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به همت خانه داستان و مجموعه فرهنگی فرهنگان؛
»کرگدن های روی دیوار« رونمایی شد
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سرپرست اداره کل بازرسی استان زنجان:
سطح کیفی دولت الکترونیک در استان زنجان خوب نیست

 شهردار زنجان شفاف سازی می کند

 ۷ میلیارد ریال اسناد بالمحل 
در سازمان فرهنگی اجتماعی 

 شهرداری زنجان

 به همت خانه داســتان و 
مجموعه فرهنگی فرهنگان زنجان 
کتاب آییــن رونمایی کرگدن های 
روی دیوار ؛)۲۱ خــرداد( در این 

مجموعه فرهنگی برگزار شد.
در ابتــدای این آیین، نویســنده و 
مدرس داستان نویســی در استان با 
اشــاره به اینکه »کرگدن های روی 
دیــوار« اولین مجموعه داســتان 
جدی چاپ شــده از اهالی داستان 
اســتان زنجان اســت، اظهار کرد: 
پیش از این مجموعه داستان هایی 
به صورت مشترک از نویسندگان 
اســتان به چاپ رسیده بود اما این 
کتاب در واقع اولین مجموعه جدی 
در بین نویسندگان است. مجموعه 
داستان های گروهی با نام »کله های 
ســنگی« و بوی باروت سوخته از 
است  داستان هایی  مجموعه  دیگر 
که از اهالی داستان استان به چاپ 

رسیده است.
سلمان کریمی با اشاره به اینکه شعر 
در زنجان سابقه دیرینه ای دارد و از 
زمان قدیم تا دوران معاصر بنیه شعر 
در استان قوی بوده است، گفت: در 
داســتان اما این ریشه و بنیه قوی 
وجود ندارد، پیش از انقالب آقای 
میرتقی فاضلی تنها داســتان نویس 
استان بوده است که ایشان هم چند 
مجموعه داستان داشت که در برهه 
خاصی به چاپ رسید و پس از آن 
نیز تجدید چاپی نداشته و پس از 
آن هیچ اتفاقی تــا دهه ۷۰ نیفتاده 
است تا اینکه در دهه ۷۰ جلسات 
داســتان در اســتان با جوانانی که 
متولد ســال های ۵۰ بودند، شکل 

گرفت.
این نویســنده و مدرس داســتان 
افزود: داستان زنجان با نسل دهه ۵۰ 
شروع شد و اکنون تنها پنج تا شش 
نفر این مسیر را ادامه می دهند و در 
این میان فاصله ای بین این نسل و 
نسل بعدی با یک فاصله ۱۵ تا ۱۶ 
ســال به وجود آمد که نسل جدید 
نسل پرکاری هستند و در این برهه 
به جایی رسیدیم که هر دو نسل چه 
نسل قبلی و چه نسل فعلی مصرانه 

می خواهند که نوشته های خود را به 
چاپ برسانند و در پنج سال آینده 
می توان شــاهد چاپ ۱۰ الی ۱۵ 
مجموعه از بچه های استان زنجان 
بود که با این تفاسیر می توان گفت 
که داستان زنجان به تبع این ۱۰ تا 
۱۵ سال پشتوانه آینده روشنی دارد.
کریمی بــا بیان اینکه امیدواریم در 
آینــده داستان نویســان بزرگی در 
اســتان پرورش یابد، تصریح کرد: 
هم اکنــون برخی از نویســنده ها 
کارهــای خود را برای انتشــار به 
انتشاراتی هایی ســپرده اند و چاپ 
کتاب کرگدن های روی دیوار قطعا 
جرقه ای خواهد بــود که منجر به 
یک انفجار بزرگ در داستان زنجان 
خواهد شــد و نثر روان نویسنده 
موجب می شــود تــا خواننده به 

خواندن کتاب ترغیب شود.
در ادامه، یک نویسنده و منتقد ادبی 
با بیان اینکه یک دست صدا ندارد، 
اظهار کرد: با چــاپ یک کتاب و 
یک مجموعه و یک رمان در ادبیات 
یک خطه و جغرافیا اتفاق خاصی 
نمی افتد، بلکه ریشه های داستانی به 
رشــد داستان در یک منطقه کمک 

می کند.
محمدعلــی خامه پرســت افزود: 
زمانی که یک داســتانی در جایی 
دیده می شــود به تنهایی نمی تواند 
کاری کنــد و این ریشــه های آن 

اســت که توانسته او را بارور کند، 
به این معنا که افــرادی که در این 
زمینه فعالیت دارنــد هر چه قدر 
فعالیت های خود را تقویت کنند و 
کتاب های بیشتری به چاپ برسانند 
در واقع تنه اصلی داستان نویسی را 
در آن خطه تقویت کرده اند که چند 
نفر از این تنه خود را باال بکشند و 

به جاهای خوبی برسانند.
این نویســنده ادامه داد: یک زمانی 
نهضت یــا پویشــی راه افتاد که 
کتاب های داستان خارجی را مطرح 
می کرد و اکنون زمان این رســیده 
است که داســتان ایرانی بخوانیم. 
یکــی از راه هایــی کــه می تواند 
نویسنده فارسی  زبان را تقویت کند 
تا داستان خوبی بنویسد، این است 
که کتاب های دیگــران را بخواند. 
می بایســت خواندن کتاب و رمان 
بسیار بیشــتر از این باشد. وقتی ما 
آمار فروش کتاب هــا را در ایران 
با دیگر کشــورها مقایسه می کنیم، 
واقعا تاسف می خوریم و از همین  
رو است که باید دوستان را تشویق 

کرد که داستان ایرانی بخوانند.
»زهــره  آییــن  ایــن  پایــان  در 
نویســنده  میرعیســی خانی« 
»کرگدن هــای روی دیــوار« بــا 
اشــاره به اینکه این کتاب در واقع 
مجموعه ای از داستان های برگزیده 
در جشــنواره های داســتان است، 

گفت: مســلما با چاپ این کتاب 
به نقطــه مطلوبی کــه توقع دارم 
نرســیده ام ولی این کتاب تالشی 
است برای به اشتراک گذاشتن آنچه 
که در این ســال ها در کالس های 

داستان آموخته ام.
به گــزارش ایســنا، »کرگدن های 
داســتان  مجموعه  دیــوار«  روی 
کوتاهــی حــاوی ۷ داســتان از 
»زهره میرعیســی خانی« است که 
تنهایی و انزوای انسان امروز را به 
تصویر می کشــد و در هر داستان 
شــخصیت ها ضمــن درگیری با 
مشکالت و حوادث خود، باحس 

تنهایی خود به نوعی کنار می آیند.
عبارتند  مجموعه  این  داستان های 
از »بــاغ اناری« برگزیده داســتان 
جشــنواره بانه و جشــنواره ادبی 
تبریز در سال های ۹۰، کرگدن های 
روی دیوار چاپ شده در مجموعه 
داستان گروهی پرســه در حوالی 
داســتان به اهتمام حسین سناپور، 
جشــنواره  برگزیده   »downhill«
بــزرگ انقالب ســال ۹۲، انتهای 
خیابان بهار برگزیده در جشــنواره 
شعر و قصه اســتان زنجان، »شهر 
چنارهــا«، »گربه مرده« و »زنی زیر 

باران دف می زند« است.
»کرگدن های روی دیوار« نخستین 
مجموعه داستان جدی چاپ شده 
از اهالی داستان استان زنجان است.

گزارش فرهنگی
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بدین وسیله از اعضای محترم دارای پروانه کســب معتبر اتحادیه صنف نانوایان دعوت می گردد با در 
دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب از ساعت 9 تا 14 روز یکشنبه مورخه 99/4/8 جهت شرکت در 
انتخابات شخصا به نشانی: زنجان- جاده گاوازنگ نمایشگاه بین المللی کاسپین مراجعه 5 نفر از اعضای 
اصلی و 2 نفر علی البدل هیات مدیره و یک نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل بازرس مورد نظر خود را 

از بین افراد ذیل انتخاب نمایید. الزم به ذکر است به همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی است.

اسامی کاندیداهای هیات مدیره
نام و نام خانوادگیردیف

عبداله آقامحمدی1
حمزه علی الماسی2
کمال الماسی3
محمد بیات4
مهدی بیات5
یوسف تاران6
محمدباقر جعفری7
ابراهیم حسنلو8
صفرعلی حیدری خانقاه9
یوسف رسولی10
بهزاد شریفی11

احمد عبدی12
وجیه اله عزیزی13
صنم قنبری14
امیرحسن کحالی15
رضا محمدی16
میر رحمت اله موسوی مرادی 17
رجبعلی همتی18

اسامی کاندیداهای هیات مدیره
نام و نام خانوادگیردیف

عبداله احمدلو1
حسن حسنلو2
آرزو محمدی3

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجان

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان

آگهی ربگزاری  انتخابات نوبت اول

لیست کاندیداهای هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف نانوایان

مس زنجان رتبه نخست 
تولیدات صنایع دستی فلزی 

در کشور

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

روزهای سخت کرونایی در زنجان 
در پیش است

 رييس دانشــگاه علوم پزشکي استان زنجان گفت: استان به ســمت افزايش تعداد بيماران 
مي رود و در صورت تدوام وضعيت موجود بايد منتظر روزهاي سخت در زمينه بيماري کرونا در 

استان باشيم.

فراخوان بازرسی ادواری آسانسور
همشهری گرامی؛ بازرسی و تمدید گواهی استاندارد آسانسورها )بازرسی ادواری( 

بهترین شیوه برای کاهش سوانح و حوادث احتمالی در آسانسورها می باشد.

        جهت بازرسی ساالنه آسانسور خود با ما تماس بگیرید. 
آدرس:زنجان – خیابان کارگر)صفا( - روبروی بیمارستان شفیعیه – ساختمان صفا- طبقه فوقانی بانک رفاه-واحد26

تلفن: 33461040-024  ـــــ  ۰۹۱۹۶۷۶۸۳۱۴

www.AzarSetaviz.comشرکت بازرسی آذرستاویز

 فعالیت ۶ هزار نفر 
در حوزه صنایع دستی در زنجان

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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سامانه تصمیم در چهار شهر 
زنجان فعال است

 فرنشین بهزیستی استان زنجان گفت: 
در زمان حاضر ســامانه تصمیــم در چهار 
شهرستان پرجمعیت اســتان شامل زنجان، 
خدابنده، ابهر و خرمدره فعال است و خدمات 

الزم به گروه های هدف ارائه می شود.
محمــد محمدی قیــداری در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: سامانه تصمیم لینک بین 
دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی است که 
هر ۲ دستگاه اطالعات متقاضیان طالق را در 

بانک اطالعات خود ثبت کرده اند.
وی اضافه کرد: با توجه به ارتباطی که این ۲ 
دستگاه با یکدیگر دارند، وضعیت پرونده ها 
را بررســی کرده و با ذخیره اطالعات، روند 
پرونده را با انجام مشاوره ها پیگیری می کنند 
که در صورت ســازش، ختم پرونده اعالم و 
در غیر این صورت وارد مسیر دادگاه می شود.
این مسؤول ادامه داد: در سال گذشته ۲ هزارو 
۵۶۱ زوج متقاضی طالق از خدمات مشاوره، 
مددکاری اجتماعی، روان شناســی، حقوقی 
مراکز دولتی و غیردولتی بهزیستی بهره مند 

شده اند.
وی اظهار داشــت: بر این پایــه بیش از ۱۰ 
درصد از خدمات تخصصی ارایه شــده به 
زوجین متقاضی طالق در سطح استان زنجان 
به ســازش قطعی منجر شد که آمارها نیز از 
افزایش سازش زوجین متقاضی طالق نسبت 

به سال گذشته حکایت دارد.
محمدی افــزود: بــا رخ دادن طالق، دیگر 
آســیب های اجتماعی مانند کــودکان کار و 
خیابانی، زنان بی سرپرســت و سرپرســت 
خانوار به وجود می آید و افراد متقاضی طالق 
با ثبت نام در این ســامانه فرصت آموختن 
مهــارت هایی که الزمه یــک زندگی موفق 
اســت را به دســت می آورند، هرچند این 
فرصت باید در موقعیتی مناسب قبل از بروز 

مشکالت کسب شود.
وی اضافه کرد: سازمان بهزیستی بعنوان یک 
دســتگاه دولتی متولی امــر کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی است و خدماتی را در 

این راستا ارائه می کند.
فرنشین بهزیستی اســتان زنجان خاطرنشان 
کرد: مراکز اورژانس خدمات اجتماعی نقش 
بســیار مهمی در ارائه خدمات تخصصی و 
اورژانســی به آحاد جامعه و حمایت از افراد 
آسیب پذیر دارند که در این میان خط تلفنی 
۱۲۳ به طور تمــام وقت آماده ارائه خدمات 
شــبانه روزی به افراد در معرض آســیب و 

آسیب دیده اجتماعی و غیره است.

فرنشین استاندارد استان عنوان کرد:
بهره برداری از آسانسورها 

منوط به تایید ایمنی و کیفیت
 فرنشین استاندارد استان زنجان گفت: 
مالکان و بهره برداران آسانسورها تا زمانی که 
تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور را اخذ نکنند، 
باید از بهره برداری و اســتفاده از آسانسورها 

خودداری کنند.
داود کارگرزاده در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا افــزود: مدت اعتبــار گواهی ایمنی و 
کیفیت آسانســور صادره یک سال است و بر 
این مبنا مالکان باید پس از انقضای این تاریخ 
با درخواســت دوباره نسبت به اخذ تاییدیه 

جدید و معتبر آسانسور اقدام کنند.
وی اضافه کرد: درصورتی که مالکان و مدیران 
ساختمان های دارای آسانسور، نسبت به انجام 
سرویس، نگهداری مستمر و بازرسی ادواری 
ساالنه آسانســورها اقدام نکنند، مسؤولیت 
مســتقیم هرگونه حوادث و سوانح احتمالی 

متوجه آنان خواهد بود.
این مســؤول بااشــاره به اینکه نصب  پالک  
شناسه  در کابین آسانســورها اجباری است، 
ادامه داد: صدور گواهینامه و تاییدیه بازرسی 
آسانسور منوط به نصب پالک در داخل کابین 
خواهد بــود و نظارت بر اجرای آن بر عهده 

شرکت های بازرسی فنی آسانسور است.
وی اظهار داشــت: شــهروندان می توانند 
با ارســال شناسه ملی آسانســور  به سامانه 
۱۰۰۰۱۵۱۷ از نام شــرکت نصاب، شرکت 
بازرسی کننده، تاریخ آخرین تاییدیه بازرسی 
آسانسور و تاریخ انقضای آخرین گواهینامه 

بازرسی آسانسور خود مطلع شوند.
فرنشین استاندارد اســتان زنجان گفت : در 
سال گذشته و در راستای بازرسی های اولیه 
و ادواری از آسانســورهای نصب شــده در 
مجتمع های مسکونی و دستگاه های اجرایی 
اســتان، تعداد ۷۳۸ گواهی ایمنی و کیفیت 

آسانسور صادر شده است.
وی اضافه کرد: سالمتی و ایمنی شهروندان 
زنجانی خط قرمز اداره کل استاندارد بوده چرا 
که معتقدیم استاندارد ضامن تولید، اشتغال و 

ایمنی جامعه است.
کارگرزاده خاطرنشان کرد: بر این پایه اداره کل 
استاندارد استان در باره سالمت و ایمنی مردم 
کوتاهی نخواهد کرد و با اقتدار کامل این رویه 
را ادامه داده و کنترل ها، بازرسی ها و نظارت 
ها هم بر واحدهای تولیــدی، مراکز عرضه، 

فروش متمرکز خواهد شد.

رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ورزش زورخانه ای زنجان 
نیازمند دقت بیشتری است

 رییــس هیــات ورزش پهلوانــی و 
زورخانه ای استان زنجان گفت: رعایت موارد 
و پروتکل های بهداشتی در این رشته ورزشی 
به منظور مقابله با ویــروس کرونا باید مورد 

توجه و دقت بیشتری قرار گیرد.
محمود میرزایــی، در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
زورخانه ها به شکل دقیق و اصولی امکانپذیر 
نیســت و این می تواند در ابتالء ورزشکاران 
این رشته ورزشی به بیماری ویروس کرونا، 

تهدید کننده باشد.
وی اظهار داشت: وقتی ورزشکاران به منظور 
تمرین وارد گود زورخانه می شوند به خاطر 
کوچک بودن محیط به اجبار در کنار یکدیگر 
قرار مــی گیرند که این نیز در این شــرایط 
خاص و ویژه، خطرآفرین است و بیم شیوع 

این ویروس منحوس وجود دارد.     
میرزایــی با تاکید بــر اینکــه ذات ورزش 
زورخانــه ای و پهلوانــی در کنــار هم بودن 
است، افزود: با توجه به کوچک بودن فضای 
زورخانه ها، الزم اســت بــه رعایت موارد 
بهداشتی ازسوی ورزشکاران فعال و حاضر 
در این مکان های ورزشی خاص، مورد تاکید 
بیشتری قرار گیرد تا شاهد ابتالء باستانی کاران 

این استان به بیماری کرونا نباشیم.
وی تصریــح کرد: اگر یک نفر به این بیماری 
مبتال بوده باشــد می تواند به عنوان یک ناقل 
عمل کرده و ورزشــکاران حاضر در محیط 
زورخانه را نیــز مبتال و هزینه های زیادی را 

تحمیل این رشته و افراد مبتال کند.
میرزایی با بیان اینکه ورزشــکاران این رشته 
وقتی وارد گود می شوند حتی نیم متر فاصله 
از یکدیگر را نیز نمی توانند داشــته باشــند 
که این امر به حتم با پروتکل های بهداشــتی، 
منافــات دارد، تاکیــد کرد: اســتفاده از ابزار 
ورزشی همچون میل و تخته شنو در این رشته 
ورزشی به طور مشترک است و این سالمت 
ورزشکاران را با تهدید و خطر مواجه می کند.    
تعداد باشگاه های دارای گود این استان هشت 
باب است و سه باب از این باشگاه ها )باشگاه 
حیدریان، ذوالفقار و شــریعت( در شهرستان 
زنجان و ســه بــاب در ابهر و هــر یک از 
شهرستانهای خرمدره و سلطانیه نیز از وجود 
یک باشگاه بهره مند هستند و باشگاه شهرستان 

خدابنده نیز به صورت نیمه کاره است.  
زورخانه مرحوم حاج محمد تقی شــریعت 
واقع در بازار باال و خاتم االنبیا، نیز در شــهر 
زنجان فعال بودند که به ترتیب در دوران رژیم 

طاغوت و دهه ۶۰ برچیده شدند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ابهر:
خرید گندم توسط مراکز 
غیردولتی، غیرقانونی است

 مدیر جهادکشــاورزی شهرستان ابهر 
گفت: طبق مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، هــر گونه خرید گندم توســط مراکز 
غیردولتی، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.
مجید قزوینیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
سطح زیرکشت گندم ابهر، اظهار کرد: در سال 
زراعی جاری بیش از ۱۸۰۰ هکتار از اراضی 
آبی این شهرستان به کشت گندم آبی و حدود 
۳۵ هزار هکتار از اراضی دیم به کشت گندم 

دیم اختصاص یافته است.
وی ادامــه داد: با توجه با پراکنش مناســب 
بارندگــی از ابتدای ســال زراعی و مدیریت 
مزارع توســط کارشناســان جهادکشاورزی 
و همکاری بسیار خوب کشــاورزان ابهری 
پیش بینی می شود، بیش از ۵۰ هزار تن گندم 
مازاد بر مصرف، از کشاورزان خریداری شود. 
این مســوول با بیان این که سن گندم یکی از 
تهدیدات مزارع است که سبب می شود کیفیت 
این محصول کاهش یابد، ادامه داد: امســال 
جهت مدیریت مزارع و کنترل آفت خطرناک 
ســن گندم، بیش از ۷۵۰۰ هکتــار از اراضی 
گندم شهرستان در مرحله سن مادر و حدود 
۲۰ هزار هکتار در مرحله سن پوره سمپاشی 

شد.
قزوینیان با تاکید بر این که پیش بینی می شود 
برداشــت گندم از دهه آخر خرداد آغاز شود، 
تصریح کرد: جهــت کاهش ضایعات گندم، 
اکیپ برداشت غالت شهرستان تشکیل شده 
و بیــش از ۱۲۰ کمباین بومی و ۳۰۰ کمباین 
مهاجر، توسط این اکیپ معاینه فنی خواهد شد 
و در صورت نقص فنی و یا فرســوده بودن 
و عدم رعایت اصول برداشت دستور توقف 

صادر خواهد شد.
وی گفت: مرکز خرید ســیلوی زرین پیمان 
ابهر، کارخانه آرد هیدج و مراکز خرید تعاونی 
روســتایی آماده خرید گندم این شهرســتان 
هستند. قزوینیان یادآور شد: امسال طبق مصوبه 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هر گونه خرید 
گندم توسط مراکز غیردولتی، غیرقانونی بوده 
و خرید گندم توســط این مراکز جزو کاالی 
قاچاق محسوب شــده و پیگرد قانونی دارد، 
بنابراین خرید گندم فقط توسط مراکز دولتی 

و پروانه دار انجام خواهد شد.

