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فرماندار زنجان عنوان کرد:
ضرورت تسریع پیوستن گاوه زنگ به محدوده شهر
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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان:
وصول حقوق دولتی معادن زنجان در اولویت کاری قرار دارد

ویتــرین

شکارچی کبک 
و خرگوش در زنجان 

دستگیر شد
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نرخ بلیت موزه ها 
افزایش نیافته است

کپور  ماهی  قطعه  صدها 
شهرستان  گالبر  سد  در 
شدند تلف  ایجرود 

هوای زنجان 
خنک می شود

20 درصد 
لباس فروشی های زنجان 

تعطیل شد

 معاون مســکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
زنجان گفت: پیامک تکمیل مدارک 
برای واجدان شرایط طرح اقدام ملی 
تولید مسکن به ترتیب حروف الفبا 

ارسال می شود.
سعید شاهین فر در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: در مرحله نخست ثبت نام 
طرح اقدام ملی تولید مسکن در استان 
زنجان، بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر و 
در شهر زنجان ۹۰۰۰ نفر در سامانه 
ثبت نام کردند که با پایش متقاضیان 
شهر زنجان، ۳۷۰۰ نفر واجد شرایط 

این طرح شناخته شدند.
وی با اشــاره به اینکــه در مرحله 
نخســت، ۵۳۰۰ نفر ریــزش پیدا 
کردند، عنوان کــرد: برخی از این 
افراد اعتراض خود را در سامانه ثبت 
کردند که با بررسی مدارک، ۲۰۰۰ 
نفر از آن ها به چرخه بازگشــتند و 

هم اکنــون از مجموع افــراد دارای 
واحد شرایط، ۲۰۲۳ نفر تأیید نهایی 

شدند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل 
راه و شهرسازی استان زنجان ادامه 
داد: تاکنون حدود ۲۰۰۰ نفر پیامک 
تکمیل مــدارک را دریافت کردند. 
۱۰۰۰ نفر به بانک های عامل معرفی 
شدند و ۱۰۰۰ نفر دیگر هم در حال 
معرفی به بانک برای پرداخت مبلغ 

۴۰ میلیون تومان هستند.
این مســوول یادآور شد: در مرحله 
دوم ثبت نام که در اسفندماه برگزار 
شــد نیز بیش از ۱۵ هــزار نفر در 
ســامانه طــرح اقدام ملــی تولید 
مســکن نام نویســی کردند که با 
پایش متقاضیان و در صورت واجد 
شــرایط بودن، بــه ترتیب حروف 
الفبــا پیامــک بارگــذاری مدارک 
برای آن ها ارســال می شود. وی با 

اشــاره به اینکه زمین هایی در نقاط 
مختلف برای ســاخت واحدهای 
مسکونی شناسایی شده است، بیان 
کرد: هم اکنون عملیات ســاخت و 
پی کنی در شــرق و غــرب زنجان 
آغاز شده است و در شهرستان هایی 
کــه زمین مناســب در اختیار نبود 
نیــز رایزنی هایی با شــهرداری ها 
برای تأمین زمین انجام شده است. 

شــاهین فر در مــورد مشــکالتی 
که بــرای تأمین زیرســاخت ها در 
زمین ۷۳ هکتاری وجود داشــت، 
خاطرنشان کرد: در مورد تأمین برق 
و گاز مشــکل خاصی وجود ندارد 
و در باره تأمین آب آشــامیدنی نیز 
مذاکراتی با شرکت آب و فاضالب 
انجام شده که در کمتر از یک سال 

شبکه آب ایجاد شود.

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت 
اســتان زنجان گفت: یک شکارچی متخلف به 
جرم شــکار کبک و خرگوش از سوی محیط 

بانان زنجان دستگیر شد.
اســماعیل قلی زاده در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: از این شکارچی متخلف که اقدام 
به شــکار حیات وحش کرده بود الشــه پنج 
قطعه کبک و یک سر خرگوش به دست آمد.

وی اظهار داشــت: این شکارچی غیرمجاز که 
بومی منطقه بــوده و فاقد ســابقه تخلف نیز 
نداشت در اراضی شهرستان ماهنشان دست به 

شکار کبک و خرگوش زده بود.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست 
اســتان زنجان گفت: محیط بانــان این منطقه، 
عالوه بر الشــه کبک ها و خرگوش موفق به 
کشــف و ضبط یک قبضه سالح شکاری ته پر 

تکلول از این شکارچی خاطی شدند.
قلــی زاده افزود: برای شــکار هر قطعه پرنده 
کبک مبلغ سه میلیون ریال و هر سر خرگوش 
نیز مبلغ ۶ میلیون ریال تعیین شــده است که 
متخلف باید آن را به حســاب محیط زیست 
عنوان ضرر و زیان به طبیعت، پرداخت کند و 
از جنبه عمومی جرم نیز قاضی رسیدگی کننده 
به پرونده، نوع جریمه و میزان آن را مشخص 

خواهد کرد.
وی از شــکارچیان متخلف خواست، از شکار 
حیات وحش به ویژه در فصل ممنوعه )فصل 
زاد و ولد( بــه جد اجتناب کنند وگرنه محیط 

بانان در صورت مشــاهده بدون هیچ اغماضی 
با آنان برخورد خواهد کرد.

منطقه حفاظت شده سرخ آباد در شهرستان های 
زنجان و طارم به مســاحت ۱۲۲ هزار و ۶۱۸ 
هکتار از ســال ۱۳۷۵ تحــت حفاظت محیط 
زیست زنجان قرار گرفته است و آهو، پلنگ، 
پازن، گــراز، خرس قهوه ای، سمورســنگی، 
ســنجاب زمینی، رودک، کبــک دری، هوبره، 
عقاب، شــاهین، دال، غاز خاکستری، خوتکا، 
لک لک ســفید، باکالن، افعــی البرزی، افعی 
شــاخدار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر 
کپور، ســیم و اسبله، نیز از جمله جانوران این 

منطقه است.  
منطقه حفاظت شــده انگوران نیز با مساحتی 
برابر با ۹۲ هزار و ۲۹۷ هکتار از ســال ۱۳۴۹ 
تحت حفاظت بــوده و این منطقه زیســتگاه 
مناسبی برای قوچ و میش ارمنی و پازن است 
دیگر گونه هــای جانوری منطقه نیز شــامل 
›خرس قهوه ای، روباه معمولی، ســیاهگوش، 
سمور سنگی، کبک دری، کبک چیل، باقرقره، 
ســار، دال، شــاه بوف، غاز خاکستری، تنجه، 
آنقوت، حواصیل، خوتکا، اگرت بزرگ، افعی 
زنجانی، الک پشت افغانی و ماهیانی از جمله 
سفید رودخانه ای، سس، زرده پر، اسبله است.  
منطقه شکار ممنوع فیله خاصه از توابع بخش 
قره پشتلو و زنجانرود در شهرستان زنجان قرار 
دارد که از ســال ۸۶ جزو مناطق شکار ممنوع 
استان زنجان اعالم شد و وسعت آن ۱۱۰ هزار 

و ۵۳۲ هکتار اســت و آهــوی ایرانی، گراز، 
سمور ســنگی، پرندگانی چون کبک، باقرقره، 
انواع پرندگان شکاری، انواع پرندگان آبزی و 
کنار آبزی مهاجر زمستانی و انواع خزندگان در 

این منطقه وجود دارد.  
منطقه شــکار ممنوع خرمنه سر که از اول آبان 
سال ۸۱ شــکار ممنوع اعالم شــده و حیات 
وحش آن شــامل کل و بز، خــرس قهوه ای، 
پلنگ، ســیاه گوش، گرگ، کفتار، گراز، کبک 
دری، کبــک چیل، طرالن، دلیجه، شــاه بوف، 

عقاب طالیی و انواع پاسری فرمها است.  
منطقه شکار ممنوع خراسانلو با منطقه حفاظت 
شده باشگل تاکستان همجوار و زیستگاه بیش 
از ۱۳ نوع پســتاندار از جملــه قوچ و میش 
ارمنی و البرزی، آهــو، پلنگ، خرس قهوه ای، 
و ســیاه گوش و ۲۲ گونه از انــواع پرندگان 
چون کرکس، قرقی، سینه سرخ ایرانی، دلیجه، 

سارگپه، است
در پناهگاه حیات وحش انگوران در شهرستان 
ماهنشــان نیز گونه های جانوری همچون کل 
و بز، خــرس قهوه ای، گرگ، ســیاه گوش، 
کفتار، روباه معمولی، کبک دری، کبک، دلیجه، 
عقاب، شــاهین، اگرت بزرگ، انواع کوکرها، 
خوتکا، اردک سرسبز، درنا، باکالن، حواصیل، 
افعی زنجانی، افعی دماونــدی، کورمار، الک 
پشــت برکه ای و ماهیانی چون زرده پر، سس 
ماهی، ســفید رودخانه ای و اسبله، زیست می 

کنند.

یک مسوول در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان خبر داد:

ارسال پیامک تکمیل مدارک طرح اقدام ملی 
تولید مسکن به ترتیب حروف الفبا

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان:

شکارچی کبک و خرگوش در زنجان دستگیر شد

توسط پلیس فتا صورت گرفت

دستگیری سلطان فیشینگ در زنجان 
اعضای شبکه بزرگ فیشینگ  از خارج کشور، حساب صدها مشتری بانکی را هک کرده و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از آن برداشت کرده  بودند
2

شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان )سهامي عام( در نظر دارد اقالم ضايعاتي از قبيل انواع سيم 
مسي ، فويل مسي ، ورق هسته دم قيچي ،فويل آلومينيوم و ضايعات برنج را از طريق مزايده به فروش 
برساند، متقاضيان مي توانند جهت بازديد و كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شركت در مزايده همه 
روزه به جز روزهاي تعطيل و پنجشــنبه از ساعت 9:00 تا 14:00 حداكثر تا پايان وقت اداري مورخه 
99/03/25 به واحد تداركات شــركت ترانســفورماتور توزيع زنگان واقع در زنجان- كيلومتر 4 جاده 

تهران-جنب شركت ايران ترانسفو مراجعه نمايند.

شماره تلفن تماس و کسب اطالعات:
تلفن: 33791179- 024  فكس: 024-33790541

شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان 

آگهی مزايده
شماره 412-1 /99
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فرنشین راه آهن شمال غرب خبر داد؛

راه اندازی قطار 
زنجان-تهران

 با رعايت 
پروتکل های 

بهداشتی
7
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ضرورت تسریع پیوستن 
گاوه زنگ به محدوده شهر

 فرماندار زنجان گفت: تغییر وضعیت 
و الحــاق منطقه گاوازنگ زنجــان در انتظار 
اقدامات استان و تصمیم شورای عالی معماری 

است.
 رضا عسگری در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشــت: برای تبدیل گاوازنگ به 
عنوان منطقه 5 شهرداری زنجان باید اقداماتی 

در داخل و خارج از استان انجام شود.
وی با بیان اینکه این منطقه باید در ابتدای امر 
در داخل حریم شــهر و محدوده قانونی قرار 
گیرد،ادامه داد: برخــی از اقدامات در داخل 
اســتان و با برگزاری کارگروه های تخصصی 

انجام شده است.
این مســوول بیان داشــت: پس از بررســی 
موضوع در کارگروه های تخصصی در شورای 
برنامه ریزی و توسعه تصویب و در شورای 

عالی معماری کشور مطرح می شود.
فرماندار زنجان گفت: اراده مجموعه استان بر 
حل مشکل این منطقه بوده و برای تحویل آن 
به شهرداری و ایجاد منطقه جدید باید مسیر 

قانونی سپری شود.
عســگری ادامه داد: تصمیم گیری نهایی بر 
عهده شورای عالی معماری کشور بوده و پس 
از آن اقدامات الزم در استان برای الحاق این 

منطقه به منطقه شهری اقدام می شود.
وی با بیان اینکه در داخل استان مجموعه هایی 
همچون حوزه عمرانی استانداری زنجان، اداره 
کل راه و شهرسازی و مدیریت شهری در این 
زمینه دخیل هستند، ادامه داد: باید فعالیت های 

الحاق این مجموعه به شهر تسریع یابد.
این مسوول خاطرنشــان کرد: پس از الحاق 
این مجموعه به شهر، شهرداری برای خدمات 
رســانی اقدام کرده و شــرایط جدیدی برای 

بهبود وضعیت این منطقه حاکم می شود.

لزوم توجه به رشته 
کوهنوردی در استان زنجان

 فرنشــین ورزش و جوانان اســتان 
با اشــاره به وضعیت هیئــت کوهنوردی و 
صخره نوردی در زنجان، گفت: لزوم توجه به 

کوهنوردی در زنجان وجود دارد.
به گزارش موج رســا، علی خلیلی در مجمع 
انتخاباتی هیئت کوهنوردی استان اظهار کرد: 
برای رســیدن به اهداف نیاز به همکاری در 
بین ورزشکاران، داوران، پیشکسوتان و تمامی 

اعضای هیئت کوهنوردی احساس می شود.
وی با بیان اینکه امیدوارم در هیئت کوهنوردی 
و ســخره نــوردی اســتان زنجــان فقط به 
صخره نوردی توجه نشــود، ابــراز کرد: به 

کوهنوردی در زنجان توجه ویژه شود.
فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره 
به وضعیت ورزش کوهنوردی و صخره نوردی 
در شهرستان های استان زنجان، تصریح کرد: 
باید به ورزش کوهنوردی و صخره نوردی در 

شهرستان ها توجه ویژه شود.
وی با تأکید بر لــزوم توجه به آموزش ها در 
تمامی ســطح ها و برای تمامی سنین، عنوان 
کرد: من معتقد هستم به هر میزان علم باالتری 
داشته باشــیم افتخارات بیشــتری را کسب 

می کنیم.
خلیلی با اشاره به تعطیلی باشگاه ها و اماکن 
ورزشــی در زنجان، افزود: در طول روزهای 
کرونا تمامی باشگاه های استان زنجان تعطیل 
بودند و فقط چند ورزشکار المپیکی استان در 

چند رشته ورزشی فعالیت ورزشی داشته اند.
وی با اشــاره بــه وضعیت کرونــا ویروس 
در اســتان زنجان، خاطرنشــان کــرد: به جز 
باشــگاه های رزمی و استخرهای سرپوشیده 
تمامی اماکن ورزشــی در اســتان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی فعال هستند.

ادامه ثبت نام مسابقات قرآن 
در زنجان تا ۱۶ خرداد 

 مســوول امور قرآنی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان زنجــان گفت: ثبت نام 
برای مرحله شهرستانی چهل و سومین دوره 
مسابقات قرآن کریم در این استان تا ۱۶ خرداد 

جاری ادامه دارد.
حجت االســام اسماعیل مرادخانی در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عاقه مندان برای 
شرکت در چهل و ســومین دوره مسابقات 
www. قرآن کریم می توانند از طریق سایت

my.oghaf.ir ثبت نام کنند. 
وی ادامه داد: این مســابقات در رشــته های 
حفظ ۱۰ جزء، حفــظ ۲۰ جزء و حفظ کل 
قرآن، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، دعاخوانی، 
تواشیح و مدیحه سرایی و تفسیر عمومی قرآن 

در رده سنی بزرگساالن برگزار می شود.
مســوول امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان زنجان  از افزایش جوایز مرحله 
شهرستانی مسابقات قرآن اوقاف در این استان 
خبر داد و گفت:  همه ســاله به ســه نفر از 
برگزیدگان هر بخش در این مسابقات جوایز 
تعلق می گرفت که امسال به پنج نفر افزایش 
یافته و جوایز رشــته تفســیر نیز در مرحله 

شهرستانی برای ۱۰ نفر پیش بینی شده است.

فرنشین بهزیستی استان زنجان:
مهدکودک ها در زنجان 

اجازه فعالیت ندارند
فرنشین بهزیستی استان زنجان، گفت: 
تا اطاع ثانوی مهد کودک ها در استان زنجان 

اجازه فعالیت ندارند.
محمد محمدی قیدار ی در گفتگو با خبرنگار 
مهر گفت: با توجه به مصوبات ستاد پیشگیری 
از کرونــا مهد کودک ها در اســتان زنجان تا 

اطاع ثانوی حق فعالیت ندارند.
وی اظهــار کرد: از ۱5۶ مهد کودک فعال در 
استان زنجان ۹۰ مهد کودک اجاره ای هستند 
و این مهد کودک ها به علت تعطیلی بیماری 

کرونا رو به تعطیلی می روند.
فرنشــین بهزیســتی اســتان زنجان، گفت: 
خوشبختانه تعدادی از صاحبان مهد کودک ها 
در استان زنجان اجاره بهای سه ماهه خود را 

بخشیدند.
محمدی قیدار ی تاکید کرد: باید اداره تعاون 
تســهیات الزم را به مربیان و مدیران مهد 

کودک ها در استان پرداخت کند.
وی افزود: تا کنون مورد مشــکوکی در باره 
این بیماری از مراکز بهزیستی استان گزارش 

نشده است.
فرنشین بهزیستی استان زنجان، ابراز داشت: 
بــرای بیــش از ۱۷۸ کودک کار در ســطح 
شــهر زنجان نیز پک های بهداشتی حمایتی 
و آموزشی الزم توسط کارشناسان اورژانس 

اجتماعی صورت گرفته است.

توقیف سموم کشاورزی 
تقلبی در زنجان

 معاون بازرســی و نظارت ســازمان 
صنعت،معــدن و تجارت اســتان زنجان از 
توقیف سموم کشــاورزی تقلبی در زنجان 

خبر داد.
اسماعیل مســلمی در گفت وگو با خبرنگار 
فــارس اظهار کــرد: نظارت بــر صنوف و 
کارگاه ها موضوعی اســت کــه به صورت 
مستمر توسط بازرسان صمت در حال انجام 

است.
معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان زنجان با اشــاره به 
اقدامات سازمان صمت در کشف احتکار و 
همچنین دیگر تخلفات انجام شده از سوی 
صنوف اضافه کرد: در راستای همین موضوع  
با همکاری عوامل انتظامی و ســازمان جهاد 
کشــاورزی، کارگاه تولید سموم کشاورزی 

تقلبی کشف شد.
وی گفت: سموم تقلبی با مارک های تجاری 
کاربندازیــن، ژین ژیــن و مانکوب  و کود 
هیوسیک اسید تولید و به بازار مصرف ارائه 

شده است.
مســلمی ادامه داد: این کارگاه صاحیت و 
مجوز تولید ســموم را نداشته، با هماهنگی 
مســؤولین انتظامی اقدام الزم برای پلمپ و 

بازداشت مسؤول واحد انجام شد.
معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان افزود: در کشف 
این تخلف گزارش های مردمی عامل مهم و 
تاثیرگزار در مسیر کشف تخلفات و صیانت 

از حقوق مصرف کنندگان است.

۹۶ درصد جمعیت
 استان زنجان در تست کرونا 

مشارکت کردند
 معــاون بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشکی زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان جزو استان های برتر در زمینه 
غربالگری و پیگیری تســت کرونا است و 
۹۶ درصد جمعیت اســتان در تست کرونا 

مشارکت کردند.
محمد رضا صائینــی در گفتگو با خبرنگار 
مهر با بیــان اینکه مردم نســبت به رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان کم توجه شده 
اند، گفت: در استان زنجان 5۳ درصد بیماران 
عایمی ندارنــد و ۴۷ درصد دارای عامت 

بالینی بوده و به پزشک مراجعه می کنند.
وی اظهار کرد: کرونا تمام نشده است و تنها 
راه پیشگیری از بیماری کرونا خود ایمنی و 

رعایت پروتکل های بهداشتی است.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی 
استان زنجان، گفت: مردم استان زنجان باید 
فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایت کنند تا 

زنجیره انتقال بیماری کرونا قطع شود.
صائینــی تاکید کرد: آقایان بیشــترین تعداد 
مبتایان به کرونا در استان زنجان را تشکیل 

می دهند.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
جزو اســتان های برتر در زمینــه غربالگری 
و پیگیری تســت کرونا است و بیش از ۹۶ 
درصد جمعیت استان زنجان در تست کرونا 

مشارکت  کردند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان، تصریح کرد: مردم عزیز اســتان باز 
 salamt.gov.ir هم می توانند به ســایت
مراجعــه کنند و خود و اعضــای خانواده را 

مورد ارزیابی قرار دهند.

خبــر

 رییــس پلیس فتای اســتان زنجان از 
دستگیری سلطان فیشینگ در زنجان خبر داد.

