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دادستان زنجان:
آثار فضای مجازی 

در کف جامعه نمایان است

2

 استاندار زنجان:

مشکل واحدهای تولیدی 
با گمرک زنجان احصا شود
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 حســین راغفــر اقتصــاددان در گفتگو 
بــا فرارو با توجه به اعــام آمار ۳۰.۵ درصدی 
تــورم فصل پاییز گفت: این آمار های تورمی که 
مطــرح می کنند توهم اســت. آنچه که مردم در 
زندگی شــان حس می کنند خیلی بیشتر از این 
اســت. حتی اگر این که می گویند درست باشد 
قطعاً در پایان سال بدتر می شود. به این دلیل که 
همیشه خیلی از منابع درآمدی محقق نمی شود 
و معموالً با کمبود بودجه مواجه می شــود. بعد 
مجبور به اســتقراض از بانک مرکزی یا بانک ها 
می شوند که هر دو صورت یکی است یا این که 
یکسری از دارایی ها را بفروشند. راه دیگری در 
شــرایط کنونی برای خودشان باقی نگذاشته اند. 
با فــرض ادامه وضعیت ۹ ماهه اول، باید انتظار 
داشت که تورم در این سه ماهه آخرسال بیشتر 

شود.
وی افزود: مگــر این که تغییرات جدی صورت 
بگیرد. به نظر می رسد دولت د رحال تکاپو برای 
نظارت بیشتر دســتگاه های مربوطه بر عملکرد 
این هاســت. البته این ها کافی نیســت، چون که 
بنیان ها درست نیست. مثا در موضوع گوشت 
مرغ در ســه ماهه اول هشــدار دادیم که چنین 
وضعیتی پیش می آید. سیاســتگذار در این باره 
خطا کرده بود. از سویی جهاد کشاورزی خواسته 
بود تا جوجه ریزی را بیشــتر کنند و از ســوی 
دیگر وزارت صمــت قیمت را ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تعیین کرده بود درحالی که نهاده های دامی وارد 
نشــده و قیمتش افزایش داشت. تولیدکنندگان 
می گفتند ما سیزده تومان برای مان تمام می شود 
چطور می توانیم این را یازده تومان تولید کنیم؛ 
بنابرایــن برخی کار را تعطیل کردند و جوجه ها 
معدوم شــد. کاری که دولت و مجموعه برای 
ایــن کار کرد رها کردن مســئله بــود آن وقت 
قیمت مرغ به ســی هزار تومان رسید؛ بنابراین 
کمبود ایجاد شد. این ها بازی است برای این که 

واردات صورت بگیرد. چون در واردات بزن و 
بریز و بپاش وجود دارد. می شــود از دولت ارز 
گرفت برای این که یک مشــکل همگانی ایجاد 
شده است. درحالی که این به سهولت در داخل 
قابل تولید بود. کافی بود که آن موقع قیمت مرغ 
را به جای ۱۱ هــزار تومان مثًا ۱۴ هزار تومان 

بگذارند.
راغفر بیان کرد: بخشــی از این کمبود ها از منظر 

به محاسبات اشــتباه سیاست گذار  خوش بینانه 
مربوط اســت که تولیدکننده را ناتوانی در تامین 
نیازهایــش و تعطیلی کارخانــه می اندازد. این 
اتفاق ها ده هــا مرتبه افتاده اســت. اما دولت و 
سیاست گذار فقط ناظر هستند و هیچ اقدام عملی 
برای این کار نکردند. در همین قضیه گوشــت 
مرغ، صنف اتحادیه تولیدکنندگان گوشت مرغ 
چندیــن بار با مقامات رســمی کشــور مکاتبه 

کردند و به آن ها هشدار دادند که این مشکات 
بــه وجود می آید. اما کســی وقعی ننهاد و هیچ 
تاشی برای حل مسئله نکرد. انگار تعمدی در 
کار است تا نارضایتی ها رشد کند. حاال چه کسی 
برنده این نارضایتی ها اســت باید کس دیگری 
جواب بدهد. او افزود: سیاســت گذار اشــتباه 
می کند تولید کننده دیگر قادر به تولید نیســت 
و بنابرایــن تعطیل می کند. عرضه کم می شــود 

و قیمــت باال می رود. ما دوبــاره داریم به پایان 
ســال نزدیک می شــویم و همواره در سال های 
گذشــته بدون کرونا، مردم تقاضایشان در شب 
عید افزایش پیدا می کــرد. آن وقت اگر عرضه 
کافی نباشد به طور طبیعی قیمت ها باال می رود. 
دولت هم بخش قابل توجهــی از منابع خود را 
اســتفاده کرده است و درآمد هایی که در بودجه 
امسال پیش بینی کرده بوده حاصل نشده در مقابل 

ناگزیر از تامین هزینه هایش است در این شرایط 
راه حلش افزایش اســتقراض از بانک مرکزی یا 
به تعبیر دیگر چاپ پول است. پایه پولی را باال 
می برد تــا دولت بتواند به تعهداتش عمل بکند. 

این هم یعنی افزایش تورم.
وی اضافه کرد: این مسایل به خاطر سوءمدیریت 
است. خیلی از مسائل را می شود با عقد قرارداد 
بیــن تولیدکننده ها با سیاســت گذار حل کرد. 
سیاست گذار متعهد بشود که نیاز های تولیدکننده 
را تأمیــن بکند و تولیدکننده هم تضمین کند که 
کاال هایی را به قیمت مناســب در اختیار جامعه 
می گــذارد. اصــًا چنین مســئله ای در ذهنیت 
سیاســت گذار ما نیست. چون همه مسائل را از 
دولت به بازار واگذار کردند، ولی بازاری وجود 
نــدارد. این چپاول مردم اســت. خیلی از مردم 
توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند و این موجب 

نارضایتی بیشتر می شود.
این اقتصاددان مطرح کرد: مسئله را باید در نوع 
مدیریت و فهمی که از مدیریت اقتصاد کشور در 
دولت وجود دارد جســتجو کرد و تا این مسئله 
حل نشود این مشــکات کماکان ادامه خواهد 
داشــت. اگر الیحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب بشود 
حداقل تا ۱۴۰۳ مشــروط به این که دولت های 
بعدی بدهــی اضافی ایجاد نکننــد دولت باید 
اصــل و فرع بدهی هایی کــه این دولت برایش 
به جا گذاشــته است پرداخت بکند. به عبارتی، 
دولت نباید هیچ کار دیگــری بکند. اگر وضع 
همینطــوری ادامه پیدا کند ســال آینده احتماالً 
میزان بازپرداخــت بدهی دولت بیش از بودجه 
عمرانی کشــور خواهد شــد. جامعــه فقیرتر 
می شود و قطعا رشد اقتصادی منفی خواهد شد. 
ظرفیت های تولیدی هم که نیست و دولت هم 
فقط استقراض می کند. خب، کسی باید در آینده 
ایــن قرض را پرداخت بکند یا این که یک تورم 

بزرگ تر و رکود عمیق تر را به آینده منتقل کند.

حسین راغفر اقتصاددان :

در صورت ادامه وضع موجود تورم بیشتر خواهد شد 
 سیاست گذار اشتباه می کند تولید کننده دیگر قادر به تولید نیست و بنابراین تعطیل می کند

فرنشین مدیریت بحران عنوان کرد: استان در پیرامون ۴۰ گسل

زنجان؛ بر روی دو گسل زلزله 
 در استان ۱۹ هزار واحد مسکونی روستایی بر روی گسل قرار دارد که از این تعداد ۶ هزار واحد مقاوم و نوسازی شده اند

جوالن سگ های بی صاحب دغدغه شهروندان ابهری

باوفاهای بی پناه

کشف ۱۳۴ قلم اشیا تاریخی 
از قاچاقچیان در زنجان 
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 مسوول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
اســتان زنجان گفت: کبد و کلیه های بیمار مرگ 
مغزی در این اســتان به بیماران نیازمند اهدا شد 
تا هفدهمین ایثار ماندگار اســتان در سال کنونی 

به ثبت برسد.
شهریار اماموردی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: مرحوم »حسین امیدی نیا« ۴۲ ساله به دلیل 
خونریزی مغزی از شهرستان ابهر به مرکز آموزشی 
تخصصی و فــوق تخصصی آیت اله موســوی 

زنجان انتقال یافته بود که دچار مرگ مغزی شد.
وی اضافه کرد: شــوربختانه تاش پزشــکان و 
پرسنل تاشگر بیمارستان موثر واقع نشد و پس از 

اعام مرگ مغزی بیمار، کارهای الزم برای کسب 
رضایت از خانواده وی انجام شد.

این مسوول ادامه داد: با کسب رضایت از خانواده، 
پس از تایید مرگ مغزی توســط تیم معالج، بیمار 
روز گذشــته برای اهدای ارگان ها به بیمارســتان 
سینای تهران منتقل و امروز این عمل خداپسندانه 

انجام شد.
وی یــادآوری کرد: روحیه گذشــت و فداکاری 
خانواده مرحوم امیدی نیا، تاش گروه پزشــکی 
بیمارســتان آیت اله موســوی زنجــان )Icu( و 
همکاران ساعی و پرتوان واحد اهدای عضو استان 

قابل تقدیر و تمجید است.
اماموردی افزود: هر مــورد مرگ مغزی می تواند 

یک تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را از مرگ 
نجات دهد و به همین دلیل این موضوع از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
 وی، از جمله روش هــای دریافت کارت اهدای 
عضو را  ارســال کــد ملی به شــماره ۳۴۳۲ - 
شــماره گیری #۳ *۳۴۳۲* و یــا مراجعــه به 
https://ehda. سایت اهدای عضو به نشانی
center جهــت اخذ کارت اهدای عضو اعام 

کرد.
اماموردی اظهار داشــت: طبق برآوردهای انجام 
شــده، اهدای نســوج به بیماران نیازمند، کیفیت 

زندگی ۵۸ بیمار را ارتقا می دهد.
به گفته وی، سال گذشــته، ۶۵ مورد بیمار مرگ 

مغزی در اســتان زنجان شناســایی شد که از این 
تعــداد ۳۱ مورد به اهدای عضــو، ۱۲ مورد عدم 
رضایت به اهدای عضو وجود داشت و ۲۲ مورد 
از موارد شناسایی شــده نیز قابلیت اهدای عضو 

نداشتند.
شــبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی استان 

زنجان از سال ۸۷ آغاز به کار کرده است.
این مســوول خاطرنشــان کرد: در شرایط کنونی 
اپیدمی کووید _۱۹ تاش پزشــکان و پرســنل 
فداکار پرستاری بیمارســتان و تیم پرتاش اهدا 
عضو اســتان در نگهداری و آماده سازی مرحوم 

جهت اهدا عضو ستودنی است.

 استاندار زنجان با اشاره به اینکه 
در گمرک اســتان زنجان اقدامات بسیار 
خوبی انجام شــده اســت گفت: با این 
وجود باز مشــکاتی هم وجود دارد که 
یکی از این مشکات مشکل واحدهای 
تولیدی با گمرک اســت که باید احصا 

شود.
به گــزارش موج رســا، فتح اله حقیقی 
امروز در نشست کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید استان زنجان با اشاره به اینکه 
یکــی از واحدهای تولیــدی که تعطیل 
بودند به چرخ تولید بازگشت اظهار کرد: 
این واحد نخستین تولید خود را به استان 

یزد صادر کرد.
وی با اشاره به اینکه برگشت واحدهای 
تعطیل به چرخه تولید در شــرایط فعلی 
به سختی انجام می شــود تصریح کرد: 
این نشــان می دهد که اگــر کار میدانی 

انجام دهیم در این شرایط سخت هم نتیجه خوبی 
می گیریم.

اســتاندار زنجان خاطر نشان کرد: در این شرایط 
فعال کردن واحدهای تولیدی و برگرداندن آن به 
چرخه تولید خبر خوشایندی برای جامعه است و 

باید مردم در جریان این خبرها قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۸۱ نشست ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید در استان زنجان برگزار 
شــد عنوان کرد: امسال برگزاری ۱۰۰ نشست را 
هدفگذاری کردیم که از این تعداد ۶۵ نشســت 

برگزار شده است.
حقیقــی در ادامــه با اشــاره به مشــکل برخی 

از واحدهــای تولیــدی در گمرک عنــوان کرد: 
مشکات واحدهای تولیدی با گمرک به صورت 

کامل احصا شده و مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطر نشــان کرد: اقدامات بسیار خوبی در 
گمرک اســتان زنجان انجام شــده است اما گاها 

مشکاتی هم وجود دارد که باید بررسی شود.
اســتاندار زنجــان ابراز کرد: احصاء مشــکات 
واحدهــای تولیدی باید با حضــور چند نفر از 
نمایندگان تولیدکننده انجام شــود تا کار موثری 

بتوانیم در رفع مشکات آنها صورت بگیرد.
6 واحد تولیدی بزرگ آماده بهره برداری است

ناصر فغفوری نیز در این نشســت با اشــاره به 

اینکه این کارگروه فعالیت خود را از سال ۹۴ در 
استان زنجان آغاز کرده است اظهار کرد: از ابتدای 
فعالیت این کارگروه در اســتان زنجان ۸۶ درصد 
مصوبات کارگروه تسهیل اجرا شده و ۱۴ درصد 

نیز در دست اجرا است.
وی با بیان اینکه در مدت ۶ ســال گذشــته ۲۲۴ 
نشست کارگروه رفع موانع تولید در استان زنجان 
تشکیل شــده اســت عنوان کرد: همه مصوبات 

کارگروه در سال گذشته اجرا شده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان با بیان اینکه مشــکل ۳ واحد تولیدی در 
اســتان نیز در دست بررسی است گفت: یکی از 

این واحدها جــزو واحدهای تعطیل و 
ورشکسته استان است.

وی با تاکید براینکــه ۶ واحد بزرگ در 
اســتان زنجان آماده بهره برداری اســت 
افزود: میزان سرمایه گذاری این واحدها 

حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.
فغفوری بــا بیان اینکه تســت فعالیت 
شــرکت فوالد ناب آرش نیز انجام شد 
عنوان کرد: این واحــد جزو بزرگترین 
واحــد در حوزه ذوب فوالد در کشــور 

است.
ممنوعیت فعالیت واحدهای ریخته گری 

مس در شهرک شماره یک زنجان
اقتصادی  معــاون  آبی پــور  محمدرضا 
اســتاندار زنجان نیز در این نشســت به 
موضــوع فعالیت ریخته گری واحدهای 
مس در شــهرک شــماره یــک زنجان 
اشاره کرد و گفت: برای ذوب مس یک 
شهرک تخصصی روی در نظر گرفته شده که همه 
واحدهای ریخته گری مس در آن شهرک تجمیع 
شــدند. وی خاطر نشــان کرد: درخواست های 
متعددی مبنی بر فعال کــردن واحد ریخته گری 
مس در شهرک شماره یک زنجان وجود دارد اما 
به دلیل آالیندگی و نزدیکی شهرک به زنجان این 

مجوز داده نمی شود.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجان بــا بیان اینکه 
محدودیت فعالیت واحد ریخته گری مس از ابتدا 
در این شهرک وجود دارد عنوان کرد: این شهرک 
برای فعالیت واحدهای آالینده مانند ذوب آستانه 

تحمل پذیری پایینی دارد.

هفدهمین اهدای عضو در زنجان به ثبت رسید
کشف ۱۳۴ قلم اشیا تاریخی 

از قاچاقچیان در زنجان 

 فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی استان 
زنجان، گفت: در ۹ ماهه نخست امسال ۱۳۴ 
قلم اشیاء تاریخی مربوط به دوره های مختلف 
از قاچاقچیان در این استان کشف و ضبط شد.
به گزارش زنگان امروز، سرهنگ حسینعلی 
فضلی روز شــنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: همچنین در مدت یاد شــده ۳۱ 
حفار غیرمجــاز آثار تاریخی نیز از ســوی 
مامــوران یــگان حفاظــت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان 

در دام قانون گرفتار شدند.
وی با بیان اینکه در این رابطه ۱۲ دستگاه انواع 
فلزیــاب نیز از حفاران غیرمجاز آثار تاریخی 
زنجان به دســت آمد، اظهار داشت: از ابتدای 
ســال تاکنون یک هــزار و ۴۸۳ پایش آثار و 
ابنیه های تاریخی در اســتان زنجان از سوی 
نیروهای یگان حفاظت این اداره کل صورت 
گرفته اســت که در مقایســه با مدت مشابه 

پارسال ۳۰ درصد رشد نشان می دهد.
فضلی افزود : در ۹ ماهه امســال یک هزار و 
۴۸۳ مورد سرکشی از آثار و ابنیه های تاریخی 
در استان توســط نیروی های یگان حفاظت 
صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته از رشد ۳۰ درصدی برخوردار است.
وی تصریح کرد: ۶ مورد نظارت بر پروژه های 
عمرانی، اسکورت ۸۲ مورد محموله تاریخی، 
دســتگیری ۳۹ متهم و ۱۳۵ روز حفاظت از 
محل کاوش هــای باستان شناســی از دیگر 
فعالیت های یگان حفاظــت میراث  فرهنگی 
اســتان زنجان در ۹ ماهه نخست سال کنونی 

است.
فضلی گفت: حراســت و صیانت از میراث 
 فرهنگــی و آثــار و ابنیه تاریخی، مســتلزم 
مشــارکت  اجتماعی و همراهی و همکاری 
مســتمر عموم مردم است و به همین منظور 
تاش می شــود با آگاهی  بخشی بیشتر، از 
ظرفیت های اجتماعی بــرای صیانت از آثار 

تاریخی استفاده شود.

