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پرداخت ۶۱ میلیارد ریال تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی 
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر زنجان:
آتش سوزی جنگل ها و مراتع ضربه به سرمایه ملی است

2

 اسماعیل نوری
استاد قلم تراش زنجانی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

ثبت نشان جغرافیایی زیتون در زنجان 
2

به مناسبت ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی؛ 
زنگان امروز منتشر می کند: 

چهره ها و آثار بزرگان و اساتید صنایع دستی زنجان

اسماعیل نوری )متولد سال 1331 در زنجان( استادکار 
چاقوساز زنجان است.

او در سال 1340 در سن 9 سالگی به آموختن چاقوسازی 
مشغول شد.

10 سال شاگردی استاد »حسین بحری« کافی بود تا 
وی به عنوان استادکار فعالیت مستقل خود را آغاز کند.
استاد اسماعیل نوروزی هم اکنون به ساخت و فروش 

قلم تراش در سایزهای مختلف می پردازد.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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پودمان آموزشی تربیت 
مدیران جوان در زنجان 

برگزار می شود
 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان زنجان گفت: پودمان آموزشی تربیت 
مدیران جوان با حضور منتخبان واجد شرایط 
دستگاه های اجرایی توسط این سازمان برگزار 

می شود.
رامیــن میرزایی در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشت: این دوره ها از ۱۷ خردادماه آغاز شده 
و تا ۱۱ تیرماه سال کنونی به مدت ۶۰ ساعت 

آموزشی ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ۷۰ نفر در این دوره آموزشی 
شرکت کرده اند، خاطرنشان کرد: کارشناسان 
در این دوره آموزشی با سرفصل های مدیریت 
و ارزیابی عملکرد، شــیوه گزارش نویســی، 
آشــنایی بــا مدیریت عملی، حل مســاله و 
تصمیم گیری، مدیریت منابع انسانی، آشنایی 
با مجموعه قوانین و مقــررات مالی، اصول 
بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت تجربی آشنا 

خواهند شد.
میرزایی افزود: این دوره بر پایه مصوبه نشست 
شــورای راهبری و توســعه مدیریت استان 
زنجان )دوم اردیبهشت سال کنونی( و تاکید 
اســتاندار زنجان مبنی بر تقویت، آموزش و 
تربیت مدیران جوان در دستگاه های اجرایی 

استان برگزار می شود.

مدیر امور آب و فاضالب زنجان عنوان کرد:
مصرف سه برابری آب 

در برخی روستاهای استان
 مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
زنجان که برای بررســی وضعیت آبرســانی 
روســتاهای منطقه زنجانــرود به این بخش 
سفر کرده بود گفت: با توجه به عدم رعایت 
مصرف بهینه آب از سوی برخی روستائیان، 
مصرف آب در این مناطق به سه برابر بیشتر از 

الگوی مصرف رسیده است.
داوود رســتم خانی اظهار کرد: عدم رعایت 
الگوی مصرف و اســتفاده از آب شرب برای 
آبیاری درختان و احشام در برخی روستاهای 
استان زنجان، باعث بروز مشکالتی در زمینه 
تامین آب شــرب پایدار برای این روســتاها 

گردیده است.
وی افزود: مشکل تامین آب پایدار به ویژه در 
فصل تابستان به دلیل مصارف غیر شرب، علت 
اصلی بروز این مشکالت است که می توان با 

رعایت الگوی مصرف، از آن پیشگیری نمود.
مدیــر آب و فاضالب شهرســتان زنجان در 
بازدید از روســتای قره بوتــه نیز اعالم کرد: 
تمامی شکستگی های شبکه توزیع آب در این 
روستا مرتفع شده و یک دستگاه آب شیرین 

کن نیز برای این روستا اختصاص یافت.
رســتم خانی در نشســت با آبداران منطقه 
زنجانرود نیز ضمن تاکید بر سرکشی مداوم بر 
تاسیسات، نگهداری مناسب از این تاسیسات 
و رفع به موقع شکســتگی ها خاطر نشــان 
کرد: روســتائیان در صورت وقوع هر گونه 
شکستگی، افت فشار  و یا قطعی آب با شماره 
تلفن ۱22 مرکز پیام شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان تماس حاصل نمایند.

پیش بینی برداشت ۵۲۰تن 
گیالس از باغ های طارم 

در سال کنونی
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم 
گفت: برداشــت محصول گیــالس در این 
شهرســتان از اوایل خرداد جاری شروع شده 
و تــا اواخر تیر ماه ادامه دارد و پیش بینی می 
شود از مجموع باغ های بارده، حدود ۵2۰ تن 
محصول نوبرانه گیالس برداشت و راهی بازار 

مصرف شود.
مجتبی اســکندری بــا اعالم ایــن خبر به 
خبرنگاران افزود: در شهرســتان طارم حدود 
۱۸2 هکتار بــاغ های گیالس وجود دارد که 

هم اکنون ۱۳۰ هکتار آن بارده است.
وی با بیان اینکه حــدود ۵۳۰ بهره بردار در 
زمینه تولید این محصول در شهرستان طارم 
فعال هستند، اظهار داشت: بیشترین سطح زیر 
کشت و تولید محصول گیالس در روستاهای 

شیت، ولیدر و زاچگان است.
اســکندری ادامه داد: شرایط اقلیمی خاص، 
از جمله شــب های خنک و روزهای گرم با 
شدت آفتاب باال در این روستاها، باعث شده 
محصول تولیدی از کیفیت مطلوبی برخوردار 
باشــد و خریداران را از اقصی نقاط استان به 

این روستاها بکشاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم تصریح 
کرد:پیش بینی می شود در سال کنونی درآمد 
حاصــل از فــروش محصول گیــالس این 

شهرستان به ۸۰ میلیارد ریال برسد.
گفتنی اســت ارقام گیالس مورد کشــت در 
شهرســتان طارم شــامل تک دانه، مشهدی، 

شبستری و محلی است.  
سال گذشته از سطح ۱۳۷ هکتار از باغ های 
شهرســتان طارم، ۵۰۰ تن محصول گیالس 

برداشت و روانه بازار شد.

در سال 1398 صورت گرفت؛
اعطای بیش از 7،۰۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان توسط بانک آینده

 بانــک آینــده با هــدف حمایت از 
اقتصاد دانش بنیان و فن آور محور، طی ســال 
۱۳9۸ بیش از ۷،۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
به شــرکت های دانش بنیان اعطا کرده است. 
این امر پــس از انعقاد تفاهم نامه همکاری با 
صنــدوق نوآوری و شــکوفایی برای تأمین 
مالی شرکت های دانش بنیان از طریق اعطای 
تســهیالت و صــدور ضمانت نامه، صورت 

گرفته است.
در نشستی که با حضور دکتر محمد فطانت 
مدیرعامل، برخــی از اعضای هیأت مدیره و 
مدیران ارشــد بانک آینــده و هم چنین دکتر 
وحدت، مدیرعامل و تنی چند از مدیران ارشد 
صندوق شــکوفایی و نوآوری کشور برگزار 
شــد، همکاری های دوجانبه مورد بررسی و 

تأکید قرار گرفت.
در این نشســت، دکتر فطانت شــرکت های 
دانش بنیان )SMe( را موتور رشد اقتصاد دنیا 
دانســت و تاکید کرد که در این فرآیند، افراد 
صاحب ایده باید حمایت شوند تا بتوانند نظر 
خود را به سرعت عملیاتی سازند که این امر 
در کشور ما با برخورداری از مزیت جمعیت 
جوان و خالق، رسالتی بزرگ برای ما به شمار 

می رود.
کمک به شرکت های دانش بنیان برای معرفی 
و فــروش محصول خود به مشــتریان نیز از 
جمله دیگر حمایت هایی است که بستر آن با 
همکاری بانک آینده و صندوق شکوفایی و 

نوآوری، محقق می شود.
بانک آینده به استناد گزارش های عملکردی 
ارائــه شــده، ۸۸ )هشــتاد و هشــت( فقره 
تسهیالت با رقمی بالغ بر ۷،۰۰۰  میلیارد ریال 
طی ســال ۱۳9۸ به شــرکت های دانش بنیان 
پرداخت کرده است. هم چنین در مدت مشابه، 
4۱ )چهل ویک( فقــره ضمانت نامه با ارزش 
ریالی ۱,۱۳۳ )یک هزار و صد و سی وســه( 
میلیــارد ریال، با شــرایطی مناســب برای 
شرکت های مذکور، صادر نموده است. بر پایه 
این مستندات، بانک آینده موفق شد؛ به عنوان 
شریک اســتراتژیک صندوق شــکوفایی و 
نوآوری، رتبه نخست همکاری با این صندوق 

طی سال ۱۳9۸ را به خود اختصاص دهد.

کشاورزان از فروش گندم 
به دالالن خودداری کنند

 مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشــاورزی استان زنجان گفت: کشاورزان از 
فروش گندم به دالالن و واسطه ها خودداری 
کنند چرا که فعالیت افراد و مراکز متفرقه فاقد 
مجوز قانونی ممنوع بودن و با متخلفان برابر 

قانون برخورد می شود.
عبداله جعفری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: خرید تضمینی گندم در ســال کنونی 
فقط توسط مراکز خرید دولتی دارای مجوز 
رســمی و معتبر از شرکت غله انجام خواهد 
شد و فعالیت دیگر افراد و اماکن فاقد مجوز 
ممنوع بــوده و با متخلفان مطابــق با قانون 

برخورد می شود.
به گفته وی، همه مراکز خرید دولتی اســتان 
زنجان آماده تحویل گندم از کشاورزان هستند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان زنجان گفت: خروج هر حجم گندم 
از این اســتان در سال کنونی عالوه بر داشتن 
بارنامه و اســناد الزم مطابق مقررات، نیازمند 
ارائه مجوز خروج رسمی از شرکت غله است.
جعفری متذکر شد: محموله های گندم فاقد 
مجوز، توقیف و بــدون اغماض با متخلفان 
مطابق با قانون و مقررات برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کشــاورزان درصورت 
داشتن هر گونه شکایت و مشکل مورد را به 
نماینده جهاد کشاورزی و شرکت غله مستقر 
در مراکــز خرید تضمینی گندم و یا به مراکز 
جهاد کشــاورزی شهرســتان محل تولید به 
منظور رسیدگی و پیگیری الزم گزارش کنند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان زنجان گفت: مراکز تولید گندم بذری 
و بوجاری فقط با مجوز  این ســازمان امکان 

فعالیت خواهند داشت.
جعفری ادامه داد: مراکز بوجاری مجاز  تنها در 
قبال حق العمل می توانند نسبت به بوجاری 
اقدام و هرگونه خرید و فروش و دپوی گندم 
در این مراکز مجاز نبوده و با متخلفان برخورد 

می شود.
وی اضافه کرد: کشاورزان قبل از فروش گندم 
تولیدی خود به مراکــز خرید از مجاز بودن 
مرکز و داشتن مجوز از شرکت غله اطمینان 

حاصل کرده،، سپس گندم را  واگذار کنند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان زنجان گفت: کشاورزانی که گندم تولیدی 
خود به مراکز خرید تحت نظر دولت به فروش 
برسانند در تامین و تحویل نهادهای تولیدی ، 

کود ، سم و بذر در الویت خواهند بود.
جعفری یادآوری کــرد:  گندم های عاری از 
آفات نباتی و آلودگی و ناخالصی مشــمول 

جایزه پاکی می شود.

خبــر

 رییس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان، با بیان اینکه زنجــان در تولید زیتون 
و سطح زیر کشت رتبه اول کشوری را دارد، 
گفت: ثبت نشان جغرافیایی زیتون آماده است.

به گــزارش خبرنگار مهر، جواد تاراســی در 
و بخش  گفتگوی دولت  نشســت شــورای 
خصوصی در محل اســتانداری زنجان، گفت: 
نبود برندینگ، مشــکل مدیریت منابع آب از 
مشکالت تولید و عرضه زیتون در استان زنجان 

است.
وی با بیان اینکه زنجان بیشــترین تولید زیتون 
کشور را دارد، اظهار کرد: زیتون ها با تشکیل 
نوار اتوبانی در گیالن به نام دیگر اســتان ها به 
فروش می رســد و با ایجاد بازارچه بین مسیر 
زنجان و ابهر این بازار را باید به دست بگیریم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی زنجان، گفت: 
یکی از طرح های جهادکشاورزی توسعه کشت 
زیتون در ۱۳۰۰ هکار از اراضی شیب دار است 

که بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
تاراســی تاکید کرد: درصدد این هستیم تا از 
محل تعدیل چاه ها و ارتقــای بهره وری آب 
شهرســتان طارم، مشکل تأمین آب را برطرف 

کنیم.
وی با بیان اینکه زنجان در تولید زیتون و سطح 
زیر کشــت رتبه اول کشوری را دارد، تصریح 

کرد: ثبت نشان جغرافیایی زیتون آماده است.

رییس سازمان جهاد کشــاورزی زنجان، ابراز 
کرد: هفت واحد روغن کشی در طارم خبر دادو 
افزود: ظرفیت اســمی این واحدها ۲۱ هزار و 

۳۲۰ تن است و همچنین ۶۳۰ واحد و کارگاه 
خانگی فــرآوری زیتون در شهرســتان طارم 
فعالیت می کنند. تاراسی گفت: نبود زیر ساخت 

برای روغن کشی زیتون مشکل مهم در استان 
اســت و باید مدیریت الزم در این زمینه مورد 

توجه قرار گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

ثبت نشان جغرافیایی زیتون در زنجان 

 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: حریق جنگل هــا و مراتع در واقع 
ضربه به ســرمایه ملی اســت و باید از این کار 

پیشگیری شود.
شهرام میرزایی در جمع خبرنگاران، افزود: جهاد 
کشاورزی، متولی حفظ جنگل ها و مراتع بوده و 
جمعیت هالل احمر نیز به عنوان نیروی پشتیبان 
در کنار این دستگاه آماده ارایه آموزش های الزم به 
نیروهای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به منظور 
مقابله و مهار آتش ســوزی در سطح جنگل ها و 
مراتع است. وی اظهار داشت: از عموم مردم انتظار 
می رود رعایت حال جنگل ها و مراتع را که جزو 
سرمایه  ملی محســوب می شوند داشته باشند و 
اجازه ندهند برخی افراد دانســته یا ندانسته، این 

سرمایه ها را طعمه حریق کنند.
میرزایی تصریح کرد: امســال شاهد بارش های 
خوبی در سطح اســتان زنجان بودیم و به همین 
علت بخش زیادی از مراتع استان در زمان حاضر 
مستعد آتش سوزی هســتندکه الزم است افراد از 
روشــن کردن آتش در طبیعت به جد خودداری 
کرده و در صورت ضرورت به این کار نیز قبل از 

ترک محل از خاموش بودن آتش مطمئن شوند. 
وی بــا تاکید براینکه جمعیــت هالل احمر باید 
همواره برای مقابله با حوادث و سوانح از آمادگی 
های الزم برخوردار باشــد، افزود: این جمعیت 
مانورهای فرضی مختلفی را به منظور ســنجش 
میزان آمادگی پرســنل و اعضاء داوطلب برگزار 

می کند.
میرزایی، مردم و اعضاء داوطلب را جزو سرمایه 
های اصلی جمعیت هالل احمر عنوان کرد و اظهار 
داشــت: مردم، جمعیت هالل احمر را برای ارایه 
نیازها به آسیب دیدگان ناشی از حوادث، امین و 

رابط خود می دانند.
وی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر دارای اصول 
هفتگانه »بی طرفی، بی غرضی، استقالل، خدمت 
داوطلبانه، بشر دوستی، یگانگی و جهان شمولی« 
است، تصریح کرد: تالش برای تسکین آالم بشری، 
کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم مقابل 
و صلح پایدار میــان ملت ها، حمایت از زندگی 
و سالمت انسان ها بدون در نظر گرفتن هیچگونه 
تبعیض میان آنها و تالش بــرای تامین احترام و 
کرامات انسانی را از اهداف کلی این سازمان است.    
جمعیت هالل احمر در بحث اطالع رسانی و 
آموزش پیشگیری و مقابله با کرونا، تالش جدی 

دارد 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 

ایــن جمعیــت در 
بحث اطالع رسانی، 
و  بخشــی  آگاهی 
آموزش بــه منظور 
مقابله  و  پیشگیری 
کرونا،  ویــروس  با 

تالش جدی دارد. 
افــزود:  میرزایــی 
از  کرونا  ویــروس 
اوایــل اســفند ماه 
9۸ شــیوع پیدا کرد 
مقابله  منظور  به  که 
با آن، هــالل احمر 
اوایــل  از  زنجــان 
بهمن ماه جلســات 
آموزشی الزم را ارایه 
و تدابیر مورد نیاز را 
اتخاذ کرد تا پرسنل 
از  داوطلب  اعضا  و 

آمادگی ضمنی برخوردار باشند.
وی اظهار داشــت: این جمعیت با توجه به تدابیر 
و تمهیدات اتخاذه شــده، از زمان شــیوه بیماری 
منحوس کرونا، اطالع رسانی و آموزش های الزم 
را انجام داد و با استفاده از خودروهای امدادی در 
سطح معابر شلوغ شــهری، فعالیت خود را برای 
پیشــگیری و مقابله با این ویــروس آغاز کرد که 

بسیار موفقیت آمیز بود.
میرزایی یادآور شــد: با توجه به کمبود ماسک در 
استان زنجان در ابتدای شیوع این بیماری، تصمیم 
این شــد تا با هماهنگی اداره کل فنی و حرفه ای 
زنجان، کارگاه تولید ماســک با حضور ۳۰۰ نفر 
از داوطلبین راه اندازی شــود که موفق به تولید 2 
میلیون و ۸۰۰ هزار عدد ماســک و توزیع آن در 

این استان شدیم.
وی ادامه داد: تا به امروز پنج هزار و ۸۰۰ بســته 
معیشتی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بین خانواده 
های کم بضاعت و نیازمند و همچنین هشت هزار 
پک بهداشــتی نیز میان بیماران خاص و صعب 

العالج، توزیع شد.  
میرزایی افزود: از 9 اســفند ماه 9۸ تا ۱۳ فروردین 
ماه سال کنونی نیز 24 پست کنترل و غربالگری در 
مبادی ورودی و خروجی شــهرهای این استان با 
حضور یک هزار و ۳۶4 نفر پرسنل و عضو داوطلب 
این جمعیت ایجاد شــد که در این مدت 9۷ هزار 
و ۶۰۰ نفر مورد پایش قرار گرفتندکه از بیان آنان 
۳۶9 نفر مشکوک به این ویروس، شناسایی شده 

به مراکز درمانی،  و 
ارجاع یافتند.