خبــر

 شهردار زنجان ضمن انتقاد از کم بودن 
بودجه سازمان فرهنگی گفت: این مبلغ بودجه 
در نظر گرفته شــده برای سازمان فرهنگی با 
نوســانات قیمتی موجود در حد نصب بنر و 
امکانات اولیه هم نیســت، چه برسد به اینکه 
اقدامات بیشــتر دیگری در این حوزه انجام 

شود.
حبیب مالیی یگانــه در گفت وگو با خبرنگار 
فــارس در زنجان دربــاره اقدامات فرهنگی 
شــهرداری زنجان اظهار کرد: بحث فرهنگی 
یکی از موضوعات مهم در فعالیت شهرداری 
محسوب می شود اما امسال این سازمان با یک 
سری مشــکالت بودجه ای و نیرو مواجه شده 
اســت. وی از وجود 700 میلیون تومان سند 
بالمحل در سازمان فرهنگی شهرداری زنجان 
از ســال قبل خبر داد و بیان کرد: این اسناد 

امروز روی دست شهرداری مانده است.
یگانه ادامه داد: البته با وجود محدودیت هایی 
که اســت و همچنین بحــث کرونا اقدامات 
خوبی در ســازمان فرهنگی انجام شده و در 
ارتباط با تهیه ماســک، کمک به نقاهتگاه ها، 
مســائل نرم افزاری، پخش سرود، جشن نیمه 
شــعبان، برنامه های ماه رمضان و... اقدامات 

متعددی انجام شده است.
وی به اقدامات ســال های قبل شهرداری در 
حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: البته که با 
توجه به اقدامات آن زمان، انجام فعالیت های 
بیشتری مورد تأکید است، اما باید توجه داشته 
باشیم که امروز سازمان فرهنگی با کمبود نیرو 

مواجه است.

شــهردار زنجان از لغو قــرارداد پنج نیروی 
ســازمان فرهنگی شــهرداری به خاطر نامه 
دســتگاه های نظارتی خبر داد و افزود: امروز 
ســازمان فرهنگی و اجتماعی با حداقل نیرو 

فعالیت دارد.
وی همچنین از کاهش بودجه سازمان فرهنگی 

نسبت به سنوات گذشــته نیز خبر داد و بیان 
کرد: شــاید این مبلغ بودجــه در نظر گرفته 
شده برای سازمان فرهنگی با نوسانات قیمتی 
موجــود در حد نصب بنــر و امکانات اولیه 
هم نیســت، چه برسد به اینکه اقدامات بیشتر 

دیگری در این حوزه انجام شود.

یگانه ادامه داد: مجموعه عواملی که گریبانگیر 
سازمان فرهنگی شــده موجب آن شده است 
که اقدامات سازمان فرهنگی کمرنگ  تر شود، 
هرچند که امیدواریم با ترمیم نیروی انسانی و 
همچنین رایزنی با شورای شهر برای افزایش 

بودجه این خال ءها جبران شود.

شهردارزنجانشفافسازیمیکند

 ۷ میلیارد ریال اسناد بالمحل 
در سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری زنجان

 سرپرست اداره کل بازرسی استان 
زنجان گفت: امروز این سطح از کیفیت 
دولت الکترونیک در استان زنجان زیبنده 
نیســت و باید برای توســعه کیفی این 

بخش توجه ویژه صورت گیرد.
ابوالفضل خمسه در گفتگو با خبرنگار 
مهر، با بیان اینکه بحث دولت الکترونیک 
یکــی دیگــر از مواردی اســت که در 
اولویت اداره کل بازرســی استان زنجان 
قــرار دارد، گفت: معتقدیم این موضوع 
و جایگاه فعلی دولت الکترونیک، زیبنده 

استان زنجان نیست.
سرپرســت اداره کل بازرســی اســتان 
زنجان با اشاره به اینکه استان زنجان در 
ســال های قبل به عنوان پایلوت دولت 
الکترونیک انتخاب شــده بــود، عنوان 
کرد: امروز این ســطح از کیفیت دولت 
الکترونیک در استان زنجان زیبنده نیست 
و به نظر می رسد که با تهدیدی که امروز 

با عنوان کرونا جامعه را در بر گرفته، بحث دولت 
الکترونیک یک بحث جدی به شمار می رود.

خمسه با یادآوری اینکه هر یک از برنامه های این 
اداره کل یک پیوست دولت الکترونیک نیز خواهد 
داشــت، گفت: همکاران ما در حــوزه فناوری 
اطالعات، موضوعاتــی را مطرح خواهند کرد تا 
بتوانیم تأثیرگذاری خوبی را در ســال کنونی در 

حوزه دولت الکترونیک نیز داشته باشیم.
اولویت امروز افزایش مطالبه گری مردم است

سرپرســت اداره کل بازرسی استان زنجان با بیان 
اینکه اداره کل بازرسی استان برای پیشبرد اهداف 
خود در بخش های مختلــف، اولویت بندی هایی 
را انجــام داده و بر پایه این اولویت بندی ها پیش 
می رود، گفت: یکی از ایــن رویکردها، افزایش 
میــزان مطالبه گری مردم اســت، ایــن در حالی 
اســت که امر آمار حاکی از پایین بودن میزان این 

مطالبه گری در استان است. وی با یادآوری اینکه 
بیشترین مباحث حوزه بازرسی در سال گذشته در 
حوزه مدیریت شهری بود، افزود: امیدواریم بتوانیم 
با رویکرد جدیدی که در حوزه مدیریت شهری به 
وجود آمده است، به رشد بهتری دست پیدا کنیم.

سرپرست اداره کل بازرسی استان زنجان با اشاره 
به اینکه ســازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه 
برنامه ریز و برنامه پذیر است، تصریح کرد: این بدان 
معنی اســت که هر ساله بدون برنامه ریزی امکان 
اجرای مقدمات و موخرات کار و دیگر برنامه ها 

فراهم نیست.
خمسه ادامه داد: اداره کل بازرسی استان برنامه های 
خود در ســال کنونی را متناسب با سیاست ها و 
راهبردهایی که به صورت ملی اعالم می شــود و 
نیز بر پایه دیگر دغدغه هایی که در سطح کالن و 

در استان زنجان وجود دارد، برنامه ریزی می کند.

سرپرست اداره کل بازرسی استان زنجان با اشاره 
به اینکــه امروز همه برنامه های ایــن اداره کل به 
تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است، اظهار کرد: 
اولویت این برنامه ها بیشتر با شاخص های مبارزه 
با فســاد در حوزه رفع موانع تولید، جهش تولید، 
بحث های اقتصادی، مباحث مدیریت شــهری و 
بحث های پزشکی که امروز مطرح و شوربختانه 

دامن گیر جامعه ما است، بوده است.
هشت هیئت بازرســی با ابالغ های صادره در 

محیط های بازرسی حضور دارند
خمســه یادآور شــد: هم اکنون نیز تعداد هشت 
هیئت بازرسی با ابالغ های صادره در محیط های 
بازرسی حضور داشته و کارهای بازرسی را انجام 

می دهند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور صرفًا 
به دستگاه هایی ورود پیدا می کند که ارتباط دولتی 

داشته، از سهام دولتی برخوردار بوده و یا 
به هر طریقی دولت بر آن ها نظارت داشته 
باشد، افزود: بنابراین غالب شرکت هایی 
کــه در اســتان در قالب شــرکت های 
خصوصی فعالیت می کنند، طبق مقررات 
هیچ گونه نظارتی نباید توســط سازمان 

بازرسی بر آن ها صورت گیرد.
خمســه تصریح کرد: با این وجود، یک 
ورود جدی در رابطه با اینکه دستگاه های 
اداری و اجرایــی چه میزان نســبت به 
برنامه ها، موانع و محدودیت های مربوط 
به حوزه صنعت اشــرافیت داشته و چه 
اقداماتی انجــام می دهند و آیا این موانع 

مرتفع می شود یا نه، پیدا کرده ایم.
سرپرست اداره کل بازرسی استان زنجان 
با یادآوری اینکه اداره کل بازرسی استان 
زنجان در ســال گذشته چند برنامه قابل 
قبــول را انجام داد که بخشــی از آن به 
صورت ملی و بخشــی هم در ســطح 
استانی بود، ادامه داد: یکی از این برنامه ها در حوزه 
معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

بود که آثار خوبی نیز در استان داشت.
خمســه اظهار کرد: بیشــترین تاکید مــا در این 
زمینه این اســت که مسووالن بتوانند حاذق تر در 
حوزه های مختلف ورود پیدا کرده و تاثیرگذاری 
خوبی را برای حوزه صنعتی و معدنی و نیز بازارها 

و کسب و کارها داشته باشند.
وی در ادامه، بیشــترین دغدغه صنایع استان در 
شــرایط کنونی را مربوط به مشکالت این بخش 
با شبکه بانکی دانست و خاطرنشان کرد: اداره کل 
بازرسی استان نظارت های ویژه ای را در این زمینه 
در دســتور کار خود قرار داده است. همچنین در 
بحث صدور مجوزها نیز جزو تکالیفی است که 
این اداره کل امســال پیگیری آن را در دستور کار 

خود قرار داده است.

سرپرست اداره کل بازرسی استان زنجان:

سطحکیفیدولتالکترونیکدراستانزنجانخوبنیست

 مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای زنجان 
گفت: بر اســاس تصمیم وزارت نیرو، توســعه 
کشاورزی با آب رودخانه قزل اوزن برای ۸ استان 

مرتبط ممنوع است.
اسماعیل افشاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
آخرین وضعیت ســد تالوار، اظهار کرد: سد تالوار 
بین سه استان زنجان، کردستان و همدان قرار دارد 
و برای تکمیل این پروژه مهم حدود ۱۲۰ میلیارد 
تومان اعتبار مورد نیاز بوده و این در حالی اســت 
که در سال ۱۳۹۲ عملیات آبگیری این سد توسط 
رئیس جمهور وقت آغاز شــد و از آن به بعد بود 
که برنامه ریزی برای بهره برداری و پیاده سازی طرح 

آبرسانی سد تالوار کلید خورد.
این مســئول ادامه داد: در سدهای مخزنی معموال 
بعد از آبگیری، عملیات بهره برداری شروع می شود 
و در سد تالوار نیز بعد از عملیات آبگیری عملیات 

احداث شبکه آبرســانی آن نیز شروع شد. امسال 
و سال گذشــته بارندگی های استان و شمال غرب 
مطلوب بود، ولی در سال های آبی قبل از ۹۶ و ۹۷ 
خشکسالی مستمر و آزاردهنده ای را شاهد بودیم 
که با توجه به این رویداد مهم طبیعی، آب پشــت 
همه سدهای استان وضعیت بهتری پیدا کردند تا 
آنجایی که این امر منجر به تصمیم وزارت نیرو در 
تکمیل پروژه های ناتمام در استان برای بهره برداری 

در بخش شرب و صنعت شد.
وی افزود: ســه اســتان در باره بهره بردای از سد 
تالوار ذی نفع بوده به طوری که برای استان همدان 
و کردســتان، بهره برداری از آب شــرب این سد 
اختصاص داده شده است و برای منطقه گرماب و 
زرین رود شهرستان خدابنده در استان زنجان نیز، از 

همین سد آب شرب و صنعت تخصیص داده اند.
افشاری اهمیت سدسازی را در جمع آوری آب های 

جاری حاصله از بارندگی های سال های اخیر مهم 
دانست و گفت: این موضوع می طلبید که مخازن 
ســدهای اســتان را در جهت جلوگیری از وقوع 
سیل و بروز خطرات جانی و مالی آماده کنیم، که 
در همین راســتا، برای تکمیل سد تالوار و تملک 
اراضی حاشیه آن، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار 
الزم اســت و وزارت نیرو موافقت کرده تا امسال 
۵۰ درصد این اعتبار را برای تکمیل این پروژه در 

اختیار شرکت آب منطقه ای زنجان قرار دهد.
وی یادآور شــد: ۸ اســتان به رودخانه قزل اوزن 
مرتبــط هســتند و وزارت نیرو بر اســاس مدل 
مدیریت یکپارچه منابع آب، توسعه کشاورزی را 
در همه استان ها ممنوع کرده است، مگر اینکه این 
بارندگی هــا ادامه پیدا کند و وضعیت بیالن منطقه 

تغییر یابد.
وی تصریــح کرد: با وضعیت موجــود به غیر از 

بارندگی های دو سال اخیر، مقاطعی از استان مثل 
شهر گرماب وجود دارد که بزرگترین مشکل آن در 
تابستان، نبود آب چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ 
کیفیت آب است و می بایست از طریق خط انتقال 

آب از سد تالوار به این موضوع رسیدگی شود.
این مســئول خاطرنشان کرد: تاکنون برای احداث 
ســد تالوار حدود ۲۳۸ میلیارد تومان هزینه شده 
است و در خصوص ســد گالبر نیز خوشبختانه 
امســال نیز آب خوبی همانند سال گذشته پشت 
این سد جمع آوری شده و از ۲۴۰۰ هکتار اراضی 
تحت پوشش شبکه آبیاری این سد، بیش از هزار 
هکتــار از اراضی تحت پوشــش شــبکه آبیاری 
با ۶ میلیون متر مکعب حقابه آن زیرکشــت رفته 
اســت و به دلیل تخصیص آب به بخش صنعت 
این شهرســتان، امکان افزایش سهم آب در بخش 

کشاورزی وجود ندارد.

ممنوعیتتوسعهکشاورزیباآبقزلاوزندر۸استان
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پرداخت مابه التفاوت 
افزایش حقوق 

مستمری بگیران در تیرماه
 رییس مرکز اطالع رســانی وزارت 
تعــاون کار و رفاه اجتماعی در باره افزایش 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیراِن تامین 

اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، شمس، رییس مرکز اطالع 
رســانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه پیشــنهاد برای افزایش حقوق 
بازنشستگان در سال۹۹ به دولت ارائه شده و 
در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: 
به محض تاییــد دولت پرداخت ها صورت 

خواهد گرفت.
وی در برنامه سالم صبح به خیر رادیو ایران 
تصریح کرد: این پرداخت، اما در مستمری و 
حقوق پایان خرداد لحاظ نخواهد شد و بعد 
از این پرداخت، این مابه التفاوت، صددرصد 
در تیر ماه پرداخت می شود، اما درصد افزایش 
حقوق این قشر هنوز مشخص نیست و پس 
از بررســی دولت و برآورد هزینه ها و ابالغ 
به سازمان تامین اجتماعی، نسبت به افزایش 
حقوق بازنشســتگان و مســتمری بگیران 

اقدامات الزم مبذول خواهد شد.

رییس کمیته امداد اعالم کرد
اشتغال  به کار ۵۵ هزار 
زن سرپرست خانوار 

در سال ۹۸
 رییس کمیته امداد از ایجاد اشــتغال 
برای ۵۵ هــزار زن سرپرســت خانوار در 
ســال ۹۸ خبر داد و گفت: افزایش بی سابقه 
اجاره بهــا و اتمام قرارداد مســکن ۷۰ هزار 
خانوار مددجــو از نگرانی های امروز امداد 

است.
به گزارش مهر، سیدمرتضی بختیاری، رییس 
کمیته امداد با اشــاره به اقدامات این نهاد در 
رزمایش ایران همــدل و ماه مبارک رمضان 
گفت: برنامه ریزی کمیته امداد راه اندازی ۳۱۳ 
آشپزخانه و طبخ ۵ میلیون پرس غذای گرم 
بود که با مشارکت مردم ۱۸۱۰ مرکز پخت 
غذا ایجاد و ۱۱ میلیون پرس غذای گرم بین 

نیازمندان توزیع شد.
رییس کمیته امداد با بیان اینکه مردم نیکوکار 
در ماه مبارک رمضان امســال ۵۴۰ میلیارد 
تومان به کمیته امداد کمــک کردند، افزود: 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بســته غذایی در ماه 
پر فیض رمضان تهیه و بین نیازمندان توزیع 
شد که حدود ۵۰۰ هزار بسته آن توسط بنیاد 
مستضعفان و ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( 

تهیه شده بود.
رییس کمیته امــداد با تاکید بر اینکه بر پایه 
برنامه ششم توســعه، ایجاد ساالنه ۷۰ هزار 
اشتغال توســط کمیته امداد پیش بینی شده 
است، خاطرنشــان کرد: در سال ۹۶ معادل 
۱۷۰ هزار شــغل، سال ۹۷ حدود ۱۴۸ هزار 
و سال ۹۸ بیش از ۱۷۵ هزار فرصت شغل ی 

برای مددجویان ایجاد شد.
وی با بیان اینکه ۴۱ درصد اشتغال کشور در 
سال گذشــته توسط کمیته امداد ایجاد شده 
اســت، ادامه داد: این نهاد سال گذشته برای 
۵۵ هزار زن سرپرســت خانوار شغل ایجاد 

کرده است.
بختیاری راه اندازی صندوق قرض الحســنه 
امداد والیت تحت نظارت بانک مرکزی را 
نمونه بارز بانکداری اسالمی دانست و تاکید 
کرد: این صندوق در ســال گذشــته ۲,۳۰۰ 
به  تومان تســهیالت قرض الحسنه  میلیارد 
۳۴۵ هزار نفــر پرداخت کرد که ۸۰ درصد 
آنان مددجو و ۲۰ درصد اقشار نیازمند بودند.
رییس کمیته امداد دغدغــه اصلی این نهاد 
برای مددجویان و اقشــار نیازمند در شرایط 
کنونی را مســکن و افزایــش چند برابری 
اجاره بهــا دانســت و افــزود: در روزها و 
هفته های آتی قرارداد رهن و اجاره ۷۰ هزار 
خانوار مددجویی به اتمام می رسد که در این 
شرایط سخت باید به فکر آنها بود و اقدامی 

برایشان انجام داد.