خبـرخبــر

 افزایش مصرف گاز در زنجان
تخته گاز زنجانی ها 

برای مصرف گاز
 مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان، 

از افزایش مصرف گاز در استان خبر داد.
موسی احمدلو در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به افزایش مصرف گاز در استان، اظهار کرد: 
در ۲۴ ســاعت گذشــته مصرف گاز به ۹ 
میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسیده و این 
در حالی اســت که روز پنج شنبه )۴ دی ماه( 
مصرف استان با ثبت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار 
مترمکعب افزایش ۱۶ درصدی نســبت به 

مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود مصرف با 
همین روال به ۱۱ میلیون مترمکعب برسد، 
افزود: ایــن افزایش هــا در صورتی اتفاق 
افتاده که هم اکنون مدارس اســتان تعطیل 
هستند و از ادارات و دســتگاه ها خواسته 
شده بود که در بعد از ظهر همه سیستم های 

گرمایشی را خاموش کنند.
این مســوول ادامه داد: هم اکنون نیروگاه 
مدار سوخت رســانی خارج  از  ســلطانیه 
شده و شــرکت های تولیدکننده سیمان نیز 
فقط مجاز به اســتفاده از گاز طبیعی برای 
گرمایش هستند و سوخت جایگزین برای 
آن ها در نظر گرفته شده است. شهرک های 
صنعتی هنوز به جریان گاز شــهری متصل 
هســتند ولــی با تغیــر شــرایط، اولویت 

گازرسانی با بخش خانگی است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان زنجان از 
همشــهریان خواســت با توجه به برودت 
هوا؛ با کاهش یــک درجه ای دمای محیط 
و اســتفاده از لباس هــای گــرم؛ امــکان 
صرفه جویی ۶ درصدی مصرف گازطبیعی 
را فراهــم کننــد؛ چرا کــه با اســتفاده از 
لباس هــای گرم مخصوص فصل ســرما و 
تنظیم دمای منزل به میزان ۱۸ تا ۲۱ درجه، 
می توان تا حد زیــادی از وقوع قطعی گاز 

طبیعی در کشور جلوگیری کرد.
احمدلــو تصریــح کــرد: بــا کاهش یک 
درجــه ای دمای منزل به میزان ۶ درصد در 
مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می شود و 
این موضوع در فصل زمســتان که مصرف 
ایــن انرژی باال اســت، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
این مسوول خاطرنشان کرد: استان زنجان 
بیش از ۳۵۸ هزار مشــترک گاز طبیعی در 
بخش های مختلف خانگی، تجاری، عمده 
و صنعتی دارد که حتی کاهش یک درجه ای 
دما می تواند رقم باالیی از صرفه جویی را به 

همراه داشته باشد.

 فرنشــین مدیریت بحران استان زنجان 
گفت: استان زنجان بر روی دو گسل واقع شده 
و ۴۰ گسل هم از پیرامون این استان را تهدید 

می کند.
به گــزارش زنگان امــروز، صفی اله کرامتی 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در استان 
زنجان اقدامات خوبی انجام  شــده و با توجه 
پتانســیل هایی که در دانشکده علوم زمین  به 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی استان وجود دارد، 
در بحث شناسایی گســل های استان کارهای 
خوبی انجام شده و مرکز مطالعات علوم زمین 
وزارت راه  و شهرســازی نیــز در این زمینه 

مطالعاتی داشته است.

وی بــا بیان اینکه در مطالعات انجام  شــده، 
گســل های موجود در اســتان و حرایم آن 
مشخص شــده اســت، افزود: این حرایم به 
شــهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و نظام 
مهندسی مسکن ابالغ شده تا تمهیدات الزم در 

این رابطه اندیشیده شود.
ایــن مســوول ادامــه داد: در ایــن حرایم 
نباید ســاختمان های حیاتی ســاخته شده و 
اهالی ساخته می شود  برای  ساختمان هایی که 
و در مالکیت آن ها است نیز باید اقدامات الزم 

و فنی در آن رعایت شود.
فرنشین مدیریت بحران استان زنجان با اشاره 
به مقاوم سازی، تصریح کرد: در استان قریب 

به ۱۹ هزار واحد مســکونی روستایی بر روی 
گســل قرار دارد که از این تعداد 6۰۰۰ واحد 
مقاوم و نوسازی شــده و انتظار می رود مردم 
این مناطق همــکاری الزم را با اداره کل بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی استان انجام دهند.
کرامتی با اشاره به صدور مجوز برای ساخت 
و ساز ۵۰۰۰ واحد مسکونی در استان به ویژه 
در روستاها، یادآور شد: عالوه  بر این مجوزها، 
برای ۲۰۰۰ واحد مسکونی محرومان نیز مجوز 
صادر شده که این واحدها مشمول تسهیالت 

بالعوض هستند.
وی با بیان اینکه در استان زنجان دو گسل وجود 
دارد و ۴۰ گســل هم از پیرامون، این استان را 

تهدید می کند، عنوان کرد: وجود این گسل ها 
نیازمند اقدامات جدی در راستای مقاوم سازی 
منازل به خصوص خانه های روستایی است که 
برای رسیدن به نقطه مطلوب، همکاری مردم و 

اهالی اهمیت به سزایی دارد.
این مســوول از انجام مطالعات کاهش خطر 
بالیای طبیعی در اســتان توســط دانشــگاه 
تحصیالت تکمیلی خبر داد و خاطرنشان کرد: 
اداره کل مدیریت بحران نیز مطالعاتی مبنی بر 
آمادگی و پاســخ در برابر خطرات و بالیای 
طبیعی را با همکاری دیگر دستگاه ها در دستور 
کار دارد تا در صورت بروز حادثه، مشکالت 

در کم ترین زمان برطرف شود.

فرنشین مدیریت بحران عنوان کرد: استان در پیرامون ۴۰ گسل

زنجان؛ بر روی دو گسل زلزله 
 در استان ۱۹ هزار واحد مسکونی روستایی بر روی گسل قرار دارد که از این تعداد ۶ هزار واحد مقاوم و نوسازی شده اند

 استاندار زنجان:

مشکل واحدهای تولیدی با گمرک زنجان احصا شود

 معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان گفت: با کاهش آمــار مبتایان 
بــه کرونا در این اســتان، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و استفاده از ماسک توسط زنجانی ها 
به خصوص اصنافی که خدمات ارائه می دهند، 

کاهش پیدا کرده است.
محمدرضا صائینی ظهردیــروز )۶ دی ماه( در 
قــرارگاه عملیاتی مقابله بــا کرونا که در محل 
اســتانداری زنجــان برگزار شــد، در رابطه با 
برگزاری آیین فاطمیه امســال در استان، اظهار 
کرد: با استناد به نامه اباغ شده از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین فاطمیه 
در مناطق نارنجی و قرمــز به صورت مجازی 

و در مناطق زرد با ۲۵ درصد ظرفیت مســاجد 
یا محل موردنظر با رعایــت فاصله ۲ متری از 
هر طرف، تهویه مناســب، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به مدت ۲ ساعت برگزار خواهد شد 
و دسته روی نیز در هیچ کدام از مناطق نخواهیم 

داشت.
وی با بیان اینکه اکنون شهرســتان های زنجان، 
ابهر، خــرم دره، طارم و ماه نشــان در وضعیت 
نارنجــی کرونایی قــرار دارند، افــزود: طبق 
ارزیابی های انجام شده، میزان استفاده از ماسک 
و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط زنجانی ها 

کاهش پیدا کرده که نیازمند توجه ویژه است.
این مســوول با بیان اینکه فرهنگ ســازی، باور 

داشتن به رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
اجتماعی، رکن اصلی مقابله و پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا اســت، تصریح کــرد: زنجانی ها 
می توانند با امر به معروف و نهی از منکر، استفاده 
از کد QR و شماره گیری سامانه کشوری ۱۹۰ 
و بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان به 
شماره ۳۳۰۱۹۰ تماس حاصل کرده و تخلفات 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی توســط 

اصناف را گزارش کنند.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجــان از انجام ۴۵ هــزار و ۴۰۴ مورد بازدید 
بهداشت محیط دانشــگاه علوم پزشکی  توسط 
اســتان خبر داد و گفــت: در بازدیدهای انجام 

شــده از اصناف زنجان در هفته گذشــته ۳۱۷ 
مورد پلمــب و ۱۸۱ مورد به تعزیرات اســتان 

معرفی شدند.
صائینی با اشاره به لزوم توجه دوباره به وضعیت 
آرامستان های اســتان، اظهار کرد: میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی توســط همه ارگان های 
دولتی، اصناف و زنجانی ها باید باالی ۹۰ درصد 
باشــد تا از بروز پیک چهارم جلوگیری شده و 

پیک سوم به تزریق واکسن کرونا متصل شود.
وی با تاکید بر اینکه نقاهت گاه ها پاشــنه آشیل 
اســتان هستند، خاطرنشان کرد: ۷۰۰۰ تخت در 
نقاهت گاه های اســتان آماده شده که در مرحله 
اول از ۴۰ درصد ظرفیــت نقاهت گاه ها معادل 

۳۰۰۰ تخت استفاده می شــود. گفتنی است به 
دلیل اینکــه ۸۵ درصدی فوتی هــای کرونایی 

استان، سالمند هستند، به همین خاطر باید توجه 
ویژه ای به این قشر داشته باشیم.

با کاهش آمار مبتالیان به کرونا؛

زنجانی ها ماسک را بی خیال شده اند
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 دادســتان زنجان گفت: امروز آثار فضای 
مجازی در کف جامعه نمایان است.

حجت االســام محســن کرمی ظهر دیروز )۶ 
آذرماه( در نشست شورای فرهنگ عمومی ابهر 
با تاکید بر اینکــه در انجام اموری که مورد نیاز 
جامعه اســت و می تواند در حل مشکات موثر 
باشــد نباید تعلل کرد، گفت: باید ظرفیت هایی 
که در جامعه برای حل مشــکات وجود دارد، 

به فعلیت برسد.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست 
در حوزه طاق، یادآور شد: هر گونه طاق باید 
مســبوق به گذراندن دوران مشاوره باشد و ساز 

کار قانونی برای این امر تعریف شود.

این مســوول با تاکیــد بر ضــرورت توجه به 
موضوع پیشگیری در همه حوزه ها، اضافه کرد: 
شوربختانه بسیاری از ما عادت کردیم که هزینه 
را بعد از مشــکاتی که پیش می آید انجام دهیم 
که همین موضوع ســبب بروز مشکات بعدی 

می شود.
کرمی با یادآوری اینکه عاوه بر مشــاوره های 
قبل از ازدواج باید اســتفاده از ظرفیت مشاوران 
در حیــن زندگی نیز مورد توجــه زوجین قرار 
گیرد، اضافه کرد: بسیاری از مشکات که منجر 

به طاق می شود با مشاوره قابل حل است.
وی ادامــه داد: کســانی که در مراکز مشــاوره 
مشــغول فعالیت هســتند باید حتمًا دوره های 

تخصصی را طی کننــد و این دوره ها حتمًا باید 
پربار باشد، اضافه کرد: تبلیغات در حوزه اهمیت 
مشاوره و مراکز مشــاوره از موضوعات مهمی 

است که نباید فراموش شود.
این مسوول، دوری از معنویت را یکی از دالیل 
اختافــات در زندگی عنوان کــرد و افزود: با 
بررسی دالیل ۷۰ درصد اختافات زناشویی، به 
این موضوع بیشتر پی می بریم که مشاوره در این 

مورد نیز باید مدنظر قرار گیرد.
دادســتان زنجان، از دیگر دالیل عمده طاق به 
مقوله اعتیاد اشــاره کرد و افــزود: نگاه به حل 
مشکل اعتیاد باید نگاهی تخصصی و کارشناسی 
باشد. وی با اشــاره به اینکه بنا به فرمایش مقام 

معظــم رهبری، امروز ذکر مســتحبی ما از نماز 
باید انجــام کار جهــادی و فرهنگی در فضای 
مجــازی بــوده و حضور در این فضــا نیز باید 
جریان ساز باشــد، تصریح کرد: بنا به تعبیر مقام 
معظــم رهبری، فرصت های فضــای مجازی از 
تهدیدهای آن بیشتر اســت که شوربختانه ما از 
این فرصت ها به نحو مطلوب استفاده نکرده ایم.

دادســتان زنجان با بیان اینکه هم اکنون ســیل 
شــبهات و مشــکات در فضــای مجازی در 
جریان است که با بهره گیری از جوانان مومن و 
انقابی می توان در برابر آن ایستاد، خاطرنشان 
کــرد: آثار فضای مجازی در کف جامعه نمایان 

است.

دادستان زنجان:

آثار فضای مجازی در کف جامعه نمایان است

 مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه زنجان گفت: از ابتدای سال جاري تا 
پایان آبان ماه بالغ بر ۲۵ لیتر نفت سفید در سطح 

روستاهاي بدون گاز استان توزیع شده است. 
به گــزارش زنگان امروز، حمیــد حبیبی افزود: 
این مقدار فراورده در بین ۲۶ هزار خانوار ساکن 
در۳۸۰ روســتا که در سامانه درخواست فراورده 
newtejaratasan. هاي نفتي به نشــانی

niopdc.ir ثبــت نام کرده اند توزیع و ذخیره 
سازي شده است.

وی گفت: علي رغم شرایط جغرافیایی منحصر 
بفرد اســتان و ســخت گذر بودن اکثر راه  های 
روســتایی، هیچ مشــکلی در تأمین ســوخت 

روستائیان نداریم.
حبیبی با اشاره به فعالیت شبانه روزي بیش از ۱۲۰ 
دســتگاه نفتکش در ناوگان حمل و نقل فراورده 
هاي نفتي این شرکت افزود: تخصیص نفت سفید 
به خانوارهای استان به صورت الکترونیکی بوده 
و سهمیه این خانوارها بر روی کارت های بانکی 

سرپرست خانوار شارژ می شود.

 معــاون آمــوزش و پــرورش ابتدایی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان زنجان گفت: 
در صورتی که زنجان اســتان زرد اعام شــود، 

کاس اول و دومی ها حضوری امتحان می دهند.
صیاد ســامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اباغ بخشــنامه ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی 
و تربیتــی دوره هــای تحصیلی بــه ادارات کل 
آموزش وپرورش استان ها و مدارس، اظهار کرد: 
در اجرای تبصره ذیل بند )ب( این بخشــنامه، 
صرفــاً در بــاره برگزاری حضوری ارزشــیابی 
تحصیلی و تربیتــی پایه های اول و دوم ابتدایی، 
فقط در مناطق دارای وضعیت زرد و پس از اخذ 
مجوز کتبی از کارگروه مدیریت و کنترل بیماری 

کرونا استان امکان پذیر است.
وی افزود: بر پایه این بخشنامه ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلــی و تربیتی نوبــت اول از دانش آموزان 
پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارســی 
)خواندن و نوشتن( و ریاضی، آزمون عملکردی 

به صورت حضوری در مدرســه، با گروه بندی 
دانش آمــوزان و رعایــت کامل شــیوه نامه های 

بهداشتی برگزار می شود.
این مســوول ادامه داد: هم اکنون در اســتان ۲۰ 
هزار و ۱۴۳ دانش آمــوز کاس اولی و ۱۹ هزار 
و ۸۷ دانش آموز کاس دومی مشغول به تحصیل 
هستند. معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 

و پرورش اســتان زنجان تصریــح کرد: وزارت 
آموزش وپرورش مکاتبه ای با وزارت بهداشــت 
داشــته و اعام کرده برای اطمینان از یادگیری 
مناسب دانش آموزان پایه اول و دوم که در آغاز 
مســیر تحصیل شان هســتند، حتماً به صورت 
عملکردی، ارزیابی از میزان یادگیری خصوصًا 

یادگیری حروف الفبا انجام شود.

 رییس منطقه حفاظت شــده سرخ آباد 
زنجان گفت: در ۲ روز گذشته چهار شکارچی 
متخلــف و ۲ قاچاقچی درختــان جنگلی در 
این منطقه حفاظت شــده از سوی محیط بانان 

دستگیر و به دست قانون سپرده شدند.
غامرضــا عباســی، در گفت و گو بــا ایرنا، 
افــزود: محیط بانان این منطقه حفاظت شــده 
حین گشت زنی و پایش مناطق تحت پوشش 
موفق به دستگیری چهار شکارچی غیرمجاز در 
مسیر اراضی روستای روستای جیزوان، اراضی 
روستای تازه کند و اراضی روستای حماملو و 
همچنین ۲ قاچاقچی چوب در مسیر ارتباطی ۲ 

روستای گلجین و جیزوان شدند.
وی به محل تخلف این شکارچیان غیرمجاز و 
قاچاقچیان درختان جنگلی اشاره کرد و اظهار 
داشت: یک شکارچی بومی به جرم تیراندازی 
و شــروع به شکار در اراضی روستای حماملو 

)داخل منطقه شکار ممنوع فیله خاصه( از سوی 
محیط بانان دستگیر و یک قبضه ساح شکاری 
ته پر تکلول و یک تیر فشنگ چهارپاره از این 

فرد خاطی به دست آمد.
عباسی افزود: یک شــکارچی بومی نیز که در 
اراضی روستای جیزوان دست به شکار پرندگان 
می زد با یک قبضه ساح ته پر تکلول، سه تیر 
فشنگ ساچمه ای و الشه سه قطعه کبک در دام 
ماموران یگان حفاظت اداره کل محیط زیست 

گرفتار آمد.
وی تصریح کرد: در اراضی روســتای تازه کند 
نیز ۲ شــکارچی بومی متخلــف به همراه یک 
دســتگاه خودروی جیپ صحــرا، یک قبضه 
ساح ته پر تکلول، ۲۵ تیر فشنگ ساچمه ای، 
سه تیر فشــنگ چهارپاره، یک دستگاه دوربین 
چشــمی و یک دستگاه چراغ قوه دستی به دام 

محیط بانان منطقه افتادند.

رییس منطقه حفاظت شــده سرخ آباد زنجان 
گفت: در مدت یاد شده ۲ فرد متخلف بومی نیز 
در مسیر روستاهای گلجین و جیزوان به دلیل 
حمل درختان جنگلی با وانت نیســان از سوی 
ماموران یگان حفاظت دســتگیر و خودروها و 

محموله های آنان نیز توقیف شد.
منطقه حفاظت شده سرخ آباد در شهرستان های 
زنجان و طارم به مســاحت ۱۲۲ هزار و ۶۱۸ 
هکتار از ســال ۱۳۷۵ تحــت حفاظت محیط 
زیســت زنجان قرار گرفته است و آهو، پلنگ، 
پــازن، گراز، خــرس قهوه ای، سمورســنگی، 
ســنجاب زمینی، رودک، کبــک دری، هوبره، 
عقاب، شــاهین، دال، غاز خاکستری، خوتکا، 
لک لک ســفید، باکان، افعی البــرزی، افعی 
شــاخدار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر 
کپور، سیم و اســبله، نیز از جمله جانوران این 

منطقه است.  

