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معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان :

۱۷ هزار واکسن آنفلوانزا برای گروه های 
پُرخطر در زنجان تزریق می شود
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به قلم علیرضا حمزه لو- کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم 
و دبیر گردشگری روزنامه زنگان امروز 

در طول یک سال گذشته انجام شد
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 هرچند طرح سامان دهی بازار خودرو با 
استقبال خودروسازان و قطعه سازان همراه شده اما 
ابهامات زیادی در مورد چگونگی اثرگذاری آن بر 
بهبود شــرایط خریداران خودرو مطرح است که 
مبنا بودن قیمت گذاری شــورای رقابت بدون در 
نظر گرفتن بهره وری خودروسازان از جمله این 

ابهامات است.
به گزارش فارس، ایــن روزها برخی نمایندگان 
مجلس برای مدیریت بازار خودرو و جلوگیری 
از عرضه رانتی خودروسازان به فکر بررسی طرح 
عرضه خــودرو در بورس افتاده اند. به گفته آنها 
قرار است همه راه های توزیع خودرو صفر به غیر 
از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازان نتوانند 

از درب های پشتی خودرو را به فروش برسانند.
طبق استدالل طراحان، با فروش خودرو در بورس 
کاال، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود 
و عمال قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد 
بودن حذف می شود. البته مبنای قیمت گذاری و 
تعیین نرخ پایه خودرو در این طرح، قیمت گذاری 
شورای رقابت است که انتقادات زیادی نسبت به 
آن مطرح اســت، چرا که در فرمول جدید شورا، 
نمره کیفی و بهره وری خودروسازان حذف شده 
و هیــچ نمره منفی یا مثبتــی بابت تعیین قیمت 
لحاظ نمی شود. در عین حال، انتقاداتی نسبت به 
عدم کارشناسی دقیق قیمت تمام شده خودروها 
نیز مطرح اســت و به عنوان مثال اختالف 120 
میلیــون تومانی قیمت دنا توربــو و دنا پالس از 
جمله ایراداتی اســت که نسبت به قیمت گذاری 
شــورای رقابت مطرح اســت. رضا شیوا رییس 
شــورای رقابت در این مورد می گوید: در قیمت 
گذاری ســود منطقی حدود 10 درصد و هزینه 
مالی حداکثر تا 5 درصد را برای خودروســازان 
و هزینه معامالت به  علت وضع فوق العاده کنونی 
را در نظر گرفتیم و کاهش 2.5 درصدی بهره وری 
را نیــز انجام ندادیم و فعاًل با توجه به وضع ویژه 

کنونی، کیفیت را هم دست نگه داشتیم.
به همین دلیل بعضی فعاالن بازار خودرو معتقدند 
که قیمت گذاری شــورای رقابت مبنای مناسبی 
برای تعیین قیمت خودرو در بورس نیست زیرا 
قرار اســت بورس محلی برای شفافیت و رقابت 
باشــد در نتیجه با حذف کیفیت و بهره وری از 
قیمت گــذاری، یکی از معیارهــای رقابت کنار 

گذاشته می شود.
بــا ایــن حال نبایــد ناگفتــه بماند کــه به جز 
قیمت گذاری شورای رقابت هم اکنون هیچ مبنای 
دیگری نیز برای قیمت گذاری خودرو در کشور 
مطرح نشده است و فعال تنها فرمول موجود برای 
قیمت گذاری خودرو فرمول های شورای رقابت 

است.
* محدودیت خرید خودرو کمتر می شود؟

از سویی، طبق طرح مجلس قرار است به هر کد 
ملی فقط یک مدل خودرو در ســال تعلق گیرد 
و پیشــنهاد دیگری نیز مطرح است که طبق آن، 

بر فروش خودرو صفر تا دو ســال بعد از خرید، 
مالیات وضع شود تا تقاضای سرمایه ای به حداقل 
برســد. در مــورد تخصیص یک مــدل خودرو 
به هر کد ملی بایــد بگوییم که نوع محکمتر آن 
در طرح فعلی وزارت صنعت اجرا می شــود و 
این محدودیت با شــدت بیشتری وضع شده به 
طوری که هر کد ملی فقط یک مرتبه امکان خرید 
خودرو با قیمت کارخانه را در طول دو سال دارد 
و این محدودیت طوری تعیین شده که اگر فردی 
خودرویی را از ایران خودرو خریداری کند، دیگر 
نمی تواند از ســایپا هم خریدی انجام دهد اما در 
طــرح مجلس، این محدودیت فقــط برای مدل 
خودرو تعیین شده اســت و احتماال هر فرد می 
تواند چندین مدل مختلف خودرو را از هر کدام 

از شرکت های خودروساز خریداری کند.
در مورد مالیات دریافتی از خودروهای صفر تا دو 
ســال هم باید توجه داشت که این مالیات ضمن 
آنکه هزینه مصرف کننــده را افزایش می دهد و 
ممکن است در نهایت از محل کمک و تسهیالت 
دولتی مجددا به جیب خودروســاز واریز شود، 
چنانچه طبق اعالم طراحان طرح ساماندهی بازار 
خودرو، پیشنهاد شــده تا از مالیات اخذ شده از 
بورس ، 20 درصد به خزانه رفته و صرف توسعه 

ناوگان حمل و نقل عمومی شود و 70 درصد هم 
به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید 
خود را افزایش دهند. در این میان 10 درصد برای 
پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده تا اگر 
عرضه خودرو آن ها باال بود به تشخیص شورای 
رقابت به خودرو ســازان تعلق گیرد. از آنجا که 
بخشی از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باید 
توسط شرکت های خودروساز صورت گیرد، می 
توان گفت که ســهم زیادی از 20 درصد نخست 
به این شرکت ها تعلق خواهد گرفت و در مورد 
بقیه مالیات دریافتی هم که مستقیما در طرح اشاره 
شده که به خودروساز تعلق گیرد. به این ترتیب 
می توان گفت دریافت مالیات اضافه از خریداران 

خودرو در نهایت نصیب خودروسازان می شود.
از ســویی مشخص نیســت در طرح ساماندهی 
بازار خــودرو، تکلیف نمایندگــی های فروش 
خودروســازان چه خواهد بــود و برای آنها چه 
جایگاهی تعریف شــده است. در صورت انتشار 
عمومی طرح و یا حداقل ارائه آن به کارشناســان 

می توان دقیق تر در این مورد اظهار نظر کرد.
* بیم تکرار تجربه فوالد در بورس خودرو

یکی دیگر از مسائل مطرح شده از سوی مدافعان 
طرح ساماندهی بازار خودرو، از بین رفتن تقاضای 

ســرمایه ای با عرضه خودرو در بورس اســت. 
آنهــا معتقدند »اختالف قیمت بازار آزاد و قیمت 
کارخانه انگیزه اصلی دالالن برای خرید خودرو از 
کارخانه است اما با عرضه خودرو در بورس کاال 
بدون سقف قیمت، رانت خودرو از بین می رود و 
در نتیجه انگیزه سوداگران برای حضور در صف 
خرید خودرو به شدت کاهش می یابد. به همین 
دلیل، هــم دالالن از چرخه توزیع خودرو حذف 
می شــوند و هم مصرف کننده واقعی می تواند به 
صورت مستقیم اقدام به خرید خودرو کند.« قطعًا 
در حذف دالالن از بازار یک محصول به واسطه 
عرضه آن در بورس شــکی نیست اما باید توجه 
داشــت که این اتفاق زمانی می افتد که تولیدات 
صنعت خودرو به طــور کامل در بورس عرضه 
شــود تا شاهد تکرار تجربه نابسامانی بازار فوالد 

در صنعت خودرو نباشیم.
هم اکنون به دلیل اینکه تنها بخشی از فوالد تولیدی 
در کشور از طریق بورس کاال عرضه می شود و 
بقیه آن در بازار فروخته می شود، شاهد سفته بازی 
و بازار سیاه در این صنعت هستیم. عرضه خودرو 
بدون سقف قیمت در بورس کاال زمانی می تواند 
رقابت و تعدیل در بازار را به همراه داشــته باشد 
که عرضه و تقاضا تــا حدی به یکدیگر نزدیک 

باشند و همه خودروهای تولیدی خودروسازان در 
بورس کاال عرضه شوند. وگرنه در صورت وجود 
تقاضــای باال برای خرید و عرضه پایین خودرو، 
ســقف قیمت در بورس فراتر از وضعیت فعلی 
بازار خواهد بود. زیرا طبق طرح، معیار قوی برای 
مدیریت تقاضای خرید در نظر گرفته نشده است 
و محدودیت خرید خودرو نسبت به شرایط فعلی 
کمتر می شود. این در حالی است که هم اکنون با 
تقاضای زیادی برای خرید خودرو روبرو هستیم 
که بخشی از آن با انگیزه کسب سود و بخش دیگر 
نیز به دلیل جمع شدن تقاضای خرید در چند سال 

گذشته در پی کاهش تیراژ تولید خودرو است.
فراهم شدن امکان افزایش تولید خودرو و کاهش 
قیمت تمام شده یکی از اهداف طراحان ساماندهی 
بازار خودرو عنوان شــده و قرار است با استفاده 
از بخشــی از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت 
فــروش خودرو در بورس کاال و قیمت مصوب، 
تسهیالتی به خودروســازان اعطا شود تا امکان 
افزایش تولید برایشان فراهم شود و در عین حال 
زیان انباشته آنها جبران شود. باید توجه داشت که 
هم اکنون یکــی از مهمترین دالیل زیان ده بودن 
شرکت های خودروساز، هزینه های مالی آنها و 
سودهایی است که باید بابت تسهیالت دریافتی 

در سال های گذشته بپردازند. در نتیجه این بیم 
وجود دارد که تزریق نقدینگی در قالب تسهیالت 
به این شرکتها باعث باالرفتن هزینه مالی آنها شود 
چــرا که فعال موضوع بهــره وری نیز در فرمول 
قیمت گذاری شــورای رقابت جایگاهی ندارد و 
در نتیجه خودروسازان تالش چندانی برای رشد 
بهره وری و کاهش هزینه های تمام شــده خود 

نخواهند داشت. 
* سامانه ثبت معامالت خودرویی، سالهاست 

خاک می خورد
طرح ساماندهی بازار خودرو در حالی پیگیری می 
شود که سالهاست سامانه ثبت معامالت خودرویی 
کشور طراحی شده تا با کنترل معامالت از طریق 
ثبــت کد ملی افراد معامله گــر خودرو و قیمت 
خرید و فروش خودرو، عاملی برای کنترل بازار 
و جلوگیری از قیمت ســازی باشد. این سامانه 
با وجود ایجاد، هنوز فعال نشــده و در صورت 
رســمیت یافتن و آغاز به کار مــی تواند تا حد 
زیادی مشــکالت بازار خودرو را برطرف کند. 
هرچند باید توجه داشت که مهمترین عامل برای 
کنترل و مدیریت بازار خودرو، افزایش تیراژ تولید 
شرکت های خودروساز است و تاز مانی که این 
امر محقق نشود نمی توان انتظار داشت که قیمت 
ها به طور کامل به تعادل برســد. به عالوه، بهبود 
ایــن وضعیت نیازمند اصالح شــرایط اقتصادی 

کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد است.
سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو 
در این مورد به خبرنــگار  فارس می گوید: اگر 
این ســامانه راه اندازی شود نهادهای نظارتی می 
توانند از آن به عنوان پیش خوان اســتفاده کنند، 
اتحادیه نمایشگاه داران می تواند اصالت خودرو 
و فروشندگان را بررسی کند و بر مبنای آن مجوز 

پالک گذاری خودرو صادر شود.
به گفتــه وی، با ثبت معامالت خــودرو در این 
ســامانه، فسادی ایجاد نمی شود و عالوه بر این، 
شفاف سازی مالیاتی نیز اتفاق می افتد. همچنین 
در بازار خودرو امکان کالهبرداری کاهش می یابد 

و شکایات خودرویی به کمترین حد می رسد.
موتمنــی می گویــد: با این ســامانه، افرادی که 
معامالت زیرزمینی می کنند مشخص می شوند 
و جلوی انعقــاد قراردادهای ســوری و قیمت 
ســازی گرفته می شــود. در عین حال، می توان 
دســتورالعملی نظیر فروش خودرو در بازار 10 

درصد باالتر از نرخ کارخانه را نیز اجرایی کرد.
در هــر حال آنچه مردم ایــن روزها می خواهند 
ایجــاد ثبــات در بازارهای اقتصادی کشــور و 
جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت ها است و 
این مطالبه زمانی محقق می شود که دولتمردان در 
صف اول به دنبال ثبات بخشی به بازار باشند. این 
اتفاق در صنعت خودرو نیازمند نظارت دقیق بر 
عملکرد شرکت های خودروساز از مرحله تولید 
و بهــره وری گرفته تا مرحله عرضه محصوالت 

است.

ابهامات طرح سامان دهی بازار خودرو
 از جای خالی کیفیت تا بالتکلیفی سامانه معامالت

شرکت ترانسفورماتور 
توزيع زنگان در نظر دارد 
از طريق مناقصه نسبت به 

تامين درپوش منبع انبساط 
آلومينيومي اقدام نمايد.

بنابرایــن از شــرکت هــا و تامين 
کنندگان واجد شرایط و دارای سوابق 
مرتبط درخواست مي گردد در صورت 
تمایــل به همكاري با شــماره تلفن 
حاصل  تمــاس   024-۳۳۷۹۱۵4۱
نمــوده و حداکثر تا ســاعت ۱0 روز 
سه شنبه مورخه ۹۹/۷/۱2 نسبت به 
تحویل حضوري اسناد مناقصه اقدام 

نمایند .
الزم به ذکر است جهت دسترسي به 
مدارك و شــرایط شرکت در مناقصه 
مي توانيد به ســایت این شــرکت به 

نشانی ذیل مراجعه فرمایيد:
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 هزينه چــاپ آگهی بر عهده 
برنده مناقصه می باشد.
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جاده تهران، جنب شرکت 
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گره فرش زنجان در صادرات
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در یک سال گذشته ۱۴ اثر شاخص صنایع دستی نشان ملی مرغوبیت گرفتند

۲۶ هکتار از زمین ها، قربانی سهل انگاری انسان ها

آتـش در سلـطانیـه
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 فرنشــین گمرک اســتان زنجــان گفت: 
مشکالت متعددی سبب صادر نشدن فرش دستباف 

از زنجان شده است.
به گزارش زنگان امروز، میرهاشــم سیداحمدی با 
اشــاره به صادرات فرش دستباف، اظهار کرد: هم 
اکنون در اســتان صادرکننده فــرش نداریم و در 
گذشــته نیز با وجود حجم بــاالی تولید فرش در 
استان، فرش این اســتان به نام فرش قم و توسط 

تجار این استان صادر می شد.
وی با بیان اینکه عالوه  بر نبود تاجر تخصصی، ذائقه 
بازار فرش نیز تغیییر کرده و بر صادرات فرش تاثیر 
داشته است، افزود: در گذشته فرش حجیم بیش از 

هر نوع دیگر صادر می شــد که در استان نیز غالب 
فرش های بافته شــده در این بخش است و حال 
اعمال تحریم ها و تغییر ذائقه بازار شاهد کاهش در 

صادرات فرش هستیم.
این مســوول ادامه داد: هــم اکنون فرش  ریزبافت 
ذائقه اصلی بازارهای جهانی برای فرش دســتباف 
اســت که به خاطر حجم کمی که دارد، به صورت 
هوایی صادر می شود ولی چون در استان فرودگاه 
بین المللی وجود ندارد، فرش های ریزبافت با وجود 
گران  بودن، بیشتر از فرودگاه امام خمینی )ره( تهران 
صادر می شود. ســیداحمدی تصریح کرد: کیفیت 
فرش دستباف استان زنجان منحصر به فرد است که 

طبیعی بودن مواد پشم و ابریشم و رنگ مورد استفاده 
در تولیدات فرش زنجان باعث افزایش کیفیت این 
فرش ها می شود، ولی نبود صادرکننده تخصصی، 
وجود تحریم های شدید، نبود زیرساخت صادرات 
از قبیل فرودگاه  بین المللی که عالوه  بر فرش زنجان 
می تواند محلی برای صادرات فرش دبگر استان ها 
باشد، تاثیر باالیی بر مهجور ماندن صادرات فرش 

استان اثر داشته است.
فرنشین گمرک اســتان زنجان در رابطه با واردات 
استان، یادآور شد: زنجان جزو استان هایی است که 
در چند سال گذشته سبد واردات آن را تقریبا فقط 
مواد اولیه تولید و ماشین آالت خط تولید پر می کند 
که این مهم برای توسعه و آینده استان، اتفاق خوبی 

است.

  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 
گفــت: اولین مرکز نوآوری و ایده پردازی علم و 
فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی این استان 
با هدف حمایــت از فعاالن این بخش با حضور 
معاون علمی و فنــاوری رییس جمهوری افتتاح 

می شود.
دکتر علیرضا شــغلی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این مرکــز برای حمایت از خالقیت 
ها و ایده های فناورانه در حوزه ســالمت به ویژه 
از ســوی جوانان، اساتید و دانشجویان عالقه مند 
و به عنوان بستری برای انجام این فعالیت ها راه 

اندازی می شود.
وی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی این استان 
نیز می تواند همگام با دبگر دانشگاه ها، در حوزه 
ایده های فناورانه سالمت حرفی برای گفتن داشته 
باشد، چرا که بسیاری از عالقه مندان خالقیت ها 
و ایده های خود را مطرح می کنند، اما مرکز جامع 
برای این اقدامات وجود ندارد که با کارهای انجام 

گرفته تالش می شود این مهم محقق شود.
این مســؤول ادامه داد: این واحد دانشگاهی می 
کوشد با راه اندازی مرکز نوآوری و ایده پردازی 
علم و فناوری سالمت حتی برای گروههای غیر 
هدف نیز در صورت داشــتن ایده ها و نوآوری 
های خوب امکانات و فضای الزم را فراهم کند و 
در واقع تعاملی ۲ سویه را بین دانشگاه و خارج از 
آن برقرار کند که اطالع رسانی های الزم می تواند 

نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه مراکــز  نوآوری و ایده پردازی 
علم و فناوری سالمت در تعدادی از دانشگاه ها 
علوم پزشکی کشور راه اندازی شده است، اظهار 
داشت: هر چند مرکز نوآوری در محل پارک علم 
و فناوری اســتان راه اندازی شــده است اما این 
مرکز در پیشــبرد فعالیت های نوآورانه در حوزه 
ســالمت موثر خواهد بود که در این ارتباط  این 
واحد دانشگاهی از افکار و ایده های نو استقبال 

می کند.

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی استان زنجان ادامه 
داد: این مرکز با حداقل اعتبارات و از محل منابع 
دانشــگاه علوم پزشــکی راه اندازی شده که در 
مراحل بعدی و برای تبدیل ایده های فناورانه به 
محصول اولیه و تکمیل فضا به اعتبار ۲۰ میلیارد 
تومانی نیاز دارد که امیدواریم این مهم در ســفر 
معاون علمی و فنــاوری رییس جمهوری محقق 
شــود. وی  اضافه کرد: تاییــد ایده و نوآوری ها 

پس از طی فرآیند و مشــاوره های الزم از سوی 
متخصصــان امر انجام می گیــرد و در نهایت به 

محصول منتهی می شود.
شــغلی خاطرنشــان کرد: جوانان، دانشجویان و 
اساتید می توانند ایده ها و نوآوری های خود در 
حوزه علم و فناوری سالمت را به این مرکز واقع 
در ساختمان ستادی دانشگاه علوم پزشکی بلوار 
آزادی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری ارائه و 
اطالعات بیشتری را در این خصوص کسب کنند.