تاریخ بازگشایی تاالرهای 
عروسی اعالم شد

 به گفتــه معاون نظــارت بر اماکن 
عمومی پلیــس امنیت پایتخــت تاالرهای 

پذیرایی از ۲۶ خرداد باز می شوند.
به گزارش میزان، سرهنگ نادر مرادی گفت: 
تاالرهای پذیرایی از ۲۶ خرداد ماه بازگشایی 

می شوند.
وی افزود: تاالرها تنها در مناطقی که از لحاظ 
شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار 

ندارند، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
پایتخت اظهار کرد: تاالرهایی که در مناطق 

قرمز قرار دارند، هنوز اجازه فعالیت ندارد.
چندی پیــش بندپی اســتاندار تهران اعالم 
کرده بــود که تاالرهایــی پذیرایی نباید باز 
 شوند و بهتر آیین های ازدواج بدون عروسی 

صورت گیرد.

خبــر

 ۶۰ درصد از اشــتغال کشــور را 
به طور میانگین مشاغل غیررسمی تشکیل 
میدهند به گونه ای که در سال ۱۳۹۷ ، ۶۲ 
درصد زنــان و ۵۹ درصد از مردان دارای 

مشاغل غیررسمی بوده اند.
به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارش به بررســی وضعیت بازار کار 
ایــران در زمســتان ۱۳۹۸ پرداخت؛ این 
گزارش نشان می دهد نرخ بیکاری کاهش 
۱.۷ درصدی نســبت به زمســتان ۱۳۹۷ 
داشته است. با این حال از جمعیت ۳۲۷۰ 
هــزار نفری بیکاران در زمســتان ۱۳۹۷، 
۳۵.۱ درصد موفق به یافتن شغل شده اند 
و مابقی یا همچنان بیکار مانده اند )۳۶.۸ 
درصد( و یا عمدتاً به دلیل دلســرد شدن 
از یافتن شــغل از بازار کار خارج شــده 
اند )۲۷.۹ درصد(. نتایج محاسبات نشان 
می دهد در صورتی که این افراد دلســرد 
شده همچنان در بازار کار باقی می ماندند 
نرخ بیکاری در زمســتان ۱۳۹۸ به جای 
۱۰.۶ درصد اعالم شده توسط مرکز آمار 

ایران به ۱۳.۶ درصد می رسید.
همچنین رشــد تعداد شاغالن نیز کاهش 
چشمگیری نسبت به سال های قبل داشته 
اســت. به طوری که در این فصل حدود 
۵۲ هــزار نفر به جمعیت شــاغل اضافه 
شده است و این افزایش اشتغال در بخش 
خدمات و آن هم در مناطق شــهری رخ 

داده اســت و در دیگر بخش ها با کاهش 
تعداد شاغالن روبه رو بوده ایم.

در این شــرایط تحمیل شوک پیش بینی 
نشــده بیماری کرونا بر بازار کار کشور 
شرایط را بســیار بغرنج تر کرده است. با 
توجه به آنکه پرسشنامه های طرح نیروی 
کار مرکز آمار ایران در ماه میانی هر فصل 
تکمیل می شوند بنابراین وقایع رخ داده در 
بازار کار درنتیجه شــیوع ویروس کرونا، 
خود را در آمارهای فصل زمســتان نشان 
نمی دهد و برای ارزیابی دقیق آثار شیوع 
این ویروس باید منتظر انتشــار آمارهای 

فصل بهار بود.
ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر 
شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود. 
نتایج مطالعات نشــان می دهد بنگاه های 
کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع 
داخلی برای تأمین ســرمایه در گردش و 
همچنین لزوم پرداخت هزینه های جاری 
با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیب های 
شدیدتر ناشی از شــوک کرونا در کوتاه 
مدت هستند و در معرض خطر بیشتری 
قرار دارند. از مجمــوع ۲۳.۸ میلیون نفر 
افراد شــاغل کل کشــور در سال ۱۳۹۷، 
۱۵.۴ میلیون نفــر در بنگاه های کوچک 
)۱ تــا ۴ نفر( شــاغل بودند و درمجموع 
حدود ۶۵ درصد اشتغال کشور را همین 

بنگاه های کوچک تشکیل می دادند.

همچنین مشــاغل غیررســمی بیش از 
مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از 
شوک کرونا هســتند. این در حالی است 
که ۶۰ درصد اشــتغال کشور را مشاغل 
غیررسمی تشکیل می دهند و حتی سهم 
اشتغال غیررسمی در بسیاری از استان های 

کشور باالی ۷۰ درصد است.
از نگاه بخشــی نیز بخش خدمات بیش 
از دیگر بخش ها در معرض آســیب های 
ناشی از کرونا قرار دارد )به طور متوسط 
۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش 
خدمات اســت(. همچنین آمارها نشان 

می دهد:
*حــدود ۳۷ درصد از شــاغالن بخش 

خدمات کارکن مستقل هستند.
*۵۰ درصد از شــاغالن بخش خدمات 
دارای اشــتغال غیررســمی بوده و بیمه 

نیستند.
*۵۷ درصــد از اشــتغال بخش خدمات 
بــرای بنگاه هــای دارای ۱ تــا ۴ کارکن 
اســت و در بین شاغالن بخش خدمات 
بنگاه هــای ۱ تا ۴ نفر کارکن، شــاغالن 
کارکن مستقل، بیشترین سهم )۶۳ درصد( 
را دارند و شــاغالن مــزد و حقوق بگیر 
بخش خصوصی، ۳۰ درصد آن را تشکیل 

می دهند.
یکی از مهم ترین چالش هــای بازار کار 
ایــران، عدم تــوازن منطقــه ای در بین 

اســتان های کشور اســت به طوری که 
تفاوت نرخ بیکاری بین استانی تا حدود 
۱۰ درصد می رســد. تفاوت نرخ بیکاری 
بین استانی در نرخ بیکاری زنان و جوانان 

تحصیلکرده به مراتب بیشتر است.
استان های محروم، در اشتغال غیررسمی، 
میزان اشــتغال در بنگاه های زیر پنج نفر 

کارکن و وضعیت شغلی کارکن مستقل، 
سهم بسیار باالیی دارند و با توجه به آسیب 
پذیری شــدید این نوع اشتغال از شیوع 
بیماری کرونا، برای جلوگیری از افزایش 
عدم توازن منطقه ای پیشــنهاد می شــود 
دولت سیاست های حمایتی ویژه ای- در 
چارچوب منابعی کــه برای مقابله با آثار 

اقتصادی شیوع بیماری کرونا تجهیز کرده 
است - برای این استان ها طراحی و اجرا 
کند. همچنین به طور میانگین ۶۰ درصد از 
اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل 
می دهند به گونه ای که در سال ۱۳۹۷، ۶۲ 
درصد زنــان و ۵۹ درصد از مردان دارای 

مشاغل غیررسمی بوده اند.

 افزایش قیمت ها در بازار مسکن 
تاجایی بــاال رفت کــه مداخله رییس 
جمهــور را نیز درپی داشــت و او روز 
گذشته در گفت وگویی با وزیر مسکن، 
راه و شهرسازی با اشــاره به اهمیت و 
ضرورت بررســی علل و عوامل گرانی 
مســکن و راه حل های برون رفت از این 
وضعیت، بر اهتمام هرچه بیشــتر برای 
تســریع در روند اقدامات و فعالیت ها 
برای به ثمر رســیدن این موضوع تاکید 
کرد. در این شــرایط پلیــس نیز اعالم 
آمادگی کرده که در صورت درخواست 
دستگاه های مربوطه برای کنترل این بازار 

ورود کند.
به گزارش ایسنا، سال ۹۹ با تب و تاب 
کرونا آغاز شد، تب و تابی که همچنان 
هم ادامه دارد و گویا همین امر هم سبب 
شد تا بسیاری از قیمت ها با شیبی بیشتر 
از قبل افزایش یابــد؛ در این میان بازار 
مسکن هم دســتخوش تغییرات زیادی 
شــد و گرچه گزارش ها حاکی از رکود 
در خرید و فروش اســت، اما معامالت 

انجام شده در این حوزه با قیمتی بسیار 
باالتر از مدت مشــابه سال قبل و حتی 
چند ماه پیش بوده است. در بازار اجاره 
مسکن نیز وضعیت مشابه وجود دارد و 
بسیاری از مستاجران که مجبور به تمدید 
قرار داد یا اجاره خانه ای جدید هستند از 

این وضعیت گالیه دارند.
دامنه ایــن افزایش قیمت ها تا جایی باال 
رفت که چندی پیش وزیر مسکن پیشنهاد 
نخریــدن خانه را داد و چند روز پس از 
آن هم حســن روحانی، رییس جمهور 
مســتقیما در این موضوع وارد شــده و 
از وزیر مسکن خواســت  تا طرح ها و 
دستورالعمل های الزم برای حل معضل 
و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، 
تصویب و تسریع در اجرا به نشست روز 

یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
در این شــرایط برخی معتقدند دالالن و 
سوداگران سبب افزایش قیمت ها در بازار 
مسکن شده اند. دالالنی که پیش از این به 
بازار سکه و ارز و خودرو نیز ورود کرده 
و حتی برخی از آنان به جایگاه ســلطان 

شــدن هم رسیده بودند که پلیس با آنان 
برخورد کرده بود. در همین راســتا نیز 
ایســنا، ورود پلیس به بازار مسکن را از 
رییس پلیس تهران بزرگ، یعنی شهری 
که بیشترین افزایش قیمت ها در آن رخ 

داده، پرسیده است.
سردار حســین رحیمی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره ورود پلیس به بازار مسکن 
گفت: پلیس پیش از این با درخواســت 
دستگاه های مسوول و دستگاه قضایی به 
عنوان ضابط عام به بازار سکه و ارز و نیز 
احتکار خودرو ورود کرده و با بسیاری از 
افراد سودجو و سوداگر برخورد کرده بود 
که این برخوردها همچنان هم ادامه دارد.
وی ادامه داد:  در مورد بازار مســکن و 
ســودجویی و ســوداگری احتمالی در 
این فضا نیز در صورتی که دستگاه های 
مســوول از پلیس درخواســت کنند یا 
قوه قضاییــه ماموریتی را بــه ما دهد ما 
آمادگی داریم و حتما با موارد تخلف و 

سودجویی برخورد خواهیم کرد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به 

افزایش قیمت  فضاسازی هایی که برای 
طال و ارز در فضای مجازی انجام شده 
بود هم اظهارکرد:  در مورد سایت هایی 

که قیمت هــای کاذب برای ارز و دالر و 
خودرو درج می کنند؛ پلیس فتا ورود کرد، 
تعدادی از سایت ها بسته شده و مدیران 

برخی از آنها را احضار و توجیه کردیم. 
در حوزه مســکن هم اگر درخواستی از 

پلیس شود ما آمادگی داریم.

قانون حمایــت از حقوق کــودکان و 
نوجوانان ســرانجام بعــد از دو دهه به 
تصویب رســید، قانــون جامعی که در 
تالش است با رویکردی اجتماعی تمام 
اقشــار کودکان از جمله »کودکان کار و 

خیابان« را مورد حمایت قرار دهد.
بــه گزارش ایســنا، قانــون حمایت از 
کــودکان و نوجوانان در ســال ۸۱ با ۹ 
ماده به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید، اما برخی از مشکالت این قانون 
باعث شد تا مســووالن دوباره الیحه ای 
تحت عنوان قانــون حمایت از حقوق 
کودکان تدوین کنند؛ الیحه ای که نزدیک 
به دو دهه میان قوه مجریه و مقننه دست 
به دست شد و حاال شورای نگهبان پس 
از مدت هــا اصالحات مجلس بر الیحه 
حمایــت از کــودکان و نوجوانان آن را 
تایید کرده و به زودی با ابالغ از ســوی 
رییس مجلس به قانون تبدیل می شــود؛ 
قانونی که به گفته بسیاری از متخصصان 
حوزه اجتماعی از جمله جامعه شناسان 
و مددکاران اجتماعی گامی بلند به سوی 
حمایت از حقــوق کودکان و نوجوانان 

است. 
یکی از ویژگی های قانــون حمایت از 
حقوق کودکان و نوجــوان توجه آن به 
گروه هــای متنوعی از کودکان اســت. 
یکی از گروه هایی که این قانون به آن به 
شکل مجزا پرداخته است »کودکان کار و 

خیابان« هستند.
در ایــن قانون به بهره کشــی اقتصادی 

از کودکان نیز اشــاره شــده و آن را به 
کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا 
وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی 
که از لحاظ جســمی، روانی، اخالقی یا 
اجتماعــی با نظر بــه وضعیت طفل و 
نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد، 

معرفی کرده است.
قانون حمایــت از حقوق کــودکان و 
نوجوانــان همچنیــن در صورتــی که 
طفل یا نوجــوان در معرض بزه دیدگی 
یا ورود آســیب به ســالمت جسمی، 
روانی، اجتماعــی، اخالقی، امنیت و یا 
وضعیت آموزشــی وی قرار گیرند، آنها 
را مستوجب مداخله و حمایت قانونی از 

طفل و نوجوان دانسته است.
ایــن قانون همچنین وظایفی را به عهده 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گذاشــته اســت تا بر اماکن کار جهت 
پیشــگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی 
اقتصادی از اطفــال یا نوجوانان نظارت 
داشته باشــد. همچنین پوشش بیمه ای 
مشــاغل برای نوجوانان بیــن پانزده تا 
هجده سال شــاغل نیز از دیگر وظایفی 
است که به عهده این وزارت خانه قرار 

گرفته است.
بر این پایه وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی نیز مکلف است تا به 
تدوین دستورالعمل های بهداشت کار و 
مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار 
نوجوانان با استانداردهای الزم بپردازد و 
نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال 

و نوجوانان آســیب دیده در تمام مراکز 
بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش 
موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی 

و بهزیستی اقدام کند.
در عین حال وزارت آموزش و پرورش 
نیز مکلف اســت تا موارد عدم ثبت نام 

و موارد مشــکوک به ترک 
تحصیــل اطفــال و 

نوجوانان تا پایان 
متوسطه  دوره 
را به سازمان 
یستی  بهز
کشــور و 
دفتر  یــا 
یت  حما
از اطفال و 
نان  نوجوا

قضائیه  قوه 
مورد  حسب 

جهــت انجــام 
اقدامات الزم معرفی 

کند.
مونیــکا نادی، فعال حقــوق کودکان و 
نوجوانان و عضو کمیته حقوقی انجمن 
حمایت از حقوق کودکان در گفت وگو 
با ایسنا نیز به تشریح ابعاد قانون حمایت 
از حقوق کودکان به ویژه کودکان کار و 
خیابان پرداخت و گفت: یکی از الزاماتی 
که در قانون وجود دارد این اســت که 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی را 
ملزم کرده تا به بحث بیمه کودکان وارد 

شد و در این باره نظارت بیشتری داشته 
باشد. چراکه بر پایه این قانون بهره کشی 

اقتصادی از کودکان ممنوع است. 
وی با بیان اینکه در این قانون به این امر 
تاکید شده و وزارت کار را به عنوان نهاد 
نظارتی قــرار داده تا امکان بهره برداری 
بچه ها وجود  از  اقتصــادی 
اظهار  باشــد،  نداشته 
کــرد: نهادهــای 
از  مســوول 
ملزم  طرفی 
ند  ه ا شــد
اگــر  تــا 

کودک کاری 
مشــاهده  را 
کردنــد که بزه 
دیده شــده یا در 
معــرض خطــر بزه 
دیدگی اســت، الزام قانونی 
وجود داشــته باشــد که ایــن موضوع 

گزارش شود.
این حقوق دان ادامــه داد: این موارد در 
کنــار نوآوری های الیحــه در حمایت 
از کودک بعد از رســیدگی قضایی قابل 
توجه اســت. همچنین این  اختیار برای 
مقام قضایی وجود دارد که کودک را به 
نهادهای حمایتی بســپارد و اجازه دهد 
خشونت وارد شده از بین برود و کودک 

با سالمت کامل به جامعه برگردد.
به گزارش ایســنا، پیش از این نیز وحید 
قبادی دانا، رییس سازمان بهزیستی کشور 
اعالم کرده بــود که حدود ۸۰ درصد از 
کــودکان کار خیابــان از اتباع خارجی 
هســتند، در عیــن حال برخــی از این 
کودکان نیز متعلق به خانواده های ایرانی 
هستند که به دلیل مشکالت اقتصادی یا 

فرهنگی به کار خیابانی روی آورده اند.
بر همین اساس سید حسن موسوی چلک 
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
نیز در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه این 
قانون حتی به حمایت از کودکان آواره، 
پناهنده، مهاجر یا بی تابعیت هم پرداخته 
و از این نظر مترقیانه اســت، گفت: در 
این قانون ســازمان ها برای همکاری با 
مددکاران اجتماعی، همکاری برای اخذ 
اطالعات بــرای وضعیت مخاطره آمیز، 
شناسایی اطفال در معرض خطر توسط 

همکاران نیروی انتظامی ملزم شده اند.
افزود: مــواردی همچــون ارجاع  وی 
کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و 
تامین امنیت مــددکاران اجتماعی، پیش 
بینی وظایفی برای ســازمان زندان ها و 
وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال 
ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده 
است، چراکه یکی از محدودیت ها برای 
دسترسی به خدمات آموزشی ، درمانی و 

قضایی، موضوع اسناد هویتی است.
وی با بیان اینکه وظایفی نیز برای سازمان 
ثبت احوال در جهــت حمایت از افراد 

ترک تحصیل کرده ، در نظرگرفته شده تا 
آنها را به آمــوزش و پرورش برگرداند، 
تصریــح کرد: بحث دیگــر حمایت از 
اطفال در محیط کار است که مورد بهره 
کشی قرار می گیرند. حمایت از کودکان 
۱۵ تا ۱۸ ســال که طبق قانون کشور ما 
کارگــران نوجوان نامیده می شــوند تا 
حمایت بیمه ای داشته باشند نیز در قانون 
وجود دارد. همچنین وزارت بهداشــت 
موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان 
را در تمــام مراکز درمانــی در مواردی 
که مشــکوک به آزار هستند یا از مراکز 
قضایــی یا مددکاران بهزیســتی ارجاع 

شده اند را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، قانون حمایت از حقوق 
کــودکان و نوجوانان درحالی بعد از دو 
دهه به تصویب رسیده است که هرساله 
بر تعــداد کــودکان کار و خیابان که به 
دنبال ترک تحصیل و مشکالت اقتصادی 
از روند رشــد و پرورش سالم بی بهره 

مانده اند افزوده می شود. 
رییس مجلس نیز که هرگونه بهره کشی 
از کودکان کار را به عنوان ســرمایه های 
انسانی کشــور مذموم و ناپسند دانسته 
است، به مناســبت روز جهانی منع کار 
کودکان به ابالغ قانون »حمایت از اطفال 
و نوجوانان« اشاره کرده و گفته است که 
»مجلس پیگیر اجرایی شدن همۀ مواد آن 
خواهد بود«. حال باید دید که این قانون 
بعد از اجرا تا چه حد گره از مشکالت 

کودکان کار و خیابان باز خواهد کرد.

