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فرنشین میراث فرهنگی استان:
مسیر پیاده راه گردشگری داش کسن ساخته می شود
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دادستان زنجان در جمع خبرنگاران عنوان کرد:
اعالم جرم برای برگزارکنندگان آیین عزا و عروسی

ویتــرین

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

توسعه پايدار روستايی 
بر مشارکت روستایيان 

استوار بوده است

2

7

1

2

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان خبر داد

افزایش ظرفیت 
پاسخگویی مرکز تماس 
121 زنجان به 16 کالینت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان خبر داد؛

بدهی ۲ هزار و
 ۳۷۰ میلیارد ریالی 

به پیمانکاران سدهای 
استان زنجان

استاندار زنجان:

اعمال محدودیت های 
کرونایی در چهار شهر 
استان زنجان آغاز شد

آگهی فراخوان عمومی مشارکت در تولید 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

در نظر دارد : تولید اسکلت پیچ و مهره ای 60متر مربعی را به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار 
نماید.

بنابراین از کلیه صنعتگران و پیمانکاران حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در تولید دعوت می نماید 
جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان و ارائه سوابق فعالیت ها از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز 

به نشانی ذیل مراجعه نمایند. 
زنجان : میدان آزادي خیابان کشاورز بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان زنجان واحد امور قراردادها 

شماره تماس 024-33106202 (

نوبت دوم

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

حبیب مالیی یگانه اعالم کرد:
تخفیف شهرداری زنجان 

به واحدهای صنعتی 
در سال جهش تولید

 شهرداری زنجان با تخفیف عوارض به 
جهش تولید در واحدهای صنعتی کمک می کند.

 شهردار زنجان گفت: با هدف کمک به جهش 
تولید در سال کنونی، شهرداری زنجان با اعمال 
۸۰ درصد تخفیــف عوارض قانونی واحدهای 
صنعتی و تولیدی نقش خود را در این باره ایفا 

می کند.
به گزارش زنــگان امروز، حبیب اله مالیی یگانه 
روز یکشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
اشاره به نامگذاری سال کنونی به عنوان جهش 
تولید افزود: شهرداری زنجان ۱۱ فروردین امسال 
مجموع لوایحی را در ایــن باره برای تصویب 
نهایی به شورای اسالمی شــهر ارسال کرد که 
بــر پایه آن تخفیفاتــی را در صدور مجوزهای 
ساختماتی واحدهای تولیدی و صنعتی مد نظر 

قرار داد.
وی اضافه کرد: ایــن کار در نهایت با موافقت 
و همدلی اعضای شــورای اسالمی شهر زنجان 
مواجه شــد که پس از مصوب شــدن لوایح به 

شهرداری زنجان ابالغ شد.
این مسؤول ادامه داد: با توجه به فرامین رهبری 
مبنی بر توجه به تالش مضاعف جهش تولید در 
سال کنونی مجموعه مدیریت شهری در بحث 
ساخت مسکن  به عنوان یکی از اولویت ها در 
راستای اشتغالزایی و کارآفرینی را در سطح شهر 

مورد توجه قرار داده است.
مالیی یگانه افزود: این اقدام یعنی ساخت مسکن 
به طور مســتقیم و غیرمستقیم ۱۵۰ شغل را به 

حرکت در می آورد.
به گفته شــهردار زنجان ایجاد پویایی، انگیزه و 
مشــوق های الزم در راســتای احیا، بازسازی 
و نوســازی بافت هــای فرســوده، ناکارآمد و 
سکونتگاه های غیر رسمی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن برای اقشار کم درآمد و طرح اقدام 
ملی مسکن به ایجاد اشتغال در صنایع مختلف و 

جهش تولید در حوزه ساختمان منجر می شود.
این مســؤول ادامه داد: بر پایه مــاده ۱۶ قانون 
نوســازی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
در این سکونتگاه ها حداقل ۵۰ درصد معافیت 
و تشــویق را شــامل مــی شــوند و در باره 
سکونتگاه های غیررسمی و در برخی مناطق با 
۱۰۰ درصــد معافیت و در باره حمایت از اقدام 
ملی مســکن در کاربری های مسکونی صدور 
پروانه ســاختمانی در سال کنونی و در تراکم و 
دیگر عوارض ۵۰ درصد معافیت اعمال می شود.

شهردار زنجان گفت: با استفاده از ظرفیت های 
موجــود در ماده ۵۹ قانون رفــع موانع تولید و 
ارتقای نظام مالی پیشنهاداتی مبنی بر درخواست 
مجوز ساخت، توسعه کارخانه واحدهای صنعتی 
و تولیدی در محدوده حریم شهر با ارائه موافقت 
اصولی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت در 
کاربری های مربوطه کل عوارض و صدور پروانه 
شامل داخل تراکم و دیگر عوارض متعلقه با ۸۰ 
درصد تشــویق و معافیت و با رعایت ضوابط 
شهرســازی و با اخذ تعهد مبنی بر تکمیل بهره 

برداری از این پروژه ها امسال اقدام می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: لوایح مربوطه توســط 
شهرداری به شورای اسالمی شهر ارسال شد که 
برای اقدام ملی مســکن شهر زنجان ۵۰ درصد 
مصوبه و بــرای کارگاه های تولیدی در محدوه 
شــهر با ســاخت بنا ۸۰ درصــد تخفیف داده 

می شود.

خبر ویژه

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

عشق 
سال های 
کرونایی

هشدار؛ هشدار؛ هشدار 
 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

زنجان شهرستان سفید ندارد
2اشغال تخت های بیمارستانی در استان از ۲۰ درصد به ۷۶ درصد رسیده که با توجه به این موضوع باید از شیوع بیشتر این بیماری در استان جلوگیری کنیم
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 شــرکت آب منطقه ای اســتان زنجان به 
دلیل کمبود اعتبارات در ســاخت پروژه های سد 
مشمپا، مراش و بلوبین ۲ هزارو ۳۷۰ میلیارد ریال 
به پیمانکاران بدهکار اما کارگاه های این پروژه ها 

همچنان فعال است.
انسان در گذشته برای تامین نیاز آبی خود به کندن 
چاه روی آورده و روســتاها و شهرها را در کنار 
منابع آب و رودخانه ها بنــا و برای نگهداری و 

ذخیره آب سدها را به وجود آورده است.
در گذشته از سدها با هدف تامین آب آشامیدنی و 
آبیاری مزارع کشاورزی استفاده می شد اما امروزه 
با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت، نیازها به 

آب سدها بیشتر شده است. 
امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر 
توسعه و نقش آب در صنعت، سدها نقش بیشتری 
را در کشورها پیدا کرده و به نوعی به یکی از مقوله 
های امنیت ملی تبدیل شده و حفاظت از آن حائز 

اهمیت است.
توسعه شبکه آبیاری و کشاورزی زمین های پایین 
دست یکی دیگر از اهداف مهم سد سازی به شمار 

می رود.
در استانی که پراکندگی زمانی و مکانی بارندگی 
ها نامناسب است و ریزش های جوی در فصولی 
صورت می گیرد که شاید نیاز کمتری به آب باشد 
و یا قسمت بیشتر نزوالت در برخی مناطق متمرکز 
اســت تنها راه چاره و مقابله با این مســاله ایجاد 
مخازنی برای ذخیره آب باران اســت که این مهم 
در استان زنجان که متکی به کشاورزی بوده حائز 

اهمیت است.
ایجاد مخازن، کار و کســب درآمد ملی به همراه 
دارد چرا که در زمان حاضر شبکه های آبیاری و 
تامین آب کشاورزی موجب توسعه، بهبود و رونق 

اقتصادی می شود.
رقم سنگینی را به پیمانکاران بدهکاریم

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان گفت: 
سدهای مراش، بلوبین، مشمپا و تالوار از پروژه های 

در دست ساخت این شرکت در استان است.
اســماعیل افشاری تاکید کرد: طرح آب رسانی از 

سدهای مراش، تالوار و بلوبین انجام می شود.
وی با بیان اینکه سد مشمپا هم اکنون نزدیک ۳۷ 
درصد، پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: سد بلوبین 
۶۲,۵ درصد، مراش بیش از ۶۵ درصد و تالوار نیز 

بیش از ۹۹ درصد پیشرفت دارند.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای استان زنجان 
گفت: به دلیــل کمبود اعتبارات رقم ســنگینی 

برای پیمانــکاران بدهکاریم به رغم این مهم و با 
مشکالت موجود کارگاه های سدسازی در استان 

زنجان فعال است.
افشــاری یادآوری کرد: با این وضعیت اعتباری و 
قانون بودجه ۹۹ تمهیداتی اندیشیده می شود که با 
اخذ تسهیالت بانکی و تهاتر بتوانیم چرخه فعالیت 

سدها را فعال نگهداریم.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان گفت: 
تاکنون برای سد مشــمپا یک هزار و ۵۸۰ میلیارد 
ریال اعتبار هزینه شــده اســت و در ساخت این 
سد تاکنون یک هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال به پیمانکار 

بدهکاریم.
افشاری، تکمیل سد مشمپا را نیازمند هفت هزارو 
۸۰۰  میلیارد ریال بیان کرد که این رقم در ســال 

های آینده با نرخ تورم در نوسان خواهد بود.
وی ادامه داد: بهره برداری از این سدآب آشامیدنی 
شهر زنجان، روستاها و صنایع در مسیر را در افق 

طرح سال ۱۴۲۰ تامین خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان زنجان 
گفت: ۵۰۰ میلیارد ریال برای ادامه ســاخت سد 
مشمپا تخصیص یافته که از این میزان بیش از ۲۳۰ 
میلیارد ریال برای آب آشــامیدنی و بیش از ۱۷۰ 

میلیارد ریال نیز مربوط به صنعت است.
مطالعات ســد مشمپا در ســال ۸۳ آغاز و کلنگ 
ساخت این سد ســال ۸۸ به زمین زده شد و در 
سال ۹۲ قرارداد آن به مبلغ چهار هزارو ۱۷۰ میلیارد 

ریال به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شده است.
سد مراش آب آشامیدنی ۱۲۲ روستا را تامین 

خواهد کرد
افشاری به پروژه سد مراش اشاره کرد و افزود: ۶ 
و نیم میلیون مترمکعب آب این سد برای شرب 
و صنعت پیش بینی شــده اما تاکنون این میزان با 

قطعیت اعالم نشده است.
به گفته وی، اعتبار هزینه شــده برای سد مراش 
یک هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال بوده که تکمیل این 

پروژه نیازمند سه هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: 
بابت این پــروژه ۶۰۰ میلیارد ریال به پیمانکاران 

بدهکاریم.
افشاری با بیان اینکه ســد مراش آب آشامیدنی 
شهرهای دندی و ماهنشان و ۱۲۲ روستا و صنایع 
منطقه را تامیــن خواهد کرد، افزود: چهار میلیون 
مترمکعب از آب این سد برای شرب و ۲ میلیون 
مترمکعب نیز برای صنعــت تخصیص خواهد 

یافت.

مطالعات این سد در سال ۸۹ آغاز شده است و این 
پــروژه در ۱۲۵ کیلومتری جنوب غربی زنجان و 

چهار کیلومتری شهر دندی قرار دارد.
سد بلوبین برای تکمیل نیازمند ۱۹۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار است
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان زنجان به 
وضعیت سد بلوبین اشــاره کرد و گفت: تاکنون 
یک هزارو ۳۱۰ میلیارد ریال برای ساخت این سد 
هزینه شده که تکمیل آن نیازمند یک هزار و ۹۰۰ 

میلیارد ریال است.
افشاری اظهار داشت: تاکنون در ساخت این سد 
برای پیمانکاران ۵۷۰ میلیارد ریال بدهکاری داریم.

به گفته وی، سد بلوبین پس از بهره برداری، آب 
آشامیدنی شهرهای زرین آباد، حلب و ۹۲ روستای 

شهرستان ایجرود را تامین خواهد کرد.
مطالعات این سد سال ۷۰ و عملیات اجرایی آن در 
سال ۸۲ شروع و قرارداد تعیین شده برای ساخت 

این سد ۵۵۶ میلیارد ریال است.
 بر پایه پیش بینی های انجام شده سد  بلوبین در 

سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.
سدتالوار سهم اســتان های زنجان، همدان و 

کردستان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: 
مجوز ساخت سد تالوار در سفر مقام معظم رهبری 

به استان زنجان داده شده است.
افشاری یادآوری کرد: بخشی از آب این سد برای 
آب شرب همدان، حقابه های استان زنجان است 
که باید سهمی هم برای آب آشامیدنی و آب مورد 
نیاز صنعت شهرستان خدابنده تخصیص یابد که 
در حال مکاتبــه و رایزنی برای اخذ این مجوزها 

هستیم.
به گفته وی، بخشــی از آب ســد تالوار نیز برای 
حقابه های حدود ۲ تا سه هزار هکتار از زمین های 

کشاورزی استان کردستان پیش بینی شده است.

    خبر اجتماعی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان خبر داد؛

بدهی ۲ هزارو ۳۷۰ میلیارد ریالی به پیمانکاران 
سدهای استان زنجان  رییس کمیســیون تجارت و روابط 

خارجی اتاق بازرگانی اســتان زنجان از راه 
اندازی پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی 
تحت عنــوان بورس کاالی کشــاورزی در 
زنجان خبرداد و گفت: این پایانه تا برداشت 

محصوالت پاییزه راه اندازی می شود.
مهــدی رنگ رونا در گفت وگــو با خبرنگار 
موج رســا، در مورد راه اندازی بازار عرضه 
منطقه ای محصوالت کشاورزی اظهار کرد: با 
راه اندازی این بازار ارائه مستقیم محصوالت 
کشــاورزی از طرف کشــاورز بــه تجار یا 
کســانیکه در کار فروش عمده محصوالت 

کشاورزی هستند به راحتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل و مشکالت 
حوزه کشــاورزی بحث دالل بازی است که 
دالالن محصوالت کشاورزی را از کشاورز با 
قیمت پایین خریداری کرده و با قیمت باالتر 

از در بازار عرضه می کنند.
رییس کمیســیون تجارت و روابط خارجی 
اتاق بازرگانی استان زنجان عنوان کرد: در این 
شرایط هم کشاورزی نمی تواند محصوالت 
خود را به قیمت مناســب در بازار بفروشد 
و هــم مصرف کننده محصــول را با قیمت 

غیرواقعی خریداری می کند.
وی با اشاره به اینکه با وجود اینکه در استان 
زنجان زیرســاخت های الزم وجود دارد و 
محلی بنام پایانه صادراتی نیز ایجاد شده است 
عنوان کرد: مجوز های الزم برای فعالیت این 

پایانه نیز اخذ شده است.
رنگ رونــا با اشــاره به اینکــه در این پایانه 

قســمتی از محل در اختیار تولیدکنندگان که 
همان کشاورزان هســتند قرار داده می شود 
عنوان کرد: صادرکنندگان و عرضه کنندگان 
میوه نیز می توانند محصوالت کشاورزی را به 
صورت مستقیم از خود کشاورزان خریداری 

کنند.
وی با تاکید براینکــه در این اقدام عرضه و 
تقاضا به صورت مستقیم اتفاق می افتد عنوان 
کرد: قیمت ها به صورت کارشناســی شــده 
تعیین میشــود و نظــارت برقیمت ها نیز به 
راحتی اتفاق می افتد و به نوعی در این شرایط 

وضعیت نابسامان بازار میوه بهبود می یابد.
رییس کمیســیون تجارت و روابط خارجی 
اتاق بازرگانی اســتان زنجان با بیان اینکه در 
این شرایط آزمایش کنترل کیفی محصوالت 
نیز اتفاق می افتد ابراز کرد: در پایانه صادراتی 
محلی برای بسته بندی محصوالت به منظور 
صادرات و محلی نیز برای نگهداری کاالهای 

کشاورزی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه سردخانه ای هم برای تجار 
به منظور نگهداری محصوالت خود در نظر 
گرفته شده است خاطر نشان کرد: قرار است 
در ابتدای فصل برداشــت پاییزه محصوالت 

استانی این پایانه فعالیت خود را آغاز کند.
رنگ رونا با اشــاره به اینکه بازار محصوالت 
گوجه فرنگی نیــز می توانــد در این پایانه 
ساماندهی شــود ادامه داد: عنوانی که برای 
محــل پایانه در نظــر گرفته شــده بورس 
کاالی کشاورزی)محلی برای عرضه مستقیم 

کاالهای کشاورزی( است.

راه اندازی پایانه صادرات محصوالت 
کشاورزی از اوایل پاییز در زنجان
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 رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان گفت: هم اکنون چهار شهرســتان از 
لحاظ تعــداد بیماران کرونایی بســتری در 
بیمارستان های استان در وضعیت قرمز و مابقی 

شهرستان ها در وضعیت نارنجی قرار دارند.
قزلباش  پرویــز  امروز،  زنــگان  گزارش  به 
ظهر دیروز )۱۵تیر( در نشســت ستاد استانی 
پیشگیری و مقابله با کرونا، با بیان اینکه در ۱۰ 
روز گذشته شاهد افزایش تعداد بیماران مبتال 
به کرونایی بســتری در بیمارستان ها هستیم، 
اظهار کرد: از نیمه خرداد در اســتان شــاهد 
افزایش تدریجی با شیب تند مراجعه بیماران 

سرپایی به مراکز ۱۶ ساعته در استان هستیم.
وی با اشــاره بــه اینکــه افزایــش تعداد 
مراجعه کننــدگان به مراکز ۱۶ ســاعته، زنگ 

خطری برای افزایش تعداد بیماران بستری در 
بیمارستان های استان است، افزود: استان زنجان 
دارای یک هزار و ۹۹۷ تخت بیمارستانی است 
که در شــرایط عادی قسمت عمده آن مشغول 

سرویس دهی برای دیگر بیماران بود.
این مســوول با اشــاره به اینکه با افزایش 
تعــداد بیماران مبتال به کرونای بســتری در 
بیمارســتان های استان، ارائه خدمات به دیگر 
بیماران را دچار مشــکل کرده است، تصریح 
کرد: خدمات به دیگر بیماران با کیفیت پایین 
و با تاخیر ارائه خواهد شد، به این معنی که ما 
می توانیم بیماری کرونا را کنترل کنیم ولی از 
سوی دیگر دچار خسارت خواهیم شد؛ اکنون 
تالش می کنیم تا جایی که امکان پذیر است با 
تخت های محدودتــری بتوانیم این بیماری را 

در سطح استان کنترل کنیم.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان، با بیان اینکه در نیمه 
خردادماه، ۲۷۰ تخت  بیمارســتان های استان 
اشــغال بود ولی هم اکنون حدود ۶۰۰ تخت 
بیمارستانی اشغال شده است، ادامه داد: اکنون 
اشغال تخت های بیمارستانی در استان از ۲۰ 
درصد به ۷۶ درصد رسیده که با توجه به این 
موضوع باید از شــیوع بیشتر این بیماری در 

استان جلوگیری کنیم.
قزلباش با بیان اینکه شــوربختانه بیشتر افراد 
مبتال به بیماری کرونا جوان هستند و امروز سن 
ابتال به بیماری کرونا به ۲۵ تا ۴۰ سال رسیده 
است، اظهار کرد: از مردم درخواست می کنم 
پروتکل های بهداشتی، فاصله اجتماعی، نکات 

بهداشتی و آداب تنفسی را رعایت کرده و از 
حضور در مکان های پرتجمع خودداری کنند.