گره فرش زنجان 
در صادرات

رهایی از قصاص
 ۷ محکوم در زنجان

 رییس کل دادگستری استان زنجان، 
از رهایی ۷ محکوم به قصاص در زنجان با 

گذشت اولیای دم خبر داد.
حجت االســالم اسماعیل صادقی نیارکی در 
جمع خبرنــگاران، از رهایی ۷ محکوم به 
قصاص در زنجان با گذشت اولیای دم خبر 
داد و اظهار کرد: با تالش و پیگیری بخش 
احکام، شــوراهای  اجرای  اداری  قضایی، 
حل اختالف و اداره زندان های اســتان در 
نیمه نخســت ســال کنونــی ۷ محکوم به 
قصاص در زنجان با گذشــت اولیای دم از 

قصاص رهایی یافتند.
وی افزود: در راستای اجرای سیاست های 
کالن قوه  قضاییــه و توجه به اجرای دقیق 
برنامــه تحولی، اقدامات بســیار خوبی در 
جهــت کاهش جمعیت کیفری زندان ها در 
استان انجام شــده که یکی از این برنامه ها 
تالش برای اخذ رضایــت از اولیای دم و 
نجات محکومان به قصاص بود که اســتان 
در این زمینه توفیقات خوبی کســب کرده 

است.
این مســوول با اشــاره به  اخذ رضایت از 
اولیــای دم در ۲ مهرماه در زندان مرکزی، 
ادامه داد: سال ۱۳۹۴ برابر گزارش ماموران 
کالنتری ۱۴ زنجان در باره وقوع یک فقره 
کشــف جســد فردی ۴۰ ســاله در حمام 
مخروبه روستای ســهله از توابع زنجان بر 
اثر جراحت شــدید با جسم سخت، مقتول 

۴۱ ساله را به قتل رسانده بود.
زنجان  اســتان  قضایــی  شــورای  رییس 
خاطرنشــان کــرد: پرونده پــس از انجام 
تحقیقــات به شــعبه اول کیفــری زنجان 
ارجاع که با توجه بــه قراین، گزارش های 
مراجع انتظامی و اقرار متهم به قتل پرونده 
رســیدگی و حکم قصاص صادر و پس از 
تایید دیوان عالی کشــور در مرحله اجرای 
حکم  با تالش بخش قضایی، اداری اجرای 
احکام دادســرای زنجــان، اداره زندان ها، 
پای چوبــه دار رضایت اولیــای دم اخذ و 

محکوم از قصاص رهایی یافت.

خبـرخبــر

یک مسوول در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی:

۲۰۳ خانه فرهنگ کار 
در کشور فعال است

 فرنشــین دفتر امور فرهنگی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون 
۲۰۳ خانه فرهنگ کار در کشور فعال است 
و تالش می شود ســند ارتقای فرهنگ کار 
را به عنوان ســند باالدســتی تا پیش از عید 

عملیاتی کنیم.
شــهریار احمدبیگی در آییــن افتتاح خانه 
فرهنــگ کار در شــرکت های ریخته گری 
آلومینیوم ابهر و کشــت و صنعت دشــت 
خرمدره، افزود: باید کاری کنیم که فرهنگ 
کار نهادینه و از همین منظر، روحیه نیروی 
کار تقویت شود تا موضوع مقدس بودن کار 

در جامعه جا بیفتد. 
وی بــا بیان اینکه تــالش داریم تا نهضت 
ارتقای فرهنگ کلی کار کشور را ایجاد کنیم، 
اظهار داشت: بی انصافی است که در چرخه 
تولید، فقــط از کارگر بخواهیم که کاالی با 
کیفیــت تولید کند و نقــش دیگر نهادها را 

نادیده بگیریم.
احمدبیگی با اشــاره به اینکه شــوربختانه 
فرهنگ کار در ایران بد معنی شــده است، 
یادآور شــد: در دفتر امــور فرهنگی ۲۰۰ 
شاخص را اســتخراج کرده ایم که هم علت 

و هم معلول تولید هستند.
وی اظهار داشــت: اگر قرارداد کار، نامعین، 
دســتمزد ناعادالنــه و فرهنگ ســازمانی 
استبدادی باشد، نباید انتظار محصول نهایی 

با کیفیت را داشته باشیم.
فرنشــین دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی تصریح کرد: اســتان 
زنجان به لحاظ فرهنگ کار دارای یک عقبه 
تاریخی بوده و در این حوزه بسیار خوشنام 
اســت و افراد بدون نگاه بــه نتیجه، تالش 

می کنند.
احمدبیگــی ادامه داد: اگــر فرهنگ کار را 
درست تبیین کنیم، در محیط کار مشکالت 
بــه حــد چشــمگیری کاهــش می یابد و 
رمز موفقیت کشــورهای توســعه یافته در 

سرمایه گذاری در همین حوزه است.
وی با اشــاره به اینکه کار بــا فرهنگ کار 
ارزش می یابــد، تاکید کرد: باید کاری کنیم 
که قهرمان جامعــه و جوانان ما نیروی کار 
باشــند، هیچ چیزی جز کار درست، جامعه 
را نمی سازد و مشکالت را اصالح نمی کند.

احمدبیگی تصریح کرد: برای ارتقای فرهنگ 
کار، باید از مدارس شــروع کنیم و در کتب 

درسی به کار ارزش قائل شویم.

میراث فرهنگی، گردشگری و  فرنشــین   
صنایع دستی استان زنجان، از صادرات ۷۲۰ هزار 
دالری صنایع دستی در یک سال گذشته خبر داد.
بــه گزارش زنــگان امــروز، امیــر ارجمند در 
گفت وگــو با ایســنا، اظهــار کــرد: در حوزه 
گردشگری رویدادهای متنوعی تدارک دیده شده 
بود که با شــیوع کرونا عمده فعالیت ها به سمت 
فضای مجازی رفت و تاکنون ۲۱ رویداد مجازی 

برگزار شده است.
وی با اشــاره به اینکه در یک سال گذشته هفت 
دفتر خدماتی مســافرتی مجوز دریافت کرده اند، 
عنوان کرد: اکنون تعداد دفاتر مسافرتی در استان 
به ۶۲ مورد رســیده اســت. همچنین ۳۲۲ مورد 
تاسیسات گردشگری در اســتان فعال است که 
شــامل اقامتگاه های بوم گردی و سنتی، هتل ها و 

مراکز خدماتی می شود. فرنشین میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان زنجان، با بیان 
اینکه بیشــترین جاذبه های گردشگری در زنجان 
و کمترین آن در خرم دره اســت، یادآور شــد: 
پس از شیوع ویروس کرونا کمیته گردشگری و 
فضاهای گردشگری تشکیل شد و ۳۶۰۰ بازدید 

از تاسیسات گردشگری صورت گرفت.
وی تصریح کرد: برای ســرمایه گذاری در بخش 
گردشــگری، صدور مجوز ایجاد و بهره برداری 
را تســهیل کردیم. همچنین صدور موافقت نامه 
اصولی به کمتــر از یک ماه کاهــش یافته و از 
شــهریور پارسال ۱۶ فقره موافقت اصولی صادر 
شــده که ۷ فقره از آن ها به بهره برداری رســیده 

است.
این مسوول با اشاره به اینکه در بهمن ماه پارسال 

زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله به ثبت رسید، 
ادامه داد: تا پایان امســال دبیرخانه دائمی شــهر 
جهانی ملیله در زنجان افتتاح می شــود. در یک 
سال گذشــته ۱۴ اثر شاخص صنایع دستی نشان 

ملی مرغوبیت گرفتند.
ارجمند به فعالیت های انجام شــده برای توسعه 
کارگاه های صنایع دســتی و اشــتغال این بخش 
اشــاره کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون ۵۷۸ 
مجوز کارگاه انفرادی و گروهی صادر شــده که 
برای ۸۸۲ نفر اشــتغال ایجاد کرده و با برگزاری 
رویدادهای ملی و شرکت در نمایشگاه ها، سعی 
شــده تا فعالیت مناسبی در بازاریابی، تبلیغات و 

فروش داشته باشیم.
وی از باز زنده سازی دو رشته صنایع دستی خبر 
داد و افزود: ۳۸ طرح صنایع دســتی در مجموع 

۳۴۵۰ میلیون ریال اعتبار دریافت کردند و در یک 
سال گذشته ۷۲۰ هزار دالر صادرات صنایع دستی 
از اســتان داشــتیم و ۲۶۰ مجوز مشاغل خانگی 
صادر کردیم. همچنین سه بازارچه صنایع دستی 

تا پایان سال آینده افتتاح می شود.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دســتی اســتان زنجان خاطرنشــان کرد: 
ساماندهی تاسیسات گردشــگری، صنعت گران 
و رشــته های صنایع دستی بابت جبران خسارت 
ناشــی از کرونا در دســتور کار قرار دارد. ۷۵۷ 
فقره در ســامانه کارا ذیل رســته دفاتر خدمات 
مسافرتی، گردشــگری، زیارتی و مراکز اقامتی، 
تولید، توزیع و عرضه صنایع دســتی ثبت شــده 
است که امیدواریم با همکاری بانک ها کمکی به 

این حوزه تعلق گیرد.

 فرنشین نوسازی مدارس استان زنجان:

مرکزنوآوریوایدهپردازیعلموفناوریسالمتدرزنجانافتتاحمیشود

درطولیکسالگذشتهانجامشد

صادرات ۷2۰ هزار دالری صنایع دستی از زنجان
 دریکسالگذشته۱۴اثرشاخصصنایعدستینشانملیمرغوبیتگرفتند

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان 
گفت: طبق برنامه ریزی انجام شــده در مرحله 
اول ۱۷ هزار واکسن آنفلوانزا از طریق معاونت 
بهداشتی این دانشگاه برای گروه های پرخطر در 
نظر گرفته شــده که تزریق آن از ششــم مهر به 

صورت رایگان انجام می شود.
دکتر جواد تاج کی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: توزیع واکسن در چند مرحله همزمان با 
سراسر کشــور انجام می شــود و بر پایه برنامه 
اعالم شده از ســوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی در مرحلــه اول گروههای پر 
خطر این واکســن را دریافت می کنند سپس در 

سطح داروخانه ها توزیع خواهد شد که البته ساز 
و کار این مهم هنوز اعالم نشده است.

وی، افراد باالی ۶۵ ســال، افراد دارای بیماری 
های تنفســی، از قبیل آســم، بیمارانی که به هر 
نوعی سیستم ایمنی بدنشان تضعیف شده شامل 
بیماران کلیوی، پیونــدی، بیمارانی که داروهای 
تضعیف کننده سیســتم ایمنی مصرف می کنند، 
بیماران قلبی و عروقی، زنان باردار، ســالمندان 
و کارکنــان در خانه های ســالمندان، کادرهای 
پزشکی و همه افرادی که سیستم ایمنی ضعیف 
تری دارند، جزو گروه های پُر ریسک هستند که 

باید این واکسن را دریافت کنند.
این مســؤول ادامه داد: با توجه به روزهای سرد 

ســال و همزمانی بیماری آنفلوانزا و کرونا، بهتر 
است برای کاهش مخاطرات، گروه های یاد شده 

در اولویت دریافت و تزریق واکسن باشند.
وی با اشــاره به اینکه تزریق واکســن  آنفلوانزا 
برای تمامی جمعیت ۸۵ میلیونی کشور عملیاتی 
و امکان پذیر نیســت، اظهار داشت: گروه های 
پرخطر نیاز مبرم به این نوع واکســن دارند چرا 
که تا حدود زیــادی آنان را در برابر ابتال به این 

بیماری مصون نگه می دارد.
تاج کــی افزود: این واحد دانشــگاهی درصدد 
است با تامین واکسن مورد نیاز در این استان و 
رفع نیاز گروه های هدف مشکلی در فصول پاییز 

و زمستان وجود نداشته باشد.

این مســؤول ادامــه داد: پیش از این واکســن 
آنفلوانزای کشور ساالنه به مقدار الزم وارد کشور 
شده و در اختیار گروه های هدف قرار می گرفت 
که امسال به دلیل شرایط خاص تمهیدات ویژه 
ای در این خصوص لحاظ شــده که امیدواریم 

طبق برنامه زمان بندی محقق شود.
وی با بیان اینکه در ســال های گذشته واکسن 
آنفلوانــزا حتــی در ماه هــای آذر و دی نیز به 
گروه های هــدف تزریق می شــد، اضافه کرد: 
هر چند بهترین زمان دریافت این نوع واکســن 
شــهریور و تا اواســط مهر اعالم شده اما تاخیر 
آن چندان مشــکلی را ایجــاد نمی کند و ایمنی 

حاصل می شود.

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمــات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان 
خاطرنشان کرد: اغلب شــهروندان زنجانی در 
مراکز جامع ســالمت دارای پرونده الکترونیک 
سالمت بوده و بر این مبنا شمار گروه های هدف 
و بیماران زمینه ای نیز مشخص است که بر این 
مبنا تزریق واکسن طبق برنامه انجام خواهد شد.

بر پایه تحقیقات انجام شــده کووید- ۱۹، در 
۳۰ درصــد موارد هیچ عالئمــی ندارد، در ۵۰ 
درصد متبالیان عالئم آن همانند سرماخوردگی 
است، در ۱۵ درصد نشانه های آنفلوانزا را دارد 
و در پنج درصد افــراد با عالئم حاد و بحرانی 

بروز می کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان :

۱۷ هزار واکسن آنفلوانزا برای گروه های پُرخطر در زنجان تزریق می شود
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درخواست بانوان ابهری
برای راه اندازی 

باشگاههای ورزشی
 عضو شــورای اسالمی شــهر ابهر، از 
درخواست مکرر بانوان ابهری برای راه اندازی 

باشگاه ورزشی ویژه بانوان خبر داد.
شیما افشاری در نشست شورای اسالمی شهر 
ابه،ر با بیان اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل 
می دهند و این موضوع از جهات مختلف دارای 
اهمیت بــوده و در برنامه ریزی های گوناگون 
جامعــه باید در نظر گرفته شــود، عنوان کرد: 
ورزش در تامیــن نیــاز افراد به ویــژه بانوان، 
تکامل اجتماعی، کســب صفات اجتماعی و 
آگاهــی از توانایی های بالقوه جســمانی و در 
شکل گیری، تغییر و تقویت بسیاری از توانایی ها 

و ویژگی های روانی - اجتماعی موثر است.
وی با اشاره به اینکه بانوان ابهری نیز مانند دبگر 
بانوان، خواهان بهره مندی از امکانات و فضاهای 
ورزشی هستند، اظهار کرد: داشتن جامعه سالم 

در گرو برخورداری از انسان های سالم است.
عضو شــورای اسالمی شــهر ابهر، با اشاره به 
نقش ورزش در ســالمتی بانوان بر ضرورت 
توجه ویژه به ورزش این قشر از جامعه تاکید 
کــرد و افــزود: طبق بند ۳ اصل ســوم قانون 
اساسی، دولت مکلف است خدمات ورزشی 
رایگان در اختیار مردم قرار دهد که در این راستا 
شهرداری ها و شوراها بیش از هر مجموعه ای 

تالش کرده اند.
افشاری با اشاره به مشــکالت حوزه ورزش 
در شهرســتان ابهر، گفت: مجموعه ورزشــی 
وحدت به عنوان قدیمی ترین و در دسترس ترین 
مجموعه ورزشی با فرسودگی بسیاری مواجه 
شده، ولی همچنان از ظرفیت های خوبی برای 
توســعه ورزش در این شهرســتان برخوردار 

است.
این مســوول یادآور شد: مشــکالتی در باره 
مالکیت بخشی از این مجموعه به وجود آمده 
است که انتظار داریم اداره کل ورزش و جوانان 
استان در این خصوص با اداره کل اوقاف و امور 
خیریه مذاکراتی برای رفع موارد مطرح شــده 

داشته باشد.
افشــاری با اشاره به درخواســت مکرر بانوان 
ابهری برای راه اندازی باشگاه در دسترس ویژه 
زنان، ادامه داد: برای تحقق این مطالبه می توان 
زمین استخر بالاستفاده جنب باشگاه وحدت به 

این منظور، مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین به وضعیت نامناسب زمین چمن 
مصنوعی امجدیه اشاره کرد و یادآور شد: این 
مجموعه فاقد ســکوی تماشــاگر و سرویس 
بهداشتی است و به وضعیت نابسامان مجموعه 
ورزشی و تنها اســتخر مجموعه عسلک باید 

رسیدگی فوری شود.
عضو شــورای اسالمی شــهر ابهر با اشاره به 
قدمت باالی کلنگ زنی سالن ۳۰۰۰ نفری ابهر، 
ادامه داد: بالتکلیفی این ســالن از دغدغه های 
مردم این شهرســتان اســت و چندین ســال 
است که شهروندان منتظر به سرانجام رسیدن 
این پروژه هستند. افشاری به نابسامانی چمن 
مصنوعی شریف آباد اشاره و خاطرنشان کرد: 
بیش از ٢۰ ماه از شروع پروژه می گذرد و شورا 
و شــهرداری همه سعی و تالش خود را برای 
اتمام پروژه انجام داده اند اما هنوز چمن نصب 
نشده و مردم شریف آباد و شهرستان هر روز از 

نمایندگان خود پیگیر این موضوع هستند.

۲۶هکتاراززمینها
قربانیسهلانگاریانسانها
آتش در سلطانیه

 رییس اداره منابع طبیعی سلطانیه گفت: 
٢۶ هکتار از اراضی سلطانیه در آتش سوخت.

به گــزارش زنگان امروز مالک اژدر افشــاری 
در گفت وگــو با ایســنا، از وقــوع یک فقره 
آتش سوزی در روستای چپدرق این شهرستان 
خبــر داد و گفت: در ایــن حادثه ٢۶ هکتار از 

اراضی شهرستان دچار حریق شد.
وی عنوان کرد: نیروهای منابع طبیعی شهرستان 
ســلطانیه پس از دریافت گــزارش حریق، به 
منظور اطفای آن بالفاصلــه در محل حضور 

یافتند.
افشاری علت این حادثه را انسانی اعالم کرد و 
یادآور شد: شوربختانه اغلب، دود سهل انگاری 

انسان در چشم طبیعت می رود.
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان سلطانیه، با 
بیان اینکه شوربختانه به علت وزش باد کنترل 
به سختی انجام گرفت، یادآور شد: این حریق، 
نهمین مورد آتش سوزی شهرستان سلطانیه در 

شش ماه نخست امسال است.
وی از مردم درخواســت کرد تــا در صورت 
مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و آتش سوزی 
در اراضی ملی را، در اولین فرصت به ســامانه 

۱۵۰۴ گزارش دهند.