دل گرمی اهالی روستاهای فاقد گاز در اوج سرمای زمستانی

بيش از 25 ميليون لیتر نفت سفید در روستاهای 
استان زنجان توزيع شد

با تغییر وضعیت زنجان به رنگ زرد؛

کالس اول و دومی ها گوش به زنگ امتحانات حضوری باشند
۶ شکارچی و قاچاقچی درختان جنگلی در زنجان 

دستگیر شدند

۱- نام دستگاه برگزار کننده مناقصه: مجتمع معدنی سرب و روی انگوران به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران. 
2- عنوان مناقصه: انجام خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تأسیسات حرارتی، تأسیسات آب شرب )سرد و گرم( و تصفیه خانه های فاضالب مجتمع معدنی 

سرب و روی انگوران واقع در کیلومتر 125 جنوب غربی زنجان مطابق مفاد و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه شماره 99/21/م.
۳- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز شنبه مورخه 99/10/06 تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 99/10/14 به مدت 9 روز.

 ۴-نحــوه دریافت اســناد و ارایه پیشــنهادات: این مناقصه در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به نشــانی الکترونیکی
 www.setadiran.ir برگزار می گردد. بنابراین متقاضیان باید ضمن ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت کلیه اسناد مناقصه، نسبت به تکمیل کلیه اسناد 

و ارائه پیشنهاد خود به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه اقدام نمایند. بدیهی است پیشنهادات ارایه شده خارج از سامانه مذکور قابل پذیرش نمی باشد.
تبصره : مناقصه گران باید در مهلت مقرر پیشنهادات خود که شامل نسخ الکترونیکي اسناد )محتویات پاکت »ب« و »ج« و پاکت ارزیابی کیفی( می باشد را 
پس از امضاء الکترونیکي صاحبان حق امضاء مجاز و ُمهر الکترونیکي مناقصه گر در سامانه ستاد بارگذاری نموده و همزمان اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار را داخل پاکت »الف« قرار داده و پس از درج مشخصات )نام مناقصه گر، نشانی، شماره های تماس(، موضوع مناقصه و شماره مناقصه، توسط صاحبان امضاء 
مجاز مهر و امضاء و سپس الک و مهر نموده و حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 99/10/25 به نشانی مندرج در بند 6 تحویل و در ازاء آن رسید دریافت 
نمایند. مناقصه گزار به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر واصل و یا پاکت »الف« آنها از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد و 
همچنین به پیشنهاداتی که در سامانه ستاد بارگذاری گردیده لکن پاکت »الف« آن که حاوی اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد بطور فیزیکی 

تحویل دبیرخانه مناقصه گزار نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- زمان و نحوه ارزیابی کیفی: پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران در ســاعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 99/10/27 توسط کمیته فنی-بازرگانی مفتوح 
می گردد و پس از ارزیابی کیفی در صورت کسب حداقل امتیاز الزم در فرآیند ارزیابی کیفی )حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز( پیشنهادات آنها )به ترتیب شامل 
پاکات »الف«، »ب« و »ج«( در جلســه گشــایش ساعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخه 99/10/29 توسط کمیسیون معامالت مفتوح می گردد و پیشنهادات 

مناقصه گرانی که حداقل امتیاز را در ارزیابی کیفی کسب ننمایند گشوده نشده و مسترد خواهد شد.
۶- زمان و نحوه گشایش پیشنهادها: گشایش پیشنهادات )گشایش پاکات »الف«،«ب« و »ج«( در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 99/10/29 با 
حضور اعضاء کمیسیون معامالت در نشانی مذکور در بند 6 صورت می گیرد. گشایش پاکات با حداقل پیشنهادات صورت گرفته و حضور فقط یک نفر نماینده از 

طرف پیشنهاد دهندگان با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه کتبی مهر و امضاء شده از طرف مناقصه گر در جلسه گشایش پیشنهادات آزاد است.
7- محل تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: زنجان-کمربندی شمالی 22 بهمن-اراضی پائین کوه –فاز 2 -میالد یک-قطعه 

یک–شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران–مجتمع معدنی سرب و روی انگوران–طبقه سوم- دبیرخانه کمیسیون معامالت.
8- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخه 99/10/25 )محتویات پاکات»ب« و »ج« و پاکت ارزیابی کیفی به 

صورت الکترونیکی از طریق بارگذاری در سامانه ستاد و پاکت »الف« به صورت فیزیکی به نشانی مندرج در بند 7(.
9- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 905.246.423 )نهصد و پنج میلیون و دویست و چهل و شش هزار و چهارصد و بیست و سه(ریال در 

قالب ضمانتنامه بانکی معتبر.
۱0- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات و قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

۱۱-الزامات پیمانکار: دارا بودن: 1-گواهی رتبه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات از اداره اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی یا گواهی رتبه 5 در رشته 
تأسیسات و تجهیزات یا آب از سازمان برنامه 2-دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی.

۱2-محل تأمین اعتبار: منابع داخلی .
.)ISIC( بر پایه کدینگ سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع :)۱۳-نوع قرارداد)خدمت

۱۴-دستگاه نظارت: دستگاه نظارت واحد برق، مخابرات و تأسیسات کارفرما یا نماینده معرفی شده از جانب وی می باشد.
۱5- حقوق مناقصه گزار: مناقصه گزار حق تغییر، اصالح، حذف و اضافه و یا تجدید نظر در مفاد و شرایط اسناد مناقصه و مشخصات و اقالم موضوع قرارداد، 
شرح خدمات و شرایط اختصاصی را قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات 
مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت ها باشد، در این صورت مناقصه گزار می تواند مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم از طریق سامانه ستاد تغییر دهد به نحوی که آنان 

فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.
۱۶- کفایت اعالم هر گونه حذف یا تغییر در مفاد اسناد از طریق سامانه ستاد: هر گونه اطالع رسانی به مناقصه گران اعم از صدور هر گونه ابالغیه، اصالحیه، 
الحاقیه و اعالم هرگونه حذف، تغییر و اصالح در مفاد اسناد به مناقصه گران فقط از طریق سامانه ستاد بوده و کاماًل مکفی و به منزله ابالغ قابل تصدیق تلقی 

می گردد.
 ۱7-دیگر شــرایط: دیگر شــرایط مندرج در اســناد مناقصه می باشد و شــرکت کنندگان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشــتر با شماره تماس

33780381-024 داخلی 305 دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
توأم با ارزیابی کیفی)فشرده( شماره 99/21/م

مجتمع معدنی سرب و روی انگوران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مجتمع معدنی سرب و روی انگوران نوبت دوم

 به دنبال اجــراي طرح برق امید و ارائه 
تسهیات جهت کاهش مصرف مشترکین برق، 
نشست سه جانبه شــرکت توزیع نیروي برق 
استان زنجان ، بانک مهر ایران و شرکت لوازم 

خانگي اسنوا برگزار شد.
به گــزارش زنگان امروز، پــس از آغاز طرح 
برق امید و بهره مندي مشــترکین کم مصرف 
پرداخــت  در  درصــدي   ۱۰۰ تخفیــف  از 
صورتحساب برق، این بار شرکت توزیع نیروي 
برق اســتان زنجان در راستاي کاهش مصرف 
برق گروه هاي خــوش مصرف و پر مصرف 
و حمایت از تولیدات داخلي اقدام به برگزاري 
نشســت با بانک هاي عامل و برخي از تولید 

کنندگان مستقر در استان زنجان کرد.
علیرضا علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق اســتان زنجــان در باره 
مدیریت مصرف برق افزود: مشترکان عاوه بر 
کسب اطاع از راهکارهاي اصاح مصرف برق 
و استفاده از مزایاي کاهش تعرفه هاي پلکاني، 
مي توانند با نصب پنل هاي خورشیدي در پشت 
بام منازل و خرید وســایل برقي با برچســب 

انرژي باال از میزان مصرف خود بکاهند.
وي بــا اشــاره به طرح برق امید که مشــمول 
مشترکین کم مصرف مي باشد،تصریح کرد: این 
شرکت به منظور کاهش مصرف گروه هاي پر 
مصرف و خوش مصرف و انتقال این مشترکین 
به رده هاي پایین تــر مصرفي در حال مذاکره 
و رایزني براي ایجاد تســهیات با بهره پایین 

مخصوص خرید لــوازم خانگي با راندمان باال 
مي باشد.

مدیرعامل ادامه داد: با اجراي این طرح، عاوه 
بر چرخش چــرخ هاي تولید داخلي، به هدف 
طرح برق امید که کاهش مصرف برق در بخش 
خانگي اســت، مي رســیم . این درحالیســت 
که با ایــن اقدام به میزان قابــل توجهي هزینه 
صورتحســاب برق مصرفي مشترکین کاهش 

میابد.
وي تاکیــد کــرد: این اقدام بــه منظور کاهش 
مصرف مشــترکین، علي الخصوص مشترکین 
پر مصرف انجام شــده ، تــا این گروه مصرفي 
مشــمول افزایش بهاي برق، پــس از مهلت ۶ 

ماهه ) تا اردیبهشــت ۱۴۰۰( تعیین شده طبق 
طرح برق امید، نشــوند. مهندس علیزاده اشاره 
کرد: در گام نخست نشست سه جانبه بین این 
شرکت و بانک مهر ایران و شرکت تولید لوازم 
خانگي اسنوا با رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
در ســالن جلسات این شرکت برگزار شد. این 
در حالیســت که پس از توافقات اولیه در باره 
نحوه اجراي طــرح، اقدامات الزم در باره عقد 

قرارداد و تفاهم سه جانبه انجام خواهد شد.
گفتني است پس از عقد قرارداد، با ارائه محتواي 
این تفاهم نامه ، مردم فهیم اســتان زنجان مي 
توانند از تســهیات مربوطــه در خرید لوازم 

خانگي با برچسب انرژي باال استفاده کنند

برگزاری نشست سه جانبه توزيع برق استان زنجان، 
بانک مهر ايران و شرکت توليد کننده لوازم خانگی اسنوا
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رییس انستیتوپاستور تشریح کرد

علت جهش های مداوم کووید-۱۹
 وضعیت کرونای انگلیسی در ایران

 رییس انستیتو پاســتور ایران با اشاره به 
چرایی جهش های مداوم کرونا ویروس، گفت: 
طبق بررسی هایی که تاکنون در کشور انجام شده، 
جهشی شبیه آنچه در انگلیس رخ داده، نداشتیم.

دکتر علیرضا بیگلری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
چرایی جهش های مــداوم کووید-۱۹، گفت: به 
طور کلی زمانیکه ویروس ها  تکثیر می شــوند، 
ژنوم آن ها رونویســی می شود. یعنی یک نسخه 
دیگر از ژنوم ویروس ساخته شود. در عین حال 
باید توجه کرد که ما دو نوع ژنوم ویروس داریم؛ 
یکی ویروس های RNA و دیگری ویروس های 

.DNA
وی افــزود: ویــروس بیماری کوویــد-۱۹ از 
 RNA اســت. آنزیم RNA دســته ویروس های
polymerase  آنزیمــی اســت کــه ژنــوم 
مانند ویــروس کووید-۱۹   RNA ویروس های
را رونویســی می کنــد و برای تکثیــر ویروس، 
نســخه های جدید را ایجاد می کند. حال درصد 
 RNA polymerase خطا و امکان اشتباه آنزیم
بیش از آنزیم DNA polymerase اســت. بر 
این پایــه احتمال ایجاد خطــا در ویروس هایی 

 RNA مانند کووید-۱۹ که از دسته ویروس های
هستند،  بیشتر است.

بیگلری ادامه داد: بر این پایه وقتی آنزیم ویروس 
کرونا دارد ژنوم ویروس را رونویســی می کند، 
احتمال خطا در آن زیاد اســت و این خطا ایجاد 
و باعث می شــود که این خطــا را به عنوان یک 
جهش و تغییر ببینیم. البته مهم این اســت که این 
تغییر و جهش در کدام قســمت ویروس باشد و 
این موضوع باعث می شود که عملکرد ویروس را 

متفاوت ببینید.
رییس انستیتو پاستور ایران گفت: گاهی چندین 
جهــش مداوم در ویروس اتفــاق می افتد که در 
عملکرد ویروس تاثیر می گذارد. یکی از جاهایی 
که ممکن است جهش ها در آن تاثیر بگذارند در 
انتقال پذیری ویروس اســت. بر این پایه ویروس 
بیشتر به گیرنده می چسبد و این موضوع سرعت 
انتقال را بیشــتر می کند که ایــن موضوع همان 
جهشی است که در انگلیس در ویروس بیماری 
کووید-۱۹ می بینیم. حال ممکن است جهش در 

میزان بیماری زایی و ... نیز اثرگذار باشد.
بیگلری تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که با 

جهش ویروس واکسن هایی که ساخته می شود، 
اثرشــان را از دســت دهند. به همین دلیل است 
که ما می گوییم که هر چند وقت یکبار باید ژنوم 
ویروس در هر کشــور بررسی شــود تا مطمئن 
شــویم که تغییری کــه ایجاد شــده، تاثیری در 
اثربخشی واکسن های ســاخته شده و داروهایی 
که در آینــده برای این بیماری ســاخته خواهد 
شــد، نداشته باشد. بر همین اســاس از ابتدا هم 
پیش بینی و اعام می کردیم که ســاختن واکسن 
برای ویــروس بیماری کوویــد-۱۹ کار راحتی 

نخواهد بود.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات ما در انســتیتو 
پاستور پایش مداوم وضعیت ویروس و تغییرات 
آن اســت، گفــت: فعا طبق بررســی هایی که 
تاکنون در ایران انجام دادیم، جهشی مانند آنچه 
در انگلیس دیده شــده، نداشتیم. البته نمی توان 
گفــت که اصا و قطعا نداریــم. زیرا نمی توان 
تمام مبتایان را بررســی کرد.  مهم این اســت 
که چنــد درصد از جهش هایمان به این صورت 

است.
رییس انستیتو پاستور ایران گفت: طبق بررسی هایی 

که تاکنون در کشور انجام شده، جهشی شبیه آنچه 
در انگلیس رخ داده، نداشــتیم. در انگلیس اعام 
کردند کــه ۷۰ درصد ویروس های کووید-۱۹ با 
همین جهش یافتگی هســتند، اما در ایران چنین 

چیزی ندیدیم و به چنین نتیجه ای نرسیدیم. البته 
ممکن است بررسی هایی که در ماه های آتی انجام 
می شود، این تغییر را در جامعه ما هم نشان دهد، 

اما فعا چنین چیزی نداریم.

سی ان ان گزارش داد
بروز واکنش آلرژیک به 

واکسن مدرنا در یک داوطلب 
با سابقه حساسیت

 یکی از اعضــای کادر درمان آمریکا 
که سابقه حساســیت داشته با تزریق واکسن 
کروناویروس مدرنا دچــار واکنش آلرژیک 

شده است.
به گزارش ایسنا، یکی از اعضای کادر درمان 
بوستون که سابقه حساســیت داشته پس از 
دریافت واکســن کروناویروس مدرنا دچار 

واکنش آلرژیک شد.
این اولین واکنش آلرژیک ناشــی از واکسن 
کروناویروس مدرنا بوده است هرچند پیش 
از این شــش مورد واکنش آلرژیک در افراد 
دریافت کننده واکسن کروناویروس فایزر/بیو 

ان تک در ایاالت متحده مشاهده شده است.
این پزشــک داوطلب برای دریافت واکسن 
مدرنا گفت: پس از آنکه واکسن کرونا را تزریق 
کردم احساس »آریتمی تاکی کاردیک« داشتم 
اما احســاس میکردم از اضطراب ناشی شده 
است چرا که پس از بروز واکنشهای آلرژیک 
در افراد دریافت کننده واکسن کروناویروس 

فایزر/بیو ان تک احساس نگرانی داشتم.
آریتمی تاکی کاردیک اصطاحی پزشــکی 
اســت که بیانگر باال رفتن ضربــان قلب یا 

نامرتب شدن آن است.
پس از انجام بررســیها مشخص شد ضربان 
قلب این پزشک افزایش یافته است. همچنین 
در قســمت زبان و گلو احساس بی حسی و 
گزگز داشــته که پیش از این نیز سابقه چنین 
واکنشهای آلرژیک در او مشاهده شده است. 
وی پس از بروز عائم بافاصله تحت معالجه 

قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی ان 
ان، با این حال سخنگوی مدرنا گفته که شرکت 
فوق هنوز  نمی تواند این حادثه را تایید کند اما 
این موضوع گزارش شده و شرکت مدرنا در 

حال بررسی های بیشتر است.