پلیسبهبازارمسکنورودمیکند؟

 به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان 

جایگاهکودکانکاردر»قانونحمایتازحقوقکودکانونوجوانان«

مرکزپژوهشهایمجلس:

۶۰ درصد مردان شاغل بیمه ندارند
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 معاون بهداشــت حرفه ای مرکز 
ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
با تاکید بر لزوم استفاده از تهویه مناسب 
در اماکن تجمعــی، گفت: انتقال هوابرد 
ویروس در شرایط خاصی مانند صحبت 
کردن با افراد زیاد در مسافت کوتاه و در 
یک فضای بسته بدون تهویه نظیر وسایل 
حمل ونقل عمومی، خطر ابتال به عفونت 
ویروس را حتی بدون سرفه یا عطسه نیز 

امکانپذیر می کند.
دکتــر یحیی خســروی در گفت وگو با 
ایســنا، با بیان اینکه در هــر همه  گیری 
انتقال عامــل عفونی، مهم  مســیرهای 
هســتند، گفت: بر پایه اسناد بین المللی 
در رابطه با همه گیــری کووید-۱۹، دو 
مسیر انتقال اصلی در نظر گرفته می شود. 
اولین مســیر انتقــال از طریق قطرات و 
دراپلت های تنفسی )قطرات/ذرات منتشر 
شــده هنگام عطسه، ســرفه یا صحبت 
کردن( است. دومین مسیر انتقال از طریق 
تماس با ســطوح آلوده زنده یا غیر زنده 
)دست به دســت، دست به سطوح و...( 
است و مسیر ســوم نیز که اخیرا توجه 
بیشتری از جامعه علمی را به خود جلب 

می  کند مسیر مدفوعی_دهانی است.
وی با تاکیــد بر اینکه ویــروس کرونا 
در نمونه ای از مدفوع شناســایی شــده 
اســت، افزود: با در نظر گرفتن مســیر 
انتقال مدفوعی_دهانی به نظر می رســد 
یک مسیر انتقال، سیستم های لوله کشی 
فاضــالب در ســاختمان های آپارتمانی 
است. مشخص شــده که سنگ توالت 
در زمانی که ســیفون آب کشــیده می -
شود، می تواند مسبب ایجاد قطرات ناقل 
بیماری شده و بنابراین مسیرهای انتقال 
مدفوعی-دهانــی را نمی  توان از راه های 

انتقال حذف کرد.
خسروی با بیان اینکه برای انتقال ویروس 
کرونــا ا ز طریق هوا دو مکانیســم موثر 
اســت، تصریح کرد: در مکانیســم اول 
انتقال از طریق تماس نزدیک با قطرات 
و دراپلت های تنفســی درشت )بزرگتر 
از ۱۰ میکرون( منتشــر شده در هوا که 

معموالً فاصله انتقــال این قطرات کمتر 
از یک یا دو متر از فرد ناقل اســت و از 
طریق سرفه و عطسه )در مقایسه با سرفه 
و عطسه کردن که به طور معمول با رها 
کردن قطرات تنفسی به مراتب بیشتری 
همراه است( ایجاد می شوند. بسیاری از 
این قطرات بزرگ روی ســطوح و اشیاء 
اطراف می نشینند و افراد ممکن است در 
اثر تماس با این سطوح یا اشیاء و سپس 
از طریــق لمس دهان، بینی یا چشــم به 
عفونت مبتال شوند. اگر افراد در فاصله ای 
کمتر از فاصله احتیاط ) یک تا دومتری 
فرد آلوده( حضور داشته باشند، می  توانند 
مستقیماً با تنفس قطرات عطسه و سرفه 
شده و یا بازدم فرد آلوده، به ویروس مبتال 

شوند.
وی در توضیــح مکانیســم دوم انتقال 
ویــروس کرونا، گفــت: انتقال ویروس 

از راه هــوا و از طریق قطرات تنفســی 
کوچکتــر از ۵ میکرون اســت که این 
قطرات در هوا شناور مانده و مسافت  های 
طوالنی تری جابجا می شوند. این قطرات 
ریز نیز با سرفه، عطسه و صحبت کردن یا 
با منشاء فاضالب ایجاد می شوند. قطرات 
تنفسی درشــت در مناطق خشک آب و 
هوایی، با از دســت دادن و تبخیر آب به 
ذرات ریز )کمتــر از ۵ میکرون( تبدیل 
شده که می توانند مدت ها در هوا شناور 
باقی بمانند )قطرات ۱۰ میکرونی در دو 

دهم ثانیه تبخیر می شوند(. 
معاون بهداشــت حرفه ای مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشــت در ادامه 
خاطرنشان کرد: اندازه یک ویروس کرونا 
حدود ۸۰ تا ۱۶۰ نانومتر است و از چند 
ســاعت تا چند روز فعال باقی می ماند، 
مگر اینکه نظافت ویژه ای صورت پذیرد. 

ویروس کرونا تا ســه ساعت در هوای 
داخل اماکن و در شرایط عادی دو تا سه 
روز بر روی ســطوح به صورت فعال و 
با حفظ قدرت بیماری زایی باقی می ماند. 
ذرات معلق در هــوای داخل اماکن )که 
قبال با حضور افراد بیمــار یا ناقل آلوده 
شده است( می تواند به ویروس یا قطرات 
تنفسی متصل شود. در چنین شرایطی این 
ذرات کوچک ویروسی )بیوآئروسل(، به 
صورت هوابرد باقی می  مانند و می توانند 
تا فواصل زیاد جابجا شــده و به وسیله 
جریان هوا در اتاق ها یا کانال های هوای 

سیستم تهویه حمل شوند.
وی با اشاره به اینکه در تجربه های گذشته 
از شیوع کرونا ویروس ها، آلودگی و ابتال 
از طریــق انتقال هوابــرد کروناویروس 
تنفسی )ســارس( گزارش  سندرم حاد 
شــده اســت، اظهار کرد: برای بیماری 

کووید_۱۹ نیز این احتمال وجود دارد، 
ولی این احتمال هنوز تائید نشده است. 
همچنین هیچ گزارش یا مطالعه ای وجود 
ندارد که احتمال ایجاد این بیماری را از 
طریق هوابرد )ویروس پخش شده در هوا 
و یــا ذرات معلق آلوده به ویروس که به 
دلیل اندازه بســیار ریز می توانند مسافت 
طوالنی را در هوا طی کنند( نشــان دهد. 
البته این تایید نشدن دلیلی بر عدم رعایت 
جانب احتیاط نیست. این مکانیسم نشان 
می دهد که حفظ فاصله یک تا دو متری 
از افراد آلوده ممکن است کافی نباشد و 
در اماکن عمومی )نظیر محل کار، وسایل 
نقلیه عمومی و مراکز خرید( بکارگیری 
تهویه به منظور تخلیه هوای آلوده و تأمین 

هوای پاک مفیدتر است.
وی در توضیــح تصویر بــاال بیان کرد: 
سازمان بهداشت جهانی مکانیزم مواجهه 

با قطرات کروناویروس کووید_۱۹ )رنگ 
آبی تیره( را گزارش کرده است. رنگ آبی 
روشن نیز مکانیسم هوابرد کروناویروس 
و دیگر آنفوالنزاهای شناخته شده است 
و هم اکنون هیچ مدرکی به طور خاص 
برای کروناویــروس کووید-۱۹ گزارش 
نشده است. با توجه به موارد ذکر شده و 
با رعایت جوانب احتیاط، اهمیت استفاده 
بهینه از تهویه عمومی در پیشــگیری از 
انتقال ویروس مشــخص می  شود؛ چرا 
که با توجــه به محاســبات اولیه رفتار 
آئروداینامیکی ذرات ریز حاوی ویروس، 
احتمال غافلگیری جوامع جهانی مبنی بر 

هوابرد بودن انتقال بیماری وجود دارد. 
خســروی ادامه داد: در انتقال هوابرد و 
در شــرایط خاصی مانند صحبت کردن 
با افراد زیاد در مســافت کوتاه و در یک 
فضای بســته بدون تهویه نظیر وســایل 
حمل ونقل عمومی، خطر ابتال به عفونت  
راحتی بدون سرفه یا عطسه نیز امکانپذیر 
می کند. آخرین مطالعــات در این زمینه 
چنین نتیجه  گیــری کرده اند که ویروس 
می  تواند برای چند ساعت بر روی ذرات 
معلق در هوا )آئروســل  ها( زنده بماند. 
بنابراین انتقال به شکل بیوآئروسل محتمل 
بوده و در محیط  های بسته با میزان تهویه 
و جابجایــی پایین هوا، با احتمال باالیی 
به ایجاد عفونت های ثانویه کمک می کند 
و در باره بیمــاری کووید_۱۹ می  تواند 
از طریــق دیگر ذرات موجود در هوا )به 

صورت هوابرد( نیز منتقل شود.
وی افــزود: در این برهــه زمانی برای 
مدیریت این بیمــاری همه  گیر در همه 
جبهه  هــا به تــالش پیگیر نیــاز داریم. 
بنابراین پیشــنهاد می  کنیم ضمن رعایت 
پروتکل های بهداشتی در محل های کار و 
اماکن عمومی، استفاده از تهویه عمومی و 
استفاده از ماسک مورد تاکید قرار گیرد. 
بنابراین رعایت پروتکل های بهداشتی در 
محل های کار و امکان عمومی و استفاده  
از تهویه عمومی و استفاده از ماسک در 
محل های با احتمال تماس نزدیک، مورد 

تاکید است.

وزارتبهداشتهشدارداد

افزایش احتمال انتقال کرونا در محیط های بسته 
 لزوماستفادهاز»ماسک«دراماکنعمومی

ابتالی ۵۰ درصد چاق ها 
به اضطراب و افسردگی

 یک روانپزشک گفت: به طور میانگین 
حــدود ۵۰ درصد افرادی که از چاقی مزمن 
رنج می برند، مبتال به افســردگی،  اضطراب،   
وسواس یا اختالل خوردن و خوابیدن هستند.
فریبا صانعی پور در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکه بر پایه یافته های پزشــکی فقط بیش 
از ۴۰ درصــد چاقی ها مربــوط به خورد و 
خوراک اســت، افزود: اختالل افسردگی می 
تواند بــا ایجاد افزایش کورتیــزول -نوعی 
هورمون استرس- خون، خطر ابتال به چاقی، 
دیابــت و حتی بیماری های قلبی را افزایش 
دهد. مطالعات نشــان داده که این ناهنجاری 
های متابولیک در افراد با عالیم افســردگی 
که تحت درمان با بعضــی از داروهای ضد 

افسردگی قرار گرفته اند، بهبود می یابد.
وی گفت: مساله چاقی باعث افزایش هشدار 
برای عوارض خطرآفرین جسمی و روانی می 
شود، بهطوری که چاقی به عنوان یک بیماری 
مزمن که حاصل مصــرف زیاد از حدکالری 
اســت،  وقتی به صورت شکمی یا مرکزی 
بروز کند،   شوربختانه مرگ و میر بیشتری به 

همراه خواهد داشت.
این روان درمانگر با بیــان اینکه چاقی حتی 
می تواند منجر به انگ اجتماعی یا دیسترس 
های روانی به معنای دسته و پنجه نرم کردن 
با بیماری در فرد شود،  افزود: از گذشته های 
دور چاقی به عنوان یک بیماری مطرح بوده و 
حتی بقراط حکیم افراد چاق را مستعد مرگ 
ناگهانی بیشتر نسبت به افراد الغر می دانست.
این روانپزشــک علل متعددی را در پیدایش 
چاقی عنوان کرد و اظهار داشت: عامل وراثت 
یا ژنتیک، آموزش، آسیب های روانشناختی 
دوره کودکــی و مکانیســم هــای تطابقی 
بزرگسالی با شرایط اســترس زا، اختالالت 
خوردن و خوابیدن از عمده این موارد است.

صانعی پور تصریح کرد: انــواع هورمون و 
نوروپپتیدها که عملکردهای متفاوتی در زمینه 
اشتها، تنظیم مصرف انرژی، آموزش، حافظه 
و صرع دارد، مانند انســولین، هورمون های 
مترشحه از کیسه صفرا و لوزالمعده، پروتئین 
مترشــحه از بافت چربی، هورمون ها و مواد 
مغزی محرک اشتها، در مدار پیچیده تعادل و 

انرژی در بدن نقش ایفا می کنند.
وی تاکیــد کرد: چاقــی ارتباط زیــادی با 
اختالالت روانپزشکی دارد. افرادی که دارای 
مشــکالت کنترل هیجانی یا ظرفیت کمتر 

تحمل هستند تمایل بیشتری به چاقی دارند.
صانعی پور گفت: تعــداد قابل مالحظه ای 
از افراد چاق به دنبال اســترس، اضطراب و 
خستگی به پرخوری رو می آورند و از غذا به 
عنوان مکانیسم دفاعی استفاده کرده و خوردن 
را به عنوان یک پاســخ آموخته شــده برای 

کاهش استرس بر می شمارند.
ایــن روان درمانگر افزود: با توجه به این که 
افراد چاق به راحتی در چرخه انگ افسردگی 
پرخوری گیــر می افتند و بســیاری از آنها 
نمی توانند در برخی موقعیت ها ســیری یا 
گرسنگی خود را شناسایی کنند، لزوم مراجعه 
فرد به یک روانپزشــک برای کاهش وزن در 
موارد شکست های متعدد، به شدت احساس 

می شود.

پیامد همه گیری کرونا 
برای مادران باردار

سازمان   
بهداشت  جهانی 
اعالم   )WHO(
شــیوع  کــرد: 
کروناویــروس 
ممکن  جدیــد 
افزایش  بر  است 
مــرِگ  خطــر 
مادران بــاردار در هنگام وضــع حمل تاثیر 

داشته باشد.
به گزارش ایســنا، دبیرکل ســازمان جهانی 
بهداشــت نســبت به خطرات فزاینده مرگ 
زنان بر اثر زایمان به دلیل پیامدهای ناشی از 

همه گیری بیماری کووید-۱۹ هشدار داد.
تــدروس آدهانوم تاکید کــرد: در بحبوحه 
افزایــش همه گیــری بیمــاری کووید-۱۹ 
در ســطح جهان نگرانی بیشــتری در مورد 
خانواده هایی با درآمد پایین و متوسط به ویژه 

زنان و کودکان وجود دارد.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که در زمان 
همه گیری این بیمــاری عواملی به جز خود 
بیماری کووید ۱۹، تاثیرات جدی تری نسبت 
به کروناویروس بر مادران باردار داشته باشد. 
درصورتیکــه سیســتم خدمــات درمانی و 
مراقبتی تحــت تاثیر این بیمــاری ضعیف 
شده باشــد این احتمال وجود دارد که زنان 
با پیامدهای جدی تــری در حین بارداری و 

زایمان مواجه باشند.
به گزارش یورونیوز، دبیرکل سازمان جهانی 
بهداشــت در عین حال اظهار کرد: به تازگی 
خطــر انتقال بیماری از مادر بــه نوزاد مورد 
بررسی قرار گرفته و مشخص شد که فوائد 
تغذیه با شیر مادر بر خطر انتقال ویروس از 
مادران مشکوک به این بیماری ارجحیت دارد.

خبــر

 مدیر خدمات حمایتی مؤسســه محک 
با اشــاره به تجربه این موسســه در همراهی و 
همدلی با خانواده هایی کــه کودکان خود را از 
دست داده اند، درباره آثار سوگ ناتمام در دوران 

کرونا و راهکارهای برخورد با آن توضیح داد.
به گزارش ایســنا، بهناز آســنگری در پاسخ به 
این پرسش که شــیوع بیماری کرونا، چطور به 
بروز پدیده ای به عنوان اختالل سوگ در جامعه 
دامن می زنــد؟ گفت: خســارت های ظاهری 
ملموس ترین پیامد در هنگام بروز بالیای طبیعی 
چون زمین لرزه، ســیل و آتش ســوزی هستند. 
بســیاری از آحاد مردم، ســازمان های امدادی، 
مؤسسات مردم نهاد و خیریه ها نیز برای جبران 
همین خسارت های ظاهری که البته بسیار مهم 
نیز هستند به کمک افراد آسیب دیده می شتابند. 
حتی در بســیاری از موارد مشاهده می کنیم که 
متخصصان روان شــناس نیــز در مراحل وقوع 
آسیب روانی یا برای جلوگیری از آن وارد عمل 
می شوند و مداخالت مؤثری را شکل می دهند.

وی ادامه داد: در پاندمی کرونا بیشــتر تیم های 
مردمی و داوطلب بر رعایت اصول بهداشتی و 
تأمین نیازهای بیمارستانی بوده و در فاز بعدی 
نیز بر مسأله کمک معیشتی خانواده های آسیب 
دیده در بحران اقتصادی کرونا گام برداشــتند. 
ولی شــوربختانه آنچه که ممکن است کمتر به 
آن توجه شود، ضرورت مداخالت تخصصی در 
بدو حادثه و بازســازی روانی آسیب دیدگان در 
زمان شیوع این بیماری است. یکی از شایع ترین 
اختالالت بــرای بازماندگان بعد از بروز بالیای 
طبیعی که دامنه اثرات آن کم شــباهت با شیوع 
بیماری کرونا در جامعه نیســت، اختالل سوگ 
اســت. اختالل سوگ در ساده ترین معنی خود، 
زمانی به وجود می آید که افراد بنا به شــرایطی 

نظیر خودکشی، مفقود شدن، حادثه رانندگی و... 
نتوانند مراحــل طبیعی که در نهایت به پذیرش 

این فقدان کمک می کند را طی کنند.
آســنگری افزود: همزمان با بیمــاری کرونا هم 
شــوربختانه افرادی که عزیزان خود را به علت 
این بیماری یا هر علت دیگری از دســت دادند 
به دلیل عدم امکان برگزاری آیین خاکســپاری 
و عزاداری که تأثیر به ســزایی در تخلیه روانی 
و پذیرش مرگ دارد، محــروم بودند. به همین 
دلیل است که معتقد هستیم برای مواجه با اثرات 
مخرب و در پاره ای مواقع اثرات غیر قابل جبران 
پدیده اختالل سوگ باید به بازسازی روانی افراد 

آسیب دیده پرداخت.
وی با بیان اینکه پذیرش مرگ اطرافیان ذاتا برای 
انسان سخت و دردناک است، افزود: بنابراین در 
تمام اعصار انسان از روبرو شدن با واقعیت مرگ 
و ناتوانی خود در مقابل کنتــرل آن فرار کرده، 
اما واقعیت اینجاست که مرگ بدون اینکه از ما 
پرسشــی بپرسد به سراغ ما می آید، چه در بستر 
بیماری، چه با بالیا و چه با تصادف و غیره؛ هم 
اکنون نیز مرگ با ویروســی به نام کرونا خود را 

نشان داده است.
آسنگری ادامه داد: حمایت، همبستگی و همدلی 
که در آیین ســوگواری از اطرافیــان می گیریم 
آنچنان مهم و ضروری اســت که به ما در عبور 
از مرحله اولیه سوگ یعنی گذار از انکار کمک 
می کنــد. مراحل خاکســپاری و تشــییع کمک 
می کنــد بپذیریم که عزیزمان دیگر نیســت. در 
خاکســپاری به راحتی و به کفایــت گریه و از 
عزیزمــان خداحافظی می کنیم. با حمایتی که از 
اطرافیان دریافت می شود کم کم نیروی از دست 
رفته خود را بازیافته و به زندگی باز می گردیم. 
در این روزها عدم برگزاری این آیین به ســوگ 

ناتمام بــرای بازمانــدگان می انجامد و اختالل 
ســوگ را پدید مــی آورد. بنابراین شــیوع این 
اختالل می تواند در این دوران افزایش چشم گیر 
داشته باشد؛ در حالیکه شاید اصال دیده نشود و 

به اهمیت آن واقف نباشیم.
وی بــا بیــان اینکه دانشــمندانی ماننــد ملینا 
اســمیت معتقدند که مهم ترین عامل برای التیام 
ســوگواری، حمایت دیگران اســت و توصیه 
می شــود که حتی چنانچه فرد اغلب عادت به 
ابــراز احساســات و عواطف خود بــا دیگران 
ندارد، مهم است تا درباره مصیبت پیش آمده و 
احساســات خود صحبت کند و آنها را در خود 
نریزد،   گفت: مهمترین کاری که شما به عنوان 
یک دوســت می توانید انجام دهید آن است که 
فقط در کنار فرد سوگوار بمانید. حال که امکان 
حضور در کنار یکدیگر کمتر شــده است بهتر 
است با اســتفاده از ابزارهای موجود در فضای 
مجازی بودن و همدلی با عزیزانمان را امکانپذیر 
کنیم. ممکن است دقیقاً ندانید چه بگویید یا چه 
کاری انجام دهید، این چندان مهم نیست. اجازه 
ندهید این احساســات مانع حضور )مجازی و 
تلفنی( شما در کنار فرد سوگوار شود. حمایت 
شــما در این دوران بیش از هــر زمان دیگری 
ضروری است. مهم آن است که بدانید شما قرار 
نیست راه حلی برای مشــکالت او بیایید یا به 
پرسش هایش پاسخ دهید این کار صرفا با کمک 
متخصصین این حوزه قابل انجام است. شما فقط 
باید گوش شــنوایی برای او باشید، بدون آنکه 
بخواهید حضور خود را بــه وی تحمیل کنید. 
یادتان باشــد هرگز غم و انــدوه او را کوچک 
نشــمارید و بگذارید در مورد فقدانش با شــما 
صحبت کند و اگر دوست داشت گریه کند. شما 

فقط باشید.

