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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان:
توسعه مناطق روستایی با ایجاد 

زیرساخت های الزم از اهداف اصلی بنیاد مسکن 

72

فرنشین نمایندگی ستاد دیه در استان زنجان:

طرح نذر اربعین برای آزادی زندانیان 
جرایم مالی غیرعمد اجرا می شود 

 کاهش ۵۰ درصدی نرخ خدمات مشاوران 
امالک شهر تهران که در تاریخ ۲۳ شهریور توسط 
کمیســیون نظارت ســازمان صمت استان تهران 
تصویب شده بود، از طرف سازمان صمت استان 
تهران، به اتاق اصناف تهران جهت اجرا، ابالغ شد.
به گزارش فرارو، بر پایــه گزارش بانک مرکزی 
متوســط قیمت هر مترمربع واحد مســکونی در 
مناطق ۲۲ گانه تهران در شهریور ماه امسال به ۲۴ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده که در مقایسه با 
شهریور ماه سال گذشته ۹۱.۷ درصد افزایش یافته 
است. با توجه به این موضوع اسحاق جهانگیری 
معــاون اول رییس جمهور دســتور کاهش حق 
کمیسسیون های مشاورن امالک را در تهران صادر 
کرده اســت، به زعم مسووالن دولتی کاهش این 
نرخ می تواند در عدم رشد قیمت مسکن و کنترل 

آن موثر باشد.
شکایت اتحادیه مشاوران امالک از دولت به دلیل 
کاهش حق کمیســیون معامالتاتحادیه مشاوران 

امالک شاکی و معترض نسبت به این قانون
مصطفی قلی خســروی رییس اتحادیه کشوری 
مشــاوران امالک در گفتگو با فرارو با اشــاره به 
اینکه کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون بنگاه های 
مســکن دســتور معاون اول رییس جمهور بوده 
است، اظهارداشت: ما این حکم را بسیار ناعادالنه 
می دانیم و شکایت خود را در این زمینه به دیوان 
عدالت اداری و کمیســیون عالی نظارت سازمان 
صمت اســتان تهران اعالم کرده ایم، در حالیکه 
بســیاری از صنوف خدماتی نرخ هــای خود را 
افزایش داده اند، چنین مصوبه ای به زیان اعضای 
اتحادیه مشاوران امالک است و ما به دنبال احقاق 

حقوق خود خواعیم بود.
وی با اشاره به اینکه توجبه مسووالن دولت برای 
کاهش حق کمیسیون، جلوگیری از رشد بی رویه 
قیمت مســکن بوده است، گفت: در حالیکه قبل 
از انقالب حق کمیســیون یک درصد بود، سال 
۷۰ دولت آمد اعالم کرد، معامالت تا ۲۰ میلیون 
تومان، ۰.۵ درصــد، از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان 
۰.۲۵ درصــد و معامــالت ۱۰۰ میلیون تومان به 
باال نیز نباید کمیسیونی دریافت، شود، زیرا قیمت 
مسکن رشد می کند، حال پرسش بنده این است 
در این ۲۹ سال که کمیسیون معامالت یک درصد 
بوده مسکن، ثابت بوده یا با افزایش قیمت بسیار 

زیادی روبرو شده است.
خسروی افزود: هم اکنون هزینه های ما نیز افزایش 
پیــدا کرده و این تصمیم دولــت به واقع ظلم در 

حق ماســت، در این روزگار بسیاری از جوانانی 
که تحصیلکرده هســتند، به دلیل اینکه شغلی را 
نمی توانند برای خود دست و پا کنند، می آیند در 
مشاوران امالک کار می کنند، یا اینکه بازنشستگان 
نیز برای گذاران زندگی خود نیز به این صنف وارد 
می شوند، می بینید که روز به روز به تعداد مشاوران 
افزوده می شود، چراکه شغل نیست و بسیاری از 
افراد مغازه خود را تغییر کاربری می دهند و بنگاه 
معامالت مســکن می زنند، ودولــت باید به این 
مسائل رســیدگی کند و جلوی گرانی ها بگیرد و 

اشتغال را زیاد کند، نه اینکه چنین قوانینی که باعث 
مشکالت زیادی خواهد شد را به تصویب برساند. 
آیا تقصیر ماســت که همه به دنبال ورود به شغل 

هستند.
رییس اتحادیه کشــوری مشاوران امالک با تاکید 
بر اینکه بنده نگران بروز تخلفاتی هستم که ناشی 
از تصویب چنین قوانینی می شود، یادآور شد: ما 
شــکایت خود را انجام داده ایم، این شیوه ای که 
دولت در پیش گرفته، تنها ُمسکنی بیش نیست و 
شما مطمئن بدانید که اگر جلوی رشد نقدینگی 

و افزایش تورم گرفته نشده، قیمت مسکن همان 
طور که از ســال ۷۰ تاکنون با رشــد مواجه شد، 
از این به بعد نیز باز هــم افزایش خواهد یافت، 
درنشست ای که در تیرماه برای بررسی وضعیت 
مســکن در حضور آقای جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری برگزار شد، وی اعالم کرد برای 
کاهش قیمت مسکن، باید حق کمیسیون ها کاهش 
یابد، ما در آن نشست استدالل های خود را اعالم 

کردیم، اما متاسفته هیج فایده ای نداشت.
شکایت اتحادیه مشاوران امالک از دولت به دلیل 

کاهش حق کمیســیون معامالتکارکرد مشاورین 
امالک در ایران بسیار غلط است

مهدی سلطان محمدی کارشــناس بازار مسکن 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه هر زمان که 
قیمت مسکن افزایش پیدا می کند، حق کمیسیون 
مشاوران امالک نیز بیشتر می شود، گفت: بنابراین 
این دو مسئله یعنی قیمت مسکن و حق کمیسیون 
امالک مســکن با یکدیگر رابطه مستقیم دارد، از 
ســویی هم اکنون که حق کمیسیون آن ها به ۰.۵ 
درصد کاهش پیدا کــرده، اما باز هم درآمد آن ها 

بسیار باال است و با کمتر صنفی قابل مقایسه است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت مســکن در تهران در 
سه سال گذشت سه برابر شده است، اظهارداشت: 
بنابرایــن با این قیمت ها بازهم درآمد مشــاوران 
امالک مناسب است، اما مشکلی که وجود دارد، 
به عقیده بنده، این حق کمیسیون ها نیست، بلکه 
کارکــرد بنگاه های مســکن اســت، طریقه ارائه 
خدمات آن ها نســبت به ۵۰ ســال گذشته هیچ 
تفاوتی نکرده، در حالی که تکنولوژی تمامی ابعاد 
زندگی ما را متحول کرده، اما برای تهیه مســکن 
بازهم باید بــه روش هایی که بســیار قدیمی و 
ناکارآمد هستند، مراجعه شود، که بیشتر مردم نیز 

از این شیوه بسیاری ناراضی هستند.
سلطان محمدی افزود: اینکه نیز گفته می شود که 
مشاورین امالک نیز درآمد های بادآورده ای را دارند 
بنده قبول ندارم، هم اکنون شیوه داللی مسکن در 
کشور بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده است، زمانیکه 
شما به عنوان مالک می خواهید ملک خود را برای 
اجاره یا فروش به بنگاه بسپارید او باید برای شما 
بازاریابی کند و بهترین مشــتری را پیدا کند، اما 
هیچ تضمینی وجود ندارد که کار به انتها برســد، 
زیرا گردش اطالعات در این زمینه به هیچ عنوان 
درســت نیست، زیرا مشــاورین امالک حتی در 
دفتری که خــود نیز کار می کنند، اطالعات ملک 
را به همکار خود نمی دهند، زیرا بیم آن دارند که 
این شخص از اطالعات به نفع خود استفاده کند و 

هیج چیزی دست او را نگیرد.
این کارشناس بازار مسکن بیان داشت: یا در موارد 
دیگری مشاهده می شود، خریدار و فروشنده برای 
اینکه حق کمیســیون را به بنگاه ندهند، خود به 
صورت دستی معامله می کنند، چنین مسائلی نشان 
می دهد، بازاریابی مســکن در ایران بســیار غلط 
دنبال می شود، در کشور های اروپایی شما اگر به 
عنوان مالک ملک خود را به مشاوری می سپارید 
همان اول یک قرارداد مشخص و محکم بین دو 
طرف بسته می شود و مشار امالک شروع می کند 
به بازاریابی ملک از راه های مختلف و در این زمینه 
اطالعت ملک به درستی به چرخش در می آید و 
اگر مشاور دیگری نیز مشتری پیدا کرد، به نفر اول 
که قرار داد بسته بوده نیز درصدی تعلق می گیرد، 
بنابراین این طور نیست که در حق کسی اجحاف 
شود، در کشور ما نیز چنین فرآیندی باید به مرحله 
اجرا در آید، در غیر این صورت مشکالت مختلفی 
که در حوزه مشاورین امالک وجود دارد، همچنان 

باقی خواهد ماند.

شکایت اتحادیه مشاوران امالک از دولت به دلیل کاهش حق کمیسیون معامالت

حق کمیسیون معامالت امالک؛ مشکل چیست؟

مهربان شو هک مهرگان آدم
مهرگان شاد و مهربان آدم

 قیمت مسکن و حق کمیسیون امالک مسکن با یکدیگر رابطه مستقیم دارد، از سویی هم اکنون که حق کمیسیون 
آن ها به نیم درصد کاهش پیدا کرده، اما باز هم درآمد آن ها بسیار باال است و با کمتر صنفی قابل مقایسه است
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شهردار زنجان:

استعفاندادهام
 شورا تشخیص دهد می روم

معاون رییس جمهور تشریح کرد

پیامدهای شیوع کرونا 
در نظام اداری و استخدامی کشور

زمین های ملی طعمه آتش شد

آتش در طارم  
 احتمال وجود دریاچه آب شور 
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گفتگو با دکتر کسری امین کاظمی 
فوق تخصص ستون فقرات، جراحی مغز و اعصاب

 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پزشکان پول پارو نمی کنند
3 2

شادمان      باش و مهربانی کن
شادی و مهر توامان آدم
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 فرنشــین نمایندگی ســتاد دیه در استان 
زنجان گفت: این ســتاد در راســتای گســترش 
فرهنــگ ماندگار یاری و کمک بــه زندانیان در 
نظر دارد طرح »نذر اربعین« را برای فراهم آوردن 
مقدمات آزادی تعــدادی از زندانیان جرایم مالی 

غیرعمد را اجرا کند.
بــه گزارش زنگان امــروز عالءالدین کریمی در 
گفت وگو با خبرنگار موج رســا، اظهار داشت: 
مردم نیکوکار و خیرین با ادای نذر خود و سهیم 
شــدن در آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد، 

موجب خوشحالی خانواده های آنان می شوند.
وی خاطرنشان کرد: خیرین می توانند کمک های 
نقدی خود را به صورت غیرحضوری و از طریق 

شماره حســاب 0224137397006 و یا شماره 
کارت 6037991899973626 پرداخت کنند.

کریمی بــا بیان اینکــه از ابتدای ســال کنونی 
تاکنون در مجموع 111 نفــر از زندانیان جرایم 
مالی غیرعمد از زندان های اســتان آزاد شده اند، 
خاطرنشان کرد: این زندانیان شامل 108 آقا و 3 

خانم هستند.
فرنشــین نمایندگی ســتاد دیه در استان زنجان 
گفت: مجموع بدهی ایــن زندانیان 235 میلیارد 
ریال بود که 96 میلیارد ریال به میزان 41 درصد 
در تالش های صورت گرفتــه، منجر به رضایت 

شاکیان شد.
وی اظهــار داشــت: 28 میلیــارد ریــال کمک 

بالعوض بود که از سوی ستاد دیه و کمک های 
خیرین تامین شد.

کریمی افزود: بقیه بدهی ها نیز در قالب تسهیالت 
بانکی و همچنین از محل آورده خود محکومان، 

تامین و منجر به آزادی این زندانیان شد.
فرنشــین نمایندگی ســتاد دیه در استان زنجان 
ضمن قدردانی از مشــارکت خیرین در جشــن 
گلریزان گفت: امســال کمک های نقدی خیرین 
60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

وی ابــراز کرد: محــل جدید دفتــر نمایندگی 
ستاد دیه در اســتان زنجان به نشانی خیابان امام 
خمینی)ره(، جنب کوچه حاج نوروزلر، روبه روی 

بانک انصار انتقال یافته است.

 فرنشین امور مالیاتی استان زنجان گفت: 
مودیان زنجانی برای بهره مندی از خدمات ابالغ 
الکترونیکــی اوراق مالیاتی، فــرم الکترونیکی » 
درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابالغ 
و مدیریت درخواست ها » را تایید و ارسال کنند.
میرحیدر رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: بسیاری از خدمات سازمان امور مالیاتی از 
جمله ابالغ الکترونیکی، ثبت الکترونیکی شکایت 
به شــورای عالــی مالیاتی، ارســال الکترونیکی 
اظهارنامه ها و بسیاری دیگر از خدمات سازمان، 

الکترونیکی شده است.
وی یــادآوری کرد: هم اکنون مودیان مالیاتی می 
توانند با مراجعه به ســایت ســازمان به نشــانی 
www.tax.gov.ir و ثبت درخواســت ابالغ 
الکترونیکی خود در سیستم به راحتی و بدون نیاز 
به مراجعه به اداره کل امور مالیاتی، از برگه های 
مالیاتی صادر شده پرونده خود اطالع حاصل یافته 

و اقدامات الزم را انجام دهند.        
فرنشین امور مالیاتی استان زنجان گفت: با اجرایی 
شدن طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی برای 
همــه مودیان، حســاب کاربری ایجــاد و برای 

متقاضیان اســتفاده از خدمات ابالغ الکترونیکی 
اوراق مالیاتی، اوراق تشــخیص و قطعی مالیات 
عملکرد و ارزش افزوده آنان به محض صدور در 

این حساب کاربری بارگذاری می شود. 
رضوی ادامه داد: پیش از این ابالغ اوراق مالیاتی 
به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کســب 
و یا اقامتگاه قانونی شــخص انجام می شد که در 
ایــن روش گاهی به دلیل نبــود مودی در محل، 
مشکالتی برای مودیان و سازمان بوجود می آمد 
و در مواردی نیز مودی مجبور می شد به منظور 
پیگیری وضعیت ابــالغ اوراق مالیاتی به ادارات 
مالیاتی مراجعــه کند که این مهــم زمینه آمد و 
شدهای غیرضروری به ادارات را موجب می شد.
وی تاکید کرد: منظــور از ابالغ در قانون مالیات 
های مستقیم ارائه اوراق مالیاتی به مودی بر پایه 
قواعد و شــرایط مواد 203 تا 209 قانون مالیات 

های مستقیم است.
فرنشین امور مالیاتی استان زنجان گفت: موضوع 
مهم در باره مســائل مالیاتی ابالغ اســت که بی 
اطالعی از موارد مرتبــط با آن می تواند موجب 

بروز مشکالت و جریمه های مالیاتی شود.

رضوی اضافه کرد: ابالغ شامل انواع اوراق مالیاتی 
مانند برگ درخواســت اســناد و مدارک، برگ 
تشــخیص مالیات، برگ تعیین تاریخ هیات حل 

اختالف مالیاتی است.
وی ادامه داد: با ابالغ به شــیوه سنتی، درصورت 
عدم آگاهی مودی از ابالغ برگ تشخیص، قطعی 
و بــرگ رای هیات های حل اختــالف مالیاتی 
متحمل هزینه های سنگینی می شد، از زمانی که 
برگه تشــخیص به مودی ابالغ می شود تا زمان 
قطعیــت آن و حتی ارجاع پرونده به اجرائیات و 
مراحل دیگر نظیر رای بدوی و تجدید نظر، ابالغ 
نقش کلیدی خواهد داشت که اگر فرآیند ابالغ در 
هر مرحله دچار نقص باشد می تواند رویه وصول 

مالیات را دچار مشکل کند.
فرنشــین امور مالیاتی اســتان زنجــان گفت: با 
الکترونیکی شدن فرآیند ابالغ، هر مودی مالیاتی 
با مراجعه به سامانه الکترونیکی می تواند عالوه بر 
ارسال اظهارنامه خود، در صورت داشتن اعتراض 
نسبت به اوراق، آن را به صورت الکترونیکی ثبت 

کند.
رضــوی یادآوری کــرد: بر این پایــه برای همه 

مودیان، حســاب کاربری ایجاد و برای متقاضیان 
اســتفاده از خدمــات ابــالغ الکترونیکی اوراق 
مالیاتــی، اوراق تشــخیص و قطعــی مالیات بر 
عملکرد و ارزش افزوده آنان به محض صدور در 

این حساب کاربری، بارگذاری می شود.

فرنشین نمایندگی ستاد دیه در استان زنجان:

طرح نذر اربعین برای آزادی زندانیان جرایم مالی 
غیرعمد اجرا می شود 

زمین های ملی طعمه آتش شد

آتش 
در طارم 

 رییــس اداره منابع طبیعــی طارم از 
آتش ســوزی 4 هکتــار از اراضی ملی این 

شهرستان در روستای شیرمشه خبر داد.
به گزارش زنگان امروز ضیاءالدین حسنلو 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به وقوع 
آتش ســوزی در اراضی طارم، اظهار کرد: 
شوربختانه دلیل بیشــتر این آتش سوزی ها 
عامل انســانی است که سبب می شود، دود 
سهل انگاری عده ای از مردم به چشم مراتع 

و محیط زیست برود.
وی با اشاره به آتش سوزی در چهار هکتار 
از مراتع ملی طارم، اظهار کرد: این مراتع در 
روستای شیرمشه قرار دارد که علت آن نیز 
خاموش نشدن آتشــی بود که توسط مردم 
روشن شــده و وزش باد نیز سبب سرایت 

آن شد.
این مســوول با اشــاره به اینکــه یکی از 
آســیب های آتش ســوزی در مراتع از بین 
رفتن گونه های گیاهی است، یادآور شد: در 
این آتش سوزی شاهد از بین رفتن گونه های 
گیاهــی زالزالک، گرون و علف های یک و 

دو ساله در منطقه بودیم.
حسنلو اضافه کرد: برخی از حیوانات ساکن 
در ناحیه آتش گرفته، از جمله الک پشــت 
و مارمولک نیز در این راســتا آتش سوزی 

آسیب دیدند.
رییس اداره منابع طبیعی طارم خاطرنشــان 
کرد: از مردم درخواست می شود در هنگام 
حضــور در طبیعت تا حد امکان از عواملی 
که موجب حریق خواهد شــد دوری کرده 
و در صورت مشــاهده هر گونه حریق در 
مراتع و جنگل ها مراتب را به سامانه 1504 

اطالع دهند.

خبـرخبــر

خاکسپاری اموات در زنجان 
تنها با حضور بستگان 

درجه یک برگزار می شود
 شهردار زنجان گفت: هم اکنون شهر 
زنجان در وضعیت قرمــز کرونایی قرار دارد 
و بر این پایه عــالوه بر تعطیلی زیارت اهل 
قبور، آیین تدفین و خاکسپاری فقط با حضور 

بستگان درجه یک اموات برگزار می شود.
حبیب مالیی یگانه در ستاد پیشگیری و مقابله 
با کرونا با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با کرونا 
در باره لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
افــزود: برگزاری آیین تشــییع و تدفین در 
بهشــت زهــرا)س( زنجان بــرای تمامی 
درگذشــتگان فقط با حضور بستگان درجه 
یک به تعداد حداکثر 10 نفر انجام می شود 
و طبق این مصوبه از حضور دیگر بستگان و 

آشنایان متوفی جلوگیری خواهد شد.   
وی یــادآوری کــرد: همچنیــن تمامــی 
آرامستان ها تا اطالع ثانوی برای زیارت اهل 
قبور و برگزاری هرگونه آیین یادبود و ترحیم 

تعطیل است.  
به گفته یگانه، پیرو مصوبه ستاد شهرستانی 
و استانی جلساتی با فرماندار و رییس مرکز 
بهداشت شهرستان برگزار سپس بازدیدی از 
آرامستان شهر انجام و نسبت به انسداد مسیر 

ورودی آرامستان تصمیم گیری شد.
وی با اشــاره به اینکه بــرای جلوگیری از 
حضور مردم در آرامستان شهر بنرهایی نصب 
و هشدارهای الزم داده شده است، اضافه کرد: 
طبق هماهمگی های انجــام گرفته از طریق 
فضای مجازی تبلیغات محیطی در مسیرهای 
منتهی به آرامستان مبنی بر تعطیلی این مکان و 

موارد دیگر اطالع رسانی شده است.
یگانه افزود: شوربختانه روز ادینه گذشته به 
دلیل تجمع بیش از حد مردم در آرامســتان 
شهر با عوامل شهرداری درگیری ایجاد شد 
که به نوبه خود مشــکالتی را ایجاد کرد که 
طبق بازدید  مســووالن درخواســت شد تا 
حضور نیروی انتظامی در این محل پررنگ 

تر باشد.
وی اظهار داشــت: با توجــه به تالم روحی 
مراجعه کنندگان در آرامستان شهر و با اطالع 
رســانی انجام گرفته، امیدواریم  حضور کم 
تعداد مردم به رعایت هرچه بیشتر پروتکل 

های بهداشتی منجر شود.
 این مسؤول خاطرنشان کرد: از  عموم مردم 
خواسته شده، برای حفظ سالمتی خود و نیز 
بــه منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 
از آمد و شد به بهشــت زهرا )س( و دیگر 

آرامستان های استان پرهیز کنند.

