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بازدید فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان 
از مجموعه مستند هنر فلز

7

رییس شورای شهر خبر داد:

ورود قرارگاه خاتم سپاه به پروژه های شهری زنجان

1

 فرنشین مرکز در آیین کلید زنی مستند 
فاخر هنر فلز با اشاره به پیشینه تاریخی زنجان در 
هنرهای دستی گفت: این استان مهد صنایع دستی 
فلزی در کشور است و به عنوان خاستگاه اولیه 
هنرهایی مانند ملیله کاری، چاقوسازی، مسگری؛ 
و قلمزنی با قدمت و پیشینه تاریخی چند هزار 
ساله، هنوز نام خود را در میان بهترین های این 
صنایع دستی حفظ کرده و برای احیا و  گسترش 

آنها تالش می کند.به گزارش زنگان امروز
وی افزود: مستند هنر فلز تالش دارد با نگاهی 
نو، سیر تاریخی پیدایش، تکمیل و روش های 
طراحــی و تولید هنرهایی ماننــد ملیله کاری، 
مسگری، قلمزنی، انگشــتر سازی و زیورآالت 
ســنتی را در ساختار.مستند محض و در بخش 
هایی با  بازســازی متدهای تاریخی به تصویر 

بکشد.
سید محسن لطیفی تصریح کرد: در بخش های 
مختلف این مســتند، ابعاد تاریخی و اجتماعی، 
موارد مصرف و نحــوه انتقال فنون این صنایع 
دســتی به مناطــق مختلف کشــور بصورت 
کارشناسی و پژوهش شده مورد بررسی قرار می 
گیــرد تا بیننده با تاریخ و قدمت هر کدام از این 

صنایع دستی فلزی بیشتر آشنا شود.
فرنشین مرکز در آغاز ضبط و تولید این مستند 
بر همت رسانه استانی بمنظور تولید آثار فاخر در 
حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و کارآفرینی 

تاکید کرد و افزود: در سایه تبلیغ صنایع دستی و 
گردشگری، عالوه بر فراهم شدن زمینه همگرایی 
اقتصادی و فرهنگی با کمترین سرمایه و بدون 
آلودگی های زیست محیطی برای اقشار مختلف 

جامعه درآمدزایی می شود.
 وی بهره گیــری از هنرمندان بومی، حضور در 
لوکیشــن های تاریخی، معرفی صنایع دستی و 
تاکید بر فرهنگ بومی - محلی را از نقاط عطف 

این مستند برشمرد.
عوامل تولید این برنامه عبارتند از :

نویسنده و کارگردان حسن دهقان کمارجی
تدوین و گرافیک: جالل حبیب مهر

نور و تصویر: عادل زلفی باهر
گفتار متن: شاهرخ سروری
مجری طرح: لیال موسوی

تحقیــق: واحد پژوهش صدا و ســیمای مرکز 
زنجان

این مســتند تلویزیونــی در72 دقیقه تهیه و در 
نوروز1400 از شــبکه های مختلف رسانه ملی 

پخش خواهد شد.

 مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه زنجان از اســتاندارد سازی دوره ای 
جایگاه هاي CNG استان و همچنین بازدید و 
انجام تســت های کارشناسان اداره استاندارد از 

مخازن و تجهیزات این جایگاه ها خبرداد.
به گزارش زنگان امروز، حمید حبیبي گفت: به 
 منظور کاهش خطــرات احتمالی در جایگاه ها 
و ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان از تعداد 
40 جایگاه عرضــه CNG این منطقه، بالغ بر 

60 درصــد موفق به اخذ گواهینامه و تأییدیه از 
ســازمان ملی استاندارد)استاندارد سازی( شدند 
و مابقی جایگاه ها در حال رفع نواقص موجود 

جهت اخذ این تائیدیه می باشند.
وی افزود: بحث ایمنی و ســالمت جایگاه های 
CNG در اولویت این شــرکت بوده و با انجام 
بازدیدهای ادواری ماهانه توســط کارشناســان 
واحد CNG تالش می کنیم خطرات احتمالی 

در این جایگاه ها را به حداقل برسانیم.

 جایزه ي برنده زنجاني همــراه اول در طرح جایزه هاي بزرگ 
50 میلیون توماني، در محل ســالن کنفرانس ساختمان مخابرات منطقه 

زنجان اهدا شد.
به گزارش زنگان امروز، در این مراسم، مهندس مروتعلي میري سیاهي 
سرپرســت مخابرات منطقه زنجان با گرامیداشت ایام فاطمیه و سالگرد 
شــهادت سپهبد حاج قاسم سلیماني گفت: شــرکت ارتباطات سیار به 
منظور تشویق مشترکین خود اقدام به برگزاري طرح هاي تشویقي براي 
ســرویس هاي خود کرده است و خوشــحالیم که این بار هم مشترک 
خوش شــانس دیگري از اســتان زنجان برنده ي طرح جایزه ي بزرگ 

شده است.
گفتني اســت طرح جایزه ي بزرگ همراه اول، با هدف فعال ســازي 
واستفاده ي مشترکین از بسته هاي اینترنتي همراه اول است که هر ماه به 
قید قرعه به 20 نفر از مشترکین همراه اول 50میلیون تومان  اهدا مي شود.
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بالغ بر 60 درصد جایگاه های CNG منطقه زنجان گواهينامه استاندارد دريافت كردند

استاندارد سازی دوره ای 
CNG جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده

اهدای جايزه 50ميليون تومانی در زنجان

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: در راستای توسعه خدمات آبرسانی 
به مناطق روستایی چندین طرح آبرسانی مختلف 

اجرا می شود.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: ساخت مخزن 
ذخیره آب روستای گالبر با 80 درصد پیشرفت 

فیزیکی یکی از این پروژه هاست.
وی افزود: این مخــزن با حجم ذخیره 500 متر 
مکعب آب و با اعتباری افزون بر 12 میلیارد ریال 
اجرایی شده و بیش از هزار نفر جمعیت را تحت 

پوشش قرار می دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تصریح کرد: دهیاری گالبر نیز با بازسازی مخزن 
قدیمی روســتا و حفر یک حلقه چاه رزرو  در 

اجرای این طرح مشارکت نمود.
وی به اجرای مخزن ذخیره آب 200 متر مکعبی 

در روستای آرمتلو نیز اشاره کرده و افزود: برای 
اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 100 

میلیون ریال هزینه می شود.
جزء قاسمی حفر و تجهیز چاه تامین آب شرب 
در روستای شهرک از توابع شهرستان ایجرود را 
نیز یادآور شده و گفت: این چاه به عمق 25 متر 
و با اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون ریال ساخته 
می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان، تکمیل پروژه ساخت اتاق فرمان مخزن 
ذخیره آب روستای قندی بالغ با اعتبار 2 میلیارد 
ریال و ساخت خط انتقال، تجهیز چاه و ساخت 
موتور خانه برای روستای ایچ را نیز از دیگر طرح 

های آبرسانی در شهرستان ایجرود عنوان کرد.
این مسوول خاطرنشان ساخت: پس از یکپارچه 
ســازی شــرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی، توســعه خدمات آبرسانی در بخش 

روســتایی در اولویت قرار گرفته و شاهد رشد 
محسوس شاخص های آبرسانی در این مناطق 
هستیم.. وی تاکید کرد: در صورت تحقق برنامه 
های تدوین شــده برای بخش روستایی استان 
زنجان، تا دو ســال آینده عمده نیازمندی های 

آبرسانی روستایی استان رفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

اجرای چندین طرح آبرسانی در شهرستان ایجرود

 فرنشین امور مالیاتی زنجان 
از شناسایی فراریان مالیاتی ۲۸۰ میلیارد تومانی خبر داد

دانه 
درشت ها

  هیچ واحدی در استان به دلیل عدم پرداخت مالیات 
از سوی اداره امور مالیاتی تعطیل نشده است

  در سال۹۹ ؛  ۱۴۰ فقره پرونده دانه درشت در استان 
شناسایی و اقدام به رسیدگی مالیاتی شده است

دبیر عکس زنگان امروز در جمع داوران 
یازدهمین جشنواره عکس رشد

جشنواره ملی عکس آب در زنجان 
برگزار می شود
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آزادسازی ۳۲۰ محدوده 
اکتشافی معدنی در زنجان
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آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی
17-8-99- م

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی مشارکت در واگذاری سرویس های 
مخابراتی نقاط فاقد امکانات استان )EPCM2( به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. 
متقاضیان محترم می توانند، جهت کســب اطالعات بیشــتر به آگهی فراخوان در سایت 
 شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانی

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

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

به سود شماست

تبلیغات در

زنگان 
امروز

نوبت اول
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 فرنشــین سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: ۳01 محدوده اکتشافی بلوکه 
شــده و 1۹ محدوده امید بخش حاصل از پهنه در 
این اســتان آماده آزادســازی و واگذاری به فعاالن 

معدن است.
به گزارش زنگان امروز، ناصر فغفوری دیروز با بیان 
این مطلب به خبرنگاران افزود: محدوده های بلوکه 
شده شامل انواع مواد معدنی بوده که در سطح استان 

پراکنده است.
وی یادآور شــد: بر پایه زمانبندی اعالم شــده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی 
محدوده های معدنی غیرفعال در استان زنجان روز 
2۳ دی ماه جاری تعیین شده است که متقاضیان می 
توانند در این زمان نسبت به ثبت تقاضای خود در 

سامانه کاداستر اقدام کنند.
فغفوری در باره شرایط الزم جهت ثبت درخواست 
از ســوی متقاضیان گفت: برای واگذاری معادن به 

افراد باید صالحیت فنی و مالی آنها از سوی سازمان 
احراز شود.

فرنشین ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اظهار داشــت: با آزاد ســازی و فعال شــدن این 

معادن در استان شاهد رونق بخش معدن و افزایش 
چشمگیر سرمایه گذاری و اشتغالزایی در این بخش 

خواهیم بود.
وی ابراز امیدواری کرد، نهادها و ادارات مربوطه نیز 
همکاری و موافقت های الزم را به منظور فعالسازی 

این معادن داشته باشند.
فغفوری خاطرنشــان کرد: پهنه هلیل آباد یکی از 
محدوده های معدنی بود که سال گذشته عملیات 

آزاد سازی آن انجام شد.
به گزارش زنگان امروز زنجان از استان های معدنی 
کشــور بوده و رتبه ششم کشور را به لحاظ شمار 
معادن در اختیار دارد و هم اکنون از ۳۳۳ معدن فعال 
در این استان 80 معدن فلزی و 25۳ معدن غیرفلزی 
هستند. ظرفیت اسمی معادن این استان، تولید ساالنه 
11 میلیون و ۹20 هزار تُن ماده معدنی بوده و ســه 
هزار نفر نیز به صورت مســتقیم در بخش معادن 

استان اشتغال دارند.

فرنشین سازمان صمت استان خبر داد:

آزادسازی ۳۲۰ محدوده اکتشافی معدنی در زنجان
 زنجان از استان های معدنی کشور بوده و رتبه ششم کشور را به لحاظ شمار معادن در اختیار دارد و هم اکنون از ۳۳۳ معدن فعال 

در این استان ۸۰ معدن فلزی و ۲۵۳ معدن غیرفلزی هستند

 ظرفیت اسمی معادن  استان، تولید ساالنه ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تُن ماده معدنی بوده و سه هزار نفر نیز به صورت مستقیم 
در بخش معادن استان اشتغال دارند 

دبیر عکس زنگان امروز 
در جمع داوران یازدهمین 

جشنواره عکس رشد 

 داوران یازدهمین جشــنواره عکس 
رشد معرفی شدند.

دبیر این دوره از جشــنواره عکس رشد از 
انتخاب داوران، با مشورت اعضای شورای 

سیاست گذاری این جشنواره خبر داد.
به گزارش زنگان امــروز به نقل از  واحد 
خبر و رســانه دفتر انتشــارات و فناوری 
آموزشی،  پرویز قراگوزلی، دبیر این دوره 
از جشنواره، عنوان کرد: »داوران یازدهمین 
جشــنواره عکس رشد، با مشورت اعضای 
جشنواره،  این  سیاســت گذاری  شــورای 

انتخاب شدند. «
به گفتــه وی، حســن غفــاری، علیرضا 
کریمی صارمــی و محمدمهــدی رحیمیان 
داوران بخش اصلی جشنواره خواهند بود.

در بخــش فنــی  و حرفــه ای و کاردانش 
نیــز فاطمــه خمامــی، عفــت متولــی، 
عبدالرضا جمالی فر، ســلیمان گلی و ناصر 
محمدی)دبیــر ســرویس عکــس زنگان 

امروز(  داوری خواهند کرد.
بنا بر این اعالم، آیین شــاهرودی، سلیمان 
گلــی و ناصر محمدی هــم داوران بخش 

دانش آموزی خواهند بود.
گفتنی اســت، آخرین مهلــت ثبت نام در 
سایت جشــنواره عکس رشد دوشنبه 15 
دی خواهد بود و انتخاب اولیه آثار نیز در 

تاریخ 16 تا 25 دی صورت می گیرد.
پــس از آن فرایند داوری نهایــی به اجرا 

درخواهد آمد. 

خبـرخبــر

طبق آخرین آمار کرونایی؛
۱۹۶ بیمار کرونایی در زنجان 

بستری هستند

 هم اکنــون 1۹6 بیمــار کرونایی در 
بیمارستان های استان زنجان بستری هستند که 
مجموع بستری های کرونایی استان به 6626 

مورد مثبت رسیده است.
بــه گزارش زنــگان امروز به نقــل از پایگاه 
خبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان، با کاهش 
آمار مبتالیــان و فوتی های کرونایی اســتان 
زنجان، کرونا تمام نشده و همچنان در کمین 
رعایت نکننــدگان پروتکل های بهداشــتی و 

فاصله اجتماعی است.
طبق آخرین آمار کرونا در استان زنجان، امروز 
)16 دی مــاه( 1۹6 بیمار مبتال بــه کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند که بستری 
جمعی از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 

18 هزار و 471 مورد بوده است.
در 24 ساعت گذشــته، موارد مثبت بستری 
کرونا در بیمارستان های استان زنجان 6 مورد 
بود. از زمان شــیوع ویــروس کرونا تاکنون 
6626 مورد مثبت بســتری بر پایه یافته های 

آزمایشگاهی ثبت شده است.
همچنین در 24 ســاعت گذشته در استان ۹5 
مورد مثبــت ابتال به بیماری کرونا به  صورت 
ســرپایی شناسایی شــده که از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تاکنــون ۳5 هزار و ۹27 مورد 
مثبت سرپایی بر پایه یافته های آزمایشگاهی به 

بیماری کرونا مبتال شدند.
شــوربختانه در 24 ساعت گذشته، یک مورد 
مبتال به کرونا در این اســتان، جان خود را از 
دست داده  است. گفتنی است از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون مجموع بیماران فوت شــده در 

استان زنجان نیز به 110۳ نفر رسیده است.
گفتنی اســت، مجموع موارد مثبت ترخیص 
 یافته 5457 مورد و همــه موارد مثبت کرونا 
بر پایه یافته های آزمایشــگاهی از زمان شیوع 
ویروس کرونا در استان تاکنون 42 هزار و 55۳ 

مورد بوده است.

 فرنشــین امور مالیاتی اســتان زنجان از 
شناسایی و تشکیل 140 پرونده دانه درشت فرار 
مالیاتی در زنجان خبــرداد و گفت: میزان مالیات 
پرونده های تشکیل شده 280 میلیارد تومان است.

به گــزارش زنگان امروز، میرحیــدر رضوی در 
گفت وگو با خبرنگار موج رسا، در پاسخ به تعطیلی 
واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت مالیات در 
اســتان زنجان اظهار کرد: امسال هیچ واحدی که 
به دلیل عدم پرداخت مالیات از ســوی اداره امور 
مالیاتی بسته و یا تعطیل شده باشد، وجود نداشت.
وی در باره مقابله با فرار مالیاتی در اســتان عنوان 
کرد: از ابتدای امسال تاکنون 140 فقره پرونده دانه 
درشــت در استان شناســایی و اقدام به رسیدگی 

مالیاتی به مبلغ 280 میلیارد تومان شده است.
فرنشــین امور مالیاتی اســتان زنجان به موضوع 
استفاده از دســتگاه کارتخوان توسط پزشکان و 
جلوگیری از فــرار مالیاتی تاکید کرد و افزود: در 
اجرای مفاد بند » ی« تبصره)6( قانون بودجه سال 
1۳۹8 کشور و در چارچوب آیین نامه تبصره)2( 
ماده)16۹( قانون مالیات های مستقیم که به صورت 
مشترک توسط سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان 
نظام پزشکی کشور و ســازمان نظام دامپزشکی 
جمهوری اسالمی ایران در هفتم امردادماه 1۳۹8 
انتشار یافته، مودیان مزبور مکلف هستند اطالعات 
مربوط به دســتگاه کارتخوان خود را در ســامانه 
مربوط ثبت کنند و از ابتدای ســال 1۳۹8 ملزم به 

استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.
رسیدگی به اظهارنامه   مالیاتی پزشکان در استان 

زنجان
وی بیان کرد: فعالین این حوزه اظهارنامه عملکرد 
سال1۳۹8 خود را امرداد ماه امسال تسلیم کردند 
که همکاران بنده در اداره کل مالیاتی هنوز بررسی 

ایــن پرونده هــا را آغاز 
نکردند.