مدیر مرکز علمی گامالیا:
هیچگونه واکنش آلرژیک 
به واکسن روسی کرونا 

مشاهده نشده است

 پروفسور »الکساندر گینتسبورگ« مدیر 
مرکز علمی گامالیا، ســازنده واکسن روسی 
Sputnik V اعــام کــرد: تاکنون هیچگونه 
واکنش حساسیتی شدید نسبت به این واکسن 

مشاهده نشده است.
به گزارش ایســنا، پیش از این رســانه ها با 
استناد به منابع خود خبر دادند که یک کارمند 
بهداشــتی در نیویورک پس از تزریق واکسن 
 ،Pfizer کرونای فایزر تولید شرکت آمریکایی
واکنش آلرژیک شــدیدی را تجربه کرد و دو 
کارمند مراقبت های بهداشتی در ایالت آالسکا 
در ایاالت متحــده پس از دریافت اولین دوز 
  BioNTech این واکسن، ساخت شرکت های
و Pfizer به کمک پزشــکی نیاز پیدا کرده و 

یکی از آنها به بیمارستان منتقل شد.
طبق گزارش رســانه ها، واکنش او نســبت 
به واکســن همان واکنشی بود که قبًا در دو 
کارمند بهداشــتی پس از واکسیناســیون در 

انگلیس نشان داده شده بود.
پروفسور الکســاندر گینتسبورگ در توضیح 
این اخبار در مورد واکسن فایزر گفت: هنوز 
واکنش های آلرژیک شــدید پس از استفاده 
از واکســن Sputnik V در آزمایشات بالینی 
فازهــای اول، دوم، ســوم و همچنین هنگام 

واکسیناسیون مشاهده نشده است.
این دانشمند خاطرنشــان کرد که تا به حال 
بیش از ۷۰۰ هزار شــهروند روسیه با واکسن 
Sputnik V واکسینه شده اند و کلیه عوارض 
جانبی در اســتفاده از این دارو توسط وزارت 
بهداشت و اداره نظارت های بهداشتی روسیه 

بسیار دقیق کنترل می شود.
پروفسور الکساندر گینتسبورگ همچنین تأیید 
کرد که هــم اکنون به دنبال تزریق واکســن 
Sputnik V هیچ فردی در بیمارستان بستری 
نشده است. به گزارش اسپوتنیک، در ماه اوت 
وزارت بهداشت روسیه اولین واکسن در جهان 
را برای پیشــگیری از کووید ۱۹ ثبت کرد که 
توسط مرکز تحقیقات علمی گامالیا در مسکو 
تهیه شده است. این واکســن در دو نوبت و 

با فاصله سه هفته به داوطلبان تزریق می شود.

خبــر

 معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی به منظور اطاع رسانی 
و مشــارکت مردم در پیشگیری و کنترل بیماری 
کووید ۱۹ اقدام به تهیه و انتشار پیام های آموزشی 
با عنوان »روشــهای آسان برای آرام سازی ذهن« 

کرده است.
به گزارش ایسنا، بر پایه اعام معاونت بهداشت 
وزارت بهداشــت، استرس، سبب ایجاد تنش در 
ذهن و بدن می شــود و از آنجایی که تنفس های 
عمیق و تکنیک آرام سازی از روش های کاهش 
تنش هســتند، تنفس عمیــق )دیافراگمی( یک 

شــیوه ســریع آرام کردن بدن است. در سفارش 
ها و پیام های بهداشــتی معاونت بهداشت که به 
منظور مواجهه با موقعیت های تنش زا از جمله 
بیماری کرونا منتشر شده، آمده است: تنفس عمیق، 
سطح برانگیختگی بدن را به سرعت کاهش می 
دهد و اثر آرامبخش بــر کل بدن دارد، به همین 
جهت برای انجام تنفس عمیق ابتدا در مکانی که 
احساس راحتی می کنید، دراز کشیده و بدن خود 
را در وضعیت آرامی قرار دهید، سپس یک دست 
را روی قفســه سینه و دست دیگر را روی شکم 
قــرار دهید، وقتی عمل دم را انجام می دهید باید 

دســتی که روی شکم قرار دارد باال بیاید و وقتی 
بازدم را انجام می دهید دستتان پایین برود و شکم 
صاف شود. پس از انجام این اقدامات نفس بگیرید 
و هوا را به آرامی به درون ریه خود بفرستید و تا ۴ 
بشمارید در ادامه به آرامی هوا را از ریه خود خارج 

کرده و عمل دم و بازدم را چند بار تکرار کنید.
افراد بایــد روی تنفــس خود تمرکــز  کرده و 
اجازه ندهند افکار دیگری وارد ذهنشــان  شود و 
درصورتی که بعد از این مراحل سرگیجه  سراغتان 
آمــد از ادامه تمرین صرف نظــر کرده و به زمان 
دیگری موکول کنند. تنفس عمیق باید به مدت ۵ 

دقیقه و دو بار در روز انجام شود؛ چرا که تکنیک 
آرمیدگی یا ریلکسیشــن از طریق کاهش ضربان 
قلب، فشارخون و کند شدن تنفس باعث کاهش 

استرس و تنش عضات می شود.
همچنین در این پیامهای آموزشــی به شیوه های 
مختلف انجام تکنیک آرامیدگی اشــاره و عنوان 
شده است برای انجام این تمرین در مرحله نخست 
مکانی راحت و آرام را برای تمرین انتخاب کنید. 
البته بهتر است زمانی از روز را برای تمرین در نظر 

بگیرید که احساس آرامش بیشتری دارید.
بر پایه این سفارش ها، پس از انتخاب محل مورد 

نظر روی یک صندلی راحت نشســته، به آرامی 
نفس بکشید و سپس عضات مختلف بدنتان  را 
به ترتیب ُشــل کنید و همچنان به تنفس آرام و 

منظم خود ادامه دهید.
بهتر اســت آرمیدگی عضانی را دو بار در روز 
انجام دهیــد و از آنجایی که تنفس عمیق و آرام 
سازی یک مهارت اســت و یادگیری آن نیاز به 
زمان دارد، به همین جهت این تکنیک را ابتدا در 
موقعیت های عادی انجام داده و پس از کســب 
مهارت در موقعیت های تنش زا، از آن اســتفاده 

کرده و خود را آرام کنید.

روشی آسان برای آرام سازی ذهن در مواجهه با کرونا

 رییس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی 
و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: برخی عائم در مبتایان به کرونا می تواند 
ماندگار و مزمن شودبســته به شــدت بیماری و 
بستری شدن یا نشدن بیمار، نوع عائم متفاوت 

است.
به گزارش دانشــگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 
دکتــر داوود یادگاری نیا درباره شــباهت عائم 
ابتا بــه کووید ۱۹ با دیگر بیماری ها اظهارکرد: 
هنگامی که با پاندمی کرونا مواجه هستیم طبیعتا 
هــر عامتی همانند درد بــدن، کوفتگی، ضعف 
و بی حالی بــه دلیل ماهیت اپیدمیولوژی بر نوع 
تشخیص اثر گذار اســت، درحالیکه بسیاری از 
بیماریها نظیر آنفوالنزا شــباهت زیادی به عائم 

بالینی کووید ۱۹ دارند.
وی با اشــاره بــه این که عائــم آنفوالنزا دقیقا 
به کرونا شــباهت دارد، افزود: تهوع، اســتفراغ، 
گرفتگی و آبریزش بینی، ســرفه، کوفتگی بدن، 
بی حالی، ضعف و بی اشتهایی از جمله عائمی 

است که در آنفوالنزا و کرونا مشترک است.
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی با تاکید بر این که باید مسائل اپیدمیولوژی 
در پاندمی ها در نظرگرفته شــود توضیح داد: هر 
زمان که اعام می کنیم با اپیدمی فصلی آنفوالنزا 
روبرو شده ایم باید این موضوع را در نظر داشته 

باشــیم که ممکن است لزوما فرد به بیماری 
دیگری غیر از کرونا مبتا شده باشد.

رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
آنفلوآنزای فصلــی را مهار کرده 

است
رییس مرکز تحقیقات  بیماریهای 
عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی با تاکید 
بر این که خوشــبختانه با رعایت 

مسائل پیشگیرانه همانند استفاده از 
ماسک، دستکش، شست وشوی مکرر 

دســت ها تا به امروز موردی از بیماری 
آنفوالنزای فصلی گزارش نشــده ادامه داد: 

اگرچنانچــه آنفوالنزای فصلی شــیوع پیدا کند، 
تفکیک بیماران مبتا بــه آنفوالنزا با کووید ۱۹ 

پیچیده تر خواهد شد.
یادگاری نیا عنوان کرد: یکی از مهمترین عائمی 

کــه آنفوالنزای فصلــی را از کووید تفکیک می 
اختال  حــس کند،  در 

و  است، بویایــی  چشایی 
در صورتیکــه در آنفوالنزا این موضوع به ندرت 

دیده می شود.
او با بیان این که بســیاری از بیماری های ریوی 
مثل پنومونی ها، عفونت های ادراری، خونی ویا 
زائده های پوستی ممکن اســت با کرونا اشتباه 
گرفته شــود، ادامه داد: به دلیل تنوع باالی 
مبتایــان بــه کرونا ممکن اســت این 
بیماری عائم متنوعی را ایجاد کرده و 
با بسیاری از بیماری ها اشتباه گرفته 

شود.
غیراختصاصی  عالئم  ماندگاری 

کرونا تا ۹۰ روز
رییس  مرکز تحقیقات  بیماریهای 
عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی در ادامه  
درباره سندرم های کرونا  توضیحاتی 
پس از درمان مبتایان ارایه داد و گفت: 
در یک کرونای ساده ممکن است  ۱۰ درصد 
بیماران تا ۲۱ روز دارای عامت باشند، در افرادی 
که کرونا دارند و در بیمارستان بستری می شوند 
نیز  پس از ترخیص ممکن است بیمار تا ۹۰ روز 

عائم غیر اختصاصی کرونا را داشته باشد.

دکتر یادگاری نیا افزود: معموال دیده شــده تنها 
۱۲,۵ درصــد از بهبــود یافتــگان کرونایی پس 
از ترخیص از بیمارســتان بی عامت هســتند، 
درصورتیکــه تعداد زیادی از این افراد حتی پس 
از ترخیــص و یا تا مدتها دچار عائمی نظیر بی 
اشــتهایی، ضعف مفاصل، مشکات روحی  و یا 

تنگی نفس نیز هستند.
وی بــا بیان این که ممکن اســت در ۴۰ درصد 
از مبتایان به کرونا، عائم و عوارض بیماری تا 
مدتها باقی بماند خاطرنشــان کرد: باید عوارض 
پست کووید مد نظر باشد تا اگر چنانچه  عائمی 
همانند افسردگی، هیجان و بی قراری ماندگار شد 

حتما مداخات جدی انجام شود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی ادامه داد: دربرخی مبتایان به کرونا پس 
از بهبود حتی تا ســه ماه هم عائم عصبی دیده 

شده است.
وی تاکید کرد: اگر عائم و نشــانه های بیماری 
های دیگری پس از بهبــودی با کووید ۱۹ ادامه 
دار و یا عامت های دیگری هم اضافه شد باید 

مداخات درمانی انجامی شود.

کرونا از عوارض طوالنی تا عالیمی که فقط شبیه است

 دبیر انجمن پیشــگیری و درمان چاقی 
ایران گفت: همــه گیری کرونــا موجب بروز 
تغییراتی در شیوه زندگی مردم شده است. چاقی 
و اضافه وزن از جمله عوامل خطری هستند که 

سامت انسان ها را تهدید می کنند.
دکتر محمد هاشــمی در یادداشــتی به بررسی 
پیامدهــای چاقــی در دوران کرونــا و قرنطینه 
پرداخــت و تاکید کرد: بایــد بدانیم گرچه همه 
گیری کرونا مهلک و خطرناک اســت اما غفلت 
از دیگر وجوه بهداشــتی و ابتــا به اضافه وزن 
و چاقــی در طول زمان بیش از آن ســامتی را 
تهدید کرده و درگیری با تبعات بلندمدت آن نظیر 
دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی عروقی و 
دیگر بیماری های غیرواگیر، به صورت همیشگی 
و مادام العمر در سامتی و نهایتا کیفیت زندگی 

افراد ایجاد اختال می کند.
این یادداشت را در ذیل می خوانیم: بررسی نتایج 
آماری پیامدهای ناشی از کووید - ۱۹ نیز نشان 
داده که افراد مبتا به چاقی انواع شدیدتر بیماری 
و میزان مرگ و میــر باالتری را تجربه کرده اند 
اما باوجود این حقیقت هشدار دهنده، تغییرات 
ناشی از شیوع بیماری و شرایط قرنطینه موجبات 
افزایش احتمــال بروز اضافه وزن و چاقی را در 

پی داشــته است.  این اتفاق بیشتر از دو مسیر به 
وقوع پیوسته است: اول این که به واسطه اقامت 
در منزل، داشتن وقت اضافه تر به کمک وسوسه 
آمده و موجب می شــود تا افراد تمایل زیادتری 
برای مصرف خوراکی های بیشــتر و متنوع تر 

داشته باشند.
در کنار آن بیشــتر شــدن انجام پخت و پزهای 
خانگی به جهت فراهم آوری مایحتاج روزانه و 
پرهیز از خرید از بیرون که دامنه آن به پخت نان 
و انواع شــیرینی هم رسیده، نیز موجب تشدید 
وسوسه ها و مصرف افزون تر مواد غذایی داخل 

منزل شده است.
 به همه این تغییــرات قرنطینه ای، تغییر الگوی 
خواب را هم اضافه کنید که منجر به دیرتر بیدار 
شدن و دیرتر خوابیدن شده است. این امر عمدتا 
باعث حذف وعده اصلی صبحانه و ریزه خواری 

های ساعات پایانی شب می شود که خود زمینه 
را برای افزایش وزن مهیا کرده است.

وی عامل دیگری کــه در این روزها به افزایش 
بــروز اضافه وزن کمک کــرده باورهای غلط و 
ســفارش های نادرســت تغذیه ای است که در 
طی این دوره به سرعت از منابع غیرمعتبر علمی 
منتشر و دهان به دهان گشته و تبدیل به باورهای 

عمومی نادرست شده است.
ضرورت مصــرف کالری بیشــتر و یا خوردن 
خوراکیهای با طبع گرم با هدف پیشگیری از ابتا 
به کرونا از جمله ســفارش های نادرستی است 
کــه پیروی از آنها به افزایش اضافه وزن و چاقی 

دامن زده است.
نقصان سواد سامت عمومی نیز در این میان به 
کمک این باورها آمده و با تغییر در سبد مصرفی 
افراد و خانواده ها زمینه ساز دریافت بیشتر کالری 

را فراهم آورده است. مثال بارز این نمونه مصرف 
بیشــتر آب میوه های صنعتی اســت که افراد به 
منظور دریافت ویتامین و پیشــگیری از ابتا به 
کرونا مصرف می کنند درحالیکه این خوراکی ها 
به دلیل شکر اضافه تر نه تنها تامین کننده میزان 
ویتامین مورد نظر نیستند بلکه خود عاملی برای 

اضافه وزن و چاقی محسوب میشوند.
برای مقابله با این معضل در درجه اول سفارش 
به تنظیم ریتم خواب می شود که خود این قضیه 
به حفظ نظم در خورد و خوراک بعنوان مخرج 

مشترک مقابله با این پدیده کمک می کند.
دانستن این نکته ضروری است که رعایت اصول 
تغذیه برمبنای هرم استاندارد تغذیه یگانه نسخه 
غذایی است که نیازمندی های بدن برای تقویت 
سیستم ایمنی را مهیا نموده و تا حدی می تواند 
اثر پیشــگیری کننده از ابتائ بــه کووید - ۱۹ 

داشته باشد. داشــتن یک برنامه غذایی منظم با 
کمک کارشناسان این حوزه و مدیریت محتویات 
یخچــال و خوراکی های موجــود در منزل به 
نحویکه میــوه جات و ســبزیجات کم کالری 
بیشتر در دسترس بوده و در مقابل خوردنی های 
چرب و شــیرین و پرکالری در دسترس نباشند 
هم از راهکارهای موثر در کنترل کالری دریافتی 
و بالطبــع کنترل وزن خواهد بــود. هرچند باید 
دانست که حتی مصرف بیش از حد میوه ها هم 
می تواند منجر به انباشت کالری اضافه و افزایش 

وزن شود.
درنهایت این که بایــد بدانیم گرچه همه گیری 
کرونا مهلک و خطرناک است اما غفلت از دیگر 
وجوه بهداشــتی و ابتاء به اضافه وزن و چاقی 
در طول زمان بیش از آن سامتی را تهدید کرده 
و درگیری با تبعــات بلندمدت آن نظیر دیابت، 
فشــارخون، بیماری های قلبی عروقی و دیگر 
بیماری های غیرواگیر، بصورت همیشگی و مادام 
العمر در ســامتی و نهایتا کیفیت زندگی افراد 

ایجاد اختال میکند.
پس بــه نحوی رفتار کنیم کــه پس از فروکش 
کردن همه گیری کرونا، تندرستی خود را از جنبه 

دیگری به مخاطره نینداخته باشیم.

کرونا، قرنطینه و چاقی
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وزیر صمت:
قیمت گذاری کاالی یارانه ای 

اجباری است
 وزیــر صنعت، معدن و تجارت تاکید 
کرد که به هر کاالیی که یارانه یا امتیازی داده 
شود، قیمت گذاری اش هم اجباری می شود و 
افزایش تولید را راه حل حذف داللی و مناسب 

شدن قیمت ها عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی در برنامه 
خبری شــبکه یک سیما گفت: برای رساندن 
کاال با قیمت مناســب به دســت مردم باید 
افزایش تولید دهیم که بــر پایه آمارها در ۱۹ 
قلم کاال در سال کنونی افزایش خوبی داشتیم 
و واحدهای تولیدی در حوزه لوازم خانگی و 
اقام دیگر سه شیفته فعالیت می کنند. با تداوم 
همیــن روند، رانت خــواری و داللی حذف 
خواهد شــد و کاال به قیمت واقعی به دست 

مصرف کننده خواهد رسید.
وی همچنین با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان 
بر پایه هزینه تمام شــده، قیمت محصوالت 
تولیــدی خــود را تعیین می کننــد، گفت: 
تولیدکنندگان موظف هستند با تعیین شبکه 
توزیع، محصول تولیدی را با کمترین واسطه 

و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.
گفتنی اســت که آمار منتشر شــده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد 
که در مهر ماه امســال در بین ۸۹ قلم کاالی 
اساســی، قیمت ۸۴ کاال بیــن ۰.۴ تا حدود 
۳۱۴.۶ درصد نســبت به خرداد سال گذشته 
افزایش داشته، بیشــترین افزایش قیمت هم 
مربوط به گروه آهن آالت، کنجاله ســویا و 
حبوبات بوده و بیشــتر اقام مصرفی روزمره 
مثل برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، شکر 

و غیره بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

پیشنهاد اخذ مالیات 
یک در هزار از تراکنش های 

بانکی بیش از ۱0 میلیون تومان
 نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس پیشنهاد کرد: برای تراکنش های بانکی 
بیش از ۱۰ میلیون تومان در کشور یک در هزار 

مالیات در نظر گرفته شود.
به گزارش تسنیم، سید محمدرضا میرتاج الدینی 
افزود: به فرض اگر به حســاب کسی بیش از 
۱۰ میلیون تومان واریز شد بصورت اتوماتیک 
یک در هزار مالیات یعنی از ۱۰ میلیون تومان 
۱۰۰ هزار تومان به حساب خزانه ریخته شود.