  شــهردار زنجــان گفــت: مســؤولیت 
شــهرداری یک امانتی است که از سوی تعدادی 
از اعضای شورا به عهده بنده گذاشته شده است، 
من نیز مســؤولیت انجام آن را دارم و هر موقع 
تشــخیص دهند که این مسؤولیت به عهده بنده 

نباشد، تابع تصمیم شورای شهر خواهم بود.
به گزارش زنــگان امروز حبیب مالیی یگانه در 
گفت وگــو با خبرنگار فــارس در زنجان درباره 
تعدیل نیروهای فضای ســبز اظهار کرد: در پیک 
روزها تعــداد این نیروها 712 نفر اســت که با 

تعدیل فصلی به حدود 400 نفر می رسد.
شهردار زنجان با اشاره به اینکه با سرد شدن هوا 
تعداد نیروها کمتر شده و در دی ماه کف نیروها 
را خواهیم داشت، گفت: امسال روال تعدیل نیرو 
در فصل سرد بر پایه امتیازدهی انجام شده است.
وی گفــت: مشــکل خاصی از نظر شــهرداری 
در ایــن زمینه وجود ندارد امــا با توجه به اینکه 
شــرایط خاص اقتصادی حاکم است و کارگران 
درگیر مســائل مالــی هســتند، اعتراضات زیاد 
است، هرچند که به اعتراضات در این بخش هم 

رسیدگی شد.
یگانه ادامه داد: ســنوات گذشــته نیروهایی که 
امســال جذب شــده بودند، تعدیل می شــدند 
اما امســال طبق امتیازبندی انجام شد که طبیعتا 
اعتراضاتی را هم به دنبال داشــت و حواشــی 
زیــادی ایجاد کرد، هرچند که شــهرداری طبق 
مکاتبات شورا در ارتباط با امتیازبندی و تعدیل 

نیرو اقدام کرد.
شهردار زنجان در ادامه با اشاره به سواالت مطرح 
شــده از سوی شورا و ارســال آن به شهرداری 
گفت: یکی از سواالت مربوط به چارت سازمانی 
شــهرداری بود که چرا عملیاتی نشده است، اما 
برخی دیگر از ســواالت و مسائل مطرح شده به 
صورت درست اطالع رسانی نشده است. وی با 

اشــاره به اینکه یکی از سواالت 
این بود که چرا آسفالت ریزی کم 
است، گفت: این در حالی است 
که در سال قبل و امسال با وجود 
و  موجود  اقتصادی  مشــکالت 
سه برابر شدن قیمت قیر، تولید 
آسفالت کمتر از سال قبل نبوده 

است.
آســفالت ریزی در 10 نقطه از 

شهر زنجان
یگانــه گفت: با وجود مشــکل 
 10 در  شــهرداری  تــورم، 
نقطه از شــهر زنجــان در حال 

آسفالت ریزی است.
شــهردار زنجان با بیان اینکه از 
دیگر موارد مطرح شــده مربوط 
به مباحث عمرانــی بود، گفت: 

یکــی از موارد پیشــرفت پروژه هــای عمرانی 
سبزه میدان است که در هفت ماه گذشته پیشرفت 
چشمگیری داشــته است که اگر تملکات را هم 
به این بحث بیافزاییم، پیشــرفت آن 45 درصد 

خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه بحث واگذاری کانکس ها 
مربوط به دوره های گذشته است، گفت: از زمانی 
که بنده آغاز به کار کرده ام، در این بحث شفافیت 

وجود داشته است.
یگانه همچنین به تکمیل تقاطع غیرهمسطح امام 
حسن مجتبی )ع( نیز اشــاره کرد و افزود: قبال 
اجرای یوترن دچار مشــکل بود و پیمانکار کار 

را متوقف کرده بود در حالی که 
مصوبه شــورای فنی اخذ شده 
و قرار اســت که به زودی این 

پروژه ساخته شود.
وی به بحث دیون و بدهی های 
شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: 
در بودجه امسال فقط 4 میلیارد 
تومان برای دیون پیش بینی شده 
بــود که 2.5 میلیــارد تومان در 
میلیارد   1.5 و  فرهنگی  سازمان 
تومان در روابط عمومی بود که 

ما درگیر با آن هستیم.
یگانه با اشــاره بــه اینکه بحث 
ساخت و ســازهای غیرمجاز و 
این  در  تخلفات صورت گرفته 
بخش از دیگر مسائلی است که 
آن درگیر است،  با  شــهرداری 
گفت: ســال قبل این برخوردها درست نبوده و 

امروز شهرداری را با مشکل مواجه کرده است.
وی در ارتبــاط با مباحث مطرح شــده در زمینه 
استعفای شهردار گفت: مسؤولیت شهرداری یک 

امانتی است که از سوی تعدادی از اعضای شورا 
به عهده بنده گذاشته شــده است و تا لحظه ای 
که اعضای شــورا حمایت الزم را بکنند، من نیز 
مسؤولیت انجام آن را دارم و هر موقع تشخیص 
دهند که این مسؤولیت به عهده بنده نباشد، تابع 

تصمیم شورای شهر خواهم بود.
شــهردار زنجان گفــت: بنده برای ســومین بار 
است که سمت شــهرداری را عهده دار هستم و 
این اتفاق نیز با تصمیم شــورا رخ داده است، اما 
آنچه که بین ما و شورا و هر دستگاه دیگر است، 
رعایت قانون و مقررات است و تاکنون نیز شورا 

حمایت الزم را انجام داده است.
وی بــا بیان اینکه اختالف ســلیقه امری طبیعی 
اســت و رعایت ضوابط و مقــررات که تکلیف 
شده بین شورا و شهرداری است، گفت: تاکنون 
حمایت الزم صورت گرفته اســت هرچند بعضا 
تداخل در کار و مسولیت وجود دارد که بنده نیز 
در نشســت شورا عرض کردم که این تداخالت 
باید رفع شود و اعضای شــورا باید در جایگاه 
سیاســت گذاری باشــند و کارهــای اجرایی به 

شهرداری سپرده شود.
یگانــه تصریح کــرد: مباحث انتخابات شــورا 
همــواره مطــرح بوده اســت و هر بــار نیز از 
ایــن حاشیه ســازی ها بوده اســت مــالک من 

خدمت گذاری به مردم است.
شــهردار زنجــان هــدف از حضور خــود در 
شهرداری را خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: 
اگر اعضای شورا من را به عنوان شهردار انتخاب 
کرده اند، من هم در ایــن حیطه خدمت خواهم 

کرد و بحث انتخابات مطرح نیست.
وی گفت: با این اوصاف، اگر توانســتم خدمت 
را انجام دهم، می مانم و ادامه می دهم و هر وقت 
که دیدم شــرایط فراهم نیســت تابع تصمیمات 

اعضای شورا خواهم بود.

شهردار زنجان:

استعفاندادهام
 شورا تشخیص دهد می روم

 رییس پــارک علم و فناوری اســتان 
زنجان گفت: عدم اختصــاص زمین و بودجه 
پایین چالش پیــش روی پارک علم و فناوری 

زنجان است.
به گــزارش فــارس، داود مرادخانی در جمع 
خبرنگاران اظهار کــرد: وضعیت پارک علم و 

فناوری زنجان خوب است.
رییس پــارک علم و فناوری اســتان زنجان با 
بیان اینکه پارک علم و فناوری به ایده پردازی، 
برگزاری دوره های کارآفرینی، حضور در مرکز 
نوآوری، کمک به تیم ســازی در مرکز فناوری 

نوآوری و تولید محصول کمک می کند، عنوان 
کرد: این پارک یک ایده را تا زمان تبدیل شدن 
به محصول و تجاری سازی کمک می کند تا در 

دل معاونت علمی و فناوری جای بگیرد. 
وی با اشاره به اینکه اکوسیستم استارتاپی باید 
ایجاد شود، بیان کرد: سیستم  استارتاپی ترکیبی 
از کارآفرینی، ســرمایه گذاری ها، دانشــگاه ها، 

دولــت و قانونگــذاران، مربیان، شــرکت های 
بزرگ خدمات دهندگان و... است. 

مرادخانــی با تاکید بــر اینکــه انحصارطلبی 
بد اســت اما تمرکز اتفاق مطلوبی محســوب 
می شــود، تاکید کرد: اکنون همه به فکر ایجاد 
پارک هســتند خیلی از دانشــگاه ها و ادارات 
عالقه مند به ایجاد پارک شــدند اما باید توجه 

داشــت که صرف ایجاد یک پــارک نمی تواند 
منجر به ایجاد اکوسیستم استارتاپی شود.

رییــس پارک علــم و فناوری اســتان زنجان 
فعالیت دانشگاه ها را در ایجاد سیستم استارتاپی 
ضروری دانســت و گفت: باید به ســمتی از 
آموزش فناور حرکت کنیم که فناورانه و تولید 

محور باشد. 

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری با همه 
مجموعه های علمی در ارتباط اســت، تصریح 
کــرد: تعامالت خوبی در این زمینه وجود دارد 

تا به صورت تخصصی برای آن فعالیت کرد.
مرادخانی همچنین از برخی مشکالت موجود 
برای فعالیت پارک گالیه کرد و افزود: نداشتن 
زمین برای ایجاد و ســاماندهی استارتاپ ها و 

همچنین پایین بودن سهم بودجه پارک استان 
زنجان از دیگر مشکالت این بخش است.

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان با اشاره 
به اینکه بودجه پارک استان زنجان در مقایسه با 
پارک های اســتان های مجاور بسیار پایین است، 
گفت: همچنین امکان انتقال بودجه سال کنونی 
به سال آینده توسط پارک در استان زنجان وجود 

ندارد که خود یک مشکل بزرگ است. 
وی پــارک علم و فناوری را محلی برای عموم 
مردم دانســت و گفت: این پــارک می تواند به 
موفقیت بخش های مختلف جامعه منجر شود.

عدم اختصاص زمین و بودجه پایین، چالش پارک فناوری زنجان

فرنشین امور مالیاتی استان:

فعاالن اقتصادی در زنجان برای ابالغ الکترونیکی 
اوراق مالیاتی اقدام کنند
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 موضوع اتصــال به بازار به عنوان یکی از 
مهم ترین دغدغه های مشــاغل خانگی بود که در 
نشست شورای راهبری طرح ملی توسعه مشاغل 

خانگی مطرح شد.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
زنجان در نشســت شــورای راهبری طرح ملی 
توسعه مشــاغل خانگی که با حضور نمایندگان 
دســتگاه های مرتبط با حوزه مشاغل خانگی در 
سالن شهید شــهریاری مجتمع جهاددانشگاهی 
زنجان و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
شد، تاکید کرد: بانک ها باید از ابتدا تا انتها در کنار 

طرح مشاغل خانگی قرار گیرند.
حسین اشرفی با بیان اینکه شوربختانه تا به امروز 
بانک ها در همه زمینه ها )ضــرر و زیان( در کنار 
طرح هــای مختلف نبوده اند، گفــت: با توجه به 
اینکه فاز اول طرح ملی توســعه مشاغل خانگی 
در ۹ اســتان به صورت پایلوت به اجرا گذاشــته 
شــد، به همین خاطر انتظار می رود برای نشست 
بعدی شورای راهبری این طرح ملی، نقاط قوت 
و ضعف اســتان هایی که این طرح را اجرا کردند، 

مستندسازی شود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در برهه کنونی 
که با شــیوع ویروس کرونا مواجه هستیم، بیشتر 
در فضای مجازی اتفاق افتاده که مشاغل خانگی 
و کســب و کارهای خرد ســهم به سزایی در این 
زمینه به خود اختصاص داده است، افزود: با توجه 
به ظرفیت هایی که استان زنجان در حوزه مشاغل 
خانگــی دارد، امیدواریم ســهم ۱۸۰۰ نفری این 

طرح با موفقیت به تحقق برسد.
رییس جهاددانشــگاهی استان زنجان نیز در ادامه 
این نشســت با بیان اینکه مشاغل خانگی یکی از 
مشاغل تضمین شده اســت که با کم ترین هزینه 
ســرمایه گذاری، ارزش افزوده زیادی را به دنبال 
دارد، تصریــح کرد: اعتقاد راســخ بــه این مهم 
داریم که گام اول در توســعه مشــاغل خانگی، 
ترویج فرهنگ این نوع کســب و کار اســت که 
جهاددانشــگاهی گام های بلندی را تا به امروز در 

این عرصه برداشته است.
کامران جعفری با اشاره به اینکه ضعفی که امروز 
در حوزه مشاغل خانگی داریم، این است که آمار 
تفکیکــی تخصصی در این حــوزه در اختیارمان 
نیســت، ادامه داد: بی تردید نداشتن آمار تفکیکی 
تخصصی در حوزه مشــاغل خانگی یک نقص 
بزرگ در گام اول توسعه این نوع مشاغل به شمار 

می رود که همین نقص می تواند دیگر نقص ها از 
جمله نبود بازار برای محصــول تولیدی در این 

عرصه را نیز به دنبال داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه وقتی می گوییم نبود بازار یکی 
از مهم ترین دغدغه ها و نقصان های زنجیره مشاغل 
خانگی است، این عبارت نمی تواند اطالق درستی 
برای این حوزه باشــد، اظهار کرد: در واقع ما به 
دلیل نیازسنجی نشدن، به کسانی که به محصوالت 
تولید شده در حوزه مشــاغل خانگی نیاز دارند، 
دسترسی نداریم و همین امر باعث می شود تا در 
زمینــه اتصال به بازار این محصوالت با مشــکل 
مواجه شویم. این مســوول با بیان اینکه باید بین 
عالقه مندان به کســب و کار مشــاغل خانگی و 
یا هر رســته شــغلی دیگری با کسانی که در این 
عرصه توانمند هســتند، تفاوت قائل شویم، ابراز 
کرد: بی تردید صرف داشتن عالقه در یک عرصه 
نمی توانــد دلیلی بر توانمند بــودن آن فرد در آن 
حوزه نیز داشــته باشد، بنابراین در گام نخست و 
بــرای اجرای صحیح این طرح، نیاز به غربالگری 

اولیه که همان شناســایی عالقه مندان و توانمندان 
است، داریم.

جعفری با یــادآوری اینکه برای انجام غربالگری 
اولیه در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، 
باید تسهیالت مورد نظر در این بخش به پیشران ها 
اختصاص یابد، بیان کرد: برای اینکه استان زنجان 
بتواند تجربه ارزنده ای را در حوزه مشاغل خانگی 
به دست آورده و جزو اســتان های موفق در این 
عرصه قلمداد شود، نیاز است که پیشران های فعال 

در حوزه مشاغل خانگی را شناسایی کنیم.
مدیر اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان زنجان با تاکید بر اینکه این 
اطمینان را داریم که جهاددانشــگاهی با توجه به 
ســابقه درخشانی که در پیشبرد برنامه های مهم و 
کاربردی دارد، طرح ملی توســعه مشاغل خانگی 
را نیز در اســتان با قدرت به جلــو خواهد برد، 
عنوان کرد: مشــاغل خانگی و کسب و کارهای 
خرد همواره در کانون توجه مسووالن کشور بوده 
اســت. طیب جعفری، از شناسنامه دار کردن بیش 

از ۱۵ هزار زنجانی در حوزه مشاغل خانگی خبر 
داد و گفــت: تا به امروز در این زمینه بیش از ۴۸ 
میلیارد تومان تسهیالت ۴ درصد ارزان قیمت اعطا 
شده، هر چند این سهم در سال های گذشته کمتر 
شده است. در راستای توســعه مشاغل خانگی، 
سال گذشته طرح ملی با همین عنوان در ۹ استان 
به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد که امسال 

در همه استان ها اجرایی خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه طرح ملی توســعه مشاغل 
خانگی قرار اســت در ســه فاز و ۱۲ گام به اجرا 
گذاشته شــود که امروز در فاز نخست این طرح 
که بررسی، شناســایی، اولویت بندی مزیت ها و 
هماهنگی هــای اولیه بود، قــرار داریم، افزود: در 
گام های بعدی اجرای طرح ملی توســعه مشاغل 
خانگی باید نســبت به توانمندسازی متقاضیان و 
نیز اتصال محصوالت تولید شــده در این عرصه 

به بازار اقدام کرد.
معاون هماهنگ  کننده ســپاه انصارالمهدی )عج( 
استان زنجان نیز در این نشست با یادآوری اینکه 

تجربه نشان داده است که در هشت سال گذشته 
شــعارهای سال به ســمت حوزه اقتصادی بوده 
است، تصریح کرد: یکی از مباحثی که در اقتصاد 
مقاومتی نیز مطرح است، توجه به مشاغل خانگی 
و کارآفرینی است و این بدان معنی است که باید 

بیش از پیش به این موضوع توجه شود.
عبــاس بابایی با بیــان اینکه تســهیالتی که در 
ســال های گذشته به مشــاغل خانگی ارائه شده، 
دارای انحراف هایی بوده اســت، ادامه داد: همین 
مسئله باعث شده بود که موضوع ارائه تسهیالت 
در حوزه مشاغل خانگی به یکی از آفت های این 
حوزه تبدیل شــود و در این راستا شاهد ارائه ۵۰ 
میلیارد تومان تسهیالت به حوزه مشاغل خانگی 

بودیم که بی تردید خالی از انحراف نبود.
وی با تاکید بر اینکه اگر قصد داریم انحرافاتی که 
در گذشــته برای مشاغل خانگی در زمینه اعطای 
تسهیالت به وجود آمد، تکرار نشود، باید نسبت 
به کنترل پیشــران ها نیز اقدام شود تا شاهد بروز 
انحراف در بحث کالن نباشــیم، اظهار کرد: سپاه 

انصارالمهدی )عج( اســتان زنجان این آمادگی را 
دارد که در این عرصه با جهاددانشــگاهی زنجان 

همکاری های الزم را داشته باشد.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی 
اســتان زنجان نیز در این نشســت با بیان اینکه 
تجربه فعالیت در حوزه مشاغل خانگی حاکی از 
آن اســت که باید مطالعه دقیق تری در باره نقاط 
ضعف و قوت این طرح داشته باشیم، یادآور شد: 
بی تردید اگر قانون مشــاغل خانگی به درستی به 
اجرا گذاشــته شود، مشکالتی که در این حوزه با 

آن مواجه بوده ایم، مرتفع خواهد شد.
حجت اله قصابی با تاکید بر اینکه قانون مشــاغل 
خانگی، قانون کاملی بود اما در عمل نقص هایی به 
آن وارد و باعث شد در عمل جلوی این کار گرفته 
شود، عنوان کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که 
امروز سرمایه گذاری در این حوزه مشاغل خانگی 
باید در جایی صورت گیرد که جذب آن به آسانی 
انجام شود، در غیر این صورت انحرافات گذشته 

در این زمینه تکرار خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه در زمینه اتصــال به بازار 
محصوالت حوزه کســب و کار خانگی، آنچه که 
بیش از همه و پررنگ تر دیده شــد، فقط موضوع 
ارائه تسهیالت بود، بیان کرد: این در حالی است 
که اگر در دیگر مــوارد از جمله عرضه فیزیکی 
محصول با انرژی بیشــتری ورود پیدا می کردیم، 
امروز در زمینه اتصال به بازار با مشــکل خاصی 
مواجــه نبودیم، در حالی که مشــاهدات در انی 

حوزه، بیانگر دغدغه است.
معاون صندوق کارآفرینی امید اســتان زنجان نیز 
با یــادآوری اینکه علی رغم تســهیالتی که تا به 
امروز در حوزه مشاغل خانگی پرداخت شده اما 
خروجی مشــخصی از این حوزه عایدمان نشده 
اســت، گفت: آمار حاکی از آن است که با وجود 
انعقاد تفاهم نامه های زیاد در حوزه مشاغل خانگی، 
خروجی الزم در این زمینه به دست نیامده است 

که همه این موارد باید ریشه یابی شود.
عباس عسگری با بیان اینکه نظارت ها برای پایدار 
بودن مشاغل خانگی به صورت ساختاری انجام 
نشده است، خاطرنشان کرد: این صندوق، حمایت 
از کسب و کارهای خرد و کوچک را وظیفه ذاتی 
خود می داند، به همین خاطر برای اجرای درست 
طرح ملی توســعه مشاغل خانگی نباید فراموش 
کنیم که این طرح باید متناسب با ظرفیت های هر 

استان به اجرا گذاشته شود.

