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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:
 پدافند غیرعامل

فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه است

32

رییس پلیس راهور استان زنجان:
ورود خودروهای غیربومی 
به زنجان ممنوع شد

کام تلخ شیرینی پزان زنجانی 
 رییس اتحادیه قنادان : هیچ یک از مشکالت صنف قنادی حل نشده است؛ روغن در بازار پیدا نمی شود

 رییس سازمان صمت ادعا کرد: مشکل روغن شهروندان رفع شده است

بنابر گفته سردار جهانبخش
از  ظهر روز دوشنبه اعمال می شود

محدودیت های 
کرونایی رفت و آمد 

در زنجان

2

2

بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف فروشندگان مرغ، تخم مرغ و ماهی دعوت 
می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب از ساعت 9 تا 13 روز سه شنبه مورخه 99/8/27 جهت 
شــرکت در انتخابات شخصا به نشانی: مجتمع ادارات پشت اداره کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان ساختمان شهید پیرمحمدی )بازرگانی سابق( مراجعه و 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر علی البدل هیات 

مدیره و 1 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بازرس مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایند.

بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف آلومینیوم کاران دعوت می گردد با در 
دست داشــتن اصل یا تصویر پروانه کسب از ساعت 9 تا 13 روز چهارشنبه مورخه 99/8/28 جهت شرکت 
در انتخابات شخصا به نشــانی: مجتمع ادارات پشت اداره کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
 ساختمان شهید پیرمحمدی )بازرگانی سابق( مراجعه و 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر علی البدل هیات مدیره 

و 1 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بازرس مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایند.

بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف اغذیه فروشان دعوت می گردد با در دست 
داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب از ساعت 9 تا 13 روز پنج شنبه مورخه 99/8/29 جهت شرکت در انتخابات 
شخصا به نشانی: مجتمع ادارات پشت اداره کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ساختمان شهید 
پیرمحمدی )بازرگانی سابق( مراجعه و 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر علی البدل هیات مدیره و 1 نفر عضو اصلی و 

1 نفر عضو علی البدل بازرس مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایند.

اسامی کاندیداهای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیردیف
کورش آشوری1
فرزانه خالقی2
سعید ساجدی فر3
مهدی علیاری4
سروش معینی5

اسامی کاندیداهای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیردیف
مجید بلوریان1
عبدالمجید دبانی2
مجید  رحمتیان3
ناصر سلمانیان4
اصغر شفقتیان5
اکبر قزلباش6

اسامی کاندیداهای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیردیف
سید ذاکر ابراهیمی1
قربان اسدی2
محمدرضا انصاری3
حسین بختیاری4
رضا عسگری5

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجان

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجان

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجان

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان
)آگهی نوبت اول(

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان
)آگهی نوبت اول(

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان
)آگهی نوبت اول(

اسامی کاندیداهای بازرسی

نام و نام خانوادگیردیف
اصغر اسکندری1
ناصر سلطانی2

اسامی کاندیداهای بازرسی

موسی بیات1

بهلول علی محمدی2
علیرضا کرمی2

اسامی کاندیداهای بازرسی

نام و نام خانوادگیردیف
عادل حیدری1
داود خلخالی2

سید ناصر موسوی6
مجید نوری7

افضل مسلمی7
سلیمان همایونی حومه8

عباداله محمدی6
ابوالفضل مهدیون7

 معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان 
گفت: با طرح های مجازی سعی داریم بانوان را به ورزش دعوت کنیم.

شهال کاظمی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با ورزش های مجازی بانوان 
در دوران شیوع بیماری کووید - ۱۹، اظهار کرد: هم اکنون با توجه به اوج 
گرفتن ویروس کرونا، طرح های ورزشــی که برای بانوان اجرا می شدند 

حتی در فضاهای باز متوقف شده  و اجرا نمی شود.
وی افزود: با توجه به تعطیلی طرح ها، سعی کرده ایم با اجرای برنامه های 
ورزشی به صورت مجازی و آنالین بانوان را به تحرک و ورزش در خانه 

دعوت کنیم.
این  مســوول تصریح کرد: بانوان با هماهنگی با هیئت همگانی ورزشــی 
اســتان یا شهرســتان خود می توانند برنامه های ورزشی را دریافت کرده، 
انجام داده و در مســابقات مختلف نیز شــرکت کنند که این  برنامه ها را 
حتی بانوانی که قبال نیز در باشــگاه یا رشته ورزشی فعالیت نداشتند نیز، 

می توانند دریافت کنند.
کاظمــی ادامــه داد: بی تحرکــی و ورزش نکردن باعث بــروز چاقی، 
بیماری هــای روحی و روانی، کاهش قدرت سیســتم ایمنی بدن و غیره 
می شــود که با اجرای برنامه های ورزشــی در خانه و ایجاد تحرک سعی 

داریم از بروز این بیماری ها برای بانوان جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: پیاده روی نیز از فعالیت هایی اســت که همواره به 
بانوان ســفارش می کنیم که به صورت تک نفره می توانند انجام دهند. از 
اینرو بانوان با هر برنامه و فعالیتی که مقدور اســت ،ســعی کنند از بروز 

چاقی و بیماری های روحی و روانی در خود جلوگیری کنند.

با ادامه دار شدن کرونا و افزایش بی تحرکی محقق خواهد شد؛

بروز چاقی، بیماری های روحی و روانی 
و کاهش سیستم ایمنی بدن

2

مدیر گروه بهداشت محیط استان :

نانوایی های ارایه دهنده 
خدمت به افراد بدون ماسک 

در زنجان جریمه می شوند
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

سالمندان پر خطر در زنجان 
شناسایی شوند

6

2

 فرماندار زنجان: 

با شهروندان متخلف تعارف نداریم
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 فرمانــده انتظامی اســتان زنجــان گفت: 
محدودیت های رفت وآمد از ظهر دوشنبه در استان 

زنجان اعمال می شود.
به گزارش زنگان امروز ســردار رحیم جهانبخش 
اظهار کرد: بر پایه اعالم ســتاد مبارزه با کرونا، از 
ساعت ۱۲ روز دوشــنبه دوازدهم آبان ماه خروج 
خودروهای شــخصی بــا پالک بومــی و ورود 
خودروهای شــخصی با پالک غیربومی را ممنوع 

است.

فرمانده انتظامی اســتان زنجان در تشــریح مدت 
اجــرای این طرح گفت: زمــان آغاز اجرای طرح 
ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۱۲ آبان است یعنی از این 

ساعت محدودیت اعمال می شود.
وی تصریــح کرد: پلیس راهنمایــی و رانندگی با 
اســتقرار در ورودی و خروجی شــهرهای استان 
نســبت به اعمال محدودیت و جریمه ۵۰۰ هزار 
تومانی متخلفین بر پایه کد تعریف شده قبلی اقدام 

خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: همچنین 
خودروهای عمومی، انتظامی، امــدادی، درمانی، 
خدماتی، حمل کاالها و مواد اساسی مشمول اعمال 
ممنوعیت های تعیین شــده نمی شوند و صاحبان 
حرف و کشاورزان بر پایه ضوابط مربوطه می توانند 

به محل کار خود آمد و شد کنند.
طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، محدودیت های ضد 
کرونا در ۲۵ مرکز اســتان و 46 شهرستان عالوه بر 

43 شهرستان قبل اجرایی خواهد شد.

بنابرگفتهسردارجهانبخش،ازظهرروزدوشنبهاعمالمیشود

محدودیت های رفت و آمد کرونایی در زنجان رییس پلیس راهور استان زنجان:

ورود خودروهای غیربومی 
به زنجان ممنوع شد

 رییس پلیس راهور استان زنجان با 
اشاره اعمال محدودیت ترافیکی در زنجان 
گفت: ورود خودروهای غیربومی به زنجان 
و بالعکــس خروج خودروهــای بومی از 

زنجان نیز ممنوع شد.
به گــزارش زنگان امــروز، عباس مظفری 
با اشــاره به اعمال محدودیت ترافیکی به 
دلیل افزایش شیوع بیماری کرونا در زنجان 
اظهــار کرد: در این طرح خودروهای بومی 
نمی توانند از زنجان خارج شوند و همچنین 
خودروهــای غیربومی نیز اجــازه ورود به 

شهرستان زنجان را ندارند.
وی تصریــح کرد: این طــرح تنها در مرکز 
استان اعمال شده و خودروهای شهرستان ها 

نیز اجازه ورود به زنجان را ندارند.
رییس پلیس راهور استان زنجان با اشاره به 
اینکه برای رانندگانی که نسبت به این طرح 
بی توجه باشــند جریمه در نظر گرفته است 
افزود: میزان جریمه ۵۰۰ هزار تومان در نظر 

گرفته شده است.
وی بــا تاکیــد براینکه آمد و شــد در بین 
شهرستانها می تواند اتفاق بیفتد به طور مثال 
خودروها از طــارم می توانند به ابهر بروند 
عنوان کرد: این طرح تنها در مرکز اســتان 

اعمال می شود.
مظفری خاطر نشان کرد: این طرح از ساعت 
۱۲ امروز اعمال خواهد شد و از مردم انتظار 
داریم این محدودیت ها را رعایت کنند و با 
پلیس راهور همکاری الزم را داشته باشند.

وی ابــراز کرد: در این طــرح خودروهای 
عمومی، امدادی، درمانی، انتظامی، خدماتی 
و حمل کاالهای اساســی مشــمول اعمال 

محدودیت ترافیکی نمی شوند.
رییس پلیس راهور استان زنجان تاکید کرد: 
کشاورزان نیز می توانند برای رفتن به مزارع 
و زمین های کشــاورزی آمد و شــد داشته 

باشند.

خبـرخبــر

 فرماندار زنجان: 

با شهروندان متخلف 
تعارف نداریم

 فرمانــدار شهرســتان زنجان با بیان 
اینکــه محدودیت های رفــت و آمد از هم 
اکنــون در زنجان آغاز شــد، گفت: نیروی 
انتظامــی، راهــداری و شــهرداری بازوان 
اجرایی ســتاد مقابله با کرونا در راســتای 

اعمال محدودیت ها هستند.
رضا عســگری با تاکید بر اینکه با صنوف 
پروتکل های  رعایــت  زمینه  در  متخلــف 
بهداشــتی تعارفی نخواهیم داشــت، اظهار 
داشت: رستوران ها اجازه فعالیت به صورت 

بیرون بر را دارند.
وی با تاکید بر آغــاز محدودیت های ویژه 
کرونا در شــهر زنجان از ساعت ۱۲ امروز، 
بیان کرد: این محدودیت ها تا ســاعت ۱۲ 

جمعه ادامه پیدا می کند.
فرماندار شهرســتان زنجان با بیان اینکه بر 
پایــه هماهنگی و تصمیمات اتخاذ شــده، 
ورود و خروج خودروها به ویژه پالک غیر 
بومی کنترل می شــود، افزود: در این راستا 
پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی 

زنجان همکاری الزم را دارند.
وی با اشــاره به اینکه در راســتای کنترل 
برخی نقاط شــهر، به ویژه مبادی ورودی 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
و همچنین شهرداری همکاری الزم دارند، 
گفت: شرایط الزم برای کنترل مسیرهای مد 

نظر مهیا است.
عسگری با تاکید بر هدایت ترافیکی برخی 
مســیرها به آزادراه ها، تصریح کرد: بر پایه 
برنامه ریزی ترافیک جــاده زنجان- بیجار، 
زنجــان- تبریز و زنجان- تهران به ســوی 

آزادراه ها هدایت می شوند.
وی با اشــاره به اینکــه گروه های مجاز در 
کنترل خروج و ورود به شهر زنجان مستثنا 
شده اند، یادآور شــد: از جمله این گروه ها 
امدادی، حمل سوخت،  شامل خودروهای 

حمل مواد غذایی  است.

 درحالی که صنف قنادان با مشــکالت 
نبود روغن در بازار دست و پنجه نرم می کنند 
مســووالن از تامین روغــن و در نظر گرفتن 
ســهمیه برای صنف قنادان خبر می دهند و آیا 

باید ببینیم این وعده ها محقق می شوند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از زنجان، چند 
وقتی اســت که مشــکالت کمبود روغن و 
همچنین افزایش قیمت ها دامن گیر صنف قنادان 
شــده و صدای فعاالن این صنف را درآورده 
است. این روزها، صنف قنادن عالوه بر دست 
و پنجه نرم کردن با مشکالت اقتصادی حاصل 
از کرونا دغدغه تامین مواد اولیه را در ســایه 
بی توجهی مسووالن به دوش می کشند. با توجه 
به ارتباط ناگسستنی فروش شیرینی با اعیاد و 
آیین های مختلف فعالیت قنادان به خودی خود 
در این شرایط دارای صرفه اقتصادی نیست، اما 
در کنار آن در سایه نبود حمایت و مواد اولیه 
فعاالن این صنف در حال متضرر شدن هستند.

