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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

طرح هادی 193 روستای استان
 نیازمند بازنگری است
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زیستگاه های پرندگان وحشی در زنجان
عاری از بیماری آنفلوانزا است

ِکشتی به گل نشسته ُکشتی زنجان
 قهرمانان شاخص کشتی زنجان بدون هیچ گونه حمایت مالی با نام شهدای زنجان در مسابقات لیگ برتر کشور شرکت می کنند

7 رییس هیات کشتی استان: استاندار،هیچ حمایتی از ما نکرد

 وزیر آموزش و پرورش درباره سرانجام 
رایگان شدن اینترنت شبکه شاد گفت: اینترنت شاد 
رایگان اســت و اگر کسی با مشکلی مواجه شده 
اعــام کند. با وزیر ارتباطات هم صحبت کردم و 
این کار از چند روز قبل انجام شــده و استفاده از 

شاد رایگان است.
به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی در حاشیه 
آیین »یاد یاران« در پاســخ به این پرسش که آیا با 
توجه به وضعیت بحرانی کرونا در بسیاری استان 
ها قصدی برای تعطیلی مدارس ندارید؟ گفت: ما 
موظفیم انواع آموزش را پیش بینی کنیم و در اختیار 

قرار دهیم و این کار را انجام دادیم.
وی افزود: اما مرجع صاحیت دار برای پاســخ 
به این پرســش که آیا حضور افــراد ضرر دارد و 
باید مرکزی تعطیل بشــود یا خیر؟ برعهده ستاد 
ملی کروناســت. در مصوبه این هفته ســتاد ملی 
کرونا نیز برای تصمیم گیری درباره هر منطقه ای 
که مشکاتشــان حاد می شود به پیشنهاد وزارت 

بهداشت و وزارت کشور اختیاراتی تفویض شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه اعام 
کردیم حضور دانش آموزان اختیاری است و آنها 
که حضور می یابند با رعایت پروتکل هاســت و 
خطری که در مدرسه تهدیدشان می کند بیشتر از 
خطری نیست که جاهای دیگر آنها را تهدید می 
کند گفت: ما نهایت مراقبت را داریم و تا کنون هم 
گزارش متفاوتی دریافت نکردیم از اینکه بازگشایی 
فعلی مدارس که منعطف است، مخاطره ای برای 

دانش آموزان داشته است.
حاجی میرزایی افزود: هم ما مراقبت می کنیم هم 
خانواده ها و هم دانش آموزان که کار خوب پیش 

برود.
مدارس باز هستند

اینترنت شاد رایگان است 
وی با بیان اینکه اگر جایی ســتاد کرونا تشخیص 
دهد که حضور دانش آموز ولو به صورت محدود، 
خطرناک است اعام می کند و آنها هم در مدرسه 
حضــور پیدا نمی کنند گفت: امــا مدارس ما در 
هرصورت باز هســتند. مــدارس حلقه اتصال ما 
با معلمین و دانش اموزان هســتند و باید جریان 

آموزش را پیگیری و کنترل کنند. 
وزیر آمــوزش و پرورش درباره رایگان شــدن 
اینترنت شبکه شــاد نیز اظهار کرد: اینترنت شاد 
رایگان اســت و اگر کسی با مشکلی مواجه شده 
اعــام کند. با وزیر ارتباطات هم صحبت کردم و 

این کار از چند روز قبل انجام شــده و استفاده از 
شاد رایگان است.

حاجی میرزایی درباره ســرعت پایین اینترنت در 
شبکه شاد نیز گفت: سرعت پایین نیست، بخشی 
از مشــکل به این برمی گردد که حدود ۱۹۷ هزار 
معلم ما معلم ثابت نیســتند و حــق التدریس و 
آموزشیار و ... هســتند و شکل گیری کاس ها 
یکی دو هفته طول می کشد. یک علت دیگر هم به 
تقویت زیرساخت های فنی برمی گردد که همراه 
اول متعهــد این کار را انجام دهد و در حال انجام 

آن هستند.
وی ادامه داد: ظرفیت بخش رسیدگی به مشکات 
فنی سه برابر می شود و به اشکاالتی که منعکس 

می شود رسیدگی خواهد شد.
با مشکالت شاد کمی مدارا کنید

رفع مشکالت ظرف یکی دو هفته آینده 
حاجــی میرزایی با بیان اینکه شــبکه شــاد یک 
اپلیکیشن بومی اســت که می خواهد ۵۵۰ هزار 
کاس درس را مدیریت کند و ممکن اســت در 
برخی ساعت ها با مشکل مواجه شود عنوان کرد: 

این مســائل با مدارا به تدریج حل می شود؛ کما 
اینکــه تا کنون به همین صورت بوده و هرروز از 

حجم مسائل کاسته می شود.
وی افزود: شــاد زیر بار وسیعی رفته است. تست 
های الزم قبل از شــروع مدارس انجام شــده اما 
اکنون در میدان واقعی زیر بار رفته و باید کارایی 
خودش را آشکار کند و اگر هم اشکالی هست رفع 
بشود. موضوع این است که حتما ظرف یکی دو 

هفته آینده مسائل حل و فصل خواهد شد.
توزیع سیمکارتهای دانش آموزی منتفی شد 

بسته های اینترنتی ایمن می شوند 
وزیر آموزش و پرورش درباره سیمکارت دانش 
آموزی شــاد نیز اظهار کرد: قرار نبود ما این کار 
را انجام دهیــم. برخی اپراتورها مدعی بودند می 
توانند سیمکارت شاد را تولید کنند و گفتند وزارت 
ارتباطات با محدودیت شماره روبروست و نمی 

توانند این کار را انجام دهند. 
حاجی میرزایــی افزود: اما برای ارائه ســرویس 
های ایمن تدابیری در وزارت ارتباطات اندیشیده 
شده که دانش آموزان بتوانند در قالب بسته هایی 

از اینترنت ایمن اســتفاده کننــد. در واقع بحث 
سیمکارت منتفی شد.

والدین تخلفات مدارس را گزارش دهند 
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که خانواده ها 
گایه دارند و می گویند برخی مدارس از تشکیل 
کاس های حضوری امتناع می کنند اظهار کرد: 
قطعا اینها تخلف است و باید موضوع را منعکس 
کنند؛ حتما رســیدگی می شود. مسوولین مناطق 
مسوول رسیدگی به این امور هستند و از والدین 

خواسته ایم خودشان هم نظارت کنند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: خود ما هم گروه 
هــای متعددی را مامور کــرده ایم که به صورت 
سرزده از مدارس مختلف بازدید کنند تا مطمئن 

شوند کار به نحو صحیحی در حال انجام است.
آموزش و پرورش با نهضتی های مردود شده در 

آزمون استخدامی خداحافظی نکرد
حاجی میرزایی همچنین درباره اینکه آیا معلمان 
نهضتی و حق التدریسی که امسال ساماندهی نمی 
شوند از ســال آینده نمی توانند به کاس درس 
بروند؟ گفت: امســال همه کســانی که قبا با ما 
مشغول همکاری بودند را تمدید کردیم. قرار بود 
با آنها که در آزمون مردود می شوند قطع همکاری 
بشــود اما با تصمیم هیئت وزیران اجازه داده شد 
که بتوانند کماکان امسال هم به ارائه خدمات ادامه 

دهند.
وی افزود: معلم اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت 
است و باید از بین بهترین ها و شایسته ترین ها در 
یک رقابت سنجیده نیروها را انتخاب کنیم. قانون 
هم حکم کرده است که ورود نیرو از مسیر دانشگاه 
فرهنگیان و شهید رجایی باشد. در حال طراحی 
هستیم که ورود را به همین روش محدود کنیم که 

برنامه آینده ما است.
استثناهایی که بدون آزمون استخدام می شوند 

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در مورد همه 
آنها که حق التدریس بودند و در قانون درباره آنها 
حکم شده، تابع قانون هستیم و آن را اجرا می کنیم 
گفت: قانون تعیین تکلیف کرده تا آنها که از قبل 
۹۱ با ما همکاری کرده اند و استمرار خدمت داشته 
اند با شرایطی جذب شوند که آنها از قاعده فوق 
)ورود و اســتخدام از طریق دانشگاه فرهنگیان و 
شهید رجایی( مستثنی هستند و استخدامشان انجام 
می شود، برای مابقی نیز استمرار همکاری از طریق 
حق التدریس میسر است اما استخدام طبق قانون 

است.

اینترنت شاد رایگان است
 توزیع سیمکارت منتفی شد، اینترنت امن می شود
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در نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان راه اندازی می شود

پایانه صادراتی فرش دستباف 
شمال غرب کشور

۸ هزار و صد نفر در زنجان ثبت نام کردند

۷ هزار نفر 
بیمه بیکاری گرفتند

 بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر دراستان موفق به اخذ تسهیالت کرونایی شدند
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قهرمان زنجانی تیم ملی کشتی به عنوان 
»سرمربی تیم ملی کشتی ساحلی« منصوب شد

آگهی تجدید استعالم بها آگهی تجدید استعالم بها
95-6-99-الف  96-6-99-الف 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری کافوهای 
07 و 16 مرکز ریموت الهیه )جانبازان( را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان محترم 
می توانند، جهت کســب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی 

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

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: انجام عملیات خدمات نصب و آماده سازی )همراه با تأمین تجهیزات جانبی 
نصب( سایت موبایل منطقه ابهر، خرمدره، طارم، ایجرود به تعداد 45 سایت )گروه اول( را به اشخاص حقوقی واجد شرایط 
واگذارنماید. متقاضیان محترم می توانند، جهت کســب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات 
ایران به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانیwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان
شرکت مخاربات اریان

سهامی عام
منطقه زنجان

آگهی تجدید استعالم بها
97-6-99-الف 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد:انجام عملیات خدمات نصب و آماده سازی )همراه با تأمین تجهیزات جانبی 
نصب( سایت موبایل منطقه قیدار به تعداد 45 سایت )گروه دوم( را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان 
www. محترم می توانند، جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی

tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانیwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

به سود شماست

تبلیغات در

زنگان 
امروز
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 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: کاروان سالمت اعزامی از این استان 
به روستای دوشینکوه شهرستان نیکشهر سیستان 
و بلوچستان به ارزش پنج میلیارد و 500 میلیون 
ریال در قالب طرح نذرآب 3، خدمات بهداشتی، 

درمانی، حمایتی و معیشی رایگان ارائه دادند.
به گزارش زنگان امروز، شهرام میرزایی در جمع 
خبرنگاران افزود: تیم داوطلبان هالل احمر استان 
زنجان از 31 شــهریور به منظــور ارائه خدمات 
ارزنده در زمینه کاروان سالمت، ویزیت رایگان، 
توزیع دارو، اقالم معیشــیتی، بهداشتی و نوشت 
افزار در روستای دوشــینکوه شهرستان نیکشهر 

حضور یافتند.
وی تاکید کرد: کاروان ســالمت اعزامی از استان 
زنجان مشتکل از پزشکان فوق تخصص گوارش، 
فوق تخصص جراح ارتوپد و شــانه،  متخصص 
اطفال، داخلی، پزشک عمومی، داروساز و پزشک 

زنان و زایمان بود.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفــت: این تیم یکهزار و 832  را به طور رایگان 

ویزیت کرده اند.
میرزایــی تاکید کــرد: در کنار ویزیــت رایگان 
روستائیان دوشینکوه به ارزش 500 میلیون ریال 
دارو نیز برای بیماران به صورت رایگان ارائه شد.

وی به توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی برای 
خانوارهای این روستا اشاره کرد وافزود: بیش از 
200 بسته کمک معیشــیتی 350 بسته بهداشتی، 
500 بسته لوازم التحریر و اسباب بازی، 400 بسته 
البســه مردانه، زنانه و بچه گانه  برای هموطنان 
در میان خانوارهای روستای دوشینکوه شهرستان 

نیک شهر سیستان و بلوچستان توزیع شد.

مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: عالوه بر این بســته ها 114 جفت کفش، 
100 عــدد شیرخشــک، 2 دســتگاه تصفیه آب 
صنعتی و 2 دســتگاه تانکر آب پنج هزار لیتری 
و بیــش از  16 هزار و 600 عدد آب معدنی یک 

و نیم لیتری و پنج هزار عدد ماسک توزیع شد.
میرزایــی خاطرنشــان کرد: ارزش ایــن اقالم و 

بســته های تهیه شــده از محل کمک های مردم 
نوعدوست استان زنجان 5 میلیارد و 500 میلیون 
ریال بود که در بین روســتاییان دوشیکوه توزیع 

شد.
وی یــادآوری کرد: از اعضــای جوانان جمعیت 
هالل احمر خدمات حمایتی- روانی و اجتماعی 

برای جوانان روستای دوشینکوه ارائه کردند.

 معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با تاکید 
بر اینکه هیچ گونــه برنامه ای با عنوان پیاده روی در 
روزهای اربعین نخواهیم داشت، گفت: نه مالحظه 
داریم نه مماشات و با هرکس که سالمت مردم را 

هدف قرار دهد، برخورد خواهیم کرد.
خدابخش مرادی نافچی در نشســت ستاد استانی 
پیشــگیری و مقابله با کرونا، اظهار کرد: باید این 
پرسش را از خود بپرســم که چه کسی در کشور 
عزادار امام حسین )ع( نیست؟ ولی شرایط حساس 
اســت و باید بر پایه مصوبات ستاد کشوری عمل 

کنیم.
وی با اشــاره به اینکــه بر پایــه ابالغیه ها، آیین 
عزاداری دهه آخر صفر همچون آیین محرم است، 
تصریح  کرد: در اربعین، آیین پیاده روی در عراق یا 
درون شهرها و روستاها نداریم و انتظار می رود صدا 
و سیما و مسووالن امر، سلسله جلسات توجیهی 

در ایــن رابطه برگزار کند. معاون سیاســی امنیتی 
استاندار زنجان، در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی 
مسووالن نســبت به بی توجهی به مصوبات ستاد 
استانی پیشگیری و مقابله با کرونا، گفت: شوربختانه 
مصوبات در برخی موارد به باد فراموشــی سپرده 
می شود. روند نزولی رعایت پروتکل ها در برخی 
حوزه ها همچون آرامستان ها، ناوگان حمل و نقل 
عمومی و شــهری، اصناف، پست بانک ها و مراکز 
پلیس + 10 نشان می دهد متولیان این بخش ها توجه 

نمی کنند و بعضی مدیران کار را رها کرده ند.
این مســوول تاکید کرد: در وضعیت قرمز با کسی 
چانه زنی نمی کنیم و با ادامه این روند احتمال دارد از 

هفته بعد محدودیت ها را اعالم کنیم.
وی ادامه داد: مســوولیت یعنی مداخله به موقع و 
تصمیم گیری درست. در این نشست اعالم می کنم 
اگر در نشســت آینده آمارهــا در رابطه با رعایت 

پروتکل ها کاهشی باشد مسووالن امر باید پاسخ گو 
بوده و با این افراد برخورد خواهد شد. شوربختانه 
شاهد هســتیم انتفاع و سود بر منافع عمومی غلبه 
کرده است. در نشست بعد اگر گزارش این چنینی 
اعالم شود حتما به ستاد کشوری ارایه خواهیم داد.

مرادی نافچــی در ادامه با انتقاد شــدید از رعایت 
نشدن پروتکل های بهداشــتی در پاساژها، گفت: 
دستگاه مربوطه در این رابطه مداخله کند و عنوان 
می کنم بعد از تعطیلی پاساژ کسی ناراحت نشود. 
اگر پاســاژی پلمب شود، هیچ تجمعی قابل قبول 
نیست و رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت 
در این رابطه پاسخگو خواهد بود. همان طورکه با 
صنف متخلف برخورد می شود باید با مدیری که به 

مصوبات توجه نکند، برخورد شود.
معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان همچنین با 
اشاره به توزیع ۹00 هزار ماسک در سراسر استان، 

اعالم کرد: بر پایه مصوبه در داروخانه های سراسر 
اســتان باید ماسک را 1300 تومان ارائه دهند و در 

فروشگاه ها نیز ماسک 1000 عرضه خواهد شد.

پنج میلیارد ریال ارزش خدمات هالل احمر زنجان 
در سیستان و بلوچستان 

برگزاری طرح طبیعت گردی 
با محوریت مادران 
و دختران زنجانی

 معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل 
ورزش و جوانان استان زنجان گفت: ارتقای 
سطح سالمت جسمی و روانی بانوان یکی 

از اهداف طبیعت گردی ورزشی است.
شهال کاظمی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با طبیعت گردی ورزشی خانواده، اظهار کرد: 
طرح طبیعت گردی ورزشی بانوان با عنوان 
»سالمت پایدار، طبیعت ماندگار« در استان 
زنجان و در راستای افزایش سهم ورزش در 

اوقات فراغت بانوان اجرا می شود.
وی افزود: طرح طبیعت گردی با اســتفاده 
از شــرایط اقلیمی، جغرافیایی و جاذبه های 
طبیعی جهت جذب خانواده ها با محوریت 

مادران و دختران برگزار می شود.
این مســوول تصریح کــرد: طبیعت گردی 
ورزشــی با توجه به انــواع طبیعت گردی 
ســاحلی، جنگلــی، کویری، کوهســتانی 
وغیره برگزار می شود که با توجه به شرایط 
کوهستانی و برفی استان زنجان، در مناطق 
کوهستانی و پای کوهی با ورزش هایی مانند 
صعودهای برفی، برف نوردی، دامنه نوردی، 

تله اسکی و غیره اجرا می شود.
کاظمــی با بیــان اینکــه در اجــرای این 
طــرح هیئت ورزش هــای همگانی، هیئت 
کوه نوردی، هیئت پزشــکی ورزشی استان 
و ســمن ها و گروه های مردم نهاد همکاری 
دارند، ادامه داد: ایجاد نشــاط و شــادابی، 
ارتقای ســطح سالمت جســمی و روانی 
بانــوان، افزایش ســهم ورزش در اوقات 
ارتقــای ظرفیت حضور  بانــوان،  فراغت 
ســالم خانواده ها در طبیعــت و احترام و 
ارزش گذاری و آموزش عمومی در رابطه با 
اهمیت محیط زیست پاک و سالم از اهداف 

طبیعت گردی ورزشی است.
معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان با اشاره به رایگان 
بودن حضور در این  طــرح، بیان کرد: این 
طرح به صــورت یــک روزه در روزهای 
پنج شــنبه هر هفته با حضــور خانواده ها و 
محوریــت دختران و مــادران و ثبت نام از 
طریق فراخوان و تشکیل گروه های 40 نفره 

برگزار می شود.
این مسوول خاطرنشــان کرد: این برنامه با 
اجرای پروتکل های بهداشتی و با توجه به 
برگــزاری در فضای باز کــه امکان اجرای 
فاصله گذاری اجتماعی وجود دارد، برگزار 

می شود.