ســرهنگ محمدعلی آدینه لو در گفت وگو با 
زنگان امروز، با اشــاره به اینکه اعضای شبکه 
بزرگ فیشــینگ که از خارج کشور، حساب 
صدها مشــتری بانکی را هک کرده و بیش از 
۱۰۰ میلیارد تومان از آن برداشت کرده  بودند، 
دســتگیر شــدند، افزود: پلیس فتا شرایط را 
با دقت باال رصد می کنــد و به احدی اجازه 
نمی دهد امنیت جامعــه را در فضای مجازی 

مختل کند.
وی تصریح  کرد: از سال گذشته، گزارش هایی 
مبنی بر برداشــت پول از حساب مشتری ها به 
پلیس زنجان ارجاع و در سال گذشته با دقت 
موارد ردیابی شد و در نهایت به دو سرشاخه 

در خارج از کشور رسیدیم.
این مسوول ادامه داد: با بررسی بیشتر و افزایش 

شکایت از شــهرهای دیگر چهار نفر دیگر در 
اســتان های مختلف کشــور در همین رابطه 
شناسایی و دستگیر شده و افراد در این رابطه 

تحت بازجویی قرار گرفتند.
آدینه لو گفت: این افراد در قالب سامانه پیامکی 
در مناسبت های مختلف همچون پرداخت یارانه 
به ۳۵ میلیون نفــر پیامک داده و آن ها را برای 
بررســی وضعیت به صفحات جعلی هدایت 
کرده و پس از دسترسی به اطالعات افراد، از 

حساب آن ها برداشت می کردند.
رییس پلیس فتای اســتان زنجان، با اشاره به 
اینکه این شبکه در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد 
تومان کاله برداری کرده اند، افزود: مردم باید از 
درگاه های مطمئن، اقدام به جابه جایی پول کنند 

تا مشکلی از این دست برای آن ها پیش نیاید.
به گزارش ایســنا، کاله برداری از شاکیان در 
شرایطی رخ داده است که این شبکه به شماره 

تلفن همراه تعداد زیادی از شهروندان دسترسی 
داشته و این موضوع اهمیت توجه به عملکرد 

شرکت های ارائه کننده سامانه پیامکی را بیش از 
گذشته نشان می دهد.

توسط پلیس فتا صورت گرفت

دستگیری سلطان فیشینگ در زنجان 
اعضای شبکه بزرگ فیشینگ  از خارج کشور، حساب صدها مشتری بانکی را هک کرده و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از آن برداشت کرده  بودند

 اســتاندار زنجان گفت: با توجه به اینکه 
در ســال جهش تولید قرار داریــم، معادن از نظر 
اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات، نقش مهم 

و اثرگذاری در تحقق جهش تولید دارند.
فتح اله حقیقی در نشست شــورای معادن استان 
زنجان اظهار داشــت: برای رونق گرفتن معادن و 
ایفای نقش آن ها در تحقق جهش تولید باید چند 

اقدام اساسی و عملیاتی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اهداف عملیاتی برای فعالیت 
معادن باید مشخص و برابر آن تصمیم گیری و بر 

پایه تصمیمات، اقدام شود.
حقیقی، اقدام بعدی را تعیین تکلیف معادن تعطیل 

با اولویت خواند و افزود: موانع پیش روی فعاالن 
حوزه معدن نیز باید احصا و برای حل آن ها تاش 
شود و آن هایی که در استان حل نمی شوند از طریق 

مسؤوالن کشوری، پیگیری و مرتفع شوند.
وی با بیان اینکه انتظار از حوزه معادن استان زیاد 
است، تصریح کرد: افزایش فعالیت معادن، خروج 
معادن از رکود، فعال کردن معادن ُخرد و کوچک 
و اســتفاده از مجربان حوزه معدن در کنار نظرات 
کارشناسی برای رفع موانع معادن استان ضروری 

است.
استاندار زنجان گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که 
در ارتباط با معادن در ســال گذشته پیگیری شد و 

امسال به نتیجه رسید، تعیین تکلیف پسماندهای 
روی بود که مالکیت آن با رای دستگاه قضایی به 
تملک دولت درآمد. وی اظهار داشــت: موضوع 
اصلی در به نتیجه رســیدن تعیین تکلیف پسماند 
روی، تخلیه پسماندها است که برای این کار باید 

به دنبال روش های کوتاه مدت و بلندمدت باشیم.
حقیقی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن 
قدردانــی از پیگیری دیوان محاســبات اســتان، 
خاطرنشــان کرد: حقوق دولتی معادن استان ها به 
حســاب های ملی واریز می شود که حقوق معادن 
استان زنجان، برگشت داده نشده و این موضوع باید 
از طریق ســازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.
وی با بیان اینکه برگشت نشدن حقوق دولتی معادن 
زنجان به این اســتان، صحیح نیست، افزود: باید 
پیگیری و درخواست شود تا حقوق دولتی معادن 
استان زنجان که یکی از استان های معدنی کشور 

است، برگشت داده شود.
حقیقی در باره ارســال رونوشت وکالت باعزل 
معادن توسط دفاتر اسناد رسمی به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان، گفت: این موضوع نیز باید 
از دستگاه قضایی اســتان و به صورت متمرکز از 
طریق وزارت صنعــت، معدن و تجارت پیگیری 

شود.

استاندار زنجان: فعالیت معادن نقش مهمی در تحقق جهش تولید دارد

 رییس اتحادیه لباس فروشان زنجان با اشاره 
بــه اینکه ۸5 درصد از واحدهای لباس فروشــی 
اجاره نشــین هســتند، گفت: پس از شیوع کرونا 
و ضــرر و زیان ناشــی از آن حدود ۲۰ درصد از 
واحدهای زیر نظر اتحادیه لباس فروشان اقدام به 

جمع آوری کرده اند.
ابوالفضــل نیاکان در گفت وگو بــا فارس، اظهار 
کرد: پس از شــیوع کرونــا و تعطیلی واحدهای 
لباس فروشی، فعاالن این صنف متضرر شده اند و 

چک های آنها برگشت خورده است.
رییس اتحادیه لباس فروشان زنجان با اشاره به اینکه 
کرایه برخی از لباس فروشــی ها به ویژه در خیابان 
سعدی بسیار باالســت، بیان کرد: کرایه برخی از 

مغازه ها در این محدوده ۲5 میلیون تومان است.
وی با اشــاره به اینکه در پی تعطیلی ســه ماهه 
لباس فروشــی ها، این واحدها بدون کسب درآمد 
کرایه های میلیونی را پرداخت کردند، گفت: همین 

امر موجب ضرر و زیان بسیار این واحدها شد.
نیاکان با اشــاره به اینکه ۸5 درصد از واحدهای 
لباس فروشی اجاره نشین هستند، تصریح کرد: به 

همین خاطر واحدهای فعال در این حوزه از محل 
شیوع ویروس کرونا مبالغ زیادی متضرر شده اند.

رییس اتحادیه لباس فروشــان زنجان با بیان اینکه 
در بین لباس فروشی  ها، فعاالن لباس عروس بسیار 

متضرر شده اند، بیان کرد: شوربختانه تسهیاتی هم 
که در این بخش ارائه می شــود، بسیار کم است و 

جبران خسارات وارده را نمی دهد.
نیاکان با اشــاره بــه اینکه ضرر دیگــر وارده به 

واحدهای لباس فروشی این است که لباس ها دیگر 
قابل استفاده نیست، چون فصل تغییر کرده است، 
گفت: اگر هم لباس فروشی بخواهد این لباس ها را 
در سال بعد عرضه کند، به علت تغییر مد نمی تواند 

این کار را انجام دهد.
وی با اشــاره به اینکه پس از شیوع کرونا و ضرر 
و زیان ناشی از آن حدود ۲۰ درصد از واحدهای 
زیر نظر اتحادیه لباس فروشان اقدام به جمع آوری 
کســب و کار خــود کرده اند، تصریــح کرد: این 

واحدها در نقاط مختلف شهر پراکنده است.
رییس اتحادیه لباس فروشــان زنجان همچنین در 
ارتباط با رعایت پروتکل های بهداشــتی در لباس 
فروشی ها نیز گفت: برای رعایت مسائل بهداشتی 

جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه شوربختانه ۷۰ درصد مردم 
اصول بهداشتی را رعایت نمی کنند، بیان کرد: خود 
مغازه دار قادر به خرید لوازم بهداشــتی نیســت، 
چرا که هزینه هنگفتــی به صاحب مغازه تحمیل 
می شــود، اما انتظار داریم مردم نکات بهداشتی را 

بیشتر رعایت کنند.

رییس اتحادیه لباس فروشان زنجان:

20 درصد لباس فروشی های زنجان تعطیل شد

 فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان زنجان از بازگشایی همه 
موزه هــا و اماکن تاریخی زنجــان خبر داد و 
گفــت: نرخ بلیــت موزه ها و اماکــن تاریخی 

تغییری نکرده است.
امیــر ارجمند اظهــار کرد: با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا و مصوبات ســتاد پیشگیری از 
کرونا و ســتاد اقامتگاه هــای تاریخی تقریبا از 
اواخر اســفندماه اقدام بــه تعطیلی همه اماکن 

تاریخی کرده ایم.
فرنشــین میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان با اشاره به اینکه از 
اسفند سال قبل تا خرداد امسال، اماکن تاریخی 

و موزه ها تعطیل بود، تصریح کرد: از چند روز 
قبل مجوز فعالیت این مراکز داده شــده است، 
البته طبق اباغیه ستاد ملی کرونا مراکز و بناها 
موظف به رعایت همه پروتکل های بهداشــتی 
و فاصله گذاری اجتماعــی و ضدعفونی کردن 

محیط با رعایت استانداردها و ضوابط هستند.
وی با تأکید بر جلوگیــری از تجمع در مقابل 
باجه های بلیت فروشی اماکن تاریخی بیان کرد: 
بر این پایه گردشــگران با تجهیزات بهداشتی 
و رعایت فاصله فیزیکــی می توانند از بناهای 

تاریخی و موزه های زنجان بازدید کنند.
فرنشــین میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان زنجان گفت: مهم ترین آثار 

تاریخی و باســتانی اســتان زنجان شامل گنبد 
ســلطانیه، بازار زنجان، مجموعه رختشویخانه، 
مســجد جامع زنجــان، مقبره قیــدار نبی در 
خدابنــده، آرامگاه احمد زهرنــوش و امامزاده 

زیدالکبیر در ابهر است.
وی در ارتبــاط با افزایش نرخ بلیت در موزه ها 
و اماکن تاریخــی نیز گفت: افزایش نرخ بلیت 
با مجــوز اداره کل موزه هــای وزارت میراث 
فرهنگی انجام می شــود که فعــا در این باره 

مطلبی به استان اباغ نشده است.
ارجمند با اشاره به اینکه نرخ بلیت در موزه ها و 
اماکن تاریخی سطح بندی خاص خود را دارد، 
اضافه کرد: امسال نرخ بلیت در اماکن تاریخی 

و موزه ها طبق تعرفه سال قبل محاسبه خواهد 
شد.

فرنشــین میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان زنجان همچنیــن درباره 
تعطیلــی مراکز اقامتی نیز گفت: فعالیت هتل ها 
و مراکز اقامتی زنجان نیز با 5۰ درصد ظرفیت 

از سر گرفته شد.

نرخ بلیت موزه ها افزایش نیافته است

فرنشــین راهداری زنجان با بیان اینکه ۱۳ 
درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری 
استان فرســوده است، گفت: این تعداد عمر باالی 

۴۰ سال دارند.
عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، 
برتوسعه نوسازی ناوگان جاده ای در استان زنجان 
تاکید کرد و گفت: نوســازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی برنامه مهم و اولویت دار راهداری و حمل 

و نقل جاده ای استان در سال کنونی است.
وی با بیان اینکه ۱۳ درصد از ناوگان حمل و نقل 
عمومی برون شهری استان زنجان فرسوده است، 
اظهار کرد: این تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی 

عمر باالی ۴۰ سال دارند.
فرنشــین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجان، گفت: این اســتان ۶۰۰ دســتگاه حمل و 
نقل عمومی برون شــهری فرسوده دارد و درسال 

کنونی نوسازی خواهند شد و در این راستا دولت 
تسهیات الزم را هم پرداخت می کند.

علــی اکبری با بیان اینکه در ســال بیش از هفت 
میلیون تــن کاال از طریق ناوگان جاده ای اســتان 
زنجان جا به جا می شود، ابراز کرد: این استان یک 
هزار و ۳۰۰ دستگاه حمل و نقل عمومی باالی عمر 
۲۲ ســال دارد. وی گفت: توجه به لزوم نوسازی 
ناوگان عمومی جاده ای باعث ارتقای ایمنی، کاهش 

تصادفات و کاهش مصرف سوخت می شود.
فرنشــین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجان، تاکید کرد: نوسازی ناوگان جاده ای در سال 
کنونی به جد دنبال می شود و خودروهایی با عمر 
سه سال وارد کشور می شود و رانندگان می توانند تا 
پایان خردادماه در سامانه راهداری ثبت نام کرده و 

ناوگان حمل و نقل عمومی را دریافت کنند.

۱۳درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری زنجان فرسوده است
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هشدار درباره کالهبرداری
با ترفند اینترنت ارزان قیمت 

به دلیل کرونا
 معاون اجتماعی پلیــس فتا ناجا در 
باره کالهبرداری مجرمان ســایبری با ترفند 
دریافت اینترنت ارزان قیمت به دلیل کرونا به 

شهروندان هشدار داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی گفت: 
در حالی که این روزها به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در کشــور و تالش برای جلوگیری از 
گسترش هرچه بیشــتر آن، مردم تصمیم به 
خانه نشینی گرفته اند، متأسفانه عده ای هم از 
این معضل سوء استفاده کرده و اقدام به فریب 
کاربران با وعده اینترنــت رایگان می کنند. 
مجرمان ســایبری به راحتی کاربران را برای 
ورود به این درگاه های جعلی تشویق می کنند، 
بنابراین کاربران با صفحاتی روبرو می شوند 
که ادعا دارند بســته های رایگان اینترنتی یا 
شارژهای شفگت انگیز و ارزان تلفن همراه 
می فروشند و کاربر با خرید مبلغ مشخصی به 

درگاه های جعلی هدایت می شوند.
وی ادامه داد: در این روش، پیامی در گروه ها 
و کانال های شــبکه های اجتماعی دست به 
دســت می شــود که برای دریافت اینترنت 
رایگانی که به مدت ۶۰ روز برای هر اپراتور 
تلفن همراه ارائه شده، می توانید روی لینکی 
که در پیام هست، کلیک کنید؛ غافل از اینکه 
این لینک تنها روشــی جدید برای فیشینگ 
محســوب می شــود و درصورتی که اگر از 
افزونه ضدفیشینگ استفاده کنید، با وارد شدن 
به این سایت به شما اعالم می کند که احتمال 
فیشــینگ وجود دارد و بهتر اســت از وارد 
شدن به آن خودداری شود. معاون اجتماعی 
پلیس فتا ناجا با اشاره بر اینکه اینترنت رایگان 
فقط برای مشترکان اینترنت ثابت یا اینترنت 
خانگی است و  اینترنت همراه و سیار رایگان 
نیست، بیان داشت: کاربران نباید به هیچ وجه 
مورد فریب این دست تبلیغات اعم از دریافت 
شارژ رایگان، دریافت حجم اینترنت رایگان، 
اد کن جایزه بگیر و ... قرار بگیرند و به هیچ 
وجه اقدام به نصب این گونه نرم افزارها نکنند.
بر پایه اعالم پلیس، وی  خاطر نشــان کرد: 
بســیاری از نرم افزارهایی که در سایت ها و 
شبکه های اجتماعی تبلیغ شده و رایگان برای 
نصب قرار دارد، می تواند یک بدافزار باشد که 
اقدام به جاسوسی از سیستم و یا سوء استفاده 

از اطالعات و امکانات سیستم کند.

افزایش ۱۵ درصدی 
حق عایله مندی بازنشستگان

 مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی 
کشــوری از افزایش ۱۵ درصدی حق عائله 
مندی بازنشســتگان خبــر داد و گفت: این 
افزایــش در حقوق خردادماه بازنشســتگان 

پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار مهــر، اکبر افتخاری در 
حاشــیه آیین امضای تفاهم نامــه ارائه بیمه 
نامه های تخفیف دار و تخصیصی بیمه ملت 
به بازنشســتگان کشــوری گفت: صندوق 
بازنشســتگی یکی از اقدامات بسیار مهمی 
که برای بازنشســتگان در سال کنونی انجام 
داده این اســت که با افزایش ســرانه درمان 
بازنشستگان از ۶۰ به ۱۴۰ هزار تومان توانسته 
پوشش تعهدات بیمه تکمیلی را به دو برابر 
افزایــش دهد و همچنین در برخی از موارد، 

پوشش های جدید نیز اجرایی شده است.
وی افــزود: از اول خــرداد بیمه نامه جدید 
تکمیلــی اجرایی شــد و بازنشســتگان از 

تسهیالت بیمه درمان برخوردار شدند.
کشوری  بازنشســتگی  صندوق  مدیرعامل 
به تفاهــم نامه ای کــه با بیمه ملــت برای 
بازنشستگان به امضا رسید، اشاره و تصریح 
کرد: با همکاری این شــرکت بیمه ای که در 
مجموعه صندوق کشــوری است و برخی 
از بازنشســتگان نیز ســهامدار هستند، بیمه 
نامه هایی طراحی شده مانند بیمه ثالث، بدنه، 
آتش ســوزی، عمر و حــوادث و بیمه نامه 
کرونا که بازنشستگان کشوری با تخفیف و 

تخصیص از این بیمه ها برخوردار می شوند.
افتخــاری گفت: البتــه ۲۰ درصد باید پیش 
پرداخت اولیه داشته باشند و مابقی اقساط را 

در ۱۲ ماه پرداخت کنند.
وی در بــاره خدمات دندانپزشــکی اظهار 
داشت: بیمه خدمات تکمیلی )خدمات دست 
دندان( را اضافه کرده ایم و در حوزه بیمه ملت 
نیز قصد داریم در حوزه دندانپزشــکی نیز 
خدماتی را به بازنشستگان ارائه کنیم که در آن 
به سمت ارزان کردن خدمات پیش می رویم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از 
افزایش ۱۵ درصــدی حق عائله مندی خبر 
داد و گفت: این افزایش در حقوق خردادماه 
برای بازنشستگان ارائه می شود و مابه التفاوت 

فروردین و اردیبهشت نیز واریز می شود.
افتخاری در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق 
بازنشستگان برای زندگی آنان کافی است یا 
خیر؟ خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم سطح 
حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم چرا که 
حقوق فعلی، هزینه های زندگی آنان را تأمین 
نمی کند و البته تمام ارکان دولت این دغدغه 

را دارند.

خبــر

 در روزهایــی کــه تمــام توجه 
نهادهای نظارتی به بازار خودرو و کشف 
انبار خودروهای دپو  شــده در گوشه و 
کنار شهرهای بزرگ می باشد، کافی است 
ســری به بازار محصوالت لبنی بزنیم تا 

متوجه افزایش قیمت ها شویم.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رشد قیمت 
برخی از محصوالت لبنی در حالی است 
که به یک ســالگی نرخ گــذاری قیمت 
شیرخام و برخی محصوالت لبنی، توسط 
ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نزدیک 

می شویم.
سال گذشته، مورخه ۲۲ خرداد ماه ۱398، 
نرخ خرید شــیرخام از تولیدکننده درب 
دامداری، ۲39۰ تومــان مصوب و ابالغ 
شد. همچنین تعیین شــد که با توجه به 
نرخ مصوب ۲39۰ تومانی شیر خام درب 
دامداری، قیمت برخی محصوالت لبنی 

نیز مشمول قیمت گذاری شوند.
بر پایه اعالم وزارت صمت در خرداد 98، 
قیمت ۱۴ محصول لبنی پرمصرف شامل 
شیر، ماســت و پنیر به شرح جدول زیر 

مالک عمل قرار گرفت.
حال پس از گذشــت تقریبا یک سال از 
تاریخ مذکور، خبرها حکایت از رشــد 
نســبی قیمت برخی محصوالت لبنی در 
هفته ها و حتی ماه های اخیر دارد. هرچند 
سازوکار نرخ گذاری از سوی ستاد تنظیم 
بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، به نوعی این اجازه را به 
برخی از کارخانه های لبنی داده اســت 

تا به شــکل قانونی، قیمت ها را افزایش 
دهند. اما چگونه؟ کافی اســت به لیست 
اعالم شده در جدول فوق نگاهی بندازید. 
متوجه خواهید شد که کارخانجات لبنی، 
محصوالت تولیدی خود را با اندکی تغییر 
از لحاظ نام گذاری و کیفیت، از لیســت 
اعالم شــده خارج و با نــرخ مطلوب و 
مــورد نظر خود به فروش می رســانند. 
مثال شــیر یک لیتری کــم چرب با نرخ 
مصوب ۴9۰۰ تومان همچنان در برخی 
از واحدهای تولیدی، موجود اســت، اما 
همین محصول با اندک تغییرات از قبیل 
اضافه کردن ویتامین، با افزایش چشمگیر 

قیمت عرضه می شود.
از ســوی دیگر، اگر مصــرف کننده ای 
بخواهد از نرخ هــای قانونی و مصوب 
محصوالت لبنی مطلع شود تا اگر گران 
فروشی صورت گرفته است به نهادهای 
نظارتــی اطالع دهد، بایســتی به پایگاه 
اطالع رســانی قیمــت کاال و خدمات 
سازمان حمایت مراجعه کند. با ورود به 
این پایگاه، متوجه خواهد شد که لیست 
نرخ گذاری ســال گذشــته محصوالت 
لبنــی، به نوعی کاهش یافته و از چهارده 
محصول مشــمول قیمت گــذاری، تنها 
شــش محصول با نرخ مصوب موجود 
است و عمال امکان اعتراض برای هشت 
محصــول دیگر در جــدول فوق وجود 
ندارد. موضوعی که نیازمند پاسخ گویی 
و شفاف سازی سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان است.

