
https://t.me/zandganروزنامه فرهنگی، اجتماعی استان زنجان

چهارشنبه 21 خرداد مـاه  1399 |  نمـره  545 |  سال سوم  |  8 رویه  |  قیمت 2000 تومان

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:
بیماری کرونا در زنجان روند افزایشی دارد
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فرماندار زنجان عامل اصلی ابتالی زنجانی ها به کرونا را اعالم کرد:
مجالس ترحیم

توسط پلیس فتای زنجان متالشی شد
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دستگاه های اجرایی
 بدون کارت هوشمند ملی 
امکان ارایه خدمات ندارند

هزینه سرویس پیامکی 
بانک ها ۱۵ هزار تومان شد

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد؛

»سامانه سخا« 
در زنجان راه اندازی شد

عملیات برگردان سیستم
OTN استان زنجان
باموفقیت انجام شد

ســازمان  رییــس   
بسیج رسانه استان زنجان از 
برگزاری ششمین جشنواره 
رســانه ای ابوذر در زنجان 

خبر داد.
عبداله جعفــری در گفتگو 
با زنگان امروز با اشــاره به 
برگزاری  فراخوان  انتشــار 
ابوذر  رســانه ای  جشنواره 
در استان زنجان اظهار کرد: 
امسال ششــمین جشنواره 
رســانه ای ابوذر در استان 

زنجان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه امسال 
جشنواره ابوذر در دو بخش 
اصلی و ویژه برگزار خواهد 
ابراز کرد: در بخش  شــد، 

ویژه این جشــنواره از رسانه های فعال در پوشش اخبار کرونا و کمک مومنانه 
تقدیر به عمل می آید.

رییس سازمان بســیج رسانه استان زنجان با اشــاره موضوعات بخش اصلی 
جشنواره عنوان کرد: جهش تولید و اقتصاد مقاومتی، بسیج و حوزه های اقدام، 
فرهنگ ایثار، مقاومت و شــهادت، مســائل صنفی خبرنــگاران، اقتدار ملی و 
سرمایه های اجتماعی، خدمات اجتماعی و محرومیت زدایی، خانواده و سبک 
زندگی ایرانی اســامی، امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و موضــوع آزاد)یکی از اولویت های فراموش شــده یا کمتر پرداخته شــده(  

موضوعات بخش اصلی این جشنواره هستند.
وی بیان کرد: خبر، مصاحبه ، تیتر، مقاله، یادداشت و سرمقاله، گزارش، عکس، 
کاریکاتور و چندرســانه ای قالب های بخش اصلی هستند که فعالین رسانه ای 

می توانند آثار خود در این قالب ها به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
جعفری با بیان اینکه مهلت ارســال آثار به این جشــنواره تا 28 تیرماه خواهد 
بود، افزود: اختتامیه ششــمین جشــنواره ابوذر همزمان با آیین روز خبرنگار 
برگزار می شــود که عاقه مندان می توانند برای اطاع از نحوه ارســال آثار و 
کسب اطاعات بیشتر به وب سایت Zanjanfestival.ir مراجعه کنند یا با 

دبیرخانه جشنواره به شماره 02433552240 تماس حاصل فرمایند.
وی تصریح کرد: آثار برگزیدگان اســتانی جشنواره ابوذر برای رقابت با فعالین 
رسانه ای سراسر کشور به جشنواره کشوری که هرساله در تهران برگزار می شود، 

معرفی خواهند شد.
رییس سازمان بســیج رسانه استان زنجان با اشــاره به استقبال خوب فعالین 
رســانه ای استان از این جشنواره در طول سالهای گذشته اظهار کرد: استقبال از 
جشنواره ابوذر هر سال در استان زنجان افزایش داشته و از طرفی شاهد افزایش 

کیفیت آثار ارسالی به این جشنواره هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بسیج رسانه برای ارتقا حرفه ای خبرنگاران استان از هیچ 
تاشی فروگذار نکرده اســت، گفت: برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری 
جشنواره های متعدد از جمله جشنواره ابوذر و امر به معروف و نهی از منکر در 

همین راستا بوده است.

 اســتاندار زنجان گفــت: در دنیای صنعتی و 
تکنیکی امروز صنایع دســتی بــه معنی دمیدن روح 
لطافت به زندگی است، انســان تا هست لطافت را 
می خواهد و صنایع دســتی این نیاز مبرم انســان را 

برآورده می کند.
فتح اله حقیقی در پیامی به مناســبت 20 خرداد، روز 
جهانی صنایع دســتی افزود: یکــی از خصوصیات 
صنایع دســتی این اســت که ایــن صنعت حاصل 
روح ملت ها و آیین فرهنگ ملی کشورهاســت که 
به سادگی با رجوع به آمار صنایع دستی کشورها به 
روحیه مردم آن کشــورها می توان پی برد، بنابراین 
صنایع دســتی تنها یک کاال برای مبادله نیست بلکه 
خصوصیات فرهنگــی و ویژگی های اقوام از طریق 

صنایع دستی مبادله می شود و نوعی ارتباط را ایجاد 
می کند.

وی یادآورشد: قرآن کریم به عنوان مهمترین و آخرین 
کتاب سعادت بخش، از هنگام نزول و سپس کتابت 
آن به دســت کاتبان، از مهمترین دست مایه ها برای 
الگوگیــری هنرمندان صنایع دســتی در راه تعالی و 
نهادینه کردن هنر متعهد برای رستگاری نوع بشر بوده 
است، هنرمندان با این کار اطاعت و بندگی انسان را 
در مقابل خالق یکتا در آثارشان به نمایش گذاشته اند 
و کلمات الهی، برای نخســتین بار به وسیله هنر در 

قلب انسان ها نفوذ می کند.
حقیقی اظهار داشــت: صنایع دستی، از دیرباز عامل 
ایجاد اشتغال جنبی و درآمد بیشتر در مناطق روستایی 

و عشایری، و همچنین برای بعضی شهرنشینان بوده 
است.

وی تاکیــد کــرد: امروزه نیــز به رغم گســترش 
محصوالت صنعتی در همه کشــورها، نه تنها ارزش 
خود را از دست نداده است، بلکه هر روز بیشتر مورد 
توجه قرار می گیرد. در کشور ما نیز صنایع دستی با 
اتکا به پشتوانه غنی فرهنگ ایران اسامی، در چهار 
دهه اخیر، به نحو چشم گیری گسترش یافته است؛ 
به گونه ای که در زمینه سیاســت گذاری و هدایت 
صنایع دســتی، از ایران به عنوان یکی از کشورهای 

بسیار موفق در مجامع بین المللی یاد می شود.
اســتاندار زنجان با تبریک 20 خــرداد، روز جهانی 
صنایع دســتی به تمام هنرمندان و هنردوستان ابراز 

امیدواری کرد، هر روز شاهد اعتای هرچه بیشتر این 
هنرها در سرزمینمان و سرافرازی هنرمندانمان باشیم.

مناسبتخبر فرهنگی

رییس سازمان بسیج رسانه استان زنجان خبر داد:
ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر 

در زنجان برگزار می شود
 مهلت ارسال آثار تا 28 تیرماه

استاندار زنجان: صنایع دستی دمیدن روح لطافت به زندگی انسان ها است

استاندار زنجان: صنایع دستی دمیدن روح لطافت به زندگی انسان ها است

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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عملیات برگردان سیستم
OTN استان زنجان
باموفقیت انجام شد

 در این عملیات که به مدت 7 ساعت 
)از ساعت 01 دقیقه بامداد دوشنبه تا ساعت 
7 صبح دیروز( توسط اداره و مرکز نگهداری 
سیستمهای انتقال اجرا شد ، قسمت عمده ای 
از ارتباطــات تلفن ثابت ، همــراه و دیتای 
شهرســتانهای ابهر ، خرمدره ، ســلطانیه و 

خدابنده را شامل گردید.
به گزارش زنــگان امروز، هدف از انجام این 
برگردان ، ارتقاء سیستم انتقال OTN استان 
زنجــان، به منظــور ارتقاء کیفیــت و بهبود 

وضعیت ارتباطی شهرستانهای مذکور بود.
الزم به ذکر است عملیات برگردان ، با تالش  
اکیپ های مستقر در شهرستانهای اعالم شده 
و حضور تیم کارشناســی از معاونت شبکه 
شرکت مخابرات ایران با موفقیت انجام شده و 
هم اکنون همه ی ارتباطات استان زنجان پایدار 

می باشد.

یک مسوول در اداره کل آموزش و پرورش استان 
زنجان عنوان کرد

برگزاری آزمون ورودی مدارس 
نمونه دولتی در زنجان

 رییس اداره سنجش و پایش کیفیت 
آموزشــی اداره کل آموزش و پرورش استان 
زنجان گفت: آزمــون ورودی مدارس نمونه 

دولتی در زنجان برگزاری می شود.
محمد خندان در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: آزمــون ورودی پایه دهم مدارس نمونه 
دولتی از 17 خردادماه آغاز شده و همه فرآیند 
این ثبت نام بر عهده دانش آموزان است و این 
مراحل شامل ثبت نام، پرداخت وجه و دریافت 

کارت ورود به نشست امتحان است.
این مســوول ادامه داد: دانش آموزان متقاضی 
ادامــه تحصیل در مــدارس نمونــه دولتی 
 اســتان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی
http://sabtenam.zanjanedu.ir ثبت نام 

خود را انجام دهند.
خندان با اشاره به اینکه برای ثبت نام پرداخت 
الکترونیکی مبلغ ۲۵0 هزار ریال الزامی است، 
افزود: هر دانش آموز فقط می تواند یک اولویت 

و یک رشته در شاخه نظری را انتخاب کند.
رییس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان زنجان 
تصریــح کــرد: پذیرفته شــدگان در آزمون 
ورودی باید عالوه بر کســب معدل کتبی 17 
در خردادماه ســال کنونی، حائز شرایط ویژه 
انتخابی باشند. نمونه برگ هدایت تحصیلی 

نیز باید توسط دانش آموزان کسب شود.
وی خاطرنشــان کرد: ثبت نام آزمون ورودی 
پایه دهم مدارس نمونه دولتی ساعت ۹ صبح 
روز بیستم خردادماه همزمان با سراسر کشور 

برگزار خواهد شد.

سفارش شهردار هیدج:
شهروندان 

پیش از خرید ملک 
از شهرداری استعالم بگیرند

 شــهردار هیدج گفت: از شهروندان 
درخواســت می شــود قبل از خرید ملک از 

شهرداری استعالم بگیرند.
رضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
با توجه به این که مشاهده می شود امالک در 
بیشتر موارد بدون در نظر گرفتن نوع کاربری 
و رعایت سرانه ها به قطعات کوچک تفکیک 
و بدون استعالم از شهرداری خرید و فروش 
می شوند که این امر عالوه بر هدررفت سرمایه، 

مشکالت عدیده ای برای مردم ایجاد می کند.
وی با بیان این که شــهروندان هیدجی باید از 
تفکیک یا خرید و فروش قطعات کمتر از 1۶0 
مترمربع در قسمت پایین تر از رودخانه کبیر 
و زمینهایــی با متراژ کمتر از 1۸0 مترمربع در 
قسمت شمالی رودخانه خودداری کنند، ادامه 
داد: این امر استثنای زمین های مسکن مهر و 

تعاونی کارکنان دولت است.
حیدری با اشــاره به ضرورت پیشــگیری از 
ساخت و ساز غیرمجاز، تاکید کرد: شهرداری 
در رابطه با صدور پروانه ساخت برای امالک 

با شرایط فوق اقدامی نخواهد داشت .
این مسوول یادآور شد: از شهروندان هیدجی 
درخواســت می شــود ضمن رعایت موارد 
مذکور پیــش از خرید و معاملــه امالک با 
مراجعه به شهرداری از نوع کاربری ملک طبق 
طرح تفصیلــی آگاه و از اینکه آیا حدنصاب 
تفکیــک اجازه صدور پروانه ســاختمانی را 
برای آن ملک می دهد یا خیر، مطمئن شوند تا 
گرفتار افراد فرصت طلب و کاله بردار نشوند.

دستگاه های اجرایی
 بدون کارت هوشمند ملی 
امکان ارایه خدمات ندارند

 فرنشــین ثبت احوال استان زنجان 
گفت: به دلیل پایــان اعتبار کارت های ملی 
کاغذی، دســتگاه های اجرایی بدون کارت 
هوشمند ملی قادر به ارائه خدمات نیستند، 
بنابراین الزم است شــهروندانی که تاکنون 
برای دریافت کارت هوشــمند ملی ثبت نام 
نکرده اند در اسرع وقت برای این کار اقدام 

کنند.
سید علی شفیعی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا  افزود: ثبت نــام برای دریافت کارت 
هوشــمند ملی در بین جمعیت روســتایی 
استان بالغ بر ۹0 درصد است ولی این میزان 
در بین جمعیت شــهری به ویژه در شــهر 
زنجان به عنوان مرکز استان، رقم پایین تری 
اســت که انتظار می رود افــراد جامانده به 

ضرورت موضوع توجه داشته باشند.  
وی با بیان اینکــه ۸۳۸ هزار و ۵۵۶ نفر در 
اســتان زنجان واجد شرایط دریافت کارت 
هوشمند ملی هستند. اظهار داشت: تا کنون 
71۴ هــزارو ۸۲ نفر در این اســتان کارت 
هوشــمندملی دریافت کردند که این تعداد 
ازجمعیت واجدین  معادل ۸۵.1۶ درصــد 

شرایط است.
بر پایه سرشماری سال 1۳۹۵ جمعیت استان 
زنجان یک میلیون و ۵7 هزار و ۴۶1 است.

فرنشین ثبت احوال استان زنجان گفت: در 
باره تهیه و تولید بدنه کارت هوشمند ملی، 
مشــکالتی در کشــور وجود داشت که در 
اقداماتی این مسائل رفع شده و یک شرکت 
دولتی عهده دار چاپ کارت ها شده است.  
وی خاطرنشــان کــرد: شــهروندان دارای 
1۵ سال ســن و بیشــتر باید با مراجعه به 
نزدیک ترین مرکز ارائه دهنده ثبت نام کارت 
هوشــمند ملی، در اســرع وقت نسبت به 

درخواست کارت اقدام کنند.    
شــفیعی با بیان اینکه ۴۹ مرکــز برای اخذ 
درخواســت کارت های هوشــمند ملی در 
استان زنجان دایر اســت، گفت: این مراکز 
شــامل 1۲ اداره، ۲ نمایندگی، 11 ایستگاه 
پست، 1۶ دفتر پیشخوان و ۸ ایستگاه سیار 

است.
شــفیعی افزود: افــرادی که تاکنــون برای 
دریافت کارت هوشمند ملی اقدام نکرده اند 
به مراکز و ایستگاه های کاری مراجعه کنند.  
کارت هوشــمند ملی یــا کارت ملی نوعی 
کارت دیجیتالی اســت که توســط سازمان 
ثبت احوال کشــور به عنــوان مرجع امور 
هویتی کشور، صادر می شود، این کارت ها 
جایگزین کارت های ملی شده اند که با اتصال 
به یک کارتخوان، می توان به اطالعات درون 

آن دسترسی پیدا کرد.

سرپرست باغبانی جهاد کشاورزی استان زنجان:
مرکز دارو سازی 

گیاهان دارویی در زنجان 
راه اندازی می شود

 سرپرســت باغبانی جهاد کشاورزی 
استان زنجان،از راه اندازی مرکز دارو سازی 
گیاهان دارویی در اســتان زنجان خبر داد و 
تاکید کرد: این مرکز در باره فرآوری گیاهان 

دارویی فعالیت خواهد کرد.
مظفر یوسفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، 
با بیان اینکه توســعه کشت گیاهان دارویی 
در استان زنجان جزو برنامه های مهم جهاد 
کشــاورزی اســت، گفت: فرآوری گیاهان 
دارویی یکــی از مهمترین موضوعات مهم 

جهاد کشاورزی است.
وی اظهار کرد: در ســال جهش تولید تهیه 
و تولید گالب و عرقیــات گیاهان دارویی 
توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 

به جد دنبال می شود.
سرپرســت باغبانی جهاد کشاورزی استان 
زنجــان، از راه اندازی مرکز دارو ســازی 
گیاهان دارویی در اســتان زنجان خبر داد و 
تاکید کرد: این مرکز در باره فرآوری گیاهان 

دارویی فعالیت خواهد کرد.
یوســفی پور، بــا بیان اینکــه ظرفیت های 
بسیاری در بخش کشــاورزی استان وجود 
دارد، تاکید کرد: توسعه گیاهان دارویی یکی 
از ظرفیت های مغفول مانده در استان است 
که باید احیا شــود. وی با بیان اینکه کشت 
گیاهان دارویی در استان زنجان در سال های 
اخیر افزایش محسوسی داشته است، گفت: 
در سال ۹۵ سطح زیر کشت گیاهان دارویی 
در اســتان زنجان 7۵ هکتار بود که در سال 

گذشته به بیش از ۵00 هکتار رسیده است.
سرپرســت باغبانی جهاد کشاورزی استان 
زنجان، بــا بیان اینکه برخی از انواع گیاهان 
دارویــی ارزش اقتصادی خوبی دارد، تأکید 
کرد: باید کشت این نوع گیاهان دارویی در 

استان توسعه یابد.
یوســفی پور گفت: گیاهان دارویی ارزش 
اقتصــادی باال داشــته و مرکــز تحقیقات 
کشــاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان 
زنجان تاکنون توانســته در این زمینه خوب 

فعالیت کنند.

