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رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان خبرداد:
روند صعودی آمار مبتالیان به کرونا در زنجان
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معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:
خسارت پنج میلیارد تومانی کرونا به اصحاب فرهنگ و هنر در زنجان

فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان خبر داد: 

مساجد ؛ تعطیل
تا اطالع ثانوی

 در زنجان وضعیت هنوز قرمز است و در شهرستان ها نیز وضعیت سفید اعالم نشده است، به همین خاطر فعال مساجد تعطیل هستند

ویتــرین

رییس انجمن داروسازان زنجان:
تقاضا برای دریافت اقالم 
پیشگیرانه کرونا در زنجان 
به یک چهارم کاهش یافت

8

2

7

2

2

ممنوعیت خرید گندم 
توسط مراکز غیردولتی 
و خصوصی در زنجان 

فرماندار زنجان:

نتیجه کم توجهی برخی از 
شهروندان به سفارش های 
بهداشتی در هفته های آتی 

نمایان می شود

هوای زنجان سرد می شود

کرونا باعث افزایش
تفکر خالق شده است

 معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: بر 
پایــه برآوردهای اولیه انجام شــده، در ماه های 
اســفند و فروردین، شــیوع کرونا حدود پنج 
میلیارد تومان خســارت به اصحاب فرهنگ و 

هنر در این استان وارد کرده است.
محمود علیمحمدی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا به توقف فعالیت هــای جمعی فرهنگی و 
هنری برای قطع زنجیــره انتقال ویروس کرونا 
اشــاره کرد و افزود: بخــش فرهنگ و هنر نیز 
بــه علت شــیوع کرونا همچــون دیگر حوزه 
ها متحمل خســارت های اقتصــادی به علت 

تعطیلی ها شد. 
وی ادامه داد: مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی تاکنون در ســه نوبت اقدام به برآورد 
خســارت های اقتصادی وارد شــده به حوزه 

فرهنگ و هنر کرده اســت که مرحله ســوم آن 
شــامل خود اظهاری از سوی فعاالن فرهنگی و 
هنری بوده که در زمان حاضر در جریان است.  
علیمحمدی اظهار داشت: با توجه به ضرورت 
ارائه اطالعات صاحبان مشاغل فرهنگی، هنری 
و رســانه ای آســیب دیده از بحــران کرونا به 
وزارت کار، رفــاه و تأمین اجتماعی، برای بهره 
مندی از بســته های حمایتــی دولت، صاحبان 
مشــاغل فرهنگی، هنری و رسانه ای متقاضی 
دریافت حمایت، می توانســتند بــا مراجعه به 
 https://corona.samandehi.ir درگاه 

درخواست خود را ثبت کنند.
وی یادآور شــد: ثبــت نام در این ســامانه که 
 از ۱۶ اردیبهشــت آغاز شــده بود، تــا دیروز

ادامه داشت.  
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: پس از تکمیل 
داده های به دســت آمده از محل گزارش اداره 
کل و نیــز خوداظهاری اصحاب فرهنگ و هنر، 
تمهیدات و اقدامات جبران خســارت کرونا در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.  

خبــر  فرهنگی

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

خسارت پنج میلیارد تومانی کرونا به اصحاب فرهنگ و هنر در زنجان

شهرداری ماه نشان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه آسفالت ریزی معابر شهر خود را برابر شرایط 
مناقصه، ازطریق مناقصه عمومی به شــرکت های پیمانکاری حقیقی و حقوقی دارای حداقل رتبه 5 
واگذار نماید. بنابراین از همه متقاضیان واجد شــرایط محترم دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه و آگاهی کامل از جزییات آن ضمن واریز 500.000 ریال بابت تهیه و خرید اسناد مناقصه 
که اطالعات تکمیلی در آن ذکر شــده، به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری ماه نشان مراجعه 

فرمایند.
 میزان و نوع سپرده شــرکت در مناقصه: 5 درصد مبلغ کل برآورد اولیــه )4.473.316.047 ریال( که 
بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شــده بانکی در وجه شهرداری ماه نشــان و یا واریز مبلغ 
223.700.000 ریال به حســاب شماره 3100000176007 شهرداری ماه نشان نزد بانک ملی ضمیمه مدارک 

ارسال گردد.
 مهلت خرید و تحویل اسناد 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی خواهد بود.

 شماره تماس شهرداری ماه نشان: 024-36223107 
 در ضمن مبلغ 775.000.000 ریال به صورت اســناد خزانه ای با سررسید 1400/10/13 - 600.000.000 
ریال با سررسید 1400/8/17 و 2.300.000.000 ریال نیز به عنوان پیش پرداخت خرید قیر می باشد و الزم به 
ذکر است برنده مناقصه می بایستی ضمانت نامه ای به مبلغ 2.300.000.000 ریال تحت عنوان پیش پرداخت در 

قبال اخذ حواله قیر به شهرداری تادیه نماید. 
حسن ملکی - شهردار ماه نشان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

رییس سازمان صمت استان خبر داد:

اشتغال به کار
 62 هزار زنجانی 

از محل صدور 
جواز تاسیس
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اسماعیل افشاری 
مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای زنجان شد

خبر نخست
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رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان خبرداد:
روند صعودی آمار مبتالیان
به کرونا در استان زنجان

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان از روند صعودی آمار مبتالیان به کرونا 
در استان زنجان خبرداد و گفت: در۲۴ ساعت 
گذشته ۷نفر به آمار مبتالیان به کرونا ویروس 

در این استان افزوده شده است.
بــه گزارش زنگان امــروز، پرویز قزلباش با 
اشاره به روند صعودی آمار مبتالیان به کرونا 
در استان زنجان، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته 
۷ نفر به آمار مبتالیان به کرونا ویروس در این 

استان افزوده شده است.
وی افزود: از آغاز شــیوع ویــروس کرونا 
تاکنون ۱۱۳ نفر در اســتان جــان خود را از 

دست داده اند.
قزلباش ادامه داد: در مجموع تاکنون تســت 
کرونــای هــزار و۶۸ نفر در اســتان بر پایه 
یافته های آزمایشگاهی مثبت اعالم شده است.

با حکم مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
اسماعیل افشاری 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
زنجان شد

 اسماعیل افشاری با حکمی از سوی 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای 

زنجان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجــان، با صدور حکمی از ســوی محمد 
حاج رسولی ها نماینده رییس مجمع عمومی 
و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
آیین تکریم »یوسف رضاپور« مدیرعامل سابق 
شــرکت و نیز معارفه »اسماعیل افشاری« به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای 
زنجان، امروز )۲۲ اردیبهشت ماه( به صورت 

ویدیو کنفرانس برگزار شد.
در آیینی با حضور حاج رسولی ها و حاجیلری 
معاون تحقیقات، منابع انســانی و پشتیبانی 
شــرکت مدیریت منابع آب ایــران، اعضای 
هیئت مدیره، معاونان، مشاوران مدیرعامل و 
جمعی از مدیران شــرکت آب منطقه ای این 
استان، از خدمات ارزنده و سازنده رضاپور در 
مسند مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه ای 
زنجان قدردانی و افشــاری به عنوان رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل جدید شرکت آب 

منطقه ای زنجان منصوب شد.
گفتنی اســت، اســماعیل افشــاری سابقه 
قائم مقامی و معــاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای زنجان را در کارنامه 

کاری خود را دارد.

یک مسوول در اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان زنجان:

هنرمندان از پرداخت 
حق بیمه سه ماهه خود 

معاف هستند
 مسوول صندوق اعتباری هنر اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان زنجان، از 
معافیت پرداخت حق بیمه ســه ماهه امسال 
هنرمندان خبر داد و گفت: در رابطه با افرادی 
که حق بیمه خــود را پرداخت کرده اند نیز، 

تصمیماتی اتخاذ می شود.
مرتضی بهمنی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با معافیت بیمه شدگان صندوق اعتباری هنر 
از پرداخــت حق بیمه، اظهار کرد: افرادی که 
از طریق صندوق اعتباری هنر بیمه شده اند، 
از پرداخت ســهم بیمه خود در ســه ماهه 
فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال معاف 

هستند.
وی افزود: بسیاری از هنرمندان هستند که از 
لحاظ معیشتی به مشکل مواجه شده اند و با 
این کار امیدواریم  بتوانیم کمی از مشکالت 

هنرمندان را کم کنیم.
این مسوول با بیان اینکه بهتر است هنرمندان 
از کارگــزاری بیمــه، فیش بیمــه دریافت 
کنند، تصریــح کرد: در رابطه بــا این طرح 
اطالع رســانی کرده ایم و اقدامات مربوط را 
انجام می دهیم و نیازی به مراجعه حضوری 

هنرمندان وجود ندارد.
بهمنــی گفت: در رابطه با هنرمندانی که حق 
بیمه فروردین یا اردیبهشت خود را پرداخت 
کرده اند نیز تصمیماتی گرفته می شود، به این 
گونه  که یا حق بیمه آن ها برگردانده می شود 
و یا از حق بیمه تیر و مردادماه آن ها محسوب 

خواهد شد.
وی افزود: تصمیم نهایی گرفته شده در رابطه 
با افرادی که حق بیمه را پرداخت کرده اند به 

زودی اطالع رسانی می شود.
مسوول صندوق اعتباری هنر اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان زنجان، خاطرنشان 
کرد: این اقــدام اولین اقدام صندوق اعتباری 
هنر در راســتای جبران خسارات هنرمندان 
استان اســت که اقدامات دیگری نیز در این 
زمینه در حال پیگیری است که اطالع رسانی 

خواهد شد.

رییس شورای حل اختالف زنجان خبر داد:
کاهش ۷۵ درصدی زندانیان 
شوراهای حل اختالف استان

 رییس شــورای حل اختالف اســتان 
زنجــان، از کاهــش ۷۵ درصــدی زندانیان 
شــوراهای حل اختالف در سال گذشته خبر 

داد.
محمدرضــا احمدی در جمــع خبرنگاران، 
با اشاره به عملکرد شــوراهای حل اختالف 
اســتان زنجان، اظهار کرد: در اواخر سال ۹۷ 
تعداد زندانیان شــوراهای حل اختالف که با 
اعمال ماده ۳ قانــون محکومیت های مالی و 
به علت عجــز از پرداخت، محکوم به زندان 
بودند، ۳۴۳ نفر بود که این عدد در پایان سال 
گذشته به رقم ۸۵ نفر رسید که تقریبا همه این 
افراد پرونده های محکومیت کیفری یا حقوقی 
دیگری نیز داشــتند و از طرف شــوراهای 
حل اختالف صرفا اعالم محکومیت به زندان 
شــده بودند و به این ترتیــب تعداد زندانیان 
شــوراهای حل اختالف در سال گذشته، ۷۵ 

درصد کاهش داشته است.
این مسوول با اشاره به دالیل کاهش زندانیان 
شوراهای حل اختالف، ادامه داد: تشکیل شعبه 
ویژه در زنــدان، ایجاد مصالحه بین اصحاب 
دعوی از طرف شــوراهای حل اختالف که 
از سیاســت های اصولی ریاست قوه قضائیه 
و مورد پیگیری مستمر رییس کل دادگستری 
استان است، سبب کاهش چشم گیر در تعداد 
زندانیان شــوراهای حل اختالف در زندان ها 

شده است.
وی  با بیان اینکه میزان صلح و سازش در سال 
گذشته با محاسبه عملکرد در شعب شهری 
و روستایی به ۳۴ درصد رسیده است، افزود: 
این در حالی اســت که آمار صلح و سازش 
پرونده های ارجاعی از محاکم و دادســراها 
مطابق با بخشنامه ریاست قوه قضائیه به ۳۵ 

درصد رسیده است.
رییس شــوراهای حل اختالف استان زنجان 
خاطرنشــان کرد: در راســتای افزایش صلح 
و ســازش در شــورای حل اختالف مطابق 
سیاســت های مرکــز و دســتور رییس کل 
دادگستری اســتان، تالش برای ایجاد صلح 
و ســازش بین اصحاب پرونــده و برگزاری 
دوره های آموزشی اعضای شعب در سال ۹۹ 

با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

ممنوعیت خرید گندم 
توسط مراکز غیردولتی 
و خصوصی در زنجان

  مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان گفت: در سال کنونی 
خریــد هر نوع گنــدم به هر میزان توســط 
کارخانجــات تولیــدی، واحدهای صنفی و 
بنکداری بدون هماهنگــی و دریافت مجوز 
رسمی از اداره کل غله استان تخلف محسوب 

می شود.
عبداله جعفری با اعالم این خبر به خبرنگاران، 
افزود: بــا توجه به ابالغیه های وزارت جهاد 
کشاورزی و شــرکت بازرگانی دولتی ایران، 
خرید گندم تولیدی کشــور و استان توسط 
شــبکه های خرید دولتی و غیردولتی دارای 
مجوز و تحت نظارت اداره کل غله انجام می 

شود.
وی اظهار داشــت: با اشــخاصی که موارد 
ابالغــی را در این باره رعایــت نکنند برابر 
قوانین و مقررات موجود برخورد و گندم های 
خریداری شده نیز به نفع دولت ضبط می شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان زنجان گفت: قیمت خرید هر کیلوگرم 
گندم در سال جاری ۲۵۰۰ تومان تعیین شده 
که برای گندم هــای دارای افت کمتر جایزه 
پاکی تعلق گرفته و بیش از این مبلغ خریداری 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: بر پایه هماهنگی های 
انجام شده مراکز خرید دولتی در سطح استان 
پیش بینی شده و گندم تولیدی کشاورزان را 
در ســریعترین زمان ممکن دریافت خواهند 

کرد. 
به گزارش ایرنا، امســال بیــش از ۳۰۸ هزار 
هکتار از اراضی این اســتان به کشــت گندم 
اختصاص یافته است و پیش بینی می شود با 
افزایش بارش ها ۲ برابر نیاز استان، محصول 

گندم برداشت شود.  

هوای زنجان سرد می شود
 فرنشــین هواشناسی اســتان زنجان 
گفت: بیشینه دمای هوای زنجان امروز بین ۵ 

تا ۷ درجه کاهش یافته است.
رسول همتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
نکی هوا تا صبح چهارشنبه در زنجان ماندگار 

است.
این مســوول گفت: از اواخــر دیروز با گذر 
امواج ناپایدار در نیمه شمالی استان عالوه بر 
افزایش ابر، بارش پراکنده باران و رعد و برق 

را شاهد بودیم.
فرنشین هواشناسی اســتان خاطرنشان کرد: 
از حوالــی ظهر امروز نیز در پاره ای از مناطق 

استان بارش پراکنده باران خواهیم داشت.

خبــر

 مساجد در اســتان زنجان کماکان 
تعطیل است.

فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان 
گفت: تا اطالع  ثانوی مســاجد در استان 
تعطیل است و در صورت بازگشایی مراتب 

به اطالع عموم خواهد رسید.
حجت االسالم مختار کرمی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به شیوع بیماری کووید-۱۹ 
در جهان و به تبع آن در زنجان، اظهار کرد: 
پس از شــیوع این بیماری، مسووالن امر 
تصمیم گرفتند تا برای مقابله با آن مراکزی 
که تجمع مردم در آن رخ می داد را، تعطیل 
کنند که مساجد و بقاع متبرکه یکی از این 
موارد بود که بالفاصله این اقدام انجام شد. 

وی تصریح  کرد: در ماه مبارک رمضان نیز 
با توجه به شــرایط موجود در جامعه، این 
روند ادامه پیدا کرد. البته در برخی شهرها 
که وضعیت سفید اعالم شد، مساجد بر پایه 
پروتکل های ابالغی باز شــدند. در زنجان 
وضعیت هنوز قرمز است و در شهرستان ها 
نیز وضعیت ســفید اعالم نشده است، به 

همین خاطر فعال مساجد تعطیل هستند.
این مســوول در رابطه بــا برگزاری آیین 
شب های قدر، به فیوضات اعمال این شب 
اشاره و خاطرنشان کرد: مردم دیندار استان 
اعمال این شب را قطعا در منازل به جای 

خواهند آورد.

فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان خبر داد: 

مساجد ؛ تعطیل
تا اطالع ثانوی

 در زنجان وضعیت هنوز قرمز است و در شهرستان ها نیز وضعیت سفید اعالم نشده است، 
به همین خاطر فعال مساجد تعطیل هستند

 رییس انجمن داروســازان استان زنجان 
گفت: شــمار مراجعه کنندگان به داروخانه های 
اســتان برای دریافت اقالم پیشــگیرانه کرونا به 
یک چهارم کاهش یافته است اما درباره ماسک و 

دستکش همچنان با کمبود مواجه هستیم.
دکتر مهدی بیگدلی در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا با اشاره به اینکه نسبت به اوایل شیوع بیماری 
کرونا شمار مراجعه کنندگان برای دریافت اقالم 
بهداشتی پیشگیرانه این نوع بیماری کاهش یافته 
است، افزود: در زمان حاضر الکل مورد نیاز مردم 
در داروخانه ها به وفور وجود دارد اما در ماسک، 
دســتکش نایلونی و التکس کمبودهایی وجود 

دارد.
وی اضافــه کــرد: شــوربختانه کیفیــت برخی 
ماسک های توزیع شــده در کارگاه های تولیدی 
درحد اســتانداردهای قابل قبول نیست و همین 
مســاله مشــکالتی را هم برای خریــدار و هم 

متصدیان داروخانه ها ایجاد کرده است.
ایــن مســؤول ادامــه داد: تولید ماســک طبق 
اســتانداردهای الزم دربازه زمانی چند ماهه طول 
می کشــد که تولید چنین وسیله مورد نیاز مردم 
در کارگاه ها بدون رعایت مســائل الزم عالوه بر 

هدر رفت هزینه ها رغبتی را برای خرید به وجود 
نمی آورد.

وی اظهار داشــت: ماسک مورد نیاز داروخانه ها 
از ســوی شرکت تعاونی داروســازان توزیع می 
شــود که آخرین بار در ۱۰ روز گذشته به تعداد 
یک هزار و ۵۰۰ عدد بــوده که این در مقابل نیاز 

مراجعه کنندگان، رقم ناچیزی است.
 رییس انجمن داروسازان استان زنجان ادامه داد: 
طبق رایزنی انجام گرفته مقرر شــده کمبودهای 
ماســک داروخانه های این اســتان از طریق یک 
شــرکت تولیدی واقع در اســتان تامین شود که 

امیدواریم این مهم هر چه زودتر محقق شود.

وی با اشــاره به شــیوع کرونا و همزمانی آن با 
بیماری آنفلوانزا در فصل پاییز امسال گفت: بر این 
مبنا باید برنامه ریزی الزم جهت تامین وسایل و 
اقالم پیشگیرانه کرونا و همچنین واکسن آنفلوانزا 
در این اســتان اندیشیده شود تا مشکالتی بوجود 
نیاید. بیگدلی افزود: در ایــن ارتباط با بازنگری 
فعالیت کارگاه های تولید ماسک و اقالم مورد نیاز 
دیگر در فرصت باقیمانده می توان  استانداردهای 
الزم را اعمــال کرد تا کمبودهای احتمالی در این 

بخش جبران شــود. وی خاطرنشان کرد: جامعه 
داروسازان و انجمن داروسازان آمادگی کامل خود 
را جهت ارائه مطلوب خدمات در پیشــگیری و 
کنترل بیماری کرونــا اعالم می کند که امیدواریم 
مســؤوالن اســتانی از این ظرفیت بالقوه استفاده 
مطلوبی را داشــته باشند. به گفته این مسؤول، در 

زمان کنونی در این اســتان بیش از ۲۵۰ داروساز 
در داروخانــه هــای خصوصــی، دولتی، بخش 
دانشــگاهی و هیات علمی مشــغول به فعالیت 
هستند و ۱۴۰ داروخانه خصوصی و دولتی و شبه 
دولتی در سطح استان در حال خدمات رسانی به 

مراجعه کنندگان هستند.

