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شهردار زنجان:
شهرداری، هیچ تعدیل نیرویی را در دستور کار ندارد
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رییس کل دادگستری استان:
حجم پرونده های دادسرای زنجان نزولی است

ویتــرین

رییس پلیس آگاهی زنجان:

۲ دزد حرفه ای 
و سابقه دار در زنجان 

دستگیر شدند
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فرنشین انتقال خون استان زنجان:
آماده دریافت 

پالسمای خون بهبودیافتگان 
کرونا هستیم

راه اندازی دبیرخانه 
شهر جهانی ملیله در زنجان

کاتا کار زن زنجانی 
در مسابقات جهانی مجازی 

کاراته به برنز دست یافت

استقالل کانون وکال؛
 آری یا خیر!

شــرکت توسعه پست های ایران ترانســفو در نظر دارد اقالم ذيل را از طريق مناقصه عمومی 
خريداری نمايد.

* اقالم پیچ و مهره

متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 32223032-024 داخلی 203 از 
ساعت 12-10 تماس حاصل نموده و يا از طريق مراجعه به وب سايت www.itsdco.com حداکثر 
تا 7 روز کاری پس از تاريخ چاپ آگهی نماينده خود را جهت اخذ، تکمیل و تحويل مدارک به همراه 
معرفی نامه اعزام نمايند. شرکت توسعه پست های ايران ترانسفو در رد يا قبول پیشنهادات ارايه شده 

مختار است.
 هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نشانی: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک )علی آباد( انتهای بلوار پروفسور ثبوتی ، 
خیابان دی جنوبی شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو 

کد پستی : 55895- 45331

آگهی مناقصه عمومی
شماره 22-990181
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شــرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در نظر دارد از طريق مناقصه نسبت به تامین انواع مهره و 
واشر  اقدام نمايد. بنابراين از شرکت ها و تامین کنندگان واجد شرايط و دارای سوابق مرتبط درخواست 
میگردد در صورت تمايل به همکاري با شماره تلفن 33791541-024 تماس حاصل نموده و حداکثر 
تا ســاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 99/02/23 نسبت به تحويل حضوري اسناد مناقصه و يا از 

طريق پست  اين شرکت به نشانی زير اقدام نمايند .
الزم به ذکر است جهت دسترسي به مدارک و شرايط شرکت در مناقصه میتوانید به سايت اين شرکت 

به نشانی ذيل مراجعه فرمايید: 
WWW.TTZCO.COM

 هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نشانی: زنجان، کیلومتر 4 جاده تهران، جنب شرکت ایران ترانسفو
شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان )واحد خرید وسفارشات(

آگهی مناقصه
شماره99/273
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رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان عنوان کرد:

 پایداری کرونا در زنجان
 ارزیابی آنالین همه بیماران مبتال به کرونا در استان

آخرین آمار رسمی کرونا در استان:

1020  ابتال؛ 108 فوت
803 بهبود یافته

 رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نفر به 
آمار مبتالیان به کرونا ویروس در استان زنجان 

افزوده شده است.
به گزارش زنگان امروز، پرویز قزلباش با بیان 
اینکه در ۲۴ ساعت گذشــته تعداد ۱۰ مورد 
جدید به کرونا در اســتان زنجان افزوده شده 
اســت، گفت: بر این پایه در مجموع تاکنون 
تســت کرونای یک هزار و ۱۳ نفر در اســتان 
زنجان بر پایه یافته های آزمایشــگاهی مثبت 

اعالم شده است.
وی داد: ۱۰۵ نفر هم از آغاز شــیوع ویروس 
کرونا تاکنون در استان زنجان جان خود را از 

دست داده اند.
به گفته وی، از مجمــوع بیماران مبتال به این 
ویروس در استان زنجان تا به امروز ۷۹۸ نفر 
با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

خبر نخست

7

رییس نظام صنفی جهادکشاورزی استان:

قیمت 
حبوبات 
در زنجان 

با دالل بازی 
افزایش یافت

 نبود آمار  عرضه و تقاضا 
منجر به بی برنامگی حوزه 

کشاورزی شده است

2
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خبـــر

خبـر

خودکشی بدون کشته !

 دادســتان زنجــان از خردشــدگی 
استخوان پا و لگن دختر ۱۸ ساله در پی اقدام 
 بــه پرتاب از پل تقاطع میدان ســرباز گمنام 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری استان 
زنجان، حجت االســام محسن کرمی افزود: 
بنــا بر گزارش ها، دختری ۱۸ ســاله با اقدام 
به پریدن از پل غیرهم ســطح میدان ســرباز 
گمنام، روبه روی دادســرای زنجان، منجر به 

خردشدگی استخوان های پا و لگن شد.
وی با بیان اینکه علت این اقدام، مشکات و 
تنش های شخصی عنوان شده است، تصریح 
کــرد: هم اکنون این فرد در بخش آی.ســی.
یو بیماران روانی بیمارستان آیت اله موسوی 

زنجان بستری شده است.
دادســتان زنجان خاطرنشــان کرد: وی فاقد 
هرگونه پرونده قضایی و مشکل قضایی بوده 
اما به هر حال علل و عوامل  بروز حادثه در 

دست بررسی است.

۲ دزد حرفه ای و سابقه دار 
در زنجان دستگیر شدند

 رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان زنجان گفت: ۲ نفر از دزدان حرفه ای و 
سابقه دار با تاش پلیس آگاهی این استان در 

دام قانون افتادند.
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی روز یکشنبه 
در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود: این 
دزدان که بومی نیــز بودند در بازجویی های 
فنــی و تخصصی پلیس به انجــام ۱۶ فقره 

دزدی از منازل شهر زنجان معترف شدند.
وی بــا بیان اینکه در ایــن رابطه یک نفر به 
عنوان مالخر دســتگیر شــد، اظهار داشت: 
طاهــای دزدی از این مالخــر طا فروش 
کشــف، مغازه پلمب و برای نامبرده نیز قرار 

مجرمیت صادر شد.
رحمتی با اشاره به اینکه این ۲ دزد حرفه ای، 
بیشــتر منازل قرار گرفته در طبقه نخســت 
آپارتمان های شــمالی را برای دزدی انتخاب 
می کردند، افزود: این ۲ متهم از طریق تراس 
وارد منازل مورد نظر شــده و ســپس دست 
بــه دزدی وجوه نقد، زیورآالت و طاجات، 
گوشی موبایل، ریش تراش، تبلت، لپ تاپ 

و ظروف مسی، می زدند.
رییس پلیس آگاهی زنجــان به عموم مردم 
توصیــه کرد از خالی گذاشــتن منازل خود 
در حــد امکان خودداری کنند و نســبت به 
ایمن ســازی درب هــا و پنجره ها بی تفاوت 

نباشند.
رحمتی، افزود: صاحبان منــازل از قرار دان 
اقام و اشــیاء قیمتی و کم حجم، وجوه نقد 
و کارت هــای بانکی در مقابــل دید دزدان 
خودداری کنند و در مســافرت ها و یا ترک 
منزل، آنها را نیز همراه خود برده و در غیر این 
صورت در قسمت های مختلف خانه پنهان 
کنند تا دزدان به ســهولت و یکجا به دزدی 

نبرند.
وی تصریح کرد: دزدان حرفه ای برای انجام 
دزدی یــک فرصت ۲ تــا ۱۰ دقیقه ای را در 
نظر می گیرند و اگر اشیاء قیمتی، وجوه نقد 
و کارت های بانکی، در محلی مطمئن اختفا 
شــود در این صورت زمان طایی از دزدان 

گرفته می شود.
رییس پلیــس آگاهی زنجــان، همچنین از 
دستگیری ســه دزد خودرو در زنجان خبر 
داد و گفت: این سه دزد حرفه ای و سابقه دار 
بومی نیز از فروردین ماه تاکنون، مبادرت به 
دزدی ۲۹ دســتگاه خودروی سواری پراید 

مدل ۸۰ تا ۸۵ در شهر زنجان کرده بودند.
رحمتی با بیان اینکه این دزدان پس از دزدی 
خودرو، غالبا قطعات و محتویات درون این 
خودروها را برداشته و نسبت به فروش آنها 
اقدام می کردند، افزود: در این رابطه نیز یک 
مالخر شناســایی و دستگیر شد و مغازه این 
فــرد متخلف پلمب و بــرای دزدان نیز قرار 

مجرمیت صادر شد.   
وی اظهار داشــت: برای جلوگیری از دزدی 
وسایط نقلیه، الزم است رانندگان و صاحبان 
خودروها از پارک و رها کردن خودروها در 
مکان های خلوت و تاریک خودداری کنند و 
استفاده از ابزار ترکیبی دزدگیر و قفل پدال و 
فرمان را نیز جدی بگیرند و در صورت امکان 

برق خودرو را قطع کنند.  
رحمتی با بیان اینکه بیشــتر این دزدی ها به 
دلیل ســهل انگاری و بی احتیاطی صاحبان 
خودروها صورت می پذیرد، از شــهروندان 
خواســت با رعایت نکات ایمنی در حفظ و 
نگهداری اموال خود، دزدان را در رسیدن به 

اهدافشان ناکام بگذارند.

رییس کل دادگستری زنجان:
حجم پرونده های دادسرای 

زنجان نزولی است
 رییس کل دادگســتری استان زنجان 
گفت: با تاش دادستان مرکز استان و قضات 
دادســرا شاهد سیر نزولی حجم پرونده ها در 

این دستگاه هستیم.
حجت االسام اســماعیل صادقی نیارکی در 
نشست مشترک شــورای معاونان و قضات 
دادســرا بــا موضــوع مدیریــت ورودی و 
ســاماندهی پرونده های معوق، تصریح کرد: 
در گذشته با انباشــت حجم قابل توجهی از 
پرونده ها در دادسرای زنجان مواجه بودیم که 
کاهش این حجم پرونده، نیازمند مدیریت و 
تقویت دادســرا بود که برنامه ریزی های الزم 

برای تحقق این امر، انجام شد.
وی با بیان اینکه برخی تصمیم های قضایی، 
اظهــارات کارشناســی و نظریه  مســتلزم 
کمیســیون ها بوده که ارائه ایــن نظریه ها به 
صورت دقیــق و ســریع در تعیین تکلیف 
پرونده های قضایی بسیار حائز اهمیت است، 
یادآورشد: مســامحه و تعلل کمیسیون های 
شبه قضایی و کارشناسان در ارائه اظهارنظر که 
منجر به اطاله دادرسی شود با جدیت، اِعمال 

قانون خواهد شد.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان افزود: 
بخشــی از پرونده های معوق و ُمسن استان 
مربوط به دادسرای زنجان است که کارگروه 
و کمیته هایی برای تعیین تکلیف این پرونده ها 

تشکیل شد.
وی ادامــه داد: وجود این تعــداد پرونده در 
دادسرا از نگاه قضایی پذیرفته نیست البته از 
مشکات و سختی کار در دادسرا، آگاه هستیم 
اما ارائه راهکار برای این موضوع، امری الزم 

و ضروری است.
رییس شورای قضایی استان زنجان گفت: باید 
از ظرفیت پلیس فتا برای تعیین تکلیف برخی 
از پرونده ها استفاده کرد زیرا پلیس فتا دارای 
وظایفی بوده که یکی از این وظایف، بررسی 
و اعام نظر کارشناســی و انجام دستورات 

قضایی است.
وی اظهار داشــت: در شرایط شیوع ویروس 
کرونا نباید هیچ بهانه ای برای انجام وظایف و 
عدم تشکیل جلسات کمیسیون باشد بنابراین 
جلسات کمیسیون ها به ویژه کمیسیون های نظام 
پزشکی باید با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
در موعد مقرر تشکیل و نظر کمیسیون به موقع 

به مراجع قضایی اعام شود.
صادقی نیارکی، مبارزه با فساد را از اولویت های 
دستگاه قضایی خواند و خاطرنشان کرد: پایه 
این کار در دادســراها اســت بنابراین باید با 
سرعت و دقت بیشــتر، مجال را از مفسدان 

حوزه اجتماعی و فضای مجازی گرفت.
رییس کل دادگستری استان زنجان افزود: شان 
ما در خدمتگــزاری به مردم بوده و اهتمام به 
حفظ کرامت انســانی مراجعان و کارکنان و 
استماع صحبت های آن ها با سعه صدر، امری 

ضروری است.

راه اندازی دبیرخانه شهر جهانی 
ملیله در زنجان

 دبیرخانه دائمی شــهر جهانی ملیله 
تا پایان تابستان امســال در زنجان راه اندازی 

می شود.
به گــزارش زنگان امروز، راه اندازی دبیرخانه 
ملیلــه در مرکز اســتان به منظور توســعه و 
ترویج ملیله ســازی و در راســتای آموزش 
به عاقه منــدان و تربیت نیروی کار ماهر که 
قابلیت تجاری ســازی دارند، در دستور کار 
قــرار گرفت و این امیــدواری وجو دارد که 
این دبیرخانه تا پایان تابســتان امسال فعال و 

سازمان یافته باشد.
زیباشــناختی، جذابیت کاال و ارزش آفرینی، 
مسئله بعدی است که باید در این زمینه به آن 
پرداخته شــود؛ چرا که کاالیی مانند ملیله که 
ارزش مادی دارد، ارزش فرهنگی و معرفی را 
نیز به مخاطب منتقل می کند. در این دبیرخانه 
عاوه بر آموزش هــای تخصصی، هنرمندان 
نیاز دارند که با نیاز روز و بازار فروش آشــنا 
شوند. همچنین مباحثی چون بسته بندی، تولید 

و فروش نیز مورد آموزش قرار داده می شود.
با راه اندازی این جشــنواره ســعی می شود 
به واســطه برگزاری جشــنواره های ملی و 
بین المللــی در این حوزه شــرایط الزم برای 
ایجاد زیرساخت های الزم و مناسب برای این 
صنعت - هنر فراهم شود، بنابراین بر پایه این 
برنامه زمان بندی شده فعالیت های موثری برای 
معرفی و شناساندن شهر جهانی ملیله زنجان 
و محصوالت صنایع دســتی آن انجام خواهد 

گرفت.
برگزاری دوره های آموزشــی پیشرفته ویژه 
شاغان صنایع دستی در راســتای کاربردی 
کردن و تجاری سازی صنایع دستی، برگزاری 
دوره های آموزشــی عمومــی کوتاه مدت و 
مقدماتی برای عاقه مندان به هنرهای سنتی 
و صنایع دستی در سطح اســتان و برگزاری 
دوره های آموزشی تولید زنده )به آموزی( در 
رشته های شــاخص صنایع دستی استان برای 
ساالری به منظور ارتقای سطح کیفی تولیدات 

صنایع دستی برنامه ریزی شده است.

خبــر

 رییس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی استان 
زنجان گفت: با اقدامات انجام گرفته 
وضعیت بیمــاری کرونا در مناطق 
مختلف این استان به نسبت پایدار 
است و توجه عموم مردم به نکات 
بهداشتی می تواند به تحقق اهداف 
ترسیم شــده در این بخش کمک 

کند.
دکتر پرویز قزلباش در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنــا افزود: با اقدامات 
انجام شده ۱۰۰ درصد جمعیت این 
استان در مرحله اول بیماری کرونا، 
غربال شــدند که در مرحله دوم نیز 
افراد پرخطر در ایــن ارتباط مورد 

توجه قرار گرفته اند.
وی اضافه کرد: بر این مبنا این استان 
تست غربالگری را مد نظر قرار داد 

و با این کار از اشخاصی که حامل بیماری بودند 
و افرادیکه غربالگری شــده بودند در کنار انجام 
تســت های بالینی، تســت های آزمایشگاهی نیز 
انجام گرفت و در نهایت مشخص شد که تفسیر 
درگیری در شهرستان ها با توجه به این غربالگری 

متفاوت است.
این مسؤول ادامه داد: بررسی میزان بروز بیماری 
کرونا در شهرستان ها با میزان سرپایی تفاوت دارد 
و در این میان طــرح غربالگری به مدیریت بهتر 

بیماری کووید ۱۹ کمک کرد به طوریکه ۶ هزارو 
۶۳۷ نمونه گیری انجام شــد کــه از این مجموع 
یک هزارو ۳۲۵ نفر تســت آزمایشگاهی سرپایی 

بودند.
قزلباش افــزود: یکی از نتایج بســیار مهم طرح 
غربالگری شناســایی افــراد مثبــت، اطرافیان و 
نزدیکان آنان بــود چراکه این مهم فرصت ایجاد 
نقاهتگاه  در اســتان را ایجاد کرد که در این راستا 

بیماران به این نوع مکان ها هدایت شدند.

وی اظهار داشــت: در این راســتا، ســه هتل در 
زنجان آماده ســازی شد و با همکاری فرمانداران 
در شهرســتان ها نیز این موضوع مورد توجه قرار 
گرفت که اعتماد مردم به سیستم را به دنبال داشت 
و در واقع ســه هزار تخت نقاهتگاهی در استان 

آماده سازی شد.
رییس دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان ادامــه داد: طرح پایلوت 
غربالگری آزمایشــگاهی با همکاری مســووالن 

استانی و مردم افق جدیدی در برابر 
بیماری کووید ۱۹ گشود و در زمان 
کنونی این کار برای ۲۲ دانشــگاه 
کشور الگو شده و حتی مورد توجه 
 )who(ســازمان جهانی بهداشت

هم قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کــرد: با طراحی 
نرم افــزاری که در دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی و 
به  انجــام گرفته،  اســتان  درمانی 
صورت آناین می توان همه بیماران 

مبتا را مورد ارزیابی قرار داد.
به گفته قزلباش، اولین مورد بیماری 
کرونا، بر پایه نتایج آزمایشــگاهی 
مثبت، ۱۳ اسفند، با ۲ هفته فاصله 
از کشــور در زنجــان شناســایی 
شــد که این مــدت فرصتی را در 
اختیار اســتان قرار داد که اقدامات 
سرنوشت سازی را انجام دهد که  از جمله آن می 
توان به اطاع رســانی های وسیع و آماده سازی 

تختهای بیمارستانی اشاره کرد.
رییس مرکز اطاع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی روز گذشــته اعام کرد که 
تاکنون ۹۷ هزارو 4۲4 نفر در کشور به طور قطعی 
به ویروس کرونا مبتا شدند و با فوت 4۷ نفر در 
۲4 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در 

کشور به ۶ هزار و  ۲۰۳ نفر رسیده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان عنوان کرد:

 پایداری کرونا در زنجان
 ارزیابی آنالین همه بیماران مبتال به کرونا در استان

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای زنجان گفت: ســال گذشته ۳۰۹ کنتور 
هوشمند بر روی چاه های کشاورزی نصب شد، 
در حالی که برنامه ریزی نصب ۱۵۰ کنتور انجام 

شده بود.
اسماعیل افشاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در راستای اجرای بهینه طرح احیا، تعادل بخشی 
و ســازگاری با کم آبی مشکاتی وجود دارد که 
همکاری همــه جانبه دســتگاه ها را می طلبد به 
طوری که بر پایه برش استانی برنامه های اباغی 
این طرح از طرف شــرکت مادرتخصصی منابع 
آب ایران، باید در اســتان ۲۵۰ حلقه چاه مسدود 
می شد که فقط ۱۸۰ حلقه چاه مسدود شده است 
ولی باید ۱۵۰ کنتور هوشــمند بــر روی چاه ها 
نصب می شــد که تاکنون ۳۰۹ کنتور هوشمند بر 

روی چاه ها نصب شده است.
این مســوول ادامه داد: جلوگیری از برداشــت 
حدود ۲ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی 
در ســطح اســتان و توقیف ۱۹ دستگاه حفاری 
غیرمجاز از دیگر اقدامات شرکت آب منطقه ای 
زنجان در راستای اجرای طرح پانزده گانه احیا و 
تعادل بخشی در سال گذشــته بود که امسال نیز 
انســداد چاه های غیرمجاز در اســتان با قوت و 

جدیت  دنبال می شود.
وی با اشــاره به هشــدار گروه علوم کشاورزی 
فرهنگســتان علوم، افزود: وضعیت نگران کننده 
روند گسترش کشــاورزی در ارتباط با آب های 
تجدیدپذیر و قابل دسترس، مصرف بیش از ۱۲۰ 
درصدی از آب های تجدیدپذیر کشــور بالغ بر 
۱۲۰ میلیارد مترمکعب را نشان می دهد. توجه به 

محدودیت کشت های پرآب طلب از جمله برنج 
در استان های غیر برخوردار از منابع آبی مکفی، 
جدیت در تداوم اجرای برنامه تعادل بخشــی با 
تامین اعتبارات کافی و تغییر مفهوم فضای سبز و 
حذف چمن از فضای سبز و ... می تواند منجر به 

حفظ منابع آب زیرزمینی شود.
افشاری با اشــاره به وضعیت بحرانی دشت های 
اســتان، تصریح کــرد: کاهش بحــران مدیریت 
بلندمدت یعنی تغییر سیاســت های بهره برداری 
و مدیریت شــامل وضع قوانین شفاف و کارآمد 
در بخش های آب، کشــاورزی، اشــتغال، ایجاد 
مدیریت مشــارکتی در آبخــوان داری، طراحی 
آمایــش ســرزمین، مدیریــت میان مــدت که 
تغییر الگوی کشــت، ایجاد اشــتغال جایگزین، 
آبیاری،  ایجاد شبکه های  اراضی،  یکپارچه سازی 

تغییــر راندمان آبیــاری و ... اســت و مدیریت 
کوتاه مدت که نصب وسایل اندازه گیری، انسداد 
چاه های فاقد پروانه، محدود کردن عمق چاه ها، 

کاهش دبی پروانه ها را نیاز دارد.
معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای زنجان در رابطه بــا موانع موجود در 
راســتای اجرای بهینه طرح احیا و تعادل بخشی 
و ســازگاری با کم آبی، یادآور شــد: عدم تامین 
اعتبــارات کافی جهــت اجرای طــرح احیا و 
پرداخت  مطالبــات،  پرداخت  و  تعادل بخشــی 
مطالبات پیمانکاران و مشــاوران در قالب اوراق 
و اســناد خزانــه و درصد تنزیل بــاالی آن ها و 
عدم پیگیــری ادارات دولتی بــرای اخذ پروانه 
بهره برداری برای چاه های در اختیار و... از جمله 

موانع پیش رو است.