رضــوی عنــوان کــرد: 
عــدم اســتفاده از پایانه 
موجب  به  فروشــگاهی 
تبصره 2 ماده 16۹ قانون 
مســتقیم،  مالیات هــای 
موجــب تعلق جریمه ای 
به میزان 2 درصد فروش 

خواهند بود.
وی گفت: عالوه بر اعمال 
جریمه در صورت احراز 
تخلــف مودیان در مورد 
عــدم اســتفاده برخی از 
پزشــکان کارتخوان ها به 
منظور فرار مالیاتی، اقدام 
آنــان از مصادیق جرایم 
مالیاتــی موضــوع بند 2 
ماده 274 ق م م« اختفای 
فعالیت اقتصادی و کتمان 
درآمــد حاصــل از آن« 

محسوب خواهد شد.
مالیاتی  تخفیف  اعمال 
صنف هــای  بــرای 

آسیب پذیر از کرونا
فرنشین امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اینکه 
شــرایط کنونی جامعه وه شیوع ویروس کرونا بر 
کســب و کار همه صنــوف و واحدهای تولیدی 
تاثیر گذاشته که تخفیف و تسهیالت مالیاتی برای 
صنف های آســیب پذیر در نظر گرفته شده است 
ابراز کــرد: با توجه به اینکه شــیوع کرونا تقریبا 
از ابتدای سال ۹۹ آغاز شــده بنا براین رسیدگی 

به مالیات ســال ۹۹ بعد از تسلیم اظهارنامه که در 
تیرماه سال1400 بوده انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: قطعا ســازمان امور مالیاتی 
کشور برای واحدهای آسیب دیده کرونایی سال 
1۳۹۹ دستورالعمل هایی را صادر خواهد کرد تا از 

صنوف آسیب دیده از کرونا حمایت شود.
رضــوی با تاکید براینکه در این راســتا امســال 
دســتورالعمل های حمایتی زیادی صادر شــده 

اســت عنوان کرد: در جدیدترین بخشنامه صادر 
شده از سوی سامان امور مالیاتی کشور به شماره 
200/۹۹/66 در تاریــخ دهــم آذرمــاه 1۳۹۹ در 
راســتای ابالغ مصوبات چهل و پنجمین نشست 
ستاد ملی مدیریت کرونا تمهیدات جدیدی در نظر 

گرفته شده است.
وی عنوان کرد: بر پایه این اظهار نامه موارد مقرر 
در قانون مالیات های مســتقیم و قانون مالیات بر 

ارزش افزوده برای مهلت 
اوراق  به  اعتراض  زمانی 
مالیاتی که آخرین مهلت 
آن از تاریــخ یکم آذرماه 
1۳۹۹ تــا یکم بهمن ماه 
1۳۹۹ بــود نیــز احکام 
اجرای ماده )2۳8( قانون 
مالیات های مستقیم و ماده 
2۹ قانــون ارزش افزوده 
به  ذکر شده،  برای مدت 
مدت یک و نیم ماه تمدید 

شده است.
مالیاتی  امــور  فرنشــین 
استان زنجان عنوان کرد: 
چنانچه  مثــال  عنوان  به 
آخرین مهلــت اعتراض 
بــه اوراق مذکــور طبق 
مقــررات قانونی مربوط 
یکــم آذر مــاه امســال 
باشــد مهلت اعتراض تا 
تاریخ 16 دی ماه تمدید 
می شود و در صورتی که 
آخرین مهلــت اعتراض 
تا  باشــد  بهمن  تاریــخ 
تاریخ16 اسفندماه تمدید می شود. وی موضوع به 
بخشودگی جرایم مالیاتی نیز اشاره و عنوان کرد: 
بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و 
عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 
22 دی ماه ســال 1۳81 به شــرط پرداخت اصل 
مالیات و عوارض از اول آذر تا پایان ســال 1۳۹۹ 

تمدید شده است.
رضوی افزود: بر پایه این بخشــنامه مهلت تسلیم 

اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ســوم و 
چهارم ســال 1۳۹۹ و سر رسید پرداخت مالیات 
آن برای همه مودیان مالیاتی نیز به مدت یک ماه 
تمدید شــد. وی در ادامه گفت: صدور یا تجدید 
پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 
)186( قانون مالیات های مســتقیم تا پایان ســال 
1۳۹۹ نیاز بــه اخذ گواهی پرداخــت یا ترتیب 

پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
فرنشین امور مالیاتی اســتان زنجان با بیان اینکه 
همه عملیات اجرایــی موضوع فصل نهم از باب 
چهارم قانون مالیات های مستقیم )وصول مالیات( 
تا دهم بهمن ماه امســال برای اشــخاص حقیقی 
موقوف االجرا شده است ادامه داد: آخرین مهلت 
تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی 
موضوع ماده )110( قانون مالیات های مستقیم که 
در بازه زمانی یکم آذرماه تا یکم بهمن ماه امسال 

است تا ۳0 بهمن ماه تمدید شد.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: بر پایه بخشــنامه 
ابالغی مهلت ارائه صورت های مالی حسابرســی 
شــده توسط ســازمان حسابرســی یا موسسات 
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
موضوع ماده )272( قانون مالیات های مســتقیم 
برای اشــخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای 
مقــررات ماده مذکور ملزم بــه ارائه صورت های 
مالی حسابرسی است حداکثر تا تاریخ ۳0 بهمن 

ماه 1۳۹۹ تمدید می شود.
رضوی در پایان با اشاره به یکی از بندهای بخشنامه 
شــماره 65/۹۹/200 عنوان کرد: کمک های نقدی 
و غیر نقدی اشــخاص که از تاریخ یکم اسفندماه 
سال گذشته تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا در 
چارچوب مصوبات یاد شده انجام شود، به عنوان 
هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

 فرنشین امور مالیاتی زنجان از شناسایی فراریان مالیاتی ۲۸۰ میلیارد تومانی خبر داد

دانه درشت ها
  هیچ واحدی در استان به دلیل عدم پرداخت مالیات از سوی اداره امور مالیاتی تعطیل نشده است

  در سال۹۹ ؛  ۱۴۰ فقره پرونده دانه درشت در استان شناسایی و اقدام به رسیدگی مالیاتی شده است

 اســتاندار زنجان گفــت: زمین های بایر 
شهرک صنعتی تعیین تکلیف شود.

فتح اله حقیقی در نشست کارگروه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید استان، اظهار کرد: پیگیری و حل 
مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی، انگیزه الزم در 
سرمایه گذاران و بخش خصوصی حتی در شرایط 
سال کنونی نیز برای توسعه واحدهای تولیدی در 

استان وجود دارد.
وی افزود: تعدادی از واحدهایی که قباًل مشکالت 
آن ها در این کارگروه حل شــده، اکنون اقدام به 
اجرای طرح های توســعه کرده انــد، باید بدانیم 
واحدهای تولیدی همواره در مسیر فعالیت خود 
با مشکالتی مواجه می شــوند و مدیریت استان 
مسائلی را که در سطح استان قابل حل است، انجام 
داده و مسائلی را که نیاز به پیگیری در سطح ملی 

دارد را نیز از طریق دیدار با مقامات ملی پیگیری 
می کند.

نماینده عالی دولت در اســتان زنجــان ادامه داد: 
ضرورت حفظ اشــتغال موجــود در واحدهای 
تولیدی و ایجاد فرصت های شغلی جدید اهمیت 
باالیی دارد و سیاست استان بر این است تا تکمیل 

چرخه تولید را در استان افزایش دهد.
حقیقی بــا تاکید بر ضــرورت پیگیری و تعیین 
تکلیف برخی زمین ها در شــهرک های صنعتی 
استان، تصریح کرد: کسانی که زمین هکتاری در 
این شــهرک گرفته اند و به جای استقرار واحد، 
بخش هایی از زمین را فروختند باید مورد پیگیری 
قرار داده شده و تصمیمی برای این موضوع اتخاذ 

شود.
استاندار زنجان با اشاره به قطع برق برخی صنایع 

در استان، یادآور شد: در این باره از سیاست کشور 
تبعیت کرده و مجبوریم برخی مواقع برق را قطع 
کنیم، منتهی قطعی های برق باید با اطالع رسانی 

قبلی انجام شود.
این مسوول خاطرنشــان کرد: در واحدهایی که 
قطع شدن برق موجب می شود تا راه اندازی دوباره 
دســتگاه ها تا چند روز طول بکشد، الزم است با 
اولویت بندی هایی که انجام می شود، حتی االمکان 

برق این واحدها قطع نشود.
ناصر فغفوری، رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان زنجان نیز در این نشست با بیان 
اینکــه تاکنون ۹6 درصد از مصوبات جلســات 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان عملیاتی 
شــده است، گفت: از آبان ماه امسال تاکنون نیز با 
راه اندازی مرکز فوریت های رسیدگی به مشکالت 

واحدهای تولیدی اســتان، از 115 مصوبه انجام 
شده در این مرکز 80 مصوبه به مرحله اجرا رسیده 

و 11 مصوبه نیز در دست اقدام است.

 استاندار زنجان:

زمین های بایر شهرک صنعتی تعیین تکلیف شود
 حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت های شغلی جدید اهمیت باالیی دارد
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چهارشنبه 17 دی ماه  1399 / نمره 689 / سال سوم

 کارشــناس ســالمت کــودکان معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: 
والدین در شــرایط کرونایی موجود به ســالمت 
کودکان توجه مضاعف داشــته باشند و کودک را 
در زمان هــای مقرر برای انجام مراقبت ها به خانه 

بهداشت یا پایگاه بهداشتی محله ببرند.
فاطمه عباســی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
مراقبت های کودکان در دوران شیوع کرونا، اظهار 
کرد: در دوران شــیوع کرونا مراقبت های کودکان 
زیر پنج ســال در خانه های بهداشت و پایگاه های 
جامع ســالمت شــهری طبق روال گذشته و با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی برای پیشگیری از 

کرونا انجام می شود.
وی در رابطــه بــا کاهش مراقبت هــای کودکان 
زنجانی در ماه های آغازین شیوع کرونا در استان، 
افــزود: در ماه های آغازین شــیوع کرونا به دلیل 
نگرانی های کرونایی موجود، میزان مراجعه مردم 
برای مراقبت های کــودکان کاهش پیدا کرده بود 
ولی بــا پیگیری همکاران والدیــن حداقل برای 
واکسیناســیون مراجعه می کردند و موارد پرخطر 
از لحاظ ســوء تغذیه و غیره نیز پیگیری شــده و 

مراقبت های الزم انجام می شد.
این مســوول با بیان اینکه از سه ماهه دوم امسال 
با تاکیــد و پیگیری های انجام شــده، پوشــش 
مراقبت های کودکان زنجانــی افزایش پیدا کرد، 
تصریح کرد: برای پیشــگیری از کرونا در نوزادان 
و کودکان از ســوی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، دستورالعمل هایی در باره نحوه 
مراقبت های نوزادان و کودکان و شیردهی ابالغ شد 
و توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

استان نیز به شهرستان های تابعه ابالغ شد.
کارشــناس ســالمت کودکان معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی استان در رابطه با غربالگری 
بینایی کودکان، ادامه  داد: در باره غربالگری بینایی 
کودکان نیز طبق دســتور دفتر ســالمت خانواده 
وزارت بهداشــت، به دلیل شرایط شیوع کرونا تا 
زمان تدوین دستورالعمل مشترک اداره کودکان و 

بهزیستی به تعویق افتاده است.
عباسی با تاکید بر اینکه والدین در شرایط کرونایی 
موجود به سالمت کودکان توجه مضاعف داشته 
باشــند و کودک را در زمان های مقرر برای انجام 
مراقبت ها به خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی محله 

ببرند، اظهار کرد: گفتنی اســت همکاران بهورز و 
مراقب سالمت آماده خدمت رسانی با رعایت دقیق 

پروتکل های بهداشتی هستند.
وی بــا بیان اینکه مراقبت ۳ تا 5 روزه گی نوزادان 
بســیار حائز اهمیت اســت، زیرا در این مراقبت 
پرونده بهداشتی برای نوزاد تشکیل می شود، افزود: 
در این زمان نوزاد از لحاظ عالئم خطر، مشکالت 
شیردهی، وزن، قد، دورسر و غیره بررسی می شود 
و قطره ویتامین »آ.د« نیز برای او تجویز شــده و 
نمونه گیری خون پاشنه پا برای غربالگری کم کاری 

مادرزادی تیروئید نیز صورت می گیرد.
این مسوول با اشاره به مراقبت های بعدی کودکان 
در 14 تا 15 روزه گی، ۳0 تا 45 روزه گی، 2، 4، 6، 
7، ۹، 15 و 18 ماهگی و سپس در 2 تا 5 سالگی، 
خاطرنشان کرد: از شش ماهگی تا دو سالگی قطره 
آهن و مولتی ویتامین برای کودکان تجویز می شود. 
گفتنی اســت والدین باید با دقت و طبق دستور 
این قطره ها را به فرزندشان بخورانند، زیرا اهمیت 
زیادی در سالمت و رشد مطلوب جسمی، روانی 

و هوشی کودک و پیشگیری از بیماری ها دارد.

لزوم توجه مضاعف به سالمت کودکان در شرایط کرونایی؛

والدین مراقبت های بهداشتی کودکان را فراموش نکنند

 رییس پلیس فتای ناجا با اشاره به اجرای 
طرح برخورد با اراذل و اوباش در فضای سایبر 
در سطح کشور گفت: ۹0 درصد جرایم فضای 

مجازی در کشور کشف می شود.
به گزارش زنگان امروز، ســردار وحید مجید با 
اشاره به اینکه بیشــترین جرایم و مراجعات به 
پلیس فتا، برداشت های اینترنتی است، بیان کرد: 
بســیاری از اقدامات از زمان گسترش ویروس 
کرونا به ســمت فضای مجازی ســوق یافته و 
مجرمان نیز فعالیت های شان را معطوف به این 

حوزه کرده اند.
این مقام ارشــد ســایبری افزود: پلیس فتا در 
راستای پیشگیری و کشف جرایم، فعالیت های 
خــود را در این فضا گســترش داده اســت و 
یکی از فعالیت های اساســی، بنیــادی و ملی 
رمز پویا است که در ســال گذشته اجرا شد و 
شــاهد کاهش وقوع جرایم سایبری به ویژه در 

حوزه های مالی هستیم.
ســردار مجید ادامه داد: در هفته های گذشــته 
اقداماتی در تکمیل فرآیند رمز پویا با همکاری 
خوب بانک مرکزی انجام  شــده است و اکنون 
اگر پیامی در این ارتباط برای کاربران ارســال 
می شــود، هم مبلغ تراکنش، نــوع تراکنش، نام 
پذیرنده و شماره حساب قید می شود و کاربران 
می توانند اطالعات را بــا تقاضای خود تطبیق 

دهند و اگر مــورد تایید بود نســبت به انجام 
رمز پویا اقدام کنند. وی یادآور شــد: در حوزه 
پیشــگیرانه عالوه بر این اقــدام، اقداماتی در 
حوزه اطالع رسانی و ارائه هشدارهای عمومی 
انجام شــده است که ضریب هوشیاری و سواد 
رســانه ای کاربران را افزایش داده و جرایم در 

فضای سایبر کنترل می شود.
رییــس پلیــس فتای ناجــا در بــاره اقدامات 
پیشگیرانه این پلیس گفت: بر پایه تعریف جرایم 
در فضای مجازی قدرت کشــف پلیس فتا در 
سطح کشور در این حوزه و مراجعات حضوری 

۹0 درصد است.
سردار مجید با اشاره به اجرای طرح برخورد با 
اراذل و اوباش در فضای سایبر در سطح کشور 
اظهار کرد: هم زمان با اجرای این طرح در فضای 
سایبر، با اقدامات خشــونت آمیز برخورد شده 
و تاکنــون بالغ بر 1۹ هــزار و ۳۳6 مورد رصد 
عمومی صورت گرفته و موارد غیرمرتبط حذف 
که از ۳600 مورد تمرکز شده بالغ بر 776 مورد 
اقدامات قضائی، دســتگیری، احضار، دعوت و 
دیگر اقدامات قانونی انجام پذیرفته است و این 

طرح کماکان با قدرت اجرا می شود.
وی با اشــاره به تداوم اجــرای طرح برخورد 
بــا اراذل و اوباش و جرایم خشــن در فضای 
مجازی، متذکر شــد: پلیس فتا با رصد فضای 

مجازی، با افراد مجــرم و متخلف برابر قانون 
برخورد می کنــد. رییس پلیس فتــای ناجا با 
اعالم اینکه افرادی که ناآگاهانه مرتکب اشتباه 
و تخلف در فضای مجازی شوند، مورد توجیه 
و ارشــاد قرار می گیرند، بیان کرد: با افرادی که 
عالمانه و عامدانه در فضــای مجازی مرتکب 

جرم شوند، برخورد قانونی صورت می گیرد.
این مسوول در ادامه در باره عملکرد پلیس فتای 
اســتان زنجان گفت: با توجه به اینکه پلیس فتا 
در حوزه های مختلف، ماموریت ها و برنامه های 
مختلفــی دارد، رتبه بندی عملکرد پلیس فتا نیز 

متفاوت است.
سردار مجید افزود: بر پایه رتبه بندی پلیس فتای 
استان زنجان در سطح کشور دارای رتبه بسیار 
خوبی است و جزو رتبه های باال قرار دارد و در 
خیلی از موارد به عنوان پایلوت اقدامات انتخاب 

شده است.
رییس پلیس سایبری کشــور خاطرنشان کرد: 
یکی از اقداماتی که با موافقت ســردار فرمانده 
انتظامی اســتان زنجان و پیگیــری پلیس فتای 
اســتان انجام می شود، این است که پلیس فتای 
اســتان در بحث فرهنگ یاران سایبری به عنوان 
استان پایلوت انتخاب شــود و این ظرفیت را 
دارد که با این اقدام در راســتای افزایش سواد 

رسانه ای مردم گام های موثرتری بردارد.

 معاون پیشگیری از وقوع جرم رییس کل 
دادگستری استان زنجان گفت: سال اول تا پنجم 
ازدواج؛ بیشترین آمار طالق ثبت شده در استان را 

دارد.
به گزارش زنــگان امروز، محمدتقی فتحی ظهر 
دیروز )16 دی ماه( در نشست خبری با اصحاب 
رسانه استان، گفت: معاونت اجتماعی از سال ۹0 
به بدنه دادگستری وارد شــده و بر مبنای قانون 
پیشگیری از وقوع جرم و اصل 156 قانون اساسی 
فعالیت می کند. این معاونــت منتظر وقوع جرم 

نبوده و رویکرد آن مبتنی بر برنامه است.
وی با اشــاره به برنامه های پیش بینی شــده برای 
اســتان ها با توجه به اینکه شرایط بومی منطقه در 
نظر گرفته می شود، افزود: 41 برنامه به استان ابالغ 
و در حال پیگیری است که شامل 5 برنامه فرهنگی 
و اجتماعی، 6 برنامه امنیتی، 6 برنامه پشــیگیری 

وضعیتی و یک برنامه قضایی است.
این مســوول ادامه داد: پیش بینی می شد امسال با 
توجه به شرایط و گرانی های موجود، اختالفات 
در استان افزایش پیدا کند، ولی نه تنها اختالفات و 

جرایم افزایش نشان نمی دهد، بلکه کاهش داشته 
اســت. جرائم خشن چون حمله مسلحانه نیز در 
این استان صفر است. همچنین شاهد کاهش ۳5 تا 

40 درصدی در برخی جرایم هستیم.
معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم رییس کل 
دادگستری استان زنجان، از تغییر نکردن وضعیت 
اختالفات خانوادگی در اســتان خبر داد و گفت: 
افرادی که متقاضی طالق می شوند در ابتدا باید در 
سامانه تصمیم ثبت نام کرده و پس از نوبت دهی، 
غربالگری شده و مشاوره دریافت می کنند و این 

سامانه و مشاوره های آن، مانعی در راستای کاهش 
طالق است.

