 1397 

تلفني به حبس محکوم  شده بود. 
به  اشاره  با  زنجان  استان  انتظامی  فرمانده 
به  روانه زندان شد،  تعیین وثیقه  با  اینکه متهم 
شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری از هرگونه 
کالهبرداری از افشای اطالعات حساب های بانکی 
خود خوداری کرده و  به توصیه های پلیس فتا در 

انجام تراکنش های مالی و اینترنتی توجه کنند.

گروه حوادث -گیالن: فرمانده انتظامی استان 
زنجان از شناسایی و دسفرمانده انتظامي استان 
از دستگیري سارق طالفروشی رشت در کمتر از 

5 ساعت خبر داد. 
با خبرنگاران،  سردار عزیزاله ملکي در گفت وگو 
فوریت هاي  مرکز  اعالم  پي  در  اظهارداشت: 
پلیسي 110 مبني بر سرقت از یک طالفروشی 
محل  به  انتظامي  ماموران  بالفاصله  رشت،  در 

مورد نظر اعزام شدند.

این مقام ارشد انتظامي افزود: با حضور پلیس در 
محل اعالمي و بررسي هاي به عمل آمده مشخص 
وارد  خرید  براي  مشتري  عنوان  به  فردي  شد، 
یک طالفروشي شده و حین دیدن طال از غفلت 
صاحب مغازه استفاده و تعدادي طال را سرقت و 

متواري شده است.
انجام  با  اینکه ماموران کالنتري 12  بیان  با  وي 
اقدامات اطالعاتي و تحقیقات پلیسي سارق این 
شناسایي  رشت  شهر  در  را  وي  منزل  و  پرونده 

هماهنگي  با  افزود:  کردند 
ساله   28 سارق  قضائي 
کمتر از 5 ساعت در منزلش 

دستگیر شد.
سردار ملکي تصریح کرد: در 

محل دستگیري سارق، طالهاي سرقتي از قبیل 
5 حلقه النگو، یک رشته دستبند، دو عدد پالک 

و یک حلقه انگشتر کشف شد.
با اشاره  فرمانده انتظامي استان گیالن در پایان 

به اینکه کارشناسان ارزش طالهاي سرقت شده 
سارق  گفت:  کردند  برآورد  ریال  میلیارد  یک  را 
دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شد.

درباره  پلیس  تحقیقات  -ایران:  حوادث  گروه 
مرگ 3پسربچه به همراه عمه شان در آتش سوزی 
در خانه ای در خراسان شمالی نشان داد که آنها 
این  اصلی  مظنون  شده اند.  جنایت  یک  قربانی 
به دست  براساس شواهد  است که  پرونده مردی 
آمده از سوی پلیس احتماال با انگیزه انتقام جویی 

دست به این جنایت زده است.
وقوع  به دنبال  گذشته  سال  بهمن  اواخر 
آتش سوزی در طبقه اول ساختمانی 2طبقه در 
شهرستان اسفراین، مأموران پلیس و آتش نشانان 
با  آنها در داخل خانه  راهی محل حادثه شدند. 
روبه رو شدند که  و زنی جوان  اجساد 3پسربچه 
برادر  همگی  3پسربچه  می داد  نشان  بررسی ها 
سوی  از  بود.  آنها  عمه  نیز  جوان  زن  و  بودند 
دیگر آثار سوختگی و آتش سوزی در داخل خانه 
مشاهده می شد و بررسی های اولیه از این حکایت 
داشت که حادثه به دلیل نشت گاز رخ داده است.
گفت:  حادثه  این  تشریح  در  همسایه ها  از  یکی 
پسربچه های فوت شده 11ساله، 7 ساله و 3ساله 
هستند. سال گذشته بود که آنها مادرشان را در 
بود  درحالی  این  دادند.  از دست  تصادف  حادثه 
جنوب  استان های  از  یکی  در  پدرشان  کار  که 
هرچند  را  خانه شان  که  بود  مجبور  او  و  شرقی 
روز یک بار ترک کند و به محل کارش برود. وی 
ادامه داد: پس از فوت مادر خانواده، نگهداری از 
اینکه  بود. خصوصا  پدرشان سخت  برای  بچه ها 
همین  برای  باشد.  سفر  در  مدام  می بایست  وی 
بود بچه ها را نزد خواهرش که زنی تنها و مجرد 
بود برده و او از آنها مراقبت می کرد. مرد همسایه  
افزود: شب قبل من و همسرم در خانه بودیم. ما 
طبقه  در  و  هستیم  قربانیان  پدربزرگ  مستأجر 
باالی خانه آنها زندگی می کنیم. آن شب ناگهان 
کردم  احساس  آمد.  انفجار  صدای  شبیه  صدای 
که صدا از پشت بام آمده و چون نمی توانستم راه 
به  تنها  را  همسرم  می ترسیدم  طرفی  از  و  بروم 
تماس  پلیس  با  همین  برای  بفرستم،  پشت بام 

گرفتم. دقایقی بعد مأموران آمدند و به پشت بام 
نبود.  اما چیز مشکوکی  را گشتند  آنجا  و  رفتند 
آن شب خوابیدیم و صبح برای انجام کاری خانه 
را ترک کردم. وقتی به خانه برگشتم، متوجه بوی 
عجیبی شدم. بویی شبیه سوختن پارچه. بو آنقدر 
شدید بود که من و همسرم را آزار می داد و به نظر 
با  همین  برای  می آید.  پایین  طبقه  از  می رسید 
زندگی  این حوالی  در  که  قربانیان  اقوام  از  یکی 
به  آمد،  مرد  آن  وقتی  و  گرفتم  تماس  می کند 
تا  داخل حیاط رفت و شیشه پنجره را شکست 
ببیند ماجرا چیست و همان لحظه دود زیادی از 
که  بود  غلیظ  آنقدر  دود  زد.  بیرون  خانه  داخل 
هرچه  آن  از  پس  نبود.  پیدا  چیزی  خانه  داخل 
بچه ها و عمه آنها را صدا زدیم، جوابی نشنیدیم 
و ماجرا را به پلیس و آتش نشانی اطالع دادیم و 
وقتی آنها آمدند با اجساد قربانیان روبه رو شدند.

4قربانی  هر  شد  معلوم  اولیه  بررسی های  در 
و  داده  اند  دست  از  را  جانشان  قبل  ساعت   ها  از 
آتش سوزی  و  انفجار  حادثه  که  می رسید  به نظر 
این حال تحقیقات  با  اما  بوده  به دلیل نشت گاز 
کارشناسان آتش نشانی برای کشف راز این حادثه 

ادامه یافت.
جنایت هولناک

کارشناسان پس از بررسی های دقیق و تخصصی 
و  بوده  عمدی  آتش سوزی  که  کردند  اعالم 
زمانی که قربانیان در خواب بوده اند، فردی خانه 
از  است.  رسانده  قتل  به  را  آنها  و  زده  آتش   را 
عمل  وارد  جنایی  کارآگاهان  از  تیمی  زمان  آن 
جنایت  عامل  شناسایی  برای  تحقیقات  و  شدند 
آغاز شد. مأموران در نخستین اقدام با پدر بچه ها 
)قربانیان( تماس گرفتند و او که پس از اطالع از 
ماجرا به اسفراین برگشته بود، نخستین سرنخ   را 
در اختیار مأموران قرار داد. وی مدعی شد که از 
هوشنگ  نام  به  جوانی  مرد  از سوی  قبل  مدتی 
در  مرد  این  که  دارد  احتمال  و  می شده  تهدید 
داد: مدتی  توضیح  او  باشد.  داشته  نقش  جنایت 

و  شدم  آشنا  جوانی  زن  با  قبل 
از  زن  این  آمد.  خوشم  او  از 
همسرش جدا شده بود و همسر 
سابق او کسی نبود جز هوشنگ. 
را  جوان  زن  با  ازدواج  قصد  من 
تهدیدم  هوشنگ  اما  داشتم 
از  باید  که  می گفت  و  می کرد 
زندگی وی بیرون بروم. او مدعی 
عالقه  زن  آن  به  هنوز  که  بود 
بیرون  زندگی اش  از  اگر  و  دارد 
با  می گیرد.  انتقام  من  از  نروم 
این حال به تهدیدهای او اهمیت 
او  که  می دهم  احتمال  و  ندادم 
قصد  و خواهرم  بچه ها  با کشتن 
انتقام جویی از من را داشته است.

انکار 
بازداشت  اطالعات دستور  این  با 
سوی  از  وی  و  صادر  هوشنگ 
ادعا کرد  اما  پلیس دستگیر شد 

شرایط  این  در  ندارد.  نقشی  جنایت  این  در  که 
شواهد  آمدن  به دست  برای  پلیسی  بررسی های 
حتی  کارآگاهان  یافت.  ادامه  او  علیه  بیشتر 
که  شبی  شدند  متوجه  تحقیقات  جریان  در 
در  هوشنگ  بود،  داده  رخ  مرگبار  آتش سوزی 
جاده اسفراین به بجنورد با یک کامیون تصادف 
از سوی  اینکه  از  کامیون پس  راننده  بود.  کرده 
پلیس شناسایی شد در تحقیقات گفت: آن شب 
ناگهان متوجه شدم که یک خودروی سواری از 
پشت سر به کامیون من کوبید. وقتی پیاده شدم، 
داشته خودکشی  قصد  که  مدعی شد  راننده اش 
کند و به همین دلیل عمدا به ماشین من کوبیده 
پلیس راه  بود و حتی مأموران  او مضطرب  است. 
هم متوجه این ماجرا شدند و در نهایت با رضایت 

من ماجرا خاتمه یافت.
قصد  مرگبار  آتش سوزی  از  پس  متهم  اینکه 
خودکشی داشته، فرضیه اینکه وی به خاطر عذاب 

وجدان پس از جنایت قصد داشته به زندگی خود 
پایان دهد را پررنگ می کرد اما وقتی مأموران از 
تصادف  وی  پرسیدند،  شب  آن  درباره  هوشنگ 
و ماجرای خودکشی را انکار کرد. حتی مأموران 
راننده کامیون را به اداره آگاهی احضار کردند و 
او هوشنگ را شناسایی کرد اما باز هم متهم منکر 

تصادف و جنایت شد.
گذشته  روز  و  شد  بازداشت  وی  شرایط  این  در 
انقالب  و  عمومی  دادستان  کریمی،  محسن 
پرونده  متهم  تنها  از  تحقیقات  ادامه  از  اسفراین 
خبر داد. او گفت: پس از انجام تحقیقات تکمیلی 
بروز حریق عمدی و وقوع جنایت قطعی است و 
برای متهم به قتل نیز قرار بازداشت موقت صادر 
و  ماهیت  درخصوص  تکمیلی  تحقیقات  و  شده 

ابعاد مختلف این ماجرا کماکان ادامه دارد.

رییس کل دادگستری استان زنجان خبر داد:

ر سا   ا استان زنجان  ا  ق و  پرون  ر   مو ا 

فرمانده انتظامی استان زنجان خبرداد:

ر زنجان یار  ار  می ر یر  ست

فرمانده انتظامی استان زنجان خبرداد:

یر    ست ت  رو ر سار 

این مرد متهم است با آتش زدن خانه ای در اسفراین 3پسربچه را به همراه عمه شان به قتل رسانده است

انوا و قات   س

ان  ار
ا از  رسان 

ار  ی ی 
ر م 

ون م 

کار  قانون  مشمول  رسانه های  کارکنان  و  خبرنگاران 
و  داده اند  دست  از  سال جاری  در  را  خود  شغل  که 
و  فروردین  و   ۹۸ اسفند  ماه های  در  آن ها  فعالیت  یا 
اردیبهشت ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا )حوادث 
غیر مترقبه( به حالت تعلیق در آمده است مشمول بیمه 
بیکاری هستند اما برای درخواست بیمه بیکاری نیاز به 

مراجعه حضوری ندارند.
از روابط عمومی  نقل  نیوز وبه  میهن  آوای  به گزارش 
و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی  و  مطبوعاتی  معاونت 
ارشاد اسالمی، برای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ 
قانون  مشمول  رسانه  کارکنان  و  خبرنگاران  سالمت 
را  خود  شغل  که  متقاضیانی  اجتماعی،  تامین  و  کار 
درخواست  ثبت  برای  پس  این  از  اند،  داده  دست  از 
به  و  ندارند  حضوری  مراجعه  به  نیاز  بیکاری  بیمه 
توانند  می  بیکاری،  بیمه  قانونِی  مهلت  رعایت  منظور 
           https://bimebikari.mcls.gov.ir/ سامانه  به 

Darkhast.aspxمراجعه کنند.
 براساس ابالغیه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی، ثبت 
درخواست متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  ادارات  به  حضوری 
سال  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  غیردولتی  های  کاریابی 
درخواست  ثبت  الکترونیکی  سامانه  طریق  از   ۱3۹۹

متقاضیان بیمه بیکاری انجام می شود.