۸۸ نامزد انتخابات 
جمعیت  مجامــع 
استان  احمر  هالل 
تاییــد  زنجــان 

صالحیت شدند
رییس ستاد اجرایی 
دوره  پنجمیــن 
مجامع  انتخابــات 
جمعیت هالل احمر 
استان زنجان گفت: 
صالحیت ۸۸ نامزد 
از میــان ۱۰9 نامزد 
شــوراهای اجرایی 
و بازرسان جمعیت 
هــالل احمــر در 
سطح شهرستان های 
این استان تایید شده 
اســت که ۷۵ نفر آنان مرد و ۱۳ نفر مابقی نیز زن 

هستند.
میرزایی با تاکید براینکه اساس کار هالل احمر به 
موجب اساسنامه مصوب مجلس شورای اسالمی 
داوطلب محوری اســت، افــزود: اعضای هالل 
احمر اعم از جوانــان، امدادگران و داوطلبان باید 
در نظــارت بر برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و 
سیاستگذاری ها نقش موثری ایفا کنند که بر همین 
اساس قانون گذار تکالیفی را برای جمعیت هالل 
احمر تعیین کرده که این مهم برگزاری انتخابات 
مجامع است تا از ظرفیت آنها در این باره استفاده 

شود.
وی یادآور شــد: امســال پنجمین دوره انتخابات 
مجامع عمومی شهرســتان ها، استان و کشوری 
برگزار می شــود کــه از هفته پایانــی فروردین 
ماه ،فرایند برگزاری آن آغاز شــد، ســتاد اجرایی 
انتخابات در مرکز سپس در این استان و شهرستان 
ها شروع به فعالیت کردند و ابالغ ها نیز صادر شد.
میرزایی اظهارداشــت: از اعضای ستاد شهرستان 
ها دعوت شــد تا بــا توجه به شــرایط موجود 
امسال که با شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم، با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی برمبنای اصول از 
پیش تعریف شده، شرکت کنندگان در انتخابات 
به لحاظ حفاظت فــردی و مقابله با این بیماری 

مشکلی نداشته باشند.
وی اظهار داشت: مرحله نخست انتخابات مجامع 
عمومی در شهرستان ها از 2۳ خرداد در شهرستان 

های طارم، ابهر، ماهنشان، خرمدره، ایجرود، زنجان 
و خدابنده برگزار می شود.

رییس ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات مجامع 
جمعیت هالل احمر اســتان زنجان گفت: در این 
مجامع از بین نامزدهایی که توسط اعضای جوانان، 
امدادگران و داوطلبان انتخاب می شوند، چهار نفر 
به عنوان شورای اصلی شهرستان، 2 نفر علی البدل، 
یک نفر بازرس اصلی و یک نفر دیگر نیز بازرس 

علی البدل انتخاب خواهد شد.
میرزایی افزود: جمعیت هالل احمر استان زنجان 
۱4 هزار و ۶۰9 نفر داوطلب دارد که از این تعداد 
۱۰ هزار و ۸۳۷ نفر واجد شــرایط برای رای دادن 

در انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر هستند.
وی ادامه داد: شــرایط شرکت کننده ها و انتخاب 
کنندگان در انتخابات جمعیت هالل احمر تابعیت 
جمهوری اسالمی، حداقل ۱۸ سال تمام و داشتن ۶ 
ماه سابقه عضویت داوطلبی در هالل احمر است.

رییس ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات مجامع 
جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: ۱۰9 نفر 
نامزد در پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت 
هالل احمر بر پایه شرایط عمومی و  اختصاصی و 
عمومی مندرج در قانون بودند که پس از بررسی 
های انجام شده در ســتاد اجرایی هیات نظارت 
شهرستان ها و اســتان، ۸۸ نفر از این تعداد مورد 
تایید قرار گرفت که لیســت آن از ســوی هیات 
نظارت ایــن دوره از انتخابات هالل احمر اعالم 

شد.
میرزایی خاطرنشان کرد: از ۸۸ نفر تایید صالحیت 
شده ۶۶ نفر نامزد شــورای اجرایی و 22 نفر نیز 
نامزد بازرس در ایــن دوره از انتخابات جمعیت 

هالل احمر استان زنجان هستند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
فراخوان دعوت از اعضا برای تشــکیل مجمع و 
برگــزاری انتخابات در 2۳ خرداد امســال انجام 

خواهد شد.
میرزایــی با بیان اینکه کاندیداها از ۱۷ خرداد ماه، 
فعالیت های تبلیغاتی خود را آغاز کرده اند و زمان 
این تبلیغات انتخاباتی فردا /چهارشنبه 2۱ خرداد 
ماه/ به پایان خواهد رســید یادآور شد: انتخابات 
مجامع جمعیت هالل احمر، هر چهار سال یک بار 
در همه مراکز جمعیت هالل احمر کشور برگزار 

می شود.
به گزارش ایرنا، به صورت نمادین مانور پنجمین 
دوره انتخابات مجمع شهرستان ها به منظور آشنایی 
اعضای ســتاد اجرایی و اعضای هیات نظارت با 

همه مراحل اخذ رای برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر زنجان:

آتش سوزی جنگل ها و مراتع ضربه به سرمایه ملی است

 فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان زنجان گفت: بهره بــرداری از مراتع طبق 
سنوات گذشــته بر پایه پروانه چرای دام صورت 
می گیرد و ضروری است تا بهره برداران با توجه 

به ظرفیت پروانه چرای دام اقدام کنند.
خلیل آقاجانلو با اشــاره به این که بهره برداری از 
مراتع بر پایه پروانه چرا است گفت: طبق دوره های 
گذشته افراد ذینفع شناسایی شده و پروانه چرا با در 

نظر گرفتن ظرفیت مرتع صادر می شود.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از تخریب مراتع و 

عرصه های ملی، جوامع محلی ظرفیت چرای دام 
در مراتع را رعایت کنند.

 فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
همچنیــن با بیان این که در مناطق ییالقی ورود و 
خروج دام کامال کنترل می شود گفت: در مناطق 
روســتایی نیز با کمک گزارشات مردمی و گشت 
هایی که در عرصه حضور دارند این امر رصد می 

شود.
این مقام مســوول به نقش اثر گــذار دهیاران و 
شورای روســتاها در کنترل چرای دام و ممانعت 

از ورود  دام مازاد به مراتع اشــاره کرد و افزود: با 
تالش همکاران در این اداره کل در صدد هســتیم 
تا ساکنین مناطق مختلف را با دیگر ظرفیت های 
مراتع آشــنا نماییم. به گفته آقاجانلو مراتع عالوه 
بر تامین علوفه دام ها مــی تواند در حفظ آب و 
خاک، اکوتوریسم، و مسائل زیست محیطی، کشت 

گیاهان دارویی نقش موثرتری داشته باشد.
فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
در ادامه خاطر نشــان کرد: هم اکنون به صورت 
آزمایشــی و ترویجــی کاشــت گل محمدی به 

صورت دیم در زنجان آغاز شده است.
وی بــه اقدامات صورت گرفتــه در باره تقویت 
مراتع هم اشاره کرد و گفت: اصالح و احیاء مراتع 
یکی از برنامه های محوری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان زنجان در این راستا به شمار 

می آید.
آقاجانلو اظهار داشت: قرق، کودپاشی، بذر پاشی، 
و کپه کاری از جمله اقداماتی است که همه ساله و 
با اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات استانی 

اجرا می شود.

فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان خبر داد؛

بهره برداران با توجه به ظرفیت پروانه چرای دام اقدام کنند
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تبلیغ وکال برای اخذ طالق 
بدون مشاوره بهزیستی 

تخلف در قسم است
 دادســتان انتظامــی مرکــز وکال، 
کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه 
از برخورد بــا وکالی متخلف در رابطه با 
تبلیغ اخذطالق توافقی بــدون مراجعه به 

بهزیستی خبرداد.
کمال رئــوف در گفتگو با خبرنگار مهر در 
باره برخی تبلیغات وکال جهت تســریع در 
امر طالق توافقی گفت: اخیراً مشاهده شده 
که تعداد اندکی از وکال اقدام به تبلیغات در 
زمینه تســریع در طالق توافقی می کنند که 
این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است.
وی به ابعاد این بررسی اشاره و تصریح کرد: 
از جنبه تخلفــات انتظامی که باید گفت به 
اصطالح اینگونه تبلیغات که معموالً مشاهده 
شده اعالم می کنند بدون مراجعه زوجین به 
مشاوره بهزیســتی در تسریع گرفتن حکم 
طــالق و کوتاه کردن آن مقــررات مربوط 
به طــالق توافقی در دادگاه هــای خانواده 
است بحث اینکه وکیل تبلیغ کند که طالق 
توافقی را بدون مراجعه به مشاوره بهزیستی 
می گیرد این موضوع تخلف در قسم است.

وی افزود: چون وکیل دادگســتری قســم 
خورده که تشــریفات قانونــی و ضوابط و 
عدالت را زیر پا نگذارد، اگر وکیلی ادعا کند 
بدون مشــاوره حکم می گیرد این مصداق 

تخلف در قسم است.
دادســتان انتظامی مرکز وکالی قوه قضائیه 
اظهار داشــت: در رابطه با تخلف قسم اگر 
وکیلــی در تبلیغات خود ایــن موضوع را 
اســتفاده کند و در شــبکه های اجتماعی و 
نزدیکی دادگاه هــای خانواده تبلیغ کند این 
کار از جنبه اینکه تبلیغات یا تحصیل وکالت 
از طریق وسایل فریبنده و اغوا کننده است 

هم تخلف محسوب می شود.
رئوف افزود: این کار از منظر اجتماعی هم 
امر پسندیده ای محســوب نمی شود چون 
ســنت ها ما را تشــویق به طالق نمی کند 
و همــواره بر نقش صلح و ســازش میان 
موکل و شــاکی تاکید شده است خصوصًا 
این موضــوع در دعاوی مربوط به خانواده 
اهمیت ویژه دارد بنابراین وظیفه اساســی 
یک وکیل ابتداً توجــه به موضوع صلح و 

سازش است
دادســتان انتظامی مرکز وکال کارشناســان 
و مشــاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: 
االن با توجه بــه تصویب آئین نامه مربوط 
به تعرفــه حق الوکاله مصــوب ۱۳۹۸ این 
موضوع مطرح می شود که برای یک وکیل 
چنانچه پرونده ختم به صلح شود برای آن 
حق الوکاله در نظر گرفته شده و اینکه برخی 
وکال اعالم می کننــد چنانچه در باره صلح 
اصرار کنیم حق الوکاله به ما نمی رســد غیر 
حرفه ای است و این مصوبه فصل الخطاب 
اســت. وی ادامه داد از منظر شــرعی هم 
میدانیم که در مورد اختالفات زناشویی قرآن 
بر اصالح ذات البین تاکید کرده است که اگر 
زوجینی دچار اختالف شدند وظیفه مشاور 
و به نوعی ریش ســفیدان ابتدائا تمرکز بر 
اصالح ذات البین اســت و خصوصاً وقتی 
زوجین و حتــی یکی از آنها به مشــاوره 
مراجعه می کند، مشــاور باید دلســوزانه و 

بی طرفانه تالش بر صالح و سازش کند.
ایــن مقام قضائــی تصریح کــرد: اینگونه 
عملکردهــا و تبلیغات هم از نظر اخالقی و 
هم اجتماعی و شرعی ناپسند است و از نظر 
قانونی اینگونه تبلیغات تخلف انتظامی محرز 
است و دادسرای انتظامی وکال کارشناسان و 
مشاوران خانواده این را وظیفه خود می داند 
کــه برای حفظ کیان خانواده و شــأن دیگر 

وکال با اینگونه تخلفات برخورد کند.

احتکار از خودرو به موتورسیکلت رسید
کشف بیش از

۶۰۰ موتورسیکلت
 معــاون نظارت بــر اماکن عمومی 
پلیس امنیت تهران بزرگ از کشــف ۶۴۹ 
دســتگاه موتورســیکلت ایرانی و خارجی 
احتکار شده از ۳ پارکینگ در حوالی میدان 

رازی خبر داد.
ســرهنگ  نادر مرادی در گفتوگو با ایسنا، 
درایــن باره گفت: روز گذشــته خبری در 
مورد دپو تعداد زیادی موتورسیکلت در سه 
پارکینــگ در حوالی میدان رازی ) گمرک( 
به پلیس رســید که درپی آن رســیدگی به 
موضوع در دستورکار ماموران قرار گرفت 
و پس از اطمینان از صحت گزارش دریافتی 
مجوزهای قضایی الزم برای برخورد با این 

موارد دریافت شد. 
وی با بیان اینکه در بررســی های صورت 
گرفته  مشخص شد این موتور سیکلت ها 
از سال ۹۵ تا کنون در پارکینگ ها  نگهداری 
شــده بودند، گفت: گویا بنا بــوده تا افراد 
فرصت طلب و سودجو در زمان و فرصت 
مناسبی این موتورسیکلت ها را با چندبرابر 
قیمت در بازار عرضه کنند که با اطالع پلیس 

این امر ناکام ماند.

خبــر

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی 
ایران قانون حمایــت از حقوق کودکان 
و نوجوانان را قانونی مترقیانه دانســت و 

خواستار اجرای سریع و صحیح آن شد.
سید حسن موسوی چلک در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه مطالبه انجمن مددکاران 
اجتماعی از رییس قــوه قضاییه اجرای 
سریع و صحیح قانون حمایت از حقوق 
کودکان و نوجوانان اســت، گفت: قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان نیازی بود 
که در کشــور برای حمایت از گروه های 
مختلف اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سالی 
که به هــر دلیلی نیازمنــد حمایت های 
اجتماعی و قضایی هســتند، احســاس 

می شد.
وی با اشاره به اینکه این قانون گروه های 
مختلف اطفال از جمله افرادی که مورد 
بی توجهی، ســهل انگاری، سوء رفتار، 
بهره کشی اقتصادی، معامله، فحشا، هرزه 
نگاری، خطر شدید و قریب الوقوع و... 
قرار می گیرند، را شــامل می شود، افزود: 
حســن قانون مذکور این اســت که مبنا 
کودکان زیر ۱۸ سال هستند، بنابراین حتی 
»رومینا« هم می توانست مصداق این قانون 

باشد.
رییس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران 
ادامــه داد: نکته دیگری کــه وجود دارد 
این است که قانون ماهیت پیشگیری هم 
دارد و فقط شامل کودکانی که دچار بزه 
و آزار و آسیب شده اند، نیست. رویکرد 
پیشــگیرانه این قانون هم به ســالمت 
جسمی، روانی، اجتماعی، اخالقی و هم 
به وضعیت آموزش آنها رسیدگی می کند 
یعنی از ابعاد معمول ســالمت هم فراتر 
رفته است و حتی وقتی سالمت آموزشی 
فرد مورد مخاطره قرار می گیرد هم آن را 

شامل می شود.
موسوی چلک با بیان اینکه این قانون ابتدا 
یک الیحه قضایی بوده و قوه قضاییه ابتدا 
ســال ۸۷ آن را تصویب کرده و به دولت 
فرستاده اســت، تصریح کرد: اما ماهیت 
این الیحه یک رویکرد اجتماعی دارد. در 
این بین مددکاران اجتماعی یک جایگاه 

ویژه دارند؛ هم تفکر مددکاری و حمایت 
اجتماعی و هم مددکاران اجتماعی در آن 
دیده شــده اند. جنبه های حمایت هم در 
این قانون متنوع و متعدد اســت. البته ما 
قبال هم قانون حمایت از حقوق کودکان 
داشتیم، اما این قانون هم جامعیت بیشتری 

دارد و هم قوانین قبلی را شامل می شود.
وی بــا بیان اینکه انتظار ما از مجلس این 
است که در ابالغ آن به دولت تعلل نکند، 
توضیح داد: موضوع بعدی تشکیل دفاتر 
حمایــت از کودکان و نوجوانان اســت. 
حوزه هایی که می توانند کودکان را مورد 
حمایت قرار دهند نیز از دیگر نکات قابل 
توجه است. خشونت والدین و سرپرستان 
قانونی، مراکز فساد و فحشا و مسوولیت 
هرکس در قبال بازماندن از تحصیل، ترک 
خانه کودکان و ... نیز در این قانون دیده 
شده است. حتی کودکان دارای معلولیت، 
دارای بیماری هــای خاص یا افراد دارای 
اختالل هویت جنسی هم شامل این موارد 

شده است.
رییس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران 
ادامــه داد: حتی به حمایــت از کودکان 
آواره، پناهنــده، مهاجر یا بی تابعیت هم 
در ایــن قانون توجه شــده و از این نظر 
مترقیانه اســت. نکته مهم دیگری که در 
این قانون وجود دارد غلبه تفکر اجتماعی 
برای حمایت از کودکان است. مددکاران 
اجتماعــی اورژانــس اجتماعــی نقش 
محوری در ایــن قانون دارند. ماده ۶ این 
قانون هم با رویکرد محله محوری، ایجاد 
پایگاه های اجتماعی در مناطق و محالت 
شهرها و روســتاها با همیاری شهرداری 
و دهیاری ها ونیروی انتظامی در راستای 
شناسایی، پذیرش، نگهداری و حمایت از 

اطفال و نوجوانان نوشته شده است.
موسوی چلک در ادامه به الزام سازمان ها 
بــرای همکاری با مــددکاران اجتماعی، 
همــکاری بــرای اخذ اطالعــات برای 
وضعیت مخاطره آمیز، شناســایی اطفال 

در معرض خطر توسط همکاران نیروی 
انتظامــی عالوه بر مــددکاران اجتماعی 
اشــاره کرد و گفت: مــواردی همچون 
ارجاع کــودکان به بهزیســتی و مراجع 
قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی، 
پیش بینی وظایفی برای سازمان زندان ها و 
وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال 
ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده 
است، چراکه یکی از محدودیت ها برای 
دسترسی به خدمات آموزشی ،درمانی و 

قضایی، موضوع اسناد هویتی است.
وی با بیان اینکه وظایفی نیز برای سازمان 
ثبت احوال در جهــت حمایت از افراد 
ترک تحصیل کرده ، در نظرگرفته شــده 
تا آنها را به آموزش و پرورش برگرداند، 
تصریح کرد: بحث دیگر حمایت از اطفال 
در محیط کار اســت که مورد بهره کشی 
قرار می گیرند. حمایت از کودکان ۱۵ تا 
۱۸ سال که طبق قانون کشور ما کارگران 
نوجوان نامیــده می شــوند تا حمایت 

