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 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان خبر داد:
مانور ساعت صفر در جمعیت هالل احمر زنجان برگزار شد
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رییس انستیتوپاستور ایران اعالم کرد:
انستیتوپاستور ایران پیگیر ساخت واکسن کرونا

قول شورای شهر زنجان به دولت

اتمام پروژه سبزه میدان در سال ۹۹
ویتــرین

مهرانه برای خرید دستگاه 
پت اسکن اقدام به دریافت 

تسهیالت کرده است
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رییس اتحادیه طالفروشان زنجان عنوان کرد

طالفروشان زنجانی 
خریدارند تا فروشنده

افزایش قاچاق 
در کمین بازار موبایل

 افزایش بی سابقه قیمت ها صدای 
انجمن واردکنندگان را هم درآورد

گلریزان مجازی برای آزادی 
زندانیان مالی در زنجان

غصه کرونا
 قصه تعطیلی!
 ورشکستگی واحدهای
 کتابفروشی در زنجان

فرنشین دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان:

سهم زنان 
از  پست های 

مدیریتی در زنجان 
۱۳ درصد است
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رییس اتحادیه نوشــت افزار و کتاب فروشــان 
زنجان گفت: شرایط اقتصادی ناشی از کرونا و 
گرفتن امتیاز فروش کتب درسی موجب تعطیلی 
یک کتابفروشی و درخواست ابطال چهار واحد 

دیگر شده است.
به گزارش فارس، از اواخر ســال گذشته شیوع 
ویروس کرونــا موجب وارد آمدن ضرر جبران 

ناپذیری به اقتصاد شده است.
شیوع این ویروس موجب کاهش درآمد بسیاری 
از مشاغل شــده و و رفاه خانوارهای زیادی را 
تحت  تأثیر قرار داده است، در این میان بیشترین 
ضربه اقتصادی را کســانی متحمل می شوند که 
دارای شغل دایم نیستند، مانند دست  فروشان و 

کارگران ساختمانی.
مشــاغلی که پیش از کرونا هم درآمد مناسبی 
نداشتند با شیوع این ویروس، وضعیت بدتری 
دارنــد و به ســختی روزگار می گذارنند که از 
جمله آنها مشــاغل فرهنگی مانندکتابفروشی ها 

هستند.
واحدهای کتابفروشــی و نوشــت افــزار در 
روزهای تعطیلی مدارس ناشی از کرونا، متحمل 
ضربه اقتصادی شــدیدی شده و با گرفتن حق 
امتیاز فروش کتاب درسی وضعیت آنها بدتر هم 

شده است.
رییس اتحادیه کتاب و نوشــت افزار فروشــان 
زنجان در این باره به خبرنگار فارس گفت: 65 
کتابفروشی در شــهر زنجان فعال است که در 
حوزه فروش کتاب و نوشت افزار فعالیت دارند.
فریدون رســتمخانی با اشــاره به اینکه شیوع 
ویــروس کرونا و از طرفی گرفتن امتیاز فروش 
کتب درسی وضعیت کتابفروشی های زنجان را 
از نظر اقتصادی بسیار مشکل کرده است، افزود: 
این روزها کتابفروشی های زنجان یکی پس از 

دیگری در حال تعطیلی هستند.
ورشکستگی واحدهای کتابفروشی در زنجان

وی با بیان اینکه فقط در مرکز شهر زنجان پنج 
کتابفروشی اقدام به تعطیلی و جمع آوری واحد 
خود کرده اند، گفت: این افراد علت این تعطیلی 
را هم مســائل و مشــکالت اقتصــادی عنوان 

می کنند.
رییس اتحادیه کتاب و نوشــت افزار فروشــان 
زنجان بــا انتقاد از عدم حمایت مســؤوالن از 
واحدهای کتابفروشی و نوشت افزار افزود: پیش 
از این اعالم شده بود که در ارتباط با قسط وام 
و همچنین چک ها مساعدت هایی انجام خواهد 
شد اما این اتفاق رخ نداد و کتابفروشی ها بیش 

از پیش در معرض ورشکستگی قرار گرفتند.
وی با اشــاره به اینکه برخی از کتابفروشــی ها 
حتی برای نشان دادن اعتراض خود به مسؤوالن 
پیشــنهاد می کنند کــه به جای کتاب ســیگار 
بفروشــند، گفت: شوربختانه با وجود اینکه کار 

فرهنگی است ولی حمایتی وجود ندارد.
رستمخانی با بیان اینکه همه امید کتابفروشی ها 
به فروش کتب درسی و فروش سایر محصوالت 
در کنــار آن بود، تصریح کرد: بــا گرفتن حق 
امتیــاز کتاب های درســی شــوک اقتصادی به 

کتابفروشی ها وارد آمده است.
رییس اتحادیه کتاب و نوشــت افزار فروشــان 
زنجان گفت: شــرایط موجود حاکم بر جامعه، 
شرایط اقتصادی، فروش پایین و هزینه هایی که 
به کتابفروشی تحمیل می شود با درآمدی که این 

واحدها دارند، قابل مقایسه نیست.
حمایت وزارت ارشاد از اصحاب فرهنگ و 

هنر
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجــان نیز در این باره گفت: میزان خســارت 
وارده به اصحاب فرهنگ و هنر زنجان 5 میلیارد 
تومان بوده و وزار تخانه بــرای حمایت از این 

کسب و کارها تمهیداتی اندیشیده است.
محمود علیمحمدی با اشــاره به اینکه در همین 
راستا بخشودگی سهم کارفرما در بیمه هنرمندان 
در ماه هــای فروردین، اردیبهشــت و خرداد را 
خواهیم داشــت، افزود: طبق برآورد های انجام 
شده ســهم کارفرما بین 600 هزار تا 2 میلیون 
تومان است که وزارتخانه نسبت به بخشودگی 

آن اقدام می کند.
وی تصریح کرد: کســب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا می توانند اطالعات خود را در ســامانه 

مربوط ثبت کنند کــه اخرین مهلت آن تا پایان 
روز 23 اردیبهشت است.

مجازی شدن فعالیت های کتابخوانی
فرنشــین کتابخانه های عمومی اســتان زنجان 
نیز درباره ســرانه کتابخوانی در روزهای شیوع 
ویروس کرونا گفت: آمار دقیقی از کاهش سرانه 
کتابخوانی در اســتان نداریم، اما آنچه مشخص 
است، فعالیت های این حوزه به سمت شبکه های 

مجازی رفته است.
امیرعلــی نیک بخش افزود: بــر این پایه برخی 
کتابداران اســتان زنجان با اجــرای برنامه های 
متنــوع فرهنگی در فضای مجــازی برای ارائه 
برخی خدمــات کتابخانه ای به اعضای کتابخانه 
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی ســعی دارند 

چراغ کتاب و کتابخوانی خاموش نشود.
وی از تمدید تعطیلی کتابخانه های عمومی استان 
خبــر داد و گفت: به دلیل تعطیلی کتابخانه های 
عمومی این امکان به وجود آمده که اعضا بتوانند 
از منزل خود نیز به این پایگاه به منظور دریافت 

مقاالت تخصصی مراجعه کنند.
موضوعات پیش آمده ناشــی از کرونا، این بار 
گریبان گیر کتابفروشی های استان را درگیر خود 
کرده و موجب شــده اســت که مشکالت آنها 

دوچندان شود.
ناامیدی از وضعیــت اقتصادی موجود موجب 
شده است که کتابفروشی ها یکی پس از دیگری 
اقــدام به تعطیلی واحد خود کنند، چرا که توان 
سرپا ایستادن و ادامه فعالیت با وجود چک های 

برگشتی و همچنین سایر هزینه ها را ندارند.
واحدهای کتابفروشی که تاکنون غصه کرونا را 
می خوردند، حاال قصه تعطیلی آنها کلید خورده 

و روز به روز به تعدادشان افزوده می شود.

خبــر  فرهنگی

غصه کرونا، قصه تعطیلی!
 ورشکستگی واحدهای کتابفروشی در زنجان

نوزدهم رمضان سالروز ضربت خوردن 
حضرت علی )ع( تسلیت باد
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رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
پنج بیمار مبتالء به کرونا در 
استان زنجان شناسایی شد

 رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
عصر دیروز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته پنج 
نفر به آمار مبتالیان به کرونا ویروس در استان 

زنجان افزوده شده است.
به گــزارش زنگان امــروز، پرویز قزلباش با 
بیان اینکه در ۲۴ ســاعت گذشته پنج نفر به 
آمار مبتالیــان به کرونا ویروس در اســتان 
زنجان افزوده شــده است، افزود: بر این پایه 
در مجموع تاکنون تســت کرونای ۱۰۷۳ نفر 
در استان زنجان بر پایه یافته های آزمایشگاهی 

مثبت اعالم شده است.
وی ادامه داد: از آغاز شیوع ویروس کرونا تا 
کنون در استان ۱۱۳ نفر به علت ابتالء به این 

ویروس جان خود را از دست داده اند.
قزلبــاش افزود: از مجموع بیمــاران مبتال به 
این ویروس در اســتان تا به امروز ۸۹۰ نفر با 

بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

رییس اتحادیه طالفروشان زنجان عنوان کرد
طالفروشان زنجانی 
خریدارند تا فروشنده

 رییس اتحادیه طالفروشــان زنجان 
گفت: با توجه به شــرایط فعلی، طالفروشان 
بیشــتر از مردم طال می خرند تا اینکه فروش 

داشته باشند.
ســیدمحمد صفایی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به وضعیت بازار، اظهار کرد: هم اکنون با 
توجه به تغییراتی که در عالقه مندی مردم برای 
ســرمایه گذاری و خرید به وجود آمده، بازار 

طال شاهد عرضه و تقاضای خاصی نیست.
این مسوول ادامه داد: با کاهش قدرت خرید 
مردم و نزدیک شــدن طال به ازای هر گرم به 
۷۰۰ هزار تومان، مردم بیش از آنکه طال بخرند 

بیشتر طالهای موجود را می فروشند.
وی با بیان اینکه پس از شیوع کرونا و تاثیراتی 
که بر بازار داشــت، گفت: متقاضیان دست  
بــه عصا حرکت می کننــد و معامله ها کامال 

محتاطانه انجام می شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های 
استان زنجان عنوان کرد

افزایش دامنه کسب و کارهای 
مشمول استمهال سه ماهه 

اقساط بانکی
 دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های 
اســتان زنجــان، از اعالم فهرســت جدید 
رسته های شغلی آسیب دیده از بیماری کرونا، 
جهت امهال سه ماهه تسهیالت این مشاغل در 

بانک ها خبر داد.
حسن دادگر در جمع خبرنگاران، با اشاره به 
فهرست جدید مشاغل مشمول امهال سه  ماهه 
تسهیالت بانکی، اظهار کرد: بر پایه بخشنامه 
جدید صــادره از طرف بانک مرکزی، مراکز 
و مجتمع های فرهنگی، آموزشــی، هنری و 
رسانه ای، موسسات خصوصی دارای مجوز از 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
که در حوزه های درمان و تشــخیص فعالیت 
می کنند و همچنین آموزشگاه های رانندگی، 
آرایشگاه ها، سالن های زیبایی و گرمابه ها به 

فهرست قبلی اعالمی، اضافه شده اند.
این مسوول ادامه داد: کسب و کارهای مشمول 
این بخشنامه برای بهره مندی از امکان استمهال 
اقساط ســه ماهه در بازه زمانی اول اسفندماه 
سال گذشــته تا ۳۱ اردیبهشــت ماه امسال، 
بایســتی تا بهمن ماه پارسال بدهی غیرجاری 
نداشته و جزو مشتریان خوش حساب بانک ها 

باشند.
وی با بیان اینکــه روش عملیاتی کردن این 
طرح بستگی به ساز و کار بانک ها دارد، افزود: 
مشــتریان بانک ها که مشمول طرح استمهال 
هســتند، می توانند با مراجعــه حضوری به 
بانک هــا و یا مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک 
عامل خود با مراحل اجرای این طرح آشــنا 

شده و اقدام به ثبت درخواست خود کنند.
دادگر تصریح کرد: بر پایه این بخشنامه اقساط 
امهال  شده به بعد از آخرین قسط تسهیالت 
مشتریان منتقل شــده و برای سه ماه مذکور 
وجه التزامی دریافت نخواهد شد. همزمان با 
طرح امهال اقساط، مهلت سه ماهه برای رفع 
سوء اثر چک های برگشتی نیز برای کسب و 
کارهای آســیب دیده از بیماری کرونا در نظر 

گرفته شده است.
دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: طبق بخشنامه قبلی 
بانک مرکزی ۱۰ رســته شغلی مشمول طرح 
استمهال سه ماهه اقســاط می شد که شامل 
مراکز تولیــد و توزیع غذای آمــاده، مراکز 
گردشــگری، حمل و نقــل عمومی درون و 
برون شهری، دفاتر خدمات مسافری، تولید و 
توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، 
مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و 
آبمیوه، مراکز و باشــگاه ها و مجتمع ورزشی 
و تفریحی و همچنیــن مراکز تولید و توزیع 

صنایع دستی بود.

مهرانه برای خرید دستگاه 
پت اسکن اقدام به دریافت 

تسهیالت کرده است
 مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران 
مبتال به بیماری سرطان استان زنجان با تاکید 
بــر نیاز مهرانه به همراهی خیران برای خرید 
دستگاه پت اســکن گفت: با توجه به تامین 
نشدن هزینه مورد نیاز برای خرید این دستگاه، 
مهرانه برای دریافت تسهیالت از بانک اقدام 
کرده اســت که امیدوارم همراهی خیران این 

نیاز را رفع کند.
اصغر وثوق در گفت وگو با فارس با اشاره به 
اینکه فعالیت های دفاتر مهرانه بعد از شــیوع 
ویروس کرونا منطبق با شــرایط تنظیم شد، 
اظهار کرد: ایــن دفاتر در زمان پیک ویروس 

تعطیل شده بودند.
مدیرعامل انجمن حمایــت از بیماران مبتال 
به بیماری سرطان اســتان زنجان با اشاره به 
از بیــن رفتن درآمدهای حمایتی از مهرانه به 
روش اهــدای تاج گل گفت: این درآمدها به 
دلیل عدم برگزاری مجالس تحریم از بین رفته 

است.
وی با تاکید بر اینکه در ارائه خدمات به بیماران 
با وجود غیرعادی بودن شرایط هیچ تغییری 
ایجاد نشده است، افزود: در راستای همکاری 
با بخش درمان به دلیل شرایط بحرانی، کلینیک 
مهرانه بیماران ســرپایی مربوط به بیمارستان 
ولی عصر زنجان را هم در بخش شیمی درمانی 
پذیرش می کند که این پذیرش موجب افزایش 

ساعات کار این بخش شده است.
وثوق با بیان اینکه مهرانه از زمان آغاز فعالیت 
تا کنون پولی را مســتقیم بــه جامعه هدف 
پرداخــت نکرده بود، تصریح کــرد: به دلیل 
شرایط موجود بیش از ۴۰۰ نفر از افرادی که 
از مهرانه خدمات دریافت می کنند مبلغ ۲۰۰ 

میلیون تومان کمک معیشتی دریافت کردند.
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران مبتال به 
بیماری ســرطان استان زنجان از آغاز مراحل 
اجرایی خرید دســتگاه پت اســکن از یک 
شرکت آلمانی خبر داد و گفت: ساخت محل 

استقرار این دستگاه هم آغاز شده است.
وی با اشــاره به فعال بودن چند دســتگاه پت 
اســکن که یک دستگاه تشخیصی بسیار مهم 
در شناسایی بیماری ســرطان است در سطح 
کشور گفت: هزینه خرید این دستگاه ۱۲ میلیارد 
تومان است که هم اکنون مهرانه برای تامین آن 
با مشکل مواجه شــده و در حال طی مراحل 
دریافت تســهیالت از بانک اســت از این رو 
نیازمند همراهی دوباره خیران زنجانی است تا 

به مانند همیشه مشکالت را پشت سر بگذارد.
وثوق با تاکید بر اینکه مهرانه با همراهی خیران 
زنجانی به هر طریق ممکن دستگاه پت اسکن 
را خریداری خواهد کرد، ادامه داد: این دستگاه 
در کمک به شناســایی بیماری ســرطان در 
مراحل نخست و همچنین کنترل بیماران بهبود 

یافته بسیار موثر است.
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران مبتال به 
بیماری ســرطان استان زنجان ابراز امیدواری 
کرد، فعالیت دســتگاه پت اســکن مهرانه از 

اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز شود.
وی با تاکید بر موثر بودن برنامه های پیشگیری 
از سرطان در سطح استان گفت: شتاب شیوع 

بیماری سرطان در این استان صفر است.

گلریزان مجازی برای آزادی 
زندانیان مالی در زنجان

 فرنشین امور زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی استان زنجان، از خیران خواست در 
آیین گلریزان برای آزادی زندانیان مالی جرائم 

غیرعمد حضور داشته باشند.
محمد جوادی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: امسال به دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
ممنوعیت برگــزاری برنامه های تجمعی در 
هوشمند،  اجتماعی  فاصله گذاری  راســتای 
جشــن گلریزان در ماه مبــارک رمضان در 
همــه شهرســتان ها و بخش ها بــه صورت 

غیرحضوری و مجازی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه پارســال با کمک های بسیار 
خوب مردم اســتان، خیــران و برخی نهادها 
شاهد افزایش صد درصدی کمک ها در جشن 
گلریزان بودیم، افزود: در ســالی که گذشت 
۱۷۹ زندانی با مبلغی حدود ۳۷ میلیارد تومان 

توانستند از زندان آزاد شوند.
این مســوول تصریــح  کــرد: ۱۱۱ محکوم 
جرایم مالی غیرعمد این اســتان چشم انتظار 
کمک های خیرین برای رهایی از زندان هستند 
و امیدواریم مردم خیر و نهادهای مختلف با 
کمک های خود، زمینه آزادی این محکومان را 

فراهم کنند.
وی یادآور شــد: شماره حســاب ستاد دیه 
استان زنجان جهت واریز کمک های مردمی 
کارت  شــماره  نیــز  و   ۰۲۲۴۱۳۷۳۹۷۰۶
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۳۶۲۶  بانک ملی به نام ستاد 

دیه اعالم شده است.
جوادی خاطرنشــان کــرد: مبالغ جمع آوری 
شده در جشن های گلریزان تنها برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد مهریه، نفقه، بدهکاران 
مالی، حوادث کارگاهی و تصادفات را شامل 

می شود.

خبــر

 رییس شــورای شــهر زنجان با اشاره به 
پیشنهاد دولت در باره پروژه سبزه میدان، گفت: 
به دولت قول داده ایم پروژه سبزه میدان در سال 

۹۹ تمام شود.
عباس راشــاد در گفت و گو بــا خبرنگار موج 
رسا، با اشــاره به برنامه های عمرانی شهرداری 
زنجان، اظهار کرد: کمیســیون ماده 5 ساخت پل 
مدرس را در محل مورد نظر شورای شهر زنجان 

قبول نکرد.
وی ابراز کرد: کمیســیون مــاده 5 اعالم کرد با 
بازگشــایی ادامه خیابان شــهید سپهبد سلیمانی 

نیازی به ساخت پل مدرس در آن نقطه نیست.
رییس شــورای شــهر زنجان با بیان اینکه نظر 

کمیسیون کار و ماده 5 بر عدم ساخت پل مدرس 
بود، تصریح کرد: طبق تصمیمات مسووالن قولی 
که ما برای ســاخت پل مــدرس داده بودیم رد 
شــد و ما اکنون اصال به ساخت پل مدرس فکر 

نمی کنیم.
وی با اشــاره به پیشــرفت فزیکی پروژه سبزه 
میدان، عنــوان کــرد: کار در تمامی جبهه های 

پروژه سبزه میدان در حال انجام است.
راشــاد با اشاره به پیشــنهاد دولت برای افتتاح 
پروژه ســبزه میدان، افزود: دولت در چند روز 
گذشته به ما اعالم کرد اگر پروژه سبزه میدان تا 
پایان امســال به اتمام برسد حاضر هستیم برای 

افتتاح این پروژه کمک کنیم.

وی با بیان اینکه قرار بود پروژه سبزه میدان در ۶ 
ماهه نخست سال ۱۴۰۰ افتتاح شود، ابراز کرد: 
ما به نمایندگان دولت در پی پیشنهاد ارائه شده 
اعالم آمادگــی کردیم و اکنون پروژه به صورت 

شبانه روزی در حال تکمیل است.
رییس شــورای شــهر زنجان با بیان اینکه برای 
اتمام این پروژه تمامی کار ها را انجام داده ایم، 
تصریح کرد: شهرداری و شورای شهر برای اتمام 

این پروژه در سال ۹۹ اعالم آمادگی کرده اند.
وی عنــوان کرد: دولت اعالم کــرده که حاضر 
است بخش عمده ای از نیاز پروژه سبزه میدان را 
تامین کند و امیدواریم قولی که به مردم داده ایم 

در زمان خود عملیاتی شود.