تعاون،  وزارت  کارِ  روابط  معاون  شاکرمی«،  »حاتم   
رئیس  ساالری«،  »مصطفی  و  اجتماعی  رفاه  و  کار 
سازمان تامین اجتماعی در ابالغیه ای مشترک با اشاره 
برای  اجتماعی  تعاون، کار و رفاه  اقدامات وزارت  به 
ارائه خدمات بهتر در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری به جامعه هدف تاکید کردند: سامانه الکترونیکی 
ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری برای انجام امور 
ادارات  به  حضوری  مراجعه  به  نیاز  بدون  متقاضیان 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کاریابی های غیردولتی و 
همچنین حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران 
ماه  اردیبهشت  پایان  تا  و  شده  طراحی  بیکاری  بیمه 

فعال است.
اساس  »بر  است:  آمده  دستورالعمل  این  ادامه  در   
کار  تعاون،  ادارات  است  ضروری  دستورالعمل  این 
درخواست  اخذ  از  پس  ها  استان  اجتماعی  رفاه  و 
تا  حداکثر  که  بیکاری  بیمه  شرایط  واجد  متقاضیان 
پایان اردیبهشت ماه در سامانه مربوطه ثبت نام می کنند، 
نسبت به بررسی غیرحضوری کلیه شرایط قانونی الزم، 
اقدام و بدون نیاز به طی روال معمول و طرح موضوع 
در کمیته های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی 
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماه های اسفند 
۱3۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱3۹۹ نسبت به ارسال 
مربوطه  اجتماعی  تامین  شعب  به  مشمولین  لیست 

جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند«.

 در این ابالغیه همچنین تاکید شده است که استمرار 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری پس از پایان 3 ماه اسفند، 
حضوری  رسیدگی  مستلزم  اردیبهشت  و  فروردین 
بود.  خواهد  نفره  دو  های  کمیته  در  پرونده  طرح  و 
همچنین شعب تامین اجتماعی موظفند در چارچوب 
قوانین مربوطه و در اسرع وقت نسبت به برقراری بیمه 
افراد مشمول برای مدت زمان مقرر در  بیکاری برای 
این دستورالعمل اقدام و نتیجه را به ادارات مربوطه و 

متقاضی اعالم کنند.
بیمه  مقرری  دریافت  متقاضیان  نام  ثبت  راهنمای 
بیکاری کارگران دارای قراداد دائم و قرار داد موقت: 
قبل از تکمیل فرم ثبت نام، بندهای مربوط به شرایط 

ثبت نام کنندگان را به طور دقیق مطالعه فرمایید.
 کارگران با قرارداد مدت موقت چنانچه در پایان مدت 
بیکار شوند در صورت داشتن حداقل  از کار  قرارداد 
آخرین  بودن  دارا  و  کارگاه  آخرین  در  سابقه  یکسال 
بیمه  درخواست  توانند  می  نیاز  عدم  ونامه  قرارداد 

بیکاری خود ر ا از طریق این در گاه ثبت نمایند.
 کارگران فاقد قرارداد )دائم( و یا اخراج شده در اثنای 
کار  اختالف  حل  مراجع  در  ابتدا  بایست  می  قرارداد 
سایر  و  کار  به  )بازگشت  دادخواست  ثبت  به  نسبت 
مزایای قانونی( اقدام نموده و پس از قطعی شدن رأی 
مبنی بر احراز اخراج غیرارادی درخوست بیمه بیکاری 

خود را در این درگاه ثبت نمایند.

باشند  بیکاری متقاضیان مکلف می  بیمه  قانون  مطابق 
حداکثر ظرف30 روز از تاریخ بیکاری با اعالم مراتب 
نمایند.  ثبت  را  بیکاری خود  بیمه  بیکاری درخواست 
بیکاری  تاریخ  از  روز  درخواست ظرف30  ثبت  عدم 
با ارائه عذر موجه و تشخیص هیأت حل اختالف کار 

)اداره کار محل( تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
 ثبت درخواست در این سامانه قطعی نمی باشد و می 
بایست متقاضی در زمان مقرر جهت ادامه فرآیند بیمه 

بیکاری به اداره کل محل کار خود مراجعه نماید.
مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به اداره کار:

بیمه،  دفترچه  ملی،  کارت  شناسنامه،  عمومی:  مدارک 
یک قطعه عکس، کارت پایان خدمت )آقایان(، آخرین 
مدرک تحصیلیاتمام قرارداد: آخرین قرارداد، نامه عدم 
دادنامه  دادخواست،  اولین  قرارداد:  اثنای  نیازدائمی، 

قطعی مراجع حل اختالف کار

ان آموز از ا  ر   ور  و  ر  ا  استان  ا  تو  

یر  است ن ار استان پی وو وار  توس م ات است   و مو

گروه ناجا-در جریان سفربه استان گلستان و دیداری که با دوستان و 
همکاران سابقم در هنگ مرزی اترک داشتم با رئیس بهداد این هنگ 
مرزی که عازم سرکشی از خانواده یکی از همکاران مبتال به کرونا بود 

همراه شدم. موضوع از این قرار بود که ...
استان  به  سفر  جریان  در  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
مرزی  هنگ  در  سابقم  همکاران  و  دوستان  با  که  دیداری  و  گلستان 
از  سرکشی  عازم  که  مرزی  هنگ  این  بهداد  رئیس  با  داشتم  اترک 
خانواده یکی از همکاران مبتال به کرونا بود همراه شدم. موضوع از 
این قرار بود که سید یحیی حسینی، جمعی فرماندهی مرزبانی استان 
هرمزگان و ساکن شهرستان آزاد شهر استان گلستان، در جریان کنترل 
تب مسافران و رانندگان در ایستگاه سالمت  شهرستان انار به علت 
بیمارستان  به  و  متوقف  وقفه  بی  های  و سرفه  درجه   3۸ باالی  تب 
شهرستان رفسنجان اعزام می شود و با تشخیص کرونا در این مرکز 

درمانی تحت درمان قرار می گیرد.
حاال چند روزی از بستری شدن سید یحیی در بیمارستان می گذرد 
و از قرار معلوم خواهر همسر ایشان هم عالئمی از بیماری داشته و 

درمنزل تحت قرنطینه قرار دارد.
اقالم  مقادیری  شدیم  می  یحیی  سید  خانواده  با  دیدار  راهی  وقتی 
ماسک  و  دستکش  کننده،  مواد ضدعفونی  مثل   مراقبتی  و  بهداشتی 
هم با خود برداشتیم.در مسیر با خودم فکر کردم این روزها که کشور 
درگیر این بیماری عجیب شده و همه جا صحبت از در خانه ماندن 
و رعایت اصول و نکات بهداشتی و پیشگیرانه است، چقدر خانواده 
ها با مفهوم خود مراقبتی آشنا هستند و چطور باید در منزل از خود 
مراقبت کنند تا از خطر این ویروس در امان باشند. یاد صحبت های 
اخیر  دکتر عظیمی کیا، مدیر کل بهداشت معاونت بهداد افتادم که می 
گفت:"وقتی بدانیم دشمن از کدام در وارد می شود بهتر می توانیم از 
خود صیانت و مراقبت کنیم" دکتر تاکید می کرد بر مراقبت، مراقبت، 
مراقبت تا مرز نگرانی می گفت: مرز نگرانی آنجاست که ما را دچار 

وسواس و استرس زیاد از حد نکند.
دکترعظیمی کیا خودمراقبتی را این طور تعریف می کرد:"این که هر 
برابر  در  از سالمت خود  مهارت های الزم  و  دانش  با کسب  فردی 

بیماری ها مراقبت کنند."
اما آیا همه خانواده ها اطالعات کافی برای مراقبت از سالمت خود در 
منزل دارند؟ اگر یکی از نزدیکان  یا اعضای خانواده ما به کرونا مبتال یا 
مشکوک به کرونا شناخته شد چه تکلیفی در قبال خود و بیمار درمنزل 
داریم؟ غرق در همین افکار بودم که همکارم رشته افکارم را پاره کرد:

--" این هم منزل سید یحی، خوش آمدید.بفرمایید پیاده شوید".
وارد خانه شدیم و با استقبال گرم خانواده سید یحیی مواجه شدیم. از 
دیدن ما خیلی خوشحال شدند.همسر سید خیلی نگران حال همسرش 
بود به ویژه این که در بیمارستان رفسنجان و به دور از محل سکونت 
اترک  مرزی  هنگ  مسئولین  داشت.  قرار  مراقبت  تحت  و  بستری 
اطمینان خاطر دادند که همه تالش خود را برای انتقال سید یحیی به 

بیمارستان محل سکونتش به کار ببندند.
راستش، من نگران سالمتی خانواده سید یحیی هم بودم و با خودم می 
گفتم با توجه به مبتال بودن سید و ارتباطش با خانواده چقدر امکان 

ناقل شدن یا مبتال شدن افراد خانواده وجود دارد؟
بهترین فرصت بود تا به حکم رسالت اطالع رسانی هر آنچه را که  در 
خصوص روش های خودمراقبتی و رعایت اصول و نکات بهداشتی و 

پیشگیرانه می دانستم به خانواده سید  آموزش دهم.
افتادم که می گفت بیماری  باز هم یاد توصیه های دکتر عظیمی کیا 
کرونا از طریق دست های آلوده منتقل می شود و  بر شستن مرتب و 
اصولی دست ها با آب و صابون حداقل به مدت ۲0 ثانیه و تا باالی 

آرنج تاکید می کرد.
--اجتناب از تماس دست های آلوده با چشم ها، دهان و بینی

--رعایت فاصله حداقل یک متری با افراد دارای عالئم سرماخوردگی
قرار  مختلف  افراد  با  مشترک  تماس  در  که  عفونی سطوحی  --ضد 

دارند
ترین  آلوده  عنوان  به  همراه  تلفن  های  گوشی  روزانه  ضدعفونی   –

وسایل شخصی
--در صورت بروز عالئم سرما خوردگی  از قبیل سرفه، آبریزش با 
رعایت فاصله و استفاده از ماسک در منزل بمانیم و استراحت کنیم 
اما به محض بروز عالئم تنگی نفس و تب باال حتما به نزدیک ترین 

مرکز درمانی مراجعه کنیم.
--در صورت سرما خوردگی دچار ترس و وحشت از ابتال به بیماری 
با شدت بیشتری رعایت کنیم.  کرونا نشویم بلکه بهداشت فردی را 
احتیاط و مراقبت های الزم را در نظر بگیریم و اجازه ندهیم ترشحات 

بینی، سرفه و عطسه ما با دیگران تماس پیدا کند .
آنها  اجرای  به  اهتمام  بر  کیا  دکتر عظیمی  که  بود  مواردی  دیگر  از   
تاکید داشت. و من تالش کردم همه این موارد را به صورت عملی به 

خانواده سید یحی آموزش بدهم. 
مواد  و  دستکش  ماسک،  مقادیری  تحویل  ضمن  خداحافظی  هنگام 
ضدعفونی کننده  و آموزش طرز استفاده از این لوازم، به این خانواده 
نگران اطمینان خاطر دادیم با رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه،هیچ 
خطری سالمتی مارا تهدید نمی کند به شرط این که سنگر خانه ها 
را به عنوان امن ترین مکان حفظ کنیم و از مسافرت و رفت و آمدها 

حذر کنیم.
*سرهنگ دوم جواد کارکن؛ رئیس اداره اجتماعی معاونت بهداد ناجا

ار  ی ر  را ر  ت  مراق و ا  ی  تو

مت یر س ت س رونا  روا

ت و  نی و  ران   ن

درست است که هر چه بیشتر به خودتان بگویید نگران هستید، بیشتر 
به شما تلقین می شود و این می تواند بر شما و اطرافیانتان اثرات منفی 
داشته باشد، اما در عین حال آگاهی داشتن از این نگرانی و انکار نکردن 
آن می تواند شما را برای رویارویی با آن در آینده آماده کند، درست 
مثل نگرانی قبل از امتحان: اگر نگران نباشید، درس نمی خوانید. پس 
همان  طور که تعداد مبتالیان و تلفات از کرونا را پی گیری می کنید، 
توجه  نیز  پیشگیری  راه های  به  و  درمان شده اند  که  افرادی  تعداد  به 

نشان دهید.

* مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان 
قزوین

  [                                                                                                                                                [                                                                                                                                              
مهران حبیبی 

نویسنده و شاعر 
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بیشترین  سالمت  حوزه  از  بعد  کرونا  ویروس  شیوع 
تمام  تقریبا   ، است  گذاشته  اقتصاد  حوزه  در  را  تاثیر 
کشور ها به یقین رسیده اند که دوران پر تالطمی در 
حوزه اقتصادی خواهند داشت و اقتصاد ایران به دلیل 
وابستگی به نفت ، تحریم های بین المللی ، رشد منفی 
اقتصاد ، تورم باال و .... آسیب پذیری بیشتری را شاهد 
محدودیت  که  اقتصاد  از  بخشهای  قطعا   . بود  خواهد 
کاهش  و  کنترل  جهت  دولت  سوی  از  کنترلی  های 
ابتالء اعمال می گردد ، مانند گردشگری و حمل و نقل 
از جمله بخش های هستند که به سرعت تحت تاثیر 
شیوع ویروس قرار میگیرند ، در واقع بخش خدمات در 
مقایسه با سایر بخشها آسیب بیشتری را شاهد است 
، بخش های مثل تاالر های پذیرایی ، رستوران ها ، 
هتل ها ، آموزشگاه ها ، اماکن ورزشی ، مهدکودک ها 
، آرایشگاه ها و .... بشدت تحت تاثیر منفی این ویروس 
قرار گرفته اند . مشکالت و شوک های وارده به کسب 
و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه های فعال 
در زمینه تجارت بین المللی به بنگاه های بزرگ و نظام 
بانکی منتقل خواهد شد و تاثیر جدی در دو حوزه ی 

اشتغال و تورم خواهد گذاشت .
از طرف دیگر منابع دولت برای سیاست های حمایتی 
به شدت محدود است ، از این رو بسیار مهم است که 
سیاست های حمایتی ، بهینه اتخاذ شده و از اجرای 
به  تواند  می  که  هدفمند  غیر  حمایتی  های  سیاست 
تصمیمی  هر   ، گردد  اجتناب  شود  منجر  تورم شدید 
رقم  را  ایران  اقتصاد  ی  آینده  شود  گرفته  امروز  که 
خواهد زد ، تصمیم های امروز آثارشان در سالیان پیش 
رو مشاهده خواهند شد . لذا راهکار ها و برنامه های 
حمایتی دولت باید با رویکرد افزایش تقاضا و جلوگیری 
تنظیم  ها  خانوار  رآمد  د  تامین  و  اشتغال  کاهش  از 
گردد ، باید توجه شود توزیع منابع مالی در بین اقشار 

از  با هدف حمایت  کاال  اعتبار خرید  به شکل  جامعه 
معیشت اقشار آسیب پذیر و تحریک و افزایش تقاضا 
دنبال شود که هم در رونق تولید و هم در جلوگیر ی 
از کاهش اشتغال موثر خواهد بود ، همچنین ممانعت 
و محدود نمودن تخصیص ارز ترجیحی به برخی کاالها 

برای جلوگیری از تورم می تواند موثر باشد .
با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل 
محصوالت  از  وسیعی  طیف  ارزش  زنجیره   ، داخلی 
دلیل  به  واحدها  تولید  ظرفیت  و  شده  اختالل  دچار 
محدودیت دسترسی ها کاهش یافته است ، در حقیقت 
واقعی  نیاز  و  است  روبرو  وقفه  ماه  با چند  تقاضا  بازار 
وجود دارد . لذا این شرایط فرصتی برای تقویت بخش 
تولید و بازرگانی است ، شرایط فراهم است تا با تحقق 

و  مقاومتی  اقتصاد 
اتکا به درون به دنیای 
بعد کرونا بیاندیشیم .

در  شفافیت  ایجاد  با 
مرتبط  های  حوزه 
و  کار  و  کسب  با 
برخی  در  بازنگری 
مقررات  و  قوانین 
حوزه کسب و کار می 
از  ناشی  تهدید  توان 
بحران کرونا را به یک 
اقتصاد  برای  فرصت 
 . کرد  تبدیل  ایران 
و  بشر  تاریخی  تجربه 
همچنین دوره هشت 

ساله دفاع مقدس و تحریم های ظالمانه چندین ساله 
بهترین  که  است  آموخته  ما  به  عزیزمان  کشور  علیه 

درسها را از بدترین شرایط یاد میگیریم .

راهکارهای پیشنهادی برای اقتصاد پسا 
کرونا :

1 - وابستگی به نفت و بالطبع توجه به صنایع وابسته 
به نفت ، باعث گردیده سایر بخش ها و ظرفیت های 
موجود آنچنان که شایسته توجه بوده و میتوانسته در 
توسعه و رشد اقتصادی کشور سهیم باشند به جایگاه 
خود نرسیده اند که از جمله میتوان به دو حوزه معدن 

و کشاورزی اشاره نمود .
معدنی  ماده  نوع   68 از  بیش  داشتن  با  ایران  کشور 
در  باالیی  جایگاه  از  ذخائر  تن  میلیارد   60 حدود  و 
جهان برخوردار است. با برنامه ریزی و سیاست گذاری 
مناسب در حوزه معدن و توانمند سازی منابع انسانی 

 ، بخش  این  آالت  ماشین  و  تجهیزات  در  آوری  نو  و 
میتوان عالوه بر جهش تولید محوریت رشد و بالندگی 
دنبال  معدن  بخش  در  نفت  از  بعد  را  کشور  اقتصاد 

نمود .
وسعت سرزمینی ، تنوع اقلیمی و آب و هوایی ، نیروی 
انسانی جوان و تحصیل کرده و پشتوانه فرهنگی و دینی 
مناسب در رابطه با کار کشاورزی و زارعت ، بعنوان یک 
سرمایه نهفته در کشور می باشد ، با تغییر رویکرد ها و 
سیاست گذاری مناسب به فرموده حضرت امام خمینی 
. بخش  باشد  تواند محور خودکفایی کشور  (ره ) می 
کشاورزی بعنوان تامین کننده کاالهای استراتژیک و 
همچنین تامین کننده مواد اولیه صنایع غذایی نقش و 
جایگاه ویژهای میتواند در رشد اقتصادی و توسعه ایفا 
نماید . توسعه شهرک های گلخانه ای ، صنایع غذایی 
و تبدیلی ، شیالت ، دام و طیور و... بخشهای است که 
صادرات  رویکرد  با  و  مناسب  ریزی  برنامه  با  میتوان 
محور و تامین بازار بزرگ منطقه و کشور های همسایه 
در کوتاه مدت جهش تولید و صادرات را تجربه نمود .

، دارویی و آرایشی در  ، بهداشتی  2 - صنایع غذایی 
جهان از رونق باالیی برخوردار می باشد ، رشد جمعیت 
، سبک زندگی ، توسعه بهداشت و سالمت ، باالخص 
تغییر رفتار مصرفی که بعد از کرونا شکل خواهد گرفت 
بندی  بسته  غذایی  محصوالت  به  اقبال  روز  به  روز   ،
شده و محصوالت بهداشتی و سالمت محور را بیشتر 
کشور  واردات  باالیی  حجم  دیگر  طرف  از   . کند  می 
در این حوزه ایجاب می کند بعنوان یک بخش دارای 
قابلیت باال مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران 

قرار گیرد .
3 - توجه جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال ، ب االخص 
در حوزه عرضه و تقاضا ، می تواند در شرایط کنونی 
اجتماعی  گذاری  فاصله  و  کرونا  ویروس  از  ناشی 
به  بخشی  رونق  برای  فرصت  و  مزیت  یک  عنوان  به 

بخشهای از اقتصاد منجر شود .
4 - تعیین چند صنعت شاخص در هر استان و منطقه 

و  سرزمینی  آمایش  مطالعات  به  توجه  با   ، کشور  از 
تزریق و اعطایی هدفمند اعتبارات و تسهیالت بر پایه 
آن صنعت منتخب ، می تواند به توسعه پایدار و بلند 

مدت و هم جهش تولید در کشور منجر شود .
5 - توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان و فن آور و 
اتخاذ تدابیر الزم برای اتصال حلقه های زنجیره تولید 
دانشگاه  با  صنعت  ارتباط  شده  نزدیکتر  و  صنایع  در 
و  تواند  می  بنیان  دانش  تولیدات  با  بالخص صنایع   ،
تواند  می  الکترونیک  دولت  خدمات  توسعه  همچنین 

یکی از بستر ها و الزامات جهش تولید قلمداد شود .
برنامه  و  گذاران  سیاست  رویکرد  تغییر  ضرورت   -  6
ریزان اقتصادی کشور به بخش خصوصی ، تا زمانی که 
اقتصادی  گذاران  و سیاست  مدیران  رویکرد  و  نگرش 
کشور به بخش خصوصی باحفظ و توسعه کرامت بخش 
خصوصی همراه نباشد ، توسعه سرمایه گذاری و تولید 
بعنوان یک ارزش دیده نخواهد شد و در نتیجه تولیدی 

رونق نخواهد گرفت .
اقتصادی  های  ساختار  اصالح  جهت  در  تالش   -  7
کشور ، قوانین معیوب و دست و پا گیر تولید و کسب 
از  و...  معدن   ، کار   ، ای  بیمه   ، بانکی   ، مالیاتی  کار 
قوانین  بودن  سیال  و  قوانین  تعدد  و  تنوع   ، سو  یک 
از سوی دیگر خود به موانع جدی برای کسب وکار و 
رونق تولید و سرمایه گذاری مبدل شده است . در کنار 
قوانین معیوب ، حضور پر رنگ دولت و شبه دولتی ها 
بخش  توسعه  و  رشد  برای  را  عرصه  اقتصاد  حوزه  در 

خصوصی تنگ نموده است .
و  ها  پیچیدگی  با   ، تولید  مجوز  صدور  فرایند   -  8
بورکراسی های دست و پا گیر مواجه است و به یکی 
از موانع اصلی تولید بدل شده است . اصالح و شفاف 
سازی این فرایند می تواند به جهش تولید و تسهیل 

در کسب و کارها بیانجامد .

آسمی ها در روزهای کرونایی اسپری را قطع نکنندافزایش تولید گیاه شگفت انگیز در گیالندریافت کد بورسی از دیگر علت های شلوغی دفاتر پیشخوانهنوز درگیر بیماری کرونا هستیم به توان صادرات تجهیزات پزشکی درمان کرونا دست یافته ایمرأی الیوم : سوریه دروازه از سرگیری روابط ایران و اعراب استکاهش بیش از ۶۰۰ نفری تلفات جاده ای در روزهای کروناییافزایش حقوق بازنشستگان کشوری از 22 تا ۵7 درصد بوده است

ملی  شناسه  و   50 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  آباد  محمود  روستایی  شرکت  تغییرات  آگهی 
العاده مورخ 1397/12/13  10460005176 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
وباستنادنامه شماره 205/14/11/184/10 مورخ98/01/07 تعاون روستائی خدابنده تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 شرکت مورد تصویب قرارگرفت. 
ملی  شماره  به  شهبازی  اله  بیت  و  ملی 4372031904  شماره  به  پرچینی  سعید  سعید  آقایان   -
4372346808 به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )8172۶2(

تغییرات   شرکت

شناسه  و   71 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  خدابنده  فرهنگیان  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
 1398/05/22 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10460006994 ملی 
خدابنده  شهرستان  اجتماعی  تعاون،کارورفاه  98/5/24اداره  568/44/98مورخه  شماره  ونامه 
آقای  قرارگرفت.  تصویب  96و97مورد  سالهای  مالی  *صورتهای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بیگدلو  علی  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   4370326605 کدملی  به  علیاری  قیاسعلی 
گردیدند.  انتخاب  مالی  یکسال  برای  البدل  علی  بازرس  4371845606بعنوان  کدملی  به 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )8172۶9(

تغییرات   شرکت
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کاسپین  نگین  آهن  ذوب  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10570030591 ملی  شناسه  و   2479 ثبت 
موسسه  ـ   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/11/20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
 : ثبت  شماره   10320404190 ملی:  شناسه  مجرب  مشاور  معین  حسابرسی 
ملی:  شماره  بریس  نژاد  فرضی  قدرت  آقای:  و  اصلی  بازرس  سمت  به   26517
. شدند  انتخاب  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به   1466521295

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )8172۶3(

تغییرات   شرکت

آگهی تغییرات شرکت صنایع آکام فلز زنگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12034 و شناسه 
ملی 14007538042 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای یحیی مخبر با کدملی 4284218689 به سمت عضو هیأت مدیره- 
عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره -2 خانم فریبا مقدم میرشکاری با کدملی 4284861964 به سمت 
عضو هیأت مدیره- عضو اصلی و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضاء خانم فریبا مقدم میرشکاری با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

تاسیس شرکت تعاونی ایده پرداز کمک نو آور دیباچه درتاریخ 1399/01/20 به شماره ثبت 2670 به شناسه ملی 14009068254 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع و حدود فعالیت تعاونی : عبارتست از تهیه و اجرای طرح و تأمین و اداره واحدهای مربوطه در زمینه های زیر: ایجاد مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی ، 
کافه کارآفرینی ایجاد مراکز نوآوری و شکوفایی و مرکز شتابدهی ایده های کسب و کار و مراکز رشد و پارک های علم و فناوری خصوصی. انجام فعالیت های صنعتی و معدنی، انجام فعالیت های کشاورزی 
و دامی، انجام فعالیتهای خدماتی در زمینه تجارت و بازرگانی ، خرید و فروش انواع کاالهای مجاز و صادرات و واردات و ایجاد فروشگاه و اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت های تولیدی 
داخلی و خارجی در زمینه های مختلف ، انجام خدمات آموزشی و ایجاد مراکز آموزشی با اخذ مجوزهای الزم. انجام خدمات پشتیبانی از مشاغل خانگی و کارگاهی در رشته های مختلف. با اخذ مجوز 
از مراجع ذیصالح . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، شهر ابهر، محله دهک ، کوچه شهید محمدحسن داودی ، بن بست 
دوم ، پالک 25 ، طبقه همکف کدپستی 4561676113 سرمایه شخصیت حقوقی : 210,000,000 ریال می باشد. منقسم  به 420 سهم 500000 ریالی منقسم گردیده است. مبلغ 70000000 ریال 
آن طی گواهی بانک توسعه تعاون شعبه ابهر نقداً توسط اعضاء  پرداخت و مابقی در تعهد آنها می باشد . اولین مدیران : خانم ژیال حقویردی زاده به شماره ملی 1530316189 و به سمت مدیرعامل به 
سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای اسداله آقائیان به شماره ملی 4410130382 به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 
سال خانم ناهید رحمانی به شماره ملی 4411152495 به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای جواد محبی به شماره ملی 4400103889 به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم سارا نوری به شماره ملی 4400217620 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی 
و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای خانم ژیالحقویردی زاده ) رئیس هیات مدیره ومدیرعامل( به اتفاق آقای اسداله آقائیان )نائب رئیس هیات مدیره ( و مهر تعاونی دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم ژیالحقویردی زاده ) مدیرعامل ( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای علی قربانی یگانه به شماره ملی 
5899316764 به سمت بازرس یاصلی برای مدت یک سال مالی آقای عرفان آقائیان به شمار ملی 4400299309 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. باستناد مجوز 
شماره 328460 مورخ 1398/12/08 و نامه شماره 317230 مورخ 1399/01/18 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابهر ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )8172۶۰(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )8172۶7(