 ساخت و ســازهای غیرمجاز در اراضی 
کشاورزی موجب نابودی زمین های کشاورزی و 

خداحافظی با تولید ملی می شود.
طبیعــت همــواره پناهگاهــی امن بــرای همه 
موجودات جهان به ویژه انسان بوده است، انسانی 
خسته از زندگی ماشــینی که یک گوشه دنج از 
دنیــار را در دل طبیعت گیــر آورده و خود را به 
دامان آن می سپارد اما سال ها است که این طبیعت 
مهربان شــاهد نامهربانی ما انسان ها است. گاهی 
جرقــه ای در آن زده و جنگلــی را به خاکســتر 
تبدیل می کنیم و گاه در دل کوه ها و علفزارهایش 
خانه ساخته و خانه اش را ویران می کنیم. حضور 
در طبیعت زیبای خداوند و برخوردار شــدن از 
جذابیت های دلپذیر آن ســبب تولید نشــاط و 
ســبک بالی، باال رفتن میزان خوشحالی درونی و 
بیرونی، رفع خستگی های جسمی و روانی، تمدد 

اعصاب و حتی باال رفتن طول عمر می شود.
طبیعت پیوسته یار و یاور انسان ها برای رها شدن 
از حاالت و احساســات ناخوشایند و رسیدن به 
حس بهتر بوده و هســت. یکــی از موضوعاتی 
که در ســال های اخیر بسیار به گوش می خورد، 
خارج شدن بخش قابل توجهی از بهترین اراضی 
زراعی و باغی از چرخه تولید کشــاورزی است 
که شــوربختانه تعداد معدودی افراد سودجو و 
فرصت طلب بدون توجه به عواقب تلخ و ناگوار 
این عمل بر کشــاورزی کشور، اراضی مرغوب 
کشاورزی را به ساختمان و تاسیساتی که عمدتا 
تفریحی اســت تبدیل کرده و این امر عالوه بر 
کاهش ســطح تولیــد محصوالت کشــاورزی، 

بســیاری از فرصت های شــغلی موجود در این 
بخش را نیز مورد تهدید قرار داده است.

خوشــبختانه در ســال های اخیر موضوع حفظ 
کاربری اراضی و باغات و جلوگیری از تخریب 
و تغییــر کاربری بی ضابطــه آن در کانون توجه 
سیاســت گذاران و مســووالن امر قرار گرفته و 
ماحصــل این توجــه ویــژه و درک صحیح از 
مخاطــرات آن، تصویب قانون حفــظ کاربری 
اراضی و باغات در مجلس شــورای اســالمی 
است. تغییر کاربری های زراعی، تهدید خاموش 
برای بخش کشاورزی است، زیرا عالوه بر این که 
امنیت غذایی شــهروندان را به خطر می اندازد، 
زنگ خطر وابســتگی به خارج و واردات را نیز 

به صدا درآورده اســت و علی رغم این که قوانین 
سخت گیرانه و پیگیری های دقیقی در این زمینه 
صورت گرفته، شوربختانه هنوز هم در استان هایی 
که از قابلیت باالیی در حوزه کشاورزی برخوردار 

است، شاهد این تغییر کاربری ها هستیم.
ساخت  و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، 
زیرساخت های  در  جبران ناپذیری  خسارت های 
اصلــی تولید بخش کشــاورزی وارد می کند که 
رهبــر معظم انقالب نیز با اظهــار نگرانی از این 
تغییر کاربری ها بارهــا اظهار کرده اند که نابودی 
زمین هــای کشــاورزی یک تجــارت غیرقابل 
جبران است و وزارت جهادکشاورزی و سازمان 
حفاظت محیط زیست باید به طور جدی با این 

پدیده برخورد کنند. در بین شهرستان های استان 
زنجان نیز شهرستان ابهر از شهرستان هایی است 
که عالوه بــر این که از قابلیت های کشــاورزی 
باالیی برخوردار اســت، در حوزه اکوتوریســم 
نیــز حرف های زیادی برای گفتن دارد که همین 
امر سبب شده است شــاهد تغییر کاربری هایی 
در اراضی زراعی باشــیم اما این تغییرات از دید 
جهادکشــاورزی پنهان نمی ماند و در نهایت به 

ضرر سازندگان تمام می شود.
در همین رابطه، مدیر جهادکشاورزی ابهر از قلع 
و قمع ۴۰ بنای غیرمجاز در اراضی کشــاورزی 
این شهرســتان خبــر داده و می گوید: تعداد ۳۵ 
مورد بنــای غیرمجاز و ۵ فقــره احکام قضایی 
الزم االجرا در اراضی زراعی و باغی شهرســتان 

ابهر اجرا شد.
مجید قزوینیان ادامه می دهد: در راستای پیشگیری 
از ساخت و ســازهای غیرمجاز و بر پایه مصوبه 
شورای پیشــگیری از وقوع جرم، تغییر کاربری 
از آغاز ســال کنونــی تاکنون تعــداد ۳۵ مورد 
مســتحدثات غیرمجاز به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ 
و تعداد ۵ فقــره احکام قطعی قضایی الزم االجرا 
در اراضی زراعی و باغی شهرستان ابهر اجرا شد.
وی با تأکید بر جدیت مقابله با هرگونه ســاخت 
و ســاز غیرمجاز، اظهار می کند: به منظور حفظ 
و حراســت از اراضی زراعی و باغی و پایداری 
تولید محصوالت کشاورزی در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف در اراضی کشــاورزی با سامانه 
۱۳۱ امور اراضی استان تماس و تخلفات مربوطه 

را گزارش کنید.

رییس انجمن داروسازان زنجان:

تقاضا برای دریافت اقالم پیشگیرانه کرونا در زنجان به یک چهارم کاهش یافت

ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی

حکایت تلخی که نسخه تولیدات ملی را می پیچد
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رییس کمیته امداد:
۵۰۰ میلیون تومان وام 

قرض الحسنه به کارفرمایان 
پرداخت می شود

 رییس کمیته امــداد امام خمینی )ره( 
گفت: به هر کارفرمایی که بتواند برای ۱۰ نفر 
از افراد تحت پوشش کمیته امداد اشتغال ایجاد 
کند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه 

پرداخت می شود.
سید مرتضی بختیاری در نشست امضا تفاهم 
نامه همکاری کمیته امداد با ســازمان بسیج 
اساتید کشــور در جمع خبرنگاران افزود: با 
توجه به برنامه ریزی های به انجام رســیده در 
این گونه اقدامات، آمادگی کامل داشــته و از 

کارفرمایان متقاضی استقبال می کنیم.
وی اظهار داشــت: ارائه خدمت به نیازمندان 
و اقشار آسیب پذیر جامعه موجب افتخار و 
سربلندی ما است اما از مهمترین اولویت های 

ما توانمندسازی نیازمندان است.
رییــس کمیته امداد با قدردانــی از خیرین و 
نیکوکاران جامعه به خصوص سازمان بسیج 
اســاتید کشــور، تصریح کرد: سازمان بسیج 
اساتید کشور امروز در اولین قدم خداپسندانه 
خود برای ایجاد اشــتغال و توانمند ســازی 
نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد رقم قابل 

توجهی را به این مجموعه اهدا کرد.
وی بدون اشــاره به میزان مبلغ اهدایی گفت: 
امیدوارم بتوانیم با توجه به برنامه ریزی های 
مناســب و کمک سازمان بسیج اساتید کشور 

۲۰۰ طرح اشتغال خانگی را راه اندازی کنیم.
بختیاری اظهار داشــت: به اشــتغال خانگی 
اعتقاد کامل داریم زیرا این اقدام می تواند تاثیر 
بسزایی در زمینه توانمند سازی نیازمندان ایجاد 

کند.
رییس کمیته امداد گفت: بر پایه آمار و اطالعات 
موجود بیشترین سرپرست خانوارهای تحت 
پوشــش را زنان تشکیل می دهند که با توجه 
به مشکالت آنان باید بیش از این مورد توجه 

قرار گیرند.
وی تاکید کرد: ایجاد اشــتغال خانگی اقدامی 
ارزشــمند و تاثیرگــذار بر رفع مشــکالت 
اقتصادی خانواده های تحت پوشش دارد که 
توجه و رسیدگی به آن از مهمترین دغدغه های 

کمیته امداد است.

هشدار پلیس درباره 
کالهبرداری در قالب خریدهای 
اینترنتی با ارائه رسیدهای جعلی

معــاون   
اجتماعــی پلیــس 
درباره  ناجــا  فتــا 
از  کالهبــرداری 
جعلی  رسید  طریق 
پرداخت الکترونیکی 

هشدار داد.
بــه گزارش ایســنا 
رامیــن  ســرهنگ 
پاشایی در این باره گفت: بر پایه پرونده های 
قضائی ارجاع شــده به پلیــس فتا و دریافت 
گزارشــات هموطنان از طریق سایت رسمی 
این پلیس، مشــخص شــد مجرمان سایبری 
هنگام خرید از فروشگاه ها یا پرداخت های 
آنالین با انجام ترفندهای گرافیکی خاص پس 
از انجام معامله رسیدهای جعلی پرداخت را به 
فروشــندگان ارائه می دهند و با این شگرد از 

شهروندان کالهبرداری می کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: کلیه 
فروشندگان و صاحبان کسب و کار در کشور، 
هنگام برخورد با افــرادی که قصد پرداخت 
الکترونیکی را دارند حتمــا باید قبل از ارائه 
کاال و خدمات بــه خریداران از وصول مبالغ 
به حساب های مالی خود اطمینان حاصل کنند 
و همواره مراقب مجرمان سایبری که در کمین 

طعمه های خود هستند، باشند.
وی با بیان اینکه مجرمان ســایبری با هدف 
پولشویی و خرج مبالغ سرقتی از حساب های 
مالــی هموطنان اصوال به دنبال خرید اجناس 
نظیر گوشــی تلفن همراه ، مسکوکات طال و 
ســکه، ارز، تجهیــزات دیجیتالی و صوتی و 
تصویری هستند، به صاحبان کسب و کارها 
و فروشــندگان توصیه کــرد : هنگام مواجه 
با درخواســت هــای پرداخــت الکترونیک 
آنالین حتما نسبت به احراز هویت و تطبیق 
مشخصات پرداخت کننده با شخص حقیقی 
و حقوقی دارنده حســاب مطمئن شــوند و 
هنگام پرداخت های الکترونیکی می بایست 
با صدور فاکتور یا رســید و درج مشخصات 
پرداخت کننده از قبیل کد ملی، شماره تلفن 
تماس و دیگر مشخصات ، فاکتورها را در نزد 
خود نگه دارند تا در صورت لزوم کشف موارد 
مجرمانه مدارک را به مراجع قضائی و انتظامی 

ارایه کنند .
ســرهنگ پاشــایی گفــت: از شــهروندان 
درخواست می کنیم که در کنار بهره مندی از 
خدمات پرداخت های الکترونیک و آنالین، 
با مدنظر قرار دادن توصیه های آموزشــی و 
انتظامی پلیس فتا، امنیت خود را باال ببرند و با 
هوشیاری، سودجویان را در رسیدن به اجرای 

نقشه های کالهبرداری های مالی ناکام کنند.

خبــر

 رییــس قــوه قضاییــه گفــت: 
برخوردهای قاطــع قضایی با اخاللگران 

بازار ارز و خودرو ادامه دارد.
به گزارش مهر، حجت االسالم سید ابراهیم 
رییسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه 
با تبریک والدت با ســعادت امام حسن 
مجتبی )ع(، آن حضرت را جلوه کرامت، 
عقالنیت و ایســتادگی در راه خدا و صبر 

و مقاومت را از آموزه های ایشان دانست.
رییس قوه قضاییه گفت: مردم ما در شرایط 
دشوار شــیوع ویروس منحوس کرونا با 
تأسی از امام مجتبی )ع(، هم در ایستادگی 
در میدان صیانت از سالمت جامعه و هم 
در کمک مؤمنانه به نیازمندان و دستگیری 
و گره گشــایی از زندگی یکدیگر خوش 

درخشیدند.
قاطع و خستگی ناپذیر با قاچاق مبارزه 

می کنیم
رییســی با اشــاره به بیانات مقام معظم 
رهبری درباره الزامات و اقتضائات جهش 
تولید، بر لــزوم برنامه ریزی برای اجرای 
فرامین ایشان از سوی همه دستگاه ها تأکید 
و ســه مأموریت مهم قوه قضاییه در این 

زمینه را تبیین کرد.
رییــس قوه قضاییــه »مبارزه بــا قاچاق 
سازمان یافته« را از دغدغه های همیشگی 
مقام معظم رهبری دانست و گفت: مبارزه 
با قاچاق نیازمنــد تصمیمات اصولی در 
بخش های پولی و بانکی است تا قاچاق 

کاال برای قاچاقچی صرف نکند.
رییســی در همین راستا به نشست اخیر 
خود با مسووالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اشــاره کرد و افزود: همه دستگاه ها 
کارنامه ای در زمینه مبارزه با قاچاق دارند 
اما ارائه آمار کافی نیســت و برای کسب 
توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکارهای 
دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ در 
بخش های مختلف اجرایی و اطالعاتی و 

قضایی هستیم.
رییس قــوه قضاییه با تأکید بــر مبارزه 
قاطع و خستگی ناپذیر همکاران دستگاه 
قضا با قاچاق سازمان یافته و رسیدگی به 
پرونده های مربوط به آن، ابراز امیدواری 
کرد همه دســتگاه ها در پایان سال جاری 
کارنامه قابل قبولی از تالش برای کاهش 

قاچاق در کشور ارائه دهند.
رییســی در این باره به واردات بی رویه 
کاال نیز اشــاره کرد و گفــت که واردات 
بی رویه در کشــور از موانع جدی رونق 
و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای 
عرضه محصوالت داخلی در بازار، فضای 

کسب وکار را مختل می کند.

دادگاه های تجاری به زودی تشکیل می 
شوند

رییــس قــوه قضاییه، دومیــن موضوع 
محــوری بیانات مقام معظــم رهبری را 
»تشکیل دادگاه های تجاری« عنوان کرد و 
گفت: اگر قاضی ما در دادگاه های تجاری 
رای خود را بر پایه نظر کارشناسان بازار و 
فعاالن اقتصادی صادر کند، بی تردید رای 
او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

رییســی با تأکید بر این که نگاه تجاری و 
اقصادی و نگاه متخصصانه به پرونده ها، 
به تصمیم سازی و تصمیم گیری درست 
و صدور رای متقن کمک می کند و تاثیر 
مستقیمی بر فضای کسب وکار مردم نیز 
خواهد داشــت، از تشکیل قریب الوقوع 
دادگاه هــای تجاری در تهــران و مراکز 

استان ها و برخی شهرستان ها خبر داد.
رییس قوه قضاییه گفت: این که قاضی از 
مشورت و نظرات کارشناسان استفاده کند، 
نه خالف اســتقالل قضایی است و نه آن 
را مخدوش می کند بلکه مشورت هم از 
آموزه های دینی ما و هم از اصولی است 
که در قانون به آن تأکید شــده و موجب 
تقویت آرای صادره از سوی قضات می 

شود.
جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی 
برای تثبیت حق مالکیت در دستور کار 

قوه قضائیه

رییسی سومین موضوع مورد تأکید مقام 
معظم رهبری را »حقوق مالکیت« عنوان 
کرد و با اشاره به دغدغه مندی خود در این 
زمینه از زمان حضورش در دستگاه قضایی 
اعالم کرد: از سال گذشته کارگروهی در 
این باره تشکیل شده که قرار است حداکثر 
تا پایان خرداد ماه امسال نظرات کارشناسی 

خود را درباره این موضوع ارائه کند.
رییس قــوه قضاییه، »جایگزینی اســناد 
رسمی با اسناد عادی« را از محوری ترین 
مســائل در تثبیت مالکیت دانســت و از 
معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که 
این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری 
کند تا با عملیاتی شدن هرچه سریع تر این 
کار، مشکالت مربوط به تثبیت مالکیت در 

کشور برطرف شود.
نظام توزیع و تولید خــودرو نیازمند 

جراحی است
رییســی در همین زمینه به دغدغه مردم 
از افزایــش قیمت خودرو اشــاره کرد و 
با اشاره به نارضایتی همزمان تولیدکننده 
و مصرف کننده از ایــن وضعیت، تأکید 
کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند 
جراحی است و روش توزیع نباید هیزم 

برای شعله ور شدن آتش دالالن شود.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر این که امروز 
اصالح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید 
همگان است، متذکر شد: به وزیر پرتالش 

صمت گفتم که الزم اســت نظام تولید و 
توزیع خودرو با همکاری دســتگاه های 

مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.
دســتگاه قضا قاطعانه بــا اخاللگران 
برخورد کرده اما الزم اســت نظامات 

دالل پرور اصالح شود
رییسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان 
در رســانه ها می گویند باید با دالالنی که 
نظام تولید و نظام بازار را مختل می کنند 
برخورد شــود و مردم هــم می بینند که 
دستگاه قضایی قاطعانه با اخاللگران نظام 
تولیــد و توزیع و نظــام ارزی و پولی و 
بانکی برخورد می کند اما این برخوردها 

اصالح کننده نظامات نیست.
رییس قوه قضاییه بــر همین پایه خاطر 
نشــان کرد که تا دولــت اقدام به اصالح 
برخی ســاز و کارهای اجرایی نکند، از 
درون نظــام های مالــی و بانکی و ارز و 
طال و همچنین نظام تولید و توزیع، افراد 
دالل و اخاللگر بیرون می آید. رییسی به 
استقبال گسترده مردم از بازار بورس اشاره 
کــرد و ادامه داد: امروز رونق گرفتن بازار 
بورس برای همه نشاط  آور است ولی اگر 
این نقدینگی در این بازار به سمت تولید 
نرود و بورس بازی و آفات آن مورد توجه 
قرار نگیرد، طبعاٌ در آینده مشــکل آفرین 
خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش 

پرونده های قضایی است.

با وجود تالش آمریــکا، امروز ابتکار 
عمل در دست مجاهدان در میدان منطقه 

است
رییس قوه قضاییــه در بخش دیگری از 
سخنانش با اشاره به اظهارات آمریکایی 
ها برای الحاق کرانه باختری به سرزمین 
های اشغالی گفت که چنین اقدامی قطعًا 
موجب شــکل گیری یک انتفاضه جدید 
در سراسر سرزمین های اشغالی و منظقه 
می شود که آمریکا و اشــغالگران قدس 

شریف را پشیمان خواهد کرد.
رییسی تصریح کرد: اگر تا دیروز میزهای 
مذاکــره تعیین کننده مســائل مربوط به 
فلسطین و منطقه بود، امروز ابتکار عمل 
در دســت جبهه مقاومت و مجاهدان در 
میدان است و آنها هرگز اجازه نمی دهند 
تصمیمات و نیت های پلید مســتکبران 

تحقق یابد.
آغاز به کار آزمایشی سامانه نوبت دهی 
الکترونیکی محاکم قضائی برای تکریم 

مردم
در این نشست دکتر زارع پور رییس مرکز 
آمار و فناوری اطالعــات قوه قضاییه از 
راه اندازی ســامانه نوبت دهی الکترونیک 
محاکم در دســتگاه قضایــی خبر داده و 
اعالم کرد: این سامانه در راستای سیاست 
کالن قــوه قضاییه در ســال ۱۳۹۹ مبنی 
بر حفــظ کرامت مــردم، از هفته کنونی 

به صورت آزمایشــی در استان آذربایجان 
شرقی آغاز به کار کرده است.

وی افزود: در این ســامانه، پرسنل اداری 
و قضایی زمان هــای ارائه خدمات خود 
را اعالم کــرده و مراجعه کنندگان امکان 
انتخاب وقت از میان زمان های اعالم شده 
را دارند که این امر زمینه کاهش ازدحام، 
آرامش مراجعه کنندگان، منظم و شــفاف 
 شــدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه 
تحلیل و ارزیابی آماری را فراهم خواهد 
کرد. زارع پور ادامه داد: سامانه نوبت دهی 
الکترونیک محاکم قضایی در بازه دو هفته 
در آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد و 
به تدریج در سراسر کشور و سازمان های 
تابعه قوه قضاییه و همچنین سازمان ثبت 

و پزشکی قانونی به اجرا در خواهد آمد.
حذف شورای رقابت از گردونه قیمت 
گذاری خودرو، یکی از عوامل التهابات 

اخیر بازار
حجت االسالم درویشیان رییس سازمان 
بازرسی کل کشــور نیز در این نشست 
بــه ارائه گزارشــی از وضعیــت بازار 
خودرو پرداخت و گفت: شــرکت های 
خودروساز از اســفند ماه سال گذشته 
هیچ اعالمــی مبنی بر فــروش فوری 
نداشــته اند. در مــرداد مــاه ۱۳۹۷ نیز 
به مدت یک ســال تصمیم گیری درباره 
قیمــت خودرو به ســتاد تنظیــم بازار 
سپرده و عماًل شورای رقابت از گردونه 
قیمــت گذاری کنار گذاشــته شــد. با 
این که مدت یک ساله مذکور بیش از ۶ 
ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت 
همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در 
حالی که قیمت گذاری پیشــنهادی این 
شــورا با آنچه به صورت رسمی اعالم 

شده، اختالف فاحش دارد.
وی ادامه داد: در نشســت ای که با وزیر 
صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه 
اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری 
خودرو را با قید فوریت همچون گذشته 

به این شورا بازگرداند.
رییس ســازمان بازرســی کل کشور در 
بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به 
پیگیری های این ســازمان درباره مطالبه 
افزایش دســتمزد کارگران در ســال ۹۹ 
گفت: بر پایــه پیگیری هــای صورت 
گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین 
اجتماعی، مقرر شــد شــورای عالی کار 
در هفته جاری تشــکیل نشست داده و 
موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران 
و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری 

را در دستور کار قرار دهد.