گران فروشی شیر و ماست لوکس پیش 
از افزایش نرخ شیرخام به 3۴۲۰ تومان/ 

جای خالی حمایت از اقشار کم درآمد!
سید احمد مقدسی، رییس انجمن صنفی 
گاوداران در گفتگو بــا خبرنگار تابناک 
اقتصادی اظهار داشت: پس از حدود یک 
سال از مصوبه افزایش نرخ شیر خام، به 
تازگــی با توجه به هزینــه های تولید و 
قیمت تمام شده شیرخام، درخواست نرخ 
3۴۲۰ تومانی برای خرید هر کیلو شــیر 
خام از دامــدار درب کارخانه را داده ایم 
و منتظر تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار و 
سازمان حمایت هستیم. وی تاکید کرد از 
ســال گذشته، با توجه به درصد چربی و 
نرخ حمل توســط کارخانه ها، بهای هر 
کیلو شیرخام برای کارخانه های لبنی به 
طور میانگین ۲۶۰۰ تا ۲7۵۰ تومان بوده 
است، اما این رقم در ماه های اخیر بدون 
تغییر بوده است. مقدسی همچنین در باره 
افزایش قیمت محصوالت لبنی در هفته 
های اخیر اظهار داشــت: کارخانجات، 
3۰ درصد از محصوالت خود، که شامل 
قیمت گذاری از ســوی سازمان حمایت 
نیستند را می توانند افزایش دهند. این 3۰ 
درصــد به نوعی کاالی لوکس در صنایع 

لبنی محسوب می شود.
بر پایه این گزارش، در شــرایطی که به 
گفته فعاالن صنعت دامپروری، نرخ های 
فاکتور شده از ســوی کارخانجات لبنی 
برای خرید شیرخام از دامدار )از زمستان( 
تا به امروز تغییری نداشته، جای پرسش 

اســت که چرا برخی کارخانه های لبنی، 
قیمت برخی از محصوالت را افزایش داده 
اند؟ این در حالی است که به گفته یکی 
از فعــاالن این صنعت، 7۰ درصد قیمت 
تمام شده محصوالت لبنی، متاثر از قیمت 
شــیر خام اســت و در حالی که در چند 
ماه اخیر قیمت شــیر خام، تغییر چندانی 
نداشته است، چرا برخی محصوالت گران 

تر شده است؟
به نظر می رســد که برخــی از کارخانه 
های تولیدی محصــوالت لبنی، پیش از 
تصمیم گیری نهادهای مســوول در امر 
قیمت گذاری، به استقبال افزایش قیمت 

رفته اند و در این میــان در نبود نظارت 
و برخورد با متخلفان، تنها مصرف کننده 
نهایی است که از یک سو باید محصول 
مــورد نیاز خود را گران خریداری کند و 
از ســوی دیگر با کاهش قدرت خرید، 
مصرف شیر و دیگر محصوالت لبنی که 
برای سالمت افراد جامعه ضرورت دارد، 

با کاهش مواجه شود.
هرچند در سال های اخیر، در برخورد با 
گران فروشی کارخانه های لبنی به جریمه 
های بعضا میلیاردی بســنده شده است، 
اما کارخانه های متخلف باز هم به رویه 
ســابق خود ادامه می دهند، زیرا در دوره 

طوالنی مدت تــا ورود نهادهای نظارتی 
به بازار لبنیات، گران فروشی با نرخ های 
غیرمصوب، سود سرشاری را برای یک 
کارخانه به همراه خواهد داشت و حاضر 
است درصدی از این سود را در آینده به 
عنوان جریمه پرداخت کند. موضوعی که 
به نظر می رســد نیازمند راهکار دیگری 
برای برخورد با تخلفاتی از این دست می 

باشد.
در این میــان، تنها مصــرف کننده و به 
خصوص اقشــار کم درآمد هســتند که 
متضرر شــده و نیازمند حمایت از سوی 

سازمان حمایت هستند.

درخواست افزایش نرخ شیرخام به 3۴۲۰ تومان
 گران فروشی محصوالت لوکس لبنی در نبود قانون  جای خالی حمایت از اقشار کم درآمد!

 صدای خنده های بلندشان توجه 
همه رانندگان و سرنشــینان خودروهای 
پشت چراغ قرمز را به سمتی می کشاند، 
چند نوجوان و جوان هستند سرخوشانه 
از چیزی تعریف می کنند و هر از گاهی 
پکی به سیگار می زنند و به گمان خود، با 
پرتاب دود این ماده دخانی به هوا، پرستیژ 

و ژست وصف ناپذیر بدست می آورند.
این روزها در میان محاوره های دوستانه 
یا خانوادگی، شاید این داستان زیاد نقل 
شــود که در فالن محفل یا کوی و برزن 
شاهد اســتعمال سیگار توسط نوجوانی 
بودم که هنوز به اصطالح پشت لبش سبز 
نشده بود اما خوب بلد بود ادای بزرگترها 
را در بیاورد و با ژست خاصی سیگار در 
دست بگیرد؛ نوجوانانی که تازه از پوسته 
کودکی سر درآورده اند و قصد دارند به 

دیگران ثابت کنند که بله ما هم هستیم.
موضوعی که چندین ســال پیش، سن و 
ســالی برای آن تعریف شده بود و حال 
گویی قبح اجتماعی این امر شکسته شده 
و از بین رفته است تا آنجا که قافله زنان 
و دختران هم به آن اضافه شــده سیگار 
کشیدنشــان در انظار عمومی و کوچه و 

خیابان تابو نیست.
نگرانی ها از ادامــه این روند و افزایش 
کشش قشــر آینده ساز جامعه به سمت 
این ماده افیونی، مسووالن را برآن داشته تا 
ششمین روز از هفته ملی بدون دخانیات 
را بــه نام »نوجوانان و جوانان، در تیرس 

صنایع دخانی« نامگذاری کنند.
موضوع چرایی کاهش سن مصرف ماده 
افیونی دخانی در میان نوجوانان و جوانان، 
علل و عوامل گرایــش ها و خطرات و 
پیامدهــای آن، خبرنگار حــوزه زنان و 
خانواده ایرنا را برآن داشــت تا با اصغر 
کیهان نیا روانشناس و مشاور خانواده و 
همچنین عطیه سروش روانشناس بالینی 
و فعال در حوزه کودکان و نوجوانان به 

گفت و گو بنشیند.
به باور ایــن کارشــناس روان، والدین 
موظف هســتند با زبانی نرم و خارج از 
بیان مقتدرانه، فرزندان را از محیط های 
پرخطر دور کنند و یکسری مهارت های 

خودمراقبتی به او بیاموزند.

بسترهای گرایش قشر نوجوان و جوان 
به مصرف دخانیات چگونه ایجاد می 

شود؟
اصغر کیهان نیا روانشــناس و مشــاور 
خانواده در این گفــت و گو با تاکید بر 
اینکه خبر ناخوشایندی برای والدین باالتر 
از این نیست که احساس کنند فرزندشان 
سیگاری شده است، به عوامل این گرایش 
اشــاره کرد و گفت: یکــی از دالیل این 
پدیده ناهنجار، سایت های مجازی، شبکه 
های اجتماعی و بازی های اینترنتی است 
که فارغ از نظارت مسووالنه فعالیت می 
کننــد و ذهن پاک نوجوانان و جوانان را 
به سمت داشتن هیجان کاذب و مصرف 
دخانیات همچون افراد سرشناس سوق 

می دهد.
این روانشــناس ادامه داد: بخشــی هم 
تقصیر خانواده اســت، خانــواده ای که 
تفریحات ناســالم در آن موج می زند و 
به همین دلیل آزادی بی حد و حصر به 
فرزندان می دهند بسترهای این گرایش و 
کشش را فراهم می کنند. خانواده هایی 

که به دلیل آنچــه راحتی خود می نامند 
متوجه این نیستند که فرزند با چه کسی 
رفت آمد دارد یا چرا حال روانی خوبی 

ندارد.  
وی ادامه داد: گاه هم که متوجه می شوند، 
با واکنش تند و پرخاشــگرانه با فرزند 
برخورد می کنند که منجر به این می شود 
نوجوانان این نیاز به توجه را از گروه های 
همساالن بطلبند، در اینجا به دلیل نداشتن 
مهارت »نه گفتن«، برای پذیرش در گروه 
همساالن هر آنچه بگویند با فراغ باز می 
پذیرند و به ورطه مصرف کنندگان مواد 

دخانی و مخدر کشیده می شوند.
کیهان نیا، جلب توجه یا به رخ کشــیدن 
نوجوانان برای والدین آن هم به هر قیمتی  
را دلیل دیگر گرایش و کشش قشر جوان 
به سمت مصرف مواد دخانی عنوان کرد 
و توضیح داد: گاه فرزندان به سمت مواد 
مخدر می روند تا به والدین نشان دهند 
که حــال که توجه به مــن ندارید ببیند 
من نابود شدم، معتاد شــدم. در واقع به 
نوعی رفتــار تالفی جویانه از خود بروز 

می دهند. وجود تبعیض در میان اعضای 
خانواده، نبود حضور فیزیکی والدین در 
خانه به دلیل مشغله های کاری، سخت 
گیری و تنبیه بدنی شدید یا کنترل بیش 
از حد همراه با بیان انتقادهای پایان ناپذیر 
از فرزندان از جمله دالیل دیگری است 
که کیهان نیا آن را عامل سیگاری یا معتاد 

شدن فرزندان عنوان کرد.
نوجوان سیگاری را چگونه ترک دهیم؟
این روانشناس و مشاور خانواده، فرهنگ 
سازی و ارایه آموزش های الزم از طریق 
رسانه ها با حضور روانشناسان و جامعه 
شناســان را از جمله راهکارهای از بین 
بردن این ناهنجاری در میان قشــر جوان 
جامعه دانست و خاطرنشان کرد: تعیین 
قوانیــن الزم برای فــروش دخانیات و 
ســن مصرف کننــدگان  در کنار اعمال 
جریمه برای مصرف در ســن پایین از 
دیگر راهکارهایی است که مسووالن می 
توانند با الگوبرداری از دیگرکشورها آن 

را اعمال کنند. 
کیهان نیا با اشــاره به اینکه تغییر ساعت 

خواب و اســتراحت، شــرایط روحی 
و روانــی، کاهش وزن، تکــرر ادرار و 
عزلــت نشــینی و قفل کــردن در اتاق 
توســط نوجوانان و جوانــان از عالئم 
ســیگاری شدن آنان اســت، به خانواده 
ها توصیه کرد: دادن اســتقالل و آزادی 
همراه با نظــارت، ایثار مهر و محبت به 
فرزندان، عدم سرزنش و تمسخر آنان و 
دادن مسوولیت به قشر نوجوان، راهکار 
حفاظت این قشر از تیررس مواد دخانی 

است.
وی ادامه داد: کمک به افزایش اعتماد 
به نفس و کاهش وابستگی به دوستان، 
نظارت نامحســوس بر رفــت و آمد 
و افزایــش حضور فیزیکــی والدین، 
آشنایی فرزندان با خطرات و پیامدهای 
مصرف مواد مخدر با زبانی نرم در کنار 
پر کردن اوقات فراغت و مرتفع کردن 
نیازهای منطقی آنان هم به پیشــگیری 
از گرایش قشــر آینده ســاز جامعه به 
مصرف مواد دخانــی و افیونی کمک 

می کند.

بی توجهی به فرزندان طعمه ای برای 
سودجویان

عطیه سروش روانشناس بالینی و فعال در 
حوزه کودکان و نوجوانان نیز ویژگی سن 
نوجوانان که بعد از کودکی پا به مرحله 
جدیــدی از زندگی می گذارند را عامل 
کشــش و گرایش به مصرف داخانیات 
عنوان کرد و گفت: این شــرایط سنی به 
شدت آنان را به سمت دیده شدن سوق 
می دهد و در این مسیر دست به هر کاری 

می زنند تا متفاوت باشند.
وی ادامــه داد: برجســته شــدن حس 
کنجکاوی در این ســن و اینکه تمایلی 
به زندگی یکنواخــت ندارند باعث می 
شود که درصدد از بین بردن این کسالت 
بربیایند. مســاله ای که در سایه غفلت 
والدین از فرزندان، بسترهای ناهنجاری 
های رفتاری نوجوانان و جوانان را فراهم 
می کند و محوریت ارتباط با همساالن را 

در آنها دوچندان می کند.
این روانشــناس بالینی، ســرانجام این 
نوجوانان را طعمه سودجویان دانست و 
گفت: این ســودجویان با تبلیغات غلط 
میان گروه های نوجوان، باورهای غلطی 
در آنان نهادینه می کنند که امروز مصرف 
مواد داشته باش و تو می توانی هر وقت 

بخواهی آن را ترک کنی.
سروش، برقراری ارتباط سالم را یکی از 
راهکارهای حمایتی که والدین می توانند 
برای حفظ فرزنــدان بکار ببندند عنوان 
کرد و گفت: والدین باید ســعی کنند با 
رابطه صحیحی که کنتــرل گری در آن 
دیده نمی شــود بلکه همراه با صمیمت 
است به فرزندان اطالعات درست بدهد 
تا این باورهای غلــط در آنان به چالش 

تبدیل شود.
وی ادامه داد: شوربختانه شاهدیم که گاه 
والدین در جمع دوستان و خانواده، به طنز 
و شوخی از این باورهای غلط می گویند 
غافــل از اینکه مجوزی می شــود برای 
کشــش فرزندان به روی آوردن به مواد 
دخانی. بنابراین والدین موظف هســتند 
فرزندان را از محیــط های پرخطر دور 
کنند  و یکسری مهارت های خودمراقبتی 

به او بیاموزند.

چگونه قافله عمر نوجوان به دود آغشته می شود؟

 سخنگوی ســازمان ثبت احوال 
کشور گفت: سال گذشــته )۱398( ۱7 
هزار و 9۱۶ مورد دو قلوزایی در کشور 

روی داد.
ســیف الــه ابوترابی در گفــت وگو با 
خبر نگار ایرنا افزود: همچنین در ســال 
گذشته ۵۲۴ مورد سه قلوزایی، ۱8 مورد 
چهارقلوزایی در اســتان هــای تهران و 
فارس سه مورد، استان اصفهان دو مورد، 
استان های خراسان رضوی، خوزستان، 
زنجان، سمنان، سیســتان و بلوچستان، 
قم، کرمانشاه، لرستان و همدان  هرکدام 
یک مــورد گزارش شــده و یک مورد 
پنج قلوزایی در اســتان خراسان رضوی 

روی داده است.
وی گفت: در ســال گذشته یک میلیون 
و ۱9۶ هزار و ۱3۵ نفر متولد شــدند و 
والدت آنها به ثبت رسید که از این تعداد 
والدت در سال گذشته ۶۱۶ هزار و ۴9۴ 
نفر پســر و ۵79 هزارو ۶۴۱ نفر دختر 

بودند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال افزود: در 
سال ۱397 هم یک میلیون و 3۶۶ هزار 
و ۴87 نفر متولد شدند و والدت آنها به 

ثبت رســید که 7۰۴ هزار و ۱۰ نفر پسر 
و ۶۶۲ هزار و ۴77 نفر هم دختر بودند.

ابوترابی درمورد نسبت جنسی حاصل از 
ثبت رویداد والدت در سال 98 تصریح 
کرد: تعداد پســران متولد شده در برابر 
هر ۱۰۰ دختر متولد شــده ۱۰۶.۴ بوده 
و نسبت والدت ثبت شده برای ساکنان 
شهرها شامل 7۵.8 درصد و نسبت ثبت 
والدت در مهلت قانونی به ثبت تا یکسال 

پس از وقوع نیز 98.8 درصد بود.

وی در مورد میانگین سن والدین در زمان 
تولد فرزند در سال 98 نیز گفت: میانگین 
ســن پدر در زمــان والدت فرزند 33.8 
ســال بود و  میانگین سن مادر در زنان 

والدت فرزند ۲9.۱ سال بود.
سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور 
گفت: مهلت قانونی ثبت تولد نوزادان در 
سازمان ثبت احوال ۱۵ روز از زمان تولد 
است و خانواده ها باید در این مهلت اقدام 
کنند و اکنون بیش از 98 درصد از والدت 

ها در کشور در مهلت قانونی )۱۵ روز( 
ثبت می شوند.

وی گفت: در اجرای ظرفیت ثبت وقایع 
حیاتی قانونــی )والدت، وفات، ازدواج 
و طالق(، شــبکه اعالم وقایع حیاتی در 
کشور از سال ۱38۵ و با مشارکت بیش 
از 3۵ هزار ثبت یار شکل گرفت که شامل 
دهیاران، بهورزان، متصدیان آرامستان ها، 
اعضای شوراهای اســالمی، شورایاران، 
مسووالن پایگاه های بســیج و مدیران 

مدارس هســتند که این مجموعه در 
ذیل شورای هماهنگی ثبت احوال استان 
ها و شهرستان ها به ریاست استانداران و 

فرمانداران فعال است.
ابوترابی تصریح کرد: بــر پایه ماده ۱۲ 
قانون ثبت احوال کشــور در باره ثبت 
والدت، والدت هر طفل در ایران اعم از 
اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی 
باشند، باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال 
اعالم شود و والدت اطفال ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور هم به مأمور کنسولی 
ایــران در محل اقامت و اگر نباشــد به 
نزدیکترین مامور کنســولی و یا سازمان 

ثبت احوال کشور اعالم شود.

تولد ۱۷ هزار و ۹۱۶ دو قلو در سال گذشته
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 به اعتقاد یک کارشناس صنعت 
خودرو، استفاده از شرط قرعه کشی برای 
تحویل خــودرو به متقاضیان با توجه به 
اینکه شرط واریز اولیه پیش از قرعه کشی 
هم برداشته اســت، تقاضاهای خفته را 
بیدار می کنــد و افرادی که مبلغ کافی را 
هم ندارند، به امتحان کردن شانس خود 

ترغیب می کند.
به گزارش ایسنا، با توجه به برداشته شدن 
شــرط واریز ۵۰ درصد مبلغ در ثبت نام 
اولیه )پیش از قرعه کشی(، احتماال حتی 
مشتریانی هم که مبلغ کافی برای ثبت نام 
اولیه را نداشته، ترغیب می شوند تا شانس 
خود را بــرای ثبت نام امتحــان کرده تا 
چنانچه جزو مشتریان خوش شناسی که 
در میان این ســیل عظیم متقاضیان باشد 
)اینطور که به گوش می رسد، باتوجه به 
حجم تقاضا، به طور میانگین هر خودرو 
بین ۴۰ نفر قرعه کشی می شود( به گونه ای 
مبلغ خودرو را در ظــرف مدت تعیین 
شده پس از اعالم قرعه کشی تامین کند، 

قطعا تقاضا بیشتر هم خواهد شد.
در این رابطه حسن کریمی سنجری در 
گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه خود 
بحث قرعه کشــی، تقاضا یا در حقیقت 
ابراز تقاضا را افزایش می دهد، اظهار کرد: 
برداشته شدن مبلغ پیش پرداخت قبل از 
مرحله قرعه کشــی  و همچنین برداشته 
شدن شرط چک، بازهم وسوسه امتحان 
شــانس را در مشــتریان ایجاد می کند. 
ممکن اســت مشتری تقاضا داشته باشد 
اما چنــدان هم دارای اهمیت و ضروری 
نباشــد یا قدر خرید هم ندارد، بنابراین 
وارد سیکل ثبت نام و خرید نمی شود اما 
زمانی که بحث قرعه کشی پیش می آید، 
این فرد هم ترغیب می شــود تا شانس 

خود را امتحان کند.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه 

با وظایف نهادهای نظارتی و مسوول از 
جملــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مدیریــت طرح فروش هــا و تقاضا، 
گفت: اینکه این نهادها ۱۰۰ درصد برای 
اصالح روش ها ایجاد شده اند؛ وقتی که 
ما در کشور وزارتخانه عریض و طویلی 
همچــون وزارت صمت داریم، این نهاد 
وظیفه دارد که در وهله اول تولید را رونق 
دهد؛ آن هم زمانی که مقام معظم رهبری 
به جهــش تولید در ســال کنونی تاکید 
می کنند، یعنی این رونق و افزایش تولید 
بسیار برای ما اهمیت دارد؛ چراکه میزان 

تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می کند 
که در نهایت منجر به رشد خواهد شد.