تغییرات   شرکت

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12034 و  آگهی تغییرات شرکت صنایع آکام فلز زنگان شرکت 
العاده مورخ 1398/12/04  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  شناسه ملی 14007538042 
اتخاذ شد : 1 - محل شرکت به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ،  تصمیمات ذیل 
دهستان تهم ، آبادی شهرک صنعتی اشراق، خیابان صنعت 1 ، خیابان توسعه 4 ، پالک 472 ، طبقه 
همکف کدپستی 4533153733 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

ااداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )8172۶1(

تغییرات   شرکت تغییرات   شرکت

به شماره ثبت 5946 و  با مسئولیت محدود  البرز شرکت  تغییرات شرکت گلشن زنجان  آگهی 
شناسه ملی 10460091860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
نامحدودعبارتند  مدت  برای  مدیره  هیئت  *اعضای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/12/01
اصلی  عضو  مدیره-  هیأت  عضو  سمت  به   4284949537 کدملی  با  بیات  فاطمه  خانم  از: 
شاد  موسوی  اله  روح  سید  آقای   2-  ) از شرکت  )خارج  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  و 
هیئت  رئیس  نایب  و  اصلی  عضو  مدیره-  هیأت  عضو  سمت  به   4284845977 کدملی  با 
 ، چک  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   * شرکت(  از  )خارج  مدیره 
امضاء  با  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها،   ، بروات   ، سفته 
اله  روح  سید  آقای  امضای  با  یا  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  با سمت  بیات  فاطمه  خانم 
باشد.  می  اعتبار  دارای  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  با  شاد  موسوی 

ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  ایرانیان  فربد  سازمند  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10460063342  شناسه  و   2998
1398/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پزشکیان به شماره ملی 3821401796 
با پرداخت9900000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ11000000 ریال به مبلغ 20900000ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 
آنان: 1  الشرکه  میزان سهم  و  آخرین شرکاء  اسامی   -  . گردد  می  اصالح  فوق  به شرح  شرکت 
–علی شکوفه پور دارای 9900000 ریال سهم الشرکه -2 سیمین امام جمعه دارای 100000 
ریال سهم الشرکه -3 سیده فرشته حقگو دارای 900000 ریال سهم الشرکه -4 احمد کاظمی 
الشرکه سهم  ریال   9900000 دارای  پزشکیان  محمد   5- الشرکه  سهم  ریال   100000 دارای 

و  ثبت 5946  به شماره  با مسئولیت محدود  البرز شرکت  زنجان  تغییرات شرکت گلشن  آگهی 
شناسه ملی 10460091860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *مواردذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: تهیه و توزیع اقالم مواد 
مربوطه  ماده  و  الزم  ازاخذمجوزهای  پس  قانونی  ضرورت  درصورت  غذایی  مواد  طبخ  و  غذایی 
باشد.  نمی  فعالیت  صدورپروانه  و  اخذ  منزله  مذکوربه  فعالیت  گردید.ثبت  اصالح  اساسنامه  در 
سهم  250000ریال  مبلغ  دریافت  با   4281997784 ملی  شماره  به  حیدری  رضوان  آقای   *
به  ریال  ازمبلغ 1/250/000  از شرکت خارج گردید. * سرمایه شرکت  از صندوق  الشرکه خود 
نام   * گردید.  اصالح  مذکور  نحو  به  اساسنامه  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  ریال   1/000/000
شرکاء ومیزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه عبارت است از: -1 آقای محمد شکوری 
الشرکه سهم  ریال   250/000 دارای  شکوری  آیال  خانم   - الشرکه  سهم  ریال   750/000 دارای 

 5946 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  البرز  زنجان  گلشن  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10460091860 ملی  شناسه  و 
با   4272281895 کدملی  به  شکوری  آیال  *خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/11/30
از  شرکت  سرمایه   * درآمد.  شرکاء  زمره  در  شرکت  صندوق  به  ریال   250/000 مبلغ  پرداخت 
مذکور  شرح  به  اساسنامه  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  ریال  به 1/250/000  ریال   1/000/000
از:  است  عبارت  سرمایه  افزایش  از  پس  آنان  الشرکه  سهم  میزان  و  شرکاء  نام   * گردید.  اصالح 
دارای  حیدری  رضوان  آقای   2- الشرکه  سهم  ریال   750/000 دارای  شکوری  محمد  آقای   1-
الشرکه  سهم  ریال   250/000 دارای  شکوری  آیال  خانم   3- الشرکه  سهم  ریال   250/000

تغییرات   شرکت تغییرات   شرکت

تاسیس   شرکت

تغییرات   شرکت

شماره تماس: ۰91218224۵2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )8172۶۶(اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )8172۶8( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )8172۶4(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )8172۶۵(

تبلیغات خود را با 

رسانه ی منطقه ای

 آوای میهن نیوز 

تجربه کنید

ولی افشاری کرونا فرصت یا تهدید برای اقتصاد ایران ؟ 

 معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی زنجان 

حقوق  همسان سازی  طرح  در  گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
بازنشستگان، این صندوق در سال جاری به طور میانگین افزایش حقوق بازنشستگان را 

از کف 22 درصد تا سقف 57 درصد افزایش داده است.
افتخاری در نخستین نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد،  اکبر 
افزود: این افزایش حقوق در بحث همسان سازی حقوق برای امسال شامل 90 درصد از 
بازنشستگان کشوری شد و این در حالیست که سال گذشته همسان سازی حقوق شامل 

82 درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری شده بود.  ایرنا

فرمانده نیروی انتظامی گفت: با توجه به موضوع خاص ویروس کرونا، از 25 اسفند 98 
تا 20 فروردین 99، شاهد کاهش 60 درصدی تردد وسایل نقلیه بودیم که در کنار این، 
بنابرگزارش های رسیده، بیش از 600 نفر نسبت به سال گذشته، کاهش تلفات در جاده 
را هم شاهد بودیم.سردار حسین اشتری در همایش سراسری فرماندهان و مدیران ناجا 
که به صورت ارتباط اینترنتی برگزار شد، به کاهش تصادفات و جانباختگان ترافیکی 
اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با هدفگذاری که در سال گذشته انجام دادیم، توانستیم 
جلوی رشد تصادفات و جانباختگان را بگیریم و درصدی هم کاهش داشته باشیم.- ایرنا 

روزنامه فرامنطقه ای چاپ لندن »رأی الیوم« در افتتاحیه شماره امروز )سه شنبه( خود از 
سوریه به عنوان »دروازه از سرگیری روابط ایران و اعراب« نام برد.

بر اساس این گزارش، هدف از سفر »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران به دمشق 
و دیدارش با »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه و ولید المعلم همتای سوری اش به 
طور رسمی، همیشگی و کلیشه ای »روابط دو جانبه« اعالم شد و همین موضوع در 
مورد نشست قریب الوقوع سه جانبه ایران و روسیه و ترکیه جهت بررسی کمیته قانون 

اساسی و وضعیت ادلب نیز بیان شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: هنوز درگیر بیماری کرونا هستیم و تا زمانی که 
درمان قطعی و مناسبی نداشته باشد همچنان درگیر خواهیم بود.

پرویز قزلباش با بیان اینکه بیماری زمانی که سالمت انسان ها به صورت فردی و جمعی را به خطر 
اندخته و تهدید می کند، دارای هزینه است، اظهار کرد: در جوامع بشری بیماری سبب تحمیل هزینه 
می شودکه بخشی از این هزینه ها از فعالیت روزمره یا اداری فرد و بخشی دیگر نیز از طریق آلوده 
کردن افرادی که از آنها مراقبت می کنند به جامعه تحمیل می شود و هزینه های مختلفی از جمله 

نگهداری، دارو، آزمایشگاهی و چرخش مالی نیز دارد. /ایسنا

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات گیالن با اشاره به اینکه شبکه دیتای استان 
به پایداری رسیده است، گفت: علت شلوغی های دفاتر پیشخوان به دریافت کد 
بورسی یا خرید سیم کارت برمی گردد که طبق آخرین گزارش ها روند کاهشی 

دارد.
فرزاد توکلی ، در خصوص وضعیت اینترنت خانگی استان اظهار کرد: آخرین 
تغییرات دیتای استان بین ساعت 2.5 تا 5.5 بامداد امروز انجام شد و در حال 
حاضر شبکه اینترنت استان به پایداری رسیده است و مشکلی وجود ندارد. /ایسنا

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیالن گفت: گل گاوزبان گیاهی با خواص 
درمانی شگفت انگیز است که تولید آن در استان رو به افزایش است.

منوچهر پارسافر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه گل گاوزبان دارای خواص درمانی 
فراوان است، گفت: پیش بینی می شود که امسال تولید این گیاه در استان ما بیش از 3900 
تن باشد. وی با اشاره به اینکه رودسر با 480 هکتار سطح زیر کشت و تولید 2400 تن 
گل گاو زبان قطب اول تولید این استان در گیالن است، افزود: برداشت این گیاه دارویی 

در منطقه کوهستانی اشکورات رودسر آغاز شده است. /ایسنا

یک فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی، متاسفانه طی دو ماه گذشته و به واسطه شیوع 
کرونا، بسیاری از بیماران آسمی درمان رایج خود را که اسپری های دهان و بینی دارای 

پایه کورتونی است، قطع کرده اند.
دکتر بابک قلعه باغی، فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی در گفت وگو با ایسنا، 
سردسته عالئم آلرژی را مربوط به سیستم تنفسی فوقانی دانست که به صورت عطسه 
زیاد و آبریزش فراوان و گرفتگی بینی همراه با خلط و سرفه های مکرر و متناوب و گاها 

تنگی نفس بروز می کند و گفت: تنگی نفس در آلرژی زمینه آسم است. /ایسنا

افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
خوشبختانه با تالش های جمعی، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه ساخت تجهیزات جدید 

در عرصه مبارزه با کرونا در کشور واقع  شده است.
وی تصریح کرد: ما در حوزه تولید تجهیزات پزشکی معتبر نظیر ونتیالتور و دستگاههای 
مختلف اتاق عمل شاهد تحوالت فوق العاده ای در کشور هستیم به طوری که این 
تاییدیه های الزم را دارند و می توانند محصوالت خود را حتی به  اکنون  شرکت ها 

اروپا صادر کنند.

استاندار زنجان گفت: توانستیم مراجعه مردم به 
به  کرونا  این روزهای شیوع  در  را  بیمارستان ها 

حداقل برسانیم.
از  پس  حقیقی  اهلل  فتح  ؛  خبرنگارما  گزارش  به 
رئیس جمهور در ستاد  کنفرانس  نشست ویدئو 
ملی کرونا به واحد خبر روابط عمومی استانداری 
بیماران  از  گیری  نمونه  طرح  های  یافته  گفت: 
پایلوت  بطور  که  کرونا  بیماریابی  برای  سرپایی 
در استان زنجان اجرا شد، در این ستاد ملی مورد 

بحث قرار گرفت و رئیس جمهور از نحوه اجرا 
و نتایج بدست آمده از آن ابراز رضایت کردند.

مقام عالی دولت استان افزود: از زمان اجرای طرح 
 4363 کرونا،  به  مشکوک  افراد  از  گیری  نمونه 
مورد آزمایش شدند که 20 درصد این جمعیت 
نتایج کرونایشان مثبت اعالم شد و برخی از آنها 
در منزل و برخی دیگر نیز در نقاهتگاه ها تحت 
از  شد  باعث  امر  این  که  هستند  درمان  و  نظر 
این  همه  و  شود  کاسته  بیمارستان ها  به  مراجعه 

تالش  مرهون  را  آمده  بدست  نتایج  و  تالش ها 
شبانه روزی کادر درمان استان هستیم.