حجت االسالم رییسی:

برخورد قضایی با اخاللگران بازار ارز و خودرو ادامه دارد

 با وجــود هشــدارهای فراوان 
کارشناســان درباره بحران کاهش نرخ 
رشد و کاهش جمعیت، برای اولین بار 
در تاریخ کشور میزان نرخ رشد جمعیت 

به کم تر از یک درصد رسید.
به گزارش مهر؛ نتایــج تحقیقات اخیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی، حکایت 
از فاجعه ای بدتر از تمامی پیش بینی ها 
و پژوهش های حوزه جمعیتی کشــور 
دارد. نتایج و آمار و ارقامی که از چندین 
ســال پیش تاکنون، کارشناســان حوزه 
جمعیت و از میان مسوولین کشور، تنها 
رهبر معظم انقالب نسبت به آن هشدار 
داده بودند اما شــوربختانه شــاهد عدم 
توجه نهادهای مسوول و افراد ذی ربط 
بوده ایم؛ حال نتیجه عدم اجرای قوانین 
و سیاست های جمعیتی به اتفاقی عجیب 
یعنی نزول نرخ رشد کشور به کم تر از 
یــک درصد آن هم بــرای اولین بار در 

تاریخ ایران، منجر شده است.
از سال ۹۴ تاکنون، با کاهش نرخ موالید، 
بحران کاهش جمعیت و کاهش جمعیت 
جوان کشور روبرو شده ایم. در کنار این 

موارد شاخص نرخ رشد کشور که یکی 
از مهم ترین مؤلفه های جمعیتی است، در 
دهه نود روندی نزولی را در پیش گرفته 
است. نرخ رشــد جمعیت سال ۱۳۹۰ 
معادل ۱.۲۹ درصد بود و سال ۱۳۹۵ به 
۱.۲۴ درصد رســید تا اینکه در سال ۹۸ 
این رقم برخالف تمامی پیش بینی های 
پژوهشــی به کم تر یک درصد رسید تا 
جدی بودن بحران کاهش جمعیت را بار 

دیگر به همه گوشزد کند.
بر پایه پژوهش ها، پیش بینی می شد که 
شــمار موالید سال ۹۸، رقم یک میلیون 
و ۲۰۵ هزار نفر باشــد اما دالیل متعدد 
معادالت را به هم ریخت و این رقم به 
یک میلیــون و ۱۹۶ هزار نفر نزول پیدا 
کرد. بــا ادامه روند کنونی و در صورت 
عــدم اجرای قوانین جمعیتــی، قوانین 
مربوط بــه کمک بــاروری زوجین و 
عدم اجرای سیاست های کلی جمعیت 
چندین دهه آینده برای ایران بحران ساز 

خواهد بود.
عدم اجرای سیاســت های جمعیتی و 
سقوط نرخ رشد جمعیت به عدد صفر

در همیــن خصــوص صالح قاســمی 
کارشناس تحوالت جمعیت، در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: تاریخچه تحوالت 
جمعیت ایران فراز و نشیب های زیادی 
در کرده اســت اما ظاهراً بناســت سال 
۱۳۹۸ ســال ثبــت رکوردهای تاریخی 
در پیشینه تحوالت جمعیت ایران باشد. 
ســال ۱۳۹۸ تا به اینجا دو رکورد را به 
نام خود ثبت کرده اســت. نخست ثبت 
رکورد کاهش بیــش از ۱۷۰.۰۰۰ تولد 
فقط در یک سال و رسیدن آمار تولدهای 
کل کشــور به رقم ۱.۱۹۶.۰۰۰ تولد و 
دوم اینکه نرخ رشد جمعیت ایران برای 
نخستین بار در تاریخ کشورمان در سال 
۱۳۹۸ بــه کمتر از یــک درصد کاهش 

یافت.
قاســمی با بیان اینکه سیر کاهش تعداد 
تولدهــای کل کشــور از ســال ۱۳۹۴ 
آغاز گشــته و اما هرساله شیب کاهش 
موالید در حال افزایش است، بیان کرد: 
ولی همه الگوهــای آینده پژوهی اعالم 
می کردند که تعداد موالید کشور در سال 
۱۳۹۵ بــه حدود حداقــل ۱.۲۰۵.۰۰۰ 

تولد کاهــش خواهد یافت در حالی که 
با انتشار آمار تعداد تولدهای کل کشور 
در سال ۹۸، رکورد کاهش موالید در این 

سال رقم خورد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ کمتر از یک 
درصد به جمعیت هشــتاد و سه و نیم 
میلیون نفری کشــور افزوده شده است، 
ابراز داشت: این رقم با یک الگوی ساده 
و قابل فهــم و با تفریق تعداد تولدها و 
تعداد مرگ و میر در کشــور به دســت 
می آیــد و حکایت از تنزل نرخ رشــد 
جمعیت کشور به زیر یک درصد آن هم 

برای اولین بار دارد.
این پژوهشگر حوزه جمعیت تاکید کرد: 
با تداوم روند کنونی، پیش بینی می شود 
تا حدود ۲۰ تا ۲۵ سال آینده نرخ رشد 
جمعیت ایــران به عدد صفــر درصد 

سقوط کند.
قاسمی با انتقاد از بی توجهی مسوولین 
بــه خطر بحران جمعیت، خاطرنشــان 
کرد: ایــن آمارهای هشــدارآمیز یعنی 
زنگ خطر تحــوالت جمعیت در ایران 
بســیار بلندتر از گذشته به صدا درآمده 
است ولی شــوربختانه سال ها است که 

علیرغم تأکیدات رهبــر معظم انقالب 
هیچ مســوول و نهادی در کشور به این 

خطر بزرگ توجه نمی کند.
وی تصریح کرد: الزم است تا همزمان 
با ســی ام اردیبهشــت ماه و در آستانه 
ششمین سالروز ملی جمعیت، مسوولین 
قوای ســه گانــه، مجمع تشــخیص 
مصلحت و به ویژه هیأت وزیران دولت 
به وظایف مصرح قانونی خویش مندرج 
در نامه ابالغ و مفاد سیاســت های کلی 
جمعیت عمل کنند و در پیشگاه خداوند 

و تاریخ ایران پاسخگو باشند.

سالی که عجیب ترین نرخ »رشد جمعیت« در تاریخ ایران رقم خورد

تهدیدی بزرگ در انتظار آینده کشور

  رییس سازمان بهزیستی از پرداخت 
کمک هزینه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی بین 
۸۵ هزار نفر از مددجویان بهزیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی 
دانا، با بیان اینکــه همزمان با والدت امام 
حســن )ع( و انجام فعالیت ها در پویش 
همدلی مؤمنانه برای ۸۵ هزار نفر از افراد 
کمک هزینه معیشتی به حسابشان واریز 
شد، گفت: این مبلغ از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار 

تومان برای هر خانوار بوده است.
وی با بیان اینکه مجموعاً ۳۰ میلیارد تومان 
در ایــن حرکت خیر بــرای خانوارهای 
جامعه هدف بهزیســتی پرداخت شــده 
اســت، اظهار کرد: تقریباً ۶۰ هزار خانوار 

از ایــن ۸۵ هــزار خانوار، افــراد دارای 
معلولیت داشتند و ۲۵ هزار خانوار دیگر 
کودکان دارای سرپرست غیر مؤثر یا زنان 

سرپرست خانوار نیازمند بودند.
رییس ســازمان بهزیســتی ادامه داد: این 

کمک ها با مساعدت مالی بنیاد مستضعفان 
و ستاد اجرایی فرمان امام انجام شده است. 
بنیاد مستضعفان مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و 
ســتاد اجرایی فرمان امام هم ۱۰ میلیارد 
تومــان متقبل شــدند. در پویش همدلی 

مؤمنانه هم تعداد زیادی از مردم شــرکت 
کردند و کمک های نقدی و غیر نقدی شان 
را در استان های مختلف جمع آوری کرده 
و در اختیار جامعه هدف بهزیســتی قرار 

دادند.

قبادی دانا افــزود: در این پویش مبلغ ۵۰ 
میلیارد نقدی و غیر نقدی جمع آوری و 
بین نیازمندان توزیع شــده است. تقاضا 
داریــم تا مردم کمک های نقدی شــان را 
به حساب مشارکت های مردمی سازمان 
بهزیســتی واریز کننــد و کمک های غیر 
نقدی را به دفاتر اســتانی و شهرســتانی 
تقدیم کنند تا بر پایه جدول زمان بندی بین 

خانواده های جامعه هدف توزیع شود.

پرداخت کمک هزینه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومانی به مددجویان بهزیستی
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 معاون بهداشت وزارت بهداشت 
گفت: برای آنکه به سرعت افراد مبتال به 
کرونا را شناسایی کنیم ۴۰۰ مرکز تست 
ســرپایی کرونا در کل کشور راه اندازی 

شده است.
به گزارش فارس، علیرضا رییسی معاون 
بهداشــت وزارت بهداشــت در ارتباط 
زنده تلویزیونی به ارائه گزارشی درباره 
وضعیت شیوع کرونا در کشور پرداخت 
و گفــت: یکی از اقدامات خوب پس از 
مرحله طوفانی کرونا در کشور دو اتفاق 
مهم در کشور رخ داد که می توان مستند 

در مورد آن صحبت کرد.
رییســی گفت: مهم ترین اتفاق رعایت 
کردن مردم بود که اگر این رعایت کردن 
بهداشت و افزایش سواد سالمت اتفاق 
نمی افتاد توفیقی که هم اکنون به دســت 
آمده به دست نمی آمد، تمام مدل هایی که 
در سطح دنیا برای مبارزه با این بیماری 
وجــود دارد متکی به ســطح پرســش 
ســالمت افراد و همدلــی و همکاری 

اجتماعی است.
وی افزود: در کشور ما همکاری خوب 
مردم برای رعایت فاصله گذاری فیزیکی 
و رعایت بهداشــت فردی باعث شد که 
الگویی که در ســطح کشور ما روی داد 
قابل توجه باشد و بررسی روند بیماری 
نشــان داد که پس از رعایت مردم سیر 

بیماری نزولی شده است.
وی با اشــاره بــه تعطیلی مــدارس و 
دانشگاه ها گفت: روزهای بی نظیری در 
سطح کشور تجربه کردیم به طوری که 
۱۳فروردین هیچ کــدام از مردم بیرون 
نرفتنــد و ما نتیجه این اقــدام را دیدیم، 
همچنین با مشــارکت مردم غربالگری 
بی نظیــری رخ داد و در ظــرف یک ماه 
۷۸ میلیــون نفر غربالگری شــدند و در 
مرحله دوم به مرز ۳۲ میلیون نفر رسیده 
اســت، این مرحله به بیماران زمینه ای و 
افراد آسیب پذیر متمرکز است، همچنین 
راه اندازی ۴۰۰ مرکز تست سرپایی باعث 
شد تا ورودی بیمارستان های ما به شدت 

کاهش پیدا کند.
معاون وزیر بهداشــت خاطرنشان کرد: 
افرادی که در مرحله اولیه پیدا و شناسایی 
شــدند اگر پیدا نمی شــدند ممکن بود 
پس از دو هفته با حال بد به بیمارســتان 
مراجعه کنند همه ایــن اتفاقات ممکن 
اســت برگشت پذیر باشــد و اگر مردم 
بیماری را عادی شده فرض کنند بیماری 

به سرعت برمی گردد لذا نیاز است مردم 
در کنار مسوولین به توصیه های بهداشتی 
توجه کنند و رفته رفتــه اعالم کنیم که 

بیماری به اتمام رسیده است.
وی گفــت: در اســتان خوزســتان با 
مشــکالت زیادی مواجهیــم و به دلیل 
شــیوع بیماری مجبور به تعطیلی برخی 
اماکن در شــهرها شــدیم، این موضوع 
ممکن است برای دیگر شهرها رخ دهد.

معاون بهداشــت وزیر بهداشت درباره 
بــروز کرونــا در کــودکان و بیماری 
کاوازاکی، اظهار داشت: کاوازاکی بیش از 
۵۰ سال شناخته شده و بیماری جدیدی 
نیست. این بیماری با کرونا ربطی ندارد. 
کرونا بیشــتر باالی ۱۸ ســال را در گیر 
می کند امــا کاوازاکی بیشــتر افراد زیر 
۵ ســال را درگیر می کند.البته می تواند 
عالئمی مثل کرونا را نشــان دهد اما در 
کرونا درگیری افراد زیر ۵ ســال خیلی 

نادر است.
بوشهر،گفت:  وضعیت  درباره  رییســی 
یکــی از جاهایی که خیلی مردم رعایت 
کردنــد این اســتان بــود. االن نیز افراد 
شناسایی شده قرنطینه خانگی می شوند.
بنابراین ویروس در آنجا و جاهای دیگر 

با هم فرقی نمی کند.
وی درباره ادعــای آمریکامبنی بر عدم 
تحریم دارویی ایران، افزود: دروغگویی 
مســووالن آمریکا در دنیا رکــورد زده 
است. در شــرایطی که همه دنیا درگیر 
کرونا هستند اینکه کشــوری را تحریم 
کنند توجیهی ندارد و ایجاد کانالی برای 

ارسال دارو واقعیت ندارد. 
ســرمایه گذاری 114 میلیارد دالری 

آمریکا برای مواجه با کرونا 
معاون بهداشــت وزیر بهداشت یادآور 
شد: ۱۱۴ میلیارد دالر آمریکا برای کرونا 
گذاشته است و در کشور ما یک میلیارد 
یورو گذاشته شده است و تازه ۳۰ درصد 
آن به دست ما دارد می رسد. واقعیت این 
اســت که لطف خــدا و همکاری مردم 
بزرگترین ثروت کشور در حوزه سالمت 
است و این روندی که پیش می رویم می 
توانیم باعث افتخار در نیا شویم و درباره 
کانال سوئیس تا به حال چیزی به دست 

ما نرسیده است.
رییســی درباره رعایت پروتکل ها بیان 
داشت: کاربزرگی در این باره شد و ۷۰ 
نفر به مدت ۱۰ شبانه روز برای ۱۳ هزار 
شغل پروتکل نوشــته و ارسال شد. در 

سطح کشور در این مدت یک میلیون و 
۸۸۰ هزار بازرسی انجام شد.

82 درصد مردم پروتکل ها را رعایت 
کردند

وی با بیان  اینکه حدود ۸۲ درصد مردم 
و اصناف در کشور پروتکل ها را رعایت 
کرده اند، افزود: در استانهای مرکزی ۹۲ 
درصد، در شــرق ۸۰ درصد ، در غرب 
۷۶ درصد ، در شــمال کشور حدود ۷۷ 
درصد ، در جنوب ۶۷ درصد و در تهران 
۶۲ درصد پروتکل ها را رعایت کرده اند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به 
اینکه در بوشهر ۹۴ درصد مردم پروتکل 
هــا را رعایت کرده اند، تصریح کرد: در 
خوزســتان و به ویژه اهــواز ۴۰ درصد 

مردم پروتکل ها را رعایت کرده اند.
تشدید نظارت بر نانوایی ها

رییسی از تشــدید نظارت بر نانوایی ها 
خبر داد و گفت: اگر در استان و شهرها 
موارد بســتری باال برود و گسترش پیدا 
کنــد حتما مراحل ســختگیرانه در نظر 

گرفته می شود.
وی با اشــاره به برنامه ها بــرای احیای 
شــب های قدر، افزود: درباره انجام این 
موضوع ســتاد ملی تصمیم می گیرد اما 
افراد باید ســجاده، مهر و قرآن را برای 
فضای  اگر  بیاورند.همچنین  خودشــان 
آیین سربسته باشد باید یک چهارم افراد 

از آن فضا استفاده کنند.
زمان برگزاری شب های قدر 2 ساعت 

است
معاون بهداشــت وزیر بهداشت اضافه 
کرد: کل زمان انجام آیین  شب های قدر 
باید ۲ ســاعت باشد وائمه جماعات نیز 
با نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در 
می کنند. همــکاری  پروتکل ها  رعایت 
همچنین از صدا و سیما خواستیم برنامه 
این شبها را به طور مستقیم از مکان های 

خاص پخش کند.
نظــارت بر دستفروشــان بــر عهده 

شهرداری است
رییسی با اشاره به اینکه ما مجوزی درباره 
دستفروشــان نمی دهیم، گفت: این افراد 
تحت نظارت شهرداری هستند و نظارت 
ما بر دستفروشــان خیلی سخت است و 
درباره فعالیت دسفروشان در ستاد ملی 

کرونا صحبت نشده است.
در کشور منطقه سبز نداریم

وی بــا بیان اینکه از نظر ما هنوز اپیدمی 
در سطح کشــور وجود دارد، گفت: این 
ویروس ویروســی نیست که به صورت 
کلی از بین برود. ما در کشور منطقه سبز؛ 
یعنی هیچ خطری وجود نداشــته باشد 
نداریم. به ازای هــر ۱۰۰ هزار نفر یک 
نفر بستری شود منطقه کم خطر، باالی ۳ 
نفر در یکصد هزار نفر منطقه قرمز و بین 

ایندو میزان منطقه زرد است.
 معاون بهداشت وزیر بهداشت  از تعداد 
۷۸ میلیون نفــری که  غربالگری کردیم 
یک میلیون نفر پیــدا کردیم که یکی از 

نشــانه ها را داشــتند و از بین اینها ۱۳۰ 
هزار نفــر را پیدا کردیم که نیاز به توجه 
بیشتر داشتند. قبل از غربالگری میانگین 
ورودی بیمارســتانها روزانه ۱۲۰۰ بیمار 
بود و وقتی  غربالگری شــده و  به مرور 
که تستها بیشتر شد ورودی بیمارستانها 
کم شد و پس از تست سرپایی ک انجام 
می دهیم افراد دارای عالمت  در خانه با 
یک استراحت ساده و قرنطینه دو هفته ای 

در خانه به جامعه برمی گردند.
کاهش ورودی بیماران به بیمارستانها

رییســی تصریــح کــرد: االن ورودی 
بیمارســتانهای ما روزانه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
رســیده اســت و تخت های ما در حال 
خالی شــدن است؛  چراکه ما بیماران را 
در مراحل اولیه شناسایی می کنیم و این 
نتیجه همان غربالگری است.روزانه حتی 
۷۰ هزار نفر از همکاران ما انالین بودند 

و غربالگری را انجام می دادند.
در خوزستان فاجعه ای رخ نداده است

معاون بهداشت وزیر بهداشت خاطرنشان 
کرد: االن اپیدمی که در خوزستان است 
از میانگین کشــوری پایین تر است اما 
چون پیک این اســتان تازه شروع شده 
به چشم می آید اما بقیه استان های ما این 
پیک را گذرانده اند. یکی از اســتان های 
برتر ما در بیمار یابی سرپایی خوزستان 
اســت و روزانه ۱۰۰۰ تست سرپایی در 
استان خوزستان انجام می شود.در استان 
خوزستان فاجعه ای رخ نداده اما نگرانی 

این اســت که این استان در مرحله پیک 
خود قرار گرفته است و باید رعایت کنند 
و تصمیم گرفته شد ادارات  تعطیل شوند 
تا نظارت بیشتری بر رعایت پروتکل ها 

انجام شود.
وی درباره پروازها، ادامه داد: اوال همه در 
هواپیما باید با ماسک و دستکش باشند 
و هر پروازی که وارد کشــور می شود از 
همه افراد تســت کرونا گرفته میشود و 
باید تعهد بدهند ۱۴ روز قرنطینه باشند. 
تاکنون در تعداد مســافران خارجی وارد 
شده به کشــور کمتر از یک دهم درصد 
موارد مثبت پیــدا کردیم.توصیه ما این 
اســت افــراد در هواپیما هیــچ غذایی 

مصرف نکنند.
رییسی درباره تست های الیزا و سرولوژی 
خاطرنشان کرد: این تستها خوب است 
اما به عنوان تســت تشــخیصی خوب 
نیست و به عنوان تحقیقات خوب است 
و استفاده می کنیم اما هنوز این تست را 

به رسمیت نمی شناسیم.
وی درباره ریســک انتقــال در حرمین 
شرفین،گفت: روز چهارشنبه در وزارت 
کشور با نمایندگان آستان نشست داریم 
و مثال در مشهد موضوع ریسک انتقال در 
صحن و حرم است و ریسک دیگر این 
است که اگر باز شوند مسافرت صورت 
می گیرد و بازارها شــلوغ می شوند؛ در 
نتیجه این نیاز دارد تا تصمیم هوشمندانه 

تری گرفته شود.