خبــر

 دعانویســی یکی از موضوعاتی است که 
همواره موافقان و مخالفانی داشته و برخی شدیدا 

به آن اعتقاد داشته و برخی نیز مخالف هستند.
به گزارش ایســنا، مردی بلند قد با هیکلی نسبتا 
تنومند پشــت میز نشسته، کتابی قدیمی و تسبیح 
به دســت دارد. با پرسیدن اســم مادر و اسم خود 
شخص، دانه های تسبیح را به حرکت در آورده و 
کتابش را بــاز می کند. با خواندن خطوط کتاب از 

گذشته و حال آینده خبر می دهد.
با شنیدن برخی از کلمات از زبان دعانویس، حیرت 
شخص چند برابر می شود. برخی از حرف هایی که 
به زبان می آورد، انگار واقعیت های محضی است 
که در زندگی وی جریان دارد که همین امر بهانه ای 
برای ادامه گرفتن دعا، پول خرج کردن و اعتماد به 
دعانویس می شود، اعتمادی که می تواند گاهی حتی 

منجر به نابودی زندگی شخص شود.
از دعانویسی در خانه ها تا رمالی و فال گیری در 

فضای مجازی
دعانویســی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز 
مورد استقبال عده ای از مردم  بوده و  برخی شدیدا 
بــه این موضوع اعتقاد دارنــد؛ به طوری که حتی 
آن را باالتــر از دوا و دکتــر می دانند و برخی نیز 
نوشته های دعانویسان را تنها یک کاغذپاره خوانده 

و اعتقادی به آن ندارد.
روند دعانویســی در کشور ما به مرور زمان تغییر 
پیدا کرده اســت. زمانی مردم بــرای گرفتن دعا 
دست به دامان سادات می شدند اما هم اکنون بساط 
دعانویســان از خانه ها فراتر رفته اســت و امروز 
نه تنها گوشــه و کنار شهرها و خیابان ها، بلکه در 
بسیاری از کانال ها و پیچ های فضای مجازی شاهد 
فعالیت افراد ناشناخته و بی اسم و رسمی هستیم که 
ادعا می کنند عالم به علوم غریبه بوده و دســتی بر 
علــم اعداد و حروف، علم اجرام و کواکب و علم 

غیب دارند.
بسیاری از افراد از این آب گل آلود، ماهی گرفته و 
سود هنگفتی به جیب زدند و شوربختانه برخی نیز 
قربانی این ماجرا شده و عالوه بر پول؛ حیثیت شان 
را نیز به بــاد دادند تا جایی کــه گاهی در اخبار 
شــاهد قربانی شدن زنان و دختران توسط عده ای 
شــیاد و رمال و هتک حرمت آنــان به بهانه حل 
مشکالت شان هستیم. کســانی که قربانی سادگی 
خود شده و توســل به غیر را جایگزین توسل به 

خدا می کنند.

دعانویسی در اسالم
در اســالم برای سوره های قرآنی هر کدام خواص 
و قواعدی برای خواندن تعریف شــده و مناجاتی 
که حضرات معصومین )ع( با پروردگار داشته اند، 
موجود است ولی امر سودجویی و دعانویسی که 
به رمالی نیز شبیه می شود، هیچ گاه مورد تایید دین 
اســالم نبوده  اســت؛ از این رو افراد زیادی برای 
کسب درآمد در تاریخ اسالم به جمع آوری دعاهای 
خیر و شری که اکثر آن ها هیچ ریشه دینی و قرآنی 
ندارند پرداختند و آن دعاهــا را به قرآن و امامان 
نســبت دادند و همه آن ها در غالب نوشــته های 
جسته گریخته نسل به نسل به آیندگان منتقل شده  
است. برخی معتقدند شخصی به نام درویش محمد 
یکی از بزرگان دعانویسی بوده و طمطم الهندی نیز 

مجموعه کاملی از این دعاها را نوشته  است.
نظر مراجع تقلید درباره دعانویسی

آیت اله ناصر مکارم شیرازی درباره دعانویسی بر این 
عقیده اســت که »نوشتن دعاهایی که از حضرات 

معصومیــن )ع( رســیده و در کتب معتبر موجود 
است، اشکالی ندارد؛ ولی دعانویسی حرفه ای که 
شغل افراد سودجو است، صحیح نیست و غالب 
کتاب هایی که به آن استناد می کنند، اعتباری ندارد«.
آیت اله صافی گلپایگانی نیز در این باره گفته است:  
»نوشتن دعاهایی که با دلیل معتبر از ائمه معصومین 
)ع( نقل شده و اجرت گرفتن در مقابل آن، اشکال 
ندارد ولی مراجعه به فال گیرها و دعانویســانی که 
به  صورت های مختلف از منابعی که اعتبار شرعی 
ندارد نقل می کنند یا می نویسند جایز نیست و پول 

گرفتن اینگونه اکل مال به باطل و حرام است.
آیت اله علوی گرگانی در این باره نظر داده است که 
دعانویسی از نظر شرعی اشکال ندارد ولی فال گیری 
و جن گیری مورد تایید نیســت اما دعانویســی 
کــه فعال در مملکت ما رواج دارد و بیشــتر افراد 
کاله بردار به این امر مشــغول هستند جایز نیست، 
زیرا بســیاری از آن ها معلومات کافی در این امر 
ندارند و گرفتن چنین پول هایی هم خالی از شبهه 

نیست و ما نباید خودمان را در معرض سوءاستفاده 
اینگونه افراد قرار دهیم«.

دعاهایی که توسط افراد بی سواد نوشته می شود، 
مشروعیت ندارد

در همین رابطه رییس حوزه علمیه علوی شــهر 
هیدج با اشــاره به گرایش عده ای از افراد در حل 
مشــالت خود به دعانویســان به ایسنا، می گوید: 
دعاهایی که امروز در عرف جامعه رواج داشــته و 
توسط افراد بی سواد نوشته می شود، مشروعیت و 

عقالنیت ندارد.
حجت االســالم احمــد صالحــی با بیــان اینکه 
مفاتیح الجنان گنجینه عظیم بسیاری از دعاهای زیبا 
و خوب است، می افزاید: بسیاری از دعاهای مورد 
تایید اسالم در همه زمینه ها در مفاتیح الجنان آمده 
اســت که مردم می توانند در برابر مشکالت به آن 

تمسک جویند.
توسل به خدا بهترین جایگزین دعانویسی

وی بــا تاکید بر اینکه توســل به خــدا و دعا به 

درگاهش بهترین راهکار برای حل مشکالت است، 
ادامه می دهد: برخی از افراد در مواجهه با مشــکل 
نمی توانند آن را با عقالنیت و درایت حل کنند، از 
این رو گرایش به خرافه را بهترین راه حل مشکل 

خود می دانند.
این مســوول ادامه می دهد: نماز، صدقه، توســل 
به ائمه معصومین )ع(، توســل به پــدر و مادر و 
روزه داری از راه هایی است که انسان می تواند برای 
غلبه بر مشکالت آن ها را جایگزین دعانویسی کند.
این کارشــناس مســائل دینی با بیــان این که »در 
روایات آمده اســت که دعا اسلحه مومن است«، 
اظهار می کند: در برخی از روایات نیز آمده اســت 
که دعا اگر خالصانه و از عمق جان باشد قضا و قدر 

حتمی شده را برمی گرداند.
دعای بخت و محبت، بهتریــن موضوع برای 

درآمدزایی دعانویسان
صالحی با اشاره به افزایش سن ازدواج در جامعه که 
ریشه در مشکالت مالی و بیکاری دارد و استفاده 
رماالن و دعانویســان از این موضــوع به عنوان 
سوژه ای داغ برای کاســبی خود، یادآور می شود: 
شوربختانه افزایش سن ازدواج در جامعه موجب 
اشاعه دعاهایی از ســوی رماالن و دعانویسان در 
جامعه به نام دعای گشایش بخت شده که هیچ گونه 

مشروعیتی نداشته و خرافه است.
وی، دعــای محبت را از دیگر دعاهایی که اغلب 
افراد برای شیرین شــدن زندگی زناشویی به آن 
گرایــش پیدا می کنند، عنوان کــرده و می افزاید: 
خرافات و دعانویســی پایه های زندگی را محکم 
نمی کنــد، بلکه این محبت و معنویت اســت که 
موجــب دوام و قــوام زندگی می شــود پس در 
زندگــی که احترام و محبــت بین زوجین جایی 
ندارد هــزاران دعــای محبت نیــز تاثیرگذاری 

نخواهد داشت.
صالحی تاکید می کند: بشــر از زمانی که به هستی 
و وجود خود اندیشــید، دعا بــه یکی از کارهای 
روزمره اش تبدیل شد. حتی کسانی که به معنویات 
اعتقاد چندانی ندارند در مواقع اضطرار و نگرانی 
دست به دعا برده و از نیرویی برتر کمک می طلبند.
وی با تاکید بر اینکه تنها خداست که از آینده خبر 
دارد و هرکس ادعایی در این باره داشته باشد قطعا 
باطل است، می گوید: کســی اهل دعا و ارتباط با 
خداوند اســت، دیگر خطوات شــیطانی براو اثر 

نمی گذارد.

وقتیتوسلبهغیرخداپررنگترمیشود

فالگیریورمالی؛توسلیکهوصلنمیکند

 رییس هیات کشتی استان زنجان گفت: 
زنجان در قالب هشــت کشــتی گیر منتخب و 
شــاخص، عازم رقابت های لیگ برتر باشــگاه 

های ایران شد.
عباس محمدی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
تیم کشتی شــهدای زنجان با ترکیب سه کشتی 
گیر بومــی و پنج غیربومــی در این رقابت ها 
حضور خواهد داشــت، افزود: میثم حیدری )٢ 

کشــتی گیر( اوزان ۶۱ و ۸۰ کیلوگرم، علیرضا 
عباســی وزن ۸۶ کیلوگــرم از زنجان و مهدی 
صفائیان، یونس سرمستی، شیخ اعظمی، مسعود 
مددی و اباذر اسالمی نیز به عنوان کشتی گیران 
غیر بومی تیم شــهدا زنجان به مصاف حریفان 

خواهد رفت.
وی اظهار داشــت: تیم کشــتی شهدای زنجان 
در گروه الف این پیکارها با تیم های اســتقالل 

تهران و دانشگاه آزاد اسالمی رقابت خواهد کرد 
و هیات کشتی زنجان به منظور کسب برتری با 
کشــتی گیران مطرح و شاخص شرکت کرده و 
امید است با دست پُر از این مسابقات بازگردیم.
محمدی با بیان اینکه رقابت های کشــتی لیگ 
برتر باشــگاه هــای ایران به صــورت رفت و 
برگشت برگزار خواهد شد،  تصریح کرد: دور 
رفت این مسابقات در روزهای پنجشنبه و آدینه 

۱۰ و ۱۱ مهر ماه پیش رو در ٢ گروه سه تیمی 
در سالن ۱٢ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی 

تهران برگزار خواهد شد.
وی افزود: رسول نوروزی به عنوان سرپرست و 
محمدنادری، وحید درامی مقدم، منصور اسدی 
و فتح اله قزلباش به عنوان مربی، کشــتی گیران 
زنجانــی اعزامی به این رقابت ها را هدایت می 
کنند و حســن بیگلی مدیر عامل باشگاه شهدا 

زنجان نیز همراه تیم است.
محمدی اظهار داشــت: کشــتی زنجان برای 
شــرکت در این دوره از مســابقات لیگ برتر 
نیازمند حمایت مالی بود اما استانداری زنجان 
نامه فدراســیون کشتی را به اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان ارجــاع داد و حال قرار 
اســت این اداره کل در حد وسع و توان از تیم 

کشتی حمایت مالی داشته باشد.

تیم کشتی زنجان عازم رقابت های لیگ برتر شد

 فرنشــین آموزش فنی و حرفه ای استان 
زنجان گفت: ۱۱ نفر از نخبگان مهارتی برتر استان 
به مرحله کشوری نوزدهمین دوره مسابقات ملی 

مهارت راه یافتند.
محمدرضا انصاری در گفت و گو با خبرنگاران با 
بیان اینکه شناسایی نخبگان مهارتی و استعدادهای 
برتر استان زنجان مورد توجه اداره فنی و حرفه ای 

استان قرار دارد، افزود:
٢۵۷ نفر در مرحله شهرســتانی نوزدهمین دوره 

مسابقات ملی مهارت ثبت نام کرده بودند.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۷۶ شرکت کننده به 
مسابقات مرحله استانی راه یافتند، اظهار داشت: 

در این دوره از مســابقات ۴۸ نفر در ۱۸ رشــته 
مهارتی با یکدیگر رقابت کردند.

انصاری گفت: راه یافتگان به مرحله کشــوری از 
تاریخ ٢۶ مهرماه به رقابت خواهند پرداخت.

فرنشــین آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان با 
اشاره به اینکه برگزیدگان از شهرستان های زنجان، 
ابهر و خدابنده هستند، خاطرنشان کرد: این افراد 
در رشته های تأسیســات الکتریکی، مکاترونیک، 
 ،CNV لوله کشی گرمایشی، فرز ،CNC تراش
فناوری مد، طراحی مهندســی مکانیک، فناوری 
اتومبیل، کابینت سازی)چوبی( و جواهر سازی به 

مرحله کشوری این المپیاد راه یافته اند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شیوع کرونا، مرحله 
کشوری این المپیاد، به صورت غیرمتمرکز در ۱۵ 
اســتان برگزار می شود، افزود: برگزیدگان مرحله 
کشــوری، در قالب تیم ملــی مهارت جمهوری 
اســالمی ایران در سال ٢۰٢۱ به شانگ های چین 

اعزام خواهند شد.
انصاری همچنین برگزاری مســابقه ملی مهارت 
به منظور انتخاب اعضــای تیم ملی ابی لیمیپک 
ایران و حضــور در رقابت های ٢۰٢۱ روســیه 
توسط مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و سازمان 
فنی و حرفه ای کشــور را یادآورشد و گفت: تیم 
ملی مهارت افراد دارای معلولیت در رشــته هایی 

صفحات وب برنامه نویســی کامپیوتــر، طراح، 
عکاســی در محیط، نقاشی، طراحی پوستر، کنده  
کاری روی چــوب، طراحــی صنعتی )اتوکد( و 

سفالگری ثبت نام کردند.
فرنشــین آموزش فنی و حرفه ای اســتان زنجان 
گفت: داوطلبان پس از شرکت در آزمون مسابقه 
بین المللی مهــارت افــراد دارای معلولیت )ابی 
لیمپیک( ٢۰٢۱ و بر پایه نتایج مصاحبه، انتخاب و 

معرفی خواهند شد.
انصاری اظهارداشــت: مسابقه بین المللی مهارت 
به  منظور نشــان دادن توانمندی های افراد دارای 
معلولیــت هر چهار ســال یک  بــار در یکی از 

کشورهای جهان برگزار می شود.
فرنشــین آموزش فنی و حرفه ای اســتان زنجان 
گفــت: مجتمع آموزشــی نیکــوکاری رعد نیز 
به عنوان نماینده رسمی ایران تاکنون زمینه حضور 
تیــم ایران را برای ســه دوره از این رقابت ها در 
کشورهای هندوستان، کره جنوبی و فرانسه فراهم 

کرده است.
انصاری یادآوری کرد: دبیرخانه این رقابت ها در 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد با شماره تماس ۷ 
و ۸۸۳۷۱۰۹۶ – ۰٢۱ پاسخگوی عالقه مندان به 
شرکت در مسابقات بین المللی مهارت افراد دارای 

معلولیت )ابی لیمپیک( ٢۰٢۱ است.

۱۱ حرفه آموز زنجانی به مسابقه های ملی مهارت راه یافتند

 جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان 
گفــت: اعتیاد یک بیماری اجتماعی اســت که 
مشکالت اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی ایجاد 
می کنــد و از طرفی نیز مادر جرایم به شــمار 

می آید.
ســرهنگ ایرج خانی پور، در گردهمایی پلیس 
و شــهرداری که با حضور ســازمان های مردم 
نهاد و با هدف پیشــگیری از اعتیاد برگزار شد، 
افزود: همکاری و تبادل نظر بین ســازمان های 
مردم نهاد، پلیس و دیگر دستگاه های ذیربط در 

پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر موثر است.

وی با تاکید براینکه گفتمان ســازی و استفاده 
از ظرفیت و توان ســازمان های مردم نهاد گام 
موثری در آموزش و پیشــگیری از اعتیاد است، 
اظهار داشت: بیشتر سرقت های خرد و جرایم 
دیگر از جمله درگیری و طالق نیز ریشــه در 
اعتیــاد دارنــد و در واقع بالیی خانمان ســوز 
اســت که تمام خانــواده را درگیر خود کرده و 
آســیب های جبران ناپذیری نیز بــه خانواده و 

جامعه وارد می کند.  
 خانی پور، یاد و خاطره شــهدای عرصه مبارزه 
بــا مواد مخدر را گرامیداشــت و تصریح کرد: 

ســمن های فعال و دیگر مراکز مــردم نهاد به 
سبب ارتباط مستقیم با بدنه جامعه و نهادها در 
زمینه کاهش و مهار جرائم و آســیب ها نقش 
موثری دارنــد و به منظور پیشــگیری از مواد 
مخدر باید ابتدا از خانواده شروع کرد و در کنار 
این دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پرورشی نیز 

نیازمند دقت و توجه ویژه است.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به 
اینکه داشتن خانواده سالم الزمه داشتن جامعه 
سالم و امن است، گفت: در بحث مواد مخدر، 
هزینه پیش بینی و پیشگیری به مراتب از درمان 

پایین تر است و هرچند در کشف و جمع آوری 
این باالی خانمانســوز موفق عمل کنیم اما بعد 
از بازپروری افراد معتاد برایشــان برنامه نداشته 

باشیم نتیجه بخش نخواهد بود.
 خانی پــور با تاکید بر اینکــه اعتیاد به عنوان 
یک معضل اجتماعی اســت و برای پیشگیری 
از مواد مخدر همه باید دســت به دســت هم 
دهیم تا بتوانیم با این معضل مقابله کنیم، افزود: 
ریشــه یابی علل گرایش به مــواد مخدر کمک 
موثری بر پیشگیری از این پدیده شوم می کند.  
 وی از تمامی دســتگاه ها به ویژه شــهرداری، 

دادگســتری و نیروی انتظامی که در پیشگیری 
از مواد مخدر و آســیب های اجتماعی تالش 
کرده در کنار سازمان های مردم نهاد قرار دارند 
تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: ناجا در نگاه 
جامعه محور خود به این نتیجه رسیده است که 
باید از ظرفیت های اجتماعی در حل ناهنجاری 
های موجود در جامعه اســتفاده کند و تردیدی 
نیست که ایجاد بسترهای الزم چون سمن ها در 
تسهیل این فرایند، در کنار مشارکت اجتماعی 
مردم، می توانــد یاریگر پلیس در ایجاد امنیت 

پایدار جامعه اسالمی باشد.  

جانشین فرمانده انتظامی زنجان:

اعتیاد به موادمخدر، مادر جرایم است
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اذان ظهر

12:06

غروب آفتاب

18:03

اذان مغرب

18:21

نیمه شب

23:23

اذان صبح فردا

4:45

طلوع صبح فردا

6:09

وضعیت آب و هوای زنجان:

5
26

ای هک هب خشم کرده ای ، قصد دل من ، این مکن
سنگ مزن رب آینه ، آینه مشکن ، این مکن

جام و گل است نوبتی ، جان و دل است نوبتی
جام مشکن هک نـَبَود این جام شکستن ، این مکن

ای شده از تو باغ دل ، رغق شکوهف اه ، مرو !