قول شورای شهر زنجان به دولت:

اتمام پروژه سبزه میدان در سال ۹۹

 گرانی بیش از حد و غیر معقول 
مسکن در هیدج داد جوان این شهر را 
دارآورده و جوانــان وادار به مهاجرت 

شده اند.
به گزارش ایســنا، ایــن روزها کالف 
زندگــی جوانان هیدجــی عجیب در 
هم پیچیده اســت و تردید بین رفتن 
یا ماندن، به کابوســی وحشتناک برای 
زندگی آنان تبدیل شده است. افزایش 
قیمت زمین و مسکن در سال های اخیر 
در این شهر کوچک، بی سابقه بوده به 
طوری که حتــی در روزهای کرونایی 
نیز بازار ناآرام مســکن این شهر آرام 
نگرفته اســت؛ نه خانه ای برای خرید 
پیدا می شود و نه حتی پناهگاهی برای 

اجاره.
پای درد و دل خریداران مســکن که 
می نشینیم همه آنها رد پای ثابت دالالن 
را در ایــن موضوع عنــوان می کنند. 
دالالنی که گویا خالهــای قانونی در 

برخــورد با آنها دل و جرات شــان را زیادتر کرده 
است. این دالالن حتی به مسکن های مهر که برای 
اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه ساخته شده است 
نیز، رحم نکرده و قیمت آن را در یک ماه گذشته 

به باالترین حد ممکن رسانده اند.
هر چند گرانی زمین و مسکن در سال های اخیر در 
کشور وجود داشته است، اما شتاب افزایش قیمت 
در هیدج به اذعان کارشناسان حتی از زنجان، ابهر 
و خرم دره نیز گوی سبقت را ربوده است که گواه 
ایــن ادعا، پایین بودن قیمت ملک در شــهرهای 
مجاور علی رغم بعد مســافتی کم و امکانات باال 

است.
عدم نظارت بر بازار مسکن هیدج در دست برخی 
از بنگاه های متخلف را نیز باز گذاشــته اســت تا 
جایی که آنان برخی سایت ها را برای ماهی گیری 
هر چه بیشتر از این آب گل آلود انتخاب کرده اند. 
زالوصفتانی که که خون قشر ضعیف هیدج را برای 

دستیابی به سود بیشتر در شیشه می کنند.
از دالالن کــه بگذریم، برخی نیز شــهرداری را 
مقصر این موضــوع می دانند؛ زیرا قیمت هایی که 
شهرداری در مزایده های خود تعیین می کند، سبب 
ایجاد تشــنج در این آشــفته بازار می شود. بعد از 
شهرداری نوبت به فضای مجازی می رسد؛ کانال ها 
و گروه های تلگرامی که با درج قیمت کارشناسی 
نشــده و بی ضابطه از قافله افزایشدهندگان قیمت 

مسکن در هیدج عقب نمی مانند.
برخی از شــهروندان نیز رونــق صنعت کفش و 
ســرمایه گذاری افراد غیربومی در این شهر را، از 
دیگر دالیل افزایش قیمت مسکن عنوان می کنند 
که این مهاجرت در دل خود، نیاز به مسکن را نیز 
به ارمغان می آورد. عده ای از شهروندان نیز کمبود 
محدوده شــهری را در باال بردن قیمت مســکن 
بی تأثیر نمی دانند و بر افزایش محدوده شــهر به 

ویژه از ضلع شمالی و جنوبی شهر تاکید دارند.
موضوعی که شــاید به عنوان یک آسیب در هیدج 
تلقی شــود، اهمیــت باالی زمیــن و ملک برای 
هیدجی ها و امتیاز محســوب شــدن آن است که 
همین امر سبب شده عده ای زمین یا ملک را به هر 
قیمتی بخرند. احتکار زمین توسط افراد متمول از 
دیگر موضوعاتی است که شهروندان هیدجی از آن 
گالیه دارند که این موضوع در کوی هفت هکتاری 
هیدج نمود بیشتری دارد و بخش اعظم زمین های 
این شهرک که در دســت افراد متمول قرار دارد، 

ساخته نشده است.
همه این عوامل دســت به دســت هــم دادند که 
جوانان این شــهر کوچک کــه از خرید خانه در 
زادگاه خود مایوس شــده اند، بار خود را بسته و 
به شــهرها و روستاهای اطراف مهاجرت کنند که 
این امر در نهایت به ضرر هیدجی ها تمام می شود، 
زیرا بسیاری از امکانات متناسب با جمعیت شهری 
به شــهرها اختصاص می یابد اما این پایان ماجرا 

نیست.
همین مهاجرت، زنگ خطر افزایش آســیب های 
اجتماعی به علت تعارضات فرهنگی را نیز به صدا 

درآورده اســت. عده ای از صاحبنظران نیز خرید 
ملک توسط غیربومی ها به ویژه هیدجی های مقیم 
پایتخت را، از دیگر دالیل کمبود مسکن در هیدج 
عنوان می کنند. پایتخت نشینانی که به علت طبیعت 
زیبا و آب و هوای خوش، این شــهر را به عنوان 
مقصد گردش آخر هفته خود انتخاب می کنند. همه 
این عوامل دست به دست هم داده که این روزها 
جوانان هیدجی روزهای پر استرس و پرتنشی را 
پشت سر گذارند؛ جوانانی که شاهد افزایش ساالنه 

نه، بلکه لحظه به لحظه قیمت مسکن هستند.
شوربختانه عدم قیمت گذاری کارشناسی شده نیز 
بر این مشــکل دامن زده است. بنگاه های امالک 
بی تجربه که تنها برای جلب رضایت مشــتری و 
ثابت کردن خود به هر طریق ممکن ســعی دارند 

خریدار و فروشنده را راضی نگه دارند.
مشکل مسکن شهر هیدج داد برخی از مسووالن 
این شهر را نیز در آورده است تا جایی که در سفر 
استاندار زنجان به این شهر، موضوع مطرح شد اما 

تاکنون طرح این مشکل راه به جایی نبرده است.
در همین رابطه یکی از خریداران مسکن در هیدج 
به خبرنگار ایسنا، می گوید: شوربختانه با مراجعه 
به بنگاه ها، شــاهد افزایش روزانه قیمت ها هستیم 
به طوری که قیمت ملک در هیدج دیگر نه ساالنه 

بلکه روزانه در حال تغییر است.
علی صالحی با تاکید بر اینکه دالالن پای ثابت بازار 
مسکن در هیدج هستند، ادامه می دهد: شوربختانه 
هیــچ نظارتی بر کار بنگاه هایی که گاهی خود نیز 

همدست دالالن هستند وجود ندارد.
وی با اشاره به این که از مسووالن تقاضامندیم که 
جوانــان هیدجی را دریابند، تاکید می کند: نظارت 
بر کار بنگاه های امالک، اســتفاده از کارشناســان 
خبره در قیمت گذاری امالک، قطع کردن دســت 
دالالن از بازار مســکن، افزایش محدوده شهری 
و تعیین مالیات بــرای زمین ها و خانه های خالی، 
از راهکارهایی اســت که می تواند هیدج را از این 

بحران نجات دهد.
رییس اتحادیه مشاوران امالک ابهر نیز با اشاره به 
سایه سنگین دالالن بر بازار مسکن، عنوان می کند: 
دســتگاه های اجرایی ذی ربــط و مراجع قضایی 
می توانند در برخورد با این متخلفان مثمرثمر باشند.
فریدون  محمدبیگی با اشاره به مهاجرت غیربومیان 
به هیدج با توجه به رونق کفش در این شهر، عنوان 
می کند: بسیاری از غیربومی های متقاضی سکونت 
در هیدج، از قیمت ها اطالعی ندارند به همین دلیل 

هر قیمتی که پیشنهاد می شود را می پذیرند.
عضو شورای شهر هیدج نیز، با اشاره به مشکالت 
مربوط به طرح جامــع و تفصیلی، می گوید: کل 
محدوده قانونی شهر هیدج در حدود ۲۳5 هکتار 
است که در دو بخش باالی رودخانه کبیر و پایین 

رودخانه کبیر تقسیم می شود.
قربان علــی نقی لو می افزاید: طرح تفصیلی شــهر 
هیدج و محدودیــت آن یکی از عوامل تاثیرگذار 
در گرانی ملک شــهر هیدج اســت و موقعیت و 
کاربری موجود در آن به ویژه در بافت جنوبی شهر 

حدفاصل رودخانه کبیر تا سرچشمه اراضی فراوان 
موجود است که کاربری غیرمسکونی داشته که نه 
قابلیت کشت زرع دارد و نه شهرداری می تواند به 
آنها مجوز ارائه دهد که این امر مشکل گرانی زمین 

را دو چندان می کند.
وی تاکید می کند: اشــکاالت موجــود در طرح 
تفصیلی و خصوصا در محدوده قانونی شهر هیدج 
که اتفاقا این مشکل مختص شهر هیدج بوده و در 
طرح های تفصیلی و محدوده قانونی سایر شهرها 
وجود دارد، این است که در همه شهرها با شرایط 
مشابه شهر هیدج در محدوده قانونی شهرها منطبق 
بر کمربندی های شــهر بوده اســت ولی در شهر 
هیدج بیش از ۱۶ هکتار زمین داخل کمربندی قرار 
گرفته که از محدوده قانونی شهر خارج شده که در 

نوع خود اتفاق نادری است.
این مســوول با اشــاره به این که اراضی خالی و 
در اختیار اشــخاص نیز موجبــات جوالن دالالن 
و برخی از بنگاه داران امالک اســت که با علم به 
محدودیت زمین دست به افزایش قیمت ها با انجام 
معامالت صوری می زنند، تصریح می کند: تعادل 
قیمت زمین در این بخش، مستلزم اقداماتی از قبیل 
ورود دادســتان به موضوع اســت تا بدین وسیله 
اهلیت و شرایط احراز بنگاه داران و چگونگی انجام 
معامالت با شــهروندان بررسی شود و همچنین 
دســتگاه های متولی کنترل و نظارت به بنگاه داران 
از جمله اتحادیه های امالک و ســایر دستگاه های 
نظارتــی بر تعداد و میزان معامالت انجام یافته در 
بنگاه های معامالتی شــهر نظارت الزم و کافی را 
داشته باشند به طوری که از روند معامله و خرید و 

فروش امالک کامال آگاه باشند.
نقی لو با بیان این که امتیاز محســوب شدن داشتن 
زمین، یک آســیب فرهنگی در هیدج است، ادامه 
می دهد: برخی از شــهروندان تعداد زیادی زمین 
داشته و همچنان در تالش برای زمین خرید زمین 
هستند و در حقیقت یک رویکرد اقتصادی دارند، 
اما از این مســئله غافل هســتند که با این اقدام، 
موجب گرانی بیش از اندازه زمین شــده و دیگر 
همشهریان خودشان و به ویژه جوانان نمی توانند 

صاحب زمین و مسکن شوند.
عضو شــورای شــهر هیدج می افزایــد: از دیگر 
عواملی که می تواند در جلوگیری از گرانی زمین 
و ســاماندهی بخش زمین و ساختمان موثر باشد، 
مسووالن هستند که از جمله در راس آن ها سازمان 
راه و شهرســازی، بنیاد مســکن انقالب اسالمی، 
استانداری، شورای اسالمی شهر و شهرداری است.
وی با بیان این که در داخل محدوده قانونی شــهر 
اراضی با کاربری مســکونی به ویژه در قســمت 
شــمالی شــهر حدفاصل رودخانه کبیر تا جاده 
ترانزیت، در ۴ نقطه از شهر از جمله شهرک شهید 
بهشتی کمتر از یک هکتار، در شهرک شهید رجایی 
در حــدود ۴ هکتار، کوی ۷ هکتاری در حدود ۳ 
هکتار که عموما به صورت قطعات ۲۰۰ الی ۳۰۰ 
متری بوده که مجموعا در حدود چهار صد قطعه 
زمین خالی در سه نقطه فوق موجود است که کال 

در اختیار اشــخاص قــرار گرفته و در 
حقیقت مالکیت خصوصی دارد و عمال 
قانونــی مبنی بر الزام فروش و یا وضع 
مالیات بر اراضی بالاستفاده و مازاد بر 
نیاز در کشور ما وجود ندارد، می گوید: 
تنهــا یک نقطه زمین با مســاحت ۱۰ 
هکتار دارای کاربری مسکونی در ضلع 
شرقی رودخانه الوند پایین پارک حکیم 
هیدجی موجود اســت کــه متعلق به 
ســازمان راه و شهرسازی استان زنجان 
بوده و هــم اکنون یک بخش کوچکی 
از زمین مذکور در اختیار بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی شهرســتان ابهر قرار 
گرفته و بقیه زمین ها همچنان در اختیار 

سازمان راه و شهرسازی استان است.
نقی لو در پاســخ به این پرســش که با 
توجه به موارد فوق مسووالن چه نقشی 
می تواننــد در جهت کنتــرل قیمت و 
همچنین تولید مسکن داشته باشند، ادامه 
می دهد: ســاخت واحدهای آپارتمانی 
حداقــل به تعداد 5۰۰ واحد کــه زمین آن فراهم 
است و سازمان راه و شهرسازی می تواند به راحتی 
این طرح را با مشارکت بنیاد مسکن، شهرداری و 
شــورای اسالمی شــهر در قالب طرح اقدام ملی، 
طرح ویژه بنیاد و همچنین درقالب تعاونی مسکن 

اقدام کند.
وی بیان می کند: هم اکنون کمتر از نیم هکتار زمین 
از کل اراضی در اختیار ســازمان راه و شهرسازی 
)میزان ۱۰ هکتار( در ســال های گذشــته جهت 
ساخت به بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان 
ابهــر واگذار شــده که مقرر گردیــده، ۸۰ واحد 
مســکن آپارتمانی توســط بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی ساخته شود. در حدود ۴۰ واحد در حال 
ســاخت بوده و مراحل پایانی خود را طی می کند 
که فاقد امکانات آب، برق  گاز و مخابرات اســت 
که نیازمند توجه جدی مسووالن و اجرای توسعه 

زیرساخت ها است.
عضو شورای شــهر هیدج، با بیان این که سهمیه 
هیدج از طرح اقدام ملی ۸۰ واحد اســت که قطعًا 
پاســخگوی نیاز مردم و جوانان نیســت، اظهار 
می کند: با توجه به وجود زمین مناسب با کاربری 
مســکونی متعلق به ســازمان راه و شهرسازی به 
راحتی می تــوان در یک طرح جهــادی بیش از 
5۰۰ واحد مســکونی آپارتمان تولید و در اختیار 
متقاضیان واجد شــرایط که عموما جوانان و افراد 
فاقد مســکن هستند قرار داد و با این عمل قیمت 

زمین و ساختمان را متعادل نمود.
وی تاکید می کند: شــوربختانه هــم اکنون طرح 
احیای بافت های فرسوده شهری مشمول شهرهای 
باالی پنجاه هزار نفر جمعیت بوده و شــامل شهر 
هیدج نمی شود و این مسئله موجب شده که دست 
مدیریت شهری )شورا و شــهرداری( بسته شده 
و عمال در بحث نوســازی و ساخت مسکن در 
بافت قدیمی با مشــکالت عدیده مواجه شود که 
نه تنها دولت در این زمینه حمایتی ندارد، بلکه با 
مشوق های شورا و شهرداری مبنی بر تخفیف 5۰ 
درصد هزینه صدور پروانه نیز مخالفت شد که صد 
البته با این رویکرد غلط نمی توان موضوع ساخت 

و ساز و تعادل قیمت مسکن را کنترل کرد.
نقی لو تصریح می کند: بنابراین انتظار می رود برای 
برون رفت از این مســئله اعتباراتی از محل ستاد 
بازآفرینی شــهری توسط اســتاندار و فرماندار به 
این شهر اختصاص یافته و از طرفی جهت تولید 
مســکن و متعادل ســازی قیمت زمین و مسکن، 
ضمن موافقت با سیاســت های تشویقی شورا و 
شهرداری به شــهروندان ساکن و مالک در بافت 
قدیمی شــهر ترتیبی اتخاذ کنند که اراضی داخل 
محدوده قانونی شــهر در قسمت جنوبی و بافت 
قدیمی که عمال لمیزرع بوده به کاربری مسکونی 
تغییــر یابد و با این عمل عــالوه بر جلوگیری از 
حاشیه نشینی و ســاخت و ساز غیرمجاز، اراضی 
موجود ســاماندهی شــده و بر طبق اصول فنی و 
شهرسازی ساخته شود و نیاز مردم جنوب شهر به 

مسکن نیز مرتفع گردد.

شهروندان هیدجی خواستار رسیدگی به موضوع مسکن هستند؛

سایه سنگین دالالن بر سر بازار مسکن هیدج
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نماینده ولی فقیه در امور حج:
حج ۹۹ منوط به اعالم موضع 

عربستان است
 نماینــده ولی 
فقیــه در امــور حج 
و زیــارت گفــت:  با 
وجودی که برنامه های 
اجرایی و فرهنگی حج 
آینده در حال پیگیری 
اســت اما این سفر به 
اعالم موضع رســمی 
عربستان بستگی دارد 
که در وضع موجود، کشــور میزبان می تواند 

شرایط الزم را مهیا کند. 
بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی حج، 
عبدالفتاح  ســید  والمسلمین  حجت االسالم 
نواب در نشســت شــورای برنامه ریزی و 
هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و ســازمان 
حج و زیــارت افزود: چون فرصت زیادی تا 
اعزام زائران باقی نمانده، بر پایه تفاهم نامه حج 
، کارهای اجرایی از جمله معاینات حجاج طبق 

برنامه ای که تدوین شده درحال انجام است.
وی با بیان اینکه حفظ کرامت و عزت زائران 
ایرانی در سرلوحه مذاکرات اعزام حجاج قرار 
داشــته، ادامه داد: عربســتان هنوز به صورت 
رسمی تکلیف و یا محدودیت های حج آینده 
را مشــخص نکرده و برگزاری حج منوط به 

اعالم موضع این کشور است. 
اکبر رضایی سرپرست معاونت حج و عمره 
سازمان حج و زیارت نیز با بیان اینکه معاینات 
پزشکی کارگزاران و زائران حج ۹۹ به صورت 
مرحله ای پیش می رود، گفت: برخی استان ها 
و شهرها به پزشک نیاز داشتند که به سرعت 

تامین می شود.
وی با بیان اینکه جلسات طرح برکت به خانه با 
هماهنگی دستگاههای ذی ربط با هدف کمک 
به تولید داخلی و در جهت تحقق شعارسال و 
افزایش تعداد فروشگاههای عرضه  کاال آغاز 
شده است، افزود: راه اندازی این طرح فرصت 
مناسبی برای حجاج است تا سوغات خود را 
از داخل کشور خریداری کنند از این رو مقرر 
شد این طرح با سرعت بیشتری دنبال و نهایی 

شود. 
همچنین در ادامه این نشست آقای غالمرضا 
رضایی مســوول دفتر نمایندگی سازمان حج 
وزیارت در عربستان از آسیب شناسی صورت 
گرفته درحوزه همکاری با موسســه مطوفی 
حجاج ایران گزارشــی ارائه کرد و راهکارها 
برای رفع نارسائی ها و مشکالت کلی و آسیب 

ها در سرزمین عرفات را برشمرد.

خبــر

 وزیر آموزش و پرورش با بیان این 
که مدارس منحصرا برای رفع اشــکال و 
پاسخ به سئواالت دانش آموزان بازگشایی 
می شــود، افــزود: در برگــزاری آزمون 
حضوری، مدارس متناســب با شــرایط 

تصمیم می گیرند.
به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی 
در حاشیه نشســت ستادکرونا آموزش و 
پرورش که در ســاختمان شهیدرجایی 
برگزارشــد، با اشــاره به نزدیک شدن به 
پایان ســال تحصیلی اظهار کرد: تالش 
داریم تا تکلیف سال تحصیلی جاری را 
روشن کنیم تا آســیبی به سال تحصیلی 

آینده نرسد.
وی افزود: زمانی که تعطیالت سراسری 
مدارس بر اثر شــیوع ویــروس کرونا از 
اول اسفند ۹۸ آغاز شد، حدود ۷۰ درصد 
محتوای آموزشــی به صورت حضوری 
ارائه شــده بود لذا باید برای ادامه فرایند 
آموزشــی و ارائه آموزش های۳۰ درصد 
محتوای باقی مانده تدبیری می اندیشیدیم.

وزیــر آموزش و پــرورش تصریح کرد: 
برای ایــن موضوع روش های مختلفی را 
در دســتورکار قرار دادیم و تمام محتوای 
باقی مانده از طریــق تلویزیون و فضای 
مجازی بــه دانش آموزان آمــوزش داده 
شــد. از آنجا که آموزش های تلویزیونی 
به صورت تعاملی نبود، شبکه شاد را راه 
اندازی کردیم و توانستیم ارتباط تعاملی 
بین دانش آموزان و معلمان برقرار کنیم و 

ارائه آموزش ها در شبکه شاد ادامه یافت.
وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از دانش 
آموزان به شبکه شــاد پیوستند و فرایند 
آموزشــی را از طریق این شبکه پیگیری 
کردند لذا بیش از ۱۲ میلیون دانش آموزان 
در شبکه شاد فعال شدند. همچنین تولید 
بسته های آموزشی و مکتوبات ویژه مناطق 
محروم نیز از دیگر روش هایی بود که در 

دستور کار قرار گرفت.
تنها دانش آموزانی که اشــکال درسی 

دارند به مدرسه بروند
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: با فرض 
اینکه علیرغم این تالش ها  ممکن است 

برخــی از دانش آموزان موفق به دریافت 
این آموزش ها نشــده باشــند ستاد ملی 
مدیریــت کرونا تصمیم به بازگشــایی 
مدارس از ۲۷ اردیبهشــت تا ۲۷ خرداد 
گرفت تا مــدارس منحصرا بــرای رفع 
اشــکال و پاسخ به پرســش های دانش 
آموزان بازگشایی شــوند، بنابراین دانش 
آموزانی که آموزش های ارائه شــده را از 
طرق مختلــف دریافــت کرده اند نیازی 
به حضور در مدرســه ندارند تنها دانش 
آموزانی که اشــکاالتی دارند می توانند با 
مراجعه به مدارس به رفع اشکال بپردازند.