نمکی خبر داد:

82 درصد مردم و اصناف پروتکل های کرونایی را رعایت کردند
 راه اندازی 400 مرکز تست سرپایی | منطقه بی خطر در کشور نداریم

۱۶۸۳ ابتال و ۴۵ فوتی جدید 
کرونا در کشور

از  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی   
شناســایی ۱۶۸۳ بیمــار جدیــد کووید۱۹ 
در کشور در ۲۴ ســاعت گذشته خبر داد و 
گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 

۱۰۹۲۸۶ نفر رسید.
به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور عصر 
دیــروز در توضیح آخریــن وضعیت بروز 
و فوتی های ناشــی از کووید۱۹ در کشــور 
گفت: از یکشنبه تا دوشنبه و بر پایه معیارهای 
قطعی تشخیصی ۱۶۸۳ بیمار جدید مبتال به 

کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.
وی گفــت: به این ترتیب مجمــوع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۱۰۹۲۸۶ نفر رسید.
جهانپور افزود: شوربختانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۴۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دســت دادند. به این ترتیــب مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۶۶۸۵ نفر رسید.
وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۸۷۴۲۲ نفر 

از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.
بــه گفته وی، ۲۷۰۳ نفــر از بیماران مبتال به 
کوویــد۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا کنون 
۶۰۱ هزار و ۳۲۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
جهانپور تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد از موارد 
جدید شناسایی شده این بیماری، به صورت 
سرپایی و یا در بیماریابی فعال بوده است؛ به 
طوری که این موارد اغلب به دنبال بررســی 
و اخذ نمونــه از افراد دارای تماس نزدیک با 
مبتالیان و همچنین افراد دارای عالیم خفیف 

و متوسط این بیماری، شناسایی شده اند.
وی تاکید کرد: کماکان اســتان خوزستان در 
وضعیت قرمز بیماری کوویــد۱۹ قرار دارد 
و استان تهران نیز نســبت به دیگر استان ها 
وضعیت مطلوبــی ندارد. بر همین اســاس 
در سراسر کشــور و بویژه در این دو استان، 
رعایت و جدیت بیشــتر در مــوارد فاصله 
گذاری اجتماعی و بهداشت فردی و عمومی 

را درخواست داریم.

احتمال قرنطینه 
یک شهر جدید در چین

 با افزایش شــمار مبتالیاِن جدید به 
کرونا در شهر »شوالن« واقع در شرق چین و 
در نزدیکی مرز روسیه و کره شمالی، احتمال 

دارد مقامات چینی این شهر را قرنطینه کنند.
به گزارش ایسنا، رسانه های چینی اعالم کردند 
که به دســتور مقامات این کشــور در شهر 
شوالن تعطیلی موقت تمام اماکن عمومی از 
جمله اماکن ورزشــی، سینماها و کتابخانه ها 
صورت گرفته و اگر شــرایط وخیم تر شود، 
احتمال قرنطینه خانگی تمام سکنه این شهر 

وجود دارد.
بــه نوشــته روزنامــه گاردیــن، همچنین 
دانش آموزان ســال پایانــی مقاطع راهنمایی 
و متوســطه، آموزش آنالیــن خواهند دید، 
تاکسی ها اجازه خروج از این شهر را ندارند 
و فعالیت تمام وسایل حمل و نقل عمومی به 

حالت تعلیق درآمده است.
در این شهر ۱۱ مورد جدید ابتال به ویروس 
کرونــا در روز گذشــته ثبت شــده که همه 
مبتالیان از طریق یک زن که شــغلش لباس 

شستن بوده مبتال شده اند.
این فرد ۴۵ ساله که همسر و خواهرها و برخی 
دیگر از اعضای خانــواده را مبتال کرده گفته 
است که هیچگونه سفری اخیرا نداشته است.

بررسی ایده های پژوهشی 
مقابله با کرونا در کمیته 
طب سنتی سازمان بسیج

 رییس کمیته حکمت و طب ســنتی 
سازمان بسیج علمی از دسته بندی موضوعی 
و بررسی ایده های پژوهشی ارسالی مرتبط با 
فراخوان همکاری کمیته برای مقابله با کرونا 
و تهیه سند راهبردی برای این کمیته خبر داد.

به گزارش فــارس، رییس کمیته حکمت و 
طب سنتی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و 
فناوری کشور در پنجمین نشست گروه علمی 
این کمیته، از دسته بندی موضوعی و بررسی 
ایده های پژوهشی ارسالی مرتبط با فراخوان 
همکاری کمیته برای مقابله با کرونا و تهیه سند 

راهبردی برای این کمیته خبر داد.
در این نشســت، محمدرضا شمس اردکانی، 
مشــاور وزیر و فرنشــین دفتر طب ایرانی 
و مکمــل وزارت بهداشــت و رییس کمیته 
حکمت و طب ســنتی سازمان بسیج علمی، 
پژوهشی و فناوری کشــور با بیان آماری از 
ایده های ارســالی پیرو فراخــوان همکاری 
منتشرشده توسط این کمیته با موضوع مقابله 
با کرونا، گفت: طرح ها و ایده های پژوهشی 
ارســال  شده در ارتباط با پیشگیری از ابتال به 
کووید ۱۹ یا کمک به درمان این بیماری، در 
چند موضوع دسته بندی شده و پس از بررسی 
توسط صاحب نظران در هر بخش، موارد تایید 

شده برای اجرا، اعالم می شود.

خبــر

 اواخــر هفــه گذشــته فعالیت 
آرایشــگاه ها از سوی ستاد ملی مدیریت 
کرونا مجاز اعالم شــد، اما بهتر اســت 
پیش از مراجعه به آرایشگاه ها در دوران 
کرونا بدانید در این گونه محیط ها باید چه 
اقداماتی برای پیشگیری از شیوع ویروس 

انجام و کدام خدمات نباید ارائه شود.
بــه گزارش ایســنا، بــا اجــرای طرح 
فاصله گذاری هوشمند، فعالیت واحدهای 
صنفــی کم خطــر از ۲۳ فروردیــن در 
اســتان ها و از روز ۳۰ فروردیــن هم در 
تهران آغاز شــد، اما بر پایه تصمیم ستاد 
ملی مدیریت کرونا فروشگاه های بزرگ 
و زنجیــره ای به غیر از فروشــگاه های 
سوپرمارکتی، بهداشتی و شوینده، پاساژ 
و مجتمع های تجاری و بازارهای مرکزی 
مسقف، آرایشگاه و ســالن های زیبایی، 
آموزشــگاه های رانندگــی، رســتوران، 
اغذیه فروشی، طباخی و فست فود، گرمابه، 
سونا و ماساژ، روزبازارها و نمایشگاه ها، 
مراکــز بــازی و تفریحــی و گیم نت، 
باشگاه های ورزشــی و بدنسازی، تاالر 
پذیرایی و سالن آیین، قهوه خانه، چایخانه 
و تریا جزو مشــاغل پرخطر محســوب 
شــدند که تا اطالع ثانوی اجازه فعالیت 

ندارند که البتــه از بین آن ها 
محدودیت فعالیت پاساژها از 
اول اردیبهشت و آرایشگاه ها 
از ۱۷ اردیبهشت برداشته شد.
با این وجود به نظر می رسد 
آرایشگاه ها یکی از بخش های 
حساس است که عدم رعایت 
نکات بهداشتی در آن ممکن 
است به تشدید شیوع ویروس 
کرونا دامن بزند؛ بنابراین بهتر 
اســت بدانیم کــه در چنین 
شــرایطی چه نکاتی باید در 
آرایشــگاه ها رعایت شود و 
ورود به کدام آرایشگاه ها خطر 
کمتری برای سالمتی مان دارد. 
بر پایه راهنمای فاصله گذاری 
الزامات سالمت  و  اجتماعی 
محیط و کار در آرایشگاه ها در 
دوران کرونا، نحوه نوبت دهی 

به مشــتریان باید به صــورت تلفنی یا 
اینترنتی و به گونه ای باشد که حداقل افراد 
در سالن انتظار آرایشگاه ها حضور داشته 
باشند، به طوری که فاصله حداقل یک متر 

بین افراد رعایت شود.
استفاده از شیلد و عینک حفاظتی، ماسک 

و روپوش برای آرایشگر ضروری است
همچنیــن اســتفاده از شــیلد و عینک 
حفاظتی، ماسک و روپوش برای آرایشگر 
ضروری است و در هنگام صحبت کردن 
با مشتری و یا همراهان مشتری باید فاصله 

حداقل یک متر رعایت شود.

از طرف دیگر مقرر شــده وســایل غیر 
ضروری در سالن انتظار مشتریان و دیگر 
قسمت هایی که مشتریان در رفت و آمد 
هستند به حداقل برسد و شست وشوی 
ســر و صورت مشــتریان، بــا رعایت 
بهداشت و داشتن دستکش مناسب برای 

هر مشــتری و شیلد صورت 
برای آرایشــگر قبل و پس از 
آرایش و یا رنــگ کردن مو 

انجام شود.
در مورد مشتریان هم باید از 
پذیرش افرادی با عالیم تب، 
سرفه، گلودرد و تنگی تنفسی 
خودداری شــود؛ استفاده از 
ماسک ساده پشت گوشی نیز 

برای مشتریان الزامی است.
بعد از هر اصالح، تجهیزات 

باید ضدعفونی شود
آرایشــگاه ها  همچنیــن 
موظف اند در قسمت مشخص 
محلول هــای  آرایشــگاه 
ضدعفونی دست یا امکانات 
با آب و  شستشوی دســت 
صابون قــرار دهند، به طوری 
که شاغلین و مراجعه کنندگان 
به آن دسترسی داشــته باشند. بعد از هر 
اصالح/آرایش نیز ســطوح و تجهیزات 
مورد نیاز در آرایشــگاه ها با آب و مواد 
شوینده و سپس استفاده از مواد گندزدای 
مناسب الکلی باید تمیز شود. دستگیره در 
ورودی آرایشگاه، کلید و پریزها و راه پله 

و دیگر ســطوحی که در معرض تماس 
مشترک اســت هم باید مرتب گندزدایی 

شوند.
البته بایــد پس از انجام هــر گونه امور 
آرایشی، همه وسایل حفاظتی استفاده شده 
به نحو صحیح دفع و بهداشت دست نیز 
رعایت شود، تجهیزاتی مانند حوله، سر 
بند، پیش بند باید یا یکبار مصرف باشد یا 
به صورت اختصاصی مورد استفاده قرار 
گیرد و اگر نیاز به استفاده از تجهیزات به 
طور مشترک برای مشتریان وجود داشت، 
آن وسیله بعد از استفاده برای هر مشتری 

جداگانه تمیز و گندزذایی شود.
همچنین فضای عمومی آرایشگاه ها باید 
دارای تهویه مناســب باشد، به طوری که 

هوای تازه همیشه جریان داشته باشد.
ارائــه کدام خدمات در آرایشــگاه ها 

ممنوع است؟
بر پایه دســتورالعمل بهداشتی ستاد ملی 
مدیریــت کرونا انجام هــر گونه تزریق 
جهت امور آرایشی، میکروپیگمنتیشن )به 
دلیل مدت زمان طوالنی با فاصله بســیار 
کم(، خدمات اپیالسیون، خدمات مانیکور 
و پدیکور و کاشت ناخن و مژه نیز نباید 

در آرایشگاه ها انجام شود.

همه آنچه باید برای ورود به آرایشگاه در دوران کرونا بدانید

 رییس مجمع خیرین کشــور از 
کمک بیش از ۲۱۵ میلیارد تومانی خیرین 
در حوزه مبارزه با کرونا و تأمین بســته 

معیشتی برای نیازمندان خبر داد.
به گزارش فــارس، حبیب الــه بوربور 
رییس مجمع خیرین کشور در نشست 
اعضای مجمع خیرین کشور با علیرضا 
زالی، فرمانده ســتاد عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشــهر تهران اظهار 

کرد: اعضای هیأت مدیره و مؤسســات 
حقوقی تابعه و همچنین نمایندگی های 
۱۰گانــه مجمع خیرین کشــور تاکنون 
بالغ بر ۲۱۵ میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان 
در حوزه پیشــگیری، درمان و مقابله با 
بیماری کرونا و همچنین کمک به تأمین 
معیشت خانواده های آسیب دیده از بحران 
کرونا اهدا کرده اند و این کمک ها در ماه 
مبارک رمضان با شــتاب بیشتر همچنان 

ادامه دارد.
وی بــا بیان اینکه ریزاقدامات خیرین به 
تفکیک اســتان ها توسط روابط عمومی 
مجمع خیرین کشور منتشر شده است، 
افزود، تشــکل متبوعش از ابتدای بروز 
بحران کرونا از تمام ظرفیت ها در ستاد و 
صف و همچنین استان های مختلف برای 
هدایت کمک های خیرین برای مقابله و 

مهار کرونا استفاده کرده است.

بوربور اضافــه کرد: پــس از فرمایش 
مقــام معظم رهبری درباره مواســات و 
کمک هــای مومنانه هم بــر حجم این 
کمک ها افزوده شــده و هم عمده  آنها 
صرف تهیه و ارسال بسته های معیشتی 
برای خانواده های کم بضاعت شده است.
رییس مجمع خیرین کشور با بیان اینکه 
امــروز خیرین ما در عمده شــاخه های 
کارهــای نیک حضــور موثــر دارند، 

گفت:پژوهشگران جوان یکی از بنیادهای 
زیر مجموعه مجمع خیرین کشور که از 
ابتدای بروز بحران کرونا تاکنون بیش از 
۲ میلیارد تومان برای مهار کرونا و تأمین 
معیشــت نیازمندان هزینه  کرده اســت، 
توانسته اند زیر نظر ستاد عملیات مدیریت 
بیمــاری کرونــا در کالن شــهر تهران 
اپلیکیشنی طراحی کنند که با استفاده از 
هوش مصنوعی می تواند با دقت بسیار 

باال نوع عفونت ریه را مشخص کند.
وی جزئیات بیشــتر در بــاره این اقدام 
پژوهشــگران بنیاد فرهنگی شاه حسینی 
را به آینده نزدیک موکول کرد و گفت، 
بعد از نشســتی که در هفته گذشته این 
پژوهشــگران با زالی داشتند، مقرر شد 
کار با نظارت و همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی به طور شبانه روزی 
و بدون وقفه تا حصول نتیجه ادامه یابد.

کمک بیش از ۲۱۵ میلیارد تومانی خیرین برای مبارزه با کرونا
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تحقیق جدید نشان می دهد؛
چاقی فاکتور پرخطر 
در ابتال به کووید ۱۹

 نتایج تحقیق جدید نشان می دهد بین 
چاقی و شــدت ابتال به بیمــاری کووید ۱۹ 

ارتباط وجود دارد.
به گزارش مهر، بررسی های اولیه نشان می دهد 
افراد چاق با احتمال بیشــتر ابتالء به بیماری 

کووید ۱۹ با شدت باال مواجه هستند.
هــم اکنــون مرکز کنتــرل و پیشــگیری از 
بیماری های آمریکا، چاقی شــدید را فاکتور 
پرخطر ابتال بــه بیماری کووید ۱۹ شــدید 
فهرست می کند. طبق اعالم این مرکز، چاقی 
شــدید در قالب شــاخص توده بدنی ۴۰ یا 
باالتر تعریف می شــود. در این مطالعه، تیمی 
از محققان آلمانــی، بریتانیایی و آمریکایی به 
بررسی این موضوع پرداختند. داده های مربوط 
به ۳۸۳ بیمار از چین نشان داد که چاقی با ۱۴۲ 
درصد احتمال ریسک بیشتر ابتالء به ذات الریه 

شدید ناشی از کووید ۱۹ مرتبط بود.
در مطالعه ای گســترده بر روی بالغ بر ۴۰۰۰ 
بیمار مبتال به کووید ۱۹ در نیویورک مشخص 
شد چاقی شدید ریسک پرخطر اصلی بستری 

شدن در بیمارستان است.
در مطالعــه ای دیگر بــر روی ۱۲۴ بیمار در 
فرانسه مشخص شد بیماران چاق بسیار بیشتر 

نیاز به دستگاه تهویه مکانیکی دارند.
همــه این موارد بیانگر این مطلب اســت که 
چاقی فاکتور پرخطر مهمی در ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ اســت. دکتر »نوربرت اســتفان«، 
سرپرست تیم تحقیق از مرکز تحقیقات دیابت 
آلمان، توضیح می دهد: ما به این نتیجه رسیدیم 
که چاقی ممکن است افراد را در معرض باال 
ابتال به بیماری کووید ۱۹ حاد قرار دهد و حتی 

خطر مرگ در آنها بیشتر است.
به گفته محققان، یکی از دالیل ارتباط بین چاقی 
و بیماری کووید ۱۹ این اســت که افراد چاق 
دارای مقاومت بیشتری در مجاری هوا، حجم 
کمتر ریه ها و ماهیچه های تنفسی ضعیف تری 
هستند. این فاکتورها موجب می شود فرد بیشتر 
در معرض ابتال به ذات الریه قرار گیرد و فشار 

زیادی به قلب بیاید.
چاقی همچنین با ابتال به دیابت، بیماری قلبی و 
بیماری کلیوی مرتبط است که همگی ریسک 
ابتال به بیماری کووید ۱۹ را افزایش می دهند.

یک پزشک متخصص:
افزایش سفر؛ نگرانی شیوع 
موج دوم کرونا را بیشتر کرد

 یک پزشک متخصص درباره رخ دادن 
موج دوم و سوم شیوع کرونا پس از برداشته 
شدن برخی از محدودیت ها ابراز نگرانی کرد 
و گفت: رفع محدودیت آمد و شد بین شهرها 
و افزایش سفر، نگرانی از شیوع موج دوم کرونا 

را بیشتر کرده است.
دکتر معصومه عنایتی در گفت وگو با ایســنا 
با اشاره به گستره  شــیوع کرونا در مازندران 
و تــالش مضاعــف کادر درمــان در کنترل 
بیماری اظهار کرد: قطعا بدون همیاری مردم 
و رعایت الزامات بهداشتی شیوع کرونا کاهش 

چمشگیری نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: با توجه به برداشــته شدن 
محدودیت های وضع شده و احتمال بازگشایی 
مدارس و دانشــگاه ها شــدت مراقبت باید 
افزایش یابد تا شاهد افزایش تعداد مبتالیان به 

کووید ۱۹ نباشیم.
این پزشــک خاطرنشان کرد: مطابق آمار ارائه 
شده در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ۲۴ 
ساعت گذشته ۶۸ مورد جدید مبتال به ویروس 
کرونا بستری هســتند و از آنجا که این آمار 
به طور روزانه در همین مقدار مانده و کاهش 
و افزایش کمی در آن دیده می شود، پس هنوز 

خطر جدی است.
عنایتی گفت: تعداد افراد بســتری شــده به 
دلیل ابتال به کرونــا در صورت عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی با توجه به بازگشایی ها 
ممکن است با شیب مالیم افزایشی همراه شود 
و در این صورت رخ دادن موج دوم و ســوم 

شیوع کرونا دور از انتظار نیست.
وی ادامــه داد: وضعیــت بیمــاری کرونا تا 
حدودی کنترل شده اما درباره بروز موج دوم  

و سوم این بیماری نگرانی وجود دارد.
این پزشــک متخصص بیان کرد: در صورت 
رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی ممکن 
است بار دیگر شاهد موج فزاینده این بیماری 
باشیم؛ حتی در کشورهایی که به نظر می رسد 
پاک هستند، »پیک دوم و سوم« کرونا محتمل 

است و پرونده کرونا بسته نشده است.
عنایتی اظهار کرد: مردم تا زمانی که واکســن 
و داروی کرونا ســاخته نشده، »فاصله گذاری 
اجتماعــی« را رعایت کنند و بــه زندگی با 

رعایت نکات بهداشتی عادت کنند.
وی یادآور شــد: احتمال می رود با آغاز فصل 
گرما شیوع کرونا روند نزولی به خود بگیرد اما 
هیچ چیز قطعی نیست به طوریکه گفته شده در 
جنوب کشــور با وجود هوای گرم اما کاهش 
شــیوع کرونا  را شــاهد نبودیم اما حتی اگر 
کووید ۱۹ در تابستان کاهش یابد، پاییز شیوع 
مــوج بعدی دور از انتظار نیســت و رعایت 

نکات بهداشتی همچنان مورد تاکید است.