 رضا خواجه ای فرنشــین بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی استان به مناسبت فرا رسیدن ۱۵ 
مهرماه روز ملی روستا در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد:  روســتاها به عنوان یکی از تجلی گاه های 
واالترین و بی آالیش ترین صفات انســانی نظیر 
صمیمیت، صداقت، تالش، مهربانی و شــفقت و 
چه به عنوان یکی از کانون های پرتحرک و مولد و 
موثر در نظام و توان اقتصادی ایران اسالمی و مظهر 
خوداتکایی و خودکفایی، ظرفیتی مهم و موثر برای 
توسعه پایدار و پیشرفت و اعتالی کشور محسوب 

می شوند.
وی با اشــاره به اینکه، توجــه ویژه و محوری به 
مناطق روســتایی و ارتقاء شــاخص های توسعه 
پایدار در روســتاها از جمله اولویت های اساسی 
اســت که با برنامه ریزی و اختصاص تسهیالت 
و امکانات الزم خاصه در جهت تحقق مهاجرت 
معکوس به کانون های تولید و اعتالی معیشت و 
اقتصاد روســتاییان صورت گرفته است، ادامه داد:  
در این راستا بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان 
متولی طرحهاي توســعه روستایی به خصوص با 

تهیه واجراي طرحهاي هادي روســتایی و مقاوم 
سازی مسکن روستایی  نقش بسزایی درامرتوسعه 
همه جانبه روستاهاداشــته است و درهمین راستا 
توانســته ازاین طریق گامهاي موثري را درجهت 
بهبودوضعیــت کالن جامعه روســتایی همراه با 
بسترسازي مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادي، 
اجتماعی و فرهنگــی بردارد و درنهایت موجبات 
نگه داشت جمعیت و مهاجرت معکوس روستائیان 

راایفانماید.
وی، بنیاد مســکن را نهادی دانست که همواره در 
ارائه خدمات به روستائیان پیشگام  بوده و توانسته 
خدمــات ویژه ای انجام دهد، خاطر نشــان کرد: 
خوشبختانه، در چند ســال گذشته خدمات قابل 
توجهی در راســتای بهبود زندگی روستائیان ارائه 
شده و موجب گشته، پایداری فضاهای روستایی 
در ابعاد مختلف، نقش موثری در توسعه منطقه ای 

و ملی داشته باشد.
فرنشــین بنیاد مسکن استان ادامه داد: بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی از بدو تاسیس همواره در جهت 
عمران و آبادانی و توســعه روستاها منشا خدمات 

فراوانی بوده اســت که  از جمله  آن ها  می توان 
به تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی، مقاوم 
سازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی با 
اعطای تســهیالت کم بهره و نظارت بر ساخت و 
ســاز های روستایی با تشکیل نظام فنی روستایی 
، ســند دار کردن واحدهای مســکونی روستایی، 
شناســایی تهیه طرح و بهسازی روستاهای هدف 
گردشگری و احیای بافت های با ارزش روستایی 

و... اشاره کرد.
خواجه ای تاکید کرد:توســعه روستایی راهبردی 
برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان 
اســت، که باید همه جانبه، مستمر و تحول  آفرین 
باشد که برای تحقق این امر ایجاد زمینه مشارکت 
همه  جانبــه، همکاري و همدلي بین تمامي اهالي 
روســتا امری ضروری بوده و مســوولین نیز باید 
بــا برنامه ریزی صحیــح و توزیــع عادالنه منابع 
و اعتبارات، رفاه و آســایش را برای روســتائیان 
به ارمغان آورنــد و از فاصله طبقاتی بین زندگی 
خانوار روســتایی و شــهری بکاهند.  که در این 
راستا دهیاران به عنوان نهاد مردمی نقش سازنده ای 

در فرهنگ عمومی و توســعه و آبادانی شهرها و 
روستاها ایفا می کنند و به خوبی می توانند با هدف 
تحقق توسعه پایدار، فضای تعامل و انسجام را در 

روستاها فراهم سازند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که اهداف بنیاد مسکن 
و دهیاری در یک راستاســت، بنیاد مسکن نیز با 
توجه به توان تخصصی کارشناسان خود همواره  
در جهت همسویی و مشارکت در اجرای طرح های 
عمرانی روستاها تالش کرده و بهره گیری بهینه از 
منابع ملی و استانی را در دستور کار قرار داده است.
فرنشین بنیاد مسکن استان تاکید کرد:در روستاهایي 
که زمینه مشارکت همه  جانبه، همکاري و همدلي 
بین تمامي اهالي روســتا وجود داشته است مردم 
توانسته  اند تغییرات اساسي در روستا ایجاد کنند 
زیرا مشــارکت و همدلي همراه با صفاصمیمیت 
وحدت و انسجام به وجود می آورد و در این راستا 
است که مردم با دلســوزي و شناخت برای رفع 
مشکالت روستاي خود اقدام مي کنند و  انگیزه در 
بین مسووالن نیز برای ارائه خدمات بیشتر فراهم 

می شود.

خواجه ای به اجرای طرح هادی در سطح روستا ها 
اشاره کرد و گفت: از مجموع 7۱۰روستای باالی 
۲۰ خانوار در استان طرح هادی برای 7۰۴ روستا 
تهیه  و در ۴۰۰ روستای استان نیز اجرا شده است.
وی  بــا بیان اینکه،  میانگیــن اجرای طرح هادی 
روستایی در سطح کشور ۴6/۲ درصد و در استان 
زنجان ۵6/3 درصد  است که در این زمینه عملکرد  
اســتان باالتر از میانگین کشوری است،  تصریح 
کرد:  مبلغ اعتبار مصوب جهت تهیه طرح هادی و 
بازنگری در سال کنونی  از منابع ملی  ۵۰6۵میلیون 

ریال  برای ۱۴روستا  می باشد.
فرنشین بنیاد مسکن استان  به ساخت ۲ هزار واحد

مســکونی محرومین در استان اشاره کرد و گفت: 
برای ســاخت ۲ هزار واحد مسکونی محرومین 
در اســتان زنجان،  ۱6۰ میلیارد تومان تسهیالت 
اختصاص یافته که 6۰ میلیارد تومان آن بالعوض 

است.
خواجه ای با اشــاره به اینکه،  بابت ســاخت این 
واحدهای مسکونی هزینه ای از خانواده ها دریافت 
نمی شود، افزود: برای ساخت هر واحد مسکونی 

۵۰ میلیون تومان تســهیالت قرض الحسنه با کار 
مــزد ۵ درصد و 3۰ میلیون تومان نیز تســهیالت 
بالعوض از ســوی بنیاد مسکن استان و همکاری 

بانک های عامل در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد:  روند ساخت این پروژه را طبق 
برنامه پیش خواهیم برد و  در کمتر از یک سال این 
پروژه به بهره برداری خواهد رسید که در این راستا 
نیازمند همکاری و مشــارکت تمام دستگاه های 

اجرایی استان هستیم.
فرنشین بنیاد مسکن استان  همچنین به ساخت و 
تعمیر ۲۹۵۸ واحد مســکونی شهری و روستایی 
خسارت دیده ناشی از حوادث سال ۹۸ با اعتباری 
بالغ بر ۹۴3 میلیارد ریال از سوی بنیاد مسکن اشاره 
کردو گفت: ۱۵۰۸ فقره تســهیالت ساخته شده و 
۱۴۵۰ فقره تسهیالت تعمیری به متقاضیان از سوی 

بانک های عامل پرداخت شده است.
وی یادآور شــد: همچنین ۲۰3۴۸۰ کیسه سیمان 
اهدائــی مقام معظــم رهبری)مدظلــه العالی( و 
33۴73۰ میلیون ریال کمک بالعوض بازسازی در 

اختیار متقاضیان  قرار گرفته است.

در نشست شورای راهبری طرح ملی توسعه مشاغل خانگی مطرح شد؛

اتصال به بازار؛ مهم ترین دغدغه مشاغل خانگی

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجــان گفت: ارائه خدمات مشــترکین آب و 
فاضالب شهرستان خدابنده به دفاتر پیشخوان 

خدمات دولت واگذار شد.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: بر پایه توافق 
نامه به عمــل آمده، از این پــس، متقاضیان و 
شهروندان شهرســتان خدابنده می توانند بدون 
مراجعه به امور آبفا، نسبت به دریافت هرگونه 
خدمات مربوط به امور آب و فاضالب از طریق 
دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این شهرستان 

اقدام نمایند.
وی یادآور شد: واگذاری انشعابات جدید آب، 
صدور فیش جدید و فیش المثنی، درخواســت 
آزمایش کنتور، تعویض کنتور، پرداخت اقساط 

آب بهــاء، تغییر نام مالک جدیــد و... از جمله 
خدماتی است که در دفاتر پیشخوان دولت نیز 

ارائه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تصریح کرد: با واگذاری خدمات مشترکین آب 
امور خدابنده به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، 
خدمات حضــوری در امــور آب و فاضالب 
شهرستان خدابنده نیز همچنان ارائه خواهد شد.

جزء قاســمی بیان داشــت: این توافق نامه در 
راســتای تکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی 
شایسته به مشترکین و دستیابی سریع به خدمات 
صورت می گیرد که با ارائه مطلوب و به موقع 
آن، در کوتاه ترین زمان، به امورات شــهروندان 

رسیدگی می شود.

 با صدور ابالغي از سوي همابون حائري معاون 
برق و انرژي و رئیس ســتاد برق امید، علیرضا 
علیــزاده رئیس هیأت مدیــره و مدیر عامل این 
شرکت به عنوان عضو کارگروه راهبري مشترکین 

برق امید منصوب شد.
طرح برق امید به عنوان طرحي جامع، مناســب 
همه طبقات مصرف برق با هدف اصالح الگوي 
مصرف در این حوزه توسط وزارت نیرو پیشنهاد 

و از سوي هیأت وزیران به تصویب رسید.
شــایان ذکر اســت هدف از این طرح ، کاهش 
حداقــل ۱۰ درصد از مصرف مشــترکان بخش 
خانگي اســت ، که صرفه جویي حاصل شــده 
از محــل ایــن کاهش مصــرف در بخش هاي 
مولد صنعت، کشاورزي، تولید و سایر مصارف 

ضروري کشور به کار گرفته شود.

بار ديگر نشريه شرکت توزيع برق استان زنجان 
مورد توجه وزارت نيرو قرار گرفت

صدیقــه ببران مدیر کل دفتــر روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت نیرو با ارسال نامه از علیرضا 
علیــزاده رئیس هیأت مدیــره و مدیر عامل این 
شــرکت به منظور حمایت بي دریغ و اهتمام در 
انتشار نسخه الکترونیکي نشریه داخلي شرکت 
توزیع برق استان زنجان در نیمسال اول ۹۹ تقدیر 

کرد.
وي افزود: انتشار این نشریه ، تالش ارزنده و قابل 
تقدیري براي بازنشــاندن زحمات و تالش هاي 
پرسنل شرکت توزیع برق زنجان به مردم شریف 

استان مي باشد .
گفتني اســت  مدیر کل دفتــر روابط عمومي و 
اطالع رســاني وزارت نیرو از رویا قزلباش مدیر 

دفتر روابط عمومي شــرکت توزیع برق استان 
زنجان و تمام پرسنل بخش روابط عمومي بابت 
زحمات ارزنده شان در انتشار نشریه داخلي این 
شرکت و اطالع رساني در سطح کشوري، تقدیر 

و تشکر کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

خدمات مشترکین آب و فاضالب شهرستان خدابنده 
به دفاتر پیشخوان واگذار شد

انتصاب مهندس عليزاده 
به عنوان عضو کارگروه راهبری مشترکان برق اميد

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان:

توسعه مناطق روستایی با ایجاد زیرساخت های الزم از اهداف اصلی بنیاد مسکن 
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همواره عشق ، بی خبر از راه می رسد
چوانن مسافری هک هب انگاه  می رسد

رکش وا می نهم هب اکش و هب مژگان ، تدا
چون وقت آب و جاروی این راه می رسد

اینت زهی شکوه هک زندت کالم من

با موکب نسیم سحرگاه می رسد
با دیگران نمی نهدت دل هب دامانت

ن هک دست خواهش کواته می رسد چندا
گاهن رد دلم میلی کمین گرفته پلن

ات آهوی تو ، کی هب کمین گاه می رسد !
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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چهارسو

 فرنشین سازمان اداری و استخدامی با اشاره 
به ابعاد تاثیر شــیوع کرونا بر نظام اداری بر تسریع 
توســعه دولت الکترونیک در برقراری ارتباط میان 
دســتگاه ها و ســامانه های مختلف برای کاهش 
ترددهــای مردم و مراجعه کننــدگان بین اداره های 

دولتی تاکید کرد.
به گزارش زنگان امروز ، با توجه به شرایط حاکم بر 
کشور و شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر نظام اداری 
و از ســویی لزوم اتخاذ راه کارها و تدابیر مناسب، 
جمشــید انصاری - معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان اداری و اســتخدامی کشور - در موضوع 
نظام اداری و تاثیرات شیوع کرونا ابعاد مختلف را 

مورد بررسی قرار داده است.
طبق اعالم سازمان اداری و استخدامی، وی اثرات 
و پیامدهای کرونا بر مردم و نظام اداری، نقش این 
سازمان در این شــرایط را تشریح کرد که در ادامه 

آمده است.
تاثیر و پیامدهای بیمــاری کرونا بر نظام اداری 

کشور چیست؟
پاندمی کرونا با ویژگی هایی که دارد و الزاماتی که 
در تعامالت بین انسانها ایجاد کرده است، زندگی 
اجتماعی مــردم را تحت تاثیر قــرار داده و نظام 
اداری نیز به عنوان بخش مهم و اساســی جامعه که 
وظیفه ارائه خدمات به مردم و راهبری برنامه های 
توسعه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و حــوزه عمومی را بــر عهــده دارد، از این تاثیر 
مستثنی نبوده است. ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی که تهیه و ابالغ 
دستورالعملهای بهداشتی متعدد در سطح گسترده 
بــرای محیط ها و فعالیت های مختلف را به دنبال 
داشــت تاثیرات جدی در نحوه و شرایط فعالیت 
محیطهای اداری، اقتصادی و خدماتی گذاشته است. 
اگر بخواهیم تاثیرات شــیوع بیماری کرونا بر نظام 
اداری را دقیق تر بیان کنیم الزم است از چند منظر 

موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
دستگاه های اجرایی و کل نظام اداری ملزم به تدارک 
و تمهید امکانات و ساز و کارهایی شدند که پیش 
 از این بیماری، برنامه مشخصی برای آنها در دستور 
کار نبود. استفاده بیشتر از دورکاری کارکنان با هدف 
کاستن از تراکم حضور آنان در محیط های اداری و 
کمک به سیســتم های حمل و نقل عمومی که به 
تدارک زیرساخت ها و امکانات دورکاری کارکنان 
از سوی دســتگاه ها منجر شد. تدارک امکانات و 
برنامه های خاص برای ارتقای ســطح بهداشــت 
محیط و کارکنان از قبیل تهیه و توزیع ماســک و 
مواد بهداشتی، تعطیلی فعالیت محیطهای عمومی 
ادارات مانند آبدارخانه، غذاخوری و آشــپزخانه، 
نمازخانــه، اجتماعات و همایش هــای اداری تا 
اعمال کنترل های مقدماتی برای حصول اطمینان از 
عدم ابتالی کارکنان حاضر در ادارات از جمله این 

تمهیدات است.
ضرورت تسریع در توســعه دولت الکترونیک و 
برقراری ارتباط بین دستگاه ها و سامانه های مختلف 
برای کاهش آمد و شدهای مردم و مراجعه کنندگان 
بین ادارات، گســترش جلسات مجازی و وبینارها 
برای انجام هماهنگی های بین دستگاهی که منجر 
به اســتقرار ســامانه های مورد نیاز ارائه خدمات 
الکترونیکی، اعم از سامانه های تعریف شده قبلی 
و سامانه های مورد نیاز شرایط فعلی مانند تکمیل 
برنامه میز خدمت در دســتگاه های خدمترســان 
شده است. کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع 
و خدمتگیرندگان به دستگاههای اجرایی و محیط 
های اداری از اهداف و اولویت های سازمان در این 

برنامه ریزی ها بوده است.
تاثیرپذیــری بخش قابل توجهــی از فعالیت های 
جاری و متداول نظام اداری مانند جلسات عمومی 

و همایش ها، جلســات کمیســیون ها و شوراها، 
ســفرهای استانی مسووالن و حضور آنان در آیین 
ها و جلســات اســتانی و حتی جلسات دولت و 
کمیسیون های مربوطه، مجلس شورای اسالمی و 
کمیسیون های آن، از این شرایط که منجر به اتخاذ 
تمهیدات جدیدی در نظام تصمیم سازی و تصمیم 

گیری کشور شده است.
بنابراین همان طور که زندگی عــادی مردم در اثر 
شیوع این بیماری دستخوش تغییرات جدی شده و 
به نظر میرسد تا مدتها ماندگار باشد، می توان گفت 
این تاثیرات در نظام اداری نیز بسیار جدی، عمیق و 
ماندگار خواهد بود و به تغییرات اساسی در روش 
های انجام کار دستگاههای اجرایی و حتی اولویت 
گذاری آنها در انجام ماموریت ها و وظایف منجر 

خواهد شد.
کرونا باعث شکل گیری مراجع جدید تصمیم گیری 
مانند ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا شده است. 
این مراجع تصمیم هایی اتخاذ می کنند که مستقیما 
نظام اداری را تحت تاثیر قرار می دهد و از طرفی 
ممکن است این تصمیمات از سطح کارشناسی 
و منطبق با واقعیت هــای نظام اداری برخوردار 
نباشد. با توجه به اینکه پایان مشخصی برای این 
بحران نمی توان در نظر گرفت، سازمان اداری و 
استخدامی کشور چه برنامه ها و اقداماتی را در 
رابطه با این مسئله باید در دستور کار خود قرار 

دهد؟
هنگامی که این بیماری در کشــور شــناخته شد و 
وضعیت اپیدمیــک به خود گرفــت هم زمان در 
بسیاری از کشــورها اقدامات محدودکننده مانند 
قرنطینه شــهرها تا اعمــال محدودیت در رفت و 
آمد و تمــاس و ... در دســتور کار دولت ها قرار 
گرفت. ناشناخته بودن بیماری و فقدان گزارش های 
روشــن از نتیجه بخش بودن این گونه اقدامات در 
دیگر کشورها و شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی کشــور، این واقعیت را دیکته کرد که 
باید نوعی مدیریت خاص بر این شــرایط طراحی 
و مستقر شود؛ »ســتاد ملی مدیریت کرونا« برآیند 
این شــرایط بود، ســتادی که بتواند اختیار وضع 
محدودیت ها، بایدها و نبایدها را در ســطح کلیه 
فعالیت های جامعه داشته باشد و همه دستگاه های 
مســوول را برای مقابله با ایــن پدیده به صورت 

هماهنگ راهبری کند و قادر باشد با سرعت عمل 
تصمیم گیری کند و یا تصمیم ها و مقررات موجود 