خبــر

 جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان 
کالهبرداری  بانــد  اعضای  گفــت:  زنجان، 
تلفنی که در پوشــش رادیو جوان دست به 
کالهبرداری می زدند از ســوی پلیس فتا این 

استان شناسایی و دستگیر شدند.
ســرهنگ ایرج خانی پــور، در گفت و گو با 
زنگان امروز، افزود: در پی چند فقره شکایت 
به پلیس فتا زنجان مبنی بر اینکه فردی ناشناس 
در تماس تلفنی خــود را مجری رادیو جوان 
معرفی نموده و به بهانــه واریز کمک هزینه 
ســفر به عتبات عالیات از حساب بانکی آنها 
به صورت غیرمجاز برداشــت کرده است که 
موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشــت: پس از اخــد اظهارات 
شاکیان پرونده، مشخص شد متهم یا متهمان با 
ترفندهای خاص و پس از اغفال افراد، آنان را 
به نزدیکترین دستگاه خودپرداز محل سکونت 
کشــانده و پس از دریافت اطالعات کارت 
بانکی، بیش از ۵۰۰ میلیون ریال کالهبرداری 

کرده اند.
خانــی پور افــزود: در بررســی های فنی و 
اســتان های  از  یکی  در  متهمــان  اطالعاتی 
همجوار شناســایی که با اخذ نیابت قضائی 
سه متهم در این راستا دستگیر و به مقر پلیس 

انتقال یافتند.
وی با بیان اینکه از این متهمان دســتگیر شده 
تعداد زیادی کارت بانکی اجاره ای، سیم کارت 

و گوشی های هوشمند به دست آمد، تصریح 
کرد: متهمان پــس از مواجهه با ادله های فنی 
پلیسی لب به اعتراف گشوده و اذعان داشتند 
با این ترفند از افراد مختلف در سراسر کشور 
کالهبــرداری کرده و بــا گردش های متوالی 

مبالغ تحصیلی در حساب های بانکی، آن ها را 
به وجوه نقد تبدیل می کردند.

خانی پور به عموم مــردم بر حفظ اطالعات 
کارت هــای بانکــی، تاکید کــرد و از آنان 
خواســت به تماس های تلفنی افراد در باره 

مراجعه به دستگاه های خودپرداز توجه نکنند 
و موضوع را ســریع به پلیس فتا به نشــانی 
www.cyberpolice.ir یــا از طریــق 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا 

اقدامات قانونی به عمل آید.

توسط پلیس فتای زنجان متالشی شد

باند کالهبرداری تلفنی در رادیو جوان

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: در یک هفته 
گذشته بیماری کرونا در این استان روند افزایشی 
به خود گرفته است و بر پایه آخرین بررسی ها ۴1 
درصد از افراد مبتال به ویژه بیمارانی که در منزل 
ایزوله بودند، به دلیل تعامالت، دیگران را هم آلوده 

کرده اند.
دکتر پرویــز قزلباش، دیروز در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا افــزود: در زمان حاضر غربالگری 
سرپایی در اســتان همچنان ادامه دارد که در این 
راستا  مراکز 1۶ ساعته در این استان فعال هستند و 

این روند  به قوت خود باقی است.
وی یادآورشــد: تاکنون بیــش از ۲0 هزار نفر در 
استان زنجان غربالگری شده اند که از این تعداد 1۵ 
هزارو 1۲۹ نفر را افراد مشکوک و سرپایی تشکیل 

می دهد که تست از آنان گرفته شده است.

این مسؤول ادامه داد: در مجموع از افرادی که در 
استان زنجان تست گرفته شده آزمایش بیش از ۲ 
هزارو ۹۲۹ نفر مثبت بوده که این مهم از بیماریابی 

بهتر حکایت دارد.
قزلباش با بیــان اینکه در اواخر اســفند و اوایل 
فروردین سال کنونی شیوع بیماری کرونا در این 
استان روند افزایشــی داشته است افزود: مجموع 
افراد شناسایی شده در این استان در بیمارستان ها 
تحت درمان قرار گرفته و یا در منازل مراقبت های 

الزم از آنها انجام می شود.

 به گفته وی، بررســی ها بیانگر آن است که بیش 
از ۵۴ درصد از افراد  مشکوک به کرونا در استان 
زنجان بدون عالمت این بیماری هستند و بر این 

مبنا باید پروتکل های بهداشتی رعایت شود.
قزلباش افزود: هر چند در هفته های گذشته ایجرود 

و سلطانیه به لحاظ بیماری کرونا در وضعیت سفید 
قرار داشتند اما اکنون ایجرود به مرحله قرمز رسیده 
که این مهم به بی توجهی عموم به پروتکل های 

بهداشتی باز می گردد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان ادامه داد: بخش عمده ای 
از کنترل بیماری کرونا بــه رفتار اجتماعی مردم 
بستگی دارد و از طرفی سیاست هایی که به لحاظ 
آزادسازی و بازگشت کســب و کارها به حالت 
عادی اجرا شــد، اجرای پروتــکل ها و ضمانت 

اجرایی آن کار بسیار دشواری است.
وی تاکید کرد: با توجه به خیزش مجدد بیماری در 
استان های مجاور، بازگشایی ها و عادی انگاری 
بیماری از سوی مردم می تواند مشکالتی را در این 
استان نیز ایجاد کند که احتیاط های الزم و رعایت 
توصیه های بهداشتی امری مهم محسوب می شود.

قزلباش خاطرنشــان کرد: ممنوعیــت برگزاری 
مجالــس ختم و عدم چاپ اطالعیه های مربوطه 
در این بخش از جمله مسائل مهمی است که باید 
بــه آن توجه کرد و از طرفی برگزاری مجالس در 
منازل و حتی باغ ها با توجه به تراکم جمعیتی می 

تواند مشکل آفرین باشد.

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روســتاییان و عشایر اســتان زنجان گفت: بیمه 
اجتماعی روســتاییان و عشــایر ضامن تامین 
معیشــت پایدار برای بیمه شــدگان در جوامع 
روستایی اســت و نقش مهمی در فقر زدایی و 

کاهش مهاجرت به شهرها دارد.
علی عباســی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به 
مناســبت پانزدهمین سال تاسیس صندوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشایر در 
کشور افزود: فعالیت این صندوق بر پایه تکالیف 
قانونــی مبتنی بر اصل ۲۹ قانون اساســی و نیز 
قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی از سال 

1۳۸۴ آغاز شده است.
وی ادامــه داد: وظیفه و رســالت صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تحت 
پوشــش قرار دادن افرادی از جامعه روســتایی 

است که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.

عباسی با بیان اینکه در زمان حاضر بر پایه پایش 
انجام شــده، حدود 1۲7 هــزار نفر از جمعیت 
روســتایی اســتان زنجان تحت پوشــش هیچ 
صندوق بیمه ای قرار ندارند، گفت: هم اکنون ۴۳ 
هزار و 177 نفر از جامعه هدف در این اســتان، 
بیمه پرداز صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 

روستاییان و عشایر هستند.
وی افزود: هم اکنون ســه هــزار و ۵70 نفر نیز 
در اســتان از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر، مستمری بازنشستگی، فوتی 

و از کار افتادگی دریافت می کنند.  
به گزارش ایرنا، بر پایه نتایج سرشــماری سال 
۹۵، جمعیت روســتایی اســتان زنجان بالغ بر 
۳۴۶ هزار نفر است که این میزان ۳۸ درصد کل 

جمعیت استان را شامل می شود.
مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشــایر اســتان زنجان بــا بیان 

اینکه افراد ســاکن در شــهرهای زیر ۲0 هزار 
نفر می تواننــد عضو صندوق بیمه روســتاییان 
کشاورزان و عشایر شــوند، ادامه داد: رانندگان 
برون شهری ساکن در روســتاها و شاغالن در 
صنایع دستی نیز می توانند در عضویت صندوق 

قرار گیرند.
عباسی میزان حق بیمه پرداختی در صندوق را در 
هشت ســطح درآمدی عنوان کرد و افزود: مبلغ 
حــق بیمه واریزی از ۳۹0 هــزار تومان تا ۸۴0 
هزار تومان در ســال را شامل می شود که بیمه 
شــدگان همین مبالغ را نیز می توانند در ۲ تا ۴ 

قسط پرداخت کنند.  
وی خاطرنشــان کرد: دو ســوم حــق بیمه در 
این صندق برای بیمه شــدگان از ســوی دولت 

پرداخت می شود.   
مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر استان زنجان گفت: ضریب 

نفوذ بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و 
عشایر در این استان ۳۳.۵ درصد بوده که میانگین 

کشوری در این شاخص ۲0 درصد است.  

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

بیماری کرونا در زنجان روند افزایشی دارد

مدیرصندوق بیمه اجتماعی روستاییان زنجان:

بیمه اجتماعی روستاییان ضامن تامین معیشت پایدار است

 فرماندار زنجــان گفت: حضور در آیین 
ترحیم، عامل اصلــی ابتالی زنجانی ها به کرونا 

است.
رضــا عســگری در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کــرد: بیماری کرونا و شــیوع آن کامال به رفتار 
مــردم بســتگی دارد و این در حالی اســت که 
برنامه ریزی های بســیاری بــرای مقابله با این 
بیماری در اســتان و در سطح کالن انجام شده 
و در حوزه درمان نیــز اقدامات خوبی صورت 
گرفته اســت، اما آن چیزی که سبب نگرانی در 
زنجان شــده، بی تفاوتی مردم نسبت به برنامه ها 

و سیاســت گذاری های فاصله گذاری اجتماعی 
است.

این مسوول ادامه داد: اگر مردم همراهی کرده و 
مراقبت الزم نســبت به مباحث بهداشتی داشته 
و رفتارشــان در چارچوب سیاست گذاری های 
فاصله گذاری اجتماعی باشد، قطعا شرایط بهبود 
اتفاق می افتد. مردم نباید تصور کنند چون شرایط 
به حالت قبل برگشــته پس بیماری نیز به پایان 
رسیده و باید سطح مراقبت های بهداشتی خود را 

در باالترین حد، حفظ کنند.
وی با بیــان اینکه بدون همکاری مردم موفقیتی 

در کنتــرل بیماری به وجود نخواهد آمد، افزود: 
اســتان هایی وجود داشــت که از وضعیت زرد 
خارج شــده و حــال، عالوه بــر وضعیت قرمز 
به مرحله پیک بیماری رســیده و این اتفاق  در 
استان های همجوار زنجان نیز رخ داده که نیاز به 
مراعات مردم دارد و رفت  و آمدها باید با احتیاط 

بیشتر باشد.
عســگری، تالش برای افزایــش آگاهی برای 
کاهش ترس و وحشت مردم برای مقابله با کرونا 
است و نه اینکه مردم مسائل بهداشتی را رعایت 
نکنند، تصریح کرد: شــوربختانه در آرامســتان، 

مردم بدون مالحظــه و امکانات حفاظتی برای 
آیین ترحیم حضور دارند و تعداد بسیار زیادی 
تجمع می کنند و بسیاری از افراد آلوده در زنجان، 
به علت حضور در آیین ترحیم است و این رفتار 

پرخطر باید کنترل و اصالح شود.
فرماندار زنجان یادآور شد: تا زمانی که بیماری 
ریشه کن نشــده همه باید کنترل و مراقبت های 
الزم را داشــته باشــند و از آنجایی که اولویت 
سالمت مردم اســت، اصنافی که اجازه فعالیت 
دارنــد، باید نکات بهداشــتی را رعایت کنند تا 

عالوه بر حفظ سالمت مردم، جریمه نشوند.

فرماندار زنجان عامل اصلی ابتالی زنجانی ها به کرونا را اعالم کرد:

مجالس ترحیم
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»تلویزیون تابستانی« 
برای دانش آموزان

در راه است
 معــاون آموزش ابتدایــی وزارت 
آموزش و پرورش از اجرای طرح تلویزیون 
تابستانی حول محور مهارت آموزی دانش 

آموزان خبر داد.
رضوان حکیم زاده در گفت وگو با ایســنا، 
با اشــاره به تداوم آموزش از طریق شبکه 
شاد و رسانه ملی در روزهای تابستان اظهار 
کرد: طرح تلویزیون تابســتانی را با شبکه 
آمــوزش پیش می بریم و پیشــنهاداتی در 
این زمینــه ارائه داده ایم که به زودی نهایی 

می شود.
وی افزود: بر این پایه یکی از پیشنهادات ما 
این است که تلویزیون تابستانی برنامههایی 
حول محور مهارت آموزی داشــته باشــد 
و بتواند به غنی ســازی اوقــات فراغت 

دانش آموزان نیز کمک کند.
معــاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه کســب اطمینان از 
فراگیری مهارت های خواندن، نوشــتن و 
حساب کردن در کالس اول برای ما بسیار 
مهم و یک دغدغه است گفت: به صورت 
خاص آمــوزش خواندن و نوشــتن برای 

کالس اولی ها ادامه می یابد.
وی ادامه داد: در نشســت ای که با رییس 
ســازمان صداوسیما داشــتیم توافق کلی 
حاصل و با شبکه آموزش هم گفت وگوها 
انجام شــده اســت و در حال نهایی کردن 
طرح تلویزیون تابســتانی بــرای پخش از 

شبکه آموزش هستیم.
حکیــم  زاده پیش از این نیــز در آخرین 
نشست خبری اش بر تداوم آموزش ها تاکید 
و اعــالم کرده بود که ســناریوی آموزش 
همراه با کرونا را برای سال تحصیلی آینده 
آمــاده کرده ایم. با این حــال آموزش های 
مجازی و تلویزیونی را تعطیل نمی کنیم و 
با رویکرد تلفیقی آموزش را پیش خواهیم 
برد و به دوران قبل از کرونا برنمی گردیم.

رییس سازمان حج و زیارت:
موضع رسمی عربستان 
برای برگزاری حج تمتع 

۹۹ اعالم نشده است
 رییس سازمان حج و زیارت، گفت: 
کمتــر از یک ماه به برگــزاری حج آینده 
باقیمانــده ولی همچنان موضع عربســتان 

رسما اعالم نشده است.
به گــزارش مهر، علی رضا رشــیدیان، در 
نشست شــورای برنامه ریزی و هماهنگی 
بعثه مقام معظم رهبری، افزود: در نشست 
شورای عالی حج احتماالت و سناریوهای 
مختلف درباره حج آینده مطرح خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه امــور اجرایی حج 
از جملــه ثبت نــام  و معاینــات زائران 
وسازماندهی کاروان ها طبق روال گذشته 
پیگیری شده اســت، گفت: عربستان حتی 
اگرظرف روزهای آینــده اعالم کند برای 
پذیرش زائران مشکلی ندارد آمادگی برای 
اعزام حجاج به ســرزمین وحی در داخل 

کشور وجود دارد.
در این نشســت اکبر رضایی سرپرســت 
معاونت حج و عمره سازمان حج و زیارت 
و سیدعلی مرعشی سرپرست مرکز پزشکی 
حــج و زیارت از رونــد اقدامات صورت 
گرفتــه در حوزه های اجرایی و پزشــکی 

حج گزارش دادند.
سرپرســت مرکز پزشــکی حج و زیارت 
گفت: با استفاده از کارشناسان خبره وزارت 
بهداشت  دستورالعمل های بهداشتی  برای 

بخش های مختلف تهیه شده است.
در ادامه این نشســت نماینده ولی فقیه در 
امور حــج و زیارت با اشــاره به اینکه به 
همت گروه فقه پژوهشکده حج و زیارت، 
در حضور اعضای استفتائات دفاتر مراجع 
عظام تقلید مســائل نو پدیــده در حج با 
شــرایط خاص در قالب ۱۴ سوال استفتاء 
شده اســت، گفت: این سواالت برای دفتر 
مقام معظم رهبری هم ارســال شده است 
تا زائــران بتوانند از فتوا و نظرمرجع تقلید 

خود مطلع شوند.
وی تاکید کرد: در صورت اعالم رســمی 
موضع عربستان، مجموعه حج و زیارت با 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، در موضوع حج 

آینده اقدام خواهد کرد.
در پایان این نشست محمد آزاد سرپرست 
معاونت امور عتبات عالیات ســازمان حج 
و زیارت در باره وضعیت شیوع کرونا در 
شهرهای زیارتی عراق وسوریه و پیگیری 
های صورت گرفته برای تهیه پروتکل های 
بهداشتی در حوزه اعزام زائران کشورمان و 

پذیرش زائران خارجی گزارش داد.
وی گفت: این پروتکل ها از طریق وزارت 
امــور خارجه کشــورمان در اختیار طرف 
های عراقی و سوری قرار خواهد گرفت تا 
در شرایط فروکش کردن کرونا با موافقت 
طرف های مقابل اعزام زائران مجددا از سر 

گرفته شود.

خبــر

 همزمان با تشکیل مجلس جدید 
و پیشنهاد یک فعال فرهنگی برای ازدواج 
اجباری تا ۲۸ سالگی، این تصور در افکار 
عمومی وجود دارد که نمایندگان مجلس 
یازدهم سیاست های خاصی در زمینه های 
اجتماعی در پی خواهند گرفت. تسهیل 
ازدواج در ســنین پایین و تشویق برای 
فرزندآوری از مواردی اســت که احتماال  

مورد توجه این مجلس خواهد بود.
به گزارش فرارو، در اولین روز های آغاز 
به کار مجلس تشــکیل کمیسیون ویژه 
جمعیت و خانواده ســالم در دستور کار 
برخــی از نمایندگان قرار گرفته اســت. 
ظاهرا هدف اصلی این کمیسیون بررسی 
و تنظیم راهکار ها و قوانینی برای افزایش 

جمعیت است.
فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در این 
باره گفته اســت: » ارتقا، رشد و پویایی 
و بالندگــی جمعیت ایــران و همچنین 
پاســخگویی به دغدغه های مقام معظم 
رهبری در حوزه سیاســت های جمعیتی 
و همین طور پیش روی به ســمت سبک 
زندگی سالم ایرانی اسالمی از مهم ترین 
اهداف تشــکیل فراکســیون جمعیت و 

خانواده سالم است. »
در مجلــس دهــم نیز بحــث ازدواج و 
کاهش جمعیت مــورد توجه نمایندگان 
قرار داشت، اما به جز در موارد معدودی 
نتوانستند طرح های موثری را به تصویب 
برسانند. قانون تســهیل ازدواج بار مالی 
دارد و دولت در شــرایط مناسبی نیست 
با این حال مجلس دهم تسهیالت ازدواج 
را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد. از سال 
کنونی وام ازدواج ۵۰ میلیون است پیشتر 
نیز همین مجلــس وام ازدواج را به ۳۰ 

میلیون تومان افزایش داده بود.
 اینکــه آیا مجلــس یازدهــم می تواند 
طرح هــای موثرتــری را تصویب کند 
جای تردید فراوانــی دارد، اما چیزی که 
روشن است اغلب نمایندگان این مجلس 

شعارهای زیادی در این رابطه می دهند. 
نمایندگان جدید از طرح های خود پرده 
بــرداری نکرده اند. احتمــاال باید منتظر 

پیشــنهاد های بحث برانگیز در این رابطه 
باشــیم. بســیاری از کارشناسان کاهش 
نرخ ازدواج و رشــد جمعیت را ناشی از 
وضعیت عمومی کشور ارزیابی می کنند و 
مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی را در این مسئله موثر 

می دانند.
جنجــال مجلس دوازدهم با شــعارهای 
زیادی درابهر مسائل اقتصادی و اجتماعی 

آغاز به کار کرده است
پیشنهاد جنجالی

برخــی فعــاالن اجتماعــی و فرهنگی 
سیاســتمداران نگران بحران ســالمندی 
در ســال های آینده در ایرانند و به دنبال 
ترغیب جوانــان به ازدواج و فرزندآوری 

اند.
درهمیــن حــال در روز هــای اخیــر 
پیشــنهاد هایی درباره ازدواج از ســوی 
یک فعال اجتماعی و کارشــناس مذهبی 
مطرح شــده که جنجال به پا کرده است. 