بیمه ای داشــته باشند نیز در قانون وجود 
دارد. همچنین وزارت بهداشــت موظف 
شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام 
مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به 
آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران 

بهزیستی ارجاع شده اند را انجام دهد.
رییس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران 
ادامه داد: در این قانون آموزش و پرورش 
هم وظایف اساســی برای دسترســی به 
آموزش دارد و همه جا هم نام بهزیستی 
و مددکارن اجتماعی آمده اســت. تقریبا 
مددکاران می توانند نقش ضابط را بازی 
کنند. یکی از اختیاراتی که برای آنها پیش 
بینی شده این است که اگر آنها تشخیص 
دهند که احتمــال بروز خطر وجود دارد 
بدون حکم قضایی هم می توانند مداخله 
کنند اما بعدا باید از مراجع قضایی ارجاع 
بدهند. نقش مددکاران اجتماعی در تعلیق 
اجرای حکم، حضور در مراکز در هنگام 
برگزاری دادگاه ها هم مشــخص شــده 

اســت. گزارش مددکارای اجتماعی در 
تحقیقات و بررســی هایی که قرار است 
قاضی انجام دهد پیش بینی شــده است. 
مــددکاران این اختیــار را دارند که اگر 
وضعیت کودک مخاطره آمیز بود والدین 
یا سرپرســتان را دعوت کنند و اقدامات 

تخصصی انجام دهند.
موســوی چلک افزود: در ماده ۳۳ هرگاه 
خطر شــدید و قریــب الوقوعی طفل و 
نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت 
مخاطره آمیز موضوع مــاده ۳ این قانون 
باشــد، مــددکاران  وقوع جرم محتمل 
اجتماعی بهزیســتی و یا مورد حمایت 
دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند 
در حــدود قضایی و اختیــارات قانونی 
تدابیــر و اقدامــات الزم را در صورت 
امکان با مشارکت و همکاری والدین یا 
سرپرستان قانونی طفل جهت رفع خطر 
کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم 
انجام دهنــد و در مواقع ضروری وی را 
از محیط خطر دور کرده و با تشــخیص 
و زیــر نظر مددکار اجتماعــی به مراکز 
بهزیستی یا دیگر مراکز مربوطه منتقل و 
گزارش اقدمات خود را ظرف ۱۲ ساعت 

به دادستان اطالع بدهند.
وی بــا بیان اینکه بر پایــه اتفاقات اخیر 
در کشــور و موضوع کودکان که هر چه 
قدر بیشــتر روی آن کار کنیم تبدیل به 
ظرفیت اجتماعی می شود، اجرایی شدن 
این قانون ضروری اســت و رییس قوه 
بایــد گروه خاصی را بــرای آن بگذارد، 
گفت: قــوه قضاییه نیازمند نظــام نامه 
مددکاری اجتماعی است چراکه سرتاسر 
این قانون با موضوع مددکاری اجتماعی 
اســت. قاضی مــی تواند بــا توجه به 
شرایط کودک اقداماتی برای برنامه ریزی 
تحقیقــات مقدماتی در مورد ســالمت 
کودک، والدین یا سرپرســتان، وضعیت 
خانوادگی، محیط مسکونی و اشتغال به 
تحصیل را به مددکاران واگذار کند. قاضی 
حتی می تواند در هنگام تعلیق تعقیب یا 
تعلیق صدور حکم یا تعلیق مجازات ، نظر 

تخصصی مددکاران اجتماعی را بگیرد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران عنوان کرد:

گام بلند قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان

 نشســت های کارشناســی برای اصالح 
قیمــت واحدهای طــرح اقدام ملی مســکن 
متناسب با نرخ تورم مصالح ساختمانی برگزار 

می شود.
به گزارش ایســنا،  از زمانی که طرح اقدام ملی 
مسکن به شکل رسمی از شهریور سال گذشته 
آغاز شــد مســووالن وزارت راه و شهرسازی 
همواره اعــالم کردند که قیمت هر متر مربع از 
این واحد ها ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است. هر 
چند در برخی شــهرها از جمله پرند رقمهای 

باالتری از سوی مسووالن محلی اعالم و سپس 
عنوان شــد که واحدهای گران قیمت تر دارای 
مشــاعات بیشتری است و از مرغوبیت باالتری 

برخوردار است.
اما از نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ نرخ تورم مصالح 
ســاختمانی روند صعودی به خــود گرفت. با 
توجه به اینکه تامین منابع مالی طرح اقدام ملی 
مسکن صرفا از طریق آورده متقاضیان و سقف 
۱۰۰ میلیون تسهیالت بانکی ۱۸ درصدی  است 
و دولت یارانه ای را به این واحدها اختصاص 

نمی دهــد و با توجــه به خبری کــه محمود 
محمــودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی در 
اختیار ایســنا قرار داد احتمال تغییر قیمت هایی 

که قباًل اعالم شده بود وجود دارد.
بــر پایه اعالم محمودزاده، به تازگی جلســات 
کارشناسی بین دســتگاه های متولی طرح اقدام 
ملی مســکن در حال برگزاری است تا با توجه 
بــه تاثیر گذاری آیتم هــای مختلف، نرخ ها را 

اصالح و به روز رسانی کنند.
او البته این را هم گفت که قراردادهایی که پیش 

از این با ســازندگان منعقد شده با همان ارقام 
متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است.

به گزارش ایسنا، طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
۴۰۰ هزار واحد مســکونی، شــهریور ۱۳۹۸ با 
حضور رییس جمهور آغاز شد. البته در برخی 
از مناطق از پایان ســال ۱۳۹۷ کلید خورده بود. 
در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 
برای ۳۰۰ هزار واحد تامین زمین شــده و ۲۳۰ 
هزار واحد مراحل اجرایــی را طی می کند. بر 
پایــه اعالم اســالمی وزیر راه و شهرســازی، 

اولین واحدهای مســکن ملی در بعضی مناطق 
کشور، خرداد یا تیرماه امسال تحویل می شود. 
پیــش از این هم محمودزاده معاون وزیر راه و 
شهرســازی به ایســنا گفته بود که ۱۷ هزار و 
۵۰۰ واحد در شهرهای کوچک آماده واگذاری 
اســت. همچنیــن روز ۲۳ اردیبهشــت ۱۳۹۹ 
طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید دســتور داد که ۲۰۰۰ واحد مسکن ملی 
پرند تا قبل از هفته دولت )شهریور ماه( امسال 

به متقاضیان تحویل داده شود.

احتمال افزایش قیمت مسکن ملی

 رییس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی از ورود »معارف انقالب اســالمی« به 
کتب درسی از مهر سال آینده خبر داد و گفت: ۱۲ 
عنوان کتاب درسی در فنی و حرفه ای و کاردانش، 
»معــارف« را مورد توجه قرار دادند. همچنین ۱۵ 
عنوان کتاب در دوره نظــری به این معارف می 

پردازند. 
به گزارش ایســنا، حسن ملکی در اولین نشست 
خبــری اش بــا اصحاب رســانه بــه تبیین اهم 
برنامه های این سازمان پرداخت و اظهار کرد: اگر 
بخواهیم این سازمان را در یک جمله تعریف کنیم 
همان عبارت رهبر معظم انقالب درباره سازمان را 
بیان می کنم؛ ایشان فرمودند که سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی، قلب آموزش و پرورش 

است.
وی افزود: این بیان را برای معرفی سازمان تعریف 
رســا و حکیمانه ای می دانم زیــرا تهیه مواد و 
رسانه های آموزشی، محور فعالیتهاست. اگر معلم 
تربیت می کنیم و فضای آموزشی می سازیم برای 
اجرای خوب برنامه درســی است و اگر در فکر 
اقتصاد و بودجه ریزی هستیم برای همین منظور 

است که آموزش بدرستی انجام شود.
رییس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
با بیان اینکه ماموریت اصلی امســال سازمان که 
با انتصاب بنده محور قرار گرفته عملیاتی کردن 
اسناد تحولی اســت گفت: اسناد تحولی به مثابه 
یک چتر فکری، فلســفی علمی تلقی می شود و 
باید فعالیتهای بعــدی را زیر این چتر اجرا کنیم. 
الزم اســت برنامه هایی که طراحی می شوند ما را 

به عملیاتی شدن اسناد تحولی نزدیک کنند. سند 
تحول بنیادین و برنامه درســی ملی دو ســندی 
هستند که مبنای کار ما در تولید برنامه درسی در 

فضای تحولی سازمان هستند.
ملکی با بیان اینکــه ۱۱ حوزه تربیت و یادگیری 
در برنامه درســی ملی به طور مشخص ذکر شده 
اســت گفت: فعالیت های ما در محــور این ۱۱ 
حوزه یادگیری شکل می گیرد. حکمت و معارف 
اســالمی، قرآن و عربی، علوم انسانی، ریاضیات، 
علوم تجربی، زبانهای خارجــی، زبان و ادبیات 
فارسی، ســالمت و تربیت بدنی فرهنگ و هنر 
کاروفنــاوری و آداب و مهارتهای زندگی و بنیان 

خانواده از جمله این ۱۱ حوزه یادگیری هستند.
رییس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
ادامه داد: معتقدیم اگر بتوانیم مطابق سندتحول و 
برنامه درسی ملی حرکت کنیم باید برنامه درسی 
ما پنج ویژگی اساســی و کالن داشته باشد؛ یک 
مورد مومن پروری است. ویژگی دوم عالم و آگاه 
پروری و ویژگی سوم متفکر پروری است و یعنی 
دانش آموزان از بعد تفکر و عقالنیت پیشــرفت 
کنند. ویژگی چهارم اخالق محوری است که در 
هر دوره و پایه تحصیلی و در هر درسی ظهور و 
بروز متناسب با درس را خواهد داشت و ویژگی 
پنجم عامل محوری اســت، یعنی کسانی تربیت 
شوند که اهل عمل هم باشند. ما افراد عالمی داریم 
که اهل عمل نیستند و این یک آسیب هم می تواند 

تلقی شود.
وی بــا بیان اینکه هر ۱۱ حوزه یادگیری باید پنج 
محور یادشده را مطابق فرمولی در شش ساحت 

تربیتی به همدیگر ارتباط داده و برنامه درســی را 
طراحی کنند گفت: معتقدیم اگر هر حوزه یادگیری 
بتواند برنامه درسی خود را بر این مبنا طراحی کند 
یکی از مراحل اصلی تحول در حیطه نرم افزاری 
رخ داده اســت. اگر مواد آموزشــی و رسانه های 
یادگیری که وارد مدارس می شوند بر پایه برنامه 
درسی عالمانه، آگاهانه، درست و منطقی طراحی 
نشوند کارایی الزم را نخواهند داشت. در مرحله 
بعدی باید وارد تولید مواد آموزشی و رسانه های 

آموزشی بشویم.
وی با بیان اینکه به دنبال بســته یادگیری هستیم 
و نه کتاب درســی تنها، گفت: بســته یادگیری 
مجموعه ای از مواد و رســانه های آموزشی همراه 
با روشــهای مورد نیاز در هر درس خاص است 
که بــر مبنای اهداف یادگیری و به طور یکپارچه 
طراحی شده باشد. کتاب کار دانش آموز، راهنمای 
معلم، فیلم آموزشی، نشــریه آموزشی به عنوان 
حامی و پشتیبان و دیگر موارد در بسته یادگیری 

قرار می گیرند.
سناریوهای سازمان پژوهش برای ارائه محتوای 

درسی در سال تحصیلی آتی
وی درباره سناریوهای سازمان پژوهش برای ارائه 
محتوای درسی در سال تحصیلی آتی گفت: برای 
سال تحصیلی آینده روی دو سناریوی مشخص 
فکر می کنیم. یک حالت این است که مدارس به 
شکل ترکیبی از حضوری و غیرحضوری تشکیل 
و اداره شود. بخشــی از زمان آموزش حضوری 
باشد و بخشی را مجبور شوند یه صورت مجازی 
ارائــه دهند. در این رویکرد ترکیبی در ســازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی در دفتر تالیف 
آموزش های عمومی و متوسطه نظری الگویی باید 

آماده شود و تجربیات قبلی هم وجود دارد.
وی افزود: حالت دوم این است اصال دانش آموزان 
اجازه نداشته باشــند به مدرسه بروند که رویکرد 
آموزش مجازی است و الگوی دیگری باید طراحی 
شود. روی هر دو الگو کار می کنیم و کارشناسان 
ذیربط را به همکاری دعوت می کنیم. بسته آموزشی 
مناسب را در هر دو حالت تولید خواهیم کرد و با 
کاری که در شبکه شاد انجام می شود باید همسویی 

و هماهنگی الزم شکل بگیرد.
وی درباره آســیب های اجتماعی و راهکارهای 
پیشــگیری از آن در محتوای درسی گفت: مسئله 
آســیب های اجتماعی از جهت نوع و نحوه بروز 
و ظهور در جامعه پیچیدگی هــای خاصی دارد، 
معتقدیم نیازمند مطالعات بیشــتری هســتیم. در 
گام ها و برنامه های جدید ســازمان باید پژوهش 
در عرصه آسیب های اجتماعی بویژه آسیب های 

نوپدید و نوین انجام شود.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان پژوهش و برنامه 
ریزی آموزشــی با بیان اینکه ســازمان پژوهش 
مکلف است مهارت های زندگی را در دوره های 
تحصیلی گوناگون چه از طریق برنامه های رسمی 
و چه فوق برنامه در دانــش آموزان تقویت کند 
گفت: اکنون این ضرورت باید به طور مضاعف 
مورد توجه قــرار بگیرد. بروز اتفاقاتی چون قتل 
یک دختر توسط پدرش به ضعف مهارت ها هم 

برمی گردد. 
وی ادامه داد: یکی از حوزه های یادگیری ما آداب 

و مهارت های زندگی اســت کــه قصد دارد به 
طور ویژه به این مباحث بپردازد. حوزه تربیت و 
یادگیری سالمت و مطالعات اجتماعی نیز به این 
امر مهم توجه دارد و مهارت های زندگی از ارکان 
اصلی تولید بسته های یادگیری خواهد بود. البته 
اگر ما معلمان را همراه با تغییر برنامه های درسی 
و تحول در بســته های یادگیــری آماده نکنیم به 
اهداف مان نمیرسیم. در ساختار تشکیالتی جدید 
مرکز تربیت نیروی انسانی را برای همین منظور 

پیش بینی کرده ایم.
وی بــه طراحی و تدوین الگوی برونســپاری و 
تشــکیل کارگروهی در این زمینه اشــاره کرد و 
گفت: کار تا ۷۰ درصد پیش رفته اســت؛ وقتی 
الگوی برونســپاری آماده شد اعتباربخشی آن را 
انجام خواهیم داد. برونسپاری هم می تواند فرصت 
باشد و هم تهدید. فرصت از این بابت که چاره ای 
نداریم به ســمت افراد متخصص بیرونی برویم، 
اما تهدید از این منظر اســت که می خواهیم در 
رویکرد جدید اسناد تحولی را عملیاتی کنیم، آیا 
خواهیم توانست به وسیله برونسپاری محتوایی 

آماده کنیم که در راستای اسناد تحولی باشند؟.
ملکی افزود: افرادی که می خواهند این کار را انجام 
دهند باید به محتوای اسناد تحولی باورمند باشند و 
مهارت های الزم را در راســتای اسناد تحولی در 
اختیار داشته باشند. معتقدیم برونسپاری ضرورت 
است اما این اعتقاد را هم داریم که باید محتاطانه 
حرکت کنیم تا آفات احتمالی ما را آســیب زده 
نکند، اما در مجموع به برونســپاری خوشــبین 

هستیم که نیازمند احتیاط مدیریتی است.