یک مسوول در شرکت آب منطقه ای زنجان عنوان کرد

نصب ۳۰۹ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی

 فرنشــین انتقال خون اســتان 
زنجان با اشاره به اقدامات انتقال خون 
اســتان زنجان گفت: آمــاده دریافت 
پاســمای خون بهبودیافتــگان کرونا 

ویروس هستیم.
سیامک  اســدی در گفت وگو با موج 
رسا، با اشــاره به همکاری های خوب 
رسانه های جمعی با انتقال خون، اظهار 
کرد: رسانه های استانی همواره به فکر 
بیماران نیازمند به خون و فراورده های 
خونی بوده انــد و صادقانه در این راه 

ارائه خدمات و گزارش کرده اند.
وی بــا بیان اینکــه نیاز بــه خون و 
فراورده هــای خونی یــک نیاز دائمی 
اســت، ابراز کــرد: همیشــه بیماران 
سرطانی، تاالســمی، تصادفی و ده ها 
بیماری دیگر وجــود دارد که نیازمند 

خون و فراورده  های خونی هستند.
فرنشین انتقال خون زنجان با بیان اینکه 

نیاز به خــون و فراورده های خونی گاهی اوقات 
بیشتر اســت، تصریح کرد: زمانی که ما با فصل 
سرما، شیوع بیماری آنفوالنزای H۱N۱ یا کرونا، 
تعطیات عید، ماه رمضان مواجه هســتیم ممکن 
است تعداد مراجعه کننده ها برای اهدای خون کم 

شود.
وی بیان کرد: من بدون هیچ گونه مبالغه ای تشکر 
می کنم از مردم ســخاوتمند زنجان که در آذرماه 
درحالی کــه آنفوالنزای H۱N۱ وجود داشــت 
و هوا ســرد بود نه تنها تعــداد مراجعه کننده های 
انتقال خون زنجان کاهش پیــدا نکرد بلکه آمار 

خون گیری ما با ماه محرم برابری می کرد.
اسدی با بیان اینکه هم زمان شیوع بیماری کرونا 
در کشــور و بــا اعام نیاز رســمی انتقال خون 
کشور؛ از اول اسفند ماه تا به امروز شرایط بحرانی 

در زنجان نداشته ایم، عنوان کرد: ما نگران بودیم 
اما به لطف وجود مردم عزیز شــرایط بحرانی را 
تجربه نکردیــم و امیدواریم بعدازاین هم تجربه 

نکنیم.
وی با اشــاره بــه رکوردداران اهــدای خون در 
زنجان، افزود: در استان زنجان افرادی هستند که 
بیــش از ۱۰۰ بار خون خود را اهدا کرده اند و در 
این شرایط هم برای اهدای خون به مراکز اهدای 

خون مراجعه می کنند.
فرنشین انتقال خون زنجان با بیان اینکه خواهش 
من از مردم زنجان این است که با رعایت فاصله 
فیزیکــی و رعایت پروتکل ها بــه مراکز انتقال 
خون مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: مردم مطمئن 
باشند که تمامی اقدامات حفاظتی از طرف کادر 
انتقال خــون زنجان برای حفظ ســامت خود 

و مراجعه کننــدگان انجام می شــود. وی با بیان 
اینکه تمامی لوازم مصرفــی انتقال خون زنجان 
یک بارمصرف اســت، ابراز کرد: قبل از انتشــار 
بیماری کرونا در کشور هر شیفت کاری سه مرتبه 
سطوح در مراکز انتقال خون ضدعفونی می شد و 
لوازم مصرفی انتقال خون یک بار مصرف بود و 

اکنون مراقبت ها به مراتب بیشتر شده است.
اســدی با بیان اینکه ما از مردم خواهش می کنیم 
اگر عائمی شــبیه آنفوالنزا دارنــد و یا یکی از 
اعضــای خانواده آن ها  به بیمــاری کرونا مبتا 
شده است تا یک ماه به مراکز انتقال خون مراجعه 
نکنند تصریح کرد: در مراکز انتقال خون در بدو 
ورود ســؤاالتی پرسیده می شود اگر آن عائم را 
داشته باشــند برای مدتی از اهدای خون معاف 
می شــوند و در بدو ورود تــب مراجعه کنندگان 

چک می شود.
وی بیان کرد: از بهبودیافتگان بیماری 
کرونا درخواســت می کنیم بــا ارائه 
مدارک و مستندات ابتا و بهبودی به 
مرکز آفرزیس ما در ساختمان سعدی 
مراجعــه کنند و به شــکرانه بازیابی 
سامتشــان پاســمای خون خود را 
برای درمان بیماران کرونایی اهدا کنند.
فرنشــین انتقال خون اســتان زنجان، 
خاطرنشــان کرد: این امکان در استان 
زنجان فراهم اســت و امکانات ما در 
این حوزه کامل اســت و ما می توانیم 
پاسمای خون بهبودیافتگان کرونا را 
جمع آوری کنیــم و در اختیار مراکز 

درمانی قرار دهیم.
وی با اشاره به بهترین ساعات اهدای 
خــون بــرای روزه داران، عنوان کرد: 
روزه داران بعد از سحر و بعد از افطار 
به مراکز انتقال خون برای اهدای خون 
مراجعه کنند. اسدی با بیان اینکه اهداکنندگانی که 
مایل هستند خون خود را اهدا کنند حتماً هنگام 
سحر مایعات زیادی نوشیده باشند، افزود: افرادی 
که عذر شرعی دارند ولی شرایط اهدای خون را 
دارند حتماً در این امر خیر شرکت کنند و بهترین 

زمان برای این افراد نوبت صبح است.
وی با بیان اینکه مردم اهدای خون را به شب های 
قــدر موکول نکنند، ابراز کرد: مردم برای رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی به تدریــج برای اهدای 

خون اقدام کنند.
فرنشــین انتقال خون با اشــاره بــه تامن خون 
موردنیاز استان توسط انتقال خون استان زنجان، 
خاطرنشــان کرد: انتقال خون اســتان زنجان در 
شبکه ملی خون رســانی هم نقش فعال ایفا کرده 

است.

فرنشین انتقال خون استان زنجان:

آماده دریافت پالسمای خون بهبودیافتگان کرونا هستیم
 مردم اهدای خون را به شب های قدر موکول نکنند
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هشدار درباره نگهداری 
مواد ضدعفونی کننده در خودرو

 ســخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی تهران ضمن هشــدار درباره 
نگهــداری از ضدعفونی کننــده های حاوی 
الکل در خودرو گفت: تاکید ما به این اســت 
که شهروندان مواد ضدعفونی کننده را داخل 

خودرو رها نکنند.
سید جالل ملکی در گفت وگو با ایسنا درباره 
خطر نگهداری الکل و محلول های ضد عفونی 
در خودروها اظهار کرد: پس از شیوع ویروس 
کووید۱۹  موادضدعفونی کننده حاوی الکل 
یکی از موادی اســت که شــهروندان برای 
ضدعفونی کردن دســت ها و ســطوح از آن 
اســتفاده می کنند. به طوری که در بسیاری از 
خودروها ضدعفونی کننده های الکلی موجود 
اســت. وی گفت: با گرم تر شــدن هوا خطر 
نگهداری این مــواد در خودروها نیز افزایش 
پیدا می کند. هر چند این مــواد خودبه خود 
آتش نمی گیرد اما اگر تحت شرایط خاصی در 
معرض نور خورشید قرار بگیرند امکان آتش 
گرفتن آن ها وجود دارد. بر این پایه اسپری های 
ضدعفونی کننــده، بطری ها و ظروف حاوی 
الکل که در خودرو نگهداری می شوند، ممکن 

است منفجر یا دچار آتش سوزی شوند.
وی با بیان اینکــه الکل قدرت انفجار زیادی 
ندارد اما در شرایط خاص باعث آتش سوزی 
می شود،اظهارکرد: اگر الکل در فضای بسته ای 
مثل خودرو زیر تابش مستقیم نور آفتاب قرار 
گیرد، سرعت تبخیرش افزایش پیدا می کند و 
ترکیب قابل اشتعالی را ایجاد می کند. در این 
شــرایط اگر از منبعی حرارتی مثل فندک و 
کبریت استفاده شود بخار الکل موجب وقوع 

حریق می شود.
وی افزود: در شــرایطی که مواد ضدعفونی 
کننده حــاوی الکل داخل خودرو در معرض 
نور مستقیم خورشید قرار بگیرند، شیشه ها مثل 
ذره بین عمل می کنند و حرارت را چندین برابر 
افزایش می دهند. پس خطر این دسته از آتش 

سوزی ها وجود دارد.
ملکی در پایان گفت: تاکید ما به این اســت 
که شهروندان مواد ضدعفونی کننده را داخل 
خودرو رها نکنند همچنین همانطور که پیش 
از این هشــدار داده بودیــم نباید این مواد در 
دسترس کودکان قرار داده شود همچنین زمانی 
که قصد دارند دست های خود و سطوح داخل 
خودرو را ضدعفونی کنند بهتر است پنجره ها 
باز باشد یا در صورت امکان این اقدام را خارج 

از فضای خودرو انجام دهند.

مراجعه بیش از 
نیم میلیون آسیب دیده نزاع 

به پزشکی قانونی
 پزشکی قانونی اعالم کرد که در سال 
گذشــته ۵۷۵ هزار و ۷ مصدوم نزاع به مراکز 

پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده اند.
به گزارش ایســنا، ســازمان پزشکی قانونی 
کشــور، اعالم کرد  که در سال گذشته ۵۷۵ 
هزار و ۷ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
کشور مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با 
سال قبل از آن که آمار مراجعات ۵۸۰ هزار و 
۷۰ نفر بود، ۹ دهم درصد کاهش یافته است. 
همچین از کل مراجعین نزاع در سال گذشته 
۳۸۷ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۱۸۷ هزار و ۱۳۷ 

نفر زن بودند.
بر پایه این گزارش، در این مدت استان های 
تهران با ۹۹ هزار و ۹۰۷، خراسان رضوی با ۴۹ 
هــزار و ۹۲۵ و اصفهان با ۴۱ هزار و ۵۱۰ نفر 
بیشترین و استان های ایالم با ۲۸۷۸، خراسان 
جنوبی با ۳۶۲۴ و بوشهر با ۳۹۲۱ نفر کمترین 

آمار مراجعین نزاع را داشته اند.
همچنیــن در ســال ۱۳۹۸، بیشــترین آمار 
مراجعین نزاع با ۶۲ هزار و ۹۱۰ نفر در مرداد 
ماه و کمترین آن با ۳۶ هزار و ۸۱۳ مراجعه در 
اسفند ماه گزارش شده است.  آمار مراجعین 
نزاع در اســفند ماه سال گذشته و در روزهای 
آغازین شیوع بیماری کووید-۱۹ در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۱.۸ درصد کمتر 

شده است.

کشف ۳۲۴ میلیارد ریال 
کاالهای ضروری احتکار شده

  رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از 
کشف انواع کاالهای اساسی و ضروی احتکار 
شــده به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیارد ریال در 

کشور خبر داد.
سردار محمدرضا مقیمی در تشریح جزئیات 
این خبر اظهار داشت: با عنایت به لزوم تشدید 
نظارت بر توزیع کاالهای اساسی و ضروری 
در ماه مبارک رمضان و حساسیت موضوع در 
شرایط کنونی، طرح تشدید مبارزه و مقابله با 
احتکار کاالهای اساسی و ضروری از ابتدای 

اردیبهشت ماه در سطح کشور اجرا شد.
وی افزود: در طول ســه روز از شروع طرح، 
کارآگاهــان پلیــس امنیت اقتصــادی با کار 
اطالعاتی دقیق، محل دپو و احتکار کاالهای 
اساســی و ضروری از قبیل انــواع حبوبات، 
غالت، مــواد غذایی، پروتئینــی، انواع مواد 

شوینده و... را شناسایی کردند.

خبــر

 ورود کرونــا به کشــور تبعات 
مختلف سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگی داشــت که دولت تالش کرد 
برای مواجهه با هر یک از آن ها برنامه ای 
داشته باشد. یکی از این تبعات، نحوه ادامه 
آموزش دانش آموزان علی رغم تعطیلی 
مدارس بود. دانش آموزانی که تا پیش از 
این با متد تدریــس در کالس با حضور 
معلــم پیش می رفتند و یکباره با شــیوه 
آموزش مجازی آن هم بدون آمادگی قبلی 
مواجه شدند. استفاده از سامانه شاد، یکی 
از این روش هاست که خانواده ها را دچار 

سردرگمی کرده است.
به گــزارش »تابناک«؛ وزارت آموزش و 
پروش بعد از مواجهه با تعطیلی طوالنی 
مدت مدارس برای پیشــگیری از شیوع 
کرونا به دنبال روش های جایگزین برای 
ادامه آموزش دانــش آموزان رفت؛ گام 
اول اســتفاده از ظرفیت تلویزیون برای 
پخش برنامه های آموزشــی در پایه های 
مختلف و در ســاعات مشخص بود که 
این کار از دهم اسفند سال گذشته، رسما 
آغاز شــد؛ اقدامی که عمال نمی توانست 
دوازده پایــه تحصیلی بــا بیش از ۲۵۰ 
درس را تحت پوشش قرار دهد؛ بنابراین 
در همان روزها از معلمان خواسته شد به 
میدان آمده و آموزش از راه دور داشــته 

باشند.
وزارت آموزش و پــرورش این بار در 
گام دوم بــرای انجام اقدامی هماهنگ و 
سراسری در کل کشور، با استفاده از بستر 
اینترنت از ســامانه شبکه آموزش دانش 
آموزان )شــاد( در ۲۱ فرودین رونمایی 
کرد تا تمامی مدارس عضو این ســامانه 

شده و آموزش هماهنگ ادامه پیدا کند.
بنا بر گفته وزیر آموزش و پرورش، این 
سامانه حدود ۹۰ درصد دانش آموزان را 
تحت پوشــش قرار داده و برای کسانی 
که دسترســی به اینترنت ندارند، برنامه 
دیگری در نظر گرفته شــده است. البته 
حاجــی میرزایی این وعــده را هم داده 
که مدیران و معلمان، حضوری و با ارائه 

بسته های آموزشــی حتی با تماس های 
تلفنی آمــوزش را پیگیــری می کنند و 
اجــازه نمی دهد دانش آموزی از آموزش 

جا بماند.
علی رغم وعده وزیر آموزش و پرورش 
خانواده ها گالیه های بسیاری در استفاده 
از ســامانه شاد دارند، بخشــی از آن به 
کندی اینترنت و بخشــی دیگر به نبود 
تمکــن مالی برای تهیــه تلفن همراه بر 
میگردد که با وضعیــت اقتصادی فعلی 
مشــکالت خانواده ها را دوچندان کرده 
است. گالیه هایی که پای مجلس شورای 

اسالمی را هم به این موضوع وارد کرد.
نمایندگان در جلسات علنی هفته گذشته 
در تذکرات متعددی به وزیر آموزش و 

پرورش، اجبــار معلمان و دانش آموزان 
را در اســتفاده از ســامانه شاد نادرست 
خواندند و از فشــار مضاعف به قشــر 
ضعیف جامعه و خانواده های مستضعف 
گفتنــد که تفلن همراه نداشــته و برای 
تهیه آن و ادامه آمــوزش فرزندان خود 
با مشــکل مواجه شده اند. محمدمهدی 
زاهــدی، رییس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس، یکی از این نمایندگان 
اســت که خطاب به وزیــر آموزش و 
پرورش گفــت: »چرا ایــن وزارتخانه 
دانش آمــوزان را مجبور به اســتفاده از 
نرم افزار شــاد می کند، مگر نمی دانید که 
مردم چقدر محروم هستند و همه مردم 
توان و امکان خرید تلفن همراه هوشمند 

ندارد. به فرض هم که داشــته باشــند، 
بهای اینترنت چه می شــود؟ چه کسی 
اعالم کرده که باید دانش آموزان مجبور 
به اســتفاده از شبکه نرم افزار شاد باشند، 
در حالی که بســیاری از معلمان در حال 

آموزش به دانش آموزان هستند«.
تذکری که با تاییــد عبدالرضا مصری، 
نایــب رییــس مجلس مواجه شــد که 
کمیســون آمــوزش را مامور بررســی 
مشکالت استفاده از سامانه شاد با حضور 
وزیر آموزش و پــرورش کرد. او گفت 
که دولت باید راهکار دیگری هم داشته 
باشد که در صورت نبود چنین راهکاری 
کمیسیون آموزش طرح دو فوریتی ارائه 

کرده تا تکلیف مردم مشخص شود.