معلمان طبق تقویم آموزشی در مدرسه 
حضور می یابند

وی اضافــه کــرد:  حضور مدیــران در 
مدارس الزامی اســت و دبیران نیز طبق 
تقویم آموزشی در مدرسه حضور خواهند 
داشــت. پس از گذشت یک هفته پس از 
بازگشایی و مشخص شدن میزان مراجعه 
دانش آموزان به مدرسه شورای آموزشگاه 

بر پایه اختیاراتی که از ســوی ستاد ملی 
مدیریــت کرونا دارد، می توانــد در باره 
نحوه فعالیت و روزهای بازگشایی مدرسه 
تصمیم گیری کند. در صورتی که تعداد 
مراجعات دانش آموزان کم باشــد و یا به 
پایان برسد، شــورای مدرسه می تواند در 
باره برگزاری امتحانات تصمیم گیری کند.

حضور معلمان در مدرسه برای تدریس 
نیست

عضو کابینــه تدبیر و امیــد اظهار کرد: 
حضور معلمان در مدرسه برای تدریس 
نیست بلکه فقط برای رفع اشکال است، 
لذا معلمانی که در شبکه شاد فعال بودند 
و آموزش هــای الزمه را ارائه داند ممکن 
است مراجعه کمتر و یا اصال مراجعه ای 

نداشته باشند.
منابع مالی بــرای ضدعفونی در اختیار 

مدارس قرار گرفته است
وی ادامه داد: بر پایه پروتکلی که وزارت 
بهداشت در اختیار ما قرار داده و ما آن را 

به مدارس ابالغ کردیم منابعی را در اختیار 
مدارس قرار دادیم تا تجهیزات موردنیاز 
پروتکل های بهداشتی تامین و به خوبی از 
دانش آموزان استقبال شود. البته اگر تعداد 
دانش آموزان مراجعه کننده به مدرســه 
نیز  بهداشتی  باشد، پروتکل های  محدود 
ســاده تر خواهد بود و اگر بیشــتر باشد 
طبیعتا پروتکل های سختگیرانه تری اعمال 

خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رعایت 
۸۲ درصدی پروتکل های بهداشــتی در 
جامعــه، اظهار کرد: با توجه به آشــنایی 
خوب مدیــران مــدارس و خانواده ها با 
پروتکل های بهداشــتی امیدواریم مرحله 
بازگشایی مدارس را به خوبی پشت سر 

بگذاریم.
اصرار بر برگزاری حضوری امتحانات 

پایه نهمی ها
وی در بــاره امتحانات گفــت: اصل بر 
امتحانات است مگر  برگزاری حضوری 

اینکه به لحاظ پروتکل های بهداشتی امکان 
پذیر نباشــد البته ما در پایه نهم به جهت 
سرنوشت ساز بودن امتحانات این پایه در 
هدایت تحصیلی دانش آموزان اصرار بر 
برگزاری حضــوری امتحانات داریم؛ لذا 
بر پایه پروتکل های بهداشتی این موضوع 
بررسی و انجام می شود. امیداواریم حداقل 
آزمون هــای ضــروری و همچنین تمام 
امتحانات پایه نهم را به صورت حضوری 

برگزار کنیم.
برنامه آزمون ساز تا هفته آینده در اختیار 

مدارس قرار می گیرد
حاجی میرزایی از قرار گرفتن یک آزمون 
ساز در دستورکار خبر داد و تصریح کرد: 
امیدواریم تا هفته آینده این آزمون ساز را 
در اختیار مدارس قرار دهیم تا کسانی که 
می خواهند آزمون های غیرحضوری را از 
طریق شبکه شاد برگزار کنند، بتوانند این 

کار را انجام دهند.
وی برگزاری آزمون  حضوری را منوط به 

تصمیم مدارس دانست و افزود: با توجه به 
متفاوت بودن میزان تراکم دانش آموزان در 
مدارس، اختیاراتی را به مدارس دادیم تا 
متناسب با شرایط هر مدرسه تصمیم گیری 
کنند لذا مواردی که آزمون سرنوشت ساز 
اســت یا مربوط به دروس فنی می شود 

حتما باید آزمون حضوری برگزار شود.
در باره دانش آموزان استثنایی سازمان 

مربوطه تدبیر خواهد کرد
عضــو کابینه تدبیر و امیــد در باره عدم 
حضور دانش آموزان استثنایی در مدارس 
گفت: نیمی از این دانش آموزان استثنایی 
در مدارس عادی هســتند و مطابق سایر 
دانش آموزان عمــل می کنند و برای نیم 
دیگر این دانش آموزان سازمان آموزش و 

پرورش استثنایی تدبیر خواهد کرد.
وی افزود: در باره فعالیت سایر  موسسات 
آموزشی  نیز ستاد ملی مدیریت کرونا  باید 

تصمیم گیری کند.
وزیر آموزش و پــرورش از ضدعفونی 
کردن مــدارس و رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی خبر داد و افزود: همچنان که 
مســاجد و ســایر اماکن عمومی بر پایه 
مقررات بهداشــتی بازگشــایی می شود 
مدارس نیز تابع همان مقررات بهداشتی 
لذا روزانه مــدارس ضدعفونی  اســت 

خواهد شد.
نحوه فعالیت سرویس های مدارس

وی در باره سرویس مدارس در روزهای 
بازگشایی گفت: ما نمی توانیم تصمیمی 
واحد برای کل مدارس اتخاذ کنیم؛ بلکه 
شــورای مدارس در جاهایــی که تعداد 
دانش آموزان مراجعــه کننده قابل توجه 

باشد تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
پیگیر تامین منابع مالی اینترنت رایگان 

شبکه شاد هستیم
به گزارش مرکز اطالع رســانی و روابط 
آمــوزش و پرورش،  عمومــی وزارت 
وی در پایــان اظهار کرد: رایگان شــدن 
اینترنت شبکه شاد از مصوبات ستاد ملی 
مدیریت کروناست لذا ما پیگیر تامین منابع 
 اقتصادی آن هستیم و این کار حتما عملی 

خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

ارایه برنامه »آزمون ساز« به مدارس تا هفته آینده
 تکلیف سال تحصیلی کنونی را روشن می کنیم 

 رییس سازمان بهزیستی کشور با تشریح 
خدمات بهزیستی موسوم به »مثبت زندگی« گفت: 
محــور فعالیت این مراکز، خانواده ها هســتند و 
پرونده های مددکاری اجتماعی خانوار به صورت 
الکترونیکی برای تمام مددجویان مستمری بگیر 
ســازمان بهزیســتی در این مراکز شکل خواهد 

گرفت.
به گزارش ایرنا، وحید قبادی دانا روز ســه شنبه 
افزود: در مرحله نخســت، دو هزار و ۳۰۰ مرکز 
خدمات بهزیســتی مثبت زندگی در دو هزار و 
۳۰۰ محله در سطح کشور شکل می گیرد که این 
امر باعث خواهد شــد که مددجویان دسترسی 
سهل تر و ســریع ترین به خدمات داشته باشند 
و دیگر نیاز نباشــد که برای دریافت خدمات به 

ادارات بهزیستی شهرستان مراجعه می کنند.
به  گفته وی، مددجویان می توانند خدمات اولیه 
مانند تشکیل پرونده و همچنین درخواست های 
خود را  از طریق این مراکز پیگیری کنند چرا که 
این مراکز در راستای  خدمات ادارات بهزیستی 
شهرستان قرار دارند یعنی به صورت الکترونیکی 
درخواســت ها به ادارات بهزیســتی شهرستان 

ارجاع و اقدامات الزم صورت می گیرد.
قبادی دانا خاطرنشــان کرد:  برای تاسیس مراکز 
ذیل ماده ۲۶ که مراکز همکار ســازمان بهزیستی 
هستند هم امکاناتی فراهم شده که بتوانند در قالب 
سامانه های الکترونیکی این درخواست را انجام 

بدهند.
تالش برای آغاز به فعالیــت دو هزار و ۳۰۰ 

مرکز خدمات بهزیستی از تیر ماه امسال
رییس ســازمان بهزیستی کشــور اظهار داشت: 
درخواست تاســیس مرکز خدمات بهزیستی به 
صورت غیر حضوری صورت خواهد گرفت و 
بر پایه حضور افراد در سامانه الکترونیکی تعبیه 

شده خواهد بود.
قبادی افزود: اشــخاص حقیقی یعنی کسانی که 
تحصیلکرده در رشته های مددکاری اجتماعی و 
رشته های مرتبط هستند طبق دستورالعمل اعالم 
شده اگر حائز شرایط باشند می توانند درخواست 
خــود را ارائه دهند. هر فرد پنج نقطه را به عنوان 
نقطــه مطلوب خود برای ســاخت مرکز مثبت 
زندگی ومرکز خدمات بهزیستی پیشنهاد می دهد 
و بر پایه اولویت های در نظر گرفته شده آن مرکز 

در این محله به عنوان مرکز خدمات بهزیســتی 
تاسیس خواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از ثبت در خواست کنندگان در 
مهلت ۱۵ روزه مراحل مختلف اداری  و بررسی 
صالحیت اشخاص توســط مراجع ذی صالح 
انجام خواهد شد و چنانچه مطابق قانون  شرایط 
الزم برای افراد احراز شــود سایر مراحل اداری 

صورت خواهد گرفت.
رییس سازمان بهزیســتی کشور اظهار امیدواری 
کرد: در دو ماه آینده سایر مراحل کاری صورت 
بگیرد تا در اواخر تیر ماه سال کنونی شاهد شروع 
به کار فعالیت های دو هزار و ۳۰۰ مرکز خدمات 
بهزیســتی تحت عنوان مراکز مثبتی زندگی در 

سطح کشور باشیم.
قبادی دانا یادآور شد: این مراکز در راستای اجرای 
بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولــت و همچنین بند ۴ مــاده ۵۷ قانون احکام 
دائمی در باره تشکیل مراکز خدمات بهزیستی در 

سازمان بهزیستی محقق خواهد شد.
وی یادآور شــد: از حدود ۱۰ مــاه پیش برنامه 
ریــزی های الزم برای تشــکیل ایــن مراکز در 
سازمان بهزیستی با استفاده از نظرات کارشناسی 
کارشناسان ستادی و استانی و همچنین تجربیات 
گذشته در تشکیل مجتمع های خدمات بهزیستی 
و نظرات شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی برای 
تهیه دستورالعمل های این مراکز انجام شده است.
قبادی دانا با بیان اینکه  هم اکنون ۶ دستورالعمل 
مکتوب در ماه های گذشــته تهیه و به اســتان ها 
ابالغ شــده است، افزود : در این دستورالعمل ها 
نحوه تشــکیل این مراکزو نحوه آموزش پرسنل 
همچنین شــرایط الزم برای پرسنل و مسوولین 
مراکز تبیین شده است. همچنین شرایط و ویژگی 
های ساختمانی الزم و دستورالعمل های مناسب 
سازی مراکز خدمات بهزیستی برای حضور افراد 
دارای معلولیت در آنها و شرایط و ضوابط اداری 

بر مبنای اسناد باالدستی تهیه و ابالغ شده است.
پرداخت یارانه مراکز بر پایه خدمات ارائه شده 

رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه از روز 
گذشته دوشــنبه فراخوان برای ثبت درخواست 
افراد برای تاســیس این مراکز اعالم شده است، 
افزود: قرار اســت این  مراکز توســط موسسات 
غیر دولتی و افراد و اشــخاص حقیقی و حقوقی 

و خیریه ها تشــکیل شــود و بر پایه آن سازمان 
بهزیستی ۲۲خدمت را در سطح اولیه خدمات در 
حیطه اجتماعی توانبخشی و پیشگیری بر عهده 
این مراکــز قراردهد البته بابت هر نوع فعالیت و 
خدمتی که انجام می شود یارانه الزم را برای آن 

خدمات به مراکز پرداخت خواهد شد.
قبادی دانا درباره نحوه تاسیس این  مراکز گفت: 
نحوه تاسیس این مراکز بر پایه توزیع جغرافیایی 
جمعیتی مددجوبان مستمری بگیرسازمان بهزیستی 
شکل می گیرد. به این صورت که بر حسب محل 
ســکونت مددجویان درنقشه جغرافیایی هر۴۵۰ 
خانواری که تحت پوشــش سازمان هست برای 

آنها یک مرکز شکل میگیرد.
وی اضافه کرد: مراکز بر محور مددکاران اجتماعی 
همچنین بر پایه IT ودولت الکترونیک شکل می 
گیــرد و فعالیت ها و خدمــات مراکز خدمات 
بهزیستی که به عنوان مثبت زندگی شکل گرفته 
در حیطه  چهارچوب های فعالیت های سازمان 
بهزیستی در سطح یک خدمات سازمان خواهد 

بود.
قبادی دانا تصریح کــرد : با توجه به اینکه طبق  
برنامه ششــم توسعه متولی ســالمت اجتماعی 
سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است بنابراین 
در چارچوب انجام وظایف در ســطح یک ارائه 
خدمات در این وظایــف هم  این مراکز فعال و 

انجام وظیفه خواهند کرد.

 معاونت تربیت بدنی و ســالمت وزارت 
آموزش و پرورش، دستورالعمل مراقبت و کنترل 
بیماری کرونا ویروس با عنوان » بازگشایی مدارس 
در شرایط فاصله گذاری اجتماعی« را جهت اجرا 
به ادارات کل آموزش و پرورش اســتان ها ابالغ 

کرد.
به گزارش ایسنا، معاونت تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آمــوزش و پرورش، در پی بازگشــایی 
مدارس از ۲۷ اردیبهشت ماه دستورالعمل مراقبت 
و کنتــرل بیماری کرونا ویروس  تهیه شــده در 
وزارت بهداشــت را جهت اجرا بــه ادارات کل 

آموزش و پرورش ابالغ کرد.
بر این پایه؛ ادارات کل آموزش و پرورش استان ها 
باید گزارشــی از اقدامات انجام شــده به کمیته 

آموزش و پرورش ستاد 
بیماری  مدیریت  ملی 

کرونا ارسال کنند.
دســتورالعمل،  ایــن 
بازگشــایی مــدارس 
را منوط به شــروطی 
از جملــه؛ ضدعفونی 
تمام سطحوحی که در 
تماس با دانش آموزان 
تامین صابون  اســت، 
محلول های  و  مایــع 

ضدعفونی، امکان فاصله گذاری مناســب برای 
صندلی ها در کالس ها و سالن های مدارس، اطالع 
رسانی به معلمان و دانش آموزان در جهت رعایت 

احتیاط های الزم و ثبت دوره ای وضعیت سالمت 
دانش آمــوزان، معلمان و کارکنان با اســتفاده از 

امکانات غربالگری می کند.

رییس بهزیستی خبر داد:

تشکیل پرونده مددکاری اجتماعی الکترونیکی 
برای مستمری بگیران بهزیستی

فاصله گذاری مناسب صندلی ها در مدارس

اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان در نظر دارد تامین نیروهای خدماتی به صورت حجمی خود را به 
شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای )با ارزیابی کیفی( به پیمانکاران واجد شرایط و دارای تایید 

صالحیت واگذار نماید.

مبلغ ضمانت شرکت در شماره مناقصهشرح خدمتردیف
مناقصه )به ریال(

1399329/22913260.000.000واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی1

1. روش دریافت اســناد مناقصه: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/2/23 تا 99/2/31 به 
سامانه ستاد، مناقصه شماره 2099005352000001 مراجعه نمایند.

2. مهلت تحویل اسناد و زمان بازگشایی پاکت ها: مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخه 99/3/12 به نشانی 
فوق )واحد دبیرخانه با اخذ رسید( می باشد. زمان بازگشایی پاکت ها 99/3/13 ساعت 10 صبح در همان مکان می باشد.

3. حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در نشست آزاد است.
4. به پیشنهادهای فاقد سپرده، اسناد مخدوش و مشروط و تحویل بعد از مدت انقضاء مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5. اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
6. پرداخت هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه ها بر عهده شرکت برنده مناقصه می باشد.

7. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3-33413361 )امور پشتیبانی( تماس حاصل نمایند.
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 رییس انستیتو پاســتور ایران از 
اقدامات انجام شــده برای رســیدن به 
واکسن کرونا و ساخت آن در کشور خبر 
داد و در عین حال گفت: اکنون بیش از 
۱۲۰ آزمایشگاه کشور می توانند کارهای 
تشخیصی و مولکولی کووید-۱۹ را در 
حد ۱۵ هزار آزمایش در روز انجام دهند.
به گزارش ایســنا، دکتر علیرضا بیگلری 
در ارتباط ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران، 
گفت: بــا توجه به اینکــه در روزهای 
اول امکانات محدودی در کشــور برای 
تشخیص کووید-۱۹ برقرار بود، اما امروز 
بعد از گذشــت هفته ها بــه این توانایی 
رسیدیم که کار تشخیص کووید-۱۹ را 
در تمام استان های کشور انجام دهیم و از 
سه آزمایشگاه به بیش از ۱۲۰ آزمایشگاه 
رسیدیم که می توانند کارهای تشخیصی 
و مولکولی کووید-۱۹ را در حد ۱۵ هزار 

آزمایش در روز انجام دهند.
وی افــزود: فراموش نکنیم که همه این 
امکانات با تکیه بر دانش بومی و در اوج 
تحریم های ناجوانمردانه ای که در سطح 
بین المللــی بر علیه کشــور حاکم بود، 
انجام شد. باید توجه کرد که تست های 
تشــخیصی کووید-۱۹ به دو قســمت 
اساسی تقسیم می شود؛ یکی تست های 
مولکولی که تســت های بســیار سختی 
هســتند، اما وجود ویــروس را در بدن 
ثابت می کنند و در کنار آن تســت های 
ســرولوژی یا مبتنی بر آنتی بادی هستند 
کــه این ها آثار وجود ویــروس در بدن 
را بررســی می کنند. یعنــی وقتی فردی 
بــه ویروس مبتال شــد،   در بدن آن فرد 
آنتی بادی ایجاد می شــود و تســت های 
ســرولوژی میزان آنتی بادی را می سنجد 
و اعالم می کنند کــه آیا فرد به ویروس 

گرفتار شده یا نه.
بهترین راه تشخیص کرونا

بهداشــت  ادامه داد: ســازمان  بیگلری 
جهانــی و تمام کشــورهای دنیا به این 
باور رسیدند که قطعی ترین و بهترین راه 
تشخیص کرونا تست های مولکولی است 
که از روزهای اول در انســتیتو پاستور 
ایران و شبکه ملی تشخیص کووید-۱۹ 
این تست به عنوان تست اصلی انتخاب 
و با یــک پروتکل خــاص و واحد در 
کشور جاری شــد و امروز بیش از ۱۲۰ 
آزمایشــگاه ما می توانند امکان ۱۵۰۰۰ 
تست روزانه را ایجاد کنند. بعد از اینکه 
این تست ها را در بیمارستان های کشور 
حاکم کردیم که تصمیم بسیار منطقی بود 
و منجر به کاهش مرگ و میر بیمارستانی 
ما می شــد، بعد از حصــول اطمینان از 
پوشش بیمارستان ها به سمتی رفتیم که 
تســت را در اختیار بیمارانی قرار دهیم 
که عالمت کمتــری دارند یا بی عالمت 

هستند.
وی ادامــه داد: بنابراین افــرادی که در 
سامانه غربالگری کشور، مورد غربالگری 
قرار گرفتند، تست هایشــان آغاز شد و 
خوشبختانه اســتان های پایلوت کار را 
برایمان راحت کرد و باعث شــد بتوانیم 
با برنامه ای منســجم نه  تنهــا آنهایی که 
عالمت  دارند را بتوانیم تشخیص دهیم، 
بلکه به ســراغ بستگان شان و افرادی که 
در تمــاس با افراد مثبــت بودند، رفتیم 
و توانســتیم زنجیره انتقال را به راحتی 
ُکند کنیــم. در اکثر اســتان هایی که کار 
انجام شــد، با توجه به اینکه نتیجه کار 
نشــان می داد که تعداد بستری ها به ویژه 
بستری های  بدحال بسیار کم شده، نوید 
بسیار خوبی بود که سیستم ارجاع کشور 
به صورت یک شبکه ملی، ابزار قدرتمند 
تشخیصی را در اختیار دارد که می تواند 

کمک زیادی به تشخیص کند.