وی از کمبود نیروی انسانی کادر درمانی در 
اســتان زنجان خبر داد و افزود: امروز بیش 
از ۳۰۰ نفر از کادر درمانی اســتان به بیماری 
کرونا مبتال شده اند و تنها ۱۵۰ نفر به محل کار 
خود بازگشته اند؛ از اینرو دستگاه های اجرایی 
استان باید برای دانشگاه علوم پزشکی استان 

نیرو بفرستند.
ایــن مســوول خاطرنشــان کــرد: امروز 
شهرســتان های ماهنشــان، خرمدره، زنجان 
و ابهر در وضعیت قرمز قــرار دارند و باقی 
شهرستان ها نیز نارنجی هســتند؛ با توجه به 
این موضوع قابل ذکر است استان زنجان هیچ 

شهرستان سفیدی ندارد.

هشدار؛ هشدار؛ هشدار 
 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

زنجان شهرستان سفید ندارد
 اشغال تخت های بیمارستانی در استان از ۲۰ درصد به ۷۶ درصد رسیده که با توجه به این موضوع باید از شیوع بیشتر این بیماری در استان جلوگیری کنیم

 استاندار زنجان گفت: طبق مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا و به دلیل رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی از سوی اغلب مردم استان، محدودیت های 
کرونایی در چهار شــهر زنجــان، ابهر، خرمدره و 

ماهنشان به مدت یک هفته اعمال می شود.
فتح اله حقیقی در نشست اضطراری ستاد کرونای 
استان با اشاره به اینکه محدودیت های یک هفته ای 
اعمال شده در شــهرهای یاد شده و وضعیت آنها 
بدقت مورد بررســی قــرار می گیرد، افــزود: در 
صورت تداوم این وضعیت قرمز و رعایت نکردن 
دســتورالعمل های بهداشــتی مدت محدودیت ها 

تمدید خواهد شد.
وی اضافه کرد: بر این پایه تمامی دانشگاه ها، مدارس 
شبانه روزی، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی 
و حرفه ای، زبانسراها، آموزشگاهها، کتابخانه های 
عمومــی  و تمامی مکان هــای پرتجمع  تعطیل 

می شوند.
این مســؤول ادامه داد: اســتخرهای سرپوشیده، 
سینما، تئاتر، موزه، باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، 
آرایشگاه های زنانه، ســالن های زیبایی، مساجد، 
مصلی ها طبق مدت زمان یاد شــده تعطیل بوده و 

نباید هیچ فعالیتی داشته باشند.
وی اظهار داشت: برگزاری هرگونه آیین اجتماعی، 
فرهنگی، مذهبی و همایش ها و عالوه بر آن فعالیت 
همه باشــگاه های ورزشی، رشــته های ورزشی 
پربرخورد مانند کشــتی، تکواندو، جودو، کاراته و 
موارد مشابه در ورزشگاه های دولتی - خصوصی، 
تا مدت اعالم شده ممنوع بوده و نظارت ها ی الزم 

در این باره انجام می گیرد.
استاندار زنجان ادامه داد: در صورت مشاهده فعالیت 
باشگاه و ورزشگاه خصوصی از امروز/یکشنبه/ به 
شدت برخورد خواهد شد که در این باره بازرسی 

ها با جدیت و مستمر انجام می گیرد.
به گفته حقیقی، همه کافه ها، قهوه خانه ها، چاپخانه 
ها، شــهربازی، مراکز تفریحی آبی، باشــگاه های 
بدنســازی نیز در یک هفته مشــمول مصادیق یاد 
شده هستند که در صورت بررسی ها و در صورت 
بازگشــت وضعیت عادی در چهار شهر استان به 

تناسب، بازگشایی ها انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: با بررسی نیروی انتظامی نیز تمامی 
باغشــهرهای عمومی با توجه بــه وضعیت قرمز 
کرونایی در اســتان و در صــورت برگزاری آیین 
های دورهمی و عروسی ۱۰۰ درصد باید به قانون 

پاسخگو باشند و فعالیت آنها ممنوع است.
استاندار زنجان با اشاره به اجباری شدن زدن ماسک 

در مکان های دولتی و عمومی نیز گفت: عالوه بر 
ادارات، ارائه هر گونه خدمات به صنوف و افرادی 
که ماســک نمی زنند، ممنوع بوده و از طرفی میوه 
فروشانی نیز در این موقعیت موجب تجمع جمعیت 
می شوند که در این باره نیز عموم مردم باید توجه 

جدی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه عموم مردم باید نسبت به رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مکان های مختلف همانند 
نانوایی ها توجه جدی داشته باشند، اضافه کرد: پیش 
از این نیز گفته شد تمامی واحدهای تولیدی موظف 
به بکارگیری ناظران بهداشتی و معرفی افراد به مرکز 
بهداشت شهر برای فراگیری آموزش های الزم در 
مدت ۷۲ ساعت بوده و در غیر این صورت باید این 
موضوع را مرکز یاد شده اعالم کنند تا ناظر بهداشتی 

معرفی شود.
حقیقی  افزود: فردی که تست کرونای مثبت دارد، 
در صورت گردش در جامعه مجرم محسوب می 
شــوند، که این مهم نیز به ادارات اعالم شده و از 
طرفی همین افراد با حضور در آیینهای زیر زمینی 
و مجالس ترحیم شــمار زیادی را به این بیماری 
مبتال می کنند در حالیکه باید در قرنطینه باشند تا از 

انتقالبیماری به دیگران جلوگیری شود.
وی در باره تامین نیروی انسانی علوم پزشکی استان 
نیز گفت: این مهم در مکاتبه با وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشــکی اعالم می شود، اما در شرایط 
کنونی برای رفع  کمبودها از پرستاران دیگر بخش 
ها در دســتگاه های دیگر به کارگیری شود که این 

مهم بطور ویژه پیگیری می شود.
اســتاندار زنجان ادامه دا: همه مدیران کل دستگاه 
های اجرایی موظف هستند با فرمانداران شهرهای 
با وضعیت قرمز استان همکاری الزم را داشته باشند 
که در این باره تعلل پذیرفتنی نیست و فرمانداران 
موظف به ارائه گزارش روزانه به استانداری هستند 

تا وضعیت به صورت مستمر، پایش شود.
وی اظهار داشــت: در باره محدودیت های اعمال 
شده و بروز تخلف ها برخورد الزم انجام می گیرد 
و عموم مردم توجه داشته باشند که تاکنون زحمات 
زیادی بابت کنترل بیماری کرونا در اســتان انجام 
گرفته و در این راستا نباید با بی توجهی وضعیت 

ناخوشایندی را ترسیم کرد.
حقیقی خاطرنشان کرد: عزم عمومی هم استان ها، 
موجب می شود که خســتگی و فرسودگی کادر 
درمانی به حداقل برســد و این در حالی است که 
بیمــاری کرونا با هیچ فردی شــوخی ندارد و در 
صورت بهبودی عوارض ناشــی از آن برجای می 

ماند.
وی  با اشــاره به اینکه در زمان حاضر تست هایی 
بالینی بیماری کرونا در این استان به رقم یک هزار 

و ۲۰۰ مورد رسیده است، اضافه کرد: این در حالی 
است شمار تست هایی ســرپایی به ۶ هزار مورد 
افزایش یافته که فقط ۹۵ نفر آنان  در بیمارســتان 
های استان بســتری شدند و از ورود مابقی آنها به 

بیمارستان ها جلوگیری شد.
اســتاندار زنجان ادامه داد: در صورت انجام ندادن 
تست سرپایی در این استان شمار مراجعه کنندگان 
و بســتری ها در بیمارستان ها به مراتب وضعیت 
ناخوشــایندی را  بوجود می  آورد که در این میان 
برخی با وجود کارهای انجام گرفته درصدد ضربه 

هستند.
حقیقی افزود: این  استان تست های سرولوژی به 
تعداد هشت هزار نفر را به عنوان پایلوت در کشور 
با هدف بررسی ایمنی بدن مردم انجام داد که نتایج 
نشان می دهد ۱۲ درصد مردم در برابر این بیماری 
ایمن هســتند و که کمترین تعداد بیماران مبتال به 

کرونا در کشور به این استان اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: در ماه های گذشته مدیریت خوب 
موجب شد، که شمار مبتالیان و بستری های این 
اســتان کمتر باشــد که در غیر اینصورت این رقم 
افزایــش می یافت، هر چنــد ۸۸ درصد مردم این 
اســتان در معرض خطر ابتال بــه این بیماری قرار 
دارند که توجه به پروتکل های بهداشتی امری مهم 

و ضروری است.

استاندار زنجان:

اعمال محدودیت های کرونایی در چهار شهر 
استان زنجان آغاز شد

فرنشین میراث فرهنگی استان:
مسیر پیاده راه 

گردشگری داش کسن 
ساخته می شود

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی زنجان از ساخت مسیر پیاده 
راه گردشــگری در محوطــه داخلی معبد 
داش کســن در روســتای ویر شهرستان 

سلطانیه خبر داد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
زنجان، امیرارجمند تصریح کرد: این مسیر 
باهــدف بهره گیری بهینــه از ظرفیت های 
طبیعی اجرا می شــود که موجب نظم دهی 
مسیر آمد و شد گردشــگران خواهد شد. 
اعتبار تخصیص یافته شــده به این مســیر 

پیاده راه چهار میلیارد ریال است.
وی ادامــه داد: همچنین گردشــگران نیز 
فرصتــی جدیــد را در دســترس خواهند 
داشــت تا در کنــار بازدیــد از مجموعه 
تاریخی و گردشــگری از فضاسازی های 

متنوع و جدید بهرمند شوند.
پیاده- مســیرهای  طراحی  گفت:  ارجمند 
گردشــگری در معبد داش کسن به عنوان 
گامی دو جانبه و شــاید چند ســویه برای 
حفاظــت از بافت و هدایت گردشــگر و 
پیش اقدامــی برای احیای بافت کهن معبد 
تاریخــی داش کســن و همچنین تکمیل 

کننده امر حفاظت و احیای بافت است.
و  گردشــگری  میراث فرهنگی،  فرنشــین 
صنایع دستی زنجان تاکید کرد: رفع ضعف 
ها، ارتقــاء کیفیت بازدید گردشــگران، و 
پایداری ســایت داش کسن به عنوان یک 
پیاده راه موفق موجب ارتقاء بافت تاریخی 

سایت می شود.

خبـرخبــر

دادستان زنجان در جمع خبرنگاران عنوان کرد:
اعالم جرم 

برای برگزارکنندگان 
آیین عزا و عروسی

 در پی افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
استان دادستان زنجان به برگزارکنندگان آیین 

عروسی و عزا هشدار داد.
به گزارش زنــگان امروز، حجت االســالم 
محسن کرمی صبح دیروز )۱۵ تیر( در جمع 
خبرنگاران، با بیــان اینکه رعایت مصوبات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا الزامی است، اظهار 
کرد: با توجه به افزایش مبتالیان به ویروس 
کرونا در اســتان که برابر گزارش مسووالن 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان از علل افزایش 
آمارها، برگزاری آیین عروسی و ترحیم بوده 
که توجه به این موضــوع و نظارت بر عدم 

برگزاری این چنین آیین الزامی است.
وی بــا بیان اینکه بنا به گزارش مســووالن 
دانشــگاه علوم پزشــکی، مبنی بر برگزاری 
جشن های عروسی در شهرها و روستاها، آن 
هم بدون رعایــت فاصله گذاری اجتماعی و 
الزامات بهداشتی، افزود: در یکی از روستاها 
همین بی توجهی ها، منجر به ابتالی ده ها نفر 
شده که سه نفر از افراد مقصر تحت تعقیب 
قرار گرفته و دستور احضار آن ها صادر شده 
و این امر صرفا در جهت حفظ سالمتی مردم 

است.
این مسوول ادامه داد: در شرایط فعلی استان 
و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی و استفاده 
از ماسک، انتظار این است که مردم همراهی 
و همکاری الزم را در پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا با دانشــگاه علوم پزشکی و 

ستاد مبارزه با کرونا در استان داشته باشند.
دادســتان زنجــان یــادآور شــد: برگزاری 
اجتماعات از جمله آیین عروســی و ترحیم 
حتی در روســتاها که زمینه شیوع ویروس 
کرونا را فراهم می کند، جرم محسوب شده، 
بنابراین هشدار می دهیم در صورت گزارش 
دانشــگاه علوم پزشــکی، مبنی بر برگزاری 
ایــن قبیل آییــن در هر نقطه اســتان، برابر 
 قانون اقدام و با افراد متخلف برخورد جدی 

خواهد شد.

 دهیاران با شناخت پتانسیل های موجود، 
نقش مهمی در توســعه پایدار روستاها به عهده 

دارند.
فرنشــین بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان 
زنجان در جمــع خبرنگاران گفــت: دهیاران 
تکمیل کننده ی زنجیره ی حکومت مردم بر مردم 
و بازوی اجرایی شوراهای اسالمی در مدیریت 
روستایی هستند که می توانند با ارائه تسهیالت 
عمومی به روســتاییان، تقویت روند توســعه 
اجتماعی، بسترســازی و کنترل روند مهاجرت 

از روستاها، حفظ امکانات زیربنایی ساخته شده 
در روســتاها و تقویت روند توسعه کشاورزی 
نقش موثری در توســعه پایدار روستاها داشته 

باشند.
رضا خواجه ای ادامه داد: اداره امور روســتاها 
و توجه به نیازهای مختلف رفاهی روســتاییان 
مســتلزم همت و تــالش پیگیــری و صادقانه 
متصدیان امور روستاهاســت و رشد و توسعه 
هماهنگ شــهر و روســتا همراه با فضاسازی 
مناســب از نکاتی است که باید با یک رویکرد 

علمی صورت پذیرد. در این راســتا تأســیس 
نهاد عمومــی و غیردولتی دهیاری ها را می توان 
اقدام مهمی در تکمیل حلقه مدیریت روستایی 

درفرآیند توسعه متوازن و پایدار دانست.
وی با اشــاره به اهمیت و جایگاه دهیاری ها در 
پیشرفت و رونق اقتصادی و افزایش توانایی های 
اقتصادی روســتاها، اظهار کرد: دهیاران باید با 
مطالعه و شناخت دقیق پتانسیل های موجود در 
جهت شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار 

درسطح روستاها گام بردارند.

فرنشین بنیاد مسکن اســتان زنجان، دهیارن را 
پــل ارتباطی بین مردم و دولت دانســت که با 
انتقال مســائل و مشــکالت حوزه کاری خود 
بــه مســووالن می تواننــد در توســعه مناطق 
روستایی موثر باشند، تصریح کرد: دهیاران باید 
با همکاری اعضای شــورا، در راستای توسعه 
اقتصــادی، افزایش درآمد دهیاری ها با توجه به 
اساسنامه، کمک های دولت و خودیاری اهالی، 
هرچه بیشتر در زمینه عمران و آبادانی روستاها 

تالش کنند.

خواجه ای  با بیان اینکه، پس از انقالب اسالمی 
خدمات قابل توجهی در راستای بهبود زندگی 
روســتائیان ارائه شده و موجب گشته، پایداری 
فضاهای روستایی در ابعاد مختلف، نقش موثری 
در توســعه منطقه ای و ملی داشته باشد، افزود:  
از آنجایی که اهداف بنیاد مسکن و دهیاری در 
یک راستاست، بنیاد مسکن نیز با توجه به توان 
تخصصی کارشناســان خود همواره  در جهت 
همســویی و مشــارکت در اجــرای طرح های 

عمرانی روستاها تالش کرده است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

توسعه پايدار روستايی بر مشارکت روستایيان استوار بوده است
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چرایی سختگیری قانون در واگذاری سرپرستی کودک

فقر؛عاملیبرایکودکفروشی
 خانواده ای که فرزند خود را می فروشد نمی داند که در حال انجام عمل مجرمانه ای است

 چندی پیش تصاویــری از تعدادی نوزاد 
برای فــروش در فضای مجازی منتشــر شــد؛ 
تصاویری که واکنــش کاربران فضای مجازی را 
برانگیخــت و به دنبال آن نیروهای پلیس متهمان 
پرونده را شناســایی و درصدد دســتگیری آنها 
برآمدنــد، با ایــن وجود اما پرسشــی که مطرح 
می شود این است که مسئله کودک فروشی ناشی 
از چیســت و چرا رخ می دهد؟ که نایب رییس 
انجمن ایرانــی مطالعات زنان معتقد اســت در 
رابطــه با جرم عوامل موثر بــر ارتکاب جرم نیز 
باید موردتوجه قرار گیرند و فقر والدین یکی از 

عوامل کودک فروشی است.
در همین رابطه زهــرا داور- نایب رییس انجمن 
ایرانــی مطالعات زنــان در گفت وگو با ایســنا، 
ضمن تشــریح ابعاد حقوقــی و اجتماعی پدیده 
کودک فروشی، درباره موضوع حضانت فرزندان 
و چرایی سختگیرانه بودن قوانین در واگذاری و 

سرپرستی کودک توضیحاتی ارائه داد. 
زهرا داور در ایــن باره بیان کرد: موضوع کودک 
کشی و کودک فروشی در طول زمان وجود داشته 
اســت. در قرآن کریم آمده، فرزنــدان خود را از 
ترس گرسنگی و فقر نکشــید و در طول تاریخ 

می بینیم که کودکان خرید و فروش می شوند.
وی بــا بیــان اینکــه کودک فروشــی از دو بعد 
خانوادگــی و اجتماعی قابل بررســی اســت، 
تاکید کرد: بررســی مســئله کودک فروشــی از 
بعد خانوادگی نشــان می دهــد که از یک طرف، 
خانواده هایی که  نمی توانند فرزنددار شــوند به 
جــای اقدام از طریق مراکز قانونی برای داشــتن 
فرزند، به طور غیرقانونی عمل کرده و کودکی را 
خریداری می کنند و از طرف دیگر خانوادهای که 
به دلیل مشکالت اقتصادی یا دیگر مشکالت توان 
نگهــداری فرزند خود را ندارد اقدام به واگذاری 
نوزاد یا کــودک خود دارد؛چه بســا هر دو این 