بعد از آن زاهــدی در گفت و گویی از 
برگزاری نشســت هفته آینده کمیسیون 
آموزش بــا حضــور وزرای آموزش و 
پرورش برای رســیدن بــه جمع بندی 
ســخن گفت. او این توضیح را داد که 
پیشنهاد کمیسیون آموزش این است که 
مالک عمل برای ســنجش نهایی دانش 
آموزان ۸۰ درصد محتوای کتب درسی 
باشــد که قاعدتا در تمام کشور تا پایان 
سال گذشته تدریس شده است، معلمان 
می توانند دو یا ســه پرسش اختیاری از 
مابقی ســرفصل های باقــی مانده از هر 
درس را در پرسشــات امتحــان طرح 
کنند که در نتیجــه دیگر حق هیچ یک 
از دانش آمــوزان در مناطــق محروم و 

غیرمحروم ضایع نخواهد شد. موضوعی 
کــه جبار کوچکــی نژاد عضــو دیگر 
این کمیســیون هم آن را مطرح کرد. او 
سامانه »شــاد« را تنها برای رفع اشکال 
مفید دانســت و گفت، وزارت آموزش 
و پرورش بایــد امتحانات را بر پایه ۸۰ 
درصد محتوای کتب درسی برگزار کند 
و در ابتدای سال تحصیلی جدید مروری 

بر درس های قبلی داشته باشد.
برخی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش 
نظر دیگری دارند؛ از جمله آن ها قاســم 
احمدی الشکی، نایب رییس کمیسیون 
آموزش است که با اشاره به نشست اش 
با وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد خرید 
موبایل برای خانواده های کم بضاعت را 
داده تا فرزندان آن ها هم بتوانند از امکانات 
سامانه »شاد« اســتفاده کنند. راهکار او 
برای تامین اعتبار خرید گوشــی تلفن 
همراه، استفاده از بودجه سهم آموزش و 
پرورش از درآمد های حاصل از عوارض 
دریافتی از مصرف کنندگان گاز است که 
از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته 
است؛ طبق توضیحات احمدی الشکی، 
در احکام دایمی بودجه مقرر شــده که 
مابه التفاوت این عوارض به وزارت نفت 
برای تأمین و استانداردســازی ســامانه 
گرمایشی و سرمایشی مدارس داده شود 
که این رقمی بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان 
می شــود. ۵۰۰ میلیــارد تومان هم برای 
هوشمندسازی مدارس داده می شود که 
مجموع آن ۲۲۰۰ میلیارد تومان اســت، 
می توان این رقم را صرف خرید گوشی 
موبایل برای خانواده هایی کرد که امکان 
خریــد آن را ندارند تا فرزندانشــان از 
سامانه »شاد« برای آموزش استفاده کنند.

با توجه به ورود مجلس شورای اسالمی 
به مشکالت اســتفاده از سامانه »شاد« و 
تاکید برخی از آن ها بــر تجدیدنظر در 
اســتفاده از این سامانه، باید منتظر نتیجه 
نشست کمیسیون آموزش و ارائه گزارش 
آن به صحن علنی پارلمان بود تا تکلیف 

دانش آموزان و معلمان تعیین شود.

 معاون ســاماندهی امور جوانان 
گفت: درخواســت بیش از یک ضامن 
برای وام ازدواج از سوی بانک ها غیر 
قانونی است و مراجعین شکایات خود 

را در سایت بانک مرکزی ثبت کنند.
به گزارش مهر، در روزهای گذشــته و 
پس از اعالم آغاز پرداخت وام ازدواج 
به متقاضیان بــه مبلغ ۵۰ میلیون تومان 
و قید یک ضامن، شماری از مراجعین 
به بانک ها با مشــکالت مختلفی برای 

دریافت وام خود روبرو شده اند.
عمــده موانــع موجود نیــز مربوط به 
شرایط دریافت وام در بانک ها و تعداد 
ضامن های الزم بوده اســت. برخی از 

بانک ها از پرداخــت وام با یک ضامن 
خــودداری کرده و وجــود ۲ ضامن با 
گواهی کســر از حقــوق، اعطای ۶۰ 
میلیون ســفته، برگ کســر از حقوق و 
گردش حســاب وام گیرنــده را برای 

واریز وام ضروری خوانده اند.
ایــن در حالی اســت که بنــا بر اعالم 
نهادهای مســوول دولتی، پرداخت وام 
بایــد تنها با یک ضامن انجام شــود و 

تعدد مضامین غیر قانونی است.
در همیــن زمینه محمدمهدی تندگویان 
معــاون ســاماندهی امــور جوانان در 
گفتگو با خبرنگار مهــر، درباره وجود 
برخی موانــع و ناهماهنگی ها در روند 

دریافت وام ازدواج در بانک ها، گفت: 
طبق قانون وام ازدواج تنها باید با وجود 
یک ضامن پرداخت شــود. در صورتی 
که هر یک از متقاضیان هنگام دریافت 
وام در بانک با مواردی خالف قوانین و 
مقررات اعالم شده مواجه شد، باید در 
سایت بانک مرکزی به بخش رسیدگی 

به شکایات مراجعه کند.
وی افــزود: افراد برای ثبت شــکایت 
خود در این زمینه، با ثبت شماره شعبه 
و شــماره تسهیالت شــکایت خود را 
ثبــت کرده و بانک مرکــزی دراین باره 

رسیدگی خواهد کرد.
تندگویان در پاســخ به این پرسش که 

برخــی از بانک هــا بر خــالف اخبار 
اعالم شــده مبنی بر کفایت یک ضامن 
برای دریافت وام ازدواج، درخواســت 
از متقاضیان  بیشــتری را  ضامن هــای 
می کنند، اظهار داشت: ممکن است این 
اتفاق به دلیل کافــی نبودن پایه حقوق 
ضامن متناســب با مبلغ وام و اقســاط 
رخ دهد و در ایــن صورت بانک حق 
عدم پذیــرش ضامن مذکور را دارد اما 
نمی تواند خواســتار وجود بیش از یک 
ضامن شــود و این اقــدام غیر قانونی 

است.
امــور جوانــان  معــاون ســاماندهی 
خاطرنشان کرد: بانک حق عدم پذیرش 

ضامنی که قادر به تأمین مالی مبلغ وام 
باشــد را دارد وی می تواند از متقاضی 
درخواست آوردن ضامنی با پایه حقوق 
بیشــتر و متناســب با مبلغ اقساط وام 
را کند اما درخواســت افزایش شــمار 
مضامین برخالف مقررات اســت. هر 
یک از متقاضیان که با چنین شــرایطی 
روبرو شــد حتمًا به بخش شــکایات 
ســایت بانک مرکزی مراجعه کند تا به 

مشکل وی رسیدگی شود.
تندگویان درباره میزان وام های ازدواج 
پرداختی در ســال ۹۸، بیــان کرد: در 
ســال گذشــته ۳۰ هزار میلیارد تومان 
وام ازدواج پرداخــت شــده و پیــش 

بینی می شــود که در سال ۹۹ نیز حدود 
۵۰ هزار میلیارد تومــان وام به جوانان 

پرداخت شود.

ورود مجلس به مشکالت سامانه »شاد«
 آیانحوهآموزشمجازیدانشآموزانتغییرمیکند؟

 مدیر موسســه خانواده سالمت 
بنیان مهم ترین دلیل طالق یا شکســت 
ازدواج را در »عدم خودشناسی« تعریف 
می کند و می گوید: در ســال های اخیر 
میزان طالق در جامعــه ما افزایش پیدا 
کرده و مشــکالت متعددی را در سطح 

جامعه ایجاد کرده است.
به گزارش ایســنا، علی شیخ االســالمی 
افزود: مهم ترین دلیل طالق یا شکست 
ازدواج در »عدم خودشناســی« تعریف 
می شــود؛ به ایــن معنا که افــراد بدون 
شــناخت دقیق از خود دست به ازدواج 

می زنند.
مدیر موسسه خانواده سالمت بنیان ادامه 
داد: تا زمانی که ما خودمان را به درستی 
نشناسیم و از ویژگی های درونی خودمان 
)شخصیت و احساس و هیجان( شناخت 
پیدا نکنیم، نمی توانیم گزینه مناســبی را 

برای ازدواج پیدا کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: افراد تا زمانی که 
به خودشناسی نرســیده اند نباید ازدواج 

کنند.
علی شــیخ االسالمی در ادامه با اشاره به 
موضوع ایده آل گرایی در ازدواج توضیح 

داد: اکثر افراد همیشــه به دنبال شخص 
ایــده آل می گردند و گمان می کنند برای 
ازدواج باید حتما گزینه ایده آل داشــته 
باشــند، در حالی که این موضوع اشتباه 
اســت. ما نباید به دنبال ایده آل باشــیم، 
بلکــه باید به دنبال فردی باشــیم که با 
ویژگی های ما بیشترین تناسب را داشته 

باشد.
مدیر موسســه خانواده سالمت بنیان که 
در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد، با 
اشاره به این که برخی از افراد مالک های 
ازدواج خود را به تناسب وضعیت تبلیغی 
در جامعه تنظیــم می کنند، گفت: مالک 
ازدواج باید صفت های پایدار موجود در 
فرد را مورد سنجش قرار دهد، برای مثال 
ثروت جزو مالک های پایدار در ازدواج 
محســوب نمی شــود چرا که هیچ گاه 

پایداری ندارد.
در ادامه بهزاد وحیدنیا مدیر امور مشاوره 
و روانشــناختی سازمان بهزیستی کشور 
گفــت: در رتبه بندی های کشــورهای 
مختلف در موضوع طالق کشور ایران در 
پایین جدول قرار گرفته است و وضعیت 

بحرانی ندارد.

وی افزود: بحرانی نبودن وضعیت طالق 
در ایران به این معنا نیست که ما به روند 
رو به رشــد بودن طالق در کشور توجه 

نکنیم.
مدیر امور مشاوره و روانشناختی سازمان 
بهزیستی کشــور اظهار کرد: در شرایط 
کنونی الزم اســت آموزش ها و اقدامات 
مختلــف در حــوزه ازدواج و طالق در 

کشور انسجام گیرد.
وحیدنیا با اشاره به اصل ساختار خانواده 
در موضوع طالق، عنوان کرد: نوع روابط 
زوجین قبل از ازدواج نقش تعیین کننده ای 

در افزایش آمار طالق دارد.
بهزاد وحیدنیا تاکید کرد: همه انســان ها 
خودگویی هــا و فرآیند و جریان فکری 
خــود را از جریــان فکــری و رفتاری 

خانواده خود به دست می آورند.
وی بــا اشــاره به این که هر شــخصی 
باید انگیزه و هدف خــود از ازدواج را 
مشخص کند، افزود: باورهای غلطی که 
در جامعه وجود دارند در انتخاب همسر 

آینده تاثیر می گذارند.
مدیر امور مشاوره و روانشناختی سازمان 
بهزیستی کشــور افزود: انسان هایی که 

بــدون هدف گذاری زندگی مشــترک 
تشــکیل می دهند با گذشت چند سال 
از ازدواج بــه مــالک و معیار درســت 
از خودشــان و همسرشــان نمی رسند. 
شــوربختانه برخی افراد با اعتقاد به قضا 
و قدر دست به انتخاب همسر می زنند، 
برای نمونه در انتخاب نهایی می گویند که  

چیزی نمی شود و آخرش خوب است.
وحیدنیا با اشاره به این که نشان گذاری 
ازدواج از دوران کودکــی امــر خوبی 
نیست، اظهار کرد: ازدواج های زودهنگام 
معموال از مالک پختگی بهره نمی برند و 
افراد بدون بلوغ کامل دســت به ازدواج 
می زنند. در حالــی که برخی افراد نیز با 

بلوغ کامل در سنین پایین ازدواج می کنند.
وی  بــا اشــاره به این که شــوربختانه 
بعضی هــا برای فــرار از تنهایی ازدواج 
می کنند، عنوان کــرد: ازدواج هایی که از 
روی احساس شکست خوردن و فرار از 
تنهایی شکل می گیرند معموال به سرانجام 

مطلوب نمی رسند.

مهمتریندلیلطالقیاشکستازدواجرادر»عدمخودشناسی«تعریفمیکنند

انگیزهوهدفخودازازدواجرامشخصکنید

تندگویان؛ معاون ساماندهی امور جوانان:

بانکها،حقدرخواستبیشازیکضامنبرایوامازدواجراندارند
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 مشاور وزیر بهداشــت در امور 
مامایی با اشاره به خدمات گسترده ماماها 
در مقابله با ویروس کرونا گفت: بر پایه 
غربالگری هــای صورت گرفته توســط 
۱۲ هزار نفر مامــا تاکنون ۲۵ میلیون بار 
از غربالگری ها توسط این قشر صورت 

گرفته است.
به گزارش ایســنا، دکتر شهال خسروی 
در ارتباط ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران 
با اشاره به این که پنجم ماه می مصادف 
با ۱۶  اردیبهشت توسط سازمان جهانی 
بهداشــت روز جهانی مامایی نامگذاری 
شده است، گفت: در واقع این نام گذاری 
به منظور تجلیل از خدمات ماماها صورت 

گرفته است.
وی ضمــن تبریــک این روز بــه تمام 
ماماها در باره خدماتی که این قشــر در 
جریان اپیدمــی کرونا در کشــور ارائه 
دادند گفت: با شیوع این بحران کاربری 
برخی بیمارستان ها برای پذیرش بیماران 
کرونایی تغییر پیدا کــرد و ماماهایی که 
در این بیمارســتان ها حضور داشتند به 
صورت داوطلبانه در همان جا مانده و از 
بیماران کرونایی مراقبت کردند. از سوی 
دیگر بیمارستان هایی به شکل مشخص در 
حوزه زایمان فعال بودند که ماماها نیز به 
شکلی اختصاصی با وجود بار کاری باال 
در آن جا فعالیت می کردند و خوشبختانه 
توانستند این موضوع را به شکل مناسبی 
مدیریت کنند. بزرگترین نقش ماماها تریاژ 
مادران باردار عالمت دار یا مشــکوک به 
کرونا بود تــا آنها را از دیگر مادران جدا 

کند.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود 
افزود: بخشــی از نیروهای ما در حوزه 
درمان نیروهای طرحی هستند و با وجود 
این که این طرح در مامایی اجباری نیست 
اما نیروهای طرحی بدون آن که طرح خود 
را لغو کنند در بیمارستان ها حضور داشتند 
تا به مراقبت از مادران بــاردار بپردازند. 
همچنین عالوه بر رســیدگی هایی که در 
بیمارســتان برای مادران باردار صورت 
می گرفت پیگیری بیماران ترخیص شده 
نیز از جمله اقداماتی بود که ماماها انجام 

می دادند.
مشــاور وزیر بهداشــت در امور مامایی  

تاکید کرد: مهمترین وظیفه در غربالگری 
کرونا برعهده نیروهای بهداشت بود و در 
ایــن زمینه ۱۲ هزار ماما به عنوان مراقب 
ســالمت حدود ۲۵ میلیون غربالگری را 

انجام دادند.
وی با اشــاره به این که ماماها در تماس 
با خون و ترشــحات مادر باردار مبتال به 
کرونا ممکن اســت به این ویروس مبتال 
شوند، گفت: بر پایه بررسی های صورت 
گرفته تاکنــون ۵۰۰ مادر باردار کرونایی 
در بیمارستان ها بستری شده و ۲۰۰ مادر 
باردار نیز به شکل سرپایی به بخش های 

درمانی مراجعه کرده اند.
وی در پاســخ به پرسشــی درباره تعداد 
مبتالیان و فوتی های نیروهای مامایی در 
بحران کرونا تصریح کــرد: حدود ۲۴۰ 
ماما به ویروس کرونا مبتال شــده اند و بر 
پایــه آخرین اطالع ما حــدود ۴۰ تا ۵۰ 
نفر آنها در بیمارستان ها بستری هستند و 
شــوربختانه ۳ نفر در حوزه مامایی جان 
خود را بــر اثر ابتال به کرونا از دســت 

داده اند.
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی در 
پاسخ به پرسش ایسنا در باره مشکالتی 
که در زمینه تایید نسخ نوشته شده توسط 

ماماها وجــود دارد، تصریــح کرد: ماما 
می تواند بر پایه شــرح وظایف مصوب 
خود در وزارت بهداشت اقدام به تجویز 
برخی داروها و خدمات برای بیمار کند. 
در صورتی که قرار باشد نسخه ای که ماما 
می نویســند در دفترچه بیمه نوشته شود 
از آن جایــی که خدمــات مامایی تحت 
پوشــش بیمه قرار ندارد، این نســخ که 
در دفترچه های بیمه هستند باید به تایید 

پزشک متخصص برسند.
وی در پاســخ به پرسش  دیگر ایسنا در 
باره تعداد دانشجویان و فارغ التحصیالن 
رشــته مامایی تصریح کرد: هم اکنون در 
دانشگاه های بخش دولتی ساالنه  حدود 
۱۲۵۰ ورودی مامایــی داریم که همین 
تعداد نیز فارغ التحصیل می شــوند. البته 
موضوع در دانشــگاه آزاد کمی متفاوت 
اســت؛ در بخــش کارشناســی مامایی 
دانشــگاه آزاد در سال ۹۸ حدود ۴ هزار 
نفر فارغ التحصیل شــدند که با توجه به 
کنترل هایی که قرار است بر ورودی های 
مامایی این دانشگاه انجام شود، این رقم 
در دو تا سه ســال آینده  نصف خواهد 

شد.
وی در پاسخ به پرسشی در باره موضوع 

بیکاری فارغ التحصیــالن مامایی اظهار 
کرد: مشــکل بیکاری معمــوال در تمام 
رشته ها وجود دارد و ما در حوزه بیکاری 
ماماها در بخش دولتی ســعی کرده ایم با 
توجه به نیازمان دانشــجو پذیرش کنیم؛ 
البته این در حالی است که ماماها می توانند 
در بخش خصوصی نیز فعالیت داشــته 
باشــند و در صورتی که بتوانیم مدیریت 
این موضوع را به خوبی پیش ببریم تعداد 
ماماهای بیکار بسیار کم خواهد بود. البته 
نباید فراموش کنیــم که موضوع جذب 
نیروی کار یک موضوع بین بخشی است. 
موضوع جذب نیروی انسانی کار آسانی 
نیست و برای نیروهای مورد نیاز چه در 
بخــش مامایی و چــه در دیگر بخش ها 

قرارداد ۸۹ روزه نوشته شده است.
خســروی در پاســخ به پرسشی در باره 
تعداد نوزادان مبتال به کرونا گفت: تاکنون 
۲۰ نــوزاد مبتال به کرونا گزارش شــده 
است، البته این موضوع که کرونا از مادر 
به جنین منتقل می شــود، همچنان جای 
بحث دارد. همــکاران ما ۶۰۰ هزار مادر 
بــاردار را دو بار غربالگــری کردند تا از 

شیوع این بیماری جلوگیری کنند.
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی  در 

پاسخ به پرسشی در باره پوشش بیمه ای 
خدمات مامایی بیان کرد: پوشش بیمه ای 
خدمات مامایــی مصوبه هیات دولت را 
دارد و به شــکل جدی در حال پیگیری 
آن هســتیم؛ چرا که دغدغه مشــخص 
وزیر بهداشت نیز است. بر پایه اقدامات 
صورت گرفتــه می توانیم قــول بدهیم 
ظرف یک تا دو مــاه آینده این موضوع 
به ســرانجام مشخصی برســد. از طرف 
دیگر اگر قرار باشــد با توجه به بیانات 
مقام معظم رهبری خانواده ها را تشویق به 
فرزندآوری کنیم، پوشش خدمات بیمه ای 
در حــوزه مامایی می توانــد یکی از این 
مشــوق ها بوده و عالوه بر آن مادر را به 

انجام زایمان طبیعی نیز ترغیب کند.
خسروی با اشــاره به این که هم اکنون 
کمبود نیروی مامایی در بخش های مامایی 
دیده می شــود، گفت: البته این کمبود در 
سطوح مختلف وزارت بهداشت مشاهده 
می شــود و اطالعات نیاز ما برای جذب 
ماما به معاونت توسعه وزارتخانه انتقال 
داده شده اســت. در استخدام های اخیر 
نیز تعدادی ماما جذب شدند و قول های 
دادند که بر پایه جذب نیروی انسانی سال 
۹۶ یا ۹۷ تعداد دیگر نیرو جذب شــوند 

که با برگشت به شرایط عادی و عبور از 
کرونا می توان این موضوع را پیگیری کرد.
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی   با 
اشاره به این که با توجه به شیوع ویروس 
کرونا در کشــور برخــی از مادران برای 
دریافــت خدماتی مانند ســونوگرافی و 
غیــره، ترس های داشــتند و ممکن بود 
دریافت خدمات را بــه تعویق بیندازند، 
تصریح کرد: صدای مشاوره ماما در مورد 
دغدغه های مادران باردار توصیه های الزم 
را به آنها ارائه می کرد و آموزش های الزم 
به آنها داده می شــد تا جایی که از شروع 
ویــروس کرونا در کشــور بیش از ۱۶۰ 
بسته آموزشی توســط تیم تحقیقاتی ما 
طراحی شده و به مادران باردار ارائه شد.