بر پایه گزارش های این پیشنهادات در بین 
نمایندگان مجلس نیز تکثیر شده است.

یادداشت حجت االسالم محمد ادریسی 
سردبیر نشریه ســراج با عنوان »پیشنهاد 
قوانیــن جدید برای تســریع ازدواج به 
مجلس و دولت« منتشــر شده است. در 
این یادداشت برای تسهیل ازدواج موارد 

عجیب و غریبی طرح شده است.
طرح این اســت کــه ازدواج اجباری و 

قوانینی هم برای آن در نظر گرفته شود.
قانون اول »ابتدای دوره ازدواج اختیاری 
۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی 
ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشــته 

باشد.«
قانون دوم »اگر کســی بعد از ســن ۲۸ 
ســالگی از ازدواج امتناع کــرد از او ربع 
درآمد کســب و کار و صنعت یا مالیات 
از تجارت او گرفته می شــود و به آن ها 
که می خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر 

هستند داده می شود.«

قانون ســوم »اگر فرد در این دوره سنی 
ازدواج نکرد اگر بیمار بــود، معالجه او 
مجانی اســت و اگر بیماری بدون عالج 
داشــت از ازدواج او امتناع شــود و اگر 
بیمــاری او معالجه شــد و ازدواج نکرد 
باید تمام هزینه های ازدواج یک زوج را 

پرداخت کند.«
این قوانین تا دوازده مــورد ادامه دارد و 
برای کســی که از ازدواج امتناع می کند 
تنبیه های سختی از جمله پرداخت جریمه 
و ممنوعیت استخدام در مشاغل خاص 
همچون پست های مدیریتی و تدریس و 

عضویت هیات علمی است!
ایــن طرح عجایب دیگری هــم دارد. با 
وجود اینکه بند های طرح مذکور به هیچ 
عنوان جدی به نظر نمی رســد و بیشتر 
شبیه یک شوخی بزرگ است، اما بازتاب 
وسیعی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
داشته است. مخصوصا اینکه این طرح به 
نمایندگان مجلس ارائه شده است. حاال 

ایــن نگرانی وجود دارد کــه نمایندگان 
از این طرح و یا طرح های مشــابه برای 
تصمیم گیری های کالن و مهم اســتفاده 

کنند.
واکنش ها

واکنش ها در شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی دو گانه است. عده ای موضوع را 
بسیار جدی تلقی کرده اند و برخی آن را 

به شوخی گرفته و دست انداخته اند.
هشتگ »ازدواج_اجباری« برای اظهار نظر 

کاربران در این باره فعال شده است.
توئیت ها طنز آمیز فراوان است. کاربری 
نوشته است: »از زمان اجرای قانون ازدواج 
اجباری اونی که سنش از ۲۸ گذشته باشه 
تکلیفش چیه؟ عطف به ماســبق میشه یا 
نه؟ اونوقــت مطلقه ها چجوری تعریف 

شدن تو این؟«
کاربــر دیگری گفته اســت »اگر ازدواج 
رو مثل خرید خودرو قرعه کشــی کنند 
چی؟!« فردی دیگری هم گفته کسی که 

این طرح و داده قطعا با مجرد ها دشمنی 
داشته است. یا نوشته اند »۴۰ روز مونده تا 
اینکه تصمیم بگیرم یک مجرم باشم یا نه 

زیبا نیست؟«.
اما عده ای هم این طرح را جدی گرفته اند 
و آن را نشانه ای از پسرفت می دانند. وحید 
ِهروآبادی روحانی هوادار محمود احمدی 
نژاد و از فعاالن فضای مجازی در این باره 
در توئیتی نوشت: »حجت االسالم محمد 
ادریسی سردبیر روزنامه سراسری سراج 
در یادداشــتی که در سایت شفقنا منتشر 
شده، به دولت و مجلس انقالبی پیشنهاد 
کرده قانونــی در ۱۲ بند بــرای ازدواج 
اجبــاری تصویب شــود؛ و حقیقتا چرا 
نشود؟ وقتی حجاب اجباری وجود دارد، 

این یکی هم اصال بعید نیست.«
 این توئیت هم مــورد توجه قرار گرفته 
اســت: »احتماال مرحله بعــد از ازدواج 

اجباری، بارداری اجباری باشه.«
کاربر دیگری هم به مشــکالت کشــور 
اشاره کرده و معتقد است »جوون باالی 
۲۸ ســال اگه تو این کشور درآمد پایدار 
و ثابت داشــت، منتظر نمی موند که شما 
بیاید به اسم ازدواج اجباری و با یه طرح 
مزخرف برای ۲۵ درصدش نقشه بکشید، 

خودش اقدام می کرد.«
برخی از شــهروندان هم تصور کرده اند 
که این طرح  از سوی نمایندگان مجلس 
مطرح شده است که اینگونه نیست و فقط 
پیشنهادی از سوی یک فعال فرهنگی و 

اجتماعی است.
شــبکه های  در  موجــود  فضــای 
اجتماعی نشــان می دهد طرح مســائل 
حســاس اینچنینی به صــورت ناپخته 
و غیرکارشناســی می توانــد جنجــال، 
نتیجه گیری های درست و  قضاوت ها و 
نادرستی را در پی داشــته باشد.  شاید 
بهتر باشــد نمایندگان مجلس کنونی که 
بر روی طرح های مربــوط به ازدواج و 
جمعیت تمرکز دارند نظر خود را درباره 
اینگونه پیشــنهادات با صراحت مطرح 
کنند، تا روشن شود که مجلس جدید در 

این باره چگونه می اندیشد. 

چگونه طرحی نپخته بدون حساب و کتاب شبکه های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد

جنجال ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی! 

 معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی 
کشور گفت: مهمترین اولویت در فرزندخواندگی، 
رعایت مصالح عالیه کودک است و خانواده او باید 

از همه جهات مناسب باشد.
حبیب اله مســعودی فرید روز دوشنبه در گفت 
وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بهزیســتی نیز دو ماه 
خانــواده را زیر نظر دارد که ببیند آیا این خانواده 
صالحیت دارد و سپس بر پایه منافع عالیه کودک 

اقدام کند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه فرزندخواندگی 
 http://adoption.behzisti.net نشانی  به 
در اردیبهشــت ســال کنونی گفت: این سامانه، 
قوانین و آیین نامه های الزم را به زوج ها ارائه می 
دهد و فرد با آگاهی کامل در این سامانه ثبت نام 
می کند و به طور مثال می داند که اگر فرزند نوزاد 
بخواهد در خوشبینانه ترین حالت باید پنج سال 
منتظر بماند اما اگر خواستار کودکی با سن باالتر 

مثال ۶ ساله باشد شاید ۶ ماه باید منتظر بماند.

مسعودی فرید تاکید کرد: برای سپردن حضانت 
فرزندان به افراد بایــد مالحظاتی را اعمال کنیم 
و اصــوال هدف اصلی قوانین مصوب مجلس که 
بهزیســتی مکلف به اجرای آن است، مصلحت 

کودک است.
معاون ســازمان بهزیســتی اظهار داشت: یکی از 
مزایــای راه اندازی ســامانه فرزندخواندگی این 
اســت که افراد ثبت نام شده در این سامانه، قابل 
رهگیری هستند و می توان تعیین کرد که آیا فرآیند 

فرزندخواندگی طبق روال صورت گرفته است و 
اگر غیر از این باشد، سیستم هشدار می دهد.

وی ادامه داد: همه فرآیندهای فرزندخواندگی در 
این سامانه شفاف است. افرادی که اقدام به خرید 
کودک می کنند، شــرایط الزم برای نگهداری از 

کودکان را ندارند.
مسعودی فرید خاطرنشــان کرد: اکنون ۱۰ هزار 
کودک در ۶۸۰ مرکز شبانه روزی بهزیستی به سر 
می برند که حداقل ســه تا چهار هزار کودک آن 

قابل واگذاری نیســتند و به دالیل موقت در این 
مراکز نگهداری می شوند. به طور مثال والدی که 
بیماری روانشناختی شــدید دارد یا والدی که به 
دلیل چک برگشتی ۶ ماه تا یک سال در بیمارستان 
یا زندان به سر می برند و سابقه جرمی هم ندارند 
که کودک از آنها ســلب حضانت شود، فرزندان 
آنها به طور موقت در مراکز بهزیســتی نگهداری 
می شــوند و نمی توان آنها را به فرزندخواندگی 

سپرد.

معاون سازمان بهزیستی:

مصلحت کودک، مهمترین اولویت در فرزندخواندگی است

 رییس سازمان آموزش وپرورش 
اســتثنایی با بیان اینکه طرح ســنجش 
سالمت جســمانی و آمادگی تحصیلی 
نوآموزان بدو ورود به دبســتان از نیمه 
دوم تیرماه آغاز خواهد شــد، اظهارکرد: 
در ســال کنونی پوشــش ۹۹ درصدی 
نوآموزان بــدو ورود به دبســتان و۶۰ 
درصدی پیش دبســتانی ها در این طرح 

هدف گذاری شده است.
به گزارش ایســنا، در نشست مشترک 
رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
و معاون آمــوزش ابتدایــی و اعضای 
شــورای معاونان دو معاونت، نشست 
بررسی شــیوه های انســجام  بخشی و 
کیفیت  بخشــی به فعالیت های مشترک 

برگزار شد.
سید جواد حسینی در این نشست بابیان 
اینکه آموزش  و پرورش اســتثنایی در ۴ 
قلمرو با آموزش ابتدایی پیوند مســتقیم 
دارد، اظهارکرد: نشســت مشترک چند 
ماه گذشته دو معاونت آغاز خوبی برای 
همکاری مشــترک بود که باید منجر به 

نتایج خوب هم شود.
وی افــزود: طرح ســنجش ســالمت 
نوآموزان  آمادگی تحصیلی  جسمانی و 
بدو ورود به دبســتان و پیش دبستانی، 
آموزش های تلفیقــی فراگیر و مدارس 

تلفیقی، دانش آمــوزان دیرآموز و مراکز 
مشــکالت ویــژه یادگیــری، ۴ قلمرو 
آموزش وپرورش اســتثنایی است که در 
پیوند مستقیم با معاونت آموزش ابتدایی 

است.
رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
بابیان اینکه  طرح ســنجش ســالمت 
جســمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان 
بدو ورود به دبســتان از نیمه دوم تیرماه 
آغاز خواهد شــد، اظهارکرد: در ســال 
کنونی پوشــش ۹۹ درصدی نوآموزان 
بدو ورود بــه دبســتان و۶۰ درصدی 
پیش دبستانی ها در این طرح هدف گذاری 
شده است و مشارکت معاونت آموزش 
ابتدایی در شناسایی بازماندگان از طرح 
و همچنین مداخالت مؤثر بعد از طرح 
از ضروریات رســیدن به اهداف طرح 

سنجش است.
حسینی یکی از چرخش های تحول آفرین 
را حرکــت از ایزوله ســازی و تفکیک 
به ســمت تلفیق دانســت و اظهار کرد: 
مناسب ســازی ۲۰  هزار مدرســه عادی 
پذیرای دانش آموزان بــا نیازهای ویژه 
از بعد تجهیزات، معلمان، دانش آموزان 
و والدین نیازمند همکاری همه بخش ها 

به ویژه معاونت آموزش ابتدایی است.
رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 

بابیان اینکه۷۴۱ مرکــز ویژه اختالالت 
یادگیری در کشور وجود دارد اظهارکرد: 
بر پایــه برآوردهــا۱۰۰۰ مرکــز ویژه 
اختــالالت یادگیری دیگر در کشــور 
نیاز است و ســازمان آموزش وپرورش 
استثنایی توسعه کمی و کیفی این مراکز 

را هدف گذاری کرده است.
وی افزود: گســترش کمــی این مراکز، 
عدم تغییر کاربری، استفاده از نوبت دوم 
مــدارس برای اســتقرار مراکز جدید و 
تأمین نیروی انســانی متخصص مراکز 
ویژه اختالالت یادگیری نیازمند همکاری 
ادارات کل و معاونیــن آموزش ابتدایی 

استان ها است.
رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
خواســتار توجه جدی به دانش آموزان 
دیرآموز شــد و افــزود: آموزش نیروی 
انســانی متخصص برای مواجه با دانش 
آموزان دیرآموز، شــیوه مداخالت مؤثر  
و تولید محتوای آموزشی مناسب دانش 
آمــوزان دیرآموز از جملــه محورهای 
همکاری مشــترک با معاونت آموزش 

ابتدایی در این زمینه است.
وی افــزود: اســتفاده از ظرفیت مراکز 
ویژه اختالالت یادگیری به عنوان مراکز 
پشتیبان مدارس تلفیقی و به ویژه پشتیبان 
دانش آموزان دیرآموز می تواند منجر به 

ارتقای کیفیت آموزش این دانش آموزان 
شود .

در این نشست حکیم زاده معاون آموزش 
ابتدایی نیز با تأکید بر همکاری مشترک 
دو معاونــت اظهارکــرد: تلفیق دانش 
آمــوزان یک رویکرد مترقی و انســانی 
است و منجر به پرورش شهروند کارآمد 

خواهد شد.

وی افــزود: عــدم آگاهــی معلمان و 
خانواده هــا ممکن اســت منجر به عدم 
پذیرش دانش آمــوزان با نیازهای ویژه 

توسط دانش آموزان عادی شود.
وی تأکید کرد: انعطاف پذیری در برنامه 
درسی و دیدن شرایط مناسب سازی در 
برنامه درسی از جمله ضروریات است 

که باید اتفاق بیفتد.

به گزارش مرکز اطالع رســانی و روابط 
عمومــی وزارت آمــوزش  و پرورش، 
معاون آمــوزش ابتدایی در پایان گفت:  
اختالالت  مراکز ویژه  گســترش کمی 
یادگیری و آمــوزش نیروی متخصص 
این مراکــز و مداخالت مؤثــر در باره 
دانش آموزان دیرآموز ازجمله تأکیدهای 

معاونت آموزش ابتدایی است.

رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی

پوشش ۹۹ درصدی نوآموزان در دستور کار آموزش و پرورش
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 عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید 
۱۹ وزارت بهداشت، با اشاره به مطالعات 
سرواپیدمیولوژی کرونا در مناطق مختلف 
کشور گفت: بر پایه یافته ها شاید حدود 
۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از اول 
اپیدمی تا کنــون آلودگی به این ویروس 
را تجربه کرده اند؛ البته تاکید می شود که 
تست های ســرولوژی خطاهایی دارند، 
امــا این یافته تا حدودی مشــابه برخی 

مطالعات سایر نقاط دنیاست.
به گزارش ایسنا، دکتر احسان مصطفوی 
- رییــس مرکز تحقیقــات بیماری های 
نوپدید و بازپدید انستیتوپاستور ایران در 
نشست ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران در 
رابطه با روند بیماری کووید۱۹ در ایران 
و مقایســه با دنیا، گفت: خوشبختانه در 
مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا میزان 
کشندگی بیماری در کشور ایران به طور 
قابل توجهی کمتر از برخی کشــورهای 
پیشرفته و آمریکایی است و این موضوع 

متاثر از عوامل مختلفی است.
وی گفت: یک فاکتور تعیین کننده بافت 
سنی نسبتا جوان کشور است؛ به طوری 
که میانه سنی جمعیت کشورمان ۳۱ سال 
اســت و این درحالیست که در کشوری 
مثل اســپانیا این شاخص ۴۵ و ایتالیا ۴۷ 
سال است. بنابراین وقتی سن باالتر باشد 
انتظار داریــم بیماری های زمینه ای مانند 
بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت 
و چاقی و دیابت فراوانی بیشتری داشته 
باشد؛ چراکه ریســک فاکتورهای مرگ 

محسوب می شوند.
وی ادامه داد: موضوع دوم تاثیرگذار نیز 
مجاهدت های سیستم بهداشتی و درمانی 
در چند ماه اخیر اســت؛ هم در پروسه 
غربالگری و شناســایی زودتر بیماران و 
نهایتا هم ایزوالســیون و درمان زودتر. 
خوشبختانه در این مدت برخالف برخی 
کشــورهای اروپایی، چالــش جدی در 

حوزه درمان نداشتیم.
علت افزایش موارد کرونا در ایران در 

روزهای اخیر
افزود:  مصطفــوی 
در  همچنیــن 
هفته های اخیر یک 
رونــد نســبتا تند 
صعــودی گزارش 
جدیــد  مــوارد 
بیماری را در کشور 
داریم که از عوامل 
متاثــر  مختلفــی 
می شود؛ ابتدا اینکه 
اخیر  در یک مــاه 
موارد  تست  میزان 
مشکوک به کووید 
۱۹ را به طور قابل 
افزایش  توجهــی 
دادیم و از تعداد ۱۰ 
هزار تست در یک 
ماه گذشــته اکنون 

به بیش از۲۰ هزار تســت روزانه رسیده 
است.