خبـرخبــر

کاهش ۱۶ درصدی ورود 
پرونده تخلفات کاال و خدمات 

به تعزیرات زنجان
فرنشــین   
تعزیرات حکومتی 
استان زنجان گفت: 
پرونده های  تعداد 
تخلــف در بخش 
کاال و خدمات در 
امســال  اول  نیمه 
مدت  به  نســبت 

مشابه سال گذشته 16 درصد کاهش دارد.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در نیمه اول امســال 1۷61 فقره پرونده 
تخلف در بخش کاال و خدمات به تعزیرات 

حکومتی استان زنجان ارسال شده است.
وی ارزش ریالی این تعداد پرونده تخلف را 
بیش از 500 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
پارسال در همین بازه زمانی 2348 فقره پرونده 
تشکیل شده و ارزش ریالی این پرونده ها نیز 

40 میلیارد ریال بود.
این مسوول ادامه داد: تعداد پرونده های تخلف 
در تعزیرات حکومتی استان در بخش کاال و 
خدمات در نیمه اول امســال نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشته 16 درصد کاهش دارد و 
عمده تخلفات واحدهای صنفی در اســتان 
زنجان گران فروشــی، درج نکردن قیمت و 

صادر نکردن فاکتور است.
ممیزی با بیان اینکه همه بازرســان و روسای 
شعب تعزیرات حکومتی اســتان زنجان در 
آماده باش هســتند، تصریح کــرد: تعزیرات 
حکومتی اســتان با هرگونه گران فروشــی و 
افزایش قیمت کاال مقابله کرده و با متخلفان 
برخورد می کند و از شهروندان تقاضا می شود 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه 

124 تماس بگیرند.
فرنشــین تعزیرات حکومتی اســتان زنجان 
با اشــاره به نــوع برخورد قانون با مســئله 
گران فروشی، یادآور شــد: قانونی که در این 
رابطه در کشــور اجرا می شــود، قانون نظام 
صنفی بوده و قانون گذار تا مرتبه سوم مجازات 
پلمب را بــرای گران فــروش تعیین نکرده 
اســت. بر پایه قانون، اگر صنفی که تخلف 
گران فروشی داشته بیش از سه بار تخلف خود 
را تکرار کند، متخلــف با پلمب واحد تنبیه 
خواهد شــد که البته باید توجه داشت حتما 
باید سه بار در طول یک سال پرونده تشکیل 
شود و مرتبه چهارم تخلف در سال بعد تکرار 
شــود، مجازات پلمب برای آن در نظر گرفته 

نمی شود.

معدن  ســازمان صنعت،  فرنشــین   
و تجارت اســتان زنجان گفــت: کریدور 
صادراتی فرش دستباف شمال غرب کشور 

در استان راه اندازی می شود.
امروز، ناصر فغفوری در  به گزارش زنگان 
گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: پایانه 
صادراتی تخصصی فرش دستباف در استان 
به عنوان کریدور صادراتی فرش دســتباف 

شمال غرب کشور راه اندازی می شود.
فرنشین ســازمان صنعت، معدن و تجارت 

اســتان زنجان تصریح کرد: ایــن پایانه با 
همکاری  و  توانمندسازی  هم افزایی،  هدف 
بخش خصوصی و ذینفعان زنجیره تأمین در 
راستای تســهیل و کاهش هزینه های پنهان 

فرایند پایانی صادرات ایجاد می شود.
پایانــه صادراتی تخصصی  داد:  ادامه  وی 
فرش دستباف استان زنجان در محل دائمی 
نمایشــگاه بین المللی کاسپین ایجاد خواهد 

شد.
فغفوری افزود: در پایانــه صادراتی فرش 

تخفیفات  و  امتیازات  از  برخورداری  امکان 
)100درصدی( در تخصیص رایگان غرفه ها 
همزمان با تشــکیل نمایشگاه دائمی مزبور 
و به مدت 6 ماه، برای مشــارکت کنندگان 

برقرار خواهد شد.
فرنشین ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان ادامــه داد:در این راســتا 
نمایشگاه مجازی با امکان عرضه و نمایش 
خدمات و محصوالت مشارکت کنندگان از 

طریق سامانه IRANYES فراهم می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان:

هیچ گونه برنامه ای با عنوان پیاده روی در اربعین نخواهیم داشت

در نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان راه اندازی می شود

پایانه صادراتی فرش دستباف شمال غرب کشور

 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه،  
بازنگری طرح های هادی، ســند توسعه 10 ساله 
روســتا ها اســت، افزود: این طرح  برای فراهم 
سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه 

و اجرا می شوند.
رضا خواجه ای تصریح کــرد: بازنگری در این 
طرح ها با توجه به افزایش جمعیت روســتایی 
و وجــود متقاضیــان جدید زمین و مســکن 
برای سکونت در روســتا ها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت، که در این راستا بازنگری این 
طرح در 265روستای استان به پایان رسیده است.

وی با بیان این که برای هر روســتایی با توجه به 
نیازهای آن یک طرح هــادی در نظر گرفته می 

شود، اظهار کرد: بازنگری طرح  های هادی با در 
نظر گرفتن قابلیت  های توسعه روستایی می باشد 
و ممکن است طرح هادی یک روستا پس از 10 

سال بازنگری شود .
فرنشــین بنیاد مسکن اســتان خاطر نشان کرد: 
طرح های هــادی روســتاهایی کــه نیازمند به 
بازنگری هستند باید متناسب با نیازها و خواسته 
روستاییان مورد تجدیدنظر قرار گیرد و هرساله 
بازنگری طرح هادی روستایی از محل اعتبارات 
ملی و تملک دارایی ها در دستور کار بنیاد مسکن 

استان قرار دارد.
خواجه ای یادآور شد: بازنگری طرح هادی پس 
از پایان دوره 10 ساله طرح مصوب قبلی روستا 
انجام شــده یا بر پایه ضرورت های مختلف قبل 

از 10 ســال مورد بازنگری قــرار می گیرد، البته 
پیشــنهادات طرح هادی قبلی روســتا در ابعاد 
محیطی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی و میزان 
تحقق پذیری آن ها نیز باید بررسی و تحلیل شده 

و تایید شود.
فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
زنجان، یادآور شــد: در صورت تامین اعتبارات، 
بنیاد مسکن استان آمادگی الزم را برای تهیه، اجرا 
و بازنگری طرح هادی همه روستاهای استان را 

دارد. 
وی تاکید کرد: طرح هادی روستایی با سامان دهی 
و اصالح بافت موجود، میزان و مکان گســترش 
آتی و نحوه اســتفاده از زمین برای عملکرد های 
مختلف از قبیل مســکونی، تولیــدی، تجاری، 

کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های 
عمومی روســتایی را بر حســب مورد در قالب 
مصوبات طرح های ســامان دهی فضا و سکونت 
گاه های روســتایی یا طرح هــای جامع ناحیه ای 
تعییــن می کند و از این رو همــه افرادی که در 
معامــالت ملکی قصد خریــد و فروش اراضی 
روســتایی را دارند باید ابتدا از کاربری تعریف 

شده در طرح هادی اطمینان داشته باشند. 
خواجــه ای خاطر نشــان کــرد:   اجرای طرح 
هادی شامل عملیات جدول گذاری، زیرسازی، 
آســفالت، دیوار ســاحلی، پل، جداره سازی و 
سنگفرش می باشد که با توجه به نیاز روستاها، 
طرح های متناســب در محــدوده طرح هادی 

روستا، اجرا می شود

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

طرح هادی 193 روستای استان نیازمند بازنگری است
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توسط فرزندان کارکنان شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان انجام شد:

تولید کلیپ فرهنگی 
با موضوع حجاب و عفاف

 با ســفارش دفتر امور فرهنگی و دینی 
این شرکت دو نفر از فرزندان کارکنان، اقدام به 
تولید کلیپ های فرهنگی با موضوع حجاب و 

عفاف نمودند.
مریم بابایی اظهار کرد: این کلییپ ها توســط 
سرکار خانم بهاره صادقی فرزند همکار آقای 
مهدی صادقی و با موضوع محرم تهیه شده و 
کلیپ شــب های محرم در زنجان نیز توسط 
خانم مریم سعیدی فرزند همکار خانم علیخانی 

تهیه و تحویل دفتر فرهنگی گردیده است.
وی افــزود: بــزودی با اهدای لــوح تقدیر و 
جوایزی از این افراد تجلیل به عمل خواهد آمد.

صندوق توسعه ملی حامی منابع طبیعی؛
مدیریت پایدارمنابع آب و 
خاک درسال جهش تولید

 آبخیزداری با مدیریت پایدار منابع آب 
و خاک راهی برای حفظ منابع طبیعی کشــور 

است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان زنجــان، خلیل آقاجانلو 
فرنشــین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان، گفت: با توجه به این که شرایط 
کشــورما از نظر جغرافیایــی و بارندگی های 
سیل آســا که در روزهای مختلف سال شاهد 
آن هستیم و همچنین موضوع خشکسالی و کم 
آبی و برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی، 
از چالشــی هایی هستند که استان زنجان با آن 
رو به رو اســت و می تواند در آینده مشکالت 

زیادی ایجاد کند.
وی افــزود: یکی از اقدامات مفید و موثر برای 
مدیریت آب های ســطحی و کمک به تغذیه 
آب های زیر زمینــی در کل دنیا اجرای پروژه 
های آبخیزداری و آبخوان داری است که  این 
طرح در کشور ما نیز با اقبال عمومی رو به رو 

گردیده است.
آقاجانلو با بیــان این که با اجرای این طرح ها 
ســیالب های فصلی و روان آب های سطحی 
کنترل ومدیریت می شود تاکید کرد: خسارت 
های ناشــی از ســیالب ها نیز کاهش یافته و 

کنترل می شود.
این مقام مسوول با اشــاره به این که این اداره 
کل در راســتای مدیریت بهینه موضوع نسبت 
به انجام مطالعات توجیهی و تفصیلی اجرایی 
در بخش های مختلفی از اســتان اقدام نموده 
است گفت: مناطق بحرانی و سیالبی و همچنین 
مناطق با فرسایش خاک باال شناسایی می شوند 
و طرح های تفصیلی اجرایی آن ها تهیه شــده 
و در نهایت اجرای طــرح های آبخیزداری و 

آبخوان داری در این مناطق متمرکز می شود.
فرنشــین منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
خاطر نشــان کرد: کاهش خســارات سیل، 
کاهش فرســایش خاک، کنترل روان آب ها، 
کاهش خســارت های اقتصادی و اجتماعی، 
تقویت میزان آبدهی چشــمه ها و چاه های 
آبی به ویژه کشــاورزی بــرای تولید هرچه 
بیشــتر محصول از جمله مزایای طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری اســت. آقاجانلو 
گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری 
در مــورد مقوله تولیــد و حمایت از تولید و 
همچنین جهش تولید این اقدامات توانســته 
تاثیر به ســزایی در میــزان تولید محصوالت 

کشاورزی داشته باشد.
وی با بیان این که آبخیزداری با روش مدیریت 
پایدارمنابع آب و خاک راهی برای حفظ منابع 
طبیعی کشور اســت، ادامه داد: مسیر اجرایی 
طرح های آبخیزداری و آبخوان داری از ســال 
97 با تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی 
سرعت یافت و خوشبختانه این روند همچنان 

تداوم دارد.

از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون؛
فوتی های زنجان 
به ۵۰۲ نفر رسید

 طبق آمار، استان زنجان در ۲۴ ساعت 
گذشته، با ۱7 مورد مثبت و در مجموع با ۵۰۲ 
فوت ناشی از بیماری کرونا در وضعیت قرمز و 

دامنه موج سوم کرونا قرار دارد.
به گــزارش زنگان امروز، بر پایه آخرین اخبار 
در کشور، استان زنجان به لحاظ شیوع بیماری 
کرونــا در وضعیت قرمز و دامنه موج ســوم 
کرونا قرار دارد که نیازمند رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله اجتماعی و نیز استفاده از 

ماسک است.
در بــاره وضعیت مبتالیان ویــروس کرونا در 
اســتان زنجان در ۲۴ ساعت گذشته، ۱7 مورد 
مثبت ابتال به بیماری کرونا از لحاظ آزمایشگاهی 
به ثبت رسید که اکنون مجموع موارد مثبت بر 

پایه یافته های آزمایشگاهی، ۳7۵۴ مورد است.
همچنین، هــم اکنون ۳9۳ بیمار مبتال به کرونا 
در بیمارستان های زنجان بستری هستند که این 
تعداد از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون مجموع 
بیماران کرونایی بستری در استان به ۱۱۳7۰ نفر 

رسیده است.

خبــر

 تیم کشــتی اســتان زنجــان در روزهای 
چهارشــنبه تا آدینه )9 تا ۱۱ مهرمــاه( در حالی 
در مســابقات لیگ برتر کشــور، شرکت می کند 
که شــوربختانه هیچ حامی مالی نداشته و به رغم 
حضور قهرمانان شــاخص در این تیم، حمایتی از 
آن نمی شود و کشتی گیران فقط از روی عالقه و با 
نام تیم شهدای زنجان در مسابقات شرکت می کنند.
بــه گزارش زنگان امروز به نقل از  موج رســا، از 
قدیم گفته اند »بی مایه، فطیر است« یعنی هر کاری 
که در آن سرمایه گذاری نشود، نتیجه بخش نخواهد 
بــود. ورزش هم همینطور اســت و برای تقویت 
و پــرورش قهرمانان جهت حضــور مقتدرانه در 
مسابقات مختلف باید حمایت همه جانبه از آن ها 
در ابعاد مالی و معنوی انجام شــود و در غیر اسن 
صورت شاید ورزشکاران به صورت مقطعی، نتیجه 
بگیرند اما در ادامه دچار مشکل شده و پایداری تیم 

از بین می رود.
کشــتی زنجان دارای ســابقه درخشانی در سطح 
کشور بوده و اعضای تشکیل دهنده کنونی آن نیز 
عناوین قهرمانی متعددی در کارنامه خود دارند و با 
انگیزه فراوان برای شرکت در مسابقات لیگ برتر، 

راهی پایتخت می شوند.
* تیم کشتی زنجان، اسپانسری ندارد

عباس محمدی، رییس هیات کشتی استان زنجان 
به خبرنگار موج رســا گفت: تیم کشــتی زنجان، 
اسپانسری ندارد و هیچ کس حتی استاندار زنجان 

نیز از این تیم، حمایت نمی کند.
وی با بیان اینکه نامه ای خطاب به استاندار زنجان 
نوشته و درخواست حمایت از تیم کشتی زنجان 
برای شــرکت در مســابقات لیگ برتر را کردیم، 
اظهار داشــت: این نامــه به فرنشــین ورزش و 
جوانان استان ارجاع شد که آن هم به دلیل نداشتن 
امکانات و تجهیزات، کاری از دستش برنمی آید در 
حالی که انتظار داشــتیم نامه ما را به شرکت ها و 
واحدهای تولیدی بزرگ استان مانند ایران ترانسفو، 

پارس سوئیچ و کالسیمین ارجاع دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: شــوربختانه واحدهای 

تولیدی بزرگ در زنجان اهمیتی به تیم های ورزشی 
نمی دهند و تیم کشــتی زنجان نیز بدون اسپانسر 

است.
* هزینه ها را از منابع شخصی، تامین می کنیم

رییس هیات کشتی استان زنجان با بیان اینکه این 
تیم با نام شــهدای زنجان در مسابقات شرکت 
می کند، افزود: تمام هزینه های مربوط به شرکت 
در مسابقات لیگ برتر را شخصًا تامین می کنم و 
امیدوارم هــم بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم و هم 

عالقه مندان به ورزش، دست ما را بگیرند.
وی تصریح کرد: تیم کشــتی زنجان در ســال 
89 در مســابقات لیگ دسته یک کشور، قهرمان 
کشور بوده و در سال 9۲ نیز رتبه پنجم لیگ برتر 
در بین ۱۰ تیم را کسب کرد که همان مقام ها نیز 

بدون اسپانسر و حامی مالی و با کمترین منابع و 
فقط با غیرت بچه ها به دست امده است.

محمــدی افزود: در ســال 9۲ بــا کمتر از ۲۰۰ 
میلیون تومان توانســتیم پنجم کشــور شویم در 
حالی که قرارداد یک ورزشــکار مــا مثل میثم 
نصیــری به تنهایی با یک باشــگاه، ۲۰۰ میلیون 

تومان بود.
رییــس هیات کشــتی اســتان زنجــان در باره 
پیش بینی هزینه های امســال، گفت: فعاًل قرارداد 
رایگان با کشتی گیران، بسته شده اما اگر بخواهیم 
برای ورزشــکاران هزینه پرداخت کنیم حداقل 

۵۰۰ میلیون تومان نیاز است.
محمدی افزود: کادر فنی، مربیان، خرید البســه، 
تغذیه، رفــت و آمد و هزینــه ورودیه، نیازمند 

حمایت مالی مناسب از تیم کشتی است.
وی با بیان اینکه زنجان با تلفیقی از کشتی گیران 
بومی و غیربومی در مسابقات لیگ برتر شرکت 
می کند، خاطرنشــان کرد: میثم حیدری، قهرمان 
کشــور، قهرمان دانشــجویان جهــان و قهرمان 
ارتش هــای جهان در وزن 7۰ کیلوگرم و یونس 
سرمســتی، قهرمان جوانان جهــان در وزن 6۱ 
کیلوگرم در این مسابقات حضور خواهند یافت.
محمدی افزود: مسعود مددی، قهرمان کشور در 
وزن 9۲ کیلوگرم و اباذر اسالمی، قهرمان کشور 
نیــز در وزن 96 کیلوگرم از دیگــر چهره های 
شــاخص تیم زنجان هستند و بقیه ورزشکاران، 
تلفیقی از کشــتی گیران جوان بومی و غیربومی 
هستند که امیدواریم نتایج خوبی به دست بیاید.