را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
تشکیل این ستاد با تصویب شورای عالی امنیت ملی، 
تصمیمی درست و کارآمد بوده است. نوع مدیریت 
و راهبری ستاد از ابتدا به این گونه بوده که پیشنهادها 
در حوزه های تخصصی توســط دستگاه مسوول 
همان حوزه ارائه می شــود و از پشتوانه کارشناسی 
هم برخوردار است. در تصمیمات ستاد هم همیشه 
بر امکان پذیر بودن اجرای تصمیمات ستاد از سوی 
مردم و مخاطبان تاکید می شود؛ بنابراین بخش قابل 
توجهی از تصمیمات ســتاد، کارشناســی شده و 
منطبق بر واقعیت های جامعه ایران است و توانسته 
نسبت به کنترل و مهار شیوع بیماری موفق شود. در 
فروردین و تیر که اوج بیماری بود، ستاد توانست 
با تصمیماتی که اتخاذ کرد و محدودیت هایی که در 
زمینه های مختلف اعمال نمود و نیز تجهیز امکانات 
کشــور، شــرایط را کنترل کند و به تدریج قابلیت 
تطابق جامعــه، بنگاه ها، مراکــز فعالیت اقتصادی 
و دســتگاه های اجرایی و به ویژه مردم، با شــرایط 
بیماری و هم با تصمیمات ستاد افزایش یافت؛ البته 
هم اکنون و با گذشــت بیش از شش ماه از شروع 
فراگیری بیماری، قابلیت های بهتری برای مدیریت 
بیماری در ستاد و دستگاه های اصلی مانند وزارت 
بهداشــت و درمان، وزارت کشور و استانداری ها 

ایجاد شده است.
با توجه به تفاوت شدت شیوع کرونا در مناطق 
مختلف کشــور، به نظر شما برای مقابله با این 
بیماری، الگوی مدیریتی متمرکز مناسب تر است 

یا غیرمتمرکز )استانی(؟
به نظر می رسد روند گسترش یا مهار بیماری کرونا 
هنوز قابل پیش بینی نیســت. ناشــناخته بودن این 
ویروس و رفتارهای آن به گونه ای است که عالوه بر 
تصمیمات ثابت و عمومی مانند رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و ضوابط و پروتکل های بهداشتی که ابالغ 
شده یا می شود، نوعی محدودیت های اقتضایی و 
متناســب با شرایط منطقه ای را نیز ایجاب می کند، 
ولی لزوما به معنای واگذاری مســوولیت و اختیار 
کلی مدیریت بیماری به اســتان ها نیست. به دلیل 
به هم پیوستگی مناطق کشور و عدم امکان کنترل آمد 
و شدهای بین شهری و استانی، سیاست گذاری و 

تصمیم گیری ملی در بخش مهمی از کار الزم و البته 
کارســازتر است و این موضوع منافاتی با تفویض 
بخشی از اجرای برنامه ها و تصمیمات و یا واگذاری 
برخی اختیارات تصمیم گیری به استان ها ندارد. هم 
اکنون، روش کار به نوعی توزیع اختیارات بین ستاد 
در مرکز و ستادهای استانی است و در مواردی هم 
که اســتان ها با توجه به شرایط ویژه نیازمند اتخاذ 
تصمیمات خاص باشند، مراتب به وزارت کشور 
منعکس و با تصمیم گیری مشترک وزرای کشور و 
بهداشت و درمان و موافقت آنها اجرایی می شود؛ 
ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده اســت، شــباهت 
وضعیت و شــرایط بیماری در اکثر مناطق کشور 
اســت که تصمیمات و اقدامــات واحد را موثرتر 

نموده است.
برخــی از فعالیت هــای اداری مانند فعالیت 
کانون های ارزیابی، تعیین صالحیت حرفه ای، 
آموزش های بدو و حین خدمت و مصاحبه های 
استخدامی، بر پایه حضور مستقیم افراد طراحی 
شده اند؛ با توجه به شرایط کنونی، آیا برنامه ای 
برای اجرای اینگونه فعالیت ها در نظر گرفته شده 
است؟ تاثیر آن بر آزمون های فراگیر استخدامی 

چگونه خواهد بود؟
به طورکلی شــرایط بیماری بر روند فعالیت های 
دستگاه های اجرایی اثرگذار بوده و به تغییراتی در 
برنامه ها یا روش اجرای آنها منجر شده است. در 
فعالیت های اجرایی ســازمان نیز جهت گیری بر 
استفاده از فضای مجازی و بستر الکترونیکی بوده 
و بخــش قابل توجهی از فعالیت ها مانند آموزش 
کارکنان و مدیران و تشــکیل جلســات توجیهی 
به صورت وبینار طراحی و اجرا شده است. برخی 
اقدامات مانند برگزاری کانون های ارزیابی، چون 
امکان اجرای کامــل آنها به صورت مجازی فراهم 
نیســت، در دســتگاه های اجرایی متوقف یا کند 
شده است و بخش های مربوط در سازمان در حال 
چاره اندیشــی و برنامه ریزی مجدد در باره نحوه 
اجرای آنها هستند. بعضی روش ها برای تداوم این 
فعالیت ها در حال اجرای آزمایشــی و به صورت 
محــدود بوده تــا در صــورت نتیجه بخش بودن 

به صورت روش جایگزین اعمال شوند.
در باره آزمون استخدامی فراگیر، با توجه به اینکه 
مجری این آزمون ها سازمان سنجش آموزش کشور 

اســت و این سازمان تجارب متعددی در برگزاری 
کنکور در همین سال کنونی دارد، به نظر نمی رسد 
مشکلی در اجرای این آزمونها وجود داشته باشد. 
اساسا شرایط کرونا بر برنامه و فرایند نیازسنجی و 
صدور مجوزهای استخدامی و دیگر فعالیت های 
قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور تاثیرگذار 
نبوده اســت و چنانکه بیان شد الزم است در باره 
نحوه اجرای مصاحبه های استخدامی راه کارهایی 
متناســب با بایدهــا و نبایدهای شــرایط بیماری 
تعریف شــود؛ هم اکنون این مصاحبه ها با رعایت 
فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی و با تعیین 
وقت قبلی و در زمان معین انجام می شود و مشکل 

خاصی هم به سازمان گزارش نشده است.
از اپیدمی کرونا چه درس هایی می توان آموخت؟ 
نقاط قوت و ضعف نظام اداری کشور در برابر 
این بیماری و موارد مشابه چیست؟ نظام اداری 
چگونه باید تاب آوری خود را در این شرایط و 

شرایط مشابه افزایش دهد؟
شیوع بیماری کرونا و الزاماتی که در کلیه فعالیتهای 
اجتماعی ایجاد کرد، تاثیرات جدی در تغییر روش 
انجام تمام فعالیت ها خواهد داشت و شاهد تغییر 
در سبک زندگی مردم و نوع و روش انجام فعالیت 
های اداری، کسب وکارها و نحوه تعامل نظام اداری 
با مردم در آینده خواهیم بود. این شــرایط، تحقق 
دولت الکترونیک را شتاب خواهد داد و آثار خود 
را در نظام اداری خواهد داشت. در مقایسه با دیگر 
بخش های جامعه، نظام اداری توانست با سرعت 
خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و تابآوری قابل 
قبولی داشته باشد، به ویژه دستگاه هایی مانند وزارت 
صمت و شهرداری ها، وزارت کشور و استانداری 
ها و وزارت بهداشت و درمان که مسوولیت تصمیم 
گیری و اقدام میدانی در این زمینه را داشتند؛ در این 
باره خیلی خوب عمل نمودند. البته نقاط ضعفی هم 
وجود داشته است که به سرعت در رفع آنها اقدام 
شــد. افزایش تابآوری نظام اداری در این زمینه و 
موارد مشابه بیشتر به نوع راهبری آن مربوط است 
و کمتر به تغییر در نظام هــا و فرایندهای داخلی 
برمیگردد. تجربه فعالیت ستاد ملی مدیریت کرونا 
باید مستندسازی و برای شرایط فعلی که به نظر تا 
پایان سال ادامه دارد، نقاط ضعف تصمیمات ستاد 
شناســایی و با بررسی های کارشناسی رفع شوند. 

تمام دســتگاه های اجرایی نیز باید دنبال راه های 
جدید برای انجام فعالیت و ارائه خدمات با رعایت 
کاملتر اصول فاصله گذاری اجتماعی باشند؛ در این 
زمینه توسعه دولت الکترونیک و تسریع در استقرار 
سامانه های مورد نیاز خدمترسانی به مردم می تواند 
تاب آوری آن  را در صورت ادامه شــرایط افزایش 
دهد و خســتگی و تحلیل نیروی انسانی دولت را 
که به صورت مستقیم درگیر مدیریت بیماری هستند 
)بــه ویژه کادر درمانی کشــور( کاهش دهد. البته 
بایــد عالوه بر قدردانی از عوامل موثر در مدیریت 
و کنتــرل بیماری، تصمیماتی هــم در باره جبران 
خدمات ارزشمند آنها متناسب با حضور و فعالیت 
در عرصه مقابله با بیماری اتخاذ شود تا هم باعث 
دلگرمی شــده و هم پایداری و استقامت آنها مورد 

توجه قرار گرفته باشد.
از ابتدای شیوع بیماری، نظام اداری و مشخصا 
سازمان اداری و استخدامی کشور چه اقداماتی 

در این زمینه انجام داده است؟
سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان یکی از 
اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا که در کمیته اداری 
مسوولیت نهایی کردن تصمیمات کارشناسی برای 
نظام اداری را بر عهده داشته و در طول دوره شیوع 
بیماری، نظرات کارشناسی خود را در باره اقدامات 
موردنیاز در نظام اداری به ســتاد ارائه کرده و این 
نظرات مبنای اتخاذ تصمیمات ستاد ملی مدیریت 
کرونا بوده است. کلیه تصمیماتی که در زمینه نحوه 
انجام فعالیت ادارات، ســاعت فعالیت واحدهای 
اداری و نحوه حضور و فعالیت کارکنان در ادارات 
و اخیرا تصمیماتی که در باره اعمال مجازات اداری 
در مواردی که کارکنان شــیوه نامه های بهداشتی و 
ضوابط ابالغی ســتاد را مراعات نکرده و در انجام 
آنها کوتاهی و تخلف کنند، از ســوی ســتاد ملی 
مدیریت کرونا اتخاذ شــده است مبتنی بر نظرات 

کارشناسی این سازمان بوده است.
در کنــار ایــن موضــوع، صدور بخشــنامه ها و 
دستورالعمل های راهبری نظام اداری که به استناد 
اختیارات قانونی سازمان و یا مصوبات و تکالیف 
ســتاد ملی انجام شــده اســت، نقش موثری در 
هماهنگی نظــام اداری برای اقدام یکپارچه و موثر 
در این شــرایط داشته است. ســازمان در ابتدای 
کار، با صدور بخشــنامه نحوه فعالیت دستگاه های 
اجرایی و کارکنان در اسفند سال گذشته و متعاقبا 
با اصالح تصویبنامه نحوه انجام دورکاری در هیات 
وزیران، صدور بخشنامه های مورد نیاز برای تعیین 
و تنظیم ساعات کاری و نحوه حضور کارکنان در 
دستگاه های اجرایی متناســب با شرایط گسترش 
بیماری در ســه مرحله، ابالغ دســتورالعمل های 
بهداشــتی نحوه فعالیت و رعایت فاصله گذاری 
هوشــمند در محیط کار و بــرای کارکنان، نحوه 
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان در صورت عدم 
رعایت ضوابط ابالغــی در دوران کرونا، تدوین و 
تصویب آیین نامه تعیین مصادیق شهید برای کارکنان 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی که 
مستقیما درگیر مقابله با بیماری هستند و نیز نحوه 
اعمال اولویت های استخدامی برای کارکنان شرکتی 
و قراردادی که درگیر مقابله مستقیم با بیماری هستند 

اقدامات الزم را انجام داده است.
آنچه مهم  و ارزشــمندتر است اقدام سازمان برای 
جمعبندی تجارب و اقدامات انجام شــده در این 
دوران و تنظیم یک شیوهنامه جامع برای نحوه عمل 
دستگاه های اجرایی در صورت ادامه وضعیت و نیز 
شرایط مشابه است که در مراحل پایانی قرار دارد و 
امیدواریم با ابالغ آن در شهریور، مجموعه منسجمی 
که همه ابعاد فعالیت های نظام اداری را مشخص 
 کند در اختیار همــگان، به ویژه مدیران، کارکنان و 
خدمت گیرندگان نظــام اداری و ارباب رجوع قرار 

گیرد.

معاون رییس جمهور تشریح کرد

پیامدهای شیوع کرونا در نظام اداری و استخدامی کشور

 پژوهش های فعلی نشان می دهد که دمای 
ســطح مناطق قطبی مریخ حدود ۱۱۳ درجه زیر 

صفر است.
دانشــمندان ایتالیایی روز دوشــنبه هفتم مهر از 
احتمال وجود یک دریاچه آب شور در زیر سطح 
قطب جنوب سیاره مریخ خبر دادند. وجود چنین 
دریاچه ای احتمال وجود جانداران آبزی کوچک 

در این سیاره را افزایش می دهد.
نتایج این تحقیقات دو سال پس از کشف پدیده ای 
در قطب جنوب مریخ منتشــر می شود که به باور 

دانشمندان یک دریاچه بزرگ مدفون شده است.
این گروه تحقیقاتی در دو سال گذشته با استفاده از 

اطالعات جمع آوری شده توسط رادارهای صوتی 
ماهواره فضایی »مارس اکسپرس« آژانس فضایی 
اروپا، دامنه پژوهش خود در این بخش از ســیاره 

مریخ را چند صد کیلومتر گسترش داده اند.
این گروه پژوهشی ایتالیایی در جدیدترین بخش 
از تحقیقــات خود که نتایــج آن در مجله »نیچر 
استرونومی« به چاپ رسیده است شواهد بیشتری 
در مورد احتمال وجود این دریاچه آب شور منتشر 
کردند. آنها تخمیــن می زنند که ابعاد این دریاچه 
حدود ۳۰ در ۲۰ کیلومتر اســت و در عمق ۱۵۰۰ 
متری زیر سطح یخبندان قطب جنوب مریخ قرار 
دارد. عالوه بر این ســه حوضچه کوچکتر را در 

اطراف این دریاچه شناسایی کرده اند که ابعاد آن ها 
متفاوت اســت و از قرار معلوم از دریاچه اصلی 

جدا هستند.
پژوهش های علمی نشان می دهد که مریخ حدود 
چهار میلیارد سال پیش مثل کره زمین یک سیاره 
گــرم و مرطوب بود. ولی به مــرور زمان به یک 

محیط خشک و بی آب و علف تبدیل شد.
این گروه تحقیقاتــی در دانشــگاه دولتی رم به 
سرپرستی سباســتین امانوئل الورو از روش های 
مشابه اکتشاف دریاچه های مدفون در قطب جنوب 
و یا نواحی قطبی شمال کانادا استفاده کرده است. 
اطالعاتی که در این تحقیقات مورد استفاده قرار 

گرفته نتیجــه کاوش رادارهــای ماهواره فضایی 
»مارس اکسپرس« بین ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ 
اســت. این ماهواره فضایی در سال ۲۰۰۳ به مدار 

سیاره مریخ فرستاده شده است.
کشف اطالعات بیشتر در مورد احتمال وجود آب 
در مریخ احتمال وجود نوعی حیات در سطح و یا 
در اعماق این ســیاره را افزایش داده است. وجود 
درصد قابل مالحظه ای نمک، از یخبندان آب در 
این نقاط بسیار سرد سیاره مریخ جلوگیری می کند.
پژوهش های فعلی نشان می دهد که دمای سطح 
مناطق قطبی مریخ حــدود ۱۱۳ درجه زیر صفر 
است ولی در نقاط عمیق تر میزان سرما تا حدودی 

کاهش می یابد. پژوهشــگران ایتالیایی در بخشی 
از نتایج تحقیقات خود نوشتند: »این حوضچه ها 
و دریاچه آب شور از نظر بیولوژی بسیار جالب 

است و ماموریت های بعدی در سیاره مریخ باید 
روی کشف اطالعات بیشتری از این مناطق تمرکز 

کنند«

احتمال وجود دریاچه آب شور زیر سطح قطب جنوب مریخ
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* درباره عارضه ی دیســک کمر که امروز 
گریبانگیر بســیاری از افراد جامعه شده است 
و نیز تاثیر ژنتیک بر این عارضه صحبت کنید؟
دیســک کمر در اصل فضای غضروفی بین دو 
مهره اســت که در زندگی روزمره مانند بالشتک 
عمل کرده و به عنوان ضربه گیر از آن اســتفاده 
می شــود. با گذشــت زمان این ارگان نیز مانند 
دیگر ارگانهای بدن پیر می شود و عارضه ای که 
از آن با عنوان  آرتروز یاد می شود در واقع همان 
پیری و از کار افتادگی این عضو اســت که این 
بیمــاری به مرور زمان در افراد مختلف با عالئم 
مشخص بروز می کند که بیشتر با عارضه کمردرد 
خود را نشــان می دهد که البته گاه ممکن است 
زیاد هم جدی نباشــد . اما پاره شدگی و خارج 
شدن غضروف به بیرون باعث فشار به عصبهای 
پا  شــده و درد سیاتیک در اثر پارگی دیسک به 
وجود می آید و بعد  به غضروف فشار می آورد. 
عوامل متعددی در دیســک دخیل هستند که که 
از آن جمله وزن زیاد و نیز کار زیاد و نیز سبک 
نادرست زندگی است هر چند۷۰ درصد دیسک 
کمر ژنتیکی است و تنها ۳۰ درصد موارد دیسک 

در اثر کار کردن و غیره به وجود می آید. 
* دیسک کمر  بیشتر در چه گروه سنی شایع 
بیشترین مراجعه کنندگان شما شامل  است و 
چه کســانی بوده و  چه مشکالتی دارند آیا 

عارضه خاصی در این استان شایع است ؟
این بیماری در دهه ۴ تا ۵ زندگی شایع است اما 
گاه موارد استثنایی هم وجود دارد و  جالب است 
بدانید که در زنجان چند مورد هم نوجوانان زیر 
۲۰ سال بودند که دیسک کمر داشتند و حتی بر 
روی آنها عمل جراحی نیز انجام شــد و بیشتر 
هم زمینه ارثــی و وراثت دلیل بیماری آنها بوده 
است اما در کل باید گفت زنجان هم مانند دیگر 
شــهر ها افراد معموال  از ۴۰ سال به بعد دچار 
عارضه  دیســک کمر  و از ســن پنجاه سال به 
بعد معموالً تنگی کانال که همان پر شدن ستون 
فقرات است که در خانمها بیشتر شایع است .اما 
آنچه مهم است که به آن توجه بیشتر شود و در 
واقع عالمت خطر جدی است اینکه دیسک کمر 
در روز شروع درد کامال مشخص است اما تنگی 
کانال خیلی آهســته بروز کرده و در طول زمان 

خود را نشان می دهد.
* گویا این مشــکل  عالوه بر آنکه در زنان 
بیش از مردان است در جامعه ایرانی نیز بیشتر 
است اگر این موضوع درست است دلیل این 

امر چه می تواند باشد؟
 نمی توان گفت که این بیماری در زنان بیشتر از 
مردان اســت. درصد شروع تقریبًا مساوی است 
اما آنچه ثابت شــده در سنین باالتر تنگی کانال 
در خانم ها بیشــتر از آقایان اســت اما در سنین 

میانسالی زیاد تفاوتی وجود ندارد.
طبق آمار این بیماری و شیوع آن در جامعه ایرانی 
با نرم جهانی خیلی متفاوت نیســت و نمی توان 
گفت که در اینجا شــایع تر است اما آنچه باید 
توجه داشــت کیفیت زندگی ایرانی اســت که 
باید افزایش یابد. ســبک نادرست زندگی باعث 
افزایش دیسک کمر می  شود که این امر به دلیل 
نوع خاص زندگی شــرقی از جمله نشستن بر 
روی زمین، استفاده از دستشویی ایرانی و خیلی 
موارد نادرســت دیگر است که ما خیلی سریعتر 
از دنیا مبتال می شــویم اما در کل دنیا آمار تقریبًا 
یکسان است هر چند ممکن است در اینجا بیشتر 
به چشم بیاید اما در کل دنیا باالترین علت عدم 
حضور کارمندان در ســر کار ناشی از دردهای 
کمر و ناراحتی دیسک کمر گزارش شده است.