وی ادامه داد: همچنین برخی بازگشایی ها 
اتفــاق افتــاده و طبیعتا بــا برخی عدم 
اپیدمی  پیــک  داریم  انتظــار  رعایت ها 
و موج هــای دوم و ســوم را شــاهد 
باشیم. اکنون نیز اســتان های خوزستان، 
آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان 
و هرمزگان استان هایی هستند که نسبت 
به سایر اســتان ها درگیری بیشتری را با 

بیماری دارند.
مصطفوی گفت: انتظار داریم کشورهایی 
کــه یک رونــد نزولــی را در روزها و 
هفته های اخیر در موردشان شاهد بودیم 
و البته آزادسازی هایشان را با تاخیر چند 
هفته ای نسبت به ما شــروع کردند، در 
روزها و هفته های آینــده افزایش موارد 

بروز بیماری را داشته باشند.
کووید۱۹  اپیدمیولــوژی  کمیتــه  عضو 
وزارت بهداشت، با بیان اینکه این بیماری 
ناشناخته است و با روشن تر شدن زوایای 
مختلــف امیدواریم بتوانیم کنترل بهتری 
از آن داشــته باشیم، افزود: چارجوبی که 
اکنون در این زمینه و به صورت هدفمند 
دنبال می شود، تست افراد پرخطر از جمله 
سالمندان جهت شناسایی زودهنگام آنها 
و انجام اقدامات مداخله ای موثر در آنها 

و پیشگیری از مرگ و میر در آنهاست.
ایران در مرحله تحقیقات تولید واکسن 

کرونا
رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید 
ایران همچنین  انستیتوپاستور  بازپدید  و 
در پاسخ به ســوال ایسنا درباره اقدامات 
انستیتوپاســتور ایران برای دســتیابی به 

واکسن کرونا هم راستا با اقدامات جامعه 
جهانی، گفت: چه انســتیتو پاستور ایران 
و چه برخــی از مجموعه های دولتی و 
شرکت های دانش بنیان اقداماتی را در این 
زمینه شروع کردند و پروپوزال هایی داده 
شده و در مرحله انقعاد قرارداد است. به 
نظر می رسد ایران هم همپای کشورهای 
دیگر حرفی برای گفتن خواهد داشــت. 
البتــه زمان در این زمینه بســیار مهم که 
پروژه چه زمانی به نتیجه حاصل شــود. 
امیدواریــم ما هم بتوانیم همپای ســایر 
کشورها تکنولوژی این موضوع را کسب 
کنیــم. فعال در مرحلــه تحقیقاتی تولید 

واکسن هستیم.
تاثیر بازگشــایی ها در افزایش موارد 

جدید کرونا
وی در ادامه در پاســخ به سوالی درباره 
ی  یی ها گشــا ز با
صــورت گرفته در 
کشور و تاثیر آن در 
افزایش موارد جدید 
بیمــاری، گفت: در 
بازگشایی ها  بحث 
مخلتفی  مالحظات 
مالحظات  جمله  از 
بهداشتی و اقتصادی 
و ... بایــد در نظــر 
گرفتــه شــود و با 
توجه بــه همه این 
جنبه ها تصمیم گیری 
می شــود. همانطور 
ســوی  از  کــه 
اعالم  هم  مسووالن 
مشخص  اگر  شده، 
شود که بازگشایی ها 
تاثیرات قابل توجهــی در افزایش پیک 
اپیدمی داشــته اند، محدودیت ها مجددا 
اعمال می شود. در مجموع انتظار نداریم 
که بخواهیم نســخه واحــدی در مورد 
کل کشور نوشته شــود و اعمال مجدد 
محدودیت ها در کل کشــور اتفاق افتد. 
انتظار داریم در استان هایی که در روزها 
و ماه های آتی درگیر اپیدمی می شــوند، 

محدودیت هایی اعمال شود.
چهره کرونا در پاییز و زمستان

عضو کمیته اپیدمیولــوژی کووید۱۹ در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای پاییز و 
زمستان چه سیمایی از بیماری را می توان 
ترســیم کرد و دانشــگاه ها و مدارس به 
چه صورت فعالیت خواهند کرد، گفت: 
به نظر می رســد باید به زندگی با کرونا 
عادت کنیــم و اینکه محدودیت های دو 
ســه ماه گذشته و مجازی ســازی ها در 
دانشگاه ها و مدارس همچنان ادامه یابد، 
قطعا دور از ذهن است. در مجموع انتظار 
داریم در پاییز و زمستان اگر هم افزایش 
مجدد بیماری را داشته باشیم، اما به شدت 
اسفند و فروردین نباشد. همچنین انتظار 
آن اســت که تا آن زمان درمانی موثرتر 
و راه های پیشگیری بهتری برای جامعه 
جهانی شناسایی شود. بنابراین وقتی ابعاد 
مختلف بیماری روشن شود انتظار است 
بتوانیم نســبت به ماه های اخیر، زندگی 

عادی تری داشته باشیم.
در  سرواپیدمیولوژی  تست های  نتایج 

گیالن و میانگین کشوری
تســت های  دربــاره  همچنیــن  وی 
نیز گفت: تاکید  ِسرواپیدمیولوژی کرونا 
داریم که تست های سرولوژی اعم از رپید 

و االیزا هیچ کدام برای تشخیص بیماری 
مد نظر نیستند و بیشتر می توانند کاربرد 
تحقیقاتی داشــته باشند. در همین راستا 
مطالعات خوبی در اقصی نقاط کشــور 
شروع شــده و برخی از نتایج مشخص 
شــده و برخی از نتایج نیز نیازمند گذر 
زمان است. به طوری که اوایل اردیبهشت 
ماه یــک مطالعه ســرواپیدمیولوژی در 
جمعیــت عمومی گیالن انجام شــد که 
نتایــج حاکی از آن بود حدود ۳۳ درصد 
جمعیت به کوویــد۱۹ آلوده بودند؛ البته 
تاکیــد می کنم که آلوده شــدن با ابتال به 
شــکل های بالینی بیماری متفاوت است 
و گفته می شود حدود یک سوم جمعیت 
آلوده ممکن است فرم های بدون عالمت 

بیماری را داشته باشند.
وی در این باره افــزود: اگر بپذیریم که 
۳۳ درصد افراد در گیالن درگیر بیماری 
بودند، بنابراین امروز با گذشــت حدود 
یــک ماه و نیم انتظــار داریم این درصد 
افزایش قابل توجه تری داشــته باشد. از 
طرفی هم در مورد تست های سرولوژی 
تاکید می کنم کــه میزان خطا قابل توجه 
است و عدم قطعیت بیشتری در مورد آنها 

وجود دارد.
مصطفوی همچنین به مطالعه ســازمان 
انتقال خون در حــدود یک ماه پیش در 
جمعیت محدودی از استان های مختلف 
کشور اشــاره کرد و گفت: بر پایه نتایج 
این مطالعه نیز، میــزان بروز تجمعی در 
استان های با بروز باال حدود ۳۴ درصد، 
در اســتان های با بروز متوسط ۱۲ و در 

اســتان های با بروز 
چهار  حــدود  کم 
درصــد بــود و بر 
مطالعــه  آن  پایــه 
در  ســرولوژی 
کشــوری  میانگین 
گفته شد که حدود 
۱۶ درصــد افــراد 
بیماری را گرفته اند.

درصــد  چنــد 
کنون  تا  تهرانی ها 

کرونا گرفته اند؟
وی به مطالعه انجام 
شده در شهر تهران 

و نمونه گیــری از کارمنــدان اداره های 
مختلف اشــاره کرد و افزود: حدود ۲۰ 
درصد افراد ِســرو مثبــت کرونا بودند. 
این مطالعــه در افرادی که برای آزمایش 
تشــخیص طبی به آزمایشگاه ها مراجعه 
کرده بودند، حدود ۱۲ درصد موارد مثبت 
را نشان داده و یک نمونه نیز از جمعیت 
عمومی ساکنین تهران در حدود یک ماه 
گذشته انجام شد که حدود هشت درصد 
مثبــت بودند. بنابراین بایــد بپذیریم که 
در شــهر تهران شاید به میزان حدود ۱۰ 

درصد آلودگی اتفاق افتاده باشد.
احتمال آلودگی ۱۵ میلیون تن به کرونا 

در ایران تا کنون
مصطفوی افزود: البته شــدت آلودگی از 
یک استان به استان دیگر متفاوت است. 
بر پایه این یافته ها شاید حدود ۱۵ میلیون 
نفر جمعیت کشور از اول اپیدمی تا کنون 
آلودگــی را تجربه کرده اند. باز هم تاکید 
می کنم تســت های سرولوژی خطاهایی 
دارد و تســت های ســرولوژی هنوز به 
طور کامل تاییدیه های مراجع مربوطه را 
کسب نکرده اند. در نتیجه در تحلیل نتایج 

باید احتیاط الزم را بــه عمل آورد. این 
نکته هم الزم به ذکر اســت که این یافته 
تا حدودی مشــابه برخی مطالعات سایر 

نقاط دنیاست.
وی ادامــه داد: این موضــوع پیام خوبی 
دارد؛ یعنی اینکه اگر بپذیریم حدود ۱۵ 
میلیون نفر مبتال به ویروس شدند، یعنی 
این که میزان کشــندگی ویروس خیلی 
کمتر از چیزی است که تصور ما و جامعه 
جهانی بوده و با ویروس خوش خیم تری 

مواجه هستیم.
وی در ایــن باره افزود: در اســتان هایی 
که »ِسرومثبت بودن« کمتر است، انتظار 
داریــم در روزها و هفته های آینده دچار 
پیک های بیشــتری شوند. اما استان هایی 
مثل قم و گیالن و اصفهان و البرز شواهد 
می گوید درصد قابل توجهی از جمعیت 
شاید بیماری را گرفته باشند و انتقال در 
جمعیت عمومی آنها شاید کمتر خواهد 
شــد. اما ســیر انتقال بیمــاری قطعا در 
تابستان هم ادامه خواهد داشت و انتظار 
داریم درصد ســرومثبت شدن جمعیت 
از حــدود ۱۵ میلیون نفــر باالتر رود و 
این یعنی پیش آگاهی خوب برای پاییز 
خواهد داد که در فصل زمستان با مساعد 
شدن شــرایط انتقال ویروس، اما سیکل 

انتقال کمتر شود.
ریسک کرونا در افراد پرخطر

وی ادامه داد: در کل به نظر می رســد با 
بیماری مواجه هستیم که سرایت پذیری  
نسبتا قابل توجهی دارد، اما فرم های شدید 
بیماری و مرگ و میر در سالمندان و افراد 
بیماری های  دارای 
زمینــه ای بیشــتر 
اســت و این افراد 
در معرض ریسک 
هســتند  باالتری 
و بایــد مراقبــت 
بیشــتری را انجام 

دهند.
مصطفوی همچنین 
درباره تست  کرونا 
از افراد مشــکوک 
گفت:  بیماری،  به 
امــروز قطعــا در 
مورد تست بیماران 
در بیمارســتان ها دغدغه ای نداریم و هر 
کسی مشــکوک به بیماری باشد، تست 
گرفته می شود و انتظار نداریم اگر امروز 
شــهری سفید باشــد، در آن شهر تست 
کمتری گرفته شــود. اگر در هر لحظه و 
هر نقطه بیمار با شک کووید ۱۹ مراجعه 

کند، تست انجام می شود.
ظرفیــت افزایش ۲.۵ برابــری انجام 

تست های کرونا در کشور
وی همچنین با اشاره به ظرفیت افزایش 
۲.۵ برابری انجام تست های روزانه کرونا 
در کشــور، گفت: در روزهای اول کرونا 
در کشــور و روز ۳۰ بهمــن مــاه فقط 
چهار آزمایشگاه کشــور و با محوریت 
انستیتوپاســتور ظرفیت تســت روزانه 
داشــتند و بالطبع روزها و هفته های اول 
از اقصی نقاط کشور باید نمونه ها به این 
آزمایشگاه ها ارسال می شد. در این راستا 
باید پروتکل ها نوشــته و نیروی انسانی 
آموزش هــای الزم را دریافت می کرد و 
تجهیزات مناسب در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی قرار می گرفت. این خالء 
امروز تا حدودی مرتفع شده و در توسعه 

آزمایشگاهی کشــور امروز بیش از ۱۵۰ 
آزمایشگاه در سطح کشور تست را انجام 
می دهند و حدود یک سوم آزمایشگاه های 
بخش خصوصی هم تست کرونا را انجام 

می دهند.
مصطفوی افزود: با افزایش ظرفیت تست  
توانستیم آزمایشگاه ها را نیز افزایش دهیم 
و آزمایشــگاه ها متناسب با سیاست های 
وزارتخانه فعالیــت می کنند و هم اکنون 
نیز سیاســت وزارت بهداشت تمرکز بر 
افراد در معرض ریســک مرگ است تا 
این افراد حتما شناسایی شوند و اقدامات 

مداخله ای الزم برایشان انجام شود.
کرونا با نیش حشرات منتقل نمی شود

وی همچنین در پاســخ به سوالی درباره 
احتمــال انتقــال کرونــا از طریق نیش 
حشرات گفت: شواهدی مبنی بر انتقال 
ایــن بیماری از طریق حشــرات وجود 

ندارد.
ایران در موج چندم کروناست؟

مصطفوی در پاسخ به ســوالی مبنی بر 
اینکــه آیا همچنان در پیــک اول کرونا 
هســتیم یا خیر و پیش بینی هــا درباره 
پیک های بعدی بیماری چگونه  اســت؟ 
واقعیت این اســت که شاید خیلی نتوان 
جواب روشــنی به این موضوع داد. اگر 
در روزهــای اول امکان افزایش ظرفیت 
تستینگ بود و بیماران سرپایی را با تست 
شناسایی می کردیم، شاید منحنی اپیدمی 
ما متفاوت از شکل امروز که به شکل دو 
کوهانه اســت، بود و انتظار داشتیم شاید 

امروز در یال نزولی اپیدمی بودیم.
وی افزود: تحلیل رونــد بیماری صرفا 
در بیماران بستری می گوید که پیک اول 
اپیدمــی را رد کرده ایم و اکنون تقریبا در 
مرحله ثبوت هستیم؛ هم موارد بستری و 
مرگ نوسان نسبتا ثابتی دارد. گرچه که در 
روزهای اخیر در مورد موارد بستری هم 
افزایش نســبتا تدریجی بیماری مشاهده 
می شود و دور از ذهن نیست که پیک های 
بعدی بیماری را داشته باشیم، ولی انتظار 
نداریم پیک های بعدی به شدت اسفند و 

اواسط فروردین ماه باشد.
مصطفــوی ادامــه داد: تحلیــل دوم که 

متقن تری  داده های 
هم هستند، داده های 
بیمارانی اســت که 
موردشان  در  مرگ 
اتفاق افتاده اســت. 
مرگ،  منحنــی  در 
پیــک اپیدمــی در 
فروردین  اواســط 
ماه بوده است و در 
دو ماه اخیرنوســان 
موارد  در  مالیمــی 
شــاهد  را  مــرگ 
بودیــم کــه تعداد 
مرگ روزانه بین ۵۰ 
تــا ۷۰ و ۸۰ مورد 
بوده و این موید آن 
است که پیک اول را 
قاعدتــا رد کرده ایم 
و شــاید اگر اتفاق 

غیرمترقبه ای افتد، پیک های بعدی را پیش 
رو داشته باشیم.

وی افزود: اگر بخواهیم تحلیل دقیق تری 
داشته باشــیم، به دلیل وسعت کشور و 
شــرایط آب و هوایی، تحلیل اســتانی 
تحلیل دقیق تری است. در تحلیل استانی، 

برخی از استان ها ممکن است پیک های 
دوم و سوم را داشــته باشند و برخی ها 
پیک شدید را رد کرده و االن در شرایط 

تثبیت شده باشند.
مصطفــوی گفــت: در تحلیــل کمیته 
اپیدمیولــوژی منتهی بــه ۱۷ خردادماه، 
روند کشــوری بیماری به نظر می رسد 
تغییر مختصر صعودی داشته باشد. اما در 
مورد برخی از استان ها که شامل ۱۳ استان 
آذربایجان شــرقی، هرمزگان، کردستان، 
مرکزی، یزد، قم، بوشهر، فارس، خراسان 
جنوبی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، 
گلستان و کرمان است یک روند صعودی 
و شروع پیک اپیدمی را داشتند. در مورد 
هفت اســتان تغییر مختصــر صعودی 
مشاهده می شود که شــامل خوزستان، 
اصفهان، زنجان، آذربایجان غربی، ایالم، 
خراسان رضوی و چهار محال و بختیاری 
است. در مورد استان هایی مثل کرمانشاه و 
تهران یک روند ثبات با تغییرات مختصر 
دیده شده و در مورد سه استان خراسان 
شمالی، البرز و سیستان و بلوچستان اخیرا 
پیک اپیدمی را تجربه کرده اند. استان های 
لرستان، اردبیل، سمنان، قزوین، مازندران 
و گیالن ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل 

روند اپیدمی را نداده است.
مرگ و میر کرونا چند درصد است؟

عالمت  بدون  مبتالیــان  درصد  چند 
هستند؟

وی در ادامه صحبت هایش با اشــاره به 
تغییر برخی شــواهد علمــی دنیا درباره 
کووید-۱۹ نسبت به شــواهد روزهای 
ابتدایی این بیماری؛ گفت: در ابتدا جامعه 
جهانی با اطالعاتی مواجه شــد که متاثر 
از داده هایــی بود که کشــور چین داده 
بود. اما وقتی کشورهای مختلف درگیر 
بیماری شدند، متناسب با شواهد موجود، 
تغییراتی در توصیه های ســازمان جهانی 
بهداشت و دیگر سازمان ها نیز اتفاق افتاد. 
به عنوان مثال در روزهای اول اعالم شده 
بود که میزان کشندگی این ویروس، ۲ تا 
۳ درصد اســت و حدود ۱۰ درصد نیز 
ممکن اســت بدون عالیم مبتال شوند. 
 R۰ همچنین گفته شده بود که شاخص
)عدد مولد نسلی( در مورد کرونا حدود 
۲.۵ است؛ یعنی هر فرد آلوده، ۲.۵ نفر را 
آلوده می کند. بر پایه مدلسازی این داده ها، 
قاعدتا کووید-۱۹ بیماری است که مرگ 
و میر زیادی دارد و سرایت پذیری زیادی 

دارد.
مصطفوی افزود: اما هر چه جلوتر رفتیم 
شواهد علمی بیشتر شد و مقاالت و متون 
علمی امروز حکایت از آن دارند که میزان 
کشــندگی بیماری خیلی کمتر از ۲ تا ۳ 
درصد اعالمی روزهای اول است. در این 
زمینه مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های 
آمریکا گزارشی را منتشر کرده که مرگ 
کمتر از ســه دهم درصد را اعالم کرده 
اســت و این عدد در مقایسه با آن دو تا 
سه درصد و همچنین اعداد و ارقام مرگ 
و میر آنفلوآنزا )یک دهم درصد( تخفیف 
قابل مالحظه ای یافته است. شواهدی هم 
هســت که شاید کمتر از سه دهم درصد 
باشــد. از طرفی هم امروز گفته می شود 
که شاید بیش از یک سوم جمعیت افراد 

بی عالمت بیماری باشند.
وی در پایان گفت: امروز نیز گزارشــی 
از ســازمان جهانی بهداشت منتشر شده 
که اشــاره می کند مبتالیان بدون عالمت 
جدی  نقش  خیلی 
ناقل  عنــوان  بــه 
ندارند  کووید-۱۹ 
موضــوع  ایــن  و 
می تواند تغییر دهنده 
ی  ب هــا چو ر چا
در  پیشــگیری 
آینــده  روزهــای 
باشــد. بنابراین هر 
چــه زوایــای این 
بیمــاری بــرای ما 
می شود،  روشن تر 
در  می توانــد 
مداخله ای  اقدامات 
پیشگیری و درمانی 
باشــد.  تاثیرگذار 
چه  هــر  طبیعتــا 
دانسته ها از بیماری 
می شــود  بیشــتر 
گویای ایــن خواهد بود کــه می توانیم 
بیماری را بهتــر کنترل کنیم و امیدواریم 
تابو و ترس و وحشــت ناشــی از این 
بیمــاری در جامعه جهانی بــه زودی با 
شناخت بیشــتر از بیماری کمتر و کمتر 

شود.

عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ اعالم کرد

احتمال آلودگی ۱۵ میلیون تن به کرونا در کشور تا کنون
 ایران در مرحله تحقیق تولید واکسن

محققان ایتالیایی پی بردند؛
تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای 

در تسکین التهاب روده
 مطالعات نشان می دهد افراد مبتال به 
بیماری التهــاب روده، نظیر بیماری کرون و 
کولیت روده، با پیروی از رژیم غذایی مدیترانه 
ای شاهد کاهش عالئم بیماری شان خواهند 

بود.
به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان، افراد 
مبتال به بیماری التهــاب روده که به مدت ۶ 
ماه از رژیــم غذایی مدیترانه ای پیروی کرده 
بودند شــاهد کاهش عالئم بیماری شــان و 
همچنین برخــی فاکتورهای دیگر بیماری زا 
نظیر کاهش وزن و کاهش انباشت چربی در 

کبدشان بودند.
در ایــن مطالعه، محققان از ۸۴ بیمار مبتال به 
کولیت روده و ۵۸ بیمار مبتال به بیماری کرون 
خواســتند که به مدت ۶ ماه از رژیم غذایی 

مدیترانه ای پیروی نمایند.
بعد از ۶ ماه محققان مشــاهده کردند تنها ۴ 
بیمار مبتال به کولیــت روده و ۲ بیمار مبتال 
به بیماری کرون همچنان دارای بیماری فعال 
بودند و بقیه افراد عالئم بسیار خفیفی داشتند.

به گفته محققان، شرکت کنندگان این مطالعه 
شاهد کاهش وزن و کاهش ذخایر چربی در 

اطراف میانه بدن و کبدشان بودند.
چاقی، اندازه باال دور کمر، و ذخیره بیش از حد 
چربی در کبد همگی با التهاب مرتبط هستند 
کــه نتیجه آن می تواند منجــر به فرایندهای 

تشدیدکننده بیماری التهاب روده شود.
در طول این مطالعه، شــاخص توده بدنی و 
میانگین اندازه دورکمر شرکت کنندگان کاهش 

یافت.
به گفتــه محققان، مصــرف بلندمدت رژیم 
غذایــی مدیترانه ای موجــب کاهش میزان 

التهاب و بهبود سالمت متابولیکی می شود.
رژیــم غذایــی مدیترانه ای مملــو از میوه، 
ســبزیجات، حبوبات، غــالت کامل، ماهی، 
و چربی های ســالم نظیر روغن زیتون است 
که اکثراً دارای خواص ضدالتهابی هستند. در 
عوض رژیم غذایی غربی مملو از گوشــت 
قرمز و فراوری شــده، مواد قندی، و چربی 
های سالم است که می توانند موجب افزایش 

التهاب شوند.
در نتیجه محققان معتقدند پیــروی از رژیم 
غذایی مدیترانه ای می تواند به کاهش التهاب 
و تســکین عالئم بیماری التهاب روده کمک 

کند.
در ایــن مطالعه محققان دانشــگاه کاگلیاری 
ایتالیــا، ۸۳,۱۴۷ فرد ســوئدی را که مبتال به 
التهاب روده نبودند به مدت ۱۷ سال از لحاظ 
میزان پیروی شان از رژیم غذایی مدیترانه ای 

تحت نظر داشتند.

بایدها و نبایدهای استفاده از 
ماسک های پزشکی

 مطابق دســتورالعمل های ســازمان 
جهانی بهداشت درباره نحوه استفاده صحیح 
از ماســک برای محافظت از کرونا ویروس 
جدید، افراد سالم یا بیمار به خصوص زمانی 
که با عالئم سرفه های خشک، عطسه و تب 
مواجه می شــوند، نیاز به اســتفاده از ماسک 

مناسب دارند.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 
رعایت توصیه ها و نکات بهداشتی در استفاده 
از ماسک بسیار ضروری است؛ چرا که استفاده 
از ماســک آلوده یا نامناسب برای افراد حتی 

می تواند خطرناک هم باشد.
سازمان جهانی بهداشت در مقاله ای بایدها و 
نباید های استفاده از ماسک پزشکی  را برای 
پیشگیری و انتقال بیماری کرونا منتشر کرده 
است که از جمله آن، استفاده نکردن از ماسک 
های آلوده، پرهیز از قرار دادن ماسک زیر بینی، 
استفاده نکردن از ماسک های شل و گشاد و 

لمس نکردن قسمت جلویی ماسک است.
اجتناب از برداشــتن ماسک حین صحبت با 
دیگران، پرهیز از قرار دادن ماســک در محل 
دسترسی دیگران، اســتفاده نکردن مجدد از 
ماســک، شست و شوی دست ها قبل و بعد 
از لمس کردن ماسک و بررسی ماسک از نظر 
ســالمت از دیگر مواردی است که در مقاله 

سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است.
قرار گرفتن قســمت رنگی ماسک به سمت 
بیرون، قرار گرفتن قسمت فلزی روی بینی، 
پوشاندن کامل دهان، بینی و چانه، نبود فاصله 
بین صورت و ماســک، پرهیز از لمس کردن 
ماسک، برداشتن ماســک از قسمت بند آن، 
دور کردن ماسک از مقابل صورت، انداختن 
ماسک در سطل زباله هم از مواردی است که 
رعایت آن در مقاله سازمان بهداشت جهانی 

تاکید شده است.

خبــر

امروز قطعا در مورد تست 
بیماران در بیمارستان ها 
دغدغه ای نداریم و هر 

کسی مشکوک به بیماری 
باشد، تست گرفته می شود 

و انتظار نداریم اگر امروز 
شهری سفید باشد، در آن 
شهر تست کمتری گرفته 

شود. اگر در هر لحظه و هر 
نقطه بیمار با شک کووید 
۱۹ مراجعه کند، تست 

انجام می شود

به نظر می رسد باید به 
زندگی با کرونا عادت کنیم 

و اینکه محدودیت های 
دو سه ماه گذشته 
و مجازی سازی ها در 
دانشگاه ها و مدارس 

همچنان ادامه یابد، قطعا 
دور از ذهن است. در 

مجموع انتظار داریم در 
پاییز و زمستان اگر هم 
افزایش مجدد بیماری را 

داشته باشیم، اما به شدت 
اسفند و فروردین نباشد 

به دلیل وسعت کشور و 
شرایط آب و هوایی، تحلیل 
استانی تحلیل دقیق تری 
است. در تحلیل استانی، 
برخی از استان ها ممکن 

است پیک های دوم و سوم را 
داشته باشند و برخی ها پیک 
شدید را رد کرده و االن در 
شرایط تثبیت شده باشند
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کرونا ،جان ۷۴ نفر دیگر را 
در ایران گرفت

 سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: تاکنون ۱۷۵ هزار و 
۹۲۷ نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال 
شده و با فوت ۷۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، 
تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۸ هزار 

و ۴۲۵ نفر رسید.
ســیما ســادات الری ، دیروز درباره آخرین 
آمار ابتالی قطعی بــه ویروس کرونا و موارد 
فوت ناشــی از آن در کشــور افزود: در ۲۴ 
ساعت گذشــته تا ظهر امروز )۲۰خرداد( بر 
پایه گزارش آزمایشــگاه ها و دانشــگاههای 
علوم پزشکی دو هزار و ۹۵ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد. از بین 
مبتالیان جدید، ۹۰۱مورد بســتری و هزار و 
۱۹۴ نفر موارد سرپایی یا در تماس با مبتالیان 
بودند که شناسایی شــدند. با در نظر گرفتن 
موارد جدید، مجموع بیماران مبتال به کووید۱۹ 

در کشور به ۱۷۵ هزار و ۹۲۷ نفر رسید.
وی ادامه داد: در طول ۲۴ ســاعت گذشته ۷۲ 
بیمار دیگر مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان 
باختند و از زمان شیوع این بیماری در کشور 
تاکنون ۸ هزار و ۴۲۵ نفر جان خود را از دست 

داده اند.

اختالل خواب با افزایش خطر 
بیماری قلبی همراه است

 بــه گفته محققان، اختــالل خواب با 
افزایش ریسک تصلب شریان مرتبط است.

به گــزارش خبرنگار مهــر، مطالعه محققان 
دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد خواب منقطع 
موجب تشدید تصلب شریان شده و ریسک 
ســکته را از طریق تأثیر بر مسیرهای التهابی 

افزایش می دهد.
این نتایج، مکانیسم علت تاثیر بدخوابی را در 
افزایش ریسک بیماری قلبی و سکته توضیح 
می دهد و راه های ســاده و مستقیمی را برای 

کاهش این ریسک پیشنهاد می کند.
محققان به منظور پی بردن به اینکه آیا این تاثیر 
ناشی از افزایش ســیگنال های التهابی است، 
اختالل خواب را از طریــق پلی مونوگرافی 
مبتنی بر آزمایش خــواب و ردیاب حرکت 
ساده که در طول شب به دور کمر بسته می شد 

)آکتیوگرافی( اندازه گیری کردند.
آنها از شمارش استاندارد گلبول های خون برای 
اندازه گیری میزان نوتروفیل ها و مونوســیت 
ها، دو نوع گلبول ســفید مسوول هدایت در 

مسیرهای التهابی، استفاده کردند.
محققان مشــاهده کردنــد بدخوابی منجر به 
افزایش نوتروفیل ها می شــود که نتیجه آن، 

افزایش خطر تصلب شریان است.
»متیو واکر«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »بهبــود کیفیت خواب راهی جدید 
برای کاهش التهاب و در نهایت کاهش ریسک 

تصلب شریان است.«
به گفته محققان، دستورالعمل های سالمت باید 
مبتنی بر افزایش تداوم خواب به منظور بهبود 
ســالمت و کاهش بار بیماری قلبی بر جامعه 

باشد.

ادعای تولید
 اسپری تنفسی واکسن کرونا 

توسط دانشگاه آکسفورد
 روزنامه انگلیســی ســان اعالم کرده 
واکســن کرونا ممکن است به شکل اسپری 
تنفســی تا ماه آینــده میالدی در دانشــگاه 

آکسفورد آماده شود.
به گزارش تارنمای روزنامه ســان، آزمایش ها 
روی این واکســن تولیدی در جریان بوده و 
پیش از این هدف گذاری اولیه برای آماده شدن 

در ماه سپتامبر)شهریور-مهر( برای عموم بود.
بر پایه اعالم شرکت داروسازی »آسترا زنکا«، 
زمانی که تائید نهایی انجام شــود، تولید این 
واکسن اجرایی خواهد شــد؛ هدف تولید ۲ 
میلیارد ُدز به لطف بودجه رسانی از سوی بیل 

گیس رییس شرکت مایکروسافت است.
بر پایه گزارش روزنامه ســان،  تیم دانشــگاه 
آکسفورد ۸۰ درصد اطمینان دارد که این واکسن 
کرونا در افراد جوان تر عمل می کند؛  همچنین 
معتقد است می تواند در ماه جوالی)تیر-مرداد( 
این واکسن به صورت اسپری همچون اسپری 

آسم مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته پرفســور آدرین هیل یکی از اعضای 
تیم دانشگاه آکسفورد، آزمایش کلینیکی زمانی 
پایان می یابد که اثبات شــود واکســن مورد 

تحقیق در حفاظت از افراد موثر است.
آزمایش های دانشــگاه آکســفورد روی این 
واکسن حدود دو ماه پیش آغاز و روی بیش از 

۱۰ هزار بزرگسال و کودک انجام شد.
پیــش از این، شــرکت دارویی آســترا زنکا 
موافقت کــرده بود ۱۰۰ میلیــون ُدز از این 
واکســن را در اختیــار انگلیس قــرار دهد. 
همچنین این شــرکت توافقنامه یک میلیارد 
دالری را در مورد تولید واکسن کرونا با دولت 

آمریکا امضا کرده است.
تاکنون بیش از هفت میلیون نفر در سراســر 
جهان به کرونا مبتال شده اند که نزدیک به ۴۰۹ 

هزار نفر از آنها جان باخته اند.

خبــر

 ویــروس کرونا کــه در آخرین 
روزهــای بهمن ۹۸، بــا خودنمایی در 
کشور باعث وحشــت مردم شده بود، 
حاال با گــذر از آن روزها، دوباره خیز 
برداشــته تا مردم بدانند که این ویروس 

همچنان خطرناک است.
به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع کرونا 
در چیــن، به یکباره ترس و وحشــت 
عجیبی از این بیماری به سراغ مردم آمد 
و در نهایــت، در آخرین روز بهمن ۹۸ 
بود که وزارت بهداشت، از نمایان شدن 
این بیماری در شهر قم پرده برداشت و 

آن را علنی کرد.
به دنبال آن، اقدامات وزارت بهداشــت 
برای پیشــگیری و کنترل این ویروس 
ناشــناخته آغاز گردید، اما آنچه مسلم 
بود اینکه بیماری کم کم در حال شایع 
شدن بود، به طوری که ظرف روزهای 
بعد شاهد افزایش موارد ابتالء و مرگ و 

میرهای این بیماری بودیم.
شاید یکی از علل افزایش بیماری کرونا 
در کشــور در آن مقطع زمانی، قرنطینه 
نشدن شهر قم بود که باعث گردید افراد 
مبتال بدون اینکه متوجه باشند، بیماری 
را با خود به نقاط دیگر کشــور بردند و 
در نهایت، شاهد اپیدمی ویروس کرونا 

بودیم.
این وضعیت باعث شــد تــا به یکباره 
با موج عظیمــی از بیمــاران مبتال در 
بیمارســتان های کشور مواجه شویم که 

نیازمند مراقبت بودند.
کادر درمانــی در میدان خدمت حضور 
یافت و با تالش شــبانه روزی پرسنل 
بیمارســتان ها، شــاهد فروکــش موج 
بیماری در اواخر اردیبهشت ۹۹ بودیم، 
به طوری که بیمارســتان ها توانســتند 
نفســی تازه کنند و کادر درمانی نیز با 
فراغ بال، ســاعت های کمتری را درگیر 
بیمــاران کرونا باشــد. امــا، خب در 

همین مدت، تعداد زیادی از پزشــکان 
و پرســتاران، به همراه ســایر نیروهای 
نظام ســالمت، درگیر بیماری شدند و 
بعضاً جان خود را از دســت دادند. در 
هر حال، تا آغازین روزهای خرداد ۹۹ 
که مراقبت ها با شــدت بیشتری دنبال 
می شــد، آمار در حال فروکش بود. اما، 
چند روزی هســت که این آمار دوباره 
صعودی شده اســت. به خصوص در 
تهران و چند شهر دیگر که اغلب مسافر 

پذیر هستند.
علی اکبر حق دوســت رییــس کمیته 
اپیدمیولوژی در ستاد مقابله با کرونا، در 
ارتباط با وضعیت فعلی ویروس کووید 
۱۹ در کشــور، گفت: ذات این بیماری 
انتقال خیلی باال است و این خصوصیت 

خودش را کماکان حفظ کرده است.
وی با بیــان این مطلب کــه چقدر از 
بیمــاران درگیر فرم شــدیدتر ویروس 
می شوند مهم است، افزود: هم اکنون ما 
هنوز میانگین متوسطی از فوت داریم، 
اما این طور نیســت که فوتی ها مربوط 
به یک منطقه خاص باشــند که در آن 

صورت نگرانی بیشتر می شد.
حق دوســت ادامه داد: میانگین ســنی 
افرادی که فوت می کنند هم باال اســت 
و ایــن از ماهیت اپیدمی اســت که از 
گروه هایی که در ســطح جامعه هستند 
به گروه هایی که ایزوله هستند، سرایت 
می کند. افراد مســن و افرادی که خیلی 
خودشــان را حفــظ کردنــد و تماس 
نداشــتند اآلن اگر تماســی باشد مبتال 
می شــوند. همچنین درصدی از افرادی 
که فوت می کنند افرادی هستند که چند 
هفته در آی سی یو بستری بوده اند و به 

نوعی بیماری در آنها مزمن شده بود.
وی در پاســخ به این سوال که چرا در 
روزهای اخیر شــاهد افزایــش موارد 
مراجعــات به مراکز درمانــی بوده ایم، 

گفــت: ویروس در حــال چرخش در 
جامعه اســت و همچنان وجود دارد و 
نشان می دهد ویروس با زیرکی در همه 

جا با قابلیت سرایت باال وجود دارد.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: عادی 
شــدن رفتارها و سســت شدن اجرای 
پروتکل ها اجازه حضور بیشتر ویروس 

را می دهد.
حق دوســت با عنوان ایــن مطلب که 
امکان ورود مــوج دوم ویروس وجود 
دارد، گفت: آمار ابتالء به دلیل سســت 
شدن اجرای پروتکل ها و عدم رعایت 
فاصلــه گذاری های اجتماعــی، رو به 
افزایش است که در صورت عدم توجه 
به رعایــت موارد بهداشــتی، عوارض 
خطرناک و سنگین کشنده دور از انتظار 

نیست.
وی افزود: تمــام عواملی که در جامعه 
تغییر کرده، مثل تغییر رفتارها، استفاده از 
حمل و نقل عمومی و مترو، بازگشایی 
اماکــن و مراکز خرید در میزان افزایش 
ابتالء تأثیر داشته است. ممکن است تا 
چند روز آینده شــرایط سخت تر شود، 
بنابراین به مردم توصیه می شــود کمتر 
بیرون بروند و از کســبه نیز درخواست 
می شــود پروتکل های بهداشتی را برای 
ســالمت مردم و جلوگیری از ضرر و 

زیان بیشتر رعایت کنند.
ایــن اپیدمیولوژیســت، گفــت: ادامه 
آزادسازی ها باید با رعایت پروتکل های 
بهداشتی باشــد چرا که کرونا، ویروس 
عجیبی است و به گونه ای در حال بازی 
با مردم اســت. ما نباید ویروس کرونا 
را فراموش شــده فرض کنیم. ویروس 
وجود دارد و باید خطر را درکنار خود 

لمس کنیم.
در همیــن حال، مســعود مردانی فوق 
تخصص بیماری های عفونی، با اشــاره 
به افزایش موارد جدید کرونا در کشور، 

اظهار داشت: یکی از علل افزایش آمار 
مبتالیان مراجعه بیشتر مردم و مبتالیان 
به مراکــز درمانی در پی کمتر شــدن 
محدودیت ها و دوم بــه علت افزایش 
آزمایشگاه هاو انجام آزمایش های بیشتر 

است.
وی بــا تاکید بر اینکــه ویروس کرونا 
ضعیف نشــده و بچه و جوان و پیر و 
زن و مرد همــه می گیرند، گفت: کرونا 
هزار و یــک چهره دارد و قدرت آلوده 
کنندگــی آن کم نشــده و تغییر نکرده 
اســت و گرما هم هیچ تأثیــری بر آن 
نداشته اســت االن مشاهده می کنیم که 
هر کس از خوزستان می آید به کرونای 
تمام عیــار مبتالســت، آن هایی که در 
تماس با ویروس و بیماری هستند، اما 
نمی گیرند یکی از دالیلش ممکن است 
این باشد که آنتی بادی محافظت کننده 

داشته اند.