خانواده ها از آثار حقوقی اقدام خود بی خبرند.
داور تصریح کرد: اما در اینجا یک نقش واســطه 
هم وجود دارد افرادی که گاه در قالب باند اقدام به 
واسطه گری و خرید و فروش کودک می کنند و 
در حقیقت مرتکب جرم تجارت انسان می شوند. 
کودک فروشی که به عنوان جرم و عمل غیرقانونی 
تلقی می شود همیشه در قالب عمل خیرخواهانه 
نیست بلکه گاهی برای فروش اعضای بدن، ورود 

به مشاغل غیر اخالقی و غیرقانونی یا به کارگیری 
کودکان برای انجام کارهایی که تنها کودک از پس 
انجام دادن آن بر می آیــد رخ می دهد؛ عملی که 
قبح کودک فروشی را صد چندان بیشتر می کند. 
در این راستا آمارهای ارائه شده از سوی سازمان 
ملل متحد حکایت از این دارد که ساالنه بیش از 
دو میلیون زن و کودک در جهان قاچاق می شوند 
که نشــان  می دهد تجارت انسان جزو تجارتهای 

پر سود است. 
نایب رییــس انجمن ایرانی مطالعات زنان با بیان 

اینکه باید مســئله کودک فروشــی را از دو جنبه 
قوانین داخلی و تعهدات بین المللی بررسی کرد، 
گفــت: در بحث بین المللی ایران به کنوانســیون 
حقــوق کــودک ملحق شــده که در این ســند 
تعهداتــی برای دولت و خانــواده در نظر گرفته 
شده است، همچنین دولت ما به پروتکل الحاقی 
این کنوانسیون مبنی بر ممنوعیت قاچاق و فحشا 
کودکان نیز ملحق شده  که خرید و فروش کودک 

به موجب این پروتکل ممنوع است.
داور ادامه داد: همچنین در قانون مجازات اسالمی 

نیز برای موضوع کودک فروشی مجازات در نظر 
گرفته است. در این میان نکته ای که از آن غفلت 
داریم این اســت که زمانی که عمل مجرمانه ای 
انجام می شــود باید دید آیــا قانونگذار به عنوان 
عملی خالف قاعده برای آن مجازات تعیین کرده 
و یا این که آن را نادیده گرفته اســت؟ مســلما 
کودک فروشــی به عنوان جــرم از منظر قانونی 
موردتوجه قرار گرفته اســت، قانونگذار برای آن 
مجازات تعیین کرده اما بحث بر سر این است که 
آیا با وجود قوانین، بازدارندگی الزم ایجاد و عمل 

مجرمانه منتفی می شود یا خیر؟.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو با تاکید بر 
اینکه در رابطه با جرم عوامل موثر بر ارتکاب جرم 
نیز باید موردتوجه قرار گیرند، افزود: فقر والدین 
یکی از عوامل کودک فروشــی اســت، این فقر 
مربوط به دولت است چراکه فقر ناشی از بیکاری 
و از کارافتادگی اســت و دولت باید اشتغال زایی 
کند و یا زمانی که شــخصی از کار افتاده اســت 
بر پایه اصل ۲۸ قانون اساسی از او حمایت کند. 
در هر صورت اگر خانواده ای در اثر فقر مرتکب 

کودک فروشی می شوند اینجا نقش اصلی برعهده 
دولت است.

نایب رییــس انجمن ایرانی مطالعات زنان با بیان 
اینکــه جامعه ما از نظر دانش حقوقی در ســطح 
پایینی قرار دارد، معتقد اســت: شاید خانواده ای 
که فرزند خود را می فروشد نمی داند که در حال 

انجام عمل مجرمانه ای است.
وی در ادامه درباره مجازات فرد واسط بین خانواده 
کودک و فرد گیرنده نیز افزود: باید مجازات فرد 
واسط تشدید شود، زیرا آنها به عنوان یک حرفه 
برای این موضوع اقدام می کنند. کودک فروشــی 
عمل مجرمانه ای است و این که عده ای از راه های 
خــالف و اعمال مجرمانه فقرزدایی کنند پذیرفته 

نیست.
نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان در پاسخ 
به چرایی ســختگیرانه بودن قوانین در واگذاری 
و سرپرســتی کودک بیان کرد: ایــن قوانین باید 
سختگیرانه باشــد و متقاضیان سرپرستی کودک 
باید از هرجهت صالحیت شان احراز شود چون 
بعضی ها کودک را بــه عنوان فرزند نمی خواهند 
بلکه به عنوان نیروی خدماتی و کار می خواهند. 
شوربختانه سوء استفاده هایی که از این کودکان در 
قالب فرزندخواندگی و سرپرستی می شود باعث 
می شــود نه تنها کشــور ما بلکه اکثر کشورهای 
دنیا که حقوق کودک برایشان مهم است، قوانین 

سختگیرانه ای داشته باشند.
داور با اشــاره بــه اینکه کشــورها در واگذاری 
حضانــت فرزندان به اشــخاص  دیگــر، به دو 
دسته تقســیم می شــوند، عنوان کرد: دسته اول 
کشورهایی )مانند کشــورهای غربی( هستند که 
قانــون فرزندخواندگی دارند؛ در این کشــورها 
زمانی کــه خانواده ای کودکی را به فرزندی قبول 
می کند آن کــودک از کلیه امتیازات فرزند واقعی 
برخوردار می شوند. دسته دوم کشورهای اسالمی 
هســتند که فرزندخواندگی به آن معنا را ندارند؛ 
یعنی سرپرســتی فرزند را دارند و وقتی فرزندی 
بــه سرپرســت داده می شــود،از بعضی حقوق 
برخودارنیست مثال  ارث نمی برد و به همین دلیل 
اســت که در قانون سرپرستی ایران می گوید باید 
مالی به بچه تملیک شود چون او ارث نمی برد و 
اگــر پدر و مادر از بین رفتند باید یک تامین مالی 

برای این بچه وجود داشته باشد.

 در حالیکــه در همین روزهای کرونا یک 
ماهی مدارس باز شدند و امتحانات غیر ضروری 
به صورت حضوری برگزار شــد و قرار اســت 
سال تحصیلی از شــهریور آغاز شود، مدارس از 

برگزاری هر کالس تابستانی منع شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، گرچه آموزش و پرورش 
از اولیــن روزهای کرونا اعــالم کرد که آموزش 
تعطیل نیست و تقریباً تمام آموزش ها را در بستر 
فضای مجازی ســامان داد و یکی از جدی ترین 
سناریوهای آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 
بعد که گمانه ها بر شــروع موج جدیدی از کرونا 
به اضافه شــیوع آنفلوآنزا بــه اضافه آلودگی هوا 
و... اســت، جدیت بیشتر بر آموزش های مجازی 
است، اما آنچه در مدیریت این روزهای آموزش 
و پــرورش بیش از هر چیز به چشــم می خورد 
این اســت که به قدری بر آموزش مجازی تکیه 
می شــود، که در این میان فراموش شــده است 
یکی از گزینه های جدی نیز بازگشایی مدارس با 
رعایت پروتکل های بهداشتی است! گزینه ای که 
پیش از بازگشــایی مدارس نیاز به یک آزمون و 

دریافتن نقاط چالش برانگیز آن ضروری دارد.
متأســفانه در مورد بحث حضور یا عدم حضور 
دانش آمــوزان در فضای مدارس پیام های ضد و 
نقیض از ســوی آموزش و پرورش مخابره شد. 
در خردادمــاه و در حالــی که تمــام آزمون های 
سراســری به تعویــق افتاده بود، اعالم شــد که 
مدارس به صورت غیر اجباری و برای رفع اشکال 
باز می شــوند. بعد از آن اعالم شد که آزمون های 
پایه نهم به صورت حضوری برگزار می شود و در 
نهایت هم آزمون های پایه دوازدهم نیز حضوری 

برگزار شد.
نقدها بیشتر بر برگزاری آزمون های پایه نهم بود که 
به شکلی تغییر پیدا کرد که آزمونی درون مدرسه ای 
شد و بسیاری این نقد را داشتند که در این حالت 
چه فرقی میان آزمون های مجازی و یا ارزشیابی 
و آزمون حضوری ایجاد شده است اما مسووالن 
آموزش و پرورش تمام ایرادات کارشناســی را با 
این جمله پاســخ دادند که چون نمرات این سال 
تحصیلی بــه هدایت تحصیلی منجر می شــود 
باید آزمون حضوری برگزار شــود در حالی که 
هیچکس به این پرســش پاسخ نداد که وقتی این 
نمرات دارای روایی درست است که مثل سال های 
قبل به صورت سراســری تر برگزار شود و معلم 
دخالت کمتری در آن نمره داشــته باشد اما حاال 
آموزش و پرورش معتقد است به صرف حضوری 
برگزار شدن این آزمون، هدایت تحصیلی در مدار 
درست قرار دارد. در آن تصمیم هیچ مسوولی در 
آموزش و پرورش حتی این گمانه را مطرح نکرد 
که ممکن است پروتکل های بهداشتی قابل اجرا 
در مدرسه ای نباشد. حتی در برگزاری آزمون های 
پایه دوازدهم نیز همه مسووالن تاکید داشتند که 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی در حوزه های 
امتحانی سالمت دانش آموزان تضمین شده است.
در نهایت هم هیچ مسوولی در آموزش و پرورش 
گزارشی از وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
زمان بازگشایی مدارس، زمان برگزاری امتحانات 
پایه نهم و پایه دوازدهــم ارائه نداد در حالی که 
چنین گزارش هایی می توانســت به بازگشــایی 
مدارس در سال تحصیلی پیش رو کمک شایانی 

کند.

حال برای سال تحصیلی بعد گمانه هایی روی میز 
است که محتمل ترین آن ترکیب آموزش مجازی و 
آموزش حضوری است. یعنی در هر صورت قرار 
اســت دانش آموزان در زمان هایی راهی مدرسه 
شوند اما با رعایت همین پروتکل هایی که فقط در 
بخشنامه ها، بندهای آن مشخص شده است و در 
عمل مشخص نیست زیرساخت های آن در تک 
تک مدارس مهیاست یا نه و اینکه کدام بخش در 
آموزش و پرورش بر این موارد و به چه صورت 

نظارت می کند.
در این میــان راه آزمون پروتکل ها نیز از مدارس 

گرفته شده است.
مســعود ثقفی رییس اداره اطالع رسانی و روابط 
عمومی و ســخنگوی آموزش و پرورش شــهر 
تهران در جمع خبرنگاران گفت: هر گونه فعالیت 
فوق برنامه آموزشــی در مدارس شهر تهران در 
این روزها تا بازگشــایی مــدارس کاماًل ممنوع 
است. هیچ مدرسه ای اجازه ندارد که کالس های 
حضوری برای دانش آموزان برگزار کند و در آنها 

کالس های آموزش حضوری داشته باشد.
این در حالی اســت که همین مدارس که امروز 
از برگزاری کالس با متقاضیــان محدود ممنوع 
شــده اند، یک مــاه و نیم دیگــر و در حالی که 
مشخص نیست کرونا در چه وضعیتی قرار دارد، 
قرار اســت بدون تمرینی درست، پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند و باز شوند. در حالی که 
شاید این روزها فرصت خوبی بود که به صورت 
صفر و صد چنین دستورالعمل هایی اعالم نشود و 
برای تشویق مدارس هم که شده پروتکلی سخت 
گیرانه تهیه شود تا مدارســی که توان رسیدن به 

چنین پروتکلی را دارند، بتواننــد مدارس را باز 
کنند.

این روش مدیریت مدارس با دســتورالعمل های 
صفــر و صدی که کاماًل مغایر با روش مدرســه 
محوری اســت در درازمدت کــه چالش کرونا 
همراه ما خواهد بود، آموزش و پرورش را دچار 
خسران می کند. هم اکنون مسووالن می گویند باید 
روش همزیستی با این بیماری که دورنمایی ندارد 
را یاد گرفت. از ســوی دیگر قرار است آموزش 
تعطیل نباشد. باز از سویی نمی توان انتظار داشت 
فضای مجازی همه بار آمــوزش را به تنهایی به 
دوش بکشــد و باالخره قرار اســت مدارس باز 
شــوند. آیا تابستان فرصت خوبی نبود تا به مرور 
دانش آموزان در مدارس پروتکل ها را فرا بگیرند، 
مدارس تمرین درستی از رعایت پروتکل ها داشته 

باشند و آموزش و پرورش نیز توان نظارتی خود 
را بیازماید؟ ایــن روزها که برگزاری کالس های 
هنری و آموزشی نیز به صورت حضوری مجوز 

گرفته اند و به فعالیت خود ادامه می دهند!
این روزها دقیقاً چه فرقی با روزهای خرداد دارد 
که مدارس به اختیار باز بودند؟ آیا این سیاســت 
دوگانــه و تحکیمی و ضد و نقیض نیســت که 
اولیا و دانش آموزان و مدیران و معلمان را دچار 

بالتکلیفی مضاعف بر کرونا کرده است؟
آیا آموزش و پرورش نمی تواند با هدایت وزارت 
بهداشــت یکبار یک پروتکل دقیــق برای انواع 
شرایط، انواع مدارس از نظر دسترسی به امکانات 
بهداشــتی تهیه کند و در این مسیر توان خود را 
برای تجهیز همه مدارس به موارد بهداشتی چه از 

نظر آموزش و چه زیرساخت ها بیازماید؟

اینها پرسشاتی اســت که متأسفانه بارها پرسیده 
شــده اما بی پاسخ مانده است. زمانی که آموزش 
و پرورش اراده کند بچه ها را به مدرســه بکشاند 
تضمین های صد درصدی برای رعایت پروتکل ها 
ردیف می شــود اما در زمان های دیگر به خاطر 
در خطر بودن همان تضمین ها همه چیز کنســل 

می شود!
بدون شــک سخن اصلی این گزارش این نیست 
که تحت هر شرایطی جان دانش آموزان به خطر 
بیفتد که در این روزها نیز فعالیت در مدارس به 
اختیار بود، بلکه بحث بر سر داشتن رویه ثابت و 
قابل اعتماد در آموزش و پرورش در قبال اتکا به 
درایت مدارس است. رویه ای که بر نظارت بیشتر 
آموزش و پرورش تاکید کند به جای آنکه صورت 

مساله را هر جا که تشخیص داد، پاک کند!

    گزارش فرهنگی

تناقض مسووالن آموزش و پرورش 
در نحوه تعامل با مدرسه و دانش آموز

# من ماسک می زنم
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 معــاون کل وزیر بهداشــت با 
بیان اینکه ویروس کرونا در حال تغییر 
است و رفتارهای متفاوتی را از خودش 
نشان می دهد که در کشورهای مختلف 
و کشــور ما هم دیده شده است، گفت: 
برخالف پیش بینی های روز دنیا که قرار 
بود تابستان آرامی داشته باشیم، تابستان 
بــد و داغی از نظر کرونــا داریم و اگر 
ویروس H۱N۱ با کرونا مخلوط شود، 
ممکن اســت عواقب بسیار بدی داشته 

باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی با 
اشاره به اجباری شدن استفاده از ماسک 
در اماکن عمومی از امروز، گفت: وظیفه 
اجــرای این موضــوع را ارائه دهندگان 
خدمت بر عهده خواهند داشــت. به این 
صورت که در ادارات مسووالن و روسای 
ادارات، در مترو مســووالن مترو و... و. 
مسوولیت اجرای این موضوع را برعهده 
خواهند داشت و در عین حال نکته مهم تر 
این است که به کسانی که ماسک ندارند، 
ارائه خدمت انجام نمی  شود. از طرفی هم 
اگر کارمندی ماسک نداشته باشد، برایشان 

غیبت زده شده و برگردانده می شوند.
مردم  درخواست  برابری   ۲.۵ افزایش 

برای استفاده از ماسک
وی افــزود: اصلی تریــن ضمانت اجرا 
برای استفاده کردن از ماسک، خواست 
عمومــی مردم اســت. در چنــد روز 
گذشته استفاده از ماسک در سطح شهر 
تهران بین دو تا ۲.۵ برابر بیشــتر شده 
است. شــوربختانه رعایت پروتکل های 
دهنده  ارائــه  محل های  در  بهداشــتی 
خدمات و صنوف و همچنین در سطح 
کشــور کاهش یافته بــود. این درحالی 
اســت که همچنــان فکــر می کنیم که 
اکثر مردم رعایت متوســط یا باالیی را 
دارند. به هــر حال درصد قابل توجهی 
از مــردم خــروج از منــزل را محدود 
کردند، مهمانی و رفــت و آمد ندارند، 
یک جمعیت ۱۴ میلیونی دانش آموزان 
و ۴.۵ میلیونی دانشــجویانی که تعطیل 
شدند، آمد و شــدی ندارند و همه این 
موارد مهم است. دومین ضمانت اجرایی 
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده 
از ماسک، تاکید مسووالن ادارات خواهد 
بود. نظارت این اقــدام را در حلقه اول 
وزارت کشور و کمیته امنیتی و اجتماعی 
ستاد ملی مقابله با کرونا برعهده دارد و با 
چهار الیه که ما طراحی کردیم در وزارت 
بهداشت هم این نظارت انجام می شود. بر 
این پایه ما ناظر می فرستیم و هم سامانه 
۱۹۰ ما آماده گزارش های مردمی اســت 
و هم از طریق بارکدی که برای مشــاغل 
مختلف تعریف شــده، مــردم می توانند 

نظارت را انجام دهند.
حریرچی ادامه داد: به هر حال کشــور ما 
کشور بزرگی است و ۸۳ میلیون جمعیت 
دارد که وضعیتش با کشوری مانند هلند 
که از خوزستان کوچکتر است، متفاوت 
است. اکنون کشــور آمریکا دچار قله یا 
پیک دوم شــده و روز گذشته ۵۵ هزار 
مورد ابتالی جدید را شناسایی کرده بود. 
در منطقه ما کشــور پاکستان و عربستان 