*  کدام روش درمان دیسک کمر بهتر است  
و کمترین عوارض را در پی دارد درمان طبی 

و جراحی و یا روشــهای غیر جراحی؛ کدام 
یک را پیشنهاد می کنید؟

بهترین درمانی که در مرحله اولیه تجویز می شود 
اســتراحت مطلق است البته منظور از استراحت 
مطلق خوابیدن کامل نیست بلکه زندگی روزمره 
بــا در نظر گرفتن موارد ایمنــی و فعالیت کمتر 
اســت و بعد درمان های دارویی شروع می شود 
تا بعد از گذر از مرحله حاد بیماری درمان های 

جایگزین شروع  شود.
درمانهای طبی قطعا کم عارضه هستند. در قدیم 
دو روش درمان طبی و جراحی وجود داشــت 
اما االن روش ها گســترده تر شده است. اینکه 
بگوییم کدام روش درمان بهتر اســت باید گفت 
به شــخص بیمار بســتگی دارد که با تشخیص 

پزشک شروع می شود.
آخریــن متدهای  جراحی در دنیا دائما در ایران 
نیز بروز شــده و در کنگره ها ارایه می شود وما 
همواره ســعی می کنیم تا با دنیا پیشرفت کرده و 
به روز باشیم .در مورد ستون فقرات تقریبًا تمام 
جراحی هــا را در زنجان انجــام می دهیم ممکن 
است موضوعات خاصی در بیماران به پایتخت 
ارجاع شــود اما اکثر عملهای سخت جراحی از 
جمله تومورهای  بدخیم  و نیز روماتیســم همه 

در زنجان انجام می شود.
* به پیشگیری از بیماری اشاره شد یعنی همان 
شعار سالهای گذشته که هر فرد بهترین پزشک 
بدن خود است. درباره روش های پیشگیری از 

ابتال به این عارضه صحبت کنید؟
باید پیشــگیری را بسیار جدی گرفت  همانطور 
که قبال هم اشاره شــد عارضه دیسک کمر ۷۰ 
درصــد با ژنتیک و وراثت در ارتباط بوده و تنها 
۳۰ درصد آن مربوط به کارهای سنگین و سبک 

نادرست زندگی است.  کسانی که در اثر ژنتیک 
به دیسک کمر مبتال می شود پیشگیری از بیماری 
در آنها نســبتا راحت تر اســت چرا که می دانند 
باید مواردی را رعایت کنند تا مبتال نشود. اما در 
کل باید گفت عادت نادرست در زندگی شامل 
نشســتن طوالنی و نادرست ،عادتهای نادرست 
غذایی ، نوع خوابیدن،  و نیز دستشــویی ایرانی 
که بسیار آسیب زننده است و نیز رانندگی های 
طوالنــی مدت نه تنها می توانــد این عارضه را 
ایجاد کند بلکه باعث تشدید آن نیز خواهد شد. 
بنابراین کســانی که فامیل درجه یک آنها به این 
بیماری مبتال هســتند باید بیشــتر دقت کنند که 
نشستن و خم شدن طوالنی مدت ونیز رانندگی 
طوالنی برای آنها خوب نیست و نیز باید از یک 

سری مشاغل سنگین نیز دوری کنند. 
* در جامعه امروز و زندگی ماشــینی روش 
زندگی و به عبارت دیگر سبک سالم زندگی 
اعم از تغذیه درســت و غیره تا چه اندازه در 

سالمت افراد موثر است؟  
روش زندگی درســت مهمترین عامل پیشگیری 
از دیســک کمر و خیلی از بیماری های دیگر از 
جمله بیماری های قلبی و عروقی اســت. عالوه 
بر مواردی که قبال اشــاره شد باید گفت ورزش 
موضوع بسیار مهمی است که باید جدی گرفته 
شــود. پیاده روی در ســن باالی ۵۰ ســال و 
ورزشهای هوازی در سن زیر ۵۰ سال به شدت 
سفارش می شود. بهترین ورزش کمک به ستون 
فقرات شنا است که باعث تقویت ستون فقرات 
خواهد شــد در این بین ورزش های همگانی و 
نرمش بسیار موثر اســت به خصوص در خانم 
هــای خانه دار باید ورزش منظــم روزانه  را با 
برنامه های تلویزیونی و یا  شــرکت در ورزش 

هــای همگانی پارک ها شــروع کنند . موضوع 
مهم دیگر  تغذیه درســت و توجه به آن است. 
شــوربختانه در این باره مــا از آن ور بام افتاده 
ایم. با نادیده گرفتن ســخن کارشناسان تغذیه، 
سفارش غیر علمی و نادرست از جمله خوردن 
پــای مرغ و یا کله پاچه تصــور غلط غضروف 
ســازی و تقویت استخوان را در بین مردم رواج   
داده اســت که گاه می تواند مضر هم باشد چرا 
که با مصرف این مواد غذایی عالوه بر باال رفتن 
چربی و افزایش وزن نه تنها مشکل حل نخواهد 
شد بلکه فشــار به ستون مهره ها و استخوان ها 
بیشتر خواهد شد به همین دلیل سفارش می شود 
که افراد بیشتر از میوه جات و سبزیجات استفاده 
کنند. مصرف کربوهیدرات ها که شوربختانه در 
ایرانی ها بســیار باالست پایین آورده و و چربی 

هم با درصد کم و پروتئین باال مصرف شود .
در این بین مصرف شــیر و کلســیم را نیز باید 
جدی گرفت چرا که بیماری بی ســر و صدای 
پوکی اســتخوان که  با شکستگی های دردناک 
ســتون فقرات، مچ دست و لگن در افراد بیشتر 
با سنین باال بروز می کند بسیار فاجعه بار است 
چرا که درمان این نوع شکســتگی بسیار سخت 
تر و دردناک تر  از شکستگی های معمولی است 
و درمان آن ســخت است به خصوص در افراد 
مســن که غالبًا هم درمان نمی شود. پیشگیری از 
این امر در افراد مسن و در خانم ها و آقایان بعد 
از ۵۰ ســال باید حتما مصرف روزانه کلسیم و 
ویتامین را داشته باشند اما در افراد یعنی زیر ۵۰ 
ســال اگر شخصی تغذیه خوبی داشته باشد نیاز 
به تقویت نیســت اما در صورت تغذیه ناکافی 
داروهــای تقویتــی باید مصرف شــود ولی در 
جوانان با رژیم غذایی مناســب موضوع منتفی 

است.
* اولین کاری که معمواًل یک پزشــک انجام 
می دهد، گرفتن شرح حال از بیمار است. این 
کار چقدر در روند تشخیص بیماری و روند 

درمان آن موثر است؟
مهمترین مســئله شرح حال درســت گرفتن از 
بیمار است که بسیار بسیار مهم است و نیمی از 
درمان اســت. بیمارانی که به پزشک مراجعه می 
کنند باید دقیق تر توضیح دهند که چه مشــکلی 
دارنــد چرا که گاه تنها با یک جمله تشــخیص 
درست انجام می شود بنابراین شرح حال درست 
بیمــار کمک بزرگی به پزشــک خواهد کرد از 
طرفی حتمًا باید تمام پرســش ها به درســتی از 
بیمار پرســیده شــوند و عالوه بر نقش بیماردر 
جواب درست به پرسش ها نقش پزشک نیز در 
این بین خیلی مهم است. وقتی بیمار به درستی 
وضعیت خود را برای پزشــک تشــرح می کند 
تشــخیص درســت صورت می گیــرد پس به 
عبارتی شرح حال درست گرفتن از بیمار نیمی 
از درمان کامل بیماری است جمالتی که استفاده 
می شــود باید کامل و جمالت تکمیلی باشند و 
از نظر من بیشــترین وقت و انرژی پزشک باید 
به گرفتن شــرح حال درست از بیمار اختصاص 
یابد و بیماران نیز به این مورد باید توجه جدی 

داشته باشند. 
* شوربختانه تشخیص نادرست بیماری هزینه 
های بسیاری را بر  دوش بیمار و خانواده وی 
و نیز بخش بهداشــت و درمان تحمیل کرده 
اســت دلیل این امر چیست؟ یک پزشک چه 
زمان صالحیت و حتی بهتر است بگوییم سواد 

کافی برای طبابت خواهد داشت؟
اگر چه تشــخیص درست بســیار مهم است اما 

پزشــک هم انســان و خطا پذیر است اما آنچه 
مهم است درصد خطا باید کم باشد. شوربختانه 
برعکس آنچه در جامعه جا افتاده است و پزشکان 
شناخته شــده تر را بیشتر قبول داشته و همه به 
آنجــا مراجعه می کنند باید گفــت تعداد باالی 
مراجعه کننــده عالوه بر محدودیت زمانی برای 
ویزیت بیمار، خســتگی پزشک نیز درصد خطا 
را باال خواهد برد.در کشــورهای اروپایی روزی 
پنج یا هفت مریض ویزیت شده و در هفته نهایتًا 
دو عمل پذیرش می شــود اما شوربختانه ما در 
ایــران روزانه ۲ تا ۳ عمل جراحی داریم که این 
همه به دلیل مســائل و مشکالت اقتصادی است 
که شــوربختانه پزشکان را نیز درگیر خود کرده 

است. خیلی از پزشکان درآمد کافی ندارند. 
* بــا توجه به وضعیت وخیــم اقتصادی در 
سالهای گذشته شــوربختانه  خود درمانی و 
استفاده از دارو  و حتی درمانهای جانبی بدون 
ویزیت پزشک به شــدت افزایش یافته است 
این موضوع چه عواقبی می تواند داشته باشد 
در این مورد چه چیزی برای گفتن دارید و چه 

سفارش ای به بیماران دارید؟
آنچه که به عنوان درمان های سنتی در بین مردم 
رواج دارد پایه علمی ندارد. مثاًل در رشــته من 
عنوانی به عنوان جــا انداختن مهره رواج دارد. 
تصور کنید گوســفند مرده ای که ستون فقرات 
آن جابجا شده اســت و استخوانها کامال معلوم 
است  نمی توان استخوانها را درصورت جابجایی 
درســت کرد و به اصطالح جــا انداخت حال 
چگونــه می توان در یک فرد زنــده که هزاران 
اســتخوان و مهره در بدنش وجود دارد این کار 
را انجام داد البته در مورد اسپاســم ها ماســاژ و 
گرم کردن ممکن اســت مرهم و دوا باشد اما در 
موضوعات جدی مانند دیسک و غیره دیگر جا 
انداختن هیچ گونه پایه و اســاس علمی ندارد. 
من خیلی دوســت دارم بیاینــد به ما بگویند که 
چه کار می کنند دقیقًا آنها چه چیزی را می دانند 
که ما نمی دانیم تا موقعی که مدرکی ارائه نشــود 
نمی شــود در آن باره صحبت کرد البته اگر چه 

پایه و اساس علمی ندارد
در تخصــص مــن گاه ۷۰ درصد بیمــاری با 
درمان های طبیعی و استراحت خوب می شوند 
شاید همین تعداد است که به مراجعه با مراجعه 
به طب سنتی و به ادعای آنها خوب می شوند در 
حالی که این تنها بهانه اســت و با استراحت هم 

آنها خوب خواهند شد.
* و سخن آخر....درد دل؟

از من ســوال کردی که تا چه اندازه به سالمتی 
خودم اهمیت می دهم باید بگویم صفر ....عالم 

بی عمل!!! و چرا ؟!
چرا که من وقت آن را نــدارم . از لحاظ کاری 
آنقدر سرمان شــلوغ است که نمی توانیم به این 
موضوع برسیم حتی در ورزش و در تغذیه  گاه 
آنچه را که بــه بیماران ســفارش می کنیم نمی 
توانیم خودمان عمل کنیــم چرا که ما هم مانند 
مردم درگیر مشکالت اقتصادی هستیم. به عنوان 
پزشــکی که تازه تخصص گرفتــه باید بگویم 
آنچه کــه در ذهن مردم به عنوان پول پاروکردن 
پزشکان جا افتاده است اصال درست و منصفانه 
نیســت. به عنوان یک پزشک هنوز هم مستاجر 
هستم. بنابراین آنچه که به عنوان پزشکان سرمایه 
دار و مرفــه و بی غم  در بین مــردم جا افتاده 
است شاید تنها ۱۰ درصد پزشکان را شامل شود 
چرا که مــا با دیگر مردم هیــچ فرقی نداریم و 
پزشکان پول پارو نمی کنند. ممکن است تعداد 
کمی از وضعیت خوبی برخوردار باشــند اما ۹۰ 
درصد آنها به خصوص پزشکان جوان همواره با 

مشکالت پرشماری روبه رو هستند.

گفتگو با دکتر کسری امین کاظمی فوق تخصص ستون فقرات، جراحی مغز و اعصاب، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پزشکان پول پارو نمی کنند
 گفتگو: صحرا رضایی

 عکس: ناصر محمدی | زنگان امروز

»حکیم« و »طبیب« دو  واژه ای اســت که معنایی گســترده را با 
خود همراه دارد. علم طبابتی که در گذشته با حکمت همراه بود و 
این حکمت آنقدر وجود طبیب را آراسته بود که وجود فرد پریشان 
و خســته را همچون وجود خود می پنداشــت که بیمار شــده است 
و باید هر چه زودتر چاره ای اندیشید چرا که اگر بیمار بمیرد خود 
او بــود کــه می مــرد. بنابراین طبیِب حکیم با پنــد گیری از حکمت 
ابن سینا در »قانون« تا »شفا« برای فرد خسته محقق نمی¬شد 

از پا نمی نشست.
اما امروز وضعیت چگونه است کسانی که مرگ و زندگی به دست 
آنها رقم می خورد تا چه اندازه حکمت ابن ســینا را با خود داشــته  

و به سوگند بقراط پای بند هستند.

باید اعتراف کرد با همه پیشــرفت هایی که در علم پزشــکی وجود 
دارد هنوز هم بیماران در دسترســی به تشــخیص درســت و درمان 
دچــار مشــکالت متعــددی هســتند و بــا توجه به مشــکالت متعدد 

اقتصادی شوربختانه گاه حتی به پزشک نیز دسترسی ندارند. 
گفتاری که در ادامه می آید صحبت با کسری امین کاظمی؛ فوق 
تخصص ســتون فقرات ،جراحی مغز و اعصاب و اســتادیار و عضو 
هیــأت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان اســت وی کــه متولد 
1359 در تبریــز اســت بعــد از گذرنــدان دوره علمــی برد تخصصی 
در دانشگاه شهید بهشتی  و نیز فوق تخصصی در دانشگاه تهران 
نزدیک ســه ســالی می شــود کــه  زنجان را به عنــوان محل خدمت 

خود انتخاب کرده و به طبابت اشتغال دارد.  

دکتــری جــوان و خــوش پــوش که به اعتــراف بیماران و دوســتانش 
پنجــه طــالی زنجان اســت که در عین حال فــرو تن و متواضع بوده 
و  با گشــاده رویی به درد دل بیمارانش گوش می دهد چنانکه به 
گفته مراجعه کنندگان »رفتار دکتر بسیار مودبانه و منطقی است 
و وقت قابل قبولی که برای شنیدن حرف های بیمار صرف می کند 

خود نکته مهمی است«
این تنها یک مورد  از صحبتهای بیماران است که به تازگی پذیرش 
شــده اســت ودر ســایت وی درج شــده اســت که نشــان از رضایت 

عمومی مراجعه کندگان دارد. 
هر چند کار بسیار طوالنی مدت مجالی برای او نگذاشته و فراغتی 
برای کارهای جانبی ندارد اما عاشق مطالعه و به روز بودن است. 

بــا عالقــه زیادی که به  شــهر زنجان و زنجانی هــا دارد می گوید بر 
عکــس آنچــه کــه فکر مــی کنند من بــرای گذراندن طرحــم اینجا را 
انتخاب نکردم بلکه من با عالقه این شهر را برای خدمت انتخاب 

کرده ام.
در این گفتگو عالوه  بر پرسش ها در زمینه مشکالت ستون فقرات 
و بیمــاری دیســک کمــر و نیــز بیمــاری خامــوش پوکــی اســتخوان 
کــه درصــد عظیمــی از افــراد جامعــه را در گیــر خود کرده اســت به 
موضوعات دیگری چون اخالق پزشکی و نیز سبک زندگی درست 
و پیشگیری اشاره و تاکید شده است که در ادامه با امید به آینده 
و روزهــای خــوب بــرای جامعه به نظــر خواننــدگان روزنامه »زنگان 

امروز«می رسد.

 با دیگر مردم هیچ فرقی نداریم
  به عنوان یک پزشک هنوز هم مستاجر هستم

به سود تبلیغات در 
شماست
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تهدیدی غیرکرونایی
 که سالمت بشر را هدف 

قرار داده است

 همزمــان با تمرکز جهان بر شــیوع 
کروناویروس، تهدید مخرب دیگری سالمت 
بشر را هدف قرار داده و آن گسترش باکتریهای 

مقاوم به آنتی بیوتیک است.
به گزارش ایســنا، درحالیکه جهان در تالش 
بــرای پایان دادن بــه همه گیــری بیماری 
کووید-۱۹ اســت کارشناسان می گویند که 
جهان با تهدید بیماری عفونی دیگری مواجه 

است.
گسترش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک 
همچون شــیوع بیماری کوویــد-۱۹ مورد 
توجه قرار ندارد چرا که بیماری های ناشــی 
از مقاومت آنتی بیوتیکی به تدریج و به کندی 
گســترش پیدا می کند و این درحالیست که 
کروناویروس در مدت زمان کوتاهی جهان را 

در بر گرفته است.
هرچند کارشناســان بر این باورند که باکتری 
می تواند تهدیدی مشابه با بیماری کووید-۱۹ 
ایجاد کند. طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیمــاری ها در آمریکا، تقریبا ســه میلیون 
آمریکایی در ســال به یک نــوع از عفونت 
باکتریایی مقاوم در برابر آنتی بیوتیک مبتال می 
شوند که از این میان تقریبا ۳۵ هزار نفر جان 

خود را از دست می دهند.
در سطح جهان نیز هر سال حدود ۷۰۰ هزار 
نفر بر اثر ابتال به این عفونت ها فوت می کنند. 
سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است 
در صورتیکه روند فعلی ادامه داشــته باشد تا 
سال ۲۰۵۰ حدود ۱۰ میلیون نفر بر اثر عفونت 
های مقاوم به آنتی بیوتیــک جان خود را از 

دست خواهند داد.
به گزارش ساینس الرت، به دلیل تجویز بیش 
از حد آنتی بیوتیک ها، استفاده بیش از حد از 
آنها برای دام ها و دیگر عوامل، درمان بسیاری 
از انواع مختلف عفونت های باکتریایی، سخت 

و حتی گاهی غیرممکن شده است.

کرونا و شیوع عارضه 
ترک خوردگی دندان

 استرس و تنهایی ناشی از همه گیری 
کووید ۱۹ بر ســالمت روان بسیاری از مردم 
تاثیر منفی داشته است و اکنون دندانپزشک ها 
می گویند عواقب ویروس کرونا دامن بهداشت 
و ســالمت دهان و دندان افراد را نیز گرفته 

است.
به گزارش ایســنا، در طول شش ماه گذشته 
موارد ترک خوردگی دندان در ایاالت متحده 
به شــدت افزایش یافته است و دندانپزشکان 
می گویند که این معضل ناشــی از اســترس 

اپیدمی ویروس کروناست.
دکتر »پل کوشــگریان«، جراح دهان و دندان 
در سان دیگو به شبکه خبری »سی ان ان« گفت: 
پیش از شیوع همه گیری، او روزانه حدود یک 
دندان ترک خورده یا شکسته را درمان می کرده 
اما اخیرا روزانه دو تا پنج نفر با این مشکل به 
او رجوع می کنند. همچنین »دِرِک پیک«، یک 
متخصص دیگر بهداشت دهان در ایالت آیوا 
در همین باره می گوید که در مقایســه با سال 
گذشته، مرکز درمانی او با دو برابر موارد ترک 
خوردگی دندان در روز مواجه است هرچند 
در مجموع تعداد بیماران )به دلیل قرنطینه های 

خانگی( کمتر شده اند.
به گفته دکتر کوشگریان، در واقع این ویروس 
کرونا نیســت که دندان ها را شکننده می کند 
بلکه اضطراب ناشــی از تمام وقایعی که در 
اطرافمان می گذرد و سطح استرس را در همه 

باال برده، عامل آن است.
دکتر کوشگریان می افزاید که باال گرفتن موارد 
ترک خوردگی دندان احتماال به خاطر افزایش 

دندان قروچه ناشی از استرس است.
دندان قروچه فشــار دادن دندان ها یا ساییدن 
آن ها بر یکدیگر اســت. علــت این معضل 
همچنین می تواند طرز ایستادن یا نشستن فرد 
باشــد. با توجه به این که بسیاری به ناچار از 
خانه کار می کنند، پزشکان باید منتظر عواقب 

ایستادن یا نشستن غلط مردم نیز باشند.
با توجه به ماهیت کووید ۱۹ و سفارش های 
دولت هــا برای ماندن در خانه، شــاید جای 
تعجب نیست که خیلی ها از وحشت ابتال به 

بیماری، کمتر به دندانپزشک رجوع می کنند.
به گزارش ایندیپندنت، پزشــکان هشــدار 
می دهند که با مرور زمان، مشــکالت دهان 
و دنــدان جدی تــر و در نتیجــه درمان آن 
پرهزینه تر می شــود. دندانپزشکان می گویند 
کــه دندان قروچــه را می توان با اســتفاده از 
محافظت های ویژه درمان کرد اما مردم در کنار 
مسواک زدن و اســتفاده روزانه از نخ دندان، 
باید همچنین اهمیت مدیریت استرس را نیز 

مدنظر قرار دهند.