وی اظهار داشــت: هم اکنون گردش مالی در 
کشــور ۱۰ تا ۲۰ برابر تولید ناخالص داخلی 

است.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اســامی گفت: اگر چنین عرصه ای 
برای تراکنش های بانکی در نظر گرفته شود 
حتی می توان بسیاری از مالیات را در کشور 
حذف و در عیــن معافیت های مالیاتی را در 
راستای رونق کسب و کار، تولید و مواردی از 
این دست توسعه داد چون درآمدی که از این 
محل حاصل می شود حداقل ۱۰ برابر در آمد 

مالیاتی فعلی است.
وی در ادامه بر ضرورت اصاح نظام مالیاتی و 
جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور تاکید کرد 
و افزود: شوربختانه بســیاری از افراد با دالل 
بازی و بنگاه داری غیر مولد به سودهای کان 

می رسند که هیچگونه مالیاتی نمی پردازند.
میرتاج الدینی اظهارداشــت: مالیات به عنوان 
یکــی از مهم تریــن ابزارهــای تامین کننده 
مصارف بودجه دولت و همچنین ابزاری موثر 
در اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی 
دارای نقش تعیین کننده ای در نظام اقتصادی 

کشورهاست.

الزام سهامداران عدالت 
به ثبت نام در سامانه سجام

  معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس گفت:همه سهامداران سهام عدالت در 
روش مســتقیم و غیر مستقیم باید در سامانه 

سجام ثبت نام کنند.
به گزارش صدا و سیما، محمدرضا معتمد در 
باره افزایش سرمایه شرکت های پرتفوی سهام 
عدالت گفت: با مصوبه شورای عالی بورس، 
به مدت یکسال فرایند آزادسازی سهام عدالت 
بر پایه آئین نامه تعیین شــده است و بر پایه 
آن در این بازه زمانی، ۳۶ شرکت سرمایه پذیر 
باید از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی ها یا 
مطالبات، افزایش سرمایه دهند و این افزایش 
ســرمایه از سهامداران ســهام عدالت سلب 

نمی شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
درباره افرادی که تمایل دارند ســهام عدالت 
خودشان را بفروشــند، گفت: شورای عالی 
بورس دو مصوبــه را اباغ کرد که بر پایه آن 
صندوق های با درآمد ثابت باید تا ۵۰ درصد 
پرتفوی سهام صندوق را سهام عدالت بخرند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته صندوق ها باید 
تنها ۲۰ درصد سبد سهام خودشان را به سهام 
اختصاص می دادند افزود: این افزایش سقف 
خرید ســهام عدالت از سوی این صندوق ها 
باعث می شود تا همه ســفارش های فروش 

سهام عدالت در سامانه ها خریداری شود.

خبر

 فاصله تورمی آذرماه ۹۹ دهک های 
مختلف درآمدی ۹.۳ درصد است و بین 
۲۷.۹ درصــد برای دهــک اول تا ۳۷.۲ 

درصد برای دهک دهم نوسان دارد.  
به گــزارش ایرنــا، خانواده ها بــر پایه 
مجموع درآمد و هزینه های ســالیانه در 
۱۰ گروه دســته بندی می شــوند. دهک 
اول کم درآمدترین گــروه و دهک دهم 
پردرآمدترین گروه از خانواده ها را تشکیل 
می دهند. مرکز آمار هر ماه انواع هزینه ها و 
ویژگی های هر کدام از دهک ها را بررسی 
و در جداول مختلف اعام می کند. بررسی 
این جدول ها می تواند یک شمای کلی از 
وضعیت اقتصادی هر کدام از دهک ها را 

در اختیار ما بگذارد.
بر پایه آخرین گزارش نرخ تورم سالیانه 
آذرماه ۹۹ خانوار کشــور به ۳۰.۵ درصد 
رســید. این نرخ در دهک های مختلف 
هزینه ای در بازه ۲۷.۹ درصد برای دهک 
اول تــا ۳۷.۲ درصد بــرای دهک دهم 

نوسان دارد.
بررسی جزئیات تورم در خانوارها نشان 
می دهــد که اثر تورم در همه خانوارها به 
یک شکل نبوده است. بر پایه این گزارش 
تورم آذرماه در دهک های باال )پردرآمدها( 
رقم هــای باالتری نســبت به دهک های 
پایین جامعه ثبت کرده است. دهک اول 
درآمدی که شامل خانوارهای با پایین ترین 
سطح درآمد هســتند، تورم سالیانه ۲۷.۹ 
درصدی را ثبت کرده اســت؛ این روند 
به شــکل صعودی در میان دهک ها ادامه 
داشته به طوری که دهک دهم تورم ۳۷.۲ 

درصد را به ثبت رسانده است.  
فاصله تورمی در میان دهک های مختلف 

هزینه ای در آذرماه به ۹.۳ درصد رسید که 
نسبت به ماه قبل )که برابر ۸.۹ درصد بود( 

۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
شــدت تورم در بین دهک هــای اول تا 
ششم تقریبا افزایش ناچیزی داشته است 
به گونه ای از تورم ۲۷.۹ درصد در دهک 
اول به رقم ۲۹.۳ درصد در دهک ششــم 
رسیده است اما از دهک ششم به یک باره 

نرخ تورم رشد محسوسی داشته است.  

مرکز آمار در یک جدول سهم هر یک از 
گروه های کاالیــی و خدماتی را در تورم 
ماهانه دهک ها مشــخص کرده اســت. 
به طور کلی در این دسته بندی این گزارش 
به دو دسته کاالهای خوراکی و کاالها و 
خدمات غیرخوراکی تقســیم بندی شده 
است. با توجه به ضریب اهمیت متفاوت 
گروه های کاالیی و خدماتی در دهک های 
مختلف، اصوال ســهم کاالهای خوراکی 

در دهک های کم درآمد و ســهم کاالهای 
غیرخوراکی در دهک های پردرآمد بیشتر 

است.
محدوده تغییرات تــورم دوازده ماهه در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیــن ۲۵.۶ درصد برای دهک 
دهم تــا ۲۹.۵ درصد بــرای دهک دوم 
متفاوت است. همچنین شاخص مذکور 
در مــورد گــروه عمده »کاالهــای غیر 

خوراکی و خدمات« بیــن ۲۶.۳ درصد 
برای دهک اول تا ۴۰.۳ درصد برای دهک 

دهم است.
به گزارش ایرنا،  دهک نخســت نشانگر 
قشــر کم برخوردار جامعه اســت. آنچه 
دهک های درآمــدی را از یکدیگر مجزا 
می کند، وزن کاال در سبد مصرفی خانوار 
اســت. دهک هــای کم درآمــد به علت 
درآمد کمتر، هزینــه کمتری را به تفریح 

و ســرگرمی و حتی بهداشــت و درمان 
اختصاص می دهنــد. از این جهت، وزن 
این کاالها در ســبد مصرفــی آنها کمتر 

است.
در مقابل بیشــترین سهم را خوراکی ها و 
آشامیدنی ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود 
را معطوف این دسته از کاالها و در واقع 
ضروریات زندگــی می کنند. بیش از ۴۰ 
درصد از سبد مصرفی گروه های کم درآمد 
را خوراکی ها و آشــامیدنی ها تشــکیل 
می دهنــد. اگر در این کاالها گرانی اتفاق 
قابل لمس  برای کم درآمدها بسیار  بیفتد، 
است. در نتیجه اگر تورم خوراکی ها زیاد 
شــود، فشــار بر گروه های کم درآمد نیز 

افزایش خواهد یافت.
برداشــت دیگــری که از ایــن واقعیت 
می توان داشت، این است که اگر تورم در 
اثر افزایش قیمت کاالهای خوراکی رشد 
کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف 
افزایش خواهد یافــت. از طرفی دیگر، 
اگر تورم از کانال افزایش قیمت کاالهای 
غیرخوراکی و خدماتی رشــد کند، آنگاه 
فشــار تورمی بر اقشــار ضعیف کاهش 
خواهد یافــت و شــاخک های تورمی 

پردرآمدها فعال تر می شود.
ضریب اهمیت خوراکی ها و آشامیدنی ها 
در باالترین دهک درآمدی کشــور، ۱۷ 
درصــد اســت و ۸۲ درصــد اهمیت 
به کاالهــای غیرخوراکــی و خدمات 
اختصاص دارد. می تــوان گفت که هر 
گاه قیمت مواد غذایی نسبت به کاالهای 
غیرخوراکی بیشــتر گران شــود، در آن 
صورت فشــار تورمی بر قشر کم درآمد 

تخلیه می شود.

شدت تورم در دهک های مختلف چقدر است؟

 بعــد از موانعی که به دلیل ابهام در رفع 
توقیف و ترخیص خودروهــای دارای پرونده 
قضایی در گمرک ایجاد شده بود ، با نظر مرجع 
قضایــی این موضوع حل شــده و در صورت 
رعایت ضوابط و صدور کد رهگیری و یا تائید 
منشا ارز از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص 

بدون تمدید زمان وجود دارد.
به گزارش ایســنا، اواخر آذرماه مرکز واردات 
و امــور مناطق آزاد ویــژه در رابطه با ترخیص 
خودروهای توقیفــی به گمرکات اجرایی اباغ 
کرد که به اســتناد نظر مرجــع قضایی مبنی بر 
اینکه »در باره مابقی خودروهای توقیفی مطابق 
با مقررات حاکم اقــدام الزم و قانونی معمول 
گردد«، ترخیص خودروهای توقیفی در گمرک 
منوط بــه تمدید مهلت زمانــی و البته رعایت 

ضوابط مربوطه خواهد بود.
شرط ترخیص بدون زمان

این در حالی بود که در مصوبه پیشــین هیات 
دولت در بهمن ماه ســال کنونــی برای تمدید 
مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک 
تاکید شــده بود که« انجام تشریفات گمرکی و 
ترخیــص خودروهــای دارای پرونده قضایی 
که »حکم قطعی برائت« آن ها از ســوی مرکز 
رســیدگی کننده صادر می شــود مشمول قید 
زمانی برای ترخیص نبــوده و با رعایت دیگر 

مقررات ترخیص آن ها بامانع است.
همچنیــن  خردادماه برای تمدیــد این مهلت 
زمانــی وزارت صمت ماه در نامه ای به معاون 
اول رییس جمهور درخواســت تمدید دوباره 
زمان را مطرح می کند که خواســته شد عبارت 
»حکم قطعی« در بند)۳(، به »دســتور قضایی« 
تغییر کنــد، اما آنچه در نهایت در ۲۶ خردادماه 
توسط هیات وزیران برای تمدید زمان، مصوب 
شــد در بند )۲( بر این تاکید داشت که در بند 

)۳( تصویب نامه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، عبارت »حکم 
قطعــی برائت« به »رای قطعــی منع پیگیری یا 

برائت« اصاح می شود.
ایجاد ابهام و ترخیص مشروط به تمدید زمان
بر این پایــه گمرک در صــورت صدور »رای 
قطعــی منع پیگیری یا برائت« از ســوی مرجع 
قضایی امکان ترخیص خودروهای رفع توقیف 
شــده را بدون قید زمانی داشت، ولی آنچه که 
مرجــع قضایی اعام کرد این بود که گمرک در 
مورد خودروهای توقیفی مطابق مقررات حاکم 
اقــدام الزم و قانونی را انجــام دهد و عبارت 
»رای قطعی منع پیگیری یا برائت« ذکر نشــده 
بود که این موجب ابهام شده و امکان ترخیص 

بدون تمدید زمان وجود نداشت. در این حالت 
با توجه بــه بعید بودن تمدید زمان، در صورت 
اقدام گمرک بر پایه ضوابط  و مقررات سازمانی 
خود احتمال داشت که درباره متروکه شدن این 

خودروها اقدام شود.
اصالح انجام و ترخیص بدون زمان انجام می 

شود
امــا اطاعــات دریافتی ایســنا از این حکایت 
دارد کــه بعد از مذاکرات صورت گرفته، مرجع 
قضایی نسبت به اصاح مورد پیش آمده و رفع 
ابهام آن اقدام کرده و مشکل مربوط به ترخیص 
خودروهای توقیفی حل شــده است؛ به طوری 
که مرجع قضایی این بار اعام کرده است که« با 

مابقی خودروهای توقیفی با توجه به صدور قرار 
منع تعقیب، از نظر این بازپرسی رفع توقیف از 
خودروهای موصوف با رعایت مقررات حاکم 

بامانع است.«
بر این پایه از سوی مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد ویژه  به گمرکات اجرایی اباغ شــده که با 
توجه به نظــر بازپرس مربوطه، با رعایت کامل 
مفاد مصوبــه اباغی و دیگر مقــررات و اخذ 
مجوزهای قانونی و مقرراتی در مورد ترخیص 

خودروهای توقیفی اقدام شود.
شــرط کد رهگیری یا تائید منشــأ ارز برای 

ترخیص
در این اباغیــه برای  ترخیــص خودروهای  

توقیفی صدور ارائه کدرهگیری  و یا تائید منشا 
ارز از سوی بانک مرکزی تاکید شده است.

بنابراین در صــورت صدور قرار منع تعقیب از 
ســوی مرجع قضایی برای خــودروی توقیفی 
و همچنین صدور کد رهگیــری بانک یا تائید 
منشأ ارز و رعایت ضوابط مربوطه، صاحبان این 
خودروها نیز می توانند نسبت به ترخیص اقدام 

کنند.  
ماجــرای این خودروهای توقیفــی از این قرار 
است که حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودروی وارد 
شــده به گمرک و بنادر در سال های گذشته که 
بــه دالیلی از جمله مســائل ارزی و ممنوعیت 
واردات خودرو متوقف شــده بودند به تدریج 
از دی ماه ســال ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور امسال در 
مصوبات هیات دولت در چنــد مرحله  زمانی 
امــکان تعیین تکلیــف و ترخیص از ســوی 
صاحبان این خودروها فراهم شــد در بین این 
خودروها حدود ۲۵۰۰ دســتگاه دارای پرونده 
قضایی وجود داشت که تنها امکان ترخیص آن 

بر پایه دستور مرجع قضایی امکان پذیر بود.
بعد از ۲۶ شــهریورماه دیگر هیچ زمانی تمدید 
نشــد و خودروهای مانده که بخشی از آن فاقد 
ثبت ســفارش بود از سوی گمرک ایران متروکه 
اعام شد ولی با توجه به مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۸ 
هیات دولت برای تمدید زمان ترخیص خودروها 
که خودروهای دارای پرونده قضایی از قید زمان 

مستثنی شده بودند امکان ترخیص داشتند.
بر پایه گزارش گمرک ایــران در پایان آخرین 
مهلت تعیین شــده، ۲۳۲۵ دســتگاه خودروی 
ســواری از مجموع ۵۱۰۸ دســتگاه دپو شده 
باقی مانــده در گمرکات )قبل از مصوبه بهمن( 
ترخیص قطعی و ۲۷۸۳ دستگاه خودرو امکان 
ترخیص پیدا نکردند که تعدادی از خودروهای 

باقیمانده دارای پروندۀ قضایی بودند.

مانع ترخیص خودروهای توقیفی در گمرک برداشته شد

 با تــداوم عملکرد منفی صندوق 
پاالیش یکم به عنوان دومین ETF دولتی، 
حاال به جای سود، خسارت ۲۰ درصدی 
به سرمایه گذاران تحمیل شده و خبری از 
بازارگردانی و حفظ قیمت این ســهم در 
محدود ۱۰ هزار تومانی عرضه اولیه هم 

نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم،  امروز شنبه معامات سهم پاالیش 
در حوالی ۸۱۰۰ با ۷ درصد کاهش نسبت 
به روز کاری قبل دنبال شد. قیمت پایانی 

این سهم حوالی ۸۴۰۰ تومان بوده است. 
بعد از اینکه چند روزی قیمت ســهم در 
مرز ۱۰ هزار تومان کنترل شــد عما در 
روزهای گذشــته کنترل قیمت این سهم 
رها شــده و شاهد کاهش قیمت سهم به 
کانال ۸ هزار تومانی و تحمیل خسارت 

۲۰ درصدی به سرمایه گذاران هستیم.
گفتنی است، در امرداد ماه تایید و تکذیب 
عرضه یا عدم عرضه پاالیشی یکم آنقدر 
ادامه داشت که به اعتقاد برخی کارشناسان 
این روند، باعث  ریزش کلیت بازار شد. 

ریزشی که از امرداد ماه آغاز شد و تا اوایل 
آبان ماه ادامه داشت.

پذیره نویســی این صندوق درحالی که 
هر ســهم ۱۰ هزار تومان قیمت داشت، 
از پنجم شــهریورماه آغاز شد و تا اواخر 
شهریورماه ادامه داشت، اما طبق قانون که 
ETF ها باید یک ماه بعد از پذیره نویسی 
قابل معامله شــوند، ایــن صندوق قابل 
معامله نشــد و خریداران این صندوق از 
۱۱ اذرماه امکان معامله پیدا کردند. برای 
این تاخیر دالیل متعددی ذکر شــد که به 

نظر می رسد، کاهش ارزش سهام پاالیشی 
دلیل اصلی آن بود، زیرا پس از پایان پذیره 
نویسی نمادهای پاالیشی نزولی شدند و 
ارزش صندوق در مقایسه با دوران پذیره 

نویسی کاهش یافت.
در ادامه مصوبه هیئت وزیران که از روز 
۵ مهر ماه از ســوی اسحاق جهانگیری 
به وزیر اقتصاد اباغ شــده قابل مشاهده 
است. در این مصوبه آمده است، تخفیف 
در نظر گرفته شده برای عرضه این ای تی 

اف دولتی ۳۰ درصد لحاظ شده بود.

بر این پایه وزارت اقتصاد به عنوان متولی 
عرضه سهام شرکتهای دولتی در قالب ای 
تی اف اظهار نظری در باره معامله سهام 
پاالیش،  ۲۰ درصد زیــر ارزش عرضه 
ســهم و تحمیل خسارت جدی به مردم 

نداشته است.