مدتی اســت که عالوه بر مشکالت سابق در 
باره در نظر گرفتن سهمیه مشخص و کمک در 
بحث قیمت مواد اولیه مورد نیاز قنادان مسئله 
کمبود و حتی نبود روغــن برای فعالیت های 
صنعتی مطرح شــده است. موج کمبود روغن 
در کشور از همان ابتدا هم دامن گیر قنادان شده 
بود اما به دلیل مطرح شــدن مشکالت تامین 
روغن خانوار این مسئله کمرنگ تر از آنچه که 
باید بازتاب داده شــد و هم اکنون با توجه به 
اینکه ذخیره روغن قنادی ها در حال پایان است 
مشکل اساسی تر شده و واکنش سریع مسووالن 

را می طلبد.
عالوه بر مشکالت پیرامون نبود روغن، به تازگی 
قیمت آرد نیز افزایش پیدا کرده است. اگرچه در 
زمینه آرد کمبودی وجود ندارد اما این افزایش 
قیمت می تواند تاثیرش را در قیمت تمام شده 
داشته باشد و قنادان را ناچار به افزایش قیمت 
کند، با وجود اینکه همچنان قیمت ها طبق روال 

ســابق، ثابت هســتند اما اگر روال تامین مواد 
اولیه نیز با روال روزهای گذشته ادامه پیدا کند 
تولیدکننــده برای بقا در چرخه اقتصادی ناچار 
به افزایش قیمت خواهد بود و طبیعی اســت 
که دوباره فشــار افزایــش قیمت ها به مردم و 

مصرف کننده تحمیل خواهد شد.
پرسش این است که تا کی این صنف مورد بی 
توجهی مسووالن صمت قرار خواهد گرفت؟ 

آیا مســووالن صمت برنامه ای بــرای جبران 
شرایط حال حاضر دارند؟ مشکالت مواد اولیه 
آن هم در شهری که خود کارخانه تولیدکننده 

مواد اولیه دارد تا کی ادامه خواهد داشت؟
در این راستا رســول محمدی رییس اتحادیه 
قنادان، بســتنی و آبمیوه فروشان استان زنجان 
در تشریح مشــکالت صنف قنادان به تسنیم 
گفت: هیچ یک از مشکالت ما حل نشده و ما 

همچنان در تامین روغن دچار مشکل هستیم، 
در زمینه آرد کمبودی وجود ندارد اما قیمت ها 
افزایش پیدا کرده اند و کیسه 160 هزار تومانی 
آرد به قیمت 250 هزار تومان رســیده است و 
مسووالن هیچ سهمیه ای برای این صنف در نظر 
نگرفته اند ولی خوشبختانه در بحث شکر فعال 

مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به مشــکالت نبود روغن، افزود: 

به تازگی شــایعاتی در میان مردم رایج است 
که علت کمبود روغن در بازار، انبار شدن آن 
توســط قنادی ها است اما این حقیقت ندارد و 
مردم باید بدانند روغــن مصرفی ما با روغن 

مصرفی خانوار تفاوت دارد و صنعتی است.
رییس اتحادیه قنادان، آبمیوه و بستنی فروشان 
اســتان زنجان در ادامه با اشاره به مسئله نبود 
روغن گفت: هم اکنــون هیچ روغنی در بازار 

نیست و ما از روغنی که ماه گذشته خریداری 
کرده بودیم استفاده می کنیم اما طبق وعده های 
معاونت اقتصادی اســتاندار قرار است تا یک 
نباتی جهان روغن  هفته آینده کارخانه روغن 
مورد نیاز ما را تولید کند و برای صنف قنادان 

سهمیه در نظر گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به مسئله قیمت ها گفت: 
در حدود دو ماه گذشــته با توجه به نرخ مواد 
اولیــه بازنگری در قیمت های مصوب صورت 
گرفت اما با این قیمت هــا این نرخ به صرفه 
نیســت. با توجه به وعده معاون استاندار اگر 
سهمیه برای ما درنظر گرفته شود دیگر نیازی 
به افزایش قیمت نیست اما در غیر این صورت 

باید قیمت ها افزایش داده شوند.
ناصر فغفوری، رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان زنجان در گفت وگو با تسنیم 
اظهار داشــت: به علت اینکه مشــکل کمبود 
روغن به صورت کشوری و به یکباره رخ داد، 
اولویت اول ما تامیــن روغن مصرفی خانوار 
بود تا در مرحله بعدی به مشــکالت مصرف 

گنندگان صنعتی رسیدگی کنیم.
وی با ادعای اینکه مشکل تامین روغن شهروندان 
معمولی رفع شده است، گفت: قرار است روغن 
جامد کره ای مخصوص قنادان در استان تولید 
شود و هم اکنون به دنبال رفع مشکالت اصناف 
هستیم و به مشکالت آن ها رسیدگی خواهیم کرد 
و قرار است به زودی روغن سهمیه ای بین فعاالن 

این اتحادیه توزیع شود.
با توجه به گفته های ریاســت سازمان صمت 
و وعده معاونت اقتصادی اســتانداری مبنی بر 
دادن سهمیه روغن به صنف قنادان امید است با 
عملی شدن این وعده و توجه بیشتر و حمایت 
مســتمر از فعاالن اصناف مختلف، مشکالت 
تامین مواد اولیه رفع شــده و در این روزهای 
سخت کرونایی و همینطور تحریمی مسووالن 

توجه ویژه به اصناف داشته باشند.

کام تلخ شیرینی پزان زنجانی 
 رییس اتحادیه قنادان : هیچ یک از مشکالت صنف قنادی حل نشده است؛ روغن در بازار پیدا نمی شود

 رییس سازمان صمت ادعا کرد: مشکل روغن شهروندان رفع شده است

 مدیــر گروه بهداشــت 
اســتان زنجــان گفت:  محیط 
واحدهای نانوایی این استان نباید 
به افراد فاقد ماسک خدمت ارائه 
کنند که در صورت مشاهده این 
موضوع و دریافت گزارش های 
مردمی نسبت به جریمه آنها اقدام 

خواهد شد.
جلیل نصیــری در گفت و گو 
با خبرنــگار ایرنا، با اشــاره به 
تشدید نظارت های کرونایی بر 
صنف نانوایی های استان افزود: 
این کار با هدف پیشــگیری از 
انتقال ویروس کرونا، به حداقل 
رســاندن تجمعات همچنین به 
کارگیــری نکات بهداشــتی از 
ســوی متصدیان و مشتریان در 
واحدهایــی نانوایــی انجام می 

شود.
این مسوول ادامه داد: با کارهای 
انجام گرفته شــاخص رعایت 

بهداشت فردی در نانوایی ها این استان به ۸۷ درصد 
رسیده که این میزان در مقایسه با میانگین کشوری 

۲۰ درصد بیشتر است.
وی اضافه کرد: بررسی کارشناسان نشان می دهد 
میزان استفاده از ماسک توسط متصدیان نانوایی و 
گیرندگان خدمت هر دو ۸6 درصد است که تالش 
می شــود با آموزش های الزم این میزان به مراتب 

افزایش یابد.

این مســوول با بیان اینکه با گذشت ۹ ماه از شیوع 
ویروس کرونا رعایــت فاصله گذاری در صنوف 
مختلف به ویژه نانوایی ها آنگونه که باید و شــاید 
نهادینه نشده است، ادامه داد: این موضوع به فرهنگ 
ســازی نیاز دارد و از طرفی گذشــت زمان نیز به 

تحقق این مساله مهم کمک فراوانی می کند.
وی اظهار داشت: تشدید نظارت ها در واحدهای 
نانوایی به صورت روزانــه، حتی روزهای تعطیل 

شامل گروه های سه نفر بوده که پس از بازدیدهای 
میدانی موارد را گوشزد می کنند که در صورت عدم 

رعایت برخوردهای الزم انجام می گیرد.
 مدیر گروه بهداشت محیط استان زنجان  ادامه داد: 
هر چند به متصدیان واحدهای نانوایی اعالم شده 
که تجمعات چند نفره برای خرید نان ممنوع است، 
اما برخی شهروندان به این موضوع مهم توجه نمی 
کنند و حضور انفرادی شهروندان در راستای کاهش 

انتشار ویروس و حفظ سالمتی 
آنان است.

وی اضافه کرد: یکی از موارد مهم 
در واحدهــای نانوایی پرداخت 
وجه با کارتخوان بوده و در این 
باره یک متصدی با رعایت نکات 
بهداشــتی و استفاده از دستکش 
یکبار مصرف، عالوه بر تحویل 
نان مجاز به کشیدن کارت بوده و 
دیگر افراد حق انجام چنین کاری 

را ندارند.
این مســوول از هم اســتانی ها 
خواست با توجه به شیوع کرونا و 
اهمیت رعایت نکات بهداشتی در 
شرایط کنونی، کمک حال عوامل 
بهداشت حرفه ای و محیط استان 
بوده و در صورت بروز تخلف، 
مراتــب را بــه ســامانه ۱۹۰  و 
4۰3۰ اطــالع دهند که در کوتاه 
ترین زمان ممکن مورد بررسی و 

رسیدگی قرار گیرد.
نصیری خاطرنشــان کرد: از مجمــوع اکیپ های 
بهداشت این استان، ۱۵ اکیپ بهداشت حرفه ای و 
محیط نیز به شهر زنجان اختصاص دارد که در امر 
تشدید نظارت بر واحدهای نانوایی، مراکز عرضه 
مواد غذایی اماکن عمومی و ادارات مشارکت فعاالنه 
ای دارند.  به گفته وی، این اســتان یک هزارو 4۰۰ 
واحد نانوایی فعال در استان دارد که ۵۰ درصد آن 

معادل ۷۰۰ واحد در شهر زنجان واقع شده است.

مدیرگروهبهداشتمحیطاستان:

نانوایی های ارایه دهنده خدمت به افراد بدون ماسک 
در زنجان جریمه می شوند



7
گان زن

چهارشنبه 14 آبان ماه  1399 / نمره 642 / سال سوم

 رییس کمیتــه بانــوان انجمن کلیوی 
زنجان بر لــزوم برگزاری جلســات تعامل و 
همفکــری کمیته بانوان انجمــن کلیوی های 
کشور جهت استفاده از ظرفیت های یکدیگر و 

ایجاد تبادل تجربیات تاکید کرد.
به گزارش زنگان امروز، تهمینه ناجی ظهر روز 
یکشنبه در نشست هم اندیشی با کمیته بانوان 
انجمن کلیوی اســتان تهران در محل ســالن 
جلسات انجمن کلیوی زنجان بر لزوم برگزاری 
جلسات تعامل و همفکری کمیته بانوان انجمن 
کلیوی های کشــور جهت استفاده از ظرفیت 
های یکدیگر و ایجاد تبــادل تجربیات تاکید 

کرد.
وی تصریــح کــرد : برگزاری این جلســات 
موجب اســتفاده انجمن هــا از ظرفیت های 
یکدیگــر و ایجــاد فرصت تبــادل تجربیات 
واطالعات و همفکری میان مســووالن شده و 
در میان گذاشتن مسائل و مشکالت بیماران و 
انجمن با یکدیگر سبب پیدا کردن بهترین راه 

حل ها می شود.
رییس کمیته بانوان انجمن کلیوی استان زنجان 
همت واالی خیریــن عزیز را در این روزهای 
کرونا با بیماران کلیــوی را ارج نهاده و اظهار 
کرد: خوشــبختانه در روزهــای کرونا خیرین 
بیماران نیازمند کلیــوی را فراموش نکردند و 
بسته های معیشتی، بهداشتی و.... بین بیماران 
در چندین مرتبه توســط کمیتــه بانوان توزیع 
شد که امیدواریم باز هم شاهد چنین اقدامات 
بشردوستانه در حوزه درمان و سالمت باشیم .

ناجی با بیان اینکه خیرین درارتقای ســالمت 

جامعه نقــش موثری دارند افــزود : هدف از 
تشکیل کمیته بانوان در انجمن جلب و هدایت 
مشارکت خیرین، یافتن راه های نوین وجلب 
مشارکت ها با استفاده از الگوهای موجود ملی 

و کم کردن آالم بیماران است .
وی با اشــاره بــه اینکه خیرین یک ســرمایه 
اجتماعی بســیار بزرگ و ارزنده هســتند بیان 
داشت : در پی فرهنگ سازی سالمت در جامعه 
می توان بــا حضور افراد و جــذب خیرین و 
هدایت کمک ها و تخصص ها، هرچه بیشتر به 

سمت سالم سازی جامعه پیشروی کنیم.
در ادامه نشســت نیز هریــک از حاضرین در 
نشســت به بیــان گزارشــی از فعالیت های 

کمیته های انجمن ارائــه کردند و برنامه های 
پیشــنهادی خود را در هفته حمایت از بیماران 
کلیــوی مطرح و راهکارهــای الزم را در باره 
اجــرای هر چه بهتر ایــن برنامه ها با توجه به 

شرایط کرونایی در کل کشور را بیان کردند.
شایان ذکر است که در پایان نشست نمایندگان 
انجمن کلیــوی ایران از ســوی رییس هیئت 
مدیره انجمن ایــران علیرضا خباززاده به دلیل 
عملکرد مثبت و تالش مســتمر و تاثیر گذار 
ســرکار خانــم فرزانه حســینیان مدیر روابط 
عمومی انجمن کلیوی استان زنجان در پیشبرد 
اهــداف انجمن خیریه کلیوی بــا اهدای لوح 

تقدیر تشکر و قدر دانی کردند. 

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: شناسایی 
ســالمندان پرخطر امری مهم است تا تیم های 
مراقبتی با اولویت به کارهای آنان پرداخته سپس 
اقدامات حمایتی، اطالع رسانی و آموزش و در 
نهایت حمایت های مالی و معنوی از آنان انجام 

شود.
دکتر پرویز قزلباش در ســتاد کرونای استان با 
اشاره به اینکه واقعیتی که در بیماری کووید- ۱۹ 
وجود دارد این است که سالمندان، اصلی ترین 
افراد در معرض خطر و بیشــترین قربانیان این 
بیماری هستند، افزود: آمارها نشان می دهد بین 
۷۰ تا ۹۰ درصد سالمندان مبتال به کرونا به دلیل 
بیماری زمینه ای در بخش آی ســی یو بستری 

بوده و احتمال مرگ و میر در آنان باال است.
وی اضافه کرد: باید گروه سالمندان را حمایت، 
ســاماندهی و مدیریت کرد تا  کمتر در معرض 
خطــر قرار گیرند، که می تــوان با این اقدامات 
میــزان ابتال، بســتری و مرگ و میر ناشــی از 

ویروس کرونا را کاهش داد.
این مســوول ادامه داد: طبق بند هفت سیاست 
هــای کلــی جمعیتی اعالم شــده از ســوی 
رهبرمعظم انقالب فرهنگ ســازی برای تکریم 
ســالمندان و ایجاد شــرایط الزم جهت تامین 
سالمت و نگهداری آنان در خانواده مد نظر قرار 

گرفته است.
وی اظهار داشت: بر این پایه در این گروه سنی 
بیماری های زمینه ای، کاهش ایمنی سیستم بدنی، 
سوء تغذیه، افسردگی، اضطراب ناشی از شنیدن 
اخبار ناگوار و دیگر بیماری های روانی  بیشتر از 

دیگر افراد است.
قزلبــاش با بیان اینکه  ســالمندان به دلیل عدم 
اطالع رسانی خانواده ها به صورت خیلی ساده، 
درگیر بیماری کرونا می شوند، افزود: مهمترین 

چالش این قشر مخاطره افتادن سالمت جسمی 
انــان،  تامین مایحتــاج روزانــه، مراقبت های 
بهداشــتی و درمانی، تامین داروهای مورد نیاز، 
انجــام خدمات اداری و انجام خدمات در منزل 
است که در ساماندهی و مدیریت آن ها باید در 

نظر گرفت.
وی اظهار داشــت: هدف اصلی این اســت که 
حضور سالمندان در اجتماعات به ویژه مناطق 
پرخطر به صفر برسد و توانمندسازی، حمایت 
های روحی و روانی این قشر از جمله اصول کار 
محسوب می شود و عالوه بر آن باید مهارت و 
دانــش خانواده ها نیز در برقراری ارتباط با آنان 

افزایش یابد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان زنجان ادامه داد: هم اکنون حدود 
۱۰۳ هزار ســالمند باالی ۶۰ ســال طبق اعالم 

ســازمان جهانی بهداشت )WHO ( در سامانه 
سیب علوم پزشکی استان ثبت شده است.