تعداد مواردشان به سرعت رو به افزایش 
است و تعداد موارد در عربستان به ۲۲۰ 
هزار نفر رسیده بود. در کشور ما بسیاری 
از استان ها مانند خوزســتان، هرمزگان، 
بوشــهر، آذربایجان غربی و شــرقی و 
کردستان و کرمانشاه در اسفند و فروردین 
شــرایط آرامی داشتند و اکنون موج اول 
را طی می کننــد. در عین حال ما نگران 
استان هایی هستیم که هنوز موارد زیادی 
نداشتند و ممکن است در آینده نزدیک 
دچار موارد زیاد بیماری شوند. مانند استان 
فارس و ... بنابراین استان ها و کشورهای 
مختلف باید به تعبیری بدهی هایشان را 
به کرونا از نظر ابتال بپردازند، اما کشور و 
استانی موفق است که بتواند این افزایش 
موارد را تا زمان کشف واکسن به تعویق 
بیندازد تا آسیب دیدگان به کمترین میزان 

ممکن برسد.
همچنان در موج اول کرونا هستیم

حریرچی همچنین گفت: اگر اســتان یا 
کشوری شــش ماه را به صورت طبیعی 
و با میزان بیماری اندک طی کرده باشد، 
به نوعی موفقیت محسوب می شود. یعنی 
یک چهارم از این دو ســال را طی کرده 
اســت. اســتان هایی مانند فارس هستند 
که مــوج اول قابل توجهی نداشــتند و 
امیدواریم همچنان بتوانند مدیریت کنند. 
بر همین اســاس هنــوز وضعیت فعلی 
را موج دوم تلقی نمــی کنیم و هنوز از 
نظر خصوصیات اپیدمیولوژیک در موج 
اول بیماری به ســر می بریم. شوربختانه 
مدت زمان قابل توجهی اســت که میزان 
فوتی هایمان ســه رقمی شــده و حدود 
۱۵۰ فوت اســت که همــراه هر یک از 
این فوتی ها تعداد زیادی بستری و موارد 

سرپایی وجود دارد.
چرایی افزایش آمار فوتی های کرونا

وی ادامه داد: زمانیکه میزان فوتی ها دو 
رقمی شــده بود، در حال برنامه ریزی 

برای رســاندن میزان مــوارد فوت به 
زیر ۱۰ نفــر بودیم. منتها دو اتفاق مهم 
رخ داد؛ یکــی اینکه ما باید مانند دیگر 
کشــورها بازگشایی ها را داشته باشیم و 
روند بازگشــت فعالیت های نزدیک به 
عادی را به خاطر معیشــت مردم داشته 
باشــیم که اکثر کشــورها این را کار را 
انجــام دادند و قابل قبول اســت. البته 
عوارض خودش را هم دارد. به این معنا 
وقتی بازگشــایی انجام می شود، قاعدتا 
میزان مواجهــه را به میزانــی افزایش 
می دهد. ایــن افزایــش مواجهه تعداد 
موارد ابتال، بســتری و مرگ را افزایش 

می دهد.
مجــوز به ۹ اســتان بــرای اعمال 

محدودیت در مناطق قرمز
تهران در وضعیت هشدار

حریرچــی همچنیــن گفــت: تعطیلی 
یکپارچه کشــوری به نفع نیســت. در 
اســفند و فروردین هم کــه تعطیلی ها 
را داشتیم، اســتان های جنوبی ما درگیر 
نبودند، اما عوارض تعطیلی ها را تحمل 
کردنــد. بهترین الگو که در ســتاد ملی 
کرونا تصویب شده، الگوی شهرستانی 
در قالب تصمیم گیری اســتانی اســت. 
هم اکنون به  ۹ اســتان مجوز داده ایم 
تا شهرستان هایی که وضعیت شان قرمز 
تشخیص داده شده،  مشاغل سطح سه 
و چهار را تعطیل کرده اند. مشاغلی مانند 
رســتوران ها، قهوه خانه ها، ســالن های 
ســینما، تئاتر، مصلی ها و مســاجد نیز 
در این اســتان ها تعطیل شدند. بنابراین  
بازگردد.  تعطیلی هــا  اســت  ممکــن 
همانطوری که در ۹ اســتان تعطیلی ها 
برگشته اســت، اما بســته به وضعیت 
اســتان ها و به صورت هفتگی تصمیم 
گیری می شــود. شــهر تهران هنوز در 
وضعیت قرمز قرار نگرفته، اما در مرحله 
هشدار اســت. باید توجه کرد که رقم 

تهران در مرحله هشــدار هم می تواند 
از چند اســتان قرمز هم بیشتر باشد، به 
دلیل مخرج باالتری که نسبت به استان 
هــای دیگر دارد. ضمــن اینکه به دلیل 
تراکــم فوق العاده باالیی که در شــهر، 
اســتان و حاشــیه تهران داریم و استان 
البــرز هم متصل به تهــران طبقه بندی 
می شــود، رقم های جزیی افزایش می 
تواند به صــورت تصاعدی و انفجاری 
افزایش یابد. بر همین اســاس اگر الزم 
باشــد، احتمال تعطیلی برخی رده های 
شغلی در سطح ســه و چهار در تهران 

هم وجود دارد.
ممنوعیت آیین عروســی و عزا در ۹ 

استان
وی با اشاره به ابتال به کرونا در آیین های 
عروســی و عزاداری، گفــت: در برخی 
استان ها و حداقل در ۹ استان انجام آیین 
عروسی و آیین ترحیم ممنوع شده است. 
شــوربختانه در سه ماه بین ماه رمضان و 
محرم طبق فرهنگ برخی مردم این آیین 
را انجام می دهند. در بخش آی ســی یو 
قفسه صدری بیمارستان امام خمینی )ره( 
آقایی بود که دو روز بعد از عروسی اش 
مبتال شــده بود و حاال راه تنفسی او را از 
گلو باز کردند و در شرایط بسیار سختی 
قرار داشت و بسیار بدحال بود. برگزاری 
برخــی آیین هــا هیچ توجیهــی ندارد. 
اســتاندارد خوزســتان اعالم می کردند 
که تعداد زیــادی برای آیین های ترحیم 
جمع می شوند. به هر حال فرهنگ مردم 
خوزستان، لرســتان و... برای همدردی 
با یکدیگر بســیار باال و غنی اســت، اما 
عوارض آن در این شــرایط وجود دارد. 
باید توجه کرد که هم اکنون بســیاری از 
مردم عالم بی عمل شدند. ۹۵ تا ۹۷ درصد 
مردم می داننــد، اما عمل نمی کنند. ۵۰ تا 

۶۰ درصد مردم هم بینش درستی دارند.
بهبودیافتگان  ابتالی مجــدد  احتمال 

کرونا
حریرچی کــه در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد، تاکید کرد: نکته کلیدی 
این اســت که پیــر، میانســال، جوان، 
نوجوان و کودک از نظر ابتال در معرض 
ابتالی یکسانی قرار دارند. در کودکان و 
نوجوانان و جوانان عالئم بیماری کم یا 
بی عالمت است، اما احتمال ابتالی آنها 
با دیگر افراد برابر اســت، اما از آنجایی 
که متوجه بیماری نمی شــوند، احتمال 
انتقال بیماری از سوی آنها باالتر است. 
بررسی هایی که انجام دادیم از ۱۰ درصد 
تــا ۲۰ درصد و حتی در مــواردی ۵۰ 
درصد در برخی اســتان هــا که اپیدمی 
آن ها زودتر شــروع شده، روند ابتال را 
داشــته ایم. آمارهایی در حد ابتالی ۱۵ 
تا ۲۰ درصد جمعیت و عددهای ۱۵ تا 
۱۸ میلیون، عجیب و غریب نیست، اما 
قبــال فکر می کردیم که افرادی که مبتال 
می شوند، ایمنی طوالنی تری دارند، اما 
متوجه شدیم که اینطور نیست. با توجه 
به اینکه اکنون ثابت شده که سطح سرمی 
آنتی بادی خصوصا در افراد کم عالمت 
در عرض ســه مــاه کاهش مــی یابد، 
احتمال ابتــالی مجدد افراد وجود دارد. 
وی بــا بیان اینکه امیدواریم تعداد فوتی 
هایمان در حد ســه رقمــی پایین باقی 
بماند و حتی کمی نزولی باشد، گفت: در 
عین حــال افزایش فوتی ها تا رقم های 

۲۰۰ مورد هم شوربختانه بعید نیست.
ابتال به کرونا انگ نیست

حریرچی درباره مخفــی کردن ابتال به 
کرونا از ســوی برخی مبتالیان، گفت: 
شــوربختانه این موضوع ایجاد شده و 
برخــی فکر می کنند کــه کرونا نوعی 
انگ و عار اســت. بایــد توجه کرد که 
کسانی که مبتال می شوند، اکثرا قربانی 
هســتند که از افراد دیگری بیماری به 
آنها منتقل شده است. وقتی تست فردی 

مثبت شود، به خانه او مراجعه می کنیم 
و گاهی بــا برخورد بد افراد مواجه می 
شــویم. در برخی استان ها فردی فوت 
کرده اما در اعالمیه نوشــتند که متوفی 
بیماری قلبی داشــت و منظورشان این 
است که کرونا نداشت. مردم باید بدانند 
کــه این تصور منجر به تاخیر در درمان 

می شود.
شرط برگزاری لیگ فوتبال

وی دربــاره برگزاری لیــگ فوتبال نیز 
گفــت: ما پروتکلی در این زمینه داریم. 
طبق پروتــکل اگر تعــداد بازیکنان و 
اعضای یک تیم که به کرونا مبتال شده 
اند از یک تعدادی بیشــتر شود، آن تیم 
مســابقه نمی دهد و بازی به تعویق می 
افتد. اگر پایدارتر و طوالنی تر شــود، 

تصمیمات دیگری اتخاذ می شود.
حریرچی درباره وضعیت تامین ماسک 
نیز گفت: خوشبتانه تعداد تولید ماسک 
در کشور به میزان بسیار زیادی افزایش 
یافته است و حتی گاهی مجوز صادرات 
را هم ارائــه داده ایم. هم اکنون ادارات 
و ارائه دهنــدگان خدمات وظیفه طلب 
اســتفاده از ماســک را دارند و وزارت 
صمــت هم وظیفه تامین ماســک را بر 
عهده دارد. در عین حال مردم می توانند 
در خانه هایشــان با چنــد تکه پارچه 
ماســک خانگی برای خودشان درست 
کنند. استفاده از هر نوع ماسکی که سه 
الیه باشــد، اعم از پارچه ای و... موثر 
است. استفاده از ماسک وظیفه اجتماعی 
ما محســوب می شود. دولت و وزارت 
صمــت در حال تهیه اســت، اما مردم 

حتما از ماسک استفاده کنند.
رفتارهای متفاوت ویروس کرونا

نگرانی ها دربــاره آنفلوآنزا و تدارک 
وسیع واکسن

وی دربــاره جهش ویــروس کرونا نیز 
گفت: ویــروس کرونا در حــال تغییر 
است و رفتارهای متفاوتی را از خودش 
نشان می دهد که در کشورهای مختلف 
و کشور ما هم دیده شده است و به تعبیر 
وزیر بهداشت شتر، گاو، پلنگی است که 
پیچیدگی های خودش را دارد. ویروس 
جدیــد آنفلوآنــزا و شــبه آنفلوآنزایی 
در چین دیده شــده که قابلیت ابتالی 
وســیع انســان را دارد، اما هنوز به این 
مرحله نرسیه است. در عین حال نگران 
ویروس H۱N۱ معمولی هم هســتیم. 
بر همین اســاس برای تامین واکسن و 
گسترش تزریق واکسن به گروه های پر 

خطر تدارک وسیعی دیده ایم.
تابستان داغ کرونا

وی گفــت: برخالف پیــش بینی های 
روز دنیــا که قرار بود تابســتان آرامی 
داشته باشیم، تابستان بد و داغی از نظر 
کرونا داریــم و اگر ویروس H۱N۱ با 
کرونا مخلوط شود، ممکن است عواقب 
بسیار بدی داشته باشد. نکته کلیدی این 
اســت که راه حل مقابلــه با ویروس با 
بیمارســتان و دارو نیســت، اما راهکار 
مقابله با ویروس پیشــگیری و اقدامات 
بهداشتی اســت و باید هوشیار بوده و 

تغییر رفتار دهیم.

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد

رفتارهایمتفاوِتکرونا
 احتمال ابتالی مجدد بهبودیافتگان | شرط برگزاری لیگ فوتبال

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
افزایش آمار روزانه
 فوتی های کرونا

 ۲۴۰ هزار و ۴۳۸ نفر مبتال
 سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در 
۲۴ ساعت گذشته ۱۶۳ نفر در کشور بر اثر 

کرونا جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، ســیما ســادات 
الری، بعد از ظهر یکشــنبه در ارتباط زنده 
تلویزیونــی، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در 

کشور پرداخت.
وی با اشاره به شناسایی ۲ هزار و ۵۶۰ مورد 
جدید کرونا در کشــور در شبانه روز منتهی 
به ۱۵ تیر ماه، گفــت: تا کنون ۲۴۰ هزار و 
۴۳۸ نفر از جمعیت کشــور به این بیماری 

مبتال شده اند.
الری، تعداد فوتی ها در ۲۴ ساعت گذشته را 
۱۶۳ نفر اعالم کرد و افزود: بر همین اساس، 
تــا کنون ۱۱ هــزار و ۵۷۱ نفر از هموطنان 
بر اثر ابتالء بــه این بیماری جان خود را از 

دست داده اند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت، آمار بهبود 
یافتگان را ۲۰۱ هــزار و۳۳۰ نفر اعالم کرد 
و گفت: در شــرایط کنونی، تاکنون ۳ هزار 
و۱۶۸ نفــر از بیماران کرونــا در وضعیت 
شدید و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.

الری افزود: تاکنون یک میلیون و ۷۹۴ هزار 
و ۷۲۷ نمونه مورد آزمایش تشخیص کووید 

۱۹ در کشور انجام شده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون عنوان کرد؛
وضعیت اهدای پالسمای 

بهبودیافتگان کرونا
 سخنگوی ســازمان انتقال خون، به 
ارائه گزارشــی از وضعیت اهدای پالســما 
توســط بهبودیافتگان کرونایی در کشــور 

پرداخت.
بشــیر حاجی بیگی، با اشــاره به مراجعات 
بهبود یافتگان کرونایی برای اهدای پالسما، 
به خبرنگار مهر، گفت: بیشترین میزان اهدای 
پالسمای بهبود یافتگان کرونا در استان های 
تهران، خوزستان و خراســان رضوی بوده 

است.
وی با اعالم اینکه در ۲۲ استان و مرکز انتقال 
خون کشــور پالسمای کووید ۱۹ در مراکز 
اهدای خون دریافت می شود، افزود: بهبود 
یافتگان کرونا می توانند برای اهدای پالسما 

به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.
حاجی بیگی، همراه داشــتن کارت ملی و 
مــدارک ابتالء و بهبودی ناشــی از بیماری 
کووید ۱۹ بــرای اهدای پالســما را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: اهدا کنندگان پالسما 
می بایســت یک ماه پس از بهبودی بیماری 

کرونا، برای اهدای پالسما اقدام کنند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی
 شهید بهشتی مطرح کرد؛

تازه ترین اطالعات از 
ویروس کرونا

 کجا باید ماسک بزنیم
 استاد دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، بر ضرورت اســتفاده از ماسک در 
پیشگیری و انتقال ویروس کرونا، تاکید کرد.
مسعود مردانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با 
اشاره به اجباری شدن استفاده از ماسک در 
محیط هــای پر رفت و آمد و ادارات دولتی، 
گفت: زدن ماســک به خصوص در مراکز 
پرازدحام و مکان های ســر بسته، مهم تر از 

پوشیدن دستکش است.
این متخصص بیماری های عفونی، با عنوان 
این مطلب که کرونا بیماری تنفســی است 
که بیشــتر از طریق تنفس هنگام صحبت از 
فردی به فرد دیگر منتقل می شود، ادامه داد: 
در مکان هــای خلوت نیازی به اســتفاده از 

ماسک نیست.
مردانی با اشاره به افرادی که به طور مداوم 
لباس های خود را در ورود به منزل می شویند 
و ضــد عفونی می کنند، گفــت: ماندگاری 
ویروس کرونا روی لباس و پارچه طوالنی 
نیســت و بیشتر روی ســطوح صاف مانند 
پیشخوان مغازه ها باقی می ماند که بهتر است 
به طور مرتب دســت ها را با آب و صابون 

شستشو دهیم.
وی افزود: به هیچ وجه غذا، میوه و مایحتاج 
عمومی و بســته بندی خریدهای ســوپری 
منبعی برای آلوده شدن فرد به ویروس کرونا 
و عفونت محسوب نمی شوند. هنگامی که 
کســی از مغازه یا تره بار خرید می کند فقط 
پالستیک میوه یا مواد غذایی را می تواند دور 
بیاندازید و از میوه ها پس از شستشو استفاده 

کند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی، تاکید کرد: ویروس کرونا از 

طریق قطره های تنفسی منتقل می شود.
مردانــی گفت: انتقال ویروس کرونا نیازمند 

تماس نزدیک افراد با یکدیگر است.

خبــر

 ۲۳۹ متخصص و دانشــمند از ۳۲ کشور 
جهان در یک نامه سرگشاده به سازمان بهداشت 
جهانی، شــواهدی ارایه دادند که ذرات کوچک 
ویروس کرونا معلق در هوا می تواند افراد را آلوده 
کند و از این سازمان خواستند که در توصیه های 

خود تجدیدنظر کند.
ویروس کرونا در سراســر جهان در رستوران ها، 
اداره هــا ، بازارها و مکان های دیگر قربانی های 
جدیدی می گیرد؛ این موج ترســناک عفونت در 
واقع تاییدی است بر آنچه که محققان ماه ها اظهار 
داشــته اند مبنی بر این کــه ویروس کرونا مدت 

زیادی در هوای مکان های بســته باقی می ماند و 
افراد را آلوده می کند.