مردانی ادامه داد: اوایل گمان می کردند 
این بیماری دســتگاه تنفــس فوقانی را 
درگیر می کند، اما االن مشــخص شده 
که این بیماری التهاب عروقی اســت و 
در دیواره رگ های انسان التهاب ایجاد 
می کند و در هر جای بدن مثل دستگاه 
گوارش یا سیستم اعصاب مرکزی و...، 
البته بیشــتر دستگاه  می تواند رخ دهد 

تنفسی را درگیر می کند.
این فوق تخصص بیماری های عفونی، 
بر رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و 
شســتن مکرر دســت ها و زدن ماسک 
و پرهیز از سفر و مسافرت و همچنین 
شــرکت نکردن در آیین و اجتماعات 
مختلــف، تاکیــد کــرد و گفــت: در 
هنگام حضــور در محل های عمومی و 
اجتماعات باالی ۱۰ نفر، حتماً ماســک 

بزنید.
علــی رضا زالی رییس دانشــگاه علوم 

پزشکی شهید بهشــتی و فرمانده ستاد 
مقابلــه بــا کرونا در کالنشــهر تهران، 
با اشــاره به کاهــش ۱۰ درصدی آمار 
بهبودیافتــگان کرونــا در تهران ظرف 
شــبانه روز گذشــته، گفت: از مجموع 
مراجعان به بیمارســتان ها، ۴.۷ درصد 

نیاز به خدمات بستری داشته اند.
وی بــا تاکید بر رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، تصریح کرد: تسامح در مسیر 
بهداشــتی،  دســتورالعمل های  رعایت 
دنبال  بــه  ناپذیری  جبــران  عواقــب 
خواهد داشت. به نظر می رسد که زنگ 
»هشدار« در برخی از استان ها، می تواند 
در سراســر کشــور به صدا درآید اگر 
نخواهیم نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی، همچون دو ماه گذشته، جدی 
باشیم. حاال که شرایط بازگشایی مشاغل 
و کسب و کارها عادی شده است، فقط 

باید خودمان به فکر خودمان باشیم.

خیز دوباره کرونا در کشور

زنگ هشدار به صدا در آمد

 یک فوق تخصص بیماری های گوارش 
و کبد بزرگســاالن گفت: در عــوارض کبدی 
چیزی که نگران کننده بود و گزارشــاتی درباره 
آن وجود دارد، این است به دلیل اینکه ویروس 
کرونا باعث افزایش انعقاد می شود، می تواند در 
رگ اصلی کبد با ایجاد لخته، ترمبوز ایجاد کند.

به گزارش ایســنا،  دکتر ناصر ابراهیمی  دریانی 
درباره برخی نگرانی های مطرح شــده مبنی بر 
تاثیر ویروس کرونا بر روی کبد، گفت: ویروس 
کرونا ویروسی است که به همه جای بدن حمله 
می کند و دستگاه گوارش و کبد هم از این قاعده 
مســتثنی نیستند. اواخر اســفند و روزهای اول 
فروردین در بیمارستان امام خمینی)ره( بیمارانی 
را داشــتیم که بــا اختــالالت آنزیم های کبدی 

مراجعه می کردند.
رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی )ره( 

افزود: اندازه گیری آنزیمی  به اســم SGOT و 
SGPT نشــان می داد که میزان آن ها در برخی 
از بیماران باال رفته اســت. برای ما جای تعجب 
بــود که علت این موضوع چیســت، اما بعد از 
مدتی متوجه شــدیم که عالئم تنفسی بیمار هم 
بــروز و حتی اختالالتــی در کار کبد نیز ایجاد 

می شود.
ابراهیمی دریانی ادامــه داد: بیمارانی هم بودند 
که دچار حالت کلستاز می شدند، یعنی با زردی 
و خارش بدن مراجعــه می کردند و بعد متوجه 
شــدیم که بیماری کرونا می توانــد کبد را هم 
درگیر کند، اما عالوه بر ویروس کرونا داروهایی 
که برای درمان این بیماری اســتفاده می شــوند 
هم ممکن اســت عوارض کبدی داشته باشند. 
به ایــن صورت که از آنجایی که ویروس کرونا 
سیستم التهابی بدن را فعال می کند، طبیعتا مانند 

هر ویروس دیگری نظیــر هیپاتیت B و C که 
التهاب زا هستند، این التهاب می تواند در کبد اثر 

بگذارد.
وی گفــت: چیزی که هنوز مشــخص نشــده 
گایدالین خاصی اســت که بگوید چطور باید 
این عــوارض را درمان کرد. البتــه با این حال 
خوشــبختانه تا امروز موردی نداشتیم که بیمار 
مبتال بــه کووید-۱۹ بعد از بهبــودی همچنان 

عوارض بیماری را داشته باشد.
رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی)ره( 
تایید کرد: در این بیمارســتان بیشــتر با عالئم 
گوارشــی این بیماری مواجه بودیم و در بیش 
از ۵۰ درصد مراجعه بیماران، عالئمی  از جمله 
بی اشتهایی، درد شــکمی  و اسهال دیده می شد. 
باید توجــه کرد که حتی ممکن اســت قبل از 
شــروع عالئم کرونا مانند تب، سرفه، گلو درد 

و تنگی نفس، این ۵۰ درصد با اســهال مراجعه 
کرده باشــند. ما در آن زمان هنوز آشنایی کاملی 
با این بیماری نداشــتیم و بیمارانی بودند که با 
اسهال های شــدید مراجعه می کردند، ابتدا فکر 
می کردیم کــه این افراد دچــار بیماری عفونی 

دیگری هستند.
ابراهیمی  دریانی با بیان اینکه ممکن است بررسی 
PCR حلق بیماران در تشــخیص کرونا منفی، 
اما آزمایش مدفوع مثبت باشد یا برعکس، گفت: 
بیمارانی داشتیم که بعد از بهبودی، PCR ناحیه 
حلق شــان منفی می شــد، اما هنوز در مدفوع 
ایــن ویروس را دفع می کردنــد. باید بدانیم که 
ویروس کرونا عالوه بر اسهال، استفراغ، دل درد 
می تواند با خونریزی همراه باشــد. بیمارانی در 
بیمارستان امام خمینی )ره( داشتیم که با استفراغ 
یا اســهال های خونی مراجعه می کردند و پس 

از کولونوسکوپی مشخص می شد ضایعات در 
کلون شــان به صورت خونریزی دهنده وجود 

دارد.
رییــس بخش گوارش بیمارســتان امام خمینی 
)ره(، افزود: در عوارض کبدی چیزی که نگران 
کننده بود و گزارشــاتی درباره آن وجود دارد، 
این است که به دلیل اینکه ویروس کرونا باعث 
افزایش انعقاد می شــود، می تواند در رگ اصلی 

کبد با ایجاد لخته، ترمبوز ایجاد کند.
بنابر اعالم روابط عمومی سامانه ۴۰۳۰ وزارت 
بهداشت، وی گفت: به همین علت سعی کردیم 
برای کسانی که در معرض خطر باال قرار داشتند، 
هپارین تجویز کنیم تا از انتشار لخته جلوگیری 
کند تا عارضه خطرناکی ایجاد نشود. این موارد 
عالئمی  بود که در دستگاه گوارش و کبد بیماران 

کرونا شاهد بودیم.

عالیم »گوارشی« و »کبدی« کرونا

 رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور، گفت: میزان مصرف سالیانه هر نفر 
ایرانی از شیر و لبنیات، بین ۶۵ تا ۷۰ لیتر و این آمار 

در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۰۰ لیتر است.
به گــزارش خبرگزاری مهر، جالل الدین میرزای 
رزاز، با بیان اینکه سرانه مصرف شیر در ایران پایین 
است، گفت: این سرانه با وجود افزایش مشکالت 
اقتصادی، به طور طبیعی کاهش پیدا خواهد کرد و 
جای نگرانی دارد که می طلبد سیاستگذاران حوزه 
غذا و تغذیه و دولتمردان به فکر ارایه ســبدهای 
سالمت به نهادهای ذیربط به جای پرداخت های 
نقدی باشــند که مردم در آن ســبد خوراکی که 

دریافت می کنند، لبنیات هم جزو آن باشد.
وی افزود: در حوزه لبنیات به خصوص شیر ثابت 
شده که این مواد غذایی بر سالمت افراد موثر است. 
علیرغم اینکه برخی در حوزه طب سنتی ورود پیدا 
کردند و مردم را از مصرف لبنیات همچون شیر، 
ماست و سایر فرآورده های لبنی منع می کنند، این 

مورد به لحاظ علمی ثابت نشده است.
رییس انجمن تغذیه ایــران، ادامه داد: ما در کتب 
مرجع در مورد »گرمی و سردی« لبنیات که برخی 
دوســتان بیان می کنند، نداریم. اما امکان دارد در 
آینده تحقیقاتی انجام شــود و به زبان علمی بیان 

شود و قابل فهم برای جامعه دانشگاهی باشد.
میرزای رزاز افزود: در مصرف لبنیات نیز نظریات 
متناقضی در مورد تاثیرات شیر و لبنیات بر سالمت 

مطرح شده که مردم را نگران می کند. ما مستنداتی 
داریم که اثرگذاری و سودمندی مصرف لبنیات به 

اثبات رسیده است.
وی در ادامه به تاثیرگذاری مصرف لبنیات جهت 
باال بردن تراکم اســتخوان، اشــاره کرد و گفت: 
افرادی که شیر و لبنیات مصرف می کنند دیرتر به 
پوکی استخوان مبتال می شوند و به لحاظ مصرف 
نوع چربی که در لبنیات است نه تنها برای سالمتی 
مضر نیســت بلکه تحقیقاتی داریم که نشان داده 
این چربی لبنیــات که حداکثر می تواند ۳ درصد 
در شیر باشد، کمک کننده است و خاصیت های 
ضد التهابی، تومور و سرطانی به اثبات رسیده که 
به عنوان عامل پیشگیری کننده از بیماری است و 
افرادی هم که دچار بیماری هستند، بیماری شان 

کند می شود.
رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور تصریح کرد: حداکثر چربی که لبنیات می 
تواند داشته باشــد، ۳ درصد است و درصدهای 

باالتر در ماست ها استفاده می شود.
میرزای رزاز در باره مصرف پایین ســرانه شیر و 
لبنیات در کشــور ابراز نگرانی کرد و گفت: یکی 
از دغدغه هایی که در کشــور داریم  میزان سرانه 
مصرفی لبنیات کشــور اســت که در مقایسه با 
کشورهای توسعه یافته پایین است. این در حالی 
اســت که هم اکنون میزان مصرف سالیانه هر نفر 
ایرانی به طور متوســط بین ۶۵ تا ۷۰ لیتر شیر و 

لبنیات است و این آمار در کشورهای توسعه یافته 
حدود ۲۰۰ لیتر است.

وی درباره حرف های بی ربط و غیرکارشناســی 
از سوی برخی از متخصصان و غیر متخصصان به 
صورت رسمی و غیر رسمی که در مورد مصرف 
شــیر در شــبکه های مجازی با این تصور که در 
شیر پالم یا وایتکس افزوده می شود، مردم را دچار 
سردرگمی می کنند، اظهارکرد: ما باید به هر ترتیبی 
که بتوانیم جلوی این اظهارات بی پایه و غیرعلمی 
را بگیریم و مردم را اطالع رســانی کنیم که آگاه 

باشند، این ادعاها علمی نیست.
رییس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه صنایع لبنی 
کشور در کنار سایر صنایع غذایی در دوران پس از 
انقالب با رشد چشمگیر و قابل افتخار بوده است، 
گفت:  این میزان تنوع محصول و کیفیت محصول 
هیچ زمانی در تاریخ ایران نداشتیم که در سه دهه 
گذشته نصیب جمهوری اسالمی شده است و ما 

یک خودکفایی پرافتخار را در این زمینه داریم.
میرزای رزاز افزود: ما رقبای بین المللی و منطقه ای 
بزرگی داریم چراکه پس از اینکه صنایع غذایی ما 
رشد و محصوالت ما به بازارهای اروپایی و منطقه 
ای ورود پیدا کرد، دشــمنان با یک برنامه قبلی از 
قبل تنظیم کردند که صنایع غذایی ما را همچون 
صنعت لبنی نشانه بگیرند تا این صنعت را زمین 

گیر کنند.
وی به موضوع کیک های آلوده در کشــور اشاره 

کرد و افزود: با ورود نهادهای دولتی مشخص شد 
که عقبه این مسئله کجا بوده است. ما یک کارخانه 
صنایع لبنی در عراق داریم که مورد حمله پهپادهای 
آمریکایــی قرار گرفت. بنابراین مردم نباید به این 

حرف ها توجه کنند.
رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذای 
کشــور در ادامه بیان کرد: ما در بحث استفاده از 
محصوالت صنایع غذایی، ســرفصل کلی به نام 
ایمنی غذایی داریم که به معنای اطمینان از سالمت 
محتویات صنایع غذایی که تولید می شود، است. 
مردم باید اطمینان کنند که محصوالت لبنی موجود 

در بازار از سالمت کامل برخوردار است.
میرزای رزاز اظهارکرد: با اطمینان می گویم، صنایع 
غذایی ما از افتخارات دوران پس از انقالب است 
و صنایع لبنی در منطقه بی نظیر اســت و  باید از 
دروغ پردازی هایی همچون افزودن وایتکس و ... 

در شیر پرهیز کنیم.
وی در مورد بسته بندی های شیر گفت: نوع بسته 
بندی شــیر و سایر محصوالت مشابه به گونه ای 
است که نوع کاغذ و جنسی که برای بسته بندی 
بکار رفته اســت هوایی که از قسمت باالی شیر 

تخلیه شده است باعث پایداری شیر می شود.
رییس انجمن تغذیه ایران تصریح کرد: ما باید  به 
سیســتم نظارتی وزارت بهداشت اطمینان داشته 
باشیم چرا که ســاختارهای وزارت بهداشت در 
منطقه بســیار پیشرفته اســت و در بحران کرونا 

ساختار مورد قبولی ارایه شد که در منطقه نیز بی 
نظیر بوده است. این مسئله نشــان از آن دارد که 
ساختار و پایه های نظارتی مان خوب بوده است.

میــرزای رزاز به برچســب تغذیــه ای بر روی 
محصــوالت صنایع غذایی اشــاره کرد و گفت: 
چند سالی اســت که برچسب تغذیه ای بر روی 
محصوالت صنایع غذایی مورد مطالعه قرار گرفت 
تا مردم بتوانند راجع بــه محتویات آن اطالعات 
کســب کنند. چرا که برچســب تغذیه ای یک 
برآوردی از برچسب همچون چراغ راهنما است 
که یک محصول در طبقه بندی سبز، زرد و قرمز 
قرار بگیرد یعنی افــرادی که بیماریهای زمینه ای 
دارند با مراجعه به این برچســب های تغذیه ای، 

می توانند محصول را بر پایه نیازشان تهیه کنند.