وی خاطرنشــان کرد: بر این مبنا دانشگاه علوم 
پزشکی ۹ اولویت برای حل این موضوع در نظر 
گرفته است که از جمله آن می توان از سالمندان 
باالی ۸۰ سال دارای بیماری زمینه ای همراه با 
معلولیت که تنها زندگی می کنند، حمایت های 

الزم را انجام داد.
قزلباش خاطرنشان کرد: ایجا سامانه هدفمند می 
تواند رفع نیازهای ســالمندان را تسریع کند و 
همکاری دستگاه های متولی امر نیز بسیار مفید 

و اثرگذار باشد.
به گفته این مســوول، سالمندان به دلیل ضعف 
سیســتم بدنــی و در معــرض خطــر بودن، 
خودبه خود برای قرنطینه شــدن تالش بیشتری 

می کنند.

لزوم برگزاری جلسات تعامل و همفکری 
کمیته بانوان انجمن کلیوی های کشور به منظور استفاده 

از قابلیت های یکدیگر

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

سالمندان پر خطر در زنجان شناسایی شوند

با قرار گرفتن خرمدره در بین ۴۳ شهرستان حاد کرونایی کشور ؛

روزهایکروناییخرمدرهچگونهسپریمیشود؟
 بنا بر اعالم ســخنگوی وزارت بهداشت 
خرم دره در فهرست ۴۳ شهرستان حاد کرونایی در 

کشور قرار دارد.
به گزارش ایســنا، در خرم دره که قدم می زنی شهر 
مملو از افرادی است که در کوران کرونا دنبال کار 
و زندگی روزانه خود که گاهی تعطیل بردار نیست، 
هســتند. کاسب مشغول کاســبی، طبیب مشغول 
طبابت، کارگر ســاختمانی در تالش برای کسب 
روزی حالل، کشــاورز مشغول برداشت محصول 
بوده، چرخ های شــرکت مینو برای جهش تولید 
می چرخد و آواز کار و تولید از تنها شهرک صنعتی 

شهرستان نیز به گوش می رسد.
در ایــن کوران، برخی کرونا را رقیب سرســخت  
این روزهــای حیات خود می دانند و برای در امان  
ماندن از تیر ترکش های آن، از رعایت کوچک ترین 
پروتکل های بهداشتی نیز دریغ نمی کنند اما عده ای 
انگار هنــوز هم بوق و کرنای کرکننــده کرونا را 
نشنیده و بی توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی در شهر، در حال فعالیت 
و حتی تفریــح به مانند روزهای عادی هســتند. 
بی توجهی هایــی که به یکــی از معضالت اصلی 
جامعه تبدیل شده و گاهی جان بهترین سرمایه های 
این مملکت را می ســتاند که شهید »حمزه مقدم«، 
رییس فوریت های پزشکی خرم دره نمونه بارز از 
گل های پرپر شــده در راه مبــارزه با این ویروس 

منحوس است.
خرم دره جزو ۴۳ شهرستان بحرانی کشور

از هفته گذشته  شهرستان خرم دره بنا بر اعالم دکتر 
الری، سخنگوی وزارت بهداشت جزو مناطق حاد 
کرونایی تشخیص داده شده و مانند ۴۳ شهرستان 
دیگر  محدودیت های ویژه ای در این شهرســتان 
اعمال شد که مســووالن امیدوار به اثربخشی آن 

هستند.
دلیل بحران چیست؟

از مهم ترین دالیل بحران در این شهرستان در کنار 
سهل انگاری عده ای در زمینه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به مهاجرپذیر بودن این شهرســتان نیز 
اشــاره کرد تا جایــی که بنا بر اعالم  مســووالن 
مرتبط شهرستان خرم دره یکی از مهاجرپذیرترین 
شهرستان های استان اســت و بیشتر این مهاجران 
که از اقصی نقاط کشور نیز هستند، پذیرای مهمان 
از شهرهای خود می شوند که این امر نیز می تواند 
نقش موثری در گردش این ویروس که حاال مهمان 
ناخوانده دورهمی های خانوادگی شده است، داشته 

باشد.
بار کرونای خرم دره و شهرهای مجاور بر دوش 

تنها بیمارستان این شهرستان
خرم دره یکی از پرجمعیت ترین شهرســتان های 
اســتان زنجان محسوب می شــود که بیش از ۸۰ 
درصد از جمعیت آن را جمعیت شــهری تشکیل 
می دهد اما با این حال تنها یک بیمارستان قدیمی در 
حال ارائه خدمات به بیماران خرم دره ای و شهرهای 
مجاور است که بیش از چهار دهه از قدمت ساخت 

آن می گذرد.
بیمارستان بوعلی سینای خرم دره در سال ۱۳۵۳ به 
منظور تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و درمانی 
کارکنان کارخانجات مینو در محوطه جنوب غربی 
این کارخانه و به دســتور مدیران وقت و با هزینه 

شرکت مینو طراحی شد.
ایــن بیمارســتان عالوه بــر جمعیــت ۷۰ هزار 
نفری شهرســتان خرم دره، مردم شهرهای هیدج، 
صائین قلعــه و برخی از روســتاهای مجاور را نیز 
به دلیل مســیر نزدیک تر از ابهر تحت پوشش قرار 
می دهد که همین امر مراجعات به این بیمارســتان 
را در روزهای عادی و حتی روزهای کرونایی سال  

افزایش می دهد.
بنا به اذعان مسووالن  مرتبط بیمارستان بوعلی سینا 
درمانگاهی بوده که با گذشت زمان توسعه یافته و 
به شکل بیمارستان درآمده است که همین امر سبب 
شــده با مشکالت متعددی در دوران فعالیت خود 
دســت و پنجه نرم کند که از جمله مهم ترین این 

مشکالت کمبود فضا است.
تسریع در راه اندازی مرکز جراحی محدود مسکن 

موقت بیمارستان

بعد از در فراز و فرودهای بسیار جرقه ایجاد مرکز 
جراحــی محدود در ذهن مســووالن خرم دره در 
ساختمان بالاستفاده دانشــگاه پیام نور زده شد که 
تسریع در روند بهره برداری از آن می تواند مرهمی 
کوچک بر زخم های تنها بیمارســتان خرم دره در 
روزهای کرونایی باشد مرکزی که در انتظار تهاتر 

زمین به سر می برد.
رییس تنها بیمارستان خرم دره چه می گوید؟

در همین رابطه سعید فرهادی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه بیمارســتان بوعلی سینا این شهرستان 
تنها بیمارستان خرم دره است که به بیماران کرونایی 
خدمــات ارائه می کند، می افزاید: این بیمارســتان 
عالوه بر بومیان خرم دره پذیرای بیمارانی از شهرها 

و روستاهای همجوار نیز است.
وی با بیان اینکه از روزهای آغازین کرونا بیمارستان 
در حالت آماده باش بود است، ادامه می دهد: تداوم 
ایــن رونــد و افزایش بیماران موجب خســتگی 
کادر بهداشــت و درمان می شود، بنابراین از مردم 
ملتمسانه خواهش می کنیم که زدن ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی را با جدیت بیشــتر دنبال 

کنند.

فرهادی با بیان اینکه در پیک جدید بیماری میزان 
مریض های بدحال افزایش یافته اســت، می افزاید: 
ســرایت ویروس نیــز در این پیــک به صورت 
خانوادگی شــده و درگیری ریه نیز افزایش یافته 

است.
وی با اشاره به افزایش تخت های متعلق به بیماران 
کرونایی این بیمارستان، ادامه می دهد: با تامین ۲۲ 
تخت بســتری به همراه همــه ملحقات به مبلغ ۳ 
میلیارد ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 
یک دســتگاه ونتیالتور ثابت به مبلغ ۳ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون ریال و دو دستگاه بای پپ به مبلغ یک 
میلیارد ریال، ظرفیت کل بســتری بیماران کرونای 

مرکز بوعلی از ۶۸ تخت به ۹۰  افزایش یافت.
این مســوول تصریح می کند: با تکمیل ساخت و 
تامین تجهیزات پزشکی بخش ICU الحاقی جدید 
بیمارستان بوعلی سینا نیز  تعداد ۹ تخت ICU برای 

بستری بیماران بدحال افزایش می یابد.
مسووالن چه کرده اند؟

با قرارگیری نام خرم دره در فهرست شهرستان های 
بحرانی نظارت ها نیز بر همه اماکن عمومی، اصناف 
و بانک ها افزایش یافته اســت تا جایی که چندین 

واحد صنفی در شهرستان در طرح ضربتی کنترل 
رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب شده اند.

بنا به اعالم مسووالن بهداشت و درمان شهرستان و 
تصمیمات ستاد کرونا در صورت مشاهده هرگونه 
رعایت نشــدن پروتکل های بهداشــتی از جمله 
رعایت نکردن فاصله فیزیکی مناســب و استفاده 
نکردن از ماســک توسط فروشندگان و خریداران 

صنف مورد نظر پلمب خواهد شد.
همچنین طبق اعالم ستاد کرونا برگزاری هرگونه 
آیین تجمعی از جمله عروســی، عــزا و مانند آن 
تهدید علیه بهداشــت عمومی بوده و جرم تلقی 
می شــود و با صاحبان مجالس در شهرستان مانند 
مجرم برخورد قضایی صــورت خواهد گرفت و  
صنوفی از قبیل گل فروشــی، آرایشگاه های مردانه 
و زنانه، فیلم برداری، ظروف کرایه، ارکســترهای 
موسیقی و ... در صورت مشاهده هرگونه همکاری 
با صاحبان مجالس عروسی، به دلیل مشارکت در 
بحث تهدید ســالمت عمومی، برخورد قضایی با 

آن ها به عمل خواهد آمد.
باالترین مقام اجرایی شهرستان چه می گوید؟

در رابطــه با آخرین وضعیت خرم دره نیز فرماندار 

این شهرستان به خبرنگار ایسنا، می گوید: تاکنون 
مردم با رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک 
و کاهش آمد و شد در مراکز پر تجمع همراه بوده اند 
ولــی در صورت کاهش ایــن همراهی مجبور به 

اعمال محدودیت های بیشتر خواهیم بود.
حجت محمدی با تاکید بــر اینکه همراهی مردم 
شرط عبور از این بحران است، تصریح می کند: از 
مردم به طور جدی می خواهیم که شــیوه نامه های 
بهداشتی را رعایت کنند و اصناف نیز فاصله گذاری 
اجتماعی، اســتفاده از ماسک و کارت خوان و مواد 

ضدعفونی را فراموش نکنند.
وی از تشدید نظارت ها در این شهرستان خبر داده و 
می افزاید: با اعالم بحران نظارت ها در این شهرستان 
تشدید شده و این شــرایط ادامه خواهد داشت تا 
همگان ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی شوند.
این مســوول تصریح می کند: شهرستان خرم دره 
جزو مهاجرپذیرترین شهرستان های استان زنجان 
محســوب می شــود و عالوه بر کارگران فصلی 
بی شــماری از هیدج، صائین قلعــه و ابهر به این 
شهرســتان مراجعــه می کنند. خــرم دره پذیرایی 
مهمانان زیادی از اقصی نقاط کشور است  که این 
موضوعات بر آمار کرونا در شهرستان دامن  می زند.
وی بــا بیان اینکه ۶۰ درصد بیمــاران کرونایی از 
اهالی این شهرســتان هســتند و مابقی بیماران از 
شهرســتان های همجوار در این شهرستان بستری 
شده اند، اضافه می کند: آمار بستری ها در بیمارستان 
بوعلی در موج دوم کرونا باالتر اســت تا جایی که 
۷۰ درصد تخت های شهرستان به بیماران کرونایی 
اختصاص یافته است که امیدواریم این میزان کاهش 

یابد.
مردم  چه کاری باید انجام دهند؟

مردم کشور ما بارها در تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی نقش فعالی ایفا کرده و بحران های زیادی 
را پشت سر گذاشته اند که همکاری آن ها در مهار 

این بیماری نیز نقش موثری خواهد داشت.
پرهیز از سفرهای غیرضروری، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، به حداقل رساندن خروج از منزل، پرهیز 
از دورهمی هــای خانوادگی، اجتناب از حضور در 
تجمعات و زدن ماسک از مهم ترین و در عین حال 
ساده ترین راه هایی است که می تواند در کنترل این 

بیماری و قطع زنجیره انتقال تاثیرگذار باشد.
هــر چند که جامعــه ما این روزها با مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی نیز دست و پنجه نرم می کند 
اما نباید یادمان برود که انسان سالم، محور توسعه 
پایدار است، بنابراین باید در راستای حفظ سالمت 

جامعه همه ما همدل و یک رنگ باشیم.
در این روزهای کرونایی که رسانه های معاند بیش 
از هر زمانی بر طبل دو دســتگی و تفرقه در کشور 
می کوبند نباید فراموش کنیم که کشورمان بیش از 
هر زمان دیگری نیازمند اتحاد بــوده و االن زمان  
مناسبی برای تســویه حساب های سیاسی نیست، 
زیرا کرونا شــوخی ندارد و روزانه جان بسیاری از 

هموطنانمان را می گیرد.
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اذان ظهر

11:59

غروب آفتاب

17:15

اذان مغرب

17:35

نیمه شب

23:16

اذان صبح فردا

5:17

طلوع صبح فردا

6:43

وضعیت آب و هوای زنجان:

4
19

غمت را زبرگ دید دلم بس هک تنگ شد
نگنجد دگر هب تنگ هک ماهی نهنگ شد

امیدم ِز خستگی هب پای تو سر نهاد
شرابش هب جوش ماند شتابش ردنگ شد

ر خود ربون زد هب جذهب ات شبی از مدا

دلم مثل یک شهاب - شهابی هک سنگ شد
کمندم بلند بود ولی با تو ربنتافت

کجا،کی،کالم ماه، اسیر پلنگ شد؟
من از سطح ننگ و انم، فرارت رپیده ام

ره اسم هچ می دهید ز انمی هک ننگ شد؟
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
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رگدشگری

برای کاهش تب کرونا؛

سفر بازهم ممنوع شد
 سفرهایی که لذتی برای مسافر ندارند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی دبیر تحریریه: فریده عاشوری

 با اعــام ممنوعیــت ورود و خروج به 
۲۵ مرکز اســتان در کشــور که بیشتر آنها جزو 
شهرهای گردشــگری بوده اند ، انجام سفر در 
پیک دیگــری از تعطیات آبان مــاه به منظور 

کاهش تب کرونا در کشور انجام نخواهد شد.
به گــزارش خبرنــگار مهر، با تصمیــم کمیته 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا در باره بررسی اعمال و چگونگی 
محدودیت در تعطیــات پیش رو، محدودیت 
رفت وآمــد در ۲۵ مرکز اســتان از ظهر امروز 

دوشنبه )۱۲ آبان( اعمال شد.
بر این پایه از ســاعت ۱۲ روز دوشــنبه خروج 
خودروهای شــخصی با پاک بومــی و ورود 
خودروهای شــخصی با پــاک غیربومی از / 
به ۲۵ مرکز اســتان، به شــرح مندرج در بند ۲، 
ممنوع است. مراکز استان های دارای ممنوعیت 
عبارتنــد از: تهــران، البرز، خراســان رضوی، 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربــی، فــارس، 
مرکزی،  قم،  اصفهان،  کردســتان،  خوزســتان، 
بوشهر،  کرمانشــاه،  اردبیل،  خراســان جنوبی، 

هرمزگان، یزد، لرســتان، خراسان شمالی، ایام، 
چهارمحال و بختیاری، همدان، زنجان، ســمنان 

و کرمان.
اعمال ممنوعیت ها در اســتان های تهران و البرز 
از انتهای حوزه استحفاظی آنها آغاز و به صورت 
یکپارچــه، ورود پاک غیربومی و خروج پاک 
بومی ممنوع شد. این طرح تا ساعت ۲۴ روز ۱۶ 

آبان ادامه دارد.
از اســتان های دیگر که معموالً گردشــگر پذیر 
بوده انــد نیز این محدودیت هــا در قالب اخبار 
شــنیده می شــود از جمله فرماندار اســکو که 
اعام کرده بود ورود گردشــگران به روســتای 
گردشــگری کندوان در استان آذربایجان شرقی 
ممنوع شــده اســت و یا فرماندار قشم که گفته 
اســت از امروز خروج ســاکنان جزیره قشم و 
ورود دیگــر هموطنان به این جزیره از اســکله 

شهید ذاکری و بندر الفت ممنوع است.
از آنجــا که در میان اســتان های اعام شــده، 
مازندران وجود نداشت رییس مجمع نمایندگان 
مازندران از موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا و 

وزارت کشــور با اعمال محدودیت سفر به این 
استان از ظهر امروز خبر داد.