* اداره های کل ورزش و جوانان نمی توانند به 
تیم های ورزشی کمک کنند

محمدعلــی حمزه پور، معاون ورزشــی اداره کل 
ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه ادارات 
کل ورزش و جوانان طبــق قانونی نمی توانند به 
تیم ها در مسابقات لیگ، کمک کنند، گفت: با این 
حال، اداره کل ورزش و جوانان استان در حد توان 
و تا جایی که امکان داشته باشد از تیم کشتی زنجان 

حمایت خواهد کرد.
وی با بیــان اینکه حضور تیم کشــتی زنجان در 
مســابقات لیگ برتر در یک هفته گذشته، قطعی 
شده است، اظهار داشت: قرعه کشی مسابقات انجام 
شده اما مسابقات هنوز شروع نشده که در صورت 

امکان برای تامین هزینه ها کمک می کنیم.
* صنایع اســتان زنجان رغبتی برای حمایت از 

تیم های ورزشی ندارند
حمزه پور در پاســخ به رایزنــی اداره کل ورزش 
استان با بخش خصوصی برای حمایت از تیم های 
ورزشی خاطرنشان کرد: در طول سال های گذشته، 
رایزنی های الزم انجام شده اما صنایع استان زنجان، 
عالقــه آنچنانی و رغبتی برای حمایت از تیم های 

ورزشی نشان نمی دهند.
وی تصریــح کرد: حتی بخش خصوصی موافقت 
نمی کند که در قبال حمایت، تیم های ورزشی با نام 

آن ها در مسابقات مختلف، شرکت کنند.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان در باره حمایت دستگاه های باالدستی گفت: 
منابع مالی تمام دستگاه ها و نهادهای باالدستی نیز 
محدود بوده و امکان حمایت از تیم های ورزشی 

وجود ندارد.
منابع مالی، اولین و مهمترین مســاله در برنامه ها 
و فعالیت های ورزشــی به ویژه در مسابقات است 
کــه افراد با انگیزه برد و موفقیت در عرصه حاضر 
می شــوند و با توجه به سوابق درخشان قهرمانان 
کشتی اســتان زنجان انتظار می رود مسووالن امر، 
حمایت جدی از تیم ها داشته و مسیر رشد و ترقی 

جوانان باانگیزه را هموار کنند.

 با حکمی از سوی رییس فدراسیون کشتی، 
محمد نادری به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی 

کشتی ساحلی کشورمان منصوب شد.
بــه گزارش زنــگان امــروز محمد نــادری در 
گفت وگــوی اختصاصی با خبرنگار تســنیم در 
زنجان اظهار داشــت: خدا را شــاکرم که رییس 
فدراســیون کشتی اعتماد کردند و این مسوولیت 

سنگین را بر عهده بنده قرار دادند.
وی با بیان اینکه ســرمربیگری تیم ملی کشتی در 
ایران بسیار سخت  و دشوار است، گفت: از همه 
قهرمانان و پیشکوســتان کشتی درخواست دارم 
من را در این مســیر همراهی کنند و بتوانیم برای 
کشورمان در عرصه بین المللی افتخار کسب کنیم.

سرمربی جدید تیم  ملی کشتی ساحلی کشورمان 
افزود: به خاطر شــیوع ویروس کرونا چند مدتی 
است که ورزش کشــتی فعالیت خاصی ندارد و 
رقابت های جهانی و بین المللی لغو شــده است 
و شــوربختانه قهرمانان کشتی کل دنیا از ورزش 
عقب مانده اند و امیدواریم این ویروس منحوس 
کرونا هرچه زودتر از دنیا ریشه کن شود و مجددا 

ورزش کشتی فعالیت خود را آغاز کند.
وی تصریح کرد: قطعا پس از اتمام شیوع ویروس 
کرونا و صدور مجوز از ســوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، فعالیت کشتی ساحلی آغاز خواهد شد 
و بالفاصله رقابت های انتخابی تیم ملی کشــتی 
ساحلی برگزار می شود تا قدرتمندان کشتی وارد 

تیم ملی شوند .
نادری با اشــاره به اینکه چند ســالی اســت که 
کشتی ساحلی همچون والیبال و فوتبال ساحلی 
طرفداران خاص خود را پیدا کرده اســت، ابراز 
کرد: قطعا در آینده نزدیک کشتی ساحلی به عنوان 
یکی از ورزش های هیجان انگیز در دنیا شــناخته 

خواهد شد.
به گزارش تسنیم، با حکمی از سوی علیرضا دبیر 
رییس فدراســیون کشتی، محمد نادری به عنوان 
ســرمربی جدید تیم ملی کشتی ساحلی انتخاب 
شــد. پیش از نــادری، فردیــن معصومی دیگر 
قهرمان نام آشــنای کشتی کشورمان عهده دار این 

مسوولیت بود.

ِکشتی به گل نشسته ُکشتی زنجان
 قهرمانانشاخصکشتیزنجانبدونهیچگونهحمایتمالیبانامشهدتیزنجاندرمسابقاتلیگبرترکشورشرکتمیکنند

 فرنشــین تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
زنجان، با بیان اینکه بیش از هشت هزار و ۱۰۰ 
نفر در اســتان زنجان برای بیمه بیکاری ثبت نام 
کردنــد، گفت:هفت هــزار و ۱۵۰ نفر موفق به 

دریافت بیمه بیکاری شدند.
به گزارش زنگان امروز محمد رضا یوســفی با 
بیان اینکه بیش از هشــت هــزار و ۱۰۰ نفر در 
استان زنجان برای بیمه بیکاری ثبت نام کردند، 
گفت: تاکنون هفت هــزار و ۱۵۰ نفر موفق به 

دریافــت بیمه بیکاری شــدند. وی اظهار کرد: 
افرادی که در سه ماهه سال کنونی به علت کرونا 
دچار آســیب شدند به تامین اجتماعی معرفی و 

بیمه بیکاری دریافت کردند.
فرنشــین تعاون، کار و رفــاه اجتماعی زنجان 
گفت: بر این پایه متقاضیان بیمه بیکاری باید ابتدا 
به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه و نام کاربری 
و رمــز عبور خود را دریافت کرده و ســپس به 
ســامانه prkar.mcls.gov.ir وارد شــده و 

مدارک خود را بارگذاری کنند.
یوسفی تاکید کرد: وزارت تعاون در ۱۴ رسته به 
مشــاغلی که به علت بیماری کرونا دچار تزلزل 
شدن تسهیالت و بیمه بیکاری پرداخت می کند.

وی افزود: تاکنون هم بیش از 6 هزار و ۵۰۰ نفر 
دراستان موفق به اخذ تسهیالت کرونایی شدند.

فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان، ابراز 
داشت: پرداخت تسهیالت کرونایی در استان به 

مشاغل آسیب دیده بسیار ضعیف است.

۸هزاروصدنفردرزنجانثبتنامکردند

۷ هزار نفر بیمه بیکاری گرفتند
بیشاز۶هزارو۵۰۰نفردراستانموفقبهاخذتسهیالتکروناییشدند

 فرماندار ابهر گفت: وجود صنایع در این 
شهرستان همواره نگرانی هایی برای آتش نشانان 
دارد، زیرا برخــی از آن ها برای فعالیت خود از 

مواد اشتعال زا استفاده می کنند.
وجیه اله نوروزی در آیین تجلیل از آتش نشانان، 
خانواده شــهدا، ایثارگران و جانبازان شاغل در 
شــهرداری ابهر با بیان اینکه کار آتش نشــانان 
کمتر از ایثارگری و شهادت نیست، اظهار کرد: 
آتش نشانان انسان هایی هستند که برای در امان 
ماندن جان و مال مردم از گزند حوادث بی محابا 
به دل آتش می زنند تا نجات بخش دیگران باشند.
وی تصریح کــرد: هر نوع هزینه در راســتای 

ایمن سازی محیط کار اماکن عمومی و سالمت 
کارکنان ســرمایه سودمند برای حفظ منافع ملی 

کشور است.
 این مسوول با بیان اینکه ابهر یک منطقه صنعتی 
بوده و بسیاری از صنایع در دل این شهرستان در 
حال فعالیت و توســعه هستند، بیان کرد: وجود 
صنایــع مختلف همــواره دغدغه هایی را برای 

آتش نشانان به دنبال دارد.
نوروزی با اشــاره به اســتفاده از مواد اشتعال زا 
و یا نگــه داری از این مواد برای اســتفاده های 
بعدی در برخی از واحدهای تولیدی، ادامه داد: 
تولیدی هایی که با این قبیل مواد سر و کار دارند 

باید برای ارائــه آموزش های الزم در زمینه های 
مختلــف از نگهداری تا زمان خطر شناســایی 
شــوند که انجام این کار نیز  مستلزم ارزیابی و 

پایش های صحیح است.
این مسوول با تاکید بر اینکه قطعا پیشگیری در 
همه حوزه ها هزینه هــای کمتری دارد، تصریح 
کرد:  کنترل موثــر عوامل زیان آور محیط کار و 
جلب مشارکت صاحبان واحدهای تولیدی برای 
خرید ملزومات آتش نشانی برای واحد تولیدی 
که در آن فعال هســتند از اقداماتی است که در 
این حوزه می تواند مورد توجه آتش نشانی قرار 

گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت آموزش مستمر نیروهای 
انسانی فعال در آتش نشانی، یادآور شد: به روز 
بودن  پیش شرط اصلی این آموزش ها باید باشد.

فرماندار ابهر با اشاره به اینکه صیانت از سالمت 
پرســنل نیز یکی از نکاتی اســت کــه باید در 
آتش نشانی ها مورد توجه جدی قرار گیرد، اظهار 
کرد: حفاظت از امکانات و تجهیزات نیز از دیگر 
مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا 
اگر این ابزار و امکانات نباشــد کارها به درستی 
پیش نخواهد رفت. همچنین تأمین امکانات روز 

در حوزه آتش نشانی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
این مســوول با تاکید بر اینکه باید شناسنامه از 

ظرفیت صنایع بــزرگ ابهر برای مواقع بحرانی 
تهیه شــود، یادآور شد: مســووالن واحدهای 
تولیدی نیــز برای ارائه نقش مثبــت در مواقع 
بحرانی بایــد در تامین تجهیــزات و امکانات 
آتش نشانی مجموعه خود در حد امکان تالش 

کنند.
وی بــا بیان این که در زمان صــدور پایان کار 
ساختمان باید به موضوع ایمنی توجه ویژه شود، 
افزود: بازدیدهای مســتمر در این راستا نیز باید 
صورت گیرد تا ساخت و سازها شاخص های 
الزم را داشته باشد، زیرا سخت گیری امروز بهتر 

از بروز مشکالت و تبعات آینده است.

وجود صنایع ریز و درشت در ابهر و دغدغه آتش نشانان

قهرمان زنجانی تیم ملی کشتی به عنوان »سرمربی تیم ملی کشتی ساحلی« منصوب شد
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اذان ظهر

12:06

غروب آفتاب

18:02

اذان مغرب

18:20

نیمه شب

23:23

اذان صبح فردا

4:46

طلوع صبح فردا

6:10

وضعیت آب و هوای زنجان:

6
25

ای غنچه ی دمیده ی من! یک دهن بخند
خورشیِد من! ستاره ی من! باِغ من! بخند

افسرده خنده رب لِب ُگل شیِپ روِی تو
ای خرمِن شکوهف و ُگل! ای چمن! بخند
ای گرم پوِی گرم رت از عطِر ُگل! ربقص

ای خوب روِی خوب رت از نسترن بخند
ات خوِن نور رد رِگ شب اهِی من دود،

یک لحظه، ای سپیده ی سیمین بدن! بخند
ای خنده اهِی دلکِش روشنگرت مرا

تنها ستاره اهِی شِب زیستن! بخند
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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رگدشگری

کووید 19 نه تنها خود یک ویروس ناشــناخته و 
غیر قابل پیش بینی اســت بلکه عوارض جانبی 
اقتصــادی و اجتماعی ناشــی از آن نیز به همان 
اندازه مردم جهان را سرگردان کرده است . تکلیف 
هیچ برنامه ی از پیش تعیین شــده ای مشخص 
نیست و گاها نیازهای روزمره مردم ، موجب تغییر 
سیاست ها و برنامه ریزی های حاکمیت می شود 
. کشور ترکیه با 30 میلیارد دالر در آمد حاصل از 
گردشگری در سال گذشته ، رشد چشم گیری در 
سالهای گذشته در صنعت گردشگری داشته است  
و شاخص سرانه درآمدی آن وابستگی شدیدی به 
این صنعت پیدا کرده اســت ، با بسته شدن مرزها 
عمال درآمد فعالین گردشگری این کشور نیز بسیار 
محدود و تقریبا صفر شده است بنابراین مسوولین 
این کشــور چندین بار تاریخ بازگشایی مرزهای 
خــود با ایران را اعالم و هــر بار بدلیل وضعیت 
شیوع بیماری کرونا در ایران این تاریخ را به تعویق 
انداخته اند و حتــی آخرین اعالم آن 11 آبان ماه 

بود که به یکباره  با برقراری ناگهانی پرواز تهران 
اســتانبول اول مهر ماه هواپیمایی ماهان ، شوک 
ناگهانی به بازار بلیط های پروازی در این مســیر 
وارد شد . شرکت های هواپیمایی دیگر نیز با این 
اتفاق ، تقاضای ایجاد ســهمیه پروازی نمودند تا  
ســفرهای بین ایران و ترکیه عمال در مسیر عادی 
شدن قرار بگیرد. حال عالوه بر ماهان شرکت های 
هواپیمایی داخلی  هما، قشــم ایر، ایران ایر تور و 
آسمان  از تهران و آتا از تبریز برنامه های پروازی 
خود را در مسیر استانبول آغاز کرده اند که قیمت 
بلیط یکســره ی آن ها بین 4میلیون نهصد هزار 
تا 8 میلیون تومان بســته به تاریخ پرواز و شرکت 
هواپیمای متفاوت است . شرکت های هواپیمایی 
ترک نیز از جمله ترکیش ایر و پگاسوس با کمی 
اختالف قیمت با ایرالین های ایرانی در این بازار 
حضور دارند و  قیمت مسیر یکسره از  6میلیون تا 
13 میلیون تومان متغییر است .  البته پروازهای غیر 
مستقیم  هواپیمایی قطر همچنان با نرخ های باالی 

18 میلیــون تومان به روال قبل انجام می شــوند. 
با توجه به شــیوع بیماری کرونا، شــرکت های 
هواپیمایی اصول بهداشتی و مراقبتی خاصی برای 
مســافرین در نظر گرفته اند تا عالوه بر بازگشت 
گردشگری از مخاطرات احتمالی پیش گیری گردد 
از جمله به همراه داشــتن تعداد کافی و  استفاده 
اجبــاری در تمام طول مدت پرواز از ماســک و  
همچنین ارایه جواب منفی آزمایش تســت کرونا 
)PCR( که با اعتبار 72 ساعته در کلیه پروازهای 
خروجی به ترکیه از لوازم اصلی ســفر می باشد. 
مسافرینی که قصد سفر به کشور ترکیه دارند حتما 
باید براساس بلیط پروازی خود لیست آزمایشگاه 
های مورد تایید همان شرکت هواپیمایی را تهیه و 
نسبت به تهیه جواب  آزمایش ابتالی کرونا اقدام 
نمایند. نرخ میانگین آزمایش کرونا ششصد هزار 
تومان می باشــد که برخی آزمایشــگاه ها امکان 
نمونه گیــری در منزل را نیز با هزینه مازاد فراهم 

نموده اند . 

آشفته بازار پروازهای ترکیه 

 در پیام اســتاندار زنجان به مناسبت 27 
سپتامبر روز جهانی گردشگری آمده است؛

روز جهانی گردشــگری، نقش مهمی در حفظ 
و ارتقاء میــراث فرهنگی جهــان ایفا می کند. 
گردشــگری به عنوان یک ابَر صنعت در تمامی 
کشورها و جوامع بین المللی پذیرفته شده است؛ 
زیرا تأثیر آن در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی 

سیاست کشورها غیرقابل انکار می باشد. 

با توجه به شــعار روز جهانــی جهانگردی در 
سال 2020 که »جهانگردی و توسعه روستایی 
» انتخاب شده، این روز فرصت منحصربه فردی 
را بــرای باالبــردن آگاهــی و بهره منــدی از 
مشــارکت واقعی و بالقوه ذینفعان گردشگری 
به ویژه ســاکنان بومی و محلی مناطق روستایی 
در مشــارکت و برنامه ریــزی توســعه پایدار 

گردشگری فراهم می آورد. 

در شرایطی که بیماری کرونا معیشت و آرامش 
سنتی بیشــتر نواحی شــهری و روستایی را با 
رکود مواجه کرده، متنوع سازی اقتصاد نواحی 
روســتایی از طریق گســترش انواع  فعالیت ها 
از جمله  توســعه هدفمند و برنامه ریزی شــده 
گردشگری می تواند با ایجاد روندهای مثبت در 
ابعاد مختلف، زمینه بازساخت مطلوب نواحی 
روستایی در جهت توسعه پایدار را فراهم سازد. 

برای بسیاری از جوامع روستایی، گردشگری به 
معنای فرصت است. ایجاد شغل و توانمندسازی 
اقتصادی برای زنان، جوانان و همچنین ساکنان 

بومی و محلی فراهم می کند. 
گردشــگری به جوامع روســتایی محافظت و 
ارتقاء محیط طبیعی، فرهنگ و صیانت از میراث 
خود را می آموزد و با این کار به گردشگران این 
امکان داده می شــود از تجربیات بی نظیر خود 

لذت ببرند. 
بنابراین در اســتان زنجان کــه از زیبایی های 
طبیعی و جاذبه های گردشــگری فراوانی بویژه 
در مناطق روستایی برخوردار است، تالش می 
شــود تا به توانمندی هــا و جاذبه های متنوع و 
بی نظیر گردشگری مناطق روستایی توجه شود. 
فرارســیدن روز جهانــی جهانگــردی و آغاز 
هفته گردشــگری را به تمامــی فعاالن صنعت 

گردشــگری کشــور به ویژه خانواده بزرگ و 
فرهیخته گردشــگری زنجــان تبریک عرض 
نمایم و امیدوارم با برچیده شــدن کرونا شاهد 
بازگشــت بهار به صنعت گردشگری کشور و 

استان زرخیز و زیبای زنجان باشیم.

فتح اله حقیقی  
استاندار زنجان

پیام استاندار زنجان به مناسبت 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری 

 علیرضا حمزه لو
کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم 

 ســه سال اســت که ۵00 روستا برچسب 
گردشــگری خورده اند، بی آن که در وضعیت آن ها 
تغییری داده شــود. حاال فرنشین دفتر همکاری و 
توافق های ملی گردشگری می گوید: بیشتر آن ها از 
حالت روستا خارج شده اند و باید بازنگری شوند.