به گزارش تســنیم، دولت در سال ۱۴۰۰ 
مطابق الیحــه بودجه قصد دارد ۹۰ هزار 
میلیارد تومان از محل عرضه سهام تامین 
مالی انجام دهد. حاال باید دید آیا دولت 
قصد دارد سال آینده سهام خود را به شیوه 

پاالیش یکم عرضه کند.

 تداوم سقوط صندوق پاالیش یکم
 به جای سود، یک چیزی هم از جیب مردم رفت
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 از حذف شــعر شــاعرانی چــون »نیما«، 
»اخوان« و »ســایه«، تصویر دختران از روی جلد 
و عکس مقبره کوروش گرفته تا تغییر داستان نادر 
ابراهیمی و »قصه های مجید« و نیز حذف نام موالنا 
از جمله تغییراتی هستند که پای کتاب های درسی 

را به عرصه جنجال کشانده اند.
به گــزارش ایســنا، محتوای کتاب های درســی 
خصوصا کتاب های فارســی و ادبیات از گذشته 
همواره مورد بحث بوده است. از سال گذشته هم 
بحث بر سر حذفیات کتاب های درسی ادبیات این 
موضوع را داغ تر کرده اســت؛ هرچند جنجال این 

کتاب ها تنها به حذفیات ختم نمی شود. 
نیما یوشــیج، مهدی اخوان ثالث و امیرهوشنگ 
ابتهــاج )هــ.ا.ســایه( از جمله شــاعرانی بودند 
کــه حذف شعرهای شــان از کتاب های درســی 
بحث حذفیــات را داغ تر کــرد و کاربران فضای 
مجازی نوشــتند: »داروگ« و »مهتاب« نیما، »باغ 
بی برگی« اخوان، »همزاد« ابتهاج و ... از کتاب های 
درســی حذف شد. البته ســال گذشته همزمان با 
اظهارنظرهای فراوان در این باره گفته شــد که این 
مطالب چندســالی می شــود از کتاب های درسی 

حذف شده اند. 
امسال نیز  همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بار 
دیگر بحث بر سر حذفیات کتاب های درسی باال 
گرفت؛ این بار عکس دختران از روی جلد کتاب 
ریاضی دبستانی ها حذف شد. پس از واکنش های 
مختلــف از جمله طراحی و به اشــتراک گذاری 
جلــد کتاب ریاضی با تصویر مریــم میرزاخانی، 
ریاضــی دان فقید، محســن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پرورش از این اقدام عذرخواهی کرد و 
گفت:»بابت بی سلیقگی انجام شده در کتاب ریاضی 
ســوم دبســتان عذرخواهی کرده و آن را اصاح 

می کنیم.«
انتقاد از نحوه تالیف و تدوین کتاب های درسی اما 
پایان نیافت؛ حذفیات، تغییرات و محتواهای مورد 
بحث دیگری نیز در فضای مجازی دست به دست 

شدند. 
این بار پــای تغییراتی بحث برانگیــز به میان آمد؛ 
داستان »قلب کوچک را به چه کسی بدهیم« نادر 
ابراهیمی، نویسنده فقید با تغییراتی در کتاب هفتم 
دبستان منتشر شد که مورد تایید خانواده او نبود و 
اعتراض همسرش را در پی داشت؛ در متن اصلی 
اثر آمده اســت: »قلبم را می بخشم به همه  آن هایی 
که جنگیدند و دشمن را از خاک ما، از سرزمین  ما 
و از خانه ما بیرون انداختند.« اما در کتاب درســی 
این متــن این گونه تغییر پیدا کرده اســت: »قلبم 
را می بخشــم به همه آن هایی که به  خاطر اسام 

جنگیدند.«

فرزانه منصوری، همســر این 
نویســنده فقید در بخشی از 
بیانیه  خــود در واکنش به این 
بیــان این که »چطور  با  تغییر 
فکر کرده اند که این نیز بگذرد 
و کسی نخواهد فهمید بدون 
اجازه  صاحب اثر  دســتی در 
آن برده ایم؟!« نوشــت: »بارها 
متوجه شده ام که بدون اطاع 
و مجوز از ما، آثار نوشتاری و 
سرودهای ملی میهنی همسرم، 
نادر ابراهیمی را در کتاب های 
درسی گذاشته اند، و با تصاویر 
نامربــوط و نازیبایی تزیینش 
کرده اند که نســبتی با پیام و 

مفهوم اثر ندارد.«
وزیر  حاجی میرزایی،  محسن 
آمــوزش و پــرورش در پی 
نوشت:  توییتی  در  ماجرا  این 
»از تغییر متن نویســنده فاخر 
کشورمان در کتاب فارسی پایه 
هفتم متاســف شدم. )هرچند 
تغییر در دوره مســوولیت من 
نبوده است( در همان ماه های 
دقیق،  فرآیند  مسوولیت،  اول 
منســجم و حرفه ای را برای 
بررســی و اصــاح تغییرات 
تدوین و اباغ کردم تا مطمئن 
شویم که در آینده شاهد چنین 

مواردی نخواهیم بود.
همچنین از همکاران خود در 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی خواستم تغییرات دو 
سال گذشته کتاب های درسی 
را بازبینی و اصاحات الزم را 

در چاپ جدید اعمال کنند.«
چندی نگذشــت که دســت 
کتاب های  دســت اندرکاران 

درســی در تغییر »قصه های مجید« هم رو شد. در 
متن اصلی داســتان »ســفرنامه اصفهان« هوشنگ 
مرادی  کرمانی، نویســنده پیشکسوت آمده است: 
»بی بــی برایم بار و  بندیل بســت. من هم بیکار 
ننشستم، ناشــتایی خورده و نخورده پریدم روی 
چرخ...« اما در کتاب درسی متن را این طور تغییر 
داده انــد: »بی بی وقت نماز صبح بیدارم کرد، برایم 
بار و بندیل بســت. من هم نماز خواندم،  ناشتایی 
خورده و نخــورده، پریدم روی چــرخ...« جای 
دیگری هم در متن اصلی داســتان مرادی کرمانی 

آمده است: »ظهر شد. صدای اذان می آمد. کار اکبر 
آقا تمامی نداشــت. حوصله ام سر رفته بود...« اما 
در کتاب درســی بچه ها داستان را این گونه تغییر 
داده انــد: »ظهر شــد، صــدای اذان می آمد. وضو 
گرفتم و نماز خواندم. کار اکبر آقا تمامی نداشت. 
حوصله ام ســر رفته  بود. ..«؛ البته در کتاب درسی 

نوشته اند: »با اندک تغییر«.
ایسنا صحت ماجرا را از نویسنده »قصه های مجید« 
جویا شــد و مرادی  کرمانی با تایید این که بدون 
اطاع او دســت به چنیــن کاری زده اند و با بیان 

این کــه از این کار رضایت ندارد و به او اطاع هم 
نداده اند گفت: »این داســتان مانند خانه من است، 
انگار که آمده اند و بدون اجازه من در بخشــی از 
خانه ام اتاق ســاخته اند. آیا این کار درست است 
که بدون اجــازه چنین کاری کنند؟ باید از من دو 
خط اجازه می گرفتند که با تغییر منتشــر می کنیم. 
این تغییرات باعث می شــود شخصیت داستان به 
شــخصیتی غیرقابل باور تبدیل شود و توی ذوق 
معلم و دانش آموز می زند. در داستان دست می برند 
و می خواهند از این راه بچه ها را نمازخوان کنند اما 

این کار تاثیر آموزشی و تربیتی 
این داستان  برای بچه ها ندارد. 

داستانی ادبی است.«
حاشــیه های کتاب های درسی 
همچنان ادامــه یافت. کاربران 
تغییــرات و  فضای مجــازی 
حذفیات دیگری را نیز در این 
کتاب ها نشان دادند و به اشتراک 

گذاشتند. 
بر این پایه، در کتاب فارســی 
سوم دبستان، صفحه ۵۷، داستان 
»کار نیک« که درباره انوشیروان 
و پیرمردی اســت که درخت 
گردو می کاشت، نام انوشیروان 
ساسانی حذف شده و به جای 
آن عنوان »فرمانروایی« قرار داده 

شده است. 
همچنین در کتاب فارسی پایه 
نهم، درس چهــارم نام موالنا 
حذف شده و به جای آن عنوان 

»شاعری« آمده است. 
از حذفیات دیگر، حذف تصویر 
مقبره کــوروش از کتاب عربی 
یازدهم بود. چندی پیش نجات 
بهرامــی، معاون ســابق مرکز 
عمومی  روابط  و  اطاع رسانی 
وزارت آمــوزش و پرورش در 
این باره در توییتی نوشت: »در 
ادامه دســتکاری های مشکوک 
و متحجرانه در کتب درســی، 
عکس مقبره کوروش از کتاب 
عربی یازدهم چاپ ۹۹ حذف 
آن وقت عده ای  اســت!  شده 
مواقع  از همین جریان هــا در 
خاصــی ادعای میهن دوســتی 
هم می کنند و بر امواج ســوار 

می شوند.«
عاوه  بر این اســداله شعبانی، 
شــاعر ادبیات کودک و نوجوان نیز گفته است که 
بیت آخر شــعر »ای ایران« او را که سال هاست در 
کتاب فارســی اول دبستان منتشر می شود، حذف 
کرده اند در حالی که به گفته این شاعر، این کار به 

کلیت شعر آسیب زده است. 
همچنین جعفر ابراهیمی  شاهد، دیگر شاعر ادبیات 
کودک و نوجوان که شعر »دریا«ی او در چند سال 
گذشــته در کتاب فارسی اول دبستان منتشر شده 
گفته که فقط دو بند از شــعرش منتشر و باقی آن 

بدون مشورت یا اجازه او حذف شده است.

اظهارنظرهــا البتــه تنها به حذفیــات و تغییرات 
کتاب های درســی ختم نمی شــود، برخی نسبت 
به محتوای موجود در این کتاب ها نیز انتقادهایی 
دارند؛ از جمله آن ها می توان به متنی که در تصویر 

و در ادامه می آید اشاره کرد:
برخی محتوای این متن را همراه با توهین به جامعه 

مهندسان می دانند
و متنی دیگر که برخی به خاطر موضوعش آن را 

مناسب دانش آموزان دبستانی نمی دانند.
***

ایســنا پیش تــر در گفت وگوهایی با شــاعران و 
نویســندگان ادبیات کودک و نوجوان به موضوع 
کیفیت کتاب های درســی ادبیات در انتقال غنای 
ادبیات فارسی و کمک به آموزش زبان و رسم الخط 
صحیح فارســی به کــودکان و نوجوانان پرداخته 
است. در یکی از این گفت وگوها احمد اکبرپور، 
نویســنده کودکان و نوجوانــان از این که فضای 
تربیتی و آموزشــی کتاب های درسی ادبیات ذات 
ادبیات را خفه کرده است و همچنین از ضرورت 
وجــود طنز در این ها کتاب ها گفته بود که پس از 
آن سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  وزارت 
آموزش و پرورش با ارسال جوابیه ای نسبت به این 
گفت وگو واکنش داد. در بخشی از این جوابیه آمده 
بود: »نویسنده محترم به خوبی آگاه هستند که هر 
متنی به خودی خود دارای پیام آموزشی و تربیتی 
اســت و در کنار ویژگی های زبانی و ادبی، پیام و 
معنای متن جان نوشته را بازنمایی می کند؛ عاوه 
 بر این، هر اثر ادبی در عین آراســتگی های لفظی، 
دارای زیبایی های معنایی نیز هست؛ اگر کتاب های 
فارســی ابتدایی با تأمل بررســی شود، داستان ها، 
حکایات، َمثَل ها و اشعار زیادی از ادبیات کودک 
و نوجوان در آن ها ارائه شــده است که به روشنی 
برآمده از ذات ادبیات هستند. حال اگر از شاعر یا 
نویســنده خاصی متنی آمده یا نیامده است، بدون 
تردید باید راهنمای برنامه درسی را دید تا متوجه 
شــد که مثاً در فصل نــام  آوران باید متنی آورده 
شود که یکی از شخصیت های ملی، فرهنگی، ادبی 
و دینی را با بهره مندی از زبان و ادبیات فارســی 

معرفی کند.«
برخی از شــاعران و نویســندگان ادبیات کودک 
و نوجوان که شعر یا نوشــته آن ها سال هاست با 
تغییراتی بدون اجازه شــان در کتاب های درســی 
منتشــر می شود از اصاح نشــدن این موضوع با 
وجود گذشت چندین سال می گویند؛ با این حال 
آیا ماجرای حذفیات و تغییرات کتاب های درسی 
در ســال تحصیلی آینده هم ادامه خواهد داشت 
یا دفتر تالیف کتب درســی حذفیات و تغییرات 

ایجادشده را اصاح خواهد کرد؟

جنجالی ترین تغییرات کتاب های درسی
 از حذف شعر شاعرانی چون »نیما«، »اخوان« و »سایه«، تصویر دختران از روی جلد و عکس مقبره کوروش تا تغییر داستان نادر ابراهیمی و »قصه های مجید« و نیز حذف نام موالنا

 معــاون گردشــگری وزارت میــراث 
 فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی گفت: 
تعامل و همکاری این معاونت با شورای فرهنگ 
عمومی کشــور موجب نهادینه  شــدن فرهنگ 
گردشگری در بطن جامعه و ارتقای گردشگری 

تعالی بخش می شود.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی 
معاونــت گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، ولی تیموری در 
نشست مشترک با سید محمدرضا موالی زاده،دبیر 
شــورای فرهنگ عمومی کشــور، مدیران این 
مجموعه و بخش خصوصی مرتبط که در محل 
معاونت گردشگری برگزار شد؛ افزود: همکاری 
مشترک در سطح کان، امکان دستیابی به هدف 
نهادینه شدن فرهنگ گردشگری در بطن جامعه، 
خانواده ها، جوامع محلی، دستگاه های اجرایی و 
عمومی فرابخشــی و تاثیرگذار در این امر را به 

دنبال خواهد داشت.
وی به تاش اخیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
مبنی بر تهیه سند و برنامه ارتقای فرهنگ زیارت 
و گردشگری مذهبی اشاره و خاطرنشان کرد: این 

اقدام به طور حتم موثر است ولی برای دستیابی 
به هدف واالتر الزم اســت این ســند انتظارات 
۲ بخش از یکدیگــر را احصاء و در چارچوب 

همکاری مشترک به کار ببندد.
معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دستی همچنین به تشریح 
اقدامات انجام شــده ایــن وزارتخانه به منظور 
توسعه گردشــگری مذهبی پرداخت و تعامل با 
شــورای فرهنگ عمومی کشور را سبب تحقق 
دســتاوردهای متنوع در زمینه فرهنگ سازی به 
عنوان یکــی از مهم ترین و اقدامات زیربنایی در 

صنعت گردشگری عنوان کرد.   
همچنین در این نشست سید محمدرضا موالی زاده 
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز با معرفی 
ساختار و بخش های مختف شورا به اقدامات و 
چشم اندازهای پیش رو این حوزه در بخش های 
مختلــف پرداخت و از صنعت گردشــگری به 
عنوان ابزاری برای انتقال و توســعه فرهنگ از 
اصلی ترین نیاز مهم فردی و فرهنگی و همچنین 

دارای آثار مختلف و تاثیرگذار نام برد.  
وی یادآور شد: شورای فرهنگ عمومی تاکنون 

۱۲ سند را تصویب کرده است. ۶ سند دیگر نیز 
در دست تدوین و تصویب است و پیش بینی می 
شود بالغ بر ۲۰ سند دیگر تا پایان این دوره محقق 

شود.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشور تهیه برنامه 
ارتقای فرهنگ زیارت و گردشــگری مذهبی را 
بستری برای سند همکاری میان شورای فرهنگ 
عمومی و وزارت گردشگری عنوان کرد تا اقدامی 
عملیاتی در راستای توسعه گردشگری مذهبی و 

زیارت رقم خورد.