فتحــی تصریح کرد: ســال گذشــته 20 درصد 
ثبت نام کنندگان بدون دخالت مشــاور از تصمیم 
طالق منصرف شدند؛ عالوه بر آنان 14 درصد نیز 
پس از دریافت مشــاوره از طالق منصرف شدند 
و فقط 2 درصد از این انصرافی ها دوباره امســال 

تقاضای تشکیل پرونده داشتند.
وی با اشاره به حضانت فرزندان طالق و مالقات 
آنان با والدین، عنوان کرد: حضانت مسئله مهمی 

در بحث طالق است و قبال مالقات والدین پس 
از طالق با فرزندشــان در محیط کالنتری انجام 
می شد، ولی هم اکنون این مالقات ها در مهدهای 
کودک که محیط مناسبی برای کودکان است، اتفاق 
افتاده و مشــاوران نیز در آن محل حضور دارند 
که در راستای مشاوره های ارائه شده، سال گذشته 
ارتباط 15 زوج که طالق گرفته بودند، به صلح و 

سازش منجر شد.
این مسوول از کاهش 16 درصدی طالق در سال 
گذشــته نسبت به سال ۹7 در اســتان خبر داد و 

خاطرنشان کرد: بر پایه آمار، بیشتر زوج هایی که 
در استان طالق گرفته اند، در بازه زمانی سال اول تا 

پنجم ازدواج شان بوده است.

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
زنجــان از برگزاری جشــنواره ملی عکس آب 
در اســتان زنجان خبر داد و گفت: عالقه مندان 
می  توانند آثار خود را از 15 دی تا 15 بهمن ماه به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
به گزارش زنگان امروز  اسماعیل افشاری ظهر 
دیروز در نشســت خبری با خبرنــگاران که به 
مناسبت برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس 
آب برگــزار شــد، اظهار داشــت: وزرات نیرو 
اقدامات مناسبی را در راستای طرح های  فرهنگی 
و اجتماعی با استفاده از زبان هنر آغاز کرده است. 
در این باره چند اســتان در محور های متفاوت 
میزبان جشنواره شده و استان زنجان نیز در بخش 
برگزاری جشنواره عکس آب انتخاب شده است.
وی افزود: جشنواره عکس آب با شعار محوری 
آب با نگاهی به آینده که یکی از شــاخصه های 
پویــش الف- ب- ایران اســت امروز رونمایی 
شد و این جشنواره تا 15 بهمن ماه ادامه خواهد 
داشــت و عالقه مندان می توانند آثار خود را از 
ســطح کشور به این جشنواره ارسال کنند با این 
حال طبق برنامه  ریزی ها اسامی برندگان دهه فجر 

اعالم خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان زنجان 
گفت: جشــنواره ملی عکس آب در دو بخش 
آماتور و حرفه ای در محور های مختلف برگزار 

می شــود که این محور ها شامل ارزش افتصادی 
آب، کم آبی و بحران آب، ســازگاری با کم آبی، 
تعادل بخشــی آب های زیر زمینی، مدیریت بهم 
پیوسته منابع آب و خاک، نقش علوم اجتماعی 
در مدیریت مصرف آب، اســتفاده از پســاب و 
بازچرخانی آب، صنعت ســد سازی و توسعه 
پایــدار، مدیریت تقاضــای آب، آب و محیط 
زیست، آب و نگاه به آینده، مصرف بی رویه آب 

در بخش کشاورزی و ابنیه های تاریخی مربوط 
به آب است.

وی تصریــح کــرد: عالقه منــدان از اقصــی 
 نقاط کشــور می توانند آثار خود را به نشــانی
»www.water-zanjan.ir » ارسال کنند 
و جهت دســتیابی به اطالعات بیشتر با شماره 

۳۳0۳5۳10  - 0241 تماس حاصل نمایند.

رییس پلیس فتای ناجا عنوان کرد

کشف ۹۰ درصد جرایم فضای مجازی در کشور

یک مقام قضایی استان:

سال اول تا پنجم ازدواج؛ بیشترین آمار طالق ثبت  شده در زنجان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان:

جشنواره ملی عکس آب در  زنجان برگزار می شود

 مهــارت آمــوزی در کنــار آمــوزش از 
اولویت های نخست دانشگاه آزاد زنجان است

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان از انعقاد 
تفاهم نامه دانشــگاه آزاد زنجان با چهار دستگاه 
اجرایی و علمی در زنجان در راســتای آشــنایی 

دانشجویان با مهارت های فنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، علیرضا فیروزفر 
رییس دانشــگاه آزاد اســالمی زنجــان،  آخرین 
اقدامات دانشگاه آزاد استان زنجان را به طور کامل 
در راستای مهارت آموزی دانشجویان تشریح کرد.
این مســوول اظهار داشــت: در ایــن روزها در 
شرایطی قرار گرفته ایم که اولویت ما مطابقت دادن 
امورات با شــرایط روز اســت به طوری که هیچ 
یک از امور دانشــگاه مورد غفلت واقع نشوند و 
خدماتی که برای دانشگاه مد نظر است را بتوانیم 

به صورت کامل ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دانشــگاه 

ارائه خدمات آموزشــی است افزود: در این راستا 
هم اکنون کالس ها در بستر فضای مجازی برگزار 
می شود. کالس های تئوری که در فضای مجازی 
برگزار می شــود و برای کالس های عملی منتظر 
دستورالعمل هایی هســتیم که بتوانیم آن ها را هم 

اجرا کنیم.
رییس دانشــگاه آزاد اسالمی زنجان تصریح کرد: 
دانشــگاه آزاد در سطح کشــور از پیشروان ارائه 
خدمات آموزشــی در بســتر فضای مجازی بود 
و دانشــگاه آزاد زنجان هم از پیشروان برگزاری 
کالس های برخط در دانشــگاه آزاد بود. نیمسال 
دوم سال ۹8-۹۹ با موفقیت برگزار شد و همینطور 
ترم تابستان به طور کامل و با نظم برگزار شد. هم 
اکنون نیز در نیمســال اول ۹۹-1400 و در آستانه 
امتحانات هســتیم که از بهمن ماه برگزار خواهند 

شد.
وی با اشاره به دالیل تاخیر در برگزاری امتحانات 

این ترم گفت: امســال بحث تاخیر در برگزاری 
کنکور و اعالم نتایج آن تاخیری را در شروع ترم 
بــه وجود آورد و این تاخیــر را با طوالنی کردن 
سعی کردیم جبران کنیم که کل جلسات الزم برای 
تکمیــل یک ترم کامل را برای دانشــجویان ارائه 
دهیم، به همین دلیل امتحانات ســال کنونی کمی 

دیرتر از مرسوم خود برگزار خواهند شد.
فیروزفر با اشاره به یکپارچه شدن سیستم دانشگاه 
آزاد عنــوان کــرد: قبال در سیســتم اطالعاتی و 
خدمات آموزشی به شکل منطقه ای عمل می شد 
ولی امســال با باال آمدن سیســتم آموزشیار همه 
واحدهای کشور در یک چارچوب قرار گرفته اند 
و ایــن امر در مرحله رفع نقص اســت چون در 
انتقال اطالعات در سیستم جدید همیشه نواقصی 
وجود خواهد داشــت و پایان یافتن استقرار کامل 
بسیاری از مشکالت برطرف خواهند شد. به عالوه 
آن برای سامان دهی پایان نامه های دانشجویان یک 

سامانه پژوهشیار هم پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه یک برنامه علمی برای دانشــگاه 
آزاد در نظر گرفته شــده اســت که در غالب آن 
موضوعات تعریف شده منبع پایان نامه دانشجویان 
ارشــد و دکتری خواهند شد، گفت: ما در استان 
زنجان بــه دنبال تثبیت برنامه علمی صنایع فلزی 
معدنی و معماری ایرانی اســالمی هستیم. وقتی 
ما میگوییم صنایع فلــزی و معدنی، این موضوع 
فقط محدود به رشته مستقیم آن نمی شود و تمام 
رشته ها می توانند موضوعات مرتبط آن موضوع را 

تعریف کرده و به آن بپردازند.
این مسوول با بیان اینکه نهضت دانشگاه های نسل 
ســوم و چهارم در دانشگاه آزاد به صورت جدی 
در حال دنبال شدن است، گفت: برا این کار مراکز 
رشد، پارک های علم و فناوری، واحدهای فناور و 
شــرکت های دانش بنیان باید فعال باشند، در این 
راســتا مرکز رشد دانشــگاه آزاد زنجان هم با 18 

محصول فعال است و واحدهای فناور مختلفی در 
این مرکز مستقر هستند

وی افزود: این واحدها ابتدا رشد می کنند سپس به 
سمت شرکت های دانش بنیان سوق پیدا می کنند 
و در نهایــت محصول را تولید و تجاری ســازی 
می کنند بــر این پایه در واحد زنجان دو محصول 
تجاری سازی شــده داریم و به تازگی پنج مرکز 

تحقیقات را به تصویب رسانده ایم.
فیروزفر در ادامه از انعقاد تفاهم نامه دانشگاه آزاد 
زنجان با چهار دستگاه اجرایی و علمی در زنجان 
در راستای آشنایی دانشجویان با مهارت های فنی 
خبر داد و گفت: این تفاهم نامه بین دانشــگاه آزاد 
اســتان زنجان با اتاق بازرگانــی، اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی ، اداره کل فنی و حرفه ای و 
کلینیک صنعتی بسیج استان زنجان بسته شده است 
و هدف آن افزایش مهارت های فنی دانشــجویان 

است.

وی گفت: راهبرد و رویکرد جدید دانشــگاه آزاد 
اســالمی با توجه به رسالت آموزشی و اجتماعی 
این نهاد بزرگ علمی برای دانشــجویان »مهارت 

آموزی« در کنار آموزش است.

 مهارت آموزی در کنار آموزش از اولویت های نخست دانشگاه آزاد زنجان است
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وزیر بهداشت:

همراهی کنید تا در دام ویروس جهش یافته نیفتیم
 اگر مردم رعایت نکنند، ممکن است همکارانمان در نظام سالمت دوباره با موج جدیدی از بیماری مواجه شوند

 وزیر بهداشــت گفت: آمار کاهشی مرگ 
و میر کرونا پایدار نمی ماند و همانطور که بارها 
اعالم کــرده ام، اگر مردم دچــار عادی پنداری 
شوند، ممکن اســت دوباره روزهای سختی را 

پیش رو داشته باشیم.
به گزارش ایســنا، دکتر سعید نمکی با اشاره به 
اینکه آمار مرگ و میر ناشــی از کرونا در شبانه 
روز گذشته دو رقمی شد، اظهار کرد: شوربختانه 
در بیست و چهار ساعت گذشته ما ۹8 عزیز را از 
دست دادیم و خانواده های زیادی داغدار شدند، 
با این حال، در مقایســه با روزهای قبل که مرگ 
و میر ما سه رقمی بود، پا گذاشتن به مرگ و میر 
دورقمی برای مسووالن بهداشت و درمان کشور 
و همه افرادی که در کنار ما بودند، دســتاوردی 

عظیم و ستودنی محسوب می شود.
وی ادامه داد: البتــه این آمارها پایدار نمی مانند 
و همانطور که بارها اعالم کرده ام، ممکن است 
دوباره روزهای سختی را پیش رو داشته باشیم؛ 
یکــی از نگرانی های عمده ما همین تحوالت و 
جهش ویروس است، اولین مورد ویروس جهش 
یافته انگلیســی در یکی از افرادی که از انگلیس 

بازگشته بود، دیده شده است.
نمکــی با بیان اینکه خوشــبختانه بــا توجه به 
هوشــمندی بیمار و خانواده ایشــان، وی کامال 
در قرنطینه بوده است، تصریح کرد: تمام افرادی 
که با او در تماس بودند را بررســی کرده و هیچ 

ردپایی از ویروس در دیگر افراد مشاهده نکردیم.
وزیر بهداشــت تاکید کرد: اگــر کوچکترین بی 
توجهی به ویروس جهــش یافته ای که اروپا را 
به زانو درآورده و گرفتاری های زیادی را برای 
انگلیس به وجود آورده و تمام نظام بهداشت و 

درمانی آن کشور را به هم ریخته است، صورت 
گیرد، تمام ساختار ما نیز برهم خواهد ریخت.

وی بــا بیان اینکه مهار این ویــروس هم، مانند 
ویروس قبلی هیچ راهی جــز فاصله گذاری و 
رعایت پروتکل هایی که بارها اعالم شده است، 

ندارد، عنوان کرد: توفیقی نصیب بنده شــد و در 
سالروز شهادت سردار سلیمانی در کرمان حضور 
یافتم و آنجا شــاهد بودم که تمام دستورالعمل 
های بهداشــتی بیش از آنچه ما توقع داشتیم، در 
آیین ســالگرد سردارشــهید رعایت شده که در 

همین راستا از سپاه پاسداران بسیار سپاسگذارم.
نمکی افزود: همکاران ما از کســانی که شرایط 
را عادی پنداشــته و اوضاع کشــور را در رابطه 
با ویــروس درک نمی کنند، دلخورند. اگر مردم 
رعایت نکنند، ممکن است همکارانمان در نظام 
سالمت دوباره با موج جدیدی از بیماری مواجه 
شــوند که اگر مهار آن با ویــروس جهش یافته 
همراه باشــد، برای آنها بســیار سخت و بعضا 
ممکن است غیر قابل کنترل باشد، به همین دلیل 
سفارش می کنم، دستورالعمل های بهداشتی را 

جدی بگیرید.
وی بیان کرد: نمی توانم به رییس یک دانشــگاه 
علوم پزشــکی کــه 11 ماه اســت بــه همراه 
همکارانش در ســخت ترین شرایط با ویروس 
درگیر هســتند، بگویم که شما باید هر موجی از 
بیماری که آمد را مهار کنید و دیگران حق دارند 
هر ســفارش ای که شده است را رعایت نکنند! 
این موارد ســبب یاس و دلشکستگی همکارانی 
می شــود که ماه هاست شبانه روز وقت خود را 

صرف خدمت به مردم کرده اند.
بنابر اعــالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، 
نمکــی در پایان یادآور شــد: از مردم خواهش 
می کنم اوضاع را عادی نپندارند و از مســووالن 
محترم تقاضــا دارم، در اجرای پروتکل ها ما را 
بیشتر همراهی کنند که در دام سنگین بیماری آن 

هم از نوع ویروس جهش یافته، نیفتیم.

همتی:
پیش پرداخت خرید

۱۶.۸ میلیون دوز واکسن 
کرونا واریز شد

 رییــس کل بانک مرکــزی از واریز 
پیش پرداخت مربــوط به خرید 16.8 میلیون 
دوز واکســن کوواکس با همکاری دو بانک 
ایرانی و ســه بانک اروپایی در اولین روز بعد 
از تعطیالت ژانویه، به حساب کارگزار سازمان 

بهداشت جهانی خبر داد.
به گزارش ایرنا، »عبدالناصر همتی« با انتشار 
یادداشتی در اینســتاگرام، نوشت: همانگونه 
کــه اعالم کرده بودم، بر پایه توافقات وزارت 
بهداشت ودرمان کشــورمان، برای دریافت 
تعداد 16.8 میلیون دوز واکســن کوواکس، 
پیش پرداخت توافقی برای خرید واکســن 
مــورد نظر با تالش همکارانــم در امور بین 
الملل و با وجود موانع ایذایی ناشی از تحریم 
آمریکا با همکاری دو بانک ایرانی و سه بانک 
اروپایی در اولین روز بعد از تعطیالت ژانویه، 
به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی 

واریز شد. 
وی اظهار داشت: مبالغ بسیار بیشتری نیز برای 
خرید واکسن کرونا تخصیص داده ایم که در 
صورت تأیید مسولین وزارت بهداشت، تأمین 

ارز خواهد شد. 
همتی افزود: امیدوارم هرچه ســریعتر شاهد 
دریافــت و بهره بــرداری از واکســن های 
خریداری شــده و به خصوص واکسن های 

تولیدی در داخل کشور باشیم.

آسیب عروق خونی
باعث بروز عالئم عصبی 

کووید-۱۹ می شود
 نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد 
التهاب و آسیب رگ های خونی ممکن است 
علل اصلی بروز عالئم عصبی در بیماران مبتال 

به کووید-1۹ باشد.
اینترنتــی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
نشــان  محققان   ،drugtargetreview
داده اند که عالئم عصبی مرتبط با کووید-1۹ 
محتمل ترین نتیجه آســیب رگ های خونی 
SARS- ناشی از واکنش ایمنی است. ویروس
CoV-2 )که باعــث ابتال به کووید-1۹ می 
شود( به طور مســتقیم مغز را آلوده و به این 

عضو حمله نمی کند.
نتایج حاصل از مطالعه نحوه تأثیر کووید-1۹ بر 
مغز بیمار در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد.
محققان در مطالعه خود از مغز بیمارانی که بر 
اثر ابتال به کووید-1۹ جان خود را از دســت 
داده بودند، تصویربرداری ام.آر.آی و بررســی 

هیستوپاتولوژیک انجام دادند.
در مجموع آنها مغز 1۹ نفر را مورد مطالعه قرار 
دادند و محور بررسی خود را بر دو منطقه از 
مغز متمرکز کردند که تصور می شود نسبت به 

کووید-1۹ حساس است.
این بیماران پنج تا 7۳ ســال ســن داشتند و 
بســیاری از آنها به یک یا چند بیماری همراه  
از جمله دیابــت، چاقی و بیماری های قلبی 

عروقی مبتال بودند.
محققان در مغز افرادی که اندکی پس از ابتال 
به کووید-1۹ جان خود را از دســت دادند، 
عالئمی از آسیب ناشی از نازک شدن و نشت 

رگ های خونی مغز پیدا کردند.
اسکن های مغزی گرفته شده از این افراد نشان 
داد که هر دو منطقه مغزی مورد مطالعه دارای 
لکه های روشن زیادی هستند. لکه های روشن 
بیشتر نشان دهنده التهاب و لکه های تیره نشان 

دهنده خونریزی است.
سپس محققان با استفاده از اسکن های خود به 
عنوان راهنما این نقاط را با دقت بیشتری زیر 

میکروسکوپ بررسی کردند.
آنها دریافتند که لکه های روشــن حاوی رگ 
های خونی اســت که نازک تر از حد طبیعی 
است و گاهی اوقات پروتئین های خون مانند 

فیبرینوژن به مغز نشت می کند.
دکتر »آویندرا نات«، فرنشــینینیک »موسسه 
ملی اختالالت مغز و اعصاب و سکته مغزی« 
)NINDS( آمریکا و نویســنده ارشــد این 
مطالعه، گفت: کاماًل متعجب شدیم. در ابتدا ، 
انتظار داشتیم آسیب هایی را ببینیم که ناشی از 
کمبود اکسیژن است. در عوض، مناطق آسیب 
چند کانونی را مشــاهده کردیم که معموالً با 
سکته های مغزی و بیماری های التهابی عصبی 

همراه است.
SARS- عــالوه بر ایــن ، آنها نتوانســتند
CoV-2 یــا مواد ژنتیکی آن را در هر یک از 
بافت ها تشــخیص دهند. این موضوع باعث 
شد که محققان حدس بزنند این آسیب ناشی 

از یک حمله ویروسی مستقیم به مغز نیست.
دکتر نات گفت: تا کنون، نتایج این مطالعه نشان 
می دهد صدمه ای که مشاهده کردیم احتماال 
بر اثر آلوده کردن مستقیم مغز توسط ویروس 

SARS-CoV-2 ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: در آینده، قصد داریم بررسی کنیم 
که چگونــه کووید-1۹ به رگهای خونی مغز 
آســیب می رساند و آیا این ویروس برخی از 
عالئم کوتاه مــدت و طوالنی مدتی را که در 
بیماران مشاهده می شود، ایجاد می کند یا خیر.