آسنگری درباره تجربه محک در این زمینه گفت: 
محک ۲۹ ســال اســت که در زمینه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان فعالیت می کند و در این 
ســال ها تجربه های بسیاری در زمینه روش های 
همراهــی و همدلــی با خانواده هایــی دارد که 
کــودکان خود را از دســت داده اند. از دســت 
دادن فرزند بــرای خانواده هــا غیرقابل باور و 
سخت اســت و محک در این مسیر می داند که 
در غم نمی شــود تنها ماند. در همین راستا این 
مؤسسه با کمک واحد روان شناسی و مددکاری 
اجتماعی، کمیته سوگ را تشکیل داده است. در 
این کمیته با توجه به اهمیت و ضرورت سوگ، 
از نظر تخصص روان شناختی به خانواده هایی که 
دچار فقدان فرزند خود شــده اند کمک می شود 
و تــالش دارد تا آنها بتوانند با کمترین آســیب 
روانــی به زندگی خــود ادامه دهنــد. در واقع 
زندگی خانواده ها با از دســت دادن فرزند دچار 

ایســتایی می شود و دغدغه این کمیته این است 
کــه این خانواده ها به خط پایــه زندگی قبل از 
فوت کودک خود که همان پویایی پس از فقدان 
اســت، برســند. امیدواریم در آینده با گسترش 
فعالیت هایمان در کمیته ســوگ بیشــتر از قبل 
بتوانیم به توانمندی خانواده ها پس از یک فقدان 

کمک کنیم.
بنابر اعالم روابط عمومی موسسه خیریه محک، 
وی افزود: محک بر پایه این تجربه که در طول 
ســال ها همراهی با کودکان مبتال به ســرطان و 
خانواده های آن ها به دســت آمده اســت، برای 
پاسخ به یکی از دغدغه های اساسی جهان پس از 
کرونا که همان سوِگ ناتمام و اختالالت روحی 
ناشــی از آن اســت به نوبه خود در جستجوی 
راه حل بوده که بــه زودی در این باره به اطالع 
رسانی خواهد پرداخت تا همه جامعه بتوانند از 

آن استفاده کنند.

 ســازمان جهانی بهداشــت در حالی به 
استقبال روز جهانی اهداکنندگان خون می رود که 
جهان به دنبال پاندمــی ویروس کرونا با کاهش 
اهدای خون مواجه است و این سازمان، »اهدای 
خون برای جهانی ســالم تر« را شــعار این روز 

جهانی قرارداده است.
به گزارش ایسنا،  روز جهانی اهدا کنندگان خون 
از سوی سازمان جهانی بهداشت با عنوان »خون 
سالم، نجات بخش زندگی« و با شعار »اهدا خون 
برای جهانی سالم تر« به سازمان های انتقال خون 

سراسر کشور اطالع رسانی شده است.
ســازمان جهانی بهداشت پیشنهاد کرده است در 
کمپین مجــازی و تولیدات فرهنگی روز جهانی 
اهدا کنندگان خون ۲۵ خرداد ماه امسال مصادف 
بــا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۰ برجســته ســازی نقش فرد 
اهداکننده بر بهبود ســالمت دیگــران در جامعه 

هدف قرار گیرد.
اهداکننــدگان خون بخش مهمــی از جامعه را 
تشکیل می دهند که در سراسر جهان برای تضمین 
دسترســی افراد و جوامع به خون و محصوالت 
خون ســالم و بــا کیفیت، در شــرایط عادی و 

اضطراری، خون خود را اهدا می کنند.

سازمان جهانی بهداشت در کمپین امسال از تعداد 
بیشتری از مردم در سراسر جهان خواسته است تا 
از طریق اهدای داوطلبانه و مستمر خون به نجات 

دهندگان زندگی تبدیل شوند.
این کمپین همچنین از دولت ها، مقامات بهداشتی 
و خدمات انتقال خون ملی درخواســت می کند 

که برای تامین منابع کافی و ایجاد سیســتم ها 
و زیرســاخت های افزایش جمع آوری خون از 
اهدا کنندگان خون داوطلب و بدون چشمداشت 
مادی، مراقبت کیفی از اهداکننده، ترویج استفاده 
بالینی مناســب از خون و راه اندازی سیستم های 

نظارت بر کل زنجیره انتقال خون اقدام کنند.
بنابر اعالم روابط عمومی ســازمان انتقال خون، 
کمپین ترویجی و آیین ۲۵ خرداد ماه سال کنونی 
با توجه به ضرورت رعایت فاصله اجتماعی در 

ایران و جهان به صورت مجازی اجرا می شود.

آثارسوِگناتمامدردورانکرونامیتوانداختالالتروانیایجادکند

اهدایخونبرایجهانیسالمتر
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سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد
شناسایی ۲۴۱۰ 
بیمار جدید کرونا

 سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 
۲ هزار و ۴۱۰ مورد جدید کرونا در شبانه روز 
گذشته در کشور خبر داد و گفت: استان های 
هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و بوشهر 

در وضعیت قرمز قرار دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات الری، 
بعد از ظهر شــنبه با اشاره به آمارهای روزانه 
کرونا در کشــور، گفت: با شناسایی ۲ هزار و 
۴۱۰ مورد جدید کرونا، آمار بیماران در کشور 

به ۱۸۴ هزار و ۹۵۵ نفر رسید.
وی با اعالم اینکه در شــبانه روز گذشته ۷۱ 
مورد فوتی داشته ایم، افزود: مجموع فوتی ها به 

۸ هزار و۷۳۰ نفر رسید.
الری ادامه داد: آمار بهبود یافتگان نیز تاکنون به 

۱۴۶ هزار و ۷۴۸ نفر رسیده است.

یافته پژوهشی محقق ایرانی دانشگاه آمریکا؛
کروناویروس دارای 

یک الگوی فصلی است
 تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهد 
کروناویروس جدید همانند ویروس آنفلوانزا 

از یک الگوی فصلی پیروی می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان دریافتند 
تمامی شــهرها و مناطق دچار شیوع گسترده 
کووید ۱۹ دارای اقلیم زمستانی با میانگین دما 
۵ تا ۱۱ درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت ۴۷ 
تا ۷۹ درصد بودند و در عرض جغرافیایی ۳۰ 

تا ۵۰ قرار دارند.
این مناطق شــامل ووهان چین، کره جنوبی، 
ژاپن، ایران، شمال ایتالیا، سیاتل آمریکا و شمال 

کالیفرنیا است.
یافته هــا نشــان داد ایاالت میانــی آمریکا و 
همچنین منطقه نیواینگلند بیشتر در معرض این 

ریسک قرار دارند.
دکتر »محمد سجادی«، سرپرست تیم تحقیق 
از دانشــگاه مریلند، در این باره می گوید: »بر 
پایه اسناد و شواهد موجود به نظر می رسد که 
ویروس دوره سخت تری در بین مردم ساکن 

اقلیم گرم و گرمسیری دارد.«
به گفته محققان، این تحقیق گســترده تعیین 
می کند که الگوســازی آب و هــوا می تواند 
احتمال گسترش کووید ۱۹ را پیش بینی نماید 
و بدین طریق، امکان پیش بینی مناطقی که در 
معرض ریسک باالتر گسترش این ویروس در 

اینده نزدیک هستند وجود دارد.

یافته محققان فرانسوی؛
ارتباط مصرف لبنیات و 

غذاهای چرب با بروز آکنه در 
بزرگساالن

 به گفته محققان، تغذیه مناسب مولفه 
مهم درمان بیماری آکنه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه بیش از ۲۴ هزار 
فرد بزرگسال فرانسوی نشان می دهد خوراک 
شــیرین و چرب بخصوص شیرشــکالت، 
نوشــیدنی های شــیرین، محصوالت لبنی و 
غذاهای چرب و شیرین، همگی احتمال بروز 

جوش صورت را افزایش می دهد.
دکتر »امیلی اسبیدیان«، سرپرست تیم تحقیق از 
بیمارستان موندور فرانسه، در این باره می گوید: 
»یافتــه ها از این فرضیه دفاع می کند که رژیم 
غذایی غربی که مملو از محصوالت حیوانی و 
غذاهای چرب و قندی است، با بروز آکنه در 

بزرگسالی مرتبط است.«
به گفته محققان، یکی از دالیل بروز آکنه ناشی 
از رژیــم غذایی مملو از قنــد ایجاد تغییر در 
پویایی عادی هورمون های فرد است. این رژیم 
غذایی پرقند می توانند موجب افزایش انسولین 
شده و بر دیگر هورمون ها تأثیر گذارد که منجر 

به بروز آکنه می شود.
در مطالعه جدید، به بررســی افراد بزرگسال 
پرداخته شد و فقط جوانان زیر ۱۸ سال مورد 
بررسی قرار نگرفتند. این مطالعه خیلی دقیق 
بود. هزاران شرکت کننده فرانسوی گزارش ۲۴ 
ساعته رژیم غذایی شأن را در طول یک دوره 

دو هفته ای ارائه کردند.
نتیجه نشــان داد برخی مــواد خوراکی نظیر 
لبنیــات، مواد خوراکی چرب و شــیرین، از 

محرک های احتمالی آکنه هستند.
البته مقدار مصرف هم بســیار مهم است. به 
عنوان مثال، نوشــیدن روزانه یک لیوان شیر 
احتمال آکنه را تا ۱۲ درصد و نوشــیدن یک 
نوشیدنی قندی نظیر نوشابه گازدار این ریسک 

را تا ۱۸ درصد افزایش می دهد.
اما نوشیدن ۵ لیوان نوشابه قندی یا شیر در روز 
به تریتب این احتمال را دو برابر یا ۷۶ درصد 

افزایش می دهد.
همچنین یک وعده غذایی چرب نظیر برگرها 
یا شیرینی یعنی کوکی و دونات، احتمال آکنه 
را تــا ۵۴ درصد افزایش می دهد. نوشــیدن 
شیرشکالت هم با افزایش ۲۸ درصدی ریسک 

بروز آکنه مرتبط است.
یافته ها نشان داد مصرف غذاهای سالم تر نظیر 
سبزیجات، ماهی، و غذاهای گیاهی، با کاهش 

بروز آکنه در بزرگساالن مرتبط است.

خبــر

 علیرغم تصور عمومی که با گرم 
شدن هوا، آمار ابتال به کووید۱۹ فروکش 
می کند، آمارها روایت دیگری دارند. در 
این میان نقــش ناقالن بدون عالمت در 
اوج گیــری دوباره افزایش ابتال به کرونا 

انکار نشدنی است.
خبرگزاری مهر؛ گروه سالمت: با گذشت 
چند ماه از ورود کرونا ویروس به کشور و 
گذر از روزهای سخت و دشوار بیماری، 
دوباره شرایط ناخوشایند شده است. به 
طوری که بعد از فروکش بحران کرونا در 
کشور در ماه های فروردین و اردیبهشت 
و حتی روزهای ابتدایی خرداد ۹۹، به نظر 
می رسد شرایط بیماری در حال بازگشت 

به روزهای اوج در کشور است.
سیما سادات الری ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، با اعالم اینکه میزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در کشــور، به 
یک چهارم روزهای گذشــته نزول کرده 
اســت، تاکید کرد: تنها راه قطع زنجیره 
انتقــال عفونــت، رعایت بهداشــت و 
دستورالعمل هایی اســت که اعالم شده 

است.
وی با اشــاره به وضعیــت قرمز کرونا 
در چند اســتان کشور، نسبت به تشدید 
این شرایط برای دیگر نقاط کشور ابراز 
نگرانی کرد و افزود: اگر نخواهیم نسبت 
به رعایت پروتکل های بهداشــت جدی 
باشیم، حتماً به روزهای اوج بیماری باز 
خواهیم گشت که می تواند نگران کننده 

باشد.
بدون شــک، ناقلین بدون عالمت نقش 
ارزنــده ای در گســترش و همه گیری 
بیماری کووید ۱۹ داشــته و کنترل آن را 
برای متخصصین دشوار می سازند. یکی 

از مهم ترین راه های 
توصیه  پیشگیری 
برابــر  در  شــده 
بیماری کووید ۱۹، 
وسایل  از  استفاده 
فردی  حفاظــت 
ماســک  همچون 
که  پرسشی  است. 
مطرح می شود این 
اســت که آیا الزم 
فاقد  افراد  اســت 
محیط  در  عالمت 
و  ماســک  از  کار 
دســتکش استفاده 

کنند.
شواهد موجود نشــان می دهد که افراد 
بدون عالمت یا دارای عالئم خفیف در 
مراحل اولیه بیماری می توانند در انتشار 
بیماری کووید ۱۹ نقش داشته باشند. در 
ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹، سازمان 
جهانی بهداشت اعالم کرد که استفاده از 
ماسک توســط افراد سالم الزامی نیست 
اما پس از مشخص شدن احتمال انتشار 
ویروس از طریق افــراد بدون عالمت، 
سازمان های مختلف زدن ماسک توسط 
همه مردم در مکان های عمومی به ویژه 
مکان های سربسته که امکان حفظ فاصله 

فیزیکی مشکل است را پیشنهاد کردند.
سازمان جهانی بهداشت استفاده از ماسک 
پزشکی توسط افراد بدون عالمت را یکی 
از اقدامات غیــر دارویی برای به حداقل 
رساندن ریسک اپیدمی یا پاندمی شدید 
برشــمرده و این اقــدام را برای کاهش 

انتقال در جامعه مؤثر می داند.
در مطالعــه ای کــه توســط محققــان 
سنگاپوری بر روی 
به  مبتال  بیمار   ۲۴۳
کووید ۱۹ صورت 
اســت،  گرفتــه 
تخمین زده شده که 
حــدود ۱۰ درصد 
از بیماران توســط 
ســالم  ظاهراً  افراد 
یا  عالمت  بدون  و 
افــراد دارای عالئم 
مبتال  خفیف  بسیار 

شده اند.
قاســم جان بابایی 
درمــان  معــاون 
وزارت بهداشت، با 
تاکید بر استفاده از ماسک در مکان های 
شلوغ که فاصله گذاری رعایت نمی شود، 
گفت: توصیه این است در مکان هایی که 
فاصله گذاری کمتر رعایت می شود، همه 

مردم از ماسک استفاده کنند.
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک نقش 
بسیار مهمی در پیشگیری از انتقال بیماری 
دارد، افزود: تداوم بی توجهی به شــیوه 
نامه های بهداشتی می تواند منجر به شیوع 
بیشــتر این بیماری و اوج دوباره آن در 

آینده نزدیک شود.
افزایش حضور مــردم و عدم رعایت 

فاصله اجتماعی
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: 
شوربختانه حضور مردم و رعایت نشدن 
فاصله اجتماعی و شیوه نامه های بهداشتی 
در تفرجگاه ها و برخــی آئین ها و آیین 
افزایش یافته و نیاز است تا مسووالن در 

این زمینه کنترل بیشتری اعمال کنند.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشــگیری از 
بیماری هــای آمریــکا، ۲۵ درصد از کل 
موارد ابتالء در این کشور بدون عالمت 
باقی می مانند که عــدد قابل مالحظه ای 
است. عالوه بر این، درصد افراد مبتالی 
بدون عالمت در کل دنیا ممکن اســت 
عدد بزرگ تری باشــد. بــه همین دلیل، 
پیشنهاد اســتفاده از ماسک توسط همه 

افراد جامعه نکته ای قابل تأمل است.
البته اولویت اســتفاده از ماسک به ویژه 
ماســک های N۹۵ برای کادر بهداشتی 
درمانی و افرادی است که در خط مقدم 
مبارزه با بیماری هســتند. در پیشنهادات 
ارائه شده از سوی سازمان های مختلف 
مبنی بر زدن ماسک، تأکیدی بر استفاده از 
ماسک N۹۵ توسط افراد عمومی جامعه 
نشده است. این سازمان ها بیان می کنند که 
ماسک های جراحی برای استفاده عموم 

کفایت می کنند.
برخــی از ســازمان ها نیز اســتفاده از 
ماسک های پارچه ای تهیه شده در خانه ها 
را کافی می دانند. اگرچه ممکن است این 
ماســک ها، کارایی الزم برای فیلتر کردن 
ویروس کرونا را نداشــته باشند. ماسک 
زدن بیشــتر از آنکــه به نفــع خود فرد 
باشد، دیگران را در مقابل ویروس هایی 
که ممکن اســت توسط فرد منتقل شود 
حفظ می کند. استفاده از ماسک همچنین 

به عنوان هشــداری جهت حفظ فاصله 
فیزیکی برای دیگران عمل می کند.