درصورتی که انتقال ویروس کرونا از طریق ذرات 
معلق در هوا عامل مهمی در این همه گیری به ویژه 
در مکان های پرجمعیتی باشــد که سیستم تهویه 
ضعیفی دارند در آن صورت عواقب این آلودگی 
قابل توجه خواهد بود. زدن ماسک در محیط های 
بســته حتی در صورت رعایت فاصله اجتماعی 

ضروری است.
همچنیــن کادر درمان باید در حیــن مراقبت از 
بیماران کرونایی از ماسک های N۹۵ استفاده کنند 

که حتی کوچک ترین ذرات قطرات تنفســی را 
فیلتر می کند.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بر پایه نظرات 
متخصصان الزم است که سیستم های تهویه هوا در 
مدارس ، خانه های سالمندان ، اقامتگاه ها و ادره 
ها چرخش هوا را به حداقل برسانند و  فیلترهای 

جدید قدرتمندی به آنها اضافه شود.
همچنین به اعتقاد آنها ضروری اســت که در این 
مکان ها از المپ های فرابنفش اســتفاده شود تا 

ذرات ویروس معلق در هوا را از بین ببرند.
ســازمان بهداشت جهانی مدت هاست که معتقد 

است ویروس کرونا توسط قطرات بزرگ تنفسی 
که به محض سرفه و عطسه کردن افراد آلوده سریع 

بر زمین می افتند، منتشر می شود.
اما ۲۳۹ متخصص و دانشمند از ۳۲ کشور جهان 
در یک نامه سرگشاده به سازمان بهداشت جهانی 
شــواهدی ارایه دادند که نشــان می دهد ذرات 
کوچک تر نیز مــی توانند افراد را آلوده کنند و از 
این ســازمان خواســتند که در توصیه های خود 

تجدیدنظر کند.
این در حالی اســت که سازمان بهداشت جهانی 
در تازه ترین بروز رســانی خود در مورد ویروس 

کرونا که روز ۲۹ ژوئن منتشر شد، اعالم کرد که 
انتقال ویروس کرونا از طریق ذرات معلق در هوا 
تنها پس از انجام رویه های پزشــکی که موجب 
تولیــد قطراتی کوچک تــر از پنج میکرون )یک 
میکرن برابر اســت با یک میلینیوم متر( می شود، 

میسر است.
این پژوهشــگران اظهار داشتند که ویروس کرونا 
چه توســط قطرات بزرگی حمل شود که بعد از 
عطســه کردن در هوا منتشر می شوند و یا توسط 
قطرات بســیار کوچکتر بازدم حمل شود، افراد 

حاضر در یک مکان بسته را آلوده می کند.

۲۳۹ دانشمند و ادعای بزرگ؛

ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می شود

شیر و لبنیات ، میوه و سبزی بیشتر استفاده کنید؛ 
چربی ، نمک و شکر کمتری مصرف کنید...
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زیر و بم فروش 
سهام عدالت

 پس از گذشــت بیش از دو هفته از 
آزادســازی سهام عدالت، امکان فروش ۳۰ 
درصد از این ســهام برای همه مشموالنی 
کــه روش مدیریــت مســتقیم را انتخاب 
کرده بودند فراهم شــده است و این افراد 
می تواننــد نســبت به فروش ســهام خود 
اقــدام کنند. این درحالی اســت که ارزش 
پرتفوی سهام عدالت نسبت به ابتدای زمان 
آزادســازی حدود ۷۵درصد افزایش داسته 
اســت و بر این پایه صاحب نظران توصیه 
می کنند ســهام داران فعال اقــدام به فروش 

سهام خود نکنند.
به گزارش ایســنا، امکان ازادســازی سهام 
عدالت از دهم اردیبهشــت و امکان فروش 
۳۰ درصد از سهام عدالت برای سهام دارانی 
که روش مســتقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده بودند، از دهم خردادماه 
از طریق بانک ها و کارگزاری ها فراهم شد. 
البته تعدادی از مشــموالنی که از تاریخ ۱۵ 
تا ۲۹ خرداد سهام خود را آزاد کرده بودند، 

امکان فروش سهام خود را نداشتند.
بــر این پایه، محدودیت فروش ســهام نیز 
برای این افراد رفع شــده اســت و درحال 
حاضر همه ســهام دارانی که روش  مستقیم 
را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند 
می توانند نسبت به فروش ۳۰ درصد سهام 
خود اقدام کنند تا کارگزاران بر پایه شرایط 
بازار و وضعیت ســهم، ســهام آن ها را در 
بورس یا فرابورس بفرشــوند و پول را در 
روزهای آینده به حســاب شبای آنها واریز 

کنند.
ایــن مباحث درحالی مطرح می شــود که 
تعدادی از سهام دارانی که پیش از این اقدام 
به فروش ســهام خود کــرده بودند، هنوز 
یا پول حاصل از فروش ســهام را دریافت 
نکرده انــد یا فقط نیمــی از آن را دریافت 

کرده اند.
در این راســتا و بر پایــه اطالعاتی که در 
سایت شــرکت ســپرده گذاری مرکزی و 
تســویه وجوه به نقل از ســخنگوی طرح 
آزادسازی ســهام عدالت درج شده است، 
افرادی که شماره حساب شبای بانکی آنها 
صحیح، مورد تایید بانــک مرکزی و فعال 
و شماره تلفن همراهشــان نیز به نام خود 
فرد بــوده، تمام وجــه را در روزهای اول 

آزادسازی سهام عدالت دریافت کرده اند.
باید توجه داشته  مشموالن ســهام عدالت 
باشند که  با ارائه شماره حساب شبا و تلفن 
همراه به نام خود از فرایند شناسایی مشتری 
نزد بازار سرمایه )ثبت نام در سجام، هویت 

سجام، ارائه مدرک و ...( معاف شدند.
در این میان برخی افراد همچنان با مشــکل 
شماره تلفن همراه به نام خود روبرو هستند 
و برای برخی افراد نیز بانک مرکزی شماره 
شبای آنها را تایید نکرده است. حتی افرادی 
هستند که شــماره شبای آنها تایید شده اما 
بیش از شــش ماه اســت که حساب آنها 
راکــد بوده و نمی توان وجه این افراد را به 

حسابشان واریز کرد.
از سوی دیگر سبد سهام عدالت سهام داران 
در برخی شــرکت های کارگــزاری قابل 
مشاده نیســت و این مشکل زمانی برطرف 
خواهد شد که  این شرکت ها  سیستم های 

خود را بروز رسانی کنند.

از ابتدای سال تاکنون
واردات موبایل
 ۳ برابر شد

 دبیر شــورای اطالع رسانی گمرک 
اعــالم کرد: از ابتدای ســال تــا امروز دو 
میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دســتگاه تلفن 
همراه وارد کشــور شده که حدود سه برابر 
واردات تلفن همراه در مدت مشــابه سال 

قبل است.
به گزارش ایســنا، ســید روح اله لطیفی - 
سخنگوی گمرک - درباره برخی از خبرها 
مبنی بر کمبــود واردات تلفن همراه اظهار 
کرد: بر خالف ادعاهایی که برخی از افراد 
با نیت هــای مختلف مطــرح می کنند آمار 
رسمی واردات گوشــی تلفن همراه نشان 
می دهد از ابتدای امســال تا ۱۵ تیر ماه، دو 
میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دســتگاه با ۹۱۸ 
اظهارنامــه از گمرکات کشــور ترخیص و 

وارد بازار شده است.
وی افزود: واردات تلفــن همراه در مدت 
مشــابه ســال گذشــته ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ 
دستگاه به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و 
۸۶۰ دالر بــود، در صورتی که ارزش تلفن 
همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای امسال 
۳۷۳میلیون  و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دالر است 
که از لحاظ ارزش نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ 

تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی داشته است.
طبق اعالم گمرک، سخنگوی این مجموعه 
اظهــار کرد: بــا این حجــم واردات تلفن 
همراه، در حالت طبیعی نباید مشــکلی در 

عرضه تلفن همراه در بازار به وجود آید.

خبــر

 در یک ســال اخیر و با توجه به 
رشدی که بازار بورس تجربه کرده است، 
نگاه ها بــه این بازار تغییر پیدا کرده و بر 
تعداد فعاالن بازار ســهام افزوده شــده، 
اما به دلیل اینکه زیرساخت های بورس 
میلیونی ســهام داران  جوابگوی حضور 
نیست، در بسیاری از اوقات شاهد کندی 
هســته معامالت بورس هستیم، در این 
رابطه بســیاری از فعاالن بازار خواستار 
آن هستند که ســامانه های معامالتی به 
روز شود، تا دیگر شاهد چنین اختالالتی 

نباشند.
بــه گــزارش فــرارو، علــی صحرایی 
تهــران در  مدیرعامل شــرکت بورس 
پاســخ به این پرســش که ســهام داران 
بورس این روز ها نسبت به کندی هسته 
معامالتی و هنگ کردن آن و اختالل در 
سامانه های معامالتی اعتراضات فراوانی 
دارند، راهــکار بورس بــرای حل این 
معضالت چیســت، به فرارو گفت: در 
بهینه ســازی عملکرد سامانه و  راستای 
هسته معامالتی بورس تهران از برخی از 
موارد دســتور العمل اجرایی نحوه انجام 
معامالت در بورس اصالح شد که بر این 
پایه، مواردی نظیــر افزایش حجم الت 
معامالتی یــا همان افزایش در حجم هر 
سفارش خرید و فروش، تغییر در حجم 
قابل نمایش سفارش های دو بخشی و یا 
همان حذف سفارش های پنهان و تغییر 
در حداقل تغییر قیمت هر سفارش از یک 
ریال به ده ریال مورد اعمال قرار گرفت.

مدیرعامل شــرکت بورس تهران افزود: 
این موارد منجر خواهد شــد که حجم 
سفارشــات کاهش یابد و بــا توجه به 
این موضوع از فشــار مضاعف به هسته 
معامالتی بورس تهران کاســته می شود، 
این در حالیســت که ایــن اصالحات، 
برنامه های کوتاه مدت ما قلمداد می شود، 
از سویی به موازات این امر با استفاده از 
ظرفیت دانش شرکت های دانش بنیان در 
حوزه آی تی در قالب کنسرســیوم های 
داخلی ما به دنبال توسعه زیر ساخت های 

فنی بازار هستیم.
علیرضــا کدیور کارشــناس بورس در 

گفتگو فرارو با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ 
ســال از راه اندازی هسته معامالت فعلی 
بورس تهران می گذرد، اظهار داشت: آن 
زمان با توجه بــه اینکه حجم معامالت 
بورس بســیار کم بود در قیاس با امروز 
و همچنیــن فعاالن بســیار کمتری نیز 
حضور داشتند، هسته معامالت جوابگوی 
سفارشــات بود، امــا االن بــا توجه به 
وضعیتی که وجود دارد، دو راه حل بیشتر 

وجود ندارد.
وی افزود: اول اینکه ســامانه معامالتی 
فعلی ارتقاء یابد، یا اینکه سامانه معامالتی 
جدیــدی جایگزین شــود، در غیر این 
صــورت وضعیت فعلــی ادامه خواهد 
داشــت و هنگــی هســته و اختالل در 
سفارشات اجتناب ناپذیر است، از سوی 
دیگر این وضعیت ممکن اســت به نفع 
عده ای از سهام داران تمام شود و در مقابل 

نیز این مسئله به زیان برخی دیگر شود.
کدیور گفت: االن مشــکل این اســت، 
معامالتی  اختــالل در هســته  زمانیکه 
وجود دارد، سهام داری که سفارش خود 
را ارســال می کند از ســامانه معامالتی 
کارگزاری، ممکن اســت این ســفارش 
مبتنی بــر واقعیت و آن چیــزی که بر 
روی تابلوی معامالتی رد و بدل می شود 
نباشــد، روز شنبه به عینه این موضوع را 
مشاهده کردیم که هنگی هسته بسیاری 
از صف هــای خرید را جمع آوری کرد، 
اما این مســئله به این راحتی ها قابل حل 

نخواهد بود.
این کارشناس بازار ســهام بیان داشت: 
سازمان بورس اقداماتی نظیر حداقل تغییر 
هر سفارش از ریال به تومان یا تغییراتی 
دیگر را انجام داد به امید اینکه فشــار از 
روی هســته برداشته شــود، اما به دلیل 

اینکه فشار ارسال سفارش به قدری باال 
است، باز هم هسته تاب نیاورد، بنابرابن 
همان طور که عرض کردم تنها راهی که 
وجود دارد این است یا هسته ارتقاء یابد، 

یا اینکه سامانه تغییر پیدا کند.
کدیور با اشــاره به اینکه تغییر ســامانه 
معامالتی نیز با پیچیدگی های زیادی روبرو 
است، یادآورشد: اگر شرکتی داخلی نیز 
بتواند چنین برنامه ای را بنویسد، باید این 
سامانه جدید برای مدتی به طور آزمایشی 
فعالیت کند و مســائل ایمنی و همچنین 
باگ ها و خطا های آن مشــخص شود، تا 
اگر این تســت ها موفقیت آمیز بود، بعد 
از آن هســته معامالتی جدید جایگزینی 

هسته فعلی شود.
 کارگــزاری ها خدمات درســتی به 

مشتریان خود ارائه نمی کنند
حمیدرضا افشار کارشــناس بازار سهام 

نیز در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه 
برای راه اندازی و توسعه هر صنعتی ابتدا 
باید زیرساخت های آن مهیا و آماده شود 
تا مســیر ترقی آن را هموار کند، اظهار 
داشت: حال باید دید که آیا این بستر در 
بازار سرمایه مهیا شده یا خیر؟ که جواب 
این پرســش با مراجعه به حتی یک روز 
معامالتی در بورس به وضوح مشخص 

است که منفی خواهد بود.
وی افزود: از ســال گذشــته ما با هجوم 
عجیب و غریب نقدینگی به بازار سرمایه 
روبرو شدیم و تعداد افراد درگیر به طرز 
چشــمگیری افزایش داشت، به طوریکه 
شاید ســال گذشته برای هر عرضه اولیه 
حدود بیســت هزار نفر شــرکت کننده 
داشتیم، ولی در همین عرضه اولیه اخیر 
نماد ســیتا ما با حــدود ۴.۵ میلیون کد 

شرکت کننده روبرو بودیم.

افشار با اشاره به اینکه در زمانی نه چندان 
دور ارزش معامالت حتی به ۲۰۰ میلیارد 
تومان هم نمی رسید، بیان داشت: اما حال 
این رقم روزانــه بیش از ده هزار میلیارد 
تومان است، از سویی قدر مسلم بازاری 
که تمامی عملیات ها به صورت مجازی و 
الکترونیک انجام می گیرد و با تغییر این 
حجم از معامالت روبرو می شود، نیاز به 

بستری حرفه ای تر و سریع تر دارد.
این کارشناس بورس اضافه کرد: در این 
مدت یکسری قوانین خلق الساعه وضع 
شد مانند تغییر ساعت معامالت یکسری 
نماد هــا که مســلما مرهم این مســئله 
نمی تواند باشد، حال اینکه این موضوع 
چرا در دســتور کار سازمان بورس قرار 
نگرفته و باعث وارد شــدن خدشــه به 
چهره بازار شده، نیاز به بررسی از طرف 
نهاد های ذی ربط دارد، چون مسلما با این 
حجم از معامالت و کارمزد ها بحث تامین 

بودجه نمی تواند مطرح باشد.
وی همچنیــن با بیان اینکــه این روز ها 
از خدمــات  از ســهام داران  بســیاری 
کارگزاری هــای بزرگ گله و شــکایت 
بسیاری دارند، ادامه داد: یکی از ایرادتی 
که از نــگاه افراد حقیقی تــازه وارد به 
بورس می توان مطرح کرد، بحث خدمات 
کارگزاری هــا قلمداد می شــود، در این 
رابطه بحث های نظیر پذیرش، آموزش، 
اعتبــارات، خدمات بعــد از عضویت و 
پاسخگویی در بعضی کارگزاری ها حالت 
تاســف باری دارد و نیاز به نظارت های 

بیشتری از طرف کانون کارگزاران دارد.
افشــار تصریح کرد: باید توجه داشــت 
انحصاری بودن صنعت کارگزاری دلیل 
اصلی این کمبود ها اســت، عدم آموزش 
صحیح پرســنل و عدم نظارت صحیح 
به نحــوه خدمت رســانی و برخورد با 
ارباب رجوع و همچنین تخصیص ندادن 
اعتبــارات به خصوص به افراد حقیقی با 
ســرمایه اندک مسئله ای است که نیاز به 
اراده ای جدی از طرف ســازمان بورس 
و کانــون کارگــزاران دارد تا با برقراری 
عدالــت، چهره خوشــایندتری از بازار 

سرمایه به جامعه نشان داده شود.

 با وجود آن که از ۲۱ اردیبهشــت 
امسال به دنبال رشد قیمت های پیشنهادی 
در بازار ملک، سایت های اینترنتی از درج 
قیمت مسکن منع شده اند نرخ های اجاره 
قابل مشاهده اســت که انتقاد نمایندگان 

مجلس را در پی داشته است.
به گزارش ایســنا، نوسان بازار مسکن و 
خودرو که از ابتدای سال کنونی تشدید 
شد، دســتگاه قضایی را بر آن داشت تا 
ســایت های اینترنتــی را از درج قیمت 
مسکن و خودرو منع کند. بر این پایه از 
اواســط  اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو 
ممنوع شد و ۲۱  اردیبهشت نیز پلیس فتا، 
سایت ها و اپلیکیشن های فروش مسکن 
را از درج قیمت منــع کرد که هنوز این 
ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی 
برخی سایت ها امکان مشاهده قیمت برای 
آگهی هایی که از سوی کاربران، نشان دار 
می شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.
اما ظاهرا سایت ها در باره نرخ های اجاره 
محدودیتــی برای خود قائل نیســتند و 
قیمت ها در این بخش قابل مشاهده است؛ 
البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج 
نرخ اجاره نیز ممنوع است. روز گذشته 

سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون 
عمران مجلس با انتقــاد از تداوم قیمت 
گذاری آگهی اجاره مســکن در سایت 
های اینترنتــی، گفت: اخیرا با دســتور 
دســتگاه قضایی، سایت های اینترنتی از 
درج قیمــت در آگهــی خرید و فروش 
و اجاره مســکن منع شدند، این اقدام با 
هدف کاهش تالطم و باثبات سازی بازار 
صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم 
که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام 

به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.
با وجود آن که برخی کارشناسان هر نوع 
نرخ گذاری دستوری یا  محدودیت برای 
ارایه قیمت ها در بازار مســکن را مانعی 
برای ایجاد شفافیت می دانند، برخی دیگر 
معتقدند که کاربران نباید به شــکل بی 
حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، 
امــکان نرخ گذاری و ارایــه قیمت های 

دلبخواهی را داشته باشند.
اوایــل خردادماه و پس از آن که نرخ ها از 
آگهی ها برداشته شــد، به دلیل انتظارات 
تورمــی و همچنیــن امتناع مالــکان از 
فروش، حجم فایل های عرضه شــده به 
بازار مســکن به طور محسوسی کاهش 

یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر 
برداشتن قیمت از آگهی های سایت های 
اینترنتی، به زعم خود شــرایط کنونی را 
ابهام آلود می دانســتند و تا زمان برداشته 
شدن این محدودیت فروش را به حالت 
تعلیق در آوردند. از ســوی دیگر عده ای 
دســت باال را گرفتند ونرخ ها را به شکل 

نجومی باال بردند.
همان روزها محمود محمودزاده، معاون  
وزیر راه و شهرســازی گفت: مجموعه 
و گروه ذی نفع در ســایت های اینترنتی 
نســبت به درج قیمت هــای غیرواقعی 
اقدام کرده اند و تا زمانی که بازار مسکن 
به آرامش نرســد اجازه درج قیمت ها را 

نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایت های اینترنتی اجاره 
و فروش امالک در التهاب بازار مســکن 
تاکید کرد: عده ای به دنبال التهاب در بازار 
مســکن و جریان سازی هستند که تمام 
این قیمت ها هم کاذب اســت و اساسا 
بــا این قیمت ها معامالتــی هم صورت 
نمی گیــرد. از این رو حــذف قیمت از 
سایت های اینترنتی در معامالت مسکن 
چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم 

نظام اســت تا بتوان این بــازار کاذب را 
مدیریت کرد.