خبــر

 تعداد مرگ های روزانه کرونا در کشور 
پس از گذشــت 200 روز، دو رقمی شد و در 
عین حال، رد پای ویروس جهش یافته کرونا نیز 

در کشور پیدا شده است.
به گزارش ایرنا، آخرین بار ظهر 2۹ خرداد 1۳۹۹ 
بود که ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اعالم کرد که مرگ های روزانه 

کرونا 87 نفر است.
این عدد آخرین فوتی هــای دو رقمی به علت 
ابتال به ویروس کرونا در کشور بود. هرچند قبل 
از این تاریخ، نمایشگر فوتی های روزانه کرونا 
به اعداد بیش از 100 نفر در روز رسیده بود، اما 

پس از 2۹ خرداد دیگر این نمایشگر روزانه به 
کمتر از 100 نفر در روز نرسید.

اجــرای محدودیت های گســترده از اول آذر 
1۳۹۹ و ســپس طرح شــهید ســلیمانی که به 
صــورت محله محور به شناســایی مبتالیان و 
قرنطینه کردن می پردازد، توانست تا حد زیادی 
ســد محکمی در برابر انتشار ویروس کرونا در 

کشور ایجاد کند.
درست در یک سالگی ویروس کرونا در ایران، 
اجرای محدودیت هایی مثل منع آمد و شد بین 
شهری و همچنین منع آمد و شد شبانه از ساعت 
21 تا 4 بامداد توانست ترمز انتشار کووید 1۹ را 

بکشد. هر چند این کشیدن ترمز موقتی است و 
اگر به این دل خوش بمانیم، آتش زیر خاکستر 

دوباره شعله ور می شود.
نمونه این شــعله ور شدن را می توان اکنون در 
اســتان مازندران مشاهده کرد. استانی که همین 
حاال چهار شــهر آن در وضعیت قرمز به ســر 
می برد و بسیاری از مردم این استان اعتقاد دارند 
که مجوزهای آمد و شد بی ضابطه و سفرها به 
این اســتان، از جمله موارد موثر در قرمز شدن 

وضعیت است.
کرونا در همه این نزدیک به یک سال ثابت کرد 
که هرچــه تصمیم های محکم تر و به موقع تری 

برای جلوگیری از انتشار آن گرفته شود، سر به 
زیر می شود و هرچه عادی انگاری و بی خیالی 

در دستور کار باشد، رحم نمی کند.
اگر قرار باشــد برخی افراد به این وضعیت بی 
توجه باشند و برخی آیین بدون رعایت فاصله 
گــذاری و با تجمــع برگزار شــود، نمی توان 
خوشحالی ناشــی از دو رقمی شدن فوت های 

روزانه کرونا را خیلی ادامه داد.
در عین حال امروز سعید نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد که رد پای 
ویروس کرونا جهش یافته در انگلستان هم در 
کشور پیدا شــده و وجود این ویروس جهش 

یافته در فردی که از انگلســتان آمده و در یک 
بســتری شده، شناسایی  بیمارستان خصوصی 

شده است.
جهش ویــروس کرونا اتفــاق دور از انتظاری 
نیســت و باید پذیرفت که این ویروس عجیب 
همچنان بعد از یک سال، برگه های تازه تری رو 
می کند. چه ویروس جهش یافته در انگلســتان 
باشــد و چه ویروس کرونا موجود در کشــور 
جهش پیــدا کند، هیچ راهی جز رعایت فاصله 
گذاری، استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در 
تجمع هــا برای مقابله با بیمــاری کووید 1۹ و 

انتشار ویروس کرونا وجود ندارد.

دو رقمی شدن تلفات روزانه کرونا پس از ۲۰۰ روز

 رییــس گروه بهبود تغذیــه معاونت امور 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در 
خانه ماندن های اجباری در دوران کرونا را فرصتی 
مناســب برای بهبود شــیوه زندگی، بهبود الگوی 
تغذیه و تقویت سیســتم ایمنی بدن برای مقابله با 

بیماری ها دانست.
به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت امور بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  فرشته فزونی 
به مناسبت هفته بســیج ملی اطالع رسانی تغذیه 
ســالم که با شعار » تغذیه ســالم، تقویت سیستم 
ایمنی و پیشــگیری ازکرونا » در سراســر کشور 
برگزار می شــود، تاکید کرد:  در بحران هایی مانند 
کرونا، تبعیت از یک الگوی تغذیه ای سالم یکی از 
مهم ترین و اساسی ترین عوامل در تقویت سیستم 

ایمنی و حفظ سالمت محسوب می شود.
وی بــا تاکید بر  اینکه برنامه ریزی مناســب برای 
مصــرف وعده هــای غذایی اصلی در ســاعات 
مشــخص الزامی اســت، گفت: بــرای دریافت 
کلیه ویتامین ها و امــالح مورد نیاز بدن و افزایش 
ســطح ایمنی و مقابله با بیماری کووید 1۹ باید به 
تعادل و تنوع مصرف گروههای غذایی مختلف و 

جایگزین های آنها توجه داشته باشیم.
فزونی ادامــه داد: هموطنان حداقل دو واحد میوه 
در طــول روز به عنوان میان وعــده یا قبل از غذا 
و همچنین ســبزی خوردن و ساالد همراه غذا را 

مصرف کنند.
از دیگر سفارش های وی می توان به کاهش مصرف 
غذاهای چرب و سرخ شــده و پرادویه، پرهیز از 
مصرف فســت فودها و حتی االمــکان تهیه آنها 
در منــزل با مواد غذایی ســالم، پرهیز از مصرف 
نوشــیدنی های گازدار یا آب میوه های صنعتی و 
دیگر نوشیدنی های شیرین مثل شربت ها و استفاده 
از شربت های کم شیرین خانگی و عرقیات گیاهی 

در صورت تمایل  اشاره کرد.
 وی همچنین سفارش کرد: افراد برنامه ریزی مناسبی 
برای خواب منظم، به موقع و آرام داشته باشند و از 
مصرف نوشیدنی ها و خوردنی های محرک مانند 
قهوه، نسکافه ، شــکالت تلخ در ساعات عصر و 

شب برای جلوگیری از بی خوابی پرهیز کنند.
وی افزود: افراد مبتال به بیماری های غیر واگیر از جمله 
دیابت، بیماری های قلبی عروقی، کبدی، پرفشاری 
خون، آسم و مشکالت تنفسی، مبتالیان به اضافه وزن 

و چاقی  بیشتر مستعد ابتال به کرونا هستند.

عادات غذایی نامناســب ریسک ابتالی فرد به 
کرونا را افزایش می دهد

رییس گروه بهبود تغذیه معاونت امور بهداشــتی 
با هشدار نســبت به مخاطرات ماندن در منزل در 
دوران شیوع کرونا، بروز عاداتی مثل عدم تحرک 
کافــی، ورزش نکــردن،  به هم خــوردن خواب 
شــبانه و بیدار ماندن طوالنی مدت در طول شب، 
ریزه خواری و مصرف تنقالت کم ارزش غذایی را 

ازجمله این آسیب ها عنوان کرد.
به گفته وی مصرف این تنقــالت با ایجاد اضافه 
وزن و چاقی و برخی کمبودهای تغذیه ای موجب 

تضعیف سیســتم ایمنی بدن و زمینه ساز یا 
تشــدید کننده بیماری های غیر واگیر 

می شود که در نهایت ریسک ابتالی 
فرد به کرونا را افزایش داده و در 

صورت بــروز بیماری روند 
بهبودی را با تاخیر مواجه 

میسازد.
تغذیه ســالم، تقویت 
و  ایمنــی  سیســتم 

پیشگیری از کرونا
فزونــی بــا تاکید بر 
به  ویژه  توجــه  لزوم 
الگوی غذایی سالم در 
شرایط اپیدمی کرونا به 
سیستم  تقویت  منظور 

از  پیشــگیری  و  ایمنی 
ابتال به کووید 1۹، قرنطینه 

خانگی را فرصت مناســبی 
تغذیه ای  عادات  اصالح  برای 

نادرســت و یادگیــری الگــوی 
تغذیه ای سالم دانست.

وی با اشاره به برگزاری بسیج ملی اطالع 
رسانی تغذیه سالم از 15 تا ۳0 دی ماه، ارتقای 

آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده ها در باره نقش 
تغذیه سالم بر تقویت سیستم ایمنی بدن را یکی از 

مهمترین اهداف این بسیج ملی عنوان کرد. 
رییس گروه بهبود تغذیه معاونت امور بهداشــتی 
در بــاره دیگــر اهداف این بســیج ملی به جلب 
همکاری رســانه های جمعی در آمــوزش مردم 
وترویج فرهنگ ســازی تغذیه صحیح، استفاده از 
پتانسیل دیگر سازمانها برای اطالع رسانی به مردم، 
جلب همکاری خیرین برای حمایت تغذیه ای از 

اقشار آسیب پذیر و افزایش آگاهی جامعه نسبت 
به نشــانگرهای رنگی تغذیه ای و انتخاب درست 

محصوالت غذایی اشاره کرد.
اقدامات معاونت امور بهداشتی دانشگاه در راستای 

بسیج ملی تغذیه سالم
فزونی افزود: کارشناســان تغذیه مراکز خدمات 
جامع سالمت  در این راستا ضمن پیگیری تلفنی به 
ارایه آموزش های تغذیه ای به بیماران مبتال به کووید 
1۹، دیابت، پرفشــاری خون، دارای اضافه وزن و 

 ، قــی کودکان چا
دارای سوءتغذیه، نوجوانان، زنان باردار و سالمندان 

می پردازند.
وی همکاری با سامانه تلفنی 40۳0 و پاسخگویی 
به پرســش های تغذیه ای بیماران، اطالع رسانی و 
آموزش تغذیه سالم به مراجعان مراکز و پایگاه های 
سالمت، اطالع رسانی و آموزش تغذیه سالم برای 
تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از کرونا ازطرق 

مختلف، جلب همکاری خیرین و اهدای سبدهای 
معیشتی و حمایت تغذیه ای از اقشار آسیب پذیر را 

از دیگر اقدامات معاونت در این راستا عنوان کرد.
علل اصلی اضافه وزن و چاقی در دوران شیوع 

کرونا
فرشته فزونی با بیان این مطلب که در دوران قرنطینه 
ممکن است مصرف مواد غذایی پرکالری حاوی 
چربی، قند و نمک و تنقالت نامناسب افزایش یابد، 
گفت:  افزایش دریافت غذاهای چرب و نوشیدنی 
های شیرین و پر کالری، کم تحرکی، افزایش زمان 
تماشــای تلویزیون و اســتفاده زیاد از کامپیوتر، 
تبلت و موبایــل از علل اصلی اضافه وزن 
و چاقی در دوران شیوع کرونا هستند 

که سالمت را به خطر می اندازد.
بــه گفته وی، داشــتن برنامه 
فعالیت  مناســب،  غذایی 
بدنی و مدیریت استرس، 
بهترین راه برای ســالم 
تقویــت  و  مانــدن 
سیستم ایمنی بدن و 
پیشــگیری و کنترل 
اضافه وزن و چاقی  

محسوب می شود.
کارشــناس،  ایــن 
برنامه غذایی متعادل 
مصرف  معنای  به  را 
متعادل و متنوع  همه 
گروه هــای غذایــی و 
جایگزینهــای آنهــا ذکر 
انواع میوه ها،  کرد که شامل 
لبنیات  کامل،  سبزی ها، غالت 
کم چرب، انواع گوشت ها )قرمز، 
مرغ، ماهــی و طیور(، انواع حبوبات و 
تخم مرغ می شــود و  بهترین راه برای تامین 
مواد مغذی مورد نیاز و تقویت سیستم ایمنی بدن 

به شمار می رود.
فزونی با اشاره به کاهش فعالیت بدنی در قرنطینه 
خانگــی تاکید کرد که در این روزها  باید دریافت 

انرژی روزانه در حد متعادل صورت گیرد.
مواد غذایی موثر در  تقویت سیستم ایمنی بدن

رییس گروه بهبود تغذیه معاونت امور بهداشــتی 
دانشــگاه با اشاره به اهمیت تقویت سیستم ایمنی 
بدن درحفاظــت در مقابل بیماری ها تاکید کرد: با 

مصرف غذاهای غنــی از مواد مغذی و رفتارهای 
سالم غذایی می توانیم سیستم ایمنی را قویتر کنیم.

وی با تاکید بر صرف منظم وعده های اصلی غذایی 
و میان وعده در طی روز به ویژه صبحانه سفارش 
کرد که در وعده صبحانه حتما از تخم مرغ، شیرکم 
چــرب، پنیرکم چرب و کم نمــک، نان و غالت 

سبوس دار و میوه و سبزی استفاده شود.
این کارشــناس تغذیه مصرف انواع میوه های در 
دســترس )انار، ســیب ، مرکبات ، توت فرنگی ، 
زردآلو، طالبی، موز، انبــه، هندوانه، کیوی و...(  و 
سبزی هایی مانند هویج، کدو حلوایی، انواع فلفل، 
سبزی های برگ سبز  مانند اسفناج و کاهو، گوجه 
فرنگی، خیار، انواع کلم  را در این زمینه موثر دانست 
و تاکید کرد: از انواع سبزی ها در  وعده های غذایی 
اصلی مانند انواع ســاالدها، آش ها، خورشــت ها، 

سوپ ها، خوراک  و انواع پلو می توان استفاده کرد.
این کارشناس همچنین موارد زیر را سفارش کرد:
- مصرف انواع مرکبات )پرتقال و نارنگی و لیمو 
ترش و نارنج( به صورت منظم و روزانه حداقل دو 
 C عــدد در روز با توجه به این که حاوی ویتامین
هستند نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارند.

- دریافت مکمل های سفارش شده از قبیل ویتامین 
D بر پایه پروتکل های ابالغی برای گروه های سنی 
مختلف؛ مصرف منابع غذایی حاوی آهن مثل انواع 
 C گوشت و حبوبات همراه منابع غذایی ویتامین
)نارنج و آبلیموی تازه( می تواند باعث جذب بهتر 

آهن شود.
- استفاده از منابع غذایی حاوی ویتامین  B 6 مانند 
تخم مرغ، مرغ، ماهی، قارچ، حبوبات و آجیل ها و  
مصرف غالت کامل سبوس دار حاوی ویتامین های 

گروه B و سلنیوم 
- مصرف مایعــات گرم فراوان، آب آشــامیدنی 
ســالم، مصرف  آب میوه تــازه، دوغ کم نمک و 
بدون گاز، شربت های خانگی خیلی کم شیرین و 
همچنین  مصرف شیر و لبنیات کم چرب و ترجیحا 

پروبیوتیک به مقدار حداقل دو لیوان در روز 
- مصــرف حداقل دو بار در هفتــه از انواع ماهی 
به دلیل این که حاوی چربی های امگا ۳ و سلنیوم 

هستند و به تقویت سیستم ایمنی کمک می کنند
- با توجه به این که آجیل ها منبع خوبی از ویتامین 
E و روی و سلنیوم هستند بهتر است که انواع آجیل 
و مغزهای بی نمک نیــز در برنامه غذایی روزانه 

گنجانده شود

خانه نشینی کرونایی، فرصتی مناسب برای بهبود الگوی تغذیه 
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یک کارشناس حوزه مخابرات پاسخ داد
رجیستری گوشی ها را 

گران کرده است؟

 به گفته یک کارشناس حوزه مخابرات 
و فناوری اطالعات، در یک گوشی 4 میلیون 
تومانی، حاشــیه سود 10 درصدی 400 هزار 
تومــان و در یک گوشــی 40 میلیون تومان، 
حاشیه سود 4 میلیون تومان است و پیش از 
اجرای رجیستری، قاچاقچیان این حاشیه سود 

را به صورت غیرشفاف دریافت می کردند.
به گــزارش ایســنا،  طــرح رجیســتری یا 
شناسنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور 
به عنوان راهی برای مبــارزه با قاچاق مطرح 
شد. اما از همان ابتدا با چالش هایی همراه بود؛ 
همان زمان ســودجویان به بهانه رجیستری، 
هزینه های مازاد بر قیمت گوشی از خریداران 
دریافت می کردند و بــه همین دلیل بارها از 
سوی مســووالن عنوان شــد که رجیستری 
هزینــه ای ندارد و فروشــندگان نباید هزینه  
اضافه ای به اسم رجیســتری دریافت کنند، 
هرچند هزینه های گمرکی و مالیات بر ارزش 
افزوده، به خودی خود منجر به افزایش قیمت 
گوشی ها به نفعی شد که پیش از این به جیب 

قاچاقیان می رفت.
به همین دلیل در این زمــان بود که واردات 
گوشــی های مســافری باب شــد. حذف 
هزینه هایــی از جمله مالیات بر ارزش افزوده 
و معافیت  80 دالری گمرکی برای گوشی های 
مســافری، در برهه ای از زمان، واردکنندگان 
غیررسمی گوشــی را بر آن داشت که اقدام 
به واردات چمدانی گوشــی قاچاق به اســم 
مسافری کنند، راهی که با حذف معافیت 80 
دالری برای تلفن همراه و امکان رجیســتری 
یک گوشی برای هر پاسپورت، تا حد زیادی 

جلویش گرفته شد.
همچنین به تازگی معــاون فنی گمرک ایران 
اعالم کرد در تصمیمات اخیر و ابالغ آن دیگر 
هیچ مزیتی برای ورود گوشــی های مسافری 
و پســتی وجود ندارد. مهرداد جمال ارونقی 
دربــاره جریان اخیر مربوط به گوشــی های 
آیفون 12 و این که مسافران به طور گسترده ای 
بــا خود از ایــن مدل همراه داشــته و یا در 
بسته های پســتی زیادی گوشــی آیفون 12 
وجود داشــت گفت که هم اکنون با حذف 
معافیت های گوشــی های پستی و ارز 4200 
تومانی آن اختالف 2.5 میلیون تومانی گوشی 
پستی که نســبت به  گوشی همراه مسافر ی 

وجود داشت، حذف شده است.
در این راستا میثم دادخواه -کارشناس حوزه 
مخابــرات و فناوری اطالعات- با بیان اینکه 
زنجیره تامین کاال زمانی که به اصناف کشور 
می رسد، درگیر بی نظمی می شود، گفت: وقتی 
دستگاه به صورت قانونی وارد می شود، همه 
فرآیند آن تا رسیدن به انبار واردکننده قانونی 
اســت، اما زمانی که از سمت واردکننده وارد 
بازار می شود، ما از ساختار بازرگانی به ساختار 
اصناف کشور می رســیم. واردکننده گوشی 
را به صورت شــفاف و رســمی می فروشد، 
 امــا صنف بازار فاکتور رســمی نــدارد، در 
نظام توزیع این کاال، قیمتش غیررســمی و 

غیراستاندارد است و دچار نوسان می شود.
وی در پاسخ به انتقاد نسبت به افزایش قیمت 
گوشــی با اجرای رجیستری اظهار کرد: ما 5 
درصد عوارض گمرکــی و ۹ درصد ارزش 
افــزوده داریم و 5 درصد عوارض گمرکی با 
دالر نرخ دولتی محاســبه می شود که هزینه 
زیادی نیســت. زمانی که رجیستری گوشی 
اجرایی نشــده بود، آیا قاچاقچی گوشــی را 
رایگان وارد می کرد؟ او هم یک حاشیه سود 
غیرشفاف دریافت می کرد که منافعش فقط به 
شــخص خودش می رسید، اکنون این هزینه 
بــه جیب دولت می رود که نهایتا به کشــور 
برمی گردد. یعنی نمی توان گفت شفاف شدن 

این ساختار به ضرر ماست.
دادخواه ادامه داد: گوشی آیفون 12 پرومکس 
که در امارات 1۳50 دالر قیمت دارد، با هزینه 
دالر 26 هزار تومان، قیمتش بدون رجیستری 
معادل ۳5 میلیون تومان می شود. این گوشی 
هزینه واردات، حمل و نقل و رجیستری هم 
دارد. وقتی قیمت تمام شده اش از ۳5 میلیون 
تومان به 4۳ تومان می رســد، واردکننده هم 
می خواهد حاشیه ســودش را دریافت کند 
که عمال مانند دیگردستگاه هاســت. در یک 
گوشــی 4 میلیون تومانی، حاشیه سود 10 
درصد می شــود 400 هزار تومــان، اما در 
گوشــی آیفون که قیمت تمام شــده اش 42 
میلیون تومان اســت، 10 درصد می شود 4 
میلیون تومان؛ اگر این حاشــیه ســود برای 
گوشی وجود نداشته باشد، واردکننده اقدام 

به واردات نمی کند.