تست های سرولوژی ارزش تشخیصی 
ندارند

بیگلــری ادامــه داد: با توجــه به اینکه 
هم  ســرولوژی  تســت های  کیت های 
بــا تســت های مولوکولی در  همزمان 
کشور ایجاد شــده، می توانیم مطالعات 
ســرولوژی را هم انجام دهیم تا بدانیم 
هر یــک از جمعیت مان در  شــهرهای 
مختلف، چقدر آلودگی یا تماس داشتند. 
باید توجه کرد که تست های سرولوژی 
به هیچ وجه ارزش تشــخیصی ندارند، 
 فقط می توانند برخورد فرد را با ویروس 
مشخص کنند. حال ممکن است فردی 
تست آنتی بادی اش مثبت نباشد، اما هنوز 
ویروس را پخش کند و منجر به آلودگی 

اطرافیانش شود.
به سیستم بهداشــت و درمان کشور 

اطمینان کنید
 وی بــا بیان اینکه مــردم اطمینان کافی 
به سیســتم بهداشــت و درمان کشور 
داشــته باشند و بدانند که قطعی ترین راه 
مولکولی  تســت های  کرونا،  تشخیص 
است، گفت: با توجه به اینکه پیگیری ها 
و غربالگری ها در کشور به راحتی خط 
سیر انتقال را به ما نشان می دهد و اینکه 
حــدود ۲۰ درصد از افــرادی را که به 
صورت ســرپایی و آنهایی که در تماس 
بوده اند، تســت می کنیــم، مثبت بودند، 
امیدواریم در دو تا سه ماه آینده به راحتی 
بتوانیم تصویر انتقال ویروس را در کشور 
داشته باشیم. فراموش نکنیم که با توجه 
به اینکه عملکرد کشــورها نشــان داده 
که غربالگری ها در کشــورهای مختلف 
با روش هــای مختلف انجام شــده، اما 
خوشبختانه باعث افتخار است که کارنامه 

درخشانی تاکنون عرضه شده است.
بیش از ۱۰۰ گروه علمی در دنیا پیگیر 

ساخت واکسن کرونا
از نظر علمی ســاخت واکسن کرونا، 

شدنی است؟
وی در پاســخ به پرسش ایســنا درباره 
واکســن کووید-۱۹،  تولیــد  وضعیت 
گفت: شاید بیشــترین بیماری که امروز 
بشــر به واکسن آن احتیاج دارد، بیماری 
کووید-۱۹ اســت. کشــورها و جوامع 
زیادی اقدامات شان را در این حوزه آغاز 
کردند و بیش از ۱۰۰ گروه در دنیا دارند 
کار می کنند که این واکسن را بسازند. در 
این زمینه باید به دو پرســش بسیار مهم 
پاسخ دهیم؛ آیا اصال از نظر علمی ممکن 
است که بتوانیم برای این بیماری واکسن 
بسازیم یا خیر؟. باید به این پرسش پاسخ 
دهیم. زیرا هنوز نمی دانیم که وقتی کسی 
به این بیماری مبتال می شود، آیا در بدنش 
آنتی بادی شکل می گیرد یا اصال سیستم 
ایمنی بــدن در برابر این ویروس، ایمنی 
و مقاومت پیدا می کند؟ هنوز این مساله 
مورد پرســش دنیاســت که باید به آن 

جواب داده شود.
بیگلــری ادامه داد: ما فــرض را بر این 
می گذاریم که سیستم ایمنی بدن در مقابل 
این ویروس پاســخگو می شود و فرد را 
در تماس هــای بعدی محافظت می کند. 
در این صورت الزم اســت که واکسن 
ساخته شود و کار خواهد کرد، اما فرض 
کنید که یک گروه در کشــور خاصی از 
ایــن ۱۰۰ گروهی که در جهــان دارند 
روی واکســن کار می کنند، این واکسن 
را ساخت، مســلما یک کارخانه قادر به 
تامین هفت میلیارد واکســن برای هفت 
میلیارد جمعیت کره زمین نیست. بنابراین 
مسلما ما یا هر کشور دیگری باید به فکر 
ساختن واکسن برای خودش هم باشد. 
حتی اگر هم اکنون به تشخیص برگردیم، 
دیدید که قابلیت کشور ما در تشخیص 

از هیچ کشوری پایین تر نبود و به راحتی 
توانستیم در اوج سختی ها بهترین روش 
تشخیصی را در سراسر کشور پیاده کنیم 
و در اختیار سیســتم سالمت قرار دهیم. 
مســلما در حوزه واکسن هم همین طور 
است. دانشمندان و دانش فنی ما به هیچ 
وجه دانش شان کمتر از کشورهای دیگر 
نیست و ممکن اســت که ما به واکسن 

برسیم.
شــش محور در انستیتوپاستور ایران 

برای ساخت واکسن کرونا
وی همچنین گفت: حال اگر بدبینانه نگاه 
کنیم و ما به واکسن نرسیم، بلکه کشور 
دومی به واکسن برسد،   اگر بخواهیم آن 
تکنولوژی را انتقال دهیم و یا مهندســی 
معکوس انجام دهیم،   باید دانش پایه را 
داشته باشیم. بنابراین منطق حکم می کند 
که ما به سمت ساخت واکسن پیش رویم 
و خوشبختانه در ایران این اقدام با جدیت 
شروع شده و در انستیتو پاستور ایران هم 
بر روی چندین محوری که احتمال دارد 
به واکسن برسیم، کار را شروع کرده ایم. 
مسلما هر چقدر که پیش رویم، با توجه 
به نتیجه مطالعات مــان می توانیم از این 
شــش محوری که بــر روی آن ها کار 
می کنیم،   انتخاب کنیــم که کدام محور 
امکان برنده شدن را دارد و اینجاست که 
می توانیم بــه راحتی راه مان را پیدا کنیم. 
در آن زمان برای انتقال دانش و مهندسی 
معکوس دانش پایه را در اختیار داریم.    

برنامه وزارت بهداشت برای نمونه گیری 
تست سرولوژی

وی در پاســخ به پرســش دیگر ایسنا، 
تســت های  انجام  وضعیــت  دربــاره 
سرولوژی در کشــور نیز گفت: درباره 
تست های ســرولوژی با توجه به اینکه 
تقریبا از زمــان فراخوانی که انســتیتو 
پاستور برای این تســت ها داد، چندین 
شرکت آماده تولید شدند و یکی از آن ها 
توانســت به ســطح تولید خوبی برسد. 
باید توجه کــرد که تقریبا می توان گفت 
که تست های ســرولوژی در کشور در 
پنج الی شــش مطالعه مورد بررسی قرار 
گرفتند، از جمله در اســتان های گیالن، 
قم و مطالعات کوچک تــری در برخی 
استان های دیگر انجام شده که نتایج آن 
به احتمال زیاد در چند هفته آینده منتشر 
خواهد شــد. اما خبر مهم این است که 
وزارت بهداشــت تصمیــم دارد که در 
قالب سیســتم ارجاع و وقتی که افراد را 
تست می کند، این مطالعات را به صورت 
پایلوت هم شروع کند؛ به طوری که افراد 
جدید که تســت مولوکولی می شــوند، 

برایشان تست سرولوژی هم انجام شود.
بیگلری افزود: مســلما تست سرولوژی 
به تنهایی هیچ ارزشــی ندارد، بلکه در 
کنار تست مولوکولی ارزش پیدا می کند. 
بر همین اساس برنامه وزارت بهداشت 
این است که در سیستم ارجاع کسانی که 
برای بررســی می آیند و یا عالمت دارند 
و باید تســت مولکولی برایشــان انجام 
شود، برای تســت سرولوژی هم از آنها 
نمونه گرفته می شود. همچنین از افرادی 
که قبال آزمایش شــده اند، تست شان چه 
منفی و چه مثبت بوده است، حاال تست 
سرولوژی هم از آنها گرفته می شود. این 
باعث می شــود که اطالعات به دســت 
آوریم که چنــد درصد از افراد جامعه با 
این ویروس تماس داشتند، آلوده شدند، 
عالمت داشــتند، عالمت نداشــتند و یا 
عالمت خفیف داشته اند. به عبارتی هم 
اکنون تست ســرولوژی برای مطالعات 
در  اپیدمیولــوژی  یا  همه گیر شناســی 
جامعه به کار می رود نــه به عنوان یک 
تســت تشــخیصی. البته از آنجایی که 
مطالعات مان هنوز کامل نیست، با تکمیل 

فرآیندها نتایج آن منتشر می شود.
برای اعالم نتایج پالسمادرمانی، هنوز 

زود است
رییس انســتیتو پاســتور ایــران درباره 
آخرین وضعیت پالســما درمانی برای 
درمــان کووید-۱۹، گفــت: وقتی که ما 
از ماهیت یک ویروس و همچنین نحوه 
بیماری زایی آن اطالع زیادی نداریم،  باید 
برگردیم و بررسی کنیم که چه عوامل و 
فاکتورهایی در خون افرادی که از بیماری 
نجات یافتنــد، وجــود دارد که باعث 
بهبودی آنها شده است. یکی از تئوری ها 
می گوید اگر از افراد بهبودیافته، پالسمای 
خون شان را دریافت کنید، ممکن است 
در پالسمای خون شان عواملی باشد که 
به بهبودی دیگران کمک کند. این اقدام 
را در وزارت بهداشــت، سازمان انتقال 
خون کشــور آغــاز کرد و بــا توجه به 
مشورت هایی که داشتیم، می توان گفت 
که برنامه بســیار خوبی را آغاز کرده اند، 
اما برای اعالم نتایج این اقدام مسلما باید 
مدتی بگذرد. زیرا دو مرحله دارد؛ یکی 
پالســماگیری و یکی هم تزریق مجدد 
آن هاست. همکاران مان در انتقال خون با 
جدیت و بر مبنای علمی و منطقی خوب 

در حال پیشبرد این کار هستند.
تایید ۳ کیت تشخیص مولکولی و یک 

کیت سرولوژی کرونا
بیگلری در پاســخ به پرسشــی درباره 
وضعیت کیفی کیت های تست سرولوژی 

تولید داخلی کشور و وضعیت صادرات 
آن ها، گفت: انستیتو پاستور در روزهای 
ابتدایی شــیوع کرونا چند کار بزرگ را 
شروع کرد. ما سازمانی بودیم که از دی 
مــاه کار طراحی را آغــاز کرده بودیم و 
بررسی کردیم که اگر دچار مشکل شویم، 
چگونه باید وارد عمل شــویم. بر همین 
اســاس ابتدا ظرفیت مان  را به ســرعت 
باال بردیم تا بتوانیم بیمارستان های کشور 
را پوشــش دهیم. همزمان آموزش ها را 
ارائه دادیم و به شــهرها و دانشگاه های 
کشــور فراخوان دادیم تا بتوانیم شبکه 
ملــی تشــخیص را راه انــدازی کنیم و 
باید کیت های مــورد نیاز آن ها را تامین 
می کردیم. عــالوه بر این بــرای تولید 
کیت های مولکولی و سرولوژی فراخوان 
دادیم و اعالم کردیم که شرکت هایی که 
می توانند کیت تولید کنند، اعالم کنند. در 
این زمینه ۵۳ شــرکت برای تولید کیت 
اعالم آمادگی کردند که از این شرکت ها 
سه کیت مولکولی تایید شد و یک کیت 

سرولوژی را هم تایید کردیم.
وی افــزود: بایــد توجه کــرد که کیت 
مولکولی را برای تشخیص، مورد تایید 
قــرار دادیــم و اعالم کردیــم که کیت 
تولید داخل می تواند در شرایط اضطرار 
استفاده شود. اما کیت سرولوژی را برای 
تشخیص تایید نکردیم. کیت سرولوژی 
برای تشــخیص کارایی ندارد و اصوال 
در دنیا ارزش تشــخیصی ندارد؛ چراکه 
ممکن اســت کســی ویروس را گرفته 
باشد و ۱۰ روز است که دارد ویروس را 
پخش می کند، اما هنوز آنتی بادی در بدن 
وی افزایش نیافته اســت. بنابراین تایید 
کیت های ســرولوژی فقط برای مطالعه 
همه گیرشناسی بود تا بدانیم آلودگی در 
یک شهر، در یک خانه سالمندان و... و. 
چقدر بوده است و اصال کاربرد شخصی 

ندارد.
ارتباط مداوم با سایر کشورها

وی ادامــه داد: در عیــن حــال ما مدام 
با ســیار کشــورها به صــورت ویدیو 
کنفرانســی ارتباط داریــم. آلمان اعالم 
کرد که تست ســرولوژی را در سه جا 
به کار می برم، یکی برای افرادی که برای 
اهدای خون مراجعه می کنند، دوم برای 
بررسی آلودگی در بخش هایی در کشورم 
و ســوم برای یک مطالعــه زمان بندی 
شــده برای بررســی میزان آلودگی. بر 
همین اســاس آلمان فقط برای مطالعات 
اپیدمیولوژی از این تســت ها اســتفاده 
می کنــد. بنابراین کیت های ســرولوژی 
فاقد ارزش تشخیصی برای افراد هستند 

و در کنار کیت های مولکولی ارزش پیدا 
می کنند. آلمان ۴۰ هزار از این کیت های 
سرولوژی را دریافت کرده تا مطالعاتش 

را انجام دهد.
توان انجام روزانه ۳۰ تا ۴۵هزار تست 

تشخیص کرونا در صورت لزوم
رییس انستیتو پاســتور ایران در پاسخ 
به پرســش دیگری درباره انجام تست 
در  کرونــا  ســرولوژی  و  مولکولــی 
هزینه های  با  آزمایشگاه های خصوصی 
مختلف، گفت: اگر به روزهای ابتدایی 
اســفند بازگردیم،   من به عنوان کسی 
که ســال ها در این سیستم کار کردم و 
کامال این سیســتم را می شناختم، واقعا 
نمی دانســتیم چه اتفاقــی می افتد و آیا 
می توانیــم از پس تســت کرونا برای 
این همه بیماری که در کشــور داریم، 
برآییــم یا خیر؟. بنابرایــن با همه توان 
تــالش کردیم که سیســتم های دولتی 
و دانشــگاه ها را راه بیندازیم. از طرفی 
وزارت بهداشــت تصمیم گرفت که به 
عنوان یک ســوپاپ اطمینان به بخشی 
از آزمایشگاه های خصوصی هم مجوز 
دهــد تا اگر تعــداد نمونه هــا بیش از 
ظرفیت سیســتم دولتی بود، بتوانیم از 
آزمایشگاه های خصوصی خرید خدمت 
کنیم. خوشبختانه تاکنون سیستم دولتی 
توانســت از پــس تعــداد نمونه های 
بیمارستانی برآید. هم اکنون توان شبکه 
انجام ۱۵ هزار تست در  تشخیصی مان 
روز اســت،  اما اگر بخواهیم به راحتی 
می توانیم آن را به دو تا ســه برابر و به 
۳۰ تا ۴۵ هزار تســت در روز افزایش 
دهیم. محاسبات ما نشــان می دهد که 
سقف نیازهایمان بیشتر نیست و شبکه 
می تواند تعداد تســت کافی در اختیار 

قرار دهد.
مجوز سه ماهه به بخش خصوصی برای 

انجام تست های  تشخیص کرونا
وی افزود: مجوز برای بخش خصوصی 
به صورت کوتاه مدت و برای ســه ماه 
صادر شده است. منطق وزارت بهداشت 
در روزهای اول این بود که نباید فرصتی 
را از دســت می دادیم و این مجوز کوتاه 
داده  آزمایشگاه های خصوصی  به  مدت 
شد. مسلما این موضوع باعث می شود که 
تقاضای القایی ایجاد شود و مردم بدون 
دلیل به این آزمایشــگاه های خصوصی 
مراجعه کنند، اما نتیجه این تســت ها در 
نهایت یــک ســاعت ارزش دارد. زیرا 
وضعیــت کنونی را به شــما می گوید و 
ممکن اســت اگر به خیابان بیایید، آلوده 

شوید.

رییس انستیتوپاستور ایران اعالم کرد:

انستیتوپاستور ایران پیگیر ساخت واکسن کرونا
 توانایی انجام روزانه ۱۵هزار تست کووید۱۹

۱۴۸۱ ابتالی جدید کرونا 
در کشور

 ســخنگوی وزارت بهداشــت عصر 
دیــروز از شناســایی ۱۴۸۱ مــورد جدید 
کووید۱۹ در کشور خبر داد و گفت: در طول 
۲۴ ساعت گذشته در ۱۴ استان، موارد فوتی 
ناشی از این بیماری نداشته ایم و در ۵ استان نیز 

فقط یک مورد فوتی ثبت شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفت: 
از دیروز تا امروز ۲۳ اردیبهشــت ۱۳۹۹ و بر 
پایه معیارهای قطعی تشخیصی ۱۴۸۱ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 

شد.
وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به ۱۱۰۷۶۷ نفر رسید.
جهانپور همچنین گفت: شوربختانه در طول 
۲۴ ســاعت گذشته، ۴۸ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۶۷۳۳ نفر رسید.

وی گفت: خوشبختانه تا کنون ۸۸۳۵۷ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند. ایران 
در فهرست پنج کشــور اول دارای باالترین 

بهبودیافتگان ناشی از این بیماری است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود:  ۲۷۱۳ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
به گفته وی، تا کنون ۶۱۵ هزار و ۴۷۷ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

وی همچنین تاکید کرد که وضعیت اســتان 
خوزستان کماکان نگران کننده است.

جهانپور همچنین گفت: در طول ۲۴ ساعت 
گذشته در ۱۴ استان، موارد فوتی نداشته ایم 
و در ۵ اســتان نیز فقط یک مورد فوتی ثبت 

شده است.
وی بــا بیان اینکه بیــش از ۷۵ درصد موارد 
شناسایی شــده جزو موارد سرپایی و موارد 
غیر بیمارستانی هســتند، افزود: از بین موارد 
بستری تهران و خوزستان صدرنشین هستند 
و خوزستان کماکان در وضعیت قرمز بیماری 
است. تمهیدات الزم به خصوص در مناطق 
بیشتر درگیر خوزستان صورت گرفته است 
و انتظــار داریم در روزهــای آتی با کاهش 

تدریجی موارد در این استان مواجه شویم.
جهانپور با بیــان اینکه موضوع فاصله گذاری 
هوشــمند و فیزیکی همچنان در دستور کار 
ما در همه نقاط کشــور است، گفت: با توجه 
اینکه سراسر دنیا وارد فاز بازگشایی تدریجی 
شــده اند، قاعدتا بازهم نکات حفاظت فردی 
و رعایت موازین بهداشــتی فردی و عمومی 

بسیار اهمیت دارد.

محققان ایرانی به دانش تولید 
داروهای کرونا دست یافتند

 فرنشین دفتر توسعه فناوری سالمت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
از دســتیابی محققان ایرانی بــه دانش تولید 

داروهای بیماری کرونا خبر داد.
حسین وطن پور در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: به محض تایید نتایج مثبت کارآزمایی 
بالینی توسط مسووالن مربوطه و تایید نهایی 
ســازمان غذا و دارو، ایــن مجموعه ها آماده 

تولید مواد اولیه و محصول نهایی هستند.
وی ادامه داد: تولید انبوه این داروها منوط به 
تایید کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و 
کسب مجوز از سازمان غذا و دارو دارد که این 

موضوع درحال پیگیری است.
فرنشین دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت 
بهداشت خاطرنشــان کرد: هم اکنون منتظر 
نتایج نهایی گزارش ها و بررسی های کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و آنها 
باید اعالم کنند که از میــان داروهای متعدد 
مطرح در درمان بیماری کرونا کدام دارو مورد 
تایید است تا شرکت های دانش بنیان اقدامات 
الزم بــرای را تولید انبوه و ورود آنها به بازار 

فراهم کنند.
وطن پور همچنین به حمایت از چند شرکت 
تولیــد کننده دارو که دانش فنــی این کار را 
دارند، اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت ها و 
جلوگیری از تاخیر در ورود به بازار از جمله 

دالیل حمایت از این شرکت ها است.
وی همچنین گفت: در راستای سیاست های 
کالن کشوری از ساخت داروها و مواد اولیه 
دارویــی حمایت می کنیم تــا ضمن ارتقای 
دانش تولیــد دارو، بیماران از خدمات بهتری 

بهره مند شوند.
فرنشین دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت 
بهداشــت ادامه داد: عالوه بر شــرکت های 
دارویی از ســایر شــرکت هایی که در زمینه 
محصوالتی مانند ماسک، کیت، ونتیالتور و 
ضد عفونی کننده، دســت کش فعالیت می 
کنند، برای افزایــش ظرفیت تولید، حمایت 
شده و فعاالن این عرصه ها به موفقیت های 

خوبی دست یافتند.
وطن پور همچنین به آمادگی چند شــرکت 
برای تولید واکسن اشــاره کرد و یادآور شد: 
این شرکت ها فعالیت هایی در این زمینه انجام 
دادند که امیدواریــم به نتایج مثبت بینجامد. 
تولید واکسن نیازمند زمان طوالنی تر و هزینه 
زیاد است و نمی توان انتظار داشت در زمان 

کوتاه به آن دست یافت.