ســردار مهدی ســعادتی گفت: در پی اعتراض 
شدید مجمع نمایندگان مازندران نسبت به عدم 
گنجاندن نام این اســتان در فهرست استان های 
دارای محدودیت سفر، این مصوبه اصاح شد. 
بنابراین با موافقت ســتاد ملی مقابله با کرونا و 
وزارت کشور طرح ممنوعیت سفر به مازندران 
از ظهر امروز اجرایی می شــود. بــر پایه اعام 
مسووالن وزارت کشــور از ظهر امروز دوشنبه 
۱۲ آبــان نیروی انتظامی از عزیمت خودروهای 
دارای پــاک غیربومی به مازنــدران جلوگیری 

می کند.
هــر اســتانی این اطــاع رســانی ها را درباره 
ممنوعیــت ورود گردشــگران در زمانی انجام 
می دهد که فردا ۱۳ آبان ماه روز تعطیل است و 
گویا در ایران ســنت شده که هر زمان یک روز 
تعطیل وسط هفته وجود داشته باشد مردم آن را 
به روزهای تعطیل آخر هفته پیوند زده و به سفر 
می روند همین اتفاق باعث شده تا برخی از افراد 

بدون توجه به مســائل بهداشتی و یا اطاعیه ها 
پیرامون عدم انجام سفر و انتقال ویروس به سفر 
بروند و یا همچنان که در روزهای گذشته شاهد 
بودیم جاده ها با ترافیک مســافران مواجه شوند. 
مسافرانی که حاال با انجام دورکاری و یا برپایی 
کاس های آناین پس از مدت ها خانه نشــینی 
تصــور می کنند که تعطیات آبــان ماه می تواند 

جبران گذشته باشد.
امــا اکنون بــا تصمیم ســتاد کرونــا و اعمال 

جریمه های ۵۰۰ هزار تومانی برای خودروهای 
متخلف ســختگیری ها به منظور کاهش قربانیان 
کرونا بیشــتر شــده تا بتــوان تب کرونــا را با 

همکاری مردم کاهش داد.
از طــرف دیگر با با تصمیم ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، فعالیت دو گروه شــغلی تــا پایان هفته 
تمدید شده اســت. در میان مشاغل اعام شده 
موزه ها و باغ موزه ها نیز هستند که از مدتها پیش 

فعالیتشان متوقف مانده است.

با این وجود اما برخی از هتل ها و مراکز اقامتی 
همچنان به فعالیت خــود ادامه می دهند به این 
دلیل که از سفر غیرمسووالنه و اقامت در مراکز 
اقامتی ناایمن جلوگیری شود. بنابراین با وجود 
بسته بودن بسیاری از مراکز دیدنی و ممنوعیت 
ورود و خروج گردشــگران به شهرســتانهای 
گردشــگری و اعمال جریمه های ســنگین هم 
اکنون دلیلی برای انجام سفری که الزمه آن لذت 

بردن از فضاست وجود نخواهد داشت.

 درپی عملکرد سلیقه ای برخی دستگاه های 
ذی ربط در سطوح اســتانی برای اجرای مصوبه 
ستاد کرونا در راســتای حمایت از گردشگری، 
وزیر میراث فرهنگی این مصوبه را به ۳۱ استاندار 

کشور اباغ کرد.
به گزارش زنگان امروز، علی اصغر مونسان مصوبه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا را در راستای تصویب 
بســته حمایتی جدید از حوزه گردشگری را که 
شــامل امهال بازپرداخت تسهیات بانکی قبلی 

دریافت شــده تــا پایان ســال ۹۹، تمدید مهلت 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹، امهال 
هزینه های آب، برق و گاز، امهال هزینه های مالیاتی 
سررسید سال ۹۹ تا پایان سال کنونی و تسهیات 
بانکــی بنگاه محور با کارمــزد ۱۲ درصد و دوره 
تنفس شش ماهه است، برای اجرا به ۳۱ استاندار 

کشور اباغ کرد.

با توجه به شــیوع ویروس کرونا و خسارت های 

واردشــده بــه صنعــت گردشــگری، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه 
حمایت های اولیه از این صنعت که در چند ماهه 
گذشــته برای ۱۴ رسته شغلی تصویب و اجرایی 
شده بود، این امهال ها و تسهیات ویژه گردشگری 

را در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رساند.

بر پایه این مصوبه تأسیسات گردشگری می توانند 
از حداقــل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان 

وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس 
حدود شش ماهه بهره مند شوند.

مبلغ این وام به تفکیک بــرای ارزیابان و عوامل 
تطبیق ۱۶ میلیون تومان، راهنمایان گردشگری ۲۰ 
میلیون تومان، شرکت های عامل تطبیق ۵۰ میلیون 
تومان، مؤسسات آموزش گردشگری ۶۰ میلیون 
تومان، شرکت های حمل ونقل گردشگری ۸ میلیون 
تومان، اقامتگاه های بوم گردی و سنتی بر پایه تعداد 
اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون 

تومان، هتل آپارتمان هــا، متل ها و مهمانپذیرها به 
تفکیک درجه و تعداد اتاق از ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون 
تومان، سفره خانه های سنتی و واحدهای پذیرایی 
بین راهی، مراکز سرگرمی و تفریحی، مجتمع های 
گردشــگری و آب درمانی دارای مجوز فعالیت از 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بر پایه نــوع و درجه واحد بیــن ۱۰۰ میلیون تا 
۳۵۰ میلیون تومان، هتل ها بر حســب ســتاره و 
تعداد اتــاق از ۲۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان و دفاتر 

خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، 
معین شده است. در صورتی که متقاضیان در گروه 
راهنمایان گردشگری و یا دفاتر خدمات مسافرتی 
هستند می توانند از طریق ثبت نام در سامانه دفاتر 
بــه نشــانی ta.mcth.ir و در صورتــی که در 
گروه دیگر واحدها قرار دارند با ورود به ســامانه 
 تأسیسات گردشگری موسوم به »جانا« به نشانی
myst.mcth.ir اطاعات مربوط را بارگذاری 

کنند.

درپی عملکرد سلیقه ای برخی دستگاه های ذی ربط

وزیر گردشگری بسته حمایتی جدید گردشگری را به استانداران ابالغ کرد 

به سود تبلیغات در 
شماست

 در راســتای اجرای طرح ویژه دولت برای 
پوشش بیمه اجتماعی یک میلیون و ۴۴۰ هزار نفر 
از روســتاییان و عشایر بدون بیمه ، صندوق بیمه 
اجتماعی و معاونت صنایع دستی و هنرهای دستی 
کشــور برای اختصاص ســهمیه ۱۵۰ هزار نفری 
این طرح به شاغان و صنعتگران روستایی حوزه 

صنایع دستی تفاهمنامه همکاری امضا می کنند.
به گزارش ایســنا، علی شــیرکانی در آیین انعقاد 
تفاهمنامه همــکاری با معاونت صنایع و هنرهای 
دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی کشور گفت: صنایع دستی نقش بسیار مهمی 
در اقتصاد کشور و به ویژه اقتصاد بخش روستایی 

دارد.
وی ادامــه داد: به دلیل شــرایط اقلیمی، فرهنگی، 
آداب و رسوم و عاقه ذاتی ایرانیان به هنر و صنایع 
دستی در نگاه به جغرافیای کشور هر منطقه از آن 
هنرهای دستی ویژه خود را دارد. این تفاوت حتی 
در صنعت دســتی ثابت مانند فــرش نیز در تنوع 

رنگ، طرح و بافت قابل مشاهده است.
شــیرکانی ادامــه داد: از طرف دیگر بــه دلیل در 
دسترس بودن مواد اولیه صنایع دستی، سرمایه کم 
و ارزش افزوده پایین نیاز اســت که دولت از این 

صنعت حمایت ویژه ای کند.
مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر با اشاره به طرح پوشش بیمه ای 
بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار روستایی و 
عشایری دولت گفت: مقرر شده است تا به وسیله 
این طرح بتوان حمایت هــای دولت را در دوران 
شــیوع کرونا و تاثیرات منفی اقتصادی آن که با از 
دست دادن بســیاری از بازارها نمایان شده است 
بهبود بخشید و امیدواریم تا این طرح نقطه اتصالی 

بین کار و بازار باشد.
وی ادامه داد: به دلیل فشــارهای اقتصادی حاکم 
برجامعه شاید بیمه و صنایع دستی از اولویت های 

زندگی مردم خارج شده باشد.
شــیرکانی صنایع دســتی را صنعت مادر کشور 
دانست که می تواند مشکل بیکاری جوانان کشور 
را حل کند و گفــت: این طرح با حمایت دولت، 
سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی 
و مناطق محروم انجام و اعتبارات آن تامین شــده 
است و امیدواریم تا برای تمام روستاییان و عشایر 
کشور به ویژه شاغان در صنایع دستی سبب خیر 

شود.
بیش از ۷۵ درصد شاغالن صنایع دستی را زنان 

سرپرست خانوار تشکیل می دهند
در ادامه پویا محمودیان - معاون صنایع دســتی و 
هنرهای دستی ســازمان میراث فرهنگی کشور- 
گفــت: تعداد قابل ماحظــه ای از جامعه بیش از 
دو میلیون نفری صنایع دســتی کشور در روستاها 
مشغول به فعالیت هستند و از کل فعاالن این بخش 
بالغ بر ۷۵ درصد آنــان را زنان هنرمند توانمند و 
سرپرست خانوار تشکیل می دهند و از این راه امن 

به تولید و ارتزاق می پردازند.
وی با بیان اینکه بیمه یکی از مطالبات همیشگی و 
بحق صنعتگران و هنرمندان کشور است، اظهارکرد: 
توجه به این امــر از اولویت های معاونت صنایع 
دستی کشور است. با امضای این تفاهمنامه گامی 
در جهت تحقق حقوق این افراد و دسترسی آنان 
به خدمات بیمه های اجتماعی برداشته خواهد شد.
محمودیان با اشاره به اولین تفاهمنامه و همکاری 
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر گفت: ماحصل اولین همکاری ما با صندوق 
بیش از ۴۰۰۰ بیمه شده است اما تفاهمنامه امروز 
ویژگی های منحصر به فرد دیگری از جمله پرداخت 
کامل حق بیمه هنرمندان در سال اول توسط دولت، 

اختصاص این طرح برای تمام روستاییان و عشایر 
و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و سهمیه ۱۵۰ 
هزار نفری برای معاونت صنایع دستی و صنعتگران 

صنایع دستی کشور است.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر، وی در پایان گفت: 

امیدواریم تا این طرح وسیله ای باشد تا هنرمندان و 
صنعتگران کشور بتوانند در روزهای بحرانی کرونا 

از مزایای این بیمه استفاده کنند.

۱۵۰ هزار نفر از شاغالن صنایع دستی کشور بیمه می شوند
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 مانور بزرگ مقابله با ســیل در ســومین 
روز از هفتــه پدافند غیرعامــل با حضور ایوب 
بیگدلی فرماندارشهرســتان خدابنــده، صفی اله 
کرامتی فرنشــین مدیریت بحران اســتانداری 
زنجان،  مهندس ثاقب عزیزخانی مدیر رودخانه و 
سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان ، بخشداران 
و جمعــی از مســووالن شهرســتان خدابنده و 
نیروهای امدادرسان این شهرستان در روستاهای 
توحیدلو،اصالنلو و پل اصالنلو واقع در کیلومتر 

55 جاده قیدار به بیجار، برگزار شد.
به گــزارش زنگان امروز، مهندس کریم خدایی، 
مدیرامورمنابــع آب شهرســتان خدابنده در باره 
برگزاری این مانور اظهارداشــت: برگزاری این 
مانور با اعالم فرضی وقوع سیل در مسیر رودخانه 
قــزل اوزن در محدوده روســتاهای توحیدلو و 
اصالنلو و وارد شدن خسارات مالی و جانی به دو 
روستا و وارد عمل شدن سازمان های امداد رسان 

ذیربط آغاز شــد. وی، ساخت و ساز غیراصولی 
و استفاده نامناسب از منابع آب را از عواملی ذکر 
کرد که خسارات بالیای طبیعی را تشدید می کند. 
خدایی، از پاکسازی و ساماندهی حریم رودخانه 
های شهرســتان خدابنده برای کاهش عواقب و 

مشکالت ناشی از سیل خبر داد.
فرماندار شهرستان خدابنده در این آیین، با قدردانی 
از زحمات دســت اندرکاران برگــزاری مانور، 
رویکرد مدیریت بحران استان زنجان و شهرستان 
خدابنده را کســب آمادگی در افراد عنوان کرد و 
گفت: آموزش امدادگران و عوامل مقابله با بحران 
برای مقابله با بحرانهای احتمالی در دستور کار قرار 

دارد.
ایوب بیگدلی، افزود: جمعیت هالل احمر خدابنده 
آمادگی کامل دارد که آموزش های امداد و نجات 

را در بخش های مختلف برگزار کند.
شایان ذکر اســت، در این مانور تیم های امداد و 

نیروی انتظامی نسبت به برقراری کمربند حفاظتی 
اقدام کردند. بازگشایی جاده ها و انحراف مسیر 
سیل و ترمیم راه ارتباطی روستاها، اتصال برق، وارد 
عمل شدن یگانهای انتظامی و انتقال مصدومین به 
مراکز درمانی، وارد عمل شــدن نیروهای امداد 
و نجات بــرای انتقال نیرو و مواد غذایی به دلیل 
تخریب پل ارتباطی و برقراری چادر و اســکان 
اضطراری توسط امدادگران جمعیت هالل احمر 

از دیگر مراحل برگزاری این مانور بود.