به گزارش ایســنا، تغییر وضعیت در این روستاها، 
با توجه به برنامه ششم توسعه و طرح های مرتبط 
با روســتاهای هدف گردشــگری، به معنی ایجاد 
زیرســاخت هایی پایدار برای خدمات رسانی بهتر 
به گردشــگران، درآمدزایی، رفع معضل بیکاری و 
مهاجرت، آموزش روســتاییان، به ویژه دهیاران و 
شورای روستا برای همسو کردن طرح های هادی و 
ایجاد زیرساخت همسو با نیاز گردشگران، شناسایی 
جاذبه ها، مراقبت اصولی از منابع طبیعی و تاریخی، 
حفظ فرهنگ بومی و بافت روســتایی و رفتار با 
گردشــگران و متعاقبا، آموزش گردشگران برای 
چگونگی رفتار با جوامع محلی و احترام به فرهنگ 
و ارزش هــای بومی، محافظت از محیط طبیعی و 

بافت روستایی است.
بررسی های میدانی نشان می دهد، دستاورد بیشتر 
روستاهایی که تا کنون گردشگری شده اند، مشابه 
آن چه در اســتان های شمالی کشور دیده می شود، 

افزایش نرخ زمیــن و اجاره اقامتگاه 
مسافری، زمین خواری، انباشت زباله 
و تعرض به محیط زیست و تخریب 
طبعیــت بکــر، اجــرای طرح های 
نیمه کاره بنیاد مسکن برای سنگ فرش 
نماسازی خانه ها،  کردن خیابان ها و 
طرح های ناســازگار و ناهمســو با 
موضوع گردشگری، تغییر و آشفتگی 
در بافت روســتایی و فرهنگ بومی 
و در نهایــت، برخورد و مجادله بین 
جوامع محلی و مسافران بوده است.  

شاید مهم ترین اقدامی که در راستای 
برخی  در  روســتایی  گردشــگری 
از این مناطق شــده، همــان افزایش 
تعداد اقامتگاه های بومی و روستایی 
)بومگــردی(، اجــرا و برگــزاری 
جشنواره های میوه و خوراکی بوده که 

این اقدامات هم در کوتاه مدت، فدای اهداف کمی 
و منجر به درآمدزایی و اشــتغال ناپایدار و موقت 

شده است.
لیال اژدریـ  فرنشــین دفتر همکاری و توافق های 
ملــی گردشــگری ـ درباره وضعیــت حاکم در 

این روســتاها، می گوید: »در این سال ها به غیر از 
ارتقای کمی اقامتگاه های بوم گردی، اتفاق خاصی 
در زمینه توسعه روســتایی صورت نگرفته است 
که علت اصلی آن نبود هماهنگی بین دســتگاه ها 
است. هر کدام از دســتگاه های مربوطه بودجه ای 

را که در اختیار دارند بدون در نظر گرفتن اهداف 
گردشگری و بر پایه برنامه های سازمانی خود برای 

توسعه روستایی صرف می کنند.«
از ســال 1396 اعالم شــد که ۵00 روستا هدف 
گردشــگری شــده اند، از آن زمان تا کنون نه تنها 

این عدد روی کاغذ تغییری نکرده و 
همچنان در روی اسناد و طرح ها ذکر 
می شــود که در کشور ۵00 روستای 
هدف گردشــگری وجــود دارد که 
برنامه مشــخصی هم برای بهبودی 
وضعیت آن ها و حرکت در مســیر 
توسعه گردشــگری روستاها وجود 
نــدارد. درحالی که ســال 96 زهرا 
احمدی پور ـ رییس وقت ســازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی ـ قول داده بود مطابق برنامه 
ششم توســعه اقداماتی برای تقویب 
انجام  این روســتاها  زیرساخت در 
می شــود و در 78 روستای پایلوت 
هم طرح ضربتی تولید و اشتغال اجرا 

خواهد شد.
اما با گذشت سه سال از آن حرف ها، 
فرنشین دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری 
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی اینک می گوید: »در طرح روستاهای هدف 
گردشــگری ۵00 روستا انتخاب شــده بود، اما با 
توجه به اصالحات کشــوری که انجام شد تعداد 

زیادی از آن ها از حالت روســتا خارج شده اند که 
قرار اســت در یک کارگاه تعاملی شــاخص های 
انتخاب روســتاهای هدف گردشــگری انتخاب 

شوند.«
او تاکید می کند: »در جریان این طرح ارزیابی، قرار 
نیست هیچ کدام از روستاها از فهرست روستاهای 
هدف گردشــگری خارج شــوند، بلکه ارتقا پیدا 
می کنند و در تقســیم بندی هایی که اعالم خواهیم 

کرد، طبقه بندی می شوند.«
معاون گردشگری هم به تازگی از تهیه سند بخشی 
توســعه گردشگری روستایی و عشایری خبر داده 
که قرار است نقشه راه باشد. به گفته، فرنشین دفتر 
همکاری و توافق های ملی گردشگری، این سند در 

مرحله تعیین بودجه است.
باید دید در ســالی که به نام »گردشگری و توسعه 
روستایی« است و از طرفی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گفته برنامه هایش را در 
این سال معطوف به توسعه روستایی می کند، چه 
تغییری در وضعیت آشفته روستاهای گردشگری 
رخ می دهد و چقدر وزارتخانه ها و دیگر سازمان ها 
که تا کنون عملکرد همراه و همســو نداشــته اند، 

همکاری خواهند کرد.

 آیین ویــژه روز جهانی گردشــگری 
با حضــور دکتــر علی اصغر مونســان وزیر 
صنایع دستی،  و  گردشــگری  میراث فرهنگی، 
معاونــان و مدیــران وزرات میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در مرکز همایش های 

بین المللی هتل بزرگ ارم برگزار شد.
در ایــن آییــن از تمبــر، نشــان و برند ملی 
گردشگری، سند راهبردی توسعه گردشگری، 
ســامانه طرح تطبیق اســتاندارد تاسیســات 
گردشــگری، ســامانه نظارت بر تاسیســات 
گردشگری، ســه کتاب در حوزه گردشگری 
 و پروژه هــای گردشــگری ادارات اســتانی 

رونمایی شد.

رونمایی از نشان و سند ملی توسعه گردشگری 
در آیین ویژه روز جهانی گردشگری

 دکتر مونســان در پیامي به مناسبت روز 
جهاني گردشــگري، این روز را به همه فعاالن، 
ذینفعان، عالقه منــدان و دغدغه مندان این حوزه 

فراگیر تبریک گفت.
   در بخشي از متن پیام دکتر علي اصغر مونسان به 

مناسبت روز جهاني گردشگري آمده است:
»27 ســپتامبر روز جهاني گردشــگري را امسال 
بهمناســبت درج این رویداد در تقویم رســمي 
کشــور عزیزمان، نه تنها در جایگاه یک رویداد 
فراملي، بلکه به عنوان »روز ملي گردشگري« نیز 
پاس مي داریم. از ســویي تقارن این مناسبت را با 
هفته دفاع مقدس پاس میداریم که بیتردید هر آنچه 
داریم مرهون فداکاري و از جان گذشتگي جوانان 
برومند و سلحشور ایران اسالمي است. خوشبختانه 

بخشي از خاطرات دفاع مقدس اکنون در قالب ستاد 
راهیان نور به خانواده بزرگ گردشگري پیوسته و 

در حافظه ملي کشورمان به عنوان یکي از مقاصد 
مهم گردشگري کشور به ثبت رسیده است.

پيام وزير ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی  به مناسبت روز جهانی جهانگردی :

روز جهانی گردشگری روز دوستی ملت هاست

گرانی زمین و زباله؛ گردشگری با روستاها چه کرده؟
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 کرونا این ویروس ســرکش هزار چهره و 
مخوف که از حدود هشــت ماه  گذشته در میان 
مردم جهان جا خوش کــرده، همچنان جان ها را 
نشانه گرفته اســت و برایش پیر و جوان، غنی و 
فقیر، زن و مرد همه یکسانند و تنها کمترین غفلت 
از وجود آن کافی اســت تا خود را به سلول های 

بدن رسانده و به زندگی افراد غریبانه پایان دهد.
به گــزارش ایرنا؛ مقابله با کرونــا، این روزها به 
مهمترین دغدغــه و اولویت اول مردم دنیا تبدیل 
شده و ایرانی ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 
امــا، عده ای همچنــان بی تفــاوت از روزهای 
همه گیــری و اوج این بیماری بــدون توجه به 
هشدارهای بهداشتی مسیر راحتی را برای جوالن 
این ویروس شوم فراهم و به دنبال آن هزینه های 
باالیی را به حوزه بهداشــت و درمان تحمیل می 
کنند که شوربختانه این ســهل انگاری ها گاه به 

قیمت جانشان تمام می شود.
حدود هشــت ماه از اعالم اولین مــوارد ابتال به 
کرونا در کشور گذشــته و حاال همه می دانند که 
کووید-۱۹ همان بیماری اســت که اگر نخواهیم 
در مقابل آن جدی باشیم، سالمت همگان تهدید 
شده و گاه جان عزیزانمان بهای این بی توجهی ها 

و عادی انگاری های جریان زندگی است.
در حالــی که همزمان با شــیوع فصــل اول این 
ویروس در ماه های اســفند سال قبل و فروردین 
و اردیبهشت امسال پروتکل های بهداشتی تا حد 
قابل قبولی در کشور رعایت شد و دولت و  عموم 
مردم هم به نوعی نقش خودشان را ایفا کردند اما 
در خرداد ماه به موازات کاهش برخی محدودیت 
ها و بازگشــایی های صنوف و بسیاری از مشاغل 
دیگر، تصوری غلط مبنی بر اینکه شرایط به سمت 
عادی شــدن پیش رفته در خیلی از افراد جامعه 
بوجــود آمد و همین روند و تداوم بی توجهی ها 

شمار مبتالیان به این بیماری را افزایش داد.
از طرفی مســافرت ها و حضور در اجتماعات و 
مراکز خرید و اماکــن عمومی و افزایش رفت و 
آمدهــا، تماس های نزدیک بین فردی عاملی مهم 
در افزایش شمار مبتالیان شد، هر چند مسؤوالن و 
دست اندرکاران امر بارها بر رعایت دقیق پروتکل 
های بهداشتی تاکید می کنند، اما  این مساله  اکنون 
همانند ماههای گذشــته نمود نــدارد و برخی ها 
همچنان بــه روند زندگی عادی خــود ادامه می 
دهند،  گویی که اصال چنین ویروسی وجود ندارد.
بــر پایه آخرین آمار وزارت بهداشــت، درمان و 
آمورش پزشــکی تاکنون ۴۴۶ هزار و ۴۴۸ نفر در 
کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده 
و با فوت ۱۹۵ نفر در ۲۴ ســاعت گذشته، تعداد 
جان باختگان کرونا در کشــور به ۲۵ هزار و ۵۸۹ 
نفر رسیده اســت که این موضوع نشان می دهد 
همه گیری کرونا در کشور عالوه بر طیف گسترده 
تبعات آن اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
کادر درمان را نیز فرســوده و خسته کرده که ادامه 
این روند پیامدی نگران کننده را ترسیم کرده است.
ســیما نظری شــهروند زنجانــی در حال خرید 
مایحتاج روزانه خانواده در یکی از فروشگاههای 
شهر،  معتقد است رعایت پروتکل های بهداشتی 
همانند ماههای گذشته ملموس نیست و بسیاری 
به ویژه جوانان بدون ترس در ســطح شهر آمد و 

شد می کنند.
وی افزود: پس از همه گیری کرونا در کشور و این 
استان و برای در امان ماندن در منزل اوقات خود 
را ســپری می کردیم، اما پــس از مدتی و نظامند 
شــدن رعایت پروتکل های بهداشــتی این مهم 
شکل دیگری بخود گرفت و اکنون  فعالیت های 

مختلف خود را در سایه 
های  پروتکل  رعایــت 
بهداشتی انجام می دهم.

رضــا ســعادتی دیگر 
نیز در  شهروند زنجانی 
ایــن ارتبــاط ادامه داد: 
مشکالت  شــوربختانه 
تبعــات  و  اقتصــادی 
مختلف در سایه سنگین 
بیمــاری کرونا موجب 
شــده اســت که امرار 
معاش به دغدغه اصلی 
شود  تبدیل  ها  خانواده 
و آنگونه که باید و شاید 
های  پروتکل  رعایــت 
این  باره  در  بهداشــتی 
گرفته  ویروس جــدی 

نشود.
وی اظهار داشــت: هر 
چند متخصصان رعایت 
بهداشتی  های  پروتکل 
از  تنها راه پیشگیری  را 
این بیمــاری عنوان می 
کنند، اما همین مســاله 

مهم و تهیه اقالم بهداشــتی از جمله تهیه ماسک 
مورد نیاز، هزینه هایی را به خانوارها تحمیل می 
کند که برخی خانواده ها  توان تامین آن را ندارند.

روند ابتال به کرونا در زنجان افزایشی و وضعیت 
قرمز است

 بــه گفته  معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری زنجان، بر پایه گزارش دانشگاه علوم 
پزشکی روند شــیوع کرونا در اســتان افزایشی 
و وضعیت قرمز اســت که ایــن وضعیت ارتباط 
مستقیمی با فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 

اقالم پیشگیرانه دارد.
خدابخش مرادی نافچی با اشاره به اولویت فعلی 
و موضوع مهم کشور و جهان در باره کرونا افزود: 
شــوربختانه بر پایه آخرین شاخص ها و ارزیابی 
انجام گرفته دقت و رعایت بهداشــت و حفاظت 
فردی، استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی 
و رعایت پروتکل های اجتماعی در بین بخشی از 

اقشار جامعه روند نزولی یافته است.     
وی اضافه  می کند: بروز این مســاله می تواند به 
تقویت شیوع ویروس در جامعه کمک کند و در 
این راســتا رسانه ها و شبکه استانی به عنوان یک 
اولویــت و تیتر اصلی این مهم را در برنامه کاری 
خود قــرار داده و بیش از گذشــته به آن اهمیت 

دهند.
مرادی یادآوری کرد: هر چه میزان رعایت پروتکل 
های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و حفاظت 
فردی در بین عموم بیشــتر باشــد، بیماری روند 
کاهشی داشته و در مقابل در صورت بی توجهی 
ها بــه این امر مهم، با توجــه به ظرفیت محدود 
حوزه بهداشــت و درمان در ارائه خدمات، اطالع 
رســانی و اقناع سازی در این باره بیش از گذشته 

ضروری است.
وی تصریح کرد: بر مبنای آخرین آمار ارائه شــده 
در ستاد کرونای استان روزانه ۷۰۰ هزار ماسک به 
قیمت مصوب یک هزار تومان در زنجان تولید می 
شود و در این میان جالب نیست که تولید کنندگان 
این محصول بگویند که چون میزان استفاده کاهش 

یافته، پس انگیزه چندانی برای تولید نداریم.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
زنجان ادامه داد: رسانه های گروهی این استان با 

نفوذ کالم و تاثیر گذاری فــراوان در حوزه اقناع 
ساز ی و اطالع رسانی بیش از گذشته فعال باشند 
همانطوریکه در هفت ماه  گذشته از شیوع کرونا 
کارهای مختلفی را در حوزه اطالع رســانی انجام 

داده اند.
وی اظهار داشت: انتطار بر این است که خبرنگاران 
و مدیران دســتگاه های اجرایی، از ســاز و کار 
جدیدی برای ایجاد حساسیت های بیشتر کرونایی 
در جامعه اســتفاده کنند که در این راستا اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، 
دســتگاههای  فرهنگی و اجتماعی استان از هنر 
هنرمندان و بیان شــیوای اهل قلم برای مخاطبان 

خود  بهره مند شوند.
این مسؤول تاکید کرد: شیوع کرونا یعنی بیماری 
و بیماری یعنی فــوت و اینکه روزانه تعدادی در 
این اســتان بــر اثر این ویروس جــان خود را از 
دست می دهند عزیزان همین استان هستند که در 
جلسات کرونا این بخش مورد گالیه است که چرا 

حساسیت ها وجود ندارد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
زنجان گفت: به همه دســتگاههای اجرایی استان 
ابالغ شد که رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
کارکنان و شهروندان، حفاظت های فردی استفاده 
از ماســک و اطالع رســانی و حساسیت را برای 

جامعه هدف انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و دستگاههای فرهنگی استان راه های نوآورانه و 
اســتفاده از هنر را در حوزه بیماری کرونا جدی 
بگیرند کــه در زمان حاضر بــا توجه به کاهش 
حساسیت ها و شــروع فصل سرما امکان شیوع 

بیماری بیش از ماه های دیگر است.
میزان بیماری زایی کرونا پنج برابر شده است 

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی  اســتان زنجــان  نیز گفت: 
ویروس کرونا بســیار هوشمندانه عمل می کند و 
تنها راه پیشــگیری از ورود به قلمرو آن رعایت 
پروتکل های بهداشتی، فاصله اجتماعی و استفاده 

از ماسک است.
 دکتر محمدرضــا صائینی افــزود: طبق آخرین 
بررسی های انجام شده میزان بیماری زایی ویروس 

کرونا بین چهار تا پنج برابر افزایش و جهش یافته 
و به این موضوع باید توجه جدی کرد.

وی افزود: هم اکنون تعداد بیماران کرونایی بستری 
در بیمارستان های استان روند افزایشی یافته و از 
طرفی گــردش ویــروس در خانه هــا و ابتالی 
خانوادگی به این بیماری و روند صعودی تدریجی 

ابتال  را نشان می دهد.
این مسؤول ادامه داد: در مجموع ۴۸ هزار و ۹۸۰ 
نفر به صورت سرپایی در مراکز ۱۶ ساعته کووید 
- ۱۹، تست کرونا گرفته شده اند که ۱۱ هزار ۲۹۴ 

نفر نیز بستری شدند.
صائینی با تاکید بر اینکه ویروس کرونا در منازل 
در حال گردش است اظهار داشت: این استان در 
باره بیماری کووید- ۱۹ و در حوزه میزان مرگ و 
میر ناشی از آن نسبت به آمار کشوری در رتبه های 

پایین تر قرار دارد.
این مســؤول ادامه می دهد: این در حالی است از  
هفته دوم شهریورماه، روند افزایشی مشخصی در 
موارد سرپایی استان به وقوع پیوست بطوریکه در 
در یک هفته ۲ هزار و ۸۸۷ نفر به صورت سرپایی 
در مراکز ۱۶ ساعته تحت مراقبت قرار گرفتند که 
در هفته ســوم این رقم  به سه  هزار و ۶۱۴ مورد 

رسید.
وی با بیان اینکه شهرستان طارم پیک اصلی کرونا 
را در فروردین  امسال گذرانده و هم اکنون میزان 
ابتــال به کرونا در این شهرســتان نســبت به نرم 
استانی پایین تر است، افزود: میزان ابتال به کرونا در 
شهرستان  سلطانیه باالتر و شهرستان ماهنشان نیز 

پایین تر از نرم استانی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 
بهداشــتی و درمانی  استان زنجان با بیان اینکه در 
شهرستان ماهنشــان و خدابنده نگرانی هایی در 
باره افزایش آمد و شــدها و حضور افراد از دیگر 
اســتان ها وجود دارد، تصریح کرد: اگر کرونا در 
مناطق روستایی اســتقرار پیدا کند، بر پایه قواعد 

موجود همه افراد را دچار بیماری می کند.
به گفته صائینی، شهرستان زنجان نیز در میزان ابتال 
به کرونا نسبت به نرم استانی جلوتر بوده و شتاب 
آن از هفته دوم شهریور به بعد بطور کامل مشهود 

است.