خبــر

 معاون بیمه و خدمات ســازمان 
بیمه ســالمت درباره پوشــش بیمه ای 
خدمــات مامایی گفت: فعــال ویزیت 
مامایی در تعهد ســازمان بیمه سالمت 
قرار ندارد، اما در ســنوات گذشته طرح 
پوشــش ویزیت و خدمــات مامایی به 
صورت آزمایشــی در سه استان کشور 
به شکل پایلوت انجام شد که با استقبال 

چندانی مواجه نشد.
دکتر کورش فرزیــن در گفت و گو با 
ایسنا، در باره پوشش خدمات تجویزی 
توسط ماماها گفت: هم اکنون اطالعات 
بیش از ۳۸ هزار ماما به ســامانه شرکای 

کاری ســازمان منتقل شده است و نسخ 
تجویزی آنها که بیش از ۱۳۰ قلم داروی 
در تعهد و خدمــات روتین پاراکلینیک 
است، از طریق موسسات قابل ارائه می 

باشد.
وی تاکید کــرد: فعال ویزیت مامایی در 
تعهد سازمان بیمه سالمت قرار ندارد، اما 
در سنوات گذشته طرح پوشش ویزیت 
و خدمات مامایی به صورت آزمایشی در 
سه استان کشور به شکل پایلوت انجام 

شد که با استقبال چندانی مواجه نشد.
وی با بیان اینکه بــرای ارائه خدمت به 
پروتکل های  مطابــق  باردار،  خانم های 

ابالغی وزارت بهداشــت امکان تجویز 
آزمایشــات و ســونوگرافی های مرتبط 
فراهم اســت، تصریح کرد: بر پایه این 
پروتــکل کلیه موارد تجویــزی اعم از 
تجویز ماما یا پزشک نباید از سقف تعداد 

قابل ارائه به بیمه شده، بیشتر باشد.
انجام ســاالنه بیش از ۳۵۰هزار زایمان 

طبیعی در بیمارستانهای دانشگاهی
هزینه ســاالنه ۵۰۰ میلیارد تومانی بیمه 

سالمت برای پوشش زایمانهای طبیعی
فرزین با اشاره به اینکه ساالنه بیش از ۳۵۰ 
هزار زایمان طبیعی در بیمارســتان های 
دانشگاهی انجام می شود، اظهار کرد: بر 

همین اساس سازمان بیمه سالمت ساالنه 
بیش از ۵۰۰ میلیــارد تومان هزینه های 
زایمان طبیعــی را پرداخت می کند. این 
در حالی اســت که در مقایسه با زایمان 
طبیعی، ســاالنه ۲۵۰ هزا مورد سزارین 
انجام می شود که به همان میزان برای این 
خدمات نیز هزینه شده است. به عبارتی 
نسبت سزارین به کل موارد ختم بارداری 
حدود ۴۰ درصد اســت که کاهش این 
نسبت می تواند با کمک همکاران ماما در 

بیمارستان ها انجام شود.
وی افزود: برای این منظور، امکان بستری 
بیمه شــده برای زایمان به دستور ماما، 

تدوین کد و تعرفه جداگانه جهت زایمان 
توســط ماما و اختصــاص حق الزحمه 
زایمان بــه وی در صورت ارائه خدمت 
توسط او از الزاماتی است که در راستای 
خرید راهبردی خدمات مامایی ضروری 

به نظر می رسد.
وی با بیان اینکــه ماماها به عنوان یکی 
از اعضای تیم سالمت در بحث پزشک 
خانواده و نظام ارجاع در ســالمت بیمه 
شدگان تحت پوشش صندوق روستاییان 
و عشــایر و بویژه مــادران باردار نقش 
مهمی به عهده دارند، ابراز امیدواری کرد 
که با گسترش برنامه پزشک خانواده به 

کل صندوق های بیمــه ای، بتوان از این 
پتانســیل در مناطق شــهری نیز بیشتر 

استفاده کرد.

کدامیک از خدمات ماماها تحت پوشش بیمه است؟
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مطالعات نشان می دهد؛
ارتباط از دست دادن

 شنوایی و آلزایمر

 صــوت دارای قــدرت تحریک مغز 
است، به همین دلیل است که ناشنوایی احتماال 

تاثیر شدیدی بر سالمت دارد.
به گزارش مهر، دکتر »کوســتانتینو آیدکوال«، 
سرپرســت تیم تحقیق از دانشکده پزشکی 
ویل کورنل نیویــورک، در این باره می گوید: 
»از دست دادن شنوایی با زوال شناختی مرتبط 
است اگرچه انجام تحقیقات بیشتری در این 

زمینه برای تعیین میزان این رابطه نیاز است.«
در مطالعه سال ۲۰۱۱ مشخص شد افراد مبتال 
به ناشــنوایی خفیف تقریباً دو برابر با ریسک 
ابتالء به زوال عقل در مقایســه با افراد دارای 
شــنوایی عادی روبرو بودند. افــراد مبتال به 
ناشنوایی با شدت متوسط سه برابر با ریسک 
زوال شناختی و افراد مبتال به ناشنوایی شدید 

پنج برابر با این ریسک مواجه بودند.
به گفته آیدکوال، »زوال عقل به دالیل مختلف 
نظیر مشکالت عروقی، فساد عصبی و ایمنی 
عصبی ایجاد می شود که هر یک تأثیر متفاوتی 
بر مغز دارند.« یک نظریه این اســت که رابطه 
بین زوال عقل و ناشنوایی به این علت است 
که زوال عقل موجب بروز برخی مشــکالت 
تأثیرگذار بر توانایی شــنوایی می شود. نظریه 
دیگر کاماًل برعکس اســت یعنی ناشــنوایی 
تا حــدودی توانایی عملکرد مغز را آســیب 
می رســاند. به گفته محققان، از دســت دادن 
شــنوایی ارتباط زیادی با تنهایــی و انزوای 
اجتماعی دارد. حفظ ســالمت کلی بدن نظیر 
ورزش کافی و مداوم و پیشگیری از ابتالء به 
فشارخون باال می تواند بر سالمت شنوایی تأثیر 
داشته باشد. محققان توصیه می کنند افراد دهه 
۶۰ سال، به طورمنظم قدرت شنوایی شأن را 

ارزیابی نمایند.

ترکیب سیب زمینی و سوسیس 
برای مغز مضر است

 مطالعه جدید نشان می دهد اگر رژیم 
غذایی مملو از گوشــت های فراوری شده، 
نشاسته و میان وعده های شیرین باشد، احتمال 

ابتال به زوال عقل بسیار باال خواهد بود.
به گزارش مهر، »سیسیلیا سمیری«، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشــگاه بوردکس فرانسه، در 
این باره می گوید: »مطالعه ما نشان می هد که 
ترکیب مواد غذایی مصرفی در پیشــگیری از 

زوال عقل بسیار مهم است.«
زوال عقل بســیار در بین افــرادی که عمدتًا 
گوشــت های فراوری شــده نظیر همبرگر و 
سوســیس، نشاسته نظیر سیب زمینی، و میان 
وعده های همچون کیــک و کلوچه مصرف 

می کنند، شایع تر است.
یافته ها نشان می دهد معموالً در افراد فاقد زوال 
عقل رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، 

غذاهای دریایی و مرغ است.
به گفته محققان، زوال عقل از جمله بیماری 
آلزایمر می تواند از دهه ها قبل از ظهور عالئم 
آغاز شود و رژیم غذایی طوالنی مدت نقش 

مهمی در این زمینه دارند.
ســمیری در ادامه می افزاید: »عادتهای بد غذا 
خوردن به سمت گوشــت های پخته سرد و 
میان وعده ها ســال ها قبل از تشخیص زوال 
عقــل در گروه ما مشــهود بــود. در مقابل، 
رژیم های غذایی متنوع و سالم خطر ابتالء به 

زوال عقل را کاهش می دهد.«
برای این مطالعه، ۲۰۹ فرد مبتال به زوال عقل 
و ۴۱۸ فرد فاقد این بیماری در فرانســه مورد 
بررســی قرار گرفتند. میانگین سنی افراد ۷۸ 
سال بود و به مدت ۱۲ سال تحت نظر بودند. 
این افراد ۵ سال زودتر پرسشنامه ای در مورد 

تغذیه شأن تکمیل کرده بودند.
محققان مشــاهده کردند سال ها قبل از ابتالء 
بــه زوال عقل، رژیم غذایی افراد مبتال به این 
بیماری بسیار متفاوت از افرادی بود که مبتال به 

زوال عقل نبودند.
به گفته ســمیری، »ما همچنین دریافتیم رژیم 
غذایی سرشــار از سبزیجات پهن برگ، انواع 
توت ها، مغزیجات آجیلــی، غالت کامل، و 

ماهی ریسک زوال عقل را کاهش می دهد.«
وی در ادامه تاکید می کند: »دفعات مصرف این 
نوع مواد خوراکی ناسالم، بیش از مقدار آنها، 

در ریسک ابتالء به زوال عقل مهم است.«

خبــر

 یک متخصص ریه، با بیان اینکه 
کودکان می توانند ناقالن بسیار خطرناک 
کروناویروس باشند، گفت: خود کودکان 
ممکن اســت بدون عالمت بمانند یا با 
عالئم خفیفی از این بیماری عبور کنند، 
اما می توانند ویــروس را به افراد دیگر 
منتقل و آنها را دچار مشکل شدید کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر ســامان توانا در 
پاسخ به این پرسش که آیا کروناویروس 
در کودکان عوارض طوالنی مدت برای 
تمام عمرشــان ایجاد می کنــد؟، افزود: 
خوشبختانه بر پایه اطالعاتی که از بهبود 
یافتگان به دســت آمده، بهبودی کامل 
بوده است. در مورد درگیری های شدید 
ریه عالمت پرســش وجود دارد که آیا 
این عارضــه در طوالنی مدت می تواند 
مشکل ساز باشد یا نه که به علت جدید 
بودن بیماری هنوز پاسخ دقیق مشخص 

نیست.
این متخصص ریه تاکید کرد: اینکه خود 
بیماری هایی  ایجــاد  باعث  کووید-۱۹ 
نظیر نارسایی کلیوی دائمی  یا عوارضی 
به این شــکل شــود، در بیمارانی که از 
بیمارستان مرخص شده اند دیده نشده و 
تمام نشانه های بدنی آنها به شکل طبیعی 

بازگشته است.

وی با بیان اینکه کودکان می توانند ناقالن 
بســیار خطرناک کروناویروس باشــند، 
تصریح کرد: خود کودکان ممکن است 
بدون عالمت بمانند یا با عالئم خفیفی 
از این بیماری عبور کننــد، اما کودکان 
می توانند ویروس را در ناحیه حلق خود 
داشته باشند و بدون اینکه عالمتی نشان 
دهند آن را به افراد دیگر به ویژه کسانی 
که دارای بیماری های نظیر فشــار خون، 
دیابت یا سرطان  هستند یا زنان بارداری 
که  های ریسک نســبت به این بیماری 
هســتند، منتقل و آنها را دچار مشــکل 

شدید کنند.
وی گفت: بنابراین نباید در مورد بیماری 
در کودکان بی تفاوت باشیم و تصور کنیم 
که مشــکلی پیش نمی آید. به هر شکل 
کودکان هــم در درون خانواده زندگی 
می کنند و با دیگر اعضــای خانواده در 
ارتباط هســتند و ممکن اســت به هر 

شکلی بیماری را منتقل کنند.
توانا افزود: تا زمانیکه واکسن کووید۱۹ 
تهیه نشــود، نمی توان گفــت مصون از 
بیماری هستیم، حتی زمانیکه واکسن از 
نظر عوارض و تاثیرگذاری تایید شــود 
هم بایــد دید چقدر می تواند افراد را در 
برابر این ویروس ایمن کند و چقدر این 

ایمنی طول می کشد. وی در ادامه تصریح 
کرد: اکنون پرسش این است افرادی که 
گرفتار این بیماری شده و آنتی بادی در 
بدن شان تولید شده آیا در برابر موج دوم 
این بیمــاری مقاومت خواهند کرد و در 
صورتی که پاســخ مثبت باشــد، چقدر 
این مقاومــت می تواند از آنها محافظت 
 PCR کند. بســیاری از افراد با تست
مثبت بیمار شدند، ولی آنتی بادی باالیی 
ندارند. به همین دلیل نمی توانیم بگوییم 
اگر در شهری وضعیت سفید اعالم شد، 
تمام مردم خیال شــان باید راحت باشد 
که اپیدمی  تمام شده و می توانند فاصله 
گذاری و رعایت نکات بهداشتی را کنار 
بگذارند و به زندگی قبل از کووید-۱۹ 
برگردند. توصیه این اســت که همچنان 
نکات بهداشتی و درمانی، فاصله گذاری 
اجتماعــی را رعایــت و از حضور در 
تجمعات خــودداری کنند؛ چراکه موج 
دوم اپیدمی  می تواند به ســرعت اتفاق 
افتد؛ چون ایمنی در اکثــر افراد جامعه 

وجود ندارد.
بنابر اعالم روابط عمومی سامانه ۴۰۳۰، 
وی تاکیــد کرد: از همه مردم می خواهم 
تا جایی که ممکن اســت رعایت کنند؛ 
چراکه عدم رعایت نکات بهداشــتی و 

ایمنی می تواند یک سیکل معیوب باشد؛ 
یعنــی پدر و مادر با بیــرون رفتن مبتال 
شده و این ویروس را به کودکان منتقل 
کرده و آنها با عالمت یا بدون عالمت به 
بالغانی که حساس هستند، منتقل کنند. 

در این صورت سیکل ادامه پیدا می کند و 
ممکن است خیلی سریع وضعیت سفید 

به وضعیت قرمز تبدیل شود.
وی گفت: توصیه این است که همچنان 
باید نکات بهداشــتی و درمانی، فاصله 

گذاری اجتماعی را رعایت و از حضور 
در تجمعــات خودداری شــود؛ چراکه 
ایمنــی در اکثر افراد جامعه وجود ندارد 
و مــوج دوم اپیدمی  کرونــا می تواند به 

سرعت اتفاق افتد.

یک متخصص ریه عنوان کرد؛

کودکان، ناقالن خطرناک و بدون عالمِت کرونا
 نباید در مورد بیماری در کودکان بی تفاوت باشیم و تصور کنیم که مشکلی پیش نمی آید

 رییس انجمن جامعه متخصصان 
داخلی آذربایجان شــرقی با اشاره به این 
کــه ســرطان روده بعد از ســرطان ریه 
شایع ترین ســرطان منجر به مرگ و میر 
در دنیاســت، افزود: به علــت اقدامات 
تشخیصی و بیماریابی در ۲۰ سال اخیر 
میزان مرگ و میر بیماری بصورت قابل 

توجهی کاهش یافته است.
دکتر محمدتقی آهنگرآتشی در گفت و 
گو با ایرنا با بیان اینکه عوامل محیطی و 
ژنتیکی در پیدایش ســرطان روده بزرگ 
دخیل اســت، گفت: در مناطق شــهری 
که از نظر اقتصــادی و اجتماعی دارای 
وضعیت خوبی هســتند، ایــن بیماری 

شایعتر است به دلیل اینکه میزان پیدایش 
سرطان فوق ارتباط مستقیمی با مصرف 

پروتیین، چربی و کالری حیوانی دارد.
وی افزود: ســرطان روده در ۲۵ درصد 
افرادی که در فامیل درجه یک خود این 

تومور را داشته اند،دیده می شود.
دکتر آهنگرآتشــی ادامه داد: در بررسی 
۳۵ درصــد افــراد ســالم افــزون بــر 
کولونوسکوپی، برجستگی های مخاطی 
قارچ شکلی بنام پولیپ دیده میشود که 
درصــد کمی از انواع ایــن پولیپ ها به 
مرور زمان منجر به پیدایش سرطان روده 
بزرگ می شوند، پس شناسایی زودرس 
این پولیپ هــا می تواند نقش حیاتی در 

زندگی بیماران داشــته باشد. وی اظهار 
کرد: در افراد سیگاری به ویژه اگر بیش 
از ۳۵ سال سیگار کشیده باشند، احتمال 

پیدایش پولیپ ها خیلی بیشتر است.
گوارش  داخلی  بیماریهــای  متخصص 
افزود: درصــد باالیی از ســرطان های 
روده بــزرگ در ۶۰ ســانتیمتری آخــر 
روده می باشد و از نظر علمی تمام افراد 
ســالم باالی ۵۰ سال هر پنج سال یکبار  
بایستی تخت رکتوسیگموییدسکوپی قرار 

بگیرند.
وی گفــت: خــوردن داروهایــی مانند 
آسپیرین، اسید فولیک و کلسیم می تواند 
خطر پیدایش پولیپ روده را کاهش دهد.

دکتر آهنگر آتشــی با بیان اینکه عالیم 
وجــود ســرطان روده بزرک بســته به 
محل تومور متفاوت اســت، اضافه کرد: 
کم خونی، خســتگی زودرس، دردهای 
مزمن شکم، اسهال یا یبوست، خونریزی 
از روده، احســاس دفــع ناقص مدفوع 
و دردهــای ناحیه مقعــدی را از جمله 
عالیمی است که احتمال وجود سرطان 

فوق را نشان می دهد.
وی با اشــاره به اینکه درمان اصلی این 
بیماری جراحی اســت به شــرط اینکه 
پیشرفته نباشد، افزود: در مواردی، بیمار 
در ابتدا چند نشست تحت شیمی درمانی 
و رادیوتراپــی قرار می گیــرد تا پس از 

کوچک شــدن و محدودتر شدن تومور، 
جراحی انجام شود. رییس انجمن جامعه 
متخصصان داخلی آذربایجان شرقی ادامه 
داد: در انواع پیشــرفته که تومور به دیگر 
نقاط بدن ریشه )متاستاژ( می دهد، تنها 

اقدام، رادیوتراپی و شیمی درمان است، 
مگر اینکه ســرطان فوق منجر به انسداد 
شدید مجرای روده شده باشد که در این 
وضعیت ها جراحی صرفا جنبه تسکینی 

و اصالحی خواهد داشت.

یک متخصص داخلی:

افراد ۵۰ سال به باال هر پنج سال آزمایش سرطان روده بدهند

 یــک متخصص داخلــی گفت: 
اگر  پروتئینــی  مکمل هــای  مصــرف 
خودسرانه باشد، مشکالتی ایجاد می کند، 
زیرا بار زیادی به کبد و کلیه تحمیل شده 
و منجر به تضعیف سیســتم ایمنی بدن 

خواهد شد.
رضوان ندیمی روز ســه شنبه در گفت 
وگو بــا خبرنگار حوزه ســالمت ایرنا 
افزود: افرادی که به ویروس کرونا مبتال 
نشــدند می تواننــد روزه بگیرند، حتما 
وعده سحری بخورند و در وعده سحری 
و افطاری، نــکات تغذیه ای را رعایت و 

همچنین از افطاری تا ســحری، میوه و 
مایعــات مصرف کننــد، رعایت اصول 
تغذیه صحیــح در وعده هــای افطار و 
ســحری نقش مهمی در حفظ سالمت 
دارد، منظور از تغذیــه صحیح، رعایت 
تعادل و خــودداری از افراط در مصرف 
برخی خوراکی ها مثل مواد قندی و چربی 

است.
وی اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، مصرف مواد قندی و نوشیدنی های 
شیرین و غذاهای چرب و پر روغن باعث 
تحریک و تضعیف سیســتم ایمنی بدن 

می شود، باید از افراط در مصرف این مواد 
غذایی خودداری کرد. در وعده سحری 
باید نکاتی رعایت شود که شامل مصرف 
کافی سبزی ها، ساالد و سیفی جات است. 
زیرا این مواد غذایی حاوی آب هستند و 
در طول روز باعث کم آب شــدن بدن و 

خشکی دهان پیشگیری می کنند.
ندیمی با بیان اینکه یکی از عوامل زمینه 
ساز برای فعالیت ویروس کرونا، خشکی 
دهان و گلو است، ادامه داد:  اگر در وعده 
سحری، سبزی و ساالد در کنار غذا وجود 
داشته باشــد، از خشکی دهان پیشگیری 

می کنــد. همچنیــن این مــواد حاوی 
ویتامین هایی هســتند که بــرای تقویت 
سیستم ایمنی بدن و عملکرد طبیعی بدن 

مفید محسوب می شوند.
این متخصص داخلی، ادامه داد: در وعده 
افطــار هم مصرف مایعات گــرم و مواد 
قندی مثل خرما توصیه می شود، مصرف 
کافی مایعات بعد از افطار تا سحری نیز به 
جبران کم آبی بدن کمک می کند. رعایت 
اصول تغذیه صحیح، یعنی کاهش مصرف 
قند و نمک و چربی، مصرف بیشتر سبزی 
و میوه و مصرف بیشــتر مایعات بعد از 

افطار به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک 
می کند. ندیمی تصریح کــرد: برای روزه 
داران اهدای خون مشکلی ایجاد نمی کند، 
باید منابع غذایی مانند آهن و اسید فولیک 

را که برای خون ســازی الزم اســت در 
وعده غذایی سحری یا افطار مصرف کنند. 
همچنین باید ویتامین ث کافی نیز که به 
جذب آهن کمک می کند را مصرف کنند.