 به مناســبت هفته پدافنــد غیرعامل، با 
حضــور مدیرعامل ،معاونــان ، مدیران ذیربط 
و فرمانــده و اعضــای پایگاه مقاومت شــهید 
مهدی خلیفه، مانور دور میزی در این شــرکت 

برگزارشد.
به گــزارش زنگان امروز، مهندس اســماعیل 
افشاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
با تاکید به اهمیــت  این مانور دورمیزی اظهار 
داشــت:در این مانور ، چندین سناریو بررسی 
شــده و ضمن آن ،میزان آسیب پذیری ، نقاط 

ضعف و نواقص مشخص می گردد.
مهندس علیرضا حاجــی میری، فرمانده پایگاه 
مقاومت شــرکت با اشاره به رئوس موارد مهم 
ســاختمان شــرکت در حوزه پدافند غیرعامل 
گفت: کنترل سیستم اعالم حریق،بررسی نقشه 
جانمائی ســاختمان،مقاومت ورودی ها،بحث 
روشــنائی و سیســتم ارتباطات ،بحث مراکز 

بایگانی و آرشــیو طبق چک لیست های آماده 
شده مورد بررسی قرار گرفته است . این گزارش 
حاکی است: سناریوهای مختلفی در باره حفاظت 
و مدیریت شــرکت در بحران مطرح و در باره 

تقویت و نحوه استقرار تاسیسات حفاظتی بین 
اعضای حاضر در نشســت گفتگو و تبادل نظر 
صورت گرفــت   و مقرر گردید تا متعاقبا یک 

مانور میدانی در این زمینه انجام گردد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

 پدافند غیرعامل
فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه است

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
در بــاره اهمیت پدافند غیرعامــل گفت: در این 
فرآینــد، پروژه های حیاتی و حســاس در برابر 
حوادث طبیعی و غیر مترقبه و همچنین نیروهای 

مهاجم حفظ می شود.
به گزارش زنگان امروز، مهندس اسماعیل افشاری 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگو 
با خبرنگار ما شــرکت اظهار داشــت: اقدامات 
پدافند غیرعامل، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای 
است که الزاما می بایست در زمان صلح شروع و 
تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد، بنابراین 
رویکرد مدیریتی و نحــوه مقابله با آن، رویکرد 

پیشگیرانه به جای مدیریت انفعالی می باشد .
تصریــح کرد: همه ســاله هفته ای به مناســبت 
هفته پدافند غیر عامل مشــخص میگردد وامسال 
نیز 5تا12 آبان ماه تحت عنوان هفته نکوداشــت 
پدافند غیرعامل سال 1399 نامگذاری شده است 
و منظور از پروژه های پدافند غیر عامل در واقع 
مجمو عه تمهیدات و اقدامات و طرحهایی است 
که با اســتفاده از ابزار، شــرایط و حتی المقدور 
بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خود اتکا، 
از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران 
افزایش داده واز سویی دیگر پیامد های بحران را 
کاهش و امکان باز سازی مناطق آسیب دیده را با 

کمترین هزینه فراهم می سازد.
وی،  بــا تاکید بر اهمیت هفتــه پدافند غیرعامل 
،ابراز نمود: پدافندغیر عامل ، پروژه های حیاتی و 
حساس را در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه و 
همچنین نیروهای مهاجم حفظ نموده، خسارات 
و صدمات را تقلیل و ادامه فعالیت و مقاومت در 

شرایط بحران را ممکن می سازد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، در ادامه 
اقدامات این شرکت را در هفته پدافند برشمرد و 
به برگزاری مانور،مصاحبه های خبری ،تبلیغات 

محیطی،تشکیل جلسات مرتبط نیز اشاره نمود.

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

مانور بزرگ مقابله با سیل دربخش افشار خدابنده  برگزار شد
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

 مانور دور میزی در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد
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عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

وضعیت شیوع کرونا
 بسیار بد است

 تست ارزان در دسترس مردم باشد
 عضو کمیته علمی ســتاد ملی کرونا 
با بیان اینکه شیوع زیاد بیماری کووید-19 
باعث شــده که بیماران بدحال بیشــتر در 
معرض مرگ و میر قرار گیرند، گفت: میزان 
انجام تست باید افزایش یابد و در عین حال 

تست ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
دکتر مینو محرز در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به وضعیت شیوع کرونا و افزایش مرگ های 
ناشــی از بیماری، گفت: وضعیت شــیوع 
بیماری در کشور بســیار بد است و بیماری 
زیاد شده است. در عین حال بر تعداد بیماران 
بدحالی که مسن هســتند و به بیماری های 

زمینه ای مبتال هستند، افزوده شده است.
وی با بیان اینکه شــیوع زیاد بیماری باعث 
شــده که بیماران بدحال بیشتر در معرض 
مرگ و میر قرار گیرند، گفت: گاهی می بینیم 
که عمده بیمارانی که در آی سی یو بستری 
هســتند، مسن هســتند. باید توجه کرد که 
میــزان مرگ و میر ناشــی از کرونا در افراد 
مســن و افــراد دارای بیماری های زمینه ای 

مانند بیماری های قلبی و ریوی باالست.
محرز با اشاره به افزایش تست های تشخیصی 
برای کنترل بیماری، گفت: اگر امکانات تست 
بیشتر باشد، در مدیریت بیماری بسیار موثر 
است. در تمام دنیا به این صورت بیماری را 
کنترل می کنند. میزان انجام تست باید افزایش 
یابد و در عین حال تســت ارزان در اختیار 
مردم قرار گیرد. زیرا هم اکنون هزینه تســت 
گران اســت. در دنیا بعد از یافتن فرد مثبت، 
افراد در تماس با او را هم تســت می کنند و 
این اقدام باعث می شود که افراد مثبت دیگر 
هم شناسایی شوند و ایزوله کردن آنها ریت 

انتشار را کاهش می دهد.
وی بــا بیان اینکه در عین حال تشــخیص 
بیماری در مراحــل اولیه میزان مرگ و میر 
را هم کاهــش می دهد، گفــت: هر چقدر 
بیماری زودتر تشــخیص داده شود و تعداد 
تســت هایمان بیشــتر باشــد و افراد بدون 
عالمت را پیــدا کنیم، می توان آنها را ایزوله 

کرد تا به دیگران بیماری را منتقل نکنند.
محــرز همچنین گفت: هنــوز هیچ داروی 
جدیدی هم برای کرونا مطرح نشــده است 
و درمان ها همان هایی اســت که از قبل بوده 
که البته درمان قاطع نیســت، اما در شرایط 
خاصی می توان برای بیمار استفاده کرد. برای 
بیمار بستری می توان داروهای ضدالتهاب و 

ضدانعقاد استفاده کرد.

مصرف منبع سرشار از 
ویتامین C فراموش نشود

 یک متخصص تغذیه، با اشــاره به 
فواید مصــرف لیموترش جهــت تقویت 
سیســتم ایمنی بدن به بیــان خواص آن به 

عنوان منبع سرشار از ویتامین C پرداخت.
احمد ســاعی، در گفتگو بــا خبرنگار مهر، 
در باره خــواص لیموترش و مصرف آن به 
منظور تقویت سیســتم ایمنــی بدن، گفت: 
لیموترش یکی از مرکبات سرشار از ویتامین 
C است و از این جهت برای تقویت سیستم 
ایمنی بــدن و دریافت ویتامیــن C گزینه 

خوبی است.
این متخصص تغذیه بیان کرد: یکی از مزایای 
لیموترش عالوه بر ویتامین C ترشی ناشی از 
PH پایین آن است که این خاصیت اسیدی 
 C سبب می شــود عالوه بر دریافت ویتامین
ســبب دریافت فلزاتی مانند روی و زینک 
شود که در دسته ویتامین های محلول در آب 
و عناصر معدنی هستند می شود که بسیار برای 

بدن مفید و ضروری است.
ســاعی با اشــاره به اینکه به دلیل ترشــی 
لیموترش مصرف آن کمتر است، اظهار کرد: 
بیشتر افراد ویتامین C را از میوه هایی مانند 
نارنگی، پرتقال و کیوی دریافت می کنند و 
لیموترش به دلیل ترشــی آن کمتر مصرف 
می شــود اما پیشــنهاد ما این اســت که از 
لیموترش به عنوان اســانس و طعم دهنده 
در خورش هــا و غذاهایی که کم حرارت 
هستند، استفاده شود. برای مثال یک پیشنهاد 
بســیار خوب برای مصرف لیموترش این 
اســت که چند قطــره از آن را در پارچ آب 
ریخته و آن را مصرف کرد تا هم از ترشــی 

آن کاسته شود و هم حرارت ندیده باشد.
وی در باره مصرف لیموترش و عســل نیز 
چنین عنوان کرد: هرچند که ما دســتوراتی 
برای مصــرف لیموترش به همراه عســل 
جهت جلوگیری از ابتالء به بیماری نداریم 
اما استفاده این ترکیب را منع نمی کنیم و فقط 
توجه به این نکته ضروری اســت که افراد 
دیابتی و چاق برای اســتفاده از این ترکیب 

باید محتاطانه تر عمل کنند.
ساعی در آخر تاکید کرد: لیموترش به رغم 
باور غلطی که در میــان افراد جامعه وجود 
دارد از میزان قند باالیی برخوردار نیســت 
و مانند دیگر میوه ها اعم از پرتقال، نارنگی 

و...، قندی طبیعی دارد.

خبــر

با استرس کرونا چه کنیم؟
 در مواقعی که وضعیت بحرانی است خانواده ها باید تالش کنند از مصرف دارو بدون تجویز پزشک خودداری کنند

 با افزایش شمار تلفات کرونا در 
کشور، نگرانی از ابتال به این ویروس نیز 
تشدید شده و استرس و هراس حاصل 
از این موضوع در جامعه عیان تر شــده 

است.
بــه گفتــه کادر بهداشــت و درمان و 
مسووالن ستاد ملی مبارزه با کرونا،  موج 
سوم کرونا در حالی با شروع فصل پاییز 
حضور خود را در ســطح جامعه هویدا 
کرده که بســیاری از مردم با گذشــت 
هشت ماه از شیوع این ویروس همچنان 
خطر بالقوه آن را جدی نگرفته و با توجه 
به تاکیدات مکرر، همچنان دستورالعمل 

های بهداشتی را رعایت نمی کنند.
تا کنون حدود 3۴ هزار نفر از هموطنان 
جان خــود را بر اثر ویــروس کرونا از 
دســت داده اند و از طرفــی عالوه بر 
خطرات جسمی که بیماری کرونا برای 
مبتالیــان به وجــود آورده،  طبق اعالم 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره خطر 
اختــالالت روانی از جمله اســترس و 
اضطراب ابتال به بیماری و همچنین افراد 
دارای بیماری زمینــه ای در کنار فردی 
که دوران قرنطینه ابتال به کرونا را سپری 
می کنند، مضاف بر آن فشارهای روحی 
و روانی اعضای خانواده و اطرافیان فرد 

بیمار را نباید از نظرها دور داشت.
با توجه به اینکــه اکثریت مردم حضور 
کرونا را در سطح جامعه پذیرفته و سبک 
زندگی خــود را با ایــن ویروس تغییر 
داده اند،  هســتند افرادی که همچنان در 
مواجهه با آن دچار اختالالت روانی شده 
و از این رو برای کاهش ترس و وحشت 
و پیشگیری از ابتال به کرونا و همچنین 

مدیریت استرس نیاز است که در شرایط 
کرونایی هر یک از افراد جامعه به اشکال 
متفاوتی به اســترس و حــوادث  ناگوار 

واکنش نشان  دهند.
متخصص روان درمانگر و روانشــناس 
بالینی روز ســه شــنبه به خبرنگار ایرنا 
گفت: در شــرایط بحرانی به ویژه شیوع 

ویروس کرونا،  حتما پس از آگاهی مردم 
به نشانه های جسمی  و ذهنی اضطراب، 
اولین قدم مدیریت اشــاعه کرونا یا هر 

نوع دیگری از بیماری است.
مهدی قاســمی اظهار داشت: در شرایط 
بحرانی افراد واکنش های متفاوتی از خود 
نشان می دهند که از آن جمله می توان به 

اضطراب، استرس، اشتغال ذهنی مکرر با 
اتفاق، سردرگمی  و دوگانگی یا احساس 

کرختی اشاره کرد.
وی افزود: کرونا در مدتی که از حضور 
آن در ســطح جامعه می گذرد به گفته 
کادر پزشــکی و متخصصــان بیماری 
های ویروسی تاکنون به اشکال مختلف 

خودنمایی کرده که از این رو اختالالت 
روحــی و روانی برای افــراد از جمله 
تحریک پذیری یا وسواس، عصبانیت و 
از کــوره در رفتن، بی خوابی و کابوس، 
ترس، خستگی، ســردرد، عدم تمرکز، 
اسپاســم عضالنی، تپــش قلب، حالت 
تهوع و دیگر مشــکالت گوارشــی از 

طریق عالیم اضطراب را به همراه داشته 
است.