برخی از ســازمان های بهداشتی استفاده 
از دســتکش را بــرای عمــوم به عنوان 
اقدام محافظ در برابر کووید ۱۹ توصیه 
نمی کنند. زیرا افراد ممکن اســت هنگام 
پوشیدن و درآوردن دستکش دست های 
خود را آلوده نمایند و از آنجا که پوشیدن 
دستکش حس ایمنی کاذب ایجاد می کند، 
شستن مرتب دست ها مورد غفلت واقع 

می شود.
افــرادی که بابت انتقــال بیماری نگران 
هستند، باید رعایت بهداشت شخصی و 
بهداشت دست را در اولویت قرار دهند. 
در همیــن حال، برخــی از متخصصین 
عقیده دارند دســتکش ها اساســاً مانند 
پوســت دوم هستند و تنها درصورتی از 
فرد محافظت می کنند که همانند دست 
برهنــه به طور منظم شســته یا تعویض 

شوند.
اینکه  بــه  با توجه 
عالمت  بدون  افراد 
می تواننــد عفونت 
دهند،  گسترش  را 
که  می شود  توصیه 
عالوه بر افراد بیمار، 
یا  مشــکوک  افراد 
بــدون عالمت نیز 
بــرای محافظــت 
ماســک  جامعه  از 

بپوشــند. پوشیدن ماســک زمانی که به 
درستی انجام شــود و فرد مرتباً دستان 
خود را بشــوید و همچنــان به صورت 
خود دست نزند، می تواند اقدام مؤثری در 
کنترل بیماری باشد. عالوه بر ماسک های 

ساده پزشــکی، ماســک های پارچه ای 
تهیه شــده در خانه نیز حفاظت را ایجاد 
می کنند. توصیه ای برای پوشیدن دستکش 

توسط افراد بدون عالمت وجود ندارد.
افزایش تعداد بیماران مبتال به کرونا

مسعود مردانی فوق تخصص بیماری های 
عفونــی و عضو کمیته کشــوری کرونا 
در گفتگــو با خبرنگار مهــر گفت: آمار 
بیمــاران مبتال بــه کرونــا افزایش پیدا 
کرده و هم اکنون بــا تعداد زیادی بیمار 
مواجه هســتیم که اخیراً به این ویروس 
مبتال شــده اند و علت آن این اســت که 
مردم محدودیت های اجتماعی را جدی 
نگرفتند و ترسی که در ابتدا از کرونا در 

بین مردم بود از بین رفته است.
این فوق تخصــص بیماری های عفونی 
گفــت: در ابتــدا اعتقاد زیــادی برای 
جداســازی و فاصله گذاری بود اما هم 
اکنــون به دلیل اینکــه نمی توانیم کار و 
زندگــی را تعطیل 
کنیم دوباره مشاغل 
کار کردند  به  آغاز 
و این باعث شــده 
فکر  مــردم  کــه 
بین  از  کرونا  کنند 
حالــی  در  رفتــه 
کــه تا آخر ســال 
باید  و  ماســت  با 
با کرونا را  زندگی 

برنامه ریزی کنیم.
مردانــی تصریح کرد: یکــی از بهترین 
اقداماتی که می توان انجام داد این است 
که در محیط های کاری و اجتماع، فاصله 
گذاری اجتماعی حتماً رعایت شــود و 
افرادی که نمی توانند این فاصله را رعایت 

کنند ماسک بزنند و زدن ماسک به میزان 
قابل توجهی بروز بیماری در مبتالیان را 

کاهش می دهد.
اماکن  از ماسک در  استفاده  ضرورت 

عمومی
مینو محرز متخصص بیماری های عفونی 
نیز، با توصیه بر اســتفاده از ماســک در 
اماکــن عمومی، گفــت: چنانچه قصد 
بیرون رفتن از منزل و اســتفاده از مترو 
و یا اتوبوس را دارید باید ماســک بزنید 
به خصوص در اماکن عمومی که افراد با 

فاصله کم نسبت به یکدیگر قرار دارند.
وی با اشــاره به اینکه ویروس کرونا از 
طریق حرف زدن نیز می تواند منتقل شود، 
افزود: به همین دلیل مردم باید در اماکن 

عمومی از ماسک استفاده کنند.
در همین حال، احسان مصطفوی عضو 
کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹، 
معتقد اســت که هر قدر »عادی انگاری« 
در رفتار مردم اتفاق بیافتد، بســتر شیوع 

بیشتر بیماری فراهم می شود.
علی اکبر حق دوســت رییــس کمیته 
اپیدمیولوژی در ســتاد مقابلــه با کرونا، 
گفــت: ذات این بیمــاری انتقال خیلی 
باال اســت و این خصوصیت خودش را 

کماکان حفظ کرده است.
هــم اکنون بیش از پنجاه کشــور جهان 
استفاده از ماســک را در برخی از اماکن 
عمومی اجبــاری کرده اند. بســیاری از 
شهروندان کشــورهایی هم که مقررات 
سخت گیرانه ای درباره الزام به استفاده از 
ماسک ندارند به منظور حفاظت از خود 
و دیگران در برابر ابتالء به ویروس کرونا 

به استفاده از ماسک روی آورده اند.
در تعــدادی از کشــورها به خصوص 
کشورهای شرق آسیا پیش از شیوع کرونا 
هم زدن ماســک برای مقابله با آلودگی 
هوا یا جلوگیری از انتشار بیماری هنگام 
ابتالء به ســرماخوردگی و آنفلوانزا، یک 
هنجار اجتماعی محسوب می شد و رواج 

داشت.
اما بعضی از شهروندان کشورهایی که به 
تازگی زدن ماســک در آنها رایج شده به 
قرار گرفتن چیزی روی صورتشان عادت 

نداشته و با آن مشکل دارند.
اینکه ماســک باعث دشواری در تنفس 
می شود و اینکه داشتن ماسک و صدای 
خفه از پشت آن محاوره را دشوار می کند، 
از جمله شکایت هایی است که در مورد 

زدن ماسک عنوان می شود.
آنچه مسلم است، با »قرمز« شدن شرایط 
چند اســتان کشــور و قرار گرفتن چند 
استان دیگر در وضعیت »هشدار«، باید به 
فکر تدابیر جدی تری بود تا کرونا دوباره 
اوج نگیرد. هر چند که گفته می شود در 
فصل سرما، شاهد موج دیگری از بیماری 
کرونا در کشــور خواهیم بــود، بنابراین 
نباید اجازه دهیم تابستان هم موج دیگری 
از بیماری شایع شــود. در این صورت 
بایــد منتظر عواقب و عــوارض ناگوار 
این بیماری در روزهــای قبل از پاییز و 

زمستان بود.

اوج گیری خاموش کرونا در روزهای گرم سال
 استفادهازماسکجدیشد

مدیرعامل ســازمان انتقال خون گفت:  پالسمای 
بهبود یافتگان ویروس کرونا به دلیل وجود پادتن 
ضد ویروس برای نجات بیماران مفید اســت و 
تاکنون هزار و ۱۰۰ بهبود یافته، پالســمای خود 
را اهدا کرده اند اما همه بهبود یافته ها شــرایط 

اهدا را ندارند.
پیمان عشــقی در گفت و گــوی اختصاصی با 
خبرنگار ایرنا افزود: تمام فعالیت های ســازمان 
انتقال خون ایــران از جمله اهدای خون، ذخایر 
خون، ارتقای شــاخص های اهدای خون درحد 
نیازهــا و همچنین آماده ســازی فراهــم آوردن 
پالسمای مورد نیاز بهبود یافتگان مبتال به ویروس 
کرونا در پروژه پالســما درمانــی در طرح های 
تحقیقاتی در ماههای گذشته، تحت الشعاع کوید 

۱۹ قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه وظیفه ما در سازمان انتقال 
خون جمــع آوری و فرآوری پالســمای بهبود 
یافتگان اســت، گفت: بهبود یافتــگان کرونا در 
پالسمای خود پادتن ضد ویروس دارند که برای 
نجات بیماران مبتال مفید است و این امر در دنیا 

مورد اقبال قرار گرفته است.
عشقی ادامه داد: بهترین زمان برای اهدای پالسما 
بهبودیافتگان حداقل ۱۴ و ترجیحا ۲۸ روز بعد 
از بهبودی اســت تا در این فاصله زمانی مطمئن 
شویم که آن ها دیگر ناقل نیستند و میتوانند بدون 

هیچ دغدغــه ای آن ها را به مراکز اهداء فراخوان 
داد. اقدامات الزم برای اهدای پالســمای بهبود 
یافتگان ویروس کرونا در پایگاه های انتقال خون 
از اوایل اردیبهشت امسال آغاز شد و قبل ازآن هم 

این اقدام در بیمارستان ها انجام می شد.
وی اضافه کــرد: بر پایه اســتانداردهای جهانی 
بهبودیافتــگان کرونا، یک ماه بعد از بهبودی و با 
توجه به شــرایط بالینی بیمار، می توانند خون یا 
پالســمای خود را اهدا کنند. توصیه ما این است 
که به فاصله یک ماه بعد از اولین اهدا نیز میتوانند، 
دوباره پالسما اهدا کنند و حداقل تا ۳ ماه بعد از 
بهبودی بیمار مبتال به کرونا، اهداء پالسما را ادامه 
دهند چرا که بعد ازگذشت این زمان سطح پادتن 

کاهش خواهد یافت.
همه بهبود یافته ها شرایط اهدا را ندارند

مدیر عامل سازمان انتقال خون گفت: همه بهبود 
یافته ها شرایط اهدای پالسما را ندارند و سن اهدا 
باید بین ۱۸ تا ۶۰ سال باشد و این در حالی است 
که میانگین سن مبتالیان به ویروس کرونا بستری 

شده در بیمارستان ها ۴۵ تا ۵۰ سال است.
عشقی اضافه کرد: بانوانی که سابقه زایمان داشته 
باشند ممکن است که پالسمای آنها برای استفاده 
بیماران مبتال به کرونا عوارض داشــته باشد، اما 
پالســمای این بانوان برای تولید دارو می تواند 
مناســب باشــد، اما برای مصرف مستقیم برای 

بیماران ممنوع است و بنابراین این گروه از بانوان 
از اهدای پالسما برای مصرف مستقیم در بیماران 

معاف هستند.
وی تاکید کرد: اما خانم هایی که ســابقه بارداری 
ندارند یا مجرد هستند و همچنین آقایان بین سنین 
۱۸تا ۶۰سال برای اهدای پالسما در اولویت قرار 

دارند.
عشــقی تصریح کرد: همچنین برخی از مبتالن 
به کرونا که بهبود یافته اند هم دارای فشــار خون 
چاقی، دیابت یا برخی عالئم دیگر هســتند که 

شرایط اهدای پالسما را ندارند.
دریافت پالسما از  ۱۰ تا ۲۰درصد از بهبود یافته ها

مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: تخمین زده 
می شــود که از حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بهبود 
یافتگان میتوان پالسما گرفت اما شوربختانه افراد 
بهبود یافته که برای اهدای پالسما مراجعه می کنند 

خیلی کمتر از این آمار هستند.
عشقی تاکید کرد: بیش از ۴۰ روز از آغاز اهدای 
پالســما در انتقال خون گذشته و حدود هزار و 
۱۰۰نفر اهدا کننده داشتیم و امید داریم این آمار 
در ماه های بعد افزایش یابد.  این امر نشان میدهد 
که  در زمینه اهدا پالسمای بهبود یافته ها، رسانهها 
باید بیشتر فعالیت کنند و تا اهدا کننده ها بیشتر 

برای اهدا تشویق شوند.
وی اضافه کرد: این درحالی اســت که موج دوم 

کرونا شروع شده اســت و استان های گرمسیر 
قرمز شده اند و در پاییز نیز با موج دیگری مواجه 
خواهیم شــد و تا زمانی که واکسن یا دارو وارد 
بازار شود تامین پالسما برای پالسما درمانی نظر 

سیاستگذاران است.
نتایج پالسما درمانی

مدیر عامل ســازمان انتقال خــون در باره نتایج 
حاصل از پالســما درمانی بر روی بیماران مبتال 
به کرونا گفت: مطالعات در این زمینه بر دو نوع 
اســت یکی شامل گزارش اســت و دیگری هم 
مطالعات کارآزمایی بالینی است، بر پایه مطالعات 
گزارش، در ۹۵ درصد مطالعات نتایج بسیار مثبت 
بوده است. نتایج از ایران را هم برای چاپ ارسال 
کرده ایم و در بیماران بدحال )در خطر مرگ( در 
بازه زمانی ۱۴ روز بعد از تزریق زودرس پالسما 
تنهــا ۱۸ در صد در آنها شــاهد مرگ بودیم، در 
حالی کــه در بیمارانی که با تاخیر دریافت کردند 

۵۰ درصد مرگ و میر داشتیم.
عشقی ادامه داد: درباره زمانی ۳۰ روزه این تفاوت 
در گروه دریافت کننــدگان زود رس و دیررس 
پالســما ۲۶ درصد مرگ میر در برابر ۵۶ درصد 
مرگ میر بوده،  بنابراین هرچه پالســما زودتر به 
بیمار رسید مرگ ومیر هم کمتر اتفاق افتاده است.  
در جهان در مورد نتایــج کارآزمایی، یک نتیجه 
در چین در مورد شــهر وهان که درآن بیماران بد 

حال بودند، انجام شد و نتایج حاصله به صورت 
معناداری مثبت بود و تقریبا این نتایج مشابه نتایج 

ما بود.
دنیا به سمت پالسما درمانی می رود

مدیرعاملی ســازمان انتقال خــون گفت: دنیا به 
سمت پالســما درمانی می رود و هم اکنون در 
زمینه پالســما درمانی، به صورت همزمان ۱۰ تا 
۱۵ مورد معتبر مطالعاتی در حال انجام است.  در 
ایران هم مطالعات کارآزمایــی از ابتدای بحران 
تاکنون انجام می شــود و سازمان انتقال خون هم 
درگیر این موضوع است و فعال نیز در استان های 
قرمز مانند خوزســتان، سیســتان و بلوچستان و 
هرمزگان کارآزمایی بر پایه تزریق پالسما  از روز 
اول انجام می شود تا شاهد نجات بیشتر بیماران 

باشیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

همهبهبودیافتگانکروناشرایطاهداپالسماراندارند

شوربختانه حضور مردم 
و رعایت نشدن فاصله 

اجتماعی و شیوه نامه های 
بهداشتی در تفرجگاه ها 
و برخی آئین ها و آیین 

افزایش یافته و نیاز است 
تا مسووالن در این زمینه 

کنترل بیشتری 
ویروس کرونا از طریق اعمال کنند

حرف زدن نیز می تواند 
منتقل شود به همین 
دلیل مردم باید در 

اماکن عمومی از ماسک 
استفاده کنند
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رییس سازمان حمایت:
فاصله قیمتی ۱۰ درصدی 

قیمت کارخانه و بازار خودروها 
نهایی نشده است

 رییس ســازمان حمایــت از مصرف  
کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فاصله قیمتی 
۱۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار خودروها 
پیشــنهاد ســازمان حمایت برای تنظیم بازار 
خودرو بود، اما موافقــان و مخالفانی دارد و 

هنوز نهایی نشده است.
به گزارش ایرنا، ۲۲ اردیبهشت ماه امسال بود 
که رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیــد کننــدگان اعالم کرد »بــرای انجام 
معامالت، قیمت خودرو در کف بازار شامل 
قیمــت درب کارخانه به عــالوه حداکثر ۱۰ 
درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان 
نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی باالتر از 
این ارقام داده شود، به منزله گران فروشی بوده 

و با آن مقابله خواهند کرد.«
تا امروز اما این موضوع اجرایی نشده و بسیاری 
افراد و مشتریان خودرو در تماس با خبرنگار 

ایرنا از اجرایی نشدن آن گالیه داشتند.
»عباس تابش« رییس سازمان حمایت در پاسخ 
به پرســش ایرنا در این زمینه گفت: پیشنهاد 
ســازمان حمایت این بود که ۱۰ درصد باالی 
قیمت مصوب خودرو به عنوان منشــا تعزیر 
در نظر گرفته شود، این موضوع به کمیته های 

مربوط ارسال شده و در دست بررسی است.
 وی از دیدگاه های متفــاوت موجود در این 
زمینه خبر داد و افزود: برخی می گویند وقتی 
قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد آنگاه 
قیمت های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا 
باشد، اما سازمان حمایت در این زمینه معتقد 
است که باید سقف قیمتی در بازار تعیین شود.
 تابش خاطر نشــان کرد: این موضوع پس از 
نهایی شدن در کمیته های مربوط به ستاد تنظیم 
بازار ارسال خواهد شد و هر تصمیمی که در 

نهایت اخذ شود، اجرایی خواهد شد.
 وی بیــان داشــت: اکنون جمع بنــدی در 
دستگاه های مختلف بر این شده که قیمت ها 
توسط شورای رقابت در زمینه خودرو اعالم 
شود و بر این پایه آنالیز قیمتی و اعالم قیمت 
نهایی خودروها نیز باید از ســوی این شورا 

بررسی و اعالم شود.

در نشست کمیته خودرو مصوب شد؛
عدم وجود پالک فعال 

در هر خانواده شرط جدید 
کمیته خودرو برای فروش

 کمیته خودرو مصوب کرد: عدم خرید 
خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از خودروسازان 
و دارا نبودن پالک فعال در هر خانواده، شروط 
جدید بــرای ثبت نام متقاضیــان در فروش 

فوق العاده تابستان خودروسازان است.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، نشســت کمیته 
خودرو امروز جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ با حضور 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
نمایندگان دستگاه های نظارتی، معاونان وزارت 

صنعت و خودروسازان برگزار شد.
بر پایه مصوبات دیگر کمیته خودرو مقرر شد 
تا در پیش فروش های آتی شــرط عدم خرید 
خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از خودروسازان 
مالک عمل به عنوان شرایط ثبت نام قرار گیرد. 
در عین حال، یکی از شروط ثبت نام در مرحله 
فروش فوق العاده خودرو در فصل تابستان نیز، 
عدم وجود پالک فعال در هر خانواده است. بنا 
به اعالم خودروسازان، تولید و تحویل گروه 
صنعتی ایران خــودرو به ترتیب با ۱۸ درصد 
و ۵۰ درصد رشد و تحویل محصوالت گروه 
خودروسازی ســایپا نیز با ۵۵ درصد افزایش 

مواجه بوده است.
در این نشســت عالوه بر بررسی روند تولید 
خودرو، مقرر گردید تا موضوع تخصیص ارز 
مورد نیاز ترخیص قطعات خودرو با هماهنگی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی 

و گمرک ایران مورد پیگیری واقع شود.
اقدام برای تکمیل ۴۵ هزار دستگاه خودروی 
موجــود در کف کارخانه هــا از جمله دیگر 

مصوبات کمیته خودرو بود.
موضوع قیمت خودرو نیــز یکی از مباحث 
مطرح شده در نشســت روز آدینه ۲۳ خرداد 
کمیته خــودرو بود که بر پایه آن مقرر گردید 
تا جلسات مشترکی از سوی سازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران و سازمان حمایت با 

شورای رقابت برگزار شود.
بر پایه اعــالم گروه صنعتی ایــران خودرو، 
تحویل خودروهای فــروش فوق  العاده ویژه 

عید فطر از هفته آینده آغاز خواهد شد.
کاهش ارزبری و افزایش ساخت داخل قطعات 
خودرو، از جمله مصوبات دیگر کمیته خودرو 
بود که بر پایه آن مقرر گردید تا در جلســات 
بعدی کمیته خودرو، موضوع ساخت داخلی 
و کاهــش ارزبری صنعت خودروی کشــور 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ ضمن اینکه 
خودروسازان مکلف شدند تا فهرست قطعات 
دارای ارزبری و میزان ارز مورد نیاز آنها را به 
صورت هفتگی به کمیته خودرو گزارش دهند.