وی همچنین در ارتباط 
بــا وضعیــت کرونایی 
ابهــر،  شهرســتان های 
خدابنــده و خرمــدره 
نیــز خاطرنشــان کرد: 
بیماری  ایــن  وضعیت 
در شهرســتان ابهــر از 
نرم اســتانی باالتر بوده 
اما از شتاب آن مقداری 
کاسته شده و شهرستان 
خدابنده از نرم اســتانی 
امــا  اســت  پایین تــر 
افزایشی  روند  خرمدره 

دارد.
این مسؤول ادامه داد: در 
بیماری  با شیوع  ارتباط 
کرونــا در شهرســتان 
ایجرود نیز میزان ابتال در 
هفته دوم شهریور روند 
افزایشــی یافته و حتی 
و از نرم اســتانی باالتر 
رفته که نیازمند فعالیت 
نظام ســالمت و  دقیق  
و  مقابله  اقدامات  انجام 

پیشگیرانه در باره این بیماری است.
شهروندان زنجانی کمتر ماسک استفاده می کنند
سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان نیز در 
این  ارتباط گفت: بررسی ها نشان می دهد میزان 
استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی 
در میان مردم کاهش یافته و از طرفی شمار بیماران 
کرونایی بســتری در بیمارســتان ها و مراجعه به 

مراکز ۱۶ ساعته کرونا روند افزایشی دارد.
دکتر مصطفی محمــدی افزود: آمــار مربوط به 
بیماری کووید- ۱۹ کامال متغیر است چراکه قابل 
پیش بینی نیســت و کاهش و افزایش آن به رفتار 
مردم بستگی دارد و در این میان اطالع رسانی های 

به روز بسیار تاثیر گذار است.
وی با اشــاره به رشــد و افزایش شیوع بیماری 
کرونا در کشــور و به دنبال  آن در استان زنجان 
اظهار داشت:  مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته سرپایی 
استان و تعداد بیماران کرونایی بستری افزایش پیدا 
کرده اســت که ۵۰ درصد این بیماران در بخش 
آی.  ســی.  یو بیمارستان های استان بستری بوده و 

بدحال هستند.
این مســوول با اشــاره به کم رنگ شدن رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و اســتفاده از ماسک در 
استان، تصریح کرد: برای پیشگیری از ابتال به این 
بیماری ساده ترین و بهترین  راه استفاده از ماسک 
است، هرچند شواهد عینی نشان می دهد که اغلب 

جوانان از این وسیله حفاظتی استفاده نمی کنند.
علوم پزشکی  دانشــگاه  روابط عمومی  سرپرست 
اســتان زنجان، با بیان اینکه هــم اکنون ویروس 
کرونا در برابر همگان قرار گرفته و نمی توان با آن 
جنگید، ادامه داد: بر این پایه عموم باید بپذیرند که 
با این بیماری در کنار فعالیت های زندگی روزمره 
باید همزیســتی داشــت و موضوعی که مسجل 
است اینکه این ویروس را نباید نادیده و دست کم  

بگیریم.
محمدی مهمترین درس بیمــاری کووید- ۱۹را 
تغییر در ســبک زندگی عنوان کرد و افزود: تغییر 
در سطح حکمرانی تا شهروندی درسی است که 
کرونا داده و بر این پایه باید همه افراد جامعه سبک 
زندگی خود را متناسب با این بیماری تغییر دهند 

که بخشی از آن باید از طریق اطالع رسانی به مردم 
منتقل شود.

این مسؤول اظهار داشت: باید پذیرفت و شرایط 
زیست اجتماعی با ویروس کرونا را لحاظ کرد و 
این مهم را باید از درون خانواده ها شــروع کرده 
و  در ارتباط با تدوین پروتکل بهداشــتی زندگی 
بــه تحقق این مهم کمک کرد، گرچه بخشــی از 
بهداشت از دانشگاه و دورترین خانه های بهداشت 
روستایی استان آغاز می شود، اما مشارکت خانواده 

ها تعیین است.
سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با اشاره 
به چند مشکل جدی و اساسی در موج سوم کرونا 
گفت: شوربختانه کرونا برای بخشی از افراد جامعه 
عادی شده و چندان این مهم را جدی نمی گیرند 
و از طرفــی نوع تبلیغات و اطالع رســانی ها نیز 
جنبه کلیشه ای پیدا کرده و به عبارتی دیگر برای 

مردم دیگر جذاب نیست.
وی اظهار کــرد: تعداد زیادی از خانــواده ها از 
ماندگاری ویروس کرونا خســته شــده اند و به 
موضوع اطالع رســانی نیز به طور کامل بی اعتنا 
هســتند که در این میان رســانه ها و استفاده از 

ظرفیت هنر نقش مهم و سازنده ای دارد.
محمدی خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در ادارات استان کاهش 
یافتــه و مردم نســبت به عواقب ســخت کرونا 
حساســیت خود را از دست داده ، بخشی از مردم 
دچار سطحی نگری شده اند و مطالبی که در کانال 
ها و شبکه های مجازی منتشر می شود، گاه جنبه 

منفی در این باره دارد.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر برای حساســیت 
زایی نسبت به کرونا باید به سمت فرهنگ سازی 
حرکت کرد و یکی از نقش های مهم رسانه های 
گروهی با سیاستگذاری اطالع رسانی کرونایی و 
ارائه سبک جدیدی اســت که در صورت انجام 
ندادن این کار فیک نیوزها، اطالعات نادرســت، 
شایعه پراکنی و دروغ پراکنی در شبکه های مجازی 
را افزایــش داده و به نوبــه خود نگرانی ها را باال 

می برند.
این مسؤول خاطرنشان کرد: رسانه ها باید همانند 
ماه های ابتالیی شیوع این ویروس به صورت قوی 
در شــبکه های اجتماعی با محتوای جدید در باره 
این بیماری حضوری موثر و بهنگام  داشته باشند.

بــه گفتــه سرپرســت روابط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان 
زنجان، روز گذشته ۲۰ مورد مثبت ابتال به کرونا از 
لحاظ آزمایشگاهی به ثبت رسید که اکنون مجموع 
موارد مثبت بر پایه یافته های آزمایشــگاهی ســه 

هزارو ۷۳۷ مورد است.
محمــدی با بیان اینکه  هم اکنون ۳۸۶ بیمار مبتال 
به کووید- ۱۹ در بیمارســتان های زنجان بستری 
هســتند، گفــت: از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون 
مجموع بیماران کرونایی بســتری در استان به ۱۱ 

هزار و ۲۹۴ نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه شوربختانه در ۲۴ ساعت گذشته 
سه بیمار مبتال به کرونا در این استان، جان خود را 
از دست داده اند، تصریح  می کند: کرد: از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون در مجموع ۴۹۸ بیمار کرونایی 
در این استان جان خود را بر اثر ابتال به این بیماری 

از دست داده اند.
این مسؤول خاطرنشان کرد: از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون در استان زنجان مجموع بیماران بهبود یافته 
مبتال به کرونا نیز ســه هزارو ۱۵۱ مورد گزارش 

شده است.

ویروسسرکشمیتازدوجانمیگیرد
 میزان بیماری زایی کرونا پنج برابر شده است 

 رییــس نظارت بر امــور حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان زنجان 
گفت: زیستگاه های پرندگان آبزی و کنارآبزی 
این استان، به دقت از ســوی محیط بانان این 
اداره کل رصد و پایش می شــود که هم اکنون 
عــاری از هرگونه بیماری آنفلوانــزا پرندگان 

)آنفلوآنزای مرغی( است.
پرویز رستمی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: در طول ۱۰ ســال گذشــته موردی از 
بیماری آنفلوانزای در بیــن پرندگان مهاجر و 
غیرمهاجر در زنجان مشــاهده نشده است اما 
با این وجود این اداره کل به دلیل حساســیت 
موضوع همواره زیستگاه های پرندگان وحشی 

را زیر نظر دارند.
وی اظهار داشــت: همه ســاله بــا آغاز فصل 
زمســتان، انواع پرندگان مهاجــر آبزی و کنار 
آبــزی نیز میهمان آبگیرها، ســدها و رودخانه 
های جاری این اســتان شده و زمستان گذرانی 
می کننــد و محیط بانان نیز بالفاصله وارد عمل 
شــده و این زیســتگاه ها را از نزدیک به دقت 
کنتــرل و نظارت می کنند تــا از نبود بیماری 

آنفلوانزای پرندگان، مطمئن شوند.
رســتمی تصریح کــرد: همــواره تمهیدات و 

تدابیر الزم از ســوی این اداره کل برای مقابله 
با بیماری آنفلوانزای پرندگان، اتخاذ می شود و 
تاکنون نیز الشه هیچ پرنده تلف شده ای در این 
زیستگاه ها مشاهده نشده است و از عموم مردم 
نیز درخواســت می شــود در صورت مشاهده 
الشه پرندگان وحشــی در محیط های طبیعی 
بالفاصله موضوع را با محیط زیســت و محیط 
بانان در میان بگذارند تا موضوع مورد بررســی 

و تحقیق قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آبگیرها و ســدهای مختلف 
اســتان زنجان اعم از گالبــر، تهم، فیله خاصه، 
قره تپه و کهال، همواره در فصول ســرد ســال 
پذیرای خیــل پرندگان مهاجر اســت و انواع 
پرندگان از جملــه خوتکا، انواع مرغابی، انواع 
اردک )سرسبز، نوک پهن و سرحنایی(، باکالن،  
بوتیمــار کوچــک، کاکایی، انــواع حواصیل 
)خاکســتری و ســفید(، تنجه، چنگر    در این 
مناطق، زمستان گذرانی کرده و با مساعد شدن 
وضعیت جوی به ســمت زیستگاه های اصلی 

خود به پرواز در می آیند.

رســتمی با بیان اینکه بازگشت پرندگان مهاجر 
به زیســتگاه های اصلی خود از اسفند ماه آغاز 

شده و تا اردیبهشــت ماه طول می کشد، اظهار 
داشــت: پارســال )۹۸(  تعداد ۶ هزار و ۸۵۲ 
قطعه،  ســال ۹۷ تعداد ۶ هــزار و ۳۱۳ قطعه،  
ســال ۹۶ تعداد ۶ هزار و ۸۰۰ قطعه، سال ۹۵ 
بیش از چهار هزار و ۳۰۰ قطعه و ســال ۹۴ نیز 
۲ هــزار و ۳۰۰ قطعه پرنده مهاجر آبزی و کنار 
آبزی در مناطق مختلف استان زنجان مشاهده و 

مورد سرشماری قرار گرفتند.  
وی بــا بیان اینکه سرشــماری پرندگان مهاجر 
آبزی و کنارآبزی این استان همه ساله در پایان 
سال از سوی کارشناسان و محیط بان این اداره 
کل و با همکاری برخی ادارات تابعه در سدها، 
آبگیرها و ردودخانه قزل اوزن انجام می شود، 
افزود: رودخانه ها، سدهای طبیعی و مصنوعی 
متعــددی در زنجان وجــود دارد که پرندگان 
زیادی به صورت دائم و موقت در این مکان ها 
زیست و یا اتراق موقت می کنند و در واقع این 
زیســتگاه ها، مکان های هدف برای سرشماری 

هستند.  
رســتمی اظهار داشت: پرندگان مهاجر آبزی و 
کنار آبزی در هشــت ســایت پرنده زنجان که 
شامل سد تهم در شهرستان زنجان، سد قره تپه 
در منطقه حفاظت شده سرخ  آباد و فیله  خاصه 

در منطقه شــکار ممنوع واقع در شهرستان های 
زنجان و طارم، سد گالبر در شهرستان ایجرود، 

سد خندقلو در شهرستان ماهنشان، سد قاهران 
)کهران( در ارمغانخانه و رودخانه قزل اوزن در 

شهرستان های ماهنشان و طارم، است زمستان 
گذرانی می کنند.  

رییس نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

زیستگاه های پرندگان وحشی در زنجان عاری از بیماری آنفلوانزا است
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سالمندان؛ ۷۰ درصد 
جانباختگان کرونا

 سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به 
آسیب پذیری سالمندان در برابر بیماری کرونا، 
گفت: از زمان شیوع بیماری تاکنون ۵۰ درصد 
از مبتالیان به بیماری کرونا در کشور سالمندان 
بودند و همچنین ۷۰ درصد موارد مرگ و میر 
ناشی از بیماری در ســالمندان گزارش شده 

است.
به گزارش ایســنا، دکتر سیما سادات الری با 
اشــاره به آغاز هفته جهانی سالمندی، گفت: 
برنامه های این هفته از امــروز تا ۱۳ مهرماه 
با شــعار »کرونا، فرصتی برای تغییر نگاه به 
ســالمندان« برگزار خواهد شد. ۹.۳ درصد از 
جمعیت کل کشور را ســالمندان یعنی افراد 
باالی ۶۰ سال تشــکیل می دهند، سالمندان 
آسیب پذیرترین گروه جامعه در برابر ابتال به 

کووید۱۹ هستند.
وی افزود: از زمان شــیوع بیماری تاکنون ۵۰ 
درصد از مبتالیان به بیماری کرونا در کشور 
سالمندان بودند و همچنین ۷۰ درصد موارد 
مرگ و میر ناشــی از بیماری در ســالمندان 
گزارش شده است؛ بنابرابن ضروری است با 
هوشیاری و پرهیز از نگرانی، نسبت به رعایت 
نکات بهداشتی در برابر این عزیزان اقدام کنیم. 
خواهشــمندیم خانواده و اطرافیان سالمندان 
خرید و امور روزمره خانواده در بیرون از متزل 

را به فرد دیگری غیر سالمندان واگذار کنند.
وی با تاکید بر لزوم آموزش نکات بهداشتی 
الزم به ســالمندان، تصریح کــرد: غذاهای 
کامال پخته شده برای سالمند تهیه کنید، قبل 
از ارائه هرگونه مراقبت به فرد ســالمند مانند 
غذا و دارو دســت هایتان را به روش صحیح 
بــا آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه بشــویید، 
در صورت داشــتن عالئم سرفه، عطسه و... 
در خود از سالمند فاصله بگیرید و از ماسک 
استفاده کنید و خود را قرنطینه کنید و محیط 
پیرامون را نیز ضد عفونی کنید، از هرگونه در 
آغوش گرفتن فرد سالمند خودداری کنید، به 
کودکان بیاموزید بــا فاصله ۱.۵ تا ۲ متری با 
پدربزرگ یا مادربزرگ خود در ارتباط باشند، 
از هرگونه مسافرت و پذیرش مهمان در این 

دوره اجتناب کنند.
الری ادامــه داد: در صورت ســابقه ابتال به 
بیماری های زمینه ای ماننــد دیابت، بیماری 
تنفسی، نقص سیســتم ایمنی و... از خروج 
سالمند از خانه به طور جدی جلوگیری کنید، 
عضو سالمند خانواده را به مکان های پر ازدحام 
نبرید، از وسایل حمل و نقل عمومی برای فرد 
سالمند استفاده نکنید و در صورت خروج از 
منزل مراقب باشــید سالمندان از گرفتن اشیا 
مجاور برای کنترل خود پرهیز کنند. امیدواریم 
با تقویت حس مسوولیت پذیری شاهد توقف 

روند گسترش بیماری در کشور باشیم.

چه کسانی در اولویت 
دریافت واکسن آنفلوانزا هستند

بیماری های   رییس مرکز مدیریــت 
واگیــر وزارت بهداشــت، گفــت: اولویت 
دریافت واکسن آنفلوانزا برای کارکنان مراکز 
بیمارستانی و همچنین زنان باردار و مبتالیان 

به بیماری های خاص است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا، 
افزود: در روز شــنبه ۵ مهرماه حدود نیمی از 
مقدار تعیین شده )تخصیص ۱.۵ میلیون دوز 
واکسن آنفلوانزا( به معاونت بهداشت وزارت 
بهداشــت تحویل داده شــد که بالفاصله با 
هماهنگی قبلی، توزیع در سطح دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور آغاز شد.
وی ادامه داد: روند تحویل واکسن به سردخانه 
مرکزی واکســن در روز ۶ و ۷ مهر نیز ادامه 
دارد و به همین شــکل توزیع به اســتان ها و 

شهرستان ها استمرار خواهد داشت.
رییس مرکــز مدیریت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت همچنین گفــت: با توجه 
به بعد مســافت و تعدد مراکــز و واحدهای 
عملیاتی، توزیع واکسن در سطح کشور طبعًا 
زمانبر بوده که با تالش شبانه روزی کارکنان 
شبکه های بهداشتی کشور در حال انجام است 
و ارائه خدمات واکسیناســیون در تعدادی از 
مراکز از روز شــنبه و یکشنبه ۵ و ۶ مهرماه 
آغاز شــده و با توجه به روند توزیع قطعاً از 
امروز ۷ مهرمــاه در تمام واحدهای عملیاتی 
واکسیناســیون برای گروه هــای اولویت دار 

اعالمی انجام خواهد شد.
گویا با بیان اینکه اولویت دریافت واکسن برای 
کارکنان مراکز بیمارستانی و همچنین زنان باردار 
و مبتالیان به بیماری های خاص اســت که با 
تعیین اولویت و زمانبندی اقدام می شود، افزود: 
نکته مهم رعایت دستورالعمل های پیشگیرانه 
و فاصله گذاری اجتماعی جهت پیشــگیری 
کرونا ویروس جدید در حین دریافت واکسن 
آنفلوانزا است که در صورت عدم رعایت حتی 
می تواند سبب گســترش خطر انتشار کرونا 
شــود. بنابراین انتظار می رود افرادی که جزو 
گــروه های در معرض خطر بیماری آنفلوانزا 
هســتند به صورت تلفنی با مراکز بهداشتی 
هماهنگی قبلی انجام دهند و ضمن اخذ نوبت 
مراجعه نمایند تا در زمان مراجعه از خدمات 
سریع تر، اتالف وقت کمتر و همچنین بدون 

تجمع و ازدحام بهره مند شوند.