وی افزود: وزارت صمت باید سازوکار 
جهش تولید را فراهم کند و اجازه ندهد 
تولیدی صورت گیرد که زیان ده باشــد. 
تولید خــودرو و فــروش آن به قیمت 
دستوری که زیر قیمت تمام شده است، 
نه تنهــا ارزش افزوده و رشــد اقتصادی 
ایجاد نمی کند بلکه ســبب زیان  انباشته 
خواهد شــد. تولید با همه دردســرها، 
تحریم ها و... انجام می شود اما به چرخه 
اقتصادی جامعه کمک نمی کند؛ بنابراین 

سودده شدن آن ها وظیفه نهادی همچون 
وزارت صمت است.

او ادامه داد: عالوه بر این، این ســازمان 
موظف است سازوکار بازار را تنظیم کند 
و همچنین نهاد باالتر دستی آن نیز باید 
نهادی باشــد که بر پایه مقتضیات زمان، 
بتواند قوانین را در جهت تســیهل تولید 
و کنتــرل بازار به درســتی هدایت کند؛ 
بنابراین در آشــفتگی پیش از طرح های 
جدید فروش، آن ناظر باالدستی که یک 
ســاختار حکومتی و تولید اســت، باید 

وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

کریمی سنجری تاکید کرد: ساختارهای 
غلط ممکن اســت به چند جهت دیگر 
اقتصادی یا وزارتخانه دیگر هم آســیب 
بزند. بــه طور مثال وزیــر صنعت باید 
برای ناسالم بودن فضای کسب وکار در 
اقتصاد ایران و ... مطالبات داشــته باشد 
اما شــوربختانه بعضــا طرح هایی از دل 
این وزارتخانه بیــرون می آید که منجر 
به عملکرد نامناســب سازمانی همچون 
و  مصرف کننــدگان  حمایت  ســازمان 
مســوولیتی  و  می شــود  تولیدکنندگان 
همچون تعییــن قیمت خودرو مجدد به 

دست شورای رقابت می افتد.
این کارشناس صنعت خودرویادآور شد: 
فراموش نکنیم که ما از شــورای رقابت 
فرار کردیم و قرار بود ســازمان حمایت 
کم کاری های شورای رقابت را هم جبران 
کند اما آنقدر عملکرد ضعیفی داشت که 
شرایط بدتر شــد و بازهم قیمت گذاری 
به شــورای رقابت بازگشــت. ساختار 
غلط تحت سرپرســتی وزیــر اصالح و 
درســت هدایت نشد. بازار همچون یک 
آهوی رمیده می ماند که می خواهد به نفع 
سوداگرای قوانین را دور بزند و رسالتش 
هم همین اســت، چراکه هادیــان بازار 
دالل ها و کاسب ها هستند؛ بنابراین وظیفه 
دولــت و نهادهای دولتی این اســت که 
سازوکار بازار را به گونه ای تنظیم کند که 
تولیدکننده و مصرف کننده حمایت شوند 
و دست داللی و سوداگری کوتاه شود. در 
همه دنیا خودرو را از کارخانه خریداری 
می کنند؛ چراکه بــه اندازه تقاضا، عرضه 
وجود دارد اما در شرایطی که ما عرضه و 
تقاضا متناسب وجود ندارد، باید سازکار 
و درست برای کنترل بازار در نظر گرفت.
وی تصریــح کــرد: بنابراین روش هایی 
همچون قرعه کشــی و شــعله ور کردن 
تقاضاهای خاموش هم احتماال سازوکار 
درســتی نخواهد بود و منجر به کنترل 
قیمت و شکســتن قیمت بازار خودرو 
نخواهد شد اما سیاست گذاران در تالش 
هســتند تا با مدیریت قیمت تمام شده 
در صنعت خــودرو آن را مدیریت کند. 
طرح فروش فوق العاده و قرعه کشی که با 
هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی 
در دســتور کار قرار گرفته است، دست 
دالالن را نســبت به گذشــته کوتاه کند 
اما ریشــه کن نخواهد کرد، ضمن اینکه 
حریف شکســتن قیمت ها هم نخواهد 

شد.

با شرط تحویل خودرو به صورت قرعه کشی صورت می گیرد؛

فعال شدن تقاضاهای خاموش سهام بورسی و سهام 
عدالت وثیقه تسهیالت کارت 

اعتباری می شود
 رییــس کل بانک مرکــزی از امکان 
تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به 

وثیقه تسهیالت کارت اعتباری خبر داد.
عبدالناصر همتــی در گفت وگو با خبرنگار 
فارس، اظهارداشــت: بانک ها می توانند سهام 
بورسی، به ویژه سهام عدالت را به عنوان وثیقه 

برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.
وی افــزود: با توجه به ارزنــده بودن بخش 
عمده ای از ســهم های موجود در سبد سهام 
عدالــت، به بانک ها توصیــه می کنم درقبال 
وثیقه گرفتن ســهام آزاد شده، درچارچوب 
ضوابط خود، معادل درصــدی از ارزش آن، 
به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند، 
ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت 

اعتباری برای خرید بدهند.
رییس کل بانــک مرکزی گفــت: به حوزه 
فناوری اطالعات بانک مرکزی تأکید کرده ام 
هرچه سریعتر برای ساده سازی فرآیند صدور 

کارت اعتباری اقدام کند.

انجام قرعه کشی خودرو؛ 
شنبه  آینده

 طبق اعالم شــرکت های خودروساز، 
احــزار هویت و ثبت نام خودروهای ســری 
اولیه فروش فوق العاده تا روز چهارشنبه ادامه 
داشته و روز شنبه ۱7 خردادماه قرعه کشی این 

خودروها انجام می شود.
به گزارش ایســنا، ثبت نام ۱۱ محصول  ارائه 
شده برای طرح فروش فوق العاده که از هفته 
گذشته آغاز شده است تا روز چهارشنبه هفته 
جاری ادامه دارد. پس از روز پایانی ثبت نام، 
سایت  بسته و روز شنبه ۱7 خردادماه فرآیند 

قرعه کشی انجام خواهد شد.
اســامی افرادی که اسم آن ها دربیاید، اعالم و 
از طریق پیامک به آن ها اطالع رسانی می شود 
و ظرف مدت ۴8 پس از اعالم اســامی، زمان 
دارند تا نســبت به واریز و تکمیل وجه اقدام 
کنند. اگر فردی در قرعه کشــی برنده شده و 
وجه مورد نیاز را تامین نکند، تا دو ســال از 

شرکت در فرآیند ثبت نام محروم می شود.
به گفته خودروســازان حداقل ســه ماه پس 
از قرعه کشــی خودرو تحویل مشــتری داده 
می شــود. آنطور که به گوش می رسد امکان 
انصراف و یا تغییر خودروی انتخابی متقاضی 
طرح فــروش فوق العــاده برای مشــتریان 
ایران خودرو بنا به درخواست مشتریان فراهم 
شــده و با مراجعه به میزکار و انتخاب گزینه 
استعالم وضعیت فروش فوق العاده و انتخاب 
گزینه انصراف و ثبــت دوباره خودرو امکان 

تغییر خودروی انتخابی فعال شده است.
همچنین  افرادی که در این دوره از قرعه کشی 
برنده نشوند، باید منتظر شرکت در دوره بعدی 
ثبت نام ها باشند. این طرح تا پایان سال در سه 

مرحله دیگر نیز انجام می شود.
گاهی شنیده می شــود که گویا قرار است در 
طرح فروش 7۵ هزار دســتگاه خودرو یک 
شــرط دیگر که پالک فعال اســت، برداشته 
شود تا آن دسته از افرادی که دارای خودروی 
فرسوده هستند با رعایت شرایطی جدید امکان 

ثبت نام خودرو را پیدا کنند.

موافقت سازمان بورس 
با انتشار هزار میلیارد تومان 

اوراق رهن ثانویه
 سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار 
هزار میلیارد تومــان اوراق رهن ثانویه برای 
تأمین مالی اعطای تســهیالت بخش مسکن 

موافقت کرد.
به گزارش مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک رهنی 
بانک عامل بخش مسکن را به ارزش ۱۰ هزار 
میلیارد ریال به منظور تأمین منابع مالی مورد 
نیاز این بانک برای اعطای تســهیالت جدید 

صادر کرد.
بر پایه اعالم سازمان بورس، مطالبات رهنی 
مبنای انتشار این اوراق تعداد ۲۴ قسط از ۲۴3 
هزار و ۴۴9 پرونده تسهیالت فروش اقساطی 
خرید مسکن است که به نهاد واسط واگذار 
می شوند و ســپس با انتشار این اوراق، منابع 
مالی مــورد نیاز بانک مســکن برای اعطای 

تسهیالت جدید تأمین می شود.
این اوراق دو ســاله و با نرخ ۱۶ درصد است 
که اقســاط آن هر ســه ماه یک بار توســط 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه به حســاب دارندگان اوراق 
واریز می شود. همچنین، عرضه این اوراق در 
صورت دریافت مجوز انتشار، از طریق شرکت 

فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.
بانک عامل بخش مســکن ضامن این اوراق 
بوده و پذیره نویسی و بازارگردانی آن بر عهده 
یک شرکت تأمین ســرمایه وابسته به همین 
بانک است. یک شرکت کارگزاری وابسته به 
بانک مذکور نیز عامل فروش و شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه 

عامل پرداخت این اوراق هستند.

خبــر

 تازه ترین اعالم رییس شــورای 
رقابــت از این حکایــت دارد که برای 
هشــت محصول دیگر ایــران خودرو، 
فرمول قیمت گذاری تعییــن و افزایش 
چهار تا ۴8 درصدی و متوسط ۲3 درصد 
مصوب شده است. این محصوالت قرار 
است با شرایطی که برای دیگر خودروها 
تعیین شده بود به صورت قرعه کشی در 

آینده نزدیک پیش فروش شود.
رضا شیوا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به آخرین نشســت شورای رقابت برای 
تعیین فرمول و دستورالعمل قیمت گذاری 

محصوالتــی کــه تاکنــون بــرای آنها 
قیمت گذاری نشــده بود، توضیح داد: تا 
پیش از این برای محصوالت پژو، پراید 
و سمند فرمول قیمت گذاری تعیین و بر 
پایه آن قیمت گذاری می شد ولی یکسری 
از خودروها با توجــه به این که واردات 
باز بود و شــرایط رقابتی وجود داشت 
مشــمول قیمت گذاری نمی شدند اما با 
توجه به توقف واردات اکنون محاسبات 
قیمت گذاری آنها در شورای رقابت انجام 

شد.
وی ادامــه داد: با توجه بــه این که برای 

قیمت گذاری باید تورم بخشی را از بانک 
مرکزی گرفته و در محاسبات لحاظ کنیم 
خودروهایی که تا پیش از این مشــمول 
قیمت گذاری نبودند تورم بخشی در بانک 
مرکزی نداشتند و خواسته ایم تا با ارائه ی 
اطالعات خودروسازها به آنها این تورم 
را مورد محاســبه قرار دهنــد اما در دو 
هفته گذشته کارشناسان این شورا تورم 
خودروهای غیرمشمول قیمت گذاری را 
که حتی تا ۵۰ درصــد ارزبری دارند را 
مورد محاسبه قرار دادند که در نهایت به 

تصویب رسید.

به گفته شــیوا بر پایه مصوبه شــورای 
رقابــت هشــت محصول دیگــر ایران 
خودرو مشــمول افزایش خودرو شدند 
که پژوپارس اتوماتیــک تیوفایو، هایما 
s ،s۵ 7، سورن بنزینی، پژو ۲۰7 دنده ای 
و اتوماتیک، دنــا و دنا پالس از چهار تا 
۴8 درصد و متوســط ۲3 درصد افزایش 
قیمت دارد، که این افزایش قیمت نشبت 
به قیمت گذاری سازمان حمایت تا بهمن 

۱397 است.
وی ادامه داد: این محاســبات در شورای 
رقابت نهایی و به سازمان حمایت اعالم 

شــده اســت و نامه آن را به سرپرست 
وزارت صمت اعالم می کنیم.

به گفته رییس شورای رقابت، برای این 
محصوالت جدید ایــران خودرو پیش 
فروش انجام می شــود که طبق شرایط 
تعریف شــده از جمله انجام قرعه کشی 

خواهد بود.
گفتنی اســت؛ چندی پیش بــا تعیین 
فرمول قیمت گذاری در شــورای رقابت 
محصوالت ایران خودرو و سایپا که پیش 
از این مشمول قیمت گذاری بود بین ۱۰ 

تا ۲3 درصد گران شد.  

 سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، 
با تشــریح جزئیــات فروش این ســهام، اعالم 
کرد: افــرادی که برای فروش ســهام عدالت به 
کارگزاری ها مراجعه می کنند، می توانند سهام هر 
یک از شرکت ها را تا 3۰ درصد انتخاب کرده و 
بفروشــند اما افرادی که از طریق بانک نسبت به 
فروش اقدام می کنند نیازی به کد بورسی ندارند و 
با کد ملی 3۰ درصد از ارزش سهام خود را بدون 

تعیین نوع سهام و به انتخاب بانک می فروشند.
حســین فهیمی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به آغــاز فرایند فروش ســهام عدالت از طریق 

بانک ها، اظهار کرد: نخســتین بســته پیشنهادی 
بانک ها برای افرادی که روش مستقیم را انتخاب 
و برای ســفارش گیری به شعب بانک ها مراجعه 
کرده بودند، روز گذشــته فروش رفت. در واقع 
مشموالن سهام عدالت می توانند پس از انتخاب 
روش مستقیم برای مدیریت سهام خود، با مراجعه 
به بانک ها 3۰ درصد سهام خود را بفروشند. البته 
ســهام دار در تعییــن 3۰ درصد نقشــی ندارد و 

انتخاب آن بر عهده بانک است.
به گفته وی، زمانی که فرد برای فروش سهام خود 
به بانک مراجعه می کند نیازی به ارائه کد بورسی 

ندارد و فقط باید کد ملی ارائه دهد.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت در ادامه 
درمورد مشــموالنی که روش مستقیم را انتخاب 
کرده اند و قصد دارند ســهام خــود را از طریق 
کارگزاری ها بفروشــند نیز توضیــح داد: در این 
روش ســفارش گذاری از روز گذشته آغاز شده 
اســت و کارگزاران از امروز )۱۱ خرداد( شروع 

به معامله می کنند.
فهیمی در تشریح تفاوت فروش سهام عدالت از 
طریــق بانک با کارگزاری نیز توضیح داد: افرادی 
که بــه بانک مراجعه می کنند، ســفارش فروش 

یکجا برای 3۰ درصد از ســهام را وارد می کنند. 
اما افرادی که به دفاتر کارگزاری مراجعه می کنند 
انتخاب با خودشــان است. در واقع می توانند هر 
یک از شرکت هایی که در سبد خود دارند را تا 3۰ 
درصد انتخاب کنند و برای فروش بگذارند. البته 

سقف را کارگزار تعیین می کند.
در نظر گرفتن کد جداگانه برای سهام عدالت

همچنین ســعید اســالمی - عضو شورای عالی 
بورس - نیز درمورد نحوه فروش ســهام عدالت 
به ایســنا توضیح داد: شــرکت هایی که در سبد 
سهام عدالت هستند، کد جداگانه ای دارند؛ یعنی 

اگر ســهام دار سهام شرکت ایکس را در پرتفوی 
خود دارد، ســهمی که از این شــرکت از طریق 
ســهام عدالت به این فرد تخصیص پیدا می کند، 

کد جداگانه ای دارد.
بــر پایــه ایــن گــزارش، مشــموالن ســهام 
عدالــت تــا ســاعت ۲۴ پانزدهــم خردادماه 
 فرصــت دارند بــا مراجعه به نشــانی اینترنتی
مســتقیم  روش   WWW.SAMANESE.IR
را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کنند. عدم 
مراجعه به این سامانه به معنی انتخاب روش غیر 

مستقیم است.

وزیر اقتصاد خطاب به سرمایه گذاران اقتصادی

جزییات نحوه فروش سهام عدالت اعالم شد

رییس شورای رقابت اعالم کرد

افزایش ۴ تا ۴۸ درصدی قیمت ۸ محصول ایران خودرو

 سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده است 
که مشــموالن بیمه بیکاری کرونا از این هفته به 
حساب آنها واریز می شود اما روایت های مختلفی 
از مبلغ وجود دارد. شنیده ها حاکی از این است که 
ماهانه 8۲۵ هزار تومان به مشموالن بیمه بیکاری 

کرونا پرداخت می شود.
با شــیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، دولت 
برای حمایت از معیشــت کسانی که کار خود را 
از دست داده اند، تزریق پنج هزار میلیارد تومان به 

صندوق بیمه بیکاری تصویب کرد.
بــرای همیــن منظــور ســامانه ای بــه آدرس 
bimebikari.mcls.gov.ir راه اندازی شد تا 

افراد درخواست خود را در آن ثبت کنند.

بــر پایه این گزارش مشــاغل پرخطــر تا پایان 
اردیبهشــت و مشــاغل کم خطر کــه از ابتدای 
اردیبهشــت ماه آغاز بــه کار کرده انــد، تا پایان 

فروردین ماه بیمه بیکاری دریافت می کنند.
»مسعود بابایی« مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار روز یکشنبه در گفت و گو با 
ایرنا درباره آخرین آمار ثبت نامی در سامانه بیمه 
بیکاری، گفت: در مجموع 83۵ هزار و ۱۴9 نفر 
در این سامانه ثبت نام کردند که ۶98 هزار و 793 

نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری تایید شدند.
وی درباره مشموالن بیمه بیکاری به تفکیک ماه 
گفت: در اسفند ماه 373 هزار نفر، فروردین ۲93 
هزار و 98۵ نفر، اردیبهشت ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر و 

تا ۱۰ خردادماه ۶ هزار و ۲۴۶ نفر مشمول دریافت 
بیمه بیکاری توسط وزارت کار تایید شدند.

این مقام مســوول درباره زمان و مبلغ واریز بیمه 
بیــکاری اظهار بی اطالعی کــرد و گفت: پس از 
استخراج فهرست مشموالن بیمه بیکاری کرونا، 
آن را به سازمان تامین  اجتماعی دادیم و اطالعی 
از زمان واریز نداریم و ســازمان برنامه و بودجه 

مسوول پرداخت مبلغ تعیین شده است.
وی افزود: البتــه در خبرها خوانــدم که رییس 
ســازمان تامین اجتماعی اعالم کرده در این هفته 

مستمری بیکاران اسفندماه واریز می شود.
بیســت و هفتم اردیبهشــت ماه بــود که رییس 
ســازمان برنامه و بودجه بخــش دوم اعتبار یک 

میلیــارد یورویی مقابله با کرونــا را ابالغ کرد و 
۱۲8۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی منابع 
یک میلیارد یورویی صندوق توســعه ملی بابت 
تامین هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا به صندوق بیمه بیکاری 

سازمان تامین اجتماعی تخصیص یافت.
با توجه به اینکه فرنشین حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار پیش از این اعالم کرده بود که 
مقرری بیمه بیکاری کرونا متفاوت از بیمه بیکاری 
معمول است اما هنوز مبلغ نهایی آن که قرار بود 
توسط ستاد مقابله با کرونا تعیین شود اعالم نشده 

است.
پیگیری های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که گویا 

هنوز دســتورالعمل و چارچوبی برای پرداخت 
مقرری بیمــه بیکاری کرونا وجود ندارد و گفته 
می شــود به هر فرد 8۲۵ هــزار تومان پرداخت 
می شــود. همچنین با توجه به اینکه اعالم شده 
بیمه بیکاری کرونا برای اســفندماه از ۱۰ اسفند 
محاسبه می شود، غرامت اســفندماه ۵۴۵ هزار 

تومان خواهد بود.

مبلغ بیمه بیکاری کرونا چقدر است؟
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۲۵۱۶ ابتال و ۶۳ فوتی 
جدید کرونا در کشور 

 ۷ استان در وضعیت هشدار

در  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی   
توضیح آخرین موارد بــروز کووید-۱9 در 
کشور گفت: با شناسایی ۲۵۱۶ مورد جدید 
این بیماری در ۲۴ ســاعت گذشته، مجموع 
مبتالیان کووید۱9 در کشور به ۱۵۱۴۶۶ نفر 

رسید.
به گزارش ایســنا، دکتر کیانــوش جهانپور 
گفت: از دیروز تا امروز ۱۱ خرداد ۱399 و 
بر پایه معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
۵۱۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور 

شناسایی شد.
بــه گفته وی، از بین مبتالیــان جدید، ۵۱۱ 
مورد بستری و ۲ هزار و ۵ مورد از افراد در 
تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند. 
به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱9 در 

کشور به ۱۵۱ هزار و ۴۶۶ نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: 
شــوربختانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶3 
بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری در کشور 

به 7 هزار و 797 نفر رسید.
وی افزود: خوشــبختانه تا کنون ۱۱8 هزار 
و 8۴8 نفــر از بیماران، بهبــود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.
به گفته وی، ۲۵۲7 نفــر از بیماران مبتال به 
کوویــد۱9 در وضعیت شــدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
جهانپور همچنین گفت: تا کنون 93۵ هزار و 
89۴ آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور 

انجام شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمن تاکید 
بر لــزوم رعایت موارد بهداشــت فردی و 
اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماســک بویژه هنگام حضــور در اماکن 
عمومی، گفت: استان خوزستان همچنان در 
وضعیت قرمز اســت و استان های اصفهان، 
آذربایجان های شــرقی و غربی، لرســتان، 
کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 

در وضعیت هشدار این بیماری قرار دارند.