وی در پاســخ بــه پرسشــی در بــاره 
بیمارستان های دوســتدار مادر و کودک 
بیان کرد: بیمارســتان های دولتی تالش 
کردند تا به ســمت این موضوع حرکت 
کنند، اما تالش تنها کافی نیســت و باید 

معیارهای اعتباری خود را افزایش دهیم.
خســروی در پاســخ به پرسشی در باره 
احتمال انتقال ویــروس کرونا از طریق 
شــیر مادر به نوزاد اظهار کــرد: در این 
زمینه مقاالتی وجود دارد که بیان می کند 
احتمال انتقال ایــن ویروس وجود دارد، 
اما همچنــان نمی توان بــه طور قطعی 
در ایــن زمینه صحبت کــرد. بنابراین با 
آموزش هایــی که به مادر داده می شــود 
سعی می کنیم تماس پوستی مادر با نوزاد 
را تا حد امکان کاهــش داده و اقدامات 
بر پایه پروتکل های مشخص انجام شود.

مشــاور وزیر بهداشــت در امور مامایی  
دربــاره تاریخ تولدهــای الکچری نیز با 
تاکید بر این که حق جنین این اســت که 
در فاصله طبیعی داخل رحم مادر بماند، 
تصریح کرد: زایمان الکچری یک موضوع 
فرهنگی است و باید اقدامات فرهنگی بر 
آن انجام شــود. با برگزاری کالس های 
پیش از زایمــان برای مادران توضیحات 
الزم ارائه می شــود. هر چند که شــاید 
عده ای از مادران متقاعد نشده و بخواهند 
در تاریخ خاصی فرزنــد خود را به دنیا 
آورند، اما یک مــادر نباید فراموش کند 
که در مقابل سالمت نوزاد خود مسوول 

خواهد بود.

مشاوروزیربهداشتخبرداد:

ابتالی ۲۰ نوزاد به کرونا در کشور تا کنون
 بستری۵۰۰مادرباردارمبتالبهکووید۱۹

شناسایی ۹۷۶ مورد جدید 
کرونا در کشور
۴۷ تن جان باختند

 سخنگوی وزارت بهداشت گفت: با 
شناسایی ۹۷۶ مورد جدید کرونا در کشور در 
۲۴ ساعت گذشته، مجموع مبتالیان کووید۱۹ 

در کشور به ۹۷۴۲۴ نفر رسید.
به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور در باره 
آخرین وضعیت بروز و همچنین فوتی ناشی 
از کروناویروس در کشور گفت: از دیروز تا 
امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بر پایه معیارهای 
قطعی تشــخیصی ۹۷۶ بیمار جدید مبتال به 

کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.
وی با اشاره به روند نزولی ابتال به این بیماری 
در کشور، گفت: به این ترتیب مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۹۷۴۲۴ نفر رسید.
جهانپور همچنین گفت: شوربختانه در طول 
۲۴ ســاعت گذشته، ۴۷ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و بعد از ۵۵ روز موارد 
فوتی ناشی از این بیماری به کمتر از ۵۰ رسید. 
در مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۲۰۳ 

نفر رسید.
وی افزود: خوشبختانه تا کنون ۷۸۴۲۲ نفر از 

بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.
جهانپــور گفت: ۲۶۹۰ نفــر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند و روند بستری در آی 
سی یوها همچنان کاهشی است و امیدواریم 

این روند ادامه یابد.
وی گفت: تا کنون ۴۹۶ هزار و ۲۷۳ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

علت سردردها 
در روزهای روزه داری

 یــک متخصــص تغذیه بــه دالیل 
سردردهایی که روزه داران در این روزها دچار 
آن می شــوند اشــاره و توصیه کرد که روزه 
داران در ایــن روزها با کم خوری یا نخوردن 
به دنبال کاهش وزن نباشند چراکه آسیب های 

جدی به بدن وارد خواهد شد.
دکتــر کوروش جعفریــان در گفت وگو با 
ایســنا علوم پزشــکی تهران، درباره علت 
ســردردهایی که برخی از روزه داران به آن 
مبتال می شــوند، اظهار کرد: سردردهایی که 
گاهی روزه داران دچار آن می شوند می تواند 
چندین علت داشته باشد. یکی از شایع ترین 
علت ها »کافئین« اســت. بســیاری از افراد 
در طــول روز چای و قهوه بســیار مصرف 
می کننــد و چون در ماه رمضــان از کافئین 
محروم هســتند در نتیجه دچار سردرد می 
شوند. عمدتاً این افراد در چهار تا پنج روز 
اول ماه رمضان سردرد دارند و بعد از مدتی 
ســردرد از بین می رود چرا که بدنشان به 

سطح پایین کافئین عادت می کند.
وی ادامــه داد: گروه دیگری که به ســردرد 
دچار می شوند، مبتالیان به میگرن هستند. این 
افراد در طول سال ســردرد دارند اما یکی از 
عامل هایی که احتمال ســردرد را در یک فرد 
میگرنی باال می برد، گرســنگی است و اگر 
کسی دچار گرسنگی شد، سردردهای میگرنی 
او شدت می یابد بنابراین این افراد هم بدانند 
که احتمال اینکه سردرد پیدا کنند در روزهای 

رمضان و روزه داری بیشتر است.
ایــن متخصص تغذیه افت قند خون را یکی 
دیگر از دالیل سردرد دانست و گفت: افت قند 
خون همراه با سردرد، لرز و عدم تعادل است. 
کسانی که سابقه بیماری دیابتی دارند طبیعتًا 
خودشان می دانند که قندشان افت می کند اما 
کســانی که سالم هستند خصوصاً افرادی که 
بدنشان تحمل دریافت قند باال را ندارد یا به 
عبارتی ذخایر انرژی در بدنشــان بسیار کم و 
وزن پایینی دارند، ممکن است با اینکه دیابتی 
نیستند قندشان افت کند و دچار سردرد شوند. 
این افراد به طور کلــی و به ویژه در روزهای 
شیوع کرونا باید بسیار مراقب باشند که برنامه 

غذایی شان دچار آسیب جدی نشود.
جعفریان افزود: گروه دیگری که دچار سردرد 
در روزهــای روزه داری می شــوند، افرادی 
هســتند که افت فشار دارند. این افراد ممکن 
است که حالت سردرد و سرگیجه داشته باشند 
که به آنان توصیه می شود به حجم مایعات بدن 
خود توجه کنند، مصرف سبزیجات و میوه را 
باال ببرند، مقداری نمک در غذای خود داشته 
باشــند که در طول روز خیلی دچار کم آبی 
و افت فشــار خون نشــوند. اگر این موارد 
را کمــاکان رعایت کردنــد و همچنان افت 
فشارشان شــدید بود حتماً با پزشک معالج 
خود در تماس باشند تا اتفاق ناگواری برایشان 

رخ ندهد.
این متخصص تغذیه خطاب به روزه دارانی که 
اصرار به کاهش وزن دارند، اظهار کرد: توصیه 
می کنم در روزهایی که ریسک ابتال به کرونا 
باالست افراد اگر هم می خواهند کاهش وزن 
داشته باشند بیش از یک کیلوگرم در ماه نباشد 
و عمده کاهش وزنــی هم که اتفاق می افتد 
حتما باید از طریق ورزش باشــد. روزه داران 
سعی کنند که شــب ها ورزش جدی داشته 
باشــند تا از این طریق وزن کم کنند نه اینکه 
با کم خوردن یا نخوردن وزن خود را کاهش 

دهند.

خبــر

 رییس کل سازمان نظام پزشکی 
کشور در زمینه ابالغ تعرفه های خدمات 
تشخیصی و درمانی ســال ۹۹ بیانیه ای 

منتشر کرد.
به گزارش ایســنا و بنابر اعــالم روابط 
عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، دکتر 
محمدرضا ظفرقنــدی خطاب به جامعه 

پزشکی در این بیانیه آورده است:
»با تقدیر و ســپاس مجــدد و بیکران از 
ایثارگرانه شــما  فداکارانه و  زحمــات 
عزیــزان در روزهــای بحرانی شــیوع 
بیماری کووید-۱۹ در کشور به استحضار 
می رســاند،  همانطور که اطــالع دارید 
روز گذشته تعرفه خدمات تشخیصی و 
درمانی با رشــد متوسط ۱۵ درصد برای 

سال ۹۹ توسط دولت محترم ابالغ شد.
از آنجا کــه این میــزان افزایش با هیچ  
یک از محاســبات منطقــی و واقعیات 
موجود اقتصاد ســالمت، شــامل میزان 
تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل 
هزینه ها و رکود فعالیت های درمانی ناشی 
از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد، تعرفه 
ابالغی مذکور مورد تأیید ســازمان نظام 

پزشکی نمی باشد.
الزم به ذکر اســت که مصوبات شورای 
عالی ســازمان و نظرات ســازمان نظام 
پزشــکی در مورد محاسبه هزینه واقعی 
خدمات و حداقل های ضروری افزایش 
تعرفه برای امکان حفظ و ادامه خدمات 
ســالمت به مردم شــریف این مرز بوم 

مکــرراً و به صورت مســتدل از طریق 
بیانیه ها و در مکاتبات رسمی به شورای 
عالی بیمه و مسوولین دولت اعالم شده 
و هشدار الزم در مورد تبعات عدم توجه 
به مبانی و واقعیات اقتصاد و هزینه های 

سالمت ارائه شده است.
بدیهی است ادامه این روند و عدم توجه 
به هزینه های واقعــی خدمات و لوازم و 
تجهیزات مورد نیاز حوزه سالمت موجب 
نزول کیفــی، هرج و مــرج و یا توقف 
بســیاری از فعالیت هــا و تعطیلی مراکز 
تشــخیصی و درمانــی در آینده نزدیک 

خواهد شد.
با توجه به موارد مذکور و در نظر گرفتن 
شــرایط اقتصادی کشــور و مشکالت 

موجود در آینده پیش رو و محدودیت های 
دولت محترم، نظر و پیشنهاد سازمان نظام 
پزشــکی برای حل قطعــی این معضل 
و امــکان ادامه تأمیــن خدمات مطلوب 
ســالمت برای مردم به شرح ذیل اعالم 

می  گردد:
 ضروری اســت تمرکز و اهتمام دولت 
محترم مصروف تقویت ظرفیت ها و بنیه 
اقتصادی و کیفیت خدمات ســالمت در 
مراکز دولتی شــود و برای تعیین تعرفه 
بخش خصوصــی، بر پایــه هزینه های 
واقعی حوزه ســالمت به قانون سازمان 
نظام پزشکی )مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در ســال ۱۳۸۳( رجوع و 

به آن تمکین شود.«

واکنشسازماننظامپزشکیبهتعرفههایپزشکی۹۹

 رییس انجمن آسم و آلرژی ایران، گفت: 
بررســی ها و مطالعات نشــان می دهد که ۱۰.۹ 
درصد از کــودکان و ۸.۹ درصد از بزرگســاالن 
کشور، عالئم بالینی آسم را از خود بروز می دهند.
به گزارش مهر، مصطفی معین، به مناســبت روز 
جهانی آسم، اظهار داشــت: سالگرد روز جهانی 
آسم در ســال ۱۳۹۹ با پاندمی کرونا همراه شده 
اســت که اندام ریه انسان را به عنوان اصلی ترین 

هدف مورد تهاجم و آسیب زایی قرار می دهد.
وی افزود: هرچند با پیشــرفت های پر شــتاب 
علوم پزشکی و فناوری های تشخیصی- درمانی 
از جمله تولید واکســن ها و آنتــی بیوتیک ها و 
تجهیزات آزمایشــگاهی و بیمارستانی، شیوع و 
تلفات عفونت های حاد در یکصد سال گذشته به 
تدریج کاهش یافت و ریشه کن گردید، اما پاندمی 
کنونی نشــان از آغاز چالش هــای بزرگ جامعه 

بشری با همه گیری های ویروسی دارد.
رییس شورای عالی نظام پزشکی کشور، ادامه داد: 
از اواسط قرن گذشــته به این طرف، با گسترش 
شهرنشینی و آلودگی هوای شهرها، تخریب محیط 
زیست و تغییرات آب و هوایی، زندگی آپارتمانی 
و تماس بیشتر انسان با آالینده های فضای بسته، 
ترویج رفتارهای غیر بهداشــتی و ســبک ناسالم 
زندگی از نظر نوع رژیــم غذایی، عدم تحرک و 
چاقی، و نیز رفتارهای پرخطر مانند مصرف سیگار 
و مواد شــیمیایی و الکل موجب شیوع روزافزون 

بیماری های مزمن و غیر واگیر )NCD( جایگزین 
بیماری های عفونی حاد و مسری گردید.

معین افزود: از مهم ترین بیماری های مزمن و غیر 
واگیر که بیشــترین هزینه هــا و مرگ و میر را در 
جهان امروز باعث می شــود می توان بیماری های 
قلب و عــروق، بیماری های انســدادی و مزمن 
تنفسی، آســم و آلرژی ها، دیابت و بدخیمی ها را 
نام برد. این امراض شــایع که بیشترین هزینه ها 
و بار بیمــاری مانند هزینه هــای دارو و درمان، 
کاهش بهــره وری در تولید و خدمات و اقتصاد 
جوامع، افت تحصیلی کودکان و جوانان، کاهش 
کیفیت زندگی بیمــاران و خانواده ها و میلیون ها 
تلفات انسانی را تشکیل می دهند، متأسفانه عامل 
خطر زمینه ای ابتالء به نوع شــدید عفونت کرونا 

)COVID-۱۹( نیز هستند.
وی به عوامل خطر مشــترک و چهارگانه ای که 
زمینه ساز این بیماری ها و افزایش تلفات انسانی 

اســت، اشاره کرد و گفت: اول، مصرف دخانیات 
و یــا قــرار گرفتن در معرض دود آن اســت که 
علت اصلی سرطان ریه، بیماری های انسدادی و 
مزمن تنفسی)COPD( و تشدید آسم و آلرژی 
هاست. دوم، مصرف غذاهای آماده مصرف و پر 
از چربی های مضر و فاقد آنتی اکسیدان که چاقی، 
افزایش وزن و فشار خون را به همراه دارند. سوم، 
عدم تحرک به دلیل زندگی ماشــینی و ســاعات 
طوالنی که به ویــژه کودکان، نوجوانان و جوانان 
در اینترنت و تماشای تلویزیون و ماهواره صرف 
می کنند و عامل افزایش وزن، چاقی و آسیب های 
روانی- اجتماعی است و چهارم، افزایش مصرف 
سیگار، الکل و مواد مخدر در بستری از مشکالت 
اخالقی، روانی و معضالت اقتصادی و اجتماعی 

است.
معین افزود: عوامل خطر چهارگانه در جوامع فقیر 
و در فضای اجتماعی همراه با تبعیض، بی عدالتی، 

بیکاری و تورم، عدم ثبات و امنیت، ناهنجاری های 
اخالقی و فقدان بهداشــت و تغذیه و هوای پاک 
و دسترسی کافی و برابر به پزشک، تأثیر مخرب 
و دوچندانی بر ســالمت انســان ها و گســترش 

آسیب های اجتماعی دارند.
رییس انجمن آســم و آلرژی ایران، ادامه داد: بر 
پایه نتایج پژوهش های اپیدمیولوژیک انجام گرفته 
در ســطح ملی در سال های اخیر، ۹/۱۰ درصد از 
کودکان ایرانی و ۹/۸ درصد از بزرگساالن عالئم 
بالینی آسم را از خود بروز می دهند که هزینه های 
فزاینده بهداشتی- درمانی و اقتصادی به خانواده ها 

و کشور تحمیل می کند.
وی گفت: مدیریت این فرآیند خســارت بار در 
ســطح کشور در گرو داشــتن یک عزم و برنامه 
ملی اســت و درمان بیماران هم شامل چهار رکن 
ارزیابی شدت بیماری، آموزش و جلب مشارکت 
بیماران، پرهیــز از عوامل خطر محیطی و تجویز 

درمان دارویی است که با مدیریت پزشکان معالج 
به انجام می رســد. در این میان وزارت بهداشت، 
بــا کمک انجمن هــای علمی و دیگــر نهادهای 
مدنی نقــش محوری را از نظر مســوولیت های 
سیاســتگذاری و برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و 

جلب مشارکت عمومی بر عهده دارد.
معین افــزود: ارائه آموزش های عمومی در جهت 
ارتقای سواد سالمت، اصالح و تحول در ساختار 
نظام ســالمت بر پایه اطالعات و شواهد علمی، 
اپیدمیولوژیک،  پژوهش هــای  اجرای  طراحی و 
تقویت نیروی تخصصی و کارشناســی، ارتقای 
مدیریت علمی، بهبود کیفیت خدمات بهداشــتی 
و پیشگیری، ایجاد دسترســی عمومی و عادالنه 
به دارو و درمان، گســترش کمی و کیفی پوشش 
همگانی بیمه های درمانی، افزایش سرانه بهداشت 
و درمان در برنامه های توسعه و بودجه های ساالنه 
کشــور از جمله راهبردها و برنامه های پیشنهادی 

است.
وی گفت: امیدوارم بیماران دچار آســم و آلرژی، 
بیماری هــای مزمن تنفســی و دیگر بیماری های 
مزمن غیر واگیر با رعایت توصیه های بهداشــتی، 
حفظ فاصله گذاری اجتماعی و ادامه درمان های 
تجویز شده قبلی با هماهنگی پزشکان معالج خود 
بتوانند در دوره همه گیری کرونا در حفظ سالمتی 
و پویایی و نشــاط خود بیش از پیش مشــارکت 

نمایند.

رییس انجمن آسم و آلرژی ایران؛

آغازچالشبزرگهمهگیریهایویروسی
 ۸.۹درصد بزرگساالن با عالیم آسم
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فاضل:
کرونا، پشت ثروتمندترین 

کشورهای دنیا را 
خم کرده است

 عضو هیات امنای صندوق نیکوکاری 
کرونا در فرابورس گفت: با توجه به مســائل 
عظیم، گســترده و متنوع مربوط به کرونا در 
ایران و دنیا، مشــکالت و نیازها فراوان است 
و این ویــروس حتی پشــت ثروتمندترین 

کشورهای دنیا را خم کرده است.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم وبدا، دکتر ایرج 
فاضل در حاشــیه نشســت نحوه هزینه کرد 
اوراق نیکوکاری کرونــا با اعالم این مطلب، 
اظهار داشت: تعریف نماد نیکوکاری کرونا ۱ و 
۲ در فرابورس، ابتکار بسیار خوبی است برای 
افرادی که آمادگی کمک به حوزه ســالمت، 

بهبود وضعیت و رفع نیازها را دارند.
وی افزود: اعتماد مردم باید به مشــارکت در 
این طرح نیکوکاری جلب شود و بسیاری از 
افراد آمادگی دارنــد که برای مبارزه و کنترل 
کرونا در کشور، به حوزه سالمت کمک کنند 
و تعریــف نماد کرونــا ۱ و ۲ در فرابورس، 
راه بسیار خوبی برای تقویت مشارکت های 

مردمی است.
عضو هیــات امنای صندوق نیکوکاری کرونا 
در فرابورس خاطرنشــان کرد: حیرت انگیز 
اســت که ویروس کرونا که وزن آن چندین 
گرم است، دنیا را تغییر داده و چنان تغییرات 
عظیمی ایجاد کرده که در تاریخ بشر، بی سابقه 
بوده است و چنان هزینه هایی تحمیل کرده که 
حتی ثروتمندان کشــورهای دنیا در مقابل آن 

سر خم کرده اند.
فاضل یادآور شــد: دولت جمهوری اسالمی 
ایــران در حد توان خود برای مبارزه به کرونا 
کمک و حمایــت می کند اما هزینه های این 
کار، از عهده هیچ دولتی ساخته نیست به ویژه 
برای ما که قبل از شیوع کرونا، انواع مشکالت 

را داشته ایم.
وی افزود: شرط مشارکت بیشتر مردم در مبارزه 
با کرونا و افزایش خرید سهام های نیکوکاری 
کرونا در بورس، جلب اعتماد عمومی اســت 
اما شــوربختانه اعتماد به ویژه در مسائل مالی 
در کشــور در سالهای اخیر، بحق زیر پرسش 
رفته است. بنابراین باید اعتماد، گزارش دهی 
متناوب و شفافیت در مسائل مالی داشته باشیم.