این روان درمانگر تصریح کرد: مردم در 
شرایط پراسترس و بحرانی که در بیشتر 
مواقع غیرمنتظره است باید تالش کنند 
تا حد امکان به خود یا دیگران برچسب 
ضعیف، ترسو یا غیرطبیعی بودن نزنند و 
در عین حال از موقعیت هایی که استرس 

را زیاد می کند دوری کنند. 
وی گفت: در مواقع بحرانی برای کنترل 
اضطراب و اســترس نیاز است که یک 
فرایند جامع برای مقابله با این اختالالت 
به ویژه برای مدیریت افراد حادثه دیده 
و پرسنل سرویس های امدادی و درمانی 
تعریف شــود و تا حد امکان، آموزش 
برخورد با استرس پیش از وقوع حادثه، 
حمایــت در صحنه حادثــه، خدمات 
حمایــت در فجایــع، ســرویس های 
پیگیری، حمایت از خانواده، برنامه های 
بیــرون از اجتماع و برنامه های مفرح و 
سالم جهت مدیریت استرس در بحران 

در نظر گرفت.
قاســمی با بیان اینکه در مواقع بحرانی 
از وجود کودکان و ســالخوردگان نباید 
غافل شد و در حضور آنان اخبار ناگوار 
مطرح نشود،  اظهار داشت: در مواقعی که 
وضعیت بحرانی اســت خانواده ها باید 
تالش کنند از مصرف دارو بدون تجویز 
پزشــک خودداری کنند، مواد مخدر یا 
الکل برای سرکوب یا کاهش فشارهای 
روانــی مصــرف نکنند، بــرای کاهش 
اضطراب و استرس نفس عمیق بکشند 
و در صورت عدم تحــرک کافی برای 
کارهای روزانه به پزشک یا روانپزشک 

 رییس مرکــز روابط عمومــی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشــت گفت: کرونا فقط بلیه 
سالمت نیست، بلکه بال و بلیه اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی و حتی فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری مهــر، کیانوش جهانپور، 
افــزود: افزایش نرخ بیکاری و ریزش مشــاغل، 
رکــود اقتصادی و کاهش نرخ رشــد اقتصادی 
و افزایــش هزینه های ســالمت در اقتصاد ملی، 
معضل همه جوامع درگیر با این بیماری است و 
البته کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نخواهد 
بود، چنانکه در ایران ما، مؤلفه تحریم های ظالمانه 
نیز در کنار همه گیری کرونا، سالمت، اقتصاد و 

سیاست را تحت الشعاع خود قرار داده است.
وی ادامــه داد: مقابله با کرونا عــالوه بر تبیین، 
اقناع افکار عمومی و جلب مشــارکت اجتماعی 
و هماهنگی بین بخشی، نیازمند اعمال حاکمیت 
و الزامات قانونی اســت و البتــه این الزامات و 
اقدامات بهداشتی همراه آن، نیازمند هزینه کرد از 
منابع ملی است که بی تردید پیامدهای اقتصادی 
خود را در بر خواهد داشــت لکن گریز ناپذیر 

خواهد بود.
رییس مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: حداکثر رویکرد 
جانبدارانه اقتصادی بر مقوله کرونا و بحران همه 
گیری آن می تواند شرط هزینه اثربخشی اقدامات 
بهداشــتی و درمانی و...، در مقابله با آن باشــد، 
گزینه ای که البته در شرایط جان دادن روزانه 2۰۰ 
تا ۴۰۰ نفر یا بیشتر، احتیاط و ظرافت های خاص 

خود را می طلبد.
جهانپور افزود: از شــرق تا غرب و از شمال تا 
جنوب عالم، پاشنه آشیل مقابله مؤثر و کارآمد با 

کرونا، تشخیص سریع، اقدام زودهنگام، رهگیری 
موارد تماس نزدیــک و ایزوله کردن مبتالیان به 
مدت حداقل 2 هفته است. زنجیره ای که هر حلقه 
آن اگر مفقود یا سســت شد، عایدی مورد انتظار 
حاصل نخواهد شد و البته دانستن این نکته الزم 
است که تنها 25 هزار تست نه چندان سریع حلقه 
اول این زنجیره اگر یکســال تداوم یابد، بالغ بر 
دو هــزار و 5۰۰ میلیارد تومان طلب خواهد کرد 
و بدیهی اســت همین تعداد تســت نیز در پهنه 

کشــوری مانند ایران، یک زنجیره مؤثر و کارآمد 
را شکل نخواهد داد.

وی تاکید کــرد: در کنار آن البته اقدام زودهنگام 
مستلزم توسعه پوشش های بیمه ای و هزینه های 
درمانــی و دارویی و چند برابر این اعداد خواهد 
بود، رهگیری و ایزوله کــردن بیماران در منزل، 
هزینه های حاکمیتــی و حمایت های اجتماعی 
خاص خود را طلب خواهد کرد که پوشش کامل 
آن از توان بسیاری از اقتصادها و جوامع، خارج 

است و این گونه است که این بیماری نوپدید و 
همه گیری پرفراز و فرود آن را بحرانی جهانی به 

معنای واقعی عنوان می کنند.
وی افــزود: هزینه های انســانی عــدم رعایت 
حداکثری پروتکل ها و شــیوه نامه های بهداشتی 
و حفاظتــی فراتر از آن چیزی اســت که تصور 
می شــود. هزینه آمد و شــدهای غیر ضروری، 
ســفرهای بی مورد، مراودات و رفت و آمدهای 
غیر ضرور، تجمعات کوچــک و بزرگ و عدم 

رعایت فاصلــه گذاری فیزیکی و در رأس همه، 
عدم استفاده همگانی از ماسک، جان های عزیزی 
است که چون برگ پاییزی هر روز شاهد ریزش 
آنها هستیم و البته تحمیل هزاران میلیارد تومان بر 
پیکره اقتصادی که از فشار و ظلم تحریم های بین 

المللی رنجور و مجروح شده است.
رییس مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشت یادآور شد: شاید مردم از شنیدن 
و عمل به ســفارش ها و شیوه نامه ها خسته شده 
باشند، شاید سفارش های بهداشتی تکراری شده 
باشد و شاید حتی بعضاً ساده تر از آن به نظر آید 
که تصور شود بتواند به مصاف یک بحران همه 
گیری بزرگ رود. اما واقعیت آن است که همین 
ابزارها و الزامات به ظاهر ســاده و تکراری برای 
هر شهروند و هر ایرانی، شرکت در یک عملیات 
نجات بزرگ ملی اســت. توفیــق این رزمایش 
بزرگ، زمانی شدنی است که هر ایرانی هر روز 
با رعایت و مراعات حداکثری سفارش های ایمنی 
و حفاظتی از جمله پرهیز از هرگونه آمد و شد و 
سفر غیرضروری، پرهیز از برگزاری یا مشارکت 
در هر تجمع غیرضروری و اســتفاده از ماسک 
در عین رعایت فاصلــه گذاری فیزیکی خود را 
در نجات جان حداقل 2۰۰ تــا 25۰ نفر ایرانی 
هموطن خود شریک و سهیم بداند و این توفیق 

مشارکت را هر روز و هر روز تجربه کند.
جهانپور در پایان عنوان کرد: جایی که نجات جان 
یک انسان به مثابه نجات جان همه انسان ها است، 
ارتفاع و عظمت این مشارکت مسووالنه و آگاهانه 
فراتر از آن است که در تصور گنجد. پس در این 
عملیات بزرگ نجات جان هموطنان خود مجدانه 

شرکت کنیم.

جهانپور عنوان کرد؛

هزینه های انسانی عدم رعایت پروتکل های بهداشتی فراتر از تصور ماست

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با بیان اینکه 12 تیم برای تولید 
واکسن کرونا تشکیل شده است، گفت:  
دو گروه مدل حیوانــی را طی کرده اند 

و به سمت تولید مدل انسانی می روند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، »سعید نمکی« 
در حاشــیه نشســت مشــترک خود با 
وزیر کشــور و اســتانداران و روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
در جمــع خبرنگاران افزود: ســاخت 
واکســن در دنیا ابهامــات زیادی دارد 
که یکــی از ابهامات، تغییرات و جهش 

ژنتیکی کووید 19 است. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خاطرنشــان کــرد: پاســتور و رازی 2 

مجموعه واکسن ساز قدیمی هستند که 
همگام با آنها، چند شرکت دانش بنیان 
و مجموعه برکت، کمیته ملی واکسن را 
تشــکیل دادند و از بین 12 گروه تولید 
واکسن سه گروه اقدام خوبی داشتند و 
2 گروه مدلهای حیوانی را پاس کردند و 

به سمت مدل انسانی می روند.
نمکی با قدردانی از اصحاب رسانه که از 
نخستین روزهای شیوع ویروس با کادر 
درمان همراه بودند، اظهارداشت: پس از 
اتفاق مبــارک و میمونی که در محضر 
رهبر معظم انقالب افتاد و دســتورات 
قاطع و تقســیم کار از سوی ایشان در 
ایجاد یک قرارگاه عملیاتی برای اجرای 
مصوبات ستاد ملی، رییس جمهور یکی 

از بهترین گزینه های ممکن یعنی وزیر 
کشور را به عنوان فرمانده قرارگاه تعیین 
کرد که این امر برای ما بسیار خوشحال 

کننده بود.
وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی 
با اشــاره به همکاری های قبلی وزارت 
کشــور با وزارت بهداشــت ادامه داد: 
وزیر کشــور در کمیته امنیتی، انتظامی 
و اجتماعی ســتاد ملــی مقابله با کرونا 
بــا مجموعه وزارت بهداشــت، درمان 
و پزشــکی همکاری و همراهی خوبی 
داشت و این قرارگاه حتما کار را تسهیل 

و تسریع خواهد کرد.
وی درباره نشست مشترک وزیر کشور 
با اســتانداران و روســای دانشگاه های 

علوم پزشــکی سراسر کشور گفت: در 
نشســت امروز روسای دانشــگاه ها و 
استانداران مطالبی را بی پروا بیان کرده 
و از موفقیت ها و ناکامی ها در راه مقابله 
با کرونا گفتند و امیدواریم در روزهای 
آتــی با همدلی و وفاق قبلی و همچنین 
وفاق تشدید شــده فعلی و با توجه به 
ســاختار جدید گام های خوبی برداشته 

شود.
نمکی با غیرمنصفانه خواندن این جمله 
که »مســووالن مبتال به کرونــا درمان 
می شــوند اما مردم عادی جان خود را 
از دســت می دهند«، گفت: من در نظام 
سالمت ســردارانی را از دست دادم که 
خودشــان آگاه ترین افراد به دانش روز 

بودند. هفته گذشته ســه عزیز در نظام 
سالمت از دست دادیم.

وی ادامــه داد: شــوربختانه برخــی از 
بیماران بسیار دیر به بیمارستان مراجعه 
می کننــد. یکی از گرفتــاری ما در آمار 
مــرگ و میر این اســت کــه برخی از 
افراد ســهل انگارانه و ســاده انگارانه با 
بیماری برخورد می کنند اما مسووالن و 
پزشکان به محض ابتال به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند.  وزیر بهداشت، درمان 
و  آموزش پزشــکی درباره طرح جامع 
خانواده محور هم گفــت: این طرح با 
کمک سازمان بسیج،  هالل احمر و بقیه 
سازمان های مردم نهاد دنبال می شود تا 

از ظرفیت خانواده ها استفاده کنیم.

در نشست مشترک با وزیر کشور و استانداران مطرح شد؛

نمکی: ۲ گروه تولید واکسن کرونا، مدل حیوانی را گذراندند
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کرونا ۷۰ درصد کارگران 
ساختمانی را بیکار کرد!

 نایب رییس کانون انجمن های صنفی 
کارگران ســاختمانی می گوید هم اکنون تنها 
3۰ درصد کارگران ســاختمانی مشغول کار 
هستند و کرونا باعث شده تا بخش اعظمی از 
کارگران ساختمانی به لحاظ کاری و معیشتی 

دچار مشکل شوند.
هادی ســاداتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: شوربختانه کرونا باعث شده تا در شرایط 
حاضر 3۰ درصد کارگران ساختمانی سرکار 
باشند و مابقی کارگران ساختمانی هم که بیکار 
و خانه نشین شــده اند قادر به امرار معاش و 
تامین هزینه های زندگی نباشند چون امیدشان 
به نقاشی ساختمان یا تعمیر لوله و تاسیسات 
خانه ها بود که به دلیل بیماری کرونا و کاهش 
تقاضا کار کمتر به آنها پیشنهاد می شود و از 
این جهت اشتغال و معیشت آنها به خطر افتاده 

است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در 
حل مشکل کارگران فاقد بیمه بیکاری گفت: 
مقام معظم رهبری همــواره دغدغه مردم را 
به عنوان دغدغه کشــور مطرح فرموده اند و 
تاکید ایشان در ورود سازمان تامین اجتماعی 
به موضوع کارگران فاقد بیمه بیکاری یکی از 
خواسته های همیشــگی کارگران ساختمانی 

بوده است.
نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران 
ساختمانی افزود: هم اکنون شناسایی کارگران 
ساختمانی که در انتظار بیمه هستند انجام شده 
و اگر قرار است تامین اجتماعی فرمان رهبری 
را اجرا کند عالوه بر امکانات و ابزار مورد نیاز، 
اطالعات افراد بیمه شــده را در اختیار دارد. 
کسانی هم که بیمه نشده اند آمار و اطالعات 
آنها توسط انجمن های کارگران ساختمانی در 
سراسر کشور قابل گردآوری است و هر زمان 
که تامین اجتماعی بخواهد از طریق کانون در 

اختیار سازمان قرار می دهیم.
به گفته ساداتی، انجمن های صنفی کارگران 
ساختمانی در ۴5۰ شهر و شهرستان فعالند و 
می توانند در انتقــال آمار و ارقام و اطالعات 
مربوط به کارگران ساختمانی بیمه شده و فاقد 

بیمه به تامین اجتماعی همکاری کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به شــرایط 
سخت زندگی کارگران ساختمانی و فعالیت 
35 درصــدی آنهــا در دوران کرونــا و پیرو 
تاکیدات مقــام معظم رهبــری، حمایت از 
کارگران ساختمانی فاقد بیمه بیکاری با جدیت 

در دستور کار قرار گیرد.

یک کارشناس:
قیمت دالری مسکن 

کاهش یافته است
 یک کارشــناس اقتصاد مسکن با بیان 
اینکه مقایســه رشــد قیمت خانه با نرخ ارز 
در سه ســال گذشته نشان می دهد که ارزش 
دالری مسکن کاهش یافته است گفت: با این 
حال ارزش اســمی ملک 5.5 برابر شده و در 
صورت کاهش نرخ ارز می توان به ثبات بازار 

مسکن امیدوار بود.
مهدی روانشادنیا در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کرد: افزایش قیمت مسکن هیچ مبنای اصالتی 
در این بازار ندارد؛ زیرا هیچ متغیر اساسی در 
این بخش ایجاد نشــده، بجز اینکه با کاهش 
ارزش پول ملی و تراز کردن دارایی ها با ارزش 
جدید مواجهیم. طبیعتا هر اتفاقی در بازار ارز 
بیفتد اثرات خود را در بازارهای دیگر خواهد 

داشت.
وی افزود: وقتی قیمت مســکن را با قیمت 
ارزهای خارجی مقایســه کنیم قیمت دالری 
مسکن حتی از سه سال گذشته کمتر شده اما 
ارزش اسمی آن رشد 5.5 برابری داشته است؛ 
در حالی که نرخ ارز در همین بازه زمانی ۷.5 
تا ۸ برابر شــده است. یعنی اگر ارز در همین 
قیمت بماند ارزش واقعی مسکن هنوز با آن 
تراز نشده اســت. در نتیجه اظهارنظر کردن 
درباره آینده بازار مسکن جدا از بحثهای اقتصاد 

کالن غیرممکن است.
این کارشناس با بیان اینکه بازار مسکن نمی 
تواند به این روند ادامه دهد، گفت: حتی اگر 
نرخ رشد قیمت ارز ادامه داشته باشد مسکن 
نمی تواند با آن همپا شود. اگر هم قیمت ارز 
کاهش پیدا کند، به دلیل چسبندگی که در بازار 
مسکن وجود دارد امکان کاهش قیمت ملک 
بعید است. می شود اینطور ارزیابی کرد که اگر 
دالر صعودی باشــد مسکن هم صعودی می 
شــود ولی نه به سرعت. اگر دالر نزولی شود 

مسکن به ثبات می رسد.
روانشــادنیا درباره تاثیر انتخابات ریاســت 
جمهــوری آمریکا بر بازار مســکن در ایران 
اظهار کرد: انتخابات آمریکا انعکاس خود را 
در قیمت ارز نشــان خواهد داد. نرخ ارز هم 
اکنون یک متغیر بسیار بااهمیت در تعیین قیمت 
دارایی ها از جمله مسکن است. البته تنها متغیر 
موثر در قیمت ارز فقط بحث انتخابات آمریکا 
نیست. مسائل دیگر از جمله نقدینگی و اقتصاد 
داخلی هم دخیل اســت. با این حال انتخاب 
هریک از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا 
از لحــاظ روانی می تواند اثرات کاهشــی یا 

افزایشی بر بازار ارز بگذارد.