با این حال به دلیل نوســانات بازارهای 
مــوازی، قیمــت خانه در شــهر  تهران 
در خردادمــاه ۱۱.۶ درصــد نســبت به 
اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک 
قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان 
در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان 

در خرداد رسید.
امــا درباره منع درج قیمت در آگهی های 
فــروش  ملک، ســید البرز حســینی، 
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته 
است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در 
حکم عــدم درج قیمت در آگهی خرید 
و فروش و اجاره مسکن در سایت های 
اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار 
مســکن بود، زیرا قیمت گذاری در این 
سایت ها در بروز تالطم و گرانی مسکن 

موثر است.
وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی در 
آگهی خرید و فروش مســکن با قیمت، 
موجب شــده که جو و فضای روانی در 
بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز 
افزایش قیمت و گرانی در بازار مســکن 

شــد، از طرفی در شــرایط کنونی هیچ 
توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر 

قیمت گذاری شود.
از  طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا  
مصوبه ای را ابالغ کرد که بر  اســاس آن 
حداکثر ســقف  اجاره  بها در تهران ۲۵ 
درصد، در دیگر کالنشــهرها ۲۰ درصد 
و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. 

در این باره محمودزاده به ایســنا گفت: 
اگر مالک بیــش از مقدار تعیین شــده  
قصد افزایش نرخ اجاره را داشــته باشد 
و مســتاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا 
بگذارد یــا حکم تخلیه بگیرد که این دو 
قابلیت اجرا در محاکــم  قضایی ندارد، 
بنابراین مستاجر در این فرآیند دست باال 

را خواهد داشت.

اعتراض سهام داران بورس؛ از هنگی هسته معامالت تا شرایط اسفبار برخی کارگزاری ها

»باگ«بزرِگبورس!
 هسته معامالت بورس تهران این روزها با هنگی زیادی روبه رو است

 بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد 
که قیمت انواع خودروهای داخلی در یکی دو 
هفته اخیر بیش از ۲۰ درصد گران  شــده و این 
روند علیرغم حضور مشــتری و رسیدن سطح 

معامالت به صفر همچنان افزایشی است.
به گزارش ایســنا،  ۲۲ اردیهشــت ماه بود که 
در نشســت ســتاد تنظیم بازار بــا محوریت 
قیمت گذاری خودرو، رییس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد که 
قیمت مبنا بــرای انجام معامالت در بازار آزاد، 
قیمت خودرو در کارخانه به عالوه حداکثر ۱۰ 

درصد سود خواهد بود.
عباس تابش تاکید کرد: هر کجا قیمتی باالتر از 

این ارقام داده شود، به منزله گران فروشی بوده 
و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.
این در حالی اســت کــه معامله گران بازار آزاد 
همچنان به همان شــیوه های قبلــی خود که » 
جنس خودم هســت، هر قیمتی بخواهم آن را 
می فروشم، مشــتری بخواهد می خرد؛ نخواهد 
نمی خــرد« ادامــه دادند. همان زمــان، رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران نیز به ایسنا اعالم کرد که هیچ مصوبه ای 

در این رابطه به ما ابالغ نشده است.
قرار بود با تعیین قیمت های جدید خودروهای 
داخلی، فــروش خودرو در بــازار ۱۰ درصد 
باالتــر از نــرخ کارخانه صورت گیــرد اما با 

اجرایی نشدن این طرح، رییس سازمان حمایت 
مصــرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشــاره به 
اینکه برای تعیین قیمــت خودرو، ذی نفع های 
مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروســاز باید 
با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کاال در 
کف بازار را تضمین کند و این شرط الزم برای 

رعایت حقوق مصرف کننده است.
وی در رابطــه بــا دالیل عدم اجــرای مصوبه 
۱۰ درصدی فروش خــودرو، تصریح کرد که 
پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو 
در بازار همان ۱۰ درصد باالتر از قیمت مصوب 
کارخانه بود اما دیدگاه های متفاوتی در این باره 
وجــود دارد. برخی معتقدند که قیمت مصوب 

برای خودرو وجــود دارد؛ بنابراین قیمت های 
بازار بایــد بر مبنای عرضه و تقاضا باشــد اما 
ســازمان حمایت در این باره معتقد اســت که 

باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.
حاال پس از گذشــت نزدیک بــه دو ماه از آن 
تصمیم  و اجرایی نشدن آن و عدم برخورد هیچ 
نهــاد نظارتی، این فرمول منتفی شــده و بازار 
همچنان علیرغم اینکــه تقاضایی در آن وجود 
ندارد و ســطح معامالت به صفر رسیده است، 
همچنان به طور عجیبی با روند افزایشــی پیش 

می رود.
بررســی ها نشــان می دهد که در یکی دو هفته 
گذشــته بیش از ۲۰ درصد قیمــت خودروها 

افزایش یافته است.
 بــر پایــه آخریــن بررســی ایســنا از برخی 
نمایندگی هــا فروش در رابطه بــا پرتیراژهای 
خودروســازان، بــه طور میانگیــن پراید ۱۱۱ 
حدودا ۸۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدودا ۷۷ 
میلیون تومان، تیبا ۲ و ساینا ۹۷ میلیون تومان، 
پــژو ۲۰۶ تیب پنج ۱۷۰ میلیــون تومان، ۲۰۶ 
صندوقدار ۱۷۳ میلیون تومان و دنا ۱۹۰ میلیون 

تومان قیمت دارند.
ایــن در حالی اســت کــه پیگیری هــای این 
خبرگزاری از رییس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران برای اطالع از دلیل 

این وضعیت بدون نتیجه مانده است.

افزایش مداوم قیمت خودرو در بازار بی مشتری

انتقاد از درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن
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 محمدرضا شمس با بیان این که کوچکترین 
برخورد بین خانواده ها در کتاب با ممیزی روبه رو 
می شــود، می گوید: باید مقداری درباره ممیزی و 
خط قرمزها تجدیدنظر و اجازه ورود نویسنده ها 

به برخی از مسائل داده شود.
ایــن نویســنده ادبیات کــودک و نوجــوان در 
گفت وگو با ایســنا، در پی اتفاقی که برای رومینا، 
دختر ۱۴ســاله تالشی و کشــته شدن او به دست 
پــدرش رخ داد، و همچنین دربــاره پرداختن به 
مســائل نوجوانان و نقش ادبیات در جلوگیری از 
خشونت های خانگی اظهار کرد: ادبیات ما تاکنون 
به این شکل از خشونت خانگی، که پدری فرزند 
خود را  بکشــد، نپرداخته است، زیرا خط قرمزها 
اجازه نمی دهد نویسنده به این مسائل وارد شود. 
کوچکترین برخورد میان پدر و فرزند و فرزند با 
پدر شامل ممیزی شــده و کنار گذاشته می شود، 
حتی این موضوع شامل هنر و ادبیات بزرگسال هم 
می شود؛ مثل فیلم »خانه پدری« کیانوش عیاری که 
اجازه اکران پیدا نکرد. اگر این فیلم پخش می شد  
شاید کمک می کرد تا قتل هایی از این دست اتفاق 
نیفتد. البته شــاید چون بعضــی از باورهای غلط 
چنان در ذهن  انسان ها ریشــه دوانده و چنان با 

تار و پودشان عجین شده که منتج به تعصبی کور  
می شود و این بسیار خطرناک است.

او افزود: ادبیات داســتانی و نمایشی، شعر، فیلم 
و  هر چیــزی که به  هنر مربوط اســت، توانایی 
این را دارد که فرهنگ سازی کند و جلو خیلی از 
خشونت ها را بگیرد. رولد دال، نویسنده انگلستانی 
با نوشتن داستان هایش سیستم  آموزش  و پرورش 
انگلستان را  عوض کرد. این کار شدنی است، البته 
به شرطی که خودسانســوی از طرف نویسنده ها 
صورت نگیرد و  از طــرف دیگر، نهادهای ادبی 
اجازه بدهند این کتاب ها چاپ و بین مردم پخش 

شود.
 شــمس با تأکیــد بر این کــه بایــد در جامعه 
فرهنگ ســازی صورت بگیرد، بیان کرد: یکی از 
راه های فرهنگ سازی، هنر و ادبیات است. زمانی 
که پای ممیزی به میان می آید و بسیاری از سوژه ها 
شامل آن می شــود، دیگر فرهنگ سازی صورت 
نمی گیرد. چه اشکال دارد در داستان و رمان کودک 
و نوجوان یک دختر و پسر با هم برای حل مشکل 
همکاری کنند؛ کاری که در تمام دنیا مرسوم است 
و پســران و دختران دوش به دوش هم به جنگ 
مشکالت می روند؛ مثل مجموعه »هری پاتر«. این 

موضوع در مورد مقوله عشــق هم صدق می کند. 
به عشــق هم باید از دریچه انسانی نگاه شود نه 
از دریچه غریزی. چه اشکالی دارد نویسندگان ما 
برای نوجوانان از عشق یک دختر و پسر بنویسند؟ 
چه اشــکالی دارد به آن ها عشق حقیقی و انسانی 
را نشــان دهند؟ اگر این اتفــاق بیفتد،  اگر اجازه 
خلق این داســتان ها داده شود کمتر شاهد چنین 
قتل هایــی خواهیم بــود. ورود به مقوله عشــق، 
چاپ داستان های عاشقانه، ورود این کتاب ها در 
کتابخانه ها بــدون وجود ممیزی، فرصت انتخاب 
راه درســت را به دختران و پسران ما خواهد داد. 
شناخت که باشــد، آگاهی که وجود داشته باشد، 

انتخاب درست صورت خواهد گرفت.
او در ادامه خاطرنشان کرد: ما این همه داستان های 
عاشــقانه و زیبا در کشورمان داریم  که هنوز هم 
گفته و خوانده می شود؛ »لیلی و مجنون«، »شیرین 
و فرهاد« و »وامق و عذرا«. مگر این ها به فرهنگ 
ما و به نیاکان ما لطمه زده اســت؟ خیلی از خط 
قرمزها به نویسنده اجازه ورود به خیلی از مسائل 
را نمی دهد و این باعث انحراف می شود. انحراف 
از نداشتن شناخت می آید، چون دختران و پسران 
ما شــناخت ندارند و چون این مسائل برای شان 

گفته نشــده و جزء اســرار مگو است به انحراف 
کشیده می شوند. این انحراف هم منجر به اتفاقات 

ناگوار می شود.
محمدرضا شمس در پایان خاطرنشان کرد: یکی 
از عوامل مهم فرهنگ ســازی، هنر است. اگر به 
هنر اجازه رشــد ندهند و دیواری محکم جلو آن 
بکشند، فرهنگ هم رشد نخواهد کرد. باید در خط 
قرمزها تجدیدنظر شــود.  باید دست نویسنده ها 
برای نوشتن چنین مقوله هایی باز باشد. آن وقت 
بچه ها مجبور نخواهند شد در دبیرستان یواشکی و 
زیر میزی داستان های عاشقانه رد و بدل کنند. باید 
باورهای غلط اجتماعی نقد شود. باید نگاه جامعه 
بخصوص بخش ســنتی به فرهنگ عوض شود. 
باید پســران و دختران ما نسبت به مقوله ارتباط 
اجتماعی و عشق شناخت و آگاهی کافی پیدا کنند. 
وقتی این نگاه تصحیح شــود پسران و دختران ما 
که پدر و مادرهای نســل بعد هســتند به یقین به 
چنین اعمال خشــونت آمیزی دست نخواهند زد. 
نگاه پدری که دخترش را به قتل رسانده تصحیح 
نشده که این اتفاق افتاده است، زیرا او بر این باور 
بوده که عدم اعمال چنین خشونتی مصداق کامل 

و بارز بی غیرتی است.

درخطقرمزهاتجدیدنظرشود
محمدرضا شمس؛ نویسنده ادبیات کودک و نوجوان:

 با وجود بازگشــایی تدریجــی مرزها و 
برقراری دوبــاره برخی پروازهــای بین المللی، 
قرنطینه مســافران ایرانی در خانه همچنان ادامه 
دارد. رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
ایران می گوید: هنوز محدودیت های ســفر برای 
شهروندان ایرانی برداشته نشده و فعال از سفرهای 

توریستی خبری نیست.
بررسی های ایسنا نشــان می دهد درحال حاضر 
پروازهای بین المللی که از مقصــد ایران برقرار 
اســت، تنها مســافرانی را جابه جــا می کنند که 
پاسپورت یا کارت اقامت کشور مقصد را داشته 
باشند. برخی از این مسافران حتی الزم است پیش 
از خروج، کارت سالمت تهیه کرده یا تست کرونا 

بدهند.   
حرمت اله رفیعی ـ رییــس انجمن صنفی دفاتر 
مســافرت هوایــی و جهانگردی - نیــز درباره 
وضعیت مرزهای زمینی و هوایی و امکان ســفر 
برای شــهروندان ایرانی، به ایسنا می گوید: هنوز 
هیچ ایرالین و یا کشــوری، مسافر توریستی از 

ایران نمی پذیرد.
او اضافــه می کنــد: در دوران کرونا تنها ایرالین 
خارجی که به ایران پرواز داشــت و البته بیشتر 
شهروندان ایرانی را به کشور بازمی گرداند، به قطر 
تعلق داشــت که پروازهای محدود آن با قیمت 
گزاف کماکان ادامه دارد و بیشتر مسافرانی از آن 
استفاده می کنند که در کشور دیگری اقامت یا کار 
دارند و ناچارند سفر بروند. با توافق ایران و ترکیه 
برای بازگشــایی مرز هوایی دو کشور، گفته اند 
پروازهای این مســیر باز می شود اما فعال ترکیه 
مسافرانی را می پذیرد که در این کشور اقامت یا 

اجازه کار داشته باشند.
رفیعی درباره حوزه شــینگن و شــرایط ســفر 
اتباع ایرانی بــه اروپا نیز می گوید: بخش ویزا در 
سفارتخانه های کشورهای اروپایی هنوز فعالیت 
خود را از سرنگرفته اند و فقط به موارد استثنایی 

رسیدگی می کنند.
سفارتخانه های اتحادیه اروپا که از اسفندماه، پس 
از تایید شــیوع ویروس کرونــا در ایران  تعطیل 
شــده اند قرار بود از ۱۵ ژوئــن )۲۶ خردادماه( 

خدمات دهی ویزا را در ایران از ســر بگیرند، در 
اطالعیه ای دیگری زمان بازگشــایی بخش هایی 
از کنســولگری ها و بخش های صدور ویزا را به 
۱۵ تیرماه موکول کردند. در آن اطالعیه همچنین 
تاکید شده که محدودیت های ورود به کشورهای 
عضــو اتحادیه اروپا و حوزه شــینگن همچنان 
برای اتباع کشورهای ثالث، ازجمله اتباع ایرانی، 
برقرار اســت و فقط به آن دسته از درخواست ها 
رسیدگی می شود که به »ویزای ملی« مربوط باشد 
و شامل محدودیت های ورود نشود. بنابراین مراکز 
دریافت مدارک ویزا تا زمانی که قوانین مربوط به 

ممنوعیت ورود برقرار باشد، تعطیل است.
 پیش تر ســفیر ســوییس در تهران گفته بود که 

گردشگران ایرانی فعال باید منتظر بمانند.
اتحادیه اروپا به تازگی محدودیت پروازی و سفر 
با ۱۴ کشور را برداشته است، اما حداقل ۵۰ کشور 
را از جمله ایالت متحده امریکا، برزیل، روســیه، 
عربستان، ترکیه و ایران  را در فهرست »قرمز« قرار 
داده و مرزهای خود را به روی شــهروندان این 

کشورها باز نکرده است.
با وجــود چنیــن محدودیتی، درحــال حاضر 
پروازهایی از ایران در مسیر اروپا برقرار است، اما 
طبق اطالعیه شرکت های هواپیمایی تنها افرادی 
می توانند با این پروازها ســفر کنند که پاسپورت 
و یا کارت اقامت کشور مقصد را داشته باشند و 
قبل از سفر هم کارت سالمت تهیه کنند و پس از 
ورود در محل سکونت شخصی، ۱۴ روز قرنطینه 

شوند.
رفیعــیـ  رییس انجمن صنفی دفاتر مســافرت 
هوایی و جهانگردیـ  همچنین می گوید: با وجود 
درخواســت یکی از ایرالین های امارات براری 
برقراری دوباره پرواز در مسیر ایران و بازگشایی 
بخش ویزای سفارتخانه این کشور، اما هنوز معلوم 
نیست به درخواست های سفر توریستی به امارات 

رسیدگی می شود یا خیر.  
امــارات که یکــی از مقصدهای توریســتی و 
تجاری ایرانی ها محســوب می شود از اسفندماه 
۹۸ مرزهایش را روی به تمام گردشگران جهان 
بسته و هنوز تصمیم قطعی درباره زمان بازگشایی 

مرزهایش نگرفته است. اما دپارتمان گردشگری 
و بازاریابی دبی این احتمــال را مطرح کرده که 
مرزهای امارات به تدریج و از ماه جوالی )تیرماه( 
به روی گردشــگران باز شود و ممکن است این 
روند تا ماه سپتامبر )شهریورماه( ادامه داشته باشد.
وضعیت در دیگر مرزهای زمینی و هوایی برای 
مسافران ایرانی متفاوت نیست، عراق که یکی از 
پرآمد و شدترین مرزهای مشترک را با ایران دارد، 
هنوز به تصمیم قطعی درباره بازگشایی مرزهایش 
به روی مسافران و زائران ایرانی نرسیده است. این 
کشورها در ماه گذشته در چندین نوبت ناچار به 
قرنطینه شهر نجف شد، جایی که حرم امام علی 

)ع( در آن قرار دارد.
مرزهای هوایی و زمینی ســوریه نیز که پیش از 
شــیوع کرونا در ایران، سفرهای زیارتی به آن از 
سرگرفته شده بود، کماکان به روی مسافران ایرانی 

بسته است.
روســیه هم از اسفندماه ۹۸ پروازهای خود را در 
مســیر ایران محدود و مدتــی بعد متوقف کرد، 
تنها مسافرانی از مبدأ ایران اجازه سفر به روسیه 
را دارند که ویزای تجاری این کشور یا گذرنامه 
اوراســیا را داشته باشند. روسیه هم اکنون صدور 
ویزای توریستی را برای شهروندان ایرانی متوقف 
کرده است و حتی با شیوع ویروس کرونا، صدور 
ویزای آنالین را برای بسیاری از کشورها از جمله 

ایران محدود کرده است.
بررسی جدول پروازها در دیگر مسیرها نیز نشان 
می دهد محدودیت ســفر به کشورهای کویت، 
گرجستان، ارمنســتان، ترکمنستان، تاجیکستان، 
عمــان، لبنان، جمهوری آذربایجان، ازبکســتان، 
تایلند و مالزی همچنان برای شــهروندان ایران 
برقرار اســت. بهانه همه این کشــورها شــیوع 

ویروس کرونا اعالم شده است.