گلشن من بدل مکن باز هب گلخن ، این مکن
ات هب شتاب می دوی ، عمر منی هک می روی ،

از کفم و منت شده ، دست هب دامن ، این مکن
موسی من ، مرا هب آب از هچ می افکنی چنین ؟

نیل کجا و ، وعده ی وادی ایمن ؟ این مکن
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی
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رگدشگری

ســازمان جهانی جهانگردی ســال 2020 را سال 
گردشگری و توسعه روســتایی نامگذاری کرده 
اســت . با این مضمون که امســال فرصتی برای 
توسعه گردشگری در راستای ایجاد فرصت های 
خاص شغلی است. توسعه گردشگری روستایی 
مــی تواند نقش برجســته و منحصر به فردی در 
حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی و همچنین 

مهار مهاجرت روستاییان به شهر ها داشته باشد.
روز جهانی جهانگردی که هر ساله در 27 سپتامبر 
گرامی داشــته می شــود با یک موضوع و شعار 
خاص از ســوی این ســازمان آغاز می شــود تا 
موجب شود میزان آگاهی از ارزشهای اجتماعی ، 
فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی  گردشگری افزایش 
یافته و سهم این بخش از گردشگری در دسترسی 
به اهداف توسعه پایدار پررنگ تر گردد . امسال با 
توجه به شرایط و مشکالت ناشی از پاندمی کوید 
19  در جهان ، سازمان جهانی جهانگردی توجه 
خاصی به موضوع توسعه روستایی داشته است . 
حال که بخش های مختلف صنعت گردشگری با  
بیماری همه گیر کرونا روبروســت ، جهانگردی 
و توسعه روســتایی« بیش از هر زمان دیگری به 
اهداف این ســازمان نزدیک تر است. گردشگری 
در مناطق روســتایی فرصت های مهمی را برای 
بهبود شرایط روز فراهم می کند ، بنابراین حمایت 
از جوامع روســتایی که با تأثیــرات اقتصادی و 
اجتماعی بیشــتری از همه گیــری کرونا روبرو 

هستند بسیار مهم است.
پیش بینی می شود تا سال 2050 شهرنشینی یک 
روند رو به رشدی داشــته باشد که تا 68 درصد 
جمعیت جهان را شــامل گردد عــالوه بر آن 80 
درصد جوامع روستایی نیز در فقر شدید خواهند 

بود.
به طور کلی به دلیل عوامل مختلفی از جمله سطح 
درآمد پایین ، فاصله از مراکز بهداشــتی ، کمبود 
امکانات نسبی ، شــکاف دیجیتالی ، تحصیالت 
و جمعیت ســنی ،  در مناطق روســتایی آمادگی 
کمتــری برای مقابلــه با تاثیرات بیمــاری کرونا  
وجود دارد بنابراین گردشــگری برای بسیاری از 
جوامع روســتایی بویژه در کشــورهای در حال 
توســعه می تواند یک راهبرد اساسی جهت رفع 
مشکالت معیشتی و  اقتصادی و فرهنگی باشد. با 
توجه به اینکه بنظر می رسددر سال کنونی ، آمار 
گردشگران بین المللی بین 60 تا 80 درصد کاهش 
نســبت به سال گذشته داشــته باشد گردشگری 
روســتایی می تواند با ایجــاد تنوع و انگیزه های 
نوظهور سفر، در کاهش خســارات ناشی از این 
بحران جهانی و راه اندازی مجدد گردشگری موثر 
باشد بنابراین هم اکنون توجه به توسعه روستایی، 
می تواند در بهبود وضعیت گردشگری جوامع در 
ابعاد مختلف از جمله موارد ذیل مفید واقع گردد :

1(  فرصت های جدید شغلی: 
گردشگری نه تنها به طور مستقیم بلکه بصورت 
غیرمستقیم نیز از طریق حفظ و ترمیم فعالیت های 
ســنتی می تواند در مناطق روستایی و دور افتاده 
شغل ایجاد کندکه غالباً یکی از مهمترین بخشهای 
اصلی اقتصادی در این مناطق است. این بخش به 

ویژه در ایجاد فرصت های شــغلی برای زنان و 
جوانان بســیار اهمیت پیدا می کند . با این حال ، 
بخش گردشگری وظیفه دارد اطمینان حاصل کند 
که فقط کار فراهم نمی کند ، بلکه مشاغل مناسب 
و معقول را نیز باز تعریف کرده و جاری می سازد. 
این امر به ویژه در جوامع روســتایی که اشــتغال 
رسمی کمتری وجود دارد می تواند تاثیر گذاری 

بیشتری داشته باشد .

2( کاهش اثرات مهاجرتــی و حفظ آداب و 
رسوم و میراث فرهنگی محلی 

در مناطق روستایی ســطح درآمدی کم و متوسط 
موجب می شــود افراد با انگیزه دستیابی به درآمد 
بیشــتر، تحصیالت بهتر و یا مهارت بیشتر اقدام به 
مهاجرت به شــهر نمایند و سرمایه های انسانی از 
روستاها تخلیه شوند و منابع تولیدی در خطر نابودی 
قرار گیرند. جوانان در جوامع روســتایی سه برابر 

بیشتر از بزرگساالن بیکار هستند.  بدون کار، جوانان 
مجبور به مهاجرت به شــهرها می شوند مهاجرت 
جوانان به شهرها اغلب به طور غیرقابل جبرانی به 
جوامع روستایی آســیب می رساند . همینطور که 
شهرها و روستاها از بین می روند ، آداب و رسوم و 

میراث محلی نیز از بین خواهد رفت .
3( حمایت از احیای مجدد جوامع روستایی

در بســیاری از مناطق بازده اقتصادی حاصل از 

کشــاورزی در حال کاهش است. در عین حال، 
شــیوه های ســنتی زندگی در معــرض تهدید 
تغییــرات آب و هوایــی قرار دارنــد. تقاضای 
مســافران برای تجربه های جدیــد در اطراف 
طبیعت ، فرهنگ و محصوالت محلی و همچنین 
مشارکت در اجتماع، فرصت های بسیار خوبی 
را بــرای احیای مجدد اقتصاد روســتایی فراهم 

می کند.

4( ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و  توسعه 
زیر ساخت ها 

بخش خدمات عمومی بســیار مهم است بنابراین 
با افزایش ســهم گردشگری در توسعه روستایی، 
نیاز های سرمایه گذاری در توسعه ی زیر ساخت 
های خدمات عمومی افزایش می یابد و عالوه بر 
بخش دولتی در ایجاد زیر ســاخت های توسعه، 
بخــش خصوصی نیز واردســرمایه گذاری های 
جدید خواهد شــد . البته بخش دولتی در ایجاد 
زیرســاخت های اصلی  برای تأمین رفاه جوامع 
روستایی و فراهم نمودن فرصت بازدید و تجربه 
گردشگران  از مناطق روستایی نقشی اساسی دارد.   

5( فرصت های جدید فن آوری و نوآوری
گردشــگران انتظار دارند در مناطق روســتایی به 
همان فناوری هایی  دسترسی داشته باشند که در 

مقاصد شهری از آن استفاده می کنند. 
این موارد شــامل دسترســی به اینترنت بی سیم 
ســریع و قابل اعتمــاد و امــکان پرداخت های 
الکترونیکی هم می شود. دسترسی به فناوری های 
جدید همچنین برای دسترسی به مشاغل محلی و 
بازارها و معرفی خدمات ارایه دهندگان در زنجیره 

ارزش گردشگری ، حائز اهمیت می باشد. 
بنابراین در روند تقاضای گردشــگران ، توســعه 
روستایی در رفع نیازهای گردشگران اتفاق خواهد 
افتادو بــا ورود فن آوری هــای جدید و تحول 
دیجیتال در مناطق روستایی عالوه بر امکان ایجاد 
ارتباطــات از راه دور و  توســعه بازاریابی ، زیر 
ساخت های  آموزش های نوین و مهارت افزایی 
در روستا نیز ایجاد خواهد شد که در توسعه آگاهی 
و دانش جوامع روستایی بسیار موثر خواهد بود. 

اما در پایان باید توجه داشت که همه این موارد در 
باره توســعه روستایی بر مبنای ایجاد زیر ساخت 
های ســخت افزاری توســعه می باشــد و نباید 
ابزارهای برنامه ریزی و توزیع خدمات ســفر به 
عنوان  زیرســاختهای نرم افزاری توســعه نادیده 

گرفته شوند.
در واقع وجود زیر ساختها و جاذبه های هرچند 
مناسب گردشــگری به تنهایی نمی تواند توسعه 
روســتایی و نهایتا توســعه گردشــگری را رقم 
بزند بلکه انگیزه های ســفر و ارتقا فرهنگ سفر 
نقــش موثرتری در این راســتا خواهند داشــت 
که این بخش از گام های توســعه برعهده دفاتر 
مسافرتی می باشد تا با برنامه ریزی و تولید بسته 
ســفر های گروهی و تورهای مختلف، بتوان ، به 
صورت مدون در راستای توسعه پایدار روستایی 
گام های صحیح برداشــت در غیر این صورت با 
توجه به تجربه های موردی گذشته ، اگر قرارباشد 
سفرهای شــخصی و انفرادی به روستا ها رواج 
پیــدا کنند عالوه بــر  عدم امکان ســاماندهی و 
برنامه ریزی های توسعه ، در دراز مدت  مشکالت 
و تقابالت فرهنگی ، انگیزه های سفر گردشگران 
و پذیرش  جامعه میزبان را تحت الشعاع قرار داده  
و آسیب های زیست محیطی و تناقضات فرهنگی ، 
اشتیاق میزبانی را کاهش و حتی از بین خواهد برد 
و  حرکت  در مســیر توسعه را محدود و مسدود 

خواهد کرد.

گردشگری و توسعه روستایی

 معاون گردشــگری گفت: »تالش کردیم 
تا نظرات تمام دســتگاه هایی که در بعد سفرهای 
خارجی به این موضوع مرتبط هستند، شنیده شود. 
پروتکل جامعی را نیز با نظر همه دســتگاه هایی 
که متولی یا مرتبط با سفر بین الملل هستند، جویا 
شــدیم و به این منظور پیش نویسی را در اختیار 
وزارت بهداشــت به عنوان دبیرخانه ســتاد ملی 
بیماری کرونا قرار دادیم که با ابالغ و تصویب آن 
موضوع سفرهای بین المللی هم در چارچوبی که 

مشخص شده انجام شود.«
او افــزود: »این روز را گرامی می داریم و تشــکر 
می کنیم از تمامی همکارانی که ســعی کردند در 
ســالیان مختلف صدای حوزه گردشــگری را به 
گوش مردم برسانند، از این فرصت استفاده می کنم 
و ایــن روز را به همه فعاالن حوزه گردشــگری 

تبریک می گویم.«
تیموری تصریح کرد: »روز جهانی گردشــگری 

را امســال در شرایطی جشــن می گیریم که همه 
زنجیره تأمین خدمات گردشگری در سطح کشور 
و بین المللــی با یک فاجعه به عنوان کرونا مواجه 

شدند.«
معاون گردشگری کشــور گفت: »بر پایه آخرین 
اخباری که سازمان جهانی گردشگری ارائه کرده 
است، حدود 65 درصد ریزش را در بعد سفرهای 
بین المللی تاکنون در دنیا داشــتیم. نیمه اول سال 
میالدی مالک این آمار است، یعنی سه ماه نخست 
سال جدید میالدی، صنعت گردشگری بسیاری از 

کشورها درگیر کرونا نبوده است.«
او افزود: »صنعت گردشــگری اروپا و کشورهای 
دیگر تقریبا از اوایل فروردین سال 99 وارد حوزه 
رکود کرونا شدند، آمار ریزش 65 درصدی بیانگر 
این است که احتمال دارد عدد 65 درصد در سطح 

جهانی بیشتر شود.«
تیموری تصریح کرد: »بر پایه آخرین وضعیتی که 

وجود دارد، تعدادی از کشــورها بازگشایی های 
تدریجی را آغاز کرده اند اما همچنان به دلیل عدم 
قطعیت هایی که وجود دارد، مســووالن و مدیران 
صنعت گردشــگری دنیــا در تصمیم گیری ها و 
برنامه ریزی های خود همیشه دچار تردید هستند 
و نمی تــوان درباره رونق مجدد این صنعت زمان 
دقیقــی اعالم کرد. باید یک مقــدار زمان بگذرد 
تا شــرایط کنونی کنترل و مدیریت این بیماری 

مشخص شود.«
معاون گردشــگری کشــور بیان کــرد: »بر پایه 
اعالم دبیر کل سازمان جهانی گردشگری حدود 
5۳ درصد کشــورها اقداماتی را برای تســهیل و 
بازگشایی فعالیت های گردشــگری خود شروع 
کردند. ســه کشور به شــکل کامل پروتکل ها را 
برداشتند و کشــورهای دیگر همچنان با شرایط 
ســختگیرانه و با رعایت پروتکل های بهداشتی، 

فعالیت گردشگری خود را آغاز کرده اند.«

او افــزود: »در ابعاد بین المللــی صحبت هایی را 
می شنویم اما واقعیت امر این است که پروتکل های 
بهداشتی را بســیار سختگیرانه اجرا می کنند، این 
طور نیســت که کشــوری بدون هیچ دغدغه ای 
گردشــگر خارجی بپذیرد یا به رونق گردشگری 

داخلی خود بپردازد.«
تیموری تصریح کرد: »اولویت اصلی در ســطح 
دنیا و برای ما، حفظ جان و ســالمت مردم است؛ 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بعد از ماه فروردین به ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا پیشنهاد داد و پیگیری کرد تا در کنار سالمت 
مردم به معیشــت افرادی که در ایــن حوزه کار 
می کنند نیز توجه شود. طبیعتا این موضوع، به بحث 
سفرهای هوشمند از طرف دکتر مونسان منجر شد 
و پروتکل های بهداشتی که در ستاد ملی کرونا به 
تصویب رسید و ابالغ شد، مبنایی برای سفرهای 

مردم شد.«

او افزود: »از طریق فعاالن گردشــگری برای سفر 
برنامه ریزی شــده و از این نظــر اطمینان داریم 
پروتکل هــای ابالغــی که قبال در اختیــار آن ها 
قرار گرفته به شــکل کامل اجرا می شــود و آن ها 
خودشان دغدغه سالمت مردم را دارند. می توانیم 
امروز اعالم کنیم سفر در چارچوب پروتکل های 
بهداشتی مورد تایید ســتاد ملی مبارزه با بیماری 

کرونا قرار گرفته است.«
معاون گردشگری کشور بیان کرد: »ستاد ملی کرونا 
اختیاری را به ستادهای استانی داده تا در چارچوب 
شــوراهای تامین بتوانند با توجه به وضعیت هر 
شهر و منطقه محدودیت هایی را اعالم کنند، البته 
این محدودیت ها به شــکل موضوعی، موردی و 
مقطعی اســت، اما در سطح ملی آن چیزی که به 
عنوان مصوبه قانونی دولت برای سفرهای داخلی 
در چارچوب پروتکل های بهداشــتی ابالغ شده، 

محدودیتی وجود ندارد.«

او افزود: »برای ابعاد بین المللی سفر هم تالش هایی 
انجام شده است؛ به این منظور باید شرایط خودمان 
را شــفاف کنیم و همچنین کشورهایی که برای ما 
گردشگر می فرستند و می پذیرند باید شرایط خود 
را شفاف کنند. در بعد بین المللی تنها کشور ما نیست 
که تصمیم می گیرد، سفرها باید بر پایه تفاهم نامه های 

بین المللی و منطقه ای سفرها انجام شود.«
تیموری تصریح کرد: »تالش کردیم تا نظرات تمام 
دســتگاه هایی که در بعد سفرهای خارجی به این 
موضوع مرتبط هستند، شنیده شود. پروتکل جامعی 
را نیز با نظر همه دستگاه هایی که متولی یا مرتبط با 
سفر بین الملل هستند، جویا شدیم و به این منظور 
پیش نویسی را در اختیار وزارت بهداشت به عنوان 
دبیرخانه ستاد ملی بیماری کرونا قرار دادیم که با 
ابالغ و تصویب آن موضوع ســفرهای بین المللی 
هم در چارچوبی که مشــخص شده انجام شود. 
تا بیش از این در عرصه بین المللی و منطقه ای از 
کشورهای اطراف خودمان عقب نمانیم. به هر حال 
شــرایط اقتصادی سخت و دشوار است و اگر به 
این شرایط کمک نکنیم و نتوانیم زودتر تبادالت 
بین المللی را که قطعا گردشگری یکی از آن هاست، 
سر و سامان دهیم، ابعاد اقتصادی به دنبال خواهد 

داشت.«.

ولی تیموری در نشست خبری روز جهانی جهانگردی : 

الویت اصلی برای ما حفظ جان و سالمت مردم است

 علیرضا حمزه لو
کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم 
و دبیر گردشگری روزنامه زنگان امروز 
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 مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای زنجان 
گفت: نقطه قوت طرح داناب، اجرای آن توسط 

مشاور بومی و نهاد جهاددانشگاهی است.
به گزارش زنگان امروز، مهندس اسماعیل افشاری 
در نشست خبری که در حاشــیه اختتامیه طرح 
داناب برگزار شد با اشاره به اجرای موفقیت آمیز 
طرح ملــی دانش آموزی نجــات آب ) داناب(، 
اظهــار کرد: نقطه قوت طــرح داناب، اجرای آن 
توسط مشاور بومی و نهاد جهاد دانشگاهی است 
که خود دغدغه آموزش و مســائل آب را دارد و 
تکرار مداوم آموزش ها و یادآوری آن با استفاده از 
مسابقات آنالین، تکنولوژی های جدید، بازی های 
کامپیوتــری و حتی برگزاری اســتارت آپ های 
دانش آمــوزی می تواند رویکــرد جدیدی برای 

اجرای طرح داناب در سال های آتی باشد.
افشــاری به میزان بارش های ســال آبی جاری 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: بــا ۳۷۶ میلی متر 

بارندگــی حدود 9 درصد در بارش های ســال 
آبی منفی هستیم ولی این میزان در درازمدت ۱۳ 

درصد مثبت است.
وی، با اشــاره بــه آخرین وضعیت ســد تالوار، 
افزود: سد تالوار بین سه استان زنجان، کردستان 
و همدان قرار دارد و برای تکمیل این پروژه مهم 
حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز اســت 
و در صورت تامین آن اواخر سال کنونی یا اوایل 

سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
این مسوول ادامه داد: در سدهای مخزنی معموال 
بعــد از آبگیــری، عملیات بهره برداری شــروع 
می شــود و در ســد تالوار نیز بعــد از عملیات 
آبگیری، عملیات ســاخت شــبکه آبرسانی نیز 
شروع شــد.در ســال های آبی قبل از 9۶ و 9۷ 
خشکسالی مستمر و آزاردهنده ای را شاهد بودیم 
ولی امسال و سال گذشــته بارندگی های استان 
و شــمال غرب مطلوب بود که بــا توجه به این 

رویداد مهم طبیعی، آب پشت همه سدهای استان 
وضعیت بهتری پیدا کردند تا آنجایی که این امر 
منجر به تصمیم وزارت نیرو در تکمیل پروژه های 
ناتمام در استان برای بهره برداری در بخش شرب 

و صنعت شد.
مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای زنجان، تصریح 
کرد: سه اســتان در باره بهره بردای از سد تالوار 
ذی نفــع بوده، به طوری که برای اســتان همدان 
و کردســتان، بهره برداری از آب شــرب این سد 
اختصاص داده شده است و برای منطقه گرماب 
و زرین رود شهرســتان خدابنده در استان زنجان 
نیز از همین ســد آب شرب و صنعت تخصیص 

داده اند.
افشــاری، اهمیت سدســازی را در جمع آوری 
آب های جاری حاصله از بارندگی های سال های 
گذشته مهم دانست و گفت: این موضوع می طلبد 
که مخازن سدهای استان را در جهت جلوگیری 

از وقوع سیل و بروز خطرات جانی و مالی آماده 
کنیم، که در همین راستا، برای تکمیل سد تالوار 
و تملک اراضی حاشــیه آن، حدود ۱۲۰ میلیارد 
تومان اعتبار الزم اســت و وزارت نیرو موافقت 
کــرده تا امســال ۵۰ درصد این اعتبــار را برای 
تکمیل این پروژه در اختیار شرکت آب منطقه ای 

زنجان قرار دهد.
این مســوول با اشــاره به وابستگی آب شرب و 
صنعتی به آب های زیرزمینی، خاطرنشان کرد: هم 
اکنون ۸۰ درصد آب شرب و 9۵ درصد نیاز آب 
صنعت از آب های زیرزمینی تامین می شود که از 
هر منظر به این موضوع توجه شــود برای آینده 
استان خطرناک است و با بهره برداری از سدهای 
مراش، مشــمپا و بلوبین وابســتگی به آب های 
زیرزمینی کاهش می یابد، به طوری که وابستگی 
آب شرب به آب زیرزمینی ۵۰ درصد و صنعت 

۶۰ درصد خواهد شد.