استاندار زنجان همچنین از مشارکت باالی مردم 
استان در طرح غربالگری کرونا ابراز رضایت کرد 
و افزود: همه مردم استان در مرحله اول این طرح 
غربالگری شدند و مرحله دوم آن نیز آغاز شده 
در  خوبی  مشارکت  مردم  هم  باز  امیدواریم  که 

اجرای آن داشته باشند.
رئیس ستاد مقابله با کرونا ویروس استان با بیان 
اینکه در حال حاضر روند بیماری در استان زنجان 
مدیریت شده و بر همگان وظیفه است پروتکل 
های اعالمی از سوی دانشگاه علوم پزشکی را 
رعایت کنند، از همراهی مردم و اصناف منصف 
استان که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
کردند قدردانی کرد و یاد آور شد: مردم اگر کار 

اما  نشوند  منزل خارج  از  ندارند  غیر ضروری 
نیست  منزل  از  خارج شدن  جز  ای  چاره  اگر 

حتما فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
در ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس به ریاست 
وزیر  معاون  رئیسی  دکتر  جمهور،  رئیس 
و  کرونا  مدیریت  روند  از  گزارشی  بهداشت 
که  کرد  ارائه  کشور  در  شده  اجرا  طرح های 
موفقیت  اجرای  این گزارش  از  مهمی  بخشی 
آمیز نمونه گیری از بیماران سرپایی در استان 
قرار  رئیس جمهور  توجه  مورد  بود و  زنجان 

گرفت.
و  زنجان  استان  در  طرح  این  اجرای  از  پس 
طرح  نیز  استان ها  سایر  آمده،  بدست  نتایج 
نمونه گیری از بیماران سرپایی برای بیمار یابی 

را آغاز کرده اند.

مرکزی  ستاد  رییس  و  استاندار  اقتصادی  معاون 
اگرچه  گفت:  قزوین  استان  مومنانه  کمک  و  همدلی 
کمک های  آوری  جمع  برای  مختلفی  دستگاه های 
این  توزیع  و  ساماندهی  ولی  کرده اند  اقدام  مومنانه 

کمک ها در قزوین هماهنگ انجام می شود.
قبادی  در جلسه ستاد  به گزارش خبرنگارما، عیسی 
تاکنون  افزود:  مومنانه،  کمک های  و  همدلی  مرکزی 
دو شماره حساب از سوی دفتر نماینده ولی فقیه در 

کمک های  ستاد  و  قزوین  شهر  جمعه  امام  و  استان 
مومنانه در استان برای جمع آوری کمک های مردمی 
اعالم شده است و هیچ مشکلی در واریز کمک های 

مردمی به آنها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: تعدد افراد و خیریه های مختلف برای 
جمع آوری کمک های مردمی هیچ منع قانونی وجود 
به  مردمی  کمک های  تمامی  است  بهتر  ولی  ندارد 

شماره  حساب های اعالم شده واریز شود.

بر  تاکید  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  قبادی 
افزایش فعالیت رسانه ای برای جمع آوری کمک های 
دارد  توقع  رسانه ها  از  مرکزی  ستاد  گفت:  مردمی، 
جذب  جهت  بیشتر  همدلی  شور  ایجاد  به  نسبت 

کمک های مردمی همت کنند.
به  داریم  وظیفه  فعلی  شرایط  در  کرد:  تصریح  وی 
مردم کمک کنیم و رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید 

جدی تر در این زمینه وارد عمل شوند.
قبادی ادامه داد: ستادهای شهرستانی در شهرستان ها به 
ریاست فرمانداران و با مشارکت اقشار مختلف به ویژه 
جمع  باید  اما  است  شده  تشکیل  محترم  جمعه  ائمه 

آوری کمک ها هماهنگ با ستاد مرکزی باشد.
رییس ستاد همدلی و کمک های مومنانه استان تصریح 
کرد: کمیته های ستاد باید فعالیت های خود را در این 
برگزاری  به  فقط  و  باشند  داشته  روزی  شبانه  زمینه 

جلسات بسنده نکنند.
کمک های  آوری  جمع  خوشبختانه  کرد:  اضافه  وی 
مردمی در استان از اواخر اسفندماه شروع شده بود و 
فعالیت تبلیغاتی و رسانه ای زیادی نیز صورت گرفت 
باید  رمضان  مبارک  ماه  فرارسیدن  به  توجه  با  ولی 
تمامی این فعالیت ها به شکل جدی تر پیگیری شود.

کمک  رزمایش  فاکتور  مهمترین  گفت:  قبادی 
صورت  در  که  است  مردم  به  دادن  امید  مومنانه، 
بازگرداندن آرامش به  محقق شدن، نقش موثری در 
جامعه ایفا خواهد کرد و باید مورد توجه مسووالن و 

دستگاه های متولی در این زمینه قرار گیرد.
قزوین  مسقف  بازارهای  و  تجاری  مراکز  بازگشایی 
و  مساجد  متبرکه،  اردیبهشت/اماکن  اول  فردا  از 

امامزاده ها تا 15 اردیبهشت همچنان تعطیل هستند

جهش  و  رونق  راستای  در  گفت:  قزوین  استاندار 
تولید و کمک به اشتغال امسال 10 طرح مهم و بزرگ 
اقتصادی را در استان اولویت بندی و اجرایی می کنیم.
در  پور  جمالی  اهلل  ،هدایت  ما  خبرنگار  گزارش  به 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه  شصتمین 
خصوصی که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار 
داشت: از تالش صنعتگران استان تشکر می کنیم که در 
سال گذشته با همه فشارهای ناشی از تحریم و بالیای 

طبیعی مقاومت کردند تا تولید متوقف نشود.
وی افزود: امروز که سطح تحریم ها گسترده تر شده تا 
ما دارو هم وارد نکنیم متأسفانه عده ای هم در داخل با 
نا امید کردن مردم و باال بردن توقع آنها تیشه به ریشه 
نظام می زنند که این روند منطقی نیست و باید کمی 

هوشیارتر عمل کنیم.
استاندار قزوین بیان کرد: هر چند پایان سال تلخ بود 
و درگیر کرونا شدیم و گروه های زیادی بویژه اقشار 
آسیب پذیر دچار مشکالت جدی شدند اما با کمک 

بخش خصوصی نگذاشتیم تولید متوقف شود.
وی با قدردانی از اعضای ستاد مقابله با کرونا اظهار 
داشت: در ستاد کرونا تالش ارزشمندی داشتید و ما 
در حالی که می توانستیم استان بسیار آلوده ای باشیم اما 
درست مدیریت شد و با کمک نیروهای مسلح، بسیج، 
تصمیمات  با  درمانی  کادر  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درست، بیماری تقریبًا کنترل شد و امروز وضعیت رو 

به نزول است.
و  خصوصی  بخش  از  کرد:  اضافه  پور  جمالی 

مشارکت  و  صبوری  صدر،  سعه  دلیل  به  اصناف 
خوب در اجرای طرح ها تشکر می کنیم که با رعایت 

پروتکل های بهداشتی به کنترل بیماری کمک کردند.
تشکر  هم  مردم  همراهی  و  همدلی  از  گفت:  وی 
می کنیم و قدردان این اعتماد هستیم و باور داریم که 
می تواند  عمومی  اعتماد  سایه  در  اسالمی  جمهوری 
بر مشکالت غلبه کند و امروز بی اعتماد کردن مردم 
خدمت نیست زیرا اگر اعتماد مردم آسیب ببیند ترمیم 

نمی شود.
کنونی  در شرایط سخت  یادآور شد:  قزوین  استاندار 
تقویت وحدت و  با  همه وظیفه داریم کمک کنیم و 
اعتماد سازی بهانه ای دست دشمن ندهیم تا مردم را 

نا امید کنند.
مانند  زیادی  سرمایه های  امروز  داشت:  اظهار  وی 
شرکت های دانش بنیان داریم که به صادرات هم کمک 
می کنند و با این قابلیت ها استان قزوین ظرفیت جهش 
ظرفیت های  به  اتکا  با  می توانیم  ما  و  دارد  را  تولید 
انسانی  نیروی  و  کشاورزی  گردشگری،  صنعت، 

کارهای بزرگی را انجام دهیم.
برای  مدونی  برنامه  باید  کرد:  تصریح  پور  جمالی 
این  در  لذا  باشیم  داشته  در سال جاری  تولید  جهش 
اجرا  و  کرده  بندی  اولویت  را  مهم  پروژه   10 راستا 

خواهیم کرد تا به اشتغال و اقتصاد استان کمک شود.
وی بیان کرد: جو قالب حاکم در استان خدمتگزاری 
با  دولت  هم  چون  و  است  مردم  مشکالت  حل  و 
چالش های صنعت روبروست و هم بخش خصوصی 

هم  قضائی  دستگاه  و  آشناست  دولت  مشکالت  با 
رویکرد حمایت و پشتیبانی دارد و همه حرف خدمت 
می زنند این سرمایه می تواند به تسریع در توسعه کمک 

کند.
دستگاه  میان  تعامل  داشت:  اظهار  قزوین  استاندار 
قضائی، دیوان محاسبات، سازمان صنعت، کشاورزی، 
دنبال  همه  تا  موجب شده  اطالعات  اداره  و  بازرسی 
رونق و جهش تولید باشند و با این رویکرد امیدواریم 
با انسجام بخش خصوصی بتوانیم سال پرشتابی برای 

استان رقم بزنیم.
هم  مومنانه  کمک  رزمایش  به  اشاره  با  پور  جمالی 
گفت: در این طرح دنبال درگیر کردن دولت و دریافت 
وام نیستیم بلکه فقط با رویکرد مردمی و خودجوش 
و لبیک به پیام رهبری می خواهیم به نیازمندان کمک 

کنیم.
با  و  خودجوش  باید  کمک ها  داشت:  اظهار  وی 
را  مردم  است  الزم  همه  و  باشد  نیت  و  عالقمندی 
خود  کنونی  حساس  شرایط  درک  با  تا  کنیم  تشویق 
از  ناشی  دیدگان  آسیب  و  محرومان  به  کمک  در  را 

ویروس کرونا مسئول بدانند.
استاندار قزوین با تشکر از همراهی اتاق بازرگانی و 
بخش خصوصی در اهدای کمک های مردمی بیان کرد: 
الزامی نیست و هیچ فرد یا صاحب  در این کار خیر 
اگر  که  باشد  داشته  معامله ای  نگاه  نباید  هم  کارخانه 

کمک کرد دولت هم از آنها حمایت کند.
البته ما وظیفه خود را نسبت  جمالی پور اضافه کرد: 
به همه صنایعی که در این شرایط کمک مردم هستند 
انجام می دهیم اما نباید نیت خیرخواهانه این طرح زیر 
سوال رفته و شائبه معامله داشته باشد و همه با نیت 

خالص الزم است وارد کار شوند.
می خواهیم  اما  است  همراه  هم  دولت  کرد:  بیان  وی 
مردم کار خیر را فراموش نکنند و بی تفاوت نباشند و 

این طرح یک الگوست تا مردم پای کار باشند، این که 
کمک خیرین را از مالیات کسر کنیم مخالفتی ندایم اما 
در واقع دولت هم کمک می کند هر چند باید بپذیریم 

که دولت از ملت جدا نیست و منتخب مردم است.
استاندار قزوین با اشاره به برخی شیطنت ها در فضای 
بلکه  شویم  حواشی  درگیر  نباید  گفت:  هم  مجازی 
دنبال کار خیر باشید زیرا هر کاری کنیم یک عده روی 
آن حرف دارند و جو سازی می کنند اما به این مسائل 
اهمیت ندهید و کار خیر را ادامه دهید و هر جا الزم 

بود ما هم کمک می کنیم.
جمالی پور اظهار داشت: این یک حکم شرعی و دینی 
است و به دولت کار نداشته باشید ما گفتیم هر کس 
توان دارد مشارکت کند مثاًل کارمندی یک روز حقوق 
را اهدا کند، یک نفر کاال بدهد و یک نفر دارو را تأمین 
کند که همه ارزشمند است و دولت هم حمایت ها و 
تا  نکنید  درگیر همدیگر  را  مسائل  اما  دارد  مصوباتی 

وقت تلف نشود.
بیماری  و  است  امروز مشکل جدی  کرد:  اضافه  وی 
فراگیر شده و باید ثروتمندان از سود خود چشم پوشی 
کنند و اجازه دهند به فقرا و کارگر روزمزدی که این 

روزها بیکار شده کمک کنیم.
 45 کرده  مصوب  دولت  شد:  یادآور  قزوین  استاندار 
رزمایش  اما  شود  داده  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار 
نباشد  دولت  حمایت  داشت  چشم  با  مومنانه  کمک 
به  فقط  دولت،  نه  خداست  به  شما  معامله  چون 

نیازمندان فکر کنید.
حتی  و  منتقدین  گروهی،  رسانه های  از  گفت:  وی 
مخالفین دولت انتظار داریم در کمک مومنانه مشارکت 
اجتماعی،  امنیتی،  مسائل  است  الزم  هم  ما  و  کنند 
و  شناسایی  امروز  همین  از  را  کرونا  پسا  اقتصادی 
بررسی کنیم و با تشکیل یک کارگروه کارشناسی برای 

روزهای آینده آماده شویم.