دو سناریوی آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس از مهر ۹۹
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 ســخنگوی وزارت بهداشت با 
اعــالم آخرین وضعیت مناطق ســبز و 
سفید کرونا در کشور، گفت: ما در بازوی 
نزول و در حالت افول بیماری در کشور 
هســتیم و تعداد موارد بستری به نسبت 
کاهش یافته و حتی در روزهای اخیر و 
به دنبال بازگشایی ها ممکن است، ثبات 

پیدا کرده باشد.
دکتر کیانوش جهانپــور در گفت وگو با 
ایســنا، درباره آخریــن وضعیت مناطق 
قرمز، زرد، ســفید و ســبز کرونایی در 
کشــور، گفت: تعریف هر یــک از این 
مناطق بر پایه تعداد مــوارد مرگ  و میر 
و ابتالی جدید ظرف هفته قبل است که 
بر این پایه رنگ های قرمز، زرد، سفید و 
سبز را تقسیم بندی می کنیم که عمدتا با 
هدف آگاهی بخشــی، هشدار یا اطالع 
رسانی درباره وضعیت مناطق است؛ هم 
برای اهالی و هم برای کســانی که قصد 

آمد و شد دارند.
تنها یک نقطه سبز کرونا در کشور

وی با بیان اینکه منطقه ســبز به معنای 
منطقــه بی خطر اســت و تقریبا به جز 
شهرستان و جزیره ابوموسی، هیچ نقطه 
سبزی در کشور وجود ندارد، گفت: در 
عین حال بقیه مناطق عمدتا شهرستان های 
سفید هستند که وضعیت سفید به معنای 
کم خطر بودن اســت، نه بی خطر بودن. 
باید توجه کرد که این وضعیت شکننده 
نیز هست و ممکن است خیلی راحت با 
موارد جدید ابتال یک منطقه ســفید، در 
هفتــه بعد در وضعیت زرد قرار بگیرد و 
یا از وضعیت زرد به وضعیت قرمز بدل 

شود.
بیشتر مناطق استان ها در وضعیت سفید

جهانپور با بیان اینکــه مناطق در اغلب 
اســتان ها عمدتا در وضعیت سفید قرار 
دارند، ادامه داد: مناطقی هم در وضعیت 
زرد قرار دارند که خطر در آن ها متوسط 
ارزیابی می شــود. البته در برخی مناطق 
کشور، به خصوص در استان خوزستان، 
هرمزگان، کرمانشــاه، کردستان، بوشهر، 

جنوب کرمان و جنوب اســتان سیستان 
و بلوچســتان و تا حــدی برخی مناطق 
در استان های آذربایجان غربی و شرقی 
شهرستان های قرمز را بیشتر می بینیم که 
امیدواریم با رونــدی که وجود دارد، در 
هفته های آتی تعــداد این مناطق کاهش 
پیدا کرده و این مناطق به سمت وضعیت 
زرد و مناطق زرد نیز به سمت وضعیت 

سفید سوق پیدا کنند.
وضعیت زرد در پایتخت

جهانپــور درباره وضعیــت پایتخت نیز 
گفت: به طور کلی وضعیت استان تهران 
به این صورت است که هم مناطق سفید 
و هم  مناطق زرد در تهران وجود دارد، اما 
در کل در تهران با توجه به نوســانی که 
روند ابتال دارد، اگر بخواهیم یک ارزیابی 
کلی استانی داشته باشیم، وضعیت زرد را 

برایش قلمداد می کنیم.
ثبات نسبی در موارد بستری روزانه

ســخنگوی وزارت بهداشــت دربــاره 
احتمــال بروز مــوج دوم بــا توجه به 
رونــد صعودی ابتال و مرگ و میر، اظهار 
کــرد: در موارد بســتری روند صعودی 
چشمگیری نداریم. البته ممکن است در 
برخی مناطق کشور اینگونه باشد، اما در 
برخی مناطق هم کاهش موارد بستری را 
شاهدیم. بنابراین تقریبا یک ثبات نسبی 
در  موارد بستری روزانه در بیمارستان ها 
وجود دارد و بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر نوسان 
داشتیم. همچنین موارد ابتالی قطعی به 
بیماری کووید_۱۹ نیز به همین صورت 

بوده است.
جهانپــور تاکید کرد: به هر حال هرجای 
دنیا که بازگشایی اتفاق افتد، قطعا تغییرات 

اندکــی در تعداد مــوارد ابتالی جدید 
خواهید داشت و اگر کشور یا کشورهایی 
بعد از بازگشــایی چنیــن تغییری را در 
نمودار ندارند، حتما به الگوی بیماریابی 
آن ها بازمی گردد؛ چراکه ممکن نیســت 
در شرایطی که بیماری مهار و ریشه کن 
نشده، بعد از بازگشــایی روند کاهشی 
موارد را داشته باشید؛ مگر اینکه الگوی 
بیماریابی در آن کشورها تغییر پیدا کرده 

و کاهش موارد تست داشته باشند.
به  ابتال  افزایش دوباره مــوارد  علت 

کرونا در ایران
وی گفت: در کشور ما از آنجایی که این 
اتفاق نیفتاد و حتی به ســمت بیماریابی 
فعال تر رفتیم، به ظاهر در اعداد افزایش 
موارد ابتالی جدید را در دو ســه هفته 
اخیر و بعد از بازگشــایی ها می بینیم، اما 

این به هیچ وجه به معنای شــیوع بیشتر 
بیماری نیست. صرفا ممکن است موارد 
شناســایی شــده امروز، بیش از روزها 
و هفته هــای بعد بوده باشــد. در موارد 
بســتری هم چنین تغییری نیســت. در 
اوایل فروردین ماه ممکن بود ۹۰ درصد 
موارد مبتالیی که شناســایی می شد، در 
بیمارستان ها بستری می شدند، اما امروز 
۱۵ و تــا۲۰ درصــد مبتالیان بســتری 
می شوند.   وقتی تعداد را مقایسه می کنیم 
می بینیم که شاید دو تا سه هزار بیماری 
که در فروردین ماه شناسایی می شد، در 
بیمارستان ها بستری بودند، اما امروز ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ نفر است. بنابراین موارد شناسایی 
شده ای که در بیمارستان ها بستری شدند 
یا از بیمارستان ها نمونه ارسال می شود، 
شاید به یک پنجم روزهای اوج بیماری 

رسیده است.
کاهش موارد بســتری در بخش های 

ICU
وی ادامه داد: همچنین میزان موارد مرگ و 
میرمان  شاید به یک سوم و یک چهارم 
روزهــای اوج بیماری رســیده و موارد 
بستری در بخش مراقبت ویژه علی رغم 
اینکه به نوعی آســتانه بستری در بخش 
مراقبت های ویژه پایین تر آمده و افراد را 
سریع تر در ICU بستری می کنند، اما باز 
هم موارد به یک دوم تا یک سوم رسیده 
است، اما در ظاهر شاید تعداد شناسایی 
شده را بیشتر یا برابر قبل ببینید که صرفا 
به رهگیــری موارد تماس نزدیک بازمی 

گردد.
غربالگری گروه هــای پرخطر در ۱۵ 

استان؛ بزودی
جهانپور گفت: به هر حال اســتان هایی 
که تعداد مناطق سفیدشان بیشتر می شود، 
به تدریج به سمت رهگیری و غربالگری 
موارد و گروه های پرخطر و افراد مسن 
خواهند رفت که ممکن اســت تغییراتی 
را در ظاهر افراد ایجــاد کند. هم اکنون 
۱۵ استان و به زودی ۲۱ استان به سمت 
غربالگری گروه هــای پرخطر خواهند 
رفت که قاعدتا ممکن اســت به کاهش 
یا افزایش موارد شناســایی شده روزانه 
در استان ها منجر شود. بنابراین همه این 
متغیرها همگن و یکسان نیست و بدون 
تحلیل و دانستن و لحاظ کردن مواردی 
که تشریح کردم، نمی شود آن ها را باهم  

مقایسه کرد.
وی تاکید کــرد: ما در بازوی نزول و در 
حالت افول بیماری در کشــور هستیم و 
تعداد موارد بستری به نسبه کاهش یافته 
و حتــی در روزهای اخیــر و به دنبال 
بازگشایی ها ممکن است، ثبات پیدا کرده 
باشد، اما باز هم  منتظر می مانیم و هرکجا 
که احساس کنیم که روند شیوع بیماری 
در کشــور در حال افزایش است، قطعا 
توقف کرده و حتی ممکن اســت یک تا 

دو مرحله به عقب بازگردیم.

سخنگوی وزارت بهداشت تشریح کرد

آخرین وضعیت مناطق سفید و قرمز کرونا 
  علت افزایش دوباره مبتالیان

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد
علت کمبود برخی اقالم 

انسولین
 رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به 
علت برخــی کمبودها در زمینه تامین برخی 
اشکال انسولین، در عین حال اقدامات انجام 
شــده جهت تولید داخلی این اقالم در آینده  

نزدیک را تشریح کرد.
دکتر محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایسنا، 
در پاســخ به مباحثی مبنــی بر کمبود برخی 
انواع انسولین در بازار گفت: یکی از باالترین 
میزان ارزبری های دارویی در کشور مربوط به 
انسولین است. با وجود اینکه سال ها این دارو 
را به صورت ویال در کشور تولید می کردیم، 
اما به دلیل اینکه ذائقه و سلیقه بیماران عوض 
شــده و به سمت »پن« و اقالم دیگر انسولین 
تغییر یافته، در تامین این  اقالم با مشــکالتی 

مواجه هستیم.
وی در این باره افزود: برنامه ریزی برای تولید 
این اقالم شــروع شــده و دو شرکت ظرف 
روزها و ماه های نزدیک اقدام به تولید خواهند 
کرد؛ یک شرکت به صورت تحت لیسانس و 
شــرکت دیگر هم به صورت ژنریک. بر این 
پایه امیدواریم با این روندی که شروع می شود 
و برنامه هایی که در آینده نزدیک داریم، بتوانیم 
بخش اعظم و همه نیاز بیماران مان به انسولین 

را در داخل تولید کنیم.
به گفته رییس سازمان غذا و دارو، یکی از این 
شرکت ها برای سال نخست، ۲۵ درصد بازار 
را هدف گذاری  کرده و برنامه اش آن است که 
طی مدت کوتاهی بیش از ۵۰ درصد بازار را 
تامین کند. امیدواریم با همکاری شرکت های 
دیگر که یا تحت لیســانس تولید می کنند یا 
برنامه تولید این اقــالم را دارند، بتوانیم طی 
یکی دو سال آینده نیازمان به اشکال مختلف 
وارداتی انسولین را برطرف کنیم و نیم نگاهی 

هم به صادرات داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در مجموع به دنبال برنامه ریزی 
که صــورت گرفته و تولیدی کــه در داخل 
کشور توسط چند شــرکت خواهیم داشت، 
به زودی شاهد هیچ کمبودی در زمینه تامین 

انسولین برای بیماران نخواهیم بود.

پس از 31 روز؛
بیمار ۹۲ ساله

کرونا را شکست داد
 بیمــار ۹۲ ســاله با کمــک مدافعان 
سالمت مرکز پزشــکی، آموزشی و درمانی 

لقمان حکیم کرونا را شکست داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیمارستان لقمان 
حکیم، این بیمار ۹۲ ساله که باسابقه بیماری 
آلزایمر، ایســکیمیک قلبی و فشارخون و با 
عالئم دیسترس تنفسی و کاهش هوشیاری، 
پنجم اردیبهشــت ماه در بخش مراقبت های 
تنفســی کرونای مرکز پزشکی لقمان حکیم 
بســتری شده بود، پس از گذراندن ۳۱ روز با 
کمک کادر درمان توانست کرونا را شکست 
دهد. این بیمار و خانواده وی، ضمن تقدیر و 
تشکر از زحمات کادر درمان که با تالش های 
شــبانه روزی و بی وقفه در این مهم ســهیم 
بودند، برای تمامی جهادگران خط مقدم مبارزه 

با کرونا آرزوی سالمت و دعای خیر کردند.

مطالعات نشان می دهد؛
عادات ورزشی سالمندان 

معیار اندازه گیری طول عمر 
آنهاست

 مطالعه جدید نشــان می دهد میزان 
ورزش افراد ســالمند می تواند احتمال ابتال 
آنها به بیماری قلبی یا مرگ زودهنگام را پیش 

بینی کند.
به گزارش خبرنگار مهــر، به گفته محققان، 
پرســش از بیماران در مورد میــزان ورزش 
شأن در طول غربالگری برای تصلب شریان 

می تواند به شروع زودتر درمان کمک کند.
دکتر »آلن روزانسکی«، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشکده پزشکی آیسان نیویورک، در این باره 
می گوید: »مطالعه ما نشان داد تنها پرسش در 
مورد میزان فعالیت جسمی در زمان آزمایش 
بررسی وجود پالک در عروق کرونر، می تواند 
توانایی ما را در پیش بینی ریسک مرگ آنها در 

طول یک دهه بعد امکان پذیر سازد.«
در این مطالعه، تیم تحقیق بیش از ۲۳۰۰ بیمار 
۶۵ تا ۸۴ سال را بررسی کرد. از آنها در مورد 

میزان ورزش شأن پرسش پرسیده شد.
در طول ۱۰ سال پیگیری وضعیت این افراد، 
محققان به رابطه بین مشــکل عروق خونی 
بیماران، میزان ورزش آنها و خطر مرگ شأن 
پی بردنــد. در طول این مــدت، ۲۳ درصد 
بیماران فوت کردنــد که میانگین نرخ آن در 
سال ۲.۳ درصد بود. محققان مشاهده کردند 
باالترین نــرخ مرگ )۲.۹ درصد در ســال( 
مربوط به افرادی بود کــه حداقل ورزش را 
انجام می دادند. در مورد افراد دارای باالترین 

میزان ورزش این نرخ ۱.۷ درصد بود.
به گفته محققان، برای بیماران مبتال به بیماری 
عروق کرونر، هر چقدر میزان ورزش بیشتر 

باشد، احتمال مرگ کمتر است.

خبــر

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، نسبت به بازیافت غیرقانونی وسایل 
یکبار مصرف حفاظتی در مقابله با ویروس کرونا 

هشدار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسعودی 
نژاد،  با اشاره به اینکه طبیعت برای بازیافت آالینده 
ها نیز روش های گوناگونی را ابداع کرده اســت، 
گفت: به طور مثال اگر فاضالبی وارد رودخانه ای 
شود به طور طبیعی در فاصله ای چند کیلومتری 
از محل ورود فاضالب آالینده هایی که ایجاد شده 
است، آهسته آهسته کاهش پیدا می کند و اگر غیر 
از این بود شــاید طبیعت صدها سال پیش از بین 

می رفت.
وی با تاکید بر اینکه افزایش بیش از اندازه آلودگی 
و آالینده ها به حــدی که از توان طبیعت خارج 
شــود، طبیعت را به زانو در خواهد آورد، اظهار 
کرد: آلودگی آب، هــوا، خاک و همچنین وجود 
پســماندهای جامد خطرناک مــی تواند اثرات 

نامطلوب و ماندگاری را در طبیعت ایجاد کند.
مسعودی نژاد خاطرنشان کرد: آالینده های محیطی 
می تواند ساختارهای طبیعی زیستی را برهم زند 
به نحوی که بشر باید با نگاه عمیق تر و مسوولیت 

پذیری بیشتر نسبت به محیط زیست رفتار کند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، گفت: نمی توان با قطعیت اعالم کرد که 
نامالیماتی همانند ویروس کرونا بر محیط زیست، 

نتیجــه عکــس العمل 
محیطی  زیســت  های 
است، ولی قطعا در هر 
اگــر چنانچه  فرآیندی 
بیش از انــدازه آالینده 
هایــی را بــه طبیعت 
قابلیت  کنیــم  تحمیل 
تصفیه طبیعت از دست 
می رود و به طور کلی 
چرخه طبیعی اکوسیستم 

از بین خواهد رفت.
پیامدهای  از  یکی  وی، 
از بین رفتن سیستم خود 
پایشی طبیعت را تجمع 
بیــش از حد آالینده ها 
دانســت و خاطرنشان 
کرد: تجمــع آالیند ها 

گونه های ضعیف تر و در معرض خطر را بیشتر 
مورد حمله قــرار خواهد داد ولی هیچ موجودی 
نمی تواند از نامالیمات و مخاطرات بیش از حد 

در امان باشد.
مســعودی نژاد در پاســخ به این پرسش که رها 
سازی ماســک و دستکش می تواند طبیعت را با 
چه چالش هایــی روبرو کند افزود: درباره تجزیه 
و اثرگذاری مواد پالستیکی در طبیعت تحقیقات 
کامل و جامعی در درســترس است. طبیعتا مقدار 

ماندگاری انواع دستکش های پالستیکی و ماسک 
ها در طبیعت مشــخص است به طور مثال اگر از 
بین هشت میلیون ایرانی چهار میلیون هم در آمد و 
شدهای بین شهری از ماسک و دستکش استفاده 

کنند، این حجم قابل توجهی است.
وی تاکیــد کرد: پیــش از این صرفا در ســطح 
بیمارستان ها از ماسک، گان و دستکش استفاده می 
شــد و در سطح شهر به صورت کلی افراد از این 
وسایل حفاظتی استفاده نمی کردند ولی هم اکنون 

عدد بزرگی از جمعیت 
از این وســایل استفاده 
می کنند که رها سازی 
آن در طبیعت می تواند 
ایجاد  جدی  مشکالت 

کند.
ادامه  در  نژاد  مسعودی 
بازیافت  بــه  نســبت 
وســایل  غیرقانونــی 
حفاظتی  مصرف  یکبار 
در مقابله بــا  ویروس 
و  دارد  هشــدار  کرونا 
افزود: تحمیل ماســک 
هــای  دســتکش  و 
اســتفاده شده به بخش 
شهری،  پســماندهای 
حجم بســیار باالیی از 
پسماندهای تر و خشک پس از شیوع کرونا را به 

این بخش تحمیل شده است.
وی با اشاره به اینکه تجزیه انواع ماسک و دستکش 
ها دارای نیمه عمر متوسط است، گفت: این وسایل 
بصورت طوالنی در طبیعت دوام پیدا می کنند و 

اثرات مخرب خود را خواهند داشت.
دکترای تخصصی علوم محیط زیست، افزود: نمی 
توان عموم مردم را مجبور به رعایت تمامی موارد 
حفاظت از محیط زیست کرد چرا که ممکن است 

جامعه تاب آوری کافی را نداشــته باشد و بعد از 
مدتی از اجرای توصیه های مربوط به پیشگیری از 

کرونا نیز  خسته شوند.
مســعودی نژاد تاکید کرد: به هر میزان استفاده از 
وســایل حفاظتی برای پیشگیری از کرونا کاهش 
یابد کنترل اپیدمی نیز ســخت تر و دوره بیماری 

بیشتری خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، اظهار کرد: نگاه واقــع بینانه به موضوع 
کرونا، اســتفاده از وسایل حفاظتی و نحوه کنترل 
آن می تواند کمک شایانی به جامعه کند بنابراین 
ارائه توصیه ها و راهبردهای کاربردی می تواند راه 
حل موثری برای کنترل اپیدمی کرونا و پیشگیری 

از صدمات جدی به طبیعت شود.
مســعودی نژاد ادامه داد: باید توصیه ها به شکلی 
مطرح شود که امکان اجرا از سوی مردم را داشته 

باشد.
دکترای تخصصی علوم محیط زیست، در توضیح 
اینکه چگونه مــی توان به طبیعت در راســتای 
پیشــگیری از کرونا کمک کرد، افزود: ابزارهای 
آموزشــی و یا ایمنی و یا به میزان الزم اســتفاده 
کردن از این تجهیزات می تواند کمک شایانی به 
پیشگیری از صدمات جدی به طبیعت کند بنابراین 
زمانی که دولت ها با هدف کنترل آسیب به محیط 
زیست  و در ادامه پیشگیری از پاندمی فعالیت می 

کنند باید این راهکارها را مد نظر قرار دهند.

یک دکترای محیط زیست هشدار داد؛

خطرات بازیافت غیر اصولی وسایل حفاظتی مقابله با کرونا

 میــوه، تخم مــرغ، اســموتی و غالت، 
مفیدترین مواد غذایی برای یک صبحانه ســالم 

هستند.
به گزارش ایسنا، اگر در رژیم غذایی خیلی سخت 
قرار دارید ممکن است پس از گذشت زمان ادامه 
آن برایتان دشــوار شده و در نتیجه با مشکالتی 
چون چاقی، سوء هاضمه و ناراحتی های گوارشی 
مواجه شــوید. برای جلوگیری از این موضوع، 
حتما محصوالت لبنی حاوی الکتوباســیل  مانند 
ماســت را در رژیم خــود بگنجانید. بعالوه این 
گروه از مواد غذایی سرشــار از کلســیم هستند 
که در ساخت اســتخوان ها نقش مفیدی دارند. 