در نشست خبری مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان مطرح شد: در قالب پویش الف-ب-ایران در صورت تامین اعتبار الزم

سد تالوار به بهره برداری خواهد رسید

 در ســومین روز از هفتــه دفاع مقدس 
و به منظور پاسداشــت یاد و خاطره شــهدا و 
ایثارگران هشت ســال دفاع جانانه ملت ایران 
در برابر مســتکبرین و متجاوزین به این مرزو 
بوم،مهنــدس اســماعیل افشــاری مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان به همراه اعضای 
شــورای معاونین و فرمانده پایــگاه مقاومت 
شــهید مهدی خلیفه این شــرکت با ســردار 
ســرتیپ دوم پاسدار جهانبخش کرمی فرمانده 

سپاه انصارلمهدی استان دیدارکردند.
بــه گزارش زنگان امروز، در ابتدای این دیدار، 
مهندس علیرضا حاجی میــری فرمانده پایگاه 
مقاومت شــهید مهدی خلیفه این شــرکت با 
تســلیت روزهای سوگواری حضرت اباعبداله 
الحســین )ع( و یــاران با وفایش را نشــان از 
مظلومیت و بی رحمی و قســاوت دشــمنان 

اسالم و مسلمین دانست.
وی همچنین، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 

برای حضار و فرمانده سپاه انصارالمهدی استان 
گزارشی از فعالیتهای پایگاه شهید مهدی خلیفه 

شرکت آب منطقه ای زنجان را ارائه نمود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان نیز با 
تبریک هفته دفاع مقدس به یادگاران جبهه های 
حق علیه باطل اظهارداشت: شما عزیزان برای 
مردم و مســوولین نماد عزت و افتخارهستید و 
در مواقع بحرانی همیشــه در کنار مردم ،برای 

جامعه آرامش را به ارمغان آورده اید.
وی، با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای هفته 
دفاع مقدس،شــهدای مدافع حرم و شــهدای 
ســالمت گفت:اینان از جان خود گذشــتند تا 

گزندی به مملکت ما نرسد.
رییس هیئت مدیره شرکت، وضعیت بارندگی 
دو سال گذشــته را در اســتان رضایتبخش و 
مطلوب توصیف کرد و گفــت این بارندگیها، 
افزایــش افت آبهای زیرزمینی را مهار کرده اند 
ولیکن جبران کسری منابع آب زیرزمینی عالوه 

بر صرفه جویی در بخش کشــاورزی ، نیاز به 
کاهش وابســتگی های مصرف در بخشــهای 

شرب و صنعت دارد.
افشــاری، افت ساالنه ســطح آب زیرزمینی را 
۷۱ ســانتی متر بیان کرد و اجرای طرح احیاء 
و تعادل بخشــی را گام موثری در پیشگیری و 
تقویت افت آبخوان ها دانســت و مصرف بی 
رویه به خصوص در بخش کشاورزی را مسبب 

خطر معیشتی در آینده اطالق نمود.
دبیر شورای حفاظت منابع آب استان ، گلوگاه 
تامیــن آب اســتان را اســتفاده از منابــع آب 
زیرزمینــی عنوان کرد و گفت: بخش شــرب 
بیش از ۸۰ درصد و صنعت بیش از 9۵ درصد 
وابســته به آب زیرزمینی اســت ولی با تکمیل 
ساخت سدهای در دست اجرای مشمپا بلوبین 
و مراش،در تالشیم این وابستگی را به ترتیب به 
۵۰ و ۶۰ درصد کاهش دهیم تا به نرم کشوری 

برسانیم.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای زنجان با 
اشاره به اهمیت سدســازی تقویت سفره های 
آب زیرزمینــی را یک امر ضروری دانســت و 
گفــت: در این خصوص ســد مشــمپا بدلیل 
اهمیت استراتژیکی که برای غرب شهر زنجان 
دارد و علی رغم بدهی ســنگین این شــرکت 
به پیمانکار طرح که قرارگاه ســازندگی خاتم 
االنبیاء است در حال ساخت است و هم اکنون 
پیشــرفت حدود ۳۷ درصدی دارد و امیدواریم 
تا دو ســال آینده با تامین اعتبار الزم به مرحله 

آبگیری برسد.
افشاری با اشــاره به اینکه رویکرد شرکت آب 
منطقه ای تامین آب باثبات و پایدار برای استان 
از طریق تکمیل طرح های سدســازی اســت، 
افزود: با تکمیل سدهای مراش ،مشمپا و بلوبین 
در اســتان تا حدی می توان از هدر رفت آبهای 
سطحی ورودی به استان جلوگیری کرد و برای 
نسلهای آینده زیربنای پیشرفت را فراهم نمود. 

در ادامــه، ســردار کرمــی فرمانــده ســپاه 
انصارالمهدی اســتان ضمن خیرمقدم و تقدیر 
از حضــور مدیرعامل و همکاران وی در جمع 
ســپاهیان استان و گرامیداشــت روزهای دفاع 
مقدس جمهوری اسالمی ایران،اظهارکرد:کنگره 
شــهدا در اســتان آغاز بکار کرده است و این 
کنگره یک هــدف واال و مهم دارد و آنهم ارج 
نهادن به حماســه ۸ ســاله ملت ایران و بویژه 

مردم شریف استان زنجان است.

سردارکرمی، تصریح کرد:تاریخ پرافتخار کشور 
عزیزمان ایران برگ زرینــی دارد و آنهم نهفته 
در دل ایثارگریها و فداکاریهای یادگاران هشت 
سال دفاع مقدس اســت و این صفحه همیشه 
نهضت عاشورا را زنده و پاینده نگه داشته است 
و این فرصتی اســت تا یاد و خاطره شــهدا به 

فراموشی سپرده نشود.
وی حفاظت و صیانت از منابع آبی اســتان را 

برای کل اقشار جامعه ضروری دانست.

در سومین روز از هفته دفاع مقدس صورت گرفت:

دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
با فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان

 آیین اختتامیه طرح ملی دانش آموزی نجات 
آب )داناب( با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد.
به گــزارش زنگان امــروز، مدیرعامل شــرکت 
آب  منطقــه ای زنجان در آییــن پایانی طرح ملی 
دانش آموزی نجات آب )داناب( ســال تحصیلی 
99-9۸ اظهار کرد: بحث چالش آب، بحث جهانی 
بوده و هم اکنون دیپلماسی آب در بین کشورهای 

مختلف در جریان است.
مهندس اسماعیل افشــاری با بیان اینکه در ایران 
یک  سوم میانگین بارش های جهانی اتفاق می افتد، 
افزود: عالوه  بر کمبود بارش ها، ایران در منطقه گرم 
و خشک جهانی قرار دارد و به خاطر دمای باالی 
هوا، بیشتر بارش های آسمانی به جو بازمی گردد؛ به 
همین دلیل موضوع نجات آب به یک فرهنگ سازی 

نهادینه شده و مداوم بستگی دارد.
وی، با اشاره به افت آب های زیرزمینی، ادامه داد: 
ساالنه در استان زنجان شاهد افت ۷۱ سانتی متری 
ســطح آب های زیرزمینی هستیم که این مسئله با 
توجه به میــزان بارندگی ها کاهش یا افزایش دارد 
ولی نمودارها نشــان می دهد که ســطح آب های 
زیرزمینی در اســتان همواره رو به کاهش بوده و 

روند نزولی دارد.
دبیر شــورای حفاظــت منابع آب اســتان، عمده 
مصرف کننــده آب در اســتان زنجــان را بخش 

کشاورزی با سهم 9۰ درصدی اعالم کرد 
و گفت: بخش شرب و بخش صنعت به 
ترتیب ۶ و ۴ درصد مصرف آب دارند که 
این مسئله از اهمیت صرفه جویی در بخش 
شرب نمی کاهد و این در حالی است که 
مصرف آب آشامیدنی در روزهای کرونا 
بیش از پیش افزایش یافت و اســتان در 
برخی مناطق استان برای تامین آب سالم و 

بهداشتی با مشکل روبه رو شد.
مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای زنجان 
یادآور شــد: نوع مصرف آب به پایداری 
منطقــه تاثیر دارد. اگر هــر منطقه ای ۲۰ 
درصــد آب تولیدی خود را مصرف کند 
شرایط عادی است. این شرایط تبدیل به 
۴۰ درصد مصرف آب تولیدی شود، تنش 
آبی ایجاد می شود، مصرف ۶۰ درصدی 
سبب بحران آبی می شود و این در حالی 
است که در کشور ۸۰ درصد آب تولیدی 
در استان مصرف شده و منابع استراتژیک 
مورد مصرف قرار می گیرد که حداقل زیان 
استفاده از منابع استراتژیک ، بروز فروچاله 

و از بین رفتن زیرساخت ها است که خوشبختانه 
با برگــزاری طــرح داناب، حساســیت هایی در 
سطح دانش آموزی ایجاد شــد که امیدواریم این 
موضوع به کل جامعه تســری پیدا کند. در ادامه، 

مدیر آموزش متوسطه اســبق اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان نیز با تاکید بر لزوم آموزش 
مهارت های اجتماعی، اظهار داشت: مفهومی است 
که در زبان فارســی به آموزش معنا شده ولی این 

کلمه مفهومی فراتــر دارد و آموزش و پرورش به 
خصوص آموزش مهارت هــای اجتماعی را دربر 

می گیرد.
روح الــه اجاقلو با بیان اینکــه تحصیالت را همه 

آموزش های علمی و فناورانه تلقی می کنند 
و این فرهنگ نادرست در جامعه نهادینه 
شده است، ادامه داد: طرح هایی نظیر داناب، 
سبب شناخت و مطالعه دانش آموزان در 
عرصه های زیســت محیطی، اجتماعی و 
یادگیری مهارت های مختلف می شود که 
این مهم در سند تحول بنیادین مورد توجه 
قرار گرفته و خوشبختانه با اجرای طرح 
دانش آموزان  ارزش گذاری  شاهد  داناب، 

در حوزه آب هستیم.
رییس جهاددانشــگاهی استان زنجان نیز 
در ادامه تصریح کرد: کشور در سال های 
گذشــته به طور مداوم دچار خشکسالی 
اســت و در کل، ایران جزو کشــورهای 
پــرآب نیســت و کمبــود آب یکی از 
مشکالت اســتراتژیک کشورهایی مانند 

ایران است.
کامران جعفری با اشــاره به اجرای طرح 
ملی داناب، یادآور شــد: آگاهی بخشــی 
اغنایی تنها راهکار حل مشکالت حوزه 
آب بــه خصوص در زمینــه کمبودها و 
محدودیت ها است و به همین دلیل طرح ملی داناب 
در راستای اغنای جامعه از پتانسیل دستگاه هایی از 
قبیل شــرکت آب  منطقه ای به عنوان دستگاه مادر 
تخصصی آب، جهاددانشــگاهی بــه عنوان مرکز 

علمی و فرهنگی و آمــوزش و پرورش به عنوان 
زیرساخت همه آموزش های کشور، بهره برده است 
و همکاری این سه ارگان می تواند اثربخشی طرح 

را چندین برابر افزایش دهد.
وی افزود: جهاددانشــگاهی در این طرح به دنبال 
ایجاد ادبیات مشــترک بین دستگاه ها و مردم بوده 
که این مهم به وســیله دانش آموزان، اتفاق می افتد. 
در اســتان زنجان، بر پایه پیش آزمون برگزار شده، 
۶۰ درصد دانش آموزان جامعه هدف، آگاهی های 

الزم را داشتند.
این مسوول، فعالیت در حوزه آب را رسالتی برای 
جهاددانشگاهی استان زنجان دانست و تصریح کرد: 
جهاددانشگاهی فعالیت در زمینه مدیریت و کمبود 
آب را رســالت خود می داند و امیدواریم که این 
نهاد انقالبی بتواند فعالیت های بیشتری را ایفا کند 

تا شاهد ارتقای جایگاه استان در این زمینه باشیم.
رییس جهاددانشگاهی استان از رونمایی ساالنه یک 
طرح نوآورانه در فرهنگ سازی حوزه آب خبر داد.
این گزارش حاکی اســت، در پایــان این آیین از 
برگزیــدگان طرح ملی داناب کــه ۱۳ دانش آموز 
برگزیده و اغلب از روستاهای استان بودند با اهداء 
لــوح تقدیر ، جوایز  و تندیس داناب تقدیر بعمل 

آمد.
شــایان ذکر اســت که در این آیین کتاب داناب 

رونمایی شد.

در آیین پایانی نخستین طرح ملی دانش آموزی نجات آب  در استان زنجان؛

با اجرای طرح ملی داناب ،فرهنگ نجات آب نهادینه می گردد

 همزمان بــا دومیــن روز از هفته دفاع 
مقدس با حضور مهندس اســماعیل افشــاری 
مدیرعامل این شرکت، معاونین و مدیران مربوطه، 
از ســربازان نخبه و امریه شرکت آب منطقه ای 

زنجان تجلیل به عمل آمد.
مهندس مهدی نژاد معاون منابع انســانی،مالی و 
پشتیبانی شرکت در ابتدای این آیین ضمن تبریک 
و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره 
شهیدان و رزمندگان ایران عزیز،اظهارداشت: در 
راستای تدابیر فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح 

و دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی نیروهای 
مسلح و موافقت وزارت نیرو و شرکت مدیریت 
منابع آب، از ســربازان نخبه و امریه این شرکت 

قدردانی میگردد.
مهندس افشــاری مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای زنجان در ادامه با تبریک این هفته و همچنین 
گرامیداشت شهدای هشت ســال دفاع مقدس 
و شــهدای مدافع حــرم و شــهیدان مدافع راه 
ســالمت،اظهارکرد:خانواداه شــهدا و ایثارگران 
همیشه مایه دلگرمی ملت ایران در جبهه های نبرد 

حق علیه باطل و زمان بعد از جنگ بوده اند.
وی، با تاکید بر اهمیت رشــادت های شهدای 
مدافعان سالمت،این فداکاری و ایثار را برگرفته 
از فرهنگ شــهادت نهادینه شده از زمان جنگ 

تحمیلی در جامعه اسالمی ایران دانست.
رییــس هیئت مدیــره شــرکت آب منطقه ای 
زنجان،انجام وظایف محوله توسط کلیه کارکنان 

را ادامه فرهنگ ایثار و شهادت عنوان نمود.
در پایان از ســربازان نخبه و امریه شــرکت آب 
منطقه ای زنجان با اهداء لوح تقدیر ،قدردانی شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد:

آیین تجلیل از سربازان نخبه و امریه شرکت آب منطقه ای زنجان
 اولین نشســت  گــروه کاری آب )ذیل 
کارگروه تخصصــی امور زیربنایی و توســعه 
روستایی ، عشایری و شهری ، آمایش و  محیط 
زیست  استان زنجان( با حضورمدیر عامل،معاون 
حفاظت و بهره برداری ،رییس گروه بهره برداری 
از آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای زنجان و 
نمایندگان دستگاههای مسوول ، امروز دوم مهرماه 

در سالن شهید خلیفه این شرکت، برگزار شد .
در این نشست پیگیری ارتقای دسترسی به آب 
سالم و سامانه جمع آوری و تصفیه فاضالب در 
سطح استان و بررسی و ارائه ساز و کارهای نحوه 

بهــره برداری و حفاظت از منابع پایه به ویژه آب 
در بخش های اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر 

نمایندگان حاضر در نشست قرار گرفت.
در ابتدای نشست، مهندس علیرضا نجفلو رییس 
گروه بهره برداری و نگهداری از آبهای ســطحی 
شــرکت آب منطقه ای زنجان با ارائه پاورپنت از 
برنامه عملیاتی سازگاری با کم آبی استان زنجان، 
ســیمای منابع و مصارف آب اســتان ، اقدامات 
انجام شــده و نحــوه تدوین برنامه پیشــنهادی 
ســازگاری با کم آبی، برای مهمانان این نشست 

توضیحات الزم را ارائه نمود. 

ســیمای منابع آب اســتان ، وضعیت منابع آب 
ســطحی ، وضعیت منابع آب سطحی سدهای 
استان و آب قابل برنامه ریزی از مباحث دیگری 

بود که وی در این نشست به آن اشاره نمود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان نیز به 
۱۵ اولویت اساسی مطرح شده برای برنامه ریزی 
برای جلسات آینده و عملیاتی نمودن موارد مطرح 
شده تاکید کرد و گفت: برنامه عملیاتی سازگاری 
با کم آبی استان در دســتورکار قراردارد و مقرر 
نمود خالصه مطالب ارائه شده در این نشست به 

دستگاههای مسوول و ذیربط ارسال شود .

برگزاری اولین نشست گروه کاری آب استان در شرکت آب منطقه ای 
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ایران در وضعیت قرمز 
کرونایی قرار دارد

 عضو کمیته علمی کشوری مقابله با 
کرونا با اشاره به آمار و ارقام شمار مبتالیان به 
کرونا در استان های کشور تاکید کرد: هم اکنون 

وضعیت کل کشور قرمز است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مســعود مردانی 
در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشــاره به اینکه 
وضعیت برخی شــهرها حتــی از قرمز نیز 
وخیم تر گزارش می شود، اظهار کرد: متأسفانه 
رونــد رو به تزاید موارد جدید بیماری منجر 
 ICU به بســتری بیمــاران در بخش هــا و

بیمارستان ها شده است.
وی با ابراز تأسف از فزونی گرفتن آمار مرگ 
و میر ناشــی از ابتالء به کووید ۱9 در کشور 
گفت: هشدارهایی که در مصاحبه های قبلی 
با رادیــو گفت وگو اعالم کردیم، امروز نمود 
یافته و یکی از علل عمده ی بروز این چالش، 
همان مسافرت هایی است که مردم در روزهای 

پایانی تابستان به آن مبادرت کردند.
مردانی بازگشــایی مدارس و شرکت برخی 
مردم در هیئات و دسته جات عزاداری که فاقد 
پروتکل بهداشتی بودند را منجر به وضعیت 
کنونی آمار کووید ۱9 در کشــور دانست و 
افزود: سیستم بهداشت و درمان کشور نزدیک 

9 ماه درگیر کرونا و بسیار خسته است.
استاد دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: بخش عمده پرســتاران و پزشکان در 
بیمارستان هایی که شــخصاً در آن ها فعالیت 
دارم، یا کرونا گرفته انــد و یا به نوعی دچار 
عوارض ناشــی از کرونا شــده اند و تصور 
می کنم جایی بــرای مانورهای اضافی وجود 

ندارد.
مردانی در پاسخ به اظهارات مجری برنامه که 
نقل قولی از وزیر بهداشــت مبنی بر بی تأثیر 
بودن بازگشــایی مــدارس در روند ابتالء به 
کرونا را یادآوری کرد، گفت: روایت ها در این 
رابطه متفاوت است و شخصاً گزارشی از وزیر 
آموزش و پرورش خواندم که اعالم شده بود 
حتی یک مورد ابتالء به کرونا در میان دانش 
آموزان گزارش نشده است اما متأسفانه شخصًا 
در مطب چند دانش آموز کرونا یی را روزانه 
ویزیت می کنم. وی همچنین سیســتم های 
آماردهی را در کشور دچار اشکاالتی نهادینه 
شــده خواند و تصریح کرد: هر کس از آمار 
تفسیری می کند ولی بیمارســتان ها مملو از 
بیماران کرونایی است و از طرفی دانش آموزان 
مبتال، عالئم چندانی ندارند و حتی به پزشک 
هم مراجعه نمی کنند. مردانی افزود: کرونا در 
بچه ها کم عالمت ظاهر می شود و خوشبختانه 
بیماری را رد می کنند. این پزشک متخصص 
اضافه کرد: همگی باید تجربیات کشورهای 
دیگر را در نظر داشــته باشیم. چنانچه موارد 
جدید بیماری در بسیاری کشورها کنترل شده 

است ولی مجدد با افزایش روبرو بوده اند.
مردانی گفت: مدارس بایــد با دیدی بهتر و 
شــرایطی خاص بازگشایی شوند و از طرفی 
مــردم باید بدانند که رفتن به ســفرهای غیر 
ضرور تجاوز به حقوق دبگر هموطنان است.