جوامع بشری همواره در تیررس رویدادها و وقایع طبیعی و غیرطبیعی نشات گرفته 
از روند تبدیل جامعه سنتی به صنعتی واقع شده است. اتفاقات و حوادثی که گاهی در 
یک محدوده جغرافیایی به شکل تهدیدی مقطعی و یا قابل کنترل و پیشگیری نمود 
می یابد و یا در گستره جغرافیایی وسیعی افراد بیشتری را مورد تهاجم قرار می دهد.
درنظرگرفتن جغرافیای  بدون  کرونا  نام  به  ناشناخته  ناگوار هجوم ویروسی  واقعه 
سیاسی کشورها، بسیاری از معادالت و نظریه های کنترل حوادث بر اساس داده های 
اطالعاتی و اصل پیشگیری را با عالمت سوال روبرو کرده است. بطوریکه امروز هیچ 
کشوری در جهان فارغ از دغدغه کرونا و عواقب ناشی از آن نبوده و درد مشترک 
تمام انسانهای روی کره زمین یعنی تهدید این ویروس امری روشن و مورد اذعان 

تمام تحلیلگران عرصه های مختلف علوم انسانی، پزشکی و ... است.
اما در این میان وجه تمایز آشکاری در مواجهه با این تهدید جهانی در فرهنگ ها 
و کشورهای مختلف قابل مشاهده است. امری که با نگاهی ریزبینانه قابل تعمیم به 
خرده فرهنگ ها در داخل یک کشور نیز می باشد. در واقع ویروس کرونا بسیاری 
از مناسبات فرهنگی و تاب آوری های اجتماعی و رفتارهای انسانی را در ترازوی 
ارزیابی های بشری و فرهنگی قرار داده است. موضوعی که فارغ از نگاههای سیاسی، 
موضوعی انسانی با محوریت رفتار فرهنگی و اجتماعی است که گویی در آستانه 
محک زدن نگرش و ذات حقیقی افراد مختلف جامعه است و این امر در داخل 
جامعه ایرانی با فرهنگ ها و قومیت های متنوع با اشکال مختلف نمود یافته است 
که با نیم نگاهی تحلیلی به آن می توان فرصت یا تهدید بودن حضور این میهمان 
ناخوانده را بدون قضاوت های پیش داورانه و تعصبات نگرشی و فردی ارزیابی کرد.
در سطح کالن کشور می توان با تجمیع اتخاذ سیاست های اعمالی و اعالمی به 
تحلیل پرداخت اگرچه این سیاست ها نیز در سطح استان ها تاحدی  قابلیت تحلیل 
دارد،  بررسی و توجه  قابلیت  مناطق  استان ها و  آنچه که در سطح  اما  دارد  خرد 
سیاست های نانوشته مشارکت های مدنی است که در این برهه از زمان بیش از هر 
برهه تاریخی دیگر تظاهر یافته و گویی تهدید وجود ویروسی کشنده به فرصتی برای 
حضور سلول های میزبان های مهربان در شکل رفتارهای انسانی تبدیل شده است. 
بطوریکه در استان میزبان مهربان، فرصت بهره مندی دوباره از سرمایه های اجتماعی 
به اصلی غیرقابل کتمان تبدیل شده و فرهنگ مردم دوستی، تعهد و همدلی بیش از 
پیش در قالب تشکل های خودجوش همیار نظام سالمت کشور به دور از مطالبات 
شخصی و یا اظهار وجودهای هدفمند، در گستره استان در شهر و روستا مهیا شده 
است. سرمایه های بی بدیل انسانی که به برکت وجود رسانه های تصویری و مجازی 
متعدد در قالب مدافعان سالمت، مدافعان آموزش، مدافعان فرهنگ، همیاران سالمت، 
همراهان و همگامان مردم و ...  به یک اصل قابل احترام در ذهن همگان تبدیل شده 

و گویی به جزء الینفک فرهنگ اجتماعی ما تبدیل شده است. 
اما نکته مهمتر اینکه در این میان جای خالی مدافعان حرمت و کرامت افراد و مدافعان 
رسانه و خبر با تعدد برخی رسانه های مجازی بی هویت که تنها تخریب و انعکاس 
وقایع و اخبار بر اساس دیدگاه فردی و شنیده های غیرمتقن را اصل قرار داده اند، 
بسیار محسوس است. چراکه گاهی عدم وجود چنین مدافعینی، منجر به انعکاس 
وارونه خدمات مدافعین خط مقدم این مبارزه تن به تن با دشمن ناشناخته به نام 
کرونا شده و در سطوح بعدی نیر غفلت و یا هجمه های بی اساس به مدافعین حوزه 
های دیگر از جمله مدافعین آموزش و ... تسری می یابد و این یعنی کرونا تهدید را 

به جای فرصت، در فرهنگ ما جانمایی می کند.
در واقع در هر جامعه ای به ویژه جامعه ای با ویژگی اسالمی و جمهوری که بر مبنای 
حرمت انسان در پیشگاه خداوند و حرمت تمام افراد جامعه در پیشگاه قانون است، 
با محوریت دقت و سرعت به شرط حفظ کرامت  اصل اطالع رسانی و گزارش 
افراد و البته با نگرشی شفافیت مدار و به دور از غرض ورزی و مراقبت از به دام 
رسانه های زرد و یا افراد فرصت طلب نیافتادن، می تواند در ایجاد فضای همدلی 
و عبور از شرایط سخت میدان مبارزه به ویژه در شرایط کنونی کمک کرده و این 
سرمایه اطالع رسانی به سرمایه ای قابل اعتماد در هر شرایطی تبدیل شود و بی شک 
خبرنگاران و اهالی حوزه رسانه که شناسنامه رسانه ای و هویت رسانه ای مشخص 
و حقیقی دارند با پیشتازی در این عرصه بهترین و قابل اعتمادترین مدافعان حوزه 
خبر و اطالع رسانی و مدافعان حقیقی سایر خدمتگزاران و سرمایه های اجتماعی 

این سرزمین هستند.

نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به اینکه از امروز مشاغل و اصناف 
با ریسک متوسط با مراعات استانداردهای بهداشتی می توانند فعالیت خود را 
آغاز کنند، افزود: این مشاغل جهت جلوگیری از شیوع طبق تصمیم ستاد ملی تا 

ساعت 6 عصر مجاز به فعالیت هستند.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  به  خبرنگارما  گزارش  به 
استانداری البرز، شهبازی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا که روز به ریاست 
دکتر روحانی رییس جمهور و با حضور استانداران سراسر کشور به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: تعامل بین تمامی مسئوالن استان از جمله 
اعضای ستاد استانی کرونا، دستگاه قضا، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه، بسیج، 
ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران، هالل احمر 
انتظاری که  البرز علیرغم  و بویژه همراهی مردم، سبب شد بیماری کرونا در 
در سطح ملی به دلیل تبادل باالی جمعیت که با چندین استان کشور دارد، به 

خواست خداوند مدیریت شود و این استان به شرایط بحران نرسد.
وی ادامه داد: به طور حتم در اولین فرصت با حضور مسئوالن مربوطه بویژه 
رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص چگونگی روند مدیریت بیماری 

کرونا در استان گفتگو خواهد شد.
شهبازی گفت: روابط عمومی استانداری البرز وظیفه دارد متناسب با سیاست 
های ستادهای استانی و ملی مدیریت کرونا با هماهنگی دستگاه های مربوطه 
تالش های صورت گرفته از سوی مردم و ستاد جمع آوری شود و در فرصتی 
با عنوان مدیریت یک بحرانی که می توانست هزینه بر باشد در اختیار رسانه 

ها گذاشته شود.
استاندار البرز با بیان اینکه مردم دقت باالیی در رعایت اصول بهداشتی دارند، 
اضافه کرد: از امروز مسئولیت ایستگاه های غربالگری پایان می یابد و فاصله 

گذاری اجتماعی به صورت هوشمند اجرایی می شود.
وی گفت: در مورد دانشگاه ها و مدارس تصمیمی گرفته نشد و دانشگاه ها به 

صورت مجازی آموزش های الزم را خواهند داشت.
شهبازی با اشاره به اینکه مساجد و اماکن متبرکه نیز تا 15 اردیبهشت ماه تعطیل 

هستند، افزود: مراسم ماه مبارک رمضان نیز با پرهیز از تجمع برگزار می شود.
وی عنوان کرد: زندانیانی 
بودند  رفته  مرخصی  که 
خطرناک  که  آنهایی 
باز  ها  زندان  به  هستند 
با  باقی  و  گردند  می 
قضائی  دستگاه  هدایت 
ادامه  خود  مرخصی  به 

می دهند.

جای خالی مدافعان رسانه و خبر

  [                                                                                                                                              
  [                                                                                                                                              

 فرانک فروزنده      

 نویسنده وپژوهشگر     

استاندار زنجان خبرداد:

نمونه گیری از بیمارن سرپایی مشکوک 
به کرونا در زنجان مطلوب بود

رئیس ستاد مرکزی همدلی و کمک مومنانه استان قزوین:

توزیع کمک های مومنانه در قزوین
 هماهنگ انجام می شود

خبر خوش استاندار قزوین :

1۰ پروژه بزرگ در استان قزوین 
عملیاتی می شود

مدیریت بیماری کرونا در البرز مرهون
 همراهی مردم و تمامی مسئوالن استان است

  [                                                                                                                                                [                                                                                                                                              
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: خط 
قرمز ما در پیشگیری از موج دوم انتشار ویروس کرونا 
رعایت دقیق فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی مراکز 
صنفی  واحدهای  در  تجمع  از  وجلوگیری  پرخطر 

است.
به گزارش خبرنگار ما، جلسه بررسی نحوه بازگشایی 
عصر  تجاری  مجتمع های  و  سنتی  بازار  فعالیت  و 
قزوین  استانداری  سیاسی  معاونت  دفتر  در  یکشنبه 

برگزار شد.
معاون  حبیبی؛  منوچهر  ریاست  به  که  این جلسه  در 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور قبادی؛ 
فرماندار  شفیعی؛  و  استاندار  اقتصادی  امور  معاون 
شهرستان قزوین، نبیل، رئیس سازمان صمت و پیمان 
نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد 
نحوه فعالیت اصناف و رعایت پروتکل های الزم برای 
فعالیت بازار، پاساژها و مجتمع های تجاری تعیین شد.
پیمان نامدار در این جلسه اظهار داشت: در بازدیدی 
که به همراه مسئوالن از بیمارستان های والیت، رازی 
علیرغم  درمانی  کادر  روحیه  شد  انجام  بوعلی  و 
سختی فراوان کار بسیار باال بود که جای تقدیر دارد 
اما بهترین راه تشکر از این بزرگواران رعایت مسائل 
بهداشتی است که وضعیت را کنترل کنیم تا مراجعه به 

بیمارستانها بیشتر نشود.
نامدار تصریح کرد: از روز ۲۳ تا ۳۱ فروردین توسط 
از  بازدید  مورد   ۷۳۸۹ محیط  بهداشت  همکاران 
واحدهای صنفی استان صورت گرفت که ۹۱ واحد 

متخلف تعطیل و پلمب شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآور شد: 

از ۵۴۲۰ مورد  بهداشت حرفه ای هم بیش  در حوزه 
بازدید از واحدهای صنفی و صنعتی انجام شد که در 
این بخش نیز ۱۱ واحد به دلیل رعایت نکردن مسائل 

بهداشتی پلمب شدند.
روند  می تواند  که  اتفاقاتی  برخی  به  اشاره  با  نامدار 
با  متأسفانه  داشت:  اظهار  کند  تشدید  را  بیماری 

گاهی  عجوالنه  تصمیمات 
موجب تجمع ناخواسته مردم 
در مراکزی از شهر می شویم 
کننده  نگران  روند  این  که 
است مانند آنچه در خصوص 
داد  رخ  کارت ها  سیم  توزیع 
پیشخوان  دفاتر  به  مردم  و 
هجوم بردند که جای نگرانی 

دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرد:  اضافه  قزوین  استان 
جمعیت  ازدحام  همچنین 
کارگزاری  کد  دریافت  برای 
است  دیگری  مشکل  بورس 
انجام  زحمات  می تواند  که 

با  را  ما  داده و  را هدر  بیماری کرونا  کنترل  شده در 
موج بعدی انتشار ویروس کرونا مواجه کند.