یک متخصص داخلی:

مکمل ها را خودسرانه مصرف نکنیم

 یک متخصص عفونی و عضو 
هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران با تاکید بر اینکه شــرایط آب و 
هوایی و گرمای هوا تاثیری بر کاهش 
خطر ابتال به کرونا نــدارد، گفت: در 
هرکجــا کــه پروتکل های بهداشــتی 
 و فاصله گــذاری فیزیکــی رعایــت 
بــه کووید-۱۹  ابتال  نشــود، احتمال 

وجود دارد.
دکتر محمدرضا صالحی در گفت وگو 
با ایسنا،  درباره وضعیت بروز و شیوع 
کرونا در کشور،  گفت: علی رغم اینکه 
محدودیت هــای اجتماعــی تا حدی 
کاهش پیدا کرده اســت، اما مردم باید 
کمــاکان مســائل بهداشــتی فردی و 
اجتماعی و فاصله گــذاری فیزیکی را 
رعایت کنند؛ چراکه شــرایط از جهت 
احتمال ابتال به کرونــا تغییری نکرده 
اســت. به هر حــال بایــد توجه کرد 
که انتهای اپیدمی مشــخص نیست و 

نمی توان به صورت مادام العمر مردم را 
در خانه نگه داشــت و کارها را کنسل 
کرد، امــا باید به ســمتی رویم که با 
رعایت احتیاط و پروتکل های بهداشتی 
به جامعه بازگردیــم. زندگی با کرونا 
به این معنی اســت کــه پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کــرده و احتیاط 
کنیــم، اما از طرفی ترس و وحشــت 
بیش از اندازه و اینکه زندگی و کارمان 

را فلج کنیم هم درست نیست.
وی افــزود: مهم تریــن نکاتی که باید 
رعایت شــود، بارها و بارها گفته شده 
است. اوال افراد پرخطر اعم از کسانی 
که سن باالی ۵۰ سال دارند، مبتالیان به 
فشار خون،  نارسایی کلیه، بیماری های 
قلبی، کسانی که سابقه ابتال به سرطان 
دارنــد و ... باید تا حد امکان در خانه 
بمانند و ترجیحا حداقل رفت وآمد را 
به بیرون از خانه داشته باشند. نکته دوم 
شست وشوی مرتب دست ها است که 

بایــد حتمــا و حتی بیش از گذشــته 
رعایت شــود و مورد توجه قرار گیرد. 
زیرا این ویروس تــا مدت ها بر روی 
ســطوح می ماند و کوچکترین تماس 
سطحی می تواند ویروس را منتقل کند.
صالحــی ادامــه داد: در عین حال اگر 
مردم در مراکز عمومی، وســایل حمل 
و نقل عمومی و ... حاضر می شــوند، 
حتما از ماســک استفاده کنند تا هم از 
ســایرین بیماری را نگیرند و هم اگر 
احیانا بــدون عالمت بــه کووید-۱۹ 
مبتــال بودنــد، بیماری را بــه دیگران 

منتقل نکنند.
این متخصص عفونــی درباره احتمال 
بــروز مــوج دوم کرونا در کشــور، 
اظهار کرد: ایــن احتمال خیلی مطرح 
شــده اســت و حداقل سیســتم های 
اپیدمیولــوژی و افراد خبــره در این 
حوزه تصور می کنند که احتماال  موج 
دومــی را نه تنها در تهران، بلکه در هر 

جای دیگری که پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گــذاری را رعایت نشــوند، 

 خواهیم داشت.
وی دربــاره وضعیــت مراجعــات و 
بســتری ها در بیمارســتان ها، گفت: تا 
هفته گذشــته وضعیــت مراجعات و 
بیماران بستری کاهش چشمگیری پیدا 
کرده بود، اما از اواخر هفته گذشــته تا 
یکی دو روز گذشته مختصری افزایش 
را شاهد هســتیم و این نگرانی وجود 
دارد که ممکن است، این افزایش ناشی 

از بروز موج دوم باشد.
صالحــی با بیان اینکه شــرایط آب و 
هوایــی و اقلیمی تاثیری در شــیوع و 
نــدارد، گفت:  کرونا  ویــروس  بروز 
برخی شــهرها ســفید بوده اند که به 
دلیل عدم رعایت نکات بهداشــتی و 
احتیاط ها به ســمت زرد یا قرمز پیش 
رفته انــد. اینطور نیســت کــه بگوییم 
گرمــای هوا بــر روی ابتــال یا عدم 

ابتالی افراد تاثیرگذار اســت، بلکه در 
هرکجــا که پروتکل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری فیزیکی رعایت نشــود، 
احتمال ابتال به کووید-۱۹ وجود دارد.
وی درباره میزان ماندگاری ویروس بر 
روی سطوح گفت: باید توجه کرد که 
تنفسی حاوی ویروس هستند  قطرات 
که بر روی ســطوح مختلف می نشینند 
و تا زمانیکه خوب خشــک نشــوند، 

می تواننــد ویــروس را در خود زنده 
نگه دارند؛ به طوری که گفته می شــود 
بر روی ســطوح استیل قطرات تنفسی 
حاوی ویروس حتی تــا ۱۰ روز هم 
می تواند باقی مانده و خشــک نشوند. 
بنابراین مردم ضمــن اینکه به زندگی 
مســائل  بازمی گردند،  کماکان  طبیعی 
رعایت  را  فاصله گذاری  و  بهداشــتی 

کنند.

چگونه با کرونا زندگی کنیم؟
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سقف پرداخت نقدی 
به مشتریان بانک ها ۴۵ میلیون 

تومان شد
 بانک مرکزی با صدور بخشــنامه ای، 
ســقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در 
بانک ها و موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان 

تعیین کرد.
به گزارش ایســنا، بانک مرکــزی با صدور 
بخشــنامه ای خطــاب به تمامــی بانک ها و 
موسسات اعتباری اعالم کرد که بر پایه بند ۱۳ 
ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون 
مبارزه با پولشویی سقف مقرر برای پرداخت 
وجه نقد ریالی از سوی اشخاص مشمول از 
جمله موسسات اعتباری برابر است با »مبلغ 
سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت 
انجام معامالت خــرد به صورت وجه نقد یا 
معادل آن به ســایر ارزها و کاالهای گران بها 
که هر ســاله توســط هیئت وزیران تصویب 

می شود«.
بر این پایه، با توجه بــه اینکه هیات وزیران 
نصــاب معامالت خــرد در ســال ۱۳۹۹ را 
معامالت تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال تعیین کرده 
است، سقف پرداخت وجه نقد در موسسات 

اعتباری نیز برابر این مقدار خواهد بود.

ناگفته هایی از عزل وزیر 
صمت به روایت مدیر موسسه 

دیدبان توسعه
 فریدون رضــوی، گفت: »رحمانی از 
فردای تصدی پست وزارت، رویه ای متفاوت 
در پیــش گرفــت طوری که گفته می شــود 
البی های مســتمرا, و نزدیکانشــان با برخی 
نمایندگان سبب شد که در ۱۸ ماه گذشته، در 

چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.«
مدیر موسســه دیدبان توسعه در گفت وگو با  
ایسنا افزود: ماجرای عزل آقای رحمانی را از 
دو منظر باید بررسی کرد. یکی از منظر سطح 
هماهنگی ایشان به عنوان یک وزیر با رییس 

دولت و دیگری از منظر عملکردی.
رضوی افزود: آقای روحانــی، بویژه از آغاز 
دولــت دوم خود بنا بــر مالحظاتی تفکیک 
وزارتخانه صمت را در دســتور کار داشته و 
آن را برای مدیریت مطلوب  کشور در شرایط 
تحریمی پــس از خروج آمریــکا از برجام 
ضروری دانسته اســت. همین امر سبب شد 
کــه در جریان مذاکرات اولیــه برای انتخاب 
جایگزین آقای شریعتمداری، پذیرش و میزان 
همراهی گزینه ها بــا برنامه تفکیک، یکی از 
پیش شرط های اصلی در انتخاب گزینه نهایی 

باشد.
وی افزود: به رغم این مهم، به نظر می رســد 
آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، 
رویــه ای متفــاوت در پیــش گرفت طوری 
که گفته می شــود البی های مستمر ایشان و 
نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که 
در ۱۸ ماه گذشــته، در چندین مرحله جلوی 

تفکیک گرفته شود.
مدیر موسسه دیدبان توسعه با اشاره به برخی 
مفاد نامه منتشره از سوی وزیر معزول صمت 
افزود: با عنایت به سوابق امر اینکه در آن نامه 
گفته شده که به ایشان تاکید شده در حمایت از 
تفکیک با نمایندگان البی کند، قطعا نمی تواند 

درست باشد.
رضوی افزود: اگر هم تماسی بوده باشد طبعا 
تذکری به ایشان بوده تا به البی هایی که از روز 
اول تصدی وزارت صمت، خالف نظر دولت 
برای عــدم تفکیک به راه انداخته بودند پایان 

دهند.
وی در عین حال تاکید کرد: شاید این روایت 
نادرست از مراودات روزهای اخیر، همچون 
نامه بدون تاریخ و شماره ای که از ایشان منتشر 
شده ناشی از لغزش قلم و متاثر از شتابزدگی 

در نگارش متن نامه بوده باشد.
مدیر موسســه دیدبان توســعه افزود: بحث 
تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها، امری مسبوق به 
سابقه است و دولت ها از آن به عنوان ابزاری 
برای اداره کشــور در شرایط مختلف استفاده 
می کنند. آقای رحمانی هم با عنایت به سوابقی 
که در حوزه صنعت و دوره نمایندگی مجلس 
دارند، طبعا می توانند نظر کارشناســی خاص 
خود را داشته باشند. اما نمی شود که این رای، 
یک روز قبل از تصدی پست وزارت با فردای 
تصدی این پست تا به این حد متفاوت باشد.

رضوی در بخش دیگری از این گفت وگو به 
عملکرد وزارت صمت بویژه در ۶ ماه گذشته 
اشــاره کرد و گفت: اوج گیــری تحریم های 
ظالمانه دولــت ترامپ علیه ایران، شــرایط 
ویژه ای در دو بخش تولید و توزیع ایجاد کرده 
است. طبعا انتظار این بوده و هست که وزارت 
صمت، نقش فعال تری در تنظیم بازار و رونق 
تولید ایفا کند. اما نوسانات شدید قیمتی بویژه 
در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون 
خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته 

در این زمینه انتظارات را برآورد کند.
مدیر موسسه دیدبان توســعه تاکید کرد: در 
چنین شرایطی، تغییر مدیریتی می تواند به ایجاد 
شــوک مثبت در بدنه تصمیم گیری و اجرایی 
در وزارت صمت کمک کند و از سوی دیگر 
پاسخی به مطالبات به حق افکار عمومی باشد. 

خبــر

 شــروط اعالمی بــرای خرید و 
فروش های خودرو، از میانه دیروز باعث 
سرعت بخشی به عرضه انواع خودرو در 
بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای 
صفر تولید ســنوات قبل هــم در میان 

آگهی ها به چشم می خورند.
به گزارش مهر، روز دوشنبه ستاد تنظیم 
بازار با همکاری شــورای رقابت، نحوه 
فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر 
از ســوی خودروســازان را تعیین کرد. 
در این شــیوه ها که روش های مختلفی 
را بــرای عرضه تولیــدات کارخانه های 
خودروســازی در نظر گرفته اســت که 
بخش عمده ای از تولیــدات، آنگونه که 
در دســتورالعمل های فروش تعیین شده 
به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می یابد؛ 
به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد 
تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات 
قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب 
طرح هــای فروش فوق العاده به دســت 

مصرف کنندگان برسانند.
دور جدیــد نرخ گذاری خــودرو و 

شیوه های جدید فروش
در ایــن میان، خودروهایی که از ســوی 
خودروســازان عرضه می شــود، تنها به 
افرادی اختصاص خواهد یافت که باالی 
۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی 
بوده و در عین حال، ظرف ســه ســال 
گذشــته نیز خودرویی خریداری نکرده 

باشند. از سوی دیگر، 
ستاد تنظیم بازار راه را 
خودرو  معامالت  بر 
بســته است و بر این 
پایه، اجازه صلح داده 
نخواهد شــد؛ ضمن 
مشارکت  سود  اینکه 
بــرای خودروهــای 
ثبت نامی صفر تعیین 
شده تا تنها با استفاده 
فاکتورهــا،  ایــن  از 
خــودرو به دســت 
ن  گا ف کننــد مصر

واقعی برسد.
نکتــه دارای اهمیت 
آن  میــان  ایــن  در 
قیمت  کــه  اســت 
حاشیه  در  خودروها 
بازار، نباید بیشــتر از 
ده درصد نســبت به 
با  کارخانــه ای،  نرخ 

افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثاًل 
قیمت یــک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون 
تومان درب کارخانه اســت، نرخ آن در 
سطح بازار نباید بیشــتر از ۴۶ میلیون و 
۲۰۰ تومان باشــد؛ چراکه نه تنها معامله 
به صورت رســمی ثبت نمی شود، بلکه 
شــماره گذاری نیز ممکن اســت دچار 

مشکل شود.

بر ایــن پایه، از روز گذشــته و با اعالم 
این روش های فروش از ســوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
بســیاری از افرادی که خودروها را برای 
فــروش با نرخ بــاال در پارکینگ ها نگه 
داشــته بودند، را فروشنده کرده و حجم 
آگهی های درج شده برای فروش خودرو 
به شــدت افزایش یافته است؛ به نحوی 

که حتی خودروهای صفر کیلومتری که 
تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است 
هم، در میــان آگهی های فــروش دیده 

می شوند.
مروری بر آگهی های خودرو درج شــده 
بر روی سایت ها و اپلیکیشن های خرید 
و فروش خودرو نشان می دهد که اکنون 
بیشتر آگهی ها مربوط به خودروهای صفر 

کیلومتر است و نرخ 
خودروهای  بــرای 
دســت دوم نیــز با 
بوده  مواجه  کاهش 
واقــع،  در  اســت. 
بسیاری از بیم ورود 
نظارتی  دستگاه های 
گذشــته  روز  کــه 
بر  بازار  تنظیم  ستاد 
آنها  پررنــگ  نقش 
اســت،  کرده  تاکید 
معامالت خودرو  بر 
نگران شــده و اقدام 
بیشــتر  بــه عرضه 
محصوالت کرده اند؛ 
بنابراین روند عرضه 
خــودرو در بــازار 
سرعت گرفته است.

روز  قیمــت 
داخلی  خودروهای 

در بازار آزاد
بر پایه اعالم اتحادیه فروشندگان خودرو، 
قیمت هر دســتگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ 
میلیون تومان، پــژو ۴۰۵ جی ال ایکس 
۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون 
تومــان، پژو ۲۰۶ تیــپ دو ۱۳۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیــپ پنج ۱۵۹ میلیون 
تومان، رنو تندر پالس ۲۰۰ میلیون تومان، 
دنا ۱۷۳ میلیــون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون 

تومــان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون 
تومان اســت. همچنین پراید ۱۱۱ معادل 
۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ 
معادل ۷۲ میلیون تومان، ســراتو ۲۰۰۰ 
اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ 
میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و 
تیبا رینگ فوالدی ۸۰ میلیون تومان است.

محــدوده قیمت جدیــد خودروهای 
پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشــان می دهد که هر 
دســتگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ 
میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان، ســاینا ۵۹ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار 
۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون 
تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان، دنا تیــپ یک ۹۲ میلیون و 
۴۰۰ هــزار تومان، پــژو ۴۰۵ معادل ۶۹ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون 
و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ 

میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
همچنین محدوده قیمتی بر پایه محاسبات 
سرانگشــتی با توجه به میانگین افزایش 
یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران 
خودرو نیز حکایــت از نرخ ۹۲ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ 
۵، ۵۷ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومانی تیبا 
معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی 

کوئیک معمولی دارد.

 در پی اختالف به طور متوسط نیم 
میلیون تومانی قیمت ســکه در بازار آزاد 
و بورس کاال و همچنین باز شــدن پای 
برخی بانک ها به این میدان، نایب رییس 
اتحادیه طال و جواهــر اعالم کرد که تا 
پیش از این، بورس بود که از قیمت های 
رســمی بازار طال اثر می گرفت اما اکنون 
این بازار است که چشم به تابلوی بورس 
دوخته است. اختالف قیمت باالی بازار 
آزاد و بورس، تقاضا برای خرید از بازار 
و عرضه در بورس، سکه را دارای حباب 

۴۰۰ هزار تومانی کرده است.
به گزارش ایســنا، در شرایطی که پس از 
بازار خودرو این بار نوبت بازار سکه شده 
تا دونرخی شــود و میان بازار آزاد آن و 
نرخ بورســی اش اختالف قیمت حداقل 
۴۰۰ تــا ۶۰۰ هزار تومانی ایجاد شــود، 

چند بانک هم به بازار ســکه و طال وارد 
شده اند. گزارشــها حاکی از ورود چهار 
بانک رفاه، سامان، صادرات و ملت به این 
بازار اســت و اینکه سکه را به نرخ باالتر 
از قیمت بازار از مردم خریداری می کنند. 
مردم نیز باتوجه به جذابیت این اختالف 
قیمت در بازار و بورس، سکه را از بازار 
آزاد می خرند و به بانک ها با نرخ بورسی 

می فروشند!
در این رابطه محمد کشــتی آرای، نایب 
اتحادیه فروشندگان و سازندگان  رییس 

طال و جواهر تهران در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به رونق معامالت بورســی در 
مدت اخیر، با بیــان اینکه تاکنون معامله 
در بورس به صورت فعلی وجود نداشته 
اســت، اظهار کرد: در سال های گذشته 
در بــورس کاال، قیمــت ســکه متاثر از 
قیمت های بازار ســنتی بود اما هم اکنون 
رویه  عوض شده و تعدادی از بانک ها در 
بورس معامالتی انجام می دهند که سبب 
شده قیمت سکه به طور خودکار هفت تا 
هشت درصد باالتر از قیمت رسمی بازار 

معامله شود. وی افزود: ورود بانک ها به 
بورس برای معامله سکه و جذابیت خرید  
سکه از بازار آزاد و عرضه در بورس که 
سود حداقل ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را 
به ارمغان می آورد، سبب شده درحالی که 
پیش از این بورس متاثر از قیمت سکه در 
بازار بود، اکنون بازار از قیمت های بورسی 
اثر پذیرد. این نوع معامالتی که در بورس 
انجام می شود، معموال توسط افراد باتجربه 
و حرفه ای در این زمینه انجام می شود که 
با نــوع معامالت بورس آشــنایی دارند 

اما معامالتی که در بازار انجام می شــود، 
توســط افرادی انجام می شود که بعضا با 

این سیستم آشنا نیستند.
کشــتی آرای تاکید کرد: نکته قابل توجه 
این است که هم اکنون کاسبی جدیدی به 
راه افتاده است که افراد از بازار آزاد سکه 
خریداری کرده و در بورس می فروشند. 
اینکه چه اتفاقــی افتاده و چه موضوعی 
مسبب این تصمیم گیری شده برای خود 
ما هم جای پرســش است. این در حالی 
است که این دست از معامالت هیچگونه 

سود و بهره اقتصادی برای کشور نخواهد 
داشت و تنها سبب خواهد شد که سکه 
در خانه ها دپو شــود و داللی ها افزایش 

یابد.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
ادامــه داد: فاصله جذاب اختالف قیمت 
ســکه در بورس و بازار آزاد سبب شده 
که مردم همه ســرمایه خــود را صرف 
خرید سکه از بازار آزاد کنند و به بانک ها 
طبق قیمت های اعالم شــده در بورس با 
سود بسیار خوب بفروشند. قیمت سکه 
در بــورس و بازار آزاد مســابقه ای پیش 
می رود و به دنبال نرخ بورسی، قیمت ها 
در بازار نیز باال می رود. همین دالل بازی ها 
یا بورس بازی ها تقاضایی در بازار ایجاد 
کرده است  که ســبب شده سکه حدود 

۴۰۰ هزار تومان حباب داشته باشد.

تب و تاب دالالن برای فروش خودروها
  آیا شیوه جدید فروش و نرخگذاری خودرو، بازار را آرام می کند؟

 در یک ســال و دو ماه گذشــته، 
اوضاع بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای 
موازی از جمله طال، ســکه، ارز، خودرو 
و مســکن خوب بوده و در مدت مذکور 
این بازار بازدهی قابل توجهی برای سرمایه 

گذاران خود به ارمغان آورده است.
به گزارش »تابناک اقتصادی«؛ تنها از آغاز 
سال جاری و تا ۲۱ اردیبهشت ماه، بازار 
سرمایه برای سرمایه گذاران خود بازدهی 
۱۰۳ درصدی داشــته و همین باعث شد 
تا نظر همگان به این بازار جلب شــود. 
آمار های رسمی منتشر شده نشان می دهد 
در فروردین ماه ســال جاری، تعداد کل 
کد های حقیقی با رشــدی ۱۸ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۰ 
میلیــون و ۶۲۶ هزار و ۵۵۴ کد رســیده 
است. همچنین تعداد کل کد های حقوقی 
با رشدی ۱۲ درصدی نسبت به فروردین 
ماه ۹۸ به ۸۶ هزار و ۶۴۴ کد افزایش یافته 

است.
به هر صــورت این اوضاع خوب بورس 
پایدار نبود و امروز ۲۳ اردیبهشت ماه سال 
جاری بیشتر نماد ها با صف فروش مواجه 
شدند، به گونه ای که از ۶۴۰ نماد فعال در 
بازار سرمایه طبق آخرین آمار ۳۴۷ نماد با 
صف فروش مواجه بودند. شاخص کل که 
در سال جاری به رکوردشکنی های مثبت 
آن عادت کرده بودیم و سرانجام از کانال 
یک میلیون واحد گذر کرد، امروز مورخه 
۲۳ اردیبهشــت ماه با ریــزش ۲۷ هزار 
واحدی همه سهامداران را شوکه کرد. با 
بازگشایی شستا میزان ریزش شاخص کل 
به ۲۵ هزار و ۷۵۲ واحد رسید و در نهایت 
شاخص کل تا لحظه تهیه این گزارش بر 
روی یــک میلیون و ۲۲ هزار و ۱۱ واحد 

آرام گرفت
دلیل ریزش بورس چه بود؟

فردین آقابزرگــی از کارشناســان بازار 
سرمایه و مدیرعامل کارگزاری بانک دی 
در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با 

اشــاره به این که کسی موافق وارد شدن 
آســیب به اقتصاد و فعاالن بازار سرمایه 
نیست، گفت: اولین نکته  در این باره اینکه 
نوســان ذات بازار است و همان گونه که 
افزایش قیمت ها و شاخص کل را تجربه 
کردیم و ظرف ســی روز کاری از ابتدای 
ســال جاری تا ۲۱ اردیبهشت ماه بورس 
بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشته است، 
حاال هم با این شــرایط مواجه شــده ایم 
و این یک مســاله کامال طبیعی اســت و 
برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل 
شناســایی ســود خروج مقطعی از بازار 

داشته و مجدداً ورود خواهند داشت.
وی افزود: مســلماً با گستردگی که بازار 
به خصوص ظرف یک سال گذشته پیدا 
کرده و به راحتی حجم معامالت روزانه به 
۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، جای 
نگرانی نیست. آقابزرگی ادامه داد: گفتنی 
اســت، من همچنان معتقــدم که اصالح 
قیمت باید صورت بگیرد البته نه با شیبی 