صعود سوم کرونا و هراس ۶۰۰ تایی شدن مرگها؛خبــر

مگرازجانتانسیرشدهاید!
 پاییــز ســخت در راه اســت؛ 
هشداری که وزارت بهداشتی ها چندی 
است از آن ســخن می گویند؛ کرونا اما 
ظاهرا عادی شده؛ صعود سوم را هم زد 
و پروتکلهای بهداشــتی هم سیر نزولی 

دارند ...
به گزارش ایســنا،  هنوز فصل ســرد از 
راه نرســیده، کرونا صعود سوم خود را 
با قدرت ســرایت پذیری و بیماری زایی 
شــدیدتر آغاز کرده و منجر به افزایش 
بیماران بدحال شده و مرگ های ناشی از 
کووید-۱۹ را به طور چشمگیری افزایش 

داده است...
از امــرداد ماه بــود که کارشناســان و 
مسووالن بهداشت و درمان کشور نسبت 
به بروز پیک سوم کرونا که می توانست 
با جهش ویروس همراه بوده و به مراتب 
خطرناک تر و با قدرت ســرایت پذیری 
بیشــتری باشــد، هشــدار می دادنــد. 
هشدارهای که امید و البته انتظار می رفت 
با رعایــت بیش از پیــش پروتکل های 
بهداشــتی از سوی مردم نظیر استفاده از 
ماسک، فاصله گذاری فیزیکی و... کارساز 
بوده و پیک ســوم به وقوع نپیوندد. این 
درحالیست که انتظارات در زمینه افزایش 
محقق  بهداشــتی  پروتکل های  رعایت 
نشــد و بر پایه اعالم وزارت بهداشــت 
پروتکل های  نزولی رعایت  شاهد روند 

بهداشتی در کشور هستیم.
رعایت  نــزول  بــا  کرونا  صعــود 

پروتکل های بهداشتی
در این زمینه دکتر ســیما سادات الری- 
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن هشدار 
نسبت به روند صعودی کرونا در کشور، 
اعالم کرده اســت که شوربختانه بر پایه 
بررســی های انجام شده توسط تیم های 
بهداشت محیط، اســتفاده از ماسک در 
مراکز و اماکن عمومی به کمترین میزان 
خود از هفتم امرداد ماه تاکنون رســیده 
است. هم اکنون میزان استفاده از ماسک 

در کشــور ۵۵.۳۵ درصد است. در عین 
حال همچنن روند کاهشی میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک 
ادامه دارد؛ بــه طوری که  میزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در هفته گذشته 

۶۱.۸۵ درصد گزارش شده است.
وی افزود: میزان اســتفاده از ماسک در 
وســایل نقلیه عمومــی ۵۶.۸۲ درصد 
گزارش شــده اســت. همچنین میزان 
اســتفاده از ماســک در شاغلین صنوف 
۵۸.۸۶ درصــد و در کارمنــدان ادارات 
۷۸.۱۲ درصد گزارش شــده اســت که 
شوربختانه شــاهد کاهش اســتفاده از 
ماســک در همه این گروه ها نســبت به 

هفته های قبل از آن هستیم.
۱۵۸ شهرستان قرمز کرونایی در کشور

به گفته الری، متناســب بــا تداوم روند 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
نمودار موارد ابتال  و بســتری روزانه در 
اغلب اســتان های کشــور دارای روند 
صعــودی اســت؛ به طوری کــه تعداد 
شهرســتان های دارای وضعیــت قرمز 
در اغلب استان های کشــور دارای سیر 
افزایشــی بوده و مجموع شهرستان های 
دارای وضعیــت قرمز بیمــاری از ۱۰۲ 
شهرستان در هفته قبل به ۱۵۸ شهرستان 

در هفته جاری رسیده است.
صعود شدیدتر کرونا

حال روند نزولــی رعایت پروتکل های 
بهداشتی و اســتفاده از ماسک، منجر به 
صعود مجدد کرونا شده است؛ صعودی 
که این بار شــدید تر و سخت تر از قبل 

است و حتی بنابر اعالم دکتر مینو محرز-
عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا 
میــزان بیماری زایی ویــروس از ابتدای 
شیوع آن در اسفند و فروردین نیز بیشتر 

شده است.
تخت های بیمارســتانی تهران در حال 

پر شدن
در عین حال دکتر پیام طبرســی- ریس 
بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
نیز شــاخصه مــوج جدیــد کرونا را 
افزایش بیماران بدحــال عنوان و اظهار 
کرد: در پیک جدید بیماری بســیاری از 
بیمارســتان های دولتی و خصوصی در 
حال بستری بیماران کرونایی هستند. با 
وجود افزایش ظرفیت ها حداقل در تهران 
هنوز با کمبود تخت برای بستری مواجه 

هستیم و تخت های بیمارستانی هم اکنون 
پر شده است.

طبرســی با تاکید بر اینکــه اگر مداخله  
جدی صــورت نگیرد، امواج بیماری در 
طول پاییز ادامه خواهد داشــت، گفت: 
تا زمانی که واکســن قطعی و اثربخشی 
برای بیماری تولید نشود، تنها راه موجود 
رعایت نکات بهداشتی و پروتکل هاست.
احتمال فوت روزانــه ۶۰۰ نفر به دلیل 

کرونا در آبان
وی در بــاره پیش بینی وضعیت اپیدمی 
نیز گفت: چندین بنگاه علمی در این باره 
پیش بینی هایی داشــته اند؛ بر پایه نمودار 
اعالم شده از سوی دکتر حریرچی، اگر با 
همین روال پیش برویم ممکن است در 
آبان ماه به ۶۰۰ مورد مرگ روزانه برسیم 

و یک پیش بینی دیگر نیز نشــان دهنده 
۹۰۰ مورد فوت روزانه در اواســط آذر 
ماه است، البته اگر هیچ اقدام مداخله ای 

صورت نگیرد.
حال باید به این پیش بینی ها، خطر شیوع 
آنفلوآنزا را هم اضافه کرد. آنفلوآنزایی که 
فصل سرد هر ســال مهمان مان است و 
شیوع گســترده و همزمانی اش با کرونا 
می تواند، منجر به تشــدید کووید-۱۹ 
شده و بیش از پیش جان هموطنان مان 

را در خطر قرار دهد.  
از طرف دیگر باید توجه کرد که همزمان 
با اوج گیری مجدد کرونا، هم اکنون  دو 
چالش عمده نیز گریبانگیر بیمارستان ها و 
مراکز بهداشتی و درمانی است؛ خستگی 
کادر بهداشــتی و درمانــی و کمبــود 
نقدینگی در بیمارستان ها. دو چالشی که 
هر کدام به تنهایی آنقدر بزرگ هســتند 
که بتوانند بیمارســتان ها را دچار مشکل 
کنند؛ اما افزایش ناگهانی بیماران بدحال 
کرونایی و شلوغی بیمارستان ها در پاییز 
و زمستان سخِت کرونایی، می تواند نفس 
بیمارستان ها را هم به شماره اندازد و آن 
زمان اســت که دیگــر نمی تون جلودار 

کرونا شد.
در عیــن حال عــالوه بر اقــدام دولت 
اعمــال  همچنیــن  و  مســووالن  و 
محدودیت هــای جدی تــر و مجازاتها 
برای متخلفان پروتکل های بهداشتی در 
جهت کنترل هر چه بیشتر اوضاع، اما ما 
مردم هم باید بدانیم که امروز موج سوم 
کرونا، زنگ خطــر بزرگی را برای خود 
و خانواده هایمان به صدا درآورده؛ کرونا 
شوخی ندارد و می تواند در عرض چند 
روز قربانیهــای فراوانی بگیرد و زندگی 
های بســیاری را ویران کند. پس اگر از 
جان تان سیر نشدید، ماسک بزنید، فاصله 
خود را با دیگران رعایت کنید، دســت 
هایتان را مرتب بشــویید و مراقب خود 

و اطرافیان تان باشید.

 ســازمان غذا و دارو، در اطالعیه ای نسبت 
به تبلیغ و فروش واکسن آنفلوانزا تقلبی و قاچاق 

توسط افراد سودجو در بازار آزاد هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اطالعیه سازمان غذا 
و دارو، آمده اســت: رعایت زنجیره سرد واکسن 
آنفلوانزا از الزامــات نگهداری و حفظ کیفیت آن 

اســت، در صورت عدم رعایت آن، ســالمت و 
اثربخشی واکســن مورد تأیید سازمان غذا و دارو 
نبوده و هیچ تضمینــی در مورد عوارض احتمالی 

واکسن های غیرمجاز وجود ندارد.
توزیع واکسن آنفلوانزا بین مراکز بهداشتی سراسر 
کشور در روزهای گذشته آغاز شده است و در فاز 

اول گروه های پرخطر شــامل )زنان باردار، بیماران 
صعب العالج، مزمن و ...( واکسن را به طور رایگان 

دریافت خواهند کرد.
بنا بر اعالم سازمان غذا و دارو طبق پروتکل اعالمی 
از سوی معاونت بهداشتی در فاز بعدی افراد باالی 
۶۵ سال با ثبت اطالعات کد ملی، می توانند واکسن 

را از داروخانه های سراسر کشور تهیه کنند.
بنابراین خاطرنشــان می گردد مردم به هیچ عنوان 
نباید اســیر تبلیغات عرضه این دارو در خارج از 
مراکز بهداشتی و داروخانه ها شوند، زیرا سالمت 
این واکسن ها به هیچ عنوان مورد تأیید این سازمان 

نیست.

به مردم اطمینان خاطر داده می شود که واکسن مورد 
نیاز تمامی افراد پرخطر، در چند فاز از طریق شبکه 
بهداشتی و داروخانه ها عرضه خواهد شد، بنابراین 
از مــردم می خواهیم اخبار را از مراجع معتبر دنبال 
کرده و طبق اعالم سازمان غذا و دارو نسبت به تهیه 

آن اقدام کنند.

سازمان غذا و دارو هشدار داد؛

واکسن آنفلوانزا در بازار آزاد تقلبی و قاچاق است

 هم اکنون نــرخ ارز آزاد ۶ برابر نرخ ارز 
دولتی اســت؛ این فاصله غیرمعقول باعث شده 
اســت انگیزه های سوداگران برای سوءاستفاده و 
حتی قاچاق معکوس داروها به خارج از کشــور 

افزایش یابد.
به گــزارش فارس، بــه فرآیند خــروج کاالی 
وارداتی یا تولید داخل از کشور، در صورتی که 
از مبادی رسمی صادرات صورت نگیرد قاچاق 
معکوس گفته می  شود. در سال  های گذشته بحث 
خریدهای دارویی مسافران کشورهای همسایه از 
ایران در رســانه ها و محافل کارشناسی خبرساز 

بوده است.
در همیــن راســتا بررســی حجــم فــروش 
داروخانه های شــهرهای زیارتــی و مناطق آزاد 
که حجم گردشگران مراجعه کننده به آنها بسیار 
بیشتر از دیگر مناطق است به وضوح رخداد این 
پدیده عجیب و غریب را نشان می  دهد. بنابراین 
یک پرسش مشخص ذهن جامعه کارشناسی را 
به خود درگیر کرده اســت؛ چه چیز باعث شده 
مسافران تا این حد اصرار به خرید چمدانی دارو 
از ایران داشــته باشند، در حالی که همان داروها 

در کشورهای مبدا به اندازه کافی وجود دارد؟
از ابتدای سال ۹۷ دولت با تصور کنترل قیمت ها 
نرخ قطعی ۴۲۰۰ تومان را برای ارز دولتی اعالم 
کرد. رفته رفته اما با شــروع فاصله گرفتن بیشتر 
نرخ ارز آزاد از ارز دولتی خصوصا در طول یک 
سال گذشــته، انگیزه های شرکت های واردکننده 
دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این 

ارز قوت گرفت.
هــم اکنون نرخ ارز آزاد تقریبــا ۶ برابر نرخ ارز 
دولتی اســت. این فاصلــه غیرمعقول، تضعیف 
انگیزه تولید در کشــور را در پی داشــته است. 
همچنین انگیزه های سوداگران برای سوءاستفاده 
و حتــی قاچاق معکوس این داروها به خارج از 

کشور را افزایش داده است.
*ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود

در همین راستا رییس کمیسیون اقتصاد سالمت 

اتاق بازرگانــی تهران در مهر ماه ۹۸ با اشــاره 
بــه دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بــرای مواد اولیه 
تولید دارو  در کشــور تصریح کرد: »بسیاری از 
کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید 
حذف شــود، زیرا در بلندمدت تداوم این روند 
ایــن صنعت را به یک جزیره جدا مانده از دیگر 
بخش های اقتصاد ایــران تبدیل می کند. می توان 
برای جبران نقش حمایتی دولت از صنعت دارو، 
هزینه های موجود را به بیمه ها انتقال داد تا بدین 
ترتیب هم صنعت روال عادی کار خود را دنبال 
کند و هم بیماران از طریــق بیمه، حمایت های 

الزم را دریافت کنند.«
نجفی عرب ادامــه داد: »وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
داده می شــود، هزینه تمام شده برای تولید پایین 
است و از این رو این خطر وجود دارد که برخی 
ســودجویی ها در بازار شــکل بگیرد و داروی 
ایرانی به خارج از کشــور قاچاق شود. هرچند 
در ایــن زمینه ارزیابی دقیقی صــورت نگرفته، 
امــا گمانه زنی ها حاکی از آن اســت که قاچاق 

دارو بــه خارج از ایران ادامــه دارد«. وی با بیان 
اینکه در سال ۱۳۹۷ شرکت های داروساز تالش 
کردند موجودی مواد اولیه خود را افزایش دهند، 
توضیــح داد: »افزایش ذخایر بــا توجه به قرار 
گرفتن کشور در تحریم های شدید یک موضوع 
عقالنی بوده و قابل تأیید اســت، اما اگر به دلیل 
عدم نظارت برخی از این کاال ها قاچاق شــوند؛ 
قطعاً در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد ایران تمام 

خواهد شد.«
رییس کمیســیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران درباره وضعیت صادرات رســمی دارو از 
ایــران نیز اظهار کرد: »آمار ها نیز نشــان می دهد 
که میزان صــادرات ما رقمی در حدود ۷۰ تا ۸۰ 
میلیون دالر اســت که قطعاً عدد رضایت بخشی 
نیســت و باید در این راستا اقدامات جدی انجام 
شود، اما اگر در این فضا برخی سودجو به سمت 
قاچاق دارو حرکت کنند؛ قطعاً اقدام پسندیده ای 
نیست و باید بر این عملکرد نظارت وجود داشته 

باشد.«

*ارز ۴۲۰۰ در واقع پرداخت یک یارانه کور 
است

همچنین ناصر ریاحی رییس اتحادیه واردکنندگان 
دارو با تایید موضوع قاچاق معکوس اضافه کرد: 
»ارز ۴۲۰۰ در واقــع پرداخت یــک یارانه کور 
اســت. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از 
عراق برایم آورده اند که برچسب اصالت خودمان 

روی آن بوده است.«
از سوی دیگر احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون 
امور داخلی کشــور و شــوراها، درگفت وگو با 
فــارس، درباره  خبرنگار ســالمت خبرگزاری 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: »حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی دارو و تخصیص منابع حاصل از 
آن بدون واسطه به مردم ایده منطقی و قابل قبول 

است«.
وی با بیان اینکه شاهد قاچاق دارو به کشورهای 
همسایه هســتیم، گفت: »درحال حاضر به دلیل 
قیمت پایین دارو در ایران شــاهد قاچاق آن به 
کشــورهای همسایه هستیم. این موضوع کاهش 

داروهای خاص همچون انســولین در بازار را به 
دنبال داشته است«.

*بیمه ها امانت داری کنند
نماینده مردم تبریز با بیان اینکه  اصالح ساختار 
بیمه هــای خدمات درمانی پیشــنیاز حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی دارو اســت، گفــت:» ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی دارو باید حذف و مابــه التفاوت آن به 
صورت ریالی به بیمه ها باید پرداخت شود. البته 
بیمه ها نیز باید امانت داری کنند و پوشش دارویی 
خود را گسترده تر کنند. بیمه های خدمات درمانی 
باید خصوصی شــوند و نظارت بر آن ها افزایش 
یابد. در این صورت قطعا پاســخگو هم خواهند 

بود.«
پرواضح است که اختالف شدید قیمت دارو در 
کشــور با کشورهای همسایه، زمینه ساز رانت و 
فساد بوده و انگیزه سوداگران را تحریک می  کند. 
همچنین تجربه نشــان داده در این شرایط، طمع 
داللی حتی در مســافران خارجی نیز ایجاد می -
شود که این موضوع قاچاق چمدانی دارو را در 

پی خواهد داشت.
با این وجود فرامرز اختراعی رییس ســندیکای 
تولیدکنندگان مواد شــیمیایی با اشاره به مقابله 
بــا این موضــوع اضافه کرد: »دولــت اقداماتی 
برای پیشــگیری از این پدیــده در نظر گرفته و 
نیــروی انتظامی از طریق کنترل بار مســافران و 
داروخانه های شــهرهای مرزی، نظارت بیشتری 

بر خروج دارو از کشور اعمال کرده  است«.
به نظر می رسد با توجه به نکات یاد شده اصرار 
بر تخصیص ارز دولتی، فساد و رانت بیشتر را در 
پی خواهد  داشت. بنابراین تخصیص ارز دولتی 
باید هر چه سریعتر متوقف شده و ارز مورد نیاز 

این صنایع با ارز نیمایی تامین شود.
همچنین تفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بــه بیمه  ها اختصاص یابد تا با افزایش پوشــش 
بیمه  ای از ایجاد فشــار بر عموم مردم جلوگیری 
شود و حمایت یارانه ای به جامعه هدف واقعی 

طرح که مردم ایران هستند، برسد.

ارز دولتی؛ ابزار تأمین دارو برای کشورهای همسایه!
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یک کارشناس:
طرح وام ودیعه مسکن 

غیرکارشناسی است
 مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی 
شهر تهران گفت : طرح هایی مثل وام ودیعه 
مسکن در بستر زمان به فراموشی سپرده می 

شوند.
به گزارش ایسنا، خشایار باقرپور، مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های عمرانی شــهر تهران در 
برنامــه نمودار رادیو ایران دربــاره وام ودیعه 
مســکن و وعده هایی که داده شده بود گفت 
: ایرادات شــکلی در این طرح وجود دارد که 
مربوط به ضوابط دریافت وام است از جمله 
کد رهگیری یا اینکه مالکین همراهی نمی کنند 
یا امالک پایان کار ندارند و یا سند تک برگ 

ندارند.
وی در ادامه به مشــکل ماهوی این طرح هم 
اشــاره کرد و افزود : ایــن طرح با نرخ اجاره 
تناسب ندارد چرا که قیمت متوسط آپارتمان 
در شهر تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان برای 

هر متر مربع است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر 
تهران همچنین گفت : مبلغ سقف وام ودیعه 
مسکن ۵۰ میلیون تومان است که به زحمت 
۲۰ درصد هزینه اجاره بهای آپارتمان ۷۰ یا ۷۵ 
متری را پوشش می دهد. این کارشناس حوزه 
مسکن با تاکید بر اینکه این طرح غیرکارشناسی 
است و تنها تاثیرش ایجاد بار روانی در بازار و 
باال رفتن کاذب قیمت هاســت تصریح کرد : 
واقعیت این است که یک آپارتمان ۷۰ متری 
در تهران حداقل ۲۵۰ میلیون تومان رهن کامل 
است و اگر دولت ۵۰ میلیون کمک کند ۲۰۰ 
میلیون تومان باقی می ماند که نرخ ماهانه آن 
۶ میلیون تومان اســت که بــرای خانواده ها 
پرداخت آن مشــکل است. باقرپور درباره راه 
حل های موجود هم یادآور شد : قطعا راهکار 
کوتاه مدت وجود دارد که همکاری دســتگاه 
های پولی را مــی خواهد و نمونه موفق این 
کار در گرجســتان انجام شده است که دولت 
وام رهن خانه می دهــد و حدود ۴۰ درصد 
ارزش واقعی ملک را تامین می کند. وامی که 
پرداخت می شود اقساطش یک سوم اجاره آن 
ملک خواهد بود و دولت برای اجاره نشــینی 
همکاری کرده و در حال از بین بردن آن است 
اما در کشور ما با این شیوه ها نمی توان برای 

مستاجران کاری را انجام داد.