خبر

 بررسی وضعیت گزارش تورمی 
آذرماه از این حکایت دارد که خانوار های 
ایرانی برای تهیه و تامین کاال و خدمات 
خود به طور متوسط نسبت به آذرماه سال 

گذشته 44.8 درصد بیشتر هزینه کردند.
به گــزارش فرارو، این افزایش در حالی 
رخ داد که نسبت به آبان متوسط افزایش 
قیمت دو درصد بوده و تورم ماهانه 1.2 

درصد کاهش داشته است.
با این حال افزایش تورم در گروه حمل و 
نقل در ماه های گذشته با توجه به رشدی 
که در بازار خودرو اتفاق افتاد، قابل توجه 
بوده و همچنان باالترین حد تورم نقطه 
به نقطه در این گروه وجــود دارد، این 
در حالی اســت که حمل و نقل در آذر 
ماه نســبت به همین ماه در سال گذشته 
65.2 درصد افزایش قیمت داشته و تورم 
ســاالنه برای گروه خودرو 64.8 درصد 

بوده است.
در دیگر اقالم می توان به افزایش هزینه ها 
در گروه شــیر، پنیر و تخم مرغ با 60.8 
درصد، میوه و خشــکبار 76 درصد، نان 
و غــالت 5۹.۹ درصد و مبلمان و لوازم 
خانگــی تــا 5۹ درصد اشــاره کرد که 
باالترین میزان افزایش را نســبت به آذر 

ماه سال گذشته داشته است.
در مورد تورم ماهانه نیز بیشترین افزایش 
نسبت به آبان ماه مربوط به گروه شیر و 
پنیر و تخم مرغ با 10.۳ درصد، روغن و 
چربی ها 10.4 درصد و میوه و خشکبار 

با ۹.7 درصد بوده است.
راه خالصی از َشر تورم 40 درصدی؛از 
پایان دادن به بحران ناکارآمدی تا تعامل 
ســازنده و بی دردســر با جهان// باید 
انتخاب کرد؛ پایــان ناکارآمدی و تعامل 
سازنده با جهان یا کره شمالی شدنسوء 
مدیریــت و افزایــش ناکارآمدی، علت 

اصلی افزایش تورم است
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه چمران 
اهواز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه 
بــرای کنترل تورم بایــد مدیریت ها در 
کشور اصالح شــود، گفت: شاهد بیش 
از سه دهه بی کفایتی در حوزه اقتصادی 
هستیم، بنابراین این تورم و گرانی که االن 
وجود دارد، در یــک روز دو روز ایجاد 
نشده، بلکه انباشت سال ها بی تدبیری و 
سوء مدیریت است که با اتخاذ سیاست 
گذاری های غلط، وضعیت مملکت را به 

این روز در آورده اند.
وی افزود: بعضا برخی از کارشناســان 
می گویند کشــوری مانند ایران که نفت 
خیز اســت و بــا نفت اداره می شــود، 
همیشــه تورم در اقتصادش وجود دارد، 
اما به هیچ عنــوان چنین چیزی صحیح 
نیســت، اتفاقا تورم سه، چهار درصدی 

برای یک اقتصاد بسیار مفید بوده و نشان 
دهنده رونق است، اگر همین پول نفت را 
صرف تولید کاال و خدمات کنند، اقتصاد 
کشور زیر رو می شود، بنابراین تورم فی 
ذاته امری منفی نیســت، ما طوری عمل 
می کنیم که امروز تــورم به یک معضل 
عمده برای اقتصاد ایران تبدیل شــده که 

راه عالجی نیز برای آن وجود ندارد.
افقه با اشــاره به اینکه افزایش نرخ سود 
بانکی نیز به ماننــد یک تیغ دولبه عمل 
می کند، اظهار داشــت: برخی از دوستان 
پیشنهاد می دهند که دولت با افزایش نرخ 
ســود، نقدینگی را از سطح جامعه جمع 
کرده و از این طریق تورم را کنترل کند، 
اما این کار نیز فایده ندارد، چرا که مگر 
اقتصاد کشش چه میزان افزایش نرخ بهره 
را دارد، حداکثــر 25 درصد بتوانند نرخ 
را افزایــش دهند، با توجــه به تورم 40 
درصدی، با این نرخ سود، کسی حاضر 
نخواهد شد در بانک سپرده گذاری کند، 
از ســوی دیگر اقتصاد ایران کشش نرخ 
باالی ۳0 درصد را نــدارد، چرا که اگر 
شما نرخ ســود سپرده را باال ببرید، نرخ 
سود تسهیالت نیز افزایش پیدا می کند و 
با نرخ بهره ۳0 درصدی دیگر تولیدکننده 
توانی برایش باقی نمی ماند که وام بگیرد 
و تولید خود را افزایش و گسترش دهد.

این اقتصــاددان اضافه کــرد: در چنین 
شــرایطی رکود تورمی که وجود دارد، 

تشــدید خواهد شــد، زیرا که قدرت 
تولیدکننده از بین می رود و رکود عمیق تر 
می شود، زیرا که هزینه تولید به صورت 
سرســام آوری باال می رود و دیگر تولید 
کننده در عهده اش نیســت که بخواهد 
سرمایه در گردش را تامین کند و تولید 
خود را افزایش دهد، از سویی با افزایش 
نرخ ســود بانکی قــدرت بانک ها برای 
خلق پــول نیز افزایش می یابد و آن ها از 
این طریق دوباره به رشد نرخ تورم دامن 

می زنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر 
 FATF اینکه رفع تحریم ها و پیوستن به
شــرط الزم کنترل تورم است، اما شرط 
کافی نیست، ادامه داد: طبیعتا ما زمانیکه 
می توانیم رشــد اقتصادی را تجریه کنیم 
که در اقتصاد ثبات را شــاهد باشیم، اما 
شــوربختانه تمام این ســالیان گذشته 
کشــورمان همواره با تالطم های بسیار 
زیادی روبرو بوده و به نوعی آرامشــی 
حاکــم نبوده، بنابراین نمی تــوان انتظار 
داشت که در چنین شــرایطی تورم نیز 
وجود نداشــته باشد، بر این پایه در ابتدا 
باید به مانند کشور های دیگر رفتار کرد 
و شرایط طبیعی داشــت تا تازه برسیم 
اول خــط، بعد از آن نیــز باید مدیریت 
و برنامه ریزی داشته باشیم تا بتوانیم به 
رشــد اقتصادی و رفاه دست پیدا کنیم، 
اگر قرار باشــد باز هــم ناکارآمدی های 

مدیریتی سالیان گذشته نیز تکرار شود، 
بازهم شرایطی مشابه االن و چه بسا بدتر 

از این را نیز تجربه خواهیم کرد.
باید تکلیف خود را با دنیا مشــخص 

کنیم
مســعود دانشــمند دبیرکل اسبق خانه 
اقتصاد ایران درگفتگو با فرارو با اشاره به 
اینکه تورم معلول است نه علت، گفت: 
زمانیکه در اثر برخی کنش های اقتصادی 
تولید کشــور به رکود وارد می شــود و 
درآمدی حاصل نمی شــود، بــه تبع آن 
دولت نیز درآمدش از مالیات و عوارض 
کفاف خرجــش را نمی دهدو مجبور به 
چاپ پول می شود، در ادامه نیز با چاپ 
پول تورم افزایش پیدا می کند، این ها همه 
یک زنجیره هستند که به یکدیگر وصلند، 
اگر یکی از آن ها کارکرد مناسب خودشان 
را نداشته باشند، وضعیت اقتصاد کشور 

به این روزی می افتد که می بینید.
وی افــزود: در ایــن رابطه تــا زمانیکه 
مدیریت حاکم بر اقتصاد اصالح نشود، 
نمی توان انتظار داشت که تورم کنترل و 
گرانی های فروکش کند، مدام این گزاره 
تکرار می شــود که اگر آمریکا به برجام 
برگردد و تحریم ها نیز برداشــه شــود، 
وضعیت درست می شــود، اما به اعتقاد 
بنده تحریم ها تنها ۳0 درصد در وضعیتی 
که امــروز رخ داده، تاثیر دارد، در مقابل 
70 درصد مشــکالت منشا داخلی دارد، 

تحریم ها که دست ما نیست، اما با عدم 
تصویب FATF دچار یک خود تحریمی 
شــده ایم که مشکالت بســیار زیادی 
را ایجاد کرده، ما اگــر خواهان حضور 
دراقتصاد جهانی هستیم، باید قواعد بازی 
را نیــز بپذیریم، FATF ربطی به آمریکا 
ندارد، این یک قواعد بین المللی است که 
ما اگر بخواهیم با دنیا تجارت کنیم، باید 
آن را رعایــت کنیم، در غیر این صورت 

وضع مان تغییر نخواهد کرد.
دانشــمند با اشــاره به اینکه هم اکنون 
تنها چند کشــور هســتند که FATF را 
قبول نکرده اند، اظهار داشــت: در بین 
این کشــور ها ایران و کره شــمالی نیز 
شوربختانه حضور دارند، ما باید تکلیف 
خود را مشخص کنیم، اگر وضع همین 
منوال پیش برود، چیزی عوض نمی شود، 
در مورد ســازمان تجــارت جهانی نیز 
همیــن موضوع وجــود دارد، آن زمانی 
که این ســازمان وجود نداشت و گات 
هنــوز پابرجا بود، ما عضــو بودیم، اما 
زمانیکه سازمان تجارت جهانی در حال 
تشکیل بود، عضو نشدیم و بیش از 22 
باز تقاضای عضویــت کردیم که مورد 
موافقت قرار نگرفت، باالخره با توجه به 
قوانین WTF برای عضویت یک کشور 

باید اجماع اعضا شکل بگیرد.
این کارشناس مســائل اقتصادی اضافه 
کرد: کشور هایی مانند اسراییل و آمریکا 

دوست نداشــتند ما عضو شــویم، در 
نهایت در زمــان اوباما با عضویت ایران 
به صورت مشــروط موافقت شد، اما ما 
بعــد از آن نیز کاری نکردیــم، تا دوره 
عضویت ناظر ما نیز تمام شد، تا زمانیکه 
ما این رویکرد را داشته باشیم، نمی توانیم 
با جهان در تماس و تجارت باشــیم و 
آرامش اقتصادی داشــته باشیم، حال به 
هر ترتیبی خارج را کاری نداشته باشیم، 
اما در داخل چه، با ســوء مدیریت هایی 
که وجود دارد، عمال شــاهد هستیم که 
یک چرخه معیوب شکل گرفته که مدام 
تکرار می شــود و نتیجه آن نیز گرانی و 

افزایش تورم است.
دانشمند یادآور شــد: در این زمینه یک 
مثال می زنم، فوالدی که در ســاختمان 
سازی به کار می رود، در گذشته کیلیویی 
7 هزار تومــان بود، اما امروز بهای آن با 
افزایش ســه برابری بــه 28 هزار تومان 
رسیده، در صورتیکه فوالد هیچ ارتباطی 
با خارج ندارد، سنگ آهن به عنوان ماده 
اولیه از گل گهــر و دیگر کارخانه های 
داخلی تامین می شــود، انرژی را نیز که 
دولت یارانــه پرداخت می کند و نیروی 
کار نیز بســیار ارزان است، حال به چه 
دلیلی باید فوالد گران شــود، فوالد باال 
مــی رود، به تبع آن خانــه گران خواهد 
شــد و مردم نیــز به دلیــل اینکه دیگر 
توانشــان برای خرید نمی رســد، بازار 
کساد می شود، زمانیکه مسکن وارد رکود 
می شود، کارگر بیکار خواهد شد و بیش 
از 100 رشــته شغلی که از رونق مسکن 
نان می خورند نیز زمین می خوردند، در 
نتیجه چــرخ اقتصاد نمی چرخد و رکود 
ایجاد می شــود و دولت برای جبران این 
موضــوع پول چاپ می کند که خروجی 

آن نیز افزایش تورم است.

این فعال اقتصادی خاطر نشان ساخت: 
از شرکت فوالدی می پرسید چرا کاالی 
خــود را گران کــردی، می گوید، چون 
لبنیات گران شــده، این آخر چه ربطی 
دارد، شوربختانه سوء استفاده های انجام 
می شــود که دودش تنها به چشم مردم 
مــی رود، تولید داخلی که باعث افزایش 
تورم و رنج مردم شــود، چــه فایده ای 
دارد، حمایت از تولید داخل باید به چه 
بهایی باشد، راه چاره این است، واردات 
فوالد را آزاد کنند، تا دیگر تولیدکنندگان 
گران نفروشــند، فوالد را اگر با ارز آزاد 
وارد کنند، کیلویی 8 هزار تومان می افتد، 
ایــن چرخه ای که مدام تکرار می شــود 
و مســائل زیادی در آن دخیل است، تا 
زمانیکه درست نشــود، وضعیت همین 

خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی پاسخ می دهند

راه خالصی از َشر تورم
   باید تکلیف خود را با دنیا مشخص کنیم

 ماجــرای نــرخ دالر 17500 تومانی از 
چند روز قبل در برخی محافل مشورتی مطرح 
شــده بود، اما این پیشنهاد به قدری دور از ذهن 
بود که بعید به نظر می رســید به این زودی ها در 
کمیسیون تلفیق جدی شود. بر پایه اخباری که 
از کمیسیون تلفیق به گوش می رسد، سه سناریو 
و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح است 
که احتماالً یکی از همین سناریو ها در کمیسیون 

تلفیق تصویب شود.
به گزارش فرارو، فصل مشــترک این ۳ سناریو، 
افزایش نرخ ارز محاســباتی بودجه به 17500 
تومان بر مبنای تک نرخی شــدن ارز و احتماالً 
حذف ارز 4200 تومانــی، افزایش درآمد های 
نفتــی بودجــه از 200 هــزار میلیــارد تومان 
پیشــنهادی دولت به حــدود 280 هزار میلیارد 
تومان، دوسقفی شــدن بودجه بر پایه نیمه اول 
و دوم سال، افزایش درآمد مالیاتی از 60 هزار تا 
250 هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه 
عمومی دولت به باالی 1000 هزار میلیارد تومان 

است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشــته باشــیم 
این کــه در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ 
محاســباتی دالر 17500 تومانــی )در مجلس 
و شــورای نگهبان( عماًل شــاهد افزایش ۳00 
درصدی نــرخ ارز دولتی کــه هم اکنون 4200 
تومان اســت، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 
11500 تومانی که دولت پیشــنهاد کرده بود، با 
رشد 52 درصدی مواجه می شود. به بیان دیگر 

می توان گفت که این کار می تواند تبعات تورمی 
شدیدی را به دنبال داشته باشد اگر درست اجرا 

نشود.
این پیشنهاد نیز باز هم رانت زا است

علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو 
با فرارو با اشــاره به اینکه مجلــس با افزایش 
قیمت ارز در بودجه مشــکلی را نمی تواند حل 
کند، گفت: در ســال ۹7 که دولت می خواست 

به منظور جلوگیــری از گرانی ها ارز 4200 
تومانــی را اجرایــی کنــد، بســیاری از 

کارشناســان نسبت به اجرای این طرح 
هشــدار دادند، اما شوربختانه گوش 
شنوایی وجود نداشت و در دوسال 
سوء استفاده های زیادی از رانتی که 
در این بیــن به وجود آمد، صورت 
گرفت، ایــن در حالی بودکه کاال ها 
اساسی و مایحتاج ضروری مردم نیز 
در این دو سال چندین برابر شد، اما 

در مقابــل میلیارد ها دالر ارز به تاراج 
رفت.