رییس انجمن تغذیه ایران عنوان کرد؛

مصرف لبنیات در ایران ۱۳۰ لیتر کمتر از سرانه کشورهای پیشرفته
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هزینه سرویس پیامکی 
بانک ها ۱۵ هزار تومان شد

توافق  با   
صــورت گرفته 
بانک هــا  بیــن 
سرویس  هزینه 
پیامک بانکی در 
ســال کنونی به 
۱۵ هــزار تومان 

افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، ارســال پیامک  از ســوی 
بانک ها برای مشــتریان برای اعالم وضعیت 
بانکی کارت های آنها از چند ســال گذشته با 
دریافت کارمزد همراه بوده است؛ به طوری که 
پیش از این در مقطعی ساالنه ۱۰ هزار تومان  
و در ادامه ۱۲ هزار تومان تعیین شــده بود که 
به صورت یکجا و یا در دو بخش از حســاب 

مشتری کسر می شد.
اما این روزها ارســال پیامک به مشتریان در 
رابطه با هزینه سرویس پیامک بانکی از مبلغ 
۱۵ هزار تومانی حکایت دارد که اعالم شــده 
از هفته آینده از حساب ها کسر خواهد شد و 
در صورتی که مشتری موجوی کافی نداشته 
باشــد، به معنی انصراف وی از دریافت این 

خدمت بانکی است.
جمشیدی -دبیر کانون بانک های خصوصی- 
در این رابطه به ایسنا گفت: واقعیت این است 
این رقم  بر پایه افزایش هزینه دریافتی شرکت 

مخابرات از بانک ها افزایش یافته است.
دبیر کانون بانک های خصوصی با اشــاره به 
آخرین بررســی که در رابطــه با پیامک های 
ارســالی و هزینه آن در سال گذشته صورت 
گرفته اســت، افزود: این در حالی اســت که 
مشخص شــد هزینه ارسال پیامک هر کارت 
بانکی به طور متوسط ۲۰ هزار تومان است که 
البتــه برای برخی کاربران کمتر و برای برخی 
از جمله کسبه بســیار بیشتر است. از این رو 
در توافق بین بانک ها، قرار شد تا هزینه ارسال 
پیامک به مشتریان تا حدودی افزایش یابد که 

توافق بر ۱۵ هزار تومان بود.
به گفته وی، این ۱۵ هزار تومان را بانک ها به 
صورت یکجا و یا برخــی در قالب دو مبلغ 
۷۵۰۰ تومان به صورت شــش ماه از حساب 

مشتری کسر خواهند کرد.

خبـــر

 در حالیکه هر ســاله بر سر تعیین 
حداقــل دســتمزد کارگــران بحث های 
زیادی انجام می شود، اما هیچ گاه کارگران 
از این وضعیت راضی نیســتند، برخی از 
کارشناســان این عدم رضایت را ناشی از 
وجود مشکالت ساختاری در اقتصاد ایران 
می دانند و معتقدند تا زمانیکه یک الگوی 
توســعه پایدار در کشور شــکل نگیرد، 
نمی توان انتظار رعایت عدالت دستمزدی 

را داشت.
به گزارش فرارو، هر ساله تعیین دستمزد 
کارگران یکی از ســوژه های داغ رسانه ها 
است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران 
ساعت ها نشست بین نمایندگان کارفرمایان 
و کارگــران و مســووالن وزارت کار و 
رفاه اجتماعی برگزار می شــود و معموال 
نمایندگان کارگری و کارفرمایان هر کدام 
با احســاس رضایت جلســات را ترک 
نمی کنند، در ســال ۱۳۹۹ درصد افزایش 
دســتمزد کارگران معادل ۲۱ درصد بود 
که نمایندگان کارگــران با توجه به تورم 
موجود در کشــور و پایین آمدن قدرت 

خرید کارگران آن را ناکافی می دانستند، تا 
اینکه اعضای شورای کار در نشستی پس 
از ساعت ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ 
هزارتومانی تعیین حق مســکن موافقت 
کردند. البته این توافق باید به تایید هئیت 

وزیران برسد.
در این نشســت عالوه بــر افزایش حق 
مسکن کارگران، حق ســنوات کارگران 
نیز حداقل به مبلغ ۷۸ هزار تومان افزایش 
یافت و پایه حقوق کارگران از یک میلیون 
و ۸۳۵ هــزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ 
هزار تومان افزایش یافته است، حق اوالد 
از ۱۸۳ هزار تومان بــه ۱۹۰ هزار تومان 
نیز افزایش یافته اســت و طبق گفته های 
نمایندگان کارگری، حقوق یک کارگر با 
یــک فرزند باالتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان خواهد بــود و حقوق یک کارگر 
مجرد بدون ســابقه ۲میلیون و ۶۱۱هزار 

تومان خواهد بود.
برای بهبود حداقل معیشت کارگران چه 

باید کرد؟
کمال اطهاری پژوهشــگر اقتصاد توسعه 

در گفتگو با فرارو با اشــاره به برای بهبود 
حداقل معیشت کارگران باید یک سیاست  
هم افزا در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت 
داشــته باشــیم، گفت: اینکه نمایندگان 
کارگری برای افزایش حق مسکن کارگران 
چانه زنی کنند، بسیار خوب است و آن ها 
باید از این حق صنفی خود استفاده کنند، 
اما اینکه برخی از اقتصاددانان نسبت به این 
امر خود بســندگی خرج می دهند، جای 
تعجب دارد، بسیاری از کارشناسان بوده اند 
که با درخواست افزایش حداقل دستمزد 
هم نوا شدند، اما اگر بخواهیم به صورت 
ریشه ای و از نگاه توسعه ای به این موضوع 
نگاه کنیم، به نظر می رسد باید زاویه دید 

را تغییر داد.
وی افزود: همه می گویند حداقل دستمزد 
باید به اندازه نرخ تورم که االن به صورت 
رســمی ۴۰ درصد اعالم شــده، افزایش 
پیدا کند، اما مــن می گویم چرا نباید این 
گفتمــان را ترویج داد کــه دولت باید با 
اتخاذ راهکار های و سیاست های درست 
نرخ تورم را کاهش دهــد، به بیان دیگر 
اگــر ما خواهان ایجاد عدالت هســتیم با 
افزایش نرخ حداقل دستمزد هستیم باید به 
این نکته توجه کنیم که، عدالت ساختنی 
اســت نه توزیعی، بنابراین غلط است که 
برای به دست آوردن آن سطح گفتمان را 
تنزل دهیم، از سویی ما در این باره گفتمان 
توسعه را به غلط تعریف کرده ایم و بر پایه 
آن نیز تمام اقدامات انجام شــده، در این 
راســتا نباید از وضعی که به وجود آمده 

تعجب کرد.
اطهــاری با اشــاره به اینکــه عدالت در 
چارچوب نهادی و برنامه توســعه پایدار 
محقق خواهد شــد، اظهار داشــت: در 
ایــن رابطه باید به این نکته توجه کرد که 
بنگاه های کوچک و متوسط که به سیستم 

رانتی متصل نیستند، برای پرداخت افزایش 
حقوق همپای تورم مشکل دارند، عمدتا 
بنگاه های بزرگ وصل به رانت های بسیار 
می توانند چنیــن حقوق هایی را بپردازند، 
هم اکنون یک بنگاه اگر بخواهد تسهیالت 
بگیرد، باید بهره ســنگینی را بپردازد و از 
سوی دیگر مالیاتی را که دیگران نمی دهند، 
از جیــب تولیدکننده واقعــی پرداخت 
می شــود، با توجه به این موضوع افزایش 
حداقل مزد عجیب و ناممکن اســت و 

عدالت را محقق نخواهد کرد.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه با بیان اینکه 
اگــر به واقع بخواهند حداقــل مزد را به 
میزان تــورم افزایش دهند، بســیاری از 
کارفرمایــان بنگاه خود را تعطیل خواهند 
کرد، بیان داشــت: در این بین نیز ممکن 
اســت بهترین راه حل به مانند آنچه بعضا 
انجام می شــود در مورد بنگاه های تعطیل 
شده و یا واگذار شده به بخش خصوصی، 
ملی شدن آن کارخانه ها باشد، اما اوال این 
امر در مورد بنگاه های کوچک و متوسط 
جواب نمی دهد، دوما ملی کردن بنگاه ها 
بدون داشــتن الگوی توسعه پایدار امکان 
پذیر نیســت، این در حالیست که به طور 
عمده دو نگاه افــراط و تفریطی در مورد 
عدالت و رشد اقتصادی وجود دارد، برخی 
رشد اقتصادی و عده ای نیز عدالت را مقدم 
می دانند، در حالیکه هر دو نگاه غلط است، 
بلکه باید برای توســعه پایدار یک نگاه و 
رابطه هم افزا بین این دو مولفه اقتصاد کالن 

برقرار باشد.
اطهاری با بیان اینکه با شرایط فعلی هیچ 
زمانی به عدالت دستمزدی نخواهیم رسید، 
اذعان داشــت: تا زمانیکه اقتصاددانان و 
رســانه ها بلندگوی افزایش حداقل مزد 
باشــند، بــدون اینکه به ریشــه های این 
موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا 

خواهد بود، ما باید ابتــدا مدل و الگوی 
توسعه پایدار در کشور را تغییر دهیم، زیرا 
که باید از اســاس بنیان ها را تغییر داد، تا 
بتوان عدالت را همراه با رشــد اقتصادی 
محقق کرد، هم اکنون گفتمان توسعه پایدار 
جایش را به گفتمان خــام عدالت داده و 
در این باره رشد اقتصادی نیز قربانی شده 
اســت، هم اکنون الگو رشد و توسعه در 
ایران ملغمه ای اســت که نظیر آن در هیچ 
کجای جهان دیده نمی شــود، بنابراین تا 
زمانیکه این الگو با یک مدل توسعه پایدار 
جایگزین نشــود، نمی توان انتظار رشد و 

بهبود اوضاع را داشت.
نیاز به یک اقتصاد دانش بنیان داریم

وی با تاکیــد بر اینکه در دنیــای امروز 
کشور هایی که بر پایه اقتصاد دانش بنیان 
حرکت کنند، به موفقیت خواهند رسید، 
اضافــه کــرد: اگر بخواهیــم به صورت 
تاریخی نیز این موضوع را بررسی کنیم، 
شــواهد گویای این امر اســت، در دوره 
انقالب صنعتی، کسب و کار های خانگی 
در اروپا به طور کلی ورشکســته شدند و 
صنعت به محور تبدیل شد، از سوی دیگر 
در دوره اقتصاد دانش بنیان شاهد آن هستیم 
که صنایع در حال ورشکستگی هستند، در 
همین رابطه بر پایه اعالم سازمان جهانی 
کار بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار آمریکا 
بیکار خواهند شد، از سویی ترامپ مشغول 
کالهبرداری اســت، زیرا که می خواهد به 
هر طریقی شده این بیکاری آمریکایی ها 
را پنهــان کند، اما این موضوع اتفاق افتاد، 
بنابراین عیوب اقتصاد نئولیبرالیسم نیز کامال 
مبرهن است و بیکاری امروز آمریکایی ها 

نیز ناشی از همین موضوع است.
اطهاری با اشاره به اینکه در مقابل آمریکا، 
آلمان و کشــور های حوزه اسکاندیناوی 
قرار دارند کــه بر پایه اقتصاد دانش بنیان 

توانســته اند، همزمان رشــد اقتصادی و 
عدالت را محقق کنند، ادامه داد: زمانی که 
رابطه هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت 
وجود نداشته باشد، از یک سو ممکن است 
بیکاری ایجاد شود و از سوی دیگر مازاد 
اقتصادی برای بازتوزیع، این در حالیست 
کــه اگر رابطه ای هماهنگ و همگون بین 
این دو مولفه برقرار باشد، می توان گفت 
که دیگر مازاد اقتصادی برای توزیع وجود 
نخواهد داشت، زیرا که این توزیع، صرف 
هزینه جاری خواهد شد، در حالیکه این 

امر یک خطای راهبردی است.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه تصریح کرد: 
همیشه در کشور دچار این خطا شده ایم 
که باید پول نفت را به ســر ســفره مردم 
آورد، این امر غلط است، زیرا که این پول 
باید صرف امور توســعه ای شود نه اینکه 
هزینه جاری شــود، از سویی اموری که 
انجام می شود نیز اشتباه است، االن دیگر 
ســاخت سد توسعه حســاب نمی شود، 
بلکه آبیاری هوشمند یک اقدام توسعه ای 
محســوب خواهد شد، برای همین است 
که به این مســائل توجه نداریم و هر روز 
با بحران های و آسیب های زیست محیطی 

روبرو هستیم.
وی بــا تاکید بر اینکه در کشــور چیزی 
بــه نام اقتصاد دانش بنیــان وجود ندارد، 
گفت: مکان هایی درست کرده اند به اسم 
پارک هــای علم و فنــاوری و می گویند 
شرکت های دانش بنیان در آن جا مشغول 
به کار هستند، در حالیکه دیده شده، کارگاه 
بسته بندی آبلیمو نیز در آن پارک ها حضور 
دارد، در حالیکه شرکت هایی بیرون از این 
مجموعه ها هستند که بر پایه دانش فعالیت 
می کنند، اما هیچ گونه حمایتی نمی شوند، 
در صورتی که اگر الگوی توسعه ما درست 

بود، به چنین وضعیتی دچار نمی شدیم.

کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه چالش همیشگی افزایش دستمزد را بررسی کرد

حقوق کارگران را افزایش ندهید؛
 تورم را کم کنید

 در حالی که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد 
اضافه برداشــت ها در خرید سهام دولتی ۳ روز 
پیش باید به حســاب مردم باز می گشــت، اما 
برخی از مردمی که با این مشــکل روبرو شده 

بودند، همچنان درگیر این مسئله هستند.
به گزارش ایســنا، پــس از تصمیم دولت برای 
واگذاری اموال دولتی در سال کنونی و تمهیدات 
وزارت اقتصاد در ایــن زمینه مبنی براینکه این 
سهام ها به شــکل صندوق های واگذاری مالی 
)یکم( عرضه شــوند، پذیره نویسی برای خرید 
این ســهام از ۱۴ تا ۳۱ اردیبشهت ماه آغاز شد 
که اولین صندوق آن مربوط به سهام بانک های 
صادرات، ملــت، تجارت و بیمه هــای البرز و 
اتکایی امین بود و نکته قابل توجه در این زمینه 
تخفیف ۲۰ درصدی و سقف خرید دو میلیون 
تومانی است که هر فرد با کد ملی خود می تواند 
از ۱۰ هزار تومان تا سقف دو میلیون تومان سهام 

دولتی خریداری کند.
پس از اتمام ثبت نام برای خرید ســهام دولتی، 
عده ای از مردم که به خرید این نوع سهام اقدام 
کرده بودند، در تماس با ایسنا از بلوکه شدن دو 
میلیون تومان اضافه از حساب کارگزاری خود، 
گالیه کردند که عبــاس معمارنژاد-معاون امور 
بانکی وزارت امور اقتصــادی و دارایی در این 
زمینه ۱۳ روز پیش اینگونه توضیح داد که تمام 
اطالعات بانک ها در زمینه خرید این ســهام به 

شرکت ســپرده گذاری مرکزی داده شده و پس 
از پاالیش و بررسی این اطالعات، اگر فردی دو 
بار ثبت نام کرده باشــد و مبلغ اضافی از آن فرد 
برداشت شده باشــد، نهایتا تا ۱۰ روز دیگر به 

حساب آن ها برمی گردد.
اکنون با پایان ۱۰ روزی که از سوی معاون وزیر 
اقتصاد اعالم شــده، درحالیکه مشکل برخی از 
مردم در زمینه اضافه برداشــت در خرید سهام 
دولتی رفع شــده اما همچنان عــده ای دیگر با 
این مشکل ســر می کنند که پیگیری های ایسنا 

از معاونت امور بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد 
برای مشخص شدن زمان بازگشت پول مردم به 

حسابشان بی پاسخ مانده است.
با ایــن حســاب، تاکنون خرید ســهام دولتی 
کــه به گفته معاون وزیر اقتصــاد عرضه آن در 
صندوق های ســرمایه گذاری مالی منفعت های 
زیــادی برای مــردم خواهد داشــت، با اضافه 
برداشت از حساب مردم برای خرید آن، نه تنها 
فعال این منغعت محقق نشده، بلکه مشکل ساز 

شده است.

گالیه های بی جواب مانده مردم از خرید سهام دولتی

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

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دفتر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

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

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

 

شماره 
برآورد اولیهموضوعمناقصه

رشته ومحل تامین اعتبار)ریال(
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند 

ارجاع 
کار)ریال(

99-24

اجرای شبکه باقیمانده 
جمع آوری فاضالب 

و تکمیل تصفیه خانه 
فاضالب روستای پری

18/106/214/112

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

اسناد خزانه اسالمی 

حداقل پایه 5 
در رشته آب یا 

تاسیسات از سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزی کشور

905/400/000

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

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

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

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
۷-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 10 صبح  مورخه  99/04/07   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

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

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

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

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

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

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

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

هرگونه اتالف قابل توجه آب )شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه( را به مرکز ارتباطات مردمی )۱22( اطالع دهید.

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری ششدانگ یک باب عمارت به پالک 10739 فرعی 41 اصلی بخش 7 زنجان به شماره های چاپی - 674391 و 674392 به نشانی: 
شهرک اندیشه فرشته جنوبی 1 قطعه 59 به نام آقای حسین میناخانی و مهناز مظلوم آسا بالمناصفه صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند رهنی شماره 
18487 مورخه 96/5/9 دفترخانه 82 زنجان در قبال مبلغ 2.223.704.699 به مدت 144 ماه در رهن بانک مسکن قرار گرفت سپس وکیل مالکین آقای 
محسن حیدری برابر وکالتنامه شماره 23212 مورخه 98/12/17 دفتر 69 زنجان با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، برای هر کدام از مالکین مدعی مفقود شدن 
اسناد مالکیت گردیده و تقاضای صدور اسناد مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می 
گردد تا هرکسی به نحوی از انحاء ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن 
مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.