 رضا رویگری متولد ششم دی ماه است 
و دیروز ۷۴ ســاله شد. این بازیگر که به تازگی 
برای بازی در یک ســریال عازم مشهد شده بود 
می گویــد، کار کردن در روزهــای کرونایی از 

پرداخت اجاره خانه سخت تر نیست.
رضا رویگری در گفت وگویی با ایســنا درباره 
حال و هوای زندگی در آستانه ۷۵ سالگی، چنین 
می گوید: دیگر چیزی از عمر نمانده است. دلم 
می خواهد هر قدرِ دیگر که هســتم، در آرامش 
بگذرد؛ هیچ چیز برایم از آرامش و سامتی مهمتر 

نیست.
این هنرمند که چند سالی می شود درگیر بیماری 
است، درباره وضعیت جسمانی خود توضیح می 
دهد: اگر بتوانم فیزیوتراپــی ام را ادامه بدهم و 
هفته ای سهـ  چهار نشست بروم، خوب می شوم.
او درباره سریال »المپیادی ها« که برای بازی در آن 
عازم شهر مشهد شده بود، چنین اظهار می کند: 
تصویربرداری سریال هنوز تمام نشده است. من 
برای مدتی آمدم تهران اما دوباره باید به مشــهد 

برگردم.
ایــن بازیگر دربــاره کار کردن در این شــرایط 

کرونایی آن هم در شــهری دیگر، می گوید: کار 
کردن در این شرایط، سخت تر از پرداخت اجاره 

خانه نیست!
رویگــری درباره بازی کــردن در دیگر کارهای 
تلویزیونی و اینکه به جز این سریال در این مدت 
پیشنهاد دیگری هم داشته است؟ خاطرنشان می 
کند: در تلویزیون هم دیگر همه گروه گروه شده 

اند و مافیا بازی شده است.
مجموعه »المپیادی ها« از چندی پیش در مشهد 
و روستای اخلمد مقابل دوربین رفته است. این 
مجموعه به تهیه کنندگی غامحسین حیدری در 

هشت قسمت ۹۰ دقیقه ای تولید می شود.
شهنام شهابی، بهنوش بختیاری، حسن حجگذار، 
علیرضا شیخ االســام، کیانوش گرامی، سعیده 
عرب، شهرام السمی و علیرضا سوزنچی، برخی 
از بازیگرانی هســتند که با رضا رویگری در این 

سریال هم بازی شده اند.
رضا رویگری در ســریال هایی همچون »به کجا 
چنین شــتابان« »مختارنامه«، »مدینه« و »تنهایی 
لیا« و فیلم های ســینمایی چون »دلشکســته«، 
»اخراجی های۳« و »بوتیک« بازی داشته است. او 

خواننده سرود »ایران ایران« )اله اله( در روزهای 
آغازین انقاب اسامی بوده است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد:

فرهنگ گردشگری در جامعه نهادینه شود
رضا رویگری در آستانه ۷۵ سالگی:

کار کردن در کرونا از پرداخت اجاره خانه دشوارتر نیست!
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جوالن سگ های بی صاحب دغدغه شهروندان ابهری

باوفاهای بی پناه
 این روزها پرسه سگ های بی صاحب در 
خیابان ها و معابر به یکی از معضات اساســی 

شهرها به ویژه در شهر ابهر تبدیل شده است.
به گــزارش زنگان امروز به نقل از ایســنا، این 
روزها قصه وجود ســگ های بی صاحب در ابهر 
به یک ســریال دنباله دار و معضل بزرگ تبدیل 
شده است، تا جایی که در برخی از مواقع شاهد 
حضور بی شــمار این حیوانات در ســطح شهر 
به ویژه هنگام صبح هستیم که این موضوع ترس 
و وحشت زیادی را برای رهگذران به ویژه بانوان 

و کودکان به وجود می آورد.
در شرایطی که کرونا هم مهمان ما شده، جوالن 
این تعداد ســگ  در کنار ایــن بیماری همه گیر، 
سامتی جامعه را به خطر انداخته و تهدید جدی 
به شــمار می رود، این در حالی  اســت که بیشتر 
شــهرداری ها با مشــکل اعتباری برای رفع این 
دغدغه مواجه بوده و نبود محلی برای نگه داری 
ســگ های بی صاحب باعث دامــن زدن به این 

معضل شده است.
ســگ های بی پناه در روزهایی که سوز سرما بر 
تن شــان نفوذ می کند، بیشــتر برای یافتن غذا یا 
جان پناه از محل زندگی خود خارج شــده و به 
دامن انســان ها پناه می آورند که گاهی به علت 

ترس ، رانده می شوند.
از مهم ترین آسیب هایی که آمد و شد این سگ ها 
می تواند در شهرها به وجود آورد، عاوه بر رعب 
و وحشــت میان شــهروندان، می توان به خطر 
انتقال بیماری های مشــترک بین انسان و حیوان 
اشاره کرد. هاری از بیماری هایی است که در اثر 
گازگرفتگی ســگ به انسان منتقل می شود؛ سگ 
هار به حدی خطرناک است که تمایل زیادی به 
گاز گرفتــن دارد تا حدی که این تمایل ســبب 
می شــود حتی خودش را نیــز گاز گرفته و به 

شدت زخمی کند.

وفور ســگ های بدون صاحــب در محیط های 
شــهری و روســتایی و یــا حاشــیه شــهرها 
خســارت های اقتصادی، بهداشــتی و اجتماعی 
فراوانــی به همــراه دارد و اگــر اقدامی جدی 
و اصولی بــرای جمــع آوری و کنترل جمعیت 
ســگ های بی صاحب انجــام نشــود، هر روز 
پیشــگیری و مقابله بــا حیوان گزیدگی و کنترل 

بیماری هاری مشکل تر خواهد شد.

سگ جزو اولین حیوانات اهلی شده توسط انسان
ســگ از جمله اولین حیواناتی است که توسط 
بشر اهلی شد و به نوعی انسان برای بهتر زیستن، 
این حیــوان باوفا را به خدمــت گرفت اما اگر 
زندگی این حیوان به درســتی مدیریت نشود از 
حیوانی مفید به موجودی بسیار مضر تبدیل شده 
و می تواند گزند و زیان جســمی، روحی و مالی 
را به انسان وارد کند، این موضوع زمانی خود را 

نشان می دهد که سگ، بی صاحب باشد.
طبق آخرین بررسی های فسیلی، سگ ها بیش از 
۱۸ هزار سال پیش از اجداد گرگ شان جدا شده 
و اهلی شدند تا در کنار انسان زندگی کنند و به 
یار دیرینه انسان تبدیل شوند. سگ ها در ابتدا در 
شــکار کردن به انسان کمک می کردند تا سهمی 
از آن نصیب شان شود اما در حدود ۱۲ هزار سال 
پیش و با شــروع اهلی کردن گوسفند وحشی و 

بزکوهی، این حیــوان نقش محافظت از گله های 
انسان را نیز بر عهده گرفت.

همان طور که در ۱۸ هزار ســال گذشته سگ ها 
کنار ما زیسته اند، همچنان نیز می بایست در کنار 
انســان زندگی کنند و ما باید مسوول نگه داری و 
تغذیه آن ها باقی بمانیم اما مشــکل از آنجا ناشی 
می شود که با صنعتی شدن دامپروری، دیگر نیازی 
به سگ های گله نبود. همچنین با کاهش جمعیت 

روســتایی و کوچ به شــهرها، سگ های بسیاری 
بدون صاحب رها شدند.

طبیعی اســت که ســگ بــه عنوان یــک گونه 
گوشــت خوار، در صورت گرسنگی و برای بقای 
خود اقدام به شکار کند، از این رو می تواند برای 
انسان و حیواناتی که در طبیعت زندگی می کنند، 
یک تهدید به شمار آید، تهدیدی که گاهی اوقات 
به قیمت جان افراد و به مخاطره افتادن ســامت 

روحی و بهداشت جامعه تمام  می شود.
زنده گیری، اولویــت اصلی شــهرداری ابهر در 
جمع آوری ســگ های بی صاحب بوده، به طوری 
کــه جمع آوری و ســاماندهی آن ها بــه یکی از 

دغدغه های شهروندان ابهری تبدیل شده است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری ابهر با بیان 
این که سگ های بی صاحب، سگ هایی هستند که 
تحت مراقبت شخص مشــخصی نبوده و آزادانه 
در خیابان ها پرســه می زنند، می گوید: ترشحات 
بزاق، ادرار و خون این ســگ ها می تواند شــامل 
ویروس ها، میکروب ها و انگل هایی باشد که باعث 

ابتای انسان به بیماری شود.
جــواد شــاه محمدی با اشــاره بــه این که طبق 
دســتورالعمل وزارت کشــور، کشــتار سگ ها 
غیرقانونــی اســت، ادامــه می دهد: ســگ های 
جمع آوری شده باید حتماً زنده گیری شوند. طبق 
دستورالعمل ها در زنده گیری سگ های بی صاحب 
چندین اداره و ارگان مســوولیت و وظایفی دارند 
که همه آن ها باید شهرداری را در دست یابی به این 

اهداف یاری دهند.
وی بــا بیان اینکــه ســگ های بی صاحب برای 
ســاماندهی، نیازمند مرکز بــه روز برای نگه داری 
هستند، خاطرنشــان می کند: راه اندازی این قبیل 
مراکز ســبب می شود تا افراد به ویژه صاحبان گله 
در صورت نیاز نســبت به تهیه سگ از این مراکز 

اقدام کنند.

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت برگی ششدانگ پالک 38/3723 اصلی بخش 7 زنجان به شماره سریال 610878 به نشانی: زنجان، گلشهر فاز 2 ، خ 24 متری ارسطو قطعه 2018 
به نام آقای علی حسین کاظمی صادر و تسلیم گردیده است که برابر سند قطعی 88745 مورخه 1390/7/16 دفتر 17 زنجان 3 دانگ مالکیت خود را به آقای 
محمد جواد محمدی منتقل نموده است سپس آقای علی حسین کاظمی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر 
کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن 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.
محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجراي پروژه هاي مشروحه ذیل را بر پایه تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاري مناقصه به 
پیمانکاران تعیین صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه و ساختمان و با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و به صورت زیربنائی و بر پایه بخشنامه 
ســرجمع جدید و بر پایه فهرست بهاي ســال 1399 به صورت مناقصه عمومي یک مرحله ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید . 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،  مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . )شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 (
بنابراین پیمانکاران واجد شرایط مي توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 8/00  مورخه 99/10/7  تا ساعت 14/00 مورخه 99/10/11 به سایت مزبور مراجعه 

نمایند .
 آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادي ) هم به صورت فیزیکی و هم از طریق سامانه ستاد ( : تا پایان وقت اداری )ساعت 14/00( مورخه 

99/10/21  می باشد .
 پاکات مناقصات در مورخه 99/10/22 به ترتیبی که در ذیل آمده اســت در کمیســیون به نشانی : زنجان، خیابان خرمشهر ، روبه روي صدا و سیماي مرکز 

زنجان )شماره تلفن تماس : 02433034550 ( و در ساعتی که در اسناد قید شده بازگشائی خواهد شد. 
)هزینه چاپ دو نوبت آگهي به عهده برندگان مناقصه مي باشد( 

۱. تکمیل دبســتان 2 کالســه روســتای قلعه جوق انگــوران با بــرآورد 6.344.516.997 ریــال  به صورت زیربنائی ) بخشــنامه ســرجمع جدید ( و 
تضمیــن شــرکت در مناقصــه 317.300.000 ریال } تمامی پایه های حقوقی و حقیقی)  پایه 1 و 2(  { 2. احداث دبســتان 6 کالســه قلعه حســنیه  
بــا بــرآورد 18.724.191.578 ریــال به صورت زیربنائی )بخشــنامه ســرجمع جدید ( و تضمین شــرکت در مناقصــه 936.210.000 ریــال ) تمامی 
پایــه های حقوقی( ۳. تکمیل ســالن ورزشــی خیری پویای ابهر بــا برآورد 8.954.633.824 ریال و به صورت زیربنائی ) بخشــنامه ســرجمع جدید ( و 
تضمین شــرکت در مناقصه 447.800.000 ریال )تمامی پایه های حقوقی و پایه یک حقیقی( ۴. احداث مدرســه 3 کالســه اســتثنائی گرماب با برآورد 
 15.915.279.217 ریــال بصورت زیربنائی ) بخشــنامه ســرجمع جدید ( و تضمین شــرکت در مناقصه 795.800.000 ریــال ) تمامی پایه های حقوقی( 
5 . تکمیل مدرسه ابتدائی 6 کالسه روستای انگوران با برآورد 32.533.895.231  ریال به صورت زیربنائی ) بخشنامه سرجمع جدید ( و تضمین شرکت در 

مناقصه  1.626.700.000 ریال )تمامی پایه های حقوقی(
 توضیح اینکه : پایه های ذکر شــده بر مبنای برآورد مناقصه بوده و پس از  بازگشــائی پاکت پیشــنهاد قیمت ،  ظرفیت و پایه پیمانکار شرکت کننده در 
مناقصه بررسی و در صورتی که پیشنهاد قیمت وی کمتر و یا مساوی پایه و ظرفیت کاری وی باشد ، پیشنهاد وی قبول خواهد شد بنابراین شرکت کننده 

در مناقصه بایستی این موضوع را در نظر بگیرد. 

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327100000204 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده رقیه موسوی بابائی فرزند سید فاضل به شماره شناسنامه 21 صادره از زنجان در یک باب خانه 
به مساحت 76/45 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقی مانده 843 فرعی از 5299 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی آقای شاهعلی رضائی 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 مراجع 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: 99/9/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/7

مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 9960327008000409 مورخه 99/9/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نادری سنبل آبادی فرزند عباس به شماره شناسنامه 747 کد ملی 4284218786 
صادره از زنجان ششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی تحت پالک 406 فرعی از 63 اصلی به مساحت 55024/9 مترمربع واقع در قریه سنبل آباد سلطانیه خریداری 
از مالک رسمی آقایان فرض اله ابراهیمی فرزند اسماعیل و ابراهیم ابراهیمی فرزند اسماعیل  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 مراجع 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: 99/10/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/22
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327008000410 مورخه 99/9/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نادری سنبل آبادی فرزند عباس به شماره شناسنامه 747 کد ملی 4284218786 صادره از 
زنجان ششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی تحت پالک 405 فرعی از 63 اصلی به مساحت 41704 متر مربع پالک فرعی از 63 اصلی واقع در واقع در قریه سنبل آباد 
سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقایان ابراهیم ابراهیمی فرزند اسماعیل  و مهدی تقی پور فرزند عبداله 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 مراجع 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: 99/10/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/22
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

 فرمانــدار ابهــر گفت: به نظر می رســد 
بیشــترین عامل نرسیدن شهرستان ابهر به شرایط 
مطلوب در زمینه انتشار ویروس کرونا، برگزاری 

آیین های تجمعی و سنتی است.
وجیه اله نــوروزی امروز در گفت و گو با خبرنگار 
موج رسا،  اظهارداشــت: با توجه به گزارش های 
ارســالی میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 

شهرستان ابهر مطلوب بوده و این روند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه انتظار شرایط بهتری را در شهرستان 
ابهر داریم، افزود: تاش می شود تا شرایط به گونه ای 

باشد که شهرستان به وضعیت زرد وارد شود.
این مســوول خاطرنشــان کرد: با وجود رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی اصناف و مردم انتظار 
می رود وضعیت بهتر شــود و ما به دنبال دالیلی 

هستیم که وضعیت مطلوبتر را رقم نزده است.
فرماندار ابهر با بیان اینکه عوامل مختلفی از جمله 

برگزاری آیین های تجمعی از جمله عروسی و عزا 
ممکن اســت در این زمینه دخیل باشد، افزود: در 
حاشیه شهرها نیز عدم رعایت کمتر مردم می تواند 

دلیل دیگری برای عدم روند مطلوب باشد.
وی خاطرنشــان کرد: شــدت بازرســی های در 
شهرســتان ابهر افزایش و پایش هــای الزم انجام 

می شود تا وضعیت مطلوبتر شود.
این مســوول با اشاره به اینکه ابهر دارای سه شهر 

اســت که سبک زندگی مردم بیشتر سنتی است و 
رسم و رسومات گذشته هنوز به قوت خود باقی 
است، خاطرنشان کرد: برخی افراد هنوز سنت های 
گذشته را در چنین شــرایطی برگزار می کنند که 
تاش داریم به این موضوع نیز ورود جدی داشته 

باشیم.
فرماندار ابهر دورهمی های خانوادگی را مهمترین 
دالیل انتشار ویروس کرونا عنوان کرد و گفت: حتی 

دورهمی های کوچک خانوادگی که شامل فرزندان 
و پدر و مادر هم می شــود، می تواند عامل انتشار 
کرونا باشد. وی با بیان اینکه مردم همکاری خوبی 
برای اطاع رسانی آســیب ها در این زمینه دارند، 
یادآور شد: ضروری اســت مردم و رسانه ها عدم 
رعایت پروتکل ها را گزارش دهند. این مســوول 
یادآور شد: در دوران محدودیت ها برخی اصناف 
به دلیل عدم رعایت پروتکل ها پلمپ شدند و در 

صورت به وجود آمدن شرایط جدید برخوردهای 
جدی با اصناف انجام می شود.

فرماندار ابهر با بیان اینکه شــیرینی فروشی ها نیز 
عامل دیگری برای شیوع کرونا هستند چرا که هر 
کیک سفارشی برابر با یک تجمع است که در همه 
استان های کشور این موضوع دیده می شود، افزود: 
تاش داریم چنین تجمعاتی در شهرستان برگزار 

نشود.