 WHO دستورالعمل جدید
برای برگزاری تجمعات

 )WHO( سازمان جهانی بهداشت 
دستورالعمل جدیدی را برای برگزاری آیین 

در فضای باز و تجمعات منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، ســازمان جهانی بهداشت 
در بحبوحه همه گیــری بیماری کووید ۱9 
دســتورالعملهای جدیدی را برای برگزاری 
آیین در فضــای باز و تجمعات منتشــر و 
توصیه کــرد در تعداد افراد شــرکت کننده 

تغییرات الزم اعمال شود.  
طبق این دســتورالعمل برگــزاری آیین در 
فضای باز، اجازه حضور تنها به افراد سالم و 
ورودی های متعدد به کاهش احتمال شیوع 

بیماری کمک میکند.
در این دســتورالعمل آمده است: در دوران 
همه گیــری بیماری کوویــد ۱9 برگزاری 
تجمعات میتوانــد انتقال ویروس را افزایش 
دهد و ظرفیــت واکنش کشــور میزبان را 
تحت تاثیــر قرار دهد. همچنین از آنجاییکه 
تجمعات با پیامدهای حائز اهمیت سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه است 
مقامات باید اهمیــت و ضرورت برگزاری 
آیین را ارزیابی کــرده و تمامی خطراتی را 
که ممکن است متوجه سالمت عمومی باشد 
در نظر گرفته شده و به حداقل رسانده شود.
ایــن ســازمان از تمامی مســووالن حوزه 
ســالمت عمومی و برگزارکنندگان آیین و 
تجمعات درخواست کرد تا پیش از هرگونه 

برگزاری خطرات احتمالی را ارزیابی کنند.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، همچنین 
برخی از دستورالعملهای این سازمان متوجه 
شــرکت کنندگان اســت و به افراد توصیه 
میشود فاصله اجتماعی و بهداشت دستها را 
رعایت کنند. عالوه بر ایــن، افرادی که در 
معرض ابتال به بیماریهای مزمن هســتند از 
جمله افراد باالی ۶۵ سال یا بیماران مبتال به 
بیماریهای زمینه ای از این آیین دوری کرده 
یا تمهیدات ویژه ای برای آنان در نظر گرفته 

شود.

خبــر

 معاون وزیر بهداشت با تأکید بر 
اینکه قدرت بیماری زایی کرونا اصال کم 
نشده است، گفت: میزان بستری بیماران 

کرونا در کشور کاهش پیدا کرده است.
به گزارش فارس، علیرضا رییسی، معاون 
بهداشــت وزیر بهداشــت در نشست 
خبری مجازی با خبرنگاران درباره تغییر 
رفتار ویروس کرونا، اظهار داشــت: این 
ویروس رفتار ناشناخته و عالئم ناشناخته 
دارد.این ویروس قطعا درگیری تنفسی را 
به همــراه دارد. اگر بخواهیم یک جمله 
دقیق بگوییم این است که ویروس باعث 
التهاب الیه در عروق می شود و دستگاه 
گوارش، ریه، قلب، مغز عروق را در گیر 

می کند.
معاون بهداشــت وزیر بهداشت افزود: 
قدرت بیماری زایی کرونا اصال کم نشده 
اســت. البته تعداد تست های سرپایی را 
افزایش دادیم و حدود ۲۰۰ هزار تست 
ســرپایی انجام شده اســت و ۱۰ تا ۱۲ 
درصد تست های سرپایی ما مثبت است؛ 
یعنی از ۱۰۰ نفر ۱۲ نفر مثبت اعالم شده 

است.
رییســی گفت: این افراد نیاز به بستری 
نــدارد و می توانند در خانــه قرنطینه و 
اســتراحت کنند؛ ممکن است این افراد 
عالمتی نداشته باشند اما می توانند منتقل 
کننده باشــند و در افــراد دیگر بیماری 

شدید ایجاد کنند.
معاون بهداشــت وزیر بهداشت با اشاره 
به اینکه علی رغم بازگشایی ها در کشور 
میزان مرگ و میر کاهش پیدا کرده است، 
گفت: البتــه تعداد موارد تســت مثبت 
سرپایی ما رو به افزایش است.همچنین 
موضوع نظارت بر واحدهای صنفی نیز 

تشدید می شود.
رییســی با بیــان اینکه دنیا به ســمت 
بازگشــایی صنوف حرکت مــی کند، 
یادآور شــد: البته کره جنوبی دوباره به 
سمت بستن مدارس خود حرکت کرده 
اســت و انگلیس نیز طرح غربالگری را 

شروع کرده است. مردم بر پایه گزارش 
3 هفته پیش 8۲ درصد مردم پروتکل ها 
را رعایت می کردنــد و در آن زمان ۶۲ 
درصد مردم در تهران رعایت می کردند 
اما اکنون در تهران این میزان به ۵۶ درصد 

رسیده است.
مرگ ساالنه 8 میلیون نفر در اثر مصرف 

دخانیات
وی با بیان اینکــه بزرگترین ترس ما از 
عادی شــدن کرونا توســط مردم است 
اما ویــروس کرونا تا زمان زیادی همراه 
ماســت، افزود:  تنهــا 3۰ درصد از یک 
میلیارد یوروویی که رهبر معظم انقالب 
با آن موافقت کردند تاکنون به دست ما 
رسیده است.تاکنون 3۶۰ هزار نفر در اثر 
کرونا در جهان جان داده اند؛ در حالی که  
ساالنه در دنیا 8 میلیون نفر در اثر مصرف 

دخانیات از بین می روند.
ریســک بیشــتر ابتال بــه کرونا در 

سیگاری ها 
معاون بهداشت وزیر بهداشت خاطرنشان 
کرد: افرادی که دخانیات مصرف می کنند 
دچار بیماری های مزمن ریوی هستند و با 
توجه به اینکه مخاط این افراد اسیب پذیر 
است در برابر کرونا بیشتر آسیب می بینند. 
همچنین میزان کشندگی کرونا در بیماران 

سرطان ریه 33 درصد است.
ممنوعیت مصرف قلیان در رستوران ها

رییسی با بیان اینکه دادستان کشور نامه 
ممنوعیت مصرف قلیان در قهوه خانه ها 
را به دادستانها ابالغ کرده است، تصریح 
کرد: 8۵۲8 مکان عرضــه قلیان در این 
دوران کرونا پلمب شــدندو ۴۰ درصد 
اماکن عرضه قلیان خودشان به صورت 
خــود جــوش کار را تعطیــل کردند. 
همچنین در ســال حدود ۵۵ میلیارد نخ  
سیگار در کشــور مصرف می شود و در 
کل 7۰ هزار میلیارد تومان در ســال به 
سیستم سالمت و مســائل مربوط مانند 
 اقتصادی و اجتماعی دیگر آســیب وارد 

می کند.

وی ادامه داد: در ســنین باالی ۱8 سال 
۱۴ درصد افراد سیگار مصرف می کنند 
و ۱۰ درصــد مصرف کننــدگان روزانه 
مصرف دارند.در روستاها ۱۵. ۴ درصد 
مصرف ســیگار دارند و در شــهرها نیز 
میزان مصرف سیگار ۱3.۶ درصد است.
همچنین در روستاها میزان مصرف قلیان 

بیشتر است.
معاون بهداشــت وزیر بهداشت با بیان 
اینکه سنین ۴۵  تا ۵۴ سال بیشترین سنین 
مصرف کننده ســیگار هستند، تصریح 
کرد: باالترین میزان مصرف ســیگار در 
استانهای آذربایجان غربی، قزوین، البرز 
و مرکزی است و باالترین میزان مصرف 
قلیان نیز در استانهای بوشهر، هرمزگان، 

سیستان و بلوچستان و فارس است.
مرگ ساالنه 60 هزار نفر در اثر سیگار

رییسی با اشاره به اینکه ساالنه 7۰ میلیون 
نخ ســیگار در کشــور تولید می شود، 
افزود: ســاالنه ۶۰ هزار نفر در ایران در 
اثر مصرف سیگار از بین می روند؛ ضمن 
اینکه ســاالنه حدود ۶ درصد در میزان 
مرگ و میــر در اثر دخانیــات افزایش 
داریم. شوربختانه در سنین پایین دختران 
یعنی در بازه سنی ۱۵ تا ۱8 سال مصرف 
قلیان در حال افزایش است؛ ضمن اینکه 
افزایش مالیات بر تولید سیگار مهمترین 
راه کاهش مصرف دخانیات اســت. وی 
در پاسخ به پرسشی درباره مسافرت های 
مردم در اواخر هفته و تعطیالت تابستان 
و احتمال افزایش بیماران مبتال به کرونا، 
ابراز داشــت: زمانی مردم فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کردند و به مسافرت 
نرفتند و ما تجربه خــوب آ ن را در ۱3 
فروردین مشــاهده کردیم. اکنون نیز هر 
نوع تجمع و عــدم رعایت نکات الزم 

توسط مردم می تواند آلوده کننده باشد.
معاون بهداشــت وزیر بهداشت اضافه 
کرد: صرف نظر از اینکه شــهری آلوده 
اســت آلودگی را انتقــال می دهد یا اگر 
آلوده نباشد نیز در اثر مسافرت آلودگی 

را دریافت می کند.  نکته مهم این اســت 
کــه اگر مردم نکات الزم را رعایت کنند 
و تاکید دارم مهمترین نکته نیز اســتفاده 
از ماســک اســت؛  این ماسک زدن در 
جلوگیری از انتقال ویروس بسیار موثر 

بوده و انتقال را کم می کند.
بهترین راه جلوگیری از ابتال به کرونا، 

ماسک زدن است
رییسی با اشــاره به اینکه ماسک زدن از 
اســتفاده از دستکش بسیار مهمتر است، 
افــزود: در رســتورانها نیز بهتر اســت 
کارکنان بجای دســتکش دستان خود را 
مرتب بشوید؛ چراکه دستکش می تواند 
بســیار خطرناک باشد؛ در نتیجه بهترین 
وسیله برای محافظت در برابر کرونا زدن 

ماسک است.
وی با اشاره به اینکه ضرورتی به استفاده 
از ماسک های N9۵ وجود ندارد، گفت: 
رعایت پروتکل ها در مســافرت بسیار 

ضروری اســت و افراد بایــد در طول 
مســافرت از حضور در بازارها و مراکز 
خرید و محل های تجمعات خود داری 
کنند. همچنین مــردم در صورت قصد 
انجام مســافرت اگر از خودرو شخصی 

استفاده کنند بهتر است.
هرکس از خانه خارج می شود ماسک 

بزند
معاون بهداشت وزیر بهداشت تأکید کرد:  
از نظــر ما باید هرکــس از خانه خارج 
میشود بهتر است از ماسک استفاده کند و 
اگر قصد استفاده از حمل و نقل عمومی 
و حضــور در تجمعــات را دارد باید از 
ماســک استفاده کنند.ضمن اینکه  کرونا 
از بین نمی رود و امســال واکسن کرونا 
را نخواهیم داشت و باید با این ویروس 
کرونا زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم.
ایران می تواند صادر کننده سیگار باشد
رییسی با اشــاره به اینکه ظرفیت تولید 

سیگار در کشــور را به ۱۰۰ میلیارد نخ 
رســانده ایم، گفت:ما می توانیم به عنوان 

صادر کننده سیگار باشیم.
3 درصد دانش آموزان از بازگشــایی 

مدارس استقبال کردند
وی با بیان اینکــه تنها کمتر از 3 درصد 
دانش  آمــوزان از بازگشــایی مــدارس 
اســتقبال کرده اند، افزود: برگزاری آیین 
عروسی ممنوع است و درباره استفاده از 
پارکها نیز مردم باید از تجمع در پارکها و 
استفاده از رستوران و وسائل بازی خود 
داری کنند و صرفا برای پیاده روی باشد. 
همچنین در باره پــارک چیتگر نیز باید  
این حضور  و رعایت نکات الزم بسیار 

سختگیرانه باشد. 
معاون بهداشــت وزیر بهداشت اضافه 
کرد: بر پایه اخرین بررســی که صورت 
گرفته است به احتمال خیلی زیاد از ۱7 

خرداد طرح ترافیک بر می گردد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد؛

قدرت کرونا کم نشده است
 مرگ ساالنه 60 هزار نفر با مصرف سیگار

 یک فوق تخصــص بیماری های عفونی 
درباره برخی مباحث در فضای مجازی مبنی بر 
ایجاد مشکالت خونی و لخته خونی در بیماری 
کووید-۱9، گفت: قبال فکر می کردند که کرونا 
عفونت حاد ریوی و تنفســی است، اما اکنون 
متوجه شــدند که بیشــتر مکانیزمی عروقی در 
همه بدن است از قلب گرفته تا دیگر اندام های 

بدن و این خطرناک تر است.
دکتر مینو محرز در گفت وگو با ایســنا، درباره 
برخــی اظهارات مبنی بر تاثیــر کرونا بر روی 
خــون و ایجاد لخته های خونــی، گفت: کرونا 
در بدن و ریه مســائل عروقــی ایجاد می کند، 
نه خونــی. به این صورت که لخته های عروقی 
ایجاد کرده و مکانیســم آن بیشــتر در عروق 
اســت. البته ریه و دیگر اندام هــای بدن را نیز 

گرفتار می کند.
وی افزود: در همه اندام ها، رگ های خونی ریز 
وجود دارد که کرونا می تواند اختالالت عروقی 
ایجاد کند. در همه جای بدن عروق ریز وجود 
دارند. بنابراین مکانیزم بیماری کووید-۱9 این 

اســت که ترومبوزهایی )ایجــاد لخته خون در  
دیواره داخلی یک ورید عمقی است( در عروق 

ریز ایجاد می کند.
محرز ادامه داد: مکانیزم و گرفتاری در بیماری 
کووید-۱9 ایجاد لخته خون در عروق ریز است 
که در ریه هــم آمبولی های ریزی )وجود لخته 
خون یا گاهی چربی در یکی از ســرخرگ های 
ریوی ویا بافت شش ها( ایجاد می کند. بنابراین 
ترومبوزهایی که در عــروق می دهد و مکانیزم 

کووید-۱9 بیشتر عروقی است.
 محرز همچنیــن گفت: مکانیــزم عمل کرونا 
اینگونه اســت که در عروق ریز ایجاد لخته و 
تورم می کند. مانند بیماری های رماتیســمی که 
رگ های کوچک متورم می شوند. عروق ریز در 
همه جای بدن وجود دارند، در نتیجه در عروق 
لخته و تورم ایجاد شــده و بیمار دچار مشکل 
می شود. اینکه بیماری بیشتر خودش را با سرفه 
نشان می دهد، به این دلیل است که وقتی در ریه 
این ترومبوز و آمبولی ایجاد شود، عالئم دارد و 
سرفه ایجاد می کند. قبال فکر می کردند که کرونا 

عفونت حاد ریوی و تنفســی است، اما اکنون 
متوجه شدند که بیشتر مکانیزمی عروقی در همه 
بدن است از قلب گرفته تا دیگر اندام های بدن 

و این خطرناک تر است.
وی ادامه داد: به همین دلیل است که این بیماری 
ســکته های قلبی و مغزی ایجاد می کند. البته در 
همه بیماران این اتفاق نمی افتد، بلکه برخی نوع 
معمولی بیماری را می گیرند، اما در موارد شدید 
مکانیزم عملش می تواند به صورت ایجاد سکته 
نیز باشــد. در جوانان که عــادت به کم خونی 
ندارند، یک دفعه تمام رگ های کوچک متورم 
شــده و در برخی از آن ها لخته های خونی ریز 
ایجاد می شود و بر همین اساس فرد دچار سکته 

قلبی، مغزی و یا نارسایی شدید ریه می شود.
محرز با بیان اینکه هم اکنون از داروهای انعقادی 
هم در درمان کرونا استفاده می کنند، گفت: البته 
مشــکل این اســت که کرونا هم منجر به تورم 
رگ ها می شود و هم لخته خونی ایجاد می کند. 
این داروها بــر روی ورم تاثیر ندارد. داروهای 
انعقادی فقط از لخته شــدن خــون جلوگیری 

می کنند. بر همین اســاس در بیمــاران بدحال 
بعضا توانستیم از کورتون پاسخ بگیریم، اما دنیا 

هنوز درمان مشخصی برای این بیماری ندارد.
وی همچنین گفت: این بیماری در برخی افراد 

بدون عالمت است و در برخی افراد هم در تمام 
عروق اعضای حیاتی ترومبــوز ایجاد می کند. 
بنابراین بسته به وضعیت بدن و ویروس، شدت 

و ضعف آن متفاوت است.

یک فوق تخصص بیماری های عفونی تشریح کرد:

»کرونا« بیماری تنفسی است یا مشکل خونی؟

 رییــس گروه بهداشــت محیط 
دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی 
گفت: در صورت بازگشایی باشگاه های 
ورزشی، دستورالعمل های بهداشتی باید 
در این اماکن رعایت شــود تا ســالمت 

ورزشکاران و مربیان به خطر نیفتد.
به گزارش ایسنا،  مهندس مجید تاجیک 
با اشــاره به تدوین پروتکل بهداشــتی 
باشــگاه های ورزشی از ســوی وزارت 
بهداشــت، اظهار کرد: در این جلســات 
گزارشــی از آخریــن وضعیت شــیوع 
بیماری در ســطح کشــور ارائه شده و 
وضعیت کشــور از لحاظ شیوع کرونا به 
سه بخش قرمز، زرد و سفید تقسیم بندی 

شده است.
وی با اشاره به این که فعالیت رشته های 
ورزشــی پربرخورد و تیمی در شــرایط 
اپیدمی کرونا ممنوع اســت، توضیح داد: 
رشته های ورزشی همانند کشتی، کاراته، 
تکواندو یا ورزش های پربرخورد ممنوع 

و توصیه نمی شود.

مهندس تاجیک تاکید کرد: افراد می توانند 
ورزش هــای کــم خطرتــر را با حفظ 
پروتکل های بهداشتی و رعایت توصیه ها 

انجام دهند.
رییس گروه بهداشــت محیط دانشــگاه 
ادامه داد: مســوالن باشگاه های ورزشی 
باید حفظ رعایــت فاصله یک متری را 
به پرســنل باشگاه و ورزشکاران گوشزد 
و از ورود افراد مشــکوک به بیماری در 

ورزشگاه ها خودداری شود.
وی با بیان این که باشــگاه های ورزشی 
در دوران اپیدمی کرونا موظف هستند با 
نصف ظرفیت فعالیت کنند، خاطرنشان 
کرد: در دوران شیوع کووید ۱9 برگزاری 
مســابقات ممنــوع و انجام هــر گونه 
مســابقه ای قطعا با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و صرفا با اخذ مجوز از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار 

می شود.
تاجیک با اشــاره بــه انجــام اقدامات 
بهداشت محیط دانشگاه خاطرنشان کرد: 

ورزشکاران از دســت دادن و روبوسی 
پرهیز کنند و تا جائیکه امکان دارد از بوفه 
باشــگاه ها غذا تهیه نکرده و از غذاهای 
بسته بندی که مشخصات بهداشتی دارند، 

استفاده کنند.
رییس گروه بهداشــت محیط دانشــگاه 
ضــرورت ضدعفونــی کردن ســطوح 
مختلــف در باشــگاه ها را یادآور شــد 
و خاطرنشــان کرد: بعد از اســتفاده هر 
فردی از دســتگاه باید تمامی سطوح و 
تجهیزات ضدعفونی شــود و استفاده از 
دستگاه ها حداقل نیم ساعت فاصله باشد 

تا ضدعفونی کامل انجام شود.
وی در ادامه با اشــاره به این که اطمینان 
از نظافت باشــگاه ها خیلی کار ســاده 
ای نیســت، تاکید کرد: ارزیابی حداقلی 
محیطی، نحــوه مدیریت و یا تجربه های 
دوســتان و آشنایان نیز می تواند تا حدی 
این اطمینان را ایجــاد کند که وضعیت 
نظافت باشــگاه ورزشی در چه سطحی 

است.