خبـــر

 ظاهرا قرار نیست ماجرای امهال 
اقســاط وام های قرض الحسنه در سه ماه 
اسفند تا اردیبهشــت  حل و فصل شود، 
چراکه از سویی بانک مرکزی به دفعات 
دســتورالعمل و اطالعیه صادر کرده که 
دارندگان وام های قرض الحسنه در زمان 
تعیین شده نه تنها قسطی پرداخت نکنند، 
بلکه مشمول جریمه هم نمی شوند اما از 
ســوی دیگر بانک ها با سرپیچی از این 
موضوع، دارنــدگان این وام ها را وادار به 

پرداخت اقساط و جریمه کرده اند.
به گزارش ایسنا، اسفند ماه بود که بانک 
مرکزی در راســتای کمک به مشــتریان 
شــبکه بانکی به خصوص دارندگان وام 
که مجبــور به پرداخت اقســاط بودند، 
تصمیم گرفت تا اقساط وام ها را در چند 
بخش به مدت سه ماه به تعویق بیندازد، 
براین اســاس طبق اعالم همتی - رییس 
کل بانک مرکزی - قرار شــد اقســاط 
تسهیالت صاحبان کســب و کار که به 
ویژه فعالیت های خرد داشــته و به دلیل 
شرایط ناشی از شیوع کرونادچار آسیب 
شــده اند از جمله هتل ها، رستوران ها و 
بخشی از حمل و نقل در ماه های اسفند 

تا اردیبهشت به تعویق 
پایان دوره  به  و  اتفاده 
منتقل شــود، در عین 
حــال که تاکید شــد 
اقساط تسهیالت قرض 
اشخاص  کلیه  الحسنه 
مشخص  دوره  در  نیز 
شــده معوق شــود و 
مشمول جریمه دیرکرد 

نیز نخواهد بود.
مردم نیز بــا توجه به 
و  مرکزی  بانک  اعالم 
به دنبــال آن اطالعیه 
درج شــده در سایت 
بانک ها، با اعتماد به این 
درخواســت  موضوع 
تعویق را ارائه و قسطی 
یا  نکردند  پرداخــت 
حساب هایشان  این که 
برداشــت  بــرای  را 

خودکار پر نکردند.
امــا در این فاصله رفتــار برخی بانک ها 
خالف دســتورالعمل بانک مرکزی بود؛ 
به طوری که از حساب ها اقساط را کسر 

کردند، این در حالی اســت که در همان 
ماه ابتدایی که بانک ها نسبت به پرداخت 
قسط از حساب اشخاص برداشت کردند، 
رییس کل بانک مرکزی دستور برگرداندن 

اقساط را به حساب مشتری را صادر کرد 
اما تا امروز آنچه از برخی مشتریان برخی 
بانک ها مورد پیگیری قرار گرفته نشــان 
می دهد که مبلغ کسر شده به حساب شان 

باز نگشته است.
از ســوی دیگــر در 
مشتری  باید  شرایطی 
پرداخت اقســاط را از 
خرداد شــروع می کرد 
کــه در برخی بانک ها 
با ایــن واکنش مواجه 
شــده که نه تنها باید 
بلکه  خردادماه،  قسط 
سه ماه معوق را یکجا 
پرداخت کند و عالوه 
بــر آن جریمه دیرکرد 

هم بپردازد.
گزارش های  از  بعــد 
مطرح شده در این باره 
مشتریان  اعتراضات  و 
بانک هــا حــدود دو 
هفته پیش بود که بانک 
اطالعیه ای  در  مرکزی 
اعالم کــرد که »بانک 
ها و موسســات اعتباری غیربانکی نباید 
بیش از یک قسط از مشموالن طرح امهال 
اقســاط وام های قرض الحسنه ماه های 
اســفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت 

۱۳۹۹ دریافت کنند.
اما در حالی به نظر می رسید که با اولتیماتوم 
بانک مرکزی شــرایط طبق دستورالعمل 
پیش رفته و قســطی کسر نشود یا این که 
مشمول پرداخت جریمه نباشد که تازه ترین 
گزارش های دریافتی ایسنا از این حکایت 
دارد که برخــی بانک ها بــرای دریافت 
اقســاط معوق و جریمه آن با مشــتری 
تماس گرفته انــد و حتی اعالم کردند که 
»امهال اقســاط را اعمــال نخواهند کرد«. 
در این شــرایط مشــتری بانک نمی داند 
به دســتورالعمل بانک مرکزی و اطالعیه 
آن اعتماد و اکتفا کــرده و برای پرداخت 
اقساط معوق و جریمه اقدام نکند یا این که 
به تهدید بانک بــرای افزایش جریمه در 
ماه های در صورت عدم پرداخت اقساط 

توجه داشته باشد.
در این میان مردم سرگردان شده و ظاهرا 
تضمینی هم وجود ندارد که اگر فعال بنا 
به دستور بانک مرکزی اقساط و جریمه را 
پرداخت نکنند آیا مشکل آنها حل می شود 
یا این که مجبور می شوند اقساط معوق را 
با جریمه ای که هر ماه به آن اضافه خواهد 

شد پرداخت کنند.

مردمبینبانکهاوبانکمرکزیگیرکردند

بانک مرکزی: قسط ندهید؛ بانک ها: قسط با جریمه بدهید!

 رییــس جمهور در حالی بامــداد آدینه 
به وزیر راه و شهرســازی دســتور بررسی علل 
افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن را داده که 
این افزایش قیمت ها از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده 

بود.
به گزارش خبرنگار مهر، حســن روحانی روز 
پنج شــنبه ۲۲ خرداد در حاشــیه آییــن افتتاح 
ویدئوکنفرانســی چند طرح عمرانی، به وزرای 
راه و شهرســازی و اقتصــاد و رییس کل بانک 
مرکزی دســتور داد تا کارگروهی برای بررسی 

علل افزایش قیمت مسکن تشکیل دهند.
رییس جمهور همچنین در تماس تلفنی که پیش 
از ظهر جمعه ۲۳ خرداد با محمد اسالمی وزیر 
راه شهرســازی داشت، از جایگاه منتقد افزایش 
قیمت مسکن و خطاب به وزیر راه و شهرسازی 
گفت: شایسته نیســت که مردم در این شرایط 
دچار معضل مســکن و افزایش قیمت آن باشند 
و دولت مصمم اســت که بــا برنامه ریزی، این 

مشکل به سرعت حل و فصل شود.
روحانی با دو سال تأخیر متوجه گرانی مسکن 

شد
این در حالی اســت که قیمت مسکن از آخرین 
ماه سال ۹۶ بنای رشــد گذاشت و این افزایش 
قیمت ها، در ســه ماهه نخســت سال ۹۷، نمود 
بیشــتری به خود گرفت؛ روند افزایش قیمت ها 
در آخرین ماه ســال ۹۷ دوباره تشــدید شد و 
در سال ۹۸ و ســه ماهه نخست امسال نیز این 
افزایش قیمت ها ســرعت و شــدت بیشــتری 
گرفت؛ به گونه ای که خرید مســکن هم اکنون 
برای بســیاری از خانوارها به یک آرزوی محال 

تبدیل شده است.
از ســوی دیگر با توجه به اینکــه اجاره بهای 
مســکن نیز به گفته بســیاری از کارشناســان 
اقتصادی، تابعی از قیمت مسکن است، بنابراین 
بازار اجاره مسکن هم دستخوش تغییرات قیمتی 
شدید شده که نتیجه آن، ناتوانی بسیاری از اقشار 
دهک هــای یک تا ۶ در پرداخــت »اجاره بهای 
مسکِن« درخواستی از سوی موجران در تهران، 
کالنشــهرها و حتی برخی شهرهای باالی ۲۰۰ 

هزار نفر جمعیت شده است.

عامل گرانی مسکن کیست؟ 
اشتباهاتی که آخوندی مرتکب شد

به گفته بســیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه 
تورم عمومی و رشد نقدینگی، اصلی ترین عامل 
تورم بخش مســکن در این ماه ها هستند، اما دو 
عامل مهم دیگر نیز در تشدید بحران این روزهای 
بازار مسکن مؤثر است: یکی عدم تولید مسکن و 
کاهش شدید ساخت و ساز و دیگری عدم استفاده 
از ابزار مالیاتی در کنترل قیمت ها در بازار مسکن؛ و 
تقریباً در هر دوی این اتفاقات نقش وزیر سابق راه 

و شهرسازی بسیار پررنگ است.
عباس آخوندی وزیر مســتعفی راه و شهرسازی 
با مزخرف خواندن طرح مســکن مهر و ممانعت 
از تکمیل آن، مخالفت با تقویت سمت عرضه در 
بخش مسکن )تولید( و تکیه بر لزوم تقویت بخش 

تقاضا )تسهیالت خرید مسکن( مهمترین عامل در 
کاهش تولید مسکن در ۶ سال وزارت خود بود.

نتیجه سیاســت افزایش وام مسکن، بی اثر شدن 
تسهیالت صندوق مسکن یکم در ششمین سال 
اجرای آن در تهران و نیز کاهش قدرت وام مسکن 
از محل اوراق تســهیالت علی رغم افزایش ۱۴۰ 
درصدی آن در پایتخت )وام مسکن زوجین( در 

کمتر از یک سال گذشته بود.
وی همچنین در سال ۹۶ و در حالی که تعدادی از 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس توانسته بودند 
طرح مالیات بر عایدی مسکن را در این کمیسیون 
به تصویب رســانده و بــرای تصویب در صحن 
علنی مجلس نیــز از رأی باالیی برخوردار بود، با 
ارسال نامه ای به علی الریجانی رییس مجلس دهم، 
درخواست کرد تا این طرح به کمیسیون مربوطه 

عودت داده شــود؛ بهانه آخونــدی در این نامه، 
کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن در صورت 

تصویب قانون مالیات بر عایدی بود.
هرچند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز در جلوگیری 
از تصویب دوباره این طرح در سال ۹۸ بی تقصیر 
نبود و به بهانه ارســال »عنقریب« الیحه ای در باره 
مالیات بر عایدی، مانع از بررسی دوباره این طرح 
در مجلس شد. الیحه ای که هیچ گاه نه تهیه و نه به 
مجلس ارائه شد؛ آن هم در شرایطی که ۵ ماه میانی 
سال ۹۸، قیمت مســکن تقریباً بدون تغییر بود و 
دولت می توانست با اجرای قانون مالیات بر عایدی، 
از سرمایه ای تر شــدن این کاال جلوگیری کرده و 
مسکن را به کاالیی مصرفی شدن هدایت کند. از 
دیگر اقدامات آخوندی که به گرانی مسکن و اجاره 
بها دامن زد، تأخیر ۴ ساله وزارت راه و شهرسازی 

در زمان وزارت وی در تهیه سامانه اسکان و امالک 
برای شناســایی خانه های خالی بود؛ در صورتی 
که اگر این سامانه بر پایه همان بازه زمانی ۶ ماهه 
مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم 
تهیه می شــد، تا کنون سال ها از اجرای آن گذشته 
و مالکان این خانه ها موظف به عرضه واحدهای 
خالی به بازار شــده بودند که در کنترل اجاره بها، 

می توانست مؤثر باشد.
اقتصاد دستوری و کاهش زوری قیمت مسکن؟
احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در 
گفت وگو با خبرنگار مهــر درباره علل افزایش 
قیمت مسکن در ســه ماهه امسال اظهار داشت: 
به نظر می رسد سیاســت بانک مرکزی و دولت 
در کاهش دستوری نرخ سود سپرده های بانکی و 
خارج شدن نقدینگی های سرگردان از بانک ها، در 
رشد لجام گسیخته مسکن در دو سه ماه اخیر نقش 

به سزایی داشته است.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر مصالح و نهاده های 
ســاختمانی و همچنین عوارض صــدور پروانه 
ساخت و ساز نیز که شــهرداری ها آن را افزایش 
داده انــد، از دیگر عوامل گرانــی و تورم بخش 
مسکن هســتند که اگرچه بر روی مسکن نوساز 
تأثیر مستقیم دارد، اما تجارب سال های اخیر نشان 
می دهد هر گونه افزایش قیمت در مسکن نوساز، 
به افزایش قیمت دیگر واحدهای مسکونی منجر 
می شــود. کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت 
مسکن با سیاست دستوری کاهش نمی یابد، افزود: 
هیجان موجود در اقتصاد کشور که به بخش مسکن 
محدود نیســت و در همه بخش ها مشهود است 
باید آرام شود؛ اما اینکه دولت بخواهد با استفاده از 
اعمال فشار بر مالکان، سقف قیمتی برای فروش 
مسکن و سقف اجاره بها برای موجران تعیین کند، 

سیاست از پیش شکست خورده است.
وی راهــکار کوتاه مدت کنترل بازار مســکن را 
اجرای قانون مالیات بــر خانه های خالی جهت 
افزایش عرضه آنها به بازار دانست و گفت: حتی 
اگر همین امسال هم بخواهند مالیات بر خانه های 
خالی را اجرا کنند، نتیجه آن یک سال بعد در بازار 
مسکن نمایان می شود؛ این قانون را دولت باید ۵ 

سال قبل اجرا می کرد.

روحانی،آدینهمتوجهگرانیمسکنشد؟

صدور دستور با ۲ سال تأخیر

درحالیکه رییس کل بانک مرکزی معتقد است که 
عرضه سهام شــرکت های دولتی و انتشار اوراق 
بدهی رشد نقدینگی در سال کنونی را کم می کند، 
یک کارشــناس اقتصادی می گوید این دو عامل 
برای کاهش رشد نقدینگی الزم است ولی کافی 
نیست و این امر به عواملی همچون تامین و کنترل 
کســری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع 
بانکی، اســتقرار نظام نظارتی بر بانک ها که مانع 
خلق نقدینگی شــود و کنترل و کاهش نرخ سود 

بانکی نیاز دارد.
وحید شقاقی شهری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت نقدینگی در ســال کنونی و چگونگی 
کنترل آن، اظهار کرد: ریشــه اصلی اکثر مسائل 
اقتصادی کشــور مربوط به رشد نقدینگی است؛ 

یعنی رشد نقدینگی در کشــور متناسب با رشد 
بخش های تولیدی نیســت و این موجب شــده 
شــاهد افزایش قیمت کاالهای مختلف باشــیم. 
نقدینگــی یک متغیر مثبت و هم منفی اســت و 
زمانی که به سمت تولید هدایت شود، یک متغیر 
مثبت می شــود اما زمانی که نقدینگی به سمت 
تولید هدایت نشــود، یک متغیر منفی در اقتصاد 

خواهد بود.
وی ادامه داد: شوربختانه نقدینگی در اقتصاد کشور 
ما نقش مضر و منفی را ایفا می کند که دلیل این امر 
هم هدایت آن به سمت بخش های غیرمولد است. 
گام موثر در این زمینه این اســت که مانع رشــد 
نقدینگی شویم. زمانی که ساختارهای اقتصادی 
سالم باشــد، نقدینگی را هضم می کند و آن را به 

رشد اقتصادی تبدیل می کند اما در صورت سالم 
نبودن ساختارهای اقتصادی، نقدینگی برای رشد 

اقتصادی مضر خواهد بود.
در ادامه این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 
رشد نقدینگی باید متناسب با تولید باشد، گفت: 
مهار رشــد نقدینگی به چند شــرط نیاز دارد که 
شامل تامین و کنترل کســری بودجه، استقراض 
نکردن دولت از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی 
بر بانک ها که مانع خلق نقدینگی شــود، کنترل و 

کاهش نرخ سود بانکی است.
شقاقی با بیان اینکه هم اکنون هدف بانک مرکزی 
این است که کسری بودجه دولت از منابع بانکی 
تامین نشود، افزود: دولت باید منابع مالی خود را 
از طریق بازار سرمایه، واگذاری سهام شرکت های 

دولتی، انتشــار اوراق بدهی تامین کند تا منجر به 
دست درازی به منابع بانکی نشود.

بــه گفته این تحلیلگر اقتصادی، دو روش عرضه 
ســهام امــوال دولتی و فــروش اوراق بدهی در 
راستای کاهش یا کنترل دســت درازی دولت به 
منابع بانک ها یا بانک مرکزی اســت و به جز این 
دو عامــل موارد ذکر شــده در باال هم در کاهش 

رشد نقدینگی هم موثر هستند.
وی در پایان ســخنانش در پاســخ بــه اینکه آیا 
نقدینگی موحود در بازار سرمایه می تواند به سمت 
تولید هدایت شود، توضیح داد: این امر مشروط به 
این است که بازار اولیه و تامین مالی در این بازار 
به سامان برسد و اگر این اتفاق نیفتد، بازار ثانویه 

بورس می تواند خود منجر به افزایش تورم شود.

به گزارش ایســنا، در این زمینه رییس کل بانک 
مرکزی اعالم کرده که با فروش ســهام دولتی و 
انتشار اوراق بدهی دولتی، رشد نقدینگی در سال 
کنونی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا خواهد 

کرد.

برای کاهش رشد نقدینگی

شرطهاییکهالزمندولیکافی،نه!
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پنجمین دوره انتخابات 
مجامع هالل احمر در زنجان 

برگزار شد
 پنجمیــن دوره انتخابات مجامع هالل 
احمر استان زنجان با حضور اعضای داوطلب 
صبح امروز در شهرســتان های خدابنده، ابهر، 
ماهنشــان، خرم دره، ایجرود، طــارم و زنجان 

برگزار شد.
امیر فراتی، رییس هئیــت نظارت بر پنجمین 
دوره انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز سرنوشت 
دیگری برای جمعیت هالل احمر در استان ها 

رقم زده می شود.
وی افزود: 82 نفر در این دوره کاندید از استان 
زنجان بودند که امروز بــا برگزاری انتخابات 

منتخبان معرفی شدند.
این مسوول تصریح کرد: اعتماد مردم به جمعیت 
هالل احمــر از قدیم بوده و با رویکردها میزان 
اعتماد مردم به این نهاد بیشتر از گذشته می شود.

رییس هئیت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات 
مجامع جمعیت هالل احمر افزود: این مجموعه 
مردم نهاد در امر حوادث و کمک به اقشار آسیب 

پذیر گام های موثری را برداشته است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در جمع 
خبرنگاران، اظهار داشــت: امــروز کار مدنی 
خوبی در استان زنجان برگزار شد که مشارکت 
حداکثری اعضای داوطلب هالل احمر را در پی 

داشت.
خدابــش مرادی ادامه داد: جمعیت هالل احمر 
در عرصه امداد رســانی، ارائه خدمات درمانی 
به موقع همواره ثمر بخش بوده و مشــارکت 
داوطلبین یکــی از رویکردهــای خوب این 
مجموعه است که می توانند در مقایس استانی 

و ملی اثر گذار باشند.
وی با اشاره به مشارکت خوب کاندیداها در این 
دوره انتخابات، افزود: با این حضور و مشارکت 
فرصت جدیدی در حوزه های مختلف به وجود 

آید.
شهرام میرزایی نیز در ادامه اظهار داشت: پنجمین 
دوره انتخابــات مجامــع جمعیت هالل احمر 
همزمان با سراسر کشــور در هفت شهرستان 

استان زنجان برگزار شد.
وی افزود: این انتخابات هر چهار ســال یکبار 
برگزار می شود و این افراد در تعیین سیاست ها، 
راهبردها و تنظیم ترازنامــه و برنامه و بودجه 

فعالیت خواهند داشت.