خبــر

 آمار هایی که به تازگی از ســوی 
بانک مرکزی منتشــر شــده است نشان 
می دهد در شش ماه امسال، پایه پولی به 
عنوان یک متغیر مهم در رشــد قیمت ها 
تا حد زیادی کنترل شــده، اما نقدینگی 

همچنان فعال باقی مانده است.
به گــزارش فرارو، طبق این آمار اگر چه 
در بازه زمانی شــهریور 9۸ تا شــهریور 
99، پایــه پولی با رشــد 2۶.1 درصدی 
مواجه شــده، اما این رقم برای شش ماه 
امسال حدود 5.۴ درصد ثبت شده است. 
به این ترتیــب حجم نقدینگی به 2۸9۶ 
هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین 
گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد که 
نرخ رشــد نقدینگی از شــهریور 9۸ تا 
شهریور 99، 3۶.2 درصد و در شش ماه 
امســال 1۷.1 درصد بوده است. از سوی 
دیگر همزمان با افزایش نرخ تورم نقطه ای 
از حدود 2۰ درصد در فروردین تا 3۴.5 
درصد در شــهریور، سپرده های دیداری 
)جاری( حدود 9۰ درصد و سپرده های 
غیر دیداری )پس انداز( حدود 2۸ درصد 
رشــد کرده اند کــه از آمادگی نقدینگی 
برای جابــه جایی بین بازار های مختلف 

خبر می دهد.
اما عاقبت این نقدینگی لجام گسیخته 

چیست؟ و چه باید کرد؟
وحید شقاقی شــهری اقتصاددان و عضو 
هئیــت علمــی دانشــگاه خوارزمی در 
گفتگو با فرارو در ایــن باره اظهار کرد: 
رشد نقدینگی در اقتصاد ایران عدد بسیار 
باالیی نزدیک به 35 الی 3۶ درصد دارد. 
رشــد 35 -3۶ درصدی نقدینگی برای 
اقتصاد ایران که رشد اقتصادی اش منفی 
است عدد بســیار باالیی است. به طور 
طبیعی این رشــد نقدینگــی خود را در 
افزایش قیمت ها و تورم در اقتصاد نشان 

می دهد.
  او عنــوان کــرد: متأســفانه مؤلفه های 
اثرگذار بــر این پدیده و موتور رشــد 
نقدینگی همچنان روشن است. ناترازی 
در نظام بانکــی وجود دارد، بی انضباطی 

درسیســتم بانکی حاکم است، نرخ سود 
سپرده تسهیالت باالست، بانک ها بدون 
ضابطــه و بی انضباط خلق پول می کنند، 
کســری بودجه دولت سر جای خودش 
هست، بی انضباطی های مالی حاکم است، 
دولت از صندوق توســعه ملی برداشت 
ریالــی دارد که خودش می تواند رشــد 
نقدینگی را افزایش بدهد، چون ما به ازای 
آن در صندوق توسعه ملی دالری به بانک 
مرکزی داده نمی شود، شبیه استقراض از 
بانک مرکزی است. چون صندوق توسعه 
ملی دالرهایش را در اختیار ندارد، ولی در 
عمل به بانک مرکزی دستور داده می شود 
که مثاًل یــک میلیــارد دالر از صندوق 

توسعه ملی برداشت شود. درحالی که یک 
میلیارد دالر بلوکه شده است.

وی افــزود: مؤلفه ها و متغیر های رشــد 
نقدینگی پابرجاســت و همین مســئله 
موجب شــده تا روند رشــد نقدینگی 
افزایشــی باشــد و چون رشد اقتصادی 
ایران هم منفی است همه این ها خودش 
را در تورم نشــان بدهد. هر چند بانک 
مرکــزی در مقابــل اســتقراض دولت 
مقاومت کرده است، ولی عوامل دیگری 
هستند که رشد نقدینگی را دامن می زنند 
عواملی مانند بدهی دولت به نظام بانکی، 
ناترازی نظــام بانکی، خلق پول و اعتبار 
بدون ضابطه از سوی سیستم بانکی، نرخ 

باالی سود سپرده و سود تسهیالت، بحث 
کسری های بودجه، استقراض از صندوق 
توسعه ملی و استقراض ریالی از صندوق 
توسعه ملی و دیگر عوامل موثر بر رشد 
نقدینگی که در اقتصــاد ایران همچنان 
وجود دارد  و موتور رشــد نقدینگی را 

روشن نگه می دارد.
این کارشــناس تاکید کــرد: 3۶ درصد 
رشد نقدینگی در شــرایطی که اقتصاد 
ایران درگیر رکود و رشد اقتصادی منفی 
است به منزله این است که ما باید منتظر 
تورم هــای بــاالی 3۰ و ۴۰ درصد در 

سال های آینده باشیم.
افزایش  نقــش  درباره  اقتصــاددان  این 

پس انداز هــای جــاری در این وضعیت 
بیان کرد: اقتصاد ایران در این شــرایط به 
مرحله ای می رسد که سرعت گردش پول 
باال می رود. وقتی سرعت گردش پول باال 
می رود و پول به اصطالح باز می شــود 
مردم منتظر هستند سریع پول های خود را 
بین بازار های مختلف جابجا کنند و چون 
این شــرایط در اقتصاد ایران حاکم است 
کوتاه مدت  ســپرده گذاری  طبیعتاً  خب 
و جاری باالتر می رود و ســپرده گذاری 
بلندمدت کمتر می شود. چون مردم دنبال 
این هستند که نقد شوندگی پول هایشان 
را بــاال ببرند که هر لحظــه بتوانند بین 
بازار هــای مختلف این پول ها را جابه جا 

بکنند.
وی ادامــه داد: این رویــه بر نظام بانکی 
ما اثر منفی می گــذرد. چون نظام بانکی 
نمی تواند با سپرده های جاری برنامه ریزی 
خود را انجام بدهد و روی ســپرده های 
مــدت دار می تواند برنامه ریــزی کند. از 
ســویی هم این امر می توانــد بازار های 
دارایــی و بازار های کاال و خدمات ما را 
متشــنج کند. چون چنین پولی هر لحظه 
ممکن اســت به یکی از بازار ها سرازیر 
شود و این خود می تواند هر بازاری را در 
اقتصاد ایران متشنج کند و به رشد قیمت 
آن بازار یا کمبود کاال در یکی از بازار ها 

منجر شود.
او افزود: مهم ترین عامل رشــد نقدینگی 
تورم است. بیشترین آسیب و مهم ترین 
آســیب رشد نقدینگی هم رشد تورم در 
اقتصاد است. برای کنترل رشد نقدینگی 
هم باید تمام عواملی که در رشد نقدینگی 
اثرگذار هستند کنترل شود یعنی انضباط 
مالی در دولت حاکم بشود. باید ناترازی 
نظام بانکی کاهش پیدا کند، بدهی دولت 
به سیستم بانکی باید کاهشی یابد. از خلق 
پول بدون ضابطه از ســوی نظام بانکی 
جلوگیری شــود. اجازه استقراض ریالی 
از صندوق توســعه ملی داده نشود. همه 

این ها باید اجرا شود.
شقاقی شهری ادامه داد: یک بخشی از این 
عوامل کوتاه مدت هستند و برخی از آن ها 
ریشه ای است و در کوتاه مدت هم امکان 
کنترل نــدارد و نیازمند یک دوره زمانی 
مدت دار است. برای اصالح این امر هم 
به قانون گذاری و هم اجرا و سخت گیری 
نیازمندیم. عالوه براین ها، این امر نیازمند 
اجماع بین قوای سه گانه است. همه این ها 
اثرگذار هستند. ما در حوزه قانون گذاری 
باید در راســتای تقویت نهاد نظارت بر 
بانک هــا قوانیــن الزم را تصویب کنیم. 
درجا هایــی هم قوانینــی داریم که اجرا 
نمی شــود مثاًل در حوزه اســتقراض از 
صندوق توسعه ملی این ها مواردی است 

که قانون داریم و باید اجرا بشود.

موتور رشد نقدینگی همچنان روشن است! 
 عاقبت این نقدینگی لجام گسیخته چیست؟ و چه باید کرد؟

 هم اکنــون دو نظــر عمده در 
مورد تاثیر انتخابات آمریکا بر روی بازار 
سهام وجود دارد، یک طرف عده ای از 
کارشناسان معتقدند، این انتخابات تاثیر 
بســیار زیادی بر روی بورس دارد، اما 
در طرف مقابل برخی کارشناســان این 

دیدگاه را رد می کنند.
به گــزارش فــرارو، همایــون دارایی 
کارشــناس بازار سهام با اشاره به اینکه 
در آمریکا سیاست ها بلند مدتی هستند 
که تغییر یک رییس جمهوری یا ابقای 
او تاثیر چندانی بر روی آن ها نمی گذارد، 
گفت: من فکر نمی کنم هرکدام از این دو 
نفــر »بایدن و ترامپ« رای بیاورند تاثیر 
منفی روی بورس داشته باشد، زیرا بازار 
ســرمایه قبل این قضایا سقوط اش را 
کرده است یعنی افتی حدود 35 درصدی 

در آن اتفاق افتاده است.
افت شــدیدی برای بورس نمی توان 

متصور بود
حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام در 
گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه دیگر 
نمی توان نزول شدیدی را برای بورس 
متصور بود، گفــت: با توجه به اصالح 
قیمتی بســیاری از ســهم ها در سه ماه 
گذشته، در واقع اکثریت نماد های بازار 
برای خریــد جذابیت دارند، اما به دلیل 
اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در هفته کنونی برگزار خواهد شد، شاید 
برخی از فعاالن بــازار ترجیح دهند تا 

نتیجه این رویداد مشــخص شود، بعد 
درباره ورود به بازار تصمیم گیری کنند.

وی افــزود: با توجه بــه اینکه هر کدام 
از این دونامزد ســر کار بیایند، می توان 
دو ســناریو متفاوت را در نظر گرفت، 
اگر بایدن به پیروزی برســد، با توجه به 
خوشبینی هایی که وجود دارد، بازار در 
کوتاه مدت یک روند مثبت، اما آرام و نه 
شارپ را دنبال خواهد کرد و بعد از آن 
نیز راه صنایع از هم جدا خواهد شــد و 
صنایعی که از تحریم ها بیشترین آسیب 
را دیدند، می توانند در کانون توجه قرار 
بگیرند، به عنــوان مثال صنعت خودرو 
که از زمان خروج ترامــپ از برجام با 
تحریم های شــدیدی روبه رو شــد، در 
صورتی که بخشی از تحریم ها برداشته 
شــود و روند ورود قطعات و همچنین 
همکاری هــای بین المللی باز شــود، 
می تواند روند رو به رشــدی را تجربه 

کند.
میرمعینــی همچنین در پاســخ به این 
پرسش که گفته می شــود، در صورت 

انتخاب بایدن ســهم های دالری بورس 
به خاطر افت نرخ دالر ممکن اســت، 
روند نزولی را طی کنند، اظهار داشــت: 
به نظر نمی رسد که با انتخاب بایدن نیز 
دالر افت بسیار زیادی را تجربه کند، به 
اعتقاد بنده در صــورت پیروزی نامزد 
دموکرات هــا نرخ دالر بیــن 22 تا 25 
هزار تومان به ثبات خواهد رســید، این 
نرخ برای اقتصاد ایران خوب اســت و 
زمینه افزایش صادرات برای شرکت های 
تولیدی فراهم خواهد شــد، با توجه به 

گشایش هایی که رخ می دهد.
این کارشناس بورس اضافه کرد: بنابراین 
نباید چندان بدبین بود به این مسئله که در 
صورت انتخاب بایدن، سهم های دالری 
نیز با ریزش همراه شود، به نظر می رسد 
بعد از دو هفته کــه از انتخابات آمریکا 
سپری شود، بازار استارت رشد خود را 
خواهد زد و معامالت به ثبات برسد، اما 
نباید انتظار تکرار صعود بورس در چهار 
ماه ابتدایی سال را داشت، بلکه بازار یک 

روند منطقی را طی خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر ترامپ نیز به پیروزی 
برســد هرچند که ممکن است که دالر 
با افزایش روبرو شود و به نظر می رسد 
که این مسئله می تواند یه عنوان محرک 
بازار شمرده شــود، اما باید به افزایش 
تنش های سیاســی و بین المللی توجه 
کرد که این مسئله ریسک بازار سهام را 
به شدت افزایش می دهد و این موضوع 
بــه خصوص برای بلنــد مدت به هیچ 
عنوان برای بورس خوب نیست، زیراکه 
قدرت پیش بینی پذیری را از بین می برد، 
چرا که هر لحظه ممکن است اتفاق غیر 

منتظره ای رخ دهد.
بعد از انتخابــات آمریکا بازار مثبت 

خواهد بود
حمیدرضا افشــار کارشناس بازار سهام 
در گفتگو بــا فرارو با اشــاره به اینکه 
بازار ســرمایه هنوز به ســاحل آرامش 
خود نرســیده و نمی توان با مثبت های 
یکــی دو روزه درباره پایان روند نزولی 
با قطعیت صحبت کــرد، گفت: از نطر 
نمــوداری شــاخص کل همچنان در 

کانال نزولی قرار دارد و مثبت روز شنبه 
واکنش به کف کانال محسوب می شود. 
برای خاتمه یافتن این روند عبور از دو 
مقاومت 1۴9۰ هزار )شکسته شدن کانال 
نزولــی( و مقاومت 1۶۰۰ هزار )تثبیت 
شروع روند جدید( بسیار حائز اهمیت 

است.
وی افــزود: در این چند وقت گذشــته 
یکســری تحــرکات مثبت از ســمت 
ســازمان بورس مانند افزایش ســقف 
خرید اعتباری مشتریان، افزایش سقف 
خرید سهام صندوق های با درآمد ثابت 
و لزوم تعیین بازارگــردان برای نماد ها 
انجام شــد، به عالوه گزارش های بعضا 
مناسب شــرکت ها در کنار افزایش نرخ 
ارز »نسبت به شــاخص 2 میلیونی« و 
همچنین تزریق نقدینگی از طرف بعضی 
از حقوقی ها پالس های مثبتی بود که به 

بازار مخابره شد.
افشــار اظهار داشت: ولی عنصر مهمی 
که هنوز در بازار وجــود ندارد، اعتماد 
عمومی سهام داران به وضعیت کلی بازار 

اســت که باعث شده با هر رنگ مثبتی 
عرضه ها شدت بگیرد. از نظر بنیادی و 
قیمتی واقعا به محدوده ای رسیده ایم که 
فروش در بسیاری از نماد ها معنی ندارد، 
ولی جو بی اعتمادی موجود باعث شده 
ســها م داران از هر فرصتی برای خروج 
از بازار استفاده کنند که البته این مسئله 

بیشتر حالت روانی دارد تا منطقی.
این فعــال بازار ســهام ادامــه داد: در 
روز های سبز بازار اکثر کارشناسان بر غیر 
اصولی بودن آن تاکید داشتند و پیش بینی 
همچین جــوی دور از ذهن نبود، ولی 
با سیاســت های بعضا غیرکارشناسی و 
رانــت گونه دولت که بــا هدف تامین 
کسری بودجه خود از بازار سرمایه بود، 
کاری کردند که خیل عظیمی از مردم تا 

مدت ها سمت بورس نیایند.
وی اضافه کرد: هم اکنون نیز آینده بازار 
و به طور کلی اقتصاد کشور به انتخابات 
آمریکا گره خورده و شوربختانه تمامی 
فعالین کشــور به پارامتــری نامعلوم و 
خارج از کنترل کشور چشم دوخته اند. 
نظر شــخصی بنده در مورد بازار پایان 
یافتــن این روند نزولی بعد از شــوک 
انتخابــات آمریکا و شــروع یک روند 
مثبت تا انتخابات ریاســت جمهوری 
خودمان اســت، این درحالی است که 
پایین ترین حدی که برای شاخص می 
توان متصور شــد محدوده 12۰۰ هزار 

واحدی است.