برگزاری آیین های تجمعی اجازه نمی دهد، ابهر به وضعیت مطلوب برسد
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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گرفتم این هک ستردم غبار اتزه ز رویم
چگوهن جان خود از این غبار کهنه بشویم ؟

هب لمحه ای نشود پاک ، لکه ای هک نهاده است
هب عمری از ِقـَبـلِ  طنز و کین زماهن ، هب رویم

رم ولی ربای تو بنشین حدیث اتزه ندا
هک باز قصه ی انمردی زماهن بگویم

چنین هک دست هب کشتار خویشتن زده ام من
روایتی دگر از داستان سنگ و سبویم

امگن نمی ربم این بار جان هب رد ربم از » خود «
چنین هک خنجر بی خویشی آخته است هب سویم
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چهارسو

 ورزش یکــی از عرصه هایی اســت که به 
واسطه شیوع ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان، 
تحت تاثیر قرار گرفته اما شواهد از این قرار است 
که علی رغم تعطیلی خیلی از مسابقات ورزشی و 
یا برگزاری برخی از رشــته ها به صورت مجازی، 
فوتبال به غولــی می ماند که در این شــرایط نیز 
توانسته اســت خود را ســرپا نگه دارد، هر چند 
فوتبال هم به خاطر کرونا، یکی از ارکان مهم خود 
را که هواداران هستند، از دست داده و مجبور است 
رویدادهای خــود را در ورزشــگاه های خالی از 

تماشاگر برگزار کند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از ایســنا، با وجود 
برگزاری رقابت های سطح اول فوتبال در بسیاری از 
کشورها در شرایط کرونایی، این رشته پرطرف دار 
در سطح استان ها به ویژه مناطقی که فوتبال از جایگاه 
واالیی برخوردار نیست، با سرعت کندی به جلو 
حرکت می کند، این در حالی اســت که در استانی 
مثل زنجان، شاهد تعطیلی این رقابت ها هستیم و به 
نظر می رسد لیگ برتر استان که با حضور قریب به 
هشت تیم و در مدت زمان کوتاهی نسبت به دیگر 
لیگ ها آغاز و در کوتاه ترین زمان ممکن نیز به پایان 

می رسد، امسال برگزار نشود.
کرســی داغ ریاســت هیئت فوتبال زنجان چند 
هفته ای اســت که خالی از ســکان دار شده تا در 
سالی که قرار اســت انتخابات فدراسیون فوتبال 
)۱۰ اسفندماه( برگزار شود، انتخابات هیئت فوتبال 
زنجان و چند استان دیگر نیز تحت الشعاع انتخاب 
پدرخوانده فوتبال ایــران قرار گرفته و فعاالن این 
عرصه در انتظار یک انتخاب متفاوت باشند. تجربه 
نشان می دهد مشــکات مالی یکی از جدی ترین 
دغدغه های این رشته به شمار می رود، به گونه ای 
که بسیاری از کسانی که به لحاظ جایگاه اجتماعی 
در ســطح قابل قبولی از جامعه قرار داشــتند نیز 
نتوانستند از این جایگاه برای رایزنی ها در این باره 

استفاده کنند.
کاندیداهای فوتبال زنجان؛ گروه ۹ منهای ۲

روزشــمار پایان سکان داری ریاست هیئت فوتبال 
استان زنجان بعد از چهار ســال به اتمام رسید و 
۹ نفر در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام در انتخابات 
هیئت فوتبال استان کردند که در بین این اسامی، نام 
رییس فعلی هیئت فوتبال استان که سه دوره متوالی 
)۱۲ ســال( بر این کرســی تکیه زده و از نام داران 
عرصه داوری در کشور است، در کنار فرد دیگری 
که در سال های نه چندان دور و در رقابت های لیگ 
دسته اول باشگاه های کشور، نام فوتبال زنجان را 
با بازی های خوب در برابر رقبای متمول بر ســر 

زبان ها انداخته بود، دیده می شود.
نیم نگاهی به اســامی ۹ کاندیدای تصدی ریاست 
هیئت فوتبال زنجان، حاکی از آن اســت که کف 
ترازوی باتجربه هــا و جوانان جویای نام تقریباً با 
هم برابر است اما با گذشت چند روز و بعد از خط 
خوردن نام دو گزینه معروف این لیست، حاال کفه 
ترازو به سمت جوانان جویای نام، همان هایی که 
معتقدند فوتبال زنجان دچار روزمرگی شده است، 
ســنگینی کرده و به جرأت می توان گفت یکی از 
معدود دوره هایی را شاهد خواهیم بود که گروه ۹ 
منهای ۲ باعث یک انتخاب متفاوت نسبت به ادوار 

گذشته در فوتبال زنجان خواهند شد.
با نهایی شدن ۷ کاندیدای تصدی کرسی ریاست 
هیئت فوتبال اســتان زنجان و ارسال اسامی آن ها 
به فدراســیون فوتبال، حال عاقه منــدان به این 
ورزش پرطرف دار به خوبی می دانند که نه روزهای 
»شــهاب زنجان« تکرار خواهد شد و نه می توانیم 
به نام هایی که در رأس اعضای فدراســیون فوتبال 
حضور داشــتند، تکیه کنند و فقط و فقط انتخاب 

اخیر می تواند تکلیف فوتبال زنجان را مشــخص 
کنــد، انتخاباتی که کاندیداهای جوان و دلســوز 
فوتبال زنجــان به دنبال تغییر ســاختاری در این 
رشــته - در صورت انتخاب شدن توسط اعضای 

مجمع - هستند.
رأی هایی به بهای چهار سال سرنوشت ساز

اعضای مجمع انتخابات هیئت فوتبال اســتان در 
روزی سرنوشت ســاز که هنوز تاریخ آن از سوی 
فدراسیون فوتبال اعام نشده است، اقدام به انتخابی 
متفاوت خواهند کرد، متفاوت از آن جهت که بعد 
از گذشــت نزدیک به دو دهه، قرار نیست نام های 
نام داران فوتبال زنجان در آن ثبت شــود. به همین 
خاطر هفت کاندیدایی که اسامی آن ها به فدراسیون 
فوتبال ارجاع داده شده اســت، تا زمان برگزاری 
مجمع انتخابات، این فرصت را خواهند داشــت 
تا برنامه های خود را به انحای مختلف به اعضای 

مجمع اطاع رسانی و تبیین کنند.
طبق آخرین اظهارنظر عضو هیئت رییسه فدراسیون 
فوتبال و مسوول کمیته امور استان ها، اسامی ارسالی 
که شــامل هفت کاندیدای تصدی ریاست هیئت 
فوتبال اســتان زنجان بوده، در حال بررسی است. 
این در حالی است که طبق اساسنامه، این فدراسیون 
بعد از دریافت اسامی کاندیداها، تنها کاری که باید 
انجام دهــد، اعام زمان برگزاری مجمع انتخابات 
خواهــد بود اما به نظر می رســد این اظهارنظرها 
حاکی از آن است که باید شاهد روزهای متفاوتی 

برای فوتبال زنجان باشیم.
ورزش زنجان تا به امروز مجامع حســاس زیادی 
را پشــت سر گذاشته اســت. مجمع کاراته که به 
یک غافلگیری شباهت داشت، مجمع بدمینتون که 
کسی حاضر نشــد به کاندیدای جدید رأی دهد، 
مجمع کشتی که بعد از دو بار تساوی در شمارش 

آرا، به یک ماراتن تبدیل شد و ... و امروز یک بار 
دیگر باید شــاهد انتخاباتی متفاوت در یک رشته 
پرطرف دار باشــیم، انتخاباتی که به نظر می رســد 
اعضای مجمع باید از بیــن برنامه ها و وعده های 
چند کاندیدای جوان و چند فرد باســابقه، یکی را 

برگزینند.
آرامش؛ رکن اصلی توسعه فوتبال زنجان

تجربه نشــان داده اســت که برگزاری انتخابات 
پرحاشــیه، نه تنها هیچ ســودی برای رشته های 
ورزشی نداشــته، بلکه باعث شده است تا اوال به 
خاطر حضور نیافتــن برخی از فعاالن و مخالفت 
با کاندیدای انتخاب شده، برنامه ریزی ها به تاخیر 
بیفتد و در ثانی بیشترین انرژی و زمان هیئت جدید 
نیز صرف انتخاب نفراتی باشد که به دالیل مختلف 
از مسوولیت خود شــانه خالی کرده اند، به همین 
خاطر معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان معتقد است که آرامش، رکن اصلی 

توسعه فوتبال در زنجان خواهد بود.
محمد حمزه پور با تاکیــد بر اینکه ایجاد تنش در 
فاصلــه ای که به زمان برگــزاری مجمع انتخابات 
هیئت فوتبال زنجان باقی مانده، آثار منفی را برای 
آینده این ورزش در استان به دنبال خواهد داشت، 
اظهار می کند: انتظار ما از کاندیداهایی که اســامی 
آن ها به فدراســیون فوتبال اعام شده، این است 
کــه برنامه های خود را در کمــال آرامش و بدون 
پرداختن به عملکرد دیگر نفرات و کسانی که پیش 
از این بر مسند فوتبال زنجان تکیه زده بودند، تبیین 
کرده و فقط به دنبال توسعه فوتبال زنجان در سایه 

آرامش باشند.
وی با بیــان اینکه همه اقدامات بــرای برگزاری 
انتخابات هیئت فوتبال اســتان زنجان انجام شده 
و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان منتظر اعام 

زمان برگزاری مجمع از ســوی فدراسیون است، 
خاطرنشــان می کند: تجربه نشــان داده است که 
آرای اعضای مجمع همواره با آنچه که کاندیداها با 
توجه به برنامه های ارائه شده و رایزنی های صورت 
گرفته، انجام داده اند، هم خوانی نداشته و جو حاکم 
بر اعضای مجمع انتخابات و دیگر عوامل دست به 
دست هم می دهد تا نام یکی از کاندیداها به عنوان 
اصلح ترین فــرد از نظر اعضای مجمع از صندوق 

خارج شود.
فوتبال زنجان و حالی که خوب نیست

بی شک در شــرایط کنونی، فوتبال زنجان نیاز به 
همدلی و حضور بزرگان و پیشکسوتان این رشته 
دارد تا دوباره به روزهــای اوج خود در دهه های 
گذشــته بازگردد، این در حالی اســت که امروز 
فوتبال زنجان از وجود حلقه های گمشــده در آن 
رنج می برد و همه این موارد باید آسیب شناســی 
شود که این آسیب شناسی شامل اصاح ساختاری، 
آموزش، منابــع مالی و تعامل اســت. موضوعی 
که کارشناس ارشــد تربیت بدنــی نیز بر آن صحه 
گذاشته و اظهار می کند: در صورت انجام همه این 
اصاحات، می توان در چهار سال آینده به اهداف 

ترسیم شده دست یافت.
مهــدی رضایی بــا تاکید بر اینکه هــدف از بیان 
این موارد، صرفاً انتقاد نیســت، بلکه به دنبال ارائه 
راهکارهای بسیار ساده هستیم تا این رشته ورزشی 
پرطرف دار در این اســتان جان تــازه بگیرد، ادامه 
می دهــد: از طرفی قدردان اقدامات صورت گرفته 
هیئت فوتبال استان هستیم اما معتقدیم تاش های 
صورت گرفته کافی نبوده و می توانست وضعیت 
بهتری را نسبت به گذشته برای فوتبال زنجان رقم 
بزند و حال که به برگزاری مجمع انتخابات نزدیک 
می شــویم، همه این موارد باید مدنظر کاندیداها 

و اعضایی که قرار اســت با آرای خود سرنوشت 
فوتبال زنجان را رقم بزنند، باشد.

مدیرعامل باشگاه شهباز طایی زنجان با یادآوری 
اینکه این اصاحات می تواند منجر به تحقق اهداف 
فرااســتانی فوتبال زنجان در چهار سال آینده نیز 
شود، متذکر می شود: ارتقای رتبه هیئت فوتبال در 
سطح کشور، تیم داری در لیگ سه و دو کشور در 
رده های سنی بزرگساالن و امید با اکثریت بازیکنان 
بومی، تیم داری در سطح اول باشگاه های کشور در 
رده پایه فوتبال و فوتسال با اکثریت بازیکنان بومی، 
حضور پررنگ ورزشکاران در اردوهای تیم ملی با 
هدف پوشیدن پیراهن تیم ملی  و ... از جمله اهداف 

فرااستانی است.
لزوم برابری شرایط انتخابات برای کاندیداها

حضور افراد در رأس هــر اموری به مدت چهار 
ســال، فرصتی اســت تا بتوانند شایســتگی ها و 
توانمندی هــای خود را به منصه ظهور بگذارند که 
در صــورت برخورداری از عملکرد قابل قبول، به 
مدت چهار سال دیگر و با انتخاب دوباره از سوی 
اعضای مجمع، این حضور تمدید می شــود. این 
در حالی است که نقش رسانه ها در ارائه عملکرد 
چهار ساله هیئت فوتبال بسیار تاثیرگذار بوده و این 
اطاع رسانی باعث خواهد شد تا فعاالن این عرصه 
بتوانند از ابعاد مختلف به این عملکرد اشــرافیت 

داشته باشند.
مدیرعامل باشگاه فوتبال پرواز زنجان با بیان اینکه 
لیگ، یکی از عوامل اصلی در پویایی فوتبال است، 
تصریح می کند: این در حالی است که لیگ استانی 
با حضــور ۸ تیم فقط به مدت دو ماه در اســتان 
پیگیری شده و این رویداد به هیچ وجه نمی تواند 
شناسنامه فوتبال اســتان را به معنای واقعی کلمه 
نمایان کند و مهم تــر از همه اینکه این لیگ چند 

تیمی هیچ گونه عایدی برای فوتبال زنجان نخواهد 
داشت، در حالی که لیگ باید بتواند حداقل به مدت 
۹ ماه این جریان را در جامعه نگه داشــته و باعث 

همه گیری و پویایی آن شود.
جواد نــوروزی بر فعال شــدن کمیته ها و اضافه 
شدن چند کمیته به هیئت فوتبال استان تاکید کرده 
و خاطرنشــان می کند: فوتبال زنجان به روزمرگی 
دچار شده و تنها شاخص فوتبال زنجان، فعال بودن 
مدارس آن است. زنجان از مدرسان خوبی در حوزه 
فوتبال برخوردار است اما این بخش نیز در زمینه 
مسائل سخت افزاری با مشکات زیادی دست به 
گریبان است و بدتر از همه اینکه چه بخواهیم و چه 
نخواهیم فوتبال ایران به دلیل نوع هزینه هایی که در 

آن انجام می شود، فوتبال دولتی است.
قول گول زننده غول های فوتبال در آستانه یک 

انتخاب
ترکیب کاندیداهایی که قرار است بعد از اعام زمان 
برگزاری مجمع انتخابات توسط فدراسیون فوتبال 
با هم رقابت کنند، حاکی از آن اســت که اعضای 
مجمع می توانند دو انتخاب پیش رو داشته باشند. 
انتخابی که منجر بــه حضور یکی از باتجربه های 
فوتبال زنجان و یا انتخاب یکی از جوانان باانگیزه 
بینجامــد اما آنچه که در انتخابات این دوره هیئت 
فوتبال استان زنجان نسبت به ادوار گذشته بیش از 
همه حائز اهمیت است، آن است که فوتبال زنجان 
در چهار ســال آینده هیچ کدام از نام های وزنه دار 
خود را نخواهد داشت و پوست اندازی واقعی در 

آن رخ خواهد داد.
فارغ از اینکه چه زمانی قرار اســت این انتخابات 
برگزار شــود، باید دید هفــت کاندیدای حاضر 
در انتخابــات چه تعــداد از آرای ۸ رییس هیئت 
شهرســتان ها، ۶ رأی نمایندگان مربیان، داوران و 
بازیکنــان، ۳ رأی تیم های اول تا ســوم لیگ برتر 
استان در فصل گذشته )آریامینوی خرم دره، شاهین 
فرآبرد زنجان و دارایی خــرم دره(، ۳ رأی رییس 
فدراسیون فوتبال، فرنشین ورزش و جوانان استان 
و رییس هیئت فوتبال که طبق اساسنامه فدراسیون 
تا زمــان برگزاری انتخابات کماکان رییس خواهد 
بود، یــک رأی آموزش وپروش و یک رأی عضو 
هیئت رییسه فدراسیون فوتبال و مقیم استان را به 

دست خواهند آورد.
این روزها ورزشــگاه پیر و کهنه امجدیه، کارگران 
و انقاب که سوت ممتد آفساید چند سالی است 
در آن ها به صدا درآمده و قطع نمی شــود، دوباره 
منتظر یک انتخاب دیگر اما از جنس متفاوت است، 
جنسی که باعث شــود تا این ورزشگاه ها دوباره 
یادآور روزهایی باشد که عاقه مندان به فوتبال در 
زنجان همانند دهه های گذشته با پیروزی تیم شان 
به هوا برخیزند و با متحمل شدن باخت، هم غصه 
آن ها شــوند و این محقق نخواهد شد، مگر اینکه 
فوتبــال زنجان با انتخاب هوشــمندانه از رخوت 

چندین ساله خارج شود.
هنوز هم هواداران فوتبال در زنجان بر این باورند 
که می توان به روزهای گذشته بازگشت. روزهایی 
که جای ســوزن انداختــن در بازی های خانگی 
نمایندگان فوتبــال زنجان در ورزشــگاه ها نبود. 
خیلی از تیم های متمول در آن دوران به واســطه 
حمایت های پرشور هواداران زنجانی، دست خالی 
زمین را ترک کردند و فوتبال زنجان توانست چند 
سال در رقابت های لیگ دسته اول از حیثیت فوتبال 
زنجان دفاع کند اما امروز باید دید که آیا علی رغم 
همه مشکات به ویژه در عرصه مالی، آیا می توان 
برنامه کاندیداهــا را یک رویای صادقه تلقی کرد، 
یا اینکه اهالی فوتبال زنجان باز هم باید گول قول 

غول های فوتبال را بخورند.

کرسی داغ فوتبال زنجان در انتظار یک انتخاب
 از رویای صادقه تا قول های گول زننده غول های فوتبال

 یک روانشناس و درمانگر کودک و نوجوان 
با اشاره به اینکه حاشــیه نشینی خاستگاه اصلی 
آسیب های اجتماعی است، گفت: کودکان کار و 
خیابان از پیامدهای صنعتی شــدن و شهر نشینی 

شتابان هستند.
شــیما جراحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 
توسعه شهرنشینی و پیدایش مناطق کان شهری 
در کشورهای جهان سوم با توسعه شهرنشینی در 
کشورهای جهان صنعتی غرب که از فردای انقاب 
صنعتی در کشــورهای مذکور آغاز شــد بسیار 

متفاوت اســت. وی ادامه داد: هجوم سیل آسای 
روستاییان به شــهرها به ویژه شهرهای بزرگ در 
کشورهای در حال توسعه را باید در از هم پاشیده 
شدن نظام های سنتی تولید روستایی از یک سو و 
وجود فرصت های شــغلی مناسب از سوی دیگر 

جستجو کرد.
به گفته وی، مهاجران به محله های مهاجر نشینی 
هجوم می برند که در حاشیه شهرها مانند قارچ رشد 
می کنند و در حالی که »حاشیه گندابی« یا »آپاندیس 
نواحی شــهری« نامیده می شود سکنی می گزینند.

بسیاری از مهاجران در شرایطی زندگی می کنند که 
از کمترین امکانات اولیه نیز بی بهره اند.

این روانشناس افزود: همزمان با افزایش مکان های 
آلونک نشین شاهد گسترش بی رویه نابرابری های 
اجتماعی و فقر می شویم که باعث می شود کودکان 
کار وارد محله های مســطح شــهر شوند و شاهد 
ناهنجاری های روانی باشــیم. وی با اشاه به اینکه 
حاشیه نشینی خاستگاه اصلی آسیب های اجتماعی 
است، گفت: جامعه شناسان و روانشناسان، حاشیه 
نشینی را یکی از علل اصلی بروز معضل کودکان 

کار و خیابان عنوان می کنند که از عوامل پیامدهای 
صنعتی شدن و شهر نشینی شتابان است

جراحی، در توصیف کودکان کار، افزود: بعضی از 
کودکان با نگاه کردن به کارتون می خوابند اما بعضی 
دیگر از شدت خستگی کار روی کارتن می خوابند. 
همه ما با این کودکان آشــنایی داریم کودکانی که 
به جای بازی در خیابان ها و تحصیل در مدرســه 
مشغول کار در خیابان ها هستند، کودکانی که حق 
تحصیل و زندگی دارند اما به دلیل فقر مالی مجبور 

به کار هستند.

حاشیه نشینی خاستگاه اصلی آسیب های اجتماعی