معاون تحقیقات وزارت بهداشت:
حمایت مردم از دالیل موفقیت 

ایران در مدیریت کرونا بود
 معاون تحقیقات و فنــاوری وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و عضو 
هیات امنــای صندوق نیکــوکاری کرونا در 
فرابورس گفــت: خوشــبختانه در ایران در 
روزهای شــیوع کرونا در این مدت شــاهد 
حضور بســیار فعال مردم بودیــم و یکی از 
دالیل موفقیت کشور در مدیریت این بیماری، 

حمایت و مشارکت مردم بود.
بــه گزارش وبدا، رضا ملک زاده در حاشــیه 
نشست نحوه هزینه کرد اوراق نیکوکاری کرونا 
که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار 
داشت: پاندمی کرونا در سطح دنیا نشان داد که 
دولت ها نیــاز دارند برای این گونه حوادث، 

مردم در صحنه باشند و به آنها کمک کنند.
وی افــزود: مــردم توجه بســیار خوبی به 
دســتورالعمل هــا و پروتکل هــای وزارت 
بهداشــت برای مقابله با کرونــا کردند. نباید 
فراموش کنیم که پدیده کرونا در سطح جهان 
و ایران اتفاق افتاد، اما ممکن اســت در آینده، 
پدیده های مشابهی رخ دهد. بنابراین باید نظام 
سالمت قوی و مقتدر داشته باشیم که در چنین 

رخدادهایی، از سالمت مردم حفاظت کند.
عضو هیات امنای صندوق نیکوکاری کرونا در 
فرابورس ادامه داد: از مردم می خواهیم تقاضا 
کنیم که به هر شــکلی که می توانند از جمله 
مشارکت در سهام کرونا ۱ و ۲ در بازار سرمایه، 
به مبارزه بــا کرونا کمک کنند و امیدواریم با 
شفافیت، اعتباراتی را  که از این محل به دست 
می آید، گزارش و صرف تقویت زیرساخت 

ها و رفع نیازهای حوزه سالمت کنیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی خاطر نشان کرد: 
اعتماد عمومی به نظام ســالمت کشور قابل 
توجه اســت و مجموعه همکاری های مردم 
با نظام سالمت، مثال زدنی است. درحالی که 
در کشورهایی مانند آمریکا که خود را متمدن 
می دانند می بینید که عده ای با اسلحه به دنبال 
شکستن قرنطینه در خانه هستند، اما نجابت و 

رعایت مردم ایران، بی نظیر است.

خبــر

متخصصــی طب ایرانی دانشــگاه علوم 
بابل گفت: کاهــش مصرف  پزشــکی 
غذاهای چرب و شــیرین و دیر هضم، 
یکــی از عوامل ارتقاء ســطح ایمنی و 
ســالمت بدن و افزایش تــوان مبارزه با 
بیماری ها، از جمله بیماری های مسری 

است.
دکتر مرتضی مجاهدی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: مصرف زیاد غذاهای 
پر چرب موجب کاهش سطح ایمنی بدن 
می شــود و در مبتالیان به بیماری های 
مسری و به ویژه  بیماری های ویروسی 
از جمله مبتالیــان به کووید ۱۹ یا همان 
ویروس کرونــا که نیاز به طــی دوران 
بیماری و تکمیل فرایند افزایش ایمنی بدن 
جهت مبارزه با ویروس اســت، کاهش 
مصرف مــواد غذایی یکــی از بهترین 
راههای ارتقاء توان بیمار جهت مبارزه با 

عامل بیماری می باشد.
عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشــکی بابل با اشاره به 
اینکه در طب ایرانی سیســتم خودکار و 
مکانیسم های دفاعی بدن با نام قوه مدبره 
نامیده می شود؛ بیان داشت: جهت حفظ 
توان قوه مدبره در زمان ابتال به بیمارهای 
حاد بهتر اســت غذا در حد مختصر میل 
شــود تا قوه مدبره فرصت پرداختن به 

بیماری را پیدا کند.
دکتر مجاهدی بیان کرد: در مســتندات 
علمی اخیر هم مصرف زیاد غذاهای پر 
چرب و ســنگین یکی از عوامل کاهش 
سطح ایمنی بدن ذکر شــده است، بنابر 
ایــن در صورتی که فــرد ضعف جدی 
نداشته باشــد اصل روزه داری می تواند 
مقاوت بدن روزه دار را در پیشــگیری از 
ابتالی به بیماری ها از جمله بیماری های 

مســری افزایش دهد. وی با بیان اینکه 
میزان مایعات مصرفی بر پایه میزان عطش 
فرد از یک تا چند لیوان متفاوت خواهد 
بود؛ بیان کرد: روزه دار موقع اذان مغرب 
و برای افطار نوشــیدنی های گرم مانند 
دمنوش زعفران با عســل یــا نبات، آب 
جوش با عسل، آب جوش با نبات، چای 
کمرنگ شــیرین و دمنوش های گیاهی 
رقیق که مقداری شیرین شده استفاده میل 
کند. وی با اشــاره به اینکه  بهترین افطار 
نوشیدن مایعات گرم و شیرین می باشد؛ 
اظهار کرد: بهترین حالت بعد از مصرف 
مایعات گرم این اســت که به مدت ۱۵ 
تــا ۲۰ دقیقه بعد از مصرف مایعات گرم 
هیچگونه غذایی مصرف نشود تا مایعات 

و قند خورده شده جذب بدن  شود که در 
این صورت هم عطش فرد کاهش خواهد 
یافت هم با جذب سریع قندهای خورده 
شده میزان گرسنگی فرد کاهش خواهد 

یافت.
وی افزود: سیستم گوارش آمادگی بهتری 
خواهد داشت تا بدون حرص و ولع زیاد، 
مقدار متناسب غذا را دریافت کند و خود 
فرد نیز عطش چندانی به خوردن مایعات 
حین غذا خــوردن نخواهد داشــت و 
همچنین مجبور به خوردن حجم زیاد غذا 
برای رفع گرســنگی نخواهد بود که این 
توصیــه در منابع طب ایرانی و همچنین 
آموزه های دینی هم به گونه های مختلف 
نیز تاکید شده است. وی گفت: پیشنهاد 

می شود فرد روزه دار حدود ۲۰ دقیقه بعد 
از خوردن نوشیدنی های گرم و شیرین، یا 
افطاری خود را در قالب یک وعده غذای 
ســبک میل کند بدون اینکه نیاز باشــد 
مایعات زیاد به همراه آن بنوشند و چند 
ســاعت بعد از صرف افطاری و حدود 
نزدیک زمان خواب یک میان وعده مانند 

میوه های مورد نظر  میل شود.
با مصرف زیاد مایعات در هنگام سحر 
بار اضافه به سیســتم گوارش تحمیل 

نشود
عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشــکی بابل با اشاره به 
اینکه در هنگام ســحر تا جایی که امکان 
دارد از خــوردن غذاهای خیلی چرب و 

خیلی سنگین و دیر هضم اجتناب شود؛ 
گفت: مصرف مایعــات زیاد  هم کمک 
چندانــی در رفع عطش روزانه نمی کند 
پس بهتر است با اجتناب از مصرف بیش 
از حد مایعات در هنگام سحر بار اضافه به 

سیستم گوارش خود تحمیل نکنند.
دکتــر مجاهدی در همین راســتا افزود:  
نکته مهم اینکه موقع افطار به هیچ عنوان 
صالح نیست فرد حجم زیادی از مایعات 
و غذا را مصرف کند و اگر به دستور ارایه 
شده عمل بشود و نوشیدنی گرم و کمی 
شیرین در اول اذان مغرب موقع افطار میل 
شود، نیاز و تمایل فرد به خوردن مایعات 
زیاد و غذای ســنگین در زمــان افطار 
برطرف خواهد شد و به معده و سیستم 

گوارش هم فشار چندانی وارد نمی شود.
 نوشیدن آب و مایعات سرد موقع افطار 

برای کبد و معده مضر است
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بابل با بیان اینکه یکی از شیوه های غلط 
شــروع افطاری در روزهای روزه داری، 
خوردن حجم زیادی از مایعات سرد در 
ابتدای افطار می باشد؛ گفت: این رفتار به 
خصوص  در افراد گرم مزاج، جوانان و 
افرادی که در طول روز عطش زیادی را 
تحمل کردند یا فعالیت زیادی داشته اند 
که منجر به تشــنگی بیش از حد به آنها 

شده است بیشتر صدق می کند.
وی افــزود: این افراد در ابتدای شــروع 
افطار ممکن است چند لیوان آب یا دیگر 
مایعات سرد میل کنند که از دیدگاه طب 
ایرانی به شــدت برای ســالمت معده و 

حتی کبد و کل بدن مضر است.
وی با اشاره به اینکه نوشیدنی سرد به ویژه 
به صورت ناشتا بسیار مضر می باشد؛ بیان 
کرد: مطالعات جدید هم نشــان می دهند 
که نوشیدن آب ســرد در ایجاد بیماری 
های معده ، گوارشی و حتی کبد چرب 
هم دخیل هست  بنابراین توصیه می شود 
همه افراد، برای شروع افطاری، مقداری 
مایعات گرم و شــیرین میل کنند و پس 
از رفع عطش و گرسنگی شدید، شروع 
به یک خوردن وعده اصلی افطاری کنند.

دکتــر مرتضی مجاهدی اظهار داشــت:  
افراد مبتال نیز اگر عالیم شدید یا عطش 
و ضعف زیادی نداشته باشند، عالوه بر 
ادای این فریضه الهی می توانند از مزایای 
مادی آن در بهبود و کنترل عالیم بیماری 
بهــره ببرند،  البته در زمان بیماری تعیین 
اجازه روزه داری بر پایه شرایط هر فرد به 

عهده پزشک معالج می باشد.

متخصصیطبایرانیدانشگاهعلومپزشکیبابلعنوانکرد:

افزایش ایمنی بدن با مصرف غذاهای کم چرب
 بامصرفزیادمایعاتدرهنگامسحرباراضافهبهسیستمگوارشتحمیلنشود

عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با 
تاکید بر اینکه ویروس کرونا جنسیت نمی شناسد 
و مــردان و زنانی که دارای بیماری های زمینه ای 
هســتند را یکســان درگیر می کند، گفت: اینکه 
عنوان می کنند سیستم ایمنی زنان قوی تر از مردان 

است باوری اشتباه است.
با شیوع ویروس کرونا، شــایعه ابتالء و افزایش 
فوت مردان نسبت به زنان هم اوج گرفت و شاهد 
ادعا، آمارهای منتشر شده از کشورهای مختلف 
عنوان شــد تا آنجا که گزارش سازمان بهداشت 
جهانی هم نشــان داد مردان بین ۵۰ تا ۸۰ درصد 
بیشــتر از زنان احتمال مرگ به دنبال تشــخیص 

ویروس کرونا را دارند.
در اعالم دلیل ابتال هم انگشــت اتهام به سمت 
ضعف سیســتم ایمنی بدن مردان در مقایســه با 
قدرت سیستم ایمنی زنان نشانه رفت،  و در این 

حوزه، مردان، جنس ضعیف تلقی شدند.
به دنبال یافتن علت واقعی این مســاله، خبرنگار 
گروه اجتماعی ایرنا، به سراغ »مینو محرز« رفت 

و با وی درباره چرایی فوت بیشــتر مردان نسبت 
به زنان در ابتالء به ویروس کرونا به گفت و گو 

پرداخت.
محرز در این گفت وگــو همه باورها از ضعف 
سیســتم ایمنی مــردان را رد کــرد و علت های 

دیگری بر این امر برشمرد.
عضــو کمیته کشــوری مبارزه با بیمــاری های 
واگیردار وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی، تماس و حضور بیشتر مردان با محیط 
بیــرون از خانه، را نخســتین دلیل ابتالء و فوت 
بیشــتر مردان در برخورد با ویروس کرونا عنوان 
کرد و یادآور شــد: شــاهدیم که زنان هم اکنون 
بیشتر در خانه هستند ضمن اینکه تالش می کنند 
در صورت خروج از خانه، تمامی نکات بهداشتی 
و ایمنی را رعایت کنند. اما مردان به دلیل شرایط 
معیشــتی و اقتصادی، اوقاتی را در محیط کار و 
بیرون از خانه سپری می کنند که گاه این حضور 
بدون رعایت نکات بهداشــتی و ایمنی است و 
همین امر سبب شــده سریع تر به ویروس مبتال 

شوند.

محرز با تاکید بر اینکه اختالف زیادی میان زنان و 
مردان در ابتال به ویروس وجود ندارد، خاطرنشان 
کرد: یکی دیگر از دالیلی که عنوان می شود تعداد 
مردان بستری یا فوت شده در اثر ویروس کرونا 
بیشــتر از زنان است به دلیل ســیگار کشیدن یا 

مصرف مشروبات الکی است.
وی توضیح داد: ســیگار کشــیدن یــا مصرف 
مشــروبات الکی خطر ابتال به بیماری های ریه 
و قلب، فشــار خون باال و سرطان را افزایش می 
دهد و همه این موارد بخصوص درگیر کردن ریه، 
احتمال ابتال و بروز عالئم شدید ویروس کرونا را 
تشدید می کند. آمارهای منتشر شده در جهان هم 

شاهد این امر هستند.
عضــو ســتاد ملی مقابلــه با ویــروس کرونا با 
یادآوری اینکه اختالف جنســیت تاثیری بر ابتال 
بــه این ویروس ندارد، اظهار داشــت: علت این 
فوت ها، ربطی به فیزیولوژی بدن مردان ندارد و 
اینکه عنوان می کنند سیستم ایمنی زنان قوی تر 
از مردان است باوری اشتباه است. هر کس دارای 
بیماری زمینه ای باشد حال چه مرد و چه زن، به 

ویروس کرونا مبتال می شود.
در تکمیل ســخنان عضو ســتاد ملی کرونا می 
توان به آمارهای دیگر کشــورهای جهان درباره 
میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی در مردان 
نســبت به زنان اشاره کرد آنجا که اختالف میزان 
مرگ و میر مردان در چین بر اثر ابتال به کرونا ۲.۸ 
درصد و در زنان ۱.۷ درصد اعالم شد حال آنکه 
در این کشور، ۵۰ درصد از مردان و کمتر از چهار 

درصد زنان سیگار می کشند.
همچنین مطالعات نشان می دهند احتمال کمتری 
وجود دارد که مردان از رژیم های غذایی ســالم 
پیروی کنند یا در صورت نیاز به مراکز پزشــکی 
مراجعه کنند. در نتیجه، مردان بیشــتر از زنان از 
بیمــاری های مزمن مانند بیمــاری های قلبی و 
ریوی، سرطان، فشــار خون باال و دیابت نوع ۲ 
رنج می برند - همه این موارد می توانند منجر به 

عالئم جدی تر ویروس کرونا شوند.

 ضمن اینکه احتمال کمتری وجود دارد که مردان 
از توصیه های بهداشتی از جمله شستن دست ها 

با صابون یا رعایــت فاصله گذاری اجتماعی در 
محیط کار پیروی کنند. نکاتی که تفاوت های مهم 
رفتاری بین جنسی را نشان می دهد نه قدرت یا 

ضعف سیستم ایمنی مردان را.

محرز:سیستمایمنیزناندربرابرکروناقویترازمرداننیست

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی 
ســامانه ای هوشمند برای تخمین وضعیت بدن از 

روی تصویر چشم شدند.
به گزارش ایسنا، شیدا میرلو، دانشجوی کارشناسی 
ارشد مهندسی اطالعات پزشکی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و مجری طرح »طراحی سامانه هوشمند 
جهت تخمین وضعیت بیماری بدن از روی تصویر 
چشــم«، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره از 
قدیم مطرح بوده بررسی بیماری از روی چشم بود 
کــه در باره بیماری های مختلف به ویژه دیابت نیز 

مستندات زیادی وجود دارد.
وی با بیان اینکه در این پروژه در صدد برآمدیم که 
ارتباط بین بیماری تصلب شریان و عنبیه چشم را 
بررسی کنیم، بیان کرد: هدف ما این بود که سامانه 

هوشمندی را طراحی کنیم که با استفاده از تصویر 
چشــم بتوان بیماری تصلب شــریان را در افراد 

تشخیص داد.
وی با بیان اینکه بــرای این پروژه دادهای تصویر 
چشــم نزدیک به ۱۰۰ فرد مبتال به بیماری و ۹۰ 
فرد ســالم را جمع آوری کردیــم، عنوان کرد: به 
نتیجه رسیدیم که با صحت ۹۳ درصد می توان به 
تشخیص بیماری از روی عنبیه چشم پرداخت؛ در 
این پژوهش ۹۶ داده بیمار و ۸۳ داده ســالم مورد 

بررسی قرار گرفتند.
به گفته میرلو، این ســامانه می تواند در غربالگری 
بیماران به پزشــک کمک کند؛ اما هم اکنون نیاز 
اســت برای اجرایی شدن تعداد داده های بیشتری 
مورد بررســی قرار بگیرند و افراد ســالم جامعه 

آماری با دقت باالتری انتخاب شوند تا بتوان به کار 
جامعیت بخشید.

وی ادامه داد: برای ما مهم اســت که بدانیم بیمار 
در چه مرحله ای از بیماری به ســر می برد که باید 

تحقیقات خود را گسترده تر کنیم.
وی افزود: برای تشــخیص بیماری های آلزایمر، 
بیماری های مربوط بــه روده، معده، کلیه، کبد و 
... چنین بررسی هایی وجود دارد که این مطالعه ها 
نیز در مراحل اولیه هســتند و به مرحله کلینیکی 
نرســیده اند؛ اما اگر بتوانیم در مســیر پیشگیری 
بیماری تصلب شریان قدم برداریم، کار با اهمیتی 

خواهد بود.
به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اگر بتوانیم 
در مراحــل اولیه درگیری افــراد با بیماری موفق 

به تشــخیص بیماری شویم، این تشخیص بیشتر 
اهمیت خواهد داشت. وی تاکید کرد: هم اکنون با 
کاری که انجام داده ایم، تنها افراد سالم از بیمار در 

جامعه آماری تهیه شده مشخص می شوند.
بر پایه اعالم دانشگاه امیرکبیر، استاد راهنمای این 
پروژه دکتر فرزاد توحید خواه، استاد تمام و عضو 
هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است؛ 
همچنین این طرح با همکاری دکتر عباس سلیمانی 
رییــس بخش قلب و عــروق مرکز آموزشــی، 
پژوهشی و درمانی ســینا )بیمارستان سینا( انجام 
گرفت. دکتر گلناز بغدادی، دانشجوی پسا دکترای 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رؤیا همت پور، عنبیه 
شناس و نماینده دانشگاه پزشکی سنتی ارمنستان 

نیز در پیشبرد این پژوهش کمک کردند.