کارشناسان بازار سهام تشریح کردند؛

پیش بینی روند بورس بعد از انتخابات آمریکا

حمیدرضا افشار:
عنصر مهمی که هنوز در 
بازار وجود ندارد، اعتماد 
عمومی سهام داران به 

وضعیت کلی بازار است که 
باعث شده با هر رنگ مثبتی 

عرضه ها شدت بگیرد

حمید میرمعینی:
به نظر نمی رسد که با 

انتخاب بایدن نیز دالر افت 
بسیار زیادی کند، به اعتقاد 
بنده در صورت انتخاب وی 
نرخ دالر بین ۲۲ تا ۲۵ هزار 
تومان به ثبات خواهد رسید
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شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه  برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به شرکتهای تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

 1-نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر 
کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي مناقصه:
 

شماره 
برآورد اولیه موضوعشماره فراخوان سامانه مناقصه

)ریال(
محل تامین 

اعتبار
رشته و

پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-412۰99۰۰123۰۰۰۰۰25
عملیات اجرای 
پروژه آبرسانی 
روستای پیرچم 
شهرستان طارم

5.69۰.918.651
صندوق توسعه 
ملی و بودجه 

عمومی

 حداقل پایه 5 در 
284.55۰.۰۰۰ رشته آب

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 11صبح مورخه   99/08/12  لغایت تا ساعت 11صبح  مورخه  99/08/22 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات 

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

الکترونیکی دولت اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
۷-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 11 صبح  مورخه  99/09/02   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

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

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

9-زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه مذکور در ساعت 11صبح مورخه  99/09/03 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بازگشایی خواهد شد.

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

11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .
12- به  قرارداد فوق 15درصد پیش پرداخت تعلق می گیرد .

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

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

نوبت دومآگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

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

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

جاره های خانه های دربســت از ماهی یک تا دو 
تومان و بیســت و پنج قران برای یک خانه ســه 
چهار اتاقه تا هشت ده اتاقه بود و اجاره یک اتاق 
و صندوق خانه بین سه چهار تا هشت نه قران که 
بهترینش را داده، بسا که زیرزمین و انبار و نیمچه 

اتاقی )اتاق نمازخانه( نیز ضمیمه اش می آمد.
بعضــی تا از پرداخت همان مختصــر اجاره اتاق 
هم معاف بشــوند خانه دربست اجاره کرده، اتاق، 
اتاق اجــاره می دادند و بعضی اوقات که عالوه بر 
بی اجاره شــدن اتاق خودشــان چیزی هم سرک 
)اضافه( می آوردند و مستاجران اتاقی هم این گونه 
اجاره نشینی را ترجیح می دادند که صاحب خانه باال 
سرشان نباشــد و با یکی مثل خود سروکار داشته 

باشند.
مســتاجران اتاقــی هــم این طور اتاق به دســت 
می آوردند که زن اتاق بخــواه به دور کوچه ها راه 
افتاده در خانه ها را به صدا در می آورد و می گفت 
مستاجر نمی خواهید یا )خانم اتاق خالی دارین؟( 
تا جایی او را قبول بکنند و رد و جواب کردنشان 
نه از ترس و اینکــه بخواهند طرد بکنند، بلکه از 
آن جهت که واقعا اتاق خالی در خانه نداشــتند، 
چه صاحب خانه ها را این عقیده بود که سرپناه به 
کســی دادن عالوه بر عملی انسانی ثواب اخروی 
را هم همراه مــی دارد و این اعتقاد دیگر که خانه 
پر از دشــمن باشد خالی نباشد و چندان که اتاقی 
از خانه شــان خالی شــده، بود به اول کسی که از 
آن ها طلب کــرده بود رضایــت می دادند؛ بدون 
آنکه پرســش و جوابی در میــان آورند یا مطالبه 
پیش اجاره، یا پول پیش و مانند آنی داشته باشند و 
تنها مردان عزب بی زن و فرزند بودند که به سهولت 

نمی توانستند خانه و اتاق به دست آورند.
رفتار مستاجر و صاحب خانه

صاحب خانه هر که و مستاجر هر که بود، مردانشان 
با هم برادر و زنانشــان با هم خواهر بوده و مثال 
خانــواده واحد بــا هم زندگــی می کردند و تنها 
چشم هیزی و دل و دست ناپاکی بود که این قاعده 
را برهم زده باید مستاجر جا دیده اتاقشان را خالی 
کرده و مستاجران که از خانه ای که صاحب خانه بد 
چشم داشته باشد، نقل مکان کنند. در عیش و عزا 

و راحت و زحمت همه اهل خانه مانند تنی واحد 
با هم همدلی و همکاری داشــته تو و منی ای در 
میان نمی آوردند و در استفاده از اماکن حیاط مانند 
آب انبار و پاشیر و مطبخ و مبال و پشت بام تابستان ها 
همه شــریک بوده، یکسان استفاده می کردند و در 
مهمانی ها قبل از همه اهالی خانه بودند که نامشان 
بر سر نام ها قرار می گرفت. چنان چه غذای مطبخ، 
مخصوصا رنگ و بوداری پخته می شد، باید همه 
از آن تنــاول کنند؛ اگر چه یک انگشــت و یک 
پیاله، نعلبکی ای باشد و دیگر غذا ها نیز اگر از نوع 
به خصوصی پخته شده بود )تکه همسایه گیری( اگر 
چه نصف کوفته، یا لقمه ای گوشت کوبیده باشد، 

از حتمیات بود که باید به دهن همه برســانند. در 
این طرز فکر که می گفتند مبادا، بچه ای، زن آبستنی 
آن را دیده یا بویش را شنیده دلش بخواهد و آن ها 

مسوول بشوند.
اگر همسایه ای رخت شویی داشت، همسایه دیگر 
به کمکش می شتافت. موقع خانه تکانی و ضیافت 
و مانند آن، همه دست باال زده یاری اش می کردند 
و همچنین در نزاع های زن و شوهری و اختالفات 
خانوادگی که همه مانند عضو یک پیکر با هم اتفاق 
می کردند به رفع غائله می کوشــیدند. اگر روز ها 
زن ها مانند اهالی یک کلوپ کل امورشــان از کار 
و تفریح و ناهار و عصرانه و بزک و وسمه کشــی 

و مانند آن با هم بود، مردهایشــان هم شب همین 
یگانگی را داشتند که هر شب در اتاق یکی جمع 
شده، پذیرایی شده و به تفریح و خوردن و ریختن 

و گفت و شنود می پرداختند.
رفت وآمدشان روی حساب و کتاب بود که زن ها 
چه وقت و زمان در صحن حیاط ظاهر شــوند یا 
سر حوض و به مستراح بروند که مرد ها در حیاط 
نباشند و مرد ها که با بودن زن همسایه پا به حیاط 
و سرحوض و مبال و پاشیر و مانند آن نگذارند و 
در زدنشان با نشان و قرار که هر کس برای ورود به 
خانه در زدنی مخصوص به خود داشت که دیگری 
را مزاحم نشــده، یا زن همسایه در به رویشان باز 

ننماید.
مرد صاحب خانه نه تنها رییس خانواده خود بود، 
بلکه رییس خانه و همه اهالی خانه به شمار می آمد 
که اوامر و نواهــی او قابل اجرا می آمد و صاحب 
اختیاری که همه مسائل اهل منزل با کدخدامنشی 
او حل وفصل و مســتاجرانش جزو خانواده او که 
خیر و شرشان به او مربوط می شد، همانند پدری 
که باید نظارت در کار فرزندانش داشته باشد، اگر 
چه این اختیار گاهی تازه به دوران رسیده هایشان 
را اجــازه می داد که بزرگ نمایی هایی هم داشــته، 
مخصوصا زنانشان را که به مستاجران افاده فروشی 
کنند و پس بنا به مراتب باال اگر مستاجری به فکر 

خرید و تهیــه خانه برمی آمد مگر از جهت همین 
خودنمایی ها و افاده فروشی های آن ها بود که وی 
را وادار می کرد که البته این حالت به ندرت اتفاق 

می افتاد.
چنانچه اشــاره رفت نه تنها سرسایه به کسی دادن 
جزو کار های ثواب بود، بلکه می گفتند اگر کسی 
خانه ای خریده در اختیار کسی قرار دهد، حتی اجاره 
آن را هم دریافت بکند، ثواب دنیوی و اجر اخروی 
برای خود خریده است و به همین قاعده تهیه باغ 
و غرس درخت میوه دار که اگر آن را هم بفروشد 
به ثواب نزدیک شده اســت. از این رو اگر کسی 
خانه ای داشت یکی دو اتاق آن را برای خود گزیده 
بقیه را به اجاره واگذار می کرد و خانه بی مستاجر 
کمتر دیده می شــد و به مستاجر نداده هایشان هم 
آن هایی بودند که اتاق های اضافی شــان را عروس 
و دامــاد و مادر و خواهر و غیر آن اشــغال کرده 
بود؛ و باز روی همان حســاب صــواب و ثواب 
کمتر صاحب خانه ای یافت می شد که تفاخری بر 
مســتاجر آورده یا بین خود و ایشــان ما و منی و 
اشــکال و ایرادگیری و مانند آنی داشته، تحقیر و 
تشــعیر به عمل آورد و می گفتند شکرانه خانه دار 
بودنشــان اینکه بی خانمان هایی را سرپناه بسپارند 
و ایــن نکویی را وقتی تکمیل می کنند که از نیش 
و زبان و ســختگیری و سلب آزادیشان خودداری 
ورزیده مالک و مستاجری نداشته باشند که متقابال 
هم همین مالحظات از طرف مســتاجران به عمل 
آمده صاحب خانــه را احترام نهاده، فرامینش را به 
اجرا درآورده، سپاس مرحمتش که پناه به آن ها داده 

است، اینکه مالحظه اش را داشته محترمش دارند.
روی همین جلب ثــواب نه تن ها اتاق های اضافی 
خانه ها بــه اجاره بود، بلکه هر پول اضافی صرف 
خرید خانه ای برای واگذاری به اجاره می شــد که 
آن را هم فال و هم تماشــا دانسته و می گفتند هم 
اجر دنیوی و هم بهره اخروی داشته که هم منفعتی 
به اســتمرار تحصیل می کنند و هم رضایت خالق 
را به دست می آورند و ســوم آن هم اینکه هرگز 
ضرری از آن مترتب نخواهد شد، از آنجا که به کار 

)خاک بازی( دست می زنند.
منبع: جعفر شهری، تهران قدیم

اجاره نشینی در تهران قدیم 
 صاحب خانه هر که و مستاجر هر که بود، مردانشان با هم برادر و زنانشان با هم خواهر بوده و مثال خانواده واحد با هم زندگی می کردند

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

ســازمان جهاد کشاورزی اســتان زنجان در نظر دارد  طبق مجوزهای قانونی، دو فقره از امالک 
 تحت اختیارخود را به شــرح جــدول زیر با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی
www.setadiran.ir  به صورت الکترونیکی  و نیزغیرالکترونیکی )دریافت رسید واریز سپرده ودیعه( 

برابر مقررات مربوطه و با شرایط مندرج در اسناد مزایده و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

قیمت پایه کارشناسی مشخصات اموال )امالک(ردیف
)ریال(

میزان سپرده ودیعه برای 
هر مال)ملک( )ریال(

1
عرصه و اعیان پالک ثبتی  24267 فرعی از یک اصلی 

باکاربری حمل ونقل وانباری از مجموعه انبارهای 
شهیدمرادی واقع در شهرستان ابهر 

46/867/570/0002/344/000/000

2
عرصه و اعیان پالک ثبتی  24268 فرعی از یک اصلی 
باکاربری مسکونی از مجموعه انبارهای شهید مرادی 

واقع در شهرستان ابهر
57/999/310/0002/900/000/000

برنامه زمانی مزایده

مهلت بازدید از امالک 
زمان انتشار مزایده درسامانه تدارکات هر روز از ساعت 8 تا 13

آخرین مهلت ثبت 
و بارگذاری پیشنهاد قیمت 

در سامانه

تا تاریختاریخ   99/9/01
99/8/29

از ساعت 12
تاریخ  99/8/14

تا ساعت 17
تاریخ  99/9/01

تا ساعت  17 
تاریخ   99/9/01

آخرین مهلت ارسال  یا تسلیم
زمانزمان بازگشایی پاکت حاوی اصل سند سپرده ودیعه

اعالم برنده
مدت اعتبار 
پیشنهاد ها

روش پرداخت
 سپرده ودیعه

تا ساعت 9
 تاریخ 99/9/02

از ساعت 10 
 تاریخ 99/9/02

از ساعت 11
تاریخ99/9/03

90 روز از 
تاریخ بازگشائی 

ضمانتنامه بانکی
یا فیش بانکی

* اطالعات تماس دســتگاه مزایده گزارجهت دریافت اطالعات بیشــتر در باره اسنادمزایده وتسلیم پاکت 
ســپرده ودیعه :  نشانی: زنجان خیابان ســعدی شمالی)سرباز(- ساختمان شماره یک ســازمان جهاد کشاورزی استان 

زنجان- اداره امور پیمانها وقراردادها-شماره تماس 024-33137161 

شماره مرجع: 5945۷ 
کددستگاه مزایده گزار : 3988  

نوبت اولآگهی مزایده عمومی
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