کاظم راست گفتار تهیه کننده و کارگردان سینما 
ضمن اشــاره به شرایط تولید فیلم جدیدش با 
عنوان »مسافر« بیان کرد که تناسبی بین خودش 

و سینمای ایران نمی بیند.
کاظم راست گفتار تهیه کننده و کارگردان سینما 
که به تازگی پروانه ســاخت فیلم ســینمایی 
»مســافر« را دریافت کرده اســت در گفتگو با 
خبرنگار مهر درباره این فیلم گفت: »مســافر« 
در ژانر اکشن ساخته می شود البته در خبرهای 
ارسالی ســازمان ســینمایی، نام نویسنده این 
اثر به اشتباه شــفیع آقامحمدیان درج شده در 
حالی که هســتی سرمســتی و محمود احدنیا 
فیلمنامه »مسافر« را نوشته اند. با توجه به اینکه 
فیلمنامه ها به صورت سیستمی ثبت می شوند، 

این اشتباه رخ داده است.
وی افزود: ســاختن فیلم در حوزه اکشن کار 
بسیار سختی است و فیلمسازان ایرانی عادت 
کرده اند که آثارشان را در یک آپارتمان اجاره ای 
یا ویالی اجاره ای در شــمال کشور بسازند و 
فضای فیلم ها از این ۲ حالت خارج نمی شود. 
من اساسًا تناســبی بین خودم و سینمای ایران 
نمی بینم. اگر توجه کرده باشید هر برگ از آن 
چنــد فیلم قبلی من حکمــی دارد. برای مثال 
هیچکــس نمی تواند »چک« را در کنار »نقاب« 

و »نقاب« را در کنار »آشوب« بگذارد.
این کارگردان سینما ادامه داد: فیلمسازان دیگر 
معموالً یک سبک کاری دارند و اگر ۳۰۰ فیلم 
هم بسازند، همان یک سبک را دنبال می کنند. 
ولی من ترجیح می دهــم در ژانرهای مختلف 
کار کنــم و یاد بگیرم چون هنــوز هم خودم 
را دانشجوی ســینما می دانم و عالقه مندم که 
چیزهای جدید را تجربه کنم. نباید به ســینما 
صرفًا به عنوان یک شــغل نگاه کنیم بلکه باید 
دنیاها و شــرایط جدیــد را تجربه کنیم چون 
عمــاًل هر فیلم یک زندگی اســت. برای مثال 
من یک دوره ۲ ساله در فضای فیلم »نقاب« با 

مضمون خیانت و یک دوره ۲ ساله در فضای 
فیلم »چک« با مضمون اجتماعی بودم، بعدش 
هم به سراغ »آشوب« رفتم که قصه ای تاریخی 
داشــت. هر کدام از فیلم هایم با دیگری دنیای 

متفاوتی دارد.
راســت گفتار بیان کرد: امیدوارم هرچه زودتر 
شرایط ساخت »مسافر« فراهم شود. این روزها 
برای ســاخت فیلم باید مجموعه ای از شرایط 
پیش بیاید ولی مهم ترینش کندی کاری اســت 
که کرونا در پروســه فعالیت افراد ایجاد کرده 
اســت از ســوی دیگر فیلمی مانند »مســافر« 
نیازمند پیش تولید طوالنی اســت حتی خیلی 
از لوکیشن های آن باید ســاخته شود. بخشی 
دیگر از ماجرا تورم وحشــتناک و گران شدن 

همه چیز اســت که جریان تولید را غیرمنطقی 
می کند. هم اکنون ساخت فیلمی مانند »مسافر« 
چیــزی حــدود ۸ میلیارد تومــان می طلبد و 
حداقــل بایــد ۳۰ میلیارد تومان بفروشــد تا 
هزینه اولیه خود را برگرداند اما در این شرایط 
کرونایی پرفروش تریــن فیلم هایمان مخاطبان 

۴۰ هزارتایی را تجربه می کنند!
این کارگــردان در پایان با اشــاره بــه اینکه 
مشــکلی برای تأمین سرمایه »مســافر« ندارد 
 تأکید کرد: قبل از اینکه بخواهیم پروانه ساخت 
بگیریم باید مســایل مالی فیلــم را رفع کنیم 
از همین رو به نظرم کســانی که بعد از پروانه 
ســاخت بــه دنبــال ســرمایه گذار می گردند 

حرفه ای نیستند.

    خبر فرهنگی    خبر فرهنگی

کاظم راست گفتار :ایران در قرنطینه سفر

تناسبی بین خودم و سینمای ایران نمی بینم!
  شرایط غیرمنطقی فیلمسازی

 مریــم امیرجاللی که ایــن روزها عزادار 
همکار قدیمی اش ســیروس گرجســتانی است، 
می گوید: همین هفته قبل مرحوم گرجستانی مرا به 
خانه جدیدشان دعوت کرد؛ افسوس که گفتم بعد، 

و اجل مهلت نداد!
سیروس گرجستانیـ  بازیگر طنزهای تلویزیونیـ  

دو روز قبل، بر اثر عارضه قلبی از دنیا رفت.
مریم امیرجاللی که در سریال »متهم گریخت« نقش 
همســر سیروس گرجستانی را ایفا کرده بود و در 
کنار هم زوج شیرین ســرور و هاشم را در قاب 
جادو ماندگار کردند، این روزها ســخت متاثر از 
فوت ناگهانی همکارش است و افسوس می خورد 
از اینکه کرونا دیدارشان را به تاخیر انداخت و اجل 

هم مهلت نداد که این دیدار تازه شود.
امیرجاللــی که به گفته خودش در ســریال هایی 
چــون »متهم گریخت« و »پشــت کنکوری ها« و 
تله فیلم های »چمدان های خالی« و »ماشین مشتی 
ممدلی« با مرحوم گرجستانی همبازی بوده است، 

درباره این هنرمند فقید به ایسنا گفت: اصلی ترین 
کاری که با هم داشتیم همان »متهم گریخت« است؛ 
چــون تمام خاطره ها و صمیمیتــی که بین من و 
مرحوم گرجستانی شکل گرفت، مربوط به همین 

سریال است.
ایــن بازیگر ادامــه داد: چقدر این آدم، انســان و 
بااخالق بود که من به راحتی سه ماه با ایشان کار 

کردم.
این سریال ساخت خوبی داشت و به همین دلیل 
هم بر دل مردم نشست. مرحوم گرجستانی بسیار 
انســان صمیمی، مردم دار و با شخصیتی  بود. هر 

چقدر از خوبی ایشان بگویم کم گفته ام.
امیرجاللی در ادامه با ابراز ناراحتی و تاثر از مرگ 
ناگهانی همکارش، توضیح داد: من نبودم و برای 
یک  کار اداری به شــمال آمدم. وقتی زنگ زدند 
و این خبر را به من دادند، احســاس می کردم که 
نزدیک ترین فرد زندگی ام از بین رفته است. آنقدر 
متاثر شــدم از مرگ سیروس گرجستانی که قابل 

توصیف نیست. اصال فکر نمی کردم ایشان به این 
زودی ها از میان ما بروند.

او افزود: مرحوم گرجســتانی در شرایطی نبود که 
با این ســن و سال پنج صبح بلند شود و برود سر 
کار. گویا ساعت پنج صبح برای کاری به حصارک 
کرج می رفتند و آن کار هم ناتمام مانده است. حاال 

نمی دانم ته قصه را چطور می بندند.
امیرجاللی همچنین گفت: شــوربختانه برای تنها 
چیزی که ارزش قایل نمی شوند، هنرمند است و 
یکی از آن ها ســیروس گرجستانی بوده است. در 

این شرایط اصال وقت کار کردنش نبود.
ســرور خانم »متهــم گریخت« دربــاره آخرین 
دیدارش با هاشــم آقا گفت: آخرین بار پارسال به 
خانه مرحوم گرجستانی رفتم ناهار و شام آنجا بودم 
و شب خداحافظی کردم و بعد رفتم کانادا. دیگر 
نرفتم خانه شان تا وقتی که خانشان را عوض کردند 
و به بومهن رفتند و پس از ســالیان سال فعالیت 
هنری تازه صاحبخانه شده بودند و می خواستند مرا 

دعوت کنند. می خواستم وقتی از کانادا برگشتم به 
دیدنشان بروم اما برگشتنم با شیوع ویروس کرونا 
مصادف شد و صبر کردم تا شرایط برای دیدار بهتر  

شود.
اتفاقا هفته گذشته مرحوم گرجستانی و خانمشان 
با من تماس گرفتند که کی می آیی و من گفتم که 
بومهن را خوب بلد نیستم ایشان گفتند تا جاجرود 
بیا من به دنبالت می آیم اما شوربختانه قسمت نشد 
که بروم ایشان را ببینم خیلی متاثر و ناراحتم که این 
موقعیت پیش نیامد و وجدانم ناراحت بود که چرا 

نرفتم ایشان را ببینم.
امیرجاللی در پاســخ به این پرســش که چرا در 
تلویزیون کم کار شــده است؟ عنوان کرد: فعال به 
خاطر کرونا کار نمیکنم. خیلی کارها پیشنهاد شده 
اما نمی روم. من عاشــق تلویزیون هستم و زیاد با 
سینما رابطه ای ندارم. تلویزیون را همیشه ترجیح 
داده ام و دوست دارم چون مردمی است و من تمام 
عشقم  مردم ایران اســت و دوست دارم که مردم 

سرگرم و خوشحال باشند.
او افرود: پیام هایی از مردم دریافت می کنم؛ عده ای 
هم می گویند شاید ممنوع التصویر هستی؛ نه، من 
ممنوع التصویر نیستم، مدتی قبل در یک برنامه در 
شــبکه پنج حضور پیدا کردم. شرایط به گونه ای 
اســت که امکان دارد در محیطی بسته گروه با هم 
کار کنند و من مقداری وسواس دارم و فعال ترجیح 

می دهم کار نکنم.

این بازیگر در پایان گفت: از مردم تشکر می کنم که 
درباره سیروس گرجستانی تا این حد لطف داشتند. 
همه مردمـ  پیر و جوانـ  به خاطر روحیه ی شادش 
او را دوست داشتند. به خانواده محترم  گرجستانی 
و همسر نازنینش که هم همسر بود و هم رفیق و 
به ملت ایران که به سیروس گرجستانی صمیمانه 
نهایت محبت و احترام را مبذول داشتند، تسلیت 

می گویم.

خاطرات مریم امیرجاللی از سیروس گرجستانی
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مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان خبر داد
افزایش ظرفیت پاسخگویی 

مرکز تماس 121 زنجان 
به 16 کالینت

 مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان گفت: در راستاي مدیریت تماس 
هاي بهمني ناشــي از وقوع حوادث وســیع 
در شــبكه و مدیریت اضطراري بار، ظرفیت 
پاســخگویي مرکز تمــاس 121 از 9 کالینت 

همزمان به 16 کالینت افزایش یافت.
به گزارش زنگان امروز به نقل از روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، مهندس 
علی علیزاده اظهار داشت: در راستاي افزایش 
ظرفیت پاســخگویي و مدیریت تماس هاي 
بهمني ناشي از وقوع حوادث وسیع در شبكه 
و مدیریــت اضطراري بار تعداد 7 الیســنس 
جدید از شرکت تذرو افزارخریداري و ظرفیت 
پاســخگویي مرکز تمــاس 121 از 9 کالینت 

همزمان به 16 کالینت افزایش یافته است.
وی با اشــاره به اینكه هم اکنــون 6 اپراتور در 
ستاد مرکز 121 شرکت توزیع برق فعال است، 
تصریح کرد: با خریداری 7 الیســنس جدید، 
16 نفر بر حســب نیاز می تواننــد وارد مدار 

پاسخگویی به مشترکان شوند.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان خاطر نشان ســاخت: انتظار مي رود با 
راه اندازي این ســرویس، در مواقع بحران از 
صف انتظار جهت اتصال به اپراتور کاسته شده 
و رضایتمندي مشترکین در سطح استان فراهم 

گردد.

در راستای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس؛
برقراری میز خدمت ویژه 

مشترکین در امور برق شرق
 مدیر امور برق شرق زنجان از برقراری 
میز خدمت ویژه مشترکین در راستای پیشگیری 
از ویروس کرونا خبر داد و گفت: سمپاشی و 
گندزدایی ساختمان هم به صورت روزانه انجام 

می گیرد.
به گزارش زنگان امروز، محمدی با اشــاره به 
انجام اقداماتی از زمان شــیوع ویروس کرونا، 
اظهار داشت: سم پاشي و گند زدایي ساختمان 
امور برق شرق در راســتای مقابله با کرونا به 

صورت روزانه در دستور کار قرار دارد.
وی به اندازه گیري دماي پرســنل و مشترکین 
بــه صورت روزانه در این مرکز اشــاره کرد و 
خاطر نشان ساخت: اطالع رساني توصیه هاي 
بهداشتي مهم در ارتباط با پیشگیري از ویروس 
کرونا از طریق پوســتر و بنر و اطالع رســاني 
جهت خدمات غیر حضوري از دیگر اقدامات 

صورت گرفته به شمار می رود.
مدیر امور برق شــرق زنجان بــا بیان اینكه به 
منظــور رفاه حال و راهنمایی مشــترکین، میز 
خدمت در ورودي ســاختمان راه اندازی شده 
اســت، اضافه کرد: ضد عفوني مشــترکین در 
ورودي امور برق شــرق هم دســتور کار قرار 

داشته و روزانه انجام می شود.

کشف ۵1۳ کیلو گرم انواع 
مواد مخدر در زنجان

 فرمانده انتظامی استان زنجان، از کشف 
۵1۳ کیلو گرم انواع مواد مخدر در استان زنجان 

خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، سردار رحیم جهانبخش 
ظهر یكشنبه در نشست مبارزه با مواد مخدر در 
محل استانداری زنجان، از کشف بیش از ۵1۳ 
کیلو گرم انواع مواد مخدر در استان زنجان در 
سه ماهه ســال کنونی خبر دادو گفت: در این 

زمینه 9۸1 نفر دستگیر شدند.
وی اظهــار کرد: در ســه ماهه ســال کنونی 
دستگیری معتادین متجاهر در استان زنجان ۳۴ 

درصد افزایش دارد.
فرمانده انتظامی استان زنجان، با بیان اینكه در 
این بازه زمانی همچنین ۵2۵ معتاد هم دستگیر 
شدند، گفت: از این تعداد ۵2۳ نفر معتاد مردم و 

دو نفر هم زن بوده است.
جهانبخش تاکید کرد: در سه ماهه نخست سال 
کنونی 1۴6 طرح پاکســازی در منطق مختلف 
استان زنجان انجام شده است و هفت باند تهیه 

و توزیع مواد مخدر هم منهدم شده است.
وی افزود: زنجان نسبت به دیگر استان ها در باره 

شیوع موادمخدر موقعیت خوبی دارد.
فرمانده انتظامی استان زنجان، با بیان اینكه شیوع 
موادمخدر در اســتان زنجان 1.۸ درصد است، 
تصریح کــرد: خانواده ها مراقب فرزندان خود 
باشند و رفت و آمد آنها را کنترل کنند تا دچار 

بالی خانمان سوز اعتیاد نشوند.

 خبـــر

 شكی نیست، کرونا عجیب ترین 
پدیده ای است که در سال های اخیر با 
بزرگ  آن مواجه شده ایم. رویدادهای 
دیگری در ســال های گذشته رخ داده  
که روال عادی زندگی بشر در جهان را 
تغییر داده بودند، ولی هیچ یک به اندازه 
کرونا نتوانسته است، همه کشورها و 
اقشــار مختلف در جهان را این گونه 

درگیر خود کرده باشد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از ایسنا، 
لباس سفید و پفی، تور بلند، دسته گلی 
زیبا، کت و شــلوار دامادی، ماشــین 
عروس، مهمانی بزرگ و باشكوه، دور 
هم جمع شــدن دوســتان و آشنایان، 
ســاقدوش ها، تصویربرداران و همه و 
همه تصوری از یک عروســی است 
که زوج های جوان هر روز و ساعت، 
مشترک شان  زندگی  از شــروع  پیش 
آن ها را مرور کرده و برای رســیدن به 
آن از هیچ تالشی فروگذار نمی شوند.

اما این روزها اوضاع کمی فرق می کند، 
از سال گذشته که کرونا بر همه اتفاقات 
زندگی انسان سایه انداخت؛ برگزاری 
آیین ها و آیین هایی همچون عروســی 
در ایران و حتی در دیگر کشــورهای 
جهان، با تغییرات فراوانی مواجه شد 

و مردم حتی بــرای دورهمی های خانوادگی نیز 
تذکرهایی را دریافت می کنند.

ولی هرکس بخواهد داســتان بازی مرگ کرونا 
را بداند باید سری به بیمارستان هایی که بیماران 
کرونایی در آن بستری هستند، بزند. همان کاری 
که به عنــوان خبرنگار می کنم. برای رســیدن به 
بخشی که بیماران کرونایی در آن بستری هستند، 
تــالش زیادی انجام شــده، ولــی راضی کردن 
بیماران به صحبت ســخت تر از آن چه است که 
بتوان تصورش را کرد. برخی حال شــان خوش 
نیســت و آن هایی هم که تــوان صحبت کردن 
دارند، میل و رغبتی برای صحبت نشان نمی دهند.
محمد ۳2 ســاله کــه به راحتی می تــوان نقاب 
حزن انگیز بیماری را بر چهره اش ببینید، راضی به 
صحبت می شود. او که دوست ندارد بیش از یک 
اســم از او در این گزارش نام برده شود، عالوه بر 
کرونا، مبتال به رکود نشستن است و یک جانشینی 
و بیماری، خسته و کسلش کرده، می گوید: دکتر 
گفته بود که امروز مرخص می شوم، روند بهبودی 
خوبی داشتم ولی از روز گذشته ناگهان وضعیت 
ریه هایم بدتر شده و مجبورم باز هم در بیمارستان 
بمانم تا وضعیت ثابتی داشــته باشم. این بیماری 

هزار چهره دارد مثل مرد هزار چهره.
صحبت هایش همین جا تمام می شود ولی چهره 
مشتاق من که دو چشم بیشتر از آن مشخص نبود، 
او را به ادامه وامی دارد، کمی ســكوت می کند و 
پس از مرتب کردن ریتم نفس هایش ادامه می دهد: 
من که برای به دســت آوردن سالمتی ام به اینجا 
آمده ام هر لحظه چشم انتظار رفتن و رهایی هستم. 