خبــر

 یک متخصص بیماری های عفونی 
با تکذیب مطالب منتشــر شده مرتبط با 
بروز یک بیماری عفونی جدید مشــابه 
کووید ۱۹ که بیشــتر کودکان را درگیر 
می کند، عنوان کرد: بعد از گذشت چندماه 
از آغاز اپیدمی کووید ۱۹ عالیم جدیدی 
از ایــن بیماری بروز یافته که ناشــی از 
کروناست  بیماری  غیرمعمول  تظاهرات 
و بیماری جدیدی بروز پیدا نکرده است.

دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه بروز کووید ۱۹ هیچ استثنایی 
برای سن، جنس و نژاد افراد قایل نیست، 
عنوان کــرد: هر فردی کــه در معرض 
ویروس قرار بگیرد مبتال خواهد شــد و 
هیچ اســتثنایی برای سن و جنس وجود 

ندارد.
وی با بیان اینکــه در ابتدای اپیدمی این 
فکر وجود داشت که کودکان به کووید۱۹ 
مبتال نمی شوند، اظهار کرد: با این حال با 
گذشــت چند وقت از آغاز اپیدمی ثابت 
شد که کودکان نیز مبتال می شوند ولی از 
آنجاکه عمدتا فرم کم عالمت یا خفیف 
بیمــاری را می گیرند به همین علت این 
ذهنیت در مردم ایجاد شــده که کودکان 

مبتال نمی شوند.
وی با تاکید بر اینکه موارد اســتثنایی از 
ابتالی کودکان به فرم شــدید کووید ۱۹ 
نیز در کشــورهای مختلف گزارش شده 
اســت، گفت: حتی در مواردی منجر به 
مرگ اطفال نیز شــده است. با این حال 
درصد مرگ و میر در افراد سالمند باالتر 
اســت به گونه ای که درصد مرگ و میر 
در افراد باالی ۷۰ سال حدود ۱۲ درصد 

است.
وی با اشــاره به انتشــار گزارش هایی از 
ابتالی کودکان به فرم شــدید بیماری در 
امریکا و کشورهای اروپایی، اظهار کرد: 
این مساله نشان می دهد که بیماری بزرگ 
و کوچک نمی شناسد و همه در معرض 

خطرند.
دکتر مردانی با اشاره به انتشار برخی اخبار 
مبنی بر بروز عالیــم جدیدی همچون 
عالیم پوســتی، چشــمی و یا درگیری  
رگ های خونی و قلب در کودکان، عنوان 
کرد:  این  عالیم جدید نه تنها در کودکان 
بلکه در بزرگســاالن نیز ایجاد می شود. 
به عبارت دیگر بعد از گذشــت ۳ ماه از 
آغاز اپیدمی متوجه شده اند که این بیماری 

دارای عالیم غیراختصاصی از جمله لرز، 
درد پاها، کهیر، کاهــش حس بویایی و 
چشــایی، ایجاد لخته در عروق مغزی و 
قلبی و بروز سکته مغزی و یا قلبی و غیره 

نیز می باشد.
این متخصص بیماری های عفونی با بیان 
اینکــه این عالیم جدید مربوط به همین 
بیمــاری کووید ۱۹ می باشــد و بیماری 
عفونی جدیدی بروز پیدا نکرده اســت، 
اظهار کرد: ایــن عالیم همان کووید ۱۹ 
است ولی با نشــانه های غیرمعمول که 
ممکن اســت در کودکان هم بروز کند. 
به عنــوان نمونه در برخــی گزارش ها، 
این بیماری تنها بــا یک تب در کودکان 

تشخیص داده می شود.
مردانی بــا بیــان اینکه عالیــم جدید 
نشــان دهنده جهش ویروس کووید ۱۹ 
نیســت، گفت: این نوع بیمــاری اصال 
تفاوتــی با نوع قبلی ندارد و تنها به دلیل 
گذشت چند ماه از آغاز اپیدمی و افزایش 
موارد بیماری، عالیم و تظاهرات جدید 
بیماری بــروز پیدا کرده، تــا جایی که 
سازمان جهان بهداشت عالیم جدیدی را 

به این بیماری اضافه کرده است.

این عضو هیــات علمی مرکز تحقیقات 
بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه 
علوم پزشــکی شهید بهشــتی در پایان 

تاکید کــرد: عالیم و تظاهــرات جدید 
بیماری کووید ۱۹ در هر کشــوری و در 
هر سن و جنسی و حتی در کودکان هم 

می تواند بروز پیدا کند و این عالیم ناشی 
از تظاهرات غیرمعمول بیماری کروناست 
و بیماری جدیدی بروز پیدا نکرده است.

یک متخصص بیماری های عفونی مطرح کرد

تکذیب بروز بیماری عفونی جدید مشابه کرونا در کودکان
 درخواست چندباره از بهبودیافتگان برای اهدای پالسما

 یک متخصص تغذیه با اشاره به 
تاثیر روزه داری بر سیســتم ایمنی افراد، 
گفت: اولین گام برای رعایت نکات تغذیه 
ای در ماه رمضان، مصرف صحیح وعده 

های غذایی است.
به گزارش مهر، منصور رضایی، به روزه 
داران توصیه کرد که ضمن داشتن خواب 
کافی و منظم، آرامش و نشاط به رعایت 
فاصلــه گذاری اجتماعــی و مالحظات 
بهداشــتی و حفاظت فردی و بهداشت 
تغذیه توجه داشــته باشــند و در فاصله 
افطار تا سحر از همه گروه های غذایی به 
صورت متنوع و به اندازه نیاز استفاده کنند.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، رعایت اصول تغذیه 
ای در ماه رمضان باعث اســتراحت اندام 
های درگیر گوارش شــده و همچنین به 
کبد نیز فرصت پاکسازی بدن از سموم و 
مواد نگهدارنده ای که از طریق غذا وارد 
بدن شده اند داده می شود و به این ترتیب 
می توان سیستم ایمنی بدن را تقویت کرد.
رضایی، اولین گام بــرای رعایت نکات 
تغذیه ای در ماه رمضان را مصرف صحیح 

وعده هــای غذایی ذکر کــرد و بهترین 
تقسیم وعده ها را شامل سحری، افطاری 

و شام برشمرد.
بــه گفته وی، وعده افطاری باید مشــابه 
صبحانه کامل در نظر گرفته شــود و فرد 
روزه دار باید افطار خود را با یک نوشیدنی 
ولرم همراه با کربوهیدرات و پروتئینی که 
به راحتی هضم می شود، باز کند. بنابراین 
آب گرم، چای کمرنگ یا شیر ولرم همراه 
با چند لقمه نان و پنیر و سبزی یا گردو یا 
یک کاسه کوچک آش یا حلیم می تواند 
انتخاب های خوبی برای وعده افطار باشد.
رضایی، دریافت میــزان کافی ویتامین و 
آنتی اکســیدان ها از طریق مصرف میوه 
و سبزیجات تازه را برای تقویت سیستم 
ایمنی و پیشگیری از ابتال به بیماری ها به 
خصوص کرونا ضروری دانست و افزود: 

مناسب ترین زمان مصرف میوه در میان 
وعده های بین افطار تا شام و شام تا قبل از 
خواب است و مصرف میوه کامل به جای 
آبمیوه های طبیعی به دلیل تامین بخشی از 

فیبر مورد نیاز بدن ارجحیت دارد.
به گفته وی، هر فرد بزرگســال ســالم 
روزانــه بین ۲ تا ۴ واحد میوه برای تامین 
ویتامین مورد نیاز بدنش باید مصرف کند 
و کمتر از این مقدار عالوه بر عدم دریافت 
ویتامین کافی و تضعیف سیســتم ایمنی 
بدن، با کاهش انــرژی بدن، باعث ایجاد 
حالت ضعف، خستگی و عدم توانایی در 

تحمل گرسنگی و روزه داری می شود.
رضایی، سبزیجات را گروه مهم دیگری 
در تامیــن ویتامین ها و حفظ ســالمت 
برشــمرد و بر مصرف روزانه بین ۳ تا ۵ 
واحد ســبزی تاکید کرد که می تواند به 

شکل سبزی خوردن همراه غذا یا به شکل 
مصرف خیار، گوجه، قارچ، ساالد یا حتی 

سبزی های پخته در غذا باشد.
این متخصص تغذیه با اشــاره به احتمال 
کمبود دریافت پروتئین ها در ماه رمضان 
گفت: ماهیت سلول های ایمنی، پادتن ها، 
آنزیم ها و بسیاری از هورمون های دخیل 
در ایمنی ســلولی پروتئینی است و بدن 
برای تولید آنهــا به ریزمغذی هایی نظیر 
آهن، ســلنیوم و روی نیاز دارد که بیشتر 

آنها در منابع پروتِئینی یافت می شود.
رضایی، هر گونه کمبود دریافت پروتئین 
را بر عملکرد ایمنی فرد تاثیرگذار ذکر کرد 
و افزود: هر فرد بزرگسال سالم روزانه به 
۰.۸ گرم پروتئین بــا کیفیت به ازای هر 
کیلوگرم وزن بدنش نیاز دارد. برای تامین 
این مقدار باید در وعده های افطار، شــام 

سبک و زود هضم و سحری از گروه های 
غذایــی پروتئینی مانند حبوبات، آجیل و 
مغزها، گوشت قرمز، مرغ، ماهی یا تخم 

مرغ به صورت متنوع استفاده شود.
به گفته وی، این نیاز برای ورزشــکاران 
بیشتر است و بر پایه سن، حجم، شدت 
و نوع ورزش یا برنامه و اهداف تمرینی 
این نیــاز متفاوت خواهد بــود. بنابراین 
ورزشکاران باید در مورد مصرف پروتئین 
روزانه خود با متخصص تغذیه مشورت 
کنند. رضایی ادامه داد: آنچه برای تحمل 
حدود ۱۶ ساعت روزه داری و ناشتا بودن 
برای آنان الزم اســت، خوردن یک وعده 
سحری مناسب شبیه به وعده نهار است 
که از همه گــروه های غذایی از پروتئین 
گرفته تا کربوهیــدرات پیچیده و فیبردار 
نظیر غــالت کامل در آن وجود داشــته 

باشدتا در طول روز کمتر تشنه شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، مصرف آب کافی و مایعات 
را در روزهای روزه داری مهم دانست و 
گفت: تامیــن آب مورد نیاز بدن در طول 
شــبانه روز اهمیــت دارد و درصورت 
دریافت مایعات کافی اعم از آب یا چای 
کمرنگ و شیر در فاصله افطار تا سحری 
و بین وعده های غذایی، احتمال بروز کم 

آبی بدن وجود نخواهد داشت.
وی حداقل دریافت مایعات در خانم ها 
را ۸ لیــوان و آقایــان را ۱۰ لیوان از آب 
و مایعات برشــمرد که با توجه به شرایط 
آب و هوایی، فیزیولوژی یا بیماری های 
احتمالی این مقدار ممکن اســت متغیر 

باشد.
رضایی با اشــاره به توصیه های مختلف 
موجود برای تقویت سیســتم ایمنی که 
برخی از آنها مبتنی بر شواهد علمی هستند. 
توجه به نکات ذکر شده و موارد زیر را در 
روزه داری و انجام عبادات در ماه رمضان 
بدون افزایش ریسک ابتال به بیماری های 

ویروسی کمک کننده برشمرد.

یک متخصص تغذیه:

روزه داری تاثیری در تضعیف سیستم ایمنی ندارد

 عضــو هیــات مدیره ســازمان 
جهانی سکته مغزی، گفت: در بسیاری از 
بیمارانی که با عالئم کرونا بســتری شده 

بودند، سکته مغزی شایع تر بود.
به گزارش مهر، بابــک زمانی، افزود: از 
تغییراتی که ویروس کووید ۱۹ در رفتار 
و کردار ما ایجاد کرد، این بود که بسیاری 
از اعمال جراحی یا تعطیل شد یا به تاخیر 
افتاد. بســیاری از مراجعــات به طبیبان 
متخصص که بیهوده و بــدون ارجاع از 
پزشک دیگری صورت می گرفت، دیگر 
انجام نشد. بسیاری از مراجعات بیمارستان 
ها که عامل واقعــی آنها اضطراب بود و 
تنها به جهت اطمینان صورت می گرفت، 
در ســطحی از اضطراب که کووید ۱۹ 

آفریده بود، مدفون شدند.
وی گفــت: بر عکس آنچــه در جریان 
اپیدمی کرونا تعطیل بردار نبود و برجسته 
تر هم شد، ســکته مغزی حاد بود. حتی 
در بیمارســتان هایی که تعداد زیادی از 

بیماران کرونایی را بستری می کردند هم 
همســایگان دایمی این بیماران، بیماران 
ســکته مغزی بودند و نه تنهــا اینکه به 
نظر می رسید نوعی همراهی بین کرونا 
و ســکته مغزی در یک بیمار واحد هم 

وجود داشته باشد.
زمانــی ادامــه داد: گویی کرونــا از بین 
دشمنان سالمتی بشــر بیش از هر چیز 
دســت اتحاد به سوی سکته مغزی دراز 

کرده است.
وی گفت: در بســیاری از بیمارانی که با 
عالئم کرونا بستری شــده بودند سکته 
مغزی شــایع تر بود. بسیاری از بیماران 
سکته مغزی هم در عین حال به سرعت 

معلوم می شد کرونا هم دارند.
ایــن متخصص مغز و اعصــاب، افزود: 
اینکه این مشاهده به دلیل درگیری وسیع 
کرونا در بسیاری مناطق بود یا واقعاً کرونا 
باعث سکته مغزی می شود، هنوز کاماًل 
معلوم نیست. اما قدر مسلم اینکه کووید 

۱۹ مثل هر عفونت دیگری باعث افزایش 
التهاب و در نتیجــه افزایش انعقاد خون 
و افزایش آمار ســکته مغزی می شــود. 
به عالوه بســیاری از بیماران کووید ۱۹، 
درگیری قلبی دارند. این درگیری باعث 
پرتاب لخته )آمبولــی( از قلب به مغز و 
ایجاد ســکته مغزی می شود. اما مستقل 
از این دو عامل غیر مســتقیم، مشاهداتی 
هم وجود دارد به نفع اثر مستقیم ویروس 
بر مغز و سیســتم عروقی آن. در اتوپسی 
روی بیماران فوتی کرونا، نشانه هایی به 
نفع التهاب در عروق بدن دیده شــده که 
می تواند به نفع بیماری عروق ریز باشد.

زمانی گفت: اما این تمام داســتان نیست 
چرا که در بســیاری از بیماران در جریان 
کرونا تولید لخته در عروق بزرگ مغز و 
گردن هم دیده شــده است. یعنی کرونا 
باعث افزایش خاصیت لخته شدن خون 
در رگ ها می شود. این پدیده آخر شایان 
توجه ویژه ای ســت چرا کــه افزایش 

خاصیت لخته شــدن خون در رگ ها به 
عوامل دیگری هم ارتباط دارد که در راس 
آنها باید به شرایط کم آبی بدن اشاره کرد.
وی افزود: از آنجا که هر ســکته مغزی 
به تکمیل زنجیــره ای از عوامل ارتباط 
پیدا می کند این عامل آخر )کم آبی( در 
جریان اپیدمی کرونا به دلیل اینکه اجتناب 
ناپذیر نیست از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. یعنی اینکه برای کاهش مرگ و میر 
کرونا باید اجتناب از کار در محیط های 
گرم، تعریق زیــاد و اجتناب از کارهای 

سنگین را هم به فاصله گذاری افزود.
عضو هیات مدیره سازمان جهانی سکته 
مغزی، گفت: جای خوشوقتی است که 
با تالش های انجمن سکته مغزی ایران و 
وزارت بهداشت، برنامه ملی درمان سکته 
مغزی حاد از چند ســال پیش در کشور 
به راه افتاد و در این زمینه اطالع رســانی 
حداقل انجام شد و بسترهایی آماده گردید 
و صدای سکته مغزی باالخره شنیده شد.

وی افزود: حال با وجــود بحران کرونا 
یــک بار دیگر باید تاکید کــرد که اتفاقًا 
از طریــق همیــن ویروس کــه با دقت 
کارهای ضــروری و غیر ضــروری ما 
را از هــم تفکیک کــرده و دقیقاً به دلیل 
همین ویروس که مرگ و میر باالتری به 
جهت ســکته مغزی ایجاد می کند، باید 
یک بار دیگر به این صــدا گوش داد و 
امکانات کشور از توانایی های مالی افراد 
و موسسات گرفته تا توان اجرایی دولت 

را در این زمینه به کار انداخت.
زمانی گفت: از سوی دیگر درمان سکته 
مغزی حاد که تنها در ۶ ساعت اول امکان 
پذیر اســت و به جیب و جنس و زادگاه 
افراد هم ارتباطی ندارد، مهم ترین مالک 
و نمایشگر توان اجرایی کشور در جنبه 
های اجتماعی ســالمت و آمادگی برای 
بحران های بزرگ مثل کرونا است. از یاد 
نبریم که در هر حال کرونا خواهد رفت 

اما سکته مغزی خواهد ماند.

عضو هیات مدیره سازمان جهانی سکته مغزی:

کووید ۱۹ باعث افزایش آمار سکته مغزی می شود

 یک پزشــک فــوق  تخصص 
نوزادان درباره نحوه و شــرایط انجام 
تســت کرونا از مادر باردار و نوزادش 
توضیحاتــی ارائه کــرد و گفت: رِنج 
واگیری بیماری کوویــد۱۹ در اطفال 
و کــودکان حدودا یک تــا ۵ درصد 
جمعیــت دنیاســت و ۳۰درصــد از 
بیماران کرونــا مثبت در تمام رده های 

سنی بدون عالمت اند.
به گزارش ایســنا، دکتر ناصح درباره 
اینکــه کــدام مــادر بــاردار کاندید 

بررســی های بیشــتر درباره کووید۱۹ 
اســت، گفت: مادری کــه در ۱۴ روز 
گذشته در تماس با فرد مبتال به کرونا 
بوده اســت باید مورد بررســی قرار 
گیرد و حتی اگر عالمتی نداشته باشد 
باید ترجیحا دوبار تســت PCR به 
فاصله حداقل ۲۴ ســاعت انجام دهد. 
در صورت منفی شــدن پاســخ تست 
می توان امیدوار بود مادر به کرونا مبتال 
نشــده و عوارضی برای جنین نخواهد 

داشت.

وی افــزود: در صورتی که مادر باردار 
بــه بیماری کرونا مبتال شــده و بهبود 
یافته باشــد، پس از بهبــودی باید هر 
دو هفته یک ســونوگرافی انجام دهد 
تا وضعیت جنین مورد بررســی قرار 
گیرد؛ چون این احتمال وجود دارد که 
بیماری ممکن است باعث تاخیر رشد 
داخل رحمی شــده و ســندروم زجر 

جنینی را به دنبال داشته باشد.
وی دربــاره مادران  مبتال بــه بیماری 
کووید_۱۹ که زایمان می کنند، تصریح 

کرد: نــوزاد به دنیا آمــده از این مادر 
بایــد ۱۴ روز جدا از مــادر نگهداری 
شــود، اگر به هر دلیلی مادر مجبور به 
نگهداری از فرزندش است یا نمی توان 
نوزاد و مــادر را در جایی مجزا از هم 
نگهداری کرد، حتما باید فاصله دو متر 

را میان نوزاد و مادر رعایت کنیم. 
بنابر اعالم کانال خبری دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی، وی افزود: در 
صورتی که نوزادی مشکوک به کرونا 
بود باید اگر عالمت ندارد دو تســت 

PCR بــه فاصله ۲۴ ســاعت از او 
بگیریم و اگر تست منفی بود می توان 
گفت نوزاد بی خطر است. اگر نوزادی 
نیز عالئم بیماری داشــته باشد زمانی 
می گوییم می تواند ترخیص شود که به 
مدت ســه روز تبش قطع شده باشد و 
حال عمومی مناسبی داشته باشد و دو 
تســت منفی PCR از او گرفته شده 

باشد.
این پزشــک فوق  تخصــص نوزادان  
گفت: درباره موارد شــدید بیماری نیز 

نیاز بــه مراقبــت در بخش های ویژه 
اســت. درباره اطفال و نوزادان آمار و 
مستندات نشــان می دهد احتمال ابتال 
در این گروه کمتر اســت و اگر مبتال 
شوند نیز عالئم سبکی دارند، ما بیشتر 
نگران انتقال بیماری از آنها به دیگران 
هستیم. رِنج واگیری بیماری کووید۱۹ 
در اطفال و کــودکان حدودا یک تا ۵ 
درصد جمعیت دنیاست و ۳۰درصد از 
بیماران کرونــا مثبت در تمام رده های 

سنی بدون عالمت اند.