هوشمند،  گذاری  فاصله  اجرای طرح  در  گفت:  وی 
واحدهای صنعتی با ۲۰ نفر کارگر هم فعال شده اند 
و برای سایر واحدها هم باید نکات بهداشتی رعایت 

شود.
ستاد  مصوبات   ۱۵ بند  اجرای  در  کرد:  بیان  نامدار 

استانی برای بازگشایی و فعالیت دوباره بازار و پاساژها 
و واحدهای عرضه مواد غذایی سه شرط تعیین شده 
که یکی از آنها جمع آوری میز و صندلی های داخل 
رستوران ها و غذاخوری ها است تا فقط غذای بیرون 
بر توزیع کنند اما متأسفانه برخی رسته ها مانند کبابی 
این  که  می کنند  هم  پذیرایی  محل  در  جگرکی ها  و 
باید  کار 
قف  متو

شود.
یادآور  وی 
خط  شد: 
ستاد  قرمز 
ی  ر کشو
با  مقابله 
س  و یر و
نا  و کر

تجمع 
در  نکردن 
غذا  مراکز 
و  خوری 
رستوران ها 
همکاری  با  داریم  انتظار  و  است  دیگر  هر صنف  و 
نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و بهداشت محیط 
از  پیشگیری  و  نظارت ها  و  بازرسی  تشدید  برای 
گسترش انتشار ویروس کرونا با جدیت بیشتری وارد 

کار شد.
نامدار با اعالم تعطیل بودن آرایشگاه های زنانه و مردانه 
و سالن های ورزشی هم اظهار داشت: از نگاه ما همه 

رشته های ورزشی می تواند موجب انتقال ویروس شود 
اما برخی رشته ها مانند اسکی، بولینگ، تیر و کمان، 
دارت، دوچرخه سواری، قایق سواری، موتورسواری، 
از  پس  می تواند  ورزشی  مسئوالن  اعالم  اساس  بر 
خطر  که  صورتی  در  بهداشتی  و  کارشناسی  بررسی 
فعالیت  و  بازگشایی  دستور  در  باشد  داشته  کمتری 

مجدد قرار گیرد که باید ستاد آن را تصویب کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: 
ویروس کرونا در آب استخر بسیار فعال تر و سریع تر 
گسترش می یابد لذا همچنان فعالیت استخرها ممنوع 
است و رشته های توپی هم پر خطر محسوب می شود.

وی بیان کرد: فعالیت مساجد، اماکن مذهبی، برگزاری 
نمازهای جماعت و هر گونه تجمع در مناسبت ها بر 
اساس تصمیم ستاد کشوری تا ۱۵ اردیبهشت همچنان 

ممنوع است.
وی اضافه کرد: فعالیت آموزشگاه های هنری و علمی 
و هتل ها و میهمان پذیرها همچنان ممنوع است و این 
واحدها نیز مجاز به بازگشایی نیستند اما گزارش هایی 
مبنی بر فعالیت آنها دریافت شده که باید با آن برخورد 

شود.
مسئوالن  همه  همکاری  با  خوشبختانه  گفت:  نامدار 
در  که  تصمیماتی  گفت  افتخار  با  می توان  استانی 
استانی  جلسات  در  بهداشتی  پروتکل های  خصوص 
قزوین گرفته شده بسیار تأثیرگذار و کارشناسی بوده 
عملیاتی شده  نیز  کشور  در  ما  از  پس  که  به طوری 
و امیدواریم با همین رویکرد بتوانیم وضعیت بیماری 

کرونا در استان را کنترل کنیم.

آموزش وپرورش استان زنجان از واقعیت تا واقعیت
آرخ
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صفحه  3

شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

آگهی مناقصه عام 02 -ب- 99

استاندار زنجان:

نمونه گیری از بیمارن سرپایی مشکوک به کورونا 
در زنجان مطلوب بود

خبر خوش استاندار قزوین :

10 پروژه بزرگ در استان قزوین
 عملیاتی می شود

استاندار گیالن تأکید کرد؛

محصوالت بهداشتی مورد نیاز داروخانه ها از طریق 
واحدهای تولیدی استان تأمین شود

نماینده عالی دولت در استان البرز:

مدیریت بیماری کرونا در البرز مرهون همراهی 
مردم و تمامی مسئوالن استان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان؛

مسئولیت اصحاب فرهنگ 
و رسانه در دوران پسا 
کرونا خودش را نشان 

خواهد داد

فرمانده انتظامی استان زنجان خبرداد:

دستگیری 
کالهبردار 10 

میلیاردی در زنجان

آگهی مناقصه عام 03 -ب- 99

 شرکت صنایع ریخته گری  ایران خودرو )سهامی خاص(
را  خود  ریخته گری  قطعات  تکمیل کاری  و  خدمات سنگ زنی  دارد  نظر  در 
ابهر، شهرک صنعتی حیدریه  تاکستان-  کیلومتر ۱۳ جاده  در  واقع 
خیابان دوم شرقی- از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
 لذا از عالقه مندان به همکاری دعوت می گردد جهت دریافت و ارائه اسناد مناقصه 

حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 99/2/8 به آدرس: تاکستان شهرک صنعتی 
حیدریه) ایران خودرو( خیابان دوم شرقی- شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو 

واحد بازرگانی مراجعه نمایند 

 شرکت صنایع ریخته گری  ایران خودرو )سهامی خاص(
واقع  را  و ذهاب کارکنان خود  ایاب  به سرویس  دارد خدمات مربوط  نظر  در 
در کیلومتر ۱۳ جاده تاکستان- ابهر، شهرک صنعتی حیدریه خیابان دوم 

شرقی- از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
لذا از عالقه مندان به همکاری دعوت می گردد در صورت تمایل از زمان انتشار آگهی 
حداکثر  تا پایان وقت اداری مورخ 99/2/8 نسبت به دریافت و ارائه اسناد مناقصه به 

آدرس فوق واحد بازرگانی مراجعه نمایند 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین هشدار داد:

مردم رعایت نکنند با موج 
دوم بیماری کرونا مواجه 

می شویم
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان:

مسئولیت اصحاب فرهنگ و رسانه در دوران پسا کرونا 
خودش را نشان خواهد داد

ارشد روابط عمومی ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان و رئیس کمیته اطالع رسانی در قسمت پنجاه 
و هشتم عافیت ارتباط زنده استودیو سالمت با شبکه اشراق 
اینکه بیماری کرونا ویروس  با توجه به  استان زنجان گفت: 
در سطح جهانی پاندمی شده و امسال رویکرد نامگذاری هفته 
سالمت در سطح کشور تحت عنوان شعار "حمایت همگانی 
از مدافعان سالمت" نامگذاری شده است امسال هیجدهمین 
هفته سالمت را پیش رو داریم از یکم تا هفتم اردیبهشت در 
همین راستا با تاکیدات صورت گرفته در بسیج ملی مبارزه با 
کرونا ویروس ایام هفته روز شمار به تناسب برنامه های بسیج 

ملی کنترل کرونا نامگذاری شده است
ادامه به محور  به گزارش خبرنگار ما، اسماعیل رحمانی در 
های روز شمار هفته سالمت ۹۹ پرداخت و افزود: محورهای 
دوشنبه   : سالمت  هفته  شمار  روز  و  شعار  شده  نامگذاری 
یکم اردیبهشت با نام بهورزان و خانواده بهداشت کشور در 
مقابله با کرونا نامگذاری شده که یکی از افتخارات جمهوری 
در  و  بهداشتی  شبکه  ترین  تاریخی  که  است  ایران  اسالمی 
مانی در دنیا را ایجاد کرد تا عدالت در سالمت ایجاد بشود و 
دسترسی برای ارائه خدمات بهداشتی و در مانی فراهم بشود 
که در ابتدا و خط مقدم این شبکه بهورزان خانه های بهداشت 
مرکز  شهری،  روستائی،  سالمت  جامع  مراکز  بعد  و  هستند 
بهداشت شهرستان، شبکه بهداشت شهرستان و مرکز بهداشت 
تخصصی  و  عمومی  بیمارستانهای  وسیع  سطح  در  و  استان 
خدمات  ارائه  برای  همگانی  پوشش  ای  زنجیره  صورت  به 
ارائه می دهند ولی  درمانی عمومی و تخصصی  بهداشتی و 
بهداشت  خانه   ۴۵۲ استان  در سطح  ما  روز  این  مناسبت  به 
داریم با 6۳۵ بهورز در مراکز شهری ۴۹ مرکز خدمات جامع 
سالمت شهری داریم و 66 مرکز جامع سالمت روستائی به 

وجود  استان  جغرافیای  در  که  جمعیتی  و  ها  خانوار  نسبت 
دارند به تناسب ایجاد شده است

وی افزود: روز سه شنبه دوم اردیبهشت  پزشکان، پرستاران 
و خانواده نظام سالمت در مقابله با کرونا نامگذاری شده؛ در 
سطح استان ۱۴ بیمارستان داریم ۱۰ بیمارستان دانشگاهی و ۴ 
بیمارستان تامین اجتماعی، غیر دانشگاهی  و بخش خصوصی 
و ۱۵۱۹ پرستار  در بخش دانشگاهی و ۴۵۷ پرستار در بخش 
پایگاه   ۵۷ سالمت  نظام  خانواده  بحث  در  دانشگاهی  غیر 
فوریتهای پزشکی جاده ای و شهری داریم و یک پایگاه هوائی 
و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس اینها مجموعه ای هستند که 
در مقابله با کرونا ورود پیدا میکنند ؛  کادر پزشکی در خط 
، ماماها و کادر آزمایشگاهی  ، پرستاران  مقدم حضور دارند 
عالوه بر اینها در سیستم های تصویر برداری، رادیو لوژی هم 

همکاران در خط مقدم هستند .
با  اردیبهشت  رحمانی اضافه کرد:  همچنین چهارشنبه سوم 
با  مقابله  در  ملی  تولید  فناوری و  پژوهش،  آموزش،  عنوان  
کرونا نامگذاری شده است؛ در تولید ملی در کشور با رصد 
رسانه ای بسیاری از مراکز تولیدات خود را مضاعف کردندو  
برای  نیاز  مورد  اقالم  تامین  در  افتاد  اتفاق  تشدید  حرکت 
بیماری، مواد ضد عفونی کننده در سطح استان هم با تاکیداتی 
که دکتر حقیقی استاندار و فرمانده زیستی پدافند غیر عامل 
استان به شخصه ورود پیدا کردند و در روز های اول که به 
سختی اقالم تامین می شد  تولیدات استان به صورت تشدید 
و مضاعف برای رفع نیاز ها تاکید کردند در معاونت غذا و 
دارو مجوز های قانونی را دراختیار تولید کننده قرار میگرفت
وی گفت: همینطور در آموزش نزدیک ۴۳۰۰ دانشجو داریم 
هستند  تحصیل  مشغول  پزشکی  مختلف  های  رشته  در  که 
دانشجویان با ترکیب تشکل های دانشجوئی بخشی از اقالم 

را تولید می کنند
ادامه گفت: روز پنج شنبه   مدیر روابط عمومی دانشگاه در 
چهارم اردیبهشت هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله 
با کرونانامگذاری شده ؛ در همین راستا  ۱۱ کمیته قرار گاه 
زیستی در سطح استان و ۹ کمیته در سطح دانشگاه تشکیل 
شده و بسیاری  از سازمانها و ادارات در بحث پیشگیری و 
مقابله با کرونا خوب ورود پیدا کردند همراهی خوبی کردند 

انتظارات دانشگاه را برآورده نمودند .
پنجم  جمعه  افزود:   دانشگاه  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس   
در  مومنانه  همدلی  و  دینی  نهادهای  روحانیون،  اردیبهشت 
مقابله با کرونا نامگذاری شده ، در کشور ما مباحث مذهبی 
زها  رو  آغازین  در  است  برخوردار  سنگینی  بسیار  وزن 
انتظارات دانشگاه توسط نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان  
اقدامات پیشگیریانه انجام شد طرح نسیم رضوی اجرا شد و 
در خیلی از بخشها اطالع رسانی و آموزش ورود پروحانیون 

معزز حضور پیدا کردند.
 وی گفت: شنبه ششم اردیبهشت  مردم، همیاران سالمت و 
با کرونا است  همه گروههای  مشارکت اجتماعی در مقابله 
پویشهای  و  انتظامی  و  نظامی  های  نهاد  کارکنان،  جهادی، 

مردمی در ضد عفونی کردن معابر حضور فعاالنه داشتند  
یک  هر"رسانه"  اردیبهشت  هفتم  یکشنبه  افزود:  رحمانی   
ها  رسانه  همه  است؛   کرونا  با  مقابله  در  "پایگاه سالمت" 
با  افتاده  اتفاق  ای  رسانه  مرجعیت  ملی  و  استان  درسطح 
استودیو  استاندارمحترم   و   محبوب  جمعه  امام  تاکیدات 
سالمت  درمرکز همایشهای بین المللی روزبه راه اندازی شد 
در جهت مهمترین اطالع رسانی و آموزش است که در این 
مرکز،  ارتباط خبرشبکه اشراق استان و برنامه عافیت بر گزار 

می شود

رئیس کمیته اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

شعار هفته سالمت امسال حمـایـت 

همگانی از مدافعان سالمت است

رهبر معظم انقالب اسالمی: 

برنامه های کمک به قشرهای ضعیف هرچه سریع تر، بیشتر و بهتر اجرا شود

زنجان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
از  دقیقاً  رسانه  و  فرهنگ  اصحاب  مسئولیت  گفت: 
و  اجتماعی،  مجموعه  ذهنی،  روانی  مجموعه  ناحیه 
کرونا  پسا  دوران  در  می شود،  داده  که  آموزش هایی 

خودش را نشان خواهد داد .
که  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  کرباسی  فاطمه 
احصای  به  اشاره  با  شد  برگزار  ویدئو  صورت  به 
مشکالت ناشی از شیوع کووید ۱۹ برای فعاالن عرصه 
فرهنگ و هنر گفت: این مشکالت و ضرر و زیان ها 
برای وزاتخانه ارسال، جمع بندی و به اطالع اعضای 

هیأت دولت رسانده شده است.
از  حمایت  برای  تالش هایی  اینکه  بیان  با  وی 
کووید ۱۹ شده  شیوع  در شرایط  هنری  فعالیت های 
است، تصریح کرد: در این شرایط فعالیت های مجازی 
برنامه های خود  برگزاری  برای  هنرمندان  از  و  انجام 

حمایت هایی انجام شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با اشاره 
اینکه شیوع کووید ۱۹ ضمن ایجاد مشکل، پیام هایی را 
در بر داشته است، تصریح کرد: برخی از موارد شاید 
از یاد انسان رفته بود که در مجموع یادآوری شد و آن 

اینکه شادی و نشاط بشریت در کنار هم معنی دارد.
کرباسی به عضویت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ستاد 
مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: مصوبات این ستاد 
در اختیار وزارتخانه قرار گرفته و به اطالع  رسانه ها هم 

رسانده می شد.
ارسال  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
آثاری از ۷۲ کشور جهان به جشنواره سالمت روان 
زنجان افزود: من در همان جشنواره عرض کردم که 

تحریم ها مشمول حوزه فرهنگ و هنر نخواهد شد.
وی با اشاره به تولید ۴۰۰ اثر در حوزه شعر و ادب، 
قریب ۲۰۰ اثر از هنرمندان در حوزه مقابله با کرونا و 
تاکید کرد:  در مرحله بعدی رعایت فاصله اجتماعی 
باید از همراهی این قشر و رسانه ها تقدیر شود، چرا که 

نتیجه این همراهی نتیجه بخش شدن اقدامات حوزه 
درمان است.