مجتبی محمدلو- رییس واحد ثبتی حوره ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960327004000037 مورخه 99/2/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله محمودیها  فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 
54 صادره ایجرود و کد ملی 4285916029 در ششدانگ یک باب ساختمان گاوداری به مساحت 902مترمربع پالک 477 فرعی از 51 اصلی بخش  5 
زنجان به مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/6 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/3/21
سعید غریبی- رییس ثبت اسناد و امالک ایجرود
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چهار شنبه 21 خرداد ماه  1399 / نمره 545 / سال سوم

در دیدار با سرپرست معاونت خدمات شهری 
شهرداری زنجان عنوان شد

ارائه 15.6میلیارد تومان خدمات 
مسکن به مددجویان زنجانی

 156میلیــارد و 456 میلیون ریال اعتبار 
به منظور تأمین، مسکن مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد اســتان زنجان در قالب  ســاخت، 
بهســازی ، تعمیرات کلی و جزئی ارسال 98 

هزینه شده است.
هدایت صفری، فرنشین کمیته امداد استان زنجان 
در دیدار با مهندس همتیان سرپرست معاونت 
خدمات شهری شهرداری زنجان با تبریک عید 
سعید فطر عید بخشش وبندگی گفت:رویکرد 
کمیته امداد ایجاد درامد باثبات با ایجاد مشاغل 
خــرد در بین مددجویــان برای رســیدن به 

خودکفایی خانواده هاست.
وی با اشــاره به اینکه خدمات مســکن کمیته 
امــداد به مددجویان تحت حمایت این نهاد در 
بخش های مختلف بر پایه اولویت بندی به آن ها 
ارائه می شود، افزود: خدمات مسکن کمیته امداد 
در قالب تعمیرات کلی و جزئی ، و انشعاب آب، 
برق، گاز و همچنین بهســازی و مقاوم سازی 
مسکن روستایی به مددجویان تحت حمایت 

این نهاد ارائه می شود.
صفری به خدمات کمیته امداد در حوزه اشتغال 
نیز اشــاره کردوگفت: در سال گذشته سه هزار 
و 695 مددجوی تحــت حمایت کمیته امداد 
استان زنجان دارای شغل شده اند که برای ایجاد 
این تعداد اشتغال  وکاریابی بیش از 87میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغال زایی باکار مزد4درصد  

پرداخت شده است.
وی همچنین گفت: کارفرمایانی که از مددجویان 
تحت حمایت  این نهاد برای اشتغال بکار گیری 
نمایند به ازای هر مددجو مبلغ 50میلیون تومان 
تسهیالت پرداخت یا از واریز حق بیمه دو سال 

این افراد معاف می شوند. 
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری 
زنجان با قدردانی از خدمات کمیته امداد برای 
افراد تحت حمایت گفت:سازمان مشاغل زیر نظر 
این حوزه  در خدمت کمیته امداد و مددجویان 
عزیز هســت  تا از طریق ایجــاد بازارچه های 
محلی  با اولویت افراد تحت حمایت کمیته امداد  
در بحث اشــتغال این افراد  در راستای انعقاد 
تفاهم نامه مشترک  وبری جلوگیری از معضالت 

اجتماعی اعالم آمادگی می نماید.

 خبـــر

 فرنشــین کمیته امــداد از تقدیر روابط 
عمومی کمیته امداد استان زنجان به عنوان »روابط 
عمومی برتر« در بین دستگاه های اجرایی استان با 
حضور حجت االسالم خاتمی  نماینده ولی فقیه و 

استاندار زنجان خبرداد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجان  در نشســت شورای 
مدیــران این هفته کمیته امــداد، با تبریک  هفته 
روابط عمومی گفت:اگر در هر ســازمانی روابط 
عمومــی نقش خود را به درســتی ایفا کند درک 
عمیق و روشنی از دستگاه به ذینفعان و مخاطبان 
بدهــد اعتماد و اطمینان ایجاد کرده و این اعتماد 

و اطمینان باعث افزایش مشارکت مردم می شود.
وی با اشاره به اینکه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 
هرسال در ایران روز »ارتباطات و روابط عمومی« 
نامیده شده است افزود: این روز، فرصت مغتنمی 
است تا با بازخوانی آرمان و رسالت ارتباطات و 
روابط عمومی، زمینه مناسبی را برای تحقق آن ها 

فراهم سازیم.
فرنشین کمیته امداد استان افزود: امروزه جایگاه 
ارتباطــات و روابط عمومــی و نقش کلیدی آن 
در فرایندهــای تصمیم گیری و اعتمادســازی و 

امیدآفرینی،از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صفری گفت:در ارزیابی شــاخص های نظارتی 
روابط عمومی کمیته امداد اســتان زنجان در بین 
روابط عمومی دستگاه های استان رتبه برتر را کسب 
کرده  که  این امر نشــان از تعامل و اطالع رسانی 

صحیح و ارتباط خوب با رسانه ها دارد.  
خاطرنشــان می کند روابط عمومــی کمیته امداد 

استان زنجان به دلیل »فعالیت مؤثر در حوزه روابط 
عمومی دســتگاه های اجرایی«، »ارتباط مستمر و 
مؤثر با رسانه ها«، »پاسخگویی و اقناع عمومی« و 
»حضور فعال و مسووالنه در شبکه های اجتماعی« 
عنوان برترین روابط عمومی سال 1398 استان را 

کسب کرد.

 با حمایت و مشارکت خیرین و مسووالن، 
برنامه های امداد در حوزه های مختلف ازجمله 
اشتغال و مســکن و معیشت  مددجویان تحت 
حمایــت  با جدیت و تــالش جهادی  پیگیری 

می شود.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجان در دیــدار با حقیقی 
بخشــدار بخش مرکزی زنجان ، با قدردانی  از 
همکاری بخشــداران  به ویژه بخشــدار بخش 
مرکزی  با کمیته امداد استان زنجان در موضوع 
زکات گفت: نصب تابلوهــای پرداخت زکات 
بــا مضامین دینی در مبادی روســتاها عالوه بر 
رشــد پرداخت زکات در نهادینه شدن فرهنگ 
انجــام  این فریضه الهــی در بین مردم می تواند 

مؤثر باشد.
وی با تسلیت ســی یکمین سالگرد ارتحال امام  
و گرامیداشــت قیام خونین 15خــرداد گفت: 
وظیفه مــا خدمت به محرومان و مســتضعفان 
اســت و حکومت ما حکومت مردمی  و اساس 
حکومت مردم اســت و مردم همواره از امام و 
آرمانه ای امام و مقام معظــم رهبری حمایت و 
حفاظــت می کنند. صفری با اشــاره به اینکه در 
سال گذشــته سه هزار695شــغل بااعتبار بیش 

از  87میلیارد تومان از محل ارائه تســهیالت و 
کاریابی  ایجادشده است افزود:بیش از دو هزار 
234قلم خدمت در حوزه مســکن اعم از تأمین 
بهداشتی   تکمیل سرویس های  و  ،ساخت،تعمیر 
بااعتبــار 15میلیارد600میلیــون تومــان  برای 

مددجویان تحت حمایت انجام شده است.
فرنشین کمیته امداد اســتان زنجان بابیان اینکه 
تأمین مســکن اصلی ترین نیاز انسان هاســت و 
خانــه دار شــدن خانواده هــای مددجو موجب 
آرامــش و امنیــت روانی خواهد شــد، گفت 
:هم اکنــون 59خانواده ایتام عزیــز زنجانی فاقد 
مسکن و ســرپناه مناسب هستند تالش می کنیم  
باهمت همکاران ، خیران ، گروه های جهادی و 
اســتفاده از ظرفیت های موجود در استان ، برای 
این تعداد از ایتام تحت حمایت مسکن مناسب 

تأمین و در سال کنونی تحویل نماییم.
حقیقی بخشــدار بخش مرکزی نیز با قدردانی 
از خدمات اثربخــش کمیته امداد در بخش های 
مختلف  ، آمادگی  بخشداری به ویژه دهیاری ها 
را در جهــت کمک به  ســاخت مســکن برای 
ایتام تحت حمایت و بدون مســکن در روستاها 
 و همچنیــن ترویــج فرهنــگ زکات  و انفاق 

اعالم کرد.

در دیدار فرنشین کمیته امداد استان با بخشدار بخش مرکزی عنوان شد

برنامه ریزی برای خانه دار شدن 59خانواده ایتام زنجانی

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد؛

کسب عنوان برتر روابط دستگاه های اجرایی استان 
توسط کمیته امداد استان زنجان

 به منظور ارائه خدمات بهتر  و منسجم تر 
بــه نیازمندان و اجرای عدالــت در نظام توزیع 
سامانه خیر واحســان   »سامانه سخا« در کمیته 

امداد استان زنجان راه اندازی شده است.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجان  در نشست شورای 
مدیران  با اشــاره به اینکه سامانه سخا به منظور 
جلوگیری از پراکندگی ارائه خدمات و اقدامات 
، برای حمایــت از نیازمندان راه اندازی شــده 

است، افزود: ســامانه خیر واحسان برای اولین 
بار به صورت منســجم یکپارچــه  وملی برای 
حمایت از نیازمندان با رعایت عدالت در توزیع 
راه اندازی شده است. فرنشین کمیته امداد استان 
زنجان افزود: این ســامانه برای ثبت اطالعات 
نیازمنــدان و همچنین ثبــت کمک های مؤمنانه 
مردم خیراندیش و نیکوکار و خیرین ، خیریه ها 
و مراکز نیکوکاری  راه اندازی شده که عالوه بر 
جمع آوری آمار نیازمندان واقعی، هم زمان ارتباط 

مؤثری را با همه خیران و خیریه ها به ویژه مراکز 
نیکوکاری برقرار می کند.

صفری گفــت: کمیته امــداد به عنوان هســته 
اصلی دریافت کمک هــای مردمی با راه اندازی 
این ســامانه باعث شــده تا نهادها و اشخاص 
کمک کننــده بــا مراجعه به ســامانه و دریافت 
اطالعات موردنیاز، کمک های خود را ثبت کنند 
و بدین ترتیب ضمن جلوگیری از ارائه خدمات 
و کمک های تکراری، خدمات خیران ،مؤسسات 

خیریه و مراکز نیکوکاری به صورت عادالنه بین 
نیازمندان واقعی توزیع می گردد.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان ضمن دعوت  
از خیران ،مراکز خیریه وعالقمندان جهت ثبت 
عملکرد خدمات خود در این ســامانه گفت: با 
ورود به این ســامانه به نشانی Esakha.ir و 
با کلیک بر روی دکمه ثبت نام خیرین و تکمیل 
اطالعات خواسته شده افرادمی توانند عضو این 

سامانه شوند.

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد؛

»سامانه سخا« در زنجان راه اندازی شد

 فرنشــین کمیته امــداد اســتان زنجان
در دیدار سید البرز حسینی نماینده مردم شهرستان 
خدابنده درمجلس شورای اسالمی  از کمیته امداد 
استان زنجان گزارشی از فعالیت های این نهاد ارائه 

داد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان در دیدارحسینی نماینده 
مردم خدابنده در یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی گفت: کمیته امداد به عنوان بال عاطفی نظام 
با رویکرد توانمندسازی  واستقالل معیشتی خانواده 
ها با طراحی ماتریسی از خدمات  وتدوین راهبردها 
به صورت هدفمند وزمانداربرای استقالل اقتصادی 

،فکری وفرهنگی خانواده ها تالش می کند.
مدیر کل کمیته امداد اســتان زنجــان از مردم به 
عنوان ســتون خیمه نظام وکمیته امداد نام بردند  
وافزود:مشارکت مردم در برنامه های اجرایی این 
نهاد در بخش های مختلف ستودنی وهمگان این 
همدلی ،همگرایی ودر صحنه بودن را در رزمایش 
همدلی ومواسات وکمک مومنانه مشاهده کردند.

صفری از کمک 32 هزار ســبد معیشــتی و112 
هزار پرس غذای گرم در قالب طرح همســفره 
واطعام مهدوی درماه مبارک رمضان  به مددجویان 
تحت حمایت ونیازمندان استان از ابتدای خبر داد 

وافزود: طبخ وتوزیع بیش از 112هزار پرس غذای 
گرم توسط 18آشــپزخانه اطعام مهدوی و طرح 
همســفره  و توزیع 32هزار بسته سبد معیشتی و 
غذایی بــه ارزش 6 میلیاردو 750میلیون تومان با 
رعایت پروتکل های بهداشتی از فعالیت های این 

نهاد مقدس  در ماه مبارک رمضان می باشد.
مدیر کل کمیته امداداستان با اشاره به اینکه در سال 
گذشــته 87میلیارد تومان تسهیالت  برای ایجاد 
اشــتغال ســه هزارو695نفر پرداخت شده است 

گفت:برنامه ریزی شده است این مبلغ تسهیالت 
امسال  به حدود 120 میلیارد تومان افزایش یابد. 

صفری به جمع آوری 18میلیاردو600میلیون تومان 
زکات در سال گذشته اشاره کردوگفت:85درصد 
زکات    جمع اوری شــده برای محرومین هزینه 
شده است که پرداخت 335فقره جهیزیه،230مورد 
تعمیرات مســکن 97فقره ســرویس بهداشتی  
وبیش از 12میلیارد تومان نیز در حوزه معیشــت 

خانواده های نیازمند هزینه شده است.

در دیدار با نماینده شهرستان خدابنده  عنوان شد؛

پخت و توزیع 112 هزار پرس غذای گرم در قالب طرح 
همسفره واطعام مهدوی درماه مبارک رمضان 

 برازنده تریــن نام برای انقالب اســالمی 
ایران، انقالب مستضعفان بوده و حضرت امام )ره( 
درسایه تفکر و اندیشه الهی برگرفته از دین، به امور 
نیازمندان نگاه تاکتیکی و موقتی نداشته بلکه نگاه 

ایشان به این موضوع نگاه راهبردی و اصیل بود.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشین 

کمیته امداد اســتان زنجان در نشست بصیرتی به 
مناســبت ســالروز ارتحال بنیان گذار کبیر انقالب 
اسالمی و گرامیداشت قیام خونین 15 خرداد بابیان 
اینکه 14 خرداد 68 قلبی از تپیدن ایســتاد که قلب 
میلیون ها انســان آزادی خواه و آزاده را در سراسر 
جهان باخــدا احیاء کرد.گفــت : ارتحال و فقدان 

حضرت امام خمینی )ره ( ضایعه ای بزرگ وداغی 
التیام ناپذیر برای دوســتداران انقالب اسالمی در 
سراسر ایران بود. وی بابیان اینکه آرامش وطمانینگی 
حضــرت امام )ره ( مهم ترین خصوصیت اخالقی 
ایشــان و برازنده ترین نام برای انقالب اســالمی 
ایــران را انقالب مســتضعفان و محرومان عنوان 
کرده واداده داد :حضرت امام )ره ( در ســایه تفکر 
و اندیشــه الهی برگرفته از دین ، به امور نیازمندان 
نگاه تاکتیکی و موقتی نداشــته بلکه نگاه ایشان به 
این موضوع نگاه راهبــردی و اصیل بود. صفری 
همچنین ادامه داد ؛ســاده زیستی حضرت امام )ره 
( در ابعاد زندگی فردی و اهتمام این فقیه ارزشمند 
در اولین روزهای انقالب برای تأســیس نهادهایی 
همچون جهاد ســازندگی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد 
مسکن  ، حساب 100 امام ، بنیاد 15 خرداد ، کمیته 
امداد و... که دغدغه محرومین زدایی داشته باشند 

. از مصادیق عملی جاری کردن تفکر و اندیشــه 
الهی در رسیدگی به امور نیازمندان در حوزه اقدام 
و عمل بود. وی بابیان اینکه انقالب اسالمی ایران 
از سرنوشت سازترین مهم ترین حوادث تاریخ این 
کشــور به رهبری حضرت امام )ره ( است ، افزود 
؛ امامی که عالم مردم شــناس و دین شناس بود وبه 
بیان شهید مطهری به هدفش ، به راهش ، به خدا و 
مردمش باور داشت و با همین باور انقالب اسالمی 
ایران را به پیروزی رساند و امروز آرمان های حضرت 
امام )ره ( در ســایه صالبت و اقتدار فرزند خلفش 
حضرت آیت ا... امام خامنه ای ) مدظله العالی( حفظ 
و ارتقا یافته ، خار چشم دشمنان شده ، الهام بخشی 
کرده ، بیداری ها را نوید داده و تهدیدها را به فرصت 
تبدیل می کند. صفری با تأکید بااینکه برای حفاظت 
از نظام مقدس جمهوری اسالمی همه وظیفه دارند 
ایفای نقش نمایند ، ادامه داد ؛این مســوولیت برای 

کارگزاران نظام در حوزه محرومیت زدایی که افتخار 
خدمت درنداد انقالبی کمیته امداد که مزین به نام 
مبارک حضرت امام خمینی ) ره 9 است ، سنگین تر 
بوده وبید با الگو گیری از آن حضرت و تجدیدنظر 
در روش های مدیریتی برای همسویی با معیارهای 
موردنظر مقام معظم رهبــری ) مد ظله العالی ( با 
رویکرد انقالبی ، جهادی ، باتدبیر و مســتحکم در 

حوزه واگذارشده به این نهاد نقش آفرینی کنند .
وی همچنین تصریح کرد : تراز ، معیار و شــاقول 
سنجش والیتمداری و جاری بودن تفکر انقالبی در 
این نهاد دستورات دینی در باب اهمیت رسیدگی 
به نیازمندان ، منویات مقام معظم رهبری  اندیشــه 
و گفتار توأم با عمل سردار دل ها شهید سلیمانی ، 
ارزش آفرینی در حوزه کارکردی بخش های مختلف 
از طریق کار جهادی وارزشی برای تحقق انتظارات 
رهبری معظم انقالب در حوزه توانمندســازی و 

ایجاد درآمد باثبــات برای جامعه هدف و خدمت 
مؤثر بوده وبید موردتوجه همه کارگزاران این نهاد 

انقالبی واالیی باشد .
صفــری بابیان اینکه  نیاز و مطالبــه مهم امروز با 
توجه به هجمه های دشمنان علیه نظام برای ایجاد 
فاصله بین امام وامت و چالش های اقتصادی ناشی 
از تحریــم ، ارتقای کارآمدی ، بهره وری ، خدمت 
مؤثر و سرمایه اجتماعی نظام برای امیدآفرینی در 
جامعه است، گفت :زمینه ساز تحقق مطالبه امروز 
مقام معظــم رهبری ) مدظله عالــی ( از این نهاد 
کارآفرینی ، ایجاد درآمد باثبات وتوان اند سازی بوده 
وبید با تقویت روحیــه اخوت و برادری ، همدلی 
و انسجام ، هم افزایی و کار تیمی و پای کار آوردن 
مردم به صحنه کارگزاری در حوزه محرومیت زدایی 
و فقرزدایی ، کار وتواش انقالبی تر وجهشــی تری 

انجام شود.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد ؛

نگاه امام )ره ( به مستضعفان و محرومان نگاه راهبردی و اصیل است
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