شرایط انجام تست کرونا از مادران باردار و نوزاد آنها



سه شنبه 23 اردیبهشت ماه  1399 / نمره 527 / سال سوم6
اقتصادی

نحوه محاسبه قیمت خودرو 
در بازار اعالم شد

 رییس ســازمان حمایــت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد که برای 
انجام معامالت، قیمت خودرو در کف بازار 
شامل قیمت درب کارخانه به عالوه حداکثر 
۱۰ درصــد ســود خواهد بــود و هر کجا 
قیمتی باالتر از این ارقام داده شــود، به منزله 
گران فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن 

مقابله خواهند کرد.
عباس تابش در پایان نشست دیروز )دوشنبه( 
ســتاد تنظیم بازار با محوریت قیمت گذاری 
خودرو گفت: خودروسازان متعهد به تولید 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه خودرو در 
سال جاری شــده اند که بر مبنای آن، در هر 
ماه برنامه های تولیدی آنها گرفته می شود تا 
به تناسب آن از بین خودروهای تولیدی ۶۰ 
درصد به تعهدات و معوقات باقی مانده و ۴۰ 

درصد به فروش فوق العاده اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه با قیمت های اعالمی جدید، 
نســبت به قیمت های ۱۷ دی ســال ۱۳۹۷ 
ســتاد تنظیم بازار، ۲۳ درصد به قیمت درب 
کارخانــه خودروهای ســایپا و ۱۰ درصد 
به قیمت درب کارخانــه خودروهای ایران 
خــودرو اضافه خواهد شــد، گفت: در این 
راستا محدودیت هایی نظیر هر کد ملی یک 
دســتگاه خودرو، محدودیت سنی باالی ۱۸ 
سال و عدم ثبت نام یا دریافت خودرو از ایران 
خودرو و ســایپا در سه سال گذشته در نظر 

گرفته شده است.
قیمت خودرو در نمایشگاه ها باید در دید 

عموم باشد
طبق اعالم رییس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو در 
نمایشگاه ها باید در دید عموم بوده و قیمت ها 
در فضــای مجازی نیز باید متعــارف بوده، 
عرضه کننده خودرو احراز هویت شده باشد 

و خودروهای واقعی عرضه کرده باشند.
اگر بیش از ســه ماه خودرو در پارکینگ 
نگهداری شود به منزله احتکار خواهد بود

تابش با بیان اینکــه خودروها نباید بیش از 
ســه ماه در پارکینگ ها نگهداری شده باشد، 
تصریح کرد: در صورتی که این خودروها در 
این مدت به نمایندگی ها برای سرویس های 
اولیه مراجعه نکرده باشــند، به منزله احتکار 

تلقی شده و گارانتی آنها ابطال خواهد شد.
معاون وزیر صمــت همچنین تاکید کرد که 
موضوع احتــکار خودرو از موضوعات مهم 
و اولویت دار اســت که توسط این سازمان 
رصد خواهد شــد و همچنین وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مکلف به ایجاد زیرساخت 
الزم برای اخذ مالیات از معامالت مربوط به 

خودروها شده است.
همچنین به گفته وی، اتحادیه ها و اتاق های 
اصناف در سراســر کشــور مکلف به ارائه 
دســتورالعمل تعیین شــده به تمامی مراکز 
خرید و فروش خودرو اعم از نمایشگاه ها و 

شبکه های مجازی هستند.
خودروهای  شامل  خودرو  قیمت  افزایش 

معوق شده نمی شود
موضــوع افزایــش ۱۰ درصــدی قیمــت 
محصوالت ایــران خــودرو و افزایش ۲۳ 
درصدی قیمت محصوالت ســایپا، شــامل 
خودروهــای معوق شــده نیســت و این 
خودروها با همــان قیمتهای قبلی در اختیار 

مشتریان و ثبت نام کنندگان قرار می گیرد.

شاخص بورس صعودی شد
 شــاخص بــورس در بــازار دیروز 
)دوشنبه( چهارهزار و ۴۸۴ واحد رشد داشت 
که در پایان این شاخص به رقم یک میلیون و 

۴۷ هزار واحد رسید.
بر پایه معامالت دیروز بیش از هفت میلیارد 
و ۵۶۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
بــه ارزش ۱۰۶ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۱۲۰ واحد 
کاهش به ۳۲۴ هزار و ۷۵۳ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( بــا ۸۰  واحد افت به ۲۱۵ 

هزار و ۴۵۹ واحد رسیدند.
شــاخص بازار اول ۱۳ هــزار و ۸۶۳  واحد 
افزایش و شاخص بازار دوم ۳۴ هزار و ۸۲۵ 

واحد کاهش داشت.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد سایپا 
)خساپا( با سه هزار و ۳۲۸ واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با دو هــزار و ۱۶۹ واحد، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک 
هزار و ۶۱۷ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( بــا یک هزار و ۴۴۴ واحد، بانک ملت 
)وبملت( با یک هزار و ۱۵۰ واحد، معدنی و 
صنعتی چادرملو )کچــاد( با یک هزار و ۲۴۸ 
واحد )کچاد( با یک هزار و ۳۶ واحد  بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
 در مقابل نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با سه هزار و ۱۲۷ واحد، نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۱۲۲ 
واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با یک هزار 
و ۳۸ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۹۶۳ واحد، 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با  ۸۹۵ واحد 

تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.

خبــر

 این روز ها بازار های ســرمایه ای 
همزمان شروع به حرکت و افزایش قیمت 
کرده اند، در این راستا دو بازار مسکن و 
خودرو به دلیل اینکه قیمت هایشــان در 
ســایت های آگهی های اینترنتی منتشــر 
برخوردار  بیشــتری  التهاب  از  می شود، 
هســتند، حال به نظر می رسد این بار نیز 
قرار اســت برای کنترل ایــن دو بازار و 
مبارزه با ســوداگری قیمت از آگهی های 

اینترنتی حذف شود.
به گزارش فرارو، از ابتدای ســال گذشته 
تاکنون دوبار قیمت مسکن و خودرو از 
سایت های اینترنتی مانند دیوار و شیپور 
حذف شده اســت، حال به نظر می رسد 
برای سومین بار در یک سال اخیر دوباره 
این موضوع به منظــور کنترل بازار های 

مسکن و خودرو انجام شود.
 حــذف قیمت از ســایت های آگهی 
اینترنتی؛ آیا قیمــت حذف قیمت از 
التهاب  می تواند  اینترنتــی  آگهی های 

بازار ها را کاهش دهد
اقتصاد  کارشــناس  پروین پور  افشــین 
مســکن در گفتگو با فرارو با اشــاره به 
اینکه بازار مسکن کامال به حال خود رها 
شده اســت، اظهارداشت: در حالیکه این 
روز ها متوســط قیمت خرید یک واحد 
آپارتمــان در تهــران در منطقه معمولی 
۱۰ میلیون تومان است، برای یک واحد 
۷۰ متــری باید یک خانواده بیش از ۷۰۰ 
میلیون تومــان هزینه کند، که با توجه به 
وضع درآمدی کارگران و کارمندان چنین 
موضوعی برای آن ها مقدور نیست و به 
نوعی می توان گفــت، خرید خانه برای 
بسیاری از افراد جامعه تبدیل به یک رویا 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه اگــر قیمت های 

مســکن و خودرو از روی ســایت های 
اینترنتی حذف شود، التهاب این دو بازار 
به طــور موقت فروکــش خواهد کرد، 
گفــت: به دلیل اینکه دالالن با درج ارقام 
صوری و غیر واقعی در این اپلیکشین ها 
به افزایش قیمت مصنوعی و غیر واقعی 
دامن می زنند، اگر این امر مســدود شود، 
این دو بازار می توانند قدری آرام بگیرند، 
البته ذکر این نکته ضروری است که این 
اقدام به مانند آرام بخش موقتی و زودگذر 
است و باید به دنبال راه واقعی برای ثبات 

بخشی به بازار ها بود.
 پروین پور افزود: زمانــی که افراد دالل 
و ســوداگر ببیندد که دولت عزمی برای 
مقابلــه با این وضعیت آشــفته ندارند و 
آن ها نیز کار خود را بدون عواقب بییند، 
قدر مســلم به فعالیت مخرب خود ادامه 
خواهنــد داد و این امــر می تواند برای 
بازار های ســرمایه ای ما بســیار عواقب 
جبران ناپذیری را به دنبال داشــته باشد؛ 
بنابرایــن تا زمانیکه دولــت عزم جدی 
برای مقابله با دالالن و ســوداگران را در 
بازار های مسکن و خودرو نداشته باشد، 

نمی توان انتظار وجود آرامش را داشت.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تنها راه 
حل قطعی ساماندهی بازار مسکن استفاده 
از ابزار مالیاتی اســت، بیان داشــت: در 
حالیکه وزارت راه و شهری سازی مدعی 
است که سامانه ملی امالک و اسکان را راه 
اندازی کرده و اطالعات آن را در اختیار 
ســازمان امور مالیاتی قرار داده است، اما 
مسوولین این سازمان اعالم می کنند، که 
چنین موضوعی فعال در دستور کار آن ها 
نیست، چون زیر ساخت آن را در اختیار 
نــدارد، بنابراین دولت تاکنــون اقدامی 
جدی در زمینه اخذ مالیات از خانه های 

خالی و همچنین خانه های دوم و سوم به 
بعد انجام نداده، در چنین وضعیتی طبعا 
نمی توان انتظار داشت که قیمت باال نرود.

 برای ســاماندهی بازار مسکن باید از 
ابزار مالیاتی استفاده کرد

وی ادامه داد: اخــذ مالیات از خانه های 
خالی سال هاست که وعده انجام آن داده 
می شود، اما تاکنون قدمی برای این مسئله 
برداشته نشده است، این در حالیست که 
در کشور های گوناگون ابزار مالیاتی مورد 
استفاده قرار می گیرد، تا مسکن تبدیل به 
وســیله ای برای سوددهی افراد نباشد، به 
عنوان مثال در کشــور های اروپایی اگر 
شــما یک خانه را به قیمت ۵۰۰ میلیون 

تومان خریــداری کنید و چند وقت بعد 
همان خانه را ۵۲۰ میلیون تومان بفروشید، 
دولت بیش از ۹۵ درصد این ۲۰ میلیون 
تومان را از شما مالیات دریافت می کند، تا 
دیگر برایتان صرفه اقتصادی نداشته باشد، 

دست به چنین اقداماتی بزنید.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه، 
تا موقعی که مســکن در ایــران کاالیی 
ســرمایه ای حســاب شــود، این بازار 
سروســامان نمی گیرد، گفت: هم اکنون 
بیش از ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن 
ســوداگرانه و ســفته بازانه است و افراد 
برای کسب سود بیشــتر اقدام به خرید 
ملک می کنند، تا زمانیکه این رویه وجود 

داشته باشد، بازار مسکن کماکان ملتهب 
خواهد بــود، بنابراین باید دولت اقدامی 
انجام دهد تا آنقدر هزینه سوداگری باال 
برود، تا دیگر کسی برای کسب سود های 
هنگفت و بادآورده از بازار مسکن استفاده 

نکند.
پروین پور با اشــاره به اینکــه اگر قانون 
اخذ مالیات از خانه هــای خالی به طور 
اصولی و صحیح اجرایی شــود، قیمت 
خانه بیش از ۵۰ درصد با کاهش روبرو 
خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
انجام این کار نیاز به یک سامانه جامع و 
کامل اطالعاتی دارد، در ســال ۹۴ دولت 
وزارت راه و شهرســازی را مکلف کرد 

که چنین بانک اطالعاتــی را راه اندازی 
کند، بعد از آن نیز اعالم شد سامانه ملی 
امالک و اسکان رونمایی خواهد شد، اما 
مدت هاست که از این وعده می گذرد و 

تاکنون اقدام عملی انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینک به طور قطع مجلس 
یازدهم اقدامات بسیار جدی در رابطه با 
ساماندهی بازار مسکن انجام خواهد داد، 
افزود: اگر بازهم وزارت راه و شهر سازی 
در این زمینه معطلی از خود به خرج دهد، 
نمایندگان وزیر را استیضاح خواهند کرد، 
زیرا که دیگر وضــع بازار به هیچ عنوان 
قابل تحمل نیست و باید هر چه سریع تر 

یک اقدام قاطع انجام شود.

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن پاسخ می دهد؛

آیا قیمت »خودرو« و »مسکن« آرام خواهد گرفت؟ 

 به باور یک کارشــناس، باوجود 
افزایش قیمت تمامــی نهاده های تولید، 
مالیات هــا و هزینه ها در نهایت درصدی 
ناچیز به قیمت محصوالت خودروسازان 
افزوده می شود که گره گشا نیست؛ داللی ها 
ادامه خواهد داشــت و همین می شود که 
پراید در بازار ۹۰ میلیون تومان می شــود. 
بــازار منتظر نمی مانــد و راه خود را پیدا 
می کند و در این میان فقط خودروساز و 

قطعه ساز زیان می کند.
در پی آشفته بازار صنعت خودرو که هر 
که حرف خود را می زند؛ شورای رقابت 
بازار کنونــی خودرو را بــازاری کاذب 
معرفی می کند که چنــد نفر آن را به این 
وضعیت دچار کرده اند؛ سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان تولید 
ناکافی را عامل برهــم خوردن عرضه و 
تقاضا می داند و از تبدیل شــدن خودرو 
از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای یاد 
می کند، کارشناســان صنعت خودرو نیز 
معتقدند که نحوه قیمت گذاری خودروها 
در دو سال اخیر خودروسازان را متحمل 
زیان ۳۰ میلیون تومانی به طور متوسط بر 

روی هر خودرو کرده است.
در این رابطه سعید صبوری- عضو هیات 
مدیره انجمن همگن قطعه ســازی - در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: حقوق ها در 
ظاهر ۲۱ درصد اما در حقیقت بیش از ۴۰ 
درصد افزایش پیدا کرده اســت. از سوی 
دیگر جلوی تــورم را نمی توان گرفت. 
کارگر و کارفرما هردو ناراضی هســتند 
و شوربختانه ســود تنها به جیب دولت 
می رود؛ چراکه به همین نسبت، بیمه های 
تامین اجتماعی و مالیــات  حقوق ها هم 
افزایش پیدا می کند؛ بنابراین گرفتاری برای 
تولیدکننده و همچنین کارگران ایجاد شده 
است. وی افزود: صنعت خودروسازی نیز 
از این هزینه ها مســتثنی نبوده و به همین 
نســبت هزینه هایش افزایــش پیدا کرده 
است. از سوی دیگر بانک مرکزی در ثابت 
نگه داشــتن نرخ ارز چندان موفق نبوده 
است. همچنین قیمت نهاده ها اعم از مواد 
اولیه و امثال آن همگی افزایش داشته اند. 
تنها کاالیی کــه جلوی اصالح قیمت آن 
گرفته شده، خودرو است. البته امیدواریم 
رابطه مســتقیم صنعت خودروسازی با 

صنعت قطعه ســازی کامال درک شود و 
این دفاع ما از خودروســازان ایجاد ابهام 
نکند؛ چون زیان خودروسازی عین زیان 

قطعه سازی است.
صبوری تاکید کرد: اینکــه پراید  مبنای 
قیمت قرار داده  شده و ۳۷ میلیون تومان 
برای آن در نظر گرفته شده است، عالوه 
براینکه خودروساز و به تبع آن قطعه ساز 
را متضرر می کند، بــا فروش ۸۰ میلیون 
تومانــی در بازار، مســیر را برای جوالن 
رانت خوارها و دالالن فراهم خواهد کرد. 
اینکه می گویند« خودروسازان خودرو را 
گران کرده اند؛ پراید کیلویی چند؟« واقعا 
کیلویی چقدر اســت؟ این ســود را تنها 

دالالن می برند نه خودروسازان!
عضو هیــات مدیــره انجمــن همگن 
قطعه ســازی با بیان اینکه بایســتی برای 
سیاست گذاری هایی که صورت می گیرد 
و منجر به زیان انباشته شرکت ها می شود، 
پاسخگو هم وجود داشته باشد، تصریح 
کرد: چطور اســت کــه کاالها در بورس 
به نرخ ارز روز عرضــه و قیمت گذاری 
می شــود و حتــی وارد رقابت شــده و 

با قیمــت باالتر  به فروش می رســد اما 
خودروساز برای سهام ۱۷ درصدی دولت 
باید منتظر اجازه بماند؟ اینجا به دلیل اینکه 
بخش دولتی زورش به افزایش قیمت ها 
نمی رســد، بخش خصوصی را متحمل 
ضرر کرده اســت. این ها باعث شده که 
قیمت خودروها تورم پیدا کرده و قیمت 
خودرو دست دوم هم دوبرابر شود؛ چراکه 
تولید »نو«  آن  دیگر به صرفه نیست. اگر 
قرار است خودروها به صورت دستوری 
تعیین قیمت شــوند، مابه التفاوت آن را 

دولت پرداخت کند.
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو و 
قطعه ســازی با اشــاره به برگزاری سه 
نشســت پیشین ســتاد تنظیم بازار برای 
تعیین قیمت خودرو، اظهار کرد: طبیعی 
است که جلســات بی نتیجه و فرسایشی 
برگزار می شود و در نهایت اجازه افزایش 
به طور مثال ۲۰ درصدی قیمت خودروها 
داده می شود. باوجود اینکه قیمت نهاده ها 
و ارز  ۳۰ تــا ۴۰ درصــد افزایش یافته، 
چگونه قیمت خودرو فقط باید ۲۰ درصد 
افزایش یابد؟ دود این ماجرا فقط به چشم 

خودروساز و قطعه ساز می رود.
وی با تاکید بر اینکه بازار راه خود را پیدا 
و حرکت می کند کــه در نتیجه آن پراید 
۹۰ میلیون تومان می شــود، تصریح کرد: 
قیمت خودروهای خارجی ســر به فلک 

کشــیده و هرکس به هر قیمت که تمایل 
دارد، می فروشــد اما خودروهای داخلی 
که تولیدشــان نان چندین میلیون نفرا را 
می دهد، باید به درستی مدیریت شوند و 

از ضرر و زیان آن جلوگیری شود.

 معاون امور صنایع وزیر صنعت، 
معدن و تجارت )صمــت( با بیان اینکه 
پیش بینی شده بنگاه های تولیدی در سال 
جاری به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی نیاز دارند، اظهــار کرد: بخش 
خصوصی می تواند بورس را به عنوان یک 
فرصت در نظر بگیرد و از این منبع برای 
تأمین بخشــی از نقدینگی خود استفاده 
کنند، چرا که در زمینــه منابع بانکی هم 
محدودیت هایی وجود دارد و واحدهای 
تولیدی برای تامیــن نقدینگی نمی تواند 

همیشه وابسته به نظام بانکی باشند.
مهــدی صادقی نیارکــی در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه سال گذشته سرمایه در 
گردش مورد نیاز حدود ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان بر پایه ارزش تولیدات ســال ۹۷ با 
دو بار گردش برآورد شده بود، اظهار کرد: 
میزان سرمایه گردش مورد نیاز واحدهای 
تولیدی برای سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد 

تومان پیش بینی شده است.
وی با اشاره به پرداخت ۹۷۰ هزار میلیارد 
تومان در سال گذشته از سوی بانک های 

عامل به بخش های مختلــف اقتصادی، 
سهم بخش صنعت از این تسهیالت را را 
کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد 
و گفت: بانک ها باید برای تولید امتیاز ویژه 
در نظر بگیرند، طبق قانون برنامه ششم هم 
بانک ها باید ۴۰ درصد تسهیالت پرداختی 
خود را به بخش تولید اختصاص دهند و 
مهم ترین درخواست ما از بانک ها در سال 
جاری عمل به همین بخش از قانون است.