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کردخبــر

عالیم شدید در مبتالیان جدید کرونا
 رییس بخش عفونی بیمارســتان 
مســیح دانشــوری با بیان اینکه ویروس 
کرونا در یک لحظه میزبان خود را شکار 
می کند، وضعیت فعلی شــیوع کرونا در 
کشور را بحرانی توصیف کرد و خواستار 
رعایت پروتکل های بهداشــتی بیش از 

گذشته از سوی مردم شد.
به گزارش ایسنا، دکتر پیام طبرسی با اشاره 
به وضعیت بحرانی شیوع کرونا در کشور، 
اظهار کرد: وضعیت گسترش این ویروس 
در کشور، خصوصا در تهران از هفته های 
قبل و پــس از کاهــش محدودیت ها و 

رفتارهای پرخطر،  قابل پیش بینی بود.
ویروس کرونا وارد مرحله جدیدی شده

وی با اشــاره به شــکل گیری موج سوم 
کرونا در کشور، گفت: ویروس کرونا وارد 
مرحله جدیدی شده، به شکلی که در دو 
هفته گذشته با بیمارانی مواجه شده ایم که 
با عالئمی مشابه ولی شدیدتر از دوره های 
قبل به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه 

می کنند.
طبرســی به افزایش بار مبتالیان به کرونا 
در روزهای گذشــته در کشور اشاره کرد 
و افزود: باالترین میزان بســتری شدگان 
کرونایی از اولین روز شــیوع تا به امروز 
در بخش های ICU، مربوط به روزهای 

گذشته است.
تقریبا ظرفیت بخش های مراقبت ویژه در 

اشغال بیماران کرونایی است
وی ضــرورت رعایــت پروتــکل های 
بهداشتی را با هدف قطع زنجیره ویروس 
کووید ۱۹ خواســتار شــد و هشدار داد: 
تقریبا ظرفیت بخش هــای مراقبت ویژه 
کشور در اشغال بیماران کرونایی قرار دارد 
و در آینده نیز هر تعداد تخت بستری به 
ناوگان درمان اضافه شــود، به درمان این 

بیماران تعلق خواهد گرفت.
طبرسی با اشاره به این که خیلی از بیمارانی 
که نیاز به بستری شــدن در بخش های 
ICU دارند، همچنان در بخش های عادی 
تحت درمان هستند، علت این موضوع را 
افزایش چشمگیر بیماران کرونایی نیازمند 

به مراقبت های ویژه و به دنبال آن کمبود 
تخت عنوان کرد.

وی ادامــه داد: با وجود این که بیشــتر 
بیمارستان های تهران به مدار ارایه خدمات 
کرونایی پیوســتند، اما همچنان با کمبود 
تخت های بســتری روبرو هستیم که این 
موضوع بیانگر این مهم اســت که کشور 
با وضعیت بسیار نگران کننده و بحرانی 

روبرو شده است.
تاثیر مستقیم سفرها بر افزایش آمار کرونا
وی  با اشــاره به تاثیر مستقیم سفرها بر 
افزایش آمــار کرونا و تعطیالت پیش رو 
به مردم ســفارش کرد: برای پیشــگیری 
از افزایش شــیوع بیماری کرونا و حفظ 
سالمت خود از سفر رفتن اجتناب کنید؛ 
چرا که اگر مردم بخواهند همانند هفته های 
گذشته همچنان در آیین ها شرکت کنند و 
به ســفر رفتن ادامه دهند، تعداد مبتالیان 

بیشتر و بیشتر خواهد شد.
وی در ادامــه دســتورات مقــام معظم 
رهبری مبنی بر رعایت بیشتر پروتکل ها، 
محدودیت آمد و شــد، عــدم برگزاری 

تجمعات در آیین ها و ... را فصل الخطاب 
دانســت و عمــل به این ســفارش ها را 

خواستار شد.
وی با اشــاره به احتمال افزایش شــمار 
مبتالیان و در ادامه مرگ و میرها در هفته 
های آتی، نسبت به این موضوع هشدار داد 
و گفــت: برای مهار کرونا، نیازمند همت 
بلند و حرکت جهادی مردم، مسووالن و 

سیاستگذاران هستیم.
ضرورت اعمال بیشتر محدودیت ها برای 

کنترل کرونا
وی در ادامه اعمال بیشــتر محدودیت ها 
برای کنترل کرونا را ضروری دانســت و 
تاکید کرد: کادر درمان دچار فرســودگی 
و خستگی شــده اند و روز به روز تعداد 
بیمارن بدحال بیشــتر می شود، شیوع و 
انتشار ویروس نیز در حال خارج شدن از 

حد کنترل است.
به گفته طبرســی، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و انجام تمهیدات باید بیش از 
پیش جدی گرفته شود تا بیماری کنترل 
شده و در فصول سرد با بحران کمتری نیز 

مواجه شویم.
درمان بیماران مبتال به کرونا سخت تر 

شده است
وی در ادامــه با اشــاره به این مطلب که 
آمارها بیانگر این موضوع است که درصد 
فوتی ها بر اثر ویروس کرونا در بخش های 
آی ســی یو درصد بســیار باالیی است، 
توضیح داد: درمان بیماران مبتال به کرونا 
در مقایســه با ماه های گذشته سخت تر 
شــده؛ چرا که مبتالیان با عالئم شدیدتر 

بیماری روبرو هستند.
وی در ادامه خطاب به افرادی که نسبت 
به رعایت ســفارش ها بی توجه  هستند، 
ســفارش کرد: لطفا نیم نگاهــی به آمار 
مبتالیان و درصد درگیــری مردم با این 
بیماری خصوصــا افراد در معرض خطر 

داشته باشید.
وی همچنان عالمت کلی کرونا را همان 
تب، سرفه و تنگی نفس ذکر کرد وگفت: 
از بین رفتن حس چشایی، عالئم گوارشی، 
قلبی و عصبی نیز از دیگر نشانه های ابتال 

به این بیماری است.

طبرســی ادامه داد: تحقیقات برای تهیه 
واکســن و داروی موثر کرونا با شــدت 
ادامه دارد، ولی کماکان دارویی ارایه نشده 
کــه با قاطعیت این بیماری را درمان کند. 
داروهای ضد التهاب نیز تا حدودی برای 
کاهش دوره بیماری اثر گذار است، ولی 
مطلقا بر میزان مرگ و میرها اثری ندارند 
و مابقی موارد نیز صرفا در فاز تحقیقاتی 

قرار دارد.
هیچ درمان و دستورالعمل معجزه آسایی 

برای کرونا در دنیا وجود ندارد
وی با بیان این که همچنان هیچ درمان و 
دستورالعمل معجزه آسایی برای مقابله با 
کرونا در هیچ جای دنیا وجود ندارد، ادامه 
داد: درمان های ثانویه ای همانند درمان به 
کمک آنتی بادی ها در فاز نهایی تحقیقات 
هســتند. مدل آزمایشی به کمک آخرین 
دستاوردها و تکنولوژی ها انجام می شود 
و به نظر می رسد این روش در مقایسه با 
روش پالسما درمانی، اثرگذاری بهینه تر و 

موثرتری داشته باشد.
ویروس کروناجهش عمده ای نداشته

طبرسی در ادامه با بیان اینکه ویروس کرونا 
همانند آنفوالنزا جهش عمده ای نداشته، 
توضیح داد: در مــورد ویروس آنفوالنزا 
جهش های عمده ای تا به امروز به وجود 
آمده کــه باعث ایجاد ویروســی کامال 
جدید شــده ولی در مورد کرونا تمامی 
جهش ها صرفا جهش های نقطه ای است. 
وی با بیان این که تاکنون دو جهش عمده 
کرونا در سنگاپور شناسایی شده توضیح 
داد: خوشــبختانه ایــن مطالعات حاکی 
از کاهش عالئم و شــدت این بیماری 
است؛ ولی مابقی و عمده گزارشات در 
گوشــه گوشــه دنیا حکایت از تکثیر و 
افزایش شدت بیماری زایی کرونا دارد. 
این جهش ها باعث افزایش بیماری زایی 
کرونا شده؛ به طوری که تکثیر ویروس 
را شدت بخشیده و این موضوع  باعث 
شــد که هم اکنون بیماری زایی ویروس 

چند برابر شود.
طبرسی همزمانی کرونا با آنفوالنزا و دیگر 
ویروس های تنفسی را زنگ خطری برای 
افزایش بار بیماری ها ذکر کرد و افزود: به 
نظر می رسد استفاده از ماسک و رعایت 
پروتکل های درمانــی می تواند به میزان 
قابل توجهی از شدت بیماری زایی کرونا 

و آنفوالنزا بکاهد.
وی با اشاره به این که هم اکنون در مهار 
کرونا وضعیت مطلوبــی نداریم افزود: 
افزایش آمار مبتالیان و مرگ و میر ها در 
مقایســه با جمعیت کشور نشان می دهد 
آمار ها هنوز به عدد قابل قبول نزدیک هم 
نشده و باید بیش از پیش محدودیت ها و 

پروتکل ها جدی گرفته شود.
وی ابتال و عدم ابتــال به کرونا را کامال 
موضوعی بی ارتباط بــا ژنتیک و گروه 
خونی افراد دانســت و افــزود: ممکن 
است فردی در خط مقدم ارائه دهندگان 
خدمت به بیماران کرونایی باشــد و در 
هشت ماهی که از این اپیدمی می گذرد به 
آن مبتالنشده باشد، ولی نکته اینجاست 
که کرونا در یک لحظــه میزبان خود را 

شکار می کند.

 آیا می توان کاری کرد تا سوخت وســاز 
بدن سریع تر شود؟

 خوب باید بگوییم هــم بله و هم نه، ماجرا کمی 
پیچیده است اما جای امیدواری هم هست.

این اسباب نگرانی خیلی از ماست: تالش می کنیم 
وزن مان را کم کنیم اما دوســت مان یک روز غذا 
نمی خورد و حسابی وزن کم می کند یا حتی از این 
هم بدتر کسانی هستند که برای جلوگیری از چاقی 
نیازی به هیچ مالحظه ای در غذا  خوردن شان ندارند.
پژوهش های جدید نشــان داده است که بدن هر 
کدام از ما بعضی مواد غذایی را سریع تر از غذا های 
دیگر سوخت وساز می کند. پس اگر از اثر غذا های 
مختلف بر بدن مان آگاه شویم می توانیم از آن مواد 
غذایی که قند خون ما را خیلی باال می برند و انرژی 
زیادی تولید می کنند پرهیز کنیــم یا آنها را کمتر 

مصرف کنیم.
فکر خوبی به نظر می رســد؟ آیا مقدارمصرف این 
مواد غذایی بر ســرعت کاهش وزن هر کدام از ما 

اثر می گذارد؟
چربی قهوه ای؛ چربی که می تواند شما را الغر 

کند
سالمتی فقط به آنچه می خوریم مربوط نیست، به 

زمان خوردن هم مربوط است
حد نهایی استقامت انسان چقدر است؟

با پروفسور تیم اسپکتور، دکتر گیلس یئو، کارشناس 
تغذیه و دیوید واینر مربی ورزشی گفتگو کردیم تا 

از این ماجرای علمی سر  در  بیاوریم.
علم چه می گوید؟

میــزان باالی قند یا چربــی در جریان خون بر اثر 
مصرف مواد غذایی خاصی اتفاق می افتد، برای مثال 
وقتی یک تکه بزرگ کیک می خورید یا زمانی که 
واکنش سوخت و ساز کندی نسبت به خوردن حتی 
قطعه کوچکی کیک دارید. این باال رفتن ناگهانی به 
دلیل انرژی مازاد بر نیاز بدن ماست که به صورت 

چربی ذخیره می شود.
در تحقیق پروفسور اســپکتور ۱۱۰۰ نفر شرکت 
داشتند )ترکیبی از دوقلو های همسان و غیر همسان 
و افرادی که هیچ نســبتی با هم نداشتند( که صبح 
ناشتا به بیمارستان رفتند. از آنها هر نیم ساعت یک 
بار خون گرفتند و به آنها مواد غذایی یکسان و به 
مقدار همانند دادند. واکنش های بدنی آنها در برابر 
مواد غذایی را بررسی کردند. سپس به مدت دو هفته 
به خانه رفتند اما مواد و وعده های غذایی خاصی به 
آنها داده شــد ولی آنها غذای معمول خودشان را 
هم می خوردند. واکنش بدنی آنها به کمک فناوری 
نمایش گر های میزان قند و اپلیکیشن مربوط به آن 
ثبت می شد و نمونه های بیشتری از خون آنها ارسال 

شد. میکروبیوم )باکتری های روده( آنها هم در ابتدا 
و پایان تحقیق بررسی شد.

نتیجه چه بود؟
»واکنش سوخت و ســازی به غــذا در میان افراد با 
شــرایط مشابه خیلی با هم تفاوت دارد. برای مثال 
اگر بــه همه آنها کیک کوچکی داده شــود میزان 
قند، انسولین و چربی خون بر اثر آن در میان افراد 
مختلف تا هشت بار تفاوت دارد. واکنش متوسط 
عمومی وجــود ندارد. حتی دوقلو های همســان 
کــه یک غــذا را در یک زمان خــورده بودند هم 

واکنش های گوناگونی نشان دادند«.
با جمع بندی همه این اطالعــات می توان الگوی 
پیش بینی واکنش هر شرکت کننده به هر غذایی تهیه 

کرد که تا ۷۶ درصد صحیح است.
چه چیزی را در مورد چگونگی سوخت وساز 

غذا در بدن می شود تغییر داد؟
در تحقیق پروفسور اسپکتور یک نفر 

ممکن بود با خوردن یک نوع غذا 
دچــار افزایش ناگهانــی قند یا 
چربی در خون شــود در حالی 
کــه همین واکنــش در فردی 
دیگر با خوردن غذای دیگری 

ایجاد می شود.
پس اگر می بینید دوستی رژیم 

می گیرد و به سرعت هفت  هشت 
کیلــو وزن کم می کند در حالی که 

شما جان می کنید تا نیم کیلو وزن کم 
کنید شاید به این دلیل باشد که آنها از مواد 

غذایی که باعث افزایش ناگهانی قند و چربی در 
بدن شــان می شود پرهیز می کنند در حالی که شما 
هم چنان به خوردن آن موادی که چنین واکنشی در 
بدن شــما ایجاد می کنند، ادامه می دهید. افراد مواد 
غذایی یکسان را به طور گوناگونی سوخت و ساز 
می کنند. زمان غذا خــوردن هم بر این واکنش اثر 

می گذارد.
پس بر مبنای این نظریه، اگر بدانید چه ماده غذایی 
باعث افزایش انرژی در بدن شما می شود می توانید 
مصــرف آن مــواد غذایی را کاهــش دهید و در 
زمان هایی غذا بخورید که غذا هایی که می خورید 
به بهترین شــکل ممکن سوخت و ساز شود و به 

مصرف برسد.
البته باید اطمینان پیدا کنید که همه مواد غذایی مورد 
نیازتان را از خوراکی هایی که در اختیار دارید تأمین 

می کنید.
آیا حاال پروفسور اسپکتور می تواند به ما بگوید که 
با انتخاب مواد غذایی خاصی می توانیم بر سرعت 
سوخت و ســاز مواد غذایی در بدن  تأثیر بگذاریم؟ 

»بله، فکر می کنم تا حدودی می توانین چنین کاری 
بکنیم«.

میزان سوخت وساز پایه چیست و آیا می توان آن 
را تغییر داد؟

میزان سوخت و ساز پایه )میزان انرژی مورد نیاز در 
حالت استراحت که برای عملکردهای حیاتی بدن 
مانند تنفس و حفظ دمای بدن ضروری اســت( را 
به سختی می توان تغییر داد. این میزان در دی ان ای 
ما قرار دارد و هنوز نمی دانیم چه ژن هایی بر آن اثر 

می گذارد. سنجش آن هم کار دشواری است.
دکتر یئو توضیــح می دهد: »هیچ راهی برای تغییر 
میزان سوخت و ساز پایه با غذاهایی که می خوریم 

ایــن وجــود ندارد  چــون 

در  ژن هــای ما میــزان 
قرار دارد و سوخت و ساز بدن ما با الگوی ژن های 

ما انجام می شود«.
می توانیــد مواد غذایی که باعــث باال رفتن قند و 
چربی در خون می شود را کمتر مصرف کنید )همان 
چیزی که دکتر اســپکتور در مورد آن تحقیق کرده 
اســت(، اما نمی توانید میزان سوخت و ساز پایه را 
تغییر دهید تا بدون توجه به آنچه می خورید سرعت 

بیشتری بگیرد.
اگر فکر می کنید میزان سوخت و ســاز بدن تان کند 
است، این همان چیزی اســت که شما را افسرده 

می کند...
آیا رژیم غذایی بر سالمت روانی اثر می گذارد؟

رژیم غذایی چه تأثیری بر سالمت سیستم ایمنی 
بدن دارد؟

کدام ماده معدنی ضروری را کم داریم؟ شــاید 
آهن بدن شما کم باشد

اگر فکر می کنید کســی که شــاخص توده بدنی 
)بی ام آی( او در »حد سالم« است، سوخت و سازش 
سریع تر از کســی اســت که »اضافه وزن« دارد یا 
»چاق« اســت و اگر فکر می کنید با کاهش وزن، 
سوخت و ساز بدن تان هم سرعت می گیرد، اشتباه 
می کنید. دکتر یئو می گوید که درست است که اگر 
وزن بیشتری داشــته باشید سوخت و ساز بیشتری 
نسبت به فرد الغر اندام خواهید داشت چون »موتور 
بزرگ تــری را باید به حرکــت درآورید« و نکته 
اینجاســت: اگر وزن کم کنید میزان سوخت وساز 

بدن تان هم کاهش پیدا می کند.
دکتــر یئو می گوید:« من ۷۵ کیلو وزن دارم. تصور 
کنید که برادر دوقلویی داشتم که ۸۵ کیلو بود و وزن 
کم کرده به ۷۵ کیلو رسیده باشد اما من هرگز ۸۵ 
کیلو نبوده ام. من همیشه می توانم از برادر دوقلویم 
بیشــتر غذا بخورم... چون او وزنش از من 
بیشتر اســت. وقتی وزن کم می کنید، 
مغزتان از آن بیزار است چون آن را 
کاهش احتمال بقای شما می داند. 
فرامــوش نکنید کــه ما نتیجه 
تکامل در دوران هایی هســتیم 
نداشته  که غذای کافی وجود 
است. از این رو هر بار که وزن 
کم می کنید عالمت هشداری در 
مغز شما فعال می شود و دو چیز 
اتفاق می افتد: باعث می شــود شما 
بیشتر گرسنه شــوید و سوخت و ساز 
شما هم کمی کاهش پیدا می کند تا جبران 

کاهش وزن را بکند«.
دکتر یئو می گوید البته بستگی به این دارد که وزن 
خود را به تدریج و در طول زمان کم کنید یا با رژیم 

شدید غذایی.
»ممکن است وزن تان ناگهان پایین نیاید اما یادتان 
باشد اگر هر روز ۸، ۱۰ یا ۲۰ کالری کمتر مصرف 
کنید همین مقدار کم در چند سال باعث می شود ۵ 

کیلو کاهش وزن داشته باشید«.
آیا مواد ســحر آمیزی وجــود دارند که بتوانند 
سرعت سوخت و ساز بدن را بیشتر کنند؟ مانند 

چای سبز؟
دکتــر گیلــس یئــو، عضــو اصلی پژوهشــی 
آزمایشگاه های تحقیقات متابولیک دانشگاه کمبریج 
و واحد بیماری های متابولیک ام آر ســی، می گوید: 
»بله موادی هستند که باعث افزایش سوخت و ساز 
بدن می شوند اما بیشــتر آنها سمی هستند و بهتر 

است سراغ آنها نرویم«.
پروفسور اســپکتور هم تالش می کند با باور های 
نادرست در این زمینه مقابله کند و در کتاب جدید 

خود اسپون فید )قاشق غذا خوری( به ۲۳ مورد از این 
موارد پرداخته است. او معتقد است که وقتی پای 
مواد اســرار آمیز به میان می آید شواهد و مستندات 

کافی در مورد آنها در دسترس نیست.
اما جای امیدواری هست...