را  پساکرونا  در  زندگی  در  تغییر  ایجاد  کرباسی 
مورد تاکید قرار داد و گفت: حوزه آموزش باید در 
نکات  از  و  کرده  تجدیدنظر  ارائه خود  روش های 
مثبت و منفی شیوع ویروس کرونا درس گرفته شود.
زنجان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  دانست  مسؤوالن  و  مردم  بین  رابط  را  رسانه ها 
ادامه داد: فعاالن رسانه ای باید تالش کنند که آرامش 
و سالمت روانی را به جامعه تزریق کنند چرا که به 

اندازه کافی مشکالت هست.
از  ناشی  آسیب های  کاهش  به  کوتاهی  اشاره  با  وی 
این  اصوالً  و  اپیدمی  این  ویروس،  این  افزود:  کرونا 
پدیده را نمی شود کال از ناحیه ضرر مورد تحلیل قرار 
داد چراکه برخی از نکات مثبتی هم ضمن آن پیش 
آمده که یک مورد این است که کل دنیا مجبور شدند 
قبول کنند که سبک زندگی بعد از آمدن تکنولوژی، 
نوع  یک  اینترنت  تکنولوژی  و  اطالعات  فناوری 
دیگری باید باشد و بیشترین بخشی که در کشور ما 
درگیر این قضیه شد بخش آموزش، و زیربنایی ترین 
بخشی که شکل می دهد فرهنگ را، همین آموزش 

است.
گذر  برای  مردم  کل  کردن  آماده  داشت:  بیان  وی 
به موج  دوم  این موج  از  یا اصطالحا  این دوره  از 
سوم کار رسانه هاست و از بعد آموزشی هم از ناحیه 
همگی  به  امیدواریم خداوند  که  است  عزیزان  این 
توفیق این را بدهد که با سالمتی از این بحران رد 
شده و از نکات و بخش های مثبت و ارزشمند این 
پدیده بتوانیم استفاده کنیم و هم اینکه نقش خوب 
سال  سالیان  که  جهانی  در  را  تاثیرگذار خودمان  و 
بود که می گفتند دهکده جهانی، و عماًل در بحث 
کرونا دیدیم که همین حالت است، که هیچ بخشی 
از کره کوچک خاکی ما نتوانست از این بحث کنار 

بماند، و حاال که در هر صورتی این بیماری کل 
جهان را درگیر کرده و تبعات و آسیب های آن و 
به تبع آن مواردی که می توانیم به شکل فرصت از 
آنها استفاده کنیم همه را در بر می گیرد، امیدوارم 
که همگی، با هم بتوانیم نقش خیلی خوبی را در 

نمایاندن سبک زندگی اسالمی ایرانی در کل جهان 
به یادگار بگذاریم.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان؛
 نقش و جایگاه هنر برای انتقال پیام ها 
و الگوسازی برای تغییر رفتارها حائز 

اهمیت است
زنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر   
نیزدر این نشست خبری اظهار داشت: با اشاره به اینکه 
در صد سال اخیر در شرایط بحران و اپیدمی بیماری ها، 
بیماری کرونا از برجستگی ها است و اهمیت خاص 
برای  هنر  جایگاه  و  نقش  افزود:  دارد  را  خودش 
انتقال پیام ها و الگوسازی برای تغییر رفتارها و برای 
محورهایی که در جمیع جهات تعریف شده می تواند 
جایگاه ویژه خود را در حوزه سالمت به نوعی نشان 

دهد.
مبانی  و  اصول  براساس  افزود:  رحمانی  اسماعیل 
اطالع رسانی، و آموزش ۳6۰ درجه، یکی از اقدامات 
بسیارمهم در بحث رسانه ها ایجاد مرجعیت رسانه ای 
بود که در این راستا در استودیوسالمت دو برنامه زنده 

تلویزیونی عافیت را از شبکه اشراق داشتیم .
استان  استودیوسالمت  بستر  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
دکتر  اکید  دستور  و  مجدانه  حمایت های  با  زنجان 
رئیس  و  قرارگاه  فرمانده  و  زنجان  استاندار  حقیقی 

پدافند غیرعامل استان، به همت دانشگاه با همکاری 
صدا وسیما و مخابرات، خاطرنشان کرد: چند برنامه 
زنده را به صورت روزانه از استودیوسالمت داریم و 
ویژه برنامه عافیت در دو نوبت صبح ساعت ۹:۱۵ و 
بعد از خبر ساعت ۸ شب داریم که تاکنون ۳۲ برنامه با 

۵۲ مهمان را داشتیم.
اطالع رسانی  کمیته  رییس 
با اشاره به برگزاری روزانه 
اصحاب  با  خبری  نشست 
رسانه های گروهی با حضور 
مسئولین ستاد دانشگاهی و 
زیستی  قرارگاه  اعضای 
استان  غیرعامل  پدافند  و 
آمادگی  موضوع  با  زنجان 
مقابله  و  کنترل  پیشگیری، 
افزود:  ویروس،  کرونا  با 

تاکنون ۴۳ مورد 
خبری  نشست 
 6۲ حضور  با 
پی  مهمان 
در  و  پی  در 
تعطیالت و غیر 
انجام  تعطیالت 

شده است.
داد:  ادامه  وی 
در بخش خبری 

برخط هم دو برنامه ارتباط با خبر شبکه اشراق استان 
داشتیم که در دو نوبت بعد از خبر ساعت ۱۲ ظهر و 
بیشتر اوقات، ۲۰ شب، به تعداد ۳۷ روز و ۴۴ مهمان 

انجام شده است.
با  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
اشاره به ایجاد بخش فنی پورتال جامع اطالع رسانی و 
آموزش ابراز کرد: این بخش در یک وب سایت مستقل 
و  وب دا،  اطالع رسانی  پایگاه  همچنین  شد،  تعریف 

کانال جدیدی هم برای اطالع رسانی ایجاد شد.
هماهنگی  با  هم  دیگر  برنامه  در  افزود:  رحمانی 
همکاران صدا و سیما برنامه الدوز را داشتیم که مسابقه 
فرهنگی و مباحث فرهنگی و هنری است و همیشه در 
کنداکتور برنامه سعی شده که ارتباطی بین همکاران 

خانواده هایشان  با  سالمت  مدافعان  عنوان  به  درمان 
در منزل ایجاد کند و در برنامه گجه لر هم، به همین 

صورت انجام شده است.
رییس کمیته اطالع رسانی تصریح کرد: رویکردهایی که 
درحال حاضر ذیل قرارگاه دانشگاهی در دست اقدام 
داریم، بحث مستندسازی با هدف بیان فعالیت ها در 
تمامی فرآیندها و فعالیت ها است که چرا، چگونه، کی، 
کجا و توسط چه تیمی انجام شده است، چون در نظر 
است که بحث مستندسازی با شیوه های علمی اتفاق 
بیفتد و ما هم بتوانیم دانش و مهارت در دوران بحران 
کرونا را برای حفظ اسناد و سوابق، و هم اینکه دانش 

و مهارت های الزم را به آیندگان منتقل کنیم .
فرهنگی  بخش  در  که  ویژه ای  اقدام  کرد:  ابراز  وی 
انجام شد که مجموعه ارشاد واقعاً در جشنواره عکس 
که  داشتند  شایسته ای  بسیار  حمایت  روان  سالمت 
هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، از نظر 

این جشنواره از جمیع جهات زبانزد، و به  برگزاری 
عنوان یک الگو مطرح می شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با 
اشاره به اینکه در کمیته فرهنگ و هنر جشنواره، آقای 
علی محمدی مرتب با حضور در جلسات سیاستگذاری 
و کمیته اجرایی، برنامه را تعریف کردند که نخستین 
باشیم  داشته  را  هنر  و  سالمت  بین المللی  جشنواره 
ویژه  بخش  و  پیشگیری،  و  سالمت  موضوع،  دو  با 
کرونا، که تاجایی که سوابق اجرایی من نشان می دهد 
جشنواره ای با این رویکرد نه در سطح بین الملل و نه 
در سطح ملی نداشتیم که در نوع خود بی نظیر است .

به گفته رحمانی جشنواره سالمت و هنر با محورهای 
فیلم  موشن گرافی،  و  عکس  و  پوستر  تصویرسازی، 

کوتاه و ایده های خالقانه و نوآورانه، و نقاشی در یک 
بخش کودکان و بخش آزاد برگزار خواهد شد.

رییس کمیته اطالع رسانی با اشاره به اینکه در صد سال 
بیماری  بیماری ها،  اپیدمی  و  بحران  شرایط  در  اخیر 
کرونا از برجستگی ها است و اهمیت خاص خودش 
را دارد افزود: نقش و جایگاه هنر برای انتقال پیام ها و 
الگوسازی برای تغییر رفتارها و برای محورهایی که در 
جمیع جهات تعریف شده می تواند جایگاه ویژه خود 

را در حوزه سالمت به نوعی نشان دهد.
وی اظهار داشت: برای انتقال پیام ها و الگوسازی، برای 
تغییر رفتارها و محورهایی که در جمیع جهات تعریف 
شده می تواند جایگاه ویژه خود را در حوزه سالمت 
به نوعی نشان دهد که اخیرا هم یک بخشی را در نظر 
گرفتیم که قرارگاه دانشگاهی تصویب کرده و سنجش 
میزان آگاهی مردم و فعالیت هایی است که به صورت 
آنها  به  به نوعی  بتوانیم  انجام شده که  کمی و کیفی 

هم بپردازیم.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به 
کمیته های قرارگاه دانشگاهی پیشگیری کنترل و مبارزه 
با کرونا اشاره و اظهار داشت: که چهار کمیته سالمت 
روان، فرهنگ و هنر، کمیته اطالع رسانی و مستندسازی 
با همکاران رسانه های گروهی و اصحاب فرهنگ و 

هنر ارتباط دارد.
چهار  بخش  در  داد:  ادامه  اطالع رسانی  کمیته  رییس 
با توجه به دانش، مهارت ها  کمیته همه شما عزیزان 
بدهید که  یاری  و تجاربی که دارید می توانید دست 
در این خصوص در بحث مستندسازی تمام فرآیندها، 
در بحث اینکه چه فعالیتی، چرا، چگونه، کی، کجا و 
کمی،  ارزیابی  با  شده،  انجام  اجرایی  تیم  چه  توسط 
کیفی و پردازش داده و تجزیه تحلیل فرآیند، درحال 
انجام است. ولی به نظر می رسد به تنهایی ما نتوانیم 
در  مخصوصاً  بنابراین  کنیم  مستند  را  فرآیندها  تمام 
عزیزم  همکاران  کمک  حتماً  فیلم  و  عکس  بخش 

مثمرثمر خواهند بود .
بحران  شرایط  در  می رسد  نظر  به  رحمانی  گفته  به 
اقداماتی که در محورهای مربوط به مدیریت بحران 

صورت می گیرد یک مسئولیت همگانی است.
وی افزود: در بحث ماسک، درحال حاضر مسئولیت 
کلی با سازمان صنعت، معدن و تجارت است و متولی 
اصلی توزیع و نظارت بر تولید و توزیع و موارد مربوط 
به اقالم حفاظتی و ضد عفونی برپایه الکل، با حوزه 

معاونت غذا و دارو دانشگاه است.
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