مهدهای کودک در زنجان 
فعالیت خود را آغاز کردند

 معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان 
زنجان گفت: همزمان با سراســر کشــور ۱۵۹ 
باب مهد کودک اعم از شهری، حاشیه و روستا 
مهدهای این استان فعالیت های خود را از دیروز/ 

2۴ خرداد/ آغاز کردند.
سلمان حســینی روز شــنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: بر همین اســاس مهدهای 
کودک حداکثر یک سوم تا ۵۰ درصد ظرفیت 
می توانند کودکان را پذیرش کنند و اولویت با 

کودکانی است که والدین آنها شاغل هستند.
وی اضافه کــرد: تمامی مهدهای کودک تحت 
نظارت بهزیستی ضمن رعایت ضوابط ابالغی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
موظف به انجام و رعایت ضوابط و پروتکل های 

بهداشتی ابالغی سازمان بهزیستی هستند.
این مســؤول ادامه داد: والدین باید نســبت به 
اطالع رســانی بیماری کودکان خــود به ویژه 
بیماری های زمینه ای همکاری الزم را مسووالن 

مهدهای کودک داشته باشند.
وی اظهار داشــت: آموزش اولیاء برای اجرای 
پروتکل بهداشــتی، اعالم ســاعت تحویل و 
ترخیص که موجب تجمع و معطلی آنان نشود 
باید در اولویت برنامــه کاری مهدهای کودک 
قرار گیرد. حسینی در باره میزان شهریه دریافتی 
توسط مهدهای کودک نیز افزود: میزان شهریه 
ثابت خرداد سال کنونی 2۵ درصد شهریه ماهیانه 
مهدکودک اســت و تا ابالغ شهریه جدید سال 
۹۹، اعالم افزایش قطعی شهریه به والدین انجام 

نگیرد.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان زنجان 
ادامــه داد:  فاصله فیزیکــی، تهویه هوای اتاق 
و نوبت دهی باید به گونه ای انجام شــود که از 
ازدحام افراد در فضای بسته پیشگیری به عمل 
آید. به گفته وی، همچنین اســتفاده از ماسک 
و دســتکش توســط کارکنان مهدهای کودک 
ضروری بوده و مواد ضدعفونی کننده دســت 
به اندازه کافی در اختیــار مراجعان و کارکنان 
مهدکودک قرار گرفته و مربیان، نظارت ویژه بر 
شستشوی صحیح دست کودکان و موارد نظافتی 

داشته باشند.
این مسؤول خاطرنشان کرد: همراه داشتن ماسک 
و وسایل نظافت انفرادی توسط کودکان در کیفی 
مخصوص از نکات مورد تاکید اعالم شده است.
پیش از این، فرنشــین بهزیستی استان زنجان 
اعالم کرده بود، بــا توجه به تعطیلی مهدهای 
کودک اســتان بر اثر شیوع ویروس کرونا بیش 
از ۵۰۰ نفر از بانوان شــاغل در مهدهای کودک 
تحت نظارت بهزیســتی که به عنوان موسس، 
مسوول فنی، مربی و یا کمک مربی اشتغال داشته 
و اغلب سرپرست خانوار هستند، بیکار شده اند.

 خبـــر

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی زنجان با بیان اینکه صنایع دســتی 
نقش مهمی در تحقق سیاست های جهش تولید 
دارد، گفت: صنایع دســتی که در قالب صنفی ـ 
تولیدی و یا حتی در قالب صنعتی کار می کنند، 
نزدیــک به 6 هزار نفر در زنجان از این محل به 

صورت مستقیم ارتزاق دارند.
امیــر ارجمند در گفت وگو بــا خبرنگار فارس 
در زنجــان به اقدامات میراث فرهنگی در حوزه 
صنایع دستی اشــاره و اظهار کرد: اهم اقدامات 
انجام شده در سال ۹8 ، ایجاد اشتغال برای 287 
نفر در بخش صنایع دســتی زنجــان، برپایی 2۵ 
نمایشــگاه و بازارچه صنایع دستی، صدور یک 
هزار و 2۹ مجوز صنایع دستی در استان زنجان، 
دریافت ۱۴ اثر نشــان ملی و مرغوبیت کاال در 
حوزه صنایع دستی، ســاخت دو بازارچه صنایع 
دستی،  ثبت زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله و 
صادرات  ۱.2 میلیون دالری صنایع دستی زنجان 

است.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دستی زنجان با اشــاره به خسارات وارد 
شده به صنعتگران به دنبال شیوع ویروس کرونا 
گفت: با توجه به نام گذاری سال کنونی به عنوان 
ســال »جهش تولید« توسط مقام معظم رهبری، 
حمایت از هنرمندان صنایع دســتی در سال ۹۹ 
در اولویت قــرار دارد و برنامه هایی چون ایجاد 
بازارچه هــای صنایع دســتی، ارائه تســهیالت 
کم بهره، برگزاری نمایشــگاه های صنایع دستی، 
ارائه کمک هــای فنی و اعتباری به صنعتگران و 

کارآفرینان عرصه صنایع دستی در اولویت است.
وی ادامه داد: صادرات تخصصی صنایع دســتی 
از مبادی رسمی، افزایش مجوزهای تولید صنایع 
دســتی، اجرای کامل و بی نقــص معافیت های 
مالیاتــی صنعتگران صنایع دســتی، تامین مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع دســتی شــاخص استان، 
باززنده ســازی رشــته های صنایع دستی) تنور 
ســازی و مینای ملیله(، ثبت شــهر ملی)مس(، 
مستندسازی صنایع دســتی بومی استان زنجان 
و... برای حمایت از فعاالن این عرصه پیش بینی 
شده که پس از مهار کرونا و بازگشت به شرایط 

عادی اجرایی خواهد شد.
ارجمند با بیان اینکه صنایع دســتی نقش مهمی 
در تحقق سیاست های جهش تولید دارد، اظهار 
کرد: صنایع دســتی که در قالب صنفی ـ تولیدی 
و یــا حتی در قالب صنعتی کار می کنند، نزدیک 
به 6 هزار نفر در زنجان از این محل به صورت 

مستقیم ارتزاق دارند.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دســتی زنجان با اشــاره به اینکه توسعه 
صنایــع دســتی و معرفــی شایســته آن ها در 
بازارهای بین المللی، ضمــن فراهم کردن زمینه 
جذب گردشــگران عالقه مند بــه حوزه صنایع 
دســتی و رونــق بازار این دســت ســازه های 
هنرمندانه، صنعت ِگردشــگری کشور را تقویت 
می کند، گفت: هم اکنــون مس زنجان رتبه اول 
تولیدات صنایع دستی فلزی را در کشور به خود 
اختصاص داده است، از طرفی ملیله و چاقو نیز 

جزو رشته های صنایع دستی اشتغالزاست.

 ارجمند اضافه کرد: »صنایع دستی مقوله ای است 
کــه از طرفی با هویت و ذات مردمان این منطقه 
عجین شده، یک محصول تولیدی متفاوت بوده 
و همه نگاه مثبتی به این صنایع دارند بی شــک 
توجه به حوزه صنایع دســتی، بخصوص صنایع 
دســتی کــه دارای چرخه تولید بومی هســتند 
می تواند نقــش مهمی در زمینه اشــتغالزایی و 

همچنین تحقق شــعار جهش تولد داشته باشد، 
به گونه ای که رفع چالش های فرا روی توســعه 
صنایع دســتی نقش تاثیرگذار  صنایع دستی را 
می تواند بیش از پیش در اقتصاد و فرآیند رو به 

رشد جامعه نشان دهد.
وی بــا بیان اینکه هم اکنــون حدود 6 هزار نفر 
به  طور مســتقیم در حوزه صنایع دستی فعالیت 

دارنــد، افــزود: همچنین دو نشــان جغرافیایی 
ملی در رشــته ملیله و چاقوسازی، 66 اثر نشان 
ملی در زمینه ملیله دوزی، چاقوسازی، چاروق، 
انگشترســازی، پالس بافی،  قلم زنی روی مس، 
بافتنی سنتی، نمدمالی، نقاشی الکی، الک تراشی 

چوب و ساز سنتی اخذ شده است.

مس زنجان رتبه نخست تولیدات صنایع دستی فلزی در کشور
 فعالیت ۶ هزار نفر در حوزه صنایع دستی در زنجان

 متخصص بیماری های عفونی گفت: همه 
افراد باید در اماکن عمومــی از اقالم محافظتی 

مانند دستکش و ماسک استفاده کنند.
افســانه کرمی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
بیماری کرونا، اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی 
از اردیبهشت ماه در کشور و به تبع آن در زنجان 
رو به کاهش بود ولــی در روزهای اخیر تعداد 
این بیمــاران افزایش پیدا کرده که شــوربختانه 
با پیــش آمدن روزهای تعطیالت، مســافرت ها 
شــروع و احتیاط ها و قرنطینه ها برداشته شد، به 
طوری که اورژانس و بخش های بیمارســتان پر 
از مراجعه کنندگان و مبتالیان جدید شده است.

وی بــا بیان اینکه در عفونت هــای مختلف دو 

حالــت وجود دارد. در آنفلوانــزا نیز گاهی این 
اتفاق می افتد و با تغییر ژنتیکی که ایجاد می شود 
باعــث ابتالی تعــداد زیادی می شــود، افزود: 
حالت دوم این است که با رعایت نکردن نکات 
بهداشتی و قرنطینه نکردن، دوباره ویروس کرونا 
پخش خواهد شــد؛ قابل ذکر است فعال جهشی 
بودن یا نبودن ویروس کرونا به اثبات نرســیده 
اســت و موج هایی که این ویروس دارد، گمان 
می رود به دلیل نداشــتن احتیاطات بهداشتی و 

برداشته شدن قرنطینه بروز کرده است.
این مسوول با بیان اینکه اغلب ویروس ها فصلی 
هســتند ولی کرونا، ویروس جدیدی است که 
نمی دانیــم چــه ماهیتــی دارد، آن چیزی که ما 

اکنون می بینیم به نظر می آید این ویروس فصلی 
نیســت و احتمال دارد به مدت طوالنی مدت با 
ما همراه باشد، تصریح کرد: عالئم این ویروس 
شــوربختانه متغیر شــده و تغییر دوره ای در آن 
دیده می شــود. در زمانی تب و سرفه بود و در 
مقطعــی اختالل در حس بویایی و چشــایی و 

مشکالت گوارشی نیز دیده شده است.
متخصــص بیماری هــای عفونی با بیــان اینکه 
ویروس کرونا از دو طریق تنفسی، از راه مخاط 
و کسی که آلوده باشد و از طریق عطسه و سرفه 
و صحبــت کردن منتقل می شــود، ادامه داد: در 
بیماری های عفونــی و ویروس ها انتظار می رود 
که ویروس زمانی که از فردی به فرد دیگر منتقل 

می شــود، ضعیف تر می شود ولی ویروس کرونا 
متفاوت اســت، زیرا تفاوت فاحشــی از لحاظ 
ضعف و شدت ویروس وجود نداشته و بیماران 

بستری بیشتر شده وضعیت بدتری داشته اند.
کرمی با بیــان اینکه همه افراد بایــد در اماکن 
عمومی از اقــالم محافظتی مانند دســتکش و 
ماسک اســتفاده کنند، خاطرنشان کرد: سازمان 
بهداشــت جهانی تاکید کرده کســانی که بدون 
عالمت بودند بیماری را منتقل کردند ولی انتقال 
بیماری کمتر از ذهنیتی است که در گذشته بوده 
است. انتقال بیشتر از کسانی است که عالمت دار 
بوده انــد، بنابراین مــا باید به رعایت مســائل 

بهداشتی توجه داشته باشیم.

متخصص بیماری های عفونی:

استفاده از ماسک در اماکن عمومی الزامی است

 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکي استان 
زنجان گفت: اســتان به ســمت افزایش تعداد 
بیماران مــي رود و در صورت تدوام وضعیت 
موجــود باید منتظر روزهاي ســخت در زمینه 

بیماري کرونا در استان باشیم.
به گــزارش خبرنگار مهر، پرویــز قزلباش در 
نشســت شــوراي اداري در محل استانداري 
زنجان، به آخرین وضعیت بیماران کرونایي در 
اســتان زنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون چهار 
هزار و ۱8 نفر تاکنون درقالب بیماران کرونایي 

خدمات درماني به آنها داده شده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکي اســتان زنجان، 
با بیان اینکه وضعیت بیماري کرونا در اســتان 
زنجان رو به افزایش اســت و بــا وجود همه 
را  بهداشتي  پروتکلهاي  شــهروندان  هشدارها 

رعایت نمیکنند، گفت: استان به سمت افزایش 
تعــداد بیماران میــرود و در صــورت تداوم 
وضعیت موجــود باید منتظر روزهاي بســیار 
سخت در زمینه بیماري کرونا در استان باشیم.

وي بــا بیان اینکــه هم اکنــون 2۵3 نفر بیمار 
کرونایي در مراکز درماني استان زنجان بستري 
هســتند، اظهار کرد: بیش از هزار نفر معادل 82 
درصد این بیماران بهبود یافتند و از بیمارستانها 

مرخص شدند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکي اســتان زنجان، 
با بیــان اینکه 877 نفر از بیمــاران کرونایي از 
سرویس اي سي یو استفاده کردند، گفت: بیش 

از ۵۰۰ نفر بیمار بدحال بودند.
قزلباش با بیان اینکه این اســتان ۵۰ تخت آي 
ســي یو دارد، تاکید کرد: امــروز تمام تختهاي 

بیمارستاني اي سي یو پر است.
وي بــا بیان اینکــه زنجان به عنــوان پایلوت 
غربالگري سالمت در سطح کشور مطرح است، 
ابراز کرد: بیش از ۱6 هزار نفر مورد غربالگري 
قرار گرفتند که تســت سه هزارو 2۵۴ نفر افراد 

مثبت بودند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکي اســتان زنجان، 
وضعیت اســتان زنجان در چنــد روز اخیر به 
ســمت افزایش بیماري بستري و سرپایي رفته 
است و متوسط بستري در دو هفته اخیر 3۰ نفر 
بوده اســت، افزود: در روزهاي اخیر باالي ۴۰ 
نفرتعداد بیماران کرونایي افزایش یافته اســت 
و در صورت تداوم وضعیــت موجود نیازمند 
صدها تخت بیمارستاني ویژه بیماران کرونایي 

خواهیم بود.

قزلباش بر لزوم تقویت اطالع رســاني توسط 
رسانهها نسبت به رعایت پروتکلهاي بهداشتي 
در جامعــه تاکیــد کــرد و یاد آورشــد: تمام 
دستگاههاي اجرایي نســبت به این امر مهم به 

دانشگاه علوم پزشکي کمک کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکي استان زنجان با 
بیــان اینکه در زمینه بازگشــاییهاتوجه و دقت 
ویــژه صورت بگیــرد، افزود: شــهروندان در 
تجمعات خود پروتکلهاي بهداشــتي را رعایت 
نمیکنند و این فرایند در آرامســتان ها، بازار و 

آیینهاي عروسي رعایت نمیکشد.
قزلباش با اشاره به ابتالي 8 نفر از مهمانان یک 
آیین عروســي در زنجان به بیماریکرونا، گفت: 
نظارتها باید براي رعایت پروتکلهاي بهداشتي 
افزایــش پیدا کنــد و همچنــان در ضمانتهاي 

اجرایي براي اجراي پروتکلها مشکل داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکي استان زنجان تاکید 
کرد: هشدار، هشدار جدي است و ممکن است 
باعث غافلگیري سیســتم و آسیب دیدن مردم 

استان شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

روزهای سخت کرونایی در زنجان در پیش است

 نماینده مردم شهرستانهای ابهر، خرمدره 
و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی از تصفیه 
خانه آب شــهرهای ابهر و خرمدره بازدید و از 
نزدیک با رونــد تصفیه آب در این تصفیه خانه 

آشنا شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
در ایــن بازدید گزارشــی از روند اجرای طرح 
آبرسانی به شهرهای ابهر و خرمدره ارائه نموده 
و گفت: علیرغم محدودیت های شدید مالی این 
طرح تا کنون 6۰ درصد پیشرفت داشته و برای 
تکمیل آن به 68۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

»علیرضا جزء قاســمی« اظهار کرد: تصفیه خانه 
آب، وزن اصلی طرح آبرسانی به شهرهای ابهر و 
خرمدره را به خود اختصاص داده است که این 
پــروژه هم اکنون تکمیل و در مدار بهره برداری 

قرار دارد.

وی افزود: اجرای عملیات ساخت خطوط انتقال 
آب به شهرهای ابهر و خرمدره نیز تقریباً به اتمام 
رسیده و در صورت ساخت مخازن آب، خطوط 
جمع آوری چاه ها و اجرای سیســتم تله متری، 
اجرای طرح آبرســانی به این دو شــهر تکمیل 

خواهد شد.
وی همچنین متذکر شــد: بخش های اجرا شده 
از طرح آبرســانی به این دو شــهر در مدار بهره 
برداری می باشــد و هم اکنون بیش از 6 میلیون 
متر مکعب از آب شرب بهداشتی دو شهر ابهر و 

خرمدره از تصفیه خانه تامین می گردد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
به طرح های فاضالب منطقه ابهر رود نیز اشاره 
کرده و گفت: طرح فاضالب شــهرهای ابهر و 
خرمــدره به مرحلــه اجرایی رســیده و انجام 
مطالعــات اجرای طرح فاضالب در شــهرهای 

هیــدج و صائین قلعه نیز در فاز های اول و دوم 
انجام شده است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این بازدید گفت: عملکرد 
شــرکت آب و فاضالب به خصوص در جذب 
اعتبارات و پیشــرفت پروژه ها، تحسین برانگیز 
بوده و مجلس از مدیران توانمند که در شــرایط 
ویژه کشــور بصورت جهادی فعالیت می کنند، 

حمایت و صیانت خواهد کرد.
حجت االسالم دکتر شــجاعی تصریح کرد: در 
شرایط کرونایی، تحریم و کمبود اعتبارات، نیاز 
به مدیران جهادی داریم تا از بن بســت ها عبور 

کرده و به مردم خدمت رسانی نمائیم.
وی افزود: موضوع آب قطعاً جزو اولویت های 
ردیف اول مجلس یازدهم بوده و به عنوان یک 
موضوع ثابت برای مجلس، مورد پیگیری جدی 

قرار خواهد گرفت. این نماینده مجلس شورای 
اســالمی خاطر نشــان کرد: با توجه به ظرفیت 

علمی و تخصصی کشور و با اتکا به عقالنیت و 
تدبیر می توان از مشکالت حوزه آب عبور کرد.

در بازدید نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی از تصفیه خانه آب شهرهای ابهر و خرمدره عنوان شد:

تکمیل طرح آبرسانی به شهرهای ابهر و خرمدره 680 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
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ذکریا علیخانی )متولد 1313 در زنجان(، استادکار پیشکسوت 
چاقوساز زنجانی است.

»ابوالفضل  استاد  چاقوسازی  کارگاه  در  سالگی  در سن 10  او 
مرادی« برای نخستین بار چکش به دست گرفت تا چاقوسازی 
بیاموزد. پس از گذشت یک سال به کارگاه استاد »حاج عباس 

رنگرز« رفته و فنون چاقوسازی را به تمامی از وی آموخت.
ترکیب قاشق، چاقو، قلمتراش و چنگال از هنرهای منحصر به 

فرد استاد ذکریا علیخانی است.
شاگردان ایشان در ساخت انواع چاقو متبحر بوده و بهره فراوانی 

از آموزش های استاد برده اند.

ذکریا علیخانی
استاد چاقوساز زنجانی

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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