ارتباط کلسترول باال 
در اوایل عمر با بروز 

مشکالت قلبی در میانسالی
 مطالعــات نشــان می دهــد ابتال به 
کلسترول باال در اوایل نوجوانی و اوایل دهه 
۲۰ زندگی، ریسک حمله قلبی، سکته یا دبگر 
مشــکالت قلبی عروقی را در دور میانسالی 

افزایش می دهد.
به گــزارش خبرنگار مهــر، در این مطالعه، 
محققان دانشگاه مریلند آمریکا حدود ۵ هزار 
فرد در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال را مورد بررسی 
قرار دادند. خصایص این افراد، سبک زندگی 
و فاکتورهای محیطی شأن مورد بررسی قرار 
گرفت. »میشل دامانســکی«، سرپرست تیم 
تحقیــق، در این باره می گویــد: »ما دریافتیم 
کلسترول باال LDL در اوایل جوانی ریسک 
ابتالء به بیماری قلبــی را افزایش می دهد و 
حتــی این خطر بعدها هم بــا وجود کاهش 

میزان کلسترول LDL ادامه خواهد داشت.«
به عنوان مثــال، دو فرد با میزان کلســترول 
یکسان در سن ۴۰ سالگی در صورتی که یکی 
از آنها در دوره نوجوانی مبتال به کلســترول 
باال بوده باشــد، از نظر حمله قلبی یا سکته با 
ریسک متفاوتی روبرو هستند و این خطر در 
فردی که دوره نوجوانی مبتال به کلسترول باال 

بوده به مراتب بیشتر است.
دکتر دامانســکی در ادامه می افزاید: »آسیب 
به عــروق خونی در اوایــل زندگی غیرقابل 
بازگشت است. به همین دلیل، پزشکان تغییر 
ســبک زندگی و همچنین داروهایی را برای 
کاهش سطح کلســترول LDL باال در افراد 
جوان برای پیشــگیری از مشــکالت بعدی 
ســفارش می کنند.« محققان برای پایین نگه 
داشتن کلســترول LDL، بر ورزش، حفظ 
شــاخص توده بدنی ســالم، و داشتن رژیم 
غذایی ســالم با میزان کم چربی های حیوانی 

اشباع شده تاکید دارند.
بیماری قلبی عروقــی بزرگ ترین قاتل مردم 
جهان است و این یافته ها می تواند راهی برای 

نجات جان افراد زیادی باشد.

فرنشین دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت اعالم کردخبــر

بیماری قلبی نخستین علت مرگ در ایران و جهان

 وزیر بهداشت گفت: نمی گذاریم 
در عرصه بیــن المللی در مبارزه با کرونا 
از هیچ کشور پیشرفته ای عقب بیفتیم و با 
دل و جان کار می کنیم و مقاومت می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ســعید نمکی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
صبح امروز در آیین تجلیل از پیشکسوتان 
ســالمت در دفــاع مقــدس و مقاومت 
اظهار کــرد: دفاع مقدس به ما درس های 
مهمی آموخت، جبهه ها مدرســه عاشقی 
بود، اولین درســی که می شد در جبهه ها 
آموخت درس عشــق بود، این عشق بود 
که این صحنه های ماندگار از دفاع مقدس 

را به یادگار گذاشت.
وی افزود: دومین درســی که ما از جبهه 
و جنگ گرفتیم این بود که نباید مرعوب 
هیمنه و عظیمت پوشــالی دشمن شد و 
آموختیم که با ایمان و پشتکار می توانیم 
هیمنه دشمن را در هم شکست. اگر ایمان 
و رشادت نبود ما خیلی از جاها را باخته 
بودیم و اینکه دیدید بعد از ۸ ســال یک 
کشور تنها یک میلی متر از خاکش را در 
میز مذاکره از دســت نداد دلیلش ایمان و 

پشتکار بود.

نمکی گفت: ســومین درس مــا از دفاع 
مقدس این اســت که هر جا ایســتادیم 
بردیم، هر جا بر اصولمان تکیه کردیم و 
هر جا در کنار هم قرار گرفتیم قطعاً برنده 

میدان مبارزه هستیم.
وزیر بهداشــت ادامه داد: اوایل بهمن ماه 
و اواخر پاییز بود که ما گزارشــی از چین 
در مورد بیماری کرونــا دریافت کردیم، 
دوســتانم را جمع کردم و گفتم که یک 
ویروس پا به عرصه طبیعت گذاشته است 
که روزهای سختی را برای کل جهان دارد 
وقتی رفتیم برای بستن مرزهای کشور با 
چین برخی از افراد خیلی ســاده لوحانه 
به ما نگاه می کردند و حتی ما را مسخره 

می کردند.
وی گفت: تالش کردیم پروازها را مقصد 
چین ببندیم اما گفتند به دلیل تحریم ها و 
دیگر مسائل این کار شدنی نیست، شروع 
کردیم به جبهه آرایی و ســنگر ساختن، 
دفاع ســنگینی که ما در موج سخت اول 
کرونا داشتیم به خاطر همین جبهه آرایی 

بود.
نمکی خاطرنشان کرد: همین شبکه های 
معاند که االن خفه شده هستند تا زمانی که 

موج بیماری به خودشان نرسیده بود به ما 
تاختند اما بعد از اینکه موج کرونا به شهر 

و کشور خودشان رسید دیگر الل شدند.
وزیر بهداشت ادامه داد: در بهترین شرایط 
۱.۶ تخت به ازای هزار نفر جمعیت داریم 
این در حالی اســت که در کشــورهای 
اروپایی و آمریکایی تعداد تخت ها بیشتر 
بود اما بیماران در خیابان ها و پشــت در 
بیمارستان ها رها شــدند در حالی که در 

ایران چنین نبود.
وی گفت: ۲۵۰ نفر از بچه های بســیجی 
بــه کنار ما آمدند تا ســامانه ۴۰۳۰ را راه 
اندازی کنیم و همدلی ها ادامه داشت تا در 
اردیبهشت ماه مرگ ها را به روزانه ۳۰ نفر 

کاهش دادیم.
نمکی ادامه داد: من اهل این نیستم وقتی 
کشورم در تنگناها است هر روز خودم را به 
زمین بزنم و گالیه کنم، صبر کردم تا کرونا 
آرام بگیرد و بعد گالیه هایم را بگویم. وی 
گفت: من آماده شدم وارد فتنه های سیاسی 
نشــوم وقتی این موضوع را قبول کردم 
یعنی یار ندارم و در ســختی ها کسی از 
من دفاع نکرد، اگر من نامه به شهید قاسم 
سلیمانی نوشتم برای این بود که همدل تر 

و هم زبان تر از آن شهید ندیدم و خواستم 
صدایم را به خداوند برساند.

وزیر بهداشت خاطرنشــان کرد: اگر در 
کرونا شکســت بخوریــم پایه های نظام 
شکســت می خورد بــرای همین اعالم 

کردیم دیگــر گالیه نمی کنیــم و حتی 
اگر همــکاران من حقوق هم نگیرند کار 
می کنند، ما آمده ایم برای فداکردن جانمان.
نمکی گفــت: نمی گذاریم در عرصه بین 
المللی در مبارزه با کرونا از هیچ کشــور 

پیشرفته ای عقب بیفتیم و با دل و جان کار 
می کنیــم و مقاومت می کنیم. تردیدی در 
این تصمیــم ندارم چراکه این وعده الهی 
اســت که اگر مقاومت کنید حتماً پیروز 

می شوید.

نمکی:

در مقابله با کرونا از هیچ کشوری عقب نمی افتیم | دیگر گالیه نمی کنم

مدیریــت  دفتــر  فرنشــین   
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: بیماری 
قلبی اولین علت مرگ در ایران و جهان 
است و در شرایط اپیدمی کرونا به علت 
تــرس از ابتال به این ویــروس برخی 
بیماران قلبی از مراجعــه و دریافت به 
موقع خدمات مراقبت از قلب خودداری 

می کنند.
به گــزارش ایرنا از وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی، افشین استوار 
روز یکشــنبه در آستانه ۲9 سپتامبر روز 
جهانــی قلب افزود: یکی از اعضایی که 
در بــدن ما وجــود دارد و معنی واقعی 
زنده بودن اســت، قلب است. بطوری 
که حتی افرادی کــه دچار مرگ مغزی 
می شــوند، هنوز زنده هستند. بنابراین 
مراقبــت از قلــب حیاتی تریــن اقدام 
اســت. هم اکنون بیماری قلبی عروقی 
اولین علت مرگ در دنیا و همچنین در 
کشور است.  ساالنه ۱۷.9 میلیون نفر در 
سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی 
فوت می کنند که ۳۱ درصد کل مرگهای 
جهانی و نیمی از مرگ های ناشــی از 

بیماری های غیرواگیر است.
فرنشــین دفتر مدیریت بیمــاری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت افزود: اکثریت 
این مــرگ ها ناشــی از بیماری عروق 
کرونر قلب یا سکته مغزی است. عوامل 
خطر اصلی بیماری قلبی عروقی و سکته 
مغزی شامل فشارخون، کلسترول و قند 
خون بــاال، مصرف دخانیــات و الکل، 
رژیم غذایی ناســالم ، چاقی و آلودگی 

هوا هستند.
وی ادامــه داد: برگــزاری روز جهانی 
قلب نقش بســیار مهمــی در تغییر این 
عوامل خطر دارد. ایــن روز بزرگترین 
اقدام در جهــت افزایش آگاهی جهانی 
بــرای بیماری قلبی عروقی اســت و از 
زمان طرح آن از سال ۱999، به سرعت 
رشد کرده و مشارکت و حمایت جهانی 

عظیمی را تجربه کرده است.

استوار بیان کرد: این یک فرصت جهانی 
اســت که افراد می توانند برای ارتقای 
آگاهی عمومی و تشویق افراد، خانواده 
ها، جوامع و دولت ها برای اقدام فوری 
علیه بیماری های قلبی عروقی اســتفاده 
کنند. هر فــردی در کاهش مرگ های 
زودرس و بار ناشی از بیماری های قلبی 
عروقی و ارتقای سالمت قلب و زندگی 

طوالنی تر و با کیفیت بهتر نقش دارد.
فرنشــین دفتر مدیریت بیمــاری های 
غیرواگیــر گفــت: هر ســال آیین روز 
جهانی قلب در سراسر دنیا برای برجسته 
کردن اقداماتی که افراد می توانند برای 
پیشگیری و کنترل بیماری قلبی عروقی 
بــر عهده گیرند، برگزار می شــود. این 
مناســبت یک موضوع مهــم دارد، که 
مســائل کلیــدی و عناویــن مرتبط با 
ســالمت قلب را منعکس می کند و بر 

پایه آن مناسبت های گوناگون و فعالیت 
هــای مختلفی مرتبط با ســالمت قلب 

سازماندهی می شود.
اســتوار افزود: دولت ها و سازمان های 
غیردولتی این روز را با برگزاری فعالیت 
هایی مانند گفتگوهای عمومی، کنسرتها 
و وقایع ورزشــی برگزار مــی کنند و 
ترویج می دهند و هر سال افراد بیشتری 
در این مناســبت ها شرکت می کنند که 
حمایت آنها از این روز را نشان می دهد.
وی تصریح کــرد: در روز جهانی قلب 
همه ســاله کانــون یک موضــوع در 
چارچوب اهــداف اولیه تغییر می یابد، 
اقداماتی کــه به برپایــی فعالیت های 
ارتقای سالمت، پیشگیری از بیماری و 
کنترل در ســطح جامعه کمک می کند. 
این فعالیت هــا در نهایت باید در نظام 
سالمت برای تضمین تداوم و پایداری 

ادغام شــوند. محیط بــرای مداخالت 
جامعه باید توســعه یابــد و هماهنگی 
مجدد مهمی در خدمات بهداشتی برای 
پاســخ به افزایش بار بیماری های قلبی 

عروقی در سطح جهانی انجام شود.
اســتوار خاطرنشان کرد: در زمان بحران 
بیماری کووید ۱9، بیماران قلبی عروقی 
با تهدید دو جانبــه ای مواجه خواهند 
شــد. این بیماران نه تنهــا در معرض 
ابتالی نوع شدیدتر ویروس و عوارض 
وخیم تر هســتند، بلکه ممکن است به 
علت ترس، از دریافت مراقبت به موقع 
قلب خود خودداری کنند. این مســئله 
اهمیت اقدامات امســال در باره بیماری 

قلبی عروقی را دو چندان می کند.
وی گفت: امســال آیین این روز ســه 
شــنبه ۸ مهــر۱۳99 )مصــادف با ۲9 
ســپتامبر۲۰۲۰( برگزار می شود، شعار 

این روز »با تمام وجود از سالمت قلب 
مراقبت کنید« اعالم شده و پیام اصلی آن 
»با تدبیر، اثرگذار و همدلی از ســالمت 
قلــب خود، خانــواده و جامعه مراقبت 

کنید« عنوان شده است.
فرنشــین دفتر مدیریت بیمــاری های 
غیرواگیــر گفت: هدف ایــن روز این 
است که افراد بدانند چگونه می توانند با 
انتخاب شیوه زندگی سالم و چند تغییر 
ساده ســالمت قلب خود را حفظ کنند 
و از قلــب )با تدبیر، اثرگذار و همدلی( 
بــرای انتخاب های بهتــر، برای گوش 
دادن به قلبشان، برای جامعه، افرادی که 
دوستشان دارند و خودشان، برای تشکر 
از کارکنان بهداشــتی درمانــی و برای 

مشارکت استفاده کنند.
استوار افزود: ما در یک دوران بی سابقه 
ای زندگــی می کنیم. پاندمی کووید ۱9 

ســبب توجه بیشــتر به حرفه کارکنان 
مراقبت سالمت  های  نظام  بهداشــتی، 
ملی و مسوولیت فردی ما برای سالمت 
خود و برای افراد آسیب پذیر در جامعه 
شده است.نمی دانیم همه گیری جهانی 
کووید ۱9 درآینده چه بخشی از خدمات 
را در بــر می گیــرد، اما مــی دانیم که 
مراقبت از قلب همین االن مهمتر از هر 
زمان دیگری است. بیماری قلبی عروقی 
)CVD( اولین علت مرگ در سیاره ما 
است و علت های زیادی دارد. از جمله 
مصرف دخانیات، دیابت، فشارخون باال 
و چاقی، تا آلودگی هوا و شــرایط نادر 
و غفلت شــده مانند بیماری شاگاس و 

آمیلوئید قلبی.
 وی در بــاره پیشــگیری از حمله قلبی 
و ســکته مغزی، گفــت: عوامل خطر 
این بیماری که در ابتدا به شــکل حمله 
های قلبی و سکته مغزی تظاهر می کند 
مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناســالم، 
کم تحرکی، و مصرف الکل است که به 
نوبه خود در افراد به شــکل فشارخون 
باال، قند خون باال و اضافه وزن و چاقی 
، و خطرات تخریب کننده سالمت قلب 

تظاهر می کند.
وی اظهــار داشــت: روز جهانی قلب 
بخشــی از یــک پویش جهانــی برای 
گســترش آگاهی در باره پیشــگیری از 
بیمــاری قلبی عروقی و ســکته مغزی  
است. فدراســیون جهانی قلب این روز 
را به عنوان یک پویش بین المللی ساالنه  
در ۲9 سپتامبر بنا نهاد. فدراسیون جهانی 
قلب همراه با ســازمان جهانی بهداشت 
برگزاری روز جهانی قلب را در ســال 
۱999 پیشنهاد دادند و این ایده برای این 
واقعه توســط رییس فدراسیون در سال 

۱999-۱99۷ پیشنهاد شده بود.
وی گفت: سازمان جهانی بهداشت برای 
کاهش مــرگ بیماری های غیرواگیر  تا 
ســال ۲۰۲۵، هدف کاهش مرگ های 
زودرس ناشــی از بیمــاری های قلبی 
عروقی را تا ۲۵ درصد تعیین کرده است.

 انتخــاب گزینه های غذایی فصلی نه تنها 
راهی برای بهبود عملکرد سیســتم ایمنی بدن به 
منظور مقابله با بیماری هاســت بلکه برای محیط 
زیست نیز مزایایی از جمله کاهش سطح انتشار 

کربن به همراه دارد.
به گزارش ایسنا، در حالی که هوا به تدریج رو به 
سردی می رود توجه به مواد غذایی مفید و سالم 

در فصل پاییز بیشتر می شود.
از این رو متخصصان تغذیه سفارش می کنند که 
در فصل پاییز مصرف ســیب را فراموش نکنید. 
این میوه سرشــار از مواد مغذی حیاتی از جمله 
ویتامین K، پتاســیم و ویتامین C برای تقویت 
سیســتم ایمنی بدن است. شــما همچنین مقدار 

زیادی فیبر غذایی )پکتین( از پوست و گوشت 
این میــوه دریافت می کنید. این نوع فیبِر محلول 
بــه بهبود کنترل قند خون، هضم غذا و مدیریت 
کلســترول کمک می کند. ســیب، طعم و بافت 

مطلوبی در ماه های پاییز دارد.
بادمجــان نیز یک ماده غذایی کم کالری اســت. 
ایــن ماده غذایی منبع خوبــی از فیبر و مملو از 
بتاکاروتــن، ویتامین ها و مــواد معدنی به ویژه 
پتاســیم و ویتامین ب ۶، ویتامیــن C و منگنز 

است.
کدو تنبل هم حاوی بتاکاروتن، پتاسیم، ویتامین 
C و منگنز اســت. بتاکاروتن پیش ساز ویتامین 
A اســت که برای سالمت چشــم مهم است. 