رییس گروه بهداشت محیط دانشگاه به 
ورزشکارانی که در روزهای شیوع اپیدمی 
کرونا قصد استفاده از باشگاه های ورزشی 
را دارند، توصیه کــرد: حتما به محلول 
ضدعفونی کننده در باشــگاه ها دسترس 
داشته باشید تا در صورتیکه به آلوده بوده 
سطحی شک داشــتید امکان ضدعفونی 

فوری وجود داشته باشد.
ضرورت اســتفاده از وســایل  شخصی 
ضروری، پرهیز از استفاده از مواد غذایی 
بوفه باشگاه ها و همچنین مصرف آب در 
بطری های یکبار مصــرف توصیه دیگر 
رییس گروه بهداشت محیط دانشگاه به 

ورزشکاران بود.
تاجیک گفت: بهتر است ورزشکاران از 
تیشرت و شلوارهای بلند استفاده کنند و 
تا جائیکه امکان دارد نقاط آزاد بدن کمتر 
بــاز و یا در معرض تماس باشــد.  باید 
لباس های ورزشی بعد از هر بار استفاده  

نیز شست و شو و ضدعفونی شوند.
رییس گروه بهداشــت محیط دانشــگاه 

تاکید کرد: تهویه باشگاه برای پیشگیری 
از شیوع کرونا باید حتما مناسب باشد و 
حتما  دریچه یا پنجره ای برای رد و بدل 

شدن هوا وجود داشته باشد.
رییس گروه بهداشــت محیط دانشــگاه  
ادامه داد: توصیه اصلی بر این مهم است 
که ورزشکاران در حداقل زمان ممکن در 
باشگاه های ورزشی حضور داشته باشند 

و در حداقــل زمان ممکن ســعی کنند 
بیشترین استفاده را از تمرینات ببرند.

تاجیک در ادامه به مسووالن باشگاه های 
ورزشی نیز تاکید کرد که از پذیرش افراد 
دارای عالمت بیماری کرونا پرهیز کنند و 
در صورتی که پرسنل باشگاه بیمار شدند 
از آن ها بخواهند تا زمان بهبودی کامل در 

محل کار حاضر نشوند.

نکات ضدکرونایی برای مراجعه به باشگاه های ورزشی
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تخصیص اعتبار ۱۰۰۰ 
میلیاردی برای گندزدایی 
مدارس با آغاز امتحانات

 معــاون تربیــت بدنی و ســالمت 
وزیرآموزش و پرورش با اشاره به تخصیص 
اعتبــار ۱۰۰۰ میلیــاردی بــه مــدارس در 
شــروع امتحانات پایان سال تحصیلی اظهار 
کــرد: امتحانات حضوری بــا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی و هماهنگی وزارت 
بهداشت، آموزش و درمان برگزار خواهد شد 
و انتظار مــی رود خانواده ها همراه با مدارس، 
آموزش های الزم را به فرزندانشان ارائه دهند.

به گزارش ایســنا، مهرزاد حمیــدی در باره 
سیاست های آموزش و پرورش در برگزاری 
امتحانات پایان سال تحصیلی 99-98 اظهار 
کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور 
حفظ ایمنی و سالمت دانش آموزان تصمیم 
بر آن اســت که امتحانات خردادماه امسال در 
اکثر پایه ها بصورت غیرحضوری برگزار شود.

وی ادامه داد: دو پایه سرنوشــت ساز در نظام 
تعلیــم و تربیت کالس های نهــم در مقطع 
متوســطه اول و دوازدهم در مقطع متوسطه 
دوم می باشــند که در این پایه ها امتحانات به 
صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل 

های بهداشتی برگزار خواهد شد.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزیرآموزش و 
پرورش افزود: امتحان پایه دوازدهم به صورت 
نهایی و در حوزه های امتحانی مشخص شده 
و امتحان پایه نهــم به صورت حضوری و با 
نظارت و مسوولیت مدیر مدرسه و با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
حمیدی در باره رعایت پروتکل های بهداشتی 
تصریح کرد: پروتکل هایی در راســتای نحوه 
برگزاری آزمون های حضــوری در مدارس 
با هماهنگــی وزارت بهداشــت، آموزش و 
درمان نوشته شده است که در اختیار مدیران 
مدارس و استان ها قرار گرفته است و رعایت 
آن در زمان برگزاری امتحانات حضوری الزم 

االجراست.
معاون تربیت بدنی و ســالمت با اشــاره به 
لزوم عملیاتی شــدن پروتکل های بهداشتی 
تدوین شده، گفت: برای رعایت کامل اجرای 
پروتکل های بهداشــتی، اعتبارات الزم تحت 
عنوان سرانه بهداشــتی مدارس به حوزه های 
امتحانات نهایی و مدارس برگزار کننده آزمون 
حضوری اختصاص داده شده است تا بتوانند 
از نظر ضدعفونی و گندزدایی، اقدامات الزم 

را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه والدین باید تذکرات الزم 
را در بــاره حضور دانش آموزان در مدرســه 
بدهند، گفت: سعی کرده ایم در مدرسه با ارائه 
آموزش هــای الزم و رعایت فاصله گذاری ها 
مطابق با دســتورالعمل تدوین شده از سوی 
وزارت بهداشــت برنامه ریــزی کنیم ولی از 
خانواده ها هم انتظار مــی رود در این مورد به 

دانش آموزان خود آگاهی های الزم را بدهند.
حمیدی گفت: برای رعایت بهداشــت و در 
جهت حفظ سالمت دانش آموزان تالش شده 
است امتحانات را به صورت جداگانه در هر 
رشته و یک روز در میان برگزار کنیم. همچنین 
فاصله صندلی ها را ۲ متــر در نظر گرفتیم و 
استفاده از موادشوینده و ضدعفونی در فاصله 

برگزاری دو امتحان تاکید شده است.
وی در پایان تاکید کرد: مسوولیت اجرای دقیق 
این پروتکل ها و رعایت بهداشــت محیط در 
روزهای برگزاری امتحانات پایانی ســال در 
استان ها بر عهده مدیران کل استان و در مناطق 
بر عهده روسای مناطق و در مدرسه بر عهده 
مدیران مدارس خواهد بود و خانواده ها نباید 

در این مورد هیچ نگرانی داشته باشند.

ابالغ بخشنامه »حقوق و مزایای 
کارکنان وظیفه در سال ۱۳99« 
به آموزش و پرورش استان ها

 معاون برنامه ریزی و توســعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش بخشــنامه »حقوق 
و مزایای کارکنان وظیفه در سال ۱399« را به 

آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه که پیرو نامه 
دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت 
اطالعات نیروهای مسلح در ارتباط با حقوق و 
وظایف کارکنان وظیفه مامور در سال 99 تنظیم 
شده، خطاب به ادارات کل آموزش و پرورش 

استان ها آماده است:
  - ضریب ریالی سال 99 برای کارکنان وظیفه 

مامور به میزان ۲۴38 ریال تعیین شده است.
- از تاریــخ اول فروردین 99 حقوق کارکنان 
وظیفه مامور بر پایه جدول پیوست نامه مذکور 

قابل پرداخت است.
الزم به ذکر اســت، پرداخت هرگونه وجه در 
قالب اضافه کار عیدی، پاداش، حق التدریس، 
حق کارشناسی و غیره به کارکنان وظیفه مامور 

ممنوع است.
- کارکنان وظیفه غیر بومی مشمول دریافت 
کمک هزینه خــوراک و فوق العاده بدی آب 
و هوا )بر مبنای حقوق پایه( هســتند. کمک 
های هزینه های مذکور برای کارکنان وظیفه 
غیربومی به صورت ماهانه در حکم حقوقی 

آنها درج و پرداخت می شود.

خبـــر

 معاون آموزش متوســطه وزارت 
آموزش و پــرورش با اشــاره به اینکه 
امتحانــات پایان ســال تحصیلی در دو 
پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری 
برگزارمی شود، گفت: امتحانات حضوری 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی 
برگزار می شــود و جــای نگرانی برای 

خانواده ها وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایســنا، علیرضــا کمرئی با 
اشــاره به  برگزاری امتحانات پایان سال 
تحصیلی اظهار کرد: باعث خوشــحالی 
اســت که به رغم تمــام محدودیت های 
موجود، توانستیم ســال تحصیلی 99-
98 را به خوبــی پشــت ســر بگذاریم. 
باهمت مدیــران و معلمان موفق به ارائه 
آموزش هــای الزم به دانــش آموزان در 
زمان تعطیالت ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا شــدیم و با نزدیک شدن به زمان 
امتحانات افق روشــن تری را  برگزاری 

پیش رو خواهیم داشت.
معاون آموزش متوســطه وزیرآموزش و 
پرورش با اشــاره به برگزاری امتحانات 
پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری 
تصریح کرد: پایه های نهــم و دوازدهم 
جزو پایه های سرنوشت ساز و پراهمیت 
در نظام آموزشــی محســوب می شوند. 
بــه همین دلیل تصمیم بر آن اســت که 
امتحانات پایان سال تحصیلی در این دو 

پایه به صورت حضوری برگزار شود.
وی ادامه داد: دلیــل برگزاری حضوری 
امتحانات در پایه دوازدهم واضح اســت 
و در پایــه نهم نیز بــه دو علت، مرتبط 

بودن نتایج ارزشیابی پایه نهم با موضوع 
هدایت تحصیلی دانش آموزان و تأثیر۵۰ 
درصدی نتایج پایه نهم در پذیرفته شدن 
دانش آمــوزان در مدارس نمونه دولتی، 
تصمیم به برگزاری حضوری امتحانات 

پایان سال در این پایه گرفتیم.
کمرئی افزود: گره خوردن نتایج ارزشیابی 

پایه نهم با موضوع هدایت تحصیلی دانش 
آموزان، شرایطی را برای ایجاد نگرانی در 
خانواده ها ایجاد کرده بود که اگر امتحان 
به صورت غیرحضوری برگزار می شد و 
نتایج را بر مبنای ارزشیابی های مستمر،  
نظرات و قضاوت هــای معلمان مطرح 
می کردیــم، ممکن بود ابهاماتی را در پی 
داشته باشد. همچنین دانش آموزان پایه 

نهم بــرای ورود به مدارس نمونه دولتی 
باید در آزمون های این مدارس که جزو 
مهم تریــن آزمون های پایه نهم اســت، 
شــرکت کنند و از آنجایی که یک چهارم 
دانش آمــوزان پایه نهــم در این آزمون 
شــرکت می کنند و ۵۰ درصد ســابقه 
تحصیلی دانش آمــوزان در نمره نهایی 
آن ها برای قبولی در آزمون مدارس نمونه 

دولتی اثر دارد، ترجیح سیستم آموزشی 
به برگزاری یک ارزشیابی کتبی با اعتبار 
باال برای جلوگیری از هرگونه ابهام برای 
خانواده هــا و ضایع نشــدن حق دانش 

آموزان بوده است.
معاون آموزش متوسطه با اشاره به اینکه 
خوشــبختانه با برگزاری امتحانات پایه 
هفتم و هشــتم به صورت غیرحضوری 

فرصت الزم برای مدیــران مدارس در 
نظارت بر رعایت حداکثری پروتکل های 
بهداشــتی در زمــان برگــزاری آزمون 
حضوری مهیا اســت، گفــت: از تاریخ 
۲۴ اردیبهشــت ماه با هماهنگی وزارت 
بهداشــت، پروتکل هایــی را در بــاره 
برگزاری امتحانات حضوری در مدارس 
آماده و ابالغ کردیم که در آن مسوولیت 
مدیران مدارس درزمینــه رعایت موارد 
بهداشــتی برای ســالمتی دانش آموزان 
کاماًل مشخص شــده است و مسوولیت 
نظارت اجرای دســتورالعمل ارسالی با 
اســتان  آموزش وپرورش  مقام  باالترین 
است. همچنین کمیته ای مرکب از ۵ نفر 
از حوزه های بهداشتی بر تمام فعالیت ها 
نظــارت می کننــد بنابرایــن خانواده ها 
به هیچ عنوان در مورد حضور فرزندانشان 

در مدارس نگرانی نداشته باشند.
به گزارش مرکز اطالع رســانی و روابط 
عمومــی وزارت آموزش وپرورش، وی 
با اشاره به تخصیص بیش از۱۰۰ میلیارد 
تومان اعتبــار به مدارس برای گندزدایی 
بیان کــرد: فعالیت هــای الزم در جهت 
گندزدایی از محیط مدرســه و تجهیزات 
مورد اســتفاده دانش آموزان انجام  شده 
است و سعی شده با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی و ارائــه آموزش های الزم به 
دانش آمــوزان در مورد حضور و تغذیه 
آن هــا در محیط مدرســه، ایمنی دانش 
آموزان تــا حد امکان رعایت شــود تا 
بتوانیم ســال تحصیلی را به خوبی پشت 

سر بگذاریم.

برگزاری امتحانات نهایی با رعایت پروتکل های بهداشتی
 خانواده ها نگران نباشند

 فرنشین ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 
شــکایات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
اینکه ثبت نام حضوری صرفا در پایه های ورودی 
صــورت می گیــرد، اظهار کــرد: دریافت هزینه 
فعالیت های فوق برنامه مدارس پس از بازگشایی 

مدارس مجاز است.
به گزارش ایســنا، زهرا مظفر در بــاره ثبت نام 
مدارس در ســال تحصیلی ۱۴۰۰-۱399 اظهار 
کرد: تنها ثبت نام در پایه اول دوره ابتدایی، هفتم 
و دهم دوره متوسطه صرفا به صورت حضوری و 
با حضور اولیاء در مدارس انجام می شــود که در 
این پایه ها والدین باید طبق زمان بندی هایی که از 
طرف مدیران مدارس اعالم می شود و با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی برای ثبت نام در مدرسه 

حاضر شوند.
وی افزود: برای دیگــر پایه ها نیاز به حضور در 
مدارس نیست و کماکان مانند سال های قبل پس 
از اتمام امتحانات پایان سال تحصیلی، ثبت نام در 
پایه باالتر توسط خود مدرسه انجام می شود مگر 
اینکه دانش آموزی از یک مدرسه بنابر ضرورت 

به مدرسه دیگر منتقل شود.
آغاز ثبت نــام کالس اولی ها از اول خرداد و 

متوسطه ها از تیرماه 
مظفر در مورد برنامه زمان بندی ثبت نام تشریح 
کرد: طبق برنامه ارائه شــده به ادارات و ستادهای 
ثبت نام اســتان ها، ثبت نام پایه اول تحصیلی از 
اول خردادماه در مدارس آغاز می شود و ثبت نام 
پایه های هفتم و دهم دوره اول و دوم متوسطه از 

ابتدای تیرماه انجام خواهد شد .
وی با اشاره به پایان مردادماه به عنوان پایان زمان 
ثبت نام مدارس گفــت: زمان ثبت نام برای تمام 
دوره ها در شرایط عادی تا 3۱ مرداد ماه اعالم شده 

و مدارس و اولیاء باید ثبت نام دانش آموزان را تا 
آن زمان جمع بندی کنند مگر آنکه دانش آموزی 
به هر دلیلی مجبور به انتقال درون یا برون شهری 
باشد که در آن صورت ثبت نام در شهریور انجام 

خواهد شد.
فرنشین ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت 
گفت: توصیه ما به والدین و کادر مدرسه این است 
که با توجه به مشــخص بودن تراکم کالس ها و 
ظرفیت مدارس، ثبت نــام دانش آموزان را  طبق 
زمان بندی اعالم شــده انجام دهنــد و آن را به 
روزهای انتهایی شهریور موکول نکنند تا از بروز 

مشکل در پایان شهریور جلوگیری شود.
تعداد دانش آموزان هر کالس در سال تحصیلی 

جدید 
مظفر در مــورد تعداد دانش آمــوزان هر کالس 
در ســال تحصیلی جدید گفت: تراکم کالس ها 
معموال بر پایه ســال قبل و محدوده بندی استان 
و منطقه برای هر مدرسه برآورد و تعیین می شود. 
تقریبا محدوده ثبت نام و آمار برای تمام مدارس 
مشخص است مگر آنکه احیانا در مدرسه ای تعداد 
ثبــت نام بر پایه انتقال های انجام شــده به تعداد 

محدودی کم و زیاد شود.
فرنشین ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت 
آمــوزش و پرورش با اشــاره به احتمال شــیوع 
مجدد ویروس کرونــا در مهر ماه آینده گفت: از 
آنجایی که شــرایط آموزش به صورت حضوری 
یا غیرحضــوری تاثیری در ثبت نام دانش آموزان 
در محدوده های ثبت نامی مدارس ندارد بنابراین 
بیمــاری کرونا در تراکم مــدارس تغییری ایجاد 
نخواهد کرد و با شــیوع مجــدد این ویروس در 
مهرماه آینده تنها در صورتی که ستاد ملی مبارزه با 
بیماری کرونا مدارس را تعطیل اعالم کند قطعا پس 

از تصمیم گیری آموزش و پرورش مبنی بر آموزش 
حضوری یا غیرحضوری باید با رعایت پروتکل ها 
دراین زمینه تصمیم گیری های جدیدی صورت 

بگیرد که در زمان خودش به آن می پردازیم.
ممنوعیت صدور قراردادهــای صوری اجاره 

مسکن برای ثبت نام مدارس 
مظفر تصریح کرد: برای ثبت نام دانش آموزان در 
پایه های ورودی دوره ابتدایی و متوسطه مانند سال 
قبل به مدارک احراز سکونت نیاز است. اتفاقی که 
در سال های قبل رخ داد این بود که در برخی موارد 
قولنامه یا فیش های آب و برق ارائه شده به مدارس 
صوری بودند برای جلوگیری از این مشکل امسال 
با واحد بازرسی وزارت صمت مکاتبه ای صورت 
گرفت و مقرر شد در ابالغیه یا بخشنامه به واحد 
امالک از قراردادهای صوری برای اجاره یا تملیک 
امتناع شــود. امیدواریم با ابالغ این بخشــنامه و 
هماهنگی های انجام شده با اتحادیه های امالک از 

قراردادهای صوری صرف نظر و امتناع گردد.
مظفر در مورد ثبت نام دانش آموزان در مدارســی 
که نزدیک به محدوده ثبت نامی آنان است گفت: 
به استناد ماده 3۱ آئین نامه اجرایی مدارس دانش 
آموزانی که در محدوده ثبت نام مدارس هســتند، 
اولویت ثبت نامی را دارند و اگر احیانا شرایطی بود 
که مدرسه به محل سکونت دانش آموز نزدیک بود 
ولی در محدوده ثبت نامی آن قرار نداشت دانش 
آموزان می توانند اسناد خود را به ستادهای ثبت نام 
واقع در منطقه خود تحویل دهند و با دریافت نامه 

از ستاد در مدرسه موردنظر ثبت نام کنند.
وی ادامــه داد: بر پایــه ماده اجرایــی مدارس، 
والدین کارمند نیــز امکان ثبت نام فرزند خود را 
در نزدیکترین مدرســه به محل کار خود دارند و 

مدارس هم موظف به انجام این ثبت نام هستند.

به جز مدارس غیر دولتی هیچ مدرســه ای در 
هنگام ثبت نام مجاز به دریافت وجه نیست

وی درباره اخذ شــهریه در مــدارس خاص در 
هنگام ثبت نام دانش آموزان بیان کرد: در ماده 3۰ 
آیین نامه اجرایی به صراحت اشاره شده است که 
هیچ مدرسه ای در هنگام ثبت نام مجاز به دریافت 
هیچ گونه وجهی نیست مگر مدارس غیردولتی که 
شــهریه مصوب آنها از طریق ستاد مرکزی اعالم 
می شود و باید پوستر نرخ شهریه در مدارس نصب 

باشد.
مدارس سمپاد مجاز به دریافت۵0 درصد نرخ 

شهریه هنگام ثبت نام هستند
به گزارش مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
وزارت آمــوزش و پرورش، فرنشــین ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایت افزود: مدارس 
هیات امنایی مثل مدارس دولتی می باشند و مجاز 
به دریافت هیچگونه وجهی نیستند و صرفا پول 
کتاب و بیمه باید از طرف اولیا پرداخت شــود. 
مدارس غیردولتی تنها مجاز به دریافت شــهریه 
مصوب هستند. در مدارس سمپاد و تیزهوشان۵۰ 
درصد نرخ شــهریه مصوب و مدارس شاهد نیز 
مجاز به دریافت شــهریه مصوب ســتاد مرکزی 

شاهد هستند.
وی تاکید کــرد: امــا در تمام مــدارس، هزینه 
فعالیت های آموزشی و غیرآموزشی فوق برنامه و 
سرویس مدارس بعد از بازگشایی مدارس و طرح 
در شورای مدرســه و تصویب آن با اختیار خود 

والدین دریافت شود.
فرنشین ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت 
گفت: اگر مدرســه ای غیر از این عمل کند اولیا 
می توانند هم از طریق ســامانه ثبت شکایات به 
نشــانیshekayat.medu.ir  ویــا از طریق 

ســامانه رسیدگی به شکایات در سازمان مدارس 
غیردولتی به آدرسmosharekatha.ir  اقدام 
به ثبت شکایات کنند تا حداکثر در مدت 7 روز به 

آن رسیدگی شود.
مظفر در باره برگزاری آزمون پایان سال تحصیلی، 
گفت: با توجه به دستورالعمل برگزاری امتحانات 
تنها در دو پایه نهم و دوازدهم امتحانات پایان سال 
تحصیلی به صورت حضوری انجام خواهد شد 
و در بقیه پایه ها به صورت غیرحضوری خواهد 
بود و مدرسه نمی تواند با نظر والدین یا به اختیار 
خــودش در این مورد تصمیم گیری کند. در پایه 
اول ابتدایی اختیار برگــزاری آزمون به صورت 
حضوری یــا غیرحضوری بر عهده مدیر و معلم 
مدرســه است و معلم و مدیر باید اطمینان داشته 

باشند که در این دوره یادگیری کامل شده است.
استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان به عنوان 

ناظرین ثبت نام در مدارس
فرنشین ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت 
با اشــاره به مهمترین اقدام انجام شــده در سال 
جدید گفت: در راســتای اجــرای تصویب نامه 
اصالح نظــام اداری از ظرفیت انجمــن اولیا و 
مربیان مدارس اســتفاده کردیم و درحال تدوین 
بخشنامه ای هستیم که در آن از رییس انجمن اولیا 
و مربیان مناطق به عنوان ناظرین ســتادهای ثبت 
نام در مناطق استفاده کنیم که در واقع والدین هم 
بــه عنوان نقش نظارتی و به عنوان بازوان کمکی 
ایــن اداره کل در حوزه نظارت به ما کمک کنند. 
تمهیداتی اندیشــیدیم تا در ســامانه نظارت هم 
امکان ثبت گزارش توسط رییس انجمن اولیا در 
هر منطقه و مدرســه وجود داشته باشد و بتوانیم 
بصورت غیرحضوری هر روز نظارگر روند ثبت 

نام در مدارس باشیم.