تخمینوضعیتبدنازرویچشمباسامانههوشمندمحققاندانشگاهی

شیرولبنیات،میوهوسبزیبیشتراستفادهکنید؛
چربی،نمکوشکرکمتریمصرفکنید...
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رکود تورمی در بازار خودرو

 به باور کارشناســان، این روزها بازار 
خودرو در شــرایط رکود تورمــی قرار دارد. 
در عین حال، در شــرایطی که انتظار می رفت 
شیوع ویروس کرونا همچون دیگر نقاط جهان 
به کاهش قیمت هــا در این بازار بیانجامد، اما 
قیمت ها شکل صعودی گرفته و در عین حال، 

خریداری وجود ندارد.
کارشناســان یک دلیــل مهم این مســاله را 
عرضــه اندک خــودرو در بــازار عنوان می 
کنند. این در حالی اســت که در پیش فروش 
های اخیر دو خودروســاز بزرگ کشور زمان 
تحویل خودروها اسفندماه ۹۹ یا فروردین و 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعالم شده و نمی تواند 
اثری در بازار این روزها و قیمت ها داشته باشد.
بررسی شــرایط بازار نشــان می دهد وقتی 
و همچنین  نمایندگی هــای خودروســازان 
نمایشــگاه ها خودرویی برای عرضه ندارند، 
نبض بازار را افرادی در دست می گیرند که در 
ماه های گذشته نسبت به پیش خرید خودرو و 
سرمایه گذاری اقدام کرده بودند و این روزها 

قیمت های دلخواه خود را ارائه می کنند.
به اعتقاد کارشناسان، فاصله قیمتی ایجاد شده 
کارخانــه ای و بازار نیز مربوط به محدودیت 
عرضه است و موضوع اصلی این است که در 

کف بازار خودرو کم است.
»سعید موتمنی«،  رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی پایتخت می گوید: برای خارج کردن 
فضا از دســت دالالن و واسطه ها، باید عرضه 
خودرو در بازار افزایش یابد؛ این مهم از طریق 
افزایش عرضه خودروسازان داخلی یا واردات 
خودروهای کارکرده و دســت دوم باید اتفاق 
بیفتد. وی به ایرنا گفت: افرادی که خودرو در 
پارکینگ هایشان انبار کرده اند، مرتب نوسانات 
ارزی، اخبار و شــایعات را دنبال می کنند. به 
عنوان نمونه شایعه درخواست افزایش قیمت 
از سوی خودروسازان یا افزایش نرخ ارز سبب 
می شود تا این افراد نیز از فروش خودروهای 

خود دست بردارند.
موتمنی همچنین به چگونگی فاکتور شدن و 
عرضه خودرو از سوی خودروسازان انتقاد کرد 
و گفت: به طور نمونه شاهدیم ایران خودرو 
برای چند هفته فقط پژو ۲۰۶، برای چند هفته 
دیگر سمند و همین طور دنا، رانا و غیره فاکتور 
می کند و این طور عرضه کردن خودرو که با 
وقفه در عرضه دیگر خودروها همراه اســت، 

خود موجب اختالل در بازار می شود.
وی تاکید کرد:  وقتی عرضه به شکل مناسب 
انجام شود، دالالن نمی توانند به انبار و احتکار 
خودروها بپردازند و هیچ گاه مسائلی نظیر دو 
نرخی بودن قیمت ها و فاصله قیمتی را شاهد 

نخواهیم بود.
بازار خودرو، همچنین شرایط  کارشناســان 
این روزهای جامعه را یادآور می شوند و می 
گویند: کاهش سطح عمومی درآمدها ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، سبب شده تا کمتر شاهد 
مراجعه افراد برای خرید یا تبدیل به احســن 

کردن خودرو باشیم.
آنــان در عین حال به رونق پیش فروش های 
ایران خودرو و سایپا در چند روز گذشته اشاره 
می کنند، امــا معتقدند: این تقاضایی »کاذب« 
است که به دلیل اختالف قیمت کارخانه ای و 
بازار ایجاد شده و افراد را برای سرمایه گذاری 

ترغیب کرده است.
یکی از فعاالن بازار خودرو به ایرنا می گوید: 
از ســال ۹۶ تاکنون حــدود ۶۰ درصد بازار 
نمایشگاه داران از دست رفته است، زیرا تا آن 
زمان واردات آزاد بود و با کمترین سود امکان 
خرید و فروش و جابجایــی خودرو وجود 
داشت، اما در دو سال گذشته واردات ممنوع 
شده و شــرکت ها نیز فروش فوری ندارند، 
بنابراین دالالن و افــرادی که خودرو احتکار 

کرده اند نبض بازار را در دست گرفته اند.
وی بیــان داشــت:  به این ترتیب، شــاهدیم 
برخــالف دیگر نقاط جهان که کرونا موجب  
شکست قیمت ها شده، اما در ایران قیمت ها 

رو به صعود است و رشد می کند.
این نمایشگاه دار خودرو افزود: با شیوع کرونا، 
همان ۴۰ درصد باقی انده نیز از دســت رفته 
است و شاید به جز ۱۰ درصد نمایشگاه داران، 
بقیه آنها از ابتدای امســال تاکنون هیچ دشتی 

نداشته اند.
به اعتقــاد کارشناســان، اگر خواهــان بازار 
خودرویی آرام و بدون التهاب هســتیم باید 
عرضه خودرو بطور مداوم انجام شــود و با 
رصد و بررســی دقیق، نیاز بازار را شناسایی 

کنیم.
آنان معتقدند اگــر اجازه واردات خودروهای 
کارکرده و دســت دوم در شرایط کنونی که 
خودروســازان داخلی قادر به عرضه مداوم و 
با تعداد مناسب نیستند داده شود، خود به خود 

قیمت خودروهای داخلی نیز تنظیم می شود.

خبــر

  وزیر اقتصــاد از راه اندازی بورس امالک 
و مسکن برای دستیابی به درآمد ۶۱ هزار میلیارد 
تومانی از محل امالک دولتی خبر داد و گفت: ۲۰ 
درصد از دارایی ۷هزارهزار میلیاردتومانی دولت 

قابل واگذاری است.
 به گزارش مهر، فرهاد دژپسند، در نشست فعاالن 
بخش خصوصی با وزیر اقتصاد درباره تحریم ها 
گفــت: ما در دولت یازدهم تــورم یک رقمی را 
تجربه کردیم که نشــان می دهد که این حالت بار 

دیگر دست یافتنی است.
وی افزود: رشد اقتصادی ما با انکه باید موفق شود 
فاصله زیادی دارد امــا موانعی چون تحریم های 
ظالمانه یک طرفه که روز به روز عمق و گسترش 
می یابد بر سر راه رســیدن به رشد واقعی وجود 
دارد هر چند که ما در حال پیدا کردن راه های دور 
زدن تحریم ها هستیم ولی به هر حال یک عنصر 

مزاحم محسوب می شود.
دژپســند گفت: کرونا نیز مزید علت شــده و بر 
بازار نفت اثر منفی گذاشت مجموعه این شرایط 
سبب شده تا نتوانیم به رشد اقتصادی دست یابیم 
اما عزم خود را برای افزایش سرمایه گذاری جزم 
کرده ایم و بخش گردشگری ظرفیت باالیی برای 

جذب سرمایه دارد.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی حجم نقدینگی را 
۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: این 
در حالی اســت که بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
نگــران وجوه نقد برای ســرمایه در گردش خود 
هستند بنابراین برای برون رفت از این عدم تقارن 
باید از اقیانوس نقدینگی کشور به بنگاه ها پل بزنیم.
دژپســند با بیان اینکه به طور سنتی اقتصاد ایران 
متکی به نظام بانکی است، یادآور شد: سال گذشته 
نظام بانکی ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت داد 
که ۷۰ درصد آن جایگزینی تسهیالت سابق بود و 
تنها ۳۰ درصد آن تسهیالت جدید و پول تازه به 

بنگاه ها تزریق شد.
به گفته وزیر اقتصاد ســال گذشته بازار سرمایه 
۲۷۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام داد که 
همه آن برای سرمایه گذاری نبود بخشی از آن به 

ســرمایه در گردش بنگاه ها و بخشی دیگر نیز به 
تأمین مالی اوراق دولتی معطوف شد که همه این 

موارد در رقم مذکور وجود داشت.
دژپســند با بیان اینکه برای آنکه رشــد و جهش 
داشته باشیم باید راهکارهای تأمین مالی را متنوع 
و به آن عمل کنیم افزود: نهر بازار سرمایه ظرفیتی 
دارد که هیچ گاه تحت فشار نیست. به عنوان مثال 
چهارشنبه گذشته یک شرکت عرضه اولیه شد که 

دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر سهام آن را خریدند.
دژپســند با تاکید بر اینکه هم فعاالن اقتصادی و 
هم ســهامداران خرد باید مشــاوران امین داشته 
باشند خاطرنشان کرد: بسیاری از سهامداران خرد 
توانایی تحلیل های صورت های مالی را ندارند که 

باید از مشاوران بهره بگیرند.
وزیــر اقتصاد ادامه داد: بازار ســرمایه کریدوری 

اســت که قابلیت خود افزایی بــازار را دارد، به 
خصوص که ما بازار پول و سرمایه را رقیب هم 

نمی دانیم بلکه مکمل هم هستند.
دژپسند با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم رشد معقول 
داشته باشیم باید حداقل هزار هزار میلیارد تومان 
سرمایه بخش دولتی، عمومی و خصوصی داشته 
باشیم، گفت: باید این حجم نقدینگی را از دریای 

خروشان منابع مردمی کسب کنیم.
وی افزود: امسال با اذن رهبری ظرفیت جدیدی 
با اســتفاده از ســهام عدالت به ارزش ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان به بازار ســرمایه تزریق می شــود 
همچنین ETF ها، شرکت های دولتی و نهادهای 

دولتی را عرضه خواهیم کرد.
دژپسند افزود: امکان افزایش عرضه اولیه ها وجود 
دارد ولی باید آنها را سازمان بدهیم و از حواشی 

بپرهیزیــم و مرتب به ســپرده گذار خرد یادآور 
شــویم که ریسک را نمی شــود حذف کرد ولی 

می توان آن را مدیریت کرد.
وزیر اقتصــاد با بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی به 
من گفت سال گذشته ۴۰۰ درصد سود کرده ام و 
این حرف را به وزیر اقتصادی می گوید که مالیات 
اخذ می کند، یادآور شــد: البته برخی ســودهای 
صادرکنندگان به دلیل افزایش نرخ ارز اســت و 
چون درآمدهای صادراتی از مالیات معاف هستند 
به راحتی ســود خود را اعــالم می کنند هر چند 
باید در کنار ســود از محل افزایــش نرخ ارز از 
محل نوسازی و مدرن سازی فناوری ها و توسعه 

بازارهای بین المللی محقق شود.
در حاشــیه ایــن آیین وزیــر اقتصــاد در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه امروز اولین واســطه مالی 

با ارزش ۱۷ هزار میلیــارد تومان و ارز واقعی ۲۳ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه می شود، در 
پاســخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا 
تنوع سهام ها برای خرید مردم علیرغم استقبال آنها 
کم است، گفت: در حال برگزاری جلساتی هستیم 
تا از بخش خصوصی دعوت کنیم که شرکت هایی 
که قابلیت عرضه دارند را وارد بورس کنند اخیراً 
یک شرکت خصوصی به من گفت ۸ هزار میلیارد 
تومان تنها با ۲۰ درصد ظرفیت تولید درآمد داشتم 
که اگر به بورس عرضه شــود ظرفیت بیشتری از 
خطوط تولید من وارد مدار می شــود. بنابراین این 

ظرفیت ها وجود دارد.
عرضه ستاد اجرایی فرمان امام و صندوق های 

بازنشستگی در بورس
وی ادامــه داد: ما در دولت برنامه وســیعی برای 
عمق بخشــی به بازار ســرمایه داریم که شامل 
عرضه نهادهای عمومی مانند ستاد اجرایی فرمان 
امام و صندوق های بازنشســتگی به بازار سرمایه 
است امروز اولین عرضه اولیه ETF انجام شد و 
تا پایان نیمه اول سال دو صندوق سرمایه گذاری 

دیگر عرضه می شوند.
به گفته دژپســند، نیمه دوم سال نیز صندوق های 
سرمایه گذاری بیشــتری در بازار سرمایه عرضه 

خواهند شد.
وی تاکید کــرد: در عرضه اولیه امروز به هر فرد 
حداکثر دو میلیون تومان ســهام با تخفیف تعلق 
می گیرد مردم برای خرید آن شتاب نکند چرا که 

تا ۳۱ اردیبهشت وقت دارند.
وزیر اقتصاد در پاســخ به پرسش دیگر خبرنگار 
مهــر مبنی بر حجم دارایی هــای دولت گفت: ۷ 
هزار هزار میلیارد تومان برآورد اولیه ماســت که 
۲۰ درصد آن معادل ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن 
قابلیت واگذاری دارد که با تجدید ارزیابی به عدد 

بزرگ تری خواهیم رسید.
وی خاطرنشــان کرد: برای واگذاری بخشــی از 
امالک دولت امســال بورس مســتقل امالک و 
مسکن راه اندازی می شود که باید ۶۱ هزار میلیارد 

ریال از محل عرضه امالک دولتی کسب کنیم. 

وزیراقتصاددرنشستبافعاالنبخشخصوصی:

بورس مستقل امالک و مسکن راه اندازی می شود
عرضهستاداجراییفرماناماموصندوقهایبازنشستگیدربورس

 ازبخشخصوصیدعوتمیکنیمکهشرکتهاییکهقابلیتعرضهدارندراواردبورسکنند

  حدود پنــج روز از ابالغیــه مقام معظم 
رهبری درمورد آزادسازی سهام عدالت می گذرد 
و از مشــمولین خواسته شده است روش سرمایه 
گذاری خود را مشخص کنند، این درحالی است 
که هنوز به بسیاری از پرسشات مردم در این باره 
پاسخ داده نشده و بســیاری از مشمولین درمورد 
اینکه چه باید کنند و چه روشــی را انتخاب کنند، 

سردرگم هستند.
به گزارش ایسنا، سه شنبه هفته گذشته مقام معظم 
رهبری با صدور ابالغیه ای ضمن  با درخواســت 
رییس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت 
کردنــد. پس از آن و از صبح روز چهارشــنبه در 
SAMANESE. سامانه سهام عدالت به نشانی
IR گزینــه ای تحت عنوان »آزادســازی ســهام 
عدالت« اضافه شد تا مشمولین با ورود به آن بتوانند 

طرح آزادسازی خود را انتخاب کنند.
در این راســتا اعالم شد به طور کلی دو راه پیش 
روی این افراد قرار دارد. راه نخست این است که 
فرد مدیریت و مالکیت ســهام را به دست گرفته 
و نسبت به فروش ســهام خود اقدام کند. البته به 
نظر می رســد در این راه محدودیت هایی برای 
فرد وجود دارد. برای مثال ممکن است فقط اجازه 
فروش ۳۰ درصد از ســهام خــود را در هر دوره 

داشته باشد.
در راه دوم مشــموالن مــی توانند بــه صورت 
غیرمستقیم و از طریق شــرکت های سرمایه گذار 
اســتانی اقدام کنند. در این راســتا درصورتی که 
مشموالن سهام عدالت خود را نفروشند و اختیار 
اداره و مدیریت آنها را به شرکتهای سرمایه گذاری 
اســتانی سهام عدالت بدهند، ســازوکاری فراهم 
می شــود که در آینده مشموالن مالک واحدهای 

صندوقهای قابل معامله این شرکتها شوند.
البته مشمولین که تا دهم خرداد برای تعیین نحوه 
مدیریت سهام خود فرصت دارند، می توانند برای 
تصمیم گیری تا زمانی که شورای عالی بورس در 
باره جزییات هرکــدام از روش ها تصمیم گیری 

کند)که بازه زمانی ۱۰ روزه برای آن مشخص شده 
بود( منتظر بمانند. همچنین باید توجه داشته باشند 
عدم مراجعه آن ها به سامانه تا مهلت تعیین شده 
به این معنی است که نمی خواهند مدیریت سهام 

خود را به صورت مستقیم انجام دهند.
ابهامات آزادسازی سهام عدالت

این مباحث درحالی مطرح می شــود که زوایای 
دقیق روش مستقیم و غیرمستقیم هنوز برای مردم 
مشخص نشده و همچنین هیچ منبع رسمی زمان 
دقیق برگزاری نشست شورای عالی بورس در این 
رابطه را اعالم نکرده است. پیگیری های خبرنگار 

ایسنا برای برقراری ارتباط با اعضای این شورا نیز 
تا زمان نوشــتن این گزارش بی نتیجه ماند. حتی 
صحبت های شب گذشــته فرهاد دژپسند-وزیر 
امور اقتصــاد و دارایی- هم ابهامــات موجود را 

برطرف نکرد.
از ســوی دیگر هنوز به طور شــفاف اعالم نشده 
اســت ارزش هر سهم چقدر است.   در این راستا 
معاون اول رییس جمهــور اعالم کرد: ۵۰ میلیون 
نفر صاحب ســهام عدالت هستند که پنج میلیون 
و ۸۰۰ هــزار نفر از آنها که عضــو کمیته امداد و 
نهادهای از این دست هستند که سهامشان با توجه 

به تخصیص ۵۰ درصدی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان 
ارزش دارد. دولت در ســه سال گذشته برای هر 
سهم ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان سود پرداخت کرد و 
امروز که مجوز توزیع عادالنه و فروش این سهام 
صادر شــده و قطعاً دارایی ۴۰ تا ۵۰ میلیونی یک 
خانواده ۴ تا ۵ نفره در این مقطع می تواند به لحاظ 
اقتصــادی به آنها کمک کند که ما توصیه می کنیم 
مردم این سهام را نفروشند. در کنار هم قرار گرفتن 
این اعداد و ارقام هم به پرسش مشمولین درمورد 

اینکه هر سهم دقیقا چقدر است، پاسخ نداد.
در این میان، اعالم شــد یکی دیگر از اتفاقاتی که 

برای مشمولین سهام عدالت رخ خواهد داد، صدور 
کد بورسی برای ان دسته از مشمولینی است که کد 
ندارند. موضوعی که وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در اولین نشســت کمیته اجرایی آزادسازی سهام 
عدالت به آن اشــاره و اعالم کرد که طبق آن، مقرر 
شــد تا با سرعت الزم نسبت به صدور کد بورسی 

برای همه دارندگان سهام عدالت اقدام شود.
مشــمولین ســهام عدالت حدود ۴۷ میلیون نفر 
هستند و مشخص نیست چگونه قرار است برای 
این تعداد کد بورسی صادر شود. البته شب گذشته 
وزیر به این موضوع هم اشــاره کرد و گفت: هم 
اکنون روزانه یکصد هزار نفر کد بورسی دریافت 
می کننــد و این رقم در دو هفتــه آینده با تقویت 
زیرساخت ها که در دست اجرا است  به آمار یک 
میلیون کد بورســی در روز افزایش خواهد یافت. 
درباره اپلیکیشــن احراز هویت غیرحضوری نیز 
در حال تصمیم گیری نهایی هســتیم که با اجرای 
این برنامه شــاهد ســرعت باالتری در پذیرش ها 
خواهیم بود. بر این پایه حتــی اگر از هفته آینده 
)۲۰ اردیبهشت(، روزانه یک میلیون کد بورسی هم 
صادر شود، تا تاریخ دهم خرداد که مردم می توانند 
روش مدیریت سهام خود را کنترل کنند، جمعا )با 
احتساب روزهای تعطیل( ۲۰ تا نهایت ۳۰ میلیون 
کد بورســی صادر خواهد شد. که با احتساب ۴۷ 
میلیون نفر مسمول سهام عدالت، حداقل ۱۷ میلیون 
نفر بی کد خواهند ماند. این در شرایطی است که 
دیگر متقاضیان دریافت کد بورسی را هم در نظر 

نگیریم.
اما از همه مهم تر، مشمولینی هستند که کوچکترین 
آشنایی به بازار سرمایه ندارند و با وجود این همه 
ابهام، بین انتخاب روش مســتقیم و غیرمســتقیم 
مدیریت ســهام خود مردد هستند. در تماس های 
که خبرنگار ایســنا با کارشناســان داشت به نظر 
می رسد فعال  از دست کارشناسان هم  با این میزان 
اطالعــات کمکی بر نمی آیــد و همه باید منتظر 

باشند تا اطالعات جامع تری منتشر شود.

  مدیرعامــل فرابورس گفــت: مردم برای 
خرید سهام به صورت های مالی شرکت ها توجه 
کننــد و بر پایه تحلیل های فضای مجازی تصمیم 

نگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، امیر هامونی 
با اشــاره به اینکه روش آزاد سازی سهام عدالت 
به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است، گفت: 
۴۹ شرکت خصوصی شده به سهام عدالت واگذار 

شده است که از این تعداد ۳۶ شرکت در سال های 
گذشــته در فرآیند خصوصی سازی در بورس و 
فرابورس پذیرفته شده است و ۱۳ شرکت نیز در 

قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی هستند.
وی ادامه داد: اگر مردم روش مســتقیم را انتخاب 
کنند، سهام ۳۶ شرکت در سبد )پرتفوی( ان ها به 
نامشان می شود و مردم مستقیم سهامدار شرکت ها 
می شوند و حق مالکیت و مدیریت دارند و در کنار 

آن ۱۳ شرکت باقی مانده در قالب یک سهم استانی 
دارند.