البته به توصیه متخصصان تغذیه باید از مصرف 
ماست های دارای مواد افزودنی پرهیز کرد.

با اضافه کردن مشتی از آجیل، تکه های میوه، انواع 
توت ها یا غالت سبوس دار به ماست می توانید 

یک صبحانه کامل برای خود تهیه کنید.
میوه و سبزیجات تازه یا یخ زده هم منبع خوبی از 
فیبر هستند و فیبر تأثیر مثبتی در کاهش و حفظ 

وزن دارد.
به عالوه تخم مرغ حاوی پروتئین سالم است که 
به همراه دیگر مواد غذایی مفید به شــما امکان 
می دهد احساس ســیری را برای مدت طوالنی 
تــری حفظ کنید. مطالعه دانشــمندان آمریکایی 

نشان می دهد افرادی که تخم مرغ را برای صبحانه 
ترجیح می دهند در مقایســه با افرادی که عادت 
دارند صبحانه با نان تست بخورند، بهتر می توانند 

وزن کم کنند.
همچنین یک کوکتل میوه تازه برای کســانی که 
صبح احساس گرســنگی شدید ندارند، مناسب 
اســت. تقریبا از همه میوه های موجود می توان 
اسموتی تهیه کرد و در تهیه آن از شیر هم استفاده 
نمود. به گزارش اسپوتنیک، صبحانه های حاوی 
غالت بسیار مهم هستند. این مواد منبع فیبر است 
و هرکســی که می خواهد وزن خود را کاهش 
دهد، فقط باید این مواد را در رژیم غذایی خود 

بگنجاند. غالت منبع کربوهیدرات های پیچیده ای 
هستند و حتی اگر در طول روز مجبور به ورزش 

کردن باشــید، این مواد خوردنی می توانند گزینه 
بسیار مفیدی برای شما باشند.

چند خوردنی سالم برای صبحانه
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رییس سازمان نظام پزشکی:
تعرفه های پزشکی مشکل ساز خواهند شد/ 

سالمت مردم آسیب می بیند
رییس کل ســازمان نظام پزشکی ایران، یکی 
از مهم ترین چالــش های پیش روی جامعه 
پزشکی را تعرفه های ابالغی سال ۹۹ دانست.

محمدرضــا ظفرقندی، با اشــاره بــه ابالغ 
تعرفه های خدمات تشــخیصی و درمانی از 
ســوی دولت، به خبرنگار مهر، گفت: یکی 
از مشکالت و چالش های پیش روی جامعه 
پزشکی در دوران پس از بحران کرونا و عادی 
شدن شــرایط ارائه خدمات به مردم، موضوع 
تعرفه هایی است که دولت ابالغ کرده و جامعه 

پزشکی مخالف آن است.
وی با اشــاره به مخالفت صریح سازمان نظام 
پزشکی با تعرفه های ابالغی دولت برای سال 
۹۹، افزود: به رغم مکاتبات و مذاکرات متعدد 
ســازمان نظام پزشکی، دســت آخر مصوبه 
شــورای عالی بیمه با افزایش ۱۵ درصدی از 

سوی دولت ابالغ شد.
ظفرقندی تاکید کرد: شــوربختانه تعرفه های 
پزشــکی ســال ۹۹، بر خالف ماده ۹ احکام 
دائمی و بنــد ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی 
و بدون در نظر گرفتن واقعیت های تعرفه ای، 
ابالغ شــد. از همین رو، تعرفه های ابالغی به 
طور رسمی با مخالفت و اعتراض تمام ارکان 
سازمان نظام پزشکی و عدم تأیید انجمن های 

علمی مواجه شد.
وی با اشاره به مکاتبات متعددی که با رییس 
جمهور، معــاون اول رییس جمهــور، وزیر 
بهداشت و...، پیرامون تعرفه های پزشکی انجام 
داده اســت، گفت: آنچه مســلم است، اینکه 
انجمن های علمی گروه پزشکی بر ضرورت 
بازنگری در تعرفه های ابالغی و نیز واگذاری 
تعیین تعرفه های بخش خصوصی به سازمان 

نظام پزشکی، اصرار دارند.
رییس سازمان نظام پزشکی ایران، افزود: نگرانی 
اصلی جامعه پزشــکی عدم رعایت تعادل در 
اقتصاد سالمت و فاصله زیاد و پیش رونده بین 
تعرفه واقعی و تعرفه های ابالغی است که در 
آینده نزدیک موجب کاهش کیفیت خدمات 
سالمت و تعطیلی مراکز و آسیب های جبران 

ناپذیر در حوزه سالمت خواهد شد.

تحقیقات نشان می دهد؛
رژیم غذایی بر نتیجه بهتر شیمی درمانی تاثیر 

دارد
مطالعه جدید نشان می دهد نوع تغذیه بر نتیجه 

شیمی درمانی تاثیر خوبی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشــگاه 
ویرجینیا دریافتند رژیم غذایی می تواند موجب 
تغییر در میکروب های روده فرد در واکنش به 

داروی شیمی درمانی شود.
مؤلفه های متــداول رژیم غذایی روزانه، نظیر 
اســیدهای آمینه، می تواند موجب کاهش یا 
افزایش تأثیرگذاری و مســمومیت داروهای 

مورداستفاده در درمان سرطان شود.
این یافته می تواند راهی جدید برای پیش بینی 
دوز مناســب و کنترل بهتــر عوارض جانبی 

شیمی درمانی باشد.
»الین اُرورکه«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »برای اولین بار مشاهده کردیم 
که تغییر میکروب یا افزودن تنها یک اسیدآمینه 
به رژیم غذایی می تواند دوز بی ضرر دارو را به 

یک داروی بسیار سمی تبدیل نماید.«
تغییراتی که رژیم غذایی بر میکروارگانیزم ها 
می گذارد می تواند موجب افزایش مسمومیت 

داروی شیمی درمانی تا ۱۰۰ برابر شود.
به گفتــه محققــان، تلفیق رژیــم غذایی و 
میکروب های مختلف موجب تغییر در نحوه 

واکنش میزبان به شیمی درمانی می شود.
طبق این گزارش، »داده ها نشــان می دهد که 
یک رژیم غذایی واحد می تواند متابولیســم 
میکروب ها را تغییــر داده و متعاقباً، واکنش 
میزبــان را به دارو تغییر دهد و حتی برعکس 

نماید.«
در مجموع می توان به این نتیجه رســید که ما 
فقط نباید برای خودمان غذا بخوریم بلکه باید 
به فکر بیش از ۱۰۰۰ گونه میکروارگانیزم های 
باشــیم که در درون ما زندگی می کنند چراکه 
نحوه تغذیه این میکروارگانیزم ها تاثیر ژرفی بر 
سالمت بدن و واکنش به درمان پزشکی دارد.

تاثیر شــیوع کرونا بر فرزندآوری/مدت زمان 
بیماری مهم است

مدیر گروه سالمت و جمعیت دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران، در مورد تاثیر شیوع کرونا بر 

فرزندآوری، توضیحاتی ارائه داد.
فرهاد فیروز بخت، به خبرنگار مهر، در مورد 
تاثیر کرونا بر فرزنــدآوری، گفت: مطالعات 
نشــان داده که حوادث طبیعی و بحران های 
اجتماعی بــه دلیل وارد کردن شــوک های 
اقتصادی و روحی روانــی باعث ایجاد عدم 
اطمینان نسبت به آینده می شوند و تاثیر منفی 
بر رفتار و تصمیمات افراد از جمله تشــکیل 

خانواده، ازدواج و فرزند آوری می گذارد.
وی بــا عنوان این مطلب کــه بیماری کرونا 
مقطعی اســت، افزود: دوران کاهش مقطعی 
فرزند آوری بســتگی به شدت و طول مدت 
دوران شیوع کرونا و فشارهای ناشی از رکود 
اقتصــادی و تورم و زمان بازگشــت مردم به 

زندگی عادی و رونق دوباره بازار کار دارد.

خبــر

 کمبــود انســولین و داروهای 
پایین آورنده قندخون؛ از جمله مباحث 
دارویی بود که طی چند روز گذشــته 
مطــرح شــد؛ موضوعی کــه واکنش 
وزارت بهداشت و انجمن دیابت ایران 
را به دنبال داشت و اعالم شد هیچگونه 
کمبودی در تامین انسولین ایرانی وجود 
نداشــته و تنها در مــواردی با کمبود 
انســولین وارداتی روبرو بودیم که این 
مشــکل نیز طی روزهای آتی برطرف 

خواهد شد.
دکتر اسداله رجب -رییس هیات مدیره 
انجمــن دیابت ایــران در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به اینکه حدود ۸ میلیون 
مبتال به دیابت در ایران زندگی می کنند، 
گفت: یعنی جمعیت بزرگی از کشــور 
به دیابت مبتال هســتند. حــال در نظر 
بگیرید اگر قرار باشــد خبری مبنی بر 
کمبــود داروی مخصوص ایــن افراد 
پخش شــود چه نگرانی و استرسی در 
این افراد به وجود می آید و تا چه میزان 
هجوم به داروخانه ها برای خرید دارو 

افزایش می یابد.
وی بــا تاکید بر اینکــه فعال هم اکنون 
در داروهــای پایین آورنــده قندخون 
تولیــد داخل چه به شــکل تزریقی و 
چه به شکل خوراکی کمبودی نداریم، 
ادامه داد: اما برخی از برندها و داروها 
ممکن است مشکلی وجود داشته باشد 

که دلیــل آن هم به وجــود تحریم ها 
بازمی گردد. در ماه هــای قبل از طریق 
انجمن های مــردم نهاد نامــه ای برای 
ســازمان ملل فرســتادیم و بیان کردیم 
تحریم ها چه مشــکالت عظیمی برای 

بیماران ما ایجاد می کند.  
وی افزود: حاال کــه بر اثر تحریم های 
ناجوانمردانه مشکالتی در تامین داروی 
خارجی وجود دارد، می توانیم از نمونه 

ایرانی آن استفاده کنیم.
رجب ادامه داد: انســولین در دو قالب 
انسانی و آنالوگ مورد استفاده بیماران 
قرار می گیرد که در ایران تنها انســولین 
انســانی تولید می شــود. چرایی اینکه 
اخیرا روند اســتفاده از انسولین آنالوگ 
در کشــور مــا افزایش یافته اســت را 
نمی دانم اما،  انســولین های تولید شده 
در داخل کشور که انسانی است، تایید 

شده است.
رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران 
با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی،   
اظهار کرد: استفاده از داروهای خارجی 
هیــچ اجباری ندارد و بیمار می تواند از 
تولیدات داخلی اســتفاده کند. پزشک 
بایــد پیــش از هرچیزی بــه موضوع 
اقتصادی دارویی که تجویز می کند هم 
فکــر کند؛ اگر می توانیــم دارویی را با 
هزینه کم تر و با همان کیفیت قابل قبول 
برای بیمــار تجویز کنیم، نباید کوتاهی 

کنیــم. در تمام دنیا برای درمان بیماران 
به دو اصل کیفیت و هزینه درمان فکر 
می کنند. انسولین داخلی با یک چهارم 
هزینه انســولین خارجی تهیه می شود 
پس اگــر تفاوتــی میان آن بــا نمونه 
خارجی نیســت، بهتر اســت انسولین 
داخلی تجویز شــود. اما باید دســت 
پزشــک برای تجویز دارو باز باشد تا 
اگر نمونه داخلی انســولین برای برخی 
بیماران مناســب عمل نکرد، او بتواند 
اقدام به تجویز انسولین خارجی کند.  

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر کیانوش 
جهانپور- ســخنگوی وزارت بهداشت 
نیــز درباره دارو برای بیمــاران دیابتی 
گفــت: فقط یــک یا دو نــوع از انواع 
انسولین در بازار محدودیت هایی داشت 
کــه به دلیل تاخیــر در تامین ارز، ثبت 
ســفارش و باتوجه به مشکالتی که در 
حمل و نقل بین المللی هســت، تاخیر 
چنــد روزه ای در ورود ایــن محصول 
وارداتی وجود داشــت کــه نهایتا در 
روزهای گذشته این واردات انجام شد 
و با اتمام مســائل ترخیص و برچسب 
گذاری آن وارد شــبکه توزیع شــده و 
روزهای آتــی هموطنان مصرف کننده 

این اقالم مشکلی نخواهند داشت.  
جهانپــور افزود: دیگر اقالم انســولین 
تولید داخل و انســولین قلمــی نیز با 
توجه به اینکه در کشــور توسعه تولید 

انســولین را داشــتیم و حتی انسولین 
قلمی تولید داخل نیــز به زودی وارد 
بازار خواهد شد، در هفته ها و روزهای 
آتی جای نگرانــی درباره این موضوع 
وجود نــدارد. البته، توصیــه و تمنایی 
که از برخی مصرف کنندگان انســولین 
داریم این اســت که هیــچ نگرانی از 
تامین آن نداشــته باشــند و اگر جایی 
به آن دسترســی پیدا کردنــد، اقدام به 
ذخیره زیاد آن نکنند، زیرا ممکن است 
با این کار محدودیتی در دسترســی به 

انسولین در دیگر هموطنان خود ایجاد 
کنند. با توجه به تولید انســولین بویژه 
انسولین قلمی در کشور،  ممکن است 
در ماه های آتــی تولیداتی مازاد بر نیاز 
داخل هم داشته باشیم و نگرانی از این 

بابت نیست.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با تاکید بر این کــه برای تامین داروی 
بیماران خاص مشکلی در کشور وجود 
ندارد، گفت: فکر می کنم اگر هم احیانا 
در جایی مشــکل خاصی بوده اســت 

بیشتر متوجه داروی »اینترفرون بتا« بوده 
است که ممکن است در برخی استان ها 
و شهرستان ها همزمان به عنوان درمان 
کمکی برای درمــان بیمارن کووید۱۹ 
استفاده می شد و ممکن است در جابه 
جایــی و تمدیــد آن در برخی روزها 
مشــکل وجود داشته باشد اما، با توجه 
به تولیــد کننده داخلی این محصوالت 
نباید مشــکلی وجود داشته باشد.  در 
 MS دیگــر اقالم دارویــی در بیماران

مشکل و دغدغه ای نداریم.

رییس انجمن دیابت ایران مطرح کرد

۸ میلیون دیابتی در ایران
  سفارش به استفاده از انسولین ایرانی

 تقویت سیســتم ایمنی بــدن به عوامل 
مختلفی وابسته است در حالی که زندگی صنعتی 
و شهرنشینی سبب شده تا برخی عوامل مهم و 
تاثیرگذار را نادیده گرفته یا به ســمت مواردی 
پیش روند که نه تنها سیستم ایمنی بدن را تقویت 
نمی کنــد بلکــه باعث بروز بیمــاری و کاهش 

سیستم دفاعی بدن می شود.
عالوه بر تغذیه مناســبت که همواره مورد تاکید 
پزشکان به ویژه متخصصان تعذیه است عوامل 
دیگری از جمله عوامل روحی و روانی، خواب 
کافــی و ورزش در افزایش یا کاهش سیســتم 
ایمنی بدن موثر اســت، خواب کافی و در عین 
حــال مفید مورد تاکید بســیاری از متخصصان 
اســت، عاملی که ربابه شیخ االسالم متخصص 
سالمت عمومی و اپیدمیولوژی تغذیه به رعایت 

آن تاکید دارد.
وی در گفت و گو با خبرنگار حوزه ســالمت 
ایرنا می گوید: انــواع مکمل ها، رژیم غذایی و 
اصالح شیوه زندگی سالمت سیستم ایمنی بدن 
را تقویت کرده و با افزایش سیستم ایمنی،  بدن 

خود را در مبارزه با بیماریها کمک می کند.
شــیخ االسالم ادامه می دهد: خواب و مصونیت 
با هم گره خــورده، در حقیقت، خواب ناکافی 
یــا خواب با کیفیت کم با حساســیت باالتر در 
بروز  بیماری در ارتباط است. در یک مطالعه در 
۱۶۴ نفر از بزرگسال سالم مشخص شد افرادی 
که هر شــب کمتر از ۶ ســاعت می خوابیدند، 
بیشــتر از افرادی که هر شب ۶ ساعت یا بیشتر 
می خوابیدند، احتمال ابتال به سرماخوردگی را 

داشتند.
وی اضافه می کند: اســتراحت کافی مصونیت 
طبیعــی بدن را تقویت می کنــد به همین دلیل 

گفته می شــود در هنگام بیماری بیشتر بخوابید 
تا سیســتم ایمنی بدن شما بتواند با بیماری بهتر 
مبارزه کند، بزرگساالن هر شب باید ۷ ساعت یا 
بیشــتر بخوابند، در حالی که نوجوانان ۸ تا ۱۰ 
ســاعت و بچه های کوچک تــر و نوزادان تا ۱۴ 

ساعت نیاز به خواب دارند.
شیخ االســالم می گوید: اگر در خواب مشکل 
دارید، یک ســاعت قبل از خواب اســتفاده از 
تلوزیــون و موبایل را  محــدود کنید، زیرا نور 
آبی ساطع شده از تلفن، تلویزیون و رایانه شما 
ممکن است ریتم شــبانه روزی شما یا چرخه 

طبیعی خواب بیدار شدن بدن را مختل کند.
 غذاهای گیاهی بیشتری بخورید

مدیر موسسه بهداشت و سالمت عمومی کشور 
اضافه می کند: غذاهای گیاهی مانند انواع سبزی، 
میوه، صیفی ها، آجیل، دانه و حبوبات سرشــار 
از مواد مغذی و آنتی اکســیدان هایی هســتند 
که می توانند در مقابــل عوامل بیماری زا مضر 
کمک کنند و آنتی اکسیدان های موجود در این 
مواد غذایی با مبــارزه با ترکیبات ناپایدار به نام 
رادیکال هــای آزاد )رادیکال های آزاد مولکول 
هایی بسیار واکنش پذیر و ناپایدار هستند که به 

طور طبیعی به عنوان محصول جانبی متابولیسم 
)اکسیداســیون( در بدن و یــا در معرض قرار 
گرفتن در معرض سموم موجود در محیط مانند 
دود تنباکو و نور ماوراء بنفش در بدن تولید می 

شوند.( سالمت را تضمین می کنند.
به گفته شــیخ االســالم، آنتی اکســیدان ها در 
غذاهایی که می خوریم، می توانند این مولکول 
هــای ناپایدار را خنثی کرده و خطر آســیب را 
کاهش دهند  و به کاهــش التهاب کمک کنند، 
رادیکالهای آزاد در مقادیر زیاد  می تواند باعث 
بیماریهــای التهابی شــود  و التهــاب مزمن به 

بسیاری از شرایط سالمتی، از جمله بیماری های 
قلبی، آلزایمر و برخی سرطان ها مرتبط است.