بتاکاروتن یک پروتئین بسیار بااهمیت برای بدن 
انســان اســت که کمبود آن باعث ابتال به انواع 

سرطان ها مانند سرطان روده و ریه می شود.
تره فرنگی هم از خوراکی های مفید در این فصل 
است. این سبزی سرشــار از مواد مغذی بوده و 
کالری بســیار پایینی دارد. تره فرنگی سرشار از 
آنتی اکســیدان ها و ترکیبــات گوگردی از جمله 
کامفرول و آلیسین است که از بیماری های قلبی 

و انواع خاصی از سرطان ها محافظت می کند.
و اما جوانه های بروکسل که از سبزیجات چلیپایی 
و حاوی پتاسیم، آهن و ویتامین های گروه B از 
جمله ب ۶ و تیامین هستند. جوانه های بروکسل 
حاوی پری بیوتیک هســتند کــه پروبیوتیک ها 

از آن تغذیــه می کنند. ترکیــب پری بیوتیک ها 
بــا پروبیوتیک ها باعث بهبود عملکرد دســتگاه 

گوارش می شود.
بــه گزارش دویچه وله، انار هم از گروه این مواد 
غذایی مفید اســت. دانه های این میوه شیرین و 

ترش، آنتی اکســیدان ها و طعــم بی نظیری را به 
نوشــیدنی ها و غذاهای پاییزی مورد عالقه شما 
اضافــه می کند. آب انار به طور متوســط دارای 
ظرفیت آنتی اکســیدانی بیشتری نسبت به انگور 

یا چای سبز است.

خوردنی های پاییزِی مفید 
برای تقویت سیستم ایمنی
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وام مسکن جوانان
۴۰۰ میلیونی شد

 طبــق اعالم بانک مســکن، ســقف 
تســهیالت قابل پرداخت از محل حســاب 
پس انداز مســکن جوانان در تهران ۶۰ درصد 

افزایش یافته و به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش ایســنا، بانک مســکن با توجه به 
شرایط جدید قیمتی در بازار مسکن نسبت به 
افزایش سقف تسهیالت برای افتتاح کنندگان 
حساب های پس انداز مســکن جوانان اقدام 
کرده است. بر این پایه، سقف تسهیالت قابل 
پرداخت از این محل در شــهر تهران در پایان 
سال پانزدهم با ۶۰ درصد رشد، از ۲۵۰ میلیون 
تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین سقف تسهیالت مذکور در شهرهای 
بزرگ شــامل کرج، مشــهد، تبریز، اصفهان، 
اهواز، قم، شــیراز و کرمانشــاه در پایان سال 
پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان 
افزایش یافته اســت. این میزان در مورد دبگر 
نقاط شهری ۱۸۴ میلیون تومان بود که امسال 
در ترمیم صورت گرفته به ۲9۰ میلیون تومان 

افزایش یافت.
برای برخورداری از سقف تسهیالت مذکور 
ســپرده گذاری ماهانه در هر ســال با مبالغی 
بیش از آنچه پیش تر تعیین شده بود صورت 
می گیرد. بر این پایه، میزان سپرده گذاری ماهانه 
در ســال اول تا پانزدهم برای برخورداری از 
سقف تسهیالت تعلق گرفته به افتتاح کنندگان 
حســاب در ســال 99 به ترتیب با مبالغ ۶۵ 
هزارتومان آغاز می شود و درنهایت با افزایش 
مبلغ در هر ســال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در 

سال پانزدهم افزایش می یابد.
ســپرده گذارانی که می خواهند بین ۵ سال تا 
۱۵ سال از زمان سپرده گذاری خود از سقف 
تسهیالت مســکن جوانان استفاده کنند باید 
بیشتر از حداقل های تعیین شده واریز کنند. به 
طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان 
سال پنجم از سقف تســهیالت ۲۱۰ میلیون 
تومان در شــهر تهران بهره مند شود، باید در 
ســال اول ماهانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز 

کند.
همچنین، سقف تسهیالت مذکور در سه گروه 
شهری شامل تهران، شهرهای بزرگ و دبگر 
نقاط شهری در پایان سال پنجم از ۱۵۰، ۱۱۰ 
و ۸۴ میلیون تومان به ترتیب به ۲۱۰، ۱۵۰ و 

۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
در این بین، هر شــخصی که به سن ۱۸ سال 
تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه 
صادر شده باشد، می تواند به نام خود یا کسانی 
که تحت والیت و قیومیت او باشند، حساب 
پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند. متقاضیان 
افتتــاح حســاب پس انداز مســکن جوانان 
می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل 
مبلغ ماهیانه )به دفعات یا به صورت یکجا در 

ابتدای دوره( آغاز کنند.
عالوه براین، برداشــت از حســاب پس انداز 
مســکن جوانان در هر مقطعی بالمانع است 
اما برداشت از حساب مذکور باید به صورتی 
انجام پذیرد که متوســط موجودی حساب از 
حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی 
در هر سال - که جداول آن در وبسایت بانک 
مسکن متناسب با سقف و واریزی های جدید 
تعیین شده در ســال 99 به روز خواهد شد - 

کمتر نشود.

تمدید مهلت دریافت 
وام اجاره تا پایان دی ماه

 بــر پایه تصمیم ســتاد ملــی کرونا، 
متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن که تا پایان 
دی ماه قرارداد اجاره شان منعقد شود برای سال 
کنونی می توانند وام ودیعه مسکن را دریافت 

کنند.
به گزارش ایســنا، ســتاد ملی مقابله با کرونا 
در آخرین نشســت خود پرداخت تسهیالت 
مرابحه خریــد کاال و خدمات )کمک ودیعه 
مسکن( را تا پایان دی ماه سال کنونی تمدید 
کرد. به این ترتیب متقاضیان دریافت وام ودیعه 
مســکنی که تا پایان دی ماه قرارداد اجاره شان 
منعقد شود برای ســال کنونی می توانند وام 

ودیعه مسکن را دریافت کنند.
 البته بنا به گفته پروانه اصالنی - فرنشــین 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
- در شرایط فعلی ثبت نام جدید برای وام 
ودیعه مسکن انجام نمی شــود. افرادی که 
پیش تر ثبت نام کرده اند ساماندهی می شوند 
و مبالغــی که بــرای پرداخــت وام ودیعه 
مســکن در نظر گرفته شــده به متقاضیان 
واجد شرایط به مرور و تدریجی پرداخت 

خواهد شد.
اصالنی اعالم کرده که حدود ۵۰۰ هزار نفر تا 
کنون مدارک خود را بارگذاری و به مرور به 
بانک ها معرفی می شوند.   پیش از این محمود 
محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرســازی 
- تعداد کل متقاضیان واجد شرایط دریافت 
وام ودیعه مســکن را ۳۵۵ هــزار نفر اعالم 
کرده بود. با این حساب به نظر می رسد همه 
متقاضیان به بانک معرفی می شوند و هر زمان 
که عدم احراز شروط دریافت این تسهیالت 
محرز شود از روند پرداخت وام کنار گذاشته 

می شوند.

خبــر

 بورس تهران این روز ها بســیار 
پرنوسان است و در برخی از نماد ها شاهد 
هستیم، در عرض چند دقیقه صف های 
خرید به فروش تبدیل می شوند، در این 
زمینه بســیاری از کارشناسان معتقدند، 
این روند سینوسی و پرنوسان تا هنگامه 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در 

۱۳ آبان ماه ادامه دارد.
فــرارو، یک کارشــناس  به گــزارش 
بــازار ســرمایه معتقد اســت: حمایت 
از شــرکت های بزرگ و شاخص ســاز 
بورس، اگرچه در ایــن مقطع می تواند 
روند کلــی معامالت بــورس را تحت 
شعاع قرار دهد، اما بی تفاوتی سهامداران 
عمده در نماد های کوچکتر و قفل شده 
در صف هــای فــروش می تواند تصور 
یک جانبه بــودن سیاســت حمایت از 

نماد های بزرگ بورس را تقویت کند.
عمیدی خاطرنشــان کــرد: این ذهنیت 
کــه فقط باید شــاخص کل و نماد های 
بزرگ مثبت شود و در نماد های کوچک 
شاهد صف های فروش قفل شده باشیم 
با تئوری حمایت از کل بازار ســرمایه 

سازگار نیست.

این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: به 
نظر می رســد سیاست الزام شرکت ها به 
بازارگردانی از اواســط مهرماه، یکی از 
بهترین تصمیمات اتخاذ شــده در این 
مــدت بود که باید بــرای کل بازار های 
بورس، فرابورس و پایه فرابورس الزامی 

شود.
پول های پارک شــده دوباره چه زمانی 
به بورس تزریق می شــوند؟بورس این 
روز ها رشــد و نزول مستمری را پشت 

سر نمی گذارد
احسان رضاپور کارشناس بازار سهام در 
گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه بورس 
این روز ها رشــد و نزول مســتمری را 
پشت سر نمی گذارد، اظهار داشت: اینکه 
تصور کنیم با رشــد تقاضــا در بازار در 
هفته گذشــته دیگر بورس دوران رشد 
مستمر خود را دوباره از سر می گیرد، به 
اعتقاد بنده خیلی زود است که بخواهیم 
در این باره قضاوت این چنینی داشــته 
باشــیم، زیرا کــه االن متغیر های زیادی 
است که بر روی بازار تاثیرگذار هستند و 
تا زمانیکه آن تکلیفشان مشخص نشود، 
نمی تــوان به صورت قطعــی گفت که 

بورس رشد خود را برای مدت طوالنی 
آغاز کرده است.

وی افــزود: هم اکنون به دلیل ترســی 
کــه در وجود ســهام داران قرار گرفته، 
آن ها بســیار محتاط عمل می کنند، هم 
اکنون یــک فضای ابهــام و بالتکلیفی 
در بورس وجــود دارد و تا زمانیکه این 
اطمینان به مردم داده نشود، این احتیاط 
وجود خواهد داشــت، درست است که 
در روز های سه شنبه و چهارشنبه طرف 
تقاضا با افزایش روبروشد، اما این روز ها 
اوال بسیاری از فعاالن بازار که نقدینگی 
دارند، تمــام آن را وارد بازار نمی کنند و 
ترجیح می دهند، بخشی از سرمایه خود 
را در قیمت های پایین تری وارد بورس 
کنند، دوما دیدگاه آن ها کوتاه مدت است 
و بعد از یک رشــد ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
ترجیح می دهند که شناسایی سود کنند و 

از بازار خارج شوند.
رضاپور با اشــاره به اینکــه این روز ها 
پول های پارک شــده زیادی در اطراف 
بــورس قرار دارد، که منتظر مشــخص 
شدن تکلیف بورس هستند، گفت: از یک 
سوء به دلیل رشد پرشتابی که بازار های 

موازی در این یک ماهه گذشته داشتند و 
از ســوی دیگر همزمان با ریزش شدید 
بورس در چهل روز گذشــته نقدینگی 
بســیار زیادی از بازار خارج شده و این 
منابع ترجیح می دهند تا زمانیکه بازار های 
موازی از جمله سکه، طال، ارز، مسکن و 
خودرو بــه بازدهی باالی خود ادامه، در 

آن ها ادامه حضور بدهند.
این فعال بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه 
بورس برای شروع یک رالی صعود دیگر 
نیاز به ورود نقدینگی دارد، بیان داشت: 
هنوز اثرات عدم اطمینان در بازار وجود 
دارد، اما اگر بــه مرور نقدینگی به بازار 
وارد شــود، ورق نیز برمی گردد، به نظر 
می رسد به مانند چهار ماه اول سال دیگر 
شاهد هجوم سرمایه ها به بورس نباشیم، 
اما هرچه به پایان ســال نزدیک تر شویم 
و وضعیــت متغیر های موثــر بر بورس 
شفاف تر شــود، رشد ســهام نیز بیشتر 

خواهد بود.
سهامارزانترینداراییسرمایهای

وی با بیان اینکه سهام امروز ارزان ترین 
دارایی ســرمایه ای در کشور محسوب 
می شــود، یادآور شد: ریسک حضور در 

بازار های نظیر سکه، طال و ارز با توجه 
به افزایش قیمت هایی که تجربه کردند، 
بسیار زیاد است، این در حالیست که االن 
قیمت هــا در بورس با توجه به ریزش و 
اصالح عمیقی که صورت گرفته، بسیار 
جــذاب به نظر می رســد و همین نکته 
می تواند امتیاز بســیار مثبتی باشــد، تا 
موجبــات ورود نقدینگــی به بورس را 
فراهم کند، اما نکته مهم این اســت که 
رشــد بازار دیگر به صــورت گله ای و 
مستمر نخواهد بود و این نکته ای است 
که فعاالن تازه وارد بازار باید به آن توجه 

کنند.
رضاپــور اذعــان داشــت: هــم اکنون 
سیاســت های  مــورد  در  بالتکلیفــی 
اقتصــادی، وضعیت خاص سیاســی و 
اجتماعی که بر کشور حکمفرما است و 
همچنین نامشخص بودن نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا سه عامل مهمی 
هستند که اجازه نمی دهند، بورس روند 
حرکتی چهار ماه اول سال را تکرار کند، 
اگر این متغیر ها با تغییر روبرو شــوند و 
از ابهام در آیند، می توان به آینده بورس 
امیدوار بود، این در حالیســت که تا آن 

زمان بازار ســهام به روند نوسانی خود 
ادامه خواهد داد و سرمایه گذارانی که در 
چنین بازاری حضور می یابند، باید قاعده 

بازی در آن را نیز بلد باشند.
این کارشناس بازارسهام با اشاره به اینکه 
انتشــار گزارش های یک ماهه و شــش 
ماهه شرکت های بورســی می تواند در 
ادامه رشد بورس تاثیرگذار باشد، گفت: 
شــرکت هایی که در آمار های فروش و 
تولید خود بتوانند عملکرد مناسبی داشته 
باشــند و سود معقول و خوبی را محقق 
کننــد، از این به بعد می توانند در بورس 
در کانــون توجه قرار بگیرند و مســیر 

صعود را آغاز کنند.
وی افزود: بنابراین در این رابطه سرمایه 
گذاران باید تحلیل این گزارش را مبنای 
خرید خود قرار دهند، تا در شرایط امروز 
بازار سهام، ریسک خود را به پایین ترین 
حد ممکن برسانند. اما اگر آن ها بخواهند 
از روی جو و هیجــان اقدام به خرید و 
فروش کنند، به طور قطع با ضرر و زیان 
مواجه خواهند شــد، بر این پایه باید از 
ورود به چنین فضایی به شــدت پرهیز 

کنند.

احسان رضاپور کارشناس بازار سهام پاسخ می دهد؛

پول های پارک شده چه زمانی به بورس تزریق می شوند؟ 

حمل ونقل  وســائل  راننــدگان   
عمومــی از انــواع کامیون تــا اتوبوس، 
مینی بــوس و ســواری های کرایه پالک 
درباره  گالیه هایی  بین شــهری،  عمومی 
گرانی، کمبود، کیفیت و توزیع الســتیک 
دارند که این مشکل به نظر برای رانندگان 
کامیون نمود بیشتری پیدا کرده است و با 
ترخیص ۳۰۰ هزار حلقه الســتیک با ارز 
دولتی از گمرک و ورود سازمان حمایت 
در قالب طرح تشدید بازرسی و کنترل و 
بازار الســتیک برای رانندگان بین شهری 
بــه عنوان عمده تریــن مصرف کننده آن، 
باید دید این بــازار رنگ آرامش به خود 

می گیرد؟
به گزارش ایسنا، در پی انتقاد و گالیه های 
رانندگان و تشکل های صنفی آن ها درباره 
قیمت، کیفیت و کمبود عرضه الســتیک 
در بــازار، احمد کریمــی - دبیر کانون 
انجمن های صنفی کامیون داران- از چهار 
برابر شدن قیمت الستیک در شرایط کنونی 
و پس از برداشتن ارز دولتی آن انتقاد کرد 
و گفت: چرا باید قیمت یک حلقه الستیک 
از واردات تا بازار داخلی بیش از دو برابر 
شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید 

و واردات آن وجود نداشته باشد؟
وی افزود: یکی از تصمیم های درستی که 
دولت در سال های گذشته گرفت این بود 
که ارز دولتی به تولید و واردات الستیک 
اختصاص داد و این مساله سبب شد که 
قیمت الستیک تا حد زیادی کنترل شود، 
اما امسال تصمیم دولت عوض شد و ارز 
الســتیک از دولتی به نیمایی تغییر کرد و 

همین مساله سبب شد که قیمت الستیک 
چهار برابر شود. وی همچنین درباره دیگر 
مشــکالت رانندگان در حوزه کیفیت و 
توزیع الستیک در بازار گفت: هم اکنون 
آشفته بازاری در زمینه الستیک ایجاد شده 
اســت، رانندگان با مشکالت بسیاری در 
حوزه کمبود برخی الســتیک ها، قیمت، 
کیفیت و غیره مواجه هســتند و در نامه 
اخیری که به معــاون اول رییس جمهور 
نوشتیم اعالم کردیم، در این شرایط توقف 
ناوگان متصور اســت و اگر برای دولت 
اهمیت دارد باید هرچه ســریع تر به این 
وضعیت سامان بدهد. در این راستا پیشنهاد 

ما این اســت که الستیک های موجود در 
گمرک را ترخیص کنند تا مشکل این کاال 

برای رانندگان حل شود.
در همیــن راســتا داریــوش باقرجوان 
-فرنشین مسافری ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای- به ایسنا گفت:  در 
پی بروز برخی مشــکالت در بهار سال 
۱۳9۷ در زمینه قیمت و عرضه الستیک 
ســامانه ای راه اندازی شــد که بر پایه آن 
سازمان راهداری مطابق پیمایش صورت 
گرفته به رانندگان با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ 
دولتی مــی داد و در آن زمان شــرایط و 
وضعیت بازار مناسب بود. البته این سامانه 

در اختیار وزارت صمت بود و الستیک ها 
نیز توسط تولیدکنندگان، واردکنندگان و 
عوامل توزیع عرضه می شــد اما سازمان 
راهداری بر عرضه آن بر پایه پیمایش به 

صورت سیستمی نظارت می کرد.
وی افزود: با تفویض اختیاری که رییس 
جمهور به وزیر راه و شهرسازی داده است، 
وزیر راه دستور داد که همه الستیک هایی 
که تا اول اردیبهشت ماه امسال وارد شدند 
و در گمرکات وجود دارند مشــمول ارز 
۴۲۰۰ تومانی شده و ترخیص شوند که با 
این وضعیت امیدواریم قیمت الستیک در 

داخل تا حد زیادی کنترل شود.