بنگاه های خصوصی به بورس بیایند
معاون امور صنایع وزیــر صمت با بیان 
اینکه بخشی از تامین مالی بنگاه ها در قالب  
ابزارهای نوین قابل دستیابی است، تصریح 
کرد: بنگاه هــای ۱۰۰ درصد خصوصی 
هنــوز حضور جدی در بــورس ندارند. 
رونق بورس هم اکنــون فرصت خوبی 
است تا بخش خصوصی که ساختار مالی 
منسجم و شفاف و همچنین برند دارد و 
مردم به محصوالت آن اعتماد دارند وارد 

چرخه تامین مالی بورس شوند.
صادقــی نیارکی بــا بیــان اینکه بخش 
خصوصی می تواند بورس را به عنوان یک 

فرصت در نظر بگیرد، خاطرنشــان کرد: 
به خصوص بنگاه هایی که ســابقه، دارای 
نامشهود و بنابراین توسعه سرمایه گذاری 
دارند می توانند از ایــن منبع برای تأمین 
بخشی از نقدینگی خود استفاده کنند، چرا 
که در زمینه منابع بانکی هم محدودیت هایی 
وجود دارد و واحدهای تولیدی برای تامین 
نقدینگی نمی تواند همیشه وابسته به نظام 
بانکی باشــند. هم اکنون رونق بورس و 
محدودیت منابع فرصت خوبی برای بنگاه 
خصوصی ایجاد کرده که از ابزارهای جدید 

تامین مالی استفاده کنند.
شــروط پرداخت تسهیالت به مشاغل 

آسیب دیده از کرونا
معاون امور صنایع وزیر صمت اظهار کرد: 
برخی رسته های شغلی از جمله پوشاک 
و کفش که بخش عمده فعالیت آنها پیش 
از آغاز نوروز انجام می شــد با وجود این 
که محصوالت تولیدی خود را آماده کرده 
بودند، در پی شیوع ویروس کرونا مراکز 
عرضه تعطیل شد و این بخش ها آسیب 

جدی دیدند.

وی در زمینه پرداخــت ۷۵ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به بخش های آســیب 
دیــده از کرونا، اظهار کرد: فراخوان ها در 
این زمینه انجام شده و ادامه کارها به عهده 
وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است 
و کارفرمایای که متقاضی این تسهیالت 
هستند باید در سامانه مربوطه ثبت نام کنند.
به گفته این مقام مســوول مقرر شده در 
زمینــه وثایق محدودیتهــای جاری مثل 
چک های برگشــتی نسبت مالکانه را در 
نظر نگیرند و همچنین تسهیالتی در زمینه 
ضامن ها در نظر گرفته شده، به طوری که 
برای مبالغ پایین تــر حضور یک ضامن 
کافی  است از مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به 
باال شــرایط عادی اعتبار سنجی بانک ها 
انجام می شود و باید وثایق بنگاه ها کفایت 

کند.
معاون وزیر صمت با اشاره به پرداخت ۱۲ 
میلیون تومان به ازای هر شاغل در قالب 
این تسهیالت، تصریح کرد: بخشی از این 
تسهیالت به عنوان حقوق پرسنل پرداخت 
می شود، مشروط به اینکه کارکنان تا پایان 

سال ۹۹ تعدیل نشده باشند. نحوه بررسی 
هم به این صورت است که لیست بیمه هر 

واحد در میانگین سه ماه قبل و بعد کرونا 
بررسی می شود.

 یک کارشناس تاکید کرد:

پراید ۹۰ میلیونی نتیجه قیمت گذاری دستوری است

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

رونق بورس، فرصتی برای کاهش وابستگی تولید به نظام بانکی
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فروش گواهی سپرده 
سرمایه گذاری عام در بانک 

آینده هم چنان ادامه دارد
 فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام 
بانک آینده که از شنبه 6  اردیبهشت ماه درکلیه 
شعب بانک آینده، آغاز شده بود، با استقبال مردم 

و مشتریان روبه رو شده و هم چنان ادامه دارد.
این اوراق، یک ساله، با نرخ سود علی الحساب 
18درصد ســاالنه و معاف از مالیات است که 
ســود آن به صورت ماهانــه، پرداخت خواهد 
شد. نرخ بازخرید قبل از سررسید این اوراق، 

10درصد سالیانه، تعیین شده است.
تمامی شعب بانک آینده در سراسر کشور، آماده 
عرضه اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری 
عام بــه هم وطنان هســتند؛ متقاضیان محترم 
می توانند با مراجعه به شعب بانک آینده، نسبت 
به تکمیل فرم درخواست اوراق مذکور، اقدام 

کنند.
بدیهی است نقدینگی حاصل از فروش گواهی 
سپرده سرمایه گذاری از سوی بانک ها و استقبال 
مطلوب هم وطنان گرامی از آن ها به بسترهای 
اصلی خود، یعنی پروژه های توسعه ای و عمرانی 

و نیز بانک ها و اقتصاد کشور منتج می شود.

دیدار رییس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی 

با مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان زنجان 

 رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزشــکی و هیات همراه به مناسبت روز 
جهانی صلیب ســرخ و هفته هــال احمر با 
مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان زنجان 

دیدار کرد.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی جمعیت 
هال احمر استان زنجان، اصغر جعفری روحی 
بــا تبریک هفته هــال احمر بــه امدادگران، 
نجاتگران، داوطلبان، اعضا و همه تاشــگران 
جمعیت هــال احمر افــزود: مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی همواره در کنار 
هال احمر در همه حوادث و سوانح برای ارائه 

خدمات امدادی به هموطنان قرار دارد.
وی تاکید کرد: در تاش هستیم تا همکاری و 
تعامل مابین جمعیت هال احمر استان و مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی  بیش 

از گذشته تقویت شود.
رییس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان زنجان با بیان اینکه این استان 
معین منطقه 21 تهران است، گفت: با تعامل و 
هماهنگی جمعیت هال احمر استان بازدیدی 
از این منطقه داشته باشیم  تا ظرفیت و پتانسیل 

ها برای حوادث مورد بررسی قرار گیرد.
جعفری روحی اظهارداشت: همکاری جمعیت 
هال احمر استان زنجان در پیشگیری و مقابله 
با شیوع ویروس کرونا قابل توجه و در کاهش 
تعداد بیماران با اقدامات تب سنجی و غربالگری 
سامت شهروندان در مناطق شهری و روستایی 

بسیار تاثیر گذار بود.
هالل احمر برای ارائــه خدمات امدادی به 

هموطنان  شبانه روز تالش می کند
مدیر عامل جمعیت هال احمر استان زنجان نیر 
در ادمه این دیدار گفت: هال احمر نیز درهمه 
حوادث  و ســوانح جاده ای و بایای طبیعی 
در کنار مرکز مدیریت فوریت های پزشکی و 
دیگر دستگاه های اجرایی عضو مدیریت بحران 

قرار دارد.
میرزایی خاطرنشان کرد: جمعیت هال احمر 
در همه حــوادث در کنار هموطنان برای ارائه 
خدمات در تاش شبانه روزی است و از هیچ 

اقدامی در این باره کوتاهی نمی کند.
وی از همکاری و تعامل سازنده همه دستگاه ها 

با جمعیت هال احمر استان قدردانی کرد.

خبــر

 رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان با اشاره به صدور 2 هزار و 217 فقره 
جواز تأســیس در استان گفت: سرمایه گذاری این 
طرح ها 340 هزار میلیارد ریال بوده و اشتغالزایی 

آنها نیز 62 هزار نفر است.
ناصــر فغفوری دیروز در گفت وگــو با خبرنگار 
فــارس در زنجان اظهار کرد: یکی از اولویت های 
ســازمان صمت فراهم ســاختن زمینــه فعالیت 

واحدهای صنعتی است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 

زنجان از رشد 35 درصدی صدور جواز تاسیس 
در استان خبر داد و گفت: سال قبل یک هزار و 32 

فقره جواز تأسیس در استان صادر شد.
وی با اشاره به اینکه ســرمایه گذاری این طرح ها 
83 هــزار میلیارد ریال بوده اســت، افزود: میزان 
اشــتغالزایی این طرح ها نیــز 17 هزار و 664 نفر 

بوده است.
فغفوری با بیان اینکه بیشــترین مجوزهای صادره 
مربوط بــه محصوالت فلزی و فابریکی اســت، 
گفــت: همچنین ســاخت مــواد و محصوالت 

شــیمیایی و محصوالت غذایی و آشامیدنی نیز از 
دیگر مجوزهای صادر شده در استان است.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان ادامه داد: طبق برآورد انجام شــده اســتان 
زنجان در زمینه صدور جواز تاســیس رتبه نهم را 

در کشور  دارد.
وی با اشــاره به صدور 2 هزار و 217 فقره جواز 
تأسیس در استان گفت: سرمایه گذاری این طرح ها 
340 هزار میلیارد ریال بوده و اشــتغالزایی آنها نیز 

62 هزار نفر است.

رییس سازمان صمت استان خبر داد:

اشتغال به کار 62 هزار زنجانی از محل صدور جواز تأسیس

 در نخســتین شوراي راهبردي با حضور 
مدیرعامــل، معاونان ومدیران این شــرکت، با 
تشــریح محورهاي چهارگانه سخنان وزیر نیرو  
گزارشــي از فعالیت هاي برجســته واحدهاي 
مختلــف توزیــع برق اســتان زنجــان ارائه و 

برنامه هاي آتي صنعت برق تشریح شد.
به گــزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع 
نیــروي برق اســتان زنجان، مهنــدس علیزاده 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 
عبور سربلند از بحران هاي طبیعي و محدودیت 
هاي مالي را نشان از همدلي و انسجام تاشگران 
عرصه خدمت رساني برق به مردم عنوان کرد و 
گفت: در سال گذشته با همت مجموعه شرکت 
توزیع نیروي برق استان از بحران خسارات سیل 
،برف وکوالک شدید و پیک بار تابستان بسامت 
عبور کردیم و نگذاشتیم تا چراغ خانه هاي مردم 
خاموش شــود و جریان برق مطمئن وپایدار را 
براي واحدهاي صنعتي ،تولیدي ،کشــاورزي و 

فضاهاي مختلف عمومي واداري توزیع کردیم. 
وي افزود:کســب افتخارات متعدد بویژه نشان 
برتري در جشــنواره شــهید رجایي که لوح و 
تندیس آن از دســتان وزیر کشور دریافت شد ، 
عنــوان برتري در جایزه ملي انرژي هاي تجدید 
پذیر ، برتري درحوزه ارتباط با رســانه ها که از 
سوي دکتر اردکانیان وزیر نیرو مورد تقدیر قرار 
گرفت ، نشان دهنده جایگاه مناسب این شرکت 

در سطح کشور است.
وي در ادامــه دربــاره برنامه هــا و اهداف آتي 
وزارت نیرو  گفــت: صحبت هاي وزیر نیرو را 
مي توان در چهار محورتشــریح کرد که عبارتند 
از: الف-توجه به کیفیت منابع انساني و رفتارهاي 
صحیح مدیریتي اعم از شایسته گزیني ، جانشنین 
پروري و ساماندهي نیروهاي موجود در شرکت 
هاي صنعت آب وبرق . ب-اجراي برنامه 099 
در حوزه برق وانرژي درتابستان امسال و احتمال 
افزایش بار در ساعات اوج مصرف برق و به صفر 

رساندن خاموشي ها با بهره مندي از ظرفیت هاي 
استاني و نیز اصاح فرآیندها ودستورالعمل هاي 
فروش و خدمات مشــترکین  درحوزه صنعت 
وکشــاورزي در سالي که مزین به شعار »جهش 
تولید » مي باشــد . ج-تاکید بر حقوق عمومي 
و مســائل مرتبط با حقوق شهروندي و تسهیل 
در انجام درخواســت هاي مردمي با بهره مندي 
از ظرفیــت هــاي خدمات غیرحضــوري . د- 
رویکرد جدید پویشــهر هفته #الف_ب_ایران 
درســال1399 اصاح در شــیوه هاي استفاده از 
منابع و تبدیل آن به فرهنگ و اصاح ساختارها 
و نیز تکمیل پروژه هاي نیمه تمام و بهره برداري 

از پروژه هاي قابل افتتاح عنوان شد.
علیزاده وضعیت شــاخص هاي عملکردي در 
حوزه هاي مختلف شــرکت توزیع نیروي برق 
اســتان زنجان در مقایســه با میانگین کشوري 
را خــوب ارزیابــي و تصریح کــرد : 88صدم 
دقیقه درروز میزان خاموشــي بــرق به ازاي هر 

مشــترک در سال گذشــته بودکه خوشبختانه با 
راه اندازي فناوري تعمیر وســرویس خطوط و 
پست ها به صورت خط گرم در وضعیت بسیار 
خوبي از میانگین کشــوري قرارداریم، در زمینه 
کاهــش تلفات انرژي برق  نیــز با اجراي طرح 
هاي جهادي کاهش تلفات برق به عدد 7ممیز4 
دهم درصد رســیدیم که ازمتوســط کشــوري 
10درصد فاصله قابل توجهــي دارد وهمچنین 
با اعام شرکت مادر تخصصي توانیرو همیاري 
وهمکاري مشترکان برق اســتان زنجان درصد 

وصول مطالبات این شرکت درسطح  کشور در 
وضعیت بسیار مناسبي قرارگرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 
برنامه هاي آتي را هم راستا با شعار سال » جهش 
تولید« عنوان و خاطرنشان کرد:در سال پیش رو 
ضمن تکمیل بسترهاي بهره مندي از خدمات غیر 
حضوري و اتوماسیون شبکه هاي توزیع برق، بر 
نصب و راه اندازي 10000کنتور هوشمند برق و 
500کیلومتر تبدیل شبکه هاي توزیع برق سیمي 

به کابل خودنگهدار تاکید شد.

مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان خبر داد:

نصب 10هزارکنتورهوشمند برق و 500کيلومتر شبکه 
خودنگهدار در برنامه امسال توزيع برق زنجان

فرماندار زنجان:

نتیجه کم توجهی برخی از شهروندان به سفارش های بهداشتی در هفته های آتی نمایان می شود

1( موضوع استعالم : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری آبونه مرکزی کافوهای نوری ONU 101-102-110 ابهر
2( شماره استعالم : استعالم 23-2-99-الف

3( قیمت پایه برآوردی :   2.906.439.000 ریال
4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

5( شرح عملیات : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری آبونه مرکزی کافوهای نوری ONU 101-102-110 ابهر
6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان – مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات – واحد قراردادها )اتاق 104( 

– آقای سعید هادی – شماره تماس 02433122137 
7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر روز شنبه مورخه  99/02/27

8( زمان و مکان نشست توجیهی : در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122316 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل فرمایید.
9( محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان – مجتمع ادارات – ساختمان مخابرات منطقه زنجان 

10( زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز یکشنبه مورخه 99/02/28 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات
شایان ذکر است که خریداران محترم اســناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکات استعالم ، پاکت ها را 
به صورت دربسته و ممهور شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس 

مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

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

3( قیمت پایه برآوردی :   1.676.970.000 ریال
4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

5( شرح عملیات : انجام عملیات کابلکشی و ارتباط ادارات ثبت احوال ابهر، خرمدره، ماهنشان، انگوران، سجاسرود، ایجرود، نیک پی
6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان ، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات ، واحد قراردادها )اتاق 104( - 

آقای سعید هادی - شماره تماس 02433122137 
7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر روز شنبه مورخه  99/02/27

8( زمان و مکان نشست توجیهی : در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122316 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل فرمایید.
9( محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان ، مجتمع ادارات ، ساختمان مخابرات منطقه زنجان 

10( زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز یکشنبه مورخه 99/02/28 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات
شــایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت ها استعالم ، پاکت ها را 
به صورت دربسته و ممهور شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس 

مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

آگهی استعالم بهاءآگهی استعالم بهاء

 فرمانــدار زنجان گفت: رفتــار برخی از 
شهروندان زنجانی در شرایط کنونی پرخطر است 
و به طور حتم بی تفاوتی امروز مردم نســبت به 
مسایل بهداشــتی و پیشگیرانه در هفته های آینده 

خود را نشان خواهد داد.
رضا عســگری با بیان این مطلب به خبرنگاران 
درباره میزان پایبند بودن شــهروندان زنجانی به 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی اشــاره کرد 
و افــزود: این روزها شــاهد کم توجهی مردم در 

حوزه های مختلف نسبت به این موضوع هستیم.
وی با اشــاره به اینکه آمــار مبتایان به ویروس 
کرونا در ســطح کان کشور رو به کاهش است، 
افزود: همین مســئله باعث شده است تا برخی از 
مــردم به تصور اینکه بیماری کرونا کنترل شــده 
است، عمًا موارد بهداشتی را در چنین شرایطی 
رعایت نکنند، در حالی که واقعیت امر این است 
که کاهش آمار، ناشــی از مقطعی است که ما در 

فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی بازار بود.
عسگری تصریح کرد: افرادیکه نسبت به رعایت 
موارد و توصیه های بهداشــتی بی توجه هستند، 
بی تردید هم خود و خانواده هایشــان و هم دیگر 

افراد جامعه را تهدید خواهند کرد و بدون شــک 
این بیماری کماکان پتانســیل الزم را برای اینکه 
بخواهد موج جدیدی از شــیوع به راه بیندازد را 

دارد.
فرمانــدار شهرســتان زنجان با یــادآوری اینکه 
بارهــا و به دفعات تذکــرات الزم در این باره از 
طریق رســانه ها و ... به مردم داده شده است اما 
کماکان شاهد برخی از رفتارهای پرخطر از سوی 
شهروندان هستیم، ادامه داد: در یکی از روستاهای 
این شهرســتان با وجود اینکه هشــدارهای الزم 
درباره برگزار نشدن مجلس ترحیم داده شده بود 
اما با توجه به برگزاری این مجلس و توجه نکردن 
به هشدارهای بهداشتی، شاهد درگیر شدن عده ای 
از اهالی این روســتا با ایــن بیماری بودیم و اگر 
این رفتارها تداوم داشــته باشد، به مراتب شرایط 

سخت تری را پیش رو خواهیم داشت.
فرماندار زنجــان با بیان اینکه مهم ترین مســئله 
در شــرایط کنونی لغو اجتماعات اســت، افزود: 
مجموعه ســازمان حمل و نقل را مکلف کرده ایم 
تا ماســک را در اختیار کسانی که می خواهند از 
اتوبوس اســتفاده کننــد، قرار دهند و ســازمان 

اتوبوســرانی مکلف به انجام این کار بوده و باید 
مدیریت ها در این حوزه به گونه ای باشد که اجازه 
سوار شدن به اتوبوس به کسانی که ماسک ندارند، 

داده نشود.
وی با اشاره به اینکه برخی از اصناف، پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نمی کردند که گشــت های 
مربوطه در ایــن زمینه فعال شــده و موظف به 
برخورد با این اصناف شدند، افزود: درباره تهدید 
بیماری کرونا با کســی تعارف نداریم و سامتی 
آحــاد جامعه در اولویت قــرار دارد. همچنین به 
نانوایی ها اباغ شــده است تا برای جلوگیری از 
ازدحام مردم در ســاعات نزدیک به افطار، طبق 
عاداتی که در ســالهای گذشــته وجود داشــت، 

نانوایی ها یک ساعت قبل از افطار تعطیل شود.
عسگری با تاکید بر اینکه طرح غربالگری کمک 
شــایانی به شناسایی بیماران کرونا که به صورت 
سرپایی انجام شــد، کرد، یادآور شد: همه تاش 
ما زمانی نتیجه بخش خواهــد بود که مردم همه 
پروتکل های بهداشــتی و توصیه های داده شــده 
در ایــن زمینه را رعایت کنند چرا که در صورت 
رعایــت نکردن این موارد، مشــکات ما در این 

حوزه دوچندان خواهد شد.
وی با اشاره به نحوه استفاده از ظرفیت تاکسی ها 
در شرایط کرونایی، خاطرنشان کرد: تذکرات الزم 
در این باره به سازمان تاکســی رانی داده خواهد 

شد و از ظرفیت راهنمایی و رانندگی هم در این 
زمینه باید اســتفاده کرد و وقتی موضوعی اباغ 
می شــود، این اباغیه ها در راستای سامتی مردم 

و الزم االجرا است.
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چهارسو

 شــیوع همه گیر ویروس کرونا در کشور 
عالوه بر ایجــاد بیماری برای انســان ها باعث 
خســارت به بخش های مختلف کسب وکار؛ از 
جمله فرهنگ، هنر و رســانه نیز شد که بیش از 
۹۰۰ میلیارد تومان تاکنون خسارت تنها بر پیکره 