چند دانش آموز در هر کالس درس خواهد نشست؟

 مسعود شکوهی گفت:اگر همه 
دانــش آموزان را به رشــته های نظری 
هدایت کنیم هم ممکن است۶۵درصد 
شرکت کنندگان کنکور در رشته تجربی 
باشند چون مالک انتخاب رشته دانشگاه 
رشته ای که فرد درآن دیپلم گرفته نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی 
مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت 
در برابر آســیب های اجتماعی شامگاه 
گذشــته در برنامه تلویزیونی پرسشگر 
که با محوریت تاثیــر آموزش مجازی 
بر هدایت تحصیلی و چرایی برگزاری 
امتحانات پایه نهم به صورت حضوری 
روی آنتن رفت، گفت: از ســال 9۵-9۴ 

که هدایت تحصیلی فعلی شکل گرفت 
بخش عمده ای از آن منوط به موارد غیر 

حضوری و خارج از نمرات بود.
وی در پاســخ به این پرســش که اگر 
هدایت تحصیلی متوازن رخ می دهد چرا 
۶۵ درصد داوطلبان کنکور رشته تجربی 
را انتخاب می کنند، گفــت: در هدایت 
تحصیلی عوامل متعددی دخیل هستند و 
آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند در 
فرایند هدایت تحصیلی آنچه نیاز جامعه 
به لحاظ شغلی و پتانسیل اجرایی است را 
نهادینه کند. باید به جامعه آگاهی بخشی 
شــود. وی ادامه داد: باید درباره مشاغل 
به جامعه آگاهی بخشی داده شود. تمام 

تالش ما در آموزش و پرورش این است 
کــه بر پایه تامین نیــاز جامعه و نیروی 
کار مــورد نیاز کارهــا را پیش ببریم. ما 
می خواهیم بچه ها را به سمت رشته های 
نظری هدایت کنیم اما چند نکته وجود 
دارد. یکی اینکه ما نه و پدر و مادر چگونه 
باید برای فرزندش آینده شغلی یک رشته 
نظری یا انســانی را تبیین کند و بعد اگر 
نتوانســت فرد وارد شــغلی متناسب با 
رشته اش شود، خودش را سرزنش نکند. 
اینها در ذهن اولیا می چرخد و درآمدهای 
یک تعداد شغل تضمین شده است. باید 
این بخش را درست کنیم. شکوهی گفت: 
اتفاقاً ما در این سال ها برای ۶8۰ هزار نفر 

از همکاران فرهنگی دوره گذاشتیم تا در 
امر هدایت تحصیلی دخیل شوند. اما اولیا 
نقش تعیین کننده ای دارند. تحقیقات در 
دنیا نشان داده که بالغ بر ۴۶ درصد دالیل 
انتخاب رشته تحت تاثیر خانواده هاست. 
ما از ســال 8۴ به بعد شاهد این هستیم 
رشته تجربی در اولویت قرار گرفته است.
شکوهی با اشاره به اینکه در آموزش و 

پرورش تقاضای بین رشته ای به سمت 
فنی حرفه، کاردانش و نظری بیشــتر 
شده گفت: در وزارت علوم باید پاسخ 
بدهند که مثاًل چرا شــما در هر گروه 
آموزشی که متقاضی شرکت در کنکور 
باشید به رشته دیپلم شما نگاه نمی شود. 
یعنی اگر ما همه را در متوســطه دوم 
رشته ریاضی بفرستیم باز هم متقاضی 

رشته تجربی در کنکور بیشتر است.
وی دربــاره چرایی تاکیــد بر برگزاری 
آزمون حضوری پایه نهم گفت: آموزش 
و پرورش روی زمان برگزاری امتحانات 
خیلــی تاکید ندارد امــا روی حضوری 
برگزار شدن دو پایه نهم و دوازدهم تاکید 
دارد چون باید خروجی نمرات پایایی و 

روایی داشته باشد.

مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی انتقاد کرد 

مالک انتخاب رشته دانشگاه
رشته ای که فرد در آن تحصیل کرده نیست
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زنجانی ها ۲ میلیارد 
و ۴۸۰ میلیون تومان 

در جشن گلریزان 
کمک کردند

 مدیر نمایندگی ســتاد دیه در استان 
زنجــان گفت: خیرین و مــردم نیکوکار این 
اســتان در طول ماه خجسته رمضان، مبلغ ۲ 
میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان در قالب جشن 
گلریزان به ســتاد دیه اســتان، کمک نقدی 

کردند.
عالءالدین کریمی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این میزان، ۴۷ درصد نســبت به 

سال گذشته افزایش دارد.
وی با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار و خیرین 
استان زنجان، اظهار داشت: به رغم غیرحضوری 
بودن جشن گلریزان، مشارکت بسیار خوبی در 

این امر خداپسندانه صورت گرفت.
کریمی خاطرنشــان کــرد: تا کنــون و در 
مرحلــه اول ۲۲ زندانی جرایم مالی غیرعمد 
از زندان های اســتان زنجان آزاد شده اند و 

شرایط بقیه زندانیان در حال بررسی است.
وی ادامه داد: این زندانیان نیز پس از بررسی 
شــرایط در مراحــل بعدی و بــه ترتیب از 

پایین ترین رقم جریمه، آزاد خواهند شد.
مدیر نمایندگی ســتاد دیه در اســتان زنجان 
گفت: جشــن گلریزان و کمــک به آزادی 
زندانیان، مختص ماه مبارک رمضان نیســت 
و در طول ســال نیز ادامه دارد و ستاد دیه در 
تمام روزهای سال، آماده دریافت کمک های 
خیرین و مردم نیکوکار اســت. وی تصریح 
کرد: با توجه به کمک های خیرین، هیچ یک 
از زندانیان محکوم جرایم مالی ۲۰ میلیون و 
کمتر در زندان هــا نخواهد ماند و همه آن ها 
آزاد خواهند شد. کریمی اظهار داشت: مردم 
نوع دوســت و خیران استان زنجان می توانند 
کمک های نقدی خود را به شــماره حساب 
کارت  شــماره  یــا  و   ۰۲۲۴۱۳۷۳۹۷۰۰۶
دیه  نام ســتاد  بــه   ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۳۶۲۶
اســتان زنجان واریز کنند. وی با بیان اینکه 
آمار ورودی زندانیــان جرایم مالی غیرعمد، 
شناور است، خاطرنشان کرد: امسال ۱۱۱ نفر 
از محکومان جرایم مالی غیرعمد این استان 
در جشــن گلریزان، منتظر کمک های خیران 
برای رهایی و آزادی از زندان و بازگشت به 

آغوش گرم خانواده بودند.

هوای زنجان 
خنک می شود

 فرنشین هواشناســی استان زنجان،از 
خنک شدن هوای استان زنجان در چند روز 

آینده خبر داد.
رسول همتی به وضعیت جوی استان زنجان 
در چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان 
اســتان زنجان صاف بوده واز روز سه شنبه 

بارش پراکنده باران بر استان حاکم می شود.
وی از وقوع وزش باد در اســتان زنجان خبر 
دادو اظهار کرد: از اواخر روز دوشنبه وزش 
باد شدید استان زنجان را فرا می گیرد که د ر 
این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار 
ســاختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده 

آمد و شد نکنند.
فرنشین هواشناسی استان زنجان، به وضعیت 
دمای هوای استان زنجان در چند روز آینده 
اشــاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان 
از امــروز روند کاهش داشــته و هوا خنک 

می شود.

 خبـــر

 رییس حوزه هنری اســتان زنجان گفت: 
بیش از ۵۰ عنــوان محتوای فرهنگی و هنری از 
ابتدای سال کنونی تاکنون در بخش های مختلف 
هنری در فضای مجــازی متعلق به حوزه هنری 

استان زنجان تولید و منتشر شده است.
به گزارش روابط عمومــی حوزه هنری زنجان؛ 
امیــر نعمتی گفت: بیــش از ۵۰ عنوان محتوای 
فرهنگی و هنری از ابتدای ســال کنونی تاکنون 
در بخش هــای مختلف هنری در فضای مجازی 
متعلق به حوزه هنری استان زنجان تولید و منتشر 

شد.
وی ادامه داد: در روزهایی که بیماری کرونا شرایط 
خاصی را در کشور و استان به وجود آورده است، 
حوزه هنری استان زنجان نیز با رعایت )پروتکل 
های بهداشتی( و در جهت پرهیز از گوشه گیری، 
افزایش مشــارکتهای اجتماعی و ایجاد نشاط و 
همبســتگی همگام با دیگــر نهادهای فرهنگی 

هنری اســتان با تولید و انتشار محتوای متفاوت 
در صف مقدم تولید برنامه های فرهنگی هنری در 

فضای مجازی قرار گرفت.
نعمتی با اشاره به اهمیت تولید محتوا در فضای 
مجازی و تبدیل تهدیدها بــه فرصت ها در این 
روزها، گفت: با توجه به گســترش شــبکه های 
اجتماعی در کشور و دسترســی عموم مردم به 
فضای مجازی، بســتر و ظرفیت رسانه ای بسیار 
مناسبی برای تولید محتوا و ارائه آن به مخاطبان و 
توزیع عادالنه محصوالت بین عموم مردم در این 

فضا، فراهم شده است.
رییس حوزه هنری اســتان زنجان گفت: شیوع 
ویــروس کرونــا و ممنوعیت برگــزاری برنامه 
تجمعی باعث شــد که متولیان فرهنگ و هنر و 
جامعه هنرمندان اتحاد و انسجام ملی را در فضای 
مجازی به نمایش بگذارند که در این راســتا در 
حوزه هنری اســتان زنجان نیز بیش از ۵۰ عنوان 

محتوای فرهنگی هنــری در ۹۰ دقیقه در قالب 
شعرخوانی، خاطره گویی، خوانش داستان، تولید 
آثار نقاشی و پوســتر در موضوعات مختلف از 
جمله؛ راه های پیشگیری از اشاعه ویروس کرونا، 
هفته هنر انقالب اســالمی، گرامیداشــت یاد و 
خاطره شهید سردار سلیمانی، ماه مبارک رمضان 
و شب قدر، بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر و 
همچنین گرامیداشت سالروز رحلت امام راحل 
)ره( در فضای مجازی توسط هنرمندان استان و 

حوزه هنری زنجان تدوین و اجرا شد.
نعمتی افزود: محتواهای تولید شده در قالب های 
مختلــف و متنــوع همچــون ویدئــو، کلیپ، 
عکس نوشت، اینفوگرافی، متن، داستان، شعر و.... 
در بیش از ۵۰۰ پیج اینســتاگرامی، ۱۰۰ گروه و 
کانال تلگرامی و پایگاه های خبری و ... منتشــر 
شــده تحت بازدید کاربران مجازی قرار گرفته 

است.

در حوزه هنری زنجان صورت گرفت؛

تولید و انتشار بیش از ۵۰ عنوان محتوای فرهنگی هنری در فضای مجازی

 فرنشــین راه آهــن شــمال غرب گفت: 
هم اکنون فقــط یک رام قطار در محور زنجان ــ 
تهران با رعایت پروتکل های بهداشــتی فعالیت 

می کند.
علــی خدایی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
پس از شــیوع کرونا برای جلوگیری از سفرهای 
غیرضروری و انتقال ویروس، حرکت قطارهای 
مسافربری متوقف شد اما با فروکش کردن روند 
ابتال و نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی، تعدادی 

از قطارها به چرخه سیر و حرکت بازگشت.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون یک رام قطار در 
ـ تهران فعالیت خود را از سر گرفته  مسیر زنجانـ 
اســت، بیان کرد: این قطار ساعت ۶:۵۰ از تهران 
و ســاعت ۱۴:۳۰ از زنجان حرکــت می کند و 

چنانچه ضوابط فاصله گذاری اجتماعی اجازه دهد 
و مسافران اســتقبال کنند، تعداد قطارها افزایش 

می یابد.
فرنشین راه آهن شمال غرب با اشاره به اینکه پیش 
از شیوع کرونا سه نوع قطار مسافران را به مشهد 
مقدس جابه جا می کرد، عنوان کرد: در چند روز 
اخیر دوباره یک قطار راه اندازی شــد اما به دلیل 
اســتقبال نکردن مســافران فعال تا ۱۴ خردادماه 
متوقف است و پس از آن با مناسب بودن شرایط 

احتمال راه اندازی مجدد وجود دارد.
وی یادآور شــد: در این مــدت قطارهای باری 
فعالیت خود را با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
انجــام دادنــد و راه آهن این آمادگــی را دارد با 
درخواســت تولیدکنندگان، خطــوط ریلی را به 

مراکز صنعتی متصل کند تا با احداث ایستگاه های 
بارانداز، حمل و نقل بار با سهولت بیشتری انجام 

شود.
خدایی همچنین به دو خطه کردن راه آهن زنجان 
ــ قزوین اشاره کرد و گفت: این محور هم اکنون 
بیش از ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و در 
صورت تزریق اعتبار مورد نیاز امیدواریم تا پایان 

امسال به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به اینکه این پروژه در فازهای مختلف 
انجام می شود، تصریح کرد: در بخش هایی از این 
پروژه زیرسازی به پایان رسیده و ریل گذاری هم 
انجام شــده اســت، ضمن اینکه ارتقای سرعت 
قطارها و اســتفاده از قطارهای برقی بســتگی به 

دوخطه شدن این محور دارد.

فرنشین راه آهن شمال غرب خبر داد؛

راه اندازی قطار زنجان-تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی

 رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: اولویت هایی در سال کنونی 
برای حوزه معدن در نظر گرفته شده و به صورت 
عملیاتی و کاربردی، پیگیری می شــود که اولویت 
اول، تالش بــرای وصول حقوق دولتی معادن در 
ســال کنونی و همچنین حقوق معوق ســال های 

گذشته است.
ناصر فغفوری در نشســت شــورای معادن استان 
زنجان اظهار داشــت: بیــش از ۳۲ میلیارد تومان 
در ســال گذشــته و ۲۴ میلیارد تومان نیز در سال 
۹۷ حقوق دولتی معادن استان زنجان وصول شده 

است.
وی افزود: امســال پیش بینی می شــود بیش از ۴۰ 
میلیارد تومان وصول حقوق دولتی معادن داشــته 

باشیم.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان با بیان اینکه تعییــن تکلیف معادنی که به 
دالیل مختلف تعطیل شده اند در برنامه کاری سال 
کنونی قرار دارد، گفــت: معادنی که بدون توجیه 

اقتصادی احداث شــده اند، سلب فعالیت شده و 
سعی می کنیم با ادغام آن ها با محدوده های معدنی 

مشابه، تعیین تکلیف کنیم.
وی اظهار داشــت: برگزاری مستمر مزایده معادن 
نیــز از دیگر برنامه ها و اولویت های کاری ســال 
کنونی است و تالش می کنیم مزایده ها را هر فصل 
داشته باشیم تا معدن ها در انتظار برگزاری مزایده، 

بالتکلیف نشوند.
فغفوری بــا بیان اینکه احیای معــادن را پیگیری 
خواهیــم کرد، خاطرنشــان کرد: یکــی دیگر از 
اولویت ها، تعیین تکلیف معــادن خیلی کوچک 

است.
وی افزود: این معادن به لحاظ کارشناسی، بررسی 
می شــوند و اگر به این نتیجه برسیم که قابلیت و 
توجیه اقتصادی دارند بــه مزایده می روند وگرنه 
ادغام می شوند. رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان زنجان گفــت: مجوزهای صادره 
برای اســتخراج معادن از ســوی منابع طبیعی و 
محیط زیســت برای معدن بوده و برای اشخاص 

نیست بنابراین تغییر صاحبان معادن، دلیل بر سلب 
صالحیت و لغو مجوزهای معدن نیست.

وی با بیان اینکه اکثر مشکالت حوزه معدن مربوط 
به وکالت بالعزلی اســت که دفاتر اســناد رسمی 
صادر می کنند، اظهار داشت: وکالت ها برای افرادی 
صادر می شود که از لحاظ اجتماعی یا قانونی، اجازه 
فعالیت معدنی ندارند و به عبارت دیگر در ظاهر، 
یک فرد بوده اما در پشــت صحنه، فردی است که 

اجازه فعالیت ندارد.
فغفوری خاطرنشان کرد: پیشنهاد و تقاضای ما از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی 
استان این است که تمهیداتی اندیشیده شود تا یک 
نسخه رونوشت از تمام وکالت های صادره از سوی 
دفاتر اســناد رسمی به ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان نیز ارسال شده و در ضمن به فردی 
وکالت داده شود که شرایط فعالیت را داشته باشد.

وی تصریح کرد: این اقدام، زد و بندهای پشــت 
صحنه را مشــخص می کند و در صورت اجرای 
این مهم بیــش از ۹۰ درصد افراد نمی توانند وارد 

این مباحث شوند. از ۳۸۸ معدن موجود در استان 
زنجان ۳۲۸ مــورد دارای پروانــه بهره برداری و 
فعالیت هستند. ذخیره قطعی معادن استان زنجان 

۶۱۰ میلیون تُن بوده و ۳۵ نوع ماده معدنی در استان 
زنجان وجود دارد که بیش از ۳۲ مورد، استخراج و 

بهره برداری می شود.

  مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان زنجان گفت: صدها قطعه 
ماهی کپور در ســد خاکی گالبر شهرســتان 

ایجرود واقع در استان زنجان، تلف شدند.
علی مرشــدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تلفات ماهی در این سد خاکی از حدود 
سه هفته گذشته آغاز شده و میزان آن به تدریج 

افزایش یافته است.
وی اظهــار داشــت: نمونه گیری زیســتی از 
ماهیان تلف شــده توســط کارشناسان محیط 
زیســت صورت گرفت و مشــخص شد که 
ماهیان به بیمــاری انگلی، باکتریایی و قارچی، 
مبتال هســتند و بررسی های صورت گرفته از 
سوی محیط زیست نشــان داد که تلف شدن 
این آبزیان منشــاء انســانی ندارد. مرشدی به 
آزمایشات مربوط به آب این سد اشاره کرد و 
ادامه داد: نمونه برداری از آب این ســد تحت 
شرایط استریل به منظور بررسی میکروب آب 
و همچنین بررســی عناصر موجود در آب به 
لحاظ PH )میزان اســید یا قلیایی بودن آب(، 
TDS )میزان مواد جامد حل شــده در آب(،  
EC )هدایت الکتریکی آب که نشــان دهنده 
 DO میزان امالح هادی موجود در آن است( و

اکســیژن محلول در آب( صــورت گرفت اما 
مشکلی مشاهده نشد.  

وی تصریح کــرد: هرچند به دلیل تخم ریزی، 
فصل ممنوعه برای صید ماهی اســت اما باید 
از صید و مصــرف این ماهیان به دلیل احتمال 
انتقــال بیمــاری و ایجاد مســمومیت غذایی 

اجتناب شود.  
مرشدی اظهار داشــت: ماهیان بومی منطقه از 
قبیل زردپر و ماهیان رها شده از سوی شیالت 
همچون فیتوفاگ و بیگ هد و آمور در این سد 
خاکی وجود دارد امــا در زمان حاضر تلفات 

مربوط به کپور ماهی است.  
وی افزود: با توجه به وســعت سد، هنوز آمار 
دقیقی از میزان تلفات و خســارات در دســت 
نیست و در واقع میزان مرگ و میر ماهیان این 
سد پس از جمع آوری الشه ها، توسط دستگاه 

ذیربط، تخمین زده خواهد شد.  
مرشدی تاکید کرد: پس از جمع آوری و آهک 
پاشــی و ضد عفونی کردن الشه ها، نسبت به 
معدوم سازی و دفن بهداشتی، اقدام خواهد شد 
و به منظور انجام این کار، کارگروهی تشــکیل 

می شود.
مدیر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 

زیست اســتان زنجان گفت: علت هایی چون 
تراکم باالی ماهیان در یک نقطه به خاطر فصل 
تخم ریزی و همچنین ورود سیالب های فصلی 
که موجب گل آلودگــی آب و به هم خوردن 
الیه بندی آب و کاهش اکسیژن، خودپاالیی نیز 
می تواند مزید برعلت این مرگ و میرها باشد.