که امروز مشاهده کردیم.
این کارشــناس بازار سرمایه گفت: بازار 
ســرمایه می بایست متناسب با متغیر های 
اثرگــذار اقتصادی حرکــت کند، در غیر 
این صورت، القای تورم یعنی یک انتظار 
تورمی ایجاد می کنــد. وی افزود: همین 
ریزش امروز بورس موجب شد که دالر 

هزار تومان افزایش یابد.
فردین آقابزرگی گفت: اگر در بازار سرمایه 
قیمت ها باال و پایین شود، هیچ صدمه ای 
به اقتصاد کشــور وارد نخواهد شد، اما از 
لحاظ روانی اگر قیمت ها در بازار سرمایه 
کاهشی شود، موجب خواهد شد که شاهد 
ورود نقدینگی به سایر بازار ها باشیم و این 

اختالالتی را ایجاد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه من فکر می کنم بازار 
ســرمایه نیازمند چنین تنفس و اصالحی 
بود، ادامه داد: امیدوارم به نحو شایسته ای 
این اصالحات صورت بگیرد که بشــود 
تناسب معقولی بین سودآوری شرکت ها 

و قیمــت ارزش ذاتی آن ها ایجاد کرد. در 
غیر این صورت اگــر از ناحیه افزایش و 
کاهش قیمت سهام سود عاید کسی شود، 

این سود کاغذی است.
به عبارت بهتر در این وضعیت نه کســی 
چیزی پرداخت می کند و نه می گیرد. البته 
در میان مدت برای فعــاالن بازار ممکن 
اســت برآیند این موضوع به سمت صفر 
میل کنــد و این یعنی ممکن اســت در 
مقطعی یک عده سود و یک عده هم ضرر 
کنند. به عبارت بهتر ممکن است تا روز 
گذشته شخصی سهام خود را با ده درصد 
ســود فروخته باشد و شــخص خریدار 
امروز ده درصد همان سهم را ضرر کرده 

باشد.
آقابزرگی در پاســخ به این پرســش که 
بازگشایی نماد ســایپا و ایران خودرو و 
همچنین پیش فروش هایی که این روز ها 
در بازار خودرو از ســمت خودروساز ها 
شاهد آن هســتیم، چقدر در ریزش بازار 
ســرمایه موثر بوده است، گفت: ثبت نام 
خودرو می تواند به شدت موثر باشد، چون 
فرد سهامدار می داند که با خرید خودرو 
ظرف کوتاه مدت ســود قابل توجهی را 
کســب خواهد کرد؛ بنابراین، سهم خود 
را به فروش خواهد گذاشــت تا خودرو 
ثبت نام کند، اما بازگشــایی نماد سایپا یا 
ایران خودرو اگر تاثیرگذار هم باشند، این 
تاثیر بسیار مقطعی است. کل صف خرید 
ســایپا به عنوان مثال ۷۰۰ میلیارد تومان 
بوده اســت و این در مقایسه با ۱۵ هزار 
میلیارد تومان حجم معامالت روزانه رقمی 
نیست؛ بنابراین، ریزش بازار را نمی توان 
به بازگشایی یک نماد نسبت بدهیم، ولی 
دولت یکــی از ابزار هایی که برای کنترل 
ورود نقدینگی به بازار ســرمایه داشته را 
فعال کرده که این ابزار همین پیش فروش 

خودرو است.
وی با اشــاره بــه اینکه اگر در گذشــته 
معامالت آتی، بازار بورس ارز و ... داشتیم 

هیچ گاه این حالت برای بازار سرمایه ما 
پیش نمی آمد، افزود: االن تصمیماتی گرفته 
می شــود که ممکن است دیوار اعتماد در 
بازار سرمایه فرو بریزد. این هشدار را باید 
داد که اگر اعتمــاد ضربه بخورد ممکن 
است به دست آوردن مجدد آن زمان ببرد.
این کارشــناس بازار سرمایه در پاسخ به 
این پرســش که اگر شــاخص کل کانال 
یک میلیون واحد را از دست بدهد تا کجا 
اصالح بازار ادامه خواهد داشــت، گفت: 
گفتن یک عدد به نظرم کار سختی است 
چرا که به عنوان نمونه در اواخر پاییز سال 
گذشته تصور من این بود که در اسفندماه 
سال گذشته شــاخص کل به ۴۵۰ هزار 
واحد خواهد رسید، اما دیدیم که از ۵۱۰ 
هزار واحد هم عبور کرد؛ بنابراین در این 

زمینه عدد نمی توان گفت.
وی افزود: هم اکنون مجموع ســود کل 
شــرکت ها در ســال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۲ 
هزار میلیــارد تومان و ارزش بازار بورس 

۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هم 
اکنون ارزش بازار بورس به نزدیک ۴۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده است، اما سود 
شــرکت های ما همان ۱۲۲ هزار میلیارد 
تومــان باقی مانده اســت. یعنی با بازگو 
کردن این اعداد و ارقام نمی خواهم بگویم 
که به شاخص کل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد 
بازگردیم، اما باید بگویم که شاخص کل 
کنونی هیچ تناسبی با سودآوری شرکت ها 
نداشته و ورود نقدینگی زیاد که ناشی از 
سیاست ها و تصمیمات پولی و مالی بوده 

شاخص کل را به اینجا رسانده است.
در نهایت انتظارم این اســت که شاخص 
باید اصالح شود و به احتمال زیاد به زیر 
یک میلیون واحد خواهیم آمد، اما امیدوارم 
این وضعیت ادامه دار نباشــد. دلیل اینکه 
می گویم امیدوارم ادامه دار نباشد این است 
که هم اکنون بخش اعظمی از افرادی که 
در صف فروش هستند حداقل ۵۰ درصد 
در سود هستند و اگر موفق به فروش سهام 

شوند سود خواهند کرد و از سوی دیگر 
جا برای جذب نقدینگی در سایر بازار ها 
ایجاد شــده و این تصمیــم گیری برای 

فروش سهام را ساده تر کرده است.
مدیرعامل کارگزاری بانک دی گفت: این 
تالطم بازار، شوکی بود برای کسانی که بی 
محابا و بدون توجه به ارزیابی کارشناسی 
قیمت سهام شرکت ها در حال خرید سهام 
آن هــا بودند. این خود باعث کند شــدن 
ورود نقدینگی خواهد شــد و این یعنی 
کاهش تقاضــا و در نتیجه تعادل در بازار 

ایجاد می شود.
در انتها فردین آقابزرگی در پیشــنهاد به 
سهامداران جدیدی که وارد بازار شده اند 
و هم اکنون متضرر هستند، گفت: بهترین 
راهکار این است که نگاه خود را بلندمدت 
کنند و انتظار نداشته باشند در کوتاه مدت 
این زیان متحمل شده بازگردد. بهتر است 
برای جبران ضرر خود بازه زمانی شــش 

ماهه و یک ساله را در نظر بگیرند.

یک کارشناس بازار سرمایه تشرح کرد:

چرا بورس منفی شد؟

سکه هم به سرنوشت خودرو دچار شده است؟!

دلیل گرانی سکه
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 فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان زنجان خبر داد:

احتمال بازگشایی موزه های 
زنجان در عید فطر

 فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان زنجان گفت: شیوع 
بیماری کرونا، 220 میلیارد تومان به تاسیسات 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان زنجان 

خسارت زده است.
امیر ارجمند در گفت و گــو با خبرنگار موج 
رســا، اظهار داشت: با شــیوع بیماری کرونا 
در کشــور و به تبع آن در زنجــان، فعالیت 
تاسیسات گردشگری و صنایع دستی تعطیل 

شد.
وی با بیــان اینکه عدم فعالیت تاسیســات 
گردشگری و فروشگاه ها و کارگاه های صنایع 
دستی به فعاالن این دو بخش خسارت وارد 
کرد، خاطرنشان کرد: شیوع این بیماری 180 
میلیارد تومان  به صنایع دستی خسارت وارد 

کرد.
این مسوول از خســارت 40 میلیارد تومانی 
کرونا به تاسیســات گردشگری استان زنجان 
خبرداد و گفت: ارائه بســته های حمایتی به 
فعاالن صنایع دســتی در حــال برنامه ریزی 

است.
فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان گفت: در صورت 
امــکان بخشــی از خســارت های وارده به 
تاسیسات گردشگری و صنایع دستی در قالب 
تســهیالت کم بهره در صورت ابالغ وزارت 

میراث فرهنگی، جبران می شود.
ارجمند با بیان اینکه بازگشایی اماکن تاریخی 
در قالب پروتکل های اعالمی ستاد پیشگیری 
از ویــروس کرونا و در قالــب کمیته اماکن 
اقامتی و ورزشی که میراث فرهنگی نیز جزو 
آن اســت، انجام می شــود، ادامه داد: به دلیل 
مجاز بودن ســفر و آمد و شد بین استان ها، 

خدمات گردشگری نیز باید ارائه شود.
وی بیــان داشــت: اولویت ما بازگشــایی 
مجتمع های بین راهی بــر پایه پروتکل های 
وزارت بهداشــت و درمان و ستاد پیشگیری 

از بیماری کرونا است.
این مسوول خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و 
به صورت تدریجی موزه های استان زنجان در 

روزهای عید فطر بازگشایی می شود.

خبــر

 فرنشــین دفتر امــور بانــوان و خانواده 
استانداری زنجان گفت: سهم زنان شاغل استان از 
پست های مدیریت 1۳.11 درصد است و میانگین 
ســنی مدیران زن 4۵ سال و رشد ۳2 درصدی در 

یکسال اخیر است.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی استان 
زنجان، ماهرخ بلوری در کمیته صیانت از خانواده 
گفت: توانمندسازی و توان افزایی زنان، کودکان و 

خانواده بر پایه سند ویژه زنان و خانواده استان که 
در راستای برنامه ششم توسعه تدوین شده اولویت 

کاری ماست.
وی اظهــار کرد: برگزاری کارگاه های آموزشــی، 
تدوین فهرســت اولویت های پژوهشی، توجه به 
زنان و دختران بازمانده از تحصیل، حمایت از زنان 
کارآفرین بر پایه دســتورالعمل ها و تفاهمنامه های 
موجــود، توجه به زنان زندانــی جرایم غیرعمد، 

تالش برای فعال ســازی کلینیــک حقوق کودک، 
برنامه ریزی برای برگزاری کنگره ۳ هزار شهید از 

جمله برنامه های پیش روی این دفتر است.
فرنشــین دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری 
زنجان، با تأکید بر بایستگی تقویت ارتباط زنان با 
رسانه خواستار حضور پررنگ تر نمایندگان بانوان 

حوزه های مختلف با رسانه های جمعی شد.
بلوری اطالع رسانی عملکرد نهادهای مختلف در 

حوزه زنان را خواســتار شد و گفت: اطالع رسانی 
موجب ایجاد امید و پاســخگویی به پرسش های 

مخاطبان می شود.
وی با اشــاره به رویکرد دولت برای ارتقای پست 
بانوان شاغل در ادارات ابراز کرد: سهم زنان شاغل 
اســتان از پست های مدیریت 1۳.11 درصد است، 
میانگین ســنی مدیران زن 4۵ ســال و رشــد ۳2 

درصدی در یکسال اخیر است.

فرنشین دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان:

سهم زنان از  پست های مدیریتی در زنجان ۱۳ درصد است

 بــا توجه به کاهش عرضــه موبایل در 
کشور با شیوع بیماری کرونا، کارشناسان معتقدند 
ادامه چنیــن وضعیتی موجــب افزایش قاچاق 

می شود.
به گزارش موج رسا، تحوالت اخیر بازار موبایل 
موجب شده تا قیمت گوشی با افزایش چشمگیری 
مواجــه بوده و قیمت برخی از موبایل ها نجومی 
شود. اگرچه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس 
و نیاز دانش آموزان به استفاده از موبایل برای درس 
خوانــدن از طریق فضای مجازی عامل مهمی در 
این زمینه محسوب می شــود اما اتفاقات دیگری 

موجب این گرانی شده است.
با رصد تحوالت بازار موبایل در کشــور می توان 
متوجه این موضوع بود با توجه به کاهش قدرت 
خرید مردم برخــی دانش آموزان از طریق فضای 
مجــازی نیز به دلیــل باال بودن قیمــت موبایل 

نتوانستند درس های خود را فرابگیرند.
*کاهش واردات، عامل گرانی موبایل

با شــیوع بیماری کرونا از اسفند ماه سال گذشته 
بخش بزرگــی از تخصیــص ارز بازرگانان نیز 
بی اعتبار شــده یا به پایان رسیده است که این امر 
موجب کاهش واردات موبایل و افزایش قیمت این 

کاال در بازار شده است.
حجم عمده ای از کاالهای خریداری شــده نیز به 
دلیل شرایط حاکم بر جامعه و شیوع بیماری کرونا 
دپو شده یا به واسطه تحریم های موجود به دست 

فروشندگان نرسیده است.
کاهش عرضه و افزایش تقاضا در دو ماه گذشــته 
بازار موبایل را با چالش و با افزایش قیمت مواجه 

کرده است.

درصدی   30 بی سابقه  *افزایش 
قیمت موبایل

افزایــش بی ســابقه ۳0 درصدی 
قیمت موبایل حتی صدای انجمن 
واردکنندگان موبایل را نیز در آورده 
و ایــن انجمن چنین افزایشــی را 
موجــب ایجاد تنــش در زنجیره 

عرضه و توزیع عنوان کرده است.
با وجود اینکه مصرف ماهانه کشور 
یک میلیون و 200 هزار دســتگاه 
موبایل اســت امســال با توجه به 
آمارهای ارائه شده تنها 700 هزار 
دستگاه وارد کشور شده است که 

پاسخگوی نیاز بازار نبوده است.
کمبود جهانی موبایل، محدود شدن مرزها ترانزیتی 
و واردات و نیــاز دانش آموزان بــه نرم افزارهای 
موبایلی از دالیل مهمی است که برای گران شدن 

این کاال ارائه می شود.
یکی از فروشندگان موبایل در زنجان، به خبرنگار 
موج رسا، گفت: باری که قرار بود دو ماه پیش به 
دستمان برسد هنوز نرسیده و مشکالت عدیده ای 

را به وجود آورده است.

محمدی با بیان اینکه بیشــترین مشتریان موبایل 
هم اکنون والدینی هســتند کــه می خواهند برای 
فرزندان خود موبایل تهیه کنند، خاطرنشــان کرد: 
سطح عظیمی از تقاضا وجود دارد که بازار را دچار 

مشکل کرده است.
وی افزود: افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص آن 
به واردات موبایل یکی دیگر از مشــکالت پیش 
روی این صنف اســت که شوربختانه هنوز حل 

نشده است.

*افزایــش تقاضــا و کاهش 
معامالت

یکی دیگر واردکنندگان موبایل 
نیز یکی از دالیل گرانی موبایل را 
افزایش تقاضا و کاهش معامالت 
فیزیکی به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا و نبــود برخی برندها در 
بــازار می داند و معتقد اســت، 
قیمت برخــی برندهای موبایل 
تا ۳0 درصد نیز افزایش داشــته 

است.
آقاجانلو با بیان اینکه خالی شدن 
انبارها به دلیل کاهش واردات از 
دیگر گرانی موبایل اســت، ادامه داد: کمبود ارز و 
شیوع بیماری کرونا موجب شد تا میزان واردات 

متناسب با نیازهای بازار نباشد.
وی خاطرنشان کرد: چین یکی از مبادی ورودی 
موبایل به کشور محسوب می شود که به دلیل شیوع 
بیماری در این کشور، مشکالت عدیده ای در جهان 

برای دسترسی به این کاال به وجود آمد.
این فعال اقتصادی بیان داشت: بسته شدن مرزها 
موجب شده تا واردات کاهش یافته و درصورتی 

که این محدودیت ها رفع شــود، امکان کاهش 
قیمت موبایل وجود دارد. فضایل رستمی رییس 
اتحادیه خدمات رایانه و تلفن همراه زنجان در این 
زمینه با اشاره به افزایش ۳0 درصدی قیمت موبایل 
در زنجان، به خبرنگار موج رسا، گفت: کمبود کاال  
افزایش قیمت دالر و افزایش تقاضا از دالیل مهم 

این گرانی محسوب می شود.
*قیمت موبایل کاهش می یابد

وی افزود: در یک هفته گذشته قیمت موبایل رو به 
پایین بوده و برخی مدل ها بین 20 تا ۳0 درصد و 

برخی ها تا 10 درصد کاهش یافته است.
رییس اتحادیه خدمات رایانه و تلفن همراه زنجان 
با بیــان اینکه در صورتی کــه واردات موبایل به 
کشور انجام شود قیمت کاهش می یابد، افزود: در 
صورتی که واردات این دستگاه انجام نشود، میزان 

قاچاق افزایش می یابد.
رســتمی تصریح کرد: با افزایــش قاچاق قیمت 
گوشی بازار در بازارا بین 20 تا ۳0 درصد تفاوت 
خواهد کرد و عمال دست فروشندگان در این زمینه 

بسته می ماند.
یکــی دیگر از دالیل گرانــی موبایل نیاز مردم به 
این دستگاه در شرایط بیماری کرونا و پسا کرونا 
اســت که هم اکنون بسیاری از کسب و کارها به 
صورت اینترنتی فعالیت کرده و افزایش آموزش 
های آنالین و خرید و پزشکی نیاز به این دستگاه 

را باال برده است.
اگر چه قیمت موبایل هم اکنون ۳0 درصد افزایش 
یافته اســت اما به دلیل محدودیت موجود برای 
واردات و ادامه این روند احتمال افزایش نامتعارف 

قیمت این نوع دستگاه محتمل است.

  مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: مانور ساعت صفر تصادف جاده ای 
ســاعت 2 بامداد روز/سه شــنبه/ بدون اطالع 
قبلی از مکان و زمــان به منظور تمرین آموخته 
امدادگران و آمادگی هر چه بیشــتر و حضور به 
موقع در امدادرسانی به مصدومان در پایگاه امداد 

و نجات جاده ای شمالغرب زنجان برگزار شد.
شــهرام میرزایــی درجمع خبرنــگاران در باره 
برگزاری مانور ســاعت صفر تصادف جاده ای 
افزود: این مانــور به منظور تمرین آموخته ها و 
افزایش توان عملیاتی نیروهــای امدادی هالل 
احمر اســتان، افزایش ســرعت عمــل و توان 
عملیاتی نیروهای امدادی، با سناریویی از پیش 
طراحی شده و بدون اطالع قبلی از مکان و زمان 

عملیات برگزار شد.
وی اظهار داشــت: ارزیابی میــزان تاب آوری 
نجاتگــران در مواجهه با عملیــات های امداد 
ونجات، ایجاد آمادگی بیشتر، ارزیابی و بازبینی 
امکانــات، تجهیزات امدادی و ســنجش توان 
و میزان آمادگی نیروهــای امدادی هالل احمر 
همچنین داشــتن آمادگی الزم در میان نیروهای 
هالل احمر اســتان زنجان بــرای فعالیت های 
امــدادی در زمان وقوع بحــران از دیگر اهداف 

برگزاری این مانور است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: مانور ساعت صفر تصادف جاده ای با تلفن 
به تیم های امدادی مستقر در پایگاه اعالم شده و 

رســیدن تیم های امدادی بر سر صحنه تصادف 
فرضی و نحوه عملکرد آنها بر پایه استانداردهای 
آموزشی و استفاده از تجهیزات امداد و نجات اعم 
از خودروهای امدادی، ست های نجات و دیگر 
موارد مهم مورد بازبینی قــرار گرفت. میرزایی، 
عملکرد نیروهای امدادی برگــزاری این مانور 
را مطلوب ارزیابی کــرد و اضافه کرد: نیروهای 
امدادی همواره در راستای رسالت انسان دوستی 
و خدمت صادقانه با تمام وجود پای کار بوده و 

هستند.
وی تاکید کرد: حفظ آمادگی نجاتگران امدادرسان 

به ویژه برای ارائه خدمات به ســوانح احتمالی 
جاده ای ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفــت: هموطنان در صورت گرفتار شــدن در 
سوانح و حوادث با شــماره 112 برای دریافت 
خدمات امداد و نجات در هر ســاعت از شبانه 

روز تماس برقرار کنند.
به گــزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
استان زنجان، این استان 11 پایگاه امداد و نجات 
جاده ای دارد که شــبانه روز برای ارائه خدمات 

امدادی به هموطنان فعالیت دارند.

افزایش قاچاق در کمین بازار موبایل
  افزایش بی سابقه قیمت ها صدای انجمن واردکنندگان را هم درآورد

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد نسبت به خرید  اقالم  با مشخصات مشروحه 
ذیل  از طریق مناقصه از تامین كنندگان  واجد شرایط اقدام نماید: 

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

2-عنوان و مشخصات كلي مناقصه:
 

شماره 
رشته ومحل تامین اعتبارموضوعمناقصه

پایه مورد نیاز
تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار)ریال(

99-5
خرید 925 متر لوله چدن 
داکتیل 400 و 600 همراه 

با واشر

منابع عمرانی ، اسناد خزانه 
اسالمی سه ساله به تاریخ 

سررسید 1403/03/18

فقط تولید کنندگان و یا 
دفاتر و نمایندگی های 
فروش تولیدکنندگان

1/073/323/382

3-تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 8 صبح مورخه  99/02/27  لغایت تا ساعت  19 مورخه  
99/03/06  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و 

دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط تامین کننده، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد. 
*نکته مهم*: تامین کنندگان جهت شــرکت در مناقصه حتماَ می بایســت در بازه ی زمانی فوق نســبت به دریافت اسناد فقط از           
سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره سامانه : 2099001230000001 اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در 

مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت.
4- نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین 

نامه تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت 45 روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهاد ها معتبر 

بوده و به همان میزان قابل تمدید باشند.
 , http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایت های ثبت آگهی

7-مهلت تحویل پاكات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ســاعت 19 مورخه  99/03/17   از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذكر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاکت دربسته تا یک ساعت 
قبل از بازگشایی پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند.

www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس
9-زمان گشایش پاكات : پاکات مناقصه درساعت 11 صبح  مورخه  99/03/18   در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان بازگشایی خواهد شد.
10 - به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گیرد .