عیدی کارکنان در سال آینده 
چقدر است؟

 دولت برای عیدی کارکنان در ســال 
آینده رقم یک میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان را 

پیش بینی کرده است.
به گزارش ایســنا، در جریــان تدوین الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ بخشنامه مربوط به بودجه 
اخیرا به دســتگاه های اجرایی ابالغ شده که 
براساس آن بودجه سال آینده را پیش بینی کند.

طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 
ســال ۱۴۰۰، مبلغ پاداش پایان سال کارکنان 
)عیــدی( یک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومان 
پیش بینی شده است. البته مبلغ قطعی عیدی 
باید در نهایت به تصویب هیات وزیران برسد.
امــا رقم عیدی کارکنان در ســال ۱۳۹۸ یک 
میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش بینی شــده بود 
کــه در نهایت در زمــان تصویب و پرداخت 
۱۲۰ هزار تومان اضافه شد که دلیل آن افزایش 
حقوق کارکنان بود و باید میزان عیدی متناسب 

با آن پرداخت می شد.

افزایش حقوق کارکنان 
در سال آینده مشخص شد

 براساس آنچه دولت در الیحه بودجه 
سال آینده پیش بینی کرده، میزان افزایش حقوق 
کارکنان به طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده 

است.
به گزارش ایسنا، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ 
اخیرا توسط رییس جمهور به سازمان برنامه 
و بودجه ابالغ شــد و این ســازمان نیز برای 
تنظیم الیحه بودجه بخشنامه را به دستگاه های 

اجرایی ابالغ کرده است.
براســاس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم 
بودجه۱۴۰۰، افزایــش ضریب ریالی حقوق 
به طور متوســط ۲۵ درصد تعیین شده است 
که دستگاه ها باید در چارچوب همین ضریب 
مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در 

بخش جاری پیش بینی کند.
رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت 
به تصویب هیات وزیران رســیده و در الیحه 

بودجه گنجانده خواهد شد.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار 
نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش 

به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
براین اساس، ســقف اعتبار مربوط به سرانه 
اضافــه کار کارکنان در بودجه ســال ۱۴۰۰ 
حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 

۱۳۹۹ پیش بینی خواهد شد.
میزان افزایش حقوق کارکنان امســال به طور 
متوسط ۱۵ درصد بود که در مصوبه مجلس 
حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان 

تعیین شد.

خبــر

 روز گذشــته بورس تهران یک 
خبر مهم را اعالم کرد که بر پایه آن نوسان 
گیری روزانه ممنوع شد، بر این پایه، به 
بیان ساده اگر ســهام داری یک سهم را 
بخرد در همان روز نمی تواند سهم مذکور 

را به فروش برساند.
به گزارش فرارو، مدیرعامل بورس تهران 
درباره تصمیم جدید مبنی بر عدم امکان 
فروش سهام خریداری شده در یک روز 
اظهار داشت: این تصمیم بر پایه خواسته 
فعاالن بازار سهام مبنی بر کنترل شرایط 
غیرعادی و مصوبه نهاد ناظر بازار سرمایه 

بوده و چندان هم پیچیده نیست.
به گفته علی صحرائی چرا فعال حقیقی 
یا حقوقی که هنوز پولی پرداخت نکرده 
باید قادر به فروش ســهامی باشد که در 
همان روز خریداری کرده است؟ از سوی 
دیگر زمانی که ناشــرین یا بازارگردان ها 
مسوولیت نقدشوندگی و اطمینان بخشی 
به بازار را به عهده می گیرند، نباید با رفتار 

نوسانگیری روبرو شوند.
با این تصمیم روند نزولی فرسایشی تر 

می شود
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه 
در گفتگــو با فــرارو با اشــاره به اینکه 
هرگونه دخالت و دســتکاری در بورس 

اثرات عکس دارد، گفت: اینکه به یکباره 
بورس تهران تصمیم می گیرد، به اصطالح 
جلوی معامله نوســان گیــری را بگیرد، 
یک تصمیم اشــتباه است، زیر که چنین 
قانون هایــی که جلوی روند طبیعی بازار 
را می گیرد، همواره دردســر آن بیشتر از 
نفعش بوده، در معامالت روز شنبه نیز به 
خوبی این موضوع عیان شد، در حالیکه 
بازار در اول وقت روند خوبی داشــت، 
اما به یکباره و با اعالم این قانون جدید، 
گویی عده ای به دنبال بهانه ای تازه بودند، 
تا باز هم صف های فروش را تشــکیل 

دهند.
وی افــزود: هم اکنون بیــش از نصف 
شرکت های بورس بین ۵۰ تا ۶۰ درصد 
و حتــی تا ۷۰ درصد بــا اصالح روبرو 
شده اند، اما بازهم با هر خبری که منتشر 
می شــود، دوباره روند ها منفی می شود، 
این ممنوعیت نوسانگیری روزانه ریسک 
غیــر سیســتماتیک بازار را به شــدت 
افزایــش می دهد و طبعا چنین موقعیتی، 
فضای غیر قابــل پیش بینی را بر بورس 
حاکم می کند، از ســوی دیگر این دست 
قوانین ذهن ســرمایه گذاران را در مورد 
ایجاد محدودیت های بیشتر در زمینه های 
مختلف معامله گری افزایش می دهد که 

خروجی تمام این مســائل در نهایت به 
ضرر کلیت بازار و بــه خصوص مردم 

است.
آقابزرگی اظهار داشت: در حالیکه هدف 
اصلی این موضوع تقویت بخش تقاضا 
بوده، تنها این مورد ممنوع شده که سهام 
دار اگر در طول یک روز یک ســهمی را 
بخرد، در همان روز دیگر آن را نمی تواند 
بفروشــد، درحالیکه در یک صورت که 
ممکن اســت فراوانی زیادی هم داشته 
باشــد، امــکان دارد، یک فــرد در اول 
معامالت یک روز و در صف خرید سهم 
خود را بفروشد، اما در ادامه روند بازار که 
احتمال آن نیز زیاد اســت بر پایه هیجان 
و جوی که در بــازار وجود دارد، صف 
خرید ها برچیده شــود و قیمت به کف 
خود برسد و دوباره همان فرد، سهم را در 
حداقل قیمت آن روز بخرد، بنابراین این 
موضوع نیز خود یک نوع نوسان گیری 
به حساب می آید، که اگر چنین روندی 
نیز ادامه داشته باشد، احتمال ممنوع کردن 

این مسئله نیز وجود دارد.
این کارشــناس بورس با اشاره به اینکه 
زمانی که شــما دامنه نوسان را از مثبت 
پنج تا منفی پنج را تعریف می کنید، برای 
هر ســهم، هر فردی می تواند استراتژی 

مرتبط با خود را داشته باشد، اضافه کرد: 
این قانون نمی تواند کمکی به وضع فعلی 
بازار کند، بالعکس نقدشوندگی بورس که 
مهم ترین متغیر به حساب می آید را تهدید 
کــرده و آن را کاهش می دهــد و روند 
نزولی بورس را فرسایشی تر خواهد کرد.

آقا بزرگی بهتریــن راهکار برای متعادل 
شــدن بورس را برداتشــن محدودیت 
دامنه نوسان دانســت و بیان داشت: در 
بورس هــای جهانی دامنه نوســان معنا 
نــدارد، در بورس کشــورمان نیز زمانی 
یک شرکت رویداد مهمی را دارد، بعد از 
بازگشایی آن نماد بدون دامنه نوسان باز 
می شود، طبعا اگر این موضوع برای کلیت 
بازار نیز اجرا شد، در کوتاه مدت می تواند 
بــازار را متعادل کند و دیگر از این روند 
فرسایشی و خسته کننده برای سهام داران 

خبری نباشد.
این قانون نقدشوندگی بورس را تهدید 

می کند
حمیدرضا افشار کارشناس بازار سهام در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه صبح روز 
شــنبه »۵ مهر« قبل از شروع بازار قانون 
جدید مرتبط با ممنوعیت نوســان گیری 
روزانــه بورس مخابره شــد، گفت: این 
قانونی با اقبال بازار روبه رو نشد و بهانه 

افزایش عرضه ها را فراهم آورد، حال باید 
دید هدف از وضع چنین قانونی چیست؟؛ 
خرید و فروش روزانه یا به قول معروف 
date trade از جذابیت هــای بازار به  

شمار می رفت.
وی افزود: معامله گران در این استراتژی 
با ریســک بســیار باال مبادرت به انجام 
نوسان گیری می کردند و همین موضوع به 
افزایش نقدشوندگی بازار و گردش باالتر 
پول در ســهم ها منجر می شد به ویژه در 
شــرایط فعلی که قیمت صف فروش ها 
جذاب شــده و اهالی بازار مترصد جمع 

شدن صف ها هستند.
افشــار بیان داشت: شاید هدف از وضع 
چنیــن قانونی جلوگیــری از فروش در 
درصد های مثبــت و رنج منفی نخوردن 
بعد از جمع شــدن صفوف باشــد که 
البته این قانون منجر به حذف بخشــی 
از تقاضا شــده و دیگر عرضه معنی پیدا 
نمی کند، هم اکنون رویه ای که در زمینه 
وضع قوانین و مقررات در بازار سرمایه 
وجود دارد، به هیچ عنوان مطلوب نیست 
و شــاهد آن هســتیم که یک تصمیمی 
گرفته می شــود و بدون آن که به تبعات 
و عواقب آن اندیشــیده شود، اجرای آن 

آغاز می شود.

این کارشــناس بورس اضافه کرد: البته 
حرف بنده کلی اســت، نمونه عینی این 
موضــوع در دو تایمی کردن بورس رخ 
داد، کــه حتی این حرف متولیان دو روز 
هم دوام نیاورد و دوبــاره رویه قبلی از 
سر گرفته شد، چنین مسائلی در بازار به 
شدت مخرب بوده و دیده سرمایه گذاران 
را منفــی می کند، یکی از موضوعاتی که 
بورس به آن احتیاج دارد، اصالح بسیاری 
از قوانین اســت، به عنــوان مثال اعالم 
سودسازی یا همان EPS را در گذشته 
به بهانه های غیر کارشناسی کنار گذاشتند 
و االن خود مســووالن بورس می گویند، 
اعالم این شــاخص می تواند برای بازار 

بسیار کمک کننده باشد.
وی ادامــه داد: بنابراین در چنین فضایی 
نمی توان انتظار داشت که فضای سرمایه 
گذاری امن بماند، چرا که در دراز مدت 
چنیــن اقداماتی اثرات بســیار مخربی 
را می گــذارد، با توجه بــه این موضوع 
باید دید که در روز هــای آینده آیا این 
ممنوعیت نوسان گیری روزانه می تواند 
به ثبــات و تخلیه هیجــان بازار کمک 
کند، یا اینکه در مقابل اثر معکوس دارد 
و روند فرسایشــی بازار سهام را تشدید 

می کند.

کارشناسان بورس پاسخ می دهند؛

باگقانونممنوعیتنوسانگیریدربورس

 اصناف و دســتگاه های نظارتی، 
نوســانات نــرخ ارز را متهم اصلی گران 
شــدن اقالم مختلف در ماه های گذشته 

می دانند.
به گزارش ایســنا، ۱۲ روز بعد از دستور 
رییس جمهور برای ورود دســتگاه های 
نظارتی بــه بازار برای برخــورد با گران 
فروشــی و چندنرخی بــودن اجناس و 
خدمات، رییس اتاق اصناف تهران، معاون 
بازرســی و رسیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت، معاون دفتر برنامه ریزی، تامین، 
توزیــع و تنظیم بــازار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( و معاون سازمان 
تعزیرات حکومتی با حضور در برنامه تیتر 
امشب درباره اقدامات خود در این مدت 
توضیحاتی ارائه دادند که به نظر می رسد 
در این مــدت اقدامات جدیــدی انجام 
نشده است و مســووالن اتاق اصناف و 
معاون دفتــر برنامه ریزی، تامین، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صمت نیز عامل اصلی 
افزایــش قیمت کاالها را افزایش نرخ ارز 

اعالم کردند.
مبالغ جریمه بازدارنده نیست

قاســم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف 
تهران با بیان اینکه همواره در سطح بازار 
تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمت ها 
داریم، گفت: آنچه مهم است اینکه بحث 
گرانــی و گرانفروشــی دو مقوله جدا از 
هم بوده و مقابله با گرانفروشی در سطح 
عرضه به عهده بازرسان اصناف است. ما 
همیشه واحدهای صنفی را ملزم می کنیم 
که کاالیــی را بدون فاکتور معتبر نخرند؛ 
چراکه بازرسان بر مبنای قیمت درج شده 
روی کاال و فاکتور خرید نظارت می کنند. 
اما ممکن است قیمت یک کاال در بازار در 

چند روز افزایش چشمگیر داشته باشد که 
این موضوع به عهده واحد صنفی نیست، 
بلکه تولیدکننده یا واردکننده مسوول این 
افزایش قیمت است؛ چراکه واحد صنفی 
از ســود متعارف خود نباید ریالی اضافه 

بگیرد.
وی با تاکید بــر اینکه فروش اجناس در 
واحــد صنفی بیش از قیمت درج شــده 
بر کاال تخلف اســت، گفت: پرونده های 
ارجاعی به ســازمان تعزیرات هم نتیجه 
بازرسی بازرسان اتاق اصناف است که در 
نوبت رسیدگی قرار می گیرند. من تخلف 
در اصنــاف را رد نمی کنــم، اما حتما با 
تخلفات در اصناف برخورد می شود؛ با این 
حال گرانی که هم اکنون در جامعه مواجه 
هســتیم، بخاطر افزلیش قیمت نهاده های 

تولید است.
نوده فراهانی با بیان اینکه نوسان ارز باعث 
افزایش قیمت ها شــده و فروشنده چون 
گران می خرد ناچار است گران بفروشد، 
تصریح کرد: موضوع بــازار را عرضه و 
تقاضا تعیین می کند. با بگیر و ببند چیزی 
تغییر نمی کند و با نوسانات نرخ ارز امکان 

تنظیم بازار وجود ندارد.
رییس اتاق اصنــاف تهران با اعالم اینکه 
مبالغ در نظر گرفته شــده در قانون بابت 
جریمه درج نشدن قیمت و ندادن فاکتور 
ناچیز بوده و بازدارنده نیســت، تصریح 
کــرد: جریمه باید به گونه ای باشــد که 
کسی جرات تخلف نداشته باشد. در سال 
۱۳۹۲ قانون نظام صنفی تصویب شد که 
بر پایه آن قرار بود یک سوم مبالغ ناشی از 
تخلفات اصناف به اتاق های اصناف، یک 
سوم به سازمان تعزیرات حکومتی و یک 
سوم به سازمان حمایت داده شود تا صرف 

هزینه های بازرسی شود. با ۱۶۰ بازرس و 
امکانات اندک نمی توان شهری به بزرگی 

تهران را کنترل کرد.
لزوم تقویت نیروی انسانی و تجهیزات 

سازمان حمایت
در ادامه مجتبی ماجد، معاون بازرســی و 
رسیدگی به تخلفات ســازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز گفت: 
در شش ماهه امســال بازرسی ها بیش از 
شش درصد رشد داشــته، اما با توجه به 
شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران 
بازرس ما مشــمول دورکاری شــدند. 
تشــکیل پرونده هم در این مدت چهار 

درصد رشد داشته است.
وی افزود: در ســال ۱۳۹۷ طبق مصوبه 
سران ســه قوه قرار بود سازمان حمایت 
از نظر نیروی انسانی و تجهیزات تقویت 
شــود، اما هنوز موفق به این کار نشدیم. 
پیگیری های الزم در حال انجام است، اما 
تاکنون به دلیل کمبود منابع تغییری حاصل 
نشده است. احتماال صحبت های رییس 
ســازمان حمایت درباره محدودیت های 
ســازمان حمایت در بازرسی هم مربوط 
به همیــن موضوع بــوده اســت. باید 
دستگاه های متولی متناسب با شرایط فعلی 
مثــل تحریم ها تجهیز شــوند که در این 
زمینه جلساتی تشکیل شده تا با استفاده 
از امکانات دیگر دســتگاه ها مثل ناظران 
افتخاری و حتی دادستانی بر کوتاه کردن 
رسیدگی به پرونده ها، نظارت بر بازار بهتر 

انجام شود.
معاون بازرســی و رسیدگی به تخلفات 
ســازمان حمایت همچنین در پاســخ به 
اینکه چرا روند قیمت گذاری در سازمان 
حمایت طوالنی است و این سازمان زمانی 

ورود می کند که کاالها گران شده است؟ 
تصریح کرد: مستندات و مدارک کامل باید 
به ســازمان حمایت ارائه شود تا بر پایه 
ظوابط قیمت گذاری صورت گیرد و در 
ستاد تنظیم بازار قیمت جدید تصویب و 
ابالغ شود. تاخیر یا طوالنی شدن فرآیند 
قیمت گذاری به دلیل لزوم فراهم شــدن 
اسناد و مدارک کامل راجع به قیمت تمام 

شده کاال است.
قیمت جدید جوجه یک روزه و مرغ به 

زودی اعالم می شود
در ادامه این برنامه سعید صارمی، معاون 
دفتر برنامه ریــزی، تامین، توزیع و تنظیم 
بــازار وزارت صمت نیز با بیان اینکه هر 
هفته رصــد و پایش قیمت ۱۰۰ قلم کاال 
انجام می شود، گفت: در ۱۲ روز گذشته 
اقداماتی برای مدیریت صادرات تخم مرغ، 

برنامه ریزی برای تقویت نظارت و تعیین 
قیمت جدید انجام شد. قیمت جوجه یک 
روزه و قیمت مرغ هم اخیرا بررسی شد 
که در نشست بعدی ستاد تنظیم بازار برای 
آن تصمیم گیری خواهد شــد. در زمینه 
رسوب برنج در بنادر هم مقرر شده بانک 
مرکزی ارز الزم را تخصیص دهد. با این 
وجود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد وارداتی کاالی 
واسطه ای و مواد اولیه است و باید بپذیریم 
که افزایش قیمت اخیر نرخ ارز بر قیمت 

کاالها تاثیر داشته است.
وی افــزود: بخش اعظم مشــکالت هم 
اکنون مربوط به تامین ارز و ترخیص کاال 
است که در جلساتی با حضور معاون اول 
رییس جمهور اعالم و گشایش های خوبی 
حاصل شده که احتماال منجر به ثبات بازار 

خواهد شد.