وی افزود: ایــن دادگاه هایی که این چند 
وقت در مورد سوء استفاده های ارزی از دالر 

4200 تومانی انجام شد، خود موید این موضوع 
است، حال مجلس نیز می خواهد این داستان را 
به نوع دیگری تکرار کنــد، افزایش نرخ ارز از 
4200 تومان به 17500 تومان در واقع یک کاری 
اســت که موفق نخواهد بود، این مسئله را باید 
از چند جنبه نگاه کرد، اول صرف نظر از اینکه 

نرخ ارز چه نرخی خواهد بود، باید گفت، چند 
نرخی بودن ارز یک رانت عظیم ایجاد می کند، 
حال نرخ چند باشــد، در اصل موضوع تفاوتی 
ایجاد نمی کنــد، بنابراین اگر مجلس می خواهد 
اقدامــی را انجام دهد، باید در این باره دولت را 

فشار  قرار دهد تا ارز تحت 
را تک 

خــی  نر
به مرور  یا  در این راســتا حرکت کرده و 

حرکت کند.
قنبری با تاکید بر اینکه تمامی طرح های اقتصادی 
که ایــن روز ها در مجلس بررســی و تصویب 

می شود، همگی شعاری اســت، اظهار داشت: 
مجلس می گوید می خواهد این مابه التفاوت ارز 
4200 تومانی و 17500 تومانی را به حســاب 
مردم نیازمند و قشــر آسیب پذیر واریز کند، اما 
در ایــن باره باید چندین نکتــه را مد نظر قرار 
داد، اول اینکه همین طوری بی حساب و کتاب 
نمی توان در مورد این پرداخت یارانه حرف زد، 
بلکه باید اعداد و ارقــام این موضوع در الیجه 
بودجه مشــخص باشد، اما چنین چیزی تاکنون 

وجود نداشته است.
این اقتصاددان اضافه کرد: دوما باید جزییات 
این طرح به طور کامل مشــخص شود و 
یک سازماندهی مناسب برای آن در نظر 
گرفته شود، اما در مقابل شاهد هستیم، 
که تنها در این مورد به کلی گویی های 
معمول اکتفا می شــود و چیزی دقیقی 
بیان نمی شــود، سوما باید جامعه هدف 
این طرح مشخص شود، اینکه چه تعداد 
از افراد مشــمول خواهند شد و برای چه 
وقت این یارانه پرداخت می شود، همچنین 
آیا این یارانه فعلی نقدی که پرداخت می شود، 
دســتخوش تغییر خواهد شد یا اینکه این یارانه 

جدید جداگانه واریز می شود.
جزییات این طرح مشخص نیست

این اســتاد دانشگاه ادامه داد: باید تبعات تورمی 
این مبالغ نقدی نیز محاســبه شــود و مشخص 
گــردد که آیا این موضوع تورم زا خواهد بود یا 
خیر، از ســوی دیگر آیا در این طرح کمک های 

غیــر نقدی نیز به افراد مورد هدف و مشــمول 
انجام می شود، جزییات احتمالی آن چه خواهد 
بود، آیا کمک غیــر نقدی بهتر نخواهد بود، که 
البته سازوکار چنین موضوعی نیز در کوتاه مدت 
وجود ندارد، زیراکــه از نظر آماری در این باره 

نقصان های بسیار زیادی وجود دارد.
قنبری با تاکید بر اینکه بودجه 1400 با کســری 
بسیار زیادی روبرو است، بیان داشت: در حالی 
که مجلسیان در ظاهر مخالف سرسخت بودجه 
پیشــنهادی دولت بودند، اما در گام اول کلیات 
الیحه در کمیســیون تلفیق به تصویب رسید به 
نظر می رسد جزییات نیز تصویب شده، اما نکته 
مهم این است که مجلس نیز خود راهکاری برای 
حل کسری بودجه ندارد و با کمی تغییر، همین 
بودجه تصویب خواهد شد، مشکل فراتر از این 
مباحث است، زمانیکه با خود تحریمی در داخل 
مواجه هستیم و این مسئله نیز با سوء مدیریت ها 
نیز همراه است، نباید نتیجه ای جزء وضع فعلی 

انتظار داشت.
وی یادآور شد: باید از ریخت و پاش های معمول 
که در بودجه ســنواتی رخ می دهد، جلوگیری 
کرد، اما در مقابل شــاهد هستیم که کوچکترین 
اصالحتی ســاختار بودجه در این باره نمی کند 
و مسائل و مشکالت در یک دور باطل هر سال 
تکرار می شوند، حال اگر همین وضع ادامه پیدا 
کند، کسری بودجه دولت در سال آینده نیز ادامه 
خواهد یافت و بار تورمی این جبران کســری 

بودجه را مردم باید به دوش بکشند.

ماجرای دالر ۱۷۵۰۰ تومانی در بودجه؛ 

پرداخت یارانه جدید با طعم افزایش تورم!
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نعمت اله فاضلی انســان شــناس و عضو هیأت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

در مطلبی در روزنامه ایران نوشت:
1- رویارویــی »جامعه شناســی« و »هنر« بحث 
درخور تأملی اســت. کتاب »جامعه شناسی هنر« 
تألیــف »جرمی تنر« با این جمله آغاز می شــود: 
»جامعه شناسی و هنر دوستان خوبی نیستند.« در 
کتاب »جامعه شناســی هنر؛ شیوه های دیدن« اثر 
مشترک جان هاگسون و دیوید انگلیس؛ علت این 

جمله توضیح داده شده است.
دلیل نخســت آنکه جامعه شناســان بنابر حرفه و 
اقتضای شــغلی خود تالش می کننــد تا آن ابعاد 
نازیبایی شــناختی امــر زیباشناســانه یعنی ابعاد 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی را توضیح دهند. 
در واقــع نه تنها هنرمندان، بلکــه عالمان دین و 
دانشمندان و دیگر گروه های اجتماعی هم دوست 
ذره بین جامعه شناسان  زیر  ندارند عملکردشــان 

تحلیل و تفسیر شود.
2- فصل نخســت کتاب »تولیــد اجتماعی هنر« 
نوشته »جانت ولف« شــرح طوالنی است با این 
محتوا که هنرمندان به طور تاریخی دوست دارند 
که کارشان به عنوان »نبوع« به حساب آید. »لوکاچ« 
رمان را برآمده از طبقه اجتماعی و اساساً روبنایی 
می دانســت که از زیربنای اقتصــادی بیرون آمده 

است.
»اروین گلدنر« در »نظریه ساختارگرایی تکوینی« 
خود در حوزه ادبیات و رمان شــرح می دهد که 
ارزش هایــی که یک رمان نویس در رمان جلوه گر 
می کند، ســاخته و پرداخته زندگی روزمره مردم 
عادی اســت که ادیب عضو آن جامعه است. او 
معتقد بود رمان نویس و هنرمند کســی است که 
حداکثــر آگاهــی ممکــن را دارد و در پرتو این 
حداکثــر آگاهی می تواند جهــان اجتماعی را به 
جهان آفرینش هنری و ادبی انتقال دهد و این کار 

کم ارزشی نیست.
۳- »پی یــر بوردیو« با طرح مفهوم »میدان هنری« 
توضیح داد که هنر از رقابت ها و حســادت ها و 
کینه توزی ها و منفعت جویی ها پاک و منزه نیست. 
در همیــن زمان »هوارد بکــر« در امریکا با طرح 
مفهوم »جهان های هنری« )آرت ورلد( توضیح داد 
که هنرمند ها ســهم زیــادی در هنر ندارند و تنها 

یــک حلقه از زنجیر مجموعه وســیع حلقه های 
دنیای هنر هستند و اینکه ما تمام آنچه به آن هنر 
می گویند در جیب هنرمند بگذاریم، نادرســت و 

ستم به حلقه های دیگر است.
جامعه شناســان به افشای ســطوح و الیه هایی از 
هنر می پردازند که سبب می شود هنرمند در زمینه 
اجتماعی اش قرار گیرد و ســاز و کار های تولید 
هنر آشکار شود. از این رو است که گفته می شود 
»جامعه شناسی« و »هنر« دوستان خوبی نیستند؛ اما 

یکی از دستاورد های چنین رویکرد و عملکردی 
توســط جامعه شناســان آن اســت که هنرمند را 
از قداست و اســطوره و معصومیت و یکتایی تا 
حدودی دور می کند تا »هنر« به یک امر انســانی 
و همگانی بدل شود و همه انسان ها حق ورود به 

زندگی هنری را پیدا کنند.
در واقع، اگر تصور ما از موسیقی، نبوغ موتزارت 
باشــد، هرگــز به ســراغ هنر نمی رویــم، چون 
فکر می کنیم او یک استثنا اســت؛ اما اگر هنر را 

شــکلی از آگاهی و معرفت و در معنای خودش 
شــبیه علم بدانیم، همه انســان ها به طور میانگین 
از آن برخوردارنــد و همه می توانند در خلق هنر 
و خلق دانش، مشــارکت داشته باشند. این، یکی 
از دستاورد هایی اســت که هنر را دموکراتیک تر 

می کند.
4- دســتاورد دیگر، آن اســت که اگر از دیدگاه 
جامعه شناسانه به هنر بنگریم، هنر در خدمت اهداف 
اجتماعی زندگی واقعی و روزمره قرار می گیرد و 

از »کاالیی زینتی« برای سرگرمی و تفنن تبدیل به 
یک »ضرورت« می شود. در کتاب »دموکراسی و 
هنر« می بینیم که شکل گیری دموکراسی در امریکا 
که از خاستگاه های دموکراســی مدرن است، بر 
پایه توسعه هنری صورت گرفته و تا امروز هم بر 

شانه های هنر استوار است.
در واقع »جامعه شناســی هنــر« کمک می کند که 
اگر ما واقعاً معتقد بــه اخالق و عدالت و آزادی 
هســتیم، توجه داشته باشیم که جریان های هنری 

و آثار هنــر و بازار های هنر بــه کجا می روند و 
چه کار هایی انجام می دهند. این کافی نیســت که 
مــا فکر کنیم محتوای آثار هنری ما یا نیت های ما 
عدالت خواهانه و برابری جویانه است و طرفدار 
آزادی هستیم. مهم این است که ببینیم پیامد کنش 
و عملکــرد فردی هنری مــا در جایگاه هنرمند، 
نهاد های هنری، خط مشی ها و سیاست های هنری 
ما در حیات اجتماعی در کجا قرار می گیرند و چه 

اتفاقی دارد برایشان می افتد.
5- جامعه شناســی هنــر کمــک می کنــد تا ما 
چشم اندازی انسانی تر، اخالقی تر و عادالنه تر پیدا 
کنیم و از این حیث که هنر و علم و جامعه شناسی 
در نهایــت هدف های انســانی ای دارنــد، اتفاقًا 
می توانند دوســت یکدیگر باشــند. بخشــی از 
جامعه شناســی هنــر را نیز بایــد در آنتولوژی و 
هستی شناسی اجتماعی دید. هنر بخشی از فرآیند 
تغییر جامعه است و بسیاری از تغییرات اجتماعی 

به کمک هنر اتفاق می افتند.
در واقع، اگر ما سینما نداشتیم، وضع زنان ما قطعًا 
بــه مراتب از دوران قاجار بدتر بود. اگر نقاشــی 
و موسیقی نداشــتیم، وضعیت زندگی شهری و 
ســواد ما این نبود. آگاهی انتقادی ای که »طنز« از 
دهخــدا تا امروز به وجود آورد، آگاهی انتقادی ای 
که داســتان با جمالزاده به وجــود آورد و پیش از 
آن آگاهی انتقادی ای که شــکل خاصی از ترجمه 
با میرزا حبیــب اصفهانی در »حاجی بابا« و رمان 
»ســیاحتنامه ابراهیم بیک« به وجود آورد؛ در واقع 
مجموع این ها بخشی از ســاخت یابی اجتماعی 

هنری ما بودند.
ترجمه ها و پژوهش های هنری و ادبی سطوح دیگر 
در خور توجه هستند؛ اما جریان جدیدتر در حوزه 
جامعه شناسی هنر، »جامعه شناسی دیجیتال« است 
که محققــان و هنرمندان در فضای مجازی نوعی 
آگاهی جامعه شناسی را به صورت همگانی رواج 
می دهند. این جریان جدید یعنی »جامعه شناســی 
هنر دیجیتال« اتفاقی بزرگ و نوعی جهش سازنده 
در جامعه شناسی هنر است. این جریان، نیرومندتر 
از جریان های رسمی دانشگاهی و پژوهشی است؛ 
چرا که زمینه اجتماعی و فرهنگی برای گسترش و 
رونق بینش جامعه شناسی در حوزه هنر ها در حال 

همگانی شدن است.

چرا »جامعه شناسان« و »هنرمندان« نمی توانند دوستان خوبی باشند؟

 رضا بابک هم مانند بسیاری از مردم در 
دوران کرونا، خانه نشینی اختیار کرده ولی همه 
کم حوصلگی او به دلیل خانه نشینی نیست. او از 
وضعیت آب و هوای تهران و محیط زیست آن 

انتقاد بسیار دارد.
با این هنرمند باسابقه تماس گرفتیم تا جویای 
حالش باشــیم ولی رضا بابک کــه تا چندی 
پیش از درگذشت پیاپی دوستان و همکارانش 
اندوهگیــن بود، حاال از آلودگی هوای تهران و 
وضعیت محیط زیست کشورمان غم و غصه و 

البته گله بسیار دارد.
او به ایسنا می گوید: داشتن هوای پاک و سالم 
اولین حق هر انسانی است که شوربختانه ما از 

این هم، بی بهره ایم.
بابــک با انتقاد از مســووالنی کــه با عملکرد 
نادرســت خــود باعث آلودگی هــوای تهران 
شــده اند، ادامه می دهد: مدیرانی که این گونه 
تیشه به ریشه این شــهر زده اند، دل شان برای 
بچه های خودشان نمی ســوزد که باید در این 
هوای ناسالم نفس بکشند؟! به هر حال همه ما 

از یک هوا تنفس می کنیم.
این هنرمند با ســابقه با انتقاد از سوخت مورد 
استفاده کارخانه ها می افزاید: همه کارخانه های 
تهران سوخت مازوت استفاده می کنند. مازوت 
در تمام دنیا منسوخ شده ولی در  کشور ما این 

گونه رایج است!

بابک که ســال های متمادی بــرای کودکان و 
نوجوانان آثار هنری ســاخته اســت، هرچند 
مدتهاســت کار تازه ای برای این گروه ســنی 
تولید نکرده، اما همچنان دغدغه آنان را دارد و 
این دغدغه فقط به کار هنری مربوط نمی شود. 
او نگران ســرمایه های عظیمی است که از بین 
می رود و حال آنکه باید به کودکان و نوجوانان 

سپرده شود.
او اضافــه می کند: مــا برای نســل آینده چه 
گذاشته ایم؟ کدام جنگل؟! کدام دریا؟ کدام کوه؟ 
همــه چیز را نابود کرده ایم و به جای همه اینها 
یک دریاچه مصنوعی در چیتگر ساخته ایم! این 

شد مسوولیت اجتماعی در قبال یک کشور؟!
بابک از نابودی و آتش سوزی بخش زیادی از 
جنگل ها در چند ماه گذشــته هم ابراز تاسف 
می کنــد و ادامه می دهد: جنگل های ما در حال 
از بین رفتن اســت. بخشــی به دلیل عملکرد 
نامطلوب مسووالن اســت. بخشی به دلیل بی 
توجهی مردم و بخشــی هم به دلیل سودجویی 
عده ای فرصــت طلب که تنها بــه فکر منافع 
اقتصــادی خودشــان هســتند. روزگاری بین 
شهرهای ما فاصله بود ولی حاال هیچ فاصله ای 
نیســت چراکه همه درختــان را بریده اند و به 
جایش ســاختمان ها و برج های ســر به فلک 

کشیده بنا کرده اند و این هم نتیجه اش!
این کارگردان و بازیگر با ســابقه با ابراز تاسف 

به دلیل از بین رفتن سرمایه های طبیعی کشور 
یادآوری می کند: زمانــی اگر قرار بود جاده ای 
کشیده شود، در محدوده جنگل ساخته نمی شد 
ولی حاال به راحتی لــودر می اندازند، درختان 
را نابــود می کنند و چه بســیار زمان ها که آثار 
ارزشــمند میراث فرهنگی مــان را هم از بین 
می برنــد، فقط به این دلیل که حاضر نیســتند 
کمی آن طرف تر جاده بکشــند! کدام مردمی با 

سرزمین خود چنین می کنند.
او با تاکیــد بر اینکه طبیعت نــزد آدمیان یک 
امانت است، خاطرنشان می کند: مگر ما صاحب 
این طبیعت هســتیم که ایــن چنین به جان آن 
افتاده ایم و آن را به نابودی می کشانیم؟! ما باید 
این امانت را صحیح و سالم به نسل های بعدی 
بسپاریم اما با آن چه کرده ایم؟! واقعا چه جوابی 
برای کودکان این کشــور داریم؟ چه چیزی را 

برای بچه های مان بدرستی حفظ کرده ایم؟
این هنرمنــد تاکید می کند: نفس کشــیدن در 
هوای ســالم حق همه بچه های ایران است. اما 
هیچ کس به فکر آنان نیســت و جز شرمندگی 
و خجالت هیچ پاسخی هم برای آنان نخواهیم 

داشت.
رضا بابــک در پایان می گویــد: آدمیزاد فکر 
می کنــد بر همــه موجودات تســلط دارد اما 
وای به روزی که خشــم طبیعت دامن آدم ها 

را بگیرد!

انتقادات صریح رضا بابک 
از وضعیت محیط زیست و آلودگی هوا

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شرکت آب و فاضالب اســتان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه 
عمومی به یکی از  شرکتهای حائز شرایط واگذار نماید. 

 ۱-نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر 
کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه:
 

شماره 
محل تامین برآورد اولیه )ریال(نام و محل پروژهمناقصه

اعتبار
رشته و

پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

۹۹-7۸

 نگهداری ، 
تعمیرات و 
رفع حوادث 

کلیه تاسیسات 
موجود آبرسانی 

شهرستان 
ایجرود )شهری 

و روستایی(

۹/4۸۹/۹۶0/000
منابع جاری 

)داخلی( 
شرکت.

دارندگان رتبه بهره برداری از 
تاسیسات آب شرب در رسته 
تامین، انتقال و توزیع آب از 

شرکت مهندسی آبفای کشور 
و همچنین شرکتهایی که کلیه 
مراحل تشخیص صالحیت 

فوق را طی نموده و نام آنها   در 
سایت www.nww.ir درج 
شده است مجاز به شرکت در 

مناقصه می باشند 

374/۶۹۸/۸00

 3- تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه : اســناد مناقصه فــوق از مورخه 99/10/17 لغایت 99/10/23 در ســایت های
 http://iets.mporg.ir و  www.znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت 

شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین 
نامه تضمین برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
 , http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : ۶- سایتهای ثبت آگهی
7- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 14:30 مورخه 99/11/04          
۸- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
۹- زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه در ساعت 11 مورخه 99/11/05 در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

بازگشایی خواهد شد.
۱0- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۱- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

۱2- هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ت اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوب

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان
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رییس شورای شهر خبر داد:

ورود قرارگاه خاتم سپاه به پروژه های شهری زنجان
 ساخت ۴ پروژه بزرگ به قرارگاه سپرده شد

 رییس شورای شهر زنجان از ورود قرارگاه 
سازندگی خاتم به ســاخت چهار پروژه  عمرانی 
شهر زنجان خبر داد و گفت: خوشبختانه حضور 
قرارگاه در دو پروژه قطعی شد و در باره دو پروژه 

دیگر در حال مطالعه طرح هستند.
به گزارش زنگان امروز  عباس راشاد در گفت وگو 
با خبرنــگار تســنیم در زنجان، اظهار داشــت: 
خوشبختانه نشســت ای که بین مصطفی طاهری 
نماینده مردم زنجان در مجلس و ســردار محمد 
مسوول قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا در تهران 
برگزار شــد، زمینه ای فراهم شــد که نمایندگان 
قرارگاه خاتم برای مطالعه چند پروژه عمرانی در 

شهر زنجان حضور یافتند.