 چربی های سالم بیشتری بخورید
وی می گوید: چربی های ســالم، مانند اســید 
های چربی  که در روغــن زیتون و ماهی قزل 
آال وجود دارد، ممکن اســت با کاهش التهاب، 
پاســخ ایمنی بدن  به عوامل بیماریزا را تقویت 
کنند، اگرچه التهاب ســطح پایین، پاسخ طبیعی 
بدن به استرس یا آسیب است، اما التهاب مزمن 

می تواند سیستم ایمنی بدن  را سرکوب کند.
شیخ االسالم می گوید: اسید های چرب موجود 
در روغن زیتون ضد التهاب بسیار خوبی هستند 
که خطر ابتال به بیماری های مزمن مانند بیماری 
های قلبی و دیابت نوع ۲ را کاهش می دهند  و  
خاصیت ضد التهابی آن ممکن است به بدن شما 
کمک کند تا باکتری هــا و ویروس های مضر 

برای بیماری مقابله کند.
وی تاکید می کند:  کم آبی بدن می تواند باعث 
سردرد شــود و عملکرد بدنی، تمرکز، روحیه، 
هضم و عملکــرد قلب و کلیــه را مختل کند. 
این عوارض می توانند حساسیت را به بیماری 
افزایش دهند، بــرای جلوگیری از کم آبی، باید 
روزانه مایعات کافی بنوشــید تا ادرار شــما کم 
رنگ شود. آب توصیه می شود زیرا فاقد کالری، 

مواد افزودنی و قند است.
شیخ االســالم می افزاید: استرس طوالنی مدت 
باعث التهاب و همچنین عدم تعادل در عملکرد 
سلولهای ایمنی می شود به طور خاص، استرس 
روانی طوالنی مدت می تواند پاســخ ایمنی در 
کودکان را سرکوب کند، فعالیت هایی که ممکن 
اســت در مدیریت اســترس کمک کند شامل 

مدیتیشن، ورزش، روزنامه نگاری، یوگا است.

یک متخصص سالمت عمومی و اپیدمیولوژی تغذیه تشریح کرد؛

چه عواملی سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند؟
  چربی های سالم بیشتری بخورید   |   غذاهای گیاهی بیشتری بخورید

 برخی افراد شــب ها فقط چهــار یا پنج 
ســاعت می خوابند و با این حــال هنگام صبح، 
ســرحال از خواب بیدار می شــوند. اما آیا واقعا 
این مقدار از خواب برای بدن و حفظ ســالمتِی 
ما کافیســت؟ واقعیت این است که بدن ما برای 
بازسازِی خود به استراحت طوالنی تری نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، انسان ها به طور متوسط یک سوم 
از عمر خود را می خوابند. در واقع به هنگام خواب 
در بدن ما اتفاقات زیادی می افتد، هر چند که ما از 

آنها بی خبریم.
در چرخه خــواب دو مرحله خــواب عمیق و 
رؤیابینی به طــور مرتب هــر ۹۰ دقیقه عوض 
می شوند. در مرحله خواب عمیق بدن ما فعاالنه در 
حال کار کردن است، درست مثل یک کامپیوتر که 

در خفا در حال به روز کردن برنامه های خود است.
بدن ما در این مرحله هورمون های رشــد را برای 
بازســازی  ترشح می کند و مشــغول فعال کردن 
سیســتم ایمنی  خود است تا سلول های دفاعی ما 
بتوانند در زمانی کوتــاه با ویروس ها و باکتری ها 
مقابلــه کنند. به همین دلیل اســت که بیماران به 

خواب بیشتری نیاز دارند.
امــا در مرحله رؤیابینی، مغز ما با  خاموش کردن 
حافظه  کوتاه مدت مشــغول پردازش وقایع روز 
می شود. در این مرحله است که ما رؤیا می بینیم، 
رؤیاهایــی که گاهی آنقدر عجیــب و غریب اند 
کــه هیچ ربطی میــان آن ها و زندگــی روزانه  و 
خصوصی مان نمی توانیم پیدا کنیم. احتماال در این 
مرحلــه بخش هایی از مغز که کمتر به کار می آیند 

فعال می شــوند. پس بدون خواب، هم بدن و هم 
مغز ما این فرصت استثنایی برای انجام فعالیت های 

ضروری و مورد نیازشان را از دست می دهند.
نیاز بزرگســاالن به خواب شــبانه بین هفت تا ۹ 
ساعت است و این میزان نمی تواند کمتر از شش 

ساعت شود.
عوامل مزاحم برای خواب

- تلفن همــراه خود را اگر ممکن اســت مدتی 
طوالنی قبل از خواب خاموش کنید و اگر می شود 
از آن اصال در اتاق خواب استفاده نکنید. نور آبی 
صفحه آن به شــدت جلوی خــواب را می گیرد. 
چشــم های ما با دیدن این نور این پیام را به مغز 
می فرســتند که باید بیدار بمانــی. بعد مالتونین، 
هورمون تنظیم کننده چرخه شــبانه روزی خواب 

که ضامن خواب آرام اســت کمتر تولید می شود. 
به عالوه، توجه به ایمیل ها یا شبکه های اجتماعی 

ذهن را فعال نگه می دارد و مانع خواب می شود.
- مصــرف کافئین هم جلوی خــواب راحت را 
می گیرد. برای همین است که تا شش ساعت قبل 

از خواب نباید قهوه خورد.
- سر و صدا و نور نیز مانِع خواب آرام می شود.

به گزارش دویچه وله، برای داشتن خوابی مطلوب 
و آرام، اتاق خواب باید جایی برای خواب باشد نه 

کامپیوتر و تلویزیون.
همچنین افرادی که همیشــه ســر ساعت معینی 
می خوابند معموال سریع تر به خواب می روند. در 
عین حال بالش و تشــک هم باید مناسب بوده و 
وضعیت راحتی را برای سر و بدن به وجود آورد.

زمانی که اتاق خواب آرام و تاریک و دمای آن بین 
۱۵ تا ۱۸ درجه ســانتی گراد است بهترین شرایط 

برای خوابی عمیق و با کیفیت فراهم خواهد شد.

چه عواملی مزاحم خواب آرام شبانه هستند؟
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عرضه 4 میلیون اوراق مسکن 
به منظور ساماندهی بازار

 مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، 
گفت: عرضه ۴ میلیون برگ اوراق مسکن در 
دستور کار قرارگرفته که ۲میلیون ۵۰۰هزار برگ 
مرتبط با رفع مشکل سجامی عرضه کنندگان و 
۱میلیون ۵۰۰هزار برگ مرتبط با عرضه ماهانه 

اوراق مسکن است.
محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه 
بانک مســکن در برنامه »روی خــط بازار« 
رادیو اقتصاد، ضمن بیان افزایش قیمت اوراق 
مسکن، عنوان کرد: تعیین قیمت اوراق مسکن 
وابســته به عرضه و تقاضا بازار بورس اوراق 
بهادار است و هیچ نهادی در کشور از جمله 
بانک مســکن نمی تواند به طور مستقیم در 

تعیین قیمت نقش موثر داشته باشد.
مدیر امــور طرح و برنامه بانک مســکن در 
بیان نحوه عرضه اوراق مسکن، گفت: اوراق 
مسکن بر پایه توافق اولیه دارنده حساب ممتاز 
و بانک مسکن به صورت ماهانه به متقاضی 
اعطا شــده و دارنده حســاب ممتاز می تواند 
نســبت به عرضه اوراق در بــازار اقدام کند. 
بنابراین عرضه اوراق از ســوی بانک به طور 
مستقیم تحت تاثیر مانده حساب ممتاز است و 

حجم عرضه در اختیار بانک نیست.
*عرضه و تقاضا قیمــت اوراق بهادار را 

تعیین می کند
وی ضمن تاکید بر این نکته که افزایش قیمت 
اوراق مسکن عایدی برای بانک مسکن ندارد، 
افزود: تعیین بهای اوراق مســکن ارتباطی با 

بانک نداشته و تابع عرضه و تقاضاست.
مــرادی در تبیین عملکرد بانک مســکن در 
مدیریت عرضه و تقاضا اوراق مسکن گفت: 
بانک مسکن می تواند با استفاده از راهکارهایی 
نظیر افزایش سقف تسهیالت، تسهیل شرایط 
دریافــت تســهیالت و اســتفاده از عکس 
راهکارهای عنوان شده به طور غیر مستقیم در 
مقدار تقاضا اثرگذار باشد. الزم به تاکید است 
در طول سال کنونی شاهد اقدامات ذکرشده از 

سوی بانک مسکن نبوده ایم.
مدیــر امور طرح و برنامه بانک مســکن، در 
توضیح دالیل افزایش قیمت اوراق مســکن 
گفــت: در ۲ماهه ابتدایی ســال ۹۷ ،۳میلیون 
۳۳۵هزار برگ اوراق منتشر شده که این رقم در 
۲ماهه ابتدایی سال ۹۸ به ۳میلیون و ۱۲۴هزار 
برگ رسیده است. کاهش جزیی انتشار اوراق 
به دلیل مشکالت سجامی است که برای فروش 
اوراق به وجود آمده اســت و شــاهد کاهش 
عرضه از سمت مشتریان بوده ایم، از سوی دیگر 
نقدینگی ۶۰ هزار میلیاردی که به سمت بورس 
رفته است منجر به انباشتگی تقاضا شده است، 
بطوریکه شاهد افزایش ۹۲ درصدی مصرف 
اوراق مسکن در سال گذشته بوده ایم. مجموع 
شرایط عنوان شده منجر به افزایش قیمت اوراق 
مسکن در این حوزه شــده است.  مردای در 
بیان اقدامات بانک مسکن به منظور ساماندهی 
بازار اوراق مسکن، عنوان کرد: عرضه ۴میلیون 
برگ اوراق مسکن در دستور کار قرارگرفته که 
۲میلیون ۵۰۰هزار برگ مرتبط با رفع مشکل 
سجامی عرضه کنندگان و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
برگ مرتبط با عرضه ماهانه اوراق مسکن است. 
این عرضه منجر به کاهش قیمت اوراق مسکن 

شده است.

رشد ۲4 درصدی 
تسهیالت بانکی

 آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که 
مانده تسهیالت بانکی در بهمن ۹۸ به ۱۸۱۲ هزار 
میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه 

سال ۹۷ معادل ۲۴.۳ درصد رشد داشته است.
گزارش بانک مرکــزی از وضعیت کل مانده 
سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و 
موسسات اعتباری در پایان بهمن سال ۱۳۹۸ 
نشــان می دهد که مانده کل سپرده ها حدود 
۲۵۷۸ هزار میلیارد تومان شــده که نسبت به 
مقطع مشابه ســال قبل ۲۷.۵ درصد افزایش 
یافته است. همچنین مانده کل سپرده ها نسبت 
به پایان ســال ۹۷ حدود ۲۴.۷ درصد افزایش 
داشته است. بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به 
استان تهران با مانده ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان 
و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد معادل ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
اســت. همچنین در دوره مورد بررسی، مانده 
کل تسهیالت بالغ بر ۱۸۱۲ هزار میلیارد تومان 
است که نسبت به مقطع مشابه سال ۹۷ معادل 

۲۴.۳ درصد رشد داشته است.
مانده کل تســهیالت در بهمن ۹۸ نسبت به 
اسفند ۹۷ معادل ۲۰.۱ درصد افزایش یافته بود.
نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۷۸.۴ درصد است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۸ 

و ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
بر پایه گزارش بانک مرکــزی، یکی از علل 
مهم باال بودن رقم تســهیالت و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از 
شرکت ها و موسسه های تولیدی دیگر استان ها 
در اســتان تهران بوده و عمــده فعالیت های 
بانکی آنها توسط شعب بانک ها و موسسه های 

اعتباری استان تهران انجام می شود.

خبـــر

 در حالیکه ایران در زمینه بهبود 
فضــای کســب و کار در جهــان رتبه 
بسیار نازل و پایینی را دارد، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی اعالم کرده اســت: 
از ایــن پس اگر فرآینــد صدور مجوز 
کســب و کار هر فعال اقتصادی، بیش 
از سه روز طول کشــید باید به سامانه 
شماره ۱۸۶۶ شــکایت کند، ما موظف 
به پیگیری شــکایات ثبت شده از این 
طریق هســتیم و به جــد، پای این کار 

ایستاده ایم.
به گــزارش فرارو، فرهاد دژپســند که 
این ســخنان را در آیین افتتاح رسمی 
»پنجره واحد فیزیکی شــروع کســب 
و کار« در محل اتــاق بازرگانی تهران 
بیان کرد، اظهار داشــته اســت: سلسله 
اقدامات مربوط به ســهولت کســب و 
کار، استمرار دارد و بر پایه برنامه هایی 
که در دستور کار اســت، تا پایان سال 
کنونی تمام اســتان های کشور به پنجره 
واحد فیزیکی شروع کسب و کار مجهز 

خواهند شد.
اقتصــادی و دارایی یادآور  وزیر امور 
شد: در سال کنونی، حداقل هزار هزار 
میلیــارد تومان منابع برای دســتیابی به 
رشــد اقتصــادی مقبول، الزم اســت، 
بنابرایــن بــازار ســرمایه بــا جذب 
ســرمایه های خرد، بازار پول با تجهیز 
پس انداز مردم و منابع دولتی باید منابع 
الزم را برای سرمایه گذاری فراهم کند.

فضای  بهبود  رکن  مهم ترین  شفافیت 
کسب و کار

محمدقلی یوســفی کارشــناس مسائل 
اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشــاره به 
اینکه شفافیت اقتصادی مهم ترین رکنی 
اســت که باید در بهبود فضای کسب و 
کار مد نظر قــرار بگیرد، گفت: با توجه 

به اینکه دولت در تمامی شئون اقتصادی 
دخالت می کند، طبعا در چنین وضعیتی 
نمی توان انتظار داشت که کسب و کار ها 
رونق بگیرد، از سویی واقعیت این است 
که قوانین مزاحم و دســت و پاگیر در 
نظام اقتصادی ایران به کثرت وجود دارد 
و این عوامل دســت به دست همه داده 
تا رونق تولید با معضالت و مشــکالت 

بسیار زیادی روبه رو باشد.
وی بــا تاکید بر اینکــه در آخرین آمار 
بانک جهانــی پیرامون رتبه کشــور ها 
در بهبــود فضای کســب و کار، رتبه 
ایران ۱۲۷ بوده اســت، اظهارداشت: با 
توجه به این جایــگاه می توانید حدس 
بزنیــد که چه اوضاع اســفناکی در این 
رابطه در کشــور وجــود دارد، فرض 

کنید، شما بخواهید یک واحد تولیدی 
تاســیس کنید، آنقدر شــما را گرفتار 
بیهوده  و  پیچیده  اداری  بروکراسی های 
می کنند، که در اکثر موارد فرد ســرمایه 
گذار عطای کار را به لقایش می بخشد 
و از راه انــدازی یک واحــد تولیدی 

منصرف می شود.
یوســفی با بیان اینکه راه انداری مرکز 
صــدور مجوز های مرتبط با کســب و 
کار های مختلف در اتاق بازرگانی تهران 
امری است که باید خیلی زودتر از این ها 
اجرایی می شد، افزود: بر پایه اعالم وزیر 
اقتصاد در گذشــته صدور مجوز برای 
یک کسب و کار جدید به طور متوسط 
حدود ۷۲ روز بــه طول می انجامید، اما 
با تجمیع همه دســتگاه هایی که در این 

کار دخیل هستند و مستقر شدن آن ها در 
اتاق تهران، این فرآیند به ۳ روز کاهش 
یافتــه، بنابراین این اقدام وزارت اقتصاد 
و بخش خصوصــی را باید به فال نیک 
گرفت و امیدوار بود که در آینده فضای 
کسب و کار در کشور شرایط بهتری را 

پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره 
به اینکه بهبود فضای کسب و کار دیگر 
ارتباطی با تحریم ها ندارد که مسووالن 
بخواهنــد در قبال بهبــود آن کوتاهی 
کنند، بیان داشــت: در ایــن زمینه طی 
تمامی ایــن ســال ها کوتاهی صورت 
گرفته و همین موضوع باعث شــده که 
رتبــه ایران هم اکنــون در زمینه بهبود 
و تســهیل فضای کســب و کار بسیار 

بد باشــد، این درحالیست که دولت تا 
زمانیکه بخواهــد در همه امور دخالت 
کند و این قاعده وجود داشته باشد که 
برای هر مجوزی باید به دولت مراجعه 
کرد، قدر مســلم وضعیت کسب و کار 
به همین وضعیــت فعلی خواهد بود و 

نمی توان انتظار بهبودی را داشت.
ایران عدم  اقتصادی  مهم ترین مشکل 

شفافیت است،
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه با بیان اینکه 
ایران عدم  اقتصادی  مهم ترین مشــکل 
شفافیت است، ادامه داد: درحالیکه طی 
یک ســال اخیر فســاد های متعددی را 
شــاهد بودید که دادگاه های آن تشکیل 
شــد، به عنوان نمونه از میلیارد ها دالر 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ســوء اســتفاده شد، 

درحالیکه این منابع باید صرف واردات 
مواد اولیــه تولید و همچنیــن اقالم و 
کاال های اساسی و ضروری مردم می شد، 
اما این ارز هــا را در بازار آزاد فروختند، 
از ســویی مهم ترین نکته این است که 
این  نتوانستند،  بســیاری  تولیدکنندگان 
ارز هــا را دریافت کنند، بــرای فعالیت 
اقتصادی، بنابراین اگر فضای کســب و 
کار کشــور شــفاف بود، به هیچ عنوان 

کشور در این ورطه فساد نمی افتاد.
یوســفی اضافه کرد: ایــن اقداماتی که 
وزارت اقتصاد انجام داده تازه شــروع 
کار است و باید اســتمرار پیدا کند، تا 
زمانیکــه فضا بــرای بخش خصوصی 
واقعی محیا نشــود و شفایت در تمامی 
بخش های اقتصادی حکمفرما نشــود، 
انتظار داشت که چیزی تغییر  نمی توان 
کند، از ســوی دیگر بایــد به این نکته 
توجه کرد، بــا وضعیت فعلی نمی توان 
چشــم اندازی روشــنی را برای بهبود 
فضای کســب و کار متصــور بود، در 
مورد اقدام اخیــر وزارت اقتصادی نیز 
باید دید در عمل این ســازوکاری که 
طراحی شــده تا چه میزان می تواند به 

صورت موفقیت آمیز عمل کند.
این اقتصاددان با اشــاره به اینکه یکی 
از الزامات مهم بهبود فضای کســب و 
کار کوچک شدن دولت است، تصریح 
کرد: حذف فرآیند های بیهوده اداری که 
واقعا االن دیگر بی معنی است یکی از 
اقدامات مهم برای بهبود فضای کسب 
وکار اســت، بنابراین تــا زمانیکه این 
بروکراســی حاکم است، فساد و رانت 
نیز وجود خواهد داشت و الزمه از بین 
بردن این موقعیت آن اســت که دولت 
بسیاری از وظایف خود را که اتفاقا غیر 

حاکمیتی است به مردم واگذار کند.