فرنشین مسافری سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای ادامه داد: گرچه ســازمان 
راهداری از نظر اختیارات وظیفه چندانی 
در حوزه قیمت و کیفیت الستیک ندارد 
اما به عنوان متولــی بخش حمل و نقل 
پیگیری هــای الزم را انجام خواهد داد تا 
نظارت بیشتری روی قیمت الستیک تولید 
داخل و وارداتی انجام شود و کیفیت آن ها 
نیز ارتقا پیدا کند. البته پیشــنهادی برای 
یکی کردن سامانه های سازمان راهداری 
با ســامانه وزارت صمت ارائه دادیم که 
اگر این اتفاق بیفتد و ســازمان راهداری 
در این زمینه نقش پیــدا کند حرف های 

زیادی در زمینه قیمت گذاری الســتیک 
به ویژه الســتیک های وارداتی داریم چرا 
که حتی اگــر ارز نیمایی را برای آن ها در 
نظر بگیریم نرخ این ارز از ابتدای امسال 
از ۱۱ هزار تومان شروع شد بنابراین همه 
الستیک ها نمی توانند با ارز نیمایی امروز 
عرضه شوند. از سوی دیگر به دنبال این 
خواهیم بود که به گونه ای محاسبه صورت 
بگیــرد که کمترین قیمــت ممکن برای 
الستیک های وارداتی تعیین شده و آن ها با 
نرخ مناسب تری به دست رانندگان برسند.
ایــن اظهــارات و تصمیم گیری های  با 
صورت گرفته و با اطالعیه اخیر سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
باید دید مشکل الســتیک رانندگان حل 
 می شــود چرا که طبق اعالم این دستگاه 
نظارتی »از آنجایی که در شرایط حساس 
کنونــی علیرغم فراوانــی کاال در بازار و 
شرایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی 
در حوزه مشاهده می شود، به منظور تامین 
آرامش و ثبات بازار و ایجاد بســتر امن 
برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه 
سوءاســتفاده احتمالی، تشدید نظارت بر 
بازار تایر خــودرو برای اجرا به نهادهای 
نظارتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان های سراسر کشور ابالغ شده است 
در این راستا عملکرد دستگاه های نظارتی 
در روند تولید تا مصرف سیمان و الستیک 
مــورد رصد قرار گرفته و دســتگاه هایی 
که در این حــوزه کوچک ترین اغماضی 
داشته باشند، به حوزه های قضایی معرفی 

خواهند شد.« 

با ورود الستیک و ناظران

چرخ رانندگان از مسیر گرانی خارج می شود؟

احسان رضاپور :
هم اکنون بالتکلیفی در مورد 

سیاست های اقتصادی، 
وضعیت خاص سیاسی 
و اجتماعی که بر کشور 

حکمفرما است و همچنین 
نامشخص بودن نتیجه 

انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا سه عامل مهمی 

هستند که اجازه نمی دهند، 
بورس روند حرکتی چهار ماه 

اول سال را تکرار کند
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 محمــد بلــوری، روزنامه نــگار 
پیشکســوتی که تجربه شــش دهه قلم 
تعطیلــی  دارد،  را  مطبوعــات  در  زدن 
تحمیلــی روزنامه هــا را در ســه دوره 
تاریخی مختلف، مشــابه دوری اجباری 
این روزهای روزنامه نگاران از تحریریه ها 
می داند. به گفته او زمانی روزنامه نگاران 
به اجبــار دولت هــا یا در اعتــراض به 
دولت ها خانه نشین شده بودند و حاال به 
خاطر ویروس کرونــا از تحریریه ها دور 

مانده اند.
بیش از شــش ماه اســت که بــا آمدن 
ویروس کرونا، فضای رســانه ای کشور 
هماننــد بســیاری دیگــر از حوزه ها با 
چالش های زیادی مواجه شــده اســت. 
بســیاری از روزنامه نگاران و خبرنگاران 
از تحریریه ها و حوزه هــای خبری دور 
مانده اند و برخی هم از بد روزگار تعدیل 
شــده اند. روزگاری که بــه گفته محمد 
بلوری، روزنامه نگار پیشکسوت پیش از 
این نیز در تاریخ مطبوعات ایران به شکل 

دیگری، وجود داشته است.
بلوری که از او با عنوان پدر حادثه نویسی 
مطبوعــات ایران یاد می شــود و بیش از 
۶۰ ســال تجربه روزنامه نگاری دارد، در 

گفت وگویی با ایســنا دوره های دیگری 
که روزنامه نگاران از فضای رسانه ای دور 
مانده انــد را اینگونه روایــت می کند:  از 
ســال ۱۳۳۶ که وارد مطبوعات شــدم تا 
به امروز، شاهد سه تعطیلی مطبوعات و 
دوری روزنامه نگاران از تحریریه ها بودم 
که به نوعی به حال و هوای این روزهای 
رسانه ها شبیه است. حدود ۵۰ سال پیش 
و در دولت علی امینی، ســپهبد حســین 
آزموده، دادســتان نظامی شــاه بود که به 
او جالد نظامــی می گفتند و واقعاً هم در 
حق جوانان سیاســی خیلی ظلم می کرد. 
آن زمان مصاحبه ای با وزیر دادگســتری 
انجام داده بودم که او در بخشــی از این 
مصاحبه گفته بود سپهبد آزموده آیشمن 
ایران است. ما نیز به نقل از او این تیتر را 

در روزنامه »کیهان« کار کردیم.
او ادامه می دهد: خبر مثل بمب در تهران 
صدا کــرد. فردا صبح دیدم رادیو اعالمیه 
دولت را مرتب پخش می کند که روزنامه 
»کیهان« خبری خالف واقع نوشته است و 
وزیر دادگستری آن را تکذیب می کند و 
دستور جمع آوری روزنامه داده شد. دولت 
امینی ادعا کرده بود که وزیر دادگســتری 
چنین مصاحبه ای نکرده اســت. از طرفی 

هم دانشگاه ها به دنبال این موضوع شلوغ 
شده بودند و وزیر هم گفت من با بلوری 
مصاحبه کردم، اما نمی دانســتم که قرار 
است چاپ  شــود. خالصه به دلیل تمام 

این فشارها روزنامه دو روز درنیامد.
بلوری تعطیلی دوم روزنامه ها را اعتصاب 
سراســری مطبوعات در سال ۵۷ عنوان 
می کند و می گوید: تعطیلی اول مطبوعات 

که پنج روز طول کشــید در دولت آقای 
شــریف امامی بود. در سال ۵۷ فرماندار 
نظامی تهران ســپهبد اویســی بود که با 
شریف  امامی جدال داشتند. نخست وزیر 

با عنوان آشــتی ملی آمــده بود و تالش 
می کرد کــه اعتصاب  هــای عمومی را 
تعطیل کند و از سوی دیگر سپهبد اویسی 
مردم را ســرکوب می کــرد. در این میان 
برای کنتــرل روزنامه ها  نظامی  فرماندار 
تعدادی از سرهنگ های نظامی را به دفتر 

روزنامه ها فرستاد.
یادآور  پیشکســوت  روزنامه نــگار  این 
می شــود: مهرماه ۵۷ بود که در تحریریه 
سرگرم تنظیم خبرها بودیم که ناگهان دو 
ســرهنگ نظامی وارد تحریریه روزنامه 
»کیهان« شــدند و به اتاق تیتر رفتند. آنها 
مطالــب را می خواندند و هــر آنچه که 
درباره اعتصابات عمومی نوشته بودیم را 
سطل آشغال می انداختند. در این بین یک 
دفعه و بــدون برنامه ریزی از پیش تعیین 
شده ای، بچه های تحریریه اعتصاب کردند 
و از آن ســو متوجه شــدیم که روزنامه 
»اطالعات« نیز اعتصاب کرده و »آیندگان« 
نیز با این جریان همراه شــده اســت. به 
این صورت به خاطر حضور ســرهنگ 
های نظامــی در دفتــر روزنامه ها، کلیه 
مطبوعات سراسر کشور اعتصاب کردند. 

این موضوع پیش از این سابقه نداشت.
او ادامــه می دهــد: به دنبــال اعتصاب 

سراسری مطبوعات، شــریف امامی نزد 
محمدرضا پهلوی می رود و شــرایط را 
توضیح می دهد. در نهایت قرار می شود که 
سرهنگ های نظامی از تحریریه ها خارج 
شــوند؛ اما باز هم تصمیم روزنامه نگاران 
این بود که اعتصاب ادامه داشــته باشد، 
چراکه سانســور همچنان وجود داشت. 
دولت باید تضمین می داد که دســت از 
سانســور برمی دارد. در نهایت قرار شد 
حــدود ۱۰ نفر از نماینــدگان مطبوعات 
که  من نیز در میان آنها حضور داشتم، به 
کاخ نخست وزیری برویم. در این نشست 
پرتشنج به این نتیجه رسیدیم که روزنامه 
 ها بعد از پنج روز تعطیلی بار دیگر منتشر 

شوند.
بلوری خاطرنشان می کند: اعتصاب سوم 
مطبوعات نیز در ســال ۵۷ و در روزهای 
منجر به پیروزی انقالب اســالمی، شکل 
گرفــت. این اعتصاب دو مــاه و دو روز 
طول کشــید که پس از آن انقالب شد و 

روزنامه ها به انتشارشان ادامه دادند.
بــر ایــن پایــه، تعطیلی های ناشــی از 
همهگیــری ویــروس کرونــا ســومین 
تجربهاین چنینــی مطبوعات در نیم قرن 

سال گذشته است.

حکایت قهر و آشتی روزنامه ها به روایت محمد بلوری

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

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

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

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

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

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

پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-۴2

 نگهداری ، تعمیرات 
و رفع حوادث کلیه 

تاسیسات موجود آب 
وفاضالب شهرستان 

ایجرود )شهری و 
روستایی(

12/6۰5/796/825
منابع جاری 

)داخلی( 
شرکت.

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

شرکت مهندسی آبفای کشور 
و همچنین شرکتهایی که کلیه 

مراحل تشخیص صالحیت فوق را 
طی نموده و نام آنها   در سایت 

www.nww.ir درج شده 
است مجاز به شرکت در مناقصه 

می باشند 

۴68/179/3۰5

http:// 3- تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه : اسناد مناقصه فوق از مورخه 99/07/07 لغایت 99/07/12 در سایتهای
iets.mporg.ir و  www.znabfa.irبصورت رایگان جهت دریافت موجود اســت و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در 

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

5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
  http://iets.mporg.ir, www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6- سایتهای ثبت آگهی

7- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 10 صبح مورخه 99/07/23          
8- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
9- زمان گشــایش پاکات : پاکات مناقصه در ساعت 11:30 مورخه 99/07/23 در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان 

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

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

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

نوبت دومآگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

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

 دفتر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

 عباس جهانگیریان با انتقاد 
از غیبت نویسندگان ادبیات کودک 
و نوجــوان در تدوین کتاب های 
درسی، این موضوع را یک مشکل 

اساسی عنوان می کند.
ادبیات  پژوهشگر  نویسنده و  این 
کودک و نوجــوان در گفت وگو 
با ایسنا، درباره کیفیت کتاب های 
درســی ادبیات در انتقــال غنای 
ادبیات فارسی و کمک به آموزش 
زبان و رسم الخط صحیح فارسی 
به کودکان و نوجوانان اظهار کرد: 
دغدغه من سال ها مسئله کتاب های 
درسی بوده است. مشکل اساسی 
این اســت که نویسندگان کودک 
و نوجوان در برنامه ریزی درسی، 
ســازمان پژوهش و آن جایی که 
کتاب های درسی تدوین می شود، 
در  درحالی که  هســتند.  غایــب 
تمام دنیا از نویســندگان کودک و 

نوجوان استفاده می شود.
او با بیــان این که امــروزه دیگر 
ثابت  شــده که مفاهیم چه علمی 
و چه اخالقی به صورت مستقیم 
قول  به  نیســت گفت:  تاثیرگذار 
ایــن  از  دانش آمــوز  معــروف، 
 گوش می شــنود و از گوش دیگر 
درمی کند. ایــن را من نمی گویم، 
ژان پیاژه می گوید که روانشــناس 
تعلیم و تربیت و آموزش اســت. 
او می گویــد که اگــر مفهومی از 
فیلتر هنر و ادبیات نگذرد، ماندگار 
نیســت. امروزه دیگر در خیلی از 
کشــورها ریاضی را هم با تئاتر و 
اگر  می دهند،  آموزش  موســیقی 
تاریخ به صورت مستقیم به بچه ها 
گفته شود، آن ها نه گوش می کنند 
و نــه از آن اســتقبال می کنند اما 
همین تاریخ وقتی در قالب رمان و 
داستان تاریخی روایت شود، بچه 
هم گوش می کند و هم از آن لذت 
می برد. طبــق نظریه ژان پیاژه، در 
حافظه عمیق او ماندگار می شود و 

تا آخر عمر با او است.
جهانگیریــان با انتقــاد از حذف 
داستان از کتاب های درسی ادبیات 
بیان کرد: زمانی داستان های زیادی 

در کتاب های درســی داشتیم. اما 
اشــتباهی که در تغییر کتاب های 
درســی انجام شــد، این بود که 
داســتان ها را حذف کردند. مثال 
در تصویر یــک درس خانواده ای 
خــودرو ســواری داشــتند، در 
اصالحات آن را بــه وانت تغییر 
دادنــد. تصویر دیگــری بود که 
خانــواده ای دور یــک میــز غذا 
می خوردنــد، ایــن را بــا همان 
موضوع و در همان درس به زمین 
نشســتن تغییر دادند. در حالی که 
از نظر پزشکی نشستن روی زمین 
به زانو فشار آوردن است. لجبازی 
اســت که بگوییم میــز و صندلی 
غربی اســت. من همه این ها را به 
بررســی کرده ام و  صورت دقیق 

منتشر شده است.
او کــه معتقد اســت تــا زمانی 
که بــرای برنامه ریــزی و تدوین 
کتاب های درســی از نویسندگان 
کودک و نوجــوان دعوت نکنند، 
کتاب های  در  جدیــدی  اتفــاق 
درســی ادبیات نمی افتد گفت: به 
من از ارمنســتان زنگ می زنند و 
می پرسند که »داســتانی دارید ما 
در کتاب های درسی چاپ کنیم؟« 
و من می گویم »بله« و برای شــان 
می فرســتم اما در کشــور خودم 
ایــن اتفاق نمی افتــد. االن خیلی 
از داســتان های مرادی کرمانی در 
کتاب های درســی اروپایی هست 
از  و داســتان های برخــی دیگر 
نویســندگان هــم در کتاب های 

درسی ترکیه.
نویســنده رمــان »ســایه هیوال« 
افــزود: فقط یک شــعر از آقای 
درسی  کتاب  در  رحماندوســت 
اســت و والسالم. در این ۴۰ سال 
مدیران آموزش و پرورش عمدتا 
بوده اند. وقتی  ادبیات بی عالقه  به 
خودشان به ادبیات بی عالقه باشند 
و کارکرد ادبیات و نمایش خالق 
را ندانند طبیعتا به چند کارشناس 
مراجعه هــم نمی کنند. یک زمان 
از من خواســتند تا داســتان های 
کتاب درســی را برای مجله رشد 

به نمایش نامه تبدیل کنم. مثال یک 
داستان در کتاب درسی درباره این 
بود که نان چطور به دست می آید 
و من همین را به صورت ریتمیک 
نمایشــنامه کردم. تمــام مضامین 
به  را می شود  کتاب های درســی 
ایــن صورت نمایشــنامه کرد که 
هم برای بچه هــا جذابیت دارد و 
هم یادشان می ماند. منتها تا زمانی 
که اراده ای و گوش شنوایی نباشد، 

نمی شود.
عباس جهانگیریان همچنین اظهار 
کرد: ۴۰ ســال اســت که سمینار 
برگزار و مصاحبــه می کنیم ولی 
اراده ای  اتفاقــی نمی افتد چــون 
وجود ندارد که نســیم تحولی به 
آموزش و پرورش بــوزد و یک 
خرده تکان بخورند و خودشــان 
را با جهــان هماهنگ کنند و این 
فضای کســالت بار و خسته کننده 
آموزش و پــرورش را به فضای 
گرم، شــاد و خالق بهتری تبدیل 
کنند. به خصــوص تاکید می کنم 
چون بچه ها مهارت های اجتماعی 
ندارنــد به آدم هــای ناتوان علیل 
تبدیل شــده اند. این مهارت ها را 
می شود به کمک موسیقی، نمایش 
و مجموع هنــر و ادبیات آموزش 
داد و فضای جدیدی در آموزش 
و پرورش بــه وجود آورد اما این 
اتفاق نمی افتــد و این مصاحبه را 
هم آقای وزیر و فرنشین های شان 

نمی خوانند، اما شما همیشه تماس 
گرفته اید و ما حرف زده ایم.

او در پایــان با اشــاره به فضای 
متفاوتی که می توان از طریق هنر 
و ادبیات در مدرسه ها ایجاد کرد 
گفــت: علتی که باعث می شــود 
واکنــش من همراه بــا عصبانیت 
باشد این است که دلم می سوزد، 
در مدرسه ها می بینم که چهره های 
بچه هــا همه افســرده و خســته 
اســت، پس این بچه هــا کی باید 
زندگــی کنند؟ آن ها در مدرســه 
می توانند هــم زندگی کنند و هم 
درس بخوانند. می شــود با هنر و 
برای شــان  خوبی  فضای  ادبیات 
ایجاد کرد. امیــدوارم روزی ما را 
بــرای کتاب های درســی دعوت 
کننــد و اقــال از ما نویســنده ها، 
نمی گویــم از من، از مــا که هم 
تدریس  تجربه  هم  و  نویسنده ایم 
برای  را  پیشــنهادهای مان  داریم، 
کتاب درســی بپرسند. من و آقای 
برآبادی برای تمام کتاب های شان 
طرح و ایده دادیم ولی یک مدیر 
استقبال می کند و مدیر بعدی اصال 
اعتنا نمی کنــد. این ها باید در این 
وزارت خانه نهادینه شود تا بشود 
به جایی رســید. ما نویســندگان 
حرف های  نوجــوان  و  کــودک 
زیــادی بــرای سیاســت گذاران 
تدوین کننــدگان  و  آموزشــی 

کتاب های درسی داریم.

عباس جهانگیریان عنوان کرد

مشکل اساسی در تدوین کتاب های درسی

 فیلمبرداری فیلم »ســیاه باز« با بازی سام 
قریبیان، افسانه بایگان، شــاهد احمدلو، مهدی 

کوشکی و آتیال پسیانی به پایان رسید.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی، فیلم 
سینمایی »ســیاه باز« به کارگردانی حمید همتی 
و تهیه کنندگی علی قائم مقامی است که پیش تر 
خبری درباره آن منتشر نشده بود و فیلمبرداری اش 

اول مهرماه در تهران تمام شده است.
سام قریبیان، افسانه بایگان، شاهد احمدلو، مهدی 
کوشــکی، علی رهبری، المیــرا دهقانی، حامد 

بیسادی و آتیال پســیانی جمعی از بازیگران این 
فیلم هستند.

»سیاه باز« نخســتین فیلم سینمایی حمید همتی 
است.

عوامــل این فیلم عبارتند از:  نویســنده فیلمنامه: 
حمیــد همتی، مدیر فیلمبــرداری: اصغر رفیعی 
جم، مشاور کارگردان: مسعود جعفری جوزانی، 
تدوین: خشایار موحدیان. آالهه ایزدی، موسیقی: 
فردین خلعتبــری، صدابرداران: بهمن حیدری و 
حامد صمدزاده، طراح چهره پردازی: محســن 

ملکی، مشاور فیلمنامه: مهدی سجاده چی، طراح 
لباس: ثنا نوروزبیگی، جلــوه های ویژه میدانی: 
ایمان کرمیان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: 
فرزاد ظریفی، باتشــکر از: حمیدرضا غفارزاده، 
مدیر تدارکات: حسین روزبهانی، عکس: مهدی 
حیدری، دســتیار اول فیلمبردار: رضا نوروزی، 
منشــی صحنه: لیال مربی، دستیار دوم کارگردان: 
حامد بیسادی، اجرای نور: بهرام مشایی، دستیار 
دوم فیلمبردار: حســن کیا، گــروه فیلمبرداری: 
علی عبدالهی، مهدی فشــمی و سیامک رفیعی 

جم، پشتیبانی فنی: رضا طهمورث، مدیر صحنه: 
امیرعبــاس دهقانــی، مجریان چهره پــردازی: 
محمد مهدی هدایتی، آزاده دانایی، علی ســیف 
پور و ســهیل ملکی، دستیار تدارکات: نوید کوه 
فالح، دســتیار طراح لباس: مینا محمدی، دستیار 
مدیر صحنه: یحیی اسماعیلی، خدمات: رحمان 
سراوانی و دبگر باریگران: مصطفی حبیبی منش، 
نویــد کوه فالح، پیمان صفــا، صدیقه تقی زاده، 
مدیر تولید: علی قائم مقامی، سرمایه گذاران: الهه 

سادات انتظار و علی قائم مقامی.

»سیاه باز« با سام قریبیان و افسانه بایگان ساخته شد
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