دکتر یئو می گوید درست است که نمی توانید میزان 
سوخت و ساز پایه را در بدن تان تغییر دهید اما چند 
راه برای تغییر آن وجود دارد: افزایش فعالیت بدنی 

و افزایش حجم ماهیچه های بدن.
این کارشــناس می گوید: »فعالیت های بدنی مثل 
باغبانــی و به ویژه دویدن به طــور مؤثری باعث 
کاهش وزن شــما می شوند. او توضیح می دهد که 
ورزش کردن به طور موقت میزان سوخت و ســاز 
شــما را باال می برد بخصوص زمانــی که پس از 

ورزش گرم شوید و عرق بریزید«.
و افزایش حجم ماهیچه هــا بخصوص با افزایش 
سن و کاهش میزان سوخت و  ساز اهمیت بیشتری 
پیدا  می کنــد. هر چند دکتر یئو تأکید می کند: »من 
نمی گویم مادر بزرگ تان را به ســالن بدن ســازی 
بفرستید، پیاده روی مالیم هم برای او مفید و کافی 

است«.
چه ورزش هایی می توانید انجام دهید؟

آیــا می توان کاری کرد تا سوخت وســاز بدن 
سریع تر شود؟

دیوید واینر، کارشــناس تغذیه و مربی ورزشــی 
می گوید: »به طور کلی، مردان سوخت و ساز بیشتری 
نســبت به زنان دارند چون حجم عضالنی بیشتر، 
استخوان های سنگین تر و چربی کمتری دارند اما 
همه اینها عواملی هستند که با ورزش  کردن می توان 

به آنها دست یافت«.
همه گیری جهانی کرونا یــا همه گیری جهانی 

کم تحرکی؟
آیا طبیعت می تواند روحیه ما را در دوران کرونا 

بهتر کند؟
»ورزش های هوازی بهترین روش برای سوزاندن 
کالری اســت. بایــد حدود ۱۵۰ دقیقــه از چنین 
فعالیت هایی هر هفته انجام دهید یا روزی ۱۵ تا ۳۰ 
دقیقه. این ورزش ها شامل دویدن، پیاده روی، شنا و 
دوچرخه سواری می شود. از طرف دیگر تمرین های 
ورزشی قدرتی هم راه خوبی برای سوزاندن کالری 

است«.
یک کارشناس بدن سازی کدام ورزش های قدرتی 
را سفارش می کند؟ شنا رفتن و برپی، دراز نشست، 
اســکوات و پالنک، هر چند با رژیم های غذایی و 
برنامه های ورزشی جدید بهتر است پیش از شروع 
حرکت های ورزشی با کارشناس این زمینه مشورت 

کنید.

آیا می توان کاری کرد تا سوخت وساز بدن سریع تر شود؟

مواردی که باید در باره سوخت و ساز بدن بدانید
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برقراری بیمه قالیبافان 
و حمایت از صادرات فرش

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش 
دســتباف رفع مصوبه پیمــان ارزی در باره 
صادرات فرش را خواستار شد و گفت: با توجه 
به بحران کرونا و برگزار نشدن نمایشگاههای 
فرش و عدم ارتباط با تجار خارجی انتظار می 
رود حمایت بیشتری از تولید و صادرات فرش 

صورت گیرد.
عبداله بهرامی در گفت و گو با ایســنا اظهار 
کرد: یکی از درخواستهای مهم جامعه بافندگان 
فرش فارغ از بحث بیمه قالیبافان، رفع مصوبه 
پیمان ارزی اســت. چون بیمه قالیبافان را می 
توان به تدریج انجام داد ولی رفع این مصوبه 
نیاز به هیچ بودجه ای ندارد و تصمیم نامهربانی 
بوده که بدون نظرخواهی از بخش خصوصی 

گرفته شده است.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته رکود بازار 
فرش و تحریم ها موجب کاهش صادرات این 
کاالی با ارزش شده ولی بافندگان ایرانی تمام 
توان و تالش خود را به کار گرفتند تا جایگاه 
این هنرصنعت اصیل ایرانی با وجود کاهش 

صادرات آن همچنان حفظ شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
افزود: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری 
به نام »جهش تولید« نامگذاری شده، باید زمینه 
تولیــد فرش را بیش از پیــش مهیا کنیم و با 
برقراری بیمه قالیبافان و حمایت از بافندگان، 

موانع صادرات فرش را از میان برداریم.
بهرامی ادامه داد: اگر موانع پیش روی صادرات 
فرش برداشــته نشــود و حمایــت از فرش 
دستباف در قالب تســهیالت ارزان و مشوق 
های صادراتی صورت نگیرد، صادرکنندگان 
دیگر میــل و رغبتی به صــادرات نخواهند 
داشت و سرمایه ها به سمت و سوی بازارهای 
دیگر می رود. وی تصریح کرد: فرش کاالیی 
است که شناسنامه ایرانی دارد ولی فشارهای 
خارجی باعث شــده بخشی از بازارها در این 
حوزه از دست برود و درآمدهای صادراتی در 
این بخش کاهش یابد بنابراین انتظار بافندگان 
و صادرکنندگان فرش این اســت که در این 
شرایط پیمان سپاری ارزی از صادرات فرش 
برداشــته شود چون فرش مثل دیگر کاالهای 
صادراتی نیست که به محض صادرات بابت 
آن دالر بــه ما بدهند تا مبلغ ارزی حاصله به 

سرعت و عینا واریز شود.
به گفتــه این فعال تعاونی، صادرات فرش در 
طول صدها ســال در قالب ارتباط بین تجار 
ایرانی و خارجی و بــه صورت امانی بوده و 
بــا فروش تدریجی آن پــول صادرات فرش 

بازگشته است.

قیمت خودرو 
شیب نزولی گرفت

 با افت قیمت دالر که از ظهر روز شنبه 
آغاز شــده، قیمت خودروها نیز همگام با آن 
روند نزولی در پیش گرفته است؛ نائب رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
تهران نیز به افــرادی که قصد خرید خودرو 
دارند ســفارش کرد دســت نگه دارند، زیرا 

احتمال پایین آمدن قیمت ها زیاد است.
به گزارش ایرنا، بازار ارز )ســیزدهم مهر( در 
پی اعالم اطمینان رییس کل بانک مرکزی برای 
تامین ارز مورد نیاز بازار در جمعه گذشــته، 
شاهد ســرعت گرفتن روند کاهش قیمت ها 

بود.
پیشتر، ســخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس نیــز در گفت وگویی اظهار کرده بود: 
پیش بینی می شــود با توجه به برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، قیمت خودرو در 

بازار در روزهای آینده کاهش یابد.
»سعید موتمنی«، رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو پایتخت می گوید:  این 
روزها در بازار خودرو هیچ خبری نیســت، 
معامالت به صفر رسیده و قیمت ها تنها روی 

کاغذ باال و پایین می شود.
بررسی خبرنگار ایرنا از سایت های آگهی دهنده 
خودرو حاکی از قیمت ۱۳۳ میلیون تومانی تیبا 
صندوق دار، ۱۹۳ میلیونی ســمند ال.ایکس، 
۲۲۸ میلیــون تومانی پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس،  
پژو پارس سال ساده ۲۲۰ میلیون تومان و ۲۱۸ 

میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ است.
همچنین در دسته مونتاژی ها آگهی دهندگان 
برای هر دســتگاه هایمای ایران خودرو ۸۷۰ 
میلیون تومان، جــک اس۵ کرمان موتور ۸۴۰ 
میلیون تومان و پژو ۲۰۰۸ ســفید رنگ یک 

میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مطالبه می کنند.

خبــر

 در حالیکــه بازار مســکن این 
روز هــا در مــرز انفجار قیمتــی قرار 
دارد، معــاون امور مســکن وزیر راه و 
شهرسازی می گوید: بر پایه بررسی های 
صورت گرفته در ۷ اســتان کشــور )در 
شهر های مرکز اســتان( متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مســکونی )در امرداد 
۹۹( زیــر ۵ میلیون تومان بوده اســت. 
در ۱۹ استان متوسط قیمت مسکن زیر 
۱۰ میلیون تومان، در ۲ استان باالی ۱۰ 
میلیون و زیر ۱۵ میلیون تومان و فقط در 
یک اســتان )شهر تهران( متوسط قیمت 
مســکن باالی ۲۰ میلیــون تومان بوده 

است.
به گزارش فرارو، محمــود محمودزاده 
معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی 
با تأکید بر این که در ۲۶ اســتان کشور 
متوســط قیمت مســکن زیر ۱۰ میلیون 
تومان اســت، اضافه کرد: اگر برای این 
استان ها متوسط گیری کنیم، متوسط قیمت 
مسکن کشــور ۲۴ میلیون تومان نیست، 

بلکه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.
محمودزاده در پاســخ به این پرسش که 
چرا در ماه های امرداد و شــهریور امسال 
گزارش متوســط قیمت مسکن از سوی 
وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده و آیا 
این عدم انتشار با هدف کنترل قیمت ها 
صورت گرفته اســت، اظهار کرد: بر پایه 

قولی که داده ایم به زودی متوسط قیمت 
مسکن ۲۹ استان کشور را اعالم خواهیم 

کرد.
وی ادامه داد: روز های گذشته برای اولین 
بار در شورای عالی مسکن این قیمت ها 
ارائه شد که بسیار به صحت نزدیک است 
و می تواند قیمت واقعی مســکن را در 
کشور نشان دهد، به جای این که متوسط 
قیمت مسکن شــهر تهران برای کشور 

مالک قرار دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که 
در روز های آینده متوسط قیمت مسکن ۲۹ 
استان کشور در سایت معاونت مسکن و 
ساختمان بارگذاری می شــود، افزود: اگر 
قیمت های درست و صحیح را اعالم کنیم 
در بازار مســکن راهنماست، اما اگر فقط 
آمار خام را منتشــر کنیم طبیعی است که 
گمراه کننده خواهد بود، به عنوان نمونه در 
شهر تهران متوسط قیمت مسکن را بیست و 
چند میلیون تومان اعالم می کنند، اما از نظر 
علمی وقتــی از یک جامعه ای می خواهیم 
آماری را استخراج کنیم باید بخشی را که 

قیمت غیرطبیعی دارد خارج کنیم.
محمــودزاده بیان کرد: اگر در تهران عدد 
منطقه یک را از متوســط قیمت مسکن 
خــارج کنیم، متوســط قیمت مســکن 
پایتخت به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد 

رسید.

بسیاری از مردم قدرت خرید خانه را از 
دست داده اند

ســید مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه 
چمران اهواز در گفتگو با فرارو با اشاره 
به اینکه مســکن این روز ها درد بسیاری 
از مردم شده است، گفت: قیمت مسکن 
در دو سال گذشته بیش از سه برابر شده 
است، این موضوع نیز به دالیل مختلفی 
رخ داده، هم اکنون متوسط قیمت مسکن 
در شهر تهران به ۲۴ میلیون تومان رسیده 
که به معنای واقعی کلمه فاجعه اســت، 
بازار مسکن کامال رها شده و دولت نیز 
بــه هیچ عنوان قادر نیســت این بازار را 

کنترل کند.
وی افــزود: اینکه معاون امور مســکن 
وزیر راه و شهرسازی می گوید که در ۲۶ 
استان، متوسط قیمت هر متر خانه زیر ۱۰ 
میلیون تومان است، مطلب افتخارآمیزی 
نیســت که وی بــر زبان مــی آورد، کار 
دولت شده همین حرف های معمولی و 
عادی که حتی یک کارمند ساده آن اداره 
نیز می تواند بــر زبان بیاورد، تنها به یک 
جستجوی ساده نیاز دارد، مسووالن باید 
به ارائه راه حل بپردازند، نه اینکه مدام تنها 
گفتار درمانی کنند، هم اکنون بسیاری از 
مردم حتی توانایی خرید یک متر مسکن 
را ندارند، در همبن شــهر های کوچک 
که معاون وزیر اشــاره می کند؛ متری ۱۰ 

میلیون تومان، فکر می کنید کم است.
افقــه اظهار داشــت: تا همین پارســال 
در بســیاری از شــهر های کوچک خانه 
کمتــر از متری دو میلیون بــود، اما االن 
همین ملــک را متــری ۶ میلیون تومان 
نمی فروشــند، االن کســی که در شهر 
کوچکی زندگی می کند و درآمد بســیار 
کمــی دارد، چه کاری باید انجام تا خانه 
دار شود، مقامات فکر می کنند که، چون 
مســکن در استان های کوچک و محروم 
نیز نشــده متری ۲۰ میلیون تومان خیلی 
خوب شده، در حالیکه آن ها نیز به اندازه 
خودشان افزایش سرسام آوری داشته اند 
و معلوم نیســت کسانی که خانه ندارند، 
باید چــه اقدامی انجام دهند که صاحب 

سقف باالی سر شوند.
این اقتصاددان با اشــاره به اینکه افزایش 
تورم یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت 
مسکن بوده است، بیان داشت: این تورم 
نیز به دلیل رشــد نقدینگی در جامعه و 
افزایــش قیمت مــدام کاال ها و خدمات 
مختلف رخ داده، از ســوی دیگر کاهش 
ارزش پول ملی به سبب افزایش نرخ دالر 
نیز به التهاب بازار های ســرمایه ای دامن 
زده کــه این موضوع خود باعث افزایش 
بیشتر قیمت ها شده، بنابراین همانطور که 
مالحظه می کنید، این وضعیت یک چرخه 
و رابطه است که مدام تکرار می شود، اما 

شوربختانه هیچگونه تالشی برای بهبود 
این اوضاع انجام نمی شــود، البته اینطور 
نیز می توان اظهار داشــت که توانی برای 
مقابله با این گرانی های افســار گسیخته 

وجود ندارد. 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه طنز 
تلخ ماجــرا نیز آن جاســت که دولت 
در هر بازاری حتــی تخم مرغ دخالت 
می کند و معــاون اول رییس جمهوری 
بــرای کنترل افزایــش قیمت تخم مرغ 
کارگروه تشــکیل می دهد، اضافه کرد: 
اما برای مســکن که مهم ترین نیاز افراد 
جامعه اســت و سهم بســیار بزرگی از 
ســبد معیشتی مردم را شــامل می شود، 
هیچ گونه کاری انجام نمی دهد، دولت 
در تمامی بازار ها دخالت می کند، اما در 
بازاری که باید دخالت کند، مبادرت به 
این کار نمی کند، در تمامی دنیا مســکن 
تنها بازاری اســت کــه دولت ها در آن 
دخالت می کنند و اجــازه نمی دهند که 
مســکن از یــک کاالی مصرفی به یک 

کاالی سرمایه تبدیل شود.
وی افزود: اما در کشور ما برعکس است 
و االن مسکن تبدیل به کاالیی سرمایه ای 
شــده که افراد با ســرمایه های کالن به 
منظور به دست آوردن سود های نجومی 
و موهوم وارد می شــوند، بــدون اینکه 
دولت کاری کند، بعد از آن نیز در شش 

ماه مسکن دو برابر می شود، در مقابل تنها 
معاون وزیر مربوطه به واقع یک ســری 
بدیهیــات را می گوید، ما می توانیم برای 
از میان برداشــتن مشکالت از تجربیات 
موفق دیگر کشور ها استفاده کنیم، تمامی 
کشور هایی که توانستند بازار مسکن خود 
را کنترل کننــد، این کار را از طریق ابزار 
مالیاتی انجام دادند، اما شــوربختانه در 
کشور ما سال هاست که این موضوع به 
حال خود رها شده و برای استفاده از آن 

قدمی برداشته نشده است.
افقه با اشــاره بــه اینکه اگــر ما طرح 
آمایش سرزمینی را به طور صحیح اجرا 
کرده بودیم، امروز با مشــکل مسکن در 
شــهر های بزرگ روبرو نبودیم، یادآور 
شــد: بر پایه آمار های رسمی حدود ۵۰ 
درصد از جمعیت کشــور در ۵ اســتان 
اصلی و حــدود ۲۰ درصد از جمعیت 
کشــور در اســتان تهران ساکن هستند، 
چنین تمرکزگرایی مشــکالت بســیار 
زیادی را به بار می آورد که مهم ترین آن ها 
مهاجرت از شهر های کوچک و روستا ها 
به شــهر های بــزرگ از جمله پایتخت 
اســت، نبود شغل مناســب و امکانات 
و زیرســاخت های اولیه در بســیاری از 
شهر ها باعث به وجود آمدن بحران های 
حادی شــده که برخی از آن ها را امروز 

می توان به خوبی مشاهده کرد.

بررسی اظهارات شگفت انگیز آقای معاون وزیر؛ آیا متوسط قیمت مسکن در تهران بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است؟

دولت در بازار تخم مرغ دخالت می کند
اما در بازار مسکن نه! 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960327001000189 مورخه 1399/6/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علم اله اکبری فرزند مطلب  به شماره شناسنامه 856  صادره از در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 20.76 مترمربع از پالک 17780 فرعی از 41/7 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 15 فرعی واقع در بخش 7 زنجان خریداری از مالک 
رسمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/15  تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/31 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760327001000606 مورخه 1399/04/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمزه علی پیلوار فرزند حسنعلی  به شماره شناسنامه 471 صادره 
از زنجان در عرصه 0/317 جریب از 0/988 جریب از 893/790 جریب مشاع از 96 شعیر با کاربری مزروعی پالک 64 اصلی واقع در بخش 7 زنجان خریداری از 
مالک رسمی آقای میرزاعلی عبادی  محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.                                                                                              
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/15   تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/31 
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سید مرتضی افقه:
اکنون مسکن تبدیل به 

کاالیی سرمایه ای شده که 
افراد با سرمایه های کالن 
به منظور به دست آوردن 
سود های نجومی و موهوم 
وارد می شوند، بدون اینکه 
دولت کاری کند، بعد از آن 

نیز در شش ماه مسکن 
دو برابر می شود، در مقابل 
تنها معاون وزیر مربوطه 

به واقع یک سری بدیهیات 
را می گوید

 معاون وزارت صمت، ضمن اشــاره به 
دســتور رییس جمهور مبنی بــر تعیین تکلیف 
معادن حبس شــده، مفهوم این امــر را اینگونه 
تشریح کرد که معادن تعطیل و راکدی که قابلیت 
اســتخراج و نیز پروانه بهره بــرداری دارند، به 

چرخه تولید بازگردند.
به گزارش ایســنا، داریوش اسماعیلی با حضور 
در یک برنامــه تلویزیونی اظهار کرد: حدود ۱۱ 
هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شــده که از 
این تعداد حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است. 
طبق تاکید رییس جمهور زمانی که معدنی وجود 
دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره برداری 
دارد، اما تعطیل و راکد مانده، بایستی به چرخه 

تولید بازگردد.
معــاون امور معــادن و صنایــع وزارت صمت 
دررابطه با دالیل تعطیلی این تعداد معدن، اظهار 
کرد: برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع 
طبیعی درگیر هســتند؛ به طور مثال اســتخراج 
بخش اولیه معدن به پایان رســیده اما برای ادامه 
کار، در اصطالح به سینه کار جدید نیاز است که 
اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را الزم دارد. 
برخی از معادن تعطیل نیز با مشــکالت زیست 
محیطی مواجه شده اند، بدینگونه که منطقه ای که 
معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعالم 
شــده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز 

جدید نیاز دارد.