هامونی ادامــه داد: افرادی که اطالعات کافی را از 
سهام ندارند و روش غیر مستقیم را انتخاب کردند 
از طریق سهام یک شــرکت استانی )مجموع ۴۹ 
شــرکت( در آن حضور دارند، به طور غیر مستقیم 

در مجامع شرکت ها حضور پیدا می کنند.
مدیر عامل فرابورس تصریح کرد: روش مستقیم 

برای افرادی که با بازار بورس اشنا هستند، بسیار 
خوب اســت، اما برای افرادی که اطالعات کافی 
ندارند و امکان تحلیل صورت های مالی را ندارند 

روش غیر مستقیم بهتر است.
وی با اشاره به اینکه این روزها رشد بازار سرمایه 
چندین برابر شده است، بیان کرد: مردم به دور از 
هیجان و با استفاده از سبد گردان ها و بازار گردان ها 
وارد بازار شــوند تا در بلند مدت طعم سهامداری 

را به درستی بچشــند. هامونی با بیان اینکه رشد 
شاخص و ضریب نفوذ بازار سرمایه از مؤلفه های 
رشد بازار سرمایه است، ادامه داد: امروز سایز بازار 
نســبت به اقتصاد و نقدینگی بزرگ شده است و 
بازار به لحاظ حجم و تعــداد معامالت بزرگ تر 

شده است.
وی بیان کرد: اگر مردم ســواد مالی نداشته باشند 
فرصت بازار سرمایه می تواند تبدیل به تهدید شود 
و مردم باید با اگاهی نســبت به صورت های مالی 

شرکت ها اقدام به خرید سهم کنند.
هامونی گفت: هیجان بزرگترین عامل ضرر است و 
به ازای هر خریدی که در بازار انجام می دهند باید 

اگاهی و اطالعات کافی داشته باشند.

ماجرایپرابهامآزادسازیسهامعدالت

مـدیـرعـامـل فـرابـورس:

تحلیلهایمجازیراهنمایمناسبیبرایورودبهبورسنیست
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کاتا کار زن زنجانی 
در مسابقات جهانی مجازی 
کاراته به برنز دست یافت

 دبیر هیات کاراته استان زنجان گفت: 
توران فروتن ماهینی در نخستین دوره مسابقات 

جهانی مجازی کاراته به نشان برنز رسید.
اکبر نوروزی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: این مسابقات در رشته کاتا و با شرکت 
۳۹۸ کاراته کار از ۵۳ کشور جهان و با توجه 
به شــیوع بیماری ویــروس کرونا به صورت 

مجازی برگزار شد.
وی با بیان اینکه زنجان با ۲ ورزشکار زن، پای 
به عرصه این رقابت ها گذاشت، اظهار داشت: 
نگین مهدیون، دیگر کاتاکار زنجان نیز در این 

پیکارها به مقام پنجم رسید.  
دبیر هیات کاراته استان زنجان، گفت: دومین 
دوره مسابقات جهانی کاراته بانوان در بخش 
کاتا بــه صورت مجازی،  قرار اســت اواخر 

خرداد ماه امسال برگزار شود.

فرنشین هواشناسی استان خبر داد:
ثبت بارش ۱۱ میلی متری 

در زنجان
 فرنشین هواشناســی استان زنجان، از 
تــداوم بارش ها در اســتان زنجان خبر داد و 
گفــت: تنها در ۱۰ دقیقه بیش از ۱۱ میلی متر 

بارش در استان زنجان ثبت شده است.
رســول همتی در گفتگو بــا مهر به وضعیت 
جوی اســتان زنجان در چند روز آینده اشاره 
کرد و گفت: بارش باران تا اواخر روز دوشنبه 
مهمان زنجانی ها اســت و ایــن بارش ها به 
صــورت رگبار باران، تگــرگ و رعد و برق 
خواهد بود. فرنشین هواشناسی استان زنجان، 
نسبت به سیالبی شدن رودخانه و مسیل ها در 
استان هشــدار دادو گفت: شهروندان در کنار 

حاشیه رودخانه ها آمد و شد نکنند.
همتی تاکید کرد: همچنین وزش باد شــدید 
اســتان را فرا می گیرد و شــهروندان در کنار 

درختان فرسوده آمد و شد نکنند.
وی از افزایش دمای هوای اســتان زنجان در 
چند روز آینده خبر داد و افزود: دمای کنونی 
شهر زنجان ۱۳ درجه ســانتی گراد است که 

نسبت به دیروز گرم تر شده است.

خبــر

 رییس نظام صنفی جهادکشاورزی استان 
زنجان در مورد علت بی برنامگی حوزه کشاورزی 
گفت: نبود آمار های عرضــه و تقاضا منجر به به 
بی برنامگــی در این حوزه شــده و افزایش ورود 
دالالن به این حوزه این موضوع را تشــدید کرده 

است.
علی خانمحمدی در گفت وگو با موج رســا، در 
مــورد علت افزایش قیمــت حبوبات و برخی از 
اقالم پرمصرف مردم اظهار کرد: در کشاورزی ما 
آمار دقیقی از تولید و همچنین در عرضه و تقاضا 
نداریم و وزیر جهادکشاورزی نیز این موضوع را 

در چند روز گذشته اذعان کردند.
وی با تاکید براینکه نبود این آمار ها بی برنامگی در 
حوزه کشــاورزی را رقم زده است تصریح کرد: 
بیماری کرونا نمی تواند عامل گرانی باشد چرا هر 

ساله این نوسانات در اقالم کشاورزی وجود دارد 
و ما هر ســاله شاهد بی ثباتی در حوزه کشاورزی 
هستیم. رییس نظام صنفی جهادکشاورزی استان 
زنجان خاطر نشــان کرد: این بی ثباتــی تنها در 
محصوالت حبوبات نیست هم اکنون قیمت سیب 
در بــازار به ۱۵ هزار تومان رســیده در حالی که 
این سیب را کشاورزان با قیمت ۲ هزار تومان هم 

خریداری نکردند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون داللی و واسطه گری 
در حوزه کشاورزی رونق باالیی گرفته است تاکید 
کرد: هم اکنون اکثــر دالالن نمی توانند در حوزه 
مسکن و دیگر بخش ها ســرمایه گذاری کنند به 
همین خاطر به ســمت نهاده های کشاورزی وارد 

شدند.
خانمحمدی با بیان اینکه افزایش دالالن بی ثباتی 

را در این حوزه به همراه خواهد داشــت و بیشتر 
دالالن اقدام به دپو محصوالت کشاورزی می کنند 
و بعــد از مدتی در جامعه با ایجــاد تنش همان 
محصول را به چند برابر قیمت واقعی می فروشند 
گفت: شوربختانه در کشــورما نیز خیلی از مردم 
اقالمــی که گران می شــود به ســمت آن هجوم 
می آورند و دالالن نیز از وضعیت موجود ســوء 

استفاده کرده و سودهای کالنی می کنند.
وی با بیان اینکه بر پایه پایش های انجام شــده از 
۲۸ بهمن ماه تا به امــروز لپه از ۹ هزار تومان به 
۲7 هزار تومان افزایش یافته اســت ابراز کرد: این 
افزایش قیمت ها با بازی های داللی اتفاق افتاده و 
اگر جلو این دالل بازی ها گرفته نشــود مصرف 
کننده و هم تولید کننده همیشــه در نابســامانی 

خواهند بود.

 یک وکیل دادگستری گفت: استقالل نهاد 
دفاع و قضــا از یکدیگر موجــب تقویت هر دو 

می شود.
سیدهادی موســوی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
این که وکیل و قاضی مستقل دو بال فرشته عدالت اند 
و استقالل وکیل می تواند به استقالل قاضی و اتقان 
آرای صادره و حقوق دفاعی مردم و اجرای عدالت 
کمک شــایانی کند، اظهار کرد: تبعا کانون وکال به 
عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی حقوقی ایران که متولی 
امور راجع به وکالت است بایستی از استقالل کافی 

برخوردار باشد.
وی با بیان این که اســتقالل کانون وکال به معنای 
جدایــی آن از قوای حاکمیت با برخــورداری از 
شخصیت حقوقی مستقل و صالحیت تصمیم گیری 
درباره متقاضیان ورود به این حرفه و مدیریت خود 
و تدوین قواعد مورد نیاز اســت، تصریح کرد: اگر 
امنیت قضایی در جامعه ما به عنوان یکی از پایه های 
مهم امنیت اجتماعی به شمار می رود، بدون وکیل 
این امنیت الاقل برای عامــه مردم تحقق نخواهد 
یافت. درســت اســت که قاضی باید در دادگاه بر 
مبنای قانون و عادالنه قضــاوت کند و همه مردم 

از هر جنسیت، مذهب، قومیت و افکار سیاسی در 
برابر قانون و دادگاه حق مساوی داشته باشند اما اگر 
در دادگاهی بدون حضور وکیل حکمی صادر شود، 

ممکن است در جامعه افرادی تردید و شک کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که در فصل سوم 
قانون اساسی تحت عنوان »حقوق ملت« نیز »حق 
دسترسی به وکیل مستقل« آن قدر حائز اهمیت است 
که در کنار »حق دادرسی« بیان شده است، ادامه داد: 
مفهوم استقالل برای وکیل دارای ارزش ذاتی است؛ 
به  طوری که نام و نشــان وکیل دادگستری چنان با 
مقوله اســتقالل تنیده شده که چنان چه آن را از او 

بگیریم، جسمی بی روح نخواهد ماند.
وی با اشاره به این مطلب که روح حاکم بر اصول 
قانون اساســی مبین این است که حق برخورداری 
از وکیل مســتقل مطابق اصل ۳۵ از حقوق اولیه و 
اساسی ملت است، ادامه داد: بر این پایه، وکیل تنها 
در حالی می تواند با وارســتگی داد ستاند که خود 

وابستگی نداشته باشد اما استقالل به معنای خروج 
از حوزه کنترل و پاســخ گویی نبودن وکال وکانون 
وکالی دادگستری نیست، بلکه به این معنا است که 
وکیل دور از فشارهای سیاسی به بهترین نحو جهت 

احقاق حقوق جامعه تصمیم گیری کند.
موسوی با تاکید بر این که استقالل نهاد دفاع و قضا 
از یکدیگــر موجب تقویت هر دو می شــود، زیرا 
صرف نظر از کمک آن ها به یکدیگر جهت اجرای 
قانون و عدالت، بر یکدیگر نیز نظارت مستمر و دائم 
دارند و همین امر از بســیاری از تخلفات و تضییع 
قانون ها و فسادهای پیدا و پنهان جلوگیری خواهد 
کرد، ادامه داد: یکی شدن آن ها از نظر مرجع صدور 
پروانه و نظارت خطری بــزرگ برای بی اعتمادی 
مردم به دستگاه قضایی و نهاد وکالت خواهد بود. 
حتی در ابالغیه سیاست های کلی نظام مصوب ۲۸ 
مهرماه ۱۳۸۱ در بند ۹ آن که به سیاســت های کلی 
نظام در باره امنیت قضایی می پردازد ۱7 اصل کلی 

را به دســتگاه قضایی ابالغ کرده اند که در بند یک 
آن اصالح ســاختار نظام قضایی کشور در جهت 
تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی 
همراه با ســرعت و دقت با اهتمام به سیاست های 

مذکور آمده است.
وی تصریح کرد: شــوربختانه شاهد آن هستیم که 
استقالل، رمز حیات و ماندگاری کانون های وکال 
بــه عنوان مهم ترین نهاد مدنی در معرض تهدید و 
نابودی قرار کرفته است، به طوری که با ایجاد یک 
ساختاری به نام ســازمان ملی وکالت، از شروع تا 
خاتمه کار وکیل و وکالت زیر نظر مستقیم دستگاه 

قضایی باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در ششم اسفند 
سال گذشته بود که به موجب نامه معاونت حقوقی 
قوه قضائیه به رؤســای کانون هــای وکال مبنی بر 
تصمیم ریاســت قوه قضائیه بــر اصالح آیین نامه 
اجرایی الیحه اســتقالل کانون  وکالی دادگستری 

مصوب ۱۳۳۴ از آن ها خواسته شد تا ۲۵ اسفندماه 
پیشنهادات خود را ارسال کنند تا پس از جمع بندی، 
زمینه تصویب آن توســط رییس قوه فراهم شود، 
افزود: متعاقب آن در نهم اسفند نشست فوق العاده  
روسای کانون های وکالی سراسر کشور به دعوت 
اســکودا در محل کانون وکالی دادگستری مرکز 
برگزار شد که حاصل آن با اتفاق نظر اعالم شد که 
اصالح آیین نامه الیحه بدون پیشنهاد کانون وکالی 
دادگســتری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصالح 
مواردی که قباًل قانون در آن مواد وارد شده است، 
شــأن قانون گذاری دارد و برخالف ماده ۲۲ الیحه 
قانونی اســتقالل کانون وکالی دادگستری است و 
اصالح این آیین نامه، تیر خالصی بر پیکر بی جان 
استقالل قدیمی ترین نهاد مدنی کشور خواهد کرد.

موســوی تاکید کرد: تبعات نامطلوب سیاسی در 
داخل و خارج، تاثیر منفی آن بر اعتبار آرای قضایی 
دادگاه های ایران در سطح بین الملل،  سلب عضویت 
کانون هــای وکالی دادگســتری ایــران در کانون 
بین المللی وکال و افزایش ریســک سرمایه گذاری 
در داخل  کشــور، از آثار نامطلوب تصویب چنین 

آیین نامه ای است.

رییس نظام صنفی جهادکشاورزی استان:

قیمت حبوبات در زنجان با دالل بازی افزایش یافت
 نبود آمار  عرضه و تقاضا منجر به بی برنامگی حوزه کشاورزی شده است

1( موضوع استعالم : انجام عملیات کابلکشی و ارتباط ادارات ثبت احوال ابهر، خرمدره، ماهنشان، انگوران، سجاسرود، ایجرود، نیک پی 
2( شماره استعالم : تجدید استعالم 16-2-99-الف
3( قیمت پایه برآوردی :   1.676.970.000 ریال

4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 
5( شرح عملیات : انجام عملیات کابلکشی و ارتباط ادارات ثبت احوال ابهر، خرمدره، ماهنشان، انگوران، سجاسرود، ایجرود، نیک پی

6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان ، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات - واحد قراردادها )اتاق 104( - آقای 
سعید هادی - شماره تماس 02433122137 

7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر روز شنبه مورخ  99/02/20
8( زمان و مکان نشست توجیهی :در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122316 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل فرمایید.

9( محل تحویل پاکت ها :دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان - مجتمع ادارات - ساختمان مخابرات منطقه زنجان 
10( زمان و مکان بازگشایی پاکت ها :  روز یکشنبه مورخه 99/02/21 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت های استعالم ، پاکات را بصورت دربسته و ممهور شده به 
دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

1( موضوع استعالم : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 7 طرح USO )فیبرنوری قیطول - قره بوطه(
2( شماره استعالم :  تجدید استعالم 20-2-99-الف
3( قیمت پایه برآوردی :   1.276.620.000   ریال

4( حوزه متقاضی :  مدیریت شبکه 
5( شرح عملیات : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 7 طرح USO )فیبرنوری قیطول - قره بوطه(

6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان ، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات ، واحد قراردادها )اتاق 104( - آقای 
سعید هادی - شماره تماس 02433122137 

7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر روز دوشنبه مورخه  99/02/15
8( زمان و مکان نشست توجیهی : در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122316 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل فرمایید.

9( محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان - مجتمع ادارات- ساختمان مخابرات منطقه زنجان 
10( زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز سه شنبه مورخه 99/02/16 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکات استعالم ، پاکت ها را به صورت دربسته و ممهور شده به 
دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

.
اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

1( موضوع استعالم : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 7 طرح USO )فیبرنوری قیطول ، چروک و سایت کارگاهی(
2( شماره استعالم : تجدید استعالم 21-2-99-الف
3( قیمت پایه برآوردی :   1.375.120.000   ریال

4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 
5( شرح عملیات : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 7 طرح USO )فیبرنوری قیطول ، چروک و سایت کارگاهی(
6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان ،مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات ، واحد قراردادها )اتاق 104( ، آقای 

سعید هادی، شماره تماس 02433122137 
7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر روز دوشنبه مورخه  99/02/15

8( زمان و مکان نشست توجیهی : در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122316 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل 
فرمایید.

9( محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان ، مجتمع ادارات ، ساختمان مخابرات منطقه زنجان 
10( زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز سه شنبه مورخه 99/02/16 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت های استعالم ، پاکات را بصورت دربسته و ممهور شده 
به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

.اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

آگهی استعالم بهاءآگهی استعالم بهاء

آگهی استعالم بهاء
 شــهردار زنجان در مورد اجرای طرح 
خیابان پادگان زنجان گفت: طرح خیابان پادگان 
بالفاصله با اخذ مجوز از ارتش آغاز می شود و 
تا به امروز مجوز این طرح به شــهرداری داده 

نشده است.
حبیب مالیی یگانــه در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، در مورد احداث پروژه پل مدرس در 
زنجان اظهار کــرد: اعتبار این پروژه در بودجه 
امســال در نظر گرفته نشده و امسال این پروژه 

اجرا نمی شود.
وی در ادامه در مورد اجرای طرح بازگشــایی 
خیابــان پادگان تصریح کــرد: این پروژه جزو 
و  بوده  شــهرداری  اولویــت دار  پروژه هــای 
مکاتبات الزم با ارتش در باره ارائه نقشه اجرای 

طرح انجام شده است.
شــهردار زنجان با بیان اینکــه اخذ مجوز های 
الزمــه از ارتش برای اجرای پــروژه در حال 
انجام اســت عنوان کرد: هم اکنــون در انتظار 
دریافت این مجوز هستیم و به محض دریافت 

این مجوز اقدامات اجرایی انجام خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه تــا به امروز اجــازه ورود 

شــهرداری برای اجرای پروژه داده نشده است 
افــزود: اعتبار الزم برای اجــرای این پروژه در 

بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
یگانه در مورد موضوع مطرح شده در شهرداری 
در بــاره تعدیــل نیــرو در زنجان بیــان کرد: 
شهرداری زنجان تعدیل نیرو ندارد و حدود ۱7 
نفر از نیروهای خدماتی که در شهرداری جذب 
شــده بودند که یکی از دستگاه های نظارتی به 
عدم گذرانــدن مراحل قانونی روند جذب آنها 

ایراد گرفته بود.
وی ادامه داد: در این راستا مکاتبات الزم انجام 
شد و بعد از بررســی های انجام شده ۶ نفر از 
این افراد روند قانونــی در جذب را طی کرده 
بودند ادامه کار دادند و تعدادی هم که در روند 
قانونی آنها مشکل وجود داشت از ادامه کار آنها 

جلوگیری شد.
شــهردار زنجان با تاکید براینکه به غیر از این 
موارد بحث تعدیل نیرو در مجموعه شهرداری 
زنجــان وجود ندارد ادامــه داد: موضوع برون 
ســپاری در شــهرداری زنجان نیــز از طرف 

نهادهای نظارتی پیگیری می شود.

وی خاطر نشــان کرد: شهرداری زنجان در این 
راســتا تکالیف و وظایفی قانونی خود را انجام 
داده و موضوع برون ســپاری در همه شــهرها 
وجود دارد و شهرداری زنجان نیز این اقدامات 

را انجام داده است.