محمد قلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی تشریح کرد

تصمیم وزیر اقتصاد زیر ذره بین؛ 
فضای کسب و کار متحول می شود؟ 

 رییس اتحادیــه کارگران قــراردادی و 
پیمانی از هیات وزیران خواست مصوبه افزایش 
حق مســکن کارگران را با نگاه مســاعدتری به 
تصویب برســانند تا ضمن جلــب نظر جامعه 
کارگری، بخشــی از هزینه های مسکن و اجاره 

بهای کارگران جبران شود.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، درباره مصوبه 
افزایش پنج درصدی حداقل دستمزد و افزایش حق 
مسکن کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار 
ابراز عقیده کرد: اگر چه جامعه کارگری رضایت 
کامل از میزان افزایش حداقل دستمزد خود ندارد 
ولی همین قدر که نظر نمایندگان جامعه کارگری 
اثبات شد و بخش دولتی و خصوصی به این باور 
رسیدند که در اتخاذ هر تصمیم و مصوبه ای باید 
نظر گروه کارگری نیز لحاظ شــود مایه مسرت 
و امیدواری اســت و بنابراین از اعضای شورای 
عالی کار به ویژه نمایندگان کارگری و همراهی 
و مســاعدت آنها تشکر می کنیم و امیدواریم در 
دیگر تصمیم گیری ها نیز نظر و نقش آفرینی گروه 

کارگری مدنظر قرار گیرد.
وی افزایش ۵ درصدی حداقل دســتمزد را در 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موثر خواند 
و گفت: تغییری کــه در پایه حقوق کارگران به 
وجود آمد باعث شد تا قدری افزایش در حقوق 
بازنشســتگان نیز لحاظ شود. تاکید ما این است 
که هرگونه افزایش چه در بخش حق مسکن چه 
پایه سنوات، باید روی پایه مزد لحاظ شود. هم 
اکنون بســیاری از کارگاه های کوچک و متوسط 
سبد کاال یا حق مسکن نمی دهند به همین دلیل 

برای کارگران پایه مزد اهمیت دارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح 
کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشتی 

مستمری بگیران و نرخ تورم موجود، افزایش ۲۱ 
یا ۲۶ درصدی حقوق، جبران هزینه های زندگی 
بازنشستگان و حتی کارگران را نمی کند، ضمن 
آنکه بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشگری 
هم اکنون کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

دریافت نمی کنند.
بیــات با بیان اینکه با افزایش ۵ درصدی حداقل 
دســتمزد حدود ۱۰۰ هزار تومان به حداقل مزد 
افزوده شــد، گفت: اگر چه پایه سنواتی کاهش 
یافت ولی در مقابل روی پایه مزد نشست و دیگر 
سطوح مزدی هم روزانه ۲۶۰۰ تومان اضافه شد.

وی همچنین به زمان اجــرای مصوبه افزایش ۵ 
درصدی حداقل مزد و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی 
حق مسکن، اشــاره کرد و گفت: ظاهرا از تیرماه 
افزایش ۵ درصدی حداقل مزد لحاظ خواهد شد 
و در مورد حق مســکن هر زمان که به تصویب 
هیات وزیران برسد قابل اجرا بوده و معوقات آن 
باید پرداخت شود. طی سالهای گذشته هیچ سالی را 
نداشتیم که پس از تصویب هیات وزیران، معوقات 

حق مسکن به کارگران پرداخت نشده باشد.
این مقام مســوول کارگری در پایان در پاسخ به 
این پرسش که پیش بینی وی از تصویب مصوبه 
حق مســکن و احتمال افزایش یا کاهش آن در 
هیات وزیران چیست؟ گفت: حق مسکن برای 
آنکه قابلیت اجرا پیدا کند باید در هیات وزیران 
تصویب شود. اگر چه مصوبه شورای عالی کار 
قابل احترام اســت ولی انتظار داریم با توجه به 
وضع معیشــتی کارگران و افزایش هزینه های 
زندگی، هیات وزیران با نگاه مســاعدتری مبلغ 
حق مسکن کارگران را تصویب کند تا نظر جامعه 
کارگری در این باره تامین و بخش اندکی از هزینه 

های مسکن و اجاره بهای آنها جبران شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

مبلغ حق مسکن کارگران 
با نگاه مساعدتری تصویب شود

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

ت اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوب

دفتر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به یکی ازشرکتهای تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757 
۲- عنوان و مشخصات کلي پروژه:

 

شماره 
برآورد اولیهموضوعمناقصه

رشته ومحل تامین اعتبار)ریال(
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند 

ارجاع 
کار)ریال(

99-24

اجرای شبکه باقیمانده 
جمع آوری فاضالب 

و تکمیل تصفیه خانه 
فاضالب روستای پری

18/106/214/112

منابع عمرانی- اسناد خزانه اسالمی 
به مبلغ 3634 میلیون ریال به تاریخ 
سررسید 1400/05/19 و سود ساالنه 
15درصد و مابقی بر پایه اعتبارات 
ابالغی شرکت مهندسی به صورت 

اسناد خزانه اسالمی 

حداقل پایه 5 
در رشته آب یا 

تاسیسات از سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزی کشور

905/400/000

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 9 صبح مورخه  99/03/20  لغایت تا ساعت  10 مورخه 99/03/27 در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود اســت و معامله از ثبت و دریافت اســناد تا ارسال پاکات توسط 

مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بایست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به شماره سامانه : 20990012300000012 اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت .
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 ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : ۶-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 10 صبح  مورخه  99/04/07   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاکت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی 

پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمان گشــایش پاکات : پاکات مناقصه درســاعت 10 صبح  مورخه  99/04/08   در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی 
خواهد شد.

1۰ - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باشد. شرکت 
آبفا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .
1۲- به این قرارداد 20درصد پیش پرداخت تعلق می گیرد .

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
14- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

15- هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه مي باشد .

هرگونه اتالف قابل توجه آب )شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه( را به مرکز ارتباطات مردمی )1۲۲( اطالع دهید.



7
گان زن

سه شنبه 20 خرداد ماه  1399 / نمره 544 / سال سوم

فرنشین امورمالیاتی استان زنجان عنوان کرد
۳۱ خرداد ماه آخرین مهلت 

بهره مندی از بخشودگی 
جرایم مالیاتی

 فرنشــین امورمالیاتی اســتان زنجان 
گفت: ۳۱ خردادماه آخرین مهلت بهره مندی از 

بخشودگی جرائم مالیاتی است.
میرحیدر رضوی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: با توجه به تسهیالت پیش بینی شده برای 
کاهش مشکالت ناشی از بیماری کرونا برای 
فعاالن اقتصادی آن دسته از اشخاص حقیقی و 
حقوقی غیردولتی که تا پایان خرداد ماه نسبت به 
پرداخت اصل بدهی و جرائم غیرقابل بخشش 
خود اقدام کنند، می توانند از بخشودگی های در 

نظر گرفته شده استفاده کنند.
این مســوول ادامــه داد: بخشــودگی مذکور 
برای مودیان واحدهــای تولیدی دارای پروانه 
بهره برداری و پروانه کســب از مراجع ذی ربط 
۹۰ درصــد و برای دیگر مودیــان ۸۰ درصد 
است، از مودیان مالیاتی درخواست می شود از 
فرصت باقی مانده جهت بخشودگی جرائم قابل 

بخشش مالیاتی استفاده کنند.
وی با بیــان اینکه مهلت تعیین شــده تا پایان 
خرداد ماه برای بخشودگی جرائم مالیاتی تمدید 
بخشودگی گسترده جرائم مالیاتی سال گذشته 
است، افزود: این بخشودگی فرصت دوباره ای 
اســت که ســازمان امور مالیاتی کشور برای 
مودیان مالیاتی جهت جلوگیری از گســترش 
بیماری کرونا و رعایت حقوق مودیان مالیاتی 

در نظر گرفته است.
فرنشین امور مالیاتی اســتان با تاکید بر اینکه 
درصد بخشــودگی کنونی به میــزان درصد 
بخشودگی اســفندماه ۹۸ بوده و مهلت کنونی 
تمدید نخواهد شد، تصریح کرد: همچنین برای 
تســلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی یا 
صاحبان مشــاغل تا ۳۱ مرداد ماه سال کنونی 
و اشــخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری 
جهت تســلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 
۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم تا ۳۱ شهریور 

سال ۹۹ مهلت خواهند داشت.
رضوی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه موعد 
ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 
۱۳۹۹ تا ۱۵ تیرماه اســت، این دسته از مودیان 
محترم نیز تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ مهلت دارند 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره خود 

را تسلیم کند.

 خبـــر

 رییس هیات ورزش بدنسازی و پرورش 
اندام اســتان زنجان گفت: شماری از باشگاه های 
بدنســازی و پرورش اندام این اســتان در شرف 

ورشکستگی و تعطیلی هستند.
مهران زرگری در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: آســیب ناشــی از ویروس کرونا و پایین 
بودن میزان درآمد و عدم ارایه تســهیالت بانکی 
درنظرگرفته شــده از ســوی دولت، باعث شده 
اســت حدود ۶۰ درصد باشگاهداران این استان 
برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، تجهیزات 

ورزشی خود را به منظور فروش، آگهی کنند.
وی اظهار داشت: شوربختانه وقتی سخن از ارایه 
تسهیالت اعطایی به باشــگاهداران به میان آمد، 
موجران از تصمیم خود جهت عدم دریافت ۱ تا 
۳ ماه از مبلغ اجاره بهاء مکان ورزشی از مستاجران 

خود، منصرف شدند.
زرگــری تصریح کرد: از متولیــان ذیربط انتظار 
مــی رود بــرای جلوگیــری از ضــرر و زیان 
باشگاهداری و تعطیلی باشــگاه های بدنسازی 
و پــرورش اندام زنجان تدبیری اتخاذ کنند تا در 
ارایه تسهیالت بانکی در نظرگرفته شده، تسهیل 
و تسریع شود وگرنه با این اوصاف هیچ انگیزه ای 

برای ادامه کار نیست.
وی تاکید کرد: فعالیت باشــگاه های بدنســازی 
و پــرورش اندام بــا توجه به پایین بــودن آمار 
ورزشــکاران، صرفه اقتصادی ندارد و در شرایط 
حاکم فعلی که تعداد ورزشکاران مراجعه کننده 
به یک پنجم کاهش پیدا کرده است، باشگاهداران 
برای سرپا نگه داشتن مکان های ورزشی خود، از 

جیب هزینه می کنند.
زرگری افزود: باشــگاه های بدنسازی و پرورش 
اندام زنجان به خاطر شیوع بیماری ویروس کرونا 
از چند جهت مختلف آســیب دیده اند که جز با 

کمک متولیان امر، این آســیب ها جبران نخواهد 
شد. وی با تاکید براینکه در وضعیت فعلی، هیچ 
باشگاهداری حتی مبلغ اجاره بهاء خرداد ماه خود 
را کسب نخواهد کرد، اظهار داشت: با این وجود 
آن دســته از باشگاه هایی که فعالیت خود را آغاز 
کرده اند باید پروتکل های بهداشــتی را به دقت 
رعایت کنند تا ســالمت ورزشکاران با تهدید و 
خطر ابتال به بیماری ویروس کرونا، مواجه نشود.

زرگری افزود: باشــگاهداران یقین بدانند اجرای 
دقیق پروتکل های بهداشتی در باشگاه ها از سوی 
بازرسان ذیربط، رصد خواهد شد و هر باشگاهی 
که موارد بهداشــتی را رعایت نکرده باشد اخطار 

گرفته و یا پلمب خواهد شد.  
وی تصریح کرد: الزم اســت باشــگاهداران بعد 
هر ســانس و روز کاری، نسبت به ضدعفونی و 
گندزدایی باشــگاه ها و تجهیزات ورزشی مورد 
استفاده ورزشکاران، اقدام کند و توصیه می شود 

این مکان های ورزشی به اقالم بهداشتی ازجمله 
دستکش یکبار مصرف و اســپری الکل، مجهز 

باشند.   
از پنجم اسفند ماه پارسال )سال ۹۸( فعالیت کلیه 
اماکن ورزشی دولتی و خصوصی به خاطر حفظ 
سطح سالمت فعاالن در عرصه ورزش و کاهش 
نگرانی مردم به ویژه خانواده ها، قریب ســه ماه،  

ممنوع اعالم شد.
حال باشــگاهداران منتظر ارایه تسهیالت بانکی 
درنظر گرفته شده هستند تا بلکه بتوانند با دریافت 
آن، نسبت به تسویه بدهی های خود اعم از حقوق 
معوقه مربیــان و اجاره بهاء عقــب افتاده اماکن 

ورزشی تحت مدیریت خود اقدام کنند.
تعداد باشــگاه های بدنسازی و پرورش اندام این 
استان قریب ۱۷۰ باب است و حداقل ۸۰۰ نفر در 
باشگاه های بدنسازی مشغول به فعالیت بوده و از 

این طریق ارتزاق می کنند.  

 رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان اســتان زنجان گفت: شوربختانه دالالن 
نقش بسیاری در افزایش اجاره بهای مسکن در 

استان زنجان دارند.
رضا اســتجلو در گفت و گو بــا خبرنگار موج 
رسا،اظهارداشــت: علت افزایش اجــاره بها و 
گرانی مســکن دالیل اصلی و فرعی بســیاری 
دارد کــه یکی از اصلی تریــن دالیل آن می توان 
به نوع نگرش به مســکن در کشــور ما که دید 

سرمایه گذاری است اشاره کرد .
وی افزود: زمانی کــه در یک اجتماع به زمین ، 
مسکن و خودرو به دید سرمایه ای نگاه می شود، 
اقتصاد تولیدی فلج شــده و ایــن امر منجر به 

افزایش بیکاری و مشکالت در جامعه می شود.
این کارشناس مســائل اقتصادی بیان داشت: در 
چنین شــرایطی ســرمایه گذار ،به جای هزینه 
کردن در خط تولید که باید از هفت خان رستم 
عبور کند کــه در نهایت هم معلوم نیســت به 
سوددهی برســد، یا نه، با خیال راحت سرمایه 
گــذاری در حوزه تولید را منصرف شــده و در 
بخش زمین، مسکن، ســاخت و ساز و خودرو 
ســرمایه گذاری کرده و سود چند صد درصدی 
در مدت کوتاهی بدون دردسر عایدش می شود.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اســتان زنجان ادامه داد: از عوامل فرعی افزایش 
قیمت مســکن و به تبع آن اجــاره بها ،افزایش 
قیمــت زمیــن و مصالح ســاختمانی و اجزای 
ساختمان است و تورم در کاالها و اقالم اساسی 

نیز تأثیر گذار است .

استجلو بیان داشت: زمانی که هزینه های زندگی 
رو به افزایش اســت، موجر برای جبران قسمتی 
از هزینه ها، کرایه مستاجرش را افزایش می دهد 

و این از دید علم اقتصاد امر معقولی است.
وی گفــت: افزایش قیمت مســکن باعث آثار 
مخرب به صورت مستقیم و غیرمستقیم از قبیل 
باال رفتن ســن ازدواج، اعتیاد، ســرقت، طالق، 

درگیری و نزاع در جامعه می شود.
این کارشــناس اقتصادی بر ضرورت جلوگیری 
از انجام معامالت صوری و الزام همه مشاورین 
امالک به ثبــت کد رهگیری تاکید کرد و افزود: 
شــوربختانه انجام معامالت صــوری فی مابین 
دالالن و عدم ثبت کــد رهگیری باعث افزایش 
غیر منطقی قیمت زمین در شهرستان زنجان شده 

است.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان زنجان افزود: نظارت و بازرسی تخصصی 
از مشــاورین امــالک متخلف که باید توســط 
اتاق اصناف زنجان و ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت انجام شود، یکی از راه های جلوگیری از 

افزایش قیمت اجاره بها محسوب می شود.
بــر تعاونی های  اســتجلو بر ضرورت نظارت 
مســکن که اکثرا در قسمت شمالی شهر زنجان 
فعالیت می کنند، تاکید کــرد و گفت: واگذاری 
زمین های ایــن تعاونی ها به واجدین شــرایط 
تحت نظارت دســتگاههای نظارتی و حاکمیتی 

باید انجام شود.
وی ادامه داد: شــوربختانه امتیاز این زمین ها نیز 
توســط دالالن رو به افزایش است که باید نهاد 

های نظارتی وارد عمل شده و از افزایش قیمت 
آن جلوگیری کنند.