وی افــزود: بخش دیگری از معــادن به صنایع 
فرآوری نیــاز دارند، اما معدن تــوان ایجاد این 
بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشــته است. 
برخی از این معادن هم به سبب اینکه ماده معدنی 
آن هــا خریدار ندارد یا قیمــت فعلی مقرون به 
صرفه نیست، تعطیل شده اند. ضمن اینکه گاهی 
هــم دارنده پروانه بهره بــرداری توان مالی برای 

ادامه کار ندارد.
این مقام مسوول در وزارت صمت معاون امور 
معادن و صنایع وزارت خاطرنشن کرد: اما باتوجه 
به تاکید رییس جمهور و اهتمام وزیر صمت تمام 
این معادن که در اصطالح حبس شده اند تعیین 

تکلیف می شوند.

الکترونیکی و شفاف  ایجاد سیستم  ضرورت 
برای حذف امضاهای طالیی

اسماعیلی با تاکید براینکه برای حذف امضاهای 
طالیی ضروری اســت که سیستم به طور کامل 
الکترونیکی و شفاف شــود، گفت: اینکه تائید 
نهایی صادرات به جای وزارت صمت، بر عهده 

گمرک گذاشــته شود، فقط انجام یک جابجایی 
است و به معنی حذف امضاهای طالیی نخواهد 
بود. در چنین ســاختاری در صــورت کاهش 
کیفیت ســنگ یا افزایش آن، به طور اتوماتیک 
تائید یا رد انجام می شود و اشخاص در آن دخیل 

نخواهند بود.

با دستور رییس جمهور و اهتمام وزیر صمت:

تمام معادن حبس شده، تعیین تکلیف می شوند
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بدینوسیله به اطالع می رسانداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به تجویز ماده یک قانون 
حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و مــاده 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و 
مراتع، اراضی ملی و محدوده ذخیره گاه جنگلی با پوشش گونه ای ارس از توابع شهرستان طارم واقع در 
پالک ثبتی به شماره 183 اصلی موسوم به پاوه رود بخش 8 ثبتی زنجان با مشخصات و حدود اربعه زیر، 

طبق نقشه با مساحت 1763/4 هکتار از سال 1399 به مدت 10 سال قرق اعالم می گردد.

Y:4113176X: 305025Zone39حداکثر، شمال شرقی

Y:4110267X:301835Zone39موقعیت کلی

Y:4106971X:298239Zone39حد اقل، جنوب غربی

جنوب: سریال باال دست روستای گاوخسشمال: سریال کوه هچه و ذخیره گاه مینا و سریال کوه کونچه چال

غرب: ادامه سریال کوه کونچه چالشرق: رودخانه فصلی ذخیره گاه سرخه سنگ

 بدیهی است هرگونه دخل و تصرف، چرای دام، بوته کنی، قطع اشجار و تخریب دراین محدوده به 
استناد مواد مذکور و مواد 42 ، 43 و 43 مکرر، 44 و 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع و نیز ماده 690 قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم تعزیرات و مجازات بازدارنده( ممنوع بوده 
و متخلف و مرتکب عالوه بر جبران خســارات وارده تحت تعقیب و به مجازات مقرره قانونی محکوم 

خواهد شد.

آگهی قرق ذخیره گاه جنگلی پاوه رود

خلیل آقاجانلوـ ـــ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

تغییرات کتاب  های درسی؛ خلوت سازی یا لجبازی! 
 بــا آغاز ســال تحصیلی جدیــد وزارت 
آموزش و پرورش با حاشیه مهمی درباره تغییر جلد 
کتاب های درسی مواجه شد، حاشیه ای که موجب 
توجه افکار عمومی به محتوای کتاب درسی شد و 
حساسیت افکارعمومی را نسبت به تغییر کتاب های 

درسی افزایش داد.
به گزارش فرارو، ماجــرا از حذف تصویر قرآن از 
کتاب فارسی اول دبستان و تصویر دختران از روی 
جلد کتاب ریاضی ســوم دبستان شــروع شد. در 
ماجرای حذف تصویر قرآن از کتاب فارســی اول 
دبستان، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با 
قول اصالح تصویر اینگونه توضیح داد: »در کتاب 
فارسی اول ابتدایی، تصویر قرآن در طبقه زیر تصویر 
تلویزیون قرار گرفته بود. با توجه به نظرات تعدادی 
از معلمان، اولیاء و کارشناسان دینی مبنی بر این که 
قرار گرفتن قرآن در زیــر تلویزیون توهین به این 
کتاب مقدس محسوب می شود در چاپ ۱۳۹۹ سال 
تحصیلی تصویر قرآن بر داشته شد و مقرر شد در 
چــاپ بعدی با تصویرگری بهتر محل قرار گرفتن 
آن در کتابخانه مندرج در نگاره مزبور طراحی شود. 
به عالوه این نکته مهم که وجود تصاویر، مطالب و 
نماد های گوناگون از تصاویر قرآن و جلسات قرائت 
قرآن و تصویر قرآن در سفره عید نوروز در صفحات 

مختلف همین کتاب نشان می دهد.«
اما درباره حذف تصویر دختران جنجال باال گرفت. 
در این باره نسیم بهاری تصویرگر جلد کتاب ریاضی 
سوم دبستان در صفحه اینستاگرام خود درباره حذف 
تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان 
نوشــت: »این طرح را چند سال پیش برای کتاب 
ریاضی ســوم دبستان کشیده بودم. طرح اصلی هم 
کلی ممیزی )سانسور( خورد و اجازه ندادند یکی 
از دختر ها باالی درخت باشــد! در طرح اولیه جلد 
کتاب ریاضی ســوم دبســتان نیز مقام های وزارت 
آموزش و پرورش حتی جایی گفته بودند که انگار 
یکی از دختر های روی جلد در حال رفتن به سمت 
یکی از پسرهاســت که او را بغل کند، پس طرح را 

اصالح کنید.«
ســپس برخی کاربران اینترنت، عکس جلد کتاب 
ریاضی ســوم ابتدایی چاپ جدید را منتشر کردند 
و در کنار تصویر همین کتاب در سال گذشته قرار 
دادند. تصاویری که نشان می دهد تصویر دو دختر 
گوشــه چپ جلد کتاب ریاضی حذف شده و تنها 

عکس پسران روی آن باقی مانده است. این موضوع 
خیلی زود حساســیت جامعه را در فضای مجازی 
برانگیخــت و خانواده ها و دانش آموزان با انتشــار 
عکس های جدید نشــان دادند در جلد بسیاری از 
کتاب های درسی دیگر هم دختران یا از ابتدا حضور 
نداشته یا به عمد حذف شده اند، درحالی که پسران 
همچنان حضور پررنگی روی جلد بیشتر کتاب ها 

دارند.
در مقابــل معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در 
امور زنان عکسی از کتاب دیگری منتشر کرد که در 
آن دختران حضور داشتند و در توییتی نوشت »جلد 
کتاب علوم و ریاضی را باید در کنار هم دید و وزیر 
محترم آموزش و پرورش بررســی و اصالح کتب 
درسی از زوایای مختلف از جمله عدالت جنسیتی را 

در دستور کار دارد.«
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی نیز در اطالعیه ای این حذف را 
به شلوغ بودن تصویر مرتبط دانست. در این اطالعیه 
آمده بود: »از آنجا که تصویر قبلی بسیار شلوغ بود و 
تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شده درآن تصویر بسیار 
زیاد بود، پیشــنهاد دوستانی که از منظر های هنری، 
زیبا شناسی و روانشناسی بخش های مختلف کتاب را 
بررسی می کنند بر این بوده است که تصویر خلوت تر 

شود.«
این جوابیه بر حجم و شدت انتقادات افزود. گروهی 
سازمان پژوهش را به تمسخر گرفتند که چرا برای 
خلوت ترکردن تصویــر روی جلد، به جای حذف 
دو دختر، یکی از سه پسر را حذف به قرینه نکرده 
است؟ گروهی نیز  این پاسخ را توهین به مخاطب 
دانستند. در هر صورت جوابیه سازمان پژوهش از 

سوی مردم پذیرفته نشد.
همین امر موجب شــد تا شخص وزیر آموزش و 
پرورش در صفحه توییتر خود بنویســد: »تغییرات 
در کتاب های درســی همه ســاله بر پایه ارزیابی و 
از سوی مولفین انجام می شــود. به رییس سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی ماموریت دادم 
تغییرات در شــکل و محتوای کتاب های درسی را 
با حساســیت کامل رصد، اصالح و گزارش نماید. 
به دغدغه هــای مردم اهمیت می دهم. دختران میهن 

شایسته احترام اند.«
همچنین او در ششمین برنامه گفت وگوی هفته بابت 
بی سلیقگی انجام شده در جلد کتاب ریاضی سوم 

دبســتان عذرخواهی کرد و گفت که آن را اصالح 
خواهند کرد.

حساسیت ها همچنان ادامه دارد
با این حال حساســیت به تغییرات در کتاب های 
درسی ادامه یافت. چنانچه برخی مخاطبان می گویند 
که این حذف فقــط مربوط به جلد کتاب ریاضی 
سوم دبستان نیست و در کتاب فارسی پایه چهارم 
دبستان و درس باغچه اطفال نیز تصاویری از دختران 

نابینا حذف شده است.
یــا حتــی گروهــی به 

سانسور »محیط 
زیســت« 

ر  د

کتــاب 
ت  تعلیمــا

هفتم  پایه  اجتماعی 
و نهم اشاره کردند. آن ها گفتند 

تصویر بازدید دانــش آموزان دختر از »موزه تاریخ 
طبیعی وتنوع زیســتی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت«حذف شــده و به جــای آن عکس یک 
ساختمان نیمه کاره گذاشته شده است. تغییری که 

دلیل آن نامشخص است.
افزون بر این ها، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
به مناسبت آغاز سال تحصیلی در بیانیه ای نسبت به 
محتوا به رسم الخط و محتوای کتاب درسی واکنش 
نشــان داد و آورد: »با نگاهی به کتاب های درسی 
می توان دریافت که رســم الخط واحدی در متن ها 
دنبال نمی شــود. این ناهماهنگی در جایی که باید 
ارکان زبان آموزی پایه ریزی شــود، می تواند بسیار 
خسارت بار باشد... بر کارشناسان و اهل فن پوشیده 
نیست که محتوای کتاب های درسی به ویژه ادبیات 
و تاریخ از ضعف ساختاری رنج می برند. حذف و 
کم رنگ کردن آثار شاخص نویسندگان و شاعران 

از رویه هایی بوده که در سال های گذشته بر فضای 
کتاب های درسی ســایه انداخته است، تا جایی که 
حتی چهره های صاحب نام ادبیات کهن فارســی 
نیز مشمول این نگاه حذفی شده اند. بی توجهی به 
تنوع فرهنگی اقوام نیز، از دیگر پیامد های این نگاه 
حذفی در کتاب های درســی بوده است؛ همین طور 
بی احترامی به باور های مذهبی اقلیت ها که در برخی 

از متون درسی به چشم می خورد.«
عباس جهانگیریان نویسنده و پژوهشگر 
ادبیات کودک و نوجوان 
در گفتگویی  نیز 
از  انتقاد  با 
حذف 

داســتان 
کتاب های  از 
ادبیــات  درســی 
می گوید: زمانی داستان های زیادی 
در کتاب های درسی داشتیم. اما اشتباهی که در تغییر 
کتاب های درسی انجام شد، این بود که داستان ها را 
حذف کردند. مثال در تصویر یک درس خانواده ای 
خودرو سواری داشتند، در اصالحات آن را به وانت 
تغییر دادند. تصویر دیگری بود که خانواده ای دور 
یک میز غذا می خوردند، این را با همان موضوع و 
در همان درس به زمین نشستن تغییر دادند. در حالی 
که از نظر پزشکی نشستن روی زمین به زانو فشار 
آوردن است. لجبازی است که بگوییم میز و صندلی 

غربی است.
همچنین پرداختن به محتوای کتاب های درسی از 
نظر رویکرد جنســیتی موجب شده تا حساسیت 
در این باره بیشتر شــود. چنانچه انجمن حمایت 
از حقــوق کودکان در جدیدترین پژوهش خود به 
تحلیل محتوای کتاب های فارسی ۱۲ پایه بر طبق 
مولفه های جنسیتی پرداخته است. طبق این پژوهش 

۹۰ درصد اسامی کتاب های فارسی ۱۲ پایه مربوط به 
مردان و فقط ده درصد مربوط به زنان است. عالوه 
بر این ۹۳ درصد مشــاهیر به کاررفته در کتاب های 
فارســی ۱۲ پایه مربوط به مردان و فقط ۷ درصد 

مربوط به مشاهیر زن است.
این پژوهش نشــان می دهد که ۸۵ درصد تصاویر 
به کار رفته در کتاب های فارســی ۱۲ پایه مربوط 
به مردان و فقط ۱۵ درصد مربوط به زنان اســت؛ 
این ۱۵ درصد هم بیشــتر مربوط به زنانی است که 
مشغول خانه داری هستند یا دانش آموز و معلم. ۹۱ 
درصد شخصیت های قهرمان در کتاب های فارسی 
۱۲ پایه نیز مربوط به مردان و فقط ۹ درصد مربوط 
به زنان است. افزون براین، شغل هایی که برای زنان 
در کتاب های فارسی انتخاب شده فقط مددکار، معلم 
و خدمتکار است و بقیه مشاغل برای مردان انتخاب 
شده است. عالوه بر این تاکید بر نقش مادری بیشتر 
به کار های خانگی از جمله درست کردن غذا، سبزی 
پاک کردن، ریختن چای، میوه آوردن محدود شده و 
تاکید بر نقش پدری با تصمیم گیری، مشورت دادن و 

خرید کردن مشخص شده است.
پیشینه حذف و تغییر کتب های درسی

این نخستین باری نیســت که تغییر در کتاب های 
درســی مورد توجه قــرار می گیرد. پیــش از این 
موارد پرشــماری از حذف و اضافه های عجیب در 
کتاب های درسی که حتی »دهقان فداکار« و »شهید 
فهمیده« را هم شامل شده مورد توجه مخاطبان قرار 

گرفته بود.
سال گذشته بود که روشن شد اشعار و داستان های 
مشــاهیر ادبی از کتاب های ادبیات به مرور حذف 
شــده اند. در فهرست آثار حذف شــده، غزل »در 
این سرای بی کســی« هوشنگ ابتهاج )سایه(، غزل 
»جوانی« رهی معیری، شــعر »باغ بی برگی« اخوان، 
داســتان »حالج« تذکره االولیاء، شعر »داروگ« نیما 
یوشیج، داستان »ســیاحت نامه ابراهیم بیگ«، شعر 
»مادر« ایرج میرزا و چندین داستان و شعر دیگر دیده 
می شــد. به جای این اشعار از آثار شاعران دیگری 
مانند حمید ســبزواری، محمود شاهرخی، فاضل 

نظری و... استفاده شده بود.
آنچه که به گفته حسین قاسم پور مقدم، مدیر گروه 
تالیف کتاب های درســی ادبیات فارســی، بر پایه 
خواسته های اسناد باالدستی مانند سند تحول بنیادین 
و سند برنامه درسی ملی اصالح و بازنگری شدند 

یــا در معرض تالیف جدید قــرار گرفته اند. او در 
این باره گفته بود: »وقتی شــما در یک نظام ارزشی 
زندگی می کنید برای حفظ کیان آن موظفید که بین 
دو متن آن را انتخاب کنید که به اعتقادات و باور های 
نظام نزدیک باشد، اما من اسم این را تبعیت از یک 

ایدئولوژی خاص نمی گذارم.«
 همان زمان وزیر آموزش و پرورش در پی انتقادات 
بار دیگر مثل امســال دستور پیگیری داد و نوشت:  
تغییرات کتب درســی مطرح  شــده مربوط به سه 
سال پیش است اما تلنگری برای بررسی بیشتر بود. 
دستور دادم بررسی کارشناسانه، دقیق و منصفانه ای 
صورت بگیرد.به عنوان وزیر آموزش وپرورش به 
همه کســانی که دل نگران فرهنگ کشور هستند، 
اطمینان می دهم آموزش و پرورش پاسدار و مروج 
سرمایه های معنوی کشور است. اما همچنان خبری 

از این پیگیری و اصطالح کتاب های درسی نیست.
عالوه براین، یازده سال پیش از این هم رییس وقت 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در پی حذف 
سلسله های پادشاهی از کتاب های درسی تاریخ بود. 
او در این باره به رســانه ها گفته بود: »شاه را حذف 
نکرد ه ایم، بلکه سلسله شاهنشاهی را از تاریخ کشور 
حذف کرده ایم. در تاریخ به عنوان آینه گذشتگان به 
نام شاهان نیز اشاره می شود، ولی در کنار آن ها مردم 

نباید غایب باشند، بلکه باید حضور داشته باشند.«
همچنین به گفته یعقوب توکلی، رییس وقت گروه 
مطالعات تاریــخ وزارت آموزش پرورش قرار بود 
کتاب هــای تاریخ جدید ایــن دو مقطع با رویکرد 
فرهنگی و تمدن پــرور جایگزین تاریخ نگاری های 
سیاسی و نظامی پادشاهان و جنگ ها شود. در این 
رویکرد پادشاهان و جنگجویانی نظیر چنگیز خان 
مغول یا سلطان محمد شاه و پادشاهان دیگری از این 
قبیل حذف و به جای آنان به چهره های تمدن سازی 
همچون خواجه نصیر طوسی، زکریای رازی، ابوعلی 

سینا و... پرداخته می شد.
اقدامی که در همان زمان موجب انتقادات گسترده 
قرار گرفت. چنانچه صادق آیینه وند، اســتاد تاریخ 
دانشــگاه تربیت مدرس، در این باره گفته بود: اگر 
وزارت آمــوزش و پرورش قصــد نگارش تاریخ 
علم، ملل، تمدن، علمــا و... را دارد، تغییر، حذف 
پادشاهان و افزودن چهره های علمی بی اشکال است، 
اما اگر منظور تغییر کتــب تاریخ عمومی به معنای 

)HISTORY( است، کاری است عبث و بی معنا.

نوبت دوم

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

 آگهی مناقصه عمومی
دهیاری دیزج آباد از بخش مرکزی شهرستان زنجان در نظر دارد اجرای عملیات بهسازی معابر در 
این روستا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط حقیقی و حقوقی دارای 
صالحیت و گواهینامه پیمانکاری در رشته راه و باند یا ابنیه دارای دو قرارداد مرتبط با اجرای جدول و 
یا محوطه سازی در روستا در 4 سال گذشته واگذار نماید بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می گردد 

جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی مشروحه ذیل مراجعه نمایند.

 نوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای

1- مشخصات مناقصه : اجرای عملیات بهســازی معابر )جــدول گذاری، الشه چینی زیر جدول ، سنگفرش( 
روســتای دیزج آباد به مبلغ بررآورد اولیه 3.316.222.589 ریال طبق مشخصات فنی و بر پایه فهرست بهای راه ، 

راه آهن و باند فرودگاه سال 1399
2- محل و مدت دریافت اسناد مناقصه : شهرســتان زنجان ، دهیاری دیزج آباد از مورخه 1399/7/12 تا 
مورخه 1399/7/23 درطول ســاعات اداری )پیشنهاددهنده باید یک نسخه از اسناد کامل را دریافت و با قید قبولی 

امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.(
3- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیاری تامین گردیده است.

4- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا دو ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
5- مهلت و محل قبول پیشنهادها : تا ساعت 13 مورخه 1399/7/23 ، دبیرخانه بخشداری مرکزی زنجان

6- سپرده شرکت در مناقصه : پنج درصد مبلغ برآورد اولیه برابر با 165.811.129 ریال که به صورت ضمانت 
نامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده بانکی به مدت سه ماه و به نفع دهیاری دیزج آباد باید ارائه شود.

7- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان 
ضبط و وصول خواهد شد.

8- نام و نشانی مناقصه گزار : دهیاری دیزج آباد واقع در شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، روستای دیزج آباد
9- تاریخ بازگشایی پاکتهای مناقصه: 1399/7/24 )حضور پیمانکاران در جلسه بازگشایی به همراه معرفی 

نامه بالمانع می باشد(
10- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد.

11- شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانی می توانند در مناقصه شرکت 
نمایند.

12- کلیه اسناد تحویلی از طرف پیمانکار می بایست به صورت مهر موم و الک و مهر شده باشد.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000 ریال می باشد که باید به حساب شماره 54069853157021/02 

به نام دهیاری دیزج آباد نزد پست بانک واریز گردد.
14- هزینه چاپ آگهی پس از بازگشایی اسناد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دوم
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دهیاری دیزج آباد
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