مرشدی افزود: هم اکنون تعدادی از الشه ها در 
مرکز و همچنین اطراف آب سد گالبر، مشاهده 
می شــود و برخی پرندگان بومــی نیز از آنها 
تغذیه می کنند که باید اقدامات رفع آلودگی و 
جمع آوری الشه ها از سوی ادارات شیالت و 

دامپزشکی و سازمان آب صورت گیرد.  
وی تصریح کرد: به خاطــر تلفات زیاد ماهی 
در این سد خاکی، در سطح شهرستان ایجرود 
جلساتی در ۲ روز آتی به منظور بررسی بیشتر 
و جامع تر از سوی محیط زیست با نمایندگان 
اداره هــای مرتبــط از جمله شــیالت، جهاد 
کشاورزی، امور آب، دامپزشکی و فرمانداری، 

تشکیل خواهد شد.
اردیبهشت ماه پارســال )۹۸( نیز صدها قطعه 
از ماهیان کپور در ســد خاکی گالبر شهرستان 
ایجرود که در کیلومتر ۳۵ مسیر ارتباطی زنجان 

- بیجار، واقع است، تلف شدند.  

صدها قطعه ماهی کپور 
در سد گالبر شهرستان ایجرود تلف شدند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان:

وصول حقوق دولتی معادن زنجان در اولویت کاری قرار دارد

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدمات مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان زنجان 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزار مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی WWWW.SETADIRSN انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در یات مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز دوشنبه 1399/3/12 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سامانه تدارکات: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1399/3/20

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد قیمت: ساعت 13 روز شنبه تاریخ 1399/3/31
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز یکشنبه تاریخ 1399/4/1

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر:
نشانی: زنجان، میدان تربیت، روبه روی مصلی نماز جمعه، اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان طبقه همکف اداره پشتیبانی و 

تدارکات
تلفن تماس: 33133241 و مدیر باشگاه فرهنگیان زنجان 09127434903-33465920

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اداره کل آموزش و رپورش استان زنجان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل آموزش و رپورش استان زنجان
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نگفت و گفت: چرا چشم اهیت آن دو کبود
بدل شده ست بدین ربهک اهی خون آلود؟

ردنگ کرد و نکرد آنچنان هک چلچله ای
رپی هب آب زد و اننشسته بال گشود

گاه کرد و نکرد آنچنان هب گوهش چشم ن

هک هم ردود رد آن خفته بود و هم بدرود
گاه عجیب اگرهچ چیه نپرسید آن ن
تمام بهت و تحّیر، تمام رپسش بود

رد این دو سال هچ زخمی زدی هب خود؟ رپسید
گرفته پاسخ خود هم بدون گفت و شنود

امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی اجتماعی استان زنجان

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan

چهارسو

 مرجانه گلچین با انتقاد از شــرایط ساخت 
ســریال های تلویزیونی عنوان کــرد: زن هایی که 
در تلویزیون می بینیم شــبیه اغلب زن های اجتماع 
نیستند. من همکاران خودم را اگر در جای دیگری 
ببینم، نمی شناسم. به گریمور می گویم زیبایم نکن 

فقط تو را به خدا من را تصنعی هم نکن!
این بازیگر که از ســال ۶۴ با ایفای نقش در سریال 
»آئینه«، قدم به عرصه بازیگری در سینما و تلویزیون 
گذاشت، در این سال ها در بسیاری از مجموعه های 
طنز تلویزیون ایفای نقش داشته است و این روزها 
هم سریال »بزنگاه« رضا عطاران با بازی او در حال 

پخش از آی فیلم است.
گلچین در گفت وگویی با ایسنا در نقد سریال های 
سال های اخیر تلویزیون گفت: وقتی قصه از بطن 
جامعه باشــد، مخاطب می تواند با آن همگام شود. 
فاصله عجیب و غریب ســریال ها با اتفاقات روز 
دنیا باعث می شود مردم این ها را باور نکنند. با این 
وضع هر کدام از ما بازیگران کمدی یک چراغ جادو 
داریم. مخصوصا بــرای بازیگران زن کمدی بازی 

کردن خیلی سخت تر و محدودیت ها زیاد است.
او بــا طرح این پرســش که »آیــا بازیگری که به 
بدســلیقه ترین شکل ممکن گریم شــده و لباس 
پوشیده است، اعتماد به نفس جلوی دوربین رفتن 
را دارد؟«، تصریــح کرد: اگر قرار اســت ظاهر من 
خنده ایجاد کند که دیگر من نباید اســم خودم را 
بازیگر بگذارم. من باید بتوانم در شرایطی که برایم 
ایجاد می شود به بهترین شکل ممکن و در تمیزی 

آن چرک را نشان دهم.
با هیچ چیز نباید شــوخی کنیم و ســریال طنز 

بسازیم!
گلچین درباره دشواری های ساخت آثار طنز عنوان 
کرد: »در ســاخت ســریال های طنز ما دائما فکر 
می کنیم به یکی برمی خورد. باید کمدی بسازیم اما 
نه با حرفه نه با منصب نــه با صنف؛ با هیچ چیز 
نباید شوخی کنیم. در برخی کشورهای دنیا انقدر 
دســت کمدین ها را باز می گذارند که به راحتی با 
سیاستمدارانشان هم شوخی می کنند. اما ما در اینجا 
یک عطسه می کنیم، به همه برمی خورد. قرار است با 
هیچ چیز شوخی نکنیم اما کمدین شویم. از مسائل 
روز نگوییم، از فقر نگوییم، از نداشــته های پشت 
دوربیــن هم نگوییم، پس لطفا ما را با متر خودمان 
بسنجید و نه دیگران، چون ما میلیاردها سال با هم 
تفاوت داریم. وقتی از ســر و تــه و میان یک کار 
کنده می شود، دیگر سریال نیست و ارتباطات بهم 
می ریزد. این تصویرهای زشت باعث می شود مردم 

به سمت شبکه های ماهواره ای تمایل پیدا کنند.«
گلچین با تاکید بر اینکه ضعف ســریال های طنز 

را متوجــه همکارانش نمی داند، عنوان 
کرد: »شوربختانه کســانی  که برایمان 
تصمیم می گیرند دلســوز نیستند. فقط 
فکر یکســری آمار و ارقام هســتند و 
می خواهند کاری را تولید کنند. دلشان 
نمی ســوزد یا متخصص نیســتند. من 
نمی دانم اما هر چه هست خیلی اشکال 
دارد. اگــر با همین روند پیش بروند ما 
همچنــان برای جذب مخاطب ســیر 

نزولی خواهیم داشت.
هم اکنــون در ســاخت یک ســریال، 
فکری که در ذهن نویســنده است در 
مرحله نوشتن چندین بار تغییر می کند 
بعد در زمان تصویربــرداری هم ناظر 
قســمت هایی را حذف می کند بعد در 
مونتاژ هم تغییراتی ایجاد می شود. من از 
این کار نمی توانم دفاع کنم چون آنچه 
که در تصویر تلویزیون می بینم چیزی 
نیست که من در فیلم نامه خوانده ام. شما 
کاری را از من می بینید که اصل ماجرا 

نیست و این کار نه سلیقه ماست و نه دست ماست.«
ســریال های امروز با زندگی  واقعی مان زمین تا 

آسمان فاصله دارد
او در ادامه گفت وگو با ایســنا تصریح کرد: »دلیل 
ضعف ســریال ها این اســت که نه در متن، نه در 
بودجه و نه در انتخاب بازیگر دل به کار نمی دهند و 
همه  این ها با هم در ضعف کارهای طنز موثر است.
چیزی را روی تصویــر می بینیم که با زندگی های 
واقعی مان زمین تا آســمان فاصلــه دارد بر عکس 
سریال های گذشــته که واقعی و دلی بودند برای 
همین هــم بــه دل می نشســتند. االن انگار فقط 
می خواهیم آنتن را پــر کنیم. برای صحنه و لباس 
و انتخــاب بازیگر بودجه به انــدازه کافی در نظر 
گرفته نمی شــود و سعی می کنند بازیگران ارزان تر 

را بیاورند.«

گلچین درباره تاثیر آثار طنــز بر روحیه و حال و 
هوای مردم عنوان کرد: آثــار طنز در روحیه مردم 
خیلی تاثیر دارد. در روحیه خود من هم موثر است 
اما مشروط به اینکه طنز خوب ببینم. من هنوز هم با 
دیدن چارلی چاپلین خنده ام می گیرد، چون حرف 
دارد و پیامی را انتقال می دهد. هنوز هم از تماشای 
»عصر جدید« و »لورل و هــاردی« لذت می بریم 
چون برای همه چیز فکر شــده و درســت است. 
این طور نیســت که هر چیزی گفته شود تا مردم را 

بخندانند.
او افزود: شوربختانه در خیلی از کارهای کمدی ما، 

فقط برای اینکه بتوانند خنده ایجاد کنند پناه می برند 
به چیزهایی که غیراخالقی است در صورتی که یک 
کمدی فاخر نیازی ندارد به حاشیه بپردازد. می توان 
به مســائل روز پرداخت که در عین غم انگیز بودن 
خنده به لب می آورد. اصال خصلت کمدی همین 
است که دردی را به تو می دهد که از شدت آن درد 

خنده ات می گیرد.
»پایتخت« را دوســت دارم اما »پایتخت ۶« را 

بی حوصله ساختند
این بازیگر با بیان اینکه سریال های طنز اخیر را زیاد 
دنبال نکرده است، در عین حال درباره برخی از آن ها 
گفت: »پایتخت ۶« را زیاد دوست نداشتم و همچنان 
معتقــدم »پایتخت ۱« و »پایتخــت ۳« موفق ترین 
قسمت های پایتخت بودند. در مجموع »پایتخت« را 
خیلی دوست دارم و با شخصیت هایش عجین شدم 
اما در این فصل انگار که یکســری آدم بی حوصله 
دور هم جمع شده بودند و می خواستند فقط یک 
کاری را انجام دهند. مانند قدیم انرژی نداشــتند و 
انگار که ســفارش کاری به آن ها داده شــده بود و 
می خواستند کار را انجام دهند. وابستگی و پیوستگی 
بین اعضای خانواده را می دیدم و چیزهایی که دلم 
برایش تنگ شــده بود را می توانستم در »پایتخت« 
پیدا کنم اما این بار شــوربختانه از فضاهایی که در 

قسمت های قبل می دیدیم دور شده بود.
گلچنین در ادامه این گفت وگو بار دیگر به سریال های 
اخیر تلویزیون اشاره و خاطرنشان کرد: ارتباطات در 
سریال های تلویزیونی سرد است. آیا رابطه ی پدر 

و دختری که در تصویر نشــان داده می شود، مثل 
واقعیت است؟ دلیل موفقیت »پایتخت« این بود که 
یک مقدار خط قرمزها را شکســته بود و من واقعا 
خانواده می دیدم. متاسف شدم وقتی دیدم این دفعه 
اینطــور بی حوصله کار را تولید کردند. مطمئنا تیغ 

قیچی به کارشان خورده است.
»زیرخاکی« را فقط یکی دو قســمت دیدم و ادامه 
ندادم. چون زیاد دنبال نکردم نمی توانم قضاوت کنم 
اما می شــنیدم که مردم دنبال می کنند. چند قسمت 
از ســریال »دوپینگ« را هم دیدم و به نظرم خیلی 
از بخش های سریال های ما استفاده کرده بود؛ مثال 
قضیه قرص خوردن و یک آدم دیگر شــدن را از 
سریال »زوج یا فرد« گرفته بودند. یک حرف شیرین 

را اگر زیاد تکرار کنیم لوث می شود.«
گلچین با تاکید بر ضــرورت ایجاد جذابیت های 
جدیــد در ســریال های تلویزیونــی و خصوصا 
مجموعه های طنز، چنین گفت: ممکن است حرف 
یکی باشــد اما اینکه از چه زاویه ای به آن پرداخته 
شود که برای من بیننده جذابیت ایجاد کند، مهارت 
کار نویســنده و کارگردان است. فقط می خواهیم 
یک چیزی تولید کنیم و اغلب کارها سفارشی شده 
است. تولید در کیفیت نیست فقط در کمیت است.

می گویند در تلویزیون اسم »شهرزاد« را نیار!
این بازیگر درباره سانســور و تغییر در داستان های 
سریال های تلویزیونی، اظهار کرد: همین االن برای 
اینکه یک دیالوگ که ســه ســال قبل در ســریال 
»پرگار« گفته شده سانســور نشود من ناچار شدم 

دوباره صدایم را برای کارگردان بفرستم 
تا جایگزین شــود. با عوض شدن این 
جمله تمامی اتفاقات مثل دومینو خراب 
اتفاقات بعدی  می شــود. این دیالوگ 
داستان را رقم می زد و نمی دانم با عوض 
شــدن این جمله داستان چه طور پیش 

برود.
او افزود: می گویند حال جامعه بد است. 
دست ما را باز بگذارند تا ما حال مردم را 
خوب کنیم. ما بلدیم چه طور حال مردم 
را خوب کنیم. خیلی دلم می خواهد یک 
مصاحبه تلویزیونی داشته باشم تا این 
حرف ها را آنجا بزنم اما از سر و تهش 

فقط سالمم باقی می ماند.
گلچیــن درباره مجموعــه »پرگار« که 
پخش آن به تازگی از شــبکه اول سیما 
آغاز شــده است، گفت: »به این سریال 
نقد وارد است. در این مجموعه از اول تا 
۳۰ قسمت سریال من را با یک پانچوی 
سیاه رنگ می بینید و نقشم خانمی است 
که از اروپا آمده اســت. جذابیت تصویری بخشی 
از زیبایی کار اســت. گریم خوب و متعادل سازی 
صورت مهم اســت. نمی گویم صرفا بر زیبا کردن 
بازیگر تاکید کنید، اما تو را به خدا انقدر بازیگران 
را زشت و تصنعی نکنید. ما را در خیابان می بینند 
می گویند شما که این شکلی نیستید چرا شما را در 
تصویر آنقدر بد ترکیب می کنند. در همه  جای دنیا 
تمام ترفندها را به کار می گیرند تا قهرمان داستان را 
به بهترین شکل ممکن به نمایش بگذارند اما اینجا 

برعکس عمل می شود.«
او دلیل تمایل فیلمسازان به عرضه آثارشان در شبکه 
نمایــش خانگی را اینگونه عنوان کرد: »دلیل اینکه 
فیلم ســازان فرار می کنند و به سمت رسانه نمایش 
خانگی می روند این اســت که آنجا دستشان بازتر 
اســت. آیا می شد سریال »شهرزاد« را در تلویزیون 
ساخت؟ همان تنوع ها باعث می شود تا مردم سریال 
رادنبال کنند. می گویند در تلویزیون اسم »شهرزاد« 
را نیار؛ چرا نباید آورده شود مگر در خارج از کشور 

ساخته شده است؟!
االن دهه شــصت نیست که مردم سریال »آئینه« را 
ببینند و کالهشان را بیندازند هوا؛ اگرچه هنوز هم 
معتقدم نسبت به زمانی که ساخته شده، جزو کارهای 
موفق است اما االن که با یک دکمه می توانیم بهترین 

سریال های روز دنیا را ببینیم شرایط فرق می کند.«
سر کار رفتن دیگر مثل گذشته برایم لذت بخش 

نیست
این بازیگر که به گفته خودش روزهای قرنطینه را 

در خانه گذرانده است، درباره این روزهایش گفت: 
قرنطینه بسیار به من خوش گذشت. باک بنزینم را 
بهمن ماه پر کردم و هنوز حدود بیســت لیتر دیگر 
برایم باقی مانده است. سر کار نبودم  و اگر هم بود 
نمی رفتم چون من شرایطم کمی ویژه تر است مادرم 

مسن است و باید خیلی مراقبتم بیشتر باشد.
گلچین دلیل حال خوبش به خاطر ماندن در خانه را 
عوض شدن شرایط کاری عنوان کرد و افزود: »حالم 
خوب بود زیرا مدت هاست که سر کار رفتن دیگر 
مثل گذشته برایم لذت بخش نیست. چون هیچ چیز 
ســر جای خودش نیست و هیچ چیزی محترمانه 
نیســت. وقتی پولمان سر موقع پرداخت نمی شود 
محترمانه نیست. همان طور که من متعهد هستم آن ها 
هم باید متعهد باشند. تازه من جزو خوش شانس ها 
هســتم و این بدقولی ها خیلی کم برایم پیش آمده 
است. اگر بخواهیم بحث کنیم می شویم هنرپیشه 
بداخالقی که غرغرو است و اگر چیزی نگوییم به 
شعور خودمان و تماشاچی توهین کردیم. من هنوز 
به این فکر می کنم که در ســریال »پرگار« چطور 
می شــود خانمی که از اروپا برگشته ۳۰ قسمت با 
یک لباس باشد. کاش می گفتند خودم چند دست 
لباس می بردم و آن وقت می نوشــتند طراح لباس 
خود مرجانه گلچین. اکثر فیلم هایی هم که می بینید 
خوش آب و رنگ اســت، بچه ها خودشان لباس 

می برند.«
این هنرپیشه، سریال های ماهواره ای را مجموعه هایی 
فاقد خط داســتانی و صرفــا دارای جذابیت های 
بصری دانست و گفت: من سریال های ماهواره ای 
را هم می بینم اصال خط قصه ندارند. ۳۰ قســمت 
می گذرد و هیچ اتفاقی نمی افتد و همچنان در مورد 
خیانت به یکدیگر حرف می زنند و هیچ جذابیت 
دراماتیکی اتفاق نمی افتد اما رنگ و لعاب و سکانس 

و صحنه و نورپردازی مخاطب را جذب می کند.
در »شام ایرانی« شکل واقعی مان بودیم

گلچین که به تازگی مجموعه »شــام ایرانی« سعید 
ابوطالب با شــرکت او منتشر شــده است، درباره 
ایــن مجموعه هم توضیح داد: االن »شــام ایرانی« 
منتشر شده اســت. در این برنامه ما کمی شبیه به 
یک خانم واقعی هستیم اما مردم از دیدن ما در این 
مجموعه تعجب می کنند؛ آنقدر که در سریال ها ما را 
غیرواقعی دیده اند که وقتی با شکل طبیعی می بینند 
باورشان نمی شود. »شــام ایرانی« را پس از سریال 

نمایش خالنگی »موچین« ضبط کردیم.
او در پایــان گفــت: خیلی دلــم می خواهد کار 
جدیــدی انجام دهــم و دل مردم را شــاد کنم. 
خوشحالم که در این سال ها توانستم سهم خنده و 

شادی مردم باشم.

گفت وگو با مرجانه گلچین

دهه ۶۰ نیست که مردم با تماشای »آیینه« کالهشان را بیندازند هوا!

شــهرداری هیدج در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره 181 مورخه 99/2/14 شورای محترم 
اســامی شهر هیدج، 2 باب از مغازه های ترمینال شهرداری را به صورت استیجاری به شرح ذیل از 

طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید:

فروش کاما به صورت نقدینوع قرارداد و نحوه پرداخت
وجه نقد، اوراق مشارکت، برگه سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانهنوع تضمین
5.000.000 ریالمیزان سپرده

واحد کمیسیون معامات شهرداری هیدجمحل فروش اسناد
از تاریخ 99/3/12زمان فروش اسناد

ساعت 13:15 پنج شنبه مورخه 99/3/29آخرین مهلت تحویل اسناد
شنبه مورخه 99/3/31 ساعت 14:30زمان بازگشایی

 متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهــت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در ســاعات اداری به واحد امور 
قراردادهای شهرداری مراجعه فرمایند.

 شهرداری در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 حضور شرکت کنندگان در نشست کمیسیون آزاد می باشد.
 در صورت انصراف نفر اول ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و در صورت وجود نفرات دوم و سوم، موضوع مزایده به 

نفرات بعدی واگذار خواهد شد.
 به پیشنهادهای مخدوش و مشروط و یا فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 درج قیمت به ریال خواهد بود.

شــهرداری هیدج در نظر دارد محصول ضایعات آهن دپو شده در محوطه شهرداری را به 
شرح ذیل از طریق مزایده حضوری به متقاضیان واگذار نماید.

فروش نقدینوع قرارداد
وجه نقد، اوراق مشارکت، برگه سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانهنوع تضمین
5.000.000 ریالمیزان سپرده
تاریخ 99/3/22 ساعت 13:30زمان حضور

 متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در ساعات اداری به مسوول 
فضای سبز مراجعه فرمایند.

 هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 درج قیمت به ریال خواهد بود.

شهرداری هیدج

شهرداری هیدج

آگهی مزایده نوبت اول آگهی مزایده حضوری نوبت اول

به سود شماست
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