11-  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
12- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

ت اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوب

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

 دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری سه دانگ المثنی یکباب گاراژ پالک 40 فرعی از 4670 اصلی بخش دو زنجان به شماره ثبت 1/8122ذیل دفتر 82 صفحه 291 به شماره چاپی 
234196 سری پ 90 به نشانی خیابان خیام نبش صدر جهان به نام آقای حسین بحری فرزند محمدعلی صادره از زنجان به شماره شناسنامه 33202 صادر و تسلیم شده 
است، که برابر دادنامه گواهی حصر وراثت شماره 9809972601000465 مورخه 98/3/22 نامبرده فوت و وراث حین الفوت نامبرده 1. رعنا پسنده همسر متوفی 2. آرمین 
3. رامین 4. الهام 5. نسرین 6. لیدا همگی بحری فرزندان متوفی می باشند سپس نامبردگان با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت 
سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از 
انحا ادعای نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع او انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهدشد. رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 

)ره( زنجان 
محمدرضا حسنی- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان خبر داد:

مانور ساعت صفر در جمعیت هالل احمر زنجان برگزار شد



 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
 سردبیر: مسعود الماسی
 دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، 
جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی 
استان ، کاشی ۴۸۱۷ طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  02۴-33۴6963۴-33۴6۴662
شماره تلگرام : 09۱9۱۴36۸۴6
لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸۱3۴5۸6۷3۱

چهارشنبه 2۴ اردیبهشت ماه  ۱399 / نمره 52۸ / سال سوم

اذان ظهر

۱3:۱2

غروب آفتاب

20:۱۴

اذان مغرب

20:35

نیمه شب

00:22

اذان صبح فردا

۴:29

طلوع صبح فردا

6:09
وضعیت آب و هوای زنجان:

۴
۱۸

سفر هب خیر گل من! هک می روی با باد
ز دیده می روی، اّما نمی روی از یاد

م باغ و چمن؟ م دشت و دمن؟ یا کدا کدا
کجاست مقصدت ای گل؟ کجاست مقصد باد؟

مباد بیم خزانت، هک ره کجا گذری

زهار باغ هب شکراهن ی تو خواهد زاد
خزان عمر مرا داشت رد نظر، دستی
هک رب جبین تو نقش گل و شکوهف نهاد

تمام خلوت خود را، اگر نباشی تو
امروز با حسین منزویهب یاد ُسرخ رتین لحظه ی تو خواهم داد منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی اجتماعی استان زنجان

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan

چهارسو

 اکبر اکســیر با شــوخی به مزایای کرونا 
اشــاره می کند و می گوید: شــاید بعــد از مدتی 
بگویند کرونا بزرگترین شــوخی سال بود، یک 
دوربین مخفی جهانی تــا ظرفیت مردم دنیا را با 

آن بسنجیم.
این  شاعر و طنزپرداز در گفت وگو با ایسنا، درباره 
ضرورت نوشــتن طنز برای کرونا و مشــکالت 
نوشتن در این زمینه، اظهار کرد: کرونا یک فاجعه 
جهانی است. همیشه گفته ام طنزپردازان جنبه های 
پنهان جریان را رو می کنند و هرگز به اوج فاجعه 
نمی پردازنــد. ماجرای کرونا خیلــی دردانگیر و 
غم انگیــز اســت و واقعا تراژدی مهمی اســت؛ 
کســانی که در عزای خانواده و فامیل نشســته اند 
و حتی اجازه ندارند مجلس ترحیمی بگذارند و 
برای عزیزشان ســوگواری کنند. از طرف دیگر، 
عامل بیــکاری، فقر اقتصــادی و ویرانی جهانی 
شــده اســت. اما چون طنزپردازان فرشته هایی 
هســتند که کمی خرده شیشــه دارند برای شادی 
روح بازماندگان و بــرای آن هایی که این  روزها 
در خانه ها نشســته اند و از خانه نشینی  خسته اند، 

مجبورند فضای خوبی ایجاد کنند.
او سپس با بیان این که کرونا هر بدبختی ای داشت، 
مزایایی هم دارد، گفت: حدود دو ماه اســت که 
با ملیحه  خانم در خانه تنها هســتم و تازه متوجه 
شــده ام خانم هایی که در خانه هســتند، چقدر  
زحمت می کشند که تا امروز  از دید همسران شان 
پنهان بوده اســت. گمان نمی کنم هنرمندانی که 
در خانه نشســته اند بتوانند به آفرینش های هنری 
بپردازند، همین  که این واقعیت ها را ببینند بهترین 

راه کار برای فعالیت های شان در آینده  است
اکسیر سپس با شــوخی گفت: دوستی می گفت 
زمانــی که عمویــم فــوت شــود، ۱۵ میلیون 

تومــان خرج آیین ختــم و مجالــس ترحیم و 
روضه خوانی اش شد، ولی امسال دایی ام فوت شد 
بدون این که ریالی خرج کنیم. حتی پول آمبوالنس 
را هم وزارت بهداشــت داد، بردند در گورستان 
دفن کردند و برگشــتند، از ما هم تشــکر کردند 
که یک  نفر به آمار مــردگان کرونا اضافه کردیم. 
بهترین عید دوران ما کارمندان بازنشســته همین 
عید ۹۹ بود؛ تنها عیــدی بود که یک ریال خرج 
سفره هفت سین نشد، یک  ریال خرج آجیل نشد 
و یک ریال خرج انعام و عیدی دادن به بچه های 
فامیل  نشد. ما کارمندان بازنشسته عید بسیار سالم 
و شکوهمندی را گذراندیم. امیدوارم مردم این ها 
را ببیننــد و  عبرت بگیرند. اولین ســالی بود که 
دست ندادیم و روبوسی نکردیم. اولین سالی بود 
که فاصله اجتماعی را رعایت کردیم و گاهی هم 
به فاصله های اشتباهی پرداختیم که باز هم برای ما 

درس عبرتی است.
او در ادامــه متذکر شــد: وقتی آینــدگان به این 
روزها فکر کننــد، همچنان که ما به حمله مغول 
فکر می کنیم و خاطرات تلخی را از آن دوران به 
یاد می آوریم، خاطرات تلخ بهار ۹۹ و اسفند ۹۸ 
را به یــاد می آورند. البته البه الی این ها خاطرات 
شــیرینی  هم داریم؛ چقدر  زیباست که  همه در 
خانه های خود نشسته اند و میوه های قسطی شان را 
می خورند، چقدر زیباست که فرزندان تکلیف شان 
را  روشــن کردند و هر لحظه مزاحم مادربزرگ 
نمی شوند و مادربزرگ و پدربزرگ هم انتظاری از  
فرزندان خود ندارند. ملیحه به من می گوید فالنی 
ما امروز تازه می فهمیم که هنرمندان زندگی نکرده  
و ماه عسل نداشته اند. این سه چهار ماه کرونایی 
ماه عسل تمام شــاعران و نویسندگان است و به 
جای  این که مانند یه تکه گوشــت در گوشه ای 

بنشینند و از خانه و خانواده شان بی خبر باشند با 
بچه ها و نوه های شان یک قل دو قل بازی می کنند. 
من از شنیدن خبر مسرت بخش بازی های خانگی 
و دونفره و چندنفره خیلی خوشحال می شوم. تازه 

دنیا دارد روی دیگر خود را نشان می دهد.
این  طنزپرداز سپس با بیان این که به نظرش دنیای 
پساکرونا دنیای زیبایی خواهد بود اظهار کرد: بعد 
از کرونا همه بدون این که وســواس گرفته باشند 
بهداشــت را رعایت خواهند کــرد؛ مثل من که 
آن قدر دســت هایم را شسته ام که ملیحه می گوید 
فالنی تقلب های کالس چهارمت بعد از ۶۰ سال 
پیدا شده اســت! امیدوارم مردم به جای این همه 
بدبینی و نفرت و آزردگی و افسردگی این قسمت 
از کرونا را هم ببینند. ما کجا می توانســتیم شاهد 
این مســئله باشیم که  با دستکش بیرون برویم و 
وقتی به خانه آمدیم دست های مان را ضدعفونی 
کنیم؟! نسل من یک دفعه در تشت توسط مامای 
محلی شست وشو داده می شــد و دفعه آخر هم 
در  غســال خانه توسط مرده شــور محترم. این ها 
نشان می دهد انسان های امروزی چقدر در غفلت 
بودند، کرونا آمد و مردم را بیدار کرد که ای مردم 
چیزی به نام بهداشــت داریم. شــاید هم بعد از 
مدتی بگویند کرونا بزرگترین شــوخی سال بود، 
یک دوربین مخفی جهانــی تا ظرفیت مردم دنیا 

را با آن بسنجیم.
اکســیر در ادامه گفت: من خیلی خوشحال شدم 
که آمریکا و انگلیس با این بهانه تمام بازنشستگان 
سالمندشان را کشتند و به آمار  کرونایی ها اضافه 
کردند تا هم حقوق آن ها در جیب شــان بماند و  
هــم  خدمات اجتماعی ای که بــه  آن ها می دادند 
دســت خودشــان باشــد و از این بابت نگرانی 
نداشته باشــند. دنیای پس از کرونا دنیایی است 

که دیگر ۶۵ سال به باال نخواهد داشت، یک نسل 
جوان و سرزنده  خواهد بود که بهداشت و  فاصله 

اجتماعی را عایت می کند.
او همچنین اظهار کرد:  فاصله اجتماعی برای ما 
بازنشســتگان واقعا مهم بود؛ هیچ کس درس این 
را به ما نداده بود که آقای اکســیر  وقتی از جلو 
مغازه ای که به او  مقروضی یا لباس فروشــی ای 
که دو ســال است پولش را نداده ای رد می شوی، 
فاصله اجتماعی به جای دو متر باید ۲۰۰ متر باشد. 
همچنین من از مخترعان ماســک تشکر می کنم. 
ملیحه می گوید »اکبر طوری خودت را پوشانده ای 
که وقتی از جلو کســی که ۱۰ ســال است به او 
قرض داری،  رد شــدی، تو را نشــناخت!« خدا 
سایه ماسک را از صورت ما کم نکند، مخصوصا 
ماسک هایی که دوبرابر صورت ماست، زیرا مثل 
شاخ شمشاد از جلو طلبکاران می گذریم و کسی 
ما را نمی بیند. این ها همه نعمت های کرونا هستند 
که مردم بصیر و دانــا و عقل مدار ما باید این ها 
را ببینند و لذت ببرند. من توجه شما خبرنگاران 
فرهنگی و ادبی را هم به محسنات و خوبی های 
کرونا جلب می کنم و امیدوارم در تبلیغ این عامل  

بکوشید.
شاعر »زنبورهای عســل دیابت گرفته اند« با بیان 
این که طنزنویســان از  موقعیت های مختلف طنز 
و یا انیمیشــن می ســازند، اظهار کرد: من همه 
این ها را در برنامه های تلویزیونی  و در رسانه ها 
می بینم و می خوانم، اکثرا هم بسیار جذاب است. 
من افتخار می کنم که کشور ما به وسیله ویروس 
کرونا توانست به انباشــت مهمی از طنزنویس، 
طنزپــرداز و طنزســاز برســد. تا دیــروز خیال 
می کردم  بعد از درگذشت آقای عمران صالحی 
و ابوالفضل زرویی دیگر هیچ طنزنویسی در ایران 

به  دنیا نمی آید، اما کرونا باعث شد ما دو میلیون 
طنزپرداز پیدا کنیم! وظیفه صدا و سیما این است 
که به جای پرداختن به برنامه های خســته کننده، 
پول بدهد و از مردم فیلم ها و خاطرات شــان را  
بخرد و روی شــان ســرمایه گذاری کند، آن وقت 
خواهد دید از شــبکه های آن سوی آب ها بیشتر 

بازدیدکننده خواهد داشت.
او در ادامــه گفت: خدا نکند کرونا چند ماه دیگر 
طول بکشد، زیرا تحصیالت بچه ها عقب می افتد. 
البته ناراحتی خانواده ها از این نیســت که بچه ها 
از مدرســه دور مانده اند. در مدرسه و کتاب های 
درسی ما هیچ خبری نیست و اگر بچه ها ۱۰ سال 
هــم نخوانند چیزی را از دســت نمی دهند، زیرا 
بچه های االن از یک سالگی و در خانه با کش رفتن 
گوشی پدر مادرهای شان خیلی چیزها آموخته اند. 
بچه های نسل امروز که شیطان را درس می دهند 
به آموزش و پرورش ما نیازی ندارند و  آموزش و 
پرورش جزیره ای جدامانده است. اگر خانواده ها 

هم از این وضعیت داد و بیداد می کنند یا به خاطر 
شهریه کالنی اســت که از جیب شان  رفته یا به 
خاطر کرایه سرویس بچه های شان است. این ها را 
هم دولت ان شاءاهلل بعد از این که  معیشت و یارانه 
و وام یک میلیونی را داد،  سرجمع  و آخر تابستان 

پرداخت می کند.
اکسیر در پایان گفت: مسووالن بدانند مردم بیشتر 
از  سخنان زیبای  آن ها به پرداخت های زیبای شان 
توجــه دارنــد و اگر هــر دو هفته یا ســه  هفته 
یک میلیونی به حساب بچه ها بریزند خوب است 
تــا مردمی که به بوی نفت عــادت نکرده بودند 
در ایــن بی نفتی و بازار گرم بورس تهران بتوانند 
زندگی خوبی در کنار  همســران و فرزندان شان 
داشته باشــند. سالم من و ملیحه خانم را به تمام 
عزیزانی که از وضعیت کرونا آزرده اند برسانید و 
به آن ها بگویید روزهای خوش در راه است. بهار 
را دریابید؛ بهار بدون اعتنا به کرونا سرســبزی و 

طراوت و باران را از یاد نبرده است.

اکبر اکسیر؛ شاعر و طنزپرداز:

 شاید بگویند کرونا دوربین مخفی بود!

 محســن رجبــی گفــت: 
آمارهایــی که در ایــن هفته ها به 
دستم رســید و از واحدهای بزرگ 
تولیدکننده و پخــش کننده رصد 
کردیم تقریباً فــروش این واحدها 
و فعالیت در حوزه تولید یک پنجم 

شده است.
محسن رجبی، عضو هیئت مدیره 
اسباب بازی  تولیدکنندگان  انجمن 
و فعال این حــوزه در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، درباره تأثیرات کرونا 
بر حوزه اسباب بازی و ایجاد رکود 
اقتصــادی گفــت: زمانی که کرونا 
همه گیر شد اولین واکنش اقتصادی 
که در دنیا مطرح شــد بحث رکود 
جهانی بود که همه متخصصان در 
حوزه سیاسی و اقتصادی می دانستند 
کــه یکی از عواقــب این موضوع 
کاهش رشد اقتصادی در دنیا است. 
در ســطح دنیا می بینیم که درهای 
کشورهای مختلف بر روی تجارت 
جهانی بسته شده است و بیشترین 
صدمــه را کشــورهایی متحمــل 
می شوند که بیشــترین ارتباط را با 

تجارت جهانی داشتند.
این فعال حوزه اســباب بازی ادامه 
داد: باالخره رکود اقتصادی در جهان 
اتفاق افتاده و بیشتر کشورها هم از 
این بابت صدمه دیدند اما در مورد 
ایران این موضــوع پیچیدگی های 
بیشــتری را برای اقتصاد رقم زده 
اســت. مدت ها اســت که تحریم 
بین المللی را داریم، مدت ها رشــد 
منفــی اقتصادی داریــم، تورم باال 
داریم تمام این موارد باعث شــده 
کرونا بیشتر از هر چیزی به کشور 

آسیب بزند.
رجبــی گفت: یکــی از مهم ترین 
نکاتی که ذهن بســیاری از فعاالن 
اقتصادی دنیا و حتی ایران را درگیر 
کرده اســت ابهام اقتصادی اســت 
که در کشــورها وجود دارد، این  که 
این ویروس تا چــه زمانی مهمان 
ما اســت و چه زمانی به شــرایط 
نرمال برمی گردیم مسئله ای غیرقابل 
پیش بینی است. سناریوهای مختلفی 
وجود دارد اما من فکر می کنم که در 
ایران وجود این ویروس برای مردم 
طبیعی شده و بیشتر به زندگی عادی 

برگشتند.
او دربــاره تأثیــر کرونــا بر حوزه 
اســباب بازی افزود: در ماه اسفند و 
فروردین خیلی تأثیر و آســیبی بر 
حوزه اسباب بازی وارد نشد و بیشتر 
به دلیل فروش اینترنتی جبران شد، 
اما آمارهایی کــه در این هفته ها به 
دستم رســید و از واحدهای بزرگ 
تولیدکننده و پخــش کننده رصد 
کردیم تقریباً فــروش این واحدها 
و فعالیت در حوزه تولید یک پنجم 

شده است.
این تولیدکننده اسباب بازی ادامه داد: 
تغییری که ویروس کرونا در حوزه 
اســباب بازی داشت و برای فعاالن 
اســباب بازی جالب بود باال رفتن 
فروش اینترنتی بــود. زیرا پدران و 
مادران در خانه زمان بیشــتری را با 
کودکان خود ســپری کردند و این 
امر باعث فــروش خرید اینترنتی 
اسباب بازی بود شاید خرید اینترنتی 
در تمام حوزه ها تأثیرگذار بود اما در 
حوزه اســباب بازی بسیار ملموس 

بــود. عضو هیئت مدیــره انجمن 
اظهار  اســباب بازی  تولیدکنندگان 
کرد: حتی در بســیاری از کشورها 
فروش اسباب بازی رشد هم داشته 
اســباب بازی  اســت زیرا فروش 
از کانــال هایپراســتارهای بزرگ، 
فروشــگاه های زنجیره ای و سایت 
آمازون صــورت می گرفت، آمارها 
نشان می دهد که حتی سایت آمازون 
در شرایط کرونا حدود ۷۰ هزار نفر 
نیرو اســتخدام کــرد و فروش اش 
نسبت به قبل بیشتر شــد. او ادامه 
داد: همچنین در این دوران برخی از 
کاالهای اسباب بازی فروش بیشتری 
داشــتند و حتی ترند شدند همانند 
محصــوالت »لگــو« و »چیدنی« 
که گروهی انجام می شــوند، افراد 
بیشتری سراغ این محصوالت رفتند. 
امــا در ایران فروش اســباب بازی 
بیشــتر از طریق سیستم های سنتی 
فروخته می شود و کاماًل تمام مراحل 
فیزیکی صورت می گیرد با کاهش 

فروش اسباب بازی روبه رو بودیم.

این فعــال حــوزه اســباب بازی 
اظهــار کرد: به عنــوان تولیدکننده 
اسباب بازی باید بگویم که خودمان 
را با شــرایط وفق دهیــم و برای 
شرایط کرونا برنامه ریزی کنیم تا این 
دوران را ســپری کنیم، باالخره در 
شرایط پیچیده و پر ابهامی روزگار 

را سپری می کنیم.
رجبــی درباره زندگی پســاکرونا 
گفت: صحبت هایی درباره زندگی 
پساکرونا شده و اینکه زندگی مردم 
بسیار تغییر کرده است، از همین رو 
تولیدکنندگان پیشرو حواس شان به 
این رخدادهــا خواهد بود که بعد 
از کرونا چه اتفاق هایی در زندگی 
مردم و بچه هــا به وجود می آید تا 
از فرصت ها بتوانند استفاده کنند، 
من فکر می کنم به دلیل کم شــدن 
تجارت جهانی کشورها در تالش 
هستند که بیشتر محصوالت مورد 
نیازشــان را تولیــد کننــد و این 
فرصت خوبی برای رشــد اقتصاد 

خواهد بود.

گپ و گفت

عضوهیاتمدیرهانجمنتولیدکنندگاناسباببازی:

از کاهش ۸۰درصدی فروش اسباب بازی در ایران 
شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 116، 115، 113، 112، 110 شورای تا ترند شدن لگو در جهان

محترم شورای اسالمی شهر هیدج، یک قطعه زمین صنعتی واقع در هیدج بلوار حاج آخوند، 
ضلع شــمالی جایگاه CNG قطعه شماره 8 را به شرح ذیل از طریق مزایده به متقاضیان 

واگذار نماید.
فروش کامال به صورت نقدینوع قرارداد و نحوه پرداخت

وجه نقد، اوراق مشارکت، برگه سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانهنوع تضمین
258.000.000 ریالمیزان سپرده

واحد امالک شهرداری هیدجمحل فروش اسناد
از تاریخ 99/2/17زمان فروش اسناد

ساعت 14:30 شنبه مورخه 99/3/3آخرین مهلت تحویل اسناد
سه شنبه مورخه 99/3/6 ساعت 14:30زمان بازگشایی

از قرار هر مترمربع 16.000.000 ریالقیمت پایه
321.45 مترمربعمساحت

* متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در ســاعات اداری به واحد امالک 
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.

ناصر مرسلی- سرپرست شهرداری هیدج

آگهی مزایده نوبت دوم

به سود شماست تبلیغات خود را به ما بسپارید؛ چرا که بر این باوریم تبلیغات در روزنامه مردمی 
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