احتمــال افزایش اختیارات ســازمان 
تعزیرات حکومتی

معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز با تائید 
این گفته کــه برخی از قوانینی که در نظام 
صنفی وجود دارد بازدارنده نیست، گفت: 
مثال جریمه عدم درج قیمت ۸۰ هزار تومان 
است. خالءهای قانونی را مکتوب به رییس 
جمهور، معاون رییــس جمهور، مجلس 
شورای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت 
و تمامی دســت اندرکاران اعالم کرده ایم. 
افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی 
در نشست سران قوه مطرح و مصوبه آن به 
معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شده که 
قرار است در قالب اصالح پاره ای از قوانین 
و مقررات قوه قضاییه به مجلس ارائه شود 
و احتماال تــا ماه های آتی این این خالء ها 

برطرف شود.

چه کسی عامل اصلی گرانی های گذشته است؟

حمیدرضا افشار:
شاید هدف از وضع چنین 

قانونی جلوگیری از فروش در 
درصد های مثبت و رنج منفی 
نخوردن بعد از جمع شدن 
صفوف باشد که البته این 

قانون منجر به حذف بخشی 
از تقاضا شده و دیگر عرضه 
معنی پیدا نمی کند و به هیچ 

عنوان مطلوب نیست

فردین آقابزرگی:
قانون ممنوعیت نوسان گیری 

در یک روز، نمی تواند 
کمکی به وضع فعلی بازار 
کند، بالعکس نقدشوندگی 
بورس که مهم ترین متغیر به 
حساب می آید را تهدید کرده 
و آن را کاهش می دهد و روند 
نزولی بورس را فرسایشی تر 

خواهد کرد
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اتریخ و رفهنگ

 نادر ابراهیمی در نقد تفکر کسانی 
که »شبه روشنفکر« می نامد، از رزمندگانی 
که در شــرایط سخت می جنگیدند و خم 
به ابرو نمی آوردند می نویســد و می گوید 
»چیزی به نام شرمساری تاریخی هم وجود 

دارد.«
به گزارش ایســنا، این نویســنده فقید در 
بخشــی از کتاب »با سرودخوان جنگ در 
خطه نام و ننگ« که ســفرنامه او به مناطق 
جنگی جنوب کشــور است نوشته است: 
»بارها از کنارشــان گذشــته ام و صدای 
نارسای شان را شنیده ام. روشنفکران اخته 
ما کســانی هســتند که - بدون شوخی  - 
ادعای عشــق به مردم، بــه ملت، به طبقه 
کارگــر، بــه آزادی و به زحمت کشــان 
جامعه دارنــد؛ اما ذره ای، ذره ای، ذره ای از 
این عشــق را در چنته روح شرحه شرحه 
خویــش ندارند و اگر خطــری، کمترین 
خطری میهن، ملت، مــردم، طبقه کارگر، 
آزادی، دردمندان، روستاییان و توده ملت 
را تهدید کند، بالفاصله با شتابی که برازنده 
وقار و تبار ایشــان نیست، یکصد و پنجاه 
دلیل برای ضرورت عدم حضور اختگان 
دانا - یا شبه روشنفکران  - در خطرگاه ارائه 

می دهند.
و من باز می اندیشم؛ شبه روشنفکران ما - 

این اختگان دانا - همان انقالب های ملی، 
مردمی، طبقاتی، جامعه گرایانه و جملگی 
آزادی خواهانه،  استقالل طلبانه،  جنگ های 
تدافعی، و ضداســتعماری تمام ملت های 
جهــان را به دلیــل آنکه خطــری برای 
خود ایشــان ندارد، می ســتایند؛ آن هم با 
چه مجذوب شدگی شــهوانی و خماری 
شــگفت انگیزی؛ اما نوبت به میهن خوب 
خودشان و مردم دلدار مؤمن آگاه خودشان 
که می رســد، اگر مردمی تریــن جنگ و 
جهاد جهان در جریان باشــد، از آنجا که 
اگر بخواهند بســتایند، ناگزیرند به شکلی 
مشــارکت کنند و اگر چنین کنند دیگر از 
دیدگاه عیاشان گریخته از وطن »روشنفکر 
و هنرمند بزرگ متعهد« به شمار نمی آیند، 
نــه فقط ســکوت اختیار می کننــد ـ که 
کاش می کردندـ  بلکه ســنگ بنا را بر این 
می گذارند که »بله... انگلیسی ها این جنگ 
را به راه انداخته انــد. من خبر موثق دارم. 
آمریکایی هــا دســتور داده اند که ما حمله 
کنیم. من می دانم. آلمانی ها و فرانسوی ها 
از حکومت ما خواسته اند که با یک جهان 
اســلحه درگیر شــویم. من... من... دقیقًا 
روشن است که آمریکایی ها، روس ها، من... 
رادیو اسرائیل را  گوش کنید... بله آقا... .« 
و چنین اســت که به راستی روشنفکران 

اخته و اختگان دانای ما مایه شرمساری و 
بی آبرویی ملت و مردم خود هستند.

روشنفکر اخته دقیقاً همان کسی است که 
وقتی در ویتنام، ویت کنگ های شــجاع، 
با کمک ده، دوازده شــمعک و تیرک که 

دیگران دور تا دورشان زده بودند و محکم 
کرده بودند، علیه استعمار فرانسوی ها - و نه 
هر دو با هم  - می جنگیدند، او، یعنی همین 
روشنفکران اخته و ذلیل میهن من با همه 
شور و هیجان و اعتقاد و مردانگی و غیرت 

و همت و حمیتش، برای ویت کنگ ها کف 
می زد، جیغ می کشــید، تحریک می شد، 
عرق می ریخت، عرق می خورد، ســیگار 
می کشید، می جوشید، می خروشید، به خود 
می پیچید، می لولید و مرتباً در شب کافه های 

بی کارگی خود می گفــت: به! مبارز یعنی 
ویت کنگ، قهرمــان یعنی ویت کنگ، مرد 
یعنــی ویت کنگ، زن یعنــی ویت کنگ، 
وطن پرست استقالل طلب آزادی خواه یعنی 
ویت کنگ، قهرمان یعنی ویت کنگ، معتقد 
به مرام یعنی ویت کنگ... ! ای وای! کاش که 
یک موی ویت کنگ ها در تن این ملت بود! 
کاش که یک جو از غیرت ویت کنگ ها در 

مردم ما بود! افسوس... افسوس... .
و چــون دور به دالوران ســربلند بی باک 
غیرتمند هوشمند آگاه به راستی مؤمن میهن 
خویش - ایراِن قدسی - رسید و هم وطنان 
صاحب مرامِ از هســتی خود گذشته اش، 
در سردترین ســرما و گرم ترین گرما، در 
کویر، در باتالق، در مــرداب، در جنگل،  
در کوه، در برف، در بــاران، در رودخانه، 
در طوفان و در ظلمت شــب ها، نه فقط با 
آمریکایی های مصرف کننده الـ  اسـ  دی 
و نوکران درمانه ایشــان، زیر نام عراقی ها، 
بل آشکارا و مسلما با تمامی جهان ستم و 
اســتعمار این عصر - از آن سوی غرب تا 
این سوی شرق  - درگیر شدند و جنگیدند 
و از پا درنیامدند و درهم کوبیده نشدند و 
نشکستند. این روشــنفکر اخته، این اخته 
ناجوانمرد بزدل، صدها تهمت به تک تک 
رزمندگان وطــن زد، و صدها زخم زبان، 

و هرگز دلش بــه خاطر آن همه نامردی و 
نامردمی که در حق هم وطنان مبارز خویش 
کــرد و آن همــه بال که بر ســر بچه های 
معصــوم ما آوردنــد، و آن همه جنایت و 
فساد که در این خاک مطهر کردند، به درد 
نیامد و وجدان له شده خفته معتادش - از 
ترس  - بیدار نشد، و حتی یک بار نگفت: 
»تبارک اله احسن الخالقین« و نگفت کجا 
هســتند ویت کنگ ها تا ببینند که مردان ما 
در حرارتــی بین ۲۲ درجه زیر صفر تا ۵۱ 
درجه باالی صفر می جنگند و خم به ابرو 

نمی آورند.

باکی نیست.
چیزی به نام شرمساری تاریخی هم وجود 

دارد.«
نادر ابراهیمی، نویسنده و فیلم ساز در ۱۴ 
فروردین سال ۱۳۱۵ در تهران متولد شد. از 
آثار او می توان به »دور از خانه«، »کالغ ها«، 
»پهلوان پهلوانان؛ پوریای ولی«، »بار دیگر 
شهری که دوســت می داشتم«، »سه دیدار 
با مردی که از فراســوی باور ما می آمد«، 
»اجازه هســت آقای برشــت؟«، فیلم نامه 

»صدای صحرا« و ... اشاره کرد. 
نادر ابراهیمی در ۱۶ خرداد سال ۸۷ در سن 

۷۲سالگی درگذشت.

جنگدرنگاهنادرابراهیمی

 چهل و سومین جشنواره فیلم »میل ولی« 
آمریکا میزبان فیلم »بندر بند« می شود.

»بندر بند« بــه کارگردانی منیژه حکمت و تهیه 
کنندگــی منیــژه حکمت و مهشــید آهنگرانی 
فراهانی پس از حضور در جشنواره های تورنتو 
و زوریخ در جشنواره فیلم »میل ولی« آمریکا به 

نمایش در می آید.
جشــنواره فیلم »میل ولی« در این دوره به دلیل 
محدودیت هــای کرونایی به شــکلی ترکیبی 

)فیزیکــی و مجازی( از تاریخ ۲۰ تا ۲۷ مهر ماه 
سال کنونی در ایالت کالیفرنیا برگزار خواهد شد.
لورنا کــودرای منتقد نشــریه اینترنتی ســینما 
اسکیپیســت پس از نمایش فیلم »بندر بند« در 
تورنتــو درباره این فیلم گفته اســت: »گرمایش 
جهانی در قاب های »بندر بند« مســتتر اســت. 
دانشــمندان محیط زیســت بر ایــن باورند که 
جنگل زدایی گسترده و بی قاعده در ایران عامل 
افزایش ســیل های عظیم در سال های گذشته 

است. سازمان منابع طبیعی و جنگل داری ایران 
تخمین زده است که در ۴۰ سال گذشته، مناطق 
جنگلی در شمال ایران از سه و شش دهم میلیون 
به یک و هشت دهم میلیون هکتار کاهش یافته 
اســت. »بندر بند« این حقیقت ترســناک را در 
قالب ســینمایی قابل درکــی ارائه می دهد و به 
همگان یادآوری می کند که چگونه تغییرات آب 
و هوایی - و تأثیرات آن بر نسل جوان - بر کلیه 

ملل تأثیر می گذارد.

»بندر بند« علیرغم شــدت بحرانی که به تصویر 
می کشــد، همچنان یک فیلم جاده ای اســت. 
منیــژه حکمت کارگــردان و مصطفــی زندی 
فیلمنامه نویس به شــخصیت های اصلی امیدی 
دل انگیز در برابر ســختی تزریق کرده و به این 
گروه سه نفره اجازه داده اند که به مفهومی واقعی 

بدرخشند.«
پخش بین المللــی این فیلم برعهده شــرکت 

ایریماژ است.

»بندر بند« به آمریکا می رود

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های آبخیزداری 
استان زنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 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. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 8 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/07/08 می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : ساعت  17 عصر روز شنبه تاریخ 99/07/12

آخرین مهلت ارایه پیشنهاد : ساعت 08:30روز  پنجشنبه تاریخ 99/07/24
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز پنج شنبه تاریخ 99/07/24

پیشنهاد دهندگان بایستی دارای گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری در رشته آب  یا کشاورزی یا ابنیه از مراجع 
ذیصالح باشند.

جهت دریافت اطالعات بیشتر در باره اسناد مناقصه و ارایه پاکت ها به نشانی ذیل مراجعه فرمایید : 
زنجان - خیابان خرمشهر-خیابان عدالت دوم غربي- اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان زنجان و تلفن 

تماس 02433777011- 02433777949

عنوان پروژه
مبلغ برآورد 

)به ریال(
مبلغ تضمین 

)به ریال(

تجدید مناقصه پروژه آبخیزداری  )تکمیل بند خاکی و 
احداث بندهای سنگ و مالت و رسوبگیر( کرسف شهرستان 

خدابنده در استان زنجان شامل)عملیات خاکی 14۰۰۰ 
مترمکعب ، عملیات سنگ و مالتی ۷2۰ مترمکعب، عملیات 

بتنی ۷۰ مترمکعب و عملیات ریپ رپ 14۰۰ مترمکعب(

11،۰45،546،959552،5۰۰،۰۰۰

پروژه آبخیزداری  کنترل سیالب در حوزه آبخیز شهری 
ابهر در استان زنجان)شامل 3355 مترمکعب عملیات بنایی 
سنگی، 3525 مترمکعب عملیات خاکی و 3۰۰ مترمکعب 

کارهای بتنی(

1۷،346،۰۰۰،۰۰۰86۷،5۰۰،۰۰۰

 هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

نوبت اول

 محمدرضا شمس با اشاره به خارج شدن 
داستان از کتاب های درسی ادبیات، بچه هایی را 
که چیزی از ادبیــات این مملکت نمی دانند و 
نویسندگان تازه کاری را که رسم الخط درست 
بلد نیســتند، حاصل ضعف سیستم مدرسه ها 

می داند.
این نویســنده ادبیــات کــودک و نوجوان در 
گفت وگو با ایســنا، دربــاره کیفیت کتاب های 
درســی ادبیات در انتقال غنای ادبیات فارسی 
و کمک به آموزش زبان و رســم الخط صحیح 
فارســی به کودکان و نوجوانــان اظهار کرد: با 
توجه به کتاب های فارسی که من با آن ها مواجه 
بوده ام، کم کم داستان را از کتاب درسی ادبیات 
خارج کرده اند. در صورتی که یکی از چیزهایی 
که به بچه ها کمک می کند، داستان است. حتی 
من که ۶۳ سال از عمرم می گذرد هنوز »حسنک 
کجایی«، »زاغ و روباه« و ... را یادم اســت چون 
وقتی مطلبی به صورت داســتان گفته شــود، 

تاثیرگذاری خیلی بیشتری دارد.
او با اشــاره به نگاه تعلیمی کتاب های درســی 
ادبیــات گفت: وقتی با کتــاب ادبیات روبه رو 
هســتیم، ادبیات باید شــامل ادبیات داستانی 
مملکت مــان باشــد و حتی گاهــی ترجمه 
داستان های خارجی، تا بچه ها با ادبیات خارجی 
هم تا حدی آشــنا شوند. ولی من فکر نمی کنم 
این قدر سیستماتیک با این قضیه برخورد شود، 
با توجه به ســاختاری که می بینیم، این ساختار 
نمی تواند ایــن کار را انجام دهد و بیشــتر به 
سمت شــعار، ادبیات تعلیمی و پند و اندرز و 
اخالق است و ساختاری نیست که داستان کوتاه 
معروفی از نویسندگان بزرگ ایرانی یا خارجی 
را بررسی و تحلیل کند و به بچه ها آموزش دهد، 
این را نمی بینم چون ساختار سیستماتیک نیست 
و نگاه تعلیمی دارد و به دنبال ادبیات تعلیمی و 

پندر و اندرز و ادبیات اخالقی است، برای همین 
به ســراغ این قضیه نمی روند. شمس سپس با 
بیان این که بازخوردی که از جامعه می بینیم این 
است که بچه هایی که از دبیرستان بیرون می آیند، 
آشنایی زیادی با ادبیات این مملکت ندارند ادامه 
داد: با بازخوردی کــه از بچه ها و دانش آموزان 
می بینم، چیزی از ادبیات این مملکت نمی دانند. 
حتی شــاید ویرایش ســاده را هم بلد نباشند. 
حتی هیچ کدام از نویسندگان تازه کار رسم الخط 
درست بلد نیستند و کارهای شان به ویرایش از 
منظر صحیح  نوشتن احتیاج دارد. من فکر می کنم 

این از ضعف سیستم مدرسه های ما است.
او سپس با اشاره به ضرورت پرداختن به ادبیات 
شفاهی بیان کرد: در کشورهای غربی به صورت 
سیســتماتیک به آموزش ادبیات می پردازند و 
ســعی  می کنند بچه ها را هم با ادبیات شفاهی 
کشورشان آشــنا کنند و هم تا حدی با ادبیات 
جهان. ایــن خیلی به آن ها در نوشــتن کمک 
می کنــد. این بچه ها هر کدام در آینده شــغلی 
خواهند داشــت، کسانی که با نوشتن سر و کار 

دارند، با پشتوانه ای می روند اما شوربختانه من 
فکر نمی کنم این اتفاق در مملکت ما بیفتد چون 

بازخوردی که می بینم بازخورد مثبتی نیست.
نویسنده کتاب »هشت پا« همچنین گفت: این ها 
فقط حرف من نیست، اگر با افرادی که هم سن 
و سال من هستند هم صحبت کنید، همه شاید نه 
اما اکثرا با داستان های کتاب فارسی آشنا هستند. 
حتی بعد از انقالب یک سری شعرها مثل شعر 
آقای رحماندوست و آقای جعفر ابراهیمی در 
کتاب هــا خیلی تاثیرگــذار بودند. فکر می کنم 
این هــا را هم یواش یــواش برمی دارند و این 

خیلی بد است.
محمدرضا شــمس در پایان با اشاره به اهمیت 
استفاده از ادبیات داستانی ایرانی در کتاب های 
درســی ادبیات اظهار کرد: نه این که از ادبیات 
جنگ استفاده نکنند، آن هم یک نوع ادبی است، 
حتما از آن هم اســتفاده کنند اما از نمونه های 
خوب آن. آن هایی که نویسندگان خوب نوشته  
و قابل تجزیه و تحلیل هستند تا بچه ها از آن ها 

چیز یاد بگیرند.

محمدرضا شمس عنوان کرد

نتیجه حذف داستان از کتاب های درسی
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