شهردار زنجان:

شهرداری، هیچ تعدیل نیرویی را در دستور کار ندارد

استقالل کانون وکال؛ آری یا خیر!
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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شب قدری هک دمی شیپ تو ماندم خوش بود
کامی از عمر هک همراه تو  راندم خوش بود

رد خیالم هک هن رپهیز و هن رپوای تو داشت
بوهس اه کز لب نوش تو ستاندم خوش بود

و آن همه گل هک نسیماهن هب شکراهن ی تو

چیدم از باغ دل و رب تو فشاندم خوش بود
 هب چمنزار زغل با نی سحر آور خود

وقتی آن چشم زغاالهن چراندم خوش بود
من چنان محو سخن گفتن گرمت بودم

امروز با حسین منزویهک تو از ره هچ هک دم میزدی آن دم خوش بود منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی اجتماعی استان زنجان

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan

چهارسو

 دو هفتــه از رفع محدودیت آمد و شــد 
بین استانی می گذرد، آمار مرکز مدیریت راه های 
کشــور افزایش آمد و شــد در جاده ها را نشان 
می دهد، وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی نیز طرح »سفر منفرد و هوشمند« را 
به ســتاد ملی مدیریت کرونا پیشنهاد کرده است؛ 

آیا دوباره سفرها برقرار خواهد شد؟
به گزارش ایسنا، تاکید ستاد ملی مدیریت کرونا 
همچنان بر این است که از سفرهای غیر ضروری 
پرهیز شود، در وب سایت مدیریت راه های کشور 
کشــور هم این پیام دیده می شود، در بسیاری از 
اســتان ها هنوز هتل ها و مراکز تفریحی و موزه ها 
باز نشده اند، بسیاری از خانه های بومی و اجاره ای 
هنوز بیم دارند از شــهری دیگر مسافر بپذیرند، 
بــا این حال آمارهــای مرکز مدیریــت راه های 
کشــور نشان می دهد دقیقا یک روز پس از پایان 
محدودیت آمد و شــد بین استانی، میزان آمد و 
شــدهای جاده ای ٦ درصد بیشتر شد، این عدد 
در طول یک هفته تا ۲۰ درصد افزایش را نشــان 

می داد.
این ترافیک سنگین خودروها، واکنش بعضی از 
استان ها را برانگیخت، فرنشین میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اصفهــان گفت: 
»تصمیم دولت برای رفع محدودیت آمد و شــد 
بین اســتانی، به معنای آن نیســت که هموطنان 
می توانند سفرهای خود را به شهرهای مختلف از 
سر بگیرند«. استان های دیگری همچون مازندران 
بودند که اعالم کردند هنوز امکان پذیرش مسافر 
را ندارند. اما تصاویری که برخی در شــبکه های 
اجتماعــی به اشــتراک گذاشــته اند، گویای این 
اســت که عده ای هشــدارها را نادیده گرفته و 
دل به طبیعــت زده اند و یا به ســوی خانه دوم 
خود در شهری دیگر، خویشــاوندان و آشنایان 
گسیل شــده اند، درحالی که از غربالگری  به شیوه 
تعطیالت نوروز در برخی عوارضی ها و ورودی 

شهرها، خبری نیست.
طرحی که کمیته »گردشگری و فضاهای ورزشی 
ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا« با عنوان »سفر 
منفرد و هوشمند« به ستاد ملی مدیریت کرونا نیز 
پیشنهاد کرده این شائبه را به وجود آورده که گویی 
با برداشته شدن محدودیت آمد و شد بین استانی، 

جواز سفرهای عمومی هم صادر شده است.
ایــن کمیته زیــر نظر وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی قرار دارد که متولی 
سفر است و در روزهای نخست سرایت ویروس 
کرونا به ایران، در مقابل بسته شدن مراکز اقامتی 
و توریستی مقاومت نشان می داد، با این حال ولی 

تیموریـ  معاون گردشگری این وزارتخانه و دبیر 
آن کمیتــه ـ توضیح داده که این الگو با توجه به 
شرایط جامعه و با هدف پاسخگویی به نیاز مردم 

طراحی شده است.
توضیحات معاون گردشگری نشان می دهد انگیزه 
اصلــی این طرح، حمایت از کســب و کارهای 

گردشــگری اســت که شــیوع ویروس کرونا، 
خسارت مالی ســنگینی را به آن ها تحمیل کرده 
اســت. جمشید حمزه زادهـ  دبیر تشکل های ملی 
گردشگری در نشستی با رییس جمهور گفته بود: 
صنعت گردشــگری ایران فقط در دو ماه اسفند 
و فروردین، ۵۳۰۰ میلیارد تومان خســارت دیده 

است.
تیمــوری در توجیه این الگوی پیشــنهادی گفته 
است: مغفول ماندن آثار و تبعات اقتصادی کرونا 
در شرایط خاص کشــور، صدمات و لطمات به 
مراتب بیشــتری از تبعات بهداشتی می تواند به 
دنبال داشــته باشــد و به هر حال فردی که برای 

گذران امور شــخصی یا شــغلی ناگزیر به سفر 
است، باید خدمات استاندارد و تحت نظارتی را 
دریافت کند. او در پاســخ به پرسش ایسنا مبنی 
بر این که پیشــنهاد این الگو به ستاد ملی کرونا به 
منزله برداشتن محدودیت های سفر است؟ گفت: 
ما در عین حالی که رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله اجتماعــی را الزم می دانیم، می خواهیم 
فعالیت های گردشگری دوباره از سر گرفته شود. 
شاید زود باشد که سفرهای تفریحی، سیاحتی و 
زیارتی دوباره برقرار شــود، قصد ما هم از ارائه 
الگوی »ســفر منفرد و هوشمند« در همان حدی 
اســت که ستاد ملی مدیریت کرونا تعیین و تایید 
کرده اســت؛ ســفرهای کاری و ضروری که در 
چارچوب ضوابط ستاد و پروتکل های بهداشتی 

انجام شود.
معــاون گردشــگری در تعریف »ســفر منفرد و 
هوشــمند« این جمله را بیان کرد: انجام ســفر با 
رعایت همه پروتکل های، تدابیر و موازین بهداشتی.
تیموری در پاســخ به این پرسش که چگونه این 
ســفرها را می تــوان مدیریت کرد در شــرایطی 
که هنــوز پروتکل پذیرش مهمان و مســافر در 
تاسیســات گردشــگری بروز رســانی نشده و 
برخی از این بخش هــا همچنان ناتوان از اجرای 
پروتکل های قبلی ســتاد کرونا هســتند؟ اظهار 
کرد: معاونت گردشــگری با مشــورت فعاالن 
گردشگری درحال تنظیم پروتکل های بازگشایی 
برای تاسیسات گردشگری و سایت های تاریخی 
و موزه ها است. درحال حاضر هم تاکیدمان فقط 
بر سفرهای ضروری و کاری است، نوعی از سفر 

که اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: در همین راســتان طرح سفر منفرد و 
هوشمند به ســتاد ملی مدیریت پیشنهاد شد که 
منتظر تایید این ســتاد هســتیم. ما این الگو را به 
سازمان جهانی جهانگردی هم پیشنهاد کردیم که 
از آن استقبال کردند، این طرح می تواند پیشنهاد 

ابتکاری ایران باشد.
تیمــوری گفت: بر این باوریــم اگر همکاران و 
فعاالن گردشــگری، حرفه ای وارد کار شــوند با 
یکدیگر می توانند ســفرهای هوشمند  همراهی 
را با رعایت همه پروتکل ها و موازین بهداشــتی 

دوباره برقرار کرد.

مجوز »سفر« صادر شده؟
 تاکید ستاد ملی مدیریت کرونا همچنان بر این است که از سفرهای غیر ضروری پرهیز شود

جرایم ســایبری، نوعــی از جرایــم اینترنتی را 
می گویند و شــامل مواردی هستند که در محیط 

سایبر و فضای مجازی به وجود می آیند.
به گزارش مهر، جرایم ســایبری، نوعی از جرایم 
اینترنتی را می گویند و شــامل مواردی هستند که 
در محیط سایبر و فضای مجازی به وجود می آیند، 
این فضا به صورتی است که کاربران می توانند به 
راحتی به هر نوع خدمات اطالعاتی الکترونیکی 
دسترســی پیدا کنند، حتی اگــر این اطالعات و 
خدمات در نقطه دیگری از هــر جای دنیا واقع 
شده باشــند. با گســترش فناوری های جدید و 
پیشرفت در زمینه اطالعات نیاز به روش های نوین 
اطالعاتی و ارتباطات بیش از پیش در میان جوامع 

احساس می شود.
با توسعه قابلیت های فضای مجازی، به خصوص 
نرم افزارها و امکانات موجود در تلفن های همراه، 
تحوالتی در زمینه انتقال اطالعات به وجود آمد. در 
تعریف جرایم سایبری باید گفت هر فعل یا ترک 
فعلی که به وسیله سیستم های رایانه رخ می دهد 
جرم رایانه ای محســوب می شود، که به سه دسته 
تقسیم می شوند: دســته اول از جرایم رایانه ای و 
تجهیزات رایانه نظیر سرقت، تخریب و...، دسته 
دوم رایانه وســیله و ابزار ارتکاب جرم باشد و از 
آن برای اعمالی نظیر جعل اســناد و مدارک و... 
استفاده شود و دسته آخر جرایم محض، جرایمی 
مثل هک یا ویروســی کردن که صرفاً در فضای 
سایبر )مجازی( اتفاق می افتد. فراگیر شدن استفاده 
از فضای مجازی و راه های ارتباطی نوین سبب از 
بین رفتن فاصله های جغرافیایی و برقراری ارتباط 
با دیگر نقاط جهان، هم فرصت هایی را برای نسل 
امروز به وجــود آورده و هم تهدیدهایی را برای 
امنیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی جوامع بشری 
فراهم آورده اســت. از جدی ترین این تهدیدات 
به وجود آمدن و گسترش پدیده ای به نام جرایم 
سایبری اســت که در مقایسه با جرایم سنتی، هر 
روز بزه دیدگان بیشتری را درگیر نموده و همچنین 
روش های ســنتی و دیرینه مقابلــه با این جرایم 

چندان مفید و چاره ساز نیست.
از نظر حقوقی جرایم ســایبری این گونه تعریف 
شده است: »هر اقدامی که از طریق فضای مجازی 
و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به فضای مجازی 
صورت گرفته و حقوق شناسایی شده برای افراد 
را نقض می کند«، به همین خاطر تنها جرایمی را 
شامل می شود که در فضای مجازی و با استفاده از 

ابزارهای اتصال به این فضا ارتکاب یافته اند.
جرایم سایبری دارای ویژگی هایی هستند که آن ها 

را از جرایم دیگر متمایز کرده است:

۱- سرعت بســیار باالی مجرم در ارتکاب فعل 
مجرمانه در فضای مجازی که سبب به وجود آمدن 
صرفه جویی در هزینه های زمانی ارتکاب این نوع 

جرایم شده است.
۲- ناشــناخته بودن شخصی که عمل مجرمانه را 
انجام می دهد زیرا به ســختی می توان فهمید که 
مرتکب این جرایم چه کسی بوده و از کدام نقطه 

دنیا مرتکب جرم شده است.
۳- حجــم باالی جرایم در فضای ســایبری، به 
گونه ای که ممکن اســت این جرایم به اشخاص 
متعددی خسارت وارد نموده و بزه دیدگان زیادی 

را شامل شود، نظیر هک حساب های بانکی.
۴- گســترش ایــن جرایم به صــورت فراملی، 
به گونه ای که افراد مختلفی از نقاط مختلف جهان 
می توانند جرایمــی را در فضای مجازی مرتکب 

شوند.
۵- جرایم ســایبری با توجه بــه غیرملموس و 
نامحسوس بودن آن ها قبح اخالقی کمتری نسبت 
به جرایم سنتی نظیر دزدی و...در میان افراد دارند، 
زیرا جرایمی نظیر دزدی، چاقوکشــی، قتل و... با 
توجه به جریحه دار کردن احساســات و عواطف 
مردم، سبب می شود تا انسان ها خواهاِن مجازات و 

برخورد شدید با عامالن آن ها باشند.
قانون گذار ایران قوانینی را در مورد جرایم رایانه ای 
و مسوولیت کیفری ارتکاب آن اختصاص داده و 
تغییری که این قانون ایجاد کرده است، مسوولیت 
کیفری در فضای مجازی به معنای قبول آثار ناشی 
از ارتکاب افعال مجرمانه فرد است که در محیط 
اینترنت مرتکب شده، بنابراین مسوولیت در فضای 
سایبر معنایی جدا از دیگر موارد مسوولیت ندارد.

بــا توجه به آمــار پلیس فتا بیــش از ٦۰ درصد 
جرایم سایبری مربوط به برداشت اینترنتی وجه از 
حساب های بانکی و همچنین کالهبرداری اینترنتی 
اســت، به همین خاطر توصیه می شــود کاربران 
فضای مجازی مخصوصاً در موارد اقتصادی دقت 
بسیار نموده و در استفاده از سایت ها برای خدمات 
بانکداری الکترونیکی و همچنین فروشــگاه های 
مجــازی خرید اینترنتی جهــت امنیت خاطر در 
خرید از اصالت ســایت ها اطمینان حاصل کنند. 
عالوه بر کالهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، 
دسترسی غیرمجاز به اطالعات افراد، هتک حیثیت 
و نشــر اکاذیب جزو جرایم برتر در حوزه فضای 
مجازی و ســایبری اســت. گاهی ممکن است 
مجازات جرایم سایبری نســبت به انواع جرایم 
دیگر، بازدارندگی الزم را نداشته نباشد، اما برای 
تکمیــل آن از قانون مجازات اســالمی و قوانین 
مرتبط با آن اســتفاده می کننــد و در مواقعی که 

جرایمی نظیر هتک حیثیت و فراتر از آن باشد مقام 
قضائی به قوانین دیگر که با جرم مورد نظر مشابه 
است رجوع کرده و در قانون دادرسی کیفری این 

موضوع در نظر گرفته شده است.
مجرمان فضای مجازی نسبت به مرتکبین جرایم 
فیزیکی از هوش و خالقیت برخوردار هستند و 
همین خصوصیات موجب شده تا از تکرار جرم 
خودداری کنند، بسیاری از مرتکبین جرایم سایبری 
به دلیل اینکه حرفه ای هستند، وقتی یک بار توجیه 
می شوند برای بار دیگر جرم را تکرار نمی کنند و 
همین سبب شده تا تعدد و تکرار جرم در مجرمان 
فضــای مجازی خیلی کمتــر از مرتکبین جرایم 
فیزیکی باشد. آمارهای رسمی حاکی از آن است 
کــه در هر ۱۲ ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرایم 
سایبری می شود و ضررهای مالی ۲ تریلیون دالری 
به خاطر جرایم ســایبری رخ می دهد. مرتکبین 
جرایم رایانه ای تنها در سال ۲۰۱۳ توانستند ۳۸۸ 
میلیارد دالر درآمد برای خودشان کسب نمایند که 
همین امر سبب شــده تا تقریباً تمام کشورها در 
صدد تشکیل پلیس سایبری باشند تا با مجرمان این 

قبیل جرایم مقابله کنند.
در آخر به چند توصیه جهــت در امان ماندن از 

جرایم سایبری توجه کنید:
۱. از اماکــن عمومی مثل کافی نت ها یا اماکنی که 
دارای اینترنت رایگان هستند وارد حساب بانکی 

خود نشوید.
۲. هنگام خرید حتی االمکان خودتان از دســتگاه 

کارت خوان بانکی استفاده کنید.
۳. هنگام دریافت پول از دستگاه های خودپرداز، 
مراقب باشــید کسی رمز وارد شده توسط شما را 

نبیند.
۴. خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر 
و دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام دهید، ضمناً درگاه های معتبر 

بانکی همگی با عبارت https شروع می شوند.
۵. پیامک حساب بانکی خود را فعال نمائید تا در 
مواقع برداشت پول از حسابتان فوراً متوجه شوید.

٦. فیلم و عکس هــای خانوادگی تان را در رایانه، 
موبایل، لپ تاپ و... نگهداری نکنید تا در صورت 
هک، ســرقت یا گم شــدن، به غیر از ضرر مالی، 

متوجه خسارت های معنوی و حیثیتی نشوید.
۷. به پیام هایی که با محتوای شــما برنده شده اید 
و... توجه نکنید؛ بیشتر آن ها فقط برای دسترسی به 

حساب های بانکی ارسال می شوند.
اگر روزی طعمه مرتکبین جرایم سایبری یا اسیر 
موضوعــات حیثیتی در فضای مجازی شــدید 
می توانیــد از طریق قانون اقدام و پیگیری کرده تا 
مجرم را پیدا کنید. پلیس فتا، پس از ارائه شکایت 
از سوی شــاکی این امکان را خواهد یافت تا به 
درخواســت شــما مبنی بر پیگیــری، تعقیب و 
مجازاِت مرتکبین جرایم رســیدگی کند، بهترین 
مسیر و قانونی ترین روش برای رسیدن به حق در 
موارد جرایم فضای مجازی، مراجعه به دادسرای 

جرایم رایانه ای می باشد.

دریچه فناوری

جرایم سایبری از پیام های »برنده شدید« تا ضررهای ۲ تریلیون دالری
 سیدامیرحسینحسینیپژوهشگرونویسندهسوادرسانهای

 تازه تریــن ســاخته ســینمایی حمید 
نعمت اله کارگردان مجموعه »وضعیت سفید« 
حاال با تغییر سرمایه گذار و تهیه کننده وضعیت 

کامال نامعلومی دارد.
حمید نعمت الــه وقتی تــالش می کرد فیلم 
سینمایی قاتل وحشــی آخرین ساخته خود 
را به ســی و هشتمین جشــنواره فیلم فجر 
برساند کمتر کســی فکرش را هم می کرد که 
چهار ماه بعد از پایان برگزاری جشنواره هنوز 

فیلمبرداری این فیلم تمام نشده باشد.
درواقع ماجرای قاتل وحشــی از آنجا شروع 
شد که محمدصادق رنجکشان سرمایه گذاری 
این فیلم به دالیلی از تولید قاتل وحشی کنار 
رفت تا عباس نادران به عنوان سرمایه گذار و 

تهیه کننده جدید وارد پروژه شود.
اما حاال بعد از گذشــت چهار ماه برگشــت 
خوردن تمام چک های نادران که تهیه کنندگی 
فیلم ســینمایی قاتل وحشی را برعهده گرفته 
بــود، باعث توقف و تعلیق این پروژه شــد، 
به طوری که همچنــان این فیلم  در وضعیت 

بالتکلیف به سر می برد. 
آخرین شــنیده های ما نیز حکایت از آن دارد 
که در نامه ای در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ســال 
۱۳۹۹ از طــرف معاون نظارت و ارزشــیابی 
سازمان سینمایی پروژه سینمایی قاتل وحشی 

تا تعیین تکلیف مالی توقیف خواهد بود.
نادران بعد از انصراف محمدصادق رنجکشان 
از ســرمایه گذاری در فیلــم ســینمایی قاتل 
وحشــی وارد این پروژه شــده و حتی امتیاز 
تهیه کنندگی آن را هم برعهده گرفت اما هیچ 
یــک از چک های این تهیه کننده  تازه کار نقد 

نشده است.
طبق بررســی ها ما هنوز بازیگــران  و عوامل 
پشــت دوربین این فیلم هم دستمزد خود را 
به طور کامل دریافت نکردند و جز طلبکاران 

نادران به حساب می آیند.
قاتــل و وحشــی در ژانــر جنایی ســاخته 
شــده و امین حیایــی، لیال حاتمی، شــهرام 
عزت اهلل  اســکندری،  ستاره  حقیقت دوست، 
رمضانی فر، سام نوری و... از جمله بازیگران 

آن هستند.
این فیلم فرم حضور در جشنواره سی وهشتم 
فیلــم فجــر را نیز پر کــرده بــود و بیش از 
۷۰درصد فیلمبرداری آن انجام شده و تدوین 
همزمان آن توســط هایده صفی یاری در حال 
انجام بود که به دلیل مشــکالت سرمایه گذار 

جدید متوفق شد.
قاتل و وحشــی ســومین همــکاری حمید 
نعمت الــه با لیال حاتمی بعد از دو فیلم موفق 

بی پولی و رگ خواب است.

   خبر فرهنگی و هنری

وضعـیـــت نامعــلوم فیلــم جــــدید 
کارگردان وضعیت سفید
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