ببینید در دل پزشكان، پرستاران و دیگر کارکنان 
خدماتی اینجا چه می گذرد؛ واقعا صبرشان زیاد 
اســت که تحمل می کنند؛ احتماال آن لباس های 
محافظی که می پوشــند، اذیت شان می کند. مرگ 
در اینجا سرگردان است و هر از چندگاهی بیمار 
یكی از تخت ها را با خود به دنیایی دیگر می برد 
و به این فكر می کنم که شاید نفر بعدی من باشم.
پرستار به من تذکر می دهد که نباید زیاد با بیمار 
صحبت کنــم و من عاجزانه از محمد می خواهم 
داستان ابتالیش را برایم تعریف کند و او به جای 
پاسخ به پرسشم درخواست می کند که بروم و با 
همسرش صحبت کنم و بعد برای گرفتن جواب 
پرسشــم برگردم. چاره ای نــدارم، داس دروگر 
وقت عقربه های ســاعت را به تندی می دواند و 
من نمی توانســتم پس از تالش بسیاری که برای 
دریافت مجوز حضور در بیمارستان داشتم، پر از 

خالی بازگردم.
همســر محمد که حتی راضی به گفتن اســمش 
نیســت و دلیــل کارش را انگ گذاری مردم پس 
از انتشار گزارش می داند، پس از اینكه مرا مهمان 
لبخندی تلخ که نشان از گرفتاری او در بند بیماری 
دارد، می گوید: اگر از حرف مردم نمی ترسی اسم 
خودت را به جای اسم من در گزارشت بنویس، 
راســتی اصال اســمت چیه؟ پس از شنیدن نام 
پریســا، ادامه می دهد: اســم زیبایی داری همین 
اسم خوبه. من از حرف مردم می ترسم و دوست 
ندارم پس از ترخیص از بیمارســتان و برگشتنم 
به محیط کار و جامعه، مردم از من بترســند و یا 
درباره من صحبت کنند، فكر کردن به این چیزها 

آزارم می دهد چه برسد به اینكه واقعا اتفاق بیافتد.
سعی در توجیه پریسای مستعار داشتم تا بپذیرد 
جامعه بــا آغوش بــاز منتظر اوســت تا جامه 
عافیت بر تــن کند ولی خودم هــم با توجه به 
انگ گذاری هایی که روزهــای اخیر در موردش 
شنیده و حتی اخباری را خوانده بودم، حرف هایم 
را بــاور نمی کردم که ناگهان به میان حرفم آمد و 
انگار که چیزی را به خاطر آورده  باشد، می گوید: 
آنقدر مــردم را از کرونا ترســانده اند که دیروز 
خانومی که در تخت کناری من بســتری است، 
وقتی داشت با خانواده اش صحبت می کرد، پسر 
شش ســاله اش حاضر به حرف زدن با او نشــد، 
چــون فكر می کرد اگر با مــادرش تلفنی حرف 
بزند، بیمار می شــود و گوشــش بدهكار حرف 
هیچ کس نبود و این مسئله موجب شد که آن مادر 
لحظاتی را با گریه و ناراحتی ســپری کند که در 
آخر منجر به بدتر شدن حالش شد؛ حاال چطور 
انتظار دارید که اجازه بدهم مردم مرا بشناســند؟ 
واقعا جوابی برای چرای او نداشــتم و در پاسخ 

فقط چندباری پلک زدم.
من به دنبال قصه ابتال بــودم و آن ها حرف های 
زیادی برای گفتن داشتند. پریسای استعاری قصه 
ادامه می دهد: از همســرم به کرونا مبتال شــده و 
محمــد که به عنوان ســاقدوش دامــاد در یک 
آیین عروسی حضور داشــت، بیمار شده است 
و بســیاری از مهمانان این عروسی بیمار شده اند 
که برخی ترخیص شــده و برخی هنوز بستری 

هستند.
محمد با لبخند یاد شــرکت در آیین عروســی 

دوســتش افتاد ولی حاال بــه این فكر می کرد که 
کاش به جای همكاری، دوســتش را از برگزاری 
آیین عروســی منصرف می کرد تا کســی به این 
بیماری مبتال نشود و بیش از همه ناراحت آن بود 
که ویروس را به همسرش منتقل کرده و حاال او 
نیز بیمار است و شرایط جسمی بدتری نسبت به 

خودش دارد.
»من و دوستم که داماد بود، از صبح روز عروسی 
با هم بودیم؛ به گل فروشــی برای تزئین ماشین 
رفتیــم و پس از آن برای گرفتن عكس به آتلیه و 
باغ رفتیم و از آنجایی که من ساقدوش بودم تمام 
مدت در کنار داماد ایستاده و تقریبا همه مهمانان 
کــه برای تبریک به کنار دامــاد می آمدند، به من 
نیز نزدیک می شــدند که آن روز از یكی از افراد 
حاضر که احتماال عالئمی نداشــت و فقط ناقل 
بود، به این بیماری مبتال شــدم. آن روز هیچ کس 
ماســک نزده بود و احتمــال ناقل بودن و ابتالی 
همه افراد حاضر وجود داشت و من حتی برخی 
از آن ها را در این بیمارســتان دیــده ام، هر چند 
شــنیده ام که دیگر بیمارستان ها نیز درگیر شده و 
بیمار پذیرش می کنند و معلوم نیســت چند نفر 
دیگر نیز مبتال شــده و خانواده های شان را مبتال 

کرده اند.«
دیگر نفس هایش اجازه ادامــه دادن را نمی دهد 
و مــن پیش از دریافت تذکــری دیگر به بخش 
مراقبت هــای ویژه می روم. تقریبــا همه افرادی 
کــه در این بخش بودند به جز یــک یا دو نفر، 
حال خوشی نداشتند، در حال تصمیم گیری برای 
انتخاب مصاحبه بین یكــی از بیماران و یا یكی 

از پرستاران را داشتم که ناگهان در 
نگاه وحشتناک مانیتوری که عالئم 
حیاتی زن میانسالی را نشان می داد، 
زندگی از تهی سرشار شد و تالش 
پزشــكان و پرســتاران برای احیا، 
بی فایده بود و رشته جان زن از دنیا 

پاره شده بود.
دیگر جرات رفتن نــدارم؛ تاکنون 
مــرگ را آن قدر نزدیــک به خود 
ندیده بودم، دســت مــرگ گلوی 
بشریت را می فشارد. وقتی به سمت 
ایســتگاه پرستاری رسیدم، شندیدم 
که پرستاری به خانواده آن زن خبر 
دردناک فوت مادرشــان را می دهد 
و ناگهان از ناله مردی در آن سوی 
خط تلفن، زمین و آســمان به هم 
دوخته می شود. پرســتار تماس را 
قطع کمی کند و در حال پاک کردن 
سیل اشــكی که بر روی چهره اش 
جاری می شــود، با تلخی می گوید: 
آن زن مهمان یک عروســی بوده و 
در آنجا مبتال شده است، ولی چون 
بیماری زمینه ای قلبی داشته، کارش 
به بخش مراقبت های ویژه کشید و 

حاال هم.....
اینجا بــه آخر دنیا نزدیک اســت، 
بیمارانی که داســتان هایی شبیه به هم دارند؛ همه 
آنانی که برای حضور در یک آیین شــادی، دور 
هم جمع شــدند تا در باغ زندگی زوج جوانی، 
تخم محبت بكارند و خوشه های شادی درو کنند؛ 
ولی بــازی روزگار ورق را برگرداند و مهمانان 
با ســاغر بیماری، پذیرایی شدند و حال همه در 
بیمارستان ها و بر روی تخت ها دستانشان را برای 

شفا بلند کرده و گدایی آسمان  را می کنند.
دریای زندگی بشــریت طوفانی است و گرداب 
مرگ با بیمــاری در حال شــكار قربانیان خود 
است، افرادی که به خاطر سهل انگاری شخصی و 
یا مراعات نكردن دیگران به بیماری دچار شده و 
حال روزهای سختی را می رانند، ولی در این بین 
چهار ماه است که پزشكان، پرستاران و نیروهای 
خدماتی بیمارستان ها در شیفت های طوالنی و به 
سختی در تالش هستند، آن ها نیز مانند ما انسانند 
و پس از مدتی مستهلک و خسته می شوند. آنان 
نشان دادند که حصار بردباری شان بلند است و با 
اراده شــان کوهی از آهن را همچون دریای آب، 
متالطم می کنند ولی ما هم باید هوایشان را داشته 

باشیم.
از همان ابتدا هم گفته اند »که عشق آسان نمود اول 
ولی افتاد مشــكل ها«، حاال هم عاشقی سخت تر 
از روزگار قبل شــده و حتی برگزاری یک آیین 
عروسی با وجود رعایت پروتكل ها، خطرناک  و 
ریســک باالیی دارد. کمی تحمل و رعایت الزم 
اســت تا دوباره تندباد روزگار فروکش کرده و 
شــهد وصال در کام جوانان و مهمانان جشــن 

شادی شان خواهد ریخت.

کهعشقآساننموداولولیافتادمشکلها

عشق سال های کرونایی

 رییس شــبكه بهداشــت و درمان ابهر 
گفت: برای مقابله با کرونا باید بر روی افزایش 
آگاهی های عمومی جامعه توجه ویژه ای وجود 

داشته باشد.
کوروش شــعبانی صبــح امــروز )1۵ تیر( در 
نشست بررسی آخرین وضعیت ویروس کرونا 
در هیدج، با بیان این که از لحاظ پزشــكی ایران 
جز موفق ترین کشــورها در جهان است، اظهار 
کرد: آمارها حاکی از کم بودن مرگ و میر ناشی 

از شیوع کرونا در کشورمان است.
وی با بیان این که یكی از دالیل موفقیت کشورمان 
در کنترل مرگ و میر کرونا، شبكه های بهداشت 
و سیستم شبكه ای است، تصریح کرد: همین امر 
سبب شده است که دورترین نقاط کشور نیز از 

خدمات پزشكی برخوردار باشند.
این مســوول بــا تأکید بــر ضــرورت اتخاذ 
سیاست های درســت در حوزه مبارزه با کرونا، 
افزود: هم اکنون نمی تــوان مانند روزهای اول، 
قرنطینه را برای مردم تجویز یا با تبلیغات مبتنی 
بــر افزایش نگرانی و تــرس، مردم را به کاهش 
مراودات اجتماعی واداشــت؛ چون این ترس و 
نگرانــی بهزودی به عكس خود یعنی بی تفاوتی 

عمومــی تبدیل می شــود؛ بلكه بایــد بر روی 
آگاهی مردم کار کرد و با اطالع رسانی صحیح و 
آموزش های عملی در زمینه رعایت پروتكل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، بتوان سرعت 
انتقال بیماری را گرفت تا امكانات درمانی موجود 
و شبكه بهداشت کشور  پاسخ گوی بیماران فعلی 

و به خصوص موارد حاد باشد.
شعبانی با تاکید بر این که زنجیره انتقال ویروس 
باید قطع شود تا بتوانیم بر آن غلبه کنیم، گفت: 
از اولین روزهای شروع ویروس کرونا در کشور، 
مردم همكاری خوبی با شبكه بهداشت و درمان 
داشتند که باید این همكاری ها تداوم داشته باشد، 
زیرا بر این باوریم که اگر مردم وارد گود شوند، 

موفق تر عمل خواهیم کرد.
وی با بیان این که نقاهت گاه بهترین کمک برای 
افرادی است که دوران قرنطینه را سپری می کنند، 
اظهــار کرد: با توجه به این که فرد بیمار می تواند 
چندین نفر را به ویروس آلوده کند، نقاهت گاه ها 
از اماکنی هســتند که می توانند به کمک کنترل 

ویروس بیایند.
رییس شبكه بهداشــت و درمان ابهر، از تشدید 
بازرسی اماکن عمومی برای رعایت پروتكل های 

بهداشــتی خبــر داده و افزود: بایــد از ظرفیت 
داوطلبان در این بازرسی ها استفاده شود، چرا که 
اگر وضعیــت به همین منوال در ابهر پیش برود 
امكان بازگشــت برخی از محدودیت ها وجود 

دارد.
این مســوول، از پر شدن ظرفیت بیمارستان های 
ابهر خبر داد و یادآور شــد: هم اکنون 1۵ تخت 
برای بیماران کرونایی در بیمارستان امید در نظر 

گرفته شده است.
وی با اشــاره به این که آمار ابتال به ویروس در 
روزهای اخیر بســیار باال رفته است، ادامه داد: 
مقابله با این وضعیت هوشیاری و آمادگی بسیار 
شهروندان و دســتگاه های اجرایی را می طلبد و 
باید بیشــتر توان و تمرکز دستگاه های ذی ربط 
روی نظارت بــر رعایت پروتكل ها و مصوبات 
بهداشــتی در جامعه باشد. در ادامه این نشست 
نیز شهردار هیدج اظهار کرد: مردم فكر می کنند 
کرونا تمام  شــده اســت و دیگر مانند گذشته، 
مسائل بهداشــتی را رعایت نمی کنند که همین 
امر باعث شــده که میزان ابتال افزایش یابد؛ در 
حالی که کرونا تمام نشــده و تا پایان این اپیدمی 
باید مسائل بهداشتی رعایت شود؛ چراکه شاهد 

شیوع و روند افزایشــی بیماری کرونا هستیم و 
این موضوع نگرانكننده و خطرناک است.

رضا حیدری تصریح کرد: شعار و سرلوحه امور 
شهرداری هیدج در راســتای مقابله با ویروس 
کرونا بر این پایه است که شهروندان بزرگ ترین 
سرمایه جامعه هستند و مجموعه مدیریت شهری 

مكلف به حفظ ســالمت و جان این ســرمایه 
انسانی است. وی تاکید کرد: برای کنترل کرونا 
از شــهروندان می خواهیم کمــاکان با رعایت 
بهداشتی،  پروتكل های  اجتماعی،  فاصله گذاری 
شرکت نكردن در آیین و استفاده مداوم از ماسک 

کمک حال کادر بهداشت و درمان باشند.

رییس شبکه بهداشت و درمان ابهر عنوان کرد؛

بایستگیتوجهویژهبهافزایشآگاهیعمومیجامعهنسبتبهکرونا

آگهی ابالغ اجراییه 
به پرونده اجرایی 9900352

بدین وسیله به:
1. خانم بنیتا نجفی فرزند بالل متولد 1397/7/5 به کد ملی 0317135023 
به شماره شناسنامه 0317135023 ساکن زنجان، بهارستان باران یک نبش 
بهار 4 قطعه یک طبقه 3، )با والیت آقای فخرالدین نجفی فرزند قربانعلی به 

شماره شناسنامه 272 و کد ملی 5399585324( 
2. خانم بیوک خانم محمدی فرزند جانعلی شماره شناسنامه 279 و کد ملی 
5399724881 تاریخ تولد 1340/1/3 ســاکن زنجان، بهارستان باران یک 

نبش بهار 4 قطعه یک طبقه 3
3. آقای فخرالدین نجفی فرزند قربانعلی به شــماره شناســنامه 272 و کد 
ملی 5399585324 ســاکن زنجان، بهارستان باران یک نبش بهار 4 قطعه 

یک طبقه 3

ابالغ می شــود که خانم کلثوم کریمی به استناد سند ازدواج شماره 1620-
93/10/6 جهت وصول تعداد 114 عدد سکه بهار آزادی طرح جدید تسعیر 
شــده به مبلــغ 8.379.000.000 ریال به انضمــام 5 درصد حقوق دولتی 
متعلقــه 418.950.000 ریال طبق مقررات علیه شــما )وراث مرحوم بالل 
نجفی( اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9900352 در اداره 
اجرای اســناد رسمی اســتان زنجان تشکیل شــده و طبق گزارش مورخه 
99/3/21 مامور پســت، امکان ابالغ واقعی میسر نبوده و ابالغیه عینا اعاده 

گردیده است. بنابراین بنا به تقاضای وکیل بستانکار )آقای اصالن محمدی( 
طبــق ماده 18 آیین نامه اجــرا، مفاد اجرائیه فقط یــک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

مینا تقیلو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
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اذان ظهر

13:20

غروب آفتاب

20:37

اذان مغرب

20:59

نیمه شب

00:26

اذان صبح فردا

4:16

طلوع صبح فردا

6:04

وضعیت آب و هوای زنجان:

17
26

از زیستن بی تو مگو زیستن این نیست
ورهست هب زعم تو هب تعبیر من این نیست

از بویش اگر چشم دلم را نگشاید
یکباره کفن باد هب تن پیرهن این نیست

یک چشم هب گردابت و یک چشم هب ساحل
گیرم هک دل اینست هب ردیا زدن این نیست

تو یک تن و من یک تن از این رابطه چیزی
عشق است ولی قصه ی یک جان دو تن این نیست

عطری است رد این سفره ی نگشوده هم اما
خون دل آهوی ختا و ختن این نیست

سخت است هک رب کوه زند تیشه هم اما
رب سر زنند تیشه اگر کوهکن این نیست

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
 دبیر عکس: ناصر محمدی

همکاران:  حمیدرضا بازرگانی 
  مهدی الماسی

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4۸17 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436۸46 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸1345۸6731

محمد 
ابراهیم 
رستمی

استاد چاقوساز زنجانی

)متولد 1326-  رستمی  ابراهیم  محمد 
تکاب از توابع آذربایجان غربی(، استادکار 

چاقوساز زنجانی است.
خانواده  با  همراه  سالگی   10 سن  در  او 
بعد  زنجان مهاجرت کرد. یک سال  به 
محمد ابراهیم پدرش را از دست داد و به 
همراه برادرانش نزد استاد »عباس علی 
زنجانی« مشغول به کار شد. او 6 سال 
نزد ایشان شاگردی نمود و نحوه ساختن 
انواع چاقو از قبیل میوه خوری، قلم  تراش، 
ضامن دار، انواع کارد آشپزخانه، قصابی، 

شکاری و قندشکن را آموخت.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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