این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: ضروری 

است قانونی تصویب شود تا هر شخص حداکثر 
دو ملک و یا زمین داشــته باشــد و برای مالک 
شدن زیاد، مالیات ســنگین تری مثل کشور های 

اروپایی لحاظ شــود که این کار باعث می شود 
تا ملک از دید سرمایه ای خارج شده و منجر به 

راه اندازی خط تولید شود.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان مطرح کرد؛

دالالن پاشنه آشیل گرانی اجاره بها در زنجان 
 انجام معامالت صوری توسط بنگاه های مسکن

رییس هیات ورزش بدنسازی و پرورش اندام استان: 

شماری از باشگاه های بدنسازی زنجان 
در آستانه ورشکستگی و تعطیلی هستند

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجراي پروژه تکمیل کتابخانه درجه 3 شهید مدرس خرم دره  با برآورد 10.739.341.522 ریال 
به صورت زیربنائی )بخشنامه سرجمع جدید ( و تضمین شرکت در مناقصه 537.000.000 ریال را بر پایه تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاري مناقصه 
به پیمانکاران تعیین صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه ) تمامی پایه های حقوقی ( و با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و بر پایه فهرست 
بهاي سال 1399  به صورت مناقصه عمومي یک مرحله ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
 WWW.SETADIRAN.IR : دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،  مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند .)شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 (
بنابراین پیمانکاران واجد شرایط مي توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 8/00  مورخ 99/3/20 لغایت ساعت 14/00 مورخه 99/3/25 به سایت 
مزبور مراجعه نمایند . آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادي ) هم به صورت فیزیکی و هم از طریق سامانه ستاد ( : تا پایان وقت اداری ) ساعت 14/00( 
مورخه 99/4/4 می باشد. پاکت های مناقصات در مورخ 99/4/5 در کمیسیون به نشانی : زنجان – خیابان خرمشهر – روبروي صدا و سیماي مرکز زنجان 

)شماره تلفن تماس : 02433034550 ( بازگشائی خواهد شد . )هزینه چاپ دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه میباشد( 

آگهي مناقصه عمومي 

 معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان 
گفت: برای تامین آب آشامیدنی سالم در برخی 
از روستاها و شهرها طی تیر و مردادماه تمهیداتی 

اندیشیده و اقدامات در این راستا انجام شود.
خدابخش مرادی نافچی در ســومین نشســت 
زنان  فرهنگی، ســالمت،  اجتماعــی  کارگروه 
و خانــواده اســتان، با بیان اینکــه باید اعضای 
اداری، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشــت 
کارگروه، زمینه ای را فراهم کنند تا بیماری کرونا 
برای مردم در جامعه عادی نشــود، اظهار کرد: 
این موضــوع به عنوان اولویت برای کشــور و 
اســتان ابالغ شده و همه دستگاه های اجرایی به 
ویژه اعضای کارگروه در اســتان باید برنامه ای 
مداخله ای در حوزه مســوولیت و معایب را در 

سازمان خود با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
استان تهیه و ابالغ کنند.

وی با بیان اینکه با سالمت مردم مماشات نداریم 
و باید ســالمت مــردم را تامین کنیــم و هزینه 
خانوارها را کاهش دهیــم، افزود: این کارگروه 
به دنبال این اســت که مراقبــت و آگاهی مردم 
مداخله دستگاه های اجرایی را در حوزه سالمت 
بیشتر کند، به همین دلیل فرمانداران شهرستان ها 
باید با فوریت نشســت پیشــگیری از ابتال به 

بیماری التور را در دستور کار قرار دهند.
این مســوول با بیان اینکه طبق تجربه برخی از 
مناطق به ویژه مناطق روســتایی استان با کمبود 
آب مواجه می شوند، تصریح کرد: نمی پذیریم که 
در این فصل مردم مشــکل تامین آب آشامیدنی 

داشته باشند و دســتگاه های ذی ربط باید برنامه 
عملیاتی خود را برای تامین آب آشامیدنی سالم 

تهیه کنند.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان، با بیان 
اینکه باید منبع تامین آب آشــامیدنی ســالم را 
فراهــم کنیم، ادامــه داد: تامین آب آشــامیدنی 
شهرها و روستاهای اســتان، در اولویت بوده و 
انتظار داریم فرماندارانی که تجربه ســال گذشته 
را دارند، در باره تامین آب آشــامیدنی سالم در 
برخی از روستاها و شهرها، تمهیداتی اندیشیده 

و اقدامات الزم را در این حوزه انجام دهند.
مرادی نافچــی اظهار کرد: در شــرایط کرونایی 
موجــود و احتمال افزایش بیمــاری التور، باید 
فرمانداران در جلسات شهرستانی به این موضوع 

به عنوان اولویت اصلی خــود توجه کرده و در 
ماه های پیش رو با مدیریت درست، آب سالم را 
برای استفاده آحاد جامعه فراهم کنند و با رصد 
ســالمت آب های جاری فصلــی، اجازه ندهند 

سالمت مردم به خطر بیفتد.
وی بــه وضعیت آب جــاری در زنجانرود نیز 
اشاره کرد و افزود: شــهرداری زنجان، سازمان 
جهادکشاورزی استان و شرکت آب و فاضالب 
باید حداکثر تا ۱۰ روز آینده برنامه عملیاتی خود 
را در باره مدیریت زنجان رود ارائه کنند؛ چراکه 
کمیته ای با مســوولیت نماینده عالی دولت در 
اســتان، موضوع زنجانرود را به صورت مستمر 

پیگیری می کند.
این مســوول همچنین با بیــان اینکه ارگان های 

ذی ربط به وضعیت ســالمت میوه و سبزی های 
موجود بازار نظارت و با شناسایی افراد متخلف، 
آنــان را به مراجع قضایــی معرفی کنند، گفت: 
اجازه نمی دهیم این افراد با سودجویی، سالمت 
مردم را به خطــر بیاندازند، به همین خاطر این 
موضوع باید در دستور کار مشترک شرکت آب 

و فاضالب و فرمانداران قرار گیرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در ادامه با 
تاکید بر اینکه تکلیف راشا کاسپین باید حداکثر 
تا یک ماه آینده مشخص شود، خاطرنشان کرد: 
مرکز بهداشت استان زنجان باید از طریق صدا 
و سیمای مرکز زنجان، خانه ها و مراکز بهداشت 
اســتان، اطالعات و آموزش را در باره بیماری 

التور به مردم ارائه دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان تاکید کرد

لزوم ایجاد تمهیدات الزم برای تامین آب آشامیدنی سالم روستاها

 رییس اتحادیه خوار و بار فروشان زنجان 
در مورد افزایش قیمت برخی از اقالم لبنیات در 
اســتان زنجان گفت: مصوبه ای در باره افزایش 
قیمت لبنیات اعالم نشده ولی شرکت های تولید 

کننده به دنبال افزایش قیمت ها هستند.
جلیل علی محمدی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به اینکه هم اکنون از افزایش برخی 
از کاالهای لبنیاتی مطرح شده است اظهار کرد: تا 
به امروز چیزی در باره افزایش قیمت ها در حوزه 
لبنیات اعمال نشده است. وی با تاکید براینکه از 
اواسط ماه گذشته روند افزایش را در لبنیات در 
سطح اســتان زنجان داشتیم عنوان کرد: در هفته 

جاری نیز شاهد افزایش قیمت ها بودیم.
رییس اتحادیه خواروبار و لبنیات فروشان زنجان 
عنوان کرد: شرکت های تولیدکننده لبنیات حاضر 
هستند که جریمه ها را پرداخت کنند ولی قیمت ها 

را کاهش ندهند.
وی با اشاره به اینکه از طرفی حقوق کارمندان و 
کارگران شرکت ها افزایش یافته است عنوان کرد: 

دولت خیلی از کاالها را آزاد سازی کرده در حالی 
که مردم توان مالی برای آزاد ســازی قیمت ها را 
ندارند. محمدی با اشاره به کمبود نهاده های دامی 
و تاثیر آن بر لبنیات عنوان کرد: مشــکل کمبود 
نهاده های دامی اگر به همین روال ادامه داشــته 
باشد قطعا در افزایش قیمت محصوالت لبنیات 

تاثیر گذار خواهد بود.
رییس اتحادیه خوار و بار فروشان زنجان خاطر 
نشان کرد: قیمت تمام شده لبنیات افزایش یافته 
اســت و تولیدکنندگان به دنبال این هســتند که 

قیمت ها را در بازار افزایش دهند.

افزایش خود سرانه قیمت  برخی از اقالم 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
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  @zandgan

چهارسو

 فرنشین میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی استان زنجان گفت: پارسال 
بیــش از ۶۱ میلیارد ریال تســهیالت به 
هنرمندان صنایع دستی استان پرداخت شد.

اداره کل  روابط عمومــی  بــه  گــزارش 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
اســتان زنجان، امیر ارجمند با اشــاره به 
اهم اقدمات انجام  شــده طی سال گذشته 
در آســتانه روز جهانــی صنایع دســتی، 
اظهار کرد: این میزان تســهیالت از محل 
تفاهم نامه با بانک گردشــگری، کمک های 
فنی و اعتباری قرارداد عاملیت با صندوق 
کارآفرینی امید، اعتبارات روستایی توسعه 
ملی و اعتبارات تبصره ۱۸ مشاغل خانگی 
با هدف رونق گرفتن صنایع دستی پرداخت 

شده است.
وی افزود: پنجاه هزار دالر صادرات رسمی 
هنرمندان  و  بازرگانان  توسط  صنایع دستی 
صنایع دســتی که به صورت رسمی یا از 
طریق گمرک و یا اداره پست به دیگر نقاط 
کشور ارسال شــد و یک میلیارد و ۲۱۱ 
)چمدانی(  غیررسمی  دالر صادرات  هزار 
ارسال مصنوعات صنایع دستی به خارج از 

کشور و شرکت در نمایشگاه های خارجی 
)ازبکستان-ایتالیا( در سال گذشته است.

این مسوول تصریح کرد: بیش از ۵۰ رشته 
صنایع دســتی در استان وجود دارد که در 
میان آن هــا ملیله کاری، چــاروق دوزی، 
گلیم بافی،  قلم زنی،  مسگری،  چاقوسازی، 
گیوه بافــی و مصنوعات چرمــی و ... از 
صنایع دســتی بومی این خطه به شــمار 
می رود که این صنایع بیشتر به کشورهایی 
چون عراق و کشورهای همسایه از جمله 
کویت، قطر، عمــان، آذربایجان و برخی 
کشــورهای اروپایی صادر شد که در این 
عراق  به کشور  بیشــترین صادرات  میان 

است.
وی بیان کرد: صنعت مس زنجان به عنوان 
اصیل ترین و با کیفیت ترین مس، بیشترین 
میزان فــروش صنایع دســتی را به خود 
اختصاص داده است و چاقو و زیورآالت 
ســنتی و ملیله در رتبه های بعدی فروش 

صنایع دستی در استان قرار دارد.
ارجمند افزود: اشــتغالزایی ایجاد شده از 
محل پرداخت تســهیالت به ۲۸۷ نفر در 
قالب ۱۵۰ طرح صنایع دســتی، ۱۲۹ فقره 

مجوزهای مشــاغل خانگی صادر شــده 
مســتقل و ۱۰ فقره مجوزهای مشــاغل 
خانگی صادر شده پشتیبان در سال گذشته 
بوده و شــمار صنعتگران دارای بیمه در 

استان به ۱۱۳۸ نفر رسیده است.
وی ادامه داد: پارسال ۲۵ گزارش نمایشگاه 
و  بازارچه های موقــت عرضه و فروش 
صنایع دســتی در سطح اســتان برپا شد. 
همچنین صنعت گران استان تولیدات خود 

را در رشته های مختلف عرضه کردند.
این مســوول در ادامه یادآور شد: یکی از 
مهم ترین راهکارهای به روزرسانی تولید، 
دو مورد همکاری با بنیاد نخبگان اســتان، 
آموزش های عمومــی ۲۴۰ نفر در حوزه 
صنایع دســتی، صدور ۵۲ فقره گواهینامه 
اطالعات در سامانه  ثبت ۷۴  آموزشــی، 
انفرادی،  تولید  پروانه   ۵۷۵ ویستا، صدور 
صدور ۴ پروانــه تولید کارگاهی، صدور 
۴۵۰ کارت شناســایی صنعتگری، صدور 
یک جواز تاســیس کارگاهی، هزار مورد 
بازدیــد از کارگاه هــای صنایع دســتی، 
انجام ۵۰۰ امور مشــاوره و کارشناســی 
صنایع دســتی و راهنمایــی صنعتگــران 

صنایع دستی، پیگیری استانداردسازی چاقو 
و چرم و نیز مشارکت و معرفی ۷۰ نفر در 

نمایشگاه صنایع دستی کشور است.
فرنشــین میراث فرهنگی، گردشــگری و 
پارسال،  گفت:  زنجان  استان  صنایع دستی 
سال کیفیت بخشی به تولیدات صنایع دستی 
در زنجــان بود، به طــوری که با تالش 
صنعتگران و هنرمندان، ۱۴ اثر نشــان ملی 

مرغوبیت کسب کرد.
وی عنــوان کــرد: بــا احیای رشــته 
صنایع دســتی، مینای ملیله در سال گذشته 
زمینه را برای احیای مجدد و با زنده سازی 
دیگر رشته های فراموش شده فراهم شد و 
آرامگاه چلبی اوغلی  بازارچه  بازارچه،  دو 
۲۴ غرفه بازارچه محوطه ارگ سلطانیه با 

۱۲ غرفه در حال ساخت است.
این مســوول خاطرنشان کرد: بیش از ۵۵ 
رشته صنایع دســتی در زنجان وجود دارد 
که در میان آن ها یکی از رشته های شاخص 
زنجان رشته ملیله کاری است که در سال 
گذشــته، شــورای جهانی صنایع دستی، 
زنجان را به عنوان شــهر جهانی ملیله ثبت 

کرد.

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات 
نان صنعتی ماشــینی ایران از افزایش قیمت مواد 
اولیه تولید نان صنعتی و در نتیجه احتمال افزایش 
قیمت این محصول در سال کنونی خبر داد، ولی 
گفت که میزان دقیق این افزایش قیمت مشخص 

نیست.
علیرضا مروت پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه قیمت تمام شده کاال تابع قیمت مواد اولیه 
است، تصریح کرد: در سال کنونی حقوق کارگران 
حدود ۲۱ درصد افزایش داشــته است؛ همچنین 
قیمت شــکر، روغن و مواد بهبود دهنده نیز باال 
رفته و نرخ خمیرمایه در سال کنونی چند نوبت 

گران شده است.
اخیرا ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرد که طبق تصمیم ســتاد 
تنظیــم بازار نرخ شــکر درب کارخانه از ۴۰۵۰ 
تومان بــه ۶۳۰۰ تومان افزایش یافت و به زودی 
ســازمان حمایت قیمت بسته بندی های این کاال 
را بر پایه قیمت مبنای ۶۳۰۰ تومان تنظیم و ابالغ 

خواهد کرد. وی افزود: بنابراین دولت به صرف 
اینکه آرد یارانــه ای در اختیار تولیدکنندگان قرار 
می دهد نمی تواند قیمت را کنترل کند، اما با توجه 
به اینکه نان یک کاالی استراتژیک است، قیمت 

آن بیش از دیگر کاالهای اساسی کنترل می شود.
البته به گفتــه مروت پور نان صنعتی مشــمول 

قیمت گذاری نیستند، اما قیمت ها کنترل می شود.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات 
نان صنعتی ماشینی ایران اگر دولت قیمت آرد را 
برای همه صنــوف آزاد کند در بازار محصول با 
کیفیت تر و با قیمت واقعی به دست می آید و فساد 
و رانت ناشــی از چند نرخی بودن آرد نیز از بین 

خواهد رفت.
به گفته با توجه به شــرایط فعلی ممکن اســت 
تولیدکنندگان قیمت را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش 
دهند، اما درصد دقیق افزایش قیمت مشــخص 
نیست و بسته به نرخ مواد اولیه، نوع واحد تولیدی 
و هزینه ســربار آن و بر پایه قیمت تمام شــده، 
قیمت هــا افزایش خواهد یافت. همچنین قیمت 

این محصول در ماه های آینده هم قابل پیش بینی 
نیست.

چرا نان صنعتی صادر نمی شود؟
مروت پور ضمن اشــاره به اهمیت صنایع غذایی 
در ایران و با بیان اینکه به دلیل یارانه ای بودن آرد، 
صادرات نــان های صنعتی مجوز ندارد، تصریح 
کرد: بــا این حال ظرفیت صادرات این محصول 
وجود دارد و به دلیل مجاورت با کشورهایی مثل 
عراق و افغانستان می توانیم فعالیت های مشترک 
در زمینه نان های صنعتی انجام دهیم یا دانش فنی 
خود را از صادر کنیم. همچنین می توانیم کارخانه 
تولیدی را به نزدیکترین نقطه مرزی برســانیم و 
انواعی از نان های صنعتی که برای رســتورانها یا 
برای برخــی بیماری ها و رژیم های غذایی تولید 
می شــود احتماالً توان تولید آن در کشــورهای 
همســایه  وجود ندارد صادر کنیم. البته امروز باال 
بودن هزینه حمل و نقل باعث شده تولید کنندگان 
سعی کنند محل تولید و مصرف را به هم نزدیک 

کنند.

   خبر اقتصادی

نانصنعتیگرانمیشود

ارموز با حسین منزوی

معاون سردبیر: جواد کریمی
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

 دبیر عکس: ناصر محمدی
 همکاران: حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

فرنشینمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانزنجانخبرداد؛

پرداخت ۶۱ میلیارد ریال تسهیالت 
به هنرمندان صنایع دستی 

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 481۷ طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586۷31

آگهی مزایده 
شهرداری ماهنشان در نظر دارد یک دستگاه بیل بکهو )لودر کشویی کابین دار TDL- MF86( مدل 
1376 متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به 
مدت 10 روز جهت بازدید و خرید اسناد شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد قیمت در ساعات اداری به نشانی 

شهرداری ماهنشان مراجعه فرمایند.
 مبلغ پایه مطابق نظریه کارشناسی 1.150.000.000 ریال می باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: پنج درصد مبلغ برآورد اولیه به میزان 57.500.000 ریال، صرفا 
ضمانت نامه بانکی با اعتبار یک ماهه به نفع کارفرما و یا فیش واریزی به حساب سپرده شماره 3100000176007 

نزد بانک ملی
 چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مزایده ظرف مدت 7 روز پس از اعالم و ابالغ قانونی حاضر به واریز کل مبلغ 

نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 نشانی: ماهنشان، خیابان امام خمینی )ره( شهرداری ماهنشان

حسن ملکی - شهردار ماهنشان شماره تماس: 36223107-024 و 024-36223105 عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز

قلم تراش/ اثر استاد اسماعیل نوری

زنگان امروز؛ به مناسبت 20 خرداد روز جهاني صنايع دستي به پاس تالش ها 
و زحمات فعاالن و اساتيد حوزه صنايع دستي استان زنجان؛روزنامه زنگان 

امروز در نظر دارد عکس و آثار اساتيد زنجاني را همه روزه منتشر نمايد.
بي شک پاسداشت هنر اين بزرگان ايران زمين؛ همه ما را به سوي شناخت 

بهتر ميراث کهن اين هنرمندان رهنمون ميسازد.
زنگان امروز از همکاري مخاطبين  خود در اين عرصه به جهت معرفي آثار و 

هنر اين بزرگان؛استقبال ميکند.
منتظر ارسال مطالب و عکسهاي شما عزيزان هستيم.
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