وی با بیان اینکه اســتان زنجــان بر خالف دیگر 
استان های کشور از وجود نعمت قرارگاه خاتم کمتر 
استفاده کرده اســت، گفت: بسیاری از پروژه های 
بزرگ در استان های قزوین، آذربایجان های شرقی 
و غربی و اردبیل به دست قراگاه سازندگی خاتم 
ســاخته شده است و شــوربختانه در این سال ها 
اســتان زنجان از ظرفیت باالی این قرارگاه برای 

ساخت پروژه ها غفلت کرده است.
رییس شورای شهر زنجان تصریح کرد: نشست ای 
که با حضور نمایندگان قرارگاه ســازندگی خاتم 
با اعضای شورای شــهر و شهردار زنجان برگزار 
شد، مقرر شد که این قرارگاه برای ساخت چهار 
پروژه بزرگ در استان زنجان ورود کند. البته کار 

مطالعات دو پروژه تکمیل شده و ورود قرارگاه به 
آن دو پروژه قطعی است و در باره دو پروژه دیگر 

قرارگاه در حال مطالعه است.
وی تصریح کرد: ورود قرارگاه سازندگی خاتم به 
دو پروژه پارک هاشــمی نژاد و ساخت ساختمان 
اداری شــهرداری قطعی شد و به زودی عملیات 
ســاخت این پروژه هــا آغاز می شــود. همچنین 
مهندسان قرارگاه سازندگی خاتم مطالعات خود را 
در باره پروژه های ساماندهی زنجانرود و کارخانه 
بازیافت آغاز کرده اند که در صورت تایید این دو 

پروژه هم به قرارگاه واگذار می شود.
راشاد تشــریح کرد: ســاختمان اداری شهرداری 
در محل خیابان شــیخ اشراق در زمینی به نام باغ 

امین و پارک هاشمی نژاد در باالتر از دانشگاه آزاد 
اعتمادیه ساخته خواهند شد. خوشبختانه سرعت 
کار قرارگاه بســیار باالســت و امیدواریم هرچه 
ســریعتر این پروژه های مهم شــهر زنجان افتتاح 

شوند.
این مســوول در پایان با تاکید بــر اینکه قرارگاه 
سازندگی خاتم هیچ گاه به دنبال منافع مادی نبوده 
و فقط رشد و توسعه کشور اولویت نخست این 
قرارگاه بوده است، گفت: شوربختانه در سال های 
گذشته کم کاری برخی از مسووالن سبب شد که 
قرارگاه خاتم به بســیاری از پروژه های بزرگ در 
شهر زنجان ورود نکند و اکنون با گذشت چندین 

سال هنوز آن پروژه ها افتتاح نشده است.

 فرماندار ابهر گفت: از موضوعاتی که در 
حوزه مبارزه با کرونا در هیدج باید مورد توجه 
جدی قــرار گیرد، نظارت بــر واحدهای تولید 

کفش است.
وجیه اله نوروزی در نشســت قــرارگاه کرونا 
که به میزبانی شــهرداری هیدج برگزار شــد، با 
اشاره به روزهای شهات سردار سلیمانی، اظهار 
کرد: برخی ویژگی های ســردار دل ها، از جمله 
برخورداری نبوغ نظامی، روحیه سلحشــوری، 
انقالبی، شهادت طلبی و والیت مداری این شهید 
واالمقام ســبب شده است، از وی به عنوان یک 

فرمانده کامل و فرامرزی یاد شود.
وی با اشــاره به وضعیت نارنجی ابهر در زمینه 

کرونا، عنوان کــرد: اقدامات فرهنگی اثرگذاری 
در سطح شهرستان در راســتای مبارزه با کرونا 
صورت گرفته اســت که امیدواریــم با تالش 
مضاعف و رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد 

تغییر وضعیت در این منطقه باشیم.
این مسوول یکی از مهم ترین دغدغه های مبارزه 
با کرونا در ابهر را برگزاری تجمعات عنوان کرد 
و متذکر شــد: پرهیز از برگزاری دورهمی های 
خانوادگی موضوعی اســت که این روزها باید 
مورد توجه جدی شــهروندان ابهری قرار گیرد 
که بی توجهی به این موضوع عالوه بر ســالمت 
مردم، ســالمت ســالمندان هر خانواده را نیز به 
مخاطــره می اندازد. نوروزی با اشــاره به اینکه 

هیدج یکــی از قطب های اصلی تولید کفش در 
کشور بوده و واحدهای فراوان صنعتی و سنتی 
در این شهر فعال هستند، ادامه داد: نظارت بیشتر 
بر واحدهای تولیدی به ویژه کارگاه های تولیدی 
کفش برای مقابله با کرونا باید مورد توجه جدی 

قرار گیرد.
فرماندار ابهر تصریح کرد: برخی از کارگرانی که 
در واحدهای تولید کفش هیدج فعال هســتند، 
کارگران غیربومی بوده و از دیگر شــهرها برای 
کار کردن بــه هیدج مراجعه می کنند که این امر 
نیز یکی از دغدغه های مبارزه با کرونا در هیدج 

است.
شهردار هیدج نیز در ادامه این نشست، گزارشی 

از اقدامــات مدافعان ســالمت در اجرای طرح 
شهید حاج قاسم سلیمانی ارائه کرد و گفت: نوع 
تعامالت مردم، کسبه و ســاختارهای اداری در 
ســطح شهر قابل قبول بوده و همکاری مردم در 

این حوزه شایسته تقدیر است.
رضا حیدری بــا بیان اینکه کنتــرل بیماری به  
صــورت محله محور و خانواده محــور یکی از 
اولویت هــای مبارزه با کرونا در هیدج اســت، 
عنوان کــرد: در این طرح ها از ظرفیت بســیج، 

نیروی انتظامی و سپاه نیز بهره گیری می شود.
وی به وجود واحدهای تولیدی کفش به صورت 
سنتی در هیدج نیز گریزی زد و افزود: در برخی 
از این واحدها پروتکل های بهداشــتی رعایت 

نمی شود که سبب می شود این واحدها به محلی 
برای شیوع کرونا تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، در پایان این نشست از فعاالن 
حوزه سالمت هیدج تجلیل شد.

فرماندار ابهر تاکید کرد؛

واحدهای کفش هیدج نیازمند نظارت جدی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب چهار دیواری به پالک ثبتی 122/953 واقع در شناط ابهر بخش سه زنجان به علت عدم 
حضور متقاضی به عمل نیامده است بنابه تقاضای آقای فیروز سرفراز تحدید حدودپالک مذکور در تاریخ 99/11/15ساعت9صبح 
در محل وقوع ملک به وسیله نماینده و نقشه بردار این اداره بعمل خواهد امد بدین وسیله به مالکین مجاورو صتحب حقوق 
ارتفاقی پالک فوق اخطار میشــودکه در موعد مقرر در محل حضور یابند و درصورت عدم حضور و داشــتن اعتراض دارند 
میتوانند از تاریخ تنظیم صورتجلســه تحدیدی به مدت3۰روز اعتراض خودرا طبق ماده 2۰قانون ثبت به این اداره تسلیم و 
معترض بایستی ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرابه مرجع قضائی ذیصالح تقدیم و 
گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی میتوانند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تحویل نمایند عملیات ثبتی بدون توجه به 
اعتراض با رعایت مقررات ادامه می یابد .ضمنا باتوجه به ماده 1۷قانون ثبت چنانچه بین متقاضی و دیگران قبال دعوایی در 
مراجع قضایی اقامه شده باشد گواهی طرح دعوی ازمرجع مذکوراخذ و به این اداره تسلیم نمایند واال حق انان ساقط خواهد 

شد تاریخ انتشار: 99/1۰/1۷
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت برگی 2 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 41/386۰ اصلی بخش ۷ زنجان 
به شــماره سریال 448286 ب 93 به نشــانی : زنجان - زیباشهر - فاز 1- عمید نهم 
قطعه 463 به نام ســعید قربانی ثبت، صادر و تسلیم گردیده است سپس مالک با ارایه 
دو برگ استشــهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت به علت سهل انگاری 
گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 
12۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی 
نســبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شــده است از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.

محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری زنجان گفت: جشنواره انتخاب شهروند 

نمونه در زنجان برگزار می شود.
غالمرضا نظــری در گفت وگو با فارس در زنجان 
اظهــار کرد: به منظور ارج نهــادن به فعالیت ها و 
مشــارکت شــهروندان در بهبود زندگی شهری 
و همچنیــن ترویج فرهنگ شــهروندی، افزایش 
احساس تعلق به شهر و برجسته سازی سرمایه های 
اجتماعی و فرهنگی و انسانی شهر زنجان، جشنواره 

انتخاب شهروند نمونه در زنجان برگزار می شود.
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری زنجان با اشــاره به مال ک های شهروند 
نمونه گفت: شــهروند نمونه مصداق کسی است 
که بــه عنوان ســرمایه اجتماعــی و فرهنگی از 
ارزش هــا و هنجارهایی همچــون قانون مداری، 

اخالق مداری، مشارکت جویی و مسوولیت پذیری 
قابل توجه و معناداری برخوردار بوده و یا خدمات 
و فعالیت های وی در عرصه شهر و شهرنشینی به 
عنوان الگویی سازنده و مثبت در گسترش و تحکیم 
فرهنگ شهروندی و افزایش کیفیت زندگی شهری 

اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره شهروند 
نمونه گفت: شناســایی شــهروندان نمونه شهر، 
انتخــاب و معرفی آنان به عنــوان الگویی ویژه به 
شــهروندان، ترویج و توسعه فرهنگ هم افزایی و 
مشــارکت پذیری در میان مردم، بهره مندی از توان 
و تجربه شــهروندان در توسعه و تقویت اهداف 
مدیریت شــهری، رشــد و ارتقای شاخص های 
فرهنگ شــهروندی از جمله اهداف این جشنواره 

است.

نظر با اشــاره به روند برگزاری جشنواره شهروند 
نمونه افزود: دبیرخانه این جشــنواره شامل چهار 
کمیته اجرایی و پشتیبانی، داوری، اطالع رسانی و 

انفورماتیک است.
وی با اشــاره بــه اینکه به علت شــیوع ویروس 
برگزاری این جشنواره به صورت مجازی خواهد 
بود، افزود: شــهروندان پس از مراجعه به سایت و 
تکمیل فرم خوداظهاری یا معرفی دیگران و ارسال 

مستندات الزم در این جشنواره شرکت کنند.
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری زنجان بیان کرد: پــس از پایان مهلت 
ثبت نام داده های دریافتی مورد بازبینی قرار گرفته 
و از بین آن ها شهروندانی که حدنصاب های مقرر 
را بر پایه شاخص های تعیین شده کسب کنند، به 
مرحله بعدی راه پیدا کرده و در نظرسنجی مردمی 

شرکت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه همه شهروندان زنجانی از 
جمله بومی و غیربومی مجاز به شــرکت در این 
جشنواره هستند، اضافه کرد: ثبت نام از عالقه مندان 
در این جشــنواره از ۹ دی ماه آغاز شــده و تا ۳0 

دی ماه ادامه خواهد داشت.
نظــری تصریح کــرد: داوری و صحت ســنجی 
پرونده ها دهم تا بیســتم بهمن مــاه خواهد بود و 
انتخاب نهایی نیز 22 بهمن تا یکم اسفندماه انجام 

خواهد شد.
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری زنجان تصریح کرد: آییــن پایانی این 
جشنواره و تقدیر از شــهروندان نمونه هم هفتم 

اسفند ماه انجام می شود.
وی افزود: شــاخص های انتخاب شهروند نمونه 

)مسوولیت پذیری،  اجتماعی  اخالق مداری  شامل 
امانتــداری، وجــدان کاری، نیکــی و مهربانی به 
همنوع(، اقدام های داوطلبانه و فعالیت های خاص 
در حوزه مدیریت شــهری )عمران، زیباســازی 
محیط شهری، مشارکت در تفکیک، جمع آوری و 
تحویل اقالم بازیافتی، حفظ محیط زیست و میراث 

فرهنگی و طبیعی و...( است.
نظری تصریح کرد: مشارکت در امور خیرخواهانه 
و عام المنفعــه )گروه های جهــادی، تالش برای 
بخشــش محکومان به قصاص و آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد، وقف و انفاق در حوزه مســاجد، 
مدارس و نهادهای اجتماعی(، انجام فداکاری های 
ویژه برای شهر) تقدیم جان، اهدای عضو و خون، 
همســران جانبازان باالی 70 درصد، مادران دارای 
فرزندان معلول و...( و کسب عناوین و افتخارات 

مهــم در زمینه های علمی، فرهنگــی، اجتماعی، 
ورزشی، کارآفرینی و.... در سطح ملی و بین المللی 
نیز از دیگر شــاخص های انتخاب شهروند نمونه 

است.
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری زنجان افزود: بخش ویژه جشــنواره 
نیز شامل تالشــگران در عرضه مبارزه با کرونا و 

مدافعان سالمت است.

 رییــس گروه ورزش همگانــی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان زنجــان گفت: تعدادی 
از باشــگاه داران به خاطر ضرر ناشــی از کرونا 

باشگاه های خود را واگذار کردند.
اکبر اخوان در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره 
به شرایط سخت به وجود آمده برای باشگاه های 
ورزشــی در روزهای کرونا اظهار کرد: کرونا با 
وارد کردن ضربه های ســنگین بر پیکره ورزش، 
فعالیــن حوزه ورزش را زمین گیر و وارد بحرانی 

سخت کرده است.
 رییس گروه ورزش همگانی اداره کل ورزش و 

جوانان اســتان زنجان با بیان اینکه حوزه ورزش 
هم به ماننــد دیگر حوزه های اقتصادی، فرهنگی 
و.... نه تنها در ایــران بلکه در کل دنیا در دوران 
شیوع ویروس کرونا خسارت زیادی دیده است، 
تصریح کرد: طبق آسیب شناسی های انجام شده 
مشکالت به وجود آمده در حوزه ورزش همگانی 
و باشگاه های ورزشی منجر به تعطیلی و واگذاری 
تعداد قابل توجهی از باشــگاه ها شــده و با وارد 
کردن ضربه های سنگین بر پیکره ورزش، فعالین 
حوزه ورزش را زمین گیر و وارد بحرانی ســخت 

کرده است.

وی با اشــاره به آســیب های متعدد جســمانی 
ورزشــکاران در حــوزه ورزش همگانی مانند 
افزایش وزن، چربی خون، قند خون، بیماری های 
قلبی و عروقی و... ادامه داد: آسیب های عدید ای 
از جمله افسردگی، استرس، پرخاشگری و دیگر 
مشــکالت روحی نیز به دیگر مشــکالت دامن 

می زنند.
رییس گــروه ورزش همگانی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان گفت: در بخش اقتصادی 
بســیاری از مربیان و باشگاه داران در تعطیلی های 
چند ماه گذشــته در آمد خود را از دست داده و 

متضرر شدند و در این بین باشگاه های استیجاری 
و مربیانی که تنها از این راه درآمد داشتند بیشترین 

آسیب را دیده اند.
اخــوان با تاکید بــر نامعلوم بــودن زمان کنترل 
ویروس کرونا، فعال نگهداشتن ورزش همگانی 
از طریق فعالیت و ورزش در خانه، اجرای پویش 
ورزش در خانه توســط هیأت همگانی در استان 
و شهرستان ها و برگزاری مسابقات مجازی برای 
کاهش این دسته از آســیب ها را بهترین راهکار 
دانســت و افزود: پیشنهاد می شــود برای حفظ 
انگیزه و دور نماندن از ورزش فعالیت باشگاه های 

خصوصی بدنسازی با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی و سانس بندی افراد شرکت کننده از سر 

گرفته شود.
رییــس گروه ورزش همگانــی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان با اشاره به اینکه استفاده 
از فضای مجــازی بــرای ورزش و تمرینات و 
آموزش های ورزشی می تواند برای مدت کوتاهی 
و در بحــث پر کردن اوقــات فراغت مفید واقع 
شود، افزود: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند منجر 
به آســیب های جبران ناپذیری در حوزه ورزش 

همگانی و قهرمانی خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ زمین مسکونی پالک ثبتی 119 فرعی از 5356 اصلی 
واقع در بخش یک زنجان به شماره چاپی 84311۰ به نشانی زنجان خیابان فرودگاه انتهای 
خیابان درمانگاه کوی چمران خیابان ملت 2 پالک 36 به نام آقای خلیل شــامی فرزند 
ابراهیم صادره از زنجان به شماره شناسنامه - به شماره ملی 4281553592 صادر و تسلیم 
گردیده است. سپس نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است 
که مراتب به استناد ماده 12۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به 
نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجه به این اداره اعتراض خود را با ارایه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به 

نام متقاضی تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان:

 جشنواره انتخاب شهروند نمونه در زنجان برگزار می شود

واگذاری برخی از باشگاه های ورزشی در زنجان
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ماندم هب خماری هک شراب تو بجوشد
پس مست شود ردخم و از خود بخروشد
آنگه دو هس پیماهن از آن می هک تو داری

با من هب بهایی هک تو دانی بفروشد
ر مستم نتوانست کند غیر تو بگذا

صد باده هب جوش آید و صد بار بکوشد

وقتی هک تو باشی خم و خمخاهن تهی نیست
بایست دعا کرد هک سر چشمه نجوشد

مستی نبود غایت اتثیر تو باید
دیواهن شود رههک شراب تو بنوشد

مستوری و مست تو هب یک جاهم نگنجد
رعیان شود از خویش تو را رههک بپوشد

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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چهارسو

 اواخر آبان مــاه ۳۹نماینده مجلس طرح 
بازنشستگی پیش از موعد را مبتنی بر حذف شرط 
ســنی که بر پایه آن مردان با 25 و زنان با 20سال 
سابقه می توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳0روزه 

دریافت کنند؛ به هیئت رییسه تقدیم کردند.
به گزارش فرارو، انتقادات به این طرح چنان بود 
که مهدی عیسی زاده، رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلــس درباره این طرح خبــر داد: »برای اینکه 
صندوق های بازنشستگی و بازنشستگان متحمل 
آسیب نشوند، این طرح را بالتکلیف قرار دادیم 
تا کارشناسان بررسی های دقیق تری انجام دهند.«

اما به گفته موافقان، این طرح موجب جوانگرایی 
و جایگزینی افراد جوان در محیط کار خواهد شد 
و برای ۳ تا 5 میلیون نفر از جوانان، اشتغال ایجاد 
خواهد کرد و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد.