این حوزه برجای گذاشته است.
بــا ورود ویــروس کرونا به کشــور به توصیه 
مســووالن بیشــتر مردم ایران برای نخستین بار 
خانه نشــینی را تجربه کردند، بــه دنبال آن اکثر 
کسب و کارها نیز زنجیره وار تحت تاثیراین خانه 
نشینی اجباری قرارگرفته و تعطیل شدند، در این 
میان کســب و کارهای فرهنگ، هنرو رسانه نیز 
از این تعطیلی ها بی نصیــب نماندند طوریکه 
اوضاع معیشــتی آن دســته از اهالی فرهنگ و 
هنر که حقوق ثابت نداشــته و از طریق فروش 
آثار یا روی صحنه بردن اجرایشــان امرار معاش 

می کردند با بحران شدید مالی مواجه شدند.
بحرانی که هر روز با ادامه دار شــدن قرنطینه سایه 
تاریکی بر زندگی این قشر مظلوم افکنده و تیره ترهم 
شد.هرچند دراین مدت بیشتر اهالی هنر به فضای 
مجــازی روی آوردند و آثارشــان را یا به صورت 
مستقل یا از طریق برخی سازمان ها به صورت آنالین 
اجرا کردند؛ اما همچنان نیازمند حمایت و پشتیبانی 

در این روزهای کرونایی هستند.
ایــن بحران تا جایی در بخــش فرهنگ، هنر و 
رسانه خســارات فراوانی ایجاد کرده است؛ به 
گونه  ای که اکنون صاحبان کسب و کارهای این 
بخش، قادر به پرداخت حقوق شاغالن، حقوق 
بیمه درمان و سالمت و دیگر هزینه  هایشان، نظیر 
اجاره  بها و عوارض شــهرداری و قبوض آب و 
برق نبودنــد؛ زیرا مراکز فرهنگــی و هنری به 
عنوان کانون  های تجمــع و مراجعه همگانی در 
اولین روزهای بحران، فعالیت شان متوقف  شد و 
مضاف بر آن، فعاالن این بخش، با هزینه  های زیاد 
به امید فروش در اسفند و بهار با ایجاد تعهدات 

مالی متحمل شــده بودند در این شرایط، قادر به 
انجام تعهداتشان نیستند. از آغاز بحران تاکنون، 
صنوف و تشکل  ها با اعالم میزان زیان  های وارده 
بر کســب و کارهای  شان خواهان حمایت برای 

برون رفت از وضعیت پیش آمده  اند.
معاون توســعه  مدیریت و منابــع وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی دراین باره در گفت وگو با 
خبرنگار فرهنگی ایرنا، میزان خسارت های مالی 
به حوزه مختلف فرهنگ، هنر و رســانه را ۹۰۰ 
میلیــارد تومان برآورد کــرد و گفت: در برآورد 
اولیه   خســارت کسب و کارهای بخش فرهنگ، 
هنر و رســانه کشــور تا نیمه فروردین ماه، بالغ 

بر۹۰۰ میلیارد تومان است.
الدن حیدری، افزود: دراین میان خسارت کسب 
و کارهای فرهنگی نظیر کتابفروشی  ها، ناشران و 
مراکز انتشاراتی، مجتمع  های فرهنگی و هنری و 
دفاتر خدمات زیارتی تا نیمه فروردین، بیش از 

۳۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
وی ادامه داد: کســب و کارهــای هنری مانند 
تئاتری،  گروه  هــای  ســالن  ها،  تماشــاخانه  ها، 
ســینماها، موسســات ســینمایی، نگارخانه  ها، 
آموزشــگاه  های هنری نزدیک بــه ۴۰۰میلیارد 
تومان برآورد خسارت داشتند و خسارت کسب 
و کارهای رســانه  ای و تولید محتوای دیجیتال 
همچــون روزنامه  ها، بازی  گاه  هــا )گیم نت ها(، 
محتــوا،  تولیدکننــدگان  دیجیتــال،  ناشــران 
کیوســک  های فروش مطبوعات نیــز قریب به 

۳۰۰میلیارد تومان برآورد شد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: 
این ارقام با توجه به تداوم محدودیت  ها و دیگر 
تبعــات اجتماعی و اقتصادی بحــران کرونا که 

همچنان ادامه دارد، قطعی خسارت نیست.
به گفتــه حیدری از آنجاکه اهالی فرهنگ و هنر 
درآمد مستمر ندارند، در دوران قرنطینه خانگی، 
حمایت از این  قشــر جدی در دســتور کار این 

وزارتخانــه قــرار گرفته طوریکه در نخســتین 
گام موفــق شــدیم فرهنگ را در فهرســت ۱۳ 
گانه کســب وکارها گنجانــده و در ادامه ضمن 
پیگیری های متعدد از نهادهای اقتصادی کشور، 

وارد عمل شدیم.
معاون توســعه  مدیریت ومنابــع وزیر فرهنگ 
وارشاد اسالمی همچنین بیمه تامین اجتماعی یا 
ســهم دهی به هنرمنــدان در این بیمه را از دیگر 
دســتاوردهای این وزارتخانه برشــمرد و اظهار 
داشت: در نشست های پیاپی، وعده های خوبی 
از سازمان برنامه و تامین اجتماعی گرفته شد که 

اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
به گفتــه وی، مصادیق فعالیت ها به تشــخیص 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی می رسد و ما 
تمام این مصادیق را احصا کرده و به ســازمان و 

نهادهای متولی منعکس کرده ایم.
مســوول بهبود محیط کســب و کارهای بخش 
فرهنــگ و هنر ابــراز امیدواری کــرد بر پایه 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  برنامه ریزی هــای 
اسالمی، بخش اعظم خســارت ناشی از توقف 
فعالیت ناشران و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در 

پی شیوع بیماری کرونا جبران شود.
آنچــه در این میــان حائز اهمیت اســت اینکه 
معیشت و روزگار اهالی فرهنگ وهنر از دیرباز 
حدیثی پرآوازه بوده بژطوریکه تعداد پرشماری 
از این قشر فرهیخته در زمره افرادی هستند که با 
درآمد فصلی و اتفاقی گذران زندگی می  کنند و 
درآمد ثابتی ندارند، از این رو مشمول سرانه  های 
بیکاری و خدمات تأمین اجتماعی هم نیستند. با 
این همه تعدادی از هنرمندان و فعاالن فرهنگی و 
هنری که به صورت »آزاد« فعالیت دارند، امروز 
و در این روزهای کرونایی که عالوه بر تعطیلی 
کسب و کارهایشان تاکید بر در خانه ماندن هم 
به آنها شده باید به نوعی از حمایت و پشتیبانی 
دولت بهره مند تا بتوانند ادامه مســیر هنری را با 

انگیزه مضاعف طی کنند. این قشر اکنون نیازمند 
حمایت مسووالن هستند تا بتوانند بروز و ظهور 
هنر خود را با خیالی آســوده و بدون دغدغه در 
اختیــار جامعه و عالقه مندان قرار داده و از این 
طریق عالوه بر ارائه خدمت، بتوانند به صورت 

مستمر امرار معاش کنند.
ویروس کرونا موسوم به کووید ۱۹  اواسط ماه 

دســامبر )۲۴ اذر( در شهر ووهان واقع در مرکز 
چین گزارش شــد ابتدا از این بیماری به عنوان 
ذات الریه نام برده می شــد؛ اما کمیســیون ملی 
بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی 
ماه ۹۸( به صورت رسمی شیوع این ویروس را 

در چین اعالم کرد.
نشانه هایی از ابتال به این بیماری در ایران از ۳۰ 

بهمن مشاهده شد و در پی این امر ضمن اعالم 
تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها اماکن فرهنگی و 
هنری شامل ســالن های سینما، تئاتر، کنسرت ها 
و آموزشــگاه ها همچنیــن رویدادهای مختلف 
فرهنگی مانند نمایشگاه قرآن مجید و نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران از هفته اول اسفند ۱۳۹۸ 

تعطیل و لغو شدند.  

خسارت کرونا به کسب وکارهای فرهنگی و هنری

 وضعیــت تولید و فروش صنایع دســتی 
به ویژه در میان تولیدکنندگان روستایی که پیش از 
شــیوع ویروس کرونا هم چندان قابل قبول نبود، 
حاال با کاهش شــدید فروش های پایان سال ۹۸ 
و تعطیلی کلیه نمایشگاه های نوروزی صنایع دستی 
بیش از پیش کســاد شده و بسیاری از فعاالن این 

حوزه را درگیر مشکالت معیشتی کرده است.
با تعطیل شدن بسیاری مشــاغل و اصناف برای 
جلوگیری از شــیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا 
در کشور، مشکالت معیشــتی و ترس از بیکار 
شدن هم به دغدغه های مردمی اضافه شده است. 
قشر عظیم هنرمندان و صنعت گران صنایع دستی 
و به ویژه آنهایی که در روســتاها مشغول به کار 
بودنــد نیز از این جمله اند که بیکاری آنها در این 
روزهای کرونایی برای برخی از فعاالن این حوزه 

دغدغه آفرین شده است.
در این میان آنچه در شــرایط فعلی حائز اهمیت 
اســت و بارها نیز از ســوی کارشناســان حوزه 
صنایع دســتی مورد تاکید قرار گرفته است، لزوم 
رسیدگی معاونت صنایع دســتی به هنرمندان و 
به ویژه آن دســته از هنرمندان روستایی است که 
به صورت مســتقل در کارگاه ها یا خانه هایشــان 

مشغول به کار بوده اند.
در همین راستا مهدی اعلمیـ  نایب رییس انجمن 
صادرکنندگان صنایع دستیـ  در گفت وگو با ایسنا 
درباره وضعیت این  روزهای صنایع دستی، اظهار 
کرد: به طور کلی بازار صنایع دســتی در سال های 
اخیر به دلیلی شرایط حاکم بر اقتصاد همانند تورم 

باال، افزایش  قیمت مواد اولیه، محدودیت های بانک 
مرکزی برای ورود برخی مواد اولیه، سیاست های 
ارزی و ... وضعیت بدی داشت. در مجموع بازار 
صنایع دســتی دچار رکود بود و صنایع دســتی 
جایگاه چندان خوبی در ســبد خرید خانواده ها 
نداشت؛ این درحالی است که صنایع دستی برای 
میلیون ها هنرمند، صنعتگر و تولیدکننده  منبع درآمد 

اصلی محسوب می شود.
او ادامه داد: با شــیوع ویروس کرونا در کشــور 
وضعیت بازار صنایع دســتی بدتر از قبل شــد. 
تولیدکننده هایی که برای بــازار داخل کاال تولید 
می کردند بــا تعطیلی بازارچه ها و فروشــگاه ها 
نتوانستند محصوالتشــان را به فروش برسانند و 
انبوهی از کاال روی دستشان باقی مانده است. آن 
دسته از افرادی هم که برای بازار خارجی محصول 
تولید کرده  بودند، با بســته شدن مرزها به مشکل 
برخوردند. اعلمی خاطرنشان کرد: درست است 
که شیوع ویروس کرونا یک مشکل جهانی است، 
اما برخی دولت ها در قبال مشاغلی همچون تولید 
و فروش صنایع دســتی مسووالنه تر عمل کردند؛ 
البته ما تشکل های صنایع دستی نیز در این مدت 
به صورت مجازی جلساتی برگزار کردیم، نامه ای 
به آقای جهانگیری نوشــتیم و در آن درخواست 
کردیم که کمک های فوری بــه تولیدکننده های 
ایــن حوزه شــود؛ چراکه در این مــدت نه تنها 
تولیدکننده ها نتوانســتند کاالهایشان را به فروش 
برسانند، بلکه دیگر قادر به تولید مجدد نیز نیستند.
نایب رییس انجمن صادرکنندگان صنایع دســتی 

افزود: یکی از پیشــنهادهای مطرح شــده در این 
نامه مشــخصا این بود که دولت بیمه کارفرمایان 
تولیدکننده های صنایع دســتی را به مدت شــش 
ماه ببخشــد و برای چندین ما حقوق کارگرها را 
پرداخت کند تــا کارفرماها مجبور به اخراج آنها 
نشوند. همین طور پرداخت  وام های قرض الحسنه 
یا کم بهره )۴ درصد( از دیگر پیشنهادهای این نامه 
بود؛ اما شوربختانه هیچ عکس العملی به این نامه 

نشان داده نشد.
اعلمی با تاکید بر اینکــه »اراده ای برای کمک به 
صنایع دســتی وجود ندارد«، اظهار کرد: این یک 
موضوع ملی است. ما منابع مالی زیادی داریم که 
اگر الزم باشد می توانند کمک کنند. این درحالی 
است که نه تنها جواب نامه ما داده نشد، بلکه فقط 
پیشنهاد دادند که وام های اندکی را برای کارگاه ها 
و نیروهایشــان در نظر گرفته شود؛ آن هم با بهره 
۱۲ درصد! این میزان درصد فقط به معنی مقروض 

شدن دوباره واحد تولیدی است.
او یادآور شــد: در حالی به حوزه صنایع دســتی 
بی توجهی می شود که میلیون ها نفر در این حوزه 
مشغول به کار هستند. در شرایط فعلی اگر دولت 
کمک جدی به صنایع دستی نکند، فاجعه جدی 
در این حوزه رخ می دهد و این در حالی اســت 
کــه تاکنون صدایی از وزارت میراث فرهنگی در 
این زمینه شنیده نشده است. اینکه سازمان میراث  
فرهنگی وضعیت بد کنونی را تشریح کنند و همراه 
تولیدکننده ها و هنرمندان باشــد، حداقل انتظاری 

است که می توان از این وزارتخانه داشت.

گزارش اجتماعی

اگرکارینکنید،وضعیتصنایعدستیفاجعهآمیزمیشود!

 حبیب اله صادقیـ  هنرمند نقاشـ  با بیان 
اینکه »پدیده شیوع ویروس کرونا باعث افزایش 
تفکر خالق شده است«، یادآور شد: مطمئن باشید 
کــه در چند ماه آینده و با بازگشــایی موزه ها و 
نگارخانه ها، شاهد رویکردهای جدیدی در میان 
هنرمندان هستیم و تردید نکنید که زبان و بیانی نو 

در حال وقوع است.
او در گفت وگویی با ایسنا درباره حال و هوای این 
روزهای هنرهای تجسمی در روزهای قرنطینه و 
کرونا، اظهار کرد: این اتفاقی که برای کل جهان 
افتاده، بسیار تلخ، سنگین و دردناک است. در این 
مدت چهره های ماندگار و عزیزی رخ در نقاب 
خاک کشیدند و جامعه بشری از شرایط مردمی 
که امکانات در اختیارشان نبوده و نیست، دلتنگ 
شده است. امروز همه بشریت درگیر این جریان 
هستند و آمارها از کل جهان آنقدر عجیب است 

که قلب هر انسانی به درد می آید.
او با بیان اینکه »بشــر همواره در حال یاد گرفتن 
زبان نو اســت«، یادآور شد: هنر این دوران، هنر 
عصر دیجیتال، نوگرا و چندســاختی و ترکیبی 
است. امروز از ســینما و تئاتر گرفته تا هنرهای 
آپارتمانــی و موســیقی و ... همگی فرآیندی را 
سپری می کنند که در عین مردمی بودن، لهجه و 
زبان جدید را نیز ترویج می کنند. در این میان به 
پدیده کرونا نیز می توان نگاه های مختلفی داشت. 
می تــوان کرونا و جهــان دوره جدید را همانند 
»طاعوِن« آلبر کامو نگاه کرد یا می توان نگاه تلخ 

اکپرسیونیســتی صادق هدایت در »بوف کور« را 
مورد توجه قرار داد.

صادقی خاطرنشان کرد: به هر حال پدیده بسیار 
جدیدی در چند ماه گذشته اتفاق افتاده و دنیا در 
حال تجربه یک اتفاق جدید است. در این میان با 
وجود تاسفی که برای از دست دادن خیلی ها در 
کنارمان داریم، اما می شــود سرآغاز این فصل نو 
را بگذاریم اهتمام بشری و تالش هایی که انسان 
برای حیات مجدد، احیاگری و کارآفرینی می کند.
ایــن هنرمند نقاش با بیان اینکه »پدیده شــیوع 
ویروس کرونا باعث افزایش تفکر خالق شــده 

اســت«، یادآور شد: مطمئن باشــید که در چند 
ماه آینده و با بازگشــایی موزه ها و نگارخانه ها، 
شــاهد رویکردهای جدیدی در میان هنرمندان 
هســتیم. تردید نکنیــد که زبــان و بیانی نو در 
حال وقوع اســت؛ واژه »زبان« بــه معنای زبان 
سخنوری )language( نیست، بلکه به نماد، 
نشانه شناسی، شــناخت مجدد انسان از خودش 
و قدرتی که خداوند در دورن او گذاشــته، اشاره 
دارد. باور دارم که هنر معاصر ایران دوران جدید و 
شکوفایی را در پیش خواهد داشت و راه موفقیت 

و عزت برای بسیاری از هنرمندان باز است.

گپ و گفت

دراینشرایطبحرانیوباتوجهبهوضعیتاقتصادیوتوانواولویتهایدولت،تالشداریمازهرطریقممکن،مشکالت
موجوددراینمسیرراازمیانبرداشتهوبتوانیمبادریافتحمایتهایحداکثری،تخصیصهایالزمبرایتأمینخسارت
بیکاریومستمریهنرمندانوفرهیختگانفرهنگیراتصویبکنیم.همانگونهکهوزیرفرهنگوارشاداسالمیاعالمکرده،
باتالشهایمستمرویدراینرکودبحرانیخبرهایخوشیدریافتوچراغبختاهلفرهنگ،هنرورسانههمسبزشود.

حبیب اله صادقی؛ هنرمند نقاش:

کروناباعثافزایشتفکرخالقشدهاست

 ســریال »۸۷ متــر« بعــد از یک وقفه 
درتصویربرداری ناشی از کرونا، دوباره جلوی 

دوربین رفت.
به گزارش روابط عمومی شبکه یک، مجموعه 
تلویزیونــی »۸۷ متر« پــس از ۷۰ روز تعطیلی 
ناشی از شیوع بیماری کرونا، چند روزی است 
که دوباره به تهیه کنندگی و کارگردانی کیانوش 

عیاری تصویربرداری خود را آغاز کرده است.
کیانوش عیاری کارگــردان »۸۷ متر« بیان کرد: 
تصویربرداری این ســریال از یــک هفته قبل 
شروع شــده و البته کار تولید هم به خوبی در 

حال انجام است.
وی افزود: شــیوع ویروس کرونــا مانند همه 
مشــاغل و فعالیت های اجتماعی، باعث شد تا 

دوربین های سریال »۸۷ متر« نیز خاموش شوند 
ولی با رعایت شــرایط بهداشتی، کار را مجدداً 
آغاز کرده ایم و امیدوارم طبق برنامه جلو برویم.
عیاری تصریــح کرد: به دلیــل رعایت نکات 
بهداشــتی، به تعدادی از همــکاران مرخصی 
داده ایم تا مراحل ضبط با شرایط مناسب سپری 
شود و هم اکنون در لوکیشن اصلی سریال یعنی 
در خیابان نیلوفر تهران در حال تصویربرداری 

است.
در خالصه داســتان این ســریال آمده اســت: 
علیرضا پوردورانی به همراه همسر، دو دختر و 
پسرش، خانه ای را از یک فروشنده به نام فرج 
ناصری خریداری می کنند. اما روز اسباب کشی 
متوجه می شــوند که خانه به فرد دیگری به نام 

محســن خلیلی فروخته شده است. محسن به 
همراه پســر، همسر و دو دخترش صبح زودتر 
از پوردورانی ها به خانه رســیده اند و وسایل 
شان را در خانه گذاشته اند اما با رسیدن خانواده 
پوردورانــی، ماجرای کالهبرداری مشــخص 

می شود.
علی دهکــردی، مهران رجبــی، فریبا کامران، 
زنده یاد حســین محب اهری، شهین تسلیمی، 
دیبا زاهدی، ســونیا سنجری، حسین سلیمانی، 
فریده ســپاه منصور، محمد بحرانی و ســعید 

پیردوست از بازیگران این سریال هستند.
این ســریال کاری از گروه فیلم و سریال شبکه 
یک ســیما است که در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای 

در حال تولید است.

قاب تلویزیون

تصویربرداری»۸۷متر«کیانوشعیاریازسرگرفتهشد
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