این در حالی اســت که احمد میدری معاون رفاه 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی محتوای این 
طرح را پوپولیســتی می داند و هشــدار می دهد 
بازنشســتگی  می شــود صندوق های  موجــب 
وابســتگی بیشتری به دولت پیدا کنند. میدری بر 
این نظر اســت طرح مزبور تنها به سود مدیران 
کارمنــد دولت اســت و کارمنــدان نفعی از آن 

نمی برند.
محمدحسن زدا سرپرست سابق تامین اجتماعی 
نیز با تاکید بر ضرورت طراحی ســازوکاری به 
منظور جبــران هزینه های اجــرای طرح مذکور 
اظهار کرد: هم اکنون وضعیت نقدینگی ســازمان 
به گونه ای نیســت که انبوهی از بیمه شدگان به 
یــک باره به جمع دریافت کننــدگان خدمات و 
مستمری بگیر بپیوندند. وقتی یک بیمه شده مرد 
با 25 ســال سابقه و یک بیمه شده زن با 20 سال 

سابقه بازنشسته می شود در واقع به ترتیب پنج و 
10 سال کمتر حق بیمه پرداخت می کند. در واقع 
این فرد به همان میزان حقوق بیشــتری دریافت 

می کند.
زدا با بیان اینکه این طرح، چون مختص کارکنان 
دولتی اســت، موجــب ایجاد تفــاوت و افتراق 
میان بیمه شــدگان دولتی و بیمه شــدگان بخش 
خصوصی می شــود، اجــرای آن را تحمیل بار 

سنگین هزینه ای برای دولت خواند.
او حذف شرط سنی و کاهش سابقه بیمه پردازی 
را موجب کاهش شــدید ضریب پشتیبانی و در 
نهایت عدم امکان ارائه خدمات به جامعه چند ده 
میلیونی سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود: 
تجربه نشان می دهد این گونه طرح ها و لوایح نه 
تنها باعث حل مشــکل اجتماعی نشده اند بلکه 
فقط باعث کاهش ضریب پشتیبانی سازمان به زیر 

عدد 5 شده اند.
عالوه براین ها، اقتصاددانانی چون ســعید لیالز با 
هشدار در باره این طرح بر این باور هستند که این 
طرح در صورت تصویب، بحران بســیار بزرگی 
ایجاد خواهد کرد. از سویی نیز هر چند طراحان 
بازنشســتگی پیش از موعــد آن را موجبی برای 
کاهش بیکاری می دانند، امــا مخالفان، تاثیر این 
طرح را مســکن خوانده و راهگشای حل معضل 
بیکاری نمی دانند و حتی نیرو های بازنشســته را 
خطری جدی برای بازار کار می دانند. چون آن ها، 
رقیب بیکاران فعلی و تهدیدی برای شاغالن در 
بخش غیردولتی خواهند شد. در چنین رقابتی به 
گفته آلبرت بغزیان، شــاغالن با رقبای تازه نفسی 
روبرو می شــوند که از مزیت عــدم نیاز به بیمه 
کردن از ســوی کارفرما برخوردارند و برخی به 

دریافتی کمتری هــم رضایت می دهند تا مکمل 
حقوق بازنشستگی شان شود و به این ترتیب، دور 
از انتظار نیســت، جای شــاغالن را در بازار کار 

غیردولتی، تنگ کنند.
از این نظر طــرح مزبور، فقط ظاهر زیبایی دارد، 
امــا تصویب و اجرای آن، ماننــد از چاله به چاه 
انداختن جامعه اســت و پیامد هــای خطرناکی 
نظیر تشــدید بیکاری، تهدید شــاغالن در بازار 
کار، فشــردن گلوی صندوق های از نفس افتاده 

بازنشستگی و ... را در پی دارد.
ولی به نظر موافقان، در شــرایطی که قوانین قبلی 
جوانــان را ناامید کرده بــود و آمار مهاجرت های 
قانونی و غیر قانونی را به شــدت افزایش داده بود 
این طرح در صورت تصویب، جوانان متخصص 
و صاحب علم روز را به ادارات می فرســتند تا به 
صورت علمی، اقدام به ارائه خدمات کنند. از نظر 
کسانی، چون جالل محمودزاده رییس فراکسیون 
اهل سنت مجلس، این طرح جدید در برابر بسیاری 
از قوانین نانوشته قرار دارد که این روز ها در کشور 
ما ایجاد می شــود و مثال دســتگاه های اجرایی به 

بهانه های مختلف، بازنشستگان را به کار می گیرند.
این طرح به بیراهه رفتن است

 مرتضــی افقه اقتصاددان نیز بــا تاکید بر این که 
هــدف اصلی ایــن طرح، حل مشــکل بیکاری 
اســت در این باره به فرارو گفت: »این طرح در 
صورت تصویب، دستگاه ها و سازمان ها را از افراد 
باتجربه محروم می کنــد و دوم این که دریافتی ها 
و پرداختی های سیســتم تامین اجتماعی را دچار 
مشــکل می کند، کمتر دریافت می شود و بیشتر و 
طوالنی تر پرداخت می شود مگر این که این مسئله 

را به گونه ای حل کنند.« 

افقه معتقد اســت ســردرگمی در میان انباشت 
مشکالت اقتصادی، سیاستگذاران و سیاستمداران 
را از حل مشکالت ناتوان کرده است و بنابراین، 
دنبال راه حل های دیگــر می گردند. او بیان کرد: 
»راه حل بیکاری، حل مشــکل تولید و رفع تنش 
با جهان اســت. باید موانع سرمایه گذاری را رفع 
بکنیم تا اشــتغال باال برود. هم اکنون، انبوهی از 
جوانان پشت خط اشتغال ماندند و با این طرح ها، 
تنها صورت مســئله را پاک می کنیم؛ چون همین 
کســانی که بازنشسته می شوند به دلیل مشکالت 
معیشتی، سراغ کار های دست دوم می روند و به 

دلیل مختصر درآمدشان، فقر گسترده می شود.« او 
اضافه کرد: »خود قانون گذاران با تنگ نظری هایی 
که در سیستم های گزینشی دارند اعم از انتخاب 
و انتصــاب مدیران تا کارکنان، باعث می شــوند 
که جامعه و دســتگاه بوروکراسی دولتی از بیشتر 
نیرو های متخصص و کارآزموده محروم بشود و 
در نتیجه وضعیت بروکراســی موجود تبدیل به 
یک مانع جدی برای پیشرفت کشور تبدیل شود. 
اگر مجلس عزمی برای حل مشــکل دارد همین 
سیستم گزینش ها را اصالح و بازتر کنند تا جامعه 
و دســتگاه های دولتی از افراد بیشــتری استفاده 

بکند.« او تاکید کرد: »در شــرایط فعلی، اولویت 
ما باید رفع مشــکل تولید و موانع آن باشد. یکی 
از موانع تولید همین بوروکراسی ناکارآمد موجود 
اســت. اگر این موانع را بردارند ســرمایه گذاری 
بیشتر می شــود و نیازی محروم کردن یک عده 
از کار نیســت تا یک عده جوان استخدام شوند 
و سرمایه گذاری های جدید، نیرو های بیکار را به 
کار می گیرد و بیکاری در کشور کم می شود. ولی 
این طرح به بی راهه رفتن است و نشان از ناتوانی 
در حل مشــکالت کشور و سردرگمی مسووالن 

دارد.«

چرا طرح مجلس بیراهه است؟

پیامدهای خطرناک طرح بازنشستگی پیش از موعد

 فرنشین دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت با تاکید بر اینکه چاقی یک عامل خطر 
مهم در ابتال به بیماری ها است، گفت: 76 درصد 
مــرگ و میرها به علــت بیماری های غیرواگیر 
اســت و عامل اول آن هــم الگوی غذایی غلط 
اســت؛ این در حالی اســت که به نظر می رسد 
شیوع چاقی به عنوان یک عامل خطر بیماری ها 

در دوران کرونا نیز افزایش یافته است.
دکتر زهرا عبدللهی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
بسیج ملی تغذیه ســالم از سال 1۳۹0 هر سال 
در کشور اجرا می شود و معاونت های بهداشت 
دانشــگاه های علوم پزشکی با همکاری آموزش 
پرورش، شــهرداری ها، صدا و سیما، معاونت 
بهداشت نیروی انتطامی، بسیج، سپاه، ناجا و آجا 

این بسیج را اجرا می کنند.
به گفته وی، شعار امسال بسیج ملی تغذیه که از 
15 الی ۳0 دی ماه برگزار می شود، »تغذیه سالم 
برای پیشــگیری از کرونا« است و امسال عالوه 
بر بخش های ذکر شده، شــبکه ملی پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر به بســیج پیوسته 

است و همکاری می کند.
وی با تاکیــد بر اینکه مردم بایــد با گروه های 
غذایی آشــنا باشــند،  افزود: اکنون که با بحران 
کرونا روبرو هستیم تغذیه می تواند عامل موثری 
در پیشــگیری از بیماری باشــد و در روزهای 
بســیج می خواهیم حساس سازی اذهان عمومی 
در کنار آموزش های مســتمر صورت گیرد. اگر 

افراد تغذیه سالم داشته باشند احتمال 
ابتال به کرونا در آنها کمتر می شــود و 
یا اگر هم بیمار شــوند روند بهبودی 
ســریع تری خواهند داشت. در تغذیه 
سالم مواد غذایی که بدن برای مقاومت 
نیاز دارد با الگوی غذایی صحیح تامین 

می شود.
گروه هــای  شناســایی  افــزود:  وی 
تغذیــه ای کمــک می کند کــه مردم 
جایگزین  یک نــوع ماده غذایی را در 
دیگر اقــالم غذایی پیــدا کنند. نکته 
مهم آن است که با بودجه محدود هم 
می توان انتخاب های درستی برای یک 
برنامه غذایی متعادل داشت. به عنوان 
مثال می توان به جای مصرف نان های 
ســفید که ســبوس ندارند از نان های 
ســبوس دار اســتفاده کرد و یــا آگاه 
باشند که می توانند به جای استفاده از 
گوشــت از حبوبات که منبع ارزان تر 
پروتئین هستند، استفاده کنند. حبوبات 

دارای مقادیر قابل توجهی فیبر است و به بهبود 
عملکرد دســتگاه گوارش نیز کمــک می کند. 
جایگزین کردن مصرف دوغ به جای نوشــابه و 
در عین حال مصرف انواع سبزی های ارزانتر مثل 
هویج، شلغم، کلم و ترب هم سفارش می شود.

عبدللهی با بیان اینکه مصرف میوه ها و سبزیجات 
منجر به تامین ویتامن C در بدن می شود، اظهار 

کــرد: عالوه بر آن ویتامن A نیز با مصرف میوه 
و سبزی به ازای 5 سهم در روز برای بدن تامین 
می شود. تغذیه ســالم از نظر ما در بسیج تغذیه 
یعنی مصرف کافی میوه، ســبزی، شیر و لبنیات 
و بــه طور کلــی باید تنوع و تعــادل در تغذیه 
روزانه رعایت شود؛ این یعنی بر پایه هرم غذایی 

گروه های غذایی اصلی را دریافت کنند.

وی افــزود: الگوی غذایی صحیــح می تواند از 
اضافه وزن، چاقی و بروز بیماری های غیرواگیر 
جلوگیری کند. عــالوه بر آن چاقی هم یکی از 
ریســک فاکتورهای ابتال به کرونا اســت که با 

تغذیه صحیح به مقابله با آن می رویم.
فرنشین دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
ادامه داد: در سطح وزارت بهداشت واحد بهبود 

تغذیه جامعه فعال است که با حضور 
کارشناســان تغذیــه در مراکز جامع 
فعالیت می کنند و  خدمات ســالمت 
آموزش ها را به شــکل مجــازی ارائه 
می دهند. همچنیــن روش دیگر ارائه 
خدمت و مشــاوره کارشناسان تغذیه 
در سامانه 40۳0 هستند که پرسش های 
مــردم را در رابطه بــا نکات تغذیه ای 
برای پیشــگیری از ابتال به کرونا و یا 
نکات غذایــی حین ابتال به بیماری را 

پاسخ می دهند.
وی در ادامــه در بــاره فعالیت هــای 
رفع مشکالت  برای  بهداشت  وزارت 
تغذیه ای در مناطق محروم خاطرنشان 
کرد: برنامه مداخله ای تدوین شد که در 
کمیسیون دائمی شورای عالی سالمت 
و امنیت غذایی هم تصویب شده است. 
در این بســته مداخله ای کار پایلوت 
در یک شهرســتان انجام شــده است 
و قرار اســت پس از ابالغ برای دیگر 
استان های مشخص شده هم اجرا شود. سند ملی 
تغذیه و امنیت غذایی برای استان های سیستان  و 
بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، 
ایالم و کهگیلویه و بویراحمد، به تصویب رسیده 
است که به موجب این سند برنامه های ویژه ای 

در این استان ها اجرا می شود.
وی افزود: یکی از اهداف ســند، توانمندسازی 

خانواده ها است که با محوریت فرمانداری برای 
آموزش های تغذیه ای، اشــتغال زایی و کمک به 
افزایش درآمد خانوار صورت می گیرد. بررسی 
مادارن باردار و کودکان زیر پنج ســال و معرفی 
آنهــا به ســازمان های حمایتی بــرای دریافت 

سبدغذایی رایگان از اهداف سند است .
عبدالهی ادامه داد: در ســطح حاشیه شهرها نیز 
برای افزایش امنیت غذایی اقدامات گسترده ای 
صورت گرفته است. در بخش بهداشت از طریق 
شبکه های بهداشــتی آموزش و مشاوره تغذیه 
متناسب با بودجه خانوار و وضعیت منطقه انجام 
می دهیم و سپس سازمان های حمایتی برنامه های 
حمایتی برای افرادی که به علت فقر دچار سوء 

تغذیه شدند را ارائه می دهند.
عبدالهی با بیان اینکه ســاالنه 11 میلیون نفر در 
جهان به دلیل تغذیه نامناســب جان می بازند، 
اظهار کرد: در مــورد ایران هم 76 درصد مرگ 
و میرها به علت بیماری های غیرواگیر اســت و 
عامل اول هم الگوی غذایی غلط مردم و استفاده 
از فست فود، قند و شکر و نمک زیاد و... است 
و این در حالی اســت که به نظر می رسد شیوع 
چاقی هم به عنوان یک عامل خطر بیماری ها در 

دوران کرونا افزایش یافته است.
وی در پایــان تاکیــد کرد: فرامــوش نکنیم که 
فرهنگسازی اصول تغذیه ای یک کار بین بخشی 
اســت و دیگر نهادها هم الزم اســت به کمک 

وزارت بهداشت آیند.

افزایش شیوع چاقی در دوران کرونا و سفارش وزارت بهداشت

 رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
گفت: افت کیفیت آموزشی به ویژه دروس مهارتی 
در دوران شــیوع کرونا، تغییرات پیوسته کتاب ها 
و برنامه های درســی وزارت آموزش و پرورش، 
رشــته نیاز آموزش و پرورش بــه معلم و عدم 
انطبــاق آن با اعتبارات، محدودیت در تخصیص 
ردیف استخدامی به منظور جذب هیئت علمی از 

جمله چالش های پیش روی این دانشگاه است.
بــه گــزارش ایســنا، حمیدرضــا عظمتی در 
دریازدهمین نشست شــورای تحول و نوسازی 
نظام آموزشی کشــور اظهارکرد: دانشگاه تربیت 
دبیر شــهید رجایی از ســال 1۳5۹ تأسیس شد 
و هم اکنون تنها دانشــگاه در کشــور است که 

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و 
پرورش در حوزه فنی و حرفه ای را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون در 7000 هنرســتان فنی  
و حرفــه ای و کارودانش در کشــور، ۹40 هزار 
دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که در واقع 
این تعداد شــامل 6.5 درصد از دانش آموزان کل 
کشور می شود همچنین دانشگاه تربیت دبیر شهید 
رجایــی دارای 202 عضو هیئت علمی و مدرس 
است و 8500 دانشجو در این دانشگاه مشغول به 

تحصیل هستند.
عظمتی تصریح کرد: حرکت دانشگاه تربیت دبیر 
شــهید رجایی در راستای اســناد باالدستی سند 
تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش کشــور و 

نقشه جامع علمی کشور است که سند راهبردی 
این دانشگاه نیز بر پایه این اسناد باالدستی تدوین 

شده است.
رییــس دانشــگاه تربیــت دبیر شــهید رجایی 
فعالیت های این دانشگاه را به پنج محور اساسی 
تقســیم و اظهار کــرد: محــور اول فعالیت این 
دانشگاه مربوط به پاسخگویی به نیازهای وزارت 
آموزش و پرورش در زمینه تربیت نیروی انسانی 
متخصــص و متعهد در حوزه فنــی و حرفه ای 

است.
وی با بیان اینکه نســبت اســتاد به دانشجو در 
دانشــگاه تربیت دبیر شــهید رجایی یک به 26 
اســت، گفت: نزدیک به 40 درصــد از اعضای 

هیئت علمــی این دانشــگاه دارای مرتبه علمی 
دانشیار و استاد تمام هستند.

عظمتی محور دوم فعالیت دانشــگاه تربیت دبیر 
شــهید رجایی را پاسخگویی به نیازهای وزارت 
آموزش و پرورش در حوزه بهسازی منابع انسانی 
ذکرکرد و گفت: همایش های تخصصی از ســال 
1۳۹۳ تا کنون بــه منظور به روزرســانی دانش 
معلمان به صورت حضوری و از راه دور برگزار 

شده است.
وی ادامه داد: محور ســوم فعالیت این دانشگاه 
پاســخگویی به نیازهای کشــور به ویژه وزارت 
آمــوزش و پــرورش در حــوزه پژوهش های 
کاربردی و توســعه ای اســت که در این راستا 

چندیــن مجله علمی ملــی و بین المللی و 214 
کتاب توسط این دانشگاه منتشر و چندین المپیاد 
دانش آموزی و نمایشــگاه دستاوردهای علوم و 
فناوری حوزه دانش آموزی و همایش ملی و بین 

المللی به صورت ساالنه برگزار شده است.
رییس دانشــگاه تربیت دبیر شهید رجایی محور 
چهارم و پنجم فعالیت دانشگاه تربیت دبیر شهید 
رجایی را ایفای نقش اندیشکده توسعه خالقیت 
و نوآوری در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای و 
پاسخگویی به وزارت علوم در زمینه کیفیت ارائه 

آموزش ها عنوان کرد.
وی در مورد فعالیت های فرهنگی دانشگاه تربیت 
دبیر شــهید رجایی خاطرنشــان کرد: برگزاری 

اردوهــای راهیان نــور و اردوهــای جهادی و 
راه اندازی بزرگترین کاروان اربعین حســینی در 
بین دانشگاه های کشور همچنین افتخارآفرینی در 
عرصه های ورزشــی و فرهنگی ملی و فراملی از 

جمله این فعالیت هاست.
عظمتی افــزود: افت کیفیت آموزشــی به ویژه 
دروس مهارتی در دوران شــیوع کرونا، تغییرات 
پیوسته کتب و برنامه های درسی وزارت آموزش 
و پــرورش، رشــته نیاز آمــوزش و پرورش به 
معلم و عدم انطبــاق آن با اعتبارات، محدودیت 
در تخصیص ردیف استخدامی به منظور جذب 
هیئت علمی و... از جمله چالش های پیش  روی 

این دانشگاه است.

افت کیفیت آموزشی دروس مهارتی